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 "استعمال درست کا   الفاظ اردو "

 ہی    کہت    یہ بچہ ہم کو   بچہ ےک جانوروں

 
ا
 مثل

 بچہ  کا   سانپ

 بچہ کا   الو 

 بچہ  کا   بیل

 ۔ہی   لفظ جدا   جدا لئے    ےک ان ی  م اردو  حاالنکہ
ا
 :مثال

 میمنا۔۔۔۔۔  بچہ کا   بکری

 بّرہ ۔۔۔۔۔۔۔ بچہ کا   بھی   

 پاٹھا ۔۔۔۔   بچہ کا   ہاتیھ

 پٹھا ۔۔۔۔۔ بچہ کا   الوّ 

 بلونگڑہ ۔۔۔۔۔۔  بچہ کا   بیل

  ای  ۔۔۔ بچھبچہ کا   گھوڑی

ا  بچہ کا   بھینس  ۔۔۔۔۔ کی  

 ۔۔۔۔۔ چوزہ  بچہ کا   مرغ  

 ۔۔۔۔۔۔ ہرنوٹا بچہ کا   ہرن

 ا ی۔۔۔۔ سنپول بچہ کا   سانپ



 ای۔۔۔۔۔۔ گھٹبچہ کا   سور 

جانداروں  اور  جانداروں  بعض طرح  ایس   الفاظ  خاصلئے   ےک بھی    یک  غی 

 ؛ہی   رکھت   حیثیت  یک   جمع اسم   جو ۔  ہی   مقرر 
ا
 :مثال

 جماعت  یک   طلباء

 غول  کا   ندوںپر 

وں   گلہ  کا   بھی  

 ریوڑ  کا   بکریوں

 چونا  کا   گووں

 جھلڑ  کا   مکھیوں

 جھومڑ  یا  مٹ ر جھ کا   تاروں

دمیو 
ٓ
 بھی    یک  ںا

ا  کا   جہازوں  بی  

 ڈار  یک  ہاتھیوں

 ٹکڑی  یک  کبوتروں

 جنگل   کا   بانسوں

 جھنڈ  کا   درختوں

 کنج  کا   اناروں

 ٹول  یک  بدمعاشوں

 دستہ کا   سواروں

 گچھا   کا   انگور 



 گہل   یک  کیلوں

 لچھا  کا   ریشم

 جتھا  کا   مزدوروں

 پّرا  کا   فوج

 ٹھپ   یک  روٹیوں

 گٹھا   کا   لکڑیوں

 گڈی   یک  کاغذوں

 طومار  کا   خطوں

چھا   کا   بالوں
ُ
 گ

 ڈھول  یک  پانوں

 :مثال ،ہ    لفظ علیحدہلئے    ےک آواز یک  جانور  ہر  ی  م اردو 

 ہ    تا ڑ دھا شی  

 ہ   چنگھارتا   ہاتیھ

 ہ    ہنہناتا  گھوڑا 

 ہ   کرتا   نکنا ہی گدھا 

 ہ   بھونکتا  کتا 

 ہ   کرت    میاؤں بیل

 ہ    رانبھپ   گائے 

 ہ   ڈکارتا  سانڈ 

  ہ    ممیات   بکری



 ہ   کوکپ    کوئل

 ہ   کرت    ہچہانا چ   چڑیا 

 کرتاہ    کائی    کائی    کوا 

 ہ   کرتا   غوں  غی   کبوتر 

 ہ    بھنبھنات   مکیھ

 ہ    ککڑات    مرغ  

 ہ   ہوکتا  الو 

 ہ   چنگھارتا  مور 

 ہ    لگاتا   رٹ طوطا 

 ہ   تا ی/ بانگ د  ہ   کرتا   کوں  ککڑوںکوں    ککڑوں  مرغا 

 ہی   ہچہائ  چ  پرندے

 ہ   بغبغاتا  اونٹ 

 ہ   پھونکارتا   سانپ

 ہ    چٹات   چٹ   گلہری

 ہ   اتا ٹرّ  مینڈک

 ہ    جھنگارتا   جھینگر 

 ہ    گھگھیاتا   ر بند

وں  کپے   مثالہی   الفاظ  مختلف لئے   ےک آوازوں یک  چی  

 گرج   یک  بادل

 کڑک   یک  بجیل



 سنسناہٹ  یک  ہوا 

  دنادن یک  توپ

 گٹ   گٹ  یک  رصایح

 ٹاپ  یک   گھوڑے

 کھنک   یک  وںیپرو 

 گھڑ  گھڑ   یک  ریل

  ری ری تاتا  یک  گویوں

 تھاپ  یک  طبےل

  آس  یک  طنبورے

 ٹک ٹک   یک  یگھڑ 

 چوں   یک  چھکڑے

  اور

 گُھمر  یک  چیک

 :کیجت    غور  پر  الفاظ ان لئے   ےک  خصوصیت  یک  اشیاء ان

 آب  یک  موت  

 دمک  یک  کندن

 ڈلک  یک  ےہی  

 چمک  یک   چاندت  

 چُھن   چُھن  یک  گھنگھرو 

 تڑاقا  کا   دھوپ



 بھبک  یک  بو 

 لپٹ  یک  عطر 

 مہک  یک  پھول

 الفاظ   مختلف متعلق ےک  مسکن

  جیےس

 محل  کا   بارات

 حرم کا   بیگموں

 انواس   کا   رانیوں

 بارک   یک  پولیس

م  کا   ریس    آش 

 حجرہ  کا   صوف  

 کٹیا  یا  تکیہ کا   فقیہ

 گھر  کا   مانس بھےل

ا کا   غریب   جھونی  

  چھتا کا   بھڑوں

 بھٹ  یک  لومڑی

 گھونسلہ  کا   پرندوں

 بل  کا   چوہ  

 بانپ   یک   سانپ

 چھاوت    یک  فوج



  ر یلکھت  ہوئے درست الفاظ کا استعمال تحر  اردو ،۔۔۔۔ کھڑک  کا   مویش  

۔ تا ی کو چار چاند لگا د  ہ 


