
 
         

 

 

      
 

      

   
 

 
    

     
                    

      
     

    
    

      

       
               

                    
   

 
        

   
  
   
     

    
 

      
    

 
 

       
     

     
                   

        
    

               

   
      

      
       

            

 
 

 

 
 

 

  

URDU
 

ٹ یی شکز یواجتۓ یلے کے نارھگ

د موار رپوبھسے د دشتروازمگیڈیو وی
ے ترکھت قباطمے سر مع، ںیمر ودے کج آ۔ ےتاجے ئانبں یہنے سیجک یاز میگام متہ کے ہہم ای ئاہتناا نھکرد ایہ یو تے ہی تآت ابی کز میگو یڈیوب ج
ی میلعتو ج، ںیہی ھبز میگۓ گے ئیدل یکتشے سح رطی ھچات ہب۔ ںیہے تنبث عابا کح یرفتر وات یلوغشمی کں وچبو جں یہز میگے ست ہبے یساے ئوہ
 :ںیہے تکے سله زئاجں ایہپ آا کد نچے سں یمه دیدنپسے رامہ(۔ ںیہے ڑپے رھبے د ساوم

www.commonsensemedia.org/blog/10-most-violent-video-games-of-2015-and-what-to-play-instead.) 

۔ ںیہل صاحی راکناجں یمرے ابکے  ناں یہتے لیھکچے بکے  پآز میگو ج
ی کے نناجہ یلے ہپے سے نرکر اہظاا کل معد ری ھبی کسو تے ہا وہا کپچھ تاے سکیم گو یڈیوے ئنی کسہ چبپ آا کہ کے ہا تلچہ تپہ یو کپ آر گا
لہ صفی یہوکپآدعبےکےاننجتالصیفترواقائقحلاصےکمگیر واںہیےوتہےکحرطتہبزمگی۔ ںہیےرہل ھیکاکیه وہکںریکششوک
د بنا یے نالچو کن جں یہی توہز گنڻیسف لتخمی یسا، ردناے کیم گ۔ تقوی فاضاض حما یے ہد اوما کیم گہ لئمسل صاا یآہ کی گوہی ناسآں یمے نرک
ر پا یڈیمے چبھ چکہ کں یہے ترکق افتار پت ابس ان یرہام۔ ےہا تکاسجا یکن یعتا کح طسی کے نھکیدد اومد یدۓ شیلے کے لاوے نلیھکے سے نرک
ه وہ کں یھکرن اہیدر پز یچس ار واں یھکرں یمن ہذو کج ازمے کے چبے نپا۔ ںیہے تکو سہح ورجمر پر وطص اخے سد دشتے لاوے ناجے ھکید
ت خانی شکں ورادرکے لاود دتشہ چبا کپ آہ کں یہے تناجہ یپ آر گا۔ ںیہے ترکر اہظاا کل معد رے کح رطس کد عبے کے نلیھکز میگے لاود دتش
۔ وہک اپے سد دتشو جں یرکش وشکی کے نڈنوھڈل دابتما یسای ئوکۓ یلے کے نھکرف ورصمے ساو تے ہا تھکرن اجحرا کے نرک

ایڈیمے سہ جوی کس ج، ےتکسھ کیدں یہنق رفل سلسمں یمر وصتر واتقیقحے چبے ڻوھچے: رااشۓ یلے کن یدلاوے کں وچبر معم کے سل اس 7
نے یلز مگیو ڈیویے لاود دشتی ھبے کح رطس جۓ یلے کں وچبے ڑبے ناپپ آ۔ ںہیے توہا دپیل ائسمپر روطص اخے سد دشتے لاوے ناجے ھکیدر پ
ے کع ورشم کز ام ک —یں رکھر ودےسےنلیکھیں ملومعمز میگویڈیوےلاوددشتےسوں چبےڻوھچپآکہ ے ہرہتبہی،ںہیےرتکہلفیصا ک
۔ یۓلکے ں ولاس

http://www.jamespaulgee.com 

http://www.skatekidsonline.com / 
parents_teachers/Good_Video_ 
Games_and_Good_Learning_ 
Updated.pdf 

۔ ںیرکہ یزجتا کں ولہپی ریمعتے کز میگ
ے ھچاضعبےسحرطکسہ کیلاڈنی شرور پتابساےن James Paul Geeسریفوپر
ا نیلل ومه رطخ، ریمعتر وات خانشے یسجں یہے توہل مال شوصای میلعتں یمز میگو یڈیو
ی کسہ چبا کپ آہ کے گں یہاچا نھچوپل اوے سسپ آے نپاپ آ۔ انچوسے ح سرطظم نمر وا
ه دیدنپسی کسے نپاے سیجے ہا تھکرں ویکر واے سیکت بغری ہی یسوے سیم گص اخ
ا بو کد وخه وا یک؟ ےہا ترکر ثاتمے یسکو کت اروصتے کں وچبہ ی۔ وہا تھکرسے نے اھک
ا یک؟ ںیہے ترکس وحسمر ایتخا
س اا یک؟ ںیہے تکر سکل صاحہ برجتی ئوکا یں یہے تکا سنبھ چکے چبا یک؟ ےہا تکو سہل صاحه دئافی ئوکے سس ار واے ہق باطمے کر معہ ی
ت ہبۓ یلے کے نوہش کشر پ(؟ ےہی تھکرف ورصمے سح رطس کب یترتی کس ا؟ ےہا یکی ناہکل مکم؟ ںیہے ڑجر صنعی جامسی ئوکے س
 !)ںہینیرورضاونہاگہنم

۔ یںئاھڻاه دئافا ک "تاحملے لاوے ناھکس"
ار دکرہ "ی، ںھیچوپے ن سا۔ ںیرکد دمں یمے نرکل ایخر اہظاں یمے رابے کد دشتے لاوے نھکیدر پا یڈیمر گیدر واز میگو یڈیوو کں وچبے نپا
ے کے نرکل امعتاسا کں وقیرطب سانمف لتخمے کے نرکل حو کل ئامس "؟اھتا تکل ساکنل حا کہ لئمسس اے سح رطس کر وار یغبے ئیکد دتش
ۓ لیے کےرنکحاضوقرفںمیج ائنتے لاوےنلکنںمیی گدزنل اصر واجائنتے لاوےنلکنںمیز مگیو ڈیوی۔ ںریکتابےسںوچبےناپں میے راب
ے کج ائنتے لاوے نلکنے سد دشتں میا نیدی ققیح "؟اتلکنہ جیتنا یکں یمت الاحن اں یمی گدنزل صاہ کں یہے تھجما سیکپ آ"، ہکں یھچوپے ن سا
ے لاوے نلمے سک ولسہ ناحراجں یمز میگو یڈیوہ کں یلن اجے سح رطی ھچات ابہ یے چبے کپ آہ کات، ںیلوھبہ نا نرکت حاضوں یمے راب
۔ ےہںہینقلعتیوئکےسںوسآنے لاونے ہبسے ہ جوکی ں وویرہانحراجںمیی گدزنل اصا کسنڻائوپ

م قسس اے چبے کپ آہ کں یھکرر ظنر پز یچس ا۔ ےہی دنملقعا نھکرر ظنر پد اومر وپرھبے سب صعتی نسجر وار یقحت، ددشت، رپر وطی مومع
س ا۔ ںوہب سانمۓ یلے کن ادناخے کپ آو جں یرکا دیپت الاحے سیار واں یہے ترکر اہظاا کل معد رے کح رطس کد عبے کے نلیکھز یمگے ک
ں ہینق لعتی ئوکے سا یندی قیقحا کز میگو یڈیوہ کں یدر وزی ھبر پت ابس اں یمو گتفگی نپار واے ہل معد یفمک یاد دتشہ کں یرکت فلاخمی کت اب
ر گیدی یساه وہ کں یئانبی نیقیی ھبو کت ابس اه وح رطی ہس ا، ےہا تاجا ھکرن زاوتں یما ذغے ح سرطس جہ کں یئاھجمں سیہنا، روا۔ ےہ
۔ ےہا توہل صاحغ ورفو کے یوری ترشامعر وات اقلتعت بثمے یعرذے کجن یں رکھزن اوتی بھیں مل اتعمساے کوں یرمگرس

• 

• 

• 
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ںورمعف لتخمب جق باطمے کے برجت ه رشومے سظ حالے کر مع
رظنے: ہی تاجی کت ابں یمے رابے ک ر گم۔ ںہیے ھتکدید دشتال اوے ونہں میں وونرڻاکر کثاے چبے کمر عی کل اس 4سے  2•
ےسر وطص اخں یزیچک فارگی لاوے نآ ینامجسۓ یلے کے ناھجلسو کے لئمسں یمس جں یھکرر ودے سز یچی یسای ھبی کسں یہنا
تباثن کن اشیرپۓ یلے کں وچبے ڻوھچ ںیرکل قنی کس  ا ےگں یھکیده وو جہ کنویک، ےئاجی کش یپر پر وطے کل حک ی ا ت یحراج
ہنادسنپت ققیحر گاکہ جبں ہیی کتسو ہ ۔ گے
ں وچبے ڑبو تے ئاجا ھکیدے سے قیرط

۔ںیہی توہن کن ایشرپه دایزۓ یلے کا ھتاہی لاوے ناجی ئاھکدں یمں ونوڻراکھ چک،  ۓیلے کں وچبے کر عمی کل سا 7سے  5 • 
ح رطس اہ کے ہا تیدر کر وبجمر پے نچوہ سیں یہناد دشتی تاروصتر وای ئاڻکر ام، یئاپ
ا نھکیدد دتشا وہا یکٹ ناھچٹ ناکا ک
ۓ یلس ا، ےہا تکو سہی ھبک انت شہدت ہبے ئاجگ لٹ وچد یدا شیے ئاجو ہع قاوت ومں یمے جیتنے کس جد دشتا یسا۔ ےہک یھڻر واہ یحازم
۔ ےئاجا یکز یرگک تد حی ڑبے سے نھکیدں یزیچی کقسم  ساہ کے ہر تہب

ایگا یکل امعتساا کہ حلاسں یمن جز میگے سیاا یی ئاڑلی لاوے نوہے عیرذے کر اولتن ایمردے کں ورادرکر داہبے چبے کر عمی کال س 10سے  8 • 
۔ وہی ئگی ئاھکدہ نت راغو  لتقں یمن اہ کیطربشں یہے تیلر کت اشدرب، وہ

تراغو  لتقر گم۔ ےہک یھڻ —ا ھنکدیی شتکر واں ڑپیھجی اتروتص، ںگیجن —ں اائیڑلی خریاتۓ یلے کں وچبے کمر عی کل اس 12سے  11 • 
ہ کیں رکھیں مہن ذت ابہ ی۔ اتاجا یدں یہنه رومشا کے نھکیدے سب یرقو ک )ںیمت الاجی نسجا یے لیکا(د دتشه درکر ہاظے عیرذے کر ڻویپمکر وا
و کں ویوری بلطمں یمن جں یہے تاجے ئاھکدے یورہ ناحراجر پر وطی جامں سیمن جں یہے تھکیدز وشے ست ہبے یساے چبں یمر معس ا
ر ورضر پت ابس او ت، ںیہے تھکیده وں یہنجں یہے تھکیسه دایزے سں ویورے کں ورادرکی زکرمن اے چب۔ ےہا تاجا یکش یپر پر وطہ یحازم
۔ ںیہے ہرے دم اغیپا کح رطس کر ادرکی زکرمے کسم قس اہ کۓ یہاچی نیدہ جوت

ےکں وڈنغر واہ صغ، تاثداحے لاوڑ اگبا یت وم، ددتشال اوی جولانیڻی لعا، انرکے کامھد، انالچں ایلوگے چبے کمر عی کل اس 17سے  13 • 
ا کے نلیھکز میگو یڈیوے یساے کن ار وا، ےہا تنبث عابا کج نرر واف یلکتد دتشہ کں یئالدہ جوتر پہ طقنس ا۔ ےگں ھیکدیر واں ریکی ائڑلھ اتس
۔ وہا یگا یاھکدد دتشے ر سوطص اخں یمن ج، ںیدرکد ودحمت قو

ےلاوے نہرں یمس وڑپ۔ تےوہں یہنک یھڻیۓ لکے  ںوچبکے  رمعم کسے  لاس 17)یۓلکے  ناغلابف رص(ز میگ M-ratedر تاده یز • 
ے سد دتش۔ ےہی ھبا ھچاۓ یلے کس اه وہ کے ہں یہنز گرہب لطمہ یا کس ار گم، ےہا تکسو ہیم گن یرته زاتال اوے نرامو کس یلوپس اپے کے چب
ت سودے کے چبے کپ آے ہ سجوس اف رص۔ ےہا تلاڈر ثار پا منونشی کن ہذ، رکل مھ تاسے کت اروصتے لاود دتشی نسجر ثکا، ہیورر وپرھب
ے چبے کپ آب سہ یہ کے ہں یہنز گرہب لطمہ یا کس ا، ےہت زاجای کے نھکیدں یملفر وپرھبے سد دتشا یے نلیھکز میگر وپرھبے سد دتشو ک

۔ ہےیک ھڻی ھبیۓ لکے 
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	• جو گیمز آپ کے بچے کھیلتے ہیں ان کے بارے میں جانکاری حاصل ہیں۔
	• گیمز کے تعمیری پہلوں کا تجزیہ کریں۔
	• "سکھانے والے لمحات" کا فائدہ اٹھائیں۔



