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یونٹ 1:سبق نمبر:9السوق
سبق کا نام

سبق
نمبر
9

السوق

زندگی کی عملی
کام/سرگرمیاں/مہارتیں

زبان کی مہارتیں
سننا/بولنا

پڑھنا

ضمیر
کوبولنا اور
انھیں سننا

نثر

اصناف/قواعد/صنائع
لکھنا
بدائع /اسلوب
متن کی تفہیم  مضمون
کے بعد
ضمیر کا قاعدہ
سوالوں کے
جواب لکھنا

بازار سے متعلق
مکالمے کے انداز میں
معلومات

سبق کا خالصہ:
أراد الوالد الذھاب إلی السوق مساء یوم السبت ۔ جلس الوالد مع أسرته في السیارة وتحرکت السیارة وأوقفھا الوالد
في موقف السیارات ودخل الجمیع دکانا ً ۔األم طلبت مں البائع قمیصاجیدا ً إلبنھا ۔ فعرض البائع القمیص األسود۔
کماطلبت منه قمیصا أحمر إلبنتھا و أخذت القمیصین و دفعت ثمنھما وخرج الجمیع من ھذا الدکان۔
وتوجھت األسرة بعدہ إلی محل الخَضراوات للخضراوات الطازجة۔ واشترت األم الخیار والبصل والطماطم
والبطاطس والجزر و البامیة واللیمون۔ وذھبت األسرة إلی الفاکھاني واشترت الموز والبرتقال والتفاح والرمان۔
وأخیراً ذھب الوالدان إلی محل العصیر۔ وبعدہ رجعت األسرة إلی بیتھا مسرورة۔
نئے الفاظ:
یوم السبت

سنیچر

أسرة

خاندان

موقف السیارات

کارپارکنگ

نوع

قسم

ُخضری

سبزی فروش

خیار

کھیرا

بامیة

بھنڈی

مقھی

قہوہ خانہ

خاص باتیں:


بازار میں خریدوفروخت کا طریقہ مکالمہ کی شکل میں بتایا گیاہے۔



کپڑوں کے رنگ اور پھلوں اور سبزیوں کے عربی نام بھی اس سبق میں بتائے گئے ہیں۔



ضمیر تین شکلوں میں استعمال میں آتے ہیں ۔ضمیر متصل،ضمیر منفصل اور ضمیر مستتر.

سمجھنے کی بات:
ضمیر مستتر اس لیے مستتر کہالتاہے کیوں کہ وہ فعل کے اندر چھپا رہتاہے۔ہر فعل میں ایک ضمیر

مستتر ہوتاہے ۔جیسے فَعَ َل(اس نے کیا)کے اندر’ھ َُو‘مستتر ہے۔

غور کرنے کی باتیں:


سبق میں دیے گئے مکالمے کا استعمال عام میں زندگی میں ہوسکتاہے۔



اس میں موجود مشکل الفاظ اور پھلوں اور سبزیوں کے نام کو بار بار دہراکر یاد کیا جانا چاہیے۔



مختلف اقسام کے ضمائر کو اچھی طرح سمجھ کر ان کا استعمال جملوں میں کرنا چاہیے تاکہ انھیں
اچھی طرح سمجھا جاسکے۔

اپنی جانچ آپ کیجیے:
1۔

متن پر مبنی سوال:



صحیح جواب پر ()کا نشان لگائیے:
(الف) اوقف الوالد سیارته فی موقف الحافالت

2۔

(ب)

جلست األم علی المقعد األمامي

(ج)

إشترت البنت القمیص األبیض

(د)

شرب الولدان القھوة

مختصر ترین جواب واال سوال:
من یبیع الفواکه فی السوق؟

3۔

مختصرجواب واال سوال:
کیف ذھبت األسرة إلی السوق ؟

4۔

طویل جواب واالسوال:
مختلف قسم کے ضمائر کو مثالوں کے ساتھ سمجھائیں؟

