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یونٹ2:
سبق
نمبر
15

سبق نمبر:15التاج محل

سبق کا نام
التاج محل

زبان کی مہارتیں
سننا/بولنا

پڑھنا

نئے الفاظ
کا اپنی
گفتگو میں
استعمال

نثر
(مضمون)

اصناف/قواعد/صنائع
لکھنا
بدائع /اسلوب
متن کی تفہیم  مضمون
تاج محل سے متعلق
کے بعد
سواالت کے نئی معلومات
جوابات

زندگی کی عملی
کام/سرگرمیاں/مہارتیں
تاریخی مقامات کی
جانکاری اور ان کی
حفاظت

سبق کا خالصہ:
ذھب الطالب مدرسة ”ابوالکالم آزاد الثانویة“ بنیودلھی في نزھة إلی مدینة آکرہ و وصلوا إلی التاج محل لزیارته.
فاخبر المعلم للطالب بأن التاج محل أشھر المیانی التاریخیة في الھند الذی بناہ اإلمراطور المغولي شاھ جہاں
قبل ثالثة قرون بالرخام األبیض و نقشت آیات قرآنیة بخط جمیل علی جدرانه ومحاریبه۔ وقا ل إنه توجد عمارتان
علی جانبی التاج محل إحداھما مسجد واألخری دارالضیافة ۔ ولما سأل طالب عن غرض بنایة التاج محل ومیزاته
فقال المعلم إن اإلمراطور المغولی شاھجھاں بناہ تذکارا لحب زوجته ممتاز محل و یوجد في داخله قبر اإلمیراطور
وزوجته۔ وأشارا إلی أن التاج محل جمیل جدا ویزدار جماله فی لیلة مقمرة ولذلك یزدحم السائحون لرویة ھذا
المنظر في اللیالی المقمرة أیضا۔ ویزور التاج آالف من الناس من الھند و خارجھا کل یوم و تجول الطالب فی
أرجاء التاج محل وقتا طویال وعادو إلی دلھی مساءا۔

نئے الفاظ:
رافق /یرافق

ساتھ گیا/ساتھ جاتاہے

محراب (ج محاریب)

محراب

َح َرم

کیمپس،احاطہ

انسجام

یکسانیت

عجیبة

(ج عجائبات)

عجوبہ

إمبراطور

شہنشاہ

تخلید

ہمیشہ باقی رکھنا

ضریح

قبر

لیلة المقمرة

چاندنی رات

خاص باتیں:


اسم اشارہ قریب اور اسم اشارہ بعید یہ اسم اشارہ کی قسمیں ہیں۔



اسم اشارہ کے بعد میں آنے والے لفظ کو مشار الیہ کہتے ہیں۔جیسے :ھذا الکتاب۔اس میں الکتاب
مشار الیہ ہے۔



مشار الیہ پر ہمیشہ’ال‘داخل ہوتاہے۔



اسم اشارہ اور مشار الیہ دونوں ایک ہی جنس کے ہوتے ہیں۔



جب مشار الیہ جمع مکسر غیر عاقل ہوتو اس کے لیے اسم اشارہ ہمیشہ واحد مونث استعمال کیاجائے
گا۔ جیسے :ھذہ األشجار مثمرة۔ األشجارشجر کی جمع ہے۔

سمجھنے کی بات:


تاج محل دنیا کے سات عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے۔



یہ ایک مقبرہ ہے لیکن اتنا خوب صورت ہے کہ اس کو دیکھنے ہر سال الکھوں لوگ آتے ہیں۔



اسم اشارہ جملوں میں اکیلے بھی آتاہے تو مبتدا کی جگہ پر ہوتاہے ۔جیسے  :ھذا کتاب۔ ذلك ولد

غور کرنے کی باتیں:


جمع دوقسم کے ہوتے ہیں۔جمع مکسر اور جمع سالم۔



اسم اشارہ کے بعد آنے والے اسم کو مشار الیہ کہتے ہیں شرط یہ ہے کہ اس پر ’ال‘لگاہوا ہو۔

اسم اشارہ او رمشار الیہ مل کر مبتدا بن سکتے ہیں جیسے :ھذالکتاب جدید ۔ یہاں ھذا اسم اشارہ اور

الکتاب مشار الیہ یہ دونوں مل کر اس جملے میں مبتدا ہیں۔

اپنی جانچ آپ کیجیے:
1۔

متن پر مبنی سوال:



صحیح جواب پر) (کا نشان لگائیے:
(الف) بني التاج محل قبل قرنین.
(ب)

یضرب المثل بالتاج للحب والوفاء.

(ج)

مدینة آکرہ لیست بمشھورة في العالم.

(د)

في حرم التاج محل مسجد و دارضیافة أیضا۔

2۔

مختصر ترین جواب واال سوال:
 من بنی التاج محل؟

3۔

مختصرجواب واال سوال:
 لماذا بني التاج محل؟

4۔

طویل جواب واالسوال:
 ماھي أھمیة التاج محل؟

