پرنس ولیئم کاؤنٹی پبلک سکولز
سمر میں مطالعہ کے لیے تجاویز
تجویز کردہ کتابوں کی فہرست
ایلیمنٹری – گریڈ تین
پرنس ولیئم کاونٹی پبلک سکولز کے موسم گرما کے مطالعہ کی سفارشات کا مقصد طلباء کی حوصلہ افزائی کرنا ہے تاکہ وہ معیاری ادب سے لطف اندوز ہوں اور
اپنی انفرادی مطالعاتی مہارتوں کو تنقیدی سوچ ،تخلیقی سوچ ،رابطے ،تعاون اور شہریت کے لیے پروان چڑھا سکیں۔ اس چیلنج میں طالبعلم/طالبہ کی شمولیت
رضاکارانہ ہے۔ جو طلباء شرکت کا انتخاب کرتے ہیں وہ اپنی خود چنی ہوئی کتابیں پڑھیں گے۔ جو طلباء موسم گرما میں پڑھتے ہیں ،وہ زندگی بھر پڑھنے کی
عادات کی معاونت کے لیے بڑھ سکتے اور نئے تجربات تالش کر سکتے ہیں۔
خوشی حاصل کرنے کے لیے مطالعے سے محبت بڑھانے میں مدد کے لیے درج ذیل عنوانات کچھ تجاویز ہیں۔ والد یا والدہ ،سرپرست یا الئیبریرین کی رہنمائی میں
طالبعلم/طالبہ کی چنی گئی دیگر کتابیں بھی قابل قبول ہوں گی۔
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مصنف

عنوان

اشاعت کی
تاریخ

وضاحت

Chabert, Jack

The School Is Alive! Eerie
 Elementaryسیریز کی کوئی کتاب

2014

Cummings, Troy

 Charge of the Lightning Bugsیا

2015

 Sam Gravesکو پتہ چلتا ہے کہ اس کا سکول زندہ ہے اور طلباء کے خالف کچھ ہو
رہا ہے ،اور ،ہال نگہبان کے طور پر ان کی حفاظت کرنا اس کا فرض ہے ،لیکن
اسے اپنے دوستوں سے کچھ مدد کی ضرورت ہو گی۔
یہ  Stermontایلیمنٹری سکول کا پہال دن ہے مگر لگتا ہے کہ ہر چیز بگڑ رہی ہے
اور  Alexanderاور اس کے دوست جانتے ہیں کہ اس میں کوئی عجیب ا لخلقت شامل
ہے۔
جب  Mercyنامی سور  Watsonsکے ساتھ گھس کر سویا ،وہ تینوں زمین میں ایک
بڑے سوراخ کے کنارے پر بیڈ کے جھولنے کی وجہ سے اٹھ گئے۔
سکول میں موسم بہار کو منانے کیلیئے ایک زبردست میلہ بہت اچھا خیال ہے  -لیکن
 Eva Wingdaleایک نوجوان الو کو پتہ چلتا ہے کہ اس کیلیئے بہت کام کرنے کی
ضرورت ہے اور مدد کیلیئے اپنے دوستوں سے کہنا غلط نہیں ہے۔
بچوں کا خیال رکھنے والے عنوان جیسے قابلیت ،گھر کا کام نہ کرنا ،دوست اور بہت
کچھ کے بارے میں بچگانہ معصومانہ نظموں پیش کردہ مجموعہ۔

2004

مس  Daisyکے غیر معمولی تدریسی طریقۂ کار نے ان کی دوسری جماعت کے طلباء
کو حیران کر دیا ،خاص طور پر ضدی متعلم .A.J
 Charlie Bumpersکو یقین ہے کہ وہ اپنے چوتھے گریڈ کی استانی کی برابری نہیں
کر سکتا اور وہ چاہے جتنی کوشش کرے صاف اور اچھا رہنے کی ،وہ ہمیشہ مشکل
میں ہے یہاں تک کہ اس نے اپنی استانی کا راز جان لیا۔
 Squishایک میک امیوبیا جو اپنے پسندیدہ ہیرہ کے کارناموں کی مزاحیہ کتاب پسند
کرتا ہے ”,Super Amoeba“ ،مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے جب اس کے بہترین
دوست کو غنڈہ گردی کی دھمکی ملتی ہے۔
ریفریجریٹر سے فیک-بیلیو کی لینڈ پر گرنے کے بعد ،پرنسس  Moldylocksنامی
لڑکی سے ملی جو اسے تھری بیارڈ فار چلی کے گھر لے گئی  -لیکن جب بی ارڈ نے
اس کی دوست کو پکڑ لیا تو پرنسس کو اسے بچانے کیلیئے منصوبہ بنانا پڑا۔
جب دوسرے گریڈ کا  Eugeneاور اس کا خاندان نئے عالقے میں منتقل ہوئے اور اس
نے نیا سکول شروع کیا ،اسے اپنا سپرہیرو آلٹر ایگو ،کیپٹن آسم نکالنا پڑا تاکہ جماعت
کے اغوا شدہ مرغے کو ڈھونڈ سکے۔

Notebook of Doomسیریز کی کوئی
کتاب
DiCamillo, Kate

 Mercy Watson to the Rescueیا

2005

 Mercy Watsonسیریز کی کوئی کتاب
Elliot, Rebecca

 Eva’s Treetop Festivalیا

Owl

2015

 Diariesسیریز کی کوئی کتاب
Florian, Douglas

Gutman, Dan
Harley, Bill

 Poem Depot: Aisles of Smilesیا
اس مصنف کی بچوں کی کوئی نظموں کی
کتاب
Miss Daisy Is Crazy! My Weird
 / Schoolسیریز کی کوئی کتاب
Charlie Bumpers vs. the Teacher
 of the Yearیا Charlie Bumpers
سیریز کی کوئی کتاب

2014

2013

Holm, Jennifer

 Squish, Super Amoebaیا Squish
 seriesسیریز کی کوئی کتاب

2011

Jones, Noah

Moldylocks and the Three Beards
یا Princess Pink and the Land of
 Fake-Believeسیریز کی کوئی کتاب

2014

Kirby, Stan

!Captain Awesome to the Rescue
یا  Captain Awesomeسیریز کی کوئی

2012

کتاب
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2009

دوپہر کے کھانے کے وقت کام کرنے والی خاتون ایک خفیہ ایجنٹ ہے جو ایک برے
پالٹ سے پردہ اٹھاتی ہے کہ تمام مقبول اساتذہ کو ربوٹ سے تبدیل کیا جا رہا ہے۔

2014

Meltzer, Brad

 .I Am Martin Luther King, Jrیا

2016

Mylnowski, Sarah

Ordinary People Change the
 Worldسیریز کی کوئی کتاب
 Fairest of Allیا Whatever After
سیریز میں کوئی کتاب

 Gordon Blueاور اس کے بھائی  ،Bennyکو غیر متوقع سپرہیرو کی طرح،
 Fowladelphiaکو  Granny Goosebumpsسے بچانا ہو گا جنہوں نے پورے شہر کو
بسکٹوں سے بھر دیا ہے جس کی وجہ سے مرغی کے پر گر رہے ہیں۔
جب  Judyکیلیئے ایک "خراب دن" ہے تو اسے اپنے معمول کے خراب موڈ کو ایک
طرف رکھنا ہے اور تبدیلی کیلیئے خوش اور اچھا نظر آنا ہے۔
اس کہانی میں ایک جدید موڑ کے ساتھ ،اپنا ورژن بتاتا ہے کہ جب وہ انڈر ورلڈ کا
بادشاہ بنا اور خداؤں کا بادشاہ۔
 ,Martin Luther Kingجونیئر کی سوانح عمری جو بتاتی ہے کہ کیسے اس نے شہری
حقوق کی تحریک کو چالنے کیلیئے عدم تشدد استعمال کیا۔

2012

نئے گھر میں منتقل ہونے کے بعد دس سالہ  Abbyاور بھائی  Jonahکو ایک قدیم
شیشے کے بارے میں پتہ چال کہ وہ انہیں سنو وائٹ کی کہانی میں تبدیل کر سکتا ہے۔
آٹھ سالہ  Jackاور اس کی چھوٹی بہن  Annieکو ایک جادوئی ٹری ہاؤس ملتا ہے جو
انہیں پرانے زمانے میں لے جاتا ہے جہاں وہ زندہ ڈائناسور دیکھتے ہیں۔
اپنے الفاظ میں ،ایک نوجوان لڑکی بیان کرتی ہے کہ جب اس نے کنڈرگارٹن شروع
کیا اور جب اس نے فیصلہ کیا گھر جانے کیلیئے بس سے سفر نہیں کرے گی۔

2010

بہت زیادہ پراعتماد مڈل سکول کا طالبعلم  Nate Wrightایک ہی دن میں ہر
استاد/استانی سے نظربندی لے کر اسے ایک کامیابی سمجھ رہا ہے۔
آٹھ سالہ  Clementineجب اپنے چھوٹے بھائی کو پکارنے کیلیئے سبزیوں کے نام
ڈھونڈ رہی تھی ،اس نے ایک منصوبہ بنایا تاکہ اپنے پسندیدہ استاد کو زندگی میں ایک
بار ملنے والے مصر کے ریسرچ ٹرپ پر جانے سے روک سکے۔
ایک لڑکا جو ٹی وی بن جاتا ہے اور لڑکی جو وہیل کھاتی ہے ،مزاحیہ شاعری کے
مجموعے میں یہی دو کردار ہیں جسے مصنف نے اپنی ڈرائنگ سے بنایا ہے۔
تین بون کزنز کے مہم جوئي کے بارے میں گرافک سیریز کی پہلی کتاب۔

Krosoczka, Jarrett

Lunch Lady and the Cyborg
 Substituteیا  Lunch Ladyسیریز کی
کوئی کتاب
 Let’s Get Crackingیا Kung Pow
 Chickenسیریز کی کوئی کتاب

McDonald, Megan

 Judy Moody, Mood Martianیا

Marko, Cindy

2014

 Judy Moodyسیریز کی کوئی کتاب
McMullen, Kate

 !Have a Hot Time, Hadesیا

Myth-

2012

 o-Maniaسیریز کی کوئی کتاب

Osborne, Mary
Pope

 Dinosaurs Before Darkیا Magic
 Tree Houseسیریز کی کوئی کتاب
Junie B. Jones and the Stupid
 Smelly Busیا Junie B. Jones
سیریز کی کوئی کتاب
 Big Nate: In a Class by Himselfیا
 Big Nateسیریز کی کوئی کتاب

Pennypacker, Sara

 Clementine’s Letterیا
 Clementineسیریز کی کوئی کتاب

2009

Silverstein, Shel

 Where the Sidewalk Endsیا اس
مصنف کی بچوں کی کوئی نظموں کی کتاب

1974

Smith, Jeff

 Out from Bonevilleیا Bone series
سیریز کی کوئی کتاب

2005

Park, Barbara

Peirce, Lincoln

1992
1992
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Stilton, Geronimo
یا Thea Stilton

Lost Treasure of the Emerald Eye
یا  Geronimo Stiltonسیریز کی کوئی
کتاب

2004

Wright, Eric

Frankie Pickle and the Closet of
 Doomیا  Frankie Pickleسیریز کی
کوئی کتاب

2009

جب  Geronimoکی بہن ،Thea ،نے ایک پرانا پراسرار نقشہ ڈھونڈا جو ایک بہت
دور آئرلینڈ میں ایک چھپا ہوا خزانہ ظاہر کر رہا تھا ”Rodent’s Gazette“ ،کے
گینک کو اس خزانے کی تالش میں کھینچا جاتا ہے۔
چوتھے گریڈ کے  Frankie Piccoliniکا اپنے بے انتہا گندے کمرے کی صفائی کے
بارے میں بہت صاف تخیل ہے ،مگر آہستہ آہستہ اسے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ بہت
گندا ہے۔
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