پرنس ولیئم کاؤنٹی پبلک سکولز
موسم گرما میں مطالعہ کا پروگرام
تجویز کردہ کتابوں کی فہرست
ایلیمنٹری – گریڈ پانچ

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

Angleberger, Tom

 Strange Case of Origami Yodaیا
 Origami Yodaسیریز کی کوئی کتاب اسی
مصنف کی اضافی سیریز بشمول اور
 Qwikpick Papersاور Inspector Flytrap
2004
 World According to Humphreyیا
 According to Humphreyسیریز کی کوئی
کتاب
2015
 Out of Boundsیا Fred Bowen Sport
سیریز کی کوئی کتاب

Cleary, Beverly

 Ramona the Braveیا اسی مصنف کی
 Ramona the Braveکتابوں میں سے
کوئی کتاب
 The BFGیا اسی مصنف کی juvenile
 fictionکوئی کتاب
 Lemonade Warیا Lemonade War
سیریز کی کوئی کتاب

Duprau, Jeanne

 City of Emberیا  Emberسیریز میں
کوئی کتاب
 Mallory vs. Maxیا  Malloryسیریز کی
کوئی کتاب

Birney, Betty

Bowen, Fred

Dahl, Roald
Davies,
Jacqueline

Friedman, Laurie

Gallagher, Diana

 Friends Foreverیا Complicated life of
 Claudia Cristina Cortezسیریز کی کوئی

اشاعت
کی
تاریخ

وضاحت

2010

دعوی کرتا
چھٹے گریڈ کے  Dwightکے پاس ایک اوریگامی یوڈا پتال ہے جس کے بارے میں وہ
ٰ
ہے کہ وہ مستقبل کے بارے میں بتاتا ہے۔ زندہ رہنے کیلیئے مڈل سکول کے  Tommyاور اس کے
دوستوں کو وہ تمام مدد چاہیئے جو وہ حاصل کر سکتے ہیں۔

1975

1982
2009

2003
2005

2008

کتاب
Gibbs, Stuart

صفحہ 2
نظرثانی شدہ

 Spy Schoolیا  Spy Schoolسیریز میں
کوئی کتاب اسی مصنف کی اضافی سیریز
 Moon Base Alphaمیں سیریز شامل ہیں۔

05/24/2019

2012

 Humphreyنامی چوہا کمرہ نمبر  26میں اور ہفتہ وار چھٹی پر جب وہ مختلف طالبعلم/طالبہ کے
ساتھ ہر ہفتے ان کے گھر جاتا ہے تو وہ بہت سے غیر معمولی کام کرتا ہے۔
 Nateکی سوکر ٹیم کو اپنے دشمنوں  Monarchsکے خالف ایک چیمپئن شپ کا سامنا ہے۔  Nateکی
آنٹی نے انہیں یہ بتانے میں مدد کی کہ جیتنے سے زیادہ سپورٹسمین شپ [اصولوں کے مطابق اور
محنت سے کھیلنا چاہے جیت ہو یا ہار] اہم ہے۔
 Ramonaزندگی کے بارے میں پرجوش ہے مگر ایک استاد/استانی جو اسے سمجھتی نہیں ،ایک
مخبر ہم جماعت اور خوفناک کتا جو سکول سے گھر جاتے ہوئے اس کا پیچھا کرتا ہے ،کی وجہ
سے اسے ایک بڑی لڑکی کی طرح لگنا مشکل نظر آتا ہے جس کی سب توقع کرتے ہیں۔
 The BFGکوئی عام جائنٹ نہیں ہے۔  Sophieکو وہ اپنے جادوئی دنیا میں لے جاتا ہے جب اسے
بچوں کے سونے کے کمروں میں خوابوں کو اڑاتے ہوئی دیکھتی ہے۔
چوتھے گریڈ کا  Evan Treskiلوگوں کے ساتھ بہت اچھا ہے۔ وہ لوگوں کے ساتھ گفتگو میں اچھا
ہے۔ تاہم ،اپنی چھوٹی بہن  Jessieکے ساتھ تعلق میں اس یہ ثابت کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔
یہ دونوں لیمن ایڈ سٹینڈ پر مقابلے کیلیئے تیار ہیں۔
 Emberشہر جو انسانی بقا کیلیئے ہے آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔  Emberجلد ہی اندھیرے کی لپیٹ
میں ہو سکتا ہے۔
جب  Malloryکے والدین اس کے بھائی  ،Maxکیلیئے ایک کتا النے کا فیصلہ کرتے ہیں تو Mallory
خوش نہیں ہے۔ یہ اس وقت اور برا ہوتا ہے جب وہ کتے کا بچہ التے ہیں جو سب کی توجہ حاصل
کر لیتا ہے۔
 Claudiaاور اس کی دوستیں چیئرلینڈنگ قسم کو پسند نہیں کرتیں مگر  Monicaنے سکاڈ کیلیئے
اس کی کوشش کرنے کا فیصلہ کیا۔ کیا  Claudiaاپنی دوست کی مدد کرے گی اگرچہ وہ جانتی ہے
کہ  Monicaٹیم میں شامل نہیں ہو سکتی؟
کیا ایک خفیہ بےوقوف ایک سپرسٹار ایجنٹ بن سکتا ہے؟  Ben Ripleyالزمی طور پر اس کی امید
کرتا ہے—اور اس کی زندگی اس پر منحصر ہے!  Ben Ripleyابھی صرف مڈل سکول میں ہے،
مگر وہ پہلے ہی اپنی مطلوبہ مالزمت کے بارے میں سوچ لیا ہے۔  .C.I.Aیا bust
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جب اس کا دوست  Timmy McGibneyفیصلہ کرتا ہے کہ وہ اسے بچاتے بچاتے تھک گیا ہے ،تو
 Charlie Joeاپنے کامل ریکارڈ کو برقرار رکھنے کیلیئے بے تابی سے اقدامات کا سہارا لیتا ہے۔

Hatke, Ben

 Zita the Spacegirlیا
سیریز کی کوئی کتاب

Zita the Spacegirl

2011

Kibushi, Kazu

 The Stonekeeperیا  Amuletسیریز کی
کوئی کتاب

2013

Korman, Gordon

 Swindleیا  Swindleسیریز کی کوئی
کتاب اسی مصنف کی دیگر سیریز میں

2009

جب اس کی بہترین دوست کو ایلین اغوا کر لیتے ہیں تو اس بچانے کی کوشش کرتی ہے اور اپنے
آپ کو ایک عجیب سیارے پر پاتی ہے۔ اپنی دوست کو بچانے کی مہم پر وہ خالئی ہیرو کا کردار ادا
کرتی ہے۔
آدمی کھانے واال راکشس ،میکانکی خرگوش ،ایک بولنے والی لومڑی ،ایک بہت بڑا روبوٹ  ---اور
دو عام بچے ایک مشن پر ہیں۔  Emilyاور  Navinکے والد کی وفات کے بعد وہ اپنی والدہ کے ساتھ
اپنے فوت شدہ پر دادا کے گھر میں منتقل ہوتے ہیں ،مگر عجیب گھر خطرناک ثابت ہوتا ہے۔
اس کتاب نے سب شروع کیا ہے۔  Griffinکو ایک پتال جمع کرنے واال ملین -ڈالر بیس بال کارڈ سے
دھوکا دیتا ہے۔ اور اسے واپس حاصل کرنے کا واحد طریقہ واپس چوری کرنا ہے۔

Charlie Joe Jackson's Guide to Not
 Readingیا  Charlie Joe Jacksonسیریز

Greenwald,
Tommy

کی کوئی کتاب

Messner, Kate

Hypnotists, Masterminds, Titanic,
 Everestاور دیگر شامل ہیں۔
 Rescue on the Oregon Trailیا
 Ranger in Timeسیریز کی کوئی کتاب

National
Geographic

 Weird but Trueیا Weird but Trueسیریز
کی کوئی کتاب

2009

Paschkis, Julie

= Flutter & Hum: Animal Poems
Aleteo y Zumbido: Poemas de
 Animalesیا آپ کی مرضی کی کوئی

2015

Patterson, James

Selfors, Suzanne

صفحہ 3
نظرثانی شدہ

 Sasquatch Escapeیا
 Veterinaryسیریز کی کوئی کتاب

05/24/2019

2012

 Jamie Grimmایک مڈل سکول طالبعلم ہے جو دنیا کا سب سے بڑا مزاحیہ اداکار بننا چاہتا ہے ---
اگرچہ اس کے پاس بہت کچھ ہنسانے کیلیئے نہیں ہے۔ وہ شہر میں نیا ہے اور اپنی آنٹی ،انکل اور
ان کے شیطان بیٹے  Stevieکے ساتھ رہنے پر مجبور ہے ،جو اسے دھمکاتا ہے اور  Jamieکی
وہیل چیئر روکتا ہے اور جتنا ممکن ہے  Jamieکے کام خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

2013

 Benایک بیکار موسم گرما منانے کیلیئے تیار ہے۔ اور پھر اس کے دادا کی بلی سامنے آئی جو
ایک ڈریگن کا زخمی بچہ لگتا ہے۔  Benاور اس کا نیا دوست  Pearlاس ڈریگن کو ڈاکٹر Woo's
 Wormکے ہسپتال لے جاتے ہیں ،جانوروں کا ایک عجیب ہسپتال۔

اور

نوجوانی کی شاعری کی کتاب
 I Funnyیا  I Funnyسیریز کی کوئی کتاب
دیگر سیریز میں  House of Robotsشامل
ہے اور اسی مصنف کی مڈل سکول سیریز
maginary

2015

ایک دن Ranger ،ایک سرچ اور ریسکیو کتے کو باغ میں ایک پرسرار فرسٹ ایڈ کٹ ملتی ہے جو
اسے  1850میں لے جاتی ہے جہاں وہ  Sam Abbottنامی نوجوان لڑکے سے ملتا ہے جو اوریگن
ٹریل پر سفر کر رہا ہے۔
 Weird but Trueنیشنل جغرافیہ کی بچوں کی پرمزہ حقائق پر منبی مقبول صفحہ ہے جس کی طرف
بہت س پڑھنے والے پہلے رجوع کرتے ہیں۔ کیوں؟ اچھا کیا آپ پہلے جانتے ہیں ...پی نٹ بٹر کو
ہیرے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ دنیا کی سب سے پرانی پالتو گولڈ فش کی عمر  43سال تھی؟ دنیا
کا سب س لمبا صابن کا بلبال  4سکول بسوں کی لمبائی کے برابر تھا؟
ہر قسم کے جانور لہراتے ،گنگناتے ،ناچتے اور پھیلتے ہوئے اور اپنے راستے پر لڑھکتے اور
کودتے ہوئے انگریزی اور ہسپانوی نظموں کو خوش سے اکٹھا کر رہے ہیں۔
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Smith, Jeff

 Out from Bonevilleیا Bone series
سیریز کی کوئی کتاب

2005

Snicket, Lemony

Unfortunate Events

 Bad Beginningیا
سیریز کی سیریز میں کوئی کتاب

1999

Tarshis, Lauren

I Survived the Bombing of Pearl

2011

 Harbor, 1941یا  I Survivedسیریز کی
کوئی کتاب
Tashjian, Janet

 My Life as a Bookیا My Lifeسیریز کی
کوئی کتاب

2011

Tayleur, Karen

Famous! the awesome life of David
 Mortimer Baxterیا David Mortimer
 Baxterسیریز کی کوئی کتاب

2009

Telgemeier, Raina

 Kristy's Great Ideaیا سیریز کی کوئی
کتاب

2006

Turnage, Sheila

 Three Times Luckyیا
 mysteryکی کتاب

Watson, Jude

 How to Steal a Fortuneیا  Lootسیریز
کی کوئی کتاب

2015

Watson, Tom

 Stick Dogیا  Stick Dogسیریز میں کوئی
کتاب
 One Crazy Summerیا Gaither Sisters
سیریز کی کوئی کتاب

2013

Williams-Garcia,
Rita

صفحہ 4
نظرثانی شدہ
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Mo & Dale

2013

2011

 Bonevilleسے بھاگنے کے بعد ،Fone Bone، Phoney Bone ،اور  ،Smiley Boneایک دوسرے
سے بچھڑ جاتے ہیں اور ایک وسیع نامعلوم صحرا میں گم ہو جاتے ہیں۔ ایک ایک کر کے وہ ایک
گہرے ،جنگل کی وادی میں پہنچتے ہیں جو حیرت انگیز اور خوفناک مخلوق سے بھرا ہوا ہے۔
عزیز قاری ،مجھے افسوس سے کہنا ہے کہ یہ کتاب انتہائی ناخشگوار ہے۔ یہ ہمیں تین بدقسمت
بچوں کی اداس کہانی بتاتا ہے۔ اگرچہ وہ بہت دلکش اور چاالک ہیں ،کے بہن بھائیوں کو مصائب
اور دکھوں سے بھری زندگی گزارنی ہے۔ پہلے صفحے سے جب انہیں خوفناک خبر ملی ،اور
پوری کہانی میں ،مصیبت ان کے پیچھے تھی۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ بدقسمت ہیں۔
گیارہ سالہ  Danny Craneہوائی میں اپنے پسندیدہ ساحل پر اکیال ہے جب دنیا دو بٹ گئی اور
دوسری جنگ عظیم نے سرکاری طور پر امریکہ پر حملہ کیا۔ کیا اس کے پاس وہ ہے جو اسے اس
دن کی تباہی ،بم اور دھویں کے درمیان اپنے گھر جانے کا راستہ دکھا سکے وہ دن بدنامی میں ہو
گا؟
جب  Derekکے والدین نے اسے لرننگ کیمپ بھیجنے کا فیصلہ کیا تو اس لگا کہ اس کے موسم
گرما کا مزا لینے کا خواب پورا ہو رہا ہے۔ تب سے اس پر ضدی قاری کا لیبل لگا ہوا ہے ،اس کی
والدہ اس پر  Calvin & beloved Hobbesکی بجائے "اصل" کتابیں پڑھئیے کیلیئے زور دیتی ہے۔
 David Mortimore Baxterکے جھوٹ کے پلندوں نے اسے پہلے بھی مشکل میں ڈاال تھا۔ اب اس
کے والدین نے اسے دھمکی دی ہے کہ اگر اس نے سچ اور صرف سچ نہ بوال تو وہ اس سے اس کا
کتا  Borisواپس لے لیں گے۔ !Woof
 Kristyنے اپنی بہترین دوستوں  Mary Anneاور Claudiaکے ساتھ بے بی سٹر کلب کے بارے میں
ایک زبردست خیال کے بارے میں سوچا ،مگر صرف بے بی سٹنگ ہی نہیں ہونے جا رہی تھی۔
 ،Stacyان کی نئی دوست ان سے کچھ چھپا رہی تھی۔
 Mo LoBeauایک سمندری طوفان میں ایک بچی کے طور پر بہہ کر کنارے پر آ گئی تھی۔ اب،
چھٹے گریڈ میں وہ اور اس کی بہترین دوست اس سچ کو جاننے کیلیئے نکلی ہیں کہ وہ اکلوتا خاندان
جسے وہ جانتی ہے اس کو بچانے کی امیدیں ختم ہو رہی ہیں۔
ایک دھندلی رات ،بلی چور  Archibald McQuinnچھت سے نیچے گیلے فرش پر گر گیا۔ وہ اپنے
بیٹے سے صرف دو لفظ ہی کہہ سکا" ،زیورات تالش کرو"۔ مگر  Marchسمجھا کہ اس کا والد لوٹ
کے سامان کی بات نہیں کر رہا۔ وہ اس کی جڑواں بہن  Julesکی بات کر رہا ہے۔
 Stick Dogکا پیچھا کرتے ہوئے وہ ایک مکمل برگر کی عظیم الشان تالش میں جاتا ہے۔ مزاحیہ
متن اور چھڑی-نما ڈرائنگ کے ساتھ ،ضدی قارئین اس کو کھا جائیں گے!
گیارہ سالہ  Delphineاپنی دو چھوٹی بہنوں کیلیئے ماں تھی جب ان کی والدہ انہیں  7سال قبل چھوڑ
کر چلی گئی۔ جب وہ اس کے ساتھ موسم گرما گزارنے جاتے تھے ،وہ اس جیسی نہیں تھی جس کا
انہوں نے تصور کیا۔ ایک پاگل پن والے موسم گرما میں انہوں نے ان کے خاندان ،ملک اور اپنے
بارے میں بہت کچھ جانا۔
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 PWCSکا موسم گرما میں مطالعہ کے لیے تجویز کردہ کتابوں کی فہرست
گریڈ پنجم
Winkler, Henry

صفحہ 5
نظرثانی شدہ

 Day of the Iguanaیا
سیریز میں کوئی کتاب اضافی سیریز
بشمول Here's Hank
ماضی یا موجود کے ورجینیا ریڈر چوائس
سے کوئی کتاب
چلڈرن ایوارڈ ونر لسٹ سے کوئی کتاب
Hank Zipzer

05/24/2019

2003

 Hankکا سائنس پراجیکٹ منصوبے کے مطابق نہیں جا رہا تھا جب اس نے سکرال کو آہستہ کرنے
کیلیغے کیبل باکس الگ کیا تو غلطی سے اس نے اپنی بہن کے پالتو جانور اگوانا کیلیئے انڈے دینے
کی ایک بہترین جگہ بنا دی۔ اس سے نکلنے کیلیئے  Hankکیا کر رہا ہے؟
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