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سبق نمبر :26الفیل

یونٹ3:
سبق
نمبر
26

سبق کا
نام
الفیل

زندگی کے عملی
کام/سرگرمیاں/مہارتیں

زبان کی مہارتیں
سننا/بولنا

پڑھنا

لکھنا

نئے الفاظ کا
گفتگو میں
استعمال

نثر
(مضمون)

متن کی تفہیم کے
بعد سواالت کے
جوابات

اصناف/قواعد/صنائع
بدائع /اسلوب
 مضمون
 حروف عطف اور
اِن کا استعمال

ہاتھی کی افادیت
اوراس کے متعلق
معلومات

سبق کا خالصہ:
الفیل یوجد في مناطق آ سیا وافریقیا۔ جسمه ضخم و خرطومه طویل یأخذ به األ شیاء وله سنان کبیرتان و أذنان
طویلتان۔ الفیل یحتاج إلی مقدار کبرمن الغذاء والماء ھو یمشیییی فی البحث عن الطعام لمدة ثمانی عشیییرة سیییاعة
کل یوم۔ یسییییتعمل خرطومه کما نسییییتعمل الید لوکل والشییییر ۔ ھوتمص الماء فی خرطومه ثم یذھ به إلی فمه
لیروي ظمأه ۔ ویعتمد الفیل علی خرطومه في تحسییط طریقه و اکتشییام مواضییخ الخطر کما یسییتعمل في حمل
األشییییاء الثقیلة ۔ وقد ثبت بالتجربة َّ
أن الفیل یقدر علی اکتشیییام المیاه الجوفیة ۔اإلنسیییان یرک الفیل و ینتقل من
مکان إلی آخر ولکن یقتل الفیل االنسییان أیضییا۔ اإلنسییان ایضییا یصییید الفیل الوحشییی للحصییول علی عاجه الذی
یستخدم لصناعة أدوات اللع والزینة۔

اہم الفاظ:
االعشا

گھاس پھوس

جذور

جدر)
جڑ،درخت کا تنا (واحد ٌّ

خرطوم

سونڈ

عاج

ہاتھی دانت

ترطی

ترکرنا،نرم کرنا

تحسط

پتہ لگانا

یتجن

وہ بچتاہے

أطنان

کٹی طن (واحد طن)

شم

سونگھا (یشم :سونگھتا ہے)

(واحد عشب)

خاص باتیں:


ہاتھی زمین پر رہنے واال سب سے بڑا جانور ہے۔



وہ دن رات میں اٹھارہ گھنٹے کھانے کی تالش میں رہتا ہےاور صرف چھے گھنٹے ہی سوتا ہے۔



ہاتھی کی سووونڈ سووب سووے اہم عضووو ہے۔وہ اسووے انکووانی ہاتھ کی طرت اسووتعمال کرتا ہے۔سوواتھ ہی
راسووتہ وھونڈنے اور خطرک کو موکوووس کرنے کے لیے بھی سووونڈ کا اسووتعمال کرتا ہے۔سوواتھ ہی
راستہ وھونڈنے اور خطرک کو موکوس کرنے کے لیے بھی سونڈ کا استعمال کرتاہے۔



ہاتھی دانت کے لیے لوگ اس کا غیر قانونی شکار کرتے ہیں۔



ہاتھی اور دوسرک جنگلی جانور کے توفظ کی اشد ضرورت ہے۔

سمجھنے کی بات:


ہاتھی زمین پر رہنے واال سوب سوے بڑا اور بھارج جانور ہے۔اس کا اسوتعمال سوفر کے لیے کیا جاتاہے.
زمانہ قدیم میں ہاتھی کا استعمال لڑائی کے میدان میں بھی ہوتا تھا ۔
ٔ

غور کرنے کی باتیں:


برتاو اسے انکان سے قریب کردیتا ہے۔یہی وجہ ہے ہاتھی انکان کے ساتھ
جانوروں کے ساتھ اچھا
ٔ
ہی خوشی خوشی رہتاہے۔



اگر اسے انکان سے خطرہ موکوس ہوتاہے تو وہ اسے قتل کردیتاہے۔



اس سبق میں حروف عطف و ،أو،اورأم کا استعمال بتایا گیا ہے ۔



حروف عطف دس ہیں:و،م ،ثم،أو،أم،اِما،ال،بل،لکن اور حتی ۔



حتی،لم،أینما،ایہ سب فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں جب کہ حروف
عربی میں حروف شرط کئی ہیں:اِن،من،
ٓ
شرط اذا،لو اور لوال فعل کو جزم نہیں دیتے۔

اپنی جانچ آپ کیجیے:
1۔

متن پر مبنی سوال:



صویح جملوں پر ()کا نشان لگائیں۔
(الم) یقضی الفیل وقتاطویلة فی البحث عن غذائه
( )

العاج یُستخدم في صناعة کرات القدم
المیاه عن طریق خرطومھا

(ج)

إن الفیل یشر

(د)

ینام الفیل أکثر من ست ساعات

2۔

مختصر ترین جواب واال سوال:



أ یعیش الفیل في الماء؟

3۔

مختصرجواب واال سوال:



کیم یشر الفیل الماء؟

4۔

طویل جواب واالسوال:



ماھي األعمال التی یقوم بھا الفیل؟

