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سبق نمبر :20التقلید األعمی

یونٹ2:
سبق
نمبر
20

سبق کا نام
التقلید
األعمی

زبان کی مہارتیں
سننا/بولنا

پڑھنا

لکھنا

نئے الفاظ
اور نئے
قواعد
جملوں میں
استعمال

نثر
(مضمون)

متن کی
تفہیم کے
بعد
سواالت
کے
جوابات

اصناف/قواعد/صنائع
بدائع /اسلوب
 مضمون
 منفی کا استعمال

زندگی کے عملی
کام/سرگرمیاں/مہارتیں
 ایمان داری انسان
کا شیوہ ہونا چاہیے۔
 والدین کی نصیحت
پختہ یاد رکھنا چاہیے

سبق کا خالصہ:
کان حماران یحمالن البض اعة من قریة إلی قریة أخری۔ أحدھما یحمل ملحا و ا ٓ
الخر یحمل قطنا۔ في الطریق
اش تد الحر فتألم حمار الملح من حمله ولکن حمار القطن کان مرتاحا۔ وص ل الحماران إلى البركة فذھب إلیة
لیش رب الما كما دخله لیتبرد و یس ت ید قوته و نش اطه۔ فذاب الملح فی الما ولما خرج من الما أص بح حمله
خفیفا و أص بح مرتاحا ۔ وفي الطریق مر ببرکة أخری فنزل حمارالقطن ما البرکة و لکن لما خرج منه وجد
حمله ثقیال ألن القطن الذی کان یحمله جذب کمیة من الما ۔ فأخذ حمار القطن األن یتألم تألما ش دیدا ۔ واآلن بدأ
حمارالملح یس خرمنه کما کان یقوم به حمار القطن۔ فندم حمار القطن علی ف ل و عرف أن التقلید األعمی یض ر
صاحبه۔

نئےالفاظ:
األعمی
بضاعة
ملح
القطن
مرتاح
برکة
أعبجه
جذب
یسخر منه
یستھزی به
ٔ

عمیان)
عمی اور ُ
(جمع ُ

اندھا
سامان
نمک
روئی
پرسکون،آرام سے
تاالب
اس کو پسند ایآ
اس نے چوسا،جذب کیا
وہ اس کی ہنسی اڑاتاہے
وہ اس کا مذاق اڑاتاہے

خاص باتیں:


بغیر ٹھیک سے غور و خوض کے کسی کی تقلید نہیں کرنی چاہیے۔



بغیر سوچے سمجھے کسی بھی کام کو کرنے سے پرہیز کریں۔



اس سبق میں مفعول بہ اور مفعول فیہ کا جملوں میں استعمال بتایا گیا ہے۔

قرأ زی ٌد درس ا۔یہاں



مفعول بہ وہ ہے جس پر کسییییییی کام کے ہونے یا کر نے کا اار پڑتا ہے۔ مث
درسا مفعول بہ ہے۔



مفعول فیہ جوکسیییییی کام کے وقت یا ج ہ کو بت تا ہے ۔جیسیییییے س افر خالد یوم الجم ۔ یا دخلتُ
الغرفة۔ یہاں’یوم الجم ة‘ اور ’الغُرفة‘ مفعول فیہ ہیں۔

سمجھنے کی بات:


مفعول بہ اور مفعول فیہ دونوں منصو ب ہوتے ہیں۔دونوں مفاعیل کا استعمال عام ہے۔

غور کرنے کی باتیں:


اندھی تقلید سے انسان کا خسارہ ہوسکتاہے۔



مفعول ہمیشہ منصوب ہوتاہے۔اس کی پانچ قسمیں ہوتی ہیں۔

اپنی جانچ آپ کیجیے:
1۔

متن پر مبنی سوال:



نحوی اعتبار سے صحیح جملے پر ()کا نشان ل ائیں۔
(الف) الحمار کان یحمالن القطن
(ب)

الحمار األول کان یحمل القمح

(ج)

الحمار األول کان یحمل الملح و الحمار الثانی کان یحمل القطن

(د)

حمار الملح لم یتبرد في ما البرکة

2۔

مختصر ترین جواب واال سوال:



أی من الحمارین کان مرتاحا؟

3۔

مختصرجواب واال سوال:



لماذا أصبح حمل حمار الملح خفیفا؟

4۔

طویل جواب واالسوال:



ماذا ت لمنا من ھذا الدرس؟

