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سبق نمبر :25رضیة سلطانة

یونٹ3:
سبق
نمبر
25

سبق کا نام
رضیة
سلطانة

زبان کی مہارتیں
سننا/بولنا

پڑھنا

لکھنا

نئے الفاظ کا
گفتگو میں
استعمال

نثر
(مکالمہ)

شعر کو
سمجھنا اور
اس کے بعد
سواالت کے
جوابات

اصناف/قواعد/صن
ائع بدائع /اسلوب
 مضمون
 تاریخی
واقعات

زندگی کے عملی
کام/سرگرمیاں/مہار
تیں
ہندستانی تاریخ کی
جانکاری

سبق کا خالصہ:
رضیییة سییلطانة کانت تنتمي إلی األسییرا المملکیکیة الحاکمة في سییلطنة دلھی۔ ھي کانت إبنة سییلطان دلھی۔ بعد
یفاا أبیھا عیُّنت رضیییییة ملکة۔ رضیییییة سییییلطانة کانت ذکیة یمشیییی ة یجرئیة۔ تدربت علی ال ریسیییییة یالشییییئین
الحربیة۔ استمرت حکیمتھا لمدا ثالث سنیات بمساعدا مھذب الدین حسین۔ یعندما أعلنت رضیة سلطانة بترقیة
جمال الدین یاقیت الحبشییی إلی منصییب أمیر األمراء فغضییب علیھا األتراك ف تلیا یاقیت الحبشییی یأسییریھا ی
اسییتیلی أخیھا علی سییلطنة دلھی۔ یخرجت من المعت ل بعد المدا یسیییرا یحایلت علی اسییتعادا الحکیمة ی لکن
المیرخین أن رضیییییة سییییلطانة کانت عادلة یکریمة باسییییلة ی متحلیة
قُتلت في حرب دارت بکائیتھال۔ یقد کتب ٔ
بحسن السلیك .انشأت رضیة خالل حكمھا کتاتیب دینیة یمعاھد ث افیة۔

نئےالفاظ:
صیرا
تحلی/یتحلی
کتاب (جمع کتاتیب)
إبان
صھر
أکمل یکمل
عین/یعین
مخلیع
ربی/یربی
ضریح
معت ل
باسل/باسلۃ
انھزم/ینھزم
مھاجمة
استعاد/یستعید

خاص باتیں:

تصویر
مزین ہوا/ہوتاہے
مکتب
دوران
داماد
مکمل کیا/مکمل کرتاہے
مقررکیا/مقرر کرتاہے
معزول/برطرف
اس نے تعلیم یا تربیت حاصل کی/کرتاہے
مقبرہ
قید خانہ
بہادر
ہار گیا/ہارجاتا
حملہ
واپس لیا/واپس لیتا ہے



اس میں ایک عورت کی شان دار حکومت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔



رضیہ سلطانہ دلّی سلطنت کی ملکہ تھی جس نے حکومت کے ساتھ ساتھ تعلیم اور دوسرے ثقافتی
میدان میں کارہائے نمایاں انجام دیا تھا۔



اس نے مردوں کی طرح ہی تلوار بازی اور حکومت چالنے کی ٹریننگ لی تھی جس وجہ سےےےے ا
بھی اسے یاد کیاجاتاہے۔



یہ سبق حرف عطف پرمبنی ہے۔

سمجھنے کی بات:


رضےےےےیہ سےےےےلطانہ عورت ہونے کے باوجود ایک م ےےےےہو راور کامیاب حکمران تھی جس نے یہ جتادیا کہ
حکومت چالنا صرف مردوں کا ہی میدان نہیں ہے ۔

غور کرنے کی باتیں:


دلّی سلطنت کا قیام ترکوں نے کیا تھا۔



قطب الدین ایبک پہال بادشاہ تھا جس كے نام پر ابھی بھی قطب مینار شان سے کھڑا ہے۔



دلّی سلطنت کے سلطانوں نے علم وادب کے میدان میں بھی کام کیا ۔



ی ،ای اور فا حروف عطف کا استعمال اس سبق میں سکھایا گیا ہے۔

اپنی جانچ آپ کیجیے:
1۔

متن پر مبنی سوال:



در ذیل جملوں میں حروف عطف کی ن ان دہی کریں
(الف) زید یخالد طالبان
(ب)

تزیجت منه فیافق علی مناصرتھا

(ج)

متی عینت رضیة ملکة ای سلطانة؟

(د)

دخل خالد ی حامد فراشد یثم زاھد غرفة االست بال

2۔

مختصر ترین جواب واال سوال:



من ھی رضیة ؟

3۔

مختصرجواب واال سوال:



کیف کانت شخصیة رضیة سلطانة؟

4۔

طویل جواب واالسوال:



ماذا تعرف عن یاقیت الحبشی یلماذا قُتل؟

