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 روش مقالہ نویسی 

تسمیمی ػول کے ثؼذ خت هسمك اپٌے همبلے کو تشثیت دے گب تو اعے همبلے کے اى اخضاء پش ثھی غوس کشًب  

 چبہئے 

اط هیں عشوسق ہوتب ہے اط کے ثؼذ اًذسوًی صفسہ ہوتب ہے خغے کبپی سائٹ صفسہ کہتے :پہال زصہ -1

ہیں خظ هیں ًبؽش اوس ایڈیؾي وغیشٍ کی تفصیل ہوتی ہے ،اط کے ثؼذ اًتغبة ہوتب ہے اوس یہ اختیبسی ہوتب 

ہے اط کے ثؼذ فہشعت هضبهیي اوس فہشعت تصبویش دی خبتی ہے اط زصے کے ثؼذ دیجبچہ ،اظہبس تؾکش 

 اوس اگش کغی دوعشے صبزت کب همذهہ ہو تو اعے رکش کیبخبتب ہے 

 اط هیں هوضوع کب تؼبسف ،هختلف اثواة اوس ًتبئح ہوتے ہیں :دوعشا زصہ-2

 اط هیں فہشعت هؼبوى کتت یؼٌی کتبثیبت زواؽی اوس اؽبسیے دسج کی خبتیں ہیں ۔:تیغشا زصہ -3

 



 موضوع

تسمیك هیں عت عے اہن هٌضل اوس هشکضی ًمطہ هوضوع کے اًتخبة کب ہے ،ًئے هسمك کو اًتخبة 

هوضوع (الف)هوضوع هیں ثڑی دؽواسی پیؼ آتی ہے۔ هوضوع کے علغلے هیں تیي ثبتیں ا ہن ہیں 

هوضوع کظ طشذ تالػ کیب خبئے ( ج)هوضوع کیغب ًہیں ہوًب چبہئے (ة)کیغب ہوًب چبہئے 

 هختصشاتیٌوں کی وضبزت کی خبتی ہے ۔

 : هوضوع کیغب ہوًب چبہئے

هوضوع ایغب ہوًب چبہئے خظ عے هسمك کو دلچغپی ہو ،هوضوع ایغب ہو خظ پش پہلے کبم ًہ ہوا ہو 

،هوضوع ایغبہو خظ پشتسمیك کی خبعکے،هوضوع ایغب ہو خظ پشاط ػلن هیں کچھ ًہ کچھ اضبفہ ہو 

 عکے،هوضوع ایغب ہو کہ اؽبػت کے ثؼذ لبسئیي کو اط هیں دلچغپی ہو 

 

 خاکہ

تسمیمی همبلہ کے لئے خبکہ ثٌیبدی ضشوست ہے ،ثغیش خبکہ تیبس کئے هتؼیي عوت هیں تشتیت دیٌب ایک 

 هؾکل کبم ہے ۔

 ثؼض زضشات کی سائے یہ کہ خبکہ ثٌبًب همبلہ کی تیبسی کی طشذ ایک هغلغل ػول ہے 



 مواد کی فراہمی 

همبلہ تشتیت دے ًے کے لئے هواد کی فشاہوی کی زیثیت سیڑھ کی ہڈی کی عی ہے ثغیش 

هواد کے همبلہ کے تشتیت دیٌے کب تصوس هسبل ہے اط لئے همبلہ ًگبس کو هواد کے 

زصول کے رسائغ کب هؼلوم ہوًب ضشوسی ہے ،دو هختلف ثٌیبدوں پش هواد کی دو لغن کی 

داخلی اوس خبسخی ،ایک ادیت کے علغلے ( ۲)اوس ثبًوی  primaryاولیي ( ۱)خبتی ہے 

کتبثیں (۱)هیں صیش تسمیك ادیت کی خولہ تسمیمبت اولیي هواد ہے اوس ثمیہ ثبًوی هواد ہے۔ 

خشیذے اط هیں سعبلوں کے ( ۲)هخطوطہ ،( ة)هطجوػہ ( الف)خظ کی دو لغویں ہیں 

دوعشے کبغزات خیغے کغی هصٌف کے هٌتؾش ( ۳)ػالوٍ اخجبسات ثھی ؽبهل ہیں 

ثصشی هواد هثال فلن ،ٹیلی ویضى وغیشٍ خیغے ( ۴)کبغزات ،خطوط، تبسیخی دعتبویضیں 

عوؼی (۶)هبئکشو فلن ،خظ هیں صساکظ اوس دوعشے ػکظ آتے ہیں (۵)غبلت پش فلن 

هشاعلت کے رسیؼہ اعتفغبس ( ۹)هاللبت ( ۷)هواد ، خیغے سیکبسڈ ،کیغٹ ،تمشیشیں 

 ۵فیصذی سعبلوں عے اوس  ۳۰فیصذی هواد کتبثوں عے اوس  ۶۵۔عوال ًبهے ،اى هیں 

فیصذی دوعشے هآخز عے زبصل ہوتب ہے، اپٌے هوضوع عے هتؼلك خي عٌئش هسمموں 

عے کغی خبى کبسی کی تولغ ہے اى عے ساثطہ کشًب هواد کی فشاہوی هیں هؼبوى ثبثت 

 ہوتب ہے ۔



 مواد کا جائسہ  

هواد کی فشاہوی کے ثؼذ ایک هشتجہ هواد کب خبئضٍ لیٌب اوس هواد کو پشکھٌب ضشوسی ہے اط لئے کہ 

ہش لکھی ہوئی ثبت صسیر ًہیں ہوتی ہے،ہش تسمیك عے پہلے کچھ تسمیك هوخود ہوتی ہے ثؼذ کے 

تسمیك کبس لئے پہلے عے هوخود تسمیك یؼٌی پہلے عے هوخود هواد کو پشکھٌب او س چھبًٹٌب ہوتب 

ہے هواد کی فشاہوی اوس هواد کی تغویذ کے دسهیبى کب هشزلہ ہے هواد کب خبًچٌب اوس پشکھٌب ،یہی 

تسمیك کی ؽہ سگ ہے ،هبضی کے هواد کی صست کے لئے یہ دیکھٌب پڑتب ہے لکھٌے واال اوس 

اگش کغی هبضی کے ثڑے (۷)ثیبى کشًے واال کوى ہے ،ایک هسمك کو اط کب خیبل سکھٌب چبہئے 

هصٌف کی کوئی ًئی کتبة یب اى کی صًذگی کی کوئی تسشیش تالػ کشکے هٌظش ػبم پش الئی گئی 

 تو اعے پوسے ؽک کے عبتھ خبًچٌے کی ضشوست ہے۔

 زبان وبیان کی درستگی 

هغودٍ تیبسکشًے کے ثؼذ عت عے اہن هشزلہ صثبى و ثیبى کی دسعتگی کب ہے ،هغودٍ تیبس کشتے 

ولت هسمك اپٌی سائے کو ثالکن وکبعت کے ًمل کشدیتب ہے ، لیکي صثبى و ثیبى کی دسعتگی کب خیبل 

ًہیں کش پبتب ہے تسمیك کی صثبى کب اعلوة عبدٍ اوس عہل ہوًب چبہئے اوس هجبلغہ آهیضی عے گشیض 

 کشًب چبہئے ۔
 



 حوالہ جات کا طریِق کار

 

همبلہ کے هتي هیں زوالہ خبت کے ًوجش هغلغل ہوں اوس اًہیں فٹ ًوٹظ کی صوست هیں 

 دسج ریل اًذاص عے لکھب خبئے ۔

 اسدو اوس فبسعی کی کتبة کب زوالہ    -الف

 ۹۹ء، ؿ ۱۹۷٦ڈاکٹش عیذػجذہللا، ولی عے الجبل تک، الہوس، هکتجہ خیبثبِى ادة، 

 کتابیات

همبلہ هیں خي کتبثیبت کب رکش ہو اى کو زشوف ہدبء کی تشتیت کے هطبثك فہشعت هیں 

 ۔لکھٌب اوساى تک پہٌچٌے کے لئے صفسہ ًوجش کب اًذساج کشًب 

  خالصہ

تسمیمی همبلہ کے تؼبسف اوس طشیمہ کبس کے علغلے هیں یہ چٌذ اثتذائی اوس ضشوسی ثبتیں 

ہیں خظ کب ہش تسمیك کبس کو اہتوبم کشًب چبہئے اوس اى اهوس کی سػبیت کی ثٌب پش تسمیك 

 هیں پختگی اوس اط کے هؼیبس هیں ثلٌذی پیذا ہوگی ۔

  


