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یہ کیا ےہ؟
فون پر ویکیپیڈیا دکھائیں
"ویکیپیڈیا ایک مفت انٹرنیٹ حوالہ (یا انسائیکلوپیڈیا) ےہ ،جو تعلیمی آموضوعات
کے بارے میں غیر جانبدار ،حقائق پر مبنی معلومات فراہم کرتا ےہ۔ جب � آپ
پہلی سائٹ ہوتی ےہ ،یا �پ ان
گوگل سرچ کرتے ہیں تو یہ اکـثر ظاہر ہونے والی آ
الفاظ کے ساتھ لفظ "وکی" لکھ سکـےت ہیں جن کی �پ تالش کر رےہ ہیں۔"
"ویکیپیڈیا پوری دنیا میں عام لوگوں کے ذریعہ لکھا جاتا ےہ۔ لوگ ہر گھنےٹ سائٹ
تبدیلیاں کرتے ہیں۔ ہر صفحے کے نیچے دیکھآ کر ،جہاں معلومات کے ذرائع
میں
آ
درج ہیں� ،پ اس بات کو یقینی بنا سکـےت ہیں کہ �پ کو ملےن والی معلومات قابل
اعتماد ہیں۔"

وہ چی زیں جس
آ
کی �پ کو
ضرورت ہوگی

اسمارٹ فون
ہینڈ سیٹس
ویکیپیڈیا
اﺳﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ
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ویکیپیڈیا
پوسٹرز
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آ
�پ اسے کس چیز کے لےی استعمال
کر سکـےت ہیں؟
آ
مضامین کو تالش کرنے کے لیے ویکیپیڈیا کا استعمال کر
مختلف
سے
بہت
پ
"�
آ
سکـےت ہیں۔ مثال کے طور پر �پ کھیل ،موسیقی ،تاریخ ،دوسرے ممالک یا
سائنس کے بارے میں معلومات تالش کر سکـےت ہیں۔"
"ویکیپیڈیا ً
تقریبا  300زبانوں میں دستیاب ےہ۔ہر صفحہ ان لوگوں نے لکھا ےہ جو
اس زبان کو بولےت ہیں ،لہذا کچھ ویکیپیڈیا میں دوسروں کے مقابےل زیادہ مضامین
ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ،فرانسیسی ویکیپیڈیا پر  20الکھ مضامین ہیں،
لیکن انگریزی ویکیپیڈیا پر  50الکھ سے زیادہ مضامین ہیں۔"
وضاحت کریں :ٹرینر وکیپیڈیا کے فوائد اور اسے کس کام کے لےئ استعمال کرتے ہیں
اس کی اپنی ذاتی مثالیں شامل کریں۔
اسے ٹرینی سے متعلقہ بنائیں :اس بات پر تبادلہ خیال کریں کہ یہ ٹرینی کی اپنی
زندگی میں کیسے فائدہ مند ہو سکـتا ےہ۔

بائٹ سائز  -وکیپیڈیا
یہ کیسے کام کرتا ےہ؟
ٹرینی کے ہاتھوں
میں فون رکھیں اور
اقدامات پر عمل
کرنے میں ان کی
مدد کریں
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www.wikipedia.org

ٹائپ کریں

ویکیپیڈیا کا استعمال کیسے کریں
پوسٹر دکھائیں اور ویکیپیڈیا مضمون (جیسے 'افریقہ'' ،موسیقی'
یا 'ورلڈ کپ') تالش کرنے کے مراحل سے گزریں۔

مشق!
آ
آ
"اب �پ جانےت ہیں کہ ویکیپیڈیا کیسے استعمال کرنا ےہ� ،پ اسے کس لےی استعمال کرنا چاہےت ہیں؟"
ٹرینر :ٹرینی کے فون پر ویکیپیڈیا مضمون تالش کرنے کے لیے ٹرینی کو مدد فراہم کریں۔
مشورہ" :ویکیپیڈیا ً
تقریبا  300زبانوں میں دستیاب ےہ۔ہر صفحہ ان لوگوں نے لکھا ےہ جو اس زبان کو بولےت
ہیں ،لہذا کچھ ویکیپیڈیا میں دوسروں کے مقابےل زیادہ مضامین ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ،فرانسیسی
ویکیپیڈیا پر  20الکھ مضامین ہیں ،لیکن انگریزی ویکیپیڈیا پر  50الکھ سے زیادہ مضامین ہیں۔"
آ
وضاحت کریں�" :پ جب انٹرنیٹ تالش کرنے کے لیے گوگل یا یاہو جیسی آکوئی اور سروس استعمال کرتے
ہیں تو وکیپیڈیا ظاہر ہوتا ےہ۔ اکـثر وکیپیڈیا تالش کا پہال نتیجہ ہوتا ےہ۔ �پ کسی موضوع کا جائزہ لیےن کے
لیے پہےل وکیپیڈیا کو دیکھ سکـےت ہیں اور پھر مزید قابل اعتماد معلومات تالش کرنے کے لیے حوالہ جات کے
ذریعے دریافت کر سکـےت ہیں۔"
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