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یونٹ 1:سبق نمبر:10سلحفاۃ وبطتّان
سبق
نمبر
10

سبق کا نام
سلحفاۃ وبطتّان

زبان کی مہارتیں
سننا/بولنا

پڑھنا

ضمیر کا
استعمال
کرنا

نئے الفاظ
کو سننا
اور انھیں
بولنا

اصناف/قواعد/صنائع
لکھنا
بدائع /اسلوب
متن کی تفہیم  مضمون
کے بعد
ضمیر کے قاعدے
سواالت کے کے استعمال
جوابات لکھنا

زندگی کی عملی
کام/سرگرمیاں/مہارتیں
صبر اور برداشت
سے مسائل کا حل
آسانی سے نکل
جاتاہے

سبق کا خالصہ:
کانت في برکة صغیرة سلحفاة وکانت لھا صداقة مع بطتین۔ فی الصیف بدأت میاہ البرکة تنفذ فقالت البطتان
للسلحفاة إنھما ستطیران غدا۔ فخافت السلحفاة علی نفسھا وقالت للبطتین” :الحیاة لی بعد ما نفذت المیاہ“۔ فطلبت
من البطتین الذھاب إلی برکة أخری ووافقت البطتان علی طلبھا۔ کانت السلحفاة التعرف الطیران فقالت لھما أن
تأتیا بعود۔ أخذت السلحفاة وسط ھذا العود بفمھا وأخذت البطتان طرفي العود فی منقارھما وطارتا۔ طارت ھوالء
الثالث۔ فلما رآی الناس ھذا المنظر الغریب فصرخوا بالدھشة ۔ سمعت السلحفاة صراخات الناس فقالت غاضبة:
فقأ ہللا آعینھم۔ ما إن خرجت ھذہ الکلمات من فمھا ابتعدت عن العود و سقطت علی األرض وماتت۔
مشکل الفاظ:
برکة

تاالب

حیاۃ

زندگی

نَ ِف َذت´

ختم ہوگیا

َ
طلَب

درخواست

َ
طیران

اڑنا،اڑان

عود
ُ

لکڑی

فقا ہللا

ہللا پھوڑدے

أعیُن

آنکھیں

منقار

چونچ

دھشة

تعجب

خاص باتیں:


ہالکت اورپریشانی سے بچنے کے لیے سمجھ اور ذہانت کا استعمال کرنا چاہیے۔



بزرگوں اور تجربہ کار لوگوں کی نصیحت پر پورے طورپر عمل کرنا چاہیے۔



غلط وقت پر زبان کھولنا جان لیوا ثابت ہوسکتاہے۔

سمجھنے کی بات:


کہانی میں بطخ اور کچھوے کی کہانی کے ذریعے نصیحت پر عمل کر نے اور بے موقع محل زبان
کھولنے کا خطرناک انجام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

غور کرنے کی باتیں:


دو مختلف قسم کے جانداروں کے درمیان دوستی ہوسکتی ہے تو باآلخرانسان جو دونوں ایک ہی قسم
کے ہیں ،ان کے درمیان دوستی ،محبت اور بھائی چارے بہت آسان ہے۔



جملوں میں بار بار اسم کے استعمال کی جگہ ضمیر جیسے ھو،ھی،ھما وغیرہ کا استعمال کیاجاتاہے۔

اپنی جانچ آپ کیجیے:
1۔

متن پر مبنی سوال:



صحیح جواب پر) (کا نشان لگائیے:
(الف) واقفتان البطتان علی ھذا الطلب

2۔

(ب)

أخذت السلحفاۃ وسط العود بفمھا

(ج)

فی ایام الصیف بدأ ماء البرکة تنفذ

(د)

قالت السلحفاۃ :الحیاۃ له بعدما نفذت المیاہ

مختصر ترین جواب واال سوال:
ماذا أخذت السلحفاۃ فی فمھا؟

3۔

مختصرجواب واال سوال:
قبل الطیران ماذا قالت البطتان للسلحفاۃ؟

4۔

طویل جواب واالسوال:
ماذا فھمت مں ھذا الدرس؟

