
Question No 1
مسائل میں تعلقات جنسی اپنے جوڑے زائد سے ااس یا نصف کہ ہے ہوا ہ ظاہر یہ سے مطالعات سے بہت

وجہ کی فرق انفرادی درمیان کے افراد مسائل گے۔جنسی ہوں پیدا مسائل یہ کر چل آگے یا ہیں چکے دیکھ
چاہتے بار کتنی اور ہیں چاہتے کیا وہ کہ ہے ہوتا فرق سے لحاظ ااس درمیان کے لوگوں ہیں۔ ہوتے پیدا سے

!ہیں

یل ہونا/گا انزال میں خواب مٔأل ہے، کمی کی معلومات دہرست اور مکمل متعلق نشوونماسے میں، پاکستان
جنسی جو افعال جسمانی جیسے ماہواری اور ہے سکتا رہ جاری دیر کتنی ملپ ،جنسی لّذتی خود خواب،

ہیں۔ سکتے بن سبب کا کرنے ختم کو کارکردگی

کو لّذتی خود لوگ پر، طور کے مٔال ’اقدار‘ گناہ احساس وہ سے وجہ کی جس ہیں کرتے منسلک سے
۔ گے ہوجائیں اندھے یا رد نامم کمزور، وہ سے لّذتی خود کہ ہیں سمجھتے وہ ہیں۔ کرتے محسوس

بتایا نہیں کبھی میں بارے کے جنسیت کی اہن کو اہن لیکن ہے جاتا بتایا میں بارے کے صفائی کو خواتین
یہ وہ طرح ااس جاتا۔ کیا نہیں پہورا کبھی کو ضرورت کی معلومات اور خواہشات جنسی کی جاتا۔اہن
ہے۔ نہیں سے لطف تعلق کا ااس اور ہے کرنا پیدا ّذے ب مقصد کا ملپ جنسی کہ ہیں لگتی سمجھنے



۔ ہیں کرتے پیدا اہلجھن کر اہبھار کو یوں روذ محفوظ غیر اور خیالی بھی ابلغ ذرائع

شدید سے ااس لیکن ہو، خطرہ کوئی ہی شاذونادر کو صحت جسمانی سے ہونے نہ کارکردگی جنسی اگرچہ
ہیں۔ ہوتے پیدا احساسات کہن پریشان کے اہلیت نا اور تشویش ڈپریشن، مٔأل ہے، ہوتا نقصان نفسیاتی

ہے؟ ہوتا کیا مسئلہ جنسی

کسی کے ) ہیں شامل سکون جنسی اور لطف بیداری،جنسی جنسی خواہش، جنسی میں )جس عمل جنسی
یا فرد متعلقہ میں صورت ایسی ہے۔ جاتا کہا مسئلہ جنسی کو دہشواری والی ہونے پیدا میں مرحلے بھی

کرپاتا۔ نہیں حاصل لطف سے سرگرمی جنسی جوڑا

ہمیں لئے کے سمجھنے بات ’یہ دورانئے نارمل کے عمل ذ ردا جنسی ‘انسانی ہونا معلومات میں بارے کے
چاہئیں۔

دورانیہ کا ذعمل ردا جنسی انسانی

پر مرحلوں چار ذعمل ردا کا اعضاء میں، دورانئے کا ذعمل ردا جنسی انسانی پر، کرنے حاصل تحریک جنسی
ہیں آتے میں عمل سے ترتیب ذیل درِا مراحل یہ ہے۔ ہوتا مشتمل

مرحلہ کا جوش

مرحلہ ٹھہراؤکا

مرحلہ انتہاکا کی لطف جنسی

مرحلہ کا سکون جنسی

پہل میں دورانئے کے عمل ذ ردا جنسی انسانی مرحلہ یہ ہے۔ کہلتا بھی مرحلہ کا بیداری کامرحلہ جوش
دوران کے مرحلے ااس ہے۔ ہوتی تحریک جسمانی یا تصذورات،ذہنی جنسی سبب کا ااس ہے۔ ہوتا مرحلہ

ہے۔ ہوتا شروع ہونا تیار لئے کے ملپ جنسی

ردوں مم میں مرحلے ااس ہے۔ ہوتا جوش جنسی کا پہلے سے انتہا کی لطف جنسی میں مرحلے ٹھہراؤکے
ہیں۔ لگتی نکلنے آوازیں کّھ پر طور اارادی غیر سے نہ مہ کے عورتوں اور

مرحلہ انتہاکا کی لطف جنسی

کو وں رد مم ہیں۔ گزرتے دونوں عورتیں اور رد مم سے مرحلے ااس ہے۔ آتا پر اختتام کے مرحلے کے ٹھہراؤ
ہے۔ سکتا کر ادا کردار اہم بھی میں بارآوری یہ ہے۔ ہوتا انزال پر طور عام میں مرحلے ااس



جنسی مزید اور پہنّتے نہیں تک مرحلے کے سکون جنسی ، عورتیں اور رد مم میں بعضصورتوں
لطف جنسی بار کئی طرح ااس ہیں۔ سکتے ہو داخل میں مرحلے کے ٹھہراؤ دہوبارہ میں نتیجے کے تحریک

ہے۔ ہوتا زیادہ اامکان کا ااس لئے کے عورتوں پر طور ہے،خاص جاسکتا پہنّا کو انتہا کی

بعض اور ہے ہوتا فوری یہ میں بعضصورتوں ہے۔ پاتا تکمیل سے لحاظ انفرادی مرحلہ یہ کہ یہ مزید
ہے۔ سکتا رہ جاری تک گھنٹے 24 سے 12 یہ میں صورتوں

ہے؟ ہوتا یکساں لئے کے عورتوں اور ردوں مم دورانیہ کا عمل ذ ردا جنسی انسانی کیا

بعد کے پہنّنے پر انتہا کی لطف جنسی ہے۔ ہوتا مختلف لئے کے عورتوں اور ردوں مم حقیقت در دورانیہ یہ
وہ کہ ہے ہوتی صلحیت یہ میں عورتوں البتذہ ہے۔ پڑتی روکنا سرگرمی یہ یااہنہیں ہے ہوتا انزال کو ردوں مم
ہوجائیں۔ داخل میں مرحلے بھی کسی سے میں مرحلوں کے ٹھہراؤ اور انتہا کی لطف جنسی جوش، جنسی
ورنہ ہے، ہوتا ضروری سمجھنا طرح ٹھیک کو فرق ااس والے جانے پائے درمیان کے ردوں مم اور عورتوں
میں ملپ جنسی عورتیں اور رد مم ’’کارکردگی‘‘ بے جنسی اثر منفی کا سوچ ااس ہیں۔ لگتے کرنے غور پر

ہے۔ کرتا پیدا عملی

ہیں؟ کیاہوتے اسباب کے مشکلت جنسی

یہ کہ ہے ممکن بھی اوریہ ہیں۔ ہوتی شامل وجوہات جّباتی یا جسمانی،نفسیاتی اسباب، کے مشکلت جنسی
ہوں۔ اسباب کے قاسم تینوں

والی روکنے کو اثرات کے الرجی اور والی کرنے کم پریشر بلڈ مٔأل ہیں شامل ادویات میں عوامل جسمانی
گلینڈ پراسٹیٹ نقصان، یا ضرب میں کمر ہیں، ہوتی استعمال میں علِ نفسیاتی جو دوائیں بعض اور دوائیں

وغیرہ۔ آتشک ذیلی اور پہنّنا نقصان کو نالیوں والی پہنّانے خون اور مسائل کے جانے بڑھ کے

دہوسرے ایک )مٔأل مسائل شخصی کے دہوسرے ایک میں عوامل جّباتی والے کرنے متاثر کو ملپ جنسی
میں انداز کہھلے ساتھ کے دہوسرے ایک اور کمی کی اعتماد پر دہوسرے ایک یا مسائل( کے تعلقات ساتھ کے

ہیں۔ شامل کمی کی چیت بات

ہیں۔ شامل وغیرہ صدمات جنسی کے ،ماضی گناہ احساسا یا خوف ،جنسی ڈپریشن میں عوامل نفسیاتی

ہے؟ بنتی سبب کا مسائل جنسی طرح کس کمی کی چیت بات

تر زیادہ پر! مسائل جنسی پر طور خاص ہے، ہوتا مشکل کرنا بات پر موضوع کے ملپ جنسی اور جنس
کے تجربات ۔جنسی ہے ہوتا تجربہ کم بہت کا کرنے بات سے ذہانت اور انداز پختہ پر جنس کو لوگوں

جاسکتے کئے قائم تصورات غلط میں بارے کے مخالف صنفا سے وجہ کی معلومات مکمل نا میں بارے
ہیں۔

ہیں۔ ہوتے مختلف تصورات کے عورتوں اور ردوں مم میں بارے کے محبت اور ملپ جنسی پر طور عام

ساتھی کے اہن کہ ہیں لیتی دلّسپی میں بات ااس اور ہیں کرتی تلش محبت عورتیں میں صورتوں تر زیادہ
کی کشش جنسی اور جسم نگاہوں، کی ساتھی اپنے رد مم میں صورتوں تر زیادہ کہ جب ہیں، سوچتے کیا

ہیں۔ کرتے ملپ جنسی سے وجہ

ہیں؟ کیاہوتی مشکلت جنسی بعض کی ردوں مم

ہونا نہ پیدا کا تناؤ میں تناسل عضو

سکنا رکھ نہ قائم کو تناؤ کے تناسل عضو پر طور موزوں لئے کے ملپ جنسی



ہونا نہ انزال یا ہونا دیر میں انزال باوجود کے تحریک جنسی

ہو کب انزال ہوناکہ نہ اختیار پر بات ااس

ہونا انزال پہلے سے وقت

ردی نامم

ہونا انزال سے دیر

QUESTION NO 2
نشونما جّباتی کی بّوں

طریقے مناسب کے اظہار کے احساسات ان ، نشوونما کی احساسات کے قسم ہر مراد سے نشوونما جّباتی
کے وغیرہ غمی اور خوشی خوف، ڈر، نفرت، حسد، غصہ، مٔلل ہے صلحیت کی پانے قابو پر ان اور

ل پرخیا طور عام ہے۔ کرنا تنظیم کی اس اور رکھنا قابو پر ان مطلب کا نشوونما کی ان ہیں۔ شامل احساسات
روز اول جّبات میں ں بّو ہے۔ غلط خیال یہ لیکن ہوتے نہیں جّبات میں بّوں چھوٹے کہ ہے تا جا کیا

اپنے بّہ سکتے۔ کر نہیں اظہار انہیں پر بنا کی ہونی نگر دست اور محتاِ لیکن ہیں ہوتے ودیعت ہی سے
مٔلل لگتاہے۔ کرنے محسوس ہی سے دن شروع کو لپرواہی یا محبت پیار، توجہ، والی ملنے سے ماحول
ہے۔ لیتا کر محسوس کیفیت اندرونی کی ماں سے انداز کے لینے میں گود یا مسکراہٹ ااواز کی ماں بّہ

کا جّبات اپنے بّہ اائیں پیش سے مہری سرد یا کریں پیار ہے۔ میں غصے ماں کہ ہے جاتا ہو احساس اسے
خوشی تو ہے گزرتا سے تجربے خوشگوار کسی جب مٔلل کرتاہے سے کیفیات کی ہنسنے اور رونے اظہار
جّبات ناخوشگوار لیکن کرتاہے سے مسکرانے اور اچھلنے پھر یا کر نکال ااوازیں سے منہ اپنے اظہار کا
واضح غیر اظہار کا جّبات کے اس میں ابتدا کرتاہے۔ سے وغیرہ رونے اور اکڑانے جسم بّہ اظہار کا

زیادہ بھی طریقے کے اظہار جّباتی کے اس جاتاہے ہوتا بڑا جوں جوں طورپر جسمانی بّہ لیکن ہے۔ ہوتا
سے لوگوں اجنبی یا ااوازوں اور اشیا ناپسندیدہ میں ماحول بّہ مٔلل ہیں جاتے ہوتے مختلف اور واضح

رونے وہ میں صورت کی تکلیف یا لگنے چوٹ دوڑتاہے۔ لینے پناہ کر چھپ پیّھے کے ماں کر ہو خوفزدہ
اس انحصار کا اس ہے کرتا سے طریقے کس اظہار کا جّبات میں صورت کی تحفظ عدم اور حسد لگتاہے۔
سکتا جا کیا تقسیم میں گروہوں تین کو بّوں سے لحاظ کے نشوونما جّباتی ہے۔ ہوتا پر نشوونما جّباتی کی

ہے۔

۱ کھلم اور واضح نہایت اظہار کا جّبات اپنے لیے کے عوامل خوشگوار نا یا خوشگوار یہ بّے: جّباتی ۔
یا چلنا سے زور زور مٔلل ہے ہوتا موجود ولولہ اور جوش خوب میں ان اور ہیں کرتے سے انداز کھل

ہیں۔ ہوتے ناپختہ پر طور جّباتی یہ ہیں۔ کرتے ظاہر کو جّبات سے قہقہوں

۲ میں ان ہیں رکھتے قابو پر جّبات اپنے میں حالت کے قسم ہر بّے ایسے بّے: پختہ طورپر جّباتی ۔
کرتے ظاہر میں ز اندا اچھے اور دھیمے نہایت کو جّبات اپنے یہ ہے ہوتا موجود ضبط اور عمل جّباتی

ہیں۔

۔۳ حس’’ ‘‘بے کرتے نہیں اظہار کا جّبات پر موقع بھی کسی نرمی یا سختی خوشی غمی بّے یہ بّے:
ہیں۔ کہلتے عاری بیش و کم سے جّبات اور

ضامن کی بنانے ناکام یا کامیاب میں زندگی اسے یہ ہے۔ کرتی پیدا تصورات اندر کے بّے نشوونما جّباتی
اسے اور ہیں دیتے لگا گھائو گہرا میں شخصیت کی بّے جّبات ناخوشگوار علوہ کے اس ہے۔ ہوتی



QUESTION NO 3

PART A

بّہ ہے۔ کرتا ترقی اور ہے بڑھتا سے شرح رفتار تیز دماغ میں، سالوں چند ابتدائی کے زندگی کی بّے
مسئلے اور ڈھلنے سوچنے، جو ہے، لگتا ہونے نوجوان آزاد ایک سے خوار شیر منحصر پر طور مکمل
لیاقتوں اور صلحیتوں کی بّے کے آپ جینیات اگرچہ ہے۔ ہوتا اہل کا طریقوں بنیادی کے کرنے حل کو
اثر کو سیکھنے کے نشوونما جّباتی اور معاشرتی کی بّے کردار کا ماحول لیکن ہیں، اہم میں تعین کے

ہے۔ حامل کا اہمیت یکساں میں کرنے انداز

ہر حال، بہر ہے۔ گزرتا سے مرحلے ہر میں ترتیب شدہ طے سے پہلے بّہ ہے۔ عمل مستقل ایک نشوونما
اور خصوصیات کّھ میں بّوں اگرچہ گا۔ کرے ترقی سے رفتار ہی اپنی بّہ کا آپ ہے۔ ہوتا انوکھا بّہ

لیکن ہیں، جاتے پہنچ تک میل سنگ میں عمر خاص ایک وہ اور ہے ہوتا رجحان کا اظہار کے برتاؤ
کی بّے خاص کسی میں مرحلے ہر لہّا ہے۔ سکتا ہو معمول حسب سلسسلہ وسیع ایک کا پیشرفت ترقیاتی

ہے۔ مشکل کہنا کّھ میں بارے کے نشوونما متوقع

ہیں؟ کیا شعبے مختلف کے ترقی

محرک

ادراک

زبان

برتاؤ اور جّبات

بصر اور سمع جیسے حواس

ترسیل سماجی

ہیں۔ وابستہ باہم اور اہم شعبے تمام

ہے ضروری کیا لئے کے بّے کے آپ

کے نشوونما اور کرنے پیدا صلحیت پوری اپنی کو بّوں میں مراحل ابتدائی کے زندگی پر طور خاص
ہے ہوتی ضرورت اسے ہے۔ ہوتی ضرورت کی عناصر کّھ :لئے

کی۔ کرنے محسوس قدر قابل اور پیار، مخصوص،

کی۔ کرنے محسوس محفوظ

کی۔ کرنے محسوس اعتماد پر

رہنمائی۔

تجربہ۔ متوازن کا پابندی اور آزادی

انکشاف۔ کا ماحول متنوع ہوا بھرا سے محرکات .متعدد

ہیں سکتے کر مدد طرح کس آپ



ہیں۔ سکتے بنا مختلف کو نشوونما کی اس کرکے، مہیا ماحول مناسب کو بّے اپنے

اور دلّسپ ایک ساتھ ساتھ کے سامان کے کھیل مناسب سے لحاظ کے ترقی اور عمر کو بّے اپنے
سیکھے۔ اور کرے دریافت وہ تاکہ کریں فراہم ماحول جسمانی محفوظ

کے بّے مسکرائیں، تو مسکرائے بّہ کا آپ جب دیں: جواب مستقل اور پہرجوش کا برتاؤ کے بّے اپنے
ہو۔ نہ کیوں ہی مختصر اگرچہ دیں جواب اور سنیں کو سوالت

کریں بات سے بّے اپنے اکٔر ہوئے، کرتے استعمال زبان درست اور بھرپور، سے لحاظ وضاحتی رواں،
کریں۔ خیال اظہار ساتھ کے اس اور

کمرہ لئے کے کرنے دریافت کو بّے بجائے، کے اس کریں۔ گریز سے کنٹرول یا سزا پابندی، زیادہ بہت
کریں۔ فراہم موقع کا کرنے غلطیاں میں حدود محفوظ اور دیں

رکھیں۔ توقعات معقول سے صلحیتوں کی بّے اپنے

" بّہ ہر ہے۔ کرتی ظاہر کو پیشرفت عمومی میں مراحل ترقیاتی سیریز ذیل مندرجہ کی نشوونما" کی بّوں
میں بعد کّھ میں مقابلے کے رجحان عام اور کرنا طے پہلے میل سنگ کّھ لئے کے بّے ہے۔ ہوتا انوکھا

ہے۔ بات عام ایک کرنا طے

ناکام میں کرنے حاصل خاصصلحیت کّھ میں مرحلے کسی یا ہے لیتا وقت مختلف تھوڑا بّہ کا آپ اگر
ہے۔ سکتا کر اشارہ کا ضرورت کی توجہ زیادہ صرف یہ نہیں۔ گھبرائیں آپ تو ہے رہتا

بھی کسی تو، ہیں سوالت یا خدشات کے قسم کسی کو آپ گر MCHC اپنے یا ڈاکٹروں، اور نرسوں میں
کریں۔ مشورہ سے اطفال امراض ماہر / ڈاکٹر فیملی

پیرنٹنگ کامیاب لئے کے والدین کے بّوں اسکول پری اور والدین کے بّوں والدین، متوقع پاس ہمارے
رابطہ سے عملہ کیئر ہیلتھ ہمارے کرم براہ لئے کے معلومات ہے۔ سلسلہ ایک کا کتابّے اور ورکشاپ

کریں

PART B

سے اشتراک کے کاؤنٹی کلرا سانٹا 5 ٹی ایس آر آئی ،یف 5 سے ماہ 2 دوران کے ایس ہمارے ایل پی جے ایس
ہے۔ کررہا پیش سوالنامے اسکریننگ ترقیاتی اختیاری لئے کے بّوں کے درمیان کے میںtorسال yقات Berryessa
اور Educational Park ایس سے باقاعدگی لئبریریاں۔ torبرانچ میں پروگرام ،یوٹائم ایس آر آئی ایف کو خاندانوں
مراحل اور عمر کریں حاصل معلومات مزید میں بارے اس وہ کہ گا ملے موقع کا کرنے بات سے عملے کے 5 ٹی
سوالنامہ ترقیاتی کی )ASQ( کریں۔ حاصل معلومات مزید میں بارے کے نشوونما کی بّے کے ان اور ASQ آپ
)تقریر شعبوں بھی کسی ساتھ ساتھ کے طاقتوں کی بّے ،کے قابلیت جسمانی ، مہارت سماجی ، حل کو مسئلے

مہارت کی ،کرنے مدد کی بّے کے آپ جہاں ہے کرسکتا مدد میں کرنے نشاندہی کی نشونما( جّباتی - معاشرتی
ہے۔ ہوسکتی ضرورت کی

کریں ملحظہ Berryessa ایس وقتtorبرانچ

کریں ملحظہ Educational Park ایس وقتtorبرانچ



میل سنگ ترقیاتی لئے کے بّوں

رہنما عام ایک مقصد کا معلومات ترقیاتی میں ذیل ہے۔ کرتا ترقی سے رفتار اپنی اور ہے رکھتا انفرادیت بّہ ہر
ہے۔ ہونا خطوط

تک۔ ماہ سے3 0

او ایم اور torجسمانی ترقی

ہے کرتا مدد کی جسم اوپری اور سر پر ہونے پر پیٹ

ہیں مارتے لت اور ہیں کھینّتے ٹانگیں تو ہو پر پیٹھ یا پیٹ جب

ہے کرتا بند ہاتھ اور ہے کھلتا

ہے لتا منہ ہاتھ

ہے ہلتا کھلونے کے ہاتھ اور گرفت

چمگادڑ اور سوائپ پر چیزوں والی جھگڑنے

ہے کرتا پیّھا کا چیزوں چلتی سے آنکھوں

پھیرنا سر کا ان لئے کے کرنے سامنا کا محرک

ترقی جّباتی / سماجی

مسکراہٹیں پر چہروں واقف

ہے ہوتا اندوز لطف سے کھیل ساتھ کے لوگوں دوسرے

مسکراہٹ یا خاموش میں جواب کے آواز یا آواز

ہے کرتا رابطہ سے آنکھ

قابل،جھولی کے ہونے پرسکون سے آوازوں نرم اور چھونے

نشوونما کی زبان

ہے کرتا شور ٹھنڈا

کرو شروع کرنا نقل کی ان اور کرنا بیکار کو آوازوں

ہے دیتا پھیر سر طرف کی آواز یا آواز کی آواز

ہے کرتا ظاہر دلّسپی میں چہروں

ل کے ضروریات مختلف different ہوا( تھکا بمقابلہ بھوکا )جیسے ہے روتا سے طرح مختلف

ترقی ادراکی

ہوئے لیٹتے پر ہے،پیٹھ اوپر سے سینے کے ان جو ہیں کرتے کوشش کی پہنّنے تک کھلونے کسی



ہوئے لیٹے پر ٹی،پیٹھ ضعف racکھلونا پھرتے چلتے ایک سے طرف کی ایس کے

ہوئے رہتے لیٹے پر ہے،پیٹھ رہتا مرکزرکھا کو سر لئے کے دیکھنے کو کھلونوں یا چہروں

ہے ہوتا اندوز لطف سے حرکت و نقل کی طرح طرح

تک۔ ماہ سے6 3

او ایم اور torجسمانی ترقی

رول سے طریقوں دونوں

ہے بیٹھتا ساتھ کے حمایت کی ہاتھوں کے بغیر،اس پھر اور

کرنا منتقل ہاتھ دوسرے سے دوسرے ایک کو اشیاء

ہے کرتا حمایت کی وزن پورے تو رکھے تھامے سیدھے اور پر ٹانگوں جب

ہے کرتا تلش کو اشیاء سے منہ اور ہاتھوں

کی کھوِ کی اشیاء سے اٹھنے لرز اور پیٹنے

ترقی جّباتی / سماجی


