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سبق نمبر:21

یونٹ2:
اشارت المرور
سبق
نمبر
21

سبق کا
نام
إشارت
المرور

زندگی کے عملی
کام/سرگرمیاں/مہارتیں

زبان کی مہارتیں
سننا/بولنا

لکھنا

پڑھنا

نئے الفاظ کا نثر(مضمون) متن کی تفہیم
کے بعد
 افعال نا
جملے میں
سواالت کے
قصہ کے
استعمال کر
جوابات
جملوں کو
کے بولنا
پڑھنا

اصناف/قواعد/صنائع
بدائع /اسلوب
 مضمون
 افعال ناقصہ کے
قاعدے

سب کو ٹریفک کے
سگنلز کی معلومات
ہونی چاہیے ۔معا ً اس
کے ضوابط پر عمل
کر نا

سبق کا خالصہ:
أسرررررررر خالد تعیش فی قریة و له ثالثة أوالد وأکبرھم عبد ہللا۔ مر أراد عبدہللا أن یزور عمه في المدینة فرکب
القطار ووص ر إلی المدینة ۔ وأخذ سرریار أجر في المحطة إلی بیت عمه۔ ورأی في الطریق سرریارات وحافالت
ودراجات ناریة تسررررریر في الطریق بنظام بسررررربب إشرررررارات المرور۔ في أثناء إقامته في المدینة علم عبد ہللا عن
إ شارات المرور مث اإل شارات الضوئیة واإل شارات األرضیة واشارت علی األلواح۔ اإل شارات الضوئیة ثالث
وھي الضرروء االحمر والضرروء االخضررر والضرروء األصر ر۔ واإلشررارات األرضرریة ھي خطوط متقطعة واألسر م
األرضیة و کذلك توجد صور ورموز علی اللوحات تساعد السابقین والمارین في تنظیم حرکات المرور۔

نئےالفاظ:
موظف

مالزم،افسر

محطة القطار

ریلوےاسٹیشن

التذکر جمع التذاکر

ٹکٹ

سیار

کار

َع َربة

گاڑی

الدراجة الناریة

موٹر سائیکل

أخضر

(مونث خضراء)
ہرا ٔ

لوح

بورڈ (جمع الواح)

ص راء

(مونث ص راء)
پیال ٔ

الماشی جمع الممشا

پیدل چلنے واال

الس ام (جمع األس م)
اجتیاز

تیر
پار کرنا،عبور کرنا

خاص باتیں:


ٹریفک سگنل میں تین رنگ ہوتے ہیں :الل،پیال اور ہرا۔



سبھی کو ٹریفک سگنل دیکھ کر سڑک پارکرنا چاہیے۔



ٹریفک کے ضوابط پر عمل کرکے حادثات کو روکا جاسکتا ہے۔



افعال ناقصہ ایسے افعال کو کہتے ہیں جو اپنے معانی کی ادائیگی کے لحاظ سے ناقص ہوتے ہیں۔



ایسے افعال جملہ اسمیہ کے اوپر آتے ہیں۔

سمجھنے کی بات:


انساااااان زندگی میں اگر قوانین و ضاااااوابط پر عمل کرے اور زندگی اس کے مطابق گزارے تو اس
کی اور دوسروں کی زندگی آسان اور خوش حال ہوجائے گی۔

غور کرنے کی باتیں:


’افعال‘ ناقصہ کئی ہیں لیکن عام طورپر استعمال ہونے والے افعال ناقصہ درج ذیل ہیں:
کان،صار،اصبح،امس،اضحی،ظ ،بات،مازا ،لیس



یہ جملہ اساااامیہ کے پہلے آتے تو مبتدا کو اساااام بنادیتے ہیں۔اساااام مرفور اور خبر منصااااوب ہوجاتے
ہیں۔مثالً:الول ُد جالس پر اگر ’کان‘ لگایا جائے تو وہ جملہ ایسا ہوگا :کان الول ُد جالسا



لیس ایسا فعل ناقص ہے جس کا فعل مضارر نہیں آتا۔یہ ہمیشہ ہی نفی کے لیے استعمال ہوتاہے جیسے:لیس
الول ُد جالسا(لڑکا بیٹھا ہوا نہیں ہے)

اپنی جانچ آپ کیجیے:
1۔

متن پر مبنی سوال:



نحوی اعتبار سے صحیح جملے پر ()کا نشان لگائیں۔
(الف) کان الحامد ثالثة أوالد
(ب)

بات عبدہللا في القطار نائم

(ج)

فی اثناء اقامته في المدینة علم عبدہللا عن إشارات المرور

(د)

أما اإلشارات اإلرضیة ف ي عدید

2۔

مختصر ترین جواب واال سوال:



أین کان عم عبدہللا موظ ا؟

3۔

مختصرجواب واال سوال:



ماھي اإلشارات الضوئیة فی إشارات المرور؟

4۔

طویل جواب واالسوال:



ماھي اإلشارات األرضیة و أی شیئ تشیر الیه؟

