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سبق نمبر :19ألولد األمین

یونٹ2:
سبق
نمبر
19

سبق کا
نام
الولد
األمین

زندگی کے عملی
کام/سرگرمیاں/مہارتیں

زبان کی مہارتیں
سننا/بولنا

پڑھنا

نثر
نئے الفاظ کا
اپنی گفتگو (مکالمہ)
میں استعمال

لکھنا
متن کی تفہیم
کے بعد
سواالت کے
جوابات

اصناف/قواعد/صنائع
بدائع /اسلوب
 ایمان داری
 مضمون
مضارع منفی کا زندگی کو کامیاب اور
خوش حال بناتی ہے
استعمال

سبق کا خالصہ:
یدرس خالد في المدرس ة الثانویة۔ ھو طالب مجتھد ال یغیب عن دروس ه و ال یخاص م من الم ه۔ بیت خالد بعید
عن مدرسته ولکنه یذھب إلی المدرسة ماشیا۔ سأل الم ه من خالد :لماذا ال تذھب معنا في الحافلة؟ فأجاب خالد
أن والدہ موظف ص غیر ،راتبه قلیل فلذلك الیمکن له أن یس افر بالحافلة۔ فقال له الالم ء إننا ال ندفع ش ی ًا س عر
التذکر ألننا ط ب المدرس ة ۔خالد الیقبل ھذا المنطق ویقول أنه حرام۔ مرۃ وجد خالد محفظة في الطریق وفي
داخلھا ألف روبیة ۔ ففکر أن ی شتری منھا شی ًا ولکن تذکر ن صیحة أمه و أرجع المحفظة إلی صاحبھا۔ ف شکرله
صاحب المحفظة عامر فأعطاہ مأۃ روبیة کجا الۃ المانته۔

نئےالفاظ:
خاصم یخاصم
ھاتف عمومي
ُکمساري
عبر/یعبر
حافلة
رصیف
التقط/یلتقط
محفظة
بطاقة
جا الۃ

جھگڑا کیا/جھگڑا کرتاہے
پی سی او
بس کنڈکٹر
پارکیا/پارکرتاہے
بس
فٹ پاتھ
اٹھایا/اٹھاتاہے
بیگ/پرس
وزیٹنگ کارڈ
انعام

خاص باتیں:


والدین کی نصیحت زندگی میں بڑی کارگر ثابت ہوتی ہے۔



ایمان داری اور امانت انسان کا شیوہ ہونا چاہیے۔



’ما‘نافیہ فعل ماضی پر آتاہے۔جیسے :مارجع ،ماجلس ۔وغیرہ



’ال‘نافیہ فعل مضارع پر آتاہے۔جیسے :الیرجع ،ال یجلس ۔وغیرہ



’ال یستطیع/ما استطاع‘ کا استعمال جاننا بہت اہم ہے۔

سمجھنے کی بات:


ایمان داری اور دیانت داری نے خالد کو اپنے اسکول پر ہر دل عزیز بنا دیا تھا اور اس کی بہ دولت
عامر صاحب نے اسے انعام سے نوازا تھا۔

غور کرنے کی باتیں:


اس سبق میں منفی افعال ہیں۔



’ما‘فعل ماضییییی پر لگتاہے اور ’ال‘فعل مضییییارع پر لگتا ہے اور اس کی وجہ سییییے وہ منفی معنی
س (وہ
س (وہ بیٹھتا ہے)سے الیجل ُ
دیتے ہیں۔جیسے :جلس(وہ بیٹھا)سے ماجلس(وہ نہیں بیٹھا)اور یجل ُ
نہیں بیٹھتا ہے)

اپنی جانچ آپ کیجیے:
1۔

متن پر مبنی سوال:



نحوی اعتبار سے صحیح جملے پر ()کا نشان لگائیں۔
(الف) یدرس خالد فی المدرسم الثانویة
(ب)

وجدت في الطریق محفظة

(ج)

یا خالد! لماذا ال تذھبون معنا في الحافلة

(د)

قدم لخالد م ة روبیة کجا الۃ۔

2۔

مختصر ترین جواب واال سوال:



أین یدرس خالد ؟

3۔

مختصرجواب واال سوال:



کیف یذھب خالد إلی المدرسة؟

4۔

طویل جواب واالسوال:



أین وجد خالد محفظة ولماذا أرجعھا إلی صاحبھا؟

