
تنقیدی 
مفکر بنیں



آگے کیا ہوگا

ڈیجیٹل سیلف کے متعلق رائے دیں: آپ 
کے ڈیجیٹل فوٹ پرنٹ

دوسروں سے ذمہ داری کے ساتھ جڑیں: 
آپ بطور ڈیجیٹل شہری

آن الئن تنقیدی فکر کرنا: 
ایک تنقیدی مفکر بنیں

میری کمیونٹی کی مدد کریں: ایک تنقیدی مفکر بنیں



1۔ 

نظریات میں اختالفات





دوست

آپ کے نظریات کو کون سی چیز
متاثر کرتی ہے؟



خاندان

آپ کے نظریات کو کون سی چیز
متاثر کرتی ہے؟



سکول

آپ کے نظریات کو کون سی چیز
متاثر کرتی ہے؟



جائے کار

آپ کے نظریات کو کون سی چیز
متاثر کرتی ہے؟



سماج

آپ کے نظریات کو کون سی چیز
متاثر کرتی ہے؟



دوست
خاندان 

سکول/جائے 
کار سماج

آپ کے نظریات کو کون سی چیز
متاثر کرتی ہے؟



2۔ 

کئی ساری معلومات میں 
ملوث ہونے سے آپ کو یہ 
دشواری پیش آ سکتی ہے 
کہ کس چیز پر اعتماد کیا 

جائے



معلومات کی اقسام

غلط معلوماترائےحقیقت



جو سچ ہے اسے ثابت 
کیا  جاسکتا ہے یہ 

ایک سیب ہے۔

حقیقت



وه چیز جو ثابت نہیں 
کی جاسکتی اس شہر 
میں صرف یہ ہی ایک 

سیب ہے۔

رائے





انہیں کن طریقوں 
سے پیش کیا جاسکتا 

ہے؟



خبریں



پراڈکٹ
کی معلومات اور 

اشتہار



جین سے ملیں۔•

جین نے حال ہی میں Facebook میں شمولیت اختیار کی ہے اور •
آج ہم ان کی مدد کرنے والے ہیں۔

جین کو آن الئن نظر آنے والی مختلف اقسام کی معلومات کے •
درمیان فرق کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے!

جین کی مدد کیلئے یہ ہمارا پہال موقع ہے۔•



سوال 1

کوئی فرد اپنا ذاتی تجربہ یا رائے 
شیئر کرنے کیلئے کس قسم کی 

معلومات پوسٹ کرے گا؟

جعلی خبریں اشتہار MEME/GIF ذاتی پوسٹ خبریں



سوال 2

کوئی فرد لوگوں کو ہنسانے کی 
غرض سے کس قسم کی معلومات 

پوسٹ کرے گا؟ 

جعلی خبریں اشتہار MEME/GIF ذاتی پوسٹ خبریں



سوال 3

کوئی فرد اپنے پراڈکٹس فروخت 
کرنے کیلئے کیا پوسٹ کرے گا؟

جعلی خبریں اشتہار MEME/GIF ذاتی پوسٹ خبریں



بعض اوقات صرف فروخت کیلئے
کچھ معلومات تبدیل کر دی جاتی ہے

پراڈکٹس کی تصدیق کس طرح کی جائے

تاثرات دیکھیں

ادائیگی کا ثبوت دریافت کریں

ان سے دریافت کریں کہ وه پراڈکٹس کہاں سے 
حاصل کرتے ہیں یا یہ کس طرح بنائے جاتے ہیں

چیک کریں کہ اسے آپ اور کہاں سے خرید 
سکتے ہیں اور پراڈکٹس کا موازنہ کریں



سوال 4

اگر کوئی فرد لوگوں کو نقصان 
پہنچانا یا دھوکہ دینا چاہے تو وه 

کیا پوسٹ کرے گا؟

جعلی خبریں اشتہار MEME/GIF ذاتی پوسٹ خبریں



رائے

ذاتی پوسٹ•
•Gifs/memes
طعنہ/طنز•

جعلی معلومات

• Clickbait
جعلی اشتہار•
ترمیم کرده •

تصاویر/مضامین
جعلی خبر•
کوئی بھی دیگر غلط •

معلومات جسے صحیح 
پیش کیا گیا ہو

حقیقت

خبریں•



طعن و طنز کی شناخت کس طرح کی جائے

کسی مسئلہ پر توجہ دینا: مصنف ان مسائل پر 
گفتگو کی کوشش کرتا ہے جو اسے سماج میں 

نظر آتے ہیں (رائے)

مزاحیہ، مبالغہ آرائی، طنزیہ

اسے لکھے جانے کے طریقے:



تالفی کیوں کی جائے



کیا

کون

کیوں

رکیں اور غوروفکر کریں



 میں آن الئن مواد کی سچائی کا تعین 
کرنے کیلئے کن چیزوں پر دھیان رکھ 

؟سکتا ہوں؟



کیا یہ clickbait ہے؟



کیا تصاویر اصلی ہیں؟



ذریعہ ماخذ کیا ہے؟





کیا یہ معلومات کہیں اور 
دستیاب ہے؟



کیا یہ clickbait ہے؟
کیا تصاویر اصلی ہیں؟
ذریعہ ماخذ کیا ہے؟
سیاق و سباق کیا ہے؟

کیا یہ معلومات کہیں اور دستیاب ہے؟

میں آن الئن مواد کی سچائی کا تعین کرنے کیلئے 
؟کن چیزوں پر دھیان رکھ سکتا ہوں؟



آپ کی مدد کیلئے بے حد شکریہکیا یہ معلومات 
کہیں اور دستیاب ہے؟

میں اپنی کمیونٹی کی مدد کیلئے کیا کر سکتا ہوں 
تاکہ ہم اس بات کو یقینی بنا سکیں کہ متعلقہ 

معلومات شیئر کی جائے اور جعلی مواد میں کمی 
الئی جائے؟



رپورٹ کرنا

پوسٹ/فرد 
Facebook کی 
تشخیص کے تابع 

ہوں گے 

بالک کرنا

پوسٹ/فرد نظر نہیں 
آئے گا اور وه فرد 
بھی آپ کو نہیں 

دیکھ سکے گا جسے 
آپ نے بالک کیا 

ہے۔ 

شیئر/الئک کریں

پوسٹ کو زیاده سے 
زیاده ویوز اور 

ممکنہ 
الئکس/شیئرز ملنے 

کی گنجائش ہے۔ 

نظر انداز کریں

آپ اور دیگر لوگ اب 
بھی پوسٹ دیکھیں 
گے/دیکھ سکیں گے



سرگرمی
 3 منٹ

آپ کے گروپس میں: 
آپ نے جو آن الئن دیکھا ہے اس کی اصل مثالیں دیں اور اس کی درجہ بندی •

مندرجہ ذیل مناسب افعال میں کریں: 

شیئر کریں بالک/رپورٹ کریںنظر انداز کریں



3۔ میرا خیال ہے اسے
Facebook پر نہیں ہونا چاہئے

پر کلک کریں

2۔ پوسٹ کی رپورٹ کریں پر 
کلک کریں

        1۔ سوال میں پوسٹ کے سامنے موجود 
پر کلک کریں

4۔ یہ جعلی نیوز سٹوری ہے پر 
کلک کریں





خالصہ

آن الئن مواد میں حقیقت کا پتہ لگانا 
مشکل بنانے والی کون سی چیز ہے؟ 

مختلف نظریات سے متاثر مختلف اقسام 
کی معلومات کی بوچھار

آن الئن مواد میں حقیقت کا پتہ لگانے کیلئے 
میں کن چیزوں کی تالش کر سکتا ہوں؟ 

کیا یہ clickbait ہے؟ کیا تصاویر اصلی 
ہیں؟ ذریعہ ماخذ کیا ہے؟ سیاق و سباق کیا 

ہے؟ کیا میں یہ معلومات کہیں اور چیک کر 
سکتا ہوں؟

ایک تنقیدی مفکر بنیں

میں اپنی کمیونٹی کی مدد کیلئے کیا کر سکتا 
ہوں تاکہ ہم اس بات کو یقینی بنا سکیں کہ 
متعلقہ معلومات شیئر کی جائے اور جعلی 

مواد میں کمی الئی جائے؟

بالک/شیئر/رپورٹ کریں



میں ایک ذمہ دار ڈیجیٹل شہری کس 
طرح بن سکتا ہوں؟

ڈیجیٹل سیلف کے متعلق رائے دیں: آپ کے ڈیجیٹل فوٹ پرنٹ1.

دوسروں سے ذمہ داری کے ساتھ جڑیں: آپ بطور ڈیجیٹل شہری2.

میری کمیونٹی کی مدد کریں: ایک تنقیدی مفکر بنیں3.
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