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یونٹ2:
سبق
نمبر
13

سبق نمبر:13عاقبة الکذب

سبق کا نام
عاقبة الکذب

زبان کی مہارتیں
سننا/بولنا

پڑھنا

نئے الفاظ
کو سننا اور
انھیں گفتگو
میں
استعمال
کرنا

نثر
(مضمون)

زندگی کی عملی
کام/سرگرمیاں/مہارتیں

اصناف/قواعد/صنائع
لکھنا
بدائع /اسلوب
جھوٹے کا انجام
متن کی تفہیم  مضمون
واحد ،مثنی اور جمع براہوتاہے
کے بعد
سواال ت کے کے قاعدے
جوابا ت

سبق کا خالصہ:
سکن في قریة راعي األغنام عمرہ خمس عشرة سنة .کان یذھب إلی المرعی بأغنامه كل یوم .في أحد األیام أراد
أن یسخر من أھل القریة فصاح قائالً الذئب،الذئب .وعند ما سمع أھل القریة صیاحه خرجوا لمساعدته وعندما
عرفوا أنه کان یسخر منھم فغضبوا من فعله۔ في یوم من األیام عندما أراد الراعي العودة مع أغنامه إلی القریة
ظھر ذئب وھجم علی األغمام ۔ فأخذ الراعی یصیح بأعلی صوته الذئب ،الذئب ۔ سمع أھل القریة صیاحة ولکن
لم یخرج أحد لمساعدته وظن أنه یکذب .قتل الذئب غنمین۔ حزن الراعي علی ضیاعه وشکی من أھل القریة
ألنھم لم یخرجوا لمساعدته ۔ فقال أھل القریة  :التشكو منا بل یحب علیك أن تلوم نفسك ألنك سخرت منا فی المرة
السابقة .ندم الراعی علی فعله السابق وقال إنه لن یسخر بعد الیوم من أحد.

مشکل الفاظ:
ُرعاة

چرواہے (واحد راعی)

صخور
ُ

چٹانیں (واحد صخر)

صبحات

چیخ وپکار (واحد صبحة)

ذئب

بھیڑیا

اغنام

بکریاں (واحد غنم)

اعتذر

اس سے معذر ت کی

القیت

میں نے پالی (القیت کا مصدر مالقاة)

جزاء

بدلہ،اجر

خاص باتیں:



جھوٹ بولنے کا انجام بڑا ہوتاہے ۔



عربی میں عدد کی بنا پر اسم کی تین قسمیں ہیں۔واحد،مثنی اور جمع ۔



واحد لفظ کے آخر میں”ان“ لگانے سے مثنی بنتاہے۔



جمع کی دوقسمیں ہیں:سالم اور مکسر۔

سمجھنے کی بات:


جن الفاظ میں حروف کی ترتیب یا ان کی حرکت جمع بنتے وقت بدل جاتی ہے اس طرح کے جمع کو
جمع مکسر کہتے ہیں۔جیسے :راعٍ سے ُرعاة ،ذئب سے ذئاب ۔



اس سبق میں جن الفاظ کے نیچے خط کھنچے ہوئے ہیں وہ یا تو جمع ہیں یا مثنی۔

غور کرنے کی باتیں:


جھوٹ بولنا یا لوگوں کا مذاق اڑانا نقصان دہ ہوتا ہے۔



مثنی اسم میں آخری حرف ”ن“ ہوتاہے۔اگر یہ اسم مضاف بن جائے تو”ن“حذف ہوجاتاہے،جیسے
غنمان سے غنما خَا ِلد



جمع مکسر اگر مضاف بنے تو اس کے حروف محذوف نہیں ہوتے۔

اپنی جانچ آپ کیجیے:
1۔

متن پر مبنی سوال:



صحیح جواب پر) (کا نشان لگائیے:
(الف) الراعی کان یسکن في العاصمة
(ب)

یخرج أھل القریة لمساعدة الراعي في المرة الثانیة

(ج)

ندم الراعی علی مافعله في المرة االولی

(د)

قتل الذئب ثالثة أغنام

2۔

مختصر ترین جواب واال سوال:



کم أختا کان للراعي؟

3۔

مختصرجواب واال سوال:


4۔

لماذا رفع الراعي صوته؟
طویل جواب واالسوال:



کیف عاد الراعي إلی القریة بعد ھجوم الذئب علی أغنامه؟

