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یونٹ2:
سبق
نمبر
14

سبق کا
نام
مرض
االیدز

سبق

نمبر :14مرض اإلیدز
زندگی کی عملی
کام/سرگرمیاں/مہارتیں

زبان کی مہارتیں
سننا/بولنا

پڑھنا

نثر
نئے الفاظ کا
گفتگو میں (مضمون)
استعمال

لکھنا
متن کی تفہیم
کے بعد
سواالت کے
جوابات

اصناف/قواعد/صنائع
بدائع /اسلوب
 مضمون
تشبہ بنانے کا قاعدہ
اسما اشارہ کا
استعمال

جھوٹ نہیں بولنا
چاہیے

سبق کا خالصہ:
مرض اإلیدز مرض خطیر۔ وھو مرض وبائی وال یوجد له دواء۔ وھو منتشر فی العالم کله ۔ مرض اإلیدز ھو
فی الحقیقة مرض نقص المناعة المکتسبة۔ ویقول الخبراء إن فیروسات المرض کانت توجد في البدایة في افریقیا
الوسطی ومنھا انتشرت في جمیع أنحاء العالم۔ ھذہ الفیروسات تضعف خالیا الدم البیضاء فیتعرض البدن ألمراض
مختلفة ۔
تظھرعالمات ھذا المرض تدریجیا .یحس المریض إعیاء مستمرا فیبدأ وزنه ینقص و بعد ذلك ترتفع درجة حرارة
البدن۔ اإلسھال والسعال الجاف وضیق النفس ھي من اآلثار األولیة في المرضى .و ینتشر المرض من شخص
الی آخرعن طریق االتصال الجنسي مع مریض االیدز۔ وینتشر أیضا بدم تکون فیھا فیسروسات االیدز أوعن
طریق محقنة تم استخدامھا لشخص مصاب بمرض االیدز .وال ینتشر ھذا المرض عن طریق المصافحة أو
المعانقة أو التقبیل أو الجلوس أو استخدام أدوات الطعام و الشراب في األماکن العامة أو باستخدام الحمامات و
دورات المیاہ ۔

مشکل الفاظ:
المناعة

روکنے کی صالحیت ،قوت دماغ

أورام

ورم ،سوجن(واحد ورم)

فیروسات

وائرس (واحد فیروس)

إعیاء

تھکاوٹ

خالیا

خلیے (واحد خلیة )

إسھال

دست

سعال

کھانسی

بقع

گول گول دائرے نشانات(واحد بقعة)

محقنة

انجکشن (جمع محاقن)

جفون

پلکیں (واحد جفن)

سرطان

کینسر

خاص باتیں:


اسما ءاشارہ ایسے اسماءکو کہتے ہیں جن کا استعمال قریب یادورکی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے
کے لیے ہوتاہے۔



اسما ءاشارہ مندرج ذیل ہیں:
قریب کے لیے (مذکر)
(مونث)
دور کے لیے (مذکر)
(مونث)



ھذہ

ھوالء

ھذا

ھاذان

ھاتان

ھوالء

ذلك

تلك

اولئك

تلك

تانك

اولئك

ایڈز ایک خطرناک اور جان لیوا بیماری ہے۔اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔

سمجھنے کی بات:


ایڈز ایک انسان سے دوسرے انسان تک بآسانی منتقل ہوتاہے۔



ایڈز کے مریض سے جنسی تعلقات قائم کرنے سے اس کا وائرس دوسرے شخص کے جسم میں
منتقل ہوتاہے۔



ایڈز کے مریض کا خون دوسرے صحت مند شخص کو دینے سے بھی یہ وائرس دوسرے کو مریض
بنادیتاہے۔



لیکن ایڈز کے مرض والے شخص کے ملنے ،اس سے مصافحہ کرنے یا اس کے ساتھ کھانے پینے
سے یہ مرض دوسرے شخص میں منتقل نہیں ہوتا۔



اس مرض اور اس طرح کے دوسرے امراض سے انسان کو بچنا چاہیے۔

غور کرنے کی باتیں:


اس سبق میں ایڈز کی بیماری اور اس کے منتشر ہونے کے متعلق بتایاگیاہے۔



اس سبق میں اسم اشارہ اور عربی اسماءکے جمع کا استعمال سکھایاگیاہے۔



بیماری اور امراض سے متعلق نئے الفاظ بھی بتائے گئے ہیں۔

اپنی جانچ آپ کیجیے:
1۔

متن پر مبنی سوال:



صحیح جواب پر) (کا نشان لگائیے:
کیف ینتشر فیروسات اإلیدز؟
(الف) تنتقل فیروسات اإلیدز عن طریق المعانقة

2۔

(ب)

تنتقل فیروسات اإلیدزعن طریق الجلوس مع شخص مصاب باإلیدز

(ج)

تنتقل فیروسات اإلیدز عن طریق االتصال الجنسی مع مریض اإلیدز

(د)

تنتقل الفیروسات باستعمال الحمامات

مختصر ترین جواب واال سوال:
 ھل اإلیدزخطیر مثل السرطان؟

3۔

مختصرجواب واال سوال:
 أین کانت توجد فیروسات اإلیدز في بدایة األمر؟

4۔

طویل جواب واالسوال:
 کیف تنتقل فیروسات االیدز من شخص الی شخص آخر؟

