پرنس ولیئم کاؤنٹی پبلک سکولز

سمر میں مطالعہ کے لیے تجاویز
تجویز کردہ کتابوں کی فہرست
ایلیمنٹری – گریڈ چار
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

Bowen, Carl

 Quarterback Rushیا کھیل
کے بارے میں بچوں کی
گرافک ناول/کتاب

2015

Brallier, Max

 The Last Kids on Earthیا
 Last Kids on Earthسیریز
کی کوئی کتاب
مقصدPolar Bear :
،Rescueیا The Story of
 ،Seedsیا Sniffer Dogs:

2015

 Ottersمسلسل اپنی مشق کے دنوں میں اپنے کھیل کو چھوڑ رہا تھا اور ان کے فٹ بال کے
کھیل ہار رہے تھے۔  Steve Michaelsکو اپنی پریشانی پر قابو پانا ہے اور Aaron Corbin
کی مدد کرنا ہے ،اس کا کواٹر بیک ،اسے اپنے خوف پر قابو کرنا ہے اور ایک چیمئین کے
طور پر کھیلنا ہے۔
جب ایک قصبے پر  apocalypseنامی دیو نے حملہ کیا ،اوسط عمر کے تیرہ سالہ لڑکا
 Jack Sullivanنے اپنے دوستوں کی ٹیم بنائی اور  Blargنامی ذہنی دیو کے مارنے میں مدد
کرنی ہے۔
مقصد Polar Bear Rescue :ایسی کہانیاں اور حقائق بانٹتے ہیں کہ جو حقیقی زندگی میں
بچاؤ کے چیلنج آشکار کرتے ہیں جو پولر بیئر مشکل میں پڑ جاتے ہیں ،اور معلومات فراہم
کرتی ہے کہ بچے تحفظ کی کوششوں کی معاونت کر سکتے ہیں۔

2006

جب ہمسائے میں موجود باسکٹ بال کورٹ کو تباہ کر دیا گیا Ziggy ،اور اس کے دوستوں
نے فیصلہ کیا کہ ایک کلب بنایا جائے جس کا نام  Black Dinosaursتھا اور انہوں نے
 Ziggyکے پچھلے صحن میں اپنا کلب ہاؤس بنایا۔

2016

Babymouse: Queen of the
 World! Babymouseسیریز

2005

 Ella Mentryسکول میں مقامی فائر ڈیپاٹمنٹ سے محترمہ  Meyerکو بچوں کو پڑھانے
کیلیئے بالیا گیا ،مگر وہ دنیا میں سب س عجیب حفاظتی ماہر تھی۔ اسے آگ کچھ زیادہ ہی
پسند تھی۔
ایک تصوراتی چوہیا دنیا کی ملکہ بننا چاہتی ہے مگر لڑکیوں کے سب سے مشہور سلمبر
پارٹی کی دعوت پر مان جاتی ہے۔

Amulet Book 1: The
 Stonekeeperیا Amulet

2008

 Emilyاور  Navinاپنی والدہ کے ساتھ بھوتوں ،ربوٹ اور باتیں کرنے والے جانوروں کے
ذریعے زیرزمین دنیا کے باشندوں تک جاتے ہیں۔

2008

 Savvyنے  Mibs Beaumontکی مہم جوئی کو یاد کیا ،جس کی تیرہویں سالگرہ نے اس
کی "فہم" کو ظاہر کیا ہے  -ایک جادوئی طاقت جو اس کے خاندان کے ہر فرد میں موجود
ہے۔
 Cleo and Evanحیران ہیں کہ جہاں الئبریرین ،الئبریری کے پیچھے سے غائب ہو
جاتی ہے ،وہ تاال لگی کتابوں سے بھری ہوئی جادوئی الئبریری میں اس کا پیچھا کرتے

Castaldo, Nancy

Draper, Sharon

Gutman, Dan

Holm, Jennifer

2014

How Dogs Save the World
Ziggy and the Black
Dinosaurs: The Buried
 Bones Mysteryیا Ziggy
and the Black Dinosaurs

سیریز کی کوئی کتاب
 !Mrs. Meyer is on Fireیا
 My Weird Schoolسیریز
کی کوئی کتاب
کی کوئی کتاب

Kibuishi, Kazu

Law, Ingrid

Luper, Eric

سیریز کی کوئی کتاب
 Savvyیا  Savvyسیریز کی
کوئی کتاب

Key Hunters: The Mysterious
 Moonstoneیا Key Hunters

سیریز میں کوئی کتاب
صفحہ 2
نظرثانی شدہ
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 ?Who Was Harriet Tubman McDonough, Yonaیا
Zeldis
 ?…Who Wasسیریز کی کوئی
کتاب
Park, Linda Sue

Peirce, Lincoln
Riley, James

Rodkey, Geoff

Sachar, Louis

Wing & Claw: Forest of
 Wondersیا Wing & Claw

2002

2016

سیریز میں کوئی کتاب
 Big Nate Blasts Offیا
سیریز کی کوئی کتاب
 Story Thievesیا Thieves
سیریز میں کوئی کتاب

Big Nate

2016

 Randyسے لڑائی کے بعد  Betancourtسکول کے اخبار کی شہ سرخیوں میں تھا،
 Nateکے پاس نظربندی سے بڑا مسئلہ موجود تھا۔
پڑھنے کے عالوہ Kiel Gnomenfoot ،کی جادوئی مہم جوئی کی سیریز میں Owen ،کی
زندگی بور ہے یہاں تک کہ اس نے اپنے ہم جماعت  Bethanyکو سکول الئبریری میں
کتاب سے باہر نکلتے دیکھا اور اسے پتہ چال کہ  Bethanyآدھی غیر حقیقی ہے اور ہر
کتاب میں اپنے کھوئے ہوئے والد جو غیر حقیقی کردار ہے ،کو ڈھونڈ رہی ہے۔
ایک زبانی تاریخ جو رپورٹس کرتی ہے کہ ریکاڈنگ ،ٹیکسٹ پیغامات ،تصاویر ،تماثیل،
سکرین شاٹ او بہت کچھ کے ذریعے ایک بہت بڑے مذاق کی جنگ جو بارہ سالہ
جڑواں  Reeseاور  Claudiaکے دومیان ہے جو نیویارک شہر میں پھنس گئے ہیں۔

2015

 Fuzzy Mudدو مڈل گریڈ کے بچوں کی کہانی ہے جو ایک دن سکول سے گھر جانے
کیلیئے ایک شارٹ کٹ لیتے ہیں اور انہیں مبہم مٹی نظر آتی ہے مگر جو اصل میں ایسا
مادہ ہے جس میں پوری دنیا کو تباہ کرنے کی صالحیت ہے۔
ایک بالی ووڈ سٹار کی طرف سے جب ایک قیمتی روبی کی حفاظت کی مدد مانگی گئی،
تو  Geronimo Stiltonاور  Hercule Poiratکو ایکٹریس کی فلم میں نادانستہ طور پر کام
کرنے کو کہا گیا اگرچہ ان میں اداکاری کی محدود صالحیتیں ہیں اور وہ ڈر گئے جب
انہیں پتہ چال کہ ایک گمنام چور روبی چرا کر لے گیا ہے۔
ان دو نوجوان لوگوں کی کہانیاں جو کے شہر میں خوفناک بگولے سے بچ گئے بشمول
طوفان کے حقائق اور قابل احترام سائنسدانوں اور طوفانوں کا پیچھا کرنے والوں کے
پروفائل جو ان کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں۔
سترہ سالہ  ،Ian Kabraجو  Cahillخاندان کا سربراہ ہے اسے امید ہے کہ وہ  Amyاور
 Danکو کوڈ بھیج سکتا ہے تاکہ تاریخ کی سب سے بڑی چار آفت سے بچنے میں مدد
کی جا سکے۔

2015

The Tapper Twins Go to War

(ایک دوسرے کے ساتھ) یا
 Tapper Twinsسیریز کی کوئی
کتاب
 Fuzzy Mudیا اس مصنف کی
بچوں کی کوئی کتاب

2015

Stilton, Geronimo

 Bollywood Burglaryیا
 Geronimo Stiltonسیریز میں
کوئی کتاب

2017

Tarshis, Lauren

 Tornado Terrorیا I Survived
کی کوئی کتابTrue Stories :

2017

سیریز
Watson, Jude

صفحہ 3
نظرثانی شدہ

 Mission Titanicیا
سیریز کی کوئی کتاب

05/24/2019

Clues 39

ہیں اور انہیں ایک خط ملتا ہے جو بتاتا ہے کہ الئبریرین ایک جادوئی کتابوں کے کور
کے درمیان پھنس جاتی ہے ،اور انہیں اسے ڈھونڈنا ہے۔
انیسویں صدی کی عورت کی سوانح عمری جو غالمی سے فرار ہوئی اور کتنی مرتبہ
شمال کی طرف واپس گئی تاکہ دوسرے غالموں کو زیر زمین ریل روڈ کے ذریعے آزاد
کروا سکے۔
جب  Raffaنے ایک چمکاڈر کو ایک نایاب ارغوانی رنگ کی بیل سے بچایا جو اسے
ممنوعہ جنگل کے بہت اندر سے ملی ،تو وہ چمکاڈر کسی اور چیز میں تبدیل ہو گئی۔

2015

Big
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