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سبق نمبر :18أألب

یونٹ2:
سبق
نمبر
18

سبق کا
نام
األب

زبان کی مہارتیں
سننا/بولنا

پڑھنا

نئے الفاظ
کا اپنی
گفتگو میں
استعمال

نثر
(ڈائیالگ)

زندگی کے عملی
کام/سرگرمیاں/مہارتیں

اصناف/قواعد/صنائع
لکھنا
بدائع /اسلوب
 والد کا مقام
 مضمون
متن کی
تفہیم کے افعال کا استعمال ومرتبہ
 خاندان کےافراد
بعد سواالت
کے درمیان
کے
پیارومحبت
جوابات

سبق کا خالصہ:
األب له دور بارزفي األسرة۔ یعطف األب علی أوالدہ و یسر علی سعادتھم ویتألم من متاعبھم۔ و یوفر لھم جمیع
تسھیالت الحیاة۔ الیھمل األب مسئولیة عن احتیاجات األسرة۔ ویکسب المال وینقفه علی شراء األشیاءالضروریة
للعائلة۔ ویقدم األب نفس ه نموذجا للعادات الحس نة ویطلب من أوالدہ أعمال حس نة یدرب األوالد علی حس ن
المعاملة مع الناس۔ ھکذا یس اعد المجتمع في خلق بیته یس ودھا الحب والمودة ۔ ولوأدی اآلباء واحبباتھم المنزلة
بصدق وأمانة لکانت حیاتنا االجتماعیة خالیة من الشرو الفساد ۔

مشکل الفاظ:
دور

رول

متاعب

پریشانیاں (واحد متعب)

انفق ین ِفق

اس نے خرچ کیا/وہ خرچ کرتاہے

ثیاب

کپڑے (واحد ثوب)

انحراف

ٹیڑھا پن/کجروی

لعب

کھلونا (واحد لعبة)

ابعد یُبعد

دور کرنا

وئام

میل مالپ/بھائی چارہ

(جمع ادوار)

خاص باتیں:


فیملی میں والد کا کردار طور پر مرکزی ہوتا ہے۔



فعل مضارع حال او رمستقبل دونوں کا معنی دیتے۔



فعل ماضی میں حرف ایک زمانہ پایا جاتاہے۔

سمجھنے کی بات:


والد کا خاندان میں مرکزی کردار ہوتاہے۔ وہ خاندان کی پرورش ،حفاظت اور بچوں کی تربیت کی
ذمے داری بھی لیتے ہیں۔اگر والدین نے بچوں کی اچھی تربیت کی تو بچے خوش اخالق ،مہذب اور
کامیاب شخصیت کے مالک بنتے ہیں۔

غور کرنے کی باتیں:


جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جو فعل سے شروع ہوتاہے۔



بغیر فعل کے جملہ فعلیہ کا کوئی تصور ممکن نہیں ہے۔



اگرجملے میں ایک فعل ہوتو اس کو فعل سے شروع کرنا اچھا سمجھا جاتاہے۔

اپنی جانچ آپ کیجیے:
1۔

متن پر مبنی سوال:



نحوی اعتبار سے صحیح جملے پر ()کا نشان لگائیں اور غلط پر ()xکا نشان لگائیں۔
(الف) األب مسئولة عن أسرتھا
(ب)

یقوم األب بإصالح األحوال إذا حدث أی انحراف في داخل األسرة

(ج)

یشتری األب الوالدھم الثیاب والکتب واللعب

(د)

یقدم األب نفسه نموذجا للعادات الحسنة

2۔

مختصر ترین جواب واال سوال:



بأی شئی یزین األب أوالدہ ؟

3۔

مختصرجواب واال سوال:



ألی شئی یطلب األب األوالد تقلیدہ؟

4۔

طویل جواب واالسوال:



ماھی مسئولیات األب لألسرة؟

