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سبق نمبر:16في المصرف(البنك)

یونٹ2:
سبق
نمبر

سبق کا نام

زبان کی مہارتیں
سننا/بولنا

16

في المصرف نئے الفاظ کا
(البنك)
اپنی گفتگو
میں استعمال

پڑھنا
نثر
(ڈائیالگ)

زندگی کےعملی
کام/سرگرمیاں/مہارتیں

اصناف/قواعد/صنائع
لکھنا
بدائع /اسلوب
 بنک سے متعلق
متن کی تفہیم  مضمون
نئی اصطالحات
مضاف اور
کے بعد
 عربی زبان میں
سواالت کے مضاف الیہ
مکالمہ
جوابات

سبق کا خالصہ:
تلقی السید علي شیکا من الریاض من شقیقة االکبرالذی یشتغل مھندساھناك۔ فأراد السید علي فتح حساب في البنك
۔ فذھب إلی بینك آف اندیا فقال له المدیر أن یأخذ استتتتمارت فتح البستتتاب و المعلومات المطلوبة ویلصتتتق صتتتورته
البدیثة ۔ فعاد علي إلی منزله و مأل االستمارت وفتح حسابین معاً۔ البساب الجاری وحساب التوفیر و أودع الشیك
واستلم دفتر الشیکات ودفتر البساب لما أعلن البنك بفتح بابه بقبول فواتیر الکھرباء والمیاہ والھواتف و توصیلھا
إلی الجھات المختصة فذھب علي إلی البنك لتسدید فواتیرہ وسددھا بالفعل ،فبصل علی ورقة اإلیصال ،ثم توجه
إلی شتتتتتتباك االستتتتتتتعالمات وتعرف علی البواالت البنکیة وبطاقات الصتتتتتترف األی واالئتمان والدیون وغیرھا۔
وأخیرا ذھب إلی شباك تبویل العمالت اأجنبیة و حول عشرت حوالت إلی روبیات ھندیة۔
مشکل الفاظ:
تلقی یتلقی
شیك/صك
مدیر
تفضل
استمارہ
ھویة
حساب التوفیر
حساب جاری
أودع یودع
استالم
فاتورة /فواتیر
دفع
ورقة االبصال
عملة

خاص باتیں:

حاصل کیا/حاصل کرتاہے
چیک
منیجر
تشریف الئیے
فارم
شناختی کارڈ
سیونگ اکاونٹ
کرنٹ اکاونٹ
جمع کیا/جمع کرتا ہے
حصول یابی
بل
ادائیگی
رسید
کرنسی








ترکیب اضافی کے دو عنصر ہوتے ہیں ۔مضاف اور مضاف الیہ۔
مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ اس کے بعد آتاہے۔
مضاف الیہ کے آخری حرف پر کسرہ ہوتاہے۔
مضاف پر ’ال‘داخل نہیں ہوتااور نہ ہی اس پر تنوین لگایا جاتاہے۔
مضاف اگر مثنی یا جمع تو اس سے اضافت کے وقت ’ن‘گرادیا جاتاہے ۔جیسے:مسلماالھند
(اصل میں مسلمانتھا) اور مسلمو الھند(اصل میں مسلمون تھا)
اس سبق میں بنک سے متعلق نئے اصطالحات آتے ہیں جن کا گفتگو /بول چال میں استعمال
کرنا چاہیے۔

سمجھنے کی بات:


بنک میں اکاو نٹ کھولنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضتتتتترورت پڑتی ہے ،وہ اس ستتتتتبق میں بتائی
گئی ہیں۔



بنک لوگوں کو مختلف قستتم کی ستتہولتیں مہیا کراتا ہے ۔جیستتے :پیستتے بھیجنا،بل جمع کرنا اور غیر
ملکی کرنسی کو ہندستانی روپیے میں منتقل کرنا وغیرہ



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

غور کرنے کی باتیں:


مضاف پر نہ تو’ال‘آتا ہے اور نہ ہی ”تنوین“۔



مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتاہے۔



مضاف الیہ معرفة اور نکرہ دونوں ہوسکتاہے۔جیسے :کتاب ولدٍ۔کتاب الولد

اپنی جانچ آپ کیجیے:
1۔

متن پر مبنی سوال:



صبیح جواب پر)√( کا نشان لگائیے:
(الف) علي دخل البنك یوم الجمعة

2۔

(ب)

فتح علي حساب التوقیر فقط

(ج)

أخذ علی استمارة فتح الحساب من شباک رقم

(د)

حول علی عشرة روبیات الی الدوالر االامریکی

مختصر ترین جواب واال سوال:
 ماذا تلقی السید علي ؟

3۔

مختصرجواب واال سوال:

 ماذا فعل علي فی البنك؟
4۔

طویل جواب واالسوال:
 ماذا شرح ضابطة العالقات لعلي؟

