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یونٹ1:
سبق
نمبر
6

سبق نمبر  :6فعل:اقسام اور مثالیں

سبق کا نام
فعل :اقسام
اور مثالیں

زندگی کی عملی
کام/سرگرمیاں/مہارتیں

زبان کی مہارتیں
سننا/بولنا

پڑھنا

لکھنا

عربی
افعال کی
مختلف
قسموں کو
پڑھنا اور
سننا

ماضی،مضارع،امر
اور نہی افعال کو
پڑھنا

مختلف
اقسام کے
افعال کو
لکھنا

اصناف/قواعد/صنائع
بدائع /اسلوب
 ثالثی افعال
اس کے تمام
صیغے

مختلف اقسام کے تمام
صیغوں کو جاننا اور
ان کا استعمال

سبق کا خالصہ:


فعل اس کلمہ کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کاہونا یا کرنا کسی خاص زمانہ ماضی،حال یا مستقبل
بھی معلوم ہو۔



فعل کی چار قسمیں ہیں :فعل ماضی،فعل مضارع،فعل امر،فعل نہی۔



َب(اس نے
فعل ماضی سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھاجائے۔جیسےَ :کت َ
َب(وہ چال گیا)
لکھا) ،ذَھ َ



َب اور جب ان تین
َب َ ،کت َ
فعل ماضی تین حروف کے ہوتے ہیں تو ثالثی مجرد کہالتے ۔جیسے :ذَھ َ
کرم(اس نے تعظیم
اصلی کے عالوہ ایک حرف زائد ہوتا ہے تو ثالثی مزید فیہ کہال تا ہے جیسے:ا َ َ
کی) ،ت َعلّ َم (اس نے کہا)



فعل ماضی کے چودہ( )14صیغے ہوتے ہیں۔



فعل مضارع وہ فعل ہے جو موجودہ یا آیندہ زمانے میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کو
َب (وہ جاتاہے یا جاتارہے گا)
ب (وہ لکھتا ہے یا لکھے گا) َیذھ ُ
بتائے۔جیسے:یَکت ُ ُ



فعل کی معنی کے اطالق سے دو قسمیں ہیں :فعل الزم اور فعل متعدی۔فعل الزم جس میں صرف
َب الول ُد (لڑکا گیا) 
فاعل کی ضرورت ہو ۔ جیسے :ذَھ َ



َب الول ُد رسالة (لڑکے
فعل متعدی جس میں فاعل کے عالوہ مفعول کی بھی ضرورت ہو ۔جیسے :کت َ
نےایک خط لکھا)
مثبت اور منفی بھی اور فعل کی قسمیں ہیں۔فعل ماضی ہیئت جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا معلوم
َب (وہ چالگیا)
َب(اس نے لکھا) ذَھ َ
ہو۔ جیسےَ :کت َ
َب(اس نے نہیں لکھا)،
فعل ماضی منفی جس سے کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا معلوم ہو۔جیسے:ما َکت َ
َب(وہ نہیں گیا)
ماذَھ َ






اسی طرح مضارع میں بھی مثبت اور منفی ہوتے ہیں ،فرق صرف اتنا ہے کہ فعل مضارع منفی میں
الیذھب۔
ب،
ُ
’ما‘کسی جگہ ’ال‘ لگا یا جاتاہے۔ جیسے:الیکت ُ ُ



معروف اور مجہول بھی فعل کے اقسام ہیں۔



فعل ماضی معروف :اگر فعل ماضی کا فاعل معلوم ہوتو اسے فعل ماضی معروف کہتے ہیں۔ جیسے:
َب حامد (حامد نے لکھا)
َکت َ



ب حامد(حامد کی پٹائی ہوگئی)
فعل ماضی مجہول :وہ فعل ہے جس میں فاعل معلوم نہ ہو۔ جیسےُ :
ض ِر َ



فعل مضارع کے بھی معروف اور مجہول ہوتے ہیں۔



ب
فعل امر :وہ ہے جس کے ذریعے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا حکم دیا جائے۔ جیسے :اَکت ُ ُ
(پڑھو) ،اِذھب(چلے جاو) فعل امر کے کل چھ صیغے ہوتے ہیں۔



فعل نہی  :وہ ہے جس میں کسی شخص کو کام کرنے سے روکا جائے ۔ جیسے :التکتُب (مت لکھو)
التذھَب (مت جاو)

فعل کے بارے میں:


فعل کی چار قسمیں ہیں :ماضی،مضارع ،امر ،نہی



الزم اورمتعدی بھی فعل کی قسمیں ہیں



ثالثی مجرد اور مزید فیه فعل میں حروف کی تعداد سے متعلق ہیں



معروف اور مجہول بھی فعل کی قسمیں جو فعل ماضی اور فعل مضارع سے متعلق ہیں



مثبت اور منفی کام کے ہونے  ،کرنے یا نہ ہونے اور نہ کرنے سے متعلق ہیں



خاص باتیں:


فعل ماضی اور مضارع کے چودہ۔ چودہ ( )14-14صیغے ہوتے ہیں۔



فعل امر میں صرف چھے صیغے ہوتے ہیں۔



سمجھنے کی بات:


فعل کی مختلف قسمیں ہیں جو اس کے معنی اور اس کی شکل سے تعلق رکھتی ہیں



فعل کے سبھی صیغوں کو اچھی طرح سمجھنا اور انھیں یاد کرنا بے حد ضروری ہے

غور کرنے کی باتیں:


فعل مجہول صرف متعدی فعل کا ہی ہوتاہے



فعل مجہول جب جملے میں استعمال ہوتاہے تو اس جملے میں واقع ہونے والے فاعل کو نائب الفاعل
کہتے ہیں



جب معروف جملے کو مجہول میں تبدیل کیا جاتاہے تو اس جملے کافاعل محذوف ہوجاتاہے اوراس
امد رسالة (حامد نے ایک خط لکھا)
َب َح ِ
کی جگہ مفعول بہ آجاتاہے۔جیسےَ :کت َ
مجہول جملہ ُکتِ َبت ِرسالة (خط لکھا گیا)یہاں ’رسالة‘نائب الفاعل ہے۔


اپنی جانچ آپ کیجیے:
1۔

متن پر مبنی سوال:



صحیح جواب پر ()کا نشان لگائیے:
(الف) ثالثی مجرد میں تین سے زائد حروف ہوتے ہیں

2۔

(ب)

مجہول جملے میں نائب الفاعل ہوتاہے

(ج)

فعل ماضی کے پندرہ صیغے ہوتے ہیں

(د)

فعل مضارع منفی پر ’ما‘مانگتا ہے

مختصر ترین جواب واال سوال:
درج ذیل افعال سے فعل امر بنائیں
ب
َبَ ،
ض َر َ
َبَ ،کت َ
ذَھ َ

3۔

مختصرجواب واال سوال:
ثالثی مزید فیہ کیا ہے؟ اس کی تین مثالیں لکھیں.

4۔

طویل جواب واالسوال:
نہی اور نفی کے فرق کو مثالوں سے واضح کریں

