پرنس ولیئم کاؤنٹی پبلک سکولز
موسم گرما میں مطالعہ کے لیے تجاویز
تجویز کردہ کتابوں کی فہرست
گریڈز  6تا 8

پرنس ولیئم کاؤنٹی 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 الئبریرین کی رہنمائی
میں طالبعلم/طالبہ کی چنی گئی دیگر کتابیں بھی قابل قبول ہوں گی۔
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 PWCSکا موسم گرما کے مطالعہ کا پروگرام تجویز کردہ کتابوں کی فہرست
گریڈ 6
مصنف

عنوان
Research for the Social Ignatow, Amy
Improvement and General
& Betterment of Lydia Goldblatt
 Julie Graham- Changیا Amy
 Ignatowکی کوئی کتاب
I, Q: Book One: Independence Smith, Roland
 Hallیا  Roland Smithکی کوئی کتاب

اشاعت کی
تاریخ
2010

وضاحت
الئیڈیا اور جولیا بہترین دوستوں نے مڈل سکول کی تیاری کے لیے ایک کوشش میں مقبولیت پڑھی۔

2008

 Qاور اس کی نئی سوتیلی بہن نے اپنے آپ کو فیلیڈیلفیا میں جاسوسوں اور دہشت گردوں
کے درمیان پایا۔

2015

سیرینٹی ،نیو میکسیکو میں زندگی بیکار تھی جب تک الی اور اس کے دوستوں نے جانا کہ اب تک
زندہ رہنے والے بہت مشہور مجرم کے لیے گئے ڈی این اے کو استعمال کرتے ہوئے ایک تجربے کا
نتیجہ ہیں۔
(غیر افسانوی) حقیقی ،دلچسپ ،اور عام طور پر بہت مزاحیہ قسم کے واقعات جو خانہ جنگی کی
طرف لے کر جاتے ہیں۔

2016

کالم اپنے براؤنز سال کے لیے میجسٹیریم لوٹتا ہے مگر اپنے ساتھی طالب علم کے قتل کی تحقیقات میں
مشغول ہو جاتا ہے۔

Terrible Typhoid Mary: A True Bartoletti, Susan
Story of the Deadliest Cook in Campbell
 Americaیا Campbell Bartolettiکی
مڈل سکول کی کوئی کتاب

2015

(غیر افسانوی) میری مالون کی سچی کہانی ،ایک باورچی جس نے  1900کے آغاز میں نادانستہ
طور پر درجنوں کو ٹائیفائیڈ سے متاثر کیا ،اور ڈاکٹر اور سائنسدان اس بیماری کو روکنے کے لیے
اس کی وجہ کی شناخت کی کوشش کر رہے ہیں۔

 Divergent Roth, Veronicaیا  Veronica Rothسیریز
میں کوئی کتاب

2011

ایک نوجوان لڑکی اپنے آپ کو تصوراتی معاشرے میں ایسی جگہ کھڑا پاتی ہے جہاں اسے اپنے
معاشرے کے گروپ میں سے ایک کو چننا ہے ،ہر ایک کا مختلف معیار ہے :ایمانداری ،بے غرضی،
بہادری ،امن ،اور ذہانت۔
پرسی کو پتہ چال کہ اس کا والد سمندر کا خدا پوسیڈین ہے اور خداؤں کے دیگر بچوں کے کیمپ ہاف
بلڈ میں شرکت کرتا ہے۔

2009

(غیر افسانوی) ابراہام لنکن کی ہالکت کے بعد جان ولکس بوتھ کی تالش کی سچی کہانی۔

 Masterminds Korman, Gordonیا Gordon Korman
سیریز میں کوئی کتاب
Two Miserable Presidents: Sheinkin, Steve
Everything Your Schoolbooks
Didn’t Tell You About the Civil War
یا  Steve Sheinkinکی کوئی کتاب
 The Bronze Key Black, Hollyیا Magisterium
سیریز میں  Holly Blackکی کوئی کتاب

 The Lightning Thief Riordan, Rickیا Percy
Jacksonکی کوئی کتاب اور کی
 Olympiansسیریز

2008

2005

 Chasing Lincoln's Killer Swanson, Jamesیا James
Swansonکی مڈل سکول کی کوئی کتاب
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عنوان

مصنف
Grimes, Nikki

 Garvey's Choiceیا Nikki
 Grimesکی مڈل سکول شاعری
کی کوئی کتاب
 Paintball Problemsیا Jake
 Maddoxکی مڈل سکول
سپورٹس کی کوئی کتاب
 Drum Dream Girlیا
 Margarita Engleکی کوئی
کتاب
 !Play Ball! Play Ballیا
 Matt Christopherکی کوئی
کتاب
 Smileیا Raina
Telgemeierکی مڈل سکول کی
کوئی کتاب
The Lost Kingdom
of
 Bamarreیا Gail Carsonکی

اشاعت کی
تاریخ
2016

وضاحت
اس ناول میں گاروی کو الزمی مصروعوں میں اپنے کھیلوں کے شوقین والد کے خالف اپنے مفادات کو
اکٹھا کرنا ہے۔

2013

میکس کے موسم گرما کے منصوبے خراب ہو گئے جب سکول کی غنڈہ گردی کرنے والوں نے اس کی پینٹ
بال لیگ میں شمولیت اختیار کی۔

2015

 1920کی دہائی میں ایک نوجوان لڑکی کیوبا نے کام کر کے دکھایا کہ لڑکیاں بھی ڈرمر ہو سکتی ہیں۔

2013

لیام اور کارٹر کزنز کے لیے ایک چھوٹی بیس بال ورلڈ سیریز چیمپئین شپ تیار ہے۔

2010

(گرافک ناول) رینا نے ایک حادثہ میں اپنا اگال دانت گنوا دیا—مگر یہ باقی بہت سارے دیگر مسائل
میں سے ایک مسئلہ ہے جن کا اسے مڈل سکول میں سامنا کرنا ہے۔
اگرچہ وہ الٹکی الرڈ ٹروپ کی بیٹی کے طور پر بڑی ہوئی ہے ،پیریگرائن نے سیکھا کہ وہ واقعی ہے
باماری-پیدائش ہے اور بارماری لوگ کی مدد کے لیے آنا چاہیے۔

مختلف مصنف ?Who Was Harriet Tubman

2002

یا  Who Wasسیریز کی مختلف
مصنفوں کوئی کتاب
 The Mighty Miss Maloneیا

(غیر افسانوی) مختصر ،تاریخی افراد کی دلچسپ سوانح عمری جیسے ٹب مین ،ایک بھاگا ہوا غالم جس
نے زیر زمین ریل روڈ پر بہت سے دوسرے غالموں کی مدد کی۔

2012

سرد مہری کے دوران ڈیزا اور اس کا خاندان انڈیانا سے مشی گن اپنے والد کی تالش میں نکال۔

Maddox, Jake

Engle, Margarita
Christopher, Matt
Telgemeier, Raina
Carson, Gail

مڈل سکول کی کوئی کتاب

Curtis,
Christopher Paul

Christopher Paul
Curtisکی کوئی کتاب

 Seeing Red Erskine, Kathrynیا Kathryn
 Erskineکی کوئی کتاب
The Girl Who Drank the Barnhill, Kelly
 Moonیا  Kelly Barnhillکی
کوئی کتاب
 Weedflower Kadohata, Cynthiaیا Cynthia
 Kadohataکی کوئی کتاب

2017

2013
2016

2006

 1970کی دہائی میں نسلی طور پر تقسیم ورجینیا ،فریڈرک کی ماں اپنے مرحوم والد کی گاڑیوں
کی مرمت کا کاروبار بیچنا چاہتی ہے ،مگر ریڈ ایسا ہونے نہیں دینا چاہتا۔
لونا جسے بچپن میں ایک بچی کے طور پر جنگل میں چھوڑ دیا گیا تھا ،ایک چڑیل نے اسے پاال ،ایک
سوامپ دیو ،اور ایک (چھوٹا) ڈریگن ،مگر جو جادو اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا ،اس کی تیرویں سالگرہ
کے بعد ہر چیز بدل جائے گی۔
دوسری جنگ عظیم کے دوران ،جاپانی-امریکن سومیکو اور اس کے اہل خانہ کو کیلی فورنیا میں ان کے
فارم سے ایریزونا کے جنگی قیدیوں کے کیمپ میں منتقل کر دیا گیا۔

صفحہ 3
نظر ثانی شدہ 5/24/2019
Student Learning-6 7 8 Summer Reading Suggested List 2019-Urdu

 PWCSکا موسم گرما کے مطالعہ کا پروگرام تجویز کردہ کتابوں کی فہرست
گریڈ 7
مصنف

عنوان

 Out of Wonder Alexander, Kwameیا
Kwame Alexanderکی
مڈل سکول کی کوئی کتاب
The School for Good and Chainani, Soman
 Evilیا Soman Chainani
سیریز کی کوئی کتاب

اشاعت کی
تاریخ
2016

2013

 Baseball Genius Green, Timیا کی مڈل
سکول کی کوئی کتاب۔

2017

 Skink, No Surrender Hiaasen, Carlیا Carl
 Hiaasenکی مڈل سکول کی
کوئی کتاب۔

2014

 Fatal Fever Jarrow, Gailیا کی مڈل
سکول کی غیر افسانوی کتاب

2015

 The Great Greene Heist Johnson, Varianیا
 Varian Johnsonکی کوئی کتاب

2014

 Listen, Slowly Lai, Thanhhaیا Thanhha
 Laiکی کوئی کتاب
 The Lions of Little Rock Levine, Kristinیا
 Kristin Levineکی مڈل سکول
کی کتاب

2015
2012

وضاحت
یہ کتاب پوری دنیا سے مشہور شاعروں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بیس نظموں پر مشتمل مجموعہ
ہے۔
اپنے شیشے کے جوتوں اور اچھے کام کرنے کی نیت کے ساتھ ،سوفیا جانتی ہے کہ وہ اچھائی کے لیے
سکول میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کرے گی اور پرانی طالبات جیسے سنڈریال ،ریپنزل ،اور سنو وائٹ کی
طرح عہدے میں شرکت کرے گی۔ اسی اثنا میں ،اگاتھا ،اپنے بے تکی کالی فراک اور فاسق بلی کے ساتھ،
برائی کے سکول میں ولن کے لیے قدرتی فٹ ہے۔
 .Jalen DeLuca loves baseballبدقسمتی سے ،اس کے والد اسے ٹریول ٹیم پر رکھنے کا خرچہ برداشت
نہیں کر سکتے۔ اس کے والد ڈائنر چالتے ہیں اور بل پورے کرنے کے لیے اتنے ہی پیسے کماتے ہیں ،مگر
فالتو خرچوں کے لیے اس کے پاس کافی نہیں ہے۔ لہذا ،جیلن نے چیزوں کو اپنے ہاتھوں میں لینے کا فیصلہ
کیا اور وہ نیویارک ینکیز سٹار کے گھر کی دوسری بیسمنٹ میں چوری سے گھسا ،جیمز یاگر ،اور اس کے
ذاتی بیٹنگ کیج سے کچھ بال چرائے۔ اس معلوم ہے کہ اگر وہ ان کو بیچ سکا تو اپنے آپ کو ٹیم میں رکھنے
کے قابل ہو گا۔
ایک انوکھے پرانے گورنر کی مدد کے ساتھ ،ایک نوجوان لڑکا فلوریڈا کے جنگل میں اپنے کھوئے ہوئے کزن
کو تالش کرتا ہے۔ بورڈنگ سکول جانے سے بچنے کے لیے ،ماللی اس آدمی کے ساتھ چلی جاتی ہے جس
سے وہ آن الئن ملی تھی۔ رچرڈ جانتا ہے کہ اس کی کزن مشکل میں آ سکتی ہے اس سے پہلے وہ کچھ کرے۔
وائلڈ سکنک--تھکا ماندہ ،ایک آنکھ واال فلوریڈا کا پرانا گورنر--غدار کے سوچنے کے لیے کافی ہے کہ وہ
ماللی کو گرا سکتا ہے۔ جب رچرڈ شارٹ گن چال رہا تھا ،اندھے طوفان ،پاگل سور ،اڑتی ہوئی گولیاں ،اور
بڑے گٹار کے ذریعے دلیری سے غیر امید جوڑوں نے ریاست کو رگڑا۔
(غیر افسانوی)  19900کے آغاز میں ،جب ہر سال ہزاروں کی تعداد میں امریکن ٹائیفائیڈ بخار کی وجہ سے
مر رہے تھے ،میری مالن بہت سے اچھے نیویارک خاندانوں کے ذریعے بطور باورچی مالزم ہوا۔ جب گھر
کے کچھ افراد میں یہ بیماری آئی تو شک میری کی طرف گیا۔ کیا مہلک بیکٹریا پھیالنے میں اس کا کوئی ہاتھ
تھا؟ یہاں تجسس ہے ،ٹائیفائیڈ میری کی سچی کہانی؛ ایپیڈیمیالوجسٹ جن نے اس کی انفیکشن کا پتہ چالیا؛ ہیلتھ
ڈیپارٹمنٹ جس نے اس کی قسمت کا فیصلہ کیا۔
جیکسن گرین  Maplewoodمڈل سکول میں عملی مذاق کرنے واال مشہور ہے ،مگر آخری نقصان کے بعد
وہ راہ راست پر جانے کی کوشش کر رہا ہے--مگر ایسا لگتا ہے کہ کیتھ سنکلیر جیکسن کے پرانے بہترین
دوست گیبریل سے سکول کے صدر کے انتخابات چھیننے کی کوشش کر رہا ہے ،تو اس نے کیتھ کو ہرانے
کے لیے ایک ٹیم اکٹھی کی۔
ویت نام جنگ میں اپنی دادی کی اس کے دادا کی قسمت کے بارے میں تحقیقات میں مدد کے لیے ،مائی اپنے
خاندان کے احساس کی نئی تعریف کرتے ہوئے ایک نامعلوم ثقافت اختیار کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔
 1958میں ،لٹل روک ،آرکنساس ،تکلیف دہ شرمیلی بارہ سالہ مارلی نے اپنے شہر اور خاندان کو سکول
کے انضمام پر تقسیم ہوتے دیکھا ،لیکن لز کے ساتھ اس کی دوستی ،ایک نئی طالبہ ،نے نسل پرستی کے
خالف جنگ میں اس کی آواز بننے میں مدد کی۔
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مصنف

عنوان
 Camo Girl Magoon, Keklaیا Kekla
 Magoonکی مڈل سکول کی
کوئی کتاب

Echo Ryan, Pam Munozیا Pam Munoz
Ryanکی کوئی کتاب

 Mark of the Thief .Nielsen, Jennifer Aیا
 Jennifer A. Nielsenسیریز
کی کوئی دوسری کتاب
Forest of Wonders in the Park, Linda Sue
 Wing & Claw Seriesیا
 Linda Sue Parkکی مڈل سکول
کی کوئی کتاب

Fishbone’s Song Gary Paulsen, Gary
 Paulsenکی کوئی کتاب
 The Fall Preller, Jamesیا James
 Prellerکی مڈل سکول کی
کوئی کتاب
 Slappy’s Tales of Horror Roman, Daveیا
 Dave Romanکا کوئی اور
گرافک ناول
No Summit Out of Sight: Romero, Jordan
Youngest Person to Climb
 the Seven Summitsکی سچی

اشاعت کی
تاریخ

وضاحت

2011

الس ویگاس کے جدید دور کے نواحی عالقے میں ،ایک نوجوان لڑکی اپنے آپ کو دو دنیاؤں کے درمیان
پاتی ہے۔ وہ مشہور نئے لڑکے کی طرف متوجہ ہے—سکول میں دوسرا واحد سیاہ فام لڑکا—لیکن اس کے
[ BFFہمیشہ کے بہترین درست] کے لیے وفادار بھی ،گیکی لڑکا جس کی معاشرتی حیثیت ،اس کی طرح،
بہت نیچے ہے ،اور جس کے ساتھ اس نے بے مثال دوستی کی ہے۔
ممنوعہ جنگل میں کھویا ہوا اور اکیال ،اوٹو تین پراسرار بہنوں سے مال اور جلد ہی اپنے آپ کو عجیب تذبذب
کی تالش میں پایا جس میں پیشن گوئی ،ایک وعدہ ،اور ایک ہارمونیکا شامل ہے۔ دہائیوں بعد ،فریڈرچ جرمنی
میں ،مائیک پینسلوینیا میں ،اور آئی وی کیلی فورنیا میں ،اپنی باری پر ،آپس میں باہم ہو گئے جب وہی
ہارمونیکا ان کی زندگیوں میں آیا۔ تمام بچوں نے مشکل چیلنجوں کا سامنا کیا :والد کو بچانا ،بھائی کی
حفاظت ،خاندان کو اکٹھے رکھنا۔ اور آخرکار ،قسمت کے ان دیکھے دھاگے نے باہر نکاال ،ان کی اکیلی
کہانیاں آکسٹرل کریسینڈو میں تبدیل ہو گیا۔

2015

نک کالوا اور اس کی بہنیں روم سے باہر سرنگوں میں غالم ہیں۔ جب نک کو مجبور کیا گیا کہ وہ جولیئس
سیزر کا خزانہ نکالنے کے لیے ایک سرنگ میں داخل ہو ،اس نے اس سے بہت زیادہ دیکھا جس کی ہر
کوئی امید کر رہا تھا—ایک جادوئی تعویذ جب نک نے وہ تعویذ اپنے لیا رکھا ،اس امید پر کہ وہ آزادی
حاصل کر سکے گا ،وہ ایسی جنگ میں شامل ہو گیا جو روم کو تباہ کر سکتی ہے۔
رافا سینٹانا ہمیشہ سے حیرانیوں کے حیرت انگیز جنگل کو پسن کرتا ہے۔ اس جیسا نوجوان گفٹڈ دوا ساز کے
لیے ،ہر پتے میں ایک طرح کا جادو ظاہر کرنے کی صالحیت ہے۔ اگر صرف رافا کے محتاط والد اسے
آزادی سے تجربہ کرنے کی اجازت دیں ،رافا جانتا ہے کہ وہ بہت سے معجزے تالش کر سکتا ہے۔ جب ایک
زخمی چمگاڈر رافا کی زندگی میں داخل ہوئی ،اس نے کمیاب کرمزن شراب سے عالج دریافت کیا جو اسے
گھنے جنگل میں ملی۔ شراب کی طاقت اس سے کہیں زیادہ ہے جتنی رافا نے سوچی تھی۔ اس کے عالج نے
جانور کو بچایا مگر اس ایک عام چمگاڈر سے کہیں زیادہ کچھ اور بنا دیا ،بہت دور رس نتائج کے ساتھ۔

2016

دور جنگل میں ،ایک دیہاتی کیبن میں ایک بوڑھا آدمی اور لڑکا رہتا ہے جسے اس نے اپنے بیٹے کے طور
پر پاال ہے۔ اس دانا بوڑھا آدمی نے لڑکے کو قدرت کی طاقت اور اس میں کیسے رہا جائے ،سکھایا ہے اور
سب سے اہم اس کی عزت کی جائے۔  Fishbone’s Songمیں ،لڑکا آدمی کے جادو کے بارے میں یاد کرتا
ہے جس نے اسے پاال اور یہ کہانیاں سنائیں—تمام درست ،مگر ہر مرتبہ مختلف۔
اس کے جرنل میں مڈل سکول ہم جماعت مارگن مالین کی غنڈہ گردی کے نتیجے میں خودکشی کے بارے
میں ،سیم کو پتہ چال کہ وہ دوست تھا یا غنڈہ گردی کرنے واال جس نے اسے سکول میں نظرانداز کیا اور
آن الئن تکلیف پہنچائی۔
(گرافک ناول) چھوٹی گرافک ناولوں کا مجموعہ جو مشہور  Goosebumpsکہانیوں کے کردار بتاتا ہے
جس میں " " Ghost Beachشامل ہے جس میں دو بہن بھائی ایک مقامی افسانے کی تحقیقات کرتے ہیں
اور انہیں اپنے خاندان کے بارے میں ایک خوفناک راز کا پتہ چلتا ہے۔
(غیر افسانوی) ماؤنٹ ایورسٹ کے خطرات بے شمار کوہ پیماؤں کی جانیں لے چکے ہیں مگر یہ تیرہ سالہ
جارڈن رومیرو کو  13سال کی عمر میں چوٹی پر جانے سے نہیں روک سکتا۔  15سال کی عمر میں ،وہ ہر
براعظم کے اونچی ترین پہاڑ پر چڑھ چکا تھا۔ یہ جارڈن کی مشکالت کے خالف مرضی اور ارادے کی
مکمل طاقت کے ذریعے اپنے خواب کو سچ کرنے کی تالش کی سچی پراثر کہانی ہے۔

2015

2016

2015

2015

2016

کہانی

 Okay for Now Schmidt, Garyیا Gary
 Schmidtکی مڈل سکول کی
کوئی کتاب

2011

چ ودہ سال کی عمر واال جو ابھی ابھی نئے قصبے میں آیا ہے ،ڈوگ کے کوئی دوست نہیں ہیں ،ایک غیر
مہذب والد اور بڑا بھائی ایک ناپسندیدہ شخص۔ اس نے لل سپائسر میں ایک دوست تالش کیا—ایک آتشی
نوجوان لڑکی۔ انہوں نے اکٹھے مل کر پبلک الئبریری میں محفوظ پناہ گاہ تالش کی ،جان جیمز اوڈوبن کے
پروندوں کی پلیٹس کے بارے میں سیکھنے میں حوصلہ افزائی ،اور براڈوے سٹیج پر مزاحیہ مہم۔
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مصنف
Shetterly,
Margo Lee

 :Hidden Figuresامریکن
خواب اور سیاہ فام ریاضی دان
عورت کی نہ بتائی گئی کہانی
جس نے خال کی دوڑ میں مدد کی

 Courage Has No Color Stone, Tanya Leeیا
 Tanya Lee Stoneکی کوئی
غیر افسانوی کتاب
 Save Me a Seat Weeks, Sarahیا
 Sarah Weeksکا مڈل
سکول کا کوئی ناول

اشاعت کی
تاریخ
2016

وضاحت
(غیر افسانوی)  NASAمیں سیاہ فام ریاضی دان عورت کی غیر معمولی سچی کہانی جس کے حساب
نے خال میں امریکہ کی عظیم ترین کامیابی کو ایندھن دینے میں مدد کی۔

2013

(غیر افسانوی) ” “What’s it like to jump out of an airplane? Imagine.یہ کتاب افریقن امریکن
ٹرپل نکلس کی ہمت اور مستقل مزاجی کے واقعات بتاتی ہے جسے 555ویں پیراشوٹ انفنٹری
بٹالین میں فوجی حدود کے ذریعے دھکیال گیا۔

2016

روی ابھی ابھی انڈیا سے امریکہ منتقل ہوا ہے اور اپنی جماعت میں ہمیشہ سب سے اوپر رہا ہے؛ جو اسی
عالقے میں اپنی پوری زندگی سے رہ رہا ہے اور اسے سیکھنے کے مسائل کا سامنا ہے--مگر جب ان کی
زندگیاں پانچویں گریڈ کے پہلے ہفتے میں ملیں تو انہیں ایک مشترکہ دشمن (ان کی جماعت میں سب سے بڑا
غنڈہ گردی کرنے والے) اور ان کی زندگیوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت اکٹھے لے آئی۔
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 PWCSکا موسم گرما کے مطالعہ کا پروگرام تجویز کردہ کتابوں کی فہرست
گریڈ 8
عنوان

مصنف

 Soar Bauer, Joanیا  Joan Bauerکی
کوئی مڈل سکول کی کتاب

.Bodeen, S. A

2013

جب اس کا جہاز ہونولوال اور اس کے گھر کے درمیان گر گیا ،مڈ وے آٹال 15 ،سالہ روبی نے اپنے آپ کو
بھیگا ہوا ،تھکا ہوا ،پریشانی ،اور سوراخ والی رافٹ میں زندہ بچنے والے معاون پائلٹ میکس کے ساتھ پایا۔

2005

باڈرنگ سکول جسے سفید فام چالتے ہیں میں پڑھانے کے بعد جانا کہ نیویجو ایک بیکار زبان ہے ،نیڈ بی گے
اور نیویجو بولنے والے دیگر مرد میرین میں کوڈ بولنے والوں کے طور پر بھرتی ہوئے ،جو دوسری جنگ
عظیم میں اپنی مادری زبان میں پیغامات بھیجتے تھے۔
سولہ سالہ کیٹنس ایورڈین حادثاتی طور پر ساالنہ ہنگر گیمز میں رقیب بن گئی ،ایک قبر کا مقابلہ جسے کیپیٹل
نے تیار کیا ہے جہاں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایک ٹیلی ویژن پر لڑائی میں موت کے لیے ایک دوسرے کے
خالف لڑتے ہیں۔
میگی کا عالقہ ہمیشہ سے ہی اس کے بڑے سائنسی تصورات کے لیے بہت چھوٹا تھا۔ اس کی ماں کے روز کے
معمول ،اس کے چڑچڑے دادا ،اور فرج میں زندگی بھر کی گندے سوڈے کے درمیان پھنسا ہوا ہے ،میگی کے
لیے کسی تبدیلی کے بارے میں سوچنا مشکل ہے۔ مگر جب لینا اپنی تخلیقی قوت اور غضب ناک نقطۂ نظر
سمیت اس کے ساتھ شامل ہوئی ،مڈل سکول درست راستے پر چال۔ یہ دو سمجھدار لڑکیاں اپنے عالقے میں
رہنے کے لیے پرعزم ہیں—ایک وقت میں ایک بڑا مذاق۔
یہ  1943ہے اور دوسری جنگ عظیم پھیل رہی ہے۔ جنگ کے خوف سے بچنے کے لیے ،دس سالہ ویسلی
اور چودہ سالہ چارلس انگلینڈ چھوڑ کر امریکہ آئے۔ کچھ جرمن یو بوٹ چھٹنے اور ناقابل اعتبار سمندر پار
کرنے کے بعد بھائی ورجینیا پہنچے۔ ثقافتی جھٹکا بہت شدید ہے کیونکہ لندن کے لڑکوں کو دیہی فارم کی
زندگی میں ایڈجسٹ کرنا ہے اور الزمی نئے کھیل ،رواج ،اور معنوں کے ساتھ ساتھ نسلی علحدگی اور غنڈہ
گردی کا سامنا کرنا ہے۔

 In Over Their Heads Haddix, Margaretیا
 Margaret Haddixکی کوئی
کتاب

2017

جڑواں نک اورارین کو اپنے ہونے والے سوتیلے پہن بھائیوں کی حقیقت کے بارے میں ایک چونکانے واال راز
پتہ چال  :وہ روبوٹ ہیں؛ اب جڑواں ،ان کے سوتیلے بہن بھائی ،اور والدین کے دونوں جوڑے جنگل میں بھاگ
رہے ہیں ،اس حقیقت کو چھپانے کے لیے کہ دنیا میں  12سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد ہر کوئی روبوٹ ہے۔

 Real Friends Hale, Shannonیا Shannon
 Haleکی کوئی کتاب

2017

(غیر افسانوی) شینن اور ایڈریانہ بچپن سے بہترین دوست ہیں۔ لیکن ایک دن ،ایڈریانہ نے جین کے ساتھ گھومنا
پھرنا شروع کر دیا ،جو جماعت میں سب سے مقبول لڑکی اور دوستوں میں دی گروپ کے نام کے حلقے کی
سربراہ ہے۔ اس دی گروپ میں ہر ایک جین کو نمبر  1چاہتا ہے اور کچھ لڑکیاں اوپر رہنے کے لیے کچھ بھی
کر سکتی ہیں۔ ۔ اگرچہ دوسروں کے لیے اس کا مطلب غنڈہ گردی ہے۔

Bruchac, Joseph

Collins, Suzanne

Davies, Jacqueline

 The Raftیا  S.A. Bodeenکی
 Shipwrecked Islandسیریز
کی کوئی کتاب
 Code Talkerیا Joseph
 Bruchacکی مڈل سکول کی
کوئی کتاب
 The Hunger Gamesیا
 Suzanne Collinsکی کوئی
کتاب
 Nothing but Troubleیا
 Jacqueline Daviesکی کوئی
کتاب

اشاعت کی وضاحت
تاریخ
جیریعاہ دنیا کا سب سے بڑا بیس بال کا پرستار ہے۔ اسے بیس بال کھیلنا بہت پسند ہے اور وہ اپنے پسندیدہ کھیل
2016
کے بارے میں ہر چیز جانتا ہے۔ جب اسے بتایا گیا کہ اس کے دل کے آپریشن کے بعد وہ بیس بال نہیں کھیل
سکتا ،جیری ماہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اگلی بہترین چیز کرے گا اور کوچ بنے گا۔ مگر جیری ماہ کو پتہ چال کہ
جس عالقے میں وہ ابھی ابھی منتقل ہوا ہے ایک سکینڈل میں پھنس گیا ہے اور بیس بال کو تقریبا ً چھوڑنے واال
ہے۔ یہ جیری ماہ اور کی کچھ کر دکھانے کی لگن عالقے میں آئی  -اور ٹیم  -دوبارہ گیم میں آئی۔

 Across a War-Tossed Sea .Elliott, L. Mیا
 .L.Mکی کوئی کتاب۔ Elliott

2008

2016

2014

صفحہ 7
نظر ثانی شدہ 5/24/2019
Student Learning-6 7 8 Summer Reading Suggested List 2019-Urdu

مصنف

عنوان

 One for the Murphys Hunt, Lynda Mullalyیا
 Lynda Mullaly Huntکی
کوئی کتاب
 The Magician's Nephew Lewis, C.Sیا
.C.Sکی Chronicles of
 Narniaسیریز کی کوئی کتاب
Lewis
 Legend Lu, Marieیا  Marie Luکی
 Legendسیریز کی کوئی کتاب۔

اشاعت کی
تاریخ

وضاحت
اس گرافک سوانح عمری میں ،شینن ہال اپنے بچپن کی دوستی کی عکاسی کرتی ہے۔

2012

کارلی کے لیے محبت کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ دھوکا کھانے کے بعد اسے فوسٹر خاندان کے ساتھ
رہنا پڑا۔

1955

زندگی بچانے کی بہادر تالش میں ،دو دوست ایک دوسری دنیا میں پھینکے جاتے ہیں ،جہاں ایک بری
چڑیل انہیں غالم بنانا چاہتی ہے۔ مگر پھر شیر ایسلن کے گانے نے خود کو نئی زمین کے کپڑے میں تبدیل
کر لیتا ہے ،ایک زمین جو نارنیا کے طور پر جانی جاتی ہے۔ اور نارنیا میں ہر چیز ممکن ہے۔

2011

 Half a Man Morpurgo, Michaelیا Michael
 Morpurgoکی کوئی کتاب

2015

جو کسی زمانے میں مغربی متحدہ امریکہ تھا اب جمہوریہ کا گھر ہے ،ایک قوم جو مسلسل اپنے ہمسایوں
کے ساتھ جنگ میں ہے۔ جمہوریہ کے امیر ترین اضالع میں سے ایک باوقار خاندان میں پیدا ہونے واال
پندرہ سالہ جون غیر معمولی طور پر ذہین ہے جسے جمہوریہ کے اعلی فوجی حلقوں میں کامیابی کے
لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ جھگیوں میں پیدا ہونے واال پندرہ سالہ ڈے ملک کا سب سے زیادہ مطلوب مجرم
ہے۔ مگر اس کی نیت شاید اتنی بری نہیں جتنے برے وہ نظر آتے ہیں۔
بچپن سے ہی مائیکل اپنے دادا سے متاثر اور خوفزدہ دونوں تھا۔ دادا جان کے جہاز پر دوسری عالمی جنگ
کے دوران حملہ کیا گیا ،جس سے انہیں بھی خوفناک قسم کے جلنے کے زخم آئے۔ مائیکل جیسے جیسے بڑا
ہوتا گیا ،اپنے دادا کے ساتھ گرمیوں کی چھٹیوں میں زیادہ وقت گزارتا گیا اور دادا کے زخموں کے پیچھے
کی کہانی سیکھتا گیا اور آخرکار اپنے بچپن کی زبردست شخصیت کے پیچھے اصل شخص کو جان سکا۔

 Life as We Knew It Pfeffer, Susan Bethیا Susan
 Beth Pfefferکی Last
 Survivorsسیریز کی کوئی کتاب
 Ghost Reynolds, Jasonیا  Jason Reynoldsکی
مڈل سکول کی کوئی کتاب

2006

اپنے جرنلوں میں اندرج کے ذریعے ،سولہ سالہ میرنڈا نے چاند پر شہاب ثاقب ٹکرانے کے بعد ،زندہ
رہنے کے لیے اپنے خاندان کی کوششوں کو بیان کیا ،جس کی وجہ سے سونامی ،زلزلے ،اور آتش
فشاں پھٹے۔
 .Ghost. Lu. Patina. Sunnyچار مختلف پس منظروں سے چار بچے ایسی شخصیتوں کے مالک ہیں کہ
اگر ان میں تصادم ہوا تو دھماکہ ہو گا۔ مگر ان چار بچوں کو باوقار مڈل سکول کی ٹریک ٹیم کے لیے چنا گیا
ہے ایک ٹیم جو جونیئر اولمپکس کی اہل ہو سکتی ہے اگر وہ اکٹھے مل کر کام کریں۔ ان سب کے پاس بہت
کچھ کھونے کو ہے ،مگر ان کے پاس بہت کچھ ثابت کرنے کو بھی ہے ،نہ صرف ایک دوسرے کو ،بلکہ
اپنے آپ کو بھی۔
(غیر افسانوی) یہ ایک دلچسپ کہانی ہے کہ کیسے جاپانیوں نے دوسری جنگ عظیم کے دوران االسکا میں
الیوٹین جزیرے پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کیا۔ امریکی تاریخ کے اس دلچسپ تھوڑے سے معلوم ٹکرے
کو امریکی شہریوں کے نقطۂ نظر سے بتایا گیا ہے جو جنگ کے دوران ہاتھوں سے لڑی گئی خونخوار
لڑائی میں لڑنے والے امریکی اور جاپانی سپاہیوں کے ساتھ ساتھ پکڑے گئے اور قیدی بنائے گئے۔

2015

کھلونے بنانے واال کارندہ ،سٹیفن ڈروسی میئر کو اس کے پراسرار کزن ،کرسٹین نے نوکری پر رکھا ہے،
افسانوی نٹ تالش کرنے کے لیے جو بولڈاویا کے شہزادے کو بچائے گا اور انتہاپسند ماؤس ملکہ سے اس
کے اپنے اغوا شدہ والد کو اور اس کے سات سر والے ماؤس شہزادے کو ،جس نے ڈروسی میئر خاندان کو
تباہ کرنے کی قسم کھائی ہے۔ نٹ کریکر بیلے کے لیے اصل تحریک پر مبنی،

2014

نک کے سر پر ٹوسٹر لگنے کے بعد ہر چیز بدل گئی۔ یہ کولوراڈو سپرنگس میں مخدوش حالت والے
وکٹوریہ گھر کے باال خانے سے گرا جہاں فالتو سامان پڑا تھا ،چودہ سالہ نک ،اس کے والد ،اور چھوٹا
بھائی ٹمپا سے یہاں منتقل ہوئے تھے۔ نک نے گیراج سیل میں باال خانے سے بہت سے چیزیں بیچ دی تھیں۔
نک کو پتہ چال کہ جو چیزیں اس نے بیچی تھیں وہ نیکول ٹیسال کی جادوئی ایجادات تھیں۔ اور اسے تمام اشیا
واپس النی ہیں اس سے پہلے کہ وہ

Ghosts in the Fog: The Seiple, Samantha
Untold Story of Alaska’s
 WWII Invasionیا
 Samantha Seipleکی مڈل
سکول کی کوئی غیر افسانوی
 Smith, Sherri Lکتاب
The Toymaker's Apprentice
یا  Sherri L. Smithکی کوئی
کتاب
 Tesla's Attic Shusterman, Nealیا Neal
 Shustermanکی میں
 Accelerati Trilogyکوئی
کتاب

2016

2011
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عنوان

مصنف

 Uglies Westerfeld, Scottیا Scott
 Westerfeldکی Uglies
سیریز کی کوئی کتاب
Woodson, Jacqueline

 Brown Girl Dreamingیا
 Jacqueline Woodsonکی
کوئی کتاب

اشاعت کی
تاریخ
2005

2016

وضاحت
ایسیلیراٹی ،معاشرے کے خفیہ قاتل کے ہاتھوں تک پہنچے۔
ٹیلی کو ایک مشکل انتخاب کا سامنا ہے جب اس کی نئی دوست شے نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی جان خطرے
میں ڈالے گی باہر کی بجائے جو سولہ سالہ لڑکوین کو شاندار خوبصورتیوں میں بدلنے پر مجبور کرتا ہے،
اور اس نے محسوس کیا کہ اس خوبصورت دنیا کی ایک مکمل دوسری صورت ہے جسے وہ پسند نہیں
کرتی۔
(غیر افسانوی) جنوبی کیرولینا اور نیویارک میں پلنے واال جیکیوالئن ووڈسن ہر ایک جگہ میں ہمیشہ آدھا
گھر محسوس کیا۔ زندہ دل نظموں میں ،اس نے بتایا کہ  1960اور  1970کی دہائیوں میں افریقن امریکن کے
طور پر بڑا ہونا  ،جم کرو کی باقیات اور شہری حقوق کی تحریک کی بڑھتی ہوئی آگاہی کے ساتھ رہنا کیسا
تھا۔
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