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سبق نمبر :17أسرتي

یونٹ2:
سبق
نمبر
17

سبق کا نام
أسرتي

زبان کی مہارتیں
سننا/بولنا

پڑھنا

نئے الفاظ کا
اپنی گفتگو میں
استعمال

نثر
(ڈائیالگ)

اصناف/قواعد/صنائع
لکھنا
بدائع /اسلوب
متن کی تفہیم  مضمون
عربی میں تعارف
کے بعد
سواالت کے
جوابات

زندگی کے عملی
کام/سرگرمیاں/مہارتیں
 عربی میں اپنا
تعارف
 خاندان کے

سبق کا خالصہ:
جرت المکالمة بین الدکتور عیس ی ومحمد بعد النجاح في االمتحان .قابل محمد ص دیق أبیة الدکتورعیس ی الذی
سأل منه عن أعضاء أ سرته۔ وعلی مختلف األ ستلة أجاب محمد أن اسمه محمد و اسم والدہ عبدالرحمن وعمرہ
عش رس نوات۔ ووالدہ مھندس یعمل في ش رکة في غاندی نغر وأمه ربة المنزل تنظف البیت و تغس ل االأواني
وتطبخ الطعام و تغس ل المسبس ۔ وأیض ا قال محمد إنه یس ت یظ مبکرا ویص لی في المس جد مو والدہ ۔ وتحض ر
أمه الفطور فیذھب إلی المدرسة مو أخته و یعود الوالد من العمل في المساء فی صلي معه صسة المغرب ویجتمو
کل أفراد األسرة ویتحدثون ویشاھدون التلفزیون وینامون بعد صسة العشاء وتناول العشاء۔

خاص باتیں:


خاندان کے سبببببھی ا را کے پ ببببی پیارومحبت اور خلوص خاندان میں خوش حالی اور خوشببببی کا
ضامن ہوتاہے۔



اگر جملہ میں عل ہوتو اس کو عل سے ہی شروع کرنا چاہیے۔

سمجھنے کی بات:


جملے کی ابتدا اسم اور عل ونوں سے ہوسکتی ہے۔جی ے :نجح محمد في امتحانه



اس جملے کو جملہ اسمیہ بھی بنایا جاسکتا ہے۔جی ے :محمد نجح فی امتحانه



سبق میں یے گئے ا عال کو ٹھیک سے پڑھیں اور سمجھیں۔

غور کرنے کی باتیں:


سبق میں نے والے ا عال کے نیچے الئن کھینچی گئی ہے۔



یہ ا عال عل ماضی یا عل مضارع ہیں۔



عل مضارع حال اور م تقبل ونوں کے معنی یے گئے ہیں۔



اپنا تعارف کی ے کرائیں اس سبق سے سیکھا جاسکتا ہے ۔

اپنی جانچ آپ کیجیے:
1۔

متن پر مبنی سوال:



صحیح جواب پر ()کا نشان لگائیے:
(الف) أم محمد معلمة في المدرسة
(ب)

فاطمة ھو أخت محمد

(ج)

أبو محمد أستاد في الجامعة

(د)

أبو محمد یعود فی المساءو یلعت کرة ال دم

2۔

مختصر ترین جواب واال سوال:



من ھو الدکتور عیسی ؟

3۔

مختصرجواب واال سوال:



ما ھي أنشطة األوالد بعد أداء الواجب ؟

4۔

طویل جواب واالسوال:



متی یست یظ محمد واآلخرون؟

