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سبق نمبر:12الوسائل التعلیمیة الحدیثة

یونٹ2:
سبق
نمبر
12

سبق کا نام
الوسائل
التعلیمیة الحدیثة

زبان کی مہارتیں
سننا/بولنا

پڑھنا

نئے الفاظ
کا گفتگو
میں
استعمال

نثر
(مضمون)

زندگی کی عملی
کام/سرگرمیاں/مہارتیں

اصناف/قواعد/صنائع
لکھنا
بدائع /اسلوب
 پڑھانے کے نئے
متن کی تفہیم  مضمون
تثنیہ بنانے کا قاعدہ طریقوں سے متعلق
کے بعد
مکالمے انداز میں
سوالوں کے
معلومات
جواب لکھنا

سبق کا خالصہ:

خالد وراشد صدیقان و یتعلمان اللغتین االجنبیتین ۔ خالد یتعلّم اللغة العربیة في الکویت وراشد یتعلم
الفرنسیة في دلھی ۔ زارخالد صدیقه في دلھي بعد سنتین ۔ فقال له راشد إنه یتعلّم الفرنسیة کما یتعلم خالد
العربیة ۔ فعرف راشد أ ّن البیئة ھنا التساعدہ في التحدث بالفرنسیة بالطالقة کما ال توجد ھنا وسائل حدیثة
مضطر في الکویت إلی التکلم بالعربیة و مثل ھذہ الفرصة ال توجد له للتکلم
للتعلیم قال له خالد إنه
ّ
بالفرنسیة في دلھی۔ کما قال إنه یتعلم العربیة فی المختبراللغوی المج ّھز بالوسائل التعلیمة الحدیثة التی
یدیرہا مدرس متدرب .
أخبر خالد أن المراد من الوسائل التعلیمة الحدیثیة وسائل تقنیة حدیثة تجعل التدریس فعاال و ممتعا وھی
عبارة عن أجھزة سمعیة و بصریة الکترونیة مثل أجھزة العرض۔ کمال قال خالد ،إ ّن الدارس یتعلم بھا
أنماطا لغویة بصحة النطق و یتدرب علیھا داخل المختبر۔

مشکل الفاظ:
محادثة

بات چیت

تح ّدث یتح ّدث

بات چیت کی،کرتاہے

ممارسة

مشق

مختبر

لبوریٹری

متدرب
ّ

تربیت یافتہ

مطراح

پروجیکٹر

وسیلة جمع وسائل

ذریعہ

قرص مدمج

سی ڈی

تفنیة

ٹیکنکل

موقع

سائٹ

خاص باتیں:


زبان کو سیکھنے ہیں کتابیں اور معلم دونوں ضروری عنصر ہیں ۔



جدید ٹکنالوجی سے زبان سیکھنا اور سکھانا آسان اور دل چسپ ہوجاتاہے ۔



غیر ملکی زبان سیکھنے اور اسے روانی سے بولنے کے لیے مناسب ماحول کا ہونا الزمی ہے۔



ان دنوں انٹر نیٹ کے استعمال سے بھی غیر ملکی زبان سیکھنے میں مدد ملتی ہے۔

سمجھنے کی بات:


غیر ملکی زبان بغیر کتاب اور معلم کے اچھی طرح سیکھنا مشکل ہے۔



جدید ٹکنولوجی کے استعمال سے کسی بھی زبان کو سیکھنے میں آسانی ہوتی ہے۔



کسی بھی اسم کے اخیر میں ’ان‘جوڑنے سے وہ لفظ مثنی بن جاتاہے۔جیسے کتاب سے کتابان۔قلم
سے قلمان۔



لیکن مفعولی اور مجروری حالت میں ’ان‘”،ین “میں تبدیل ہوجاتا ہے۔جیسے:کتابان سے کتاب َی ِن اور
ین.
قلمان سے قل َم ِ

غور کرنے کی باتیں:


اسم،ضمیر اور فعل سبھی کے مثنی ہوتے ہیں۔



اسم کے اخیر میں’ان‘یا’ین‘لگانے سے مثنی بنتا ہے۔



ضمیر اور فعل کے اخیر میں زائد حروف لگاکر مثنی بنایا جاتاہے۔

اپنی جانچ آپ کیجیے:
1۔

متن پر مبنی سوال:

 صحیح جواب پر) (کا نشان لگائیے:
(الف) کان خالد یسکن فی مصر
(ب)

راشد تعلم اللغة الیونانیة

(ج)

في الکویت بیئة مالئمة للمحادثة في العربیة

(د)

ال یستفید الدارس من نشرات اإلذاعات العربیة

2۔

مختصر ترین جواب واال سوال:
 أین یدرس خالد وراشد؟

3۔

مختصرجواب واال سوال:
 ماالمراد بالوسائل التعلیمیة الحدیثة ؟

4۔

طویل جواب واالسوال:
 کیف یتعلم الدارس داخل المختبر؟

