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نیا ذخیرۂ الفاظ کس طرح دریافت کریں
•  تصویروں یا قریبی الفاظ میں معنی سے متعلق اشارے 

تالش کریں۔
 enchant متعلقہ الفاظ پر غور کریں )مثال کے طور پر  •

اور enchantment(۔
•  کس طرح دیگر الفاظ کی آپ کی آگہی نئے لفظ کا مطلب 

نکالنے میں مدد کرتی ہے؟

ایک مائنڈ مووی بنائیں
•  بلند آواز میں پڑھ کر یا کہانی کے بارے میں غور کر کے 
الفاظ کو سنیں۔ آپ کو الفاظ میں کیا نظر آتا ہے یا اس سے 

کس طرح کی تصویر ابھرتی ہے؟
•  دماغ میں کوئی تصویر تخلیق کرنے کے لیے اپنے 

خیاالت کو یکجا کریں۔
•  تصویروں کو مربوط کریں اور اپنے دماغ میں کہانی والی 

مووی کا تصور کریں۔
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 ” ٹیم اپ ٹو ریڈ ”    Team Up To Read ایک تفریحی 
انٹر ایکٹو پروگرام ہے جو 5 تا 9 سال کے بچوں اور 

شرکت کرنے والے والدین یا نگہداران کے لیے تیار کیا 
گیا ہے جو کہ اسکول اور گھر کی آموزش کے درمیان 

ایک پُل کی تعمیر کرے گا۔

یہ جاننے کے لیے کہ کس طرح آپ  ” ٹیم اپ 
ٹو ریڈ ”  Team Up To Read پروگراموں 

میں شریک ہو سکتے ہیں، وزٹ کریں: 
bklynlib.org/TeamUptoRead۔

کتابیں مستعار لینے سے متعلق تمام فارمیٹس میں مزید 
معلومات کے لیے، وزٹ کریں bklynlibrary.org۔

”مشکل” الفاظ کا پتہ لگانا
• ان کا پتہ لگائیں۔

• بڑے الفاظ میں چھوٹے الفاظ تالش کریں۔
•  اجزاء کو چھپا دیں۔ )لفظ کو ٹکڑوں میں الگ الگ 

کر لیں۔(
• آدھا آدھا کر لیں۔ )مرکب الفاظ۔(

• اشاروں کے لیے تصویروں میں دیکھیں۔
•  غور کریں: کیا یہ لفظ پہلے کبھی آپ کی نظر سے 

گزرا ہے؟
• کسی نظم کے بارے میں سوچیں۔

کس طرح بالکل درست کتابیں منتخب کریں
پانچ انگلیوں کا قاعدہ

جب ہم لوگ اپنے طور پر پڑھنے کے لیے کوئی کتاب 
کھولتے ہیں تو ہم سے کچھ الفاظ کو پڑھنے میں غلطی ہو 
سکتی ہے۔ اگر ہم پانچ الفاظ غلط پڑھتے ہیں تو وہ ہمارے 
لیے بالکل درست نہیں ہے۔ کوئی نئی کتاب آزماتے وقت 

پڑھنے واال اپنی انگلیوں پر شمار کر سکتا ہے۔

 ” ٹیم اپ ٹو ریڈ ”  
 Team Up

مضبوط مطالعہ کاروں کو 
کیسے تیار کیا جائے

To Read



مضبوط مطالعہ کار بننے کے چھ طریقے
1   مطالعہ کار رکیں اور سواالت پوچھیں

رک کر سواالت پوچھنے کا طریقہ جاننا نسبتاً ایک زیادہ جستجو 
رکھنے واال مطالعہ کار بننے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اس سے پہلے 

کہ آپ شروع کریں اور اس دوران جبکہ آپ کوئی کہانی پڑھ رہے 
ہوں، رک کر پوچھیں: یہ کہانی کس بارے میں ہے؟ یہ کن لوگوں 
کے بارے میں ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ جب آپ کوئی کہانی ختم کر 

چکیں تو ان سوالوں کے بارے میں غور کریں جو آپ نے پہلے ہی 
پوچھے ہیں–کیا اپ کو ان کے جواب مل گئے؟ آخر میں، اختتام پر 
ایک بڑا سوال یہ پوچھنا ہے کہ: اس کہانی کے بارے میں میرا اپنا 

خیال کیا ہے؟

تجویز کردہ کتابیں

   Raúl Colón از Draw! 
  Jon Agee از It’s Only Stanley 
 Sam and Dave Dig a Hole از  

 .Mac Barnett, illus 
Jon Klassen از

2   پڑھنے پر رّد عمل کرنا
نسبتاً ایک زیادہ جستجو رکھنے واال اور مشغول مطالعہ کار بننے کا 
ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی کتاب کے رّد عمل میں کوئی تخلیقی 

چیز کی جائے۔ کہانی کے بارے میں سواالت پوچھیں، اور خاکہ 
نگاری، مجسمہ سازی یا تحریری شکل میں اپنے جوابات پیش کریں۔ 
کہانی کی بنیاد پر کوئی ناٹک پیش کریں، کوئی نغمہ بنائیں، یا کوئی 
ایسا کھانا پکائیں جو کہانی کے کرداروں نے کھایا ہو۔ اگر آپ کے 

کتاب بند کرنے کے بعد بھی پڑھنے کا عمل تفریح بنا رہتا ہے تو آپ 
جلد ہی دوسری کتاب کھولنے کے بارے میں سوچیں گے۔

تجویز کردہ کتابیں

Shh! We Have a Plan 
  Chris Haughton از

The Adventures of Beekle:
The Unimaginary Friend

  Dan Santat از
  Hyewon Yum از Puddle 

3   کسی کہانی کے حّصوں کو جانیں
کسی کتاب کے الفاظ کو جاننا پڑھنے کا بس ایک حّصہ ہے۔ کہانی 

سمجھنے کے لیے، یہ کہانی کے حصوں کے جاننے میں معاون 
ہوتے ہیں: سیٹنگ، کردار، مشکل اور حل۔ شروعات میں پہلے تین 
حّصوں کو شناخت کرنے کی کوشش کریں، اور پھر کتاب پڑھنے 
کے دوران ان کا دھیان رکھیں۔ کیا بدل رہا ہے؟ کس طرح ہر ایک 
حّصہ کہانی کی مشکل کو حل کرنے میں ایک کردار ادا کرتا ہے؟

تجویز کردہ کتابیں

Come Back, Ben
  Ann Hassett  از 

  John Hassett اور
Quackers

  Liz Wong از
  John Rocco از Blizzard 

4   کہانیوں سے ربط بنائیں
پڑھنا ایک شخصی تجربہ ہو سکتا ہے، اور ہمارا پس منظر کسی 

کہانی کو سمجھنے میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ جب آپ پڑھ رہے 
ہوں اس دوران ان چیزوں کے بارے میں غور کریں جنہیں آپ 

جانتے ہیں اور ان چیزوں کے بارے میں جو آپ نے کی ہیں۔ کیا آپ 
ان معلومات کا استعمال کرتے ہوئے آگے کیا ہوگا اس کی پیش گوئی 

کر سکتے ہیں؟ 

تجویز کردہ کتابیں

Jabari Jumps
  Gaia Cornwall از

Red: A Crayon’s Story
  Michael Hall از

A Different Pond
  Bao Phi از

  5     گڑیوں کے ساتھ روانی سے بولنے 
کی تفریح

ماہر مطالعہ کار بننے کے لیے، آپ کو رفتار )آپ کتنا تیز پڑھتے 
ہیں(، درستگی )آپ الفاظ کو ڈی کوڈ کرنے میں کتنے درست ہیں(، 

اور انداز بیان )کس طرح آپ الفاظ میں آواز کا زیر وبم شامل کرتے 
ہیں( کا ماسٹر بننا پڑے گا۔ مدد کے لیے کسی گڑیا کا استعمال کریں! 

مختلف آوازوں کو آزمائیں اور یہ کہ آپ کہانی کے حّصوں کو تیز 
یا آہستہ پڑھنے کی حالت کو کس طرح تبدیل کرتے ہیں۔ پھر نئی 

آوازوں کے ساتھ کہانی کو دوبارہ پڑھیں، یا حافظہ سے کہانی دوبارہ 
کہنے کے لیے گڑیوں کا استعمال کریں۔ 

تجویز کردہ کتابیں

Niño Wrestles the World
   Yuyi Morales از

Zomo the Rabbit: A Trickster 
Tale from West Africa
   Gerald McDermott از

 Little Red and the Very
Alex T. Smith از Hungry Lion

6   ”حقیقی زندگی” کو پڑھنا
پڑھنے کے لیے قّصے کے عالوہ بھی بہت ساری مختلف چیزیں 
موجود ہیں! غیر آمادہ مطالعہ کاروں کو ہو سکتا ہے اب بھی اپنی 

پسندیدہ صنف نہ ملی ہو؛ ہو سکتا ہے یہ نان-فکشن یا شعر و شاعری 
کو ایک موقع دینے کا وقت ہو؟ اس بروشر میں مذکورہ تمام حکمت 
عملیاں معلوماتی کتابوں کے ساتھ بھی استعمال کی جا سکتی ہیں۔

تجویز کردہ کتابیں

Ada Twist, Scientist
  Andrea Beaty, illus.  از 

  David Roberts از
Among a Thousand Fireflies
  Helen Frost & Rick Lieder از

Giant Squid
  Candace Fleming, illus.  از 

  Eric Rohmann از


