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یونٹ 3:سبق نمبر :28جوز الھند
سبق
نمبر
28

سبق کا نام
جوز الھند

زندگی کے عملی
کام/سرگرمیاں/مہارتیں

زبان کی مہارتیں
سننا/بولنا

پڑھنا

لکھنا

نئے الفاظ کا
گفتگو میں
استعمال

نثر
(مکالمہ)

متن کی تفہیم
کے بعد سواالت
کے جوابات

اصناف/قواعد/صنائع
بدائع /اسلوب
 مکالمہ
 ناریل سے
متعلق جانکاری

ناریل ایک مفید پھل ہے

سبق کا خالصہ:
شججج ج جوزالھند أیضججی یف ب انی جی۔ و وأیضججی د مج یت جوزالھند ا لك النایتو تشججاه شججج ج جوزالھند شججج ج
النخیلو نأکل ث جوز الھند ونشججج ب یئه و نمجججت ید أو ا ه و جذوعھی وأو ا ھی و شجججو وث ی یو نیك
اخت۔ب ای النخیل و شجججججججج ج جوز الھندو النخیل ینات في طقس حی و کی لیل ال یء و أ ی جو الھند فیحتیج
إلی یء کثی فتکث أ شجی ی في ال نیطق المیحلیة یمتف ل اإلنمی جذوع جوزالھند في انیء الایوت یصنع نھی
أشجججییء کثی ج ویمجججتخ ج جوز الھند زیت یمجججتف ل للطا و إ جوز الھند ایضجججوي الشجججکل و اذا انضججج ا تأل
امیئل أایض یش اه النیس .و نیفع في أ اض الصد والجلدو تنات أشجی جوزالھند في الوالییت المیحلیة ثل
الانغیل الغ ایة و او یمی و تی ل نیدو و کی اال و یأکل مکی ذہ الوالییت جوز الھند کثی او

نئے الفاظ:
امت ید/یمت ید

فائدہ حاصل کیا/کرتاہے

جذع(ج جذوع)

درخت کا تنا

ش ج

چھلکا

طقس

موسم

نطقہ

عالقہ

أثیث

فرنیچر

حال(ج حایل)

رسی

ملة

ٹوکری

حصی

چٹائی

ف شة

برش

کنمة

جھاڑو

لیب

درخت کی چھال

آنیة

برتن

خاص باتیں:


ناریل کا پیڑ ساحلی عالقوں میں بڑی تعداد میں پایاجاتاہے۔



ناریل کا پانی ،اس کا پھل،تنا،چھلکا اور اس کے پتوں سے دوسری چیزیں بھی بنائی جاتی ہیں۔



اس سبق میں سوالیہ یا استفہامیہ جملے کا استعمال کیاگیاہے۔



حروف استفہام  :أ ،ل،

 ،ی،کیب ،أی  ،یذا ،تی ،ل یذا،أی ہیں۔

سمجھنے کی بات:


انسان بسا اوقات دوسروں کو صحیح مشورہ دیتا ہے لیکن خود اپنے بارے میں ان مشوروں پر عمل نہیں
کرتا۔

غور کرنے کی باتیں:


ناریل کا پیڑبھی کھجور کے پیڑ کی مانند ہوتاہے لیکن کھجور گرم اور خشکککککککک عالقو ں میں پایا
جاتاہے۔ جب کہ ناریل کا پیڑگرم اور کافی پانی والے عالقے کا پیڑ ہے۔



ناریل ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے ،تنا ،پھل اور پھل کا چھلکاسب کچھ کسی نہ کسی کام میں
استعمال ہوتے ہیں ۔



’ ل‘ صرف مثبت استفہامیہ جملے میں استعمال ہوتاہے۔

اپنی جانچ آپ کیجیے:
1۔

متن پر مبنی سوال:



ا أل ال اغ ایلکل یت ال نیماۃ۔
(الب)
(ب)

ذہ ووووووووو جوزالھند ( د مة ،انی،شج ج)
تشاه شج ج جوز الھند شج ج ووووووووو (األناح،الا تقیل،النخیل)
النی جیل یکو ووووووووووو

(ج)

ث

(د)

ویمتخ ج نه جوزالھند ووووووووو یمتف ل للطا (زیت،عصی ،عجی )

2۔

مختصر ترین جواب واال سوال:



ی و اإلمم اآلخ لجوز الھند؟

اکثی (أم ع،أکا ،أع ق)

3۔

مختصرجواب واال سوال:



ماء النارجیل مفید في أي

4۔

طویل جواب واالسوال:



كیب تمتخدم جذع النی جیل و ألییفه و أو ا ه؟

ض؟

