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یونٹ 3:سبق نمبر :27الحمامة والثعلب والکرکي
سبق
نمبر
27

سبق کا نام
الحمامة و
الثعلب و
الکرکي

زندگی کے عملی
کام/سرگرمیاں/مہارتیں

زبان کی مہارتیں
سننا/بولنا

پڑھنا

نئے الفاظ
کا گفتگو
میں
استعمال

نثر
(مضمون)

اصناف/قواعد/صنائع
لکھنا
بدائع /اسلوب
متن کی تفہیم  مضمون
کے بعد
 ان واخواتھا اور
سواالت کے اس کے قاعدے
جوابات

ہمت اور بہادری سے
کسی بھی پریشانی پر
قابو پایا جاسکتاہے۔

سبق کا خالصہ:
إن حمامة کانت تبنی عشا في نافذۃ منزل قدیم و کل مرۃ کانت تخرج األفراخ من البیضات کان یأتي إلیه الثعلب
فیخاف الحمامة علی نفس ھا فتلقی أفراخھا إلیه لیأکلھا۔ ویکرر ذلك کل مرۃ تبیض الحمامة وفي أحد األیام کانت
الحمامة ینتظر قدوم الثعلب فمربھا الکرکي فقالت الحمامة له أن الثعلب یأتي إلیه ویطلب منه أفراخھا فقال لھا
الکرکي أن تقول ھذہ المرۃ للثعلب أن یصعد إلیه ویأکل األفراخ ألنه کان یعرف أن الثعلب ال یستطیع أن یصعد
إلی عش الحمامۃ۔ فلما جاء الثعلب وطلب منھا الفراخ فقال ما قاله الکرکي ۔ فذھب الثعلب إلی الکرکي وقفز
علیه وقال له  :علمت الحمامۃ کیف تحمی صغارھا منی و نسیت حمایة تفسك ثم أکله۔

نئے الفاظ:
حمامۃ

کبوتری

تبیض

وہ انڈا دیتی ہے

ثعلب

لومڑی

کرکی

سارس

عش
ُ

گھونسلہ

أفراخ وفراخ

چوزہ(واحد فراخ)

ینصرف

واپس جاتاہے

إصعد

چڑھ جاو

شاطئ

ندی /سمندرکا کنارہ

جناح

پنکھ

خاص باتیں:


دوسروں کو مشورہ دینے سے پہلے اپنی حفاظت کے اقدامات کرنے چاہئیں۔



دوسروں کو مکر سے بچنے کے لیے ذہن کا استعمال کرنا چاہیے۔



بے وقوفی میں آدمی اکثر مصیبت میں پڑجاتاہے۔

حروف مشببببہ بالفعھ چھے ہوتے ہیں جو جملہ اسبببمیہ کے اوپر آتے ہیں۔متدب اسبببم بن جاتاہے ج کہ

خبر خبر ہی رہتی ہے۔مبتدب مرفوع سے منصوب ہوجاتاہے اور خبر اپنی اصھ حالت پر رہتی ہے۔

سمجھنے کی بات:


انسان بسا اوقات دوسروں کو صحیح مشورہ دیتا ہے لیکن خود اپنے بارے میں ان مشوروں پر عمھ نہیں
کرتا۔

غور کرنے کی باتیں:


لومڑی مکاری اور عیاری کے لیے مشہور ہے۔



کبوتری،سارس اور لومڑی کی کہانی کے ذریعے یہ بتانا مقصود ہے کہ س سے پہلے اپنی حفاظت
کی تدابیر کریں اس کے بعد دوسروں کی مدد کریں۔



حروف مشبببہ بالفعھ کا اس سبببق میں اسببتعمال کیاگیا ہے۔ان جملوں کو ور سببے دیکھیں اور ویسببے
ہی جملے بنانے کی کوشش کریں۔

اپنی جانچ آپ کیجیے:
1۔

متن پر مبنی سوال:



صحیح جملوں پر ()کا نشان لگائیں۔
(الف) إن حمامة کانت یبني عشا
(ب)

جاء الثعلب إلی حمامة کعادته

(ج)

ونجت أفراخ من مکر الثعلب

(د)

غطت الکرکي رأسھا بجناحھا

2۔

مختصر ترین جواب واال سوال:



إلی أي حیوان کانت الحمامة ترمي فراخھا؟

3۔

مختصرجواب واال سوال:



لماذا کانت الحمامة حزینة؟

4۔

طویل جواب واالسوال:



ماذا قال الکرکي للحمامة ولماذا؟

