
81

لغت  PhonicsPhonics )آوازیں( )آوازیں(
)blending( پڑھنے سے پہلے اس لفظ کی آواز نکالنا - Fred Talk

sound-blending)آواز کی ملاوٹ( - ایک لفظ بنانے کے لیے آوازوں کو 
cat c-a-t "اکٹھا کرنا، مثلا

special friends )خاص دوست( - ایک سے زیادہ حروف کے ساتھ لکھی 
sh, ng, qu, ch "ہوئی آوازیں، مثلا

Speed Sounds )تیز رفتار آوازیں( - انفرادی آوازیں جو الفاظ بناتی ہیں

 https://www.ruthmiskin.com/en/find-out-more/parents/ 
پر آپ کے بچے کی مدد کرنے کے لیے بہت سی ویڈیوز موجود ہیں۔ 

.Read Write Inc کے بارے میں مزیدمعلومات کے لئے، اپنے اسکول میں 
.Read Write Inc کے مینیجر سے بات کریں، یا www.readwriteinc.com پر جایئں- 

اپنے بچے کو جذبے کے ساتھ کہانیاں 
پڑھائیں! آپ کہانی کو جتنا پسند کریں 

گے، آپ کا بچہ اتنا ہی زیادہ اسے پڑھنا 
پسند کرے گا۔

آپ کا بچہ Read Write Inc. Phonics کے ساتھ پڑھنا سیکھ 
رہا ہے، ایک بہت ہی مقبول اور کامیاب خواندگی پروگرام. 
یہ پہلا کتابچہ آپ کو دکھاتا ہے کہ آپ کس طرح اپنے بچے 

کو جلدی شروع کروا سکتے ہیں۔

 آپ کا بچہ بہت آسان طریقے سے پڑھنا سیکھے گا۔ 
وہ سیکھے گا یا گی: 

حروفکو ان کی 'آوازوں' سے پڑھنا  .1
آوازوں کو ملا کر الفاظ بنانا   .2

کہانی میں الفاظ پڑھیں۔  .3

گھر پر پڑھنا
کتابچہ 1

کتابچہ 1 آپ کو بتاتا ہے کہ آپ اپنے بچے 
کی مدد کیسے کریں:

Set 1 Speed Sounds پڑھیں 	 
آوازوں کو ملا کر الفاظ بنایئں۔	 
Blending Books پڑھیں	 
سرخ، سبز اور جامنی Storybooks پڑھیں۔  	 

Read Write Inc

web www.oxfordprimary.co.uk
email primary.enquiries@oup.com
tel. +44 (0) 1536 452610
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میرا بچہ پڑھنا کیسے سیکھے گا؟ 
سب سے پہلے، آپ کا بچہ پڑھنا سیکھے گا:

 Set 1 Speed Sounds: یہ ایک حرف سے لکھی گئی آوازیں ہیں:	 
x  z  w  y  v  j  r  h  l  e  f  b  u  k  c  o  g  p  n  i  t  d  s  a  m اور 

 آوازیں دو حروف سے لکھی جاتی ہیں
 ck  nk  ng  qu  ch  th  sh :)کہے گا 'special friends' آپ کا بچہ ان کو(

 ان آوازوں پر مشتمل الفاظ، sound-blending کے ذریعے، مثلا 	 
 fish  f–i–sh ,got g–o–t, cat  c–a–t , mat  m–a–t splash  s–p–l–a–sh,"

best  b–e–s–t ,spot s–p–o–t

Blending Books اور سرخ، سبز اور جامنی کہانیوں کی Storybooks  ۔	 

دوسرا، وہ پڑھنا سیکھے گا/گی: 

 	 oy  ou  ir  air :Set 2 Speed Sounds 
 or  ar  oo  oo  ow  igh  ee  ay

ان آوازوں پر مشتمل الفاظ	 

 	-Storybooks گلابی، نارنجی اور پیلی کی

تیسرا، وہ پڑھنا سیکھے گا/گی:

 	  ure  ear  ire  ew  oa  ai  ow :Set 3 Speed Sounds 
  u-e  o-e  i-e  a-e  oi  ea  er  ur  are  aw

 ان آوازوں پر مشتمل الفاظ	 

 	-Storybooksنیلی اور خاکی کی

اپنے بچے کو پڑھتے ہوئے کیسے سنیں

اس سے پہلے کہ آپ کا بچہ آپ کو کتاب پڑھ کر سنائے آپ اسے بلند آواز سے 	 
نہ پڑھیں۔

کہانی پڑھنے سے پہلے اپنے بچے یا بچی سے آوازیں اور الفاظ پڑھنے کو کہیں۔	 
جب آپ کا بچہ کہانی پڑھتا یا پڑھتی ہے، تو اس سے ان الفاظ کی آوازیں 	 

نکالنے کو کہیں جو وہ خود بخود نہیں پڑھ سکتا یا پڑھ سکتی۔ اپنے بچے کو 
بہت زیادہ جدوجہد کرنے کی اجازت نہ دیں۔ جب آپ کا بچہ یا بچی کامیاب 

ہوتا یا ہوتی ہے تو اس کی تعریف کریں۔
کہانی کو متحرک رکھنے کے لیے ہر جملے یا صفحے کو دوبارہ پڑھیں۔ )آپ کے 	 

 بچے کی توانائی الفاظ کو پڑھنے میں جا رہی ہے 
کہانی کو پڑھنے میں نہیں۔(

اپنے بچے سے تصویروں کا استعمال کرتے ہوئے لفظ کا اندازہ لگانے کو نہ 	 
کہیں۔

یہ سب صبر اور محبت کے ساتھ کریں!	 

ہمارے پاس اسکول میں ہر روز کہانی کا وقت ہوتا ہے تاکہ بچوں 
میں کہانیوں کا شوق پیدا ہو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہر رات اپنے 

بچے کو سونے کے وقت کہانی پڑھ کر ایسا ہی کریں گے۔ ہمارے پاس 
اسکول میں آپ کے لیے ادھار لینے کے لیے شاندار کتابیں ہیں۔

آپ کے بچے کو حرف کے لیے آواز کہنا سکھایا جائے گا نہ کہ 
 حرف کا نام، تو 'm' جیسا کہ 'mat' میں ہے، 'em' نہیں؛

's' جیسا کہ 'sun' میں ہے، 'es' نہیں 
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Set 1 Speed Sounds .1 پڑھنے میں اپنے بچے کی مدد کریں
https:// شروع ہونے سے پہلے آوازوں کو واضح طور پر بولنے کی مشق کرنے کے لئے

/www.ruthmiskin.com/en/find-out-more/parents پر جایئں- جتنی زیادہ 
واضح طور پر آپ آوازیں کہیں گے، آپ کا بچہ اتنی ہی تیزی سے انہیں سیکھے گا۔ 

اہم: ہم آوازیں سکھاتے وقت‘muh’نہیں ‘mmmm’ اور ‘luh’نہیں ‘llll' کہتے 
ہیں۔ یہ واقعی بچوں کی مدد کرتا ہے جب وہ الفاظ کو پڑھنے کے لیے آوازوں 

کو ملانا سیکھتے ہیں۔ 

 آپ کا بچہ سیٹ 1 اسپیڈ ساؤنڈز کارڈز یا 
My Set 1 Speed Sounds Book گھر لے آئے گا۔

 آپ دیکھیں گے کہ ہر آواز تصویر کی شکل میں بنائی گئی ہے۔ 
مثلا":

'snake' 's' سنیک کی شکل میں ہے۔	 
'dinosaur' 'd' ڈاینوسور کی شکل میں ہے۔	 
'apple' 'a' ایپل کی شکل میں ہے۔ 	 
'mountain' 'm' دو ماؤنٹین کی شکل میں ہے۔	 

 Sound Blending Books .3
پڑھنے میں اپنے بچے کی مدد کریں
اپنے بچے سے ہر لفظ کو آوازوں میں پڑھنے 

کو کہیں )Fred Talk( اور پھر لفظ کہیں۔ 
پھر، وہ پلٹ کر دیکھ سکتا یا سکتی ہے کہ 

کیا وہ صحیح ہیں۔ 

Storybooks .4 پڑھنے میں اپنے بچے کی مدد کریں
  Storybooks سیاہ اور سفید

جیسے ہی آپ کا بچہ .Read Write Inc کی Storybooks کی کتابیں پڑھنا 
شروع کرے گا یا گی، وہ گھر پر ایک سیاہ اور سفید Storybook لائے گا یا گی۔ 

یہ اس رنگین کتاب کی ایک نقل ہے جسے اس نے اسکول میں پڑھا ہو گی۔ 

آپ کے بچے نے یہ کہانی اپنے کتاب 
پڑھنے والے استاد کے ساتھ تین بار 

پڑھی ہوگی، اس لیے اسے اعتماد سے 
کہانی پڑھنے کے قابل ہونا چاہیے۔ 

 سرگرمیوں کی پیروی کرنے کے 
 طریقے کی ایک مختصر وضاحت 

کتابوں میں شامل ہے۔

Book Bag Books
آپ کا بچہ گھر Book Bag Book بھی لا سکتا 

ہے۔ یہ کتاب ان خیالات اور Storybook کے بہت 
سے الفاظ پر مشتمل ہے جو اس نے ابھی پڑھے 

ہیں۔ آپ کے بچے کو اس کتاب کو پڑھنے میں 
مزید مدد کی ضرورت ہوگی۔

ایک بار پھر، سرگرمیوں کی پیروی کرنے کے 
طریقہ کی ایک مختصر وضاحت کتابوں میں 

شامل ہے۔ 
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Sound 
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 Set 1: Green Storybooks
 1 On the bus
 2 My dog Ned
 3 Six fish
 4 The spell
 5 Black Hat Bob
 6 Tug, tug
 7 Chips
 8 The web
 9 Pip’s pizza
 10 Stitch the witch

Use Set 1 Green Storybooks and  
Green Get Writing! Book 1 after 
learning Speed Sounds Set 1.

Story by Gill Munton
Illustrated by Tim Archbold

Series developed by Ruth Miskin

On the bus
Set 1   Story 1
a  e  i  o  u

On the bus

Read Write Inc. Phonics
Black and White Storybooks
Green Set 1: 
Mixed Pack of 10
ISBN 9780198372516
Mixed Pack of 100
ISBN 9780198372523

Name: 

837253 CVR Mono.indd   All Pages 26/06/2017   14:04

The din  
on the bus

2

Read

Inc
Write

PhonicsPhonics

Story by Adrian Bradbury 

Illustrated by Alex Paterson 

Series developed by Ruth Miskin
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Bounce: qu-qu-qu-queen
Handwrite: Round her head, 
up past her earrings and down
her hair

Bounce: y-y-y-yak
Handwrite: Down a horn up a
horn and under his head

Stretch: sssssnake
Handwrite: Slither down the snake

Bounce: i-i-i-insect
Handwrite: Down the body, dot
for the head

Bounce: c-c-c-caterpillar
Handwrite: Curl around the 
caterpillar

Bounce: k-k-k-kangaroo
Handwrite: Down the kangaroo’s
body, tail and leg

Bounce: ch-ch-ch-choo!
The horse sneezes when the
caterpillar’s hairs get up his nose

Stretch: shhhh says the horse to
the hissing snake

Stretch: llllleg
Handwrite: Down the long leg

Bounce: t-t-t-tower
Handwrite: Down the tower,
across the tower

Bounce: d-d-d-dinosaur
Handwrite: Round his bottom, 
up his tall neck, down to his feet

Stretch: zzzzzip
Handwrite: Zig-zag-zig

Bounce: 
j-j-j-jack-
in-a-box
Handwrite: 

Down his body
curl and dot

Bounce: a-a-a-a-apple
Handwrite: Round the apple,
down the leaf

Stretch: rrrrobot
Handwrite: Down his back, then
curl over his arm

Bounce: b-b-b-boot
Handwrite: Down the laces to the
heel, round the toe
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Bounce: u-u-u-umbrella
Handwrite: Down and under, up
to the top and draw the puddle

Stretch: thhhhh
The princess in the tower is 
rescued by the horse. 
She says: thhhhankyou

Bounce: w-w-w-worm
Handwrite: Down, up, down, up

Bounce: g-g-g-girl
Handwrite: Round her face, down
her hair and give her a curl

Bounce: 0-0-0-0range
Handwrite: All around the orange

Bounce: x-x-x-exercise
Handwrite: Down the arm and
leg and repeat the other side

Stretch: mmmmountain
Handwrite: Maisie, mountain,
mountain

Stretch: nnnng
A thing on a string
thing, ping, string, wing, sing,
sang, pong, song

Stretch: nnnnnet
Handwrite: Down Nobby, 
over his net

Bounce: h-h-h-horse
Handwrite: Down the head to the
hooves and over his back

Bounce: p-p-p-pirate
Handwrite: Down the plait and
over the pirate’s face

Stretch: nnnnk
I think I stink
think, stink, wink, tink, blink, link,
pink

Bounce: e-e-e-egg
Handwrite: Lift off the top and
scoop out the egg

Stretch: vvvvvulture
Handwrite: Down a wing, up a
wing

Stretch: f f f f f lower
Handwrite: Down the stem, and
draw the leaves
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2. اپنے بچے کی الفاظ پڑھنے میں مدد کریں۔ 
ایک بار جب آپ کا بچہ یا بچی اعتماد سے Set 1 Speed Sounds پڑھ سکتا یا 
سکتی ہے، تو وہ الفاظ پڑھنا سیکھ سکتا یا سکتی ہے- سب سے پہلے، آپ کے 
بچے کا تعارف Fred نامی کھلونے مینڈک سے کروایا جاتا ہے۔ Fred صرف ایک 

لفظ کی آوازیں بول سکتا ہے اور اسے لفظ پڑھنے میں آپ کے بچے کی مدد کی 
ضرورت ہے۔ لہذا، جب آپ اپنے بچے کو 'Fred Talk' کہتے ہوئے سنیں گے، تو آپ کو 

معلوم ہو جائے گا کہ اس کا مطلب ہے لفظ کی آواز نکالنا۔
آپ ان اقدامات پر عمل کر کے اپنے بچے کی الفاظ پڑھنے میں مدد کر سکتے ہیں:

  تین کارڈز کے ساتھ ایک لفظ بنائیں جسے آپ کا بچہ تیزی سے پڑھ سکے، . 1
مثلا" c-a-t- آوازوں کی طرف اشارہ کریں اور انھیں بولیں، اور پھر لفظ بولیں۔ 

اپنے بچے سے کہیں کہ وہ آپ کی نقل کرے- 
کارڈز کو آگے پیچھے کر دیں- اپنے بچے سے دوبارہ لفظ بنانے کو کہیں، اور پھر 

آوازوں کی طرف اشارہ کر کے انھیں بولیں۔ 
مزید -3آواز والے الفاظ کے ساتھ دہرائیں، کچھ آوازیںشامل کریں جن میں 

.th-i-s, sh-i-p, ch-a-t "ایک سے زیادہ حروف شامل ہیں، مثلا

 تین کارڈ باہر رکھیں- اس بار، اپنے بچے سے آوازیں نکالنے کو کہیں۔ . 2
آوازوں کو الفاظ میں ملانے میں اس کی مدد کریں، جب تک کہ آپ کا بچہ آپ 

کی مدد کے بغیر ایسا نہ کر سکے۔
3 . b-l-a-ck, h-a -n-d, j-u-m-p,"کچھ 4 آواز والے الفاظ کے ساتھ دہرائیں، مثلا

s-t-o-p, g-r-i-n, f-r-o-g, b-l-i-p

Set 1 Speed Sounds cards استعمال کرنا
کارڈز کے پیچھے ہر تصویر کا نام لکھا ہوا ہے۔ 

1 . sssssnake, اپنے بچے سے ہر کارڈ کے پیچھے تصویر کا نام بتانے کو کہیں، جیسے 
a-a-a-apple، ہر بار تیز تر ہوتے جایئں-

  ہر تصویر کے پیچھے چھپی ہوئی آواز کو کہنے میں اپنے بچے کی مدد کریں، . 2
مثلا" 'snake' 's' کے پیچھے ہے۔ اس وقت تک دہرائیں جب تک کہ آپ کا بچہ 

یہ تیزی سے نہ کر لے-

 حرف والی سائیڈ پر ہر بار آوازیں تیز تر بولنے میں اپنے بچے کی مدد کریں- . 3
اگر وہ بھول جائے تو تصویر والی سائیڈ پر پلٹ لیں- جب آپ کا بچہ چیک کرنے 

کے لیے پلٹے بغیر آوازیں کہہ سکتا ہے تو رفتار بڑھائیں!  

My Set 1 Speed Sounds Book کو 
استعمال کرنا

اپنے بچے سے کہیں کہ وہ کتاب کو پلٹائیں اور جتنی 
جلدی ہو سکے آوازوں کو پڑھیں۔ اگر آپ کا بچہ آواز 

پڑھنے میں ہچکچاتا ہے، تو 'تصویر والی آواز' ایک یاد 
دہانی کے طور پر پیچھے ہے۔ آپ کا بچہ اسی صفحہ 

پر آواز لکھنے کی بھی مشق کر سکتا ہے۔  

 Speed کلاس روم میں
Sounds سیکھنا۔

 My Set 1 Speed Sounds Book میں 
آوازوں کو پڑھنے اور لکھنے کی مشق کریں

فریڈ آوازیں نکلتا ہے اور 
بچے لفظ بنا لیتے ہیں-  
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web www.oxfordprimary.co.uk

email primary.enquiries@oup.com
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This My Set 1 Speed Sounds Book is 
for children to take home so they can 
practise the sounds and letters they  
have learnt with a parent or carer.
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