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سبق نمبر :23کھجوراھو

یونٹ3:
سبق
نمبر
23

سبق کا نام
کھجوراھو

زبان کی مہارتیں
سننا/بولنا

پڑھنا

نئے الفاظ
کا گفتگو
میں
استعمال

نثر
(مضمون)

اصناف/قواعد/صنائع
لکھنا
بدائع /اسلوب
متن کی تفہیم  مضمون
 تاریخی مقام کی
کے بعد
سواالت کے جانکاری
جوابات

زندگی کے عملی
کام/سرگرمیاں/مہارتیں
تاریخی مقامات کی
اہمیت اور انھیں
محفوظ کرنے کی
ضرورت

سبق کا خالصہ:
الھند بالدنا ۔ نعیش فیھا و نحبھا .في الھند آثار تاریخیة یزورھا السیییییاح من انحاء العالم۔ ومن اشییییھر آثارھا ھو
معابد کھاجوراھو ۔ معابد کھاجوراھو تقع في قریة کھاجوراھو في والیة مدھابرادیش۔ ھذا المکان یشییھر لخنخی
والثمرو المعابد الھندوسیییة و البودیة والجینیة القدیمة التي بناھا مخوك نشییاندیال في القرن العاشییرو القرن الحادی
عشییییییر۔ تغري ھذہ المعابد الزائرین بصییییییورتھا ال اتنة المنحوتة عخی الجدران والصییییییخور واأحجار۔ الحکومة
الھندیة تھتم بصیانتھا۔

نئےالفاظ:
عاش/یعیش

رہا،رہتا ہے

نخ /ثمر

کھجور کھف

والیة

صوبہ/اسٹیٹ

أثر تاریخي

تاریخی عمارت

معبد

عبادت گاہ/مندر

ھندووسیة

ہندوازم

جنیة

جین ازم

بوذیة

بدھ ازم

قرن

صدی

مشھد

منظر

فاتن

جاذب

منحوث

کھدا ہوا

ترویج

فروغ دینا

اھتمام به

توجہ کرنا/دل چسپی لینا

مھرجان

جشن/میلہ

غار

أغری/یغری

موہ لینا/اپنی طرف مائل کرنا

صیانة

حفاظتی دیکھ بھال

خاص باتیں:


عربی میں حرف جر سترہ ہیں۔



اس سبق میں حرف جر کا استعمال کیاگیاہے۔



کھجوراہو مندر ہندستان کے قدیم ترین آثار قدیمہ میں سے ایک ہے۔



اس میں کل پچیس مندر ہیں جن کو چانڈیالبادشااااااہوں نے دساااااوین اور گیارھویں صااااادی میں تعمیر
کروایا تھا۔

سمجھنے کی بات:


کھجوراہو کا مندر دسویں اور گیارھویں صدی میں تعمیر کروایا گیا تھا۔حکومت کا ایک خاص ادارہ
اس کے تحفظ اور دیکھ بھال کا کام کرتی ہے۔اس کے عالوہ باقی ساااااابھی آثار قدیمہ کے تحفظ کی
بھی ذمے داری حکومت کی ہے۔ہمیں بھی حکومت کے اس عمل میں تعاون دینے کی ضاااااارورت
ہےکیوں کہ یہ سبھی ہمارے بیش قیمتی قومی سرمائے ہیں۔

غور کرنے کی باتیں:


قومی سرمائیوں کے تحفظ کی ذمے داری تمام شہریوں پر ہے۔



عربی زبان میں حروف جر کی تعداد سااااترہ ہے ۔ان میں سااااے کچھ ایسااااے بھی ہیں جن کا اسااااتعمال
کثرت سے ہوتا ہے اور کچھ کا استعمال کبھی کبھی ہوتاہے۔



اس سبق میں الی،عخی ،حتی،عن،ب،فی،ك اور الم کا استعمال کیاگیا ہے۔

اپنی جانچ آپ کیجیے:
1۔

متن پر مبنی سوال:



نحوی اعتبار سے صحیح جملے پر ()کا نشان لگائیں۔
من بنی معابد کھاجوراھو؟
(الف) االمیراطورأشوکا
(ب)

مخوك شاندیال

(ج)

مخوك تشویال

(د)

سالطین دلھی

2۔

مختصر ترین جواب واال سوال:



من زار معابد کھجوراھو من شعراء العرب؟

3۔

مختصرجواب واال سوال:



ماذا فع الشاعر العربی؟

4۔

طویل جواب واالسوال:



ماھي أھمیة معابد کھجوراھو؟

