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بالٹی مور کاؤنٹی پبلک سکولوں ) (BCPSکے والدین کو مندرجہ ذیل کے بارے میں کیا معلوم ہونا چاہیے۔۔۔
What BCPS Parents Need to Know
About…Making Inferences

نتائج اخذ کرنا

Urdu Translation

جو کچھ پڑھا جاتا ہے ،اسے سمجھے کے لیے ضروری ہے کہ پڑھنے واال ان معلومات کی بنا پر نتیجے
نکالے جو معلومات تحریر میں صاف طور پر نہیں لکھی ہوئیں۔ نتیجہ اخذ کرنا اس صالحیت کا نام ہے جس
کے ذریعے ہم تحریر میں لکھی باتوں کا اپنی معلومات سے موازنہ کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پر کوئی نتیجہ
نکالتے ہیں۔ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ مصنف اپنی تحریر میں کوئی پیغام پہنچاتا ہے مگر اسے برا ِہ راست
نہیں کہتا۔ پڑھنے والے کا کام ہے کہ وہ ’سطروں کے درمیان‘ چھپے مفہوم کو اخذ کرے ،یعنی بات کا اصل
مطلب سمجھے۔ یہ مفہوم مصنف کی دی ہوئی معلومات سے حتمی طور پر ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ مثالً بعض
دفعہ کسی تحریر کا بنیادی موضوع صاف طور پر نہیں دیا ہوتا۔ پڑھنے والے کو مضمون کے اشارے )(clues
دیکھ کر اپنے گزشتہ علم کی بنیاد پر سوچے سمجھے اندازے لگانے ہوتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں نتیجہ اخذ کرنا۔
پڑھنے والے کی اپنی معلومات ،ذاتی تجربوں اور پہلے سے پڑھی ہوئی تحریروں پر مبنی ہوتی ہیں۔ سوال
پوچھنے سے اور اپنی گزشتہ معلومات کو استعمال کرنے سے ایک پڑھنے واال ،تحریر کو بہتر طور پر سمجھ
سکتا ہے۔ پڑھنے میں ماہر افراد تحریر پڑھنے کے ساتھ ہی اس میں دی گئی معلومات کا جائزہ لیتے ہیں اور
جو سوال ابھرتے ہیں انہیں حل کرتے جاتے ہیں ،تاکہ وہ تحریر میں سے اس سے زیادہ معلومات حاصل کر
سکیں جوصفحے پر بظاہر لکھی ہیں۔ نتیجے اخذ کرنا ایک اہم مہارت ہے جو پڑھنے والے کے فہم و ادراک،
یعنی سوچ سمجھ کی صالحیت ،پر اثر ڈالتی ہے۔

آپ گھر میں اپنے بچے کی مدد کیسے کر سکتے ہیں






ایسی پہیلیاں بجھوائیں یا لطیفے سنائیں جن کو سمجھنے کے لیے آپ کے بچے کو اپنی گزشتہ معلمومات
کی ضرورت ہو۔
اپنے بچے کے ساتھ کوئی حقیقت پر مبنی ،غیر فرضی ) ،(non-fictionکتاب پڑھیں اور جو پڑھا ہے اس
کے بارے میں تھوڑے مشکل درجے کے سوال پوچھیں جن کا کوئی ایک صحیح جواب نہ ہو(open-
)ended۔ اس قسم کے سوال اکثر ’کیوں‘ اور ’کیسے‘ کے الفاظ سے پوچھے جاتے ہیں اور ان کا جواب
سوچنے کے لیے بچے کو نتائج اخذ کرنے پڑتے ہیں۔
اپنے بچے کی مدد کریں کہ وہ تحریر کے ساتھ بنی توضیحی تصاویر ) (illustrationsاور تحریر میں تعلق
ڈھونڈے۔ اکثر ایسی تصویریں پڑھنے والے کے لیے تحریر میں مزید معنی دیکھنے میں مددگار ہوتی ہیں۔
اپنے بچے کی مدد کریں کہ وہ ’سبب اور نتیجے‘ ) (cause-and-effectکے تعلقات دیکھے ،یعنی ایسا تعلق
جس میں کسی چیز یا عمل کی وجہ سے کوئی دوسری چیز یا عمل واقع ہو۔ پوچھیں’ :یہ نتیجہ ایسے کیوں

نکال؟‘ ’اس صورت میں کیا ہوتا ،اگر۔۔۔۔؟‘

 اپنے بچے کے ساتھ یہ کھیل کھیلیں ،TriBond®, TriBond, Jr. :اور Threezer Riddles۔
 اگر آپ کے بچے کو پڑھائی کا کوئی کام سمجھ نہ آئے تو اسے ترغیب دیں کہ وہ اپنی سمجھ بہتر کرنے
کے لیے سوال پوچھے۔
 اپنے بچے کی ذاتی معلومات بڑھانے کے لیے اسے بہت سے مختلف تجربات کا سامنہ کرائیں۔
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