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یونٹ1:
سبق
نمبر
7

سبق نمبر :7حرف:اقسام اور مثالیں

سبق کا نام
حرف :اقسام
اور مثالیں

زندگی کی عملی
کام/سرگرمیاں/مہارتیں

زبان کی مہارتیں
سننا/بولنا

پڑھنا

لکھنا

حروف کا
تلفظ اور ان
کا جملوں
میں
استعمال

حروف
سے بننے
والے
جملوں کو
پڑھنا

حروف سے
جملے بنانا

اصناف/قواعد/صنائع
بدائع /اسلوب
 حروف کو جملوں
میں استعمال
حروف کے قاعدے
کو سمجھنا

حرف کی اقسام کے
تمام صیغوں کو جاننا
اور ان کا استعمال

سبق کا خالصہ:


حرف کلمہ کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔



حروف جر،ا َِّن و اخواتھا،حروف عطف،حروف االستفہام اور حروف شرط حرف کی قسمیں ہیں۔



حروف جر اپنے بعد میں آنے والے اسم کو زیر دیتے ہیں ۔یہ فعل پر ہرگز نہیں آئے ۔جیسےِ :منَ
ت (گھر سے) میں ’ ِمن‘حرف جر ہے۔یہ ستر ہیں ۔
ال َبی ِ



ا َِّن و اخواتھاکو حروف مشبہ بالفعل بھی کہاجاتاہے ۔یہ حروف جملہ اسمیہ پر آتے ہیں تو اسم
(مبتدا)کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں ۔جیسے :ا َِّن زیدا ً قائم۔ یہاں زیدا ً اسم ہے جو ا َِّن کی وجہ
سے منصوب ہوگیاہے۔



حروف عطف ایک لفظ کو دوسرے سے جوڑتے ہیں۔حرف عطف سے پہلے آنے والے لفظ کو
َب حام ُد وخالد ۔حروف عطف
معطوف علیہ اور اس کے بعد والے کو معطوف کہتے ہیں۔جیسے :ذَھ َ
کل دس ہیں۔



حروف استفہام وہ حروف ہیں جس کا استعمال کسی چیز یا بات کی دریافت کے لیے استعمال کیا
جائے۔جیسے:کیف َحالُك ؟ (آپ کا حال کیسا ہے/آپ کیسے ہیں؟) َمن ھ َُو؟(وہ کون ہے)وغیرہ۔



حروف شرط ایسے حروف ہیں جو دوجملوں پر داخل ہوتے ہیں ۔پہلے جملے کو شرط اور دوسرے
االمتحان (اگر تم پڑھو گے تو امتحان میں کامیاب
کو جزا کہتے ہیں۔جیسے :ان تقرأ ت ُنج ُح فی
ِ
ہوگے) حروف شرط کاذکر سبق میں آیاہے۔

خاص باتیں:


حروف پانچ قسم کے ہوتے ہیں۔



جر ہیں۔
ان میں سب سے زیادہ مستعمل حروف حروف ّ



ا َِّن و اخواتھا کو حروف المشبہ بالفعل بھی کہا جاتاہے۔

سمجھنے کی بات:


سبق میں مذکورہ حروف ایسے بھی ہیں بہت کم استعمال میں آتے ہیں۔



حروف شرط دوجملوں مناوپر آتے ہیں۔انگریزی اور اردو زبانوں میں جملہ شرطیہ دو جملوں سے
مل کر بنتا ہے۔

غورکرنے کی باتیں:


حروف جر صرف اسم اور ضمیر کے پہلے آتے ہیں ۔کبھی کبھی دوحرف جر بھی ایک ساتھ آتے
ہیں۔



عدا اور خالحروف جار کے عالوہ افعال بھی ہیں۔



اپنی جانچ آپ کیجیے:
1۔

متن پر مبنی سوال:



صحیح جواب پر()کا نشان لگائیے:
(الف)حروف پانچ اقسام کے ہوتے ہیں
(ب) حروف جر پندرہ ہیں
(ج) کیفما اور حتی حروف عطف ہیں
(د) حروف مشبہ بالفعل کی تعداد سات ہے


2۔

مختصر ترین جواب واال سوال:
حروف عطف کی تعداد کتنی ہے؟


3۔

مختصرجواب واال سوال:
حروف شرط کتنے جملے پر مشتمل ہوتا ہے اور انھیں کیا کہا جاتاہے؟

4۔

طویل جواب واالسوال:
َمن ْاور ما کے استعمال میں کیا فرق ہے؟اس فرق کو مثالوں سے واضح کریں

