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یونٹ1:
سبق
نمبر
2

سبق نمبر  :2حروف شمسی اور حروف قمری

سبق کا نام
حروف شمسی
اور حروف
قمری

زبان کی مہارتیں
سننا/بولنا

پڑھنا

ان حروف
عربی
حروف کی سے شروع
تقسم اور ان ہونے والے
الفاظ کو
کا تلفظ
پڑھنا

اصناف/قواعد/صنائع
لکھنا
بدائع /اسلوب
ان حروف شمسی اور قمری حروف
سے شروع ہونے والے
سے متعلق
الفاظ پر ’’ال‘‘لگانے
سواالت کے
اور ان کو پڑھنے کے
جوابات
قاعدے

زندگی کی عملی
کام/سرگرمیاں/مہارتیں
صحیح تلفظ

سبق کا خالصہ:
عربی حروف یا حروف تہجی کی تقسیم دو قسموں کی کی گئی ہے۔ان کی پہلی وہ قسم ہے جب ہم
”ال“کے ساتھ حروف کو مالتے ہیں تو بعض حروف الف سے مل جاتے ہیں اور” الم“ کی آواز نہیں
آتی،انھیں حروف شمسی کہا جاتاہے۔ان کی تعداد چودہ()14ہے:
ت،ث،د،ذ،ر،ز،س،ش،ص،ض،ط،ظ،ل،ن،ان حروف کو شمسی اس لیے کہتے ہیں کہ جب لفظ ”الشمس“کے
پڑھنے میں ”الم “اگر چہ لکھا جاتا ہے لیکن تلفظ میں نہیں آتاہے۔
حروف تہجی کی دوسری قسم کو حروف قمری کہا جاتاہے۔یہ وہ حروف جن کے پہلے ”ال “لگایا
جاتا ہے تو”الم“ساکن کے ساتھ ”الف“ پر زبر آتا ہے۔ایسے حروف کو حروف قمری کہتے ہیں۔کیوں
کہ”القمر“کے پڑھنے میں ”الم“ آتاہے۔ان کی بھی تعداد چودہ()14ہے:
الف،ب،ج،ح،خ،ع،غ،ف؛ق،ک،م،و،ھ،ی۔

خاص باتیں:


شمسی اور قمری حروف کا یہ قاعدہ صرف ان عربی الفاظ کے لیے ہیں جو اُن حروف سے شروع
ہوتے ہیں۔جیسے :الباب،القلم،الورق،الھوا۔



شمسی حروف سے شروع ہونے والے الفاظ پر جب”ال“داخل کرتے ہیں ۔تو اس صورت میں
”ال“کا ”الم“ لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتااور شمسی حروف پر تشدید لگاتے ہیں۔
جیسے:الث ّمر ،الثّواب،الدّرس۔

سمجھنے کی باتیں:


شمسی حروف کی تعداد چودہ()14ہے۔



قمری حروف کی تعداد چودہ ()14ہے۔

غورکرنے کی باتیں:


شمسی حروف سے پہلے اگر ”ال“مالیا جائے تو اس کے اوپر تشددی اور زَ بر دونوں لگایاجاتاہے۔



قمری حروف سے پہلے اگر ”ال“لگایا جائے تو اس کے اوپر صرف زَ بر لگتاہے۔

اپنی جانچ آپ کیجیے:


متن پر مبنی سوال:



صحیح جواب پر) (کا نشان لگائیے:

1۔

شمسی حروف کی تعداد کتنی ہے؟

(الف) 12
(ب)

13

(ج)

14

(د)

15

2۔

مختصر ترین جواب واال سوال:



عربی حروف کی دونوں قسمیں کیا ہیں؟

3۔

مختصر جواب واال سوال:



ان الفاظ پر ”ال“لگائیں اور ”ال“کے بعد آنے والے حرف پر اعراب لگائیں:
النوم،الصوم،الدرس،الید،العین،الخادم

4۔

طویل جواب واال سوال:
شمسی اور قمری حروف سے شروع ہونے والے دس دس الفاظ لکھیں اور ان پر ”ال“لگائیں۔

