
 

  

Subject: English (A + B) 

Class: 4th 

1nd Term Syllabus 

Eng (A) 

Ch # 1: Pippi long stoking  

Ch # 2: The storyteller 

Ch # 3: Anansi and fire   

 

Eng (B) 

Essay: AllamaIqbalPg # 91, My best friend Pg 

# 90 Application:For sick leave Pg # 

87Story:Always speak truth, letter to uncle to 

say thanks for gift Pg # 86 to friend to ask, 

about his health Pg # 86, Definitions: 

Pronoun Pg # 15,16,17 Verb: Pg # 30, Simple 

present tense Pg # 31…33  S/P: Pg # 7,  

M/F: Pg # 12, 13 (half) forms of verb; Pg # 30 

half, creative writing, composition, Noun and 

comprehension, Picture composition, Noun 

and its kind Pg # 3,4 Adjective Pg # 56, W/O, 

Pg # 50     

 

 

 



Subject:      Social Studies  1nd Term Syllabus Class:  Four 
Ch # 1: 

Pippi Long Stocking 

Words Meaning Words Meaning 

Playmate کھیل کا سا تھی Bowed نیچے جھکنا 

Considering غور کر تے ہوئے Braided چو ٹیاں بنانا 

Wondering حیران ہونا Freckles داغ پڑنا 

Remarkable قابل غور Admitted کیا قبول  

Stepped out  بڑھاناقدم  Rather بر عکس 

Sewed  سال ئی کرنا Unusual  غیر معمولی 

Widest چوڑا Stocking مو زہ 

Least  سب سے کم Back ward پیچھے 

Expect  امید ر کھنا Wicked بد اعمال 

Cannibal آدم خور انسان   

 

W/M/S 
W Braided 

M Plaited 
S He braided the horse’s tail. 

 
W Cannibal 

M Who eats other people 
S Pippi’s father was a king of cannibal. 
 

W Courage 
M Bravery 

S I know you have courage to talk to him. 
W Freckles 

M Patches on skin. 
S The freckles stood out on his pleasance. 

 
W Stocking 

M Very long socks. 
S You have a run in long stockings. 

 
Question/Answer 

Q 1. What was the name of Pippi’s house? 
Ans. The name of Pippi’shouse was “Villa Villekulla”. 

Q 2. Which three countries did Pippisay she has been to? 
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Ans. Three places mentioned are the Cargo Egypt and South America. 

Q 3. Where were Pippi’s Parents? 
Ans. Pippi’s mother was dead and her father was a king of Cannibal Island. 

Q 4. What did Annika Says to Pippi about lying? 
Ans. Annika told Pippi that it is wicked to lie. 

Q 5. What was the name of Pippi’s pet monkey? 
Ans. Pippi’s pet monkey name is Mr. Nilsson. 

Q 6. What was unusual about how Pippi invent on her morning walk? 
Ans. She walked with one foot in the gutter and one foot on the pavement. 
 

Ch # 2  
The Story teller 

Words Meaning Words Meaning 

Tired تھکا ہوا Awe ہو نا ڈر،خوف  

Well fed اچھا کھایا Fables  کہانیقصہ،  

Cuddle محبت سے جمٹانا Shadow آسیب 

Wide و سیع Crept رینگنا 

phantoms خیالی صورت   

 

 
 

W/M/S 
W Cuddled 

M hugged in arms. 
S Children coddled in arms. 

W Fable 
M Short stories 
S Fox and grapes is fable story. 

 
W Phantoms 

M ghosts 
S He feels fear from phantoms. 

W Yore 
M Time long past 

S fables of yore are stories from a long time ago. 
 

Question/Answer 
Q 1. When were the stories told to the children? 

Ans. The stories were told at the end of the day. 
Q 2. How do we know the children were comfortable and ease? 

Ans.Because they are bathed well fed and cuddled in bed. 
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Q 3. What are fables of yore? 

Ans. Fables of yore are stories from a long time ago. 
Q 4. How do we know the stories were interesting to the children? 

Ans. The stories were interesting to the children because they listen in awe 
with their eyes. 

Q 5. Who tells the stories now and to whom? 
Ans. Now, the children tell the stories to their family. 

Q 6. When would the shadows creep and phantoms appear? 
Ans. The shadows would creep when they were asleep and the phantoms 
would appear when they had not prayed. 

 
Unit # 3 

Anansi and Fire  

Words Meaning Words Meaning 

Spider مکڑی Wisdom عقل ، دانش 
Trickster کرتب دکھا  نے واال Pie کیک 
Scowl بد مزاجی Mounds  ڈھیرمٹی کا  
Growl بڑ بڑانا Witch چڑیل 
Mumbling کم آواز میں بولنا Fence بچاؤ 
Spark چنگاری نکلنا Stirring گرم گرم 
Snatched چھین لینا Muttering منہ میں بولنا 
Pulses دالیں Pound ضرب لگانا 
Beets  چقندر Curse بد دعا دینا 
Bang زور سے پیٹنا Sparkled خو ب چمکنا 
Glum اُداس Delicious مزیدار 
Bobbed جھٹکا دینا Flash  چمکنا 
Imagine فر ض کرنا Foot steps  پا ؤں کے نشان 
Expression بیان Argh  بڑائی کا اظہار 
Puffed سانس چھوڑنا Burst  بھڑ کنا/ پھٹنا 
Scurrying تیزی سے حرکت کرنا   
Huge بہت بڑا   
 
W/M/S 

W Charming 
M Attractive 

S She looks charming. 
W Delicious 
M Small trusty  

S The food is delicious. 
W Glum 

M Sad 
S This news glum her. 

W Scowl 
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M an angry expression 

S He scowled me. 
W Furious 

M  very angry  
S He is looking furious. 

 
Question/Answer 

Q 1. What was the witch's name and why didn't she like it? 
Ans. The witch's name was five she did not like it because all through her 
life people laughed at her name. 

Q 2. What was the witch doing in her garden? 
Ans. The witch was stirring her big cooking pot and staying a spell in her 

garden.  
Q 3. Why was Anansi Pleased? 

Ans. Anansi was pleased because he thought he would be able to use her 
spell to get some money or food. 

Q 4. What was the first animal that Anansi tricked? 
Ans. The first animal that Anansi tricked was Mr. Rabbit.  

Q 5. Which animal were not fooled by Anansi? 
Ans. Miss frog and Mrs. Shrew were not fooled by Anansi.  

Q 6. Why was Mrs. shrew going to the market and what was she going 
to do there? 

Ans. Mrs.shrew was going to try to sell pies she has made. 
Q 7. Why did Anansi get angry with Mrs. Shrew? 

Ans. Anansi got angry with Mrs. Shrew because she would not say the no.5 
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Unit # 1: 

Pakistan’s four provinces and Kashmir 

Words Meaning Words Meaning 

Continent برا عظم Province صوبہ 

Dominate حکومت کرنا Diversity فرق 

Comprise شامل کرنا District ضلع 

Autonomous خود مختار Sparsely تھوڑی مقدار میں 

Undertaking کام اپنے ذمہ لینا Residential رہا ئشی 

Terrain زمین کا ٹکڑا Involvement مدا خلت 

Numerous زیادہ Drought قحط سالی 

Architect ما ہر تعمیرات Conquered قبضہ کرنا 

Emerged ظاہر ہونا Rearing تربیت دینا 

sympathy ہمدردی Territories ریا ستیس 

Cane گنا Immemorial قدیم 
Question/Answer 
Q 1. Why is agriculture the major source of income in the Punjab? 

Ans. Most of the Punjab consists of plains which are very fertile because of 
the rivers, the network of canals, the Tarbela Dam and Mangla Dam.  

Q 2. Why is Sindh called Bab-ul-Islam?  
Ans. Sindh was the first place in South Asia where Islam spread that is why 

it is called Bab-ul-Islam. 
Q3. Write the main cities of Azad Kashmir? 

Ans. Muzaffarabad is the capital and Bhimber, Kotli, Mirpur and Bagh are 
the main cities.  

Q4. Write the major crops of Azad Kashmir? 
Ans. The major crops of Azad Kashmir are maize, wheat and rice. 

Q5. Write important products of Azad Kashmir? 
Ans. The important products are carpet, silk, woolen, clothing, woolen 

shawls, wood, carving, honey, medicinal herbs and plants. 
Q6. Write about the weather of Sindh? 

Ans. The temperature is comparatively cool because of the sea breezes. 
Q7. Write the main rivers of Azad Kashmir? 
Ans. Jhelum, Neelum and Poonch are main rivers of Azad Kashmir. 

 
Unit # 2 

Our Climate 

Words Meaning Words Meaning 

Climate آ ب و ہوا Topography نقشہ سازی 

Humidity نمی Occasionally خاص مو قع پر 
Meteorology علم مو سمیات Intensity شدت 

Forecast پیش گوئی کرنا Arid بنجر 

Meteorologist ماہر مو سمیات Intercept رو کنا 
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Climatology علم مو سمیات Ample لمبا چوڑا 

Climatologist ما پر مو سمیات Adaptable مال پ رکھنے واال 

Unpleasant نا خوشگوار Essential ضروری 

Hovers منڈالنا Pile ڈھیر لگانا 

Adequate بہت کا فی Thunder storm طو فان 

Ventilators ہوا دان Blazing رو شنی پھیال نا 

Variations فرق Dust storms آ ندھی 
Question/Answer 

Q 1. What is climate? 
Ans. Climate is the weather of a place over a lengthy period of time. 

Q 2. What is weather? 
Ans. Weather is a day-to-day condition of the atmosphere. 

Q 3. Compare weather and climate. 
Ans. Weather is a day-to-day condition of the atmosphere where as climate 

is the weather of a place by over a long period of time. 
Q 4. Is the climate important for us? 

Ans. It is very important. It affects us, our crops, the way we live and where 
we live. 

Q 5. What is the climate in Pakistan? 
Ans. The climate in Pakistan is quite interesting. There are extreme 

variations of temperature i.e. seasonally and daily.    
 

Unit # 3 
Our Agriculture 

Words Meaning Words Meaning 

Agricultural زرعی Dug کھو دنا 

Agriculture زراعت Pesticides کیڑے مار دوا 

Employment روزگار Fertilizer کھا د 

Adopting اختیا ر کرنا Yield مال ئم 

Sowing بیج بو نا various مختلف 

Harvesting فصل کا ٹنا Reader پا لنا / تر بیت کرنا 

Least سب سے کم Plough ہل چالنا 

Ripening پکانا Hide کھال 

Mustard سرسوں Chaff چھلکا 

Barely جو Earn کمانا 
 

Question/Answer 

Q 1. Write the name of five Rabi and Kharif crops? 
Ans. The Rabi crops are wheat, gram, pulses, tobacco, mustard and barley. 

The Kharif crops are rice, cotton, sugarcane, maize, and bajra.   
Q 2.What do you mean by the sentences “Pakistan” is an agricultural 

country? 
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Ans. It means that most of the money Pakistan earns, comes from 

agriculture. 
 

Q 3. In which seasons Rabi crops grow? 
Ans. Rabi crops are known as winter crops. They are sown between October 

and December and are harvested in April and May.  
Q 4. In which season Kharif crops grow? 

Ans. Kharif crops are known as summer crops. They are sown between 
April and June and Harvested between October and December.. 
Q 5. Discuss about fruits? 

Ans. Pakistan is blessed with a great variety of sweet and succulent fruits. 
Fruit are very important for one's health. Fruits grow in the plains. 
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 اسالمیات  مضمون:

 

 چہا رم  جماعت:

 

 ماہی: پہال سہہ

 

 سلیبس:

 القران الکریم:1 باب نمبر

 ایما نیات اور عبادات:2 باب نمبر
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 القرآن الکریم :1باب نمبر

 ُسو َر ۃ العَصر  :1سبق نمبر 
 :سوال جواب

 کس پا رے میں ہے؟کے العصر قرآن مجیدسورۃ  :1سوال نمبر 

 پا رے میں ہے۔سورۃ العصر قر آن مجید کے تیسویں   جواب:

 سورۃ العصر میں کتنی آیا ت ہیں؟ :2سوال نمبر 

 سورۃ العصر میں تین آ یا ت ہیں۔  جواب:

 سورۃ العصر میں کیا سبق دیا گیا ہے؟ :3سوال نمبر 

 سورۃ العصر میں نیک کام اور صبر کر نے کا سبق دیا گیا ہے۔  جواب:

 

 سورۃ الما عون :2سبق نمبر
 

 سورۃ الما عون قرآن مجید کے کس پا رے میں ہے؟ :1سوال نمبر 

 مجید کے تیسویں سپا رے میں ہے۔سورۃ الما عون قر آن   جواب:

 سورۃ الما عون میں کتنی آ یا ت ہیں ؟ :2سوال نمبر 

 سورۃ الما عون کی تین آ یا ت ہیں۔ جواب:

 سورۃ الماعون میں کیا سبق دیا گیا ہے؟ :3سوال نمبر 

 نہ کرنے کا سبق دیا گیا ہے۔گریز سورۃ الما عون میں دوسروں کی مدد کرنے سے  جواب:

 ما عو ن کا مطلب کیا ہے؟          : 4سوال نمبر 

زو  ڈ و ل ، ترا ،ما عون کا مطلب ہے عا م ا ستعما ل کی چیز یں مثال کلہا ڑ ی جواب :                  
 ، بر تن ، چا ر پا ئی س غیرہ

 یں؟سو ر ۃ الما عو ن کے آ خر میں کن کی عا دا ت بما ن کی گئی ہ            :5سوال نمبر 

 کفا ر اور منا فقین کی               جواب:   

 سو رۃ الکو ثر :3سبق نمبر 
 ؟کو ثر کیا ہے :1سوال نمبر 

 کو ثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے۔  جواب:

 ؟کو ثر کہا ں وا قع ہے :2سوال نمبر 

 ۔کو ثر جنت میں واقع ہے جواب:

 کو ثر کا پا نی کیسا ہے؟ :3سوال نمبر 

 سے زیا دہ سفید اور شہد سےزیا دہ میٹھا ہے۔ کو ثر کا پا نی دودھ جواب:

 

 کن لو گوں کو کو ثر کا پا نی پال یا جا ئے گا ؟ :4سوال نمبر 

 جنت حا صل کر نے والوں کو کو ثر کا پا نی پال یا جا ئے گا۔  جواب:

 کو ثر کے معنی کیا ہیں؟ :5سوال نمبر 

 کو ثر کے معنی بہت زیا دہ بھال ئی ہیں۔ جواب:
 

 ُسوَرۃ ُ الکا فر ون  :4 سبق نمبر
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 قرآن مجید کے کون سے پا رے میں ہے؟ سورۃ الکا فرو ن  :1سوال نمبر 

 ون قرآن مجید کے تیسویں پا رے میں ہے۔سورۃ الکا فر  جواب:

 یہ سور ت کہاں نا زل ہوئی ؟ :2سوال نمبر 

 یہ سورت نبی کر یم ؐ پر مکہ میں نازل ہو ئی۔  جواب:

 کو پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ اس سورۃ :3سوال نمبر 

 اس سورۃ کو پڑ ھنے کا ثوا ب ایک چو تھا ئی قرآن مجید پڑھنے کے برا بر ہے۔  جواب:

 سورۃ الکا فر ون کی کتنی آ یا ت ہیں؟          :4سوال نمبر 

 چھ آیا ت جواب :                

 کی کیا شر ط بتا ئی؟کو عبا دت نہ کر ہے ملسو هيلع هللا ىلص :          کا فرو ں نے ر سول 5سوال نمبر 

اگلے سال ہم  ہما رے بتوں کی پو جا کر یں اورملسو هيلع هللا ىلص کا فروں نے کہا ایک سال آ پ جواب :                
 بھی ہللا کی عبا دت کر یں گے

 

 سورۃ اال خال ص :5سبق نمبر 
 سورۃ اال خالص میں کتنی آ یا ت ہیں؟ :1سوال نمبر 

 ہیں۔سورۃ اال خال ص میں چار آیا ت   جواب:

 سورۃ اال خال ص قرآن مجید کے کو نسے پا رے میں ہے؟ :2سوال نمبر 

 سورۃ اال خال ص قر آن مجید کے تیسویں پا رے میں ہے۔  جواب:

 سورۃ اال خال ص کو اور کس نام سے پکا را جا تا ہے؟ :3سوال نمبر 

 سورۃ تو حید کے نام سے پکا را  جا تا ہے۔سورۃ االخال ص کو   جواب:

 سورۃ  اال خال ص کس بارے میں ہے ؟ :4نمبر سوال 

 سورۃ اال خال ص ہللا تعالٰی کی وحدانیت کے بارے میں ہے۔   جواب:

 ؟:         سور ۃ اخال ص پڑ ھنے کا کتنا ثواب ہے5سوال نمبر 

 ایک تہا ئی قر آن پڑ ھنے کے برا بر ہےجواب :                  

 کیو ں نا زل ہو ئی؟ سور ۃ اخالص:           6سوال نمبر 

ے جواب میں سے ہللا تعا ٰلی کا نسب پو چھا تھا اس کملسو هيلع هللا ىلصمشرکین نے نبی کر یمجواب :                 
 ۔سور ۃ اخال ص نا زل ہو ئی

 "ایما نیا ت اور عبا دات"با ب دوم:

 عقائد :تعارف :1سبق نمبر 
 ؟عقیدہ سے کیا مراد ہے :1سوال نمبر 

 عقیدہ سے مراد مسلمان کا ایمان اور یقین ہے۔ شریعت کی زبان میں  جواب:

 ہللا تعا لٰی پر ایمان ال نے کا کیا مطلب ہے؟ :2سوال نمبر 

 تعالٰی پر ایمان ال نے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر سچے دل سے یقین رکھنا کہ ہللا تعالٰی ہللا جواب:
 ایک ہے اور وہی عبادت کے ال ئق ہے۔

 فرشتے کو نسے ہیں اور ان کے ذمے کیاکام ہیں؟چار بڑے  :3سوال نمبر 

 پہال پیر اگراف 16صفحہ نمبر   جواب:

 حضرت داؤد پر کو نسی کتا ب اتا ری گئی؟ :4سوال نمبر 

 حضرت داؤد پر زبور نازل کی گئی۔  جواب:

 ے اعمال کرنے والے کو کیا ملے گا؟آخرت کے دن اچھ :5سوال نمبر 

 کرنے والوں کو ہللا تعالٰی انعام واکرام سے نوازے گا۔آخرت کے دن اچھے اعمال   جواب:
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 ارکان اسالم :2سبق نمبر 
 ؟مسلمان دن میں کتنی نمازیں ادا کر تے ہیں :1سوال نمبر 

 مسلمان دن میں پا نچ نمازیں ادا کر تے ہیں۔  جواب:

 حج کر نا کتنی با ر فرض ہے؟ :2سوال نمبر 

 حج کر نا ایک با ر فرض ہے۔  جواب:

 ادا کیا جا تا ہے؟نحج کہا  :3سوال نمبر 

 حج مکہ معظمہ میں ادا کیا جا تا ہے ۔  جواب:

 مسلمان کس مہینے میں روزے رکھتے ہیں؟ :4سوال نمبر 

 مسلما ن رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھتے  ہیں۔  جواب:

 زکوۃ کیا ہے؟ :5سوال نمبر 

 زکوۃ ایک مالی عبا دت ہے۔  جواب:

 

 ق ہللا تعالٰی کے حقو :3نمبر سبق 
 کیسی چیز یں کھا نے کا حکم دیا گیا ہے؟ :1سوال نمبر 

 حالل چیز کھانےکا حکم دیا گیا ہے۔  جواب:

 ہمیں دوسروں سے تعلقات میں کیسی نیت رکھنی چاہیے؟ :2سوال نمبر 

رکھنے چا ہمیں دوسروں سے تعلقا ت صرف ہللا تعالٰی  کو خو ش کر نے کی نیت سے   جواب:

 ہیے۔

 ہللا تعالٰی کی دی گئی نعمتوں کےلیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ :3سوال نمبر 

 ہللا تعالٰی کی عطا کردہ نعمتوں کے لیے ہللا تعالٰی کا شکر ادا کرنا چا ہیے۔  جواب:

 :          ہللا تعاٰلی  کا ہم سب سے پہال  حق کیا ہے؟4سوال نمبر 

س کا شر یک کوئی اکہ ہم اس با ت پر یقین ر کھیں کہ وہی عبا دت کے ال ئق ہے جواب:                

 نہیں ہے وہ اکیال ہے

 قر آ ن پا ک کی تال وت کب کی جا ئے ؟             5سوال نمبر 

 سبح و شام قر آ ن مجید کی تال وت کی جائےجواب:                  

 

 بندوں کے حقوق :4سبق نمبر 
 

 ماں کے مقا م کے بارے میں نبی کریؐم نے کیا ارشاد فرما یا ؟ :1سوال نمبر 

جنت ما ؤں کے قدموں کے نیچے ماں کے مقام کے با رے میں نبی کریؐم نے فرمایا "  جواب:

 "ہے

 ے داروں کی مدد کر نے کا ثواب کیا ہے؟رشت :2سوال نمبر 

 کا دُگنااجر وثواب ہے۔  رشتے داروں کی مدد کرنے  جواب:

 پڑ و سیوں کےحقوق کے با رے میں آ پ ؐ نے کیا ارشاد فرمایا؟ :3نمبر سوال 

 ہیں ہو گا جس کا پڑوسی اُ س کے شروہ شخص جنت میں داخل نآ ؐپ نے فرمایا : "   جواب:

 "سے محفوظ نہ ہو

 ؟کے حقوق کیا ہیںیتیموں  :4سوال نمبر 



                Class:  Four 
 

حفاظت کی جائے اور اُن پر شفقت یتیموں کا حق یہ ہے کہ ان کی اور اُ ن کے مال کی   جواب:
 کی جائے۔
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 "میرا خدا" :1سبق نمبر
 الفاظ معنی

 معنی الفاظ نیمع الفاظ 

سادہ /گنا ہوں سے  معصوم

 پاک 
 آواز صدا

دل میں پیداہو نے  کینہ

 اور نفرت واال حسد
 بخش دے عطا

 بیدار کرنا جگا طرفہر  ہر سو

 رحباغ کی ط مثل گلشن راستہ سچائی کا راہ حق

 وطن کی زمین ارض  وطن ضروری واجب

 ھوٹ /غلطج باطل تعریف ثناء

خشکی اور سمندر  بحر وبر

 اور زمین
  

 )الف  + ب( اردو     مضمون:

 چہا رم   جماعت:

 پہال  سہ ماہی:

 سلیبس:

 5تا باب نمبر  1باب نمبر  

 اُردو)ب(:

۔۔۔۔۔رنڈہ(، واحد /جمع )انڈہ ۔۔۔۔راستہ(،مذکر مؤ نث )ابا 

مترادف الفاظ )آسمان ۔۔باسی(، نا مکمل جملے) 

(،مضمون : گھوڑا ، عالمہ اقبال )صفحہ نمبر 15۔۔۔1

(کہا نی : پیا سا کّوا ،کچھو ا اور 101تا 100

( درخواست : بیماری 95تا 94خرگوش)صفحہ نمبر

(،خط :والد کےنام 91کی،ضروری کام کی )صفحہ نمبر 

(،تصویری لکھا ئی 85تا 84۔والدہ کےنام)صفحہ نمبر 

 ،تخلیقی لکھائی
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 ل/م/ج

 راہ حقل: 

 سچائی کا راستہ م:

 ج:

 ثنا ءل:

 تعریفم:

 ج:

 واجب ل:

 ضروری ہےم:

 ج:

 عطا ل:

 بخش دےم:

 ج:

 ل:صدا

 م:آواز

 ج:

 :سوال جواب

 حمد کس نظم کو کہتے ہیں ؟ :1 سوال نمبر

 ۔حمد سے مراد وہ نظم ہے جس میں ہللا کی تعریف بیان کی جائے  جواب:

 ؟اس نظم میں شاعر نے کس سے بچنے کا ذکر کیا ہے :2سوال نمبر 

 اس نؐظ میں شاعر نے بُرائی سے بچنے کا ذکر کیا ہے۔  جواب:

 کون ہے؟:         معصوم دلوں کی صدا سننے واال 3سوال نمبر 

 جواب:                معصوم دلوں کی صدا سننے واال ہللا تعاٰلی ہے

 ؟ر رہا ہےک:         حمد میں شا عر ہللا تعاٰلی سے کونسی دولت عطا کر نے کی فر یاد 4سوال نمبر 

 ر نیکی کرنےحمد میں شا عر ہللا تعا ٰلی سے  عدل و ا نصا ف ، رحم و کرم  اوجواب:                

 کی فر یا د کر رہا ہے
 

 سبق نمبر 2

 نعت
 الفاظ معنی:

 معنی الفاظ معنی الفاظ 

 ایک ساتھ باہم سچا ئی حق

 علم سے آگاہ نہ ہونا جہا لت طرف ہر  ہرسو

اڑتی ہو ئی /پھیلی  غبار

 ہو ئی گرد
 علم کا چراغ علم کا دیا

 عبادت کے الئق معبود ما لک کا ئنات کا  رب کا ئنا ت

 بر ائی بدی مالک آقا

 تمام یتیموں  کل یتیموں  ہا تھ دست

 مہربا نی شفقت  
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 الفاظ ،معنی ،جملے

 جہا لتل:

 علم سے اگا ہ نہ ہونام:

 ج:

 

 رب   کا ئنا تل:

 مالککا ئنات کام:

 ج:

 معبودل:

 عبادت کے ال ئقم:

 ج:

 آقال:

 م: مالک

 ج:

 شفقتل:

 مہر با نی م: 

 ج:

 :سوال جواب

 مطابق حضور ؐ نے کون کون سی برائیوں کا خاتمہ کیا تفصیل سے لکھیں؟کے نعت  :1سوال نمبر 

۔ 2۔ عربی قبائل جو آ پس میں لڑتے جھگڑتے تھے انھیں آپس میں بھا ئی بھائی بنا یا۔1  جواب:
 حق اور سچ کا راستہ ِدکھایا تا کہ بتوں کو چھوڑ کر سب ہللا کی عبادت کریں۔

 یا کیا احسانا ت کیے ہیں ؟ پیر ا گراف لکھیے؟آپ ؐ نے انسا نوں پر ک :2سوال نمبر 

آ ؐپ نے انسانوں کو محبت کا درس )سبق ( دیا ۔ بتوں کی پو جا سے منع فرمایا اور   جواب:
 صرف ہللا کی عبادت کرنے کو کہا تا کہ ہماری آخرت سنو ر جا ئے۔

 :          نعت کسے کہتے ہیں؟3سوال نمبر 

س نظم کو ا کی تعر یف  بیا ن کی گئی ہو ملسو هيلع هللا ىلص جس نظم میں حضرت محمد   :                       جواب 
 نعت کہتے ہیں

 سبق نمبر 3

 ہم ہیں سمند ر کے ساتھی
 الفاظ معنی

 معنی الفاظ معنی الفاظ 

با رش کے بعد سات  قوس قزاح تکبر /گھمنڈ غرور
 رنگ کی کہکشا ں

روشنی کی چمک  چندھیا جا ئیں

 نکھیں بند ہو ناسے آ
 سلو ک رویہ 

 ما نگنا تقاضا حیرت کا اظہا ر کیا حیران ہو ئی

 عقلمند سمجھد ار دوستی کرنا گھل  مل جانا

   کناجھجھ ہچکچا ئی

 الفاظ ،معنی جملے
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غرورل:  

گھمنڈم:  

 ج:

رویہل:  

سلوکم:  

 ج:

حیران ہو ئی ل:  

 م:حیرت کا اظہا ر کیا 

 ج:

سمجھدارل:  

عقلمندم:  

 ج:

 :سوال جواب

 ؟بو مچھلی نے نیلی مچھلی پر غصہ کیوں کیا رین :1سوال نمبر 

 ۔جب مچھلی نے اس سے چھلکے کا تقا ضا کیارین بو مچھلی کو بہت غصہ آیا   جواب:

 ؟رین بو مچھلی گار میں کس کے پاس مشور ہ لینے گئی اور کیوں :2سوال نمبر 

ر کی سب  اکٹو پس کے پاس مشورہ لینے گئی کیو نکہ سمندرین بو مچھلی غا ر میں   جواب:

 مچھلیاں اس سے نار اض تھیں۔

 میں کیا مختلف ہو تا اگر اکٹوپس غا ر میں مو جو د نہ ہو تا؟کہا نی  :3سوال نمبر 

کا کی نا را ضگی اگر اکٹو پس غا رمیں نہ ہو تا تو رین بو مچھلی کو دسری مچھلیوں   جواب:

 علم نہ ہو تا۔

 ؟میں خو ش کیو   ں تھیبو مچھلی کہا نی کے اختتام رین  :4سوال نمبر 

رین بو مچھلی کہا نی کے اختتام پر اس لیے خوش تھی کہ با قی تمام مچھلیاں اُ س سے   جواب:

 بات کر نے لگ گئی تھی۔
 

 سبق نمبر 4

 ابو جان اور میٹھے آم 
 الفاظ معنی

 معنی الفاظ معنی الفاظ 

 /شاخ کی  جمع  شاخیں 

 درخت کی ڈالی
ندوں کا شور پر  چہچہا نا

 مچانا

پرندوں کے رہنے  گھونسلے

 کی جگہ
ی کر کھیتی بھا ڑ کا شتکار

 نے والے

 جملےالفاظ ، معنی ، 

 گھونسلےل:

 م:پرندوں کے رہنے کی جگہ 

 ج:

 کا شتکا ر ل:

 بھا ری کر نے والےکھیتی م:
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 ج:

 گھو نسلےل:

 پر ندوں کی رہنے کی جگہم:

 ج:

 شاخیںل:

 م:شاخ کی جمع

 ج:

 :سوال جواب

 ؟ گھر کے باغ میں کیا تھا :1سوال نمبر 

 ۔گھر کے با غ میں پھلو ں کے درخت ، پھو لو ں کی کیا ری اور سبزہ ہی سبزہ ہے  جواب:

 تھا ؟کے کونے پر کو نسا درخت باغ  :2سوال نمبر 

 کا درخت ہے۔آم سا اور بڑا پرانا ہی بہت پر ایک باغ کے کو نے   جواب:

 ھا تھا ؟کیا بند سے کے تنے درخت  :3سوال نمبر 

 ۔درخت کے تنے سے جھوال بند ھا ہو ا تھا  جواب:

 :         کس مہینے میں آم کھا نے کے قا بل ہو جا تے ہیں؟4سوال نمبر 

 آم کھا نے کے قا بل ہو جا تے ہیں۔ جواب :              جون اور جوالئی کے مہینے میں

 لگتا ہے؟:        آم کے درخت پر پھل کتنے عر صے میں 5سوال نمبر 

 آم کے درخت پر پھل پا نچ سے چھ سال کے عر صے میں لگتا ہے                جواب :

 سبق نمبر 5

 ایک گد ھا بن گیا شیر
 الفاظ معنی

 معنی الفاظ معنی الفاظ 

 غصہ طیش لباس پو ستین 

 اَن پڑ ھ  گنو ار ڈر گئے سہم گئے

 ظا ہر ہو نا آشکا ر ہونا چھپا ہو ا پو شیدہ 

 حقیقت اصلیت  جھوٹ ،چا ال کی فریب

کھیتی با ڑی کر نے  کاشتکار گد ھا حما ر 

 واال/ کسا ن 

 جملےالفاظ ،معنی،

 پو ستین ل:

 لباسم:

 ج:

 پو شیدہل:

 چھپا ہو ام:

 ج:

 فریب ل:

 جھوٹ چا ال کی م:

 ج:

 ل:گنوار
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 م:اَن پڑھ 

 ج:

 ل:سہم گئے 

 م:ڈر گئے 

 ج:

 :سوال جواب

 کس ارادے سے شیر کی کھال پہنی؟گدھے نے  :1سوال نمبر 

 ۔پہنینے لو گوں کو ڈرا نے کے لیے شیر کی کھال گدھے   جواب:

 کا شتکا ر  گدھے سے کیوں ڈر گئے؟ :2سوال نمبر 

 ۔پہن رکھی تھینے شیر کی کھال گدھے کیونکہ کا شتکار گدھے سے اس لیے ڈر گئے   جواب:

شیر کی کھال ہو تا کہ کو کیسے معلوم والوں تو گاؤں اگر گدھا اپنی آ واز نہ نکا لتا  :3سوال نمبر 

 میں گد ھا ہے؟

 ۔گدھے کے پا ؤں سے  جواب:
 

 

 
 

 

 

 

 
 


