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سبق نمبر:11تعلیم اللغة العربیة

یونٹ2:
سبق کا نام

سبق
نمبر
11

تعلیم اللغة
العربیة

زبان کی مہارتیں
سننا/بولنا

پڑھنا

نئے الفاظ
کا گفتگو
میں
استعمال

نثر
(مضمون)

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

زندگی کی عملی
کام/سرگرمیاں/مہارتیں
 نصیحت کی اہمیت
 بے موقع زبان
کھولنے سے پرہیز

سبق کا خالصہ:

یونس شاب في السابع عشر من عمرہ۔ اسم والدہ مسرور۔ وأسرته تسکن في دلھی۔ تعلم یونس اللغة
االنجلیزیة واأللمانیة ۔ فأحب أن یتعلم اللغة العربیة ۔ فتعلم مبادی العربیة بسرعة۔ معلم یونس کان یساعدہ
فی التعلم ویحثّه علی قراءة القصص القصیرة۔ بدأ مستوی یونس فی اللغة العربیة یر تفع یومابعد یوم۔
فبدأ یتحدث مع أصدقاءہ و بدأ یشعر أنه مثل أصدقاته حامد وخالد وعبدالرحیم وعلي ۔ واصل یونس
دراسة اللغة العربیة بج ّد ونشاط وحقّق لنفسه نشاطا ً باھرا۔ وأدرك أن للغة العربیة أثرا کبیرا ً فی حیا ة
الناس۔

مشکل الفاظ:
السابع عشر
االلمانیا
اصدقاء
ّ
یقل
مبادئ
یشجّع
تدرب
ّ
یحثهّ
واصل
باھر

سترھواں
جرمنی
دوست(صدیق کی جمع)
وہ کم ہوتاہے
ابتدائی اصول(اس کا واحد مبدأ ہے)
وہ حوصلہ افزائی کرتا ہے
وہ مشق کرتاہے
وہ اس کو اُکساتاہے
اس نے جاری رکھا
روشن،چمک دار،نمایاں

خاص باتیں:


اسم کسی خاص چیز،جگہ،شخص یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں۔



اسم کی جنس اور عدد وغیرہ کے اعتبار سے کئی قسمیں ہیں۔



جملوں کی بناوٹ میں اسم کا ہونا بہت ضروری ہے۔

سمجھنے کی بات:


اس کو جملوں میں فاعل اور مفعوم کی طرح استعمال کرتے ہیں۔یہ حرف جر کے بعد بھی آتاہے۔



جملے میں اس کے محل کی وجہ سے اسم کا اعراب بدلتا رہتا ہے۔



ان تبدیلیوں کو سمجھنے کے لیے اس سبق کو غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔

غور کرنے کی باتیں:


نکرہ کے اوپر ’ال‘لگاکر معرفہ بنایا جاتاہے۔معرف بالالم کہتے ہیں۔



جو اسم کسی خاص یا جگہ کا نام ہوتا ہے اسے َعلَم کہتے ہیں۔جیسے :خالد،القاھرة



جملوں کی بناوٹ میں اسم کا ہونا بہت ضروری ہے۔

اپنی جانچ آپ کیجیے:
1۔

متن پر مبنی سوال:



صحیح جواب پر ()کا نشان لگائیے:
معرفة کیاہے؟
(الف) جس لفظ پر تنوین ہو
(ب)

جو کسی خاص شخص کا نام ہو۔

(ج)

جس پر ’ال‘داخل ہو

(د)

جو کسی خاص شخص یا جگہ کا نام ہو اور جس لفظ پر ’ال‘داخل ہو۔

2۔

مختصر ترین جواب واال سوال:



ماھی اللغات التی تعلًمھا یونس في البدیة؟

3۔

مختصرجواب واال سوال:



لتعلم اللغة العربیة و من شجعه علی ّ
لی أین ذھب یونس ّ
تعلمھا؟
إ ٰ

4۔

طویل جواب واالسوال:



کیف تعلم یونس اللغة العربیة وکیف تحسّنت لغته؟

