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یونٹ 1:سبق نمبر:8احب بالدی
سبق کا نام

سبق
نمبر
8

زبان کی مہارتیں

احب بالدی

سننا/بولنا

پڑھنا

نئے الفاظ
کو سننا اور
انھیں بولنا

اسم کی
مختلف
شکلوں کو
پڑھنا

اصناف/قواعد/صنائع
لکھنا
بدائع /اسلوب
نئے الفاظ کو  مضمون
جملوں میں اسم کے استعمال کے
استعمال کرنا قاعدے

زندگی کی عملی
کام/سرگرمیاں/مہارتیں
ملک سے محبت

سبق کا خالصہ:
الصف العاشر۔ مرة ً مدرس الجغرافیا خریطة بالدنا الھندووصف المدرس بالدنا الھند وقال
یدرس في
نبیل طا ِلب
ّ
ُ
وسلمی ۔
انھا عظیمة وواسعة وتاریخھا قدیم وھی دولة دیموقراطیة ۔ جری الحوار بین نبیل والمدرس وفاطمة
ٰ
قالت فاطمة إننا نحب وطننا ألنه مکان مولدنا وأرض أجدادنا۔ وقال حامد ا ِّن الھند بالد الحضارات وفیھا لغات
سلمی إن في الھند أنھار کثیرة تنبع من الجبال وتجری في السھول۔ وأشارت فاطمة إلی أن الھند
کثیرة وقالت
ٰ
معروفة لتوابلھا وسیوفھا في الماضی واشتھرت اآلن للعلوم والتکنولوجیا۔ وأخیرا سأل من الطالب عن واجباتنا
نحو الوطن فأجاب نبیل قائالً انه من الواجب علینا أن نحمي وطننا ونحبه ونحب کل مواطن ّ
الن الوطن شیئ عظیم،
کما قالت فاطمة إنه یحب علینا أیضا ً أن ندرس بالجدّ لکي نکون مھندسین وأطباء ورجال االعمال۔ وأیضا قال
المدرس إن الوطن مثل بیتنا فلنحافظ علی نظافته ونظامه ونحب الوطن کما نحب الوالدین وندافع عنه کما ندافع
المرءعن أھله و أبنائه فالوطن عزیز ومحبوب ۔
اہم الفاظ:
سبّورة

خریطة

نقشہ 


عاصمة

دارالسلطنت نھر 

ت ََوا ِبل 

مسالے


حضارة

مواطن

شہری

رجل االعمال بزنس مین

بلیک بورڈ
ندی/نہر
تہذیب

خاص باتیں:


ہندستان ایک بڑا ملک ہے۔



ہمارے ملک نے ہر میدان میں ترقی کی ہے۔



یہاں کے لوگ بہت ساری زبانیں بولتے ہیں۔



ہندستان میں بہت ساری ندیانپہاڑوں سے شروع ہوکر میدانوں میں بہتی ہوئی سمندر سے مل جاتی
ہیں۔



زمانہ قدیم میں ہندستان مسالے اور تلوار کے لیے مشہور تھا لیکن موجودہ دور میں سائنس اور
ٹکنولوجی کے لیے مشہور ہے۔

سمجھنے کی باتیں:


اسم کو کیسے الگ الگ قسم کے جملوں میں استعمال کیاجاتاہے؟



ان پر کس طرح کے اعراب لگتے ہیں؟



ہندستان کے نقشے پر شہروں ،ندیوں ،پہاڑوں اور سڑکوں کو دیکھا جاسکتا ہے۔

غورکرنے کی باتیں:


ہندستان ہمارا ملک ہے۔



ملک یا وطن کی حیثیت بالکل اپنے گھر کی ہوتی ہے جسے ہم محفوظ رکھنے میں کافی محنت کرتے
ہیں۔اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کی صفائی کا بھی خیال رکھتے ہیں۔



ہمیں اپنے ملک سے پیارکرنا چاہیے۔

اپنی جانچ آپ کیجیے:
1۔

متن پر مبنی سوال:



صحیح جواب پر()کا نشان لگائیے:
(الف)فاعل مجرورہوتاہے لہٰ ذا اس پر کسرہ آئے گا
(ب) مضاف الیہ پر کسرہ آتاہے
(ج) سیّارة کی جمع سیّارتون ہے
(د) ’ال‘اسم اورضمیر دونوں پر لگتاہے

2۔

مختصر ترین جواب واال سوال:
مامعنی الوطن؟

3۔

مختصرجواب واال سوال:
الی شئی کانت الھند معروفة ؟

4۔

طویل جواب واالسوال:
ماھی واجباتنا نحو الوطن؟

