
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 

 تۈزگۈچىدىن :

 

ئۆزەم  ئوقۇۋاتقان  مەدرسنىڭ )مدرسہ  يىلى ياز كۈنلىرىنىڭ بىرى ئىدى ، خۇپتەن نامىزدىن كېيىن   —2010

شغۇل مەسچىت ئىچىدە  بەزەن كىشلەر ئىبادەت بىلەن مە… مەسچىتىگە   كىردىم  پاکستان(  -رايونڈ  -عربيہ 

مەن مەسچىتنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى بىر تۈۋرۈككە يۆلۈنۈپ ئولتۇرۇپ بۇلۇغەتنى > بسم هللا< قىلدىم …..كۇرنەتتى 

پەقەت ئوقۇشنى پۈتتۈرۈپ  مەدرسىدىن … بۇنداق بىر لۇغەت تۈزەش  نىيىتىم يوق ئىدى    دەسلەپتە مېنىڭ ….

ئۇيغۇرچىدىن   ئوردوچىغا سۆزلۈك  توپالپ  ئىككى مىڭ سۆزدىن تەركىب تاپقان -ئايرىلىشتىن بۇرۇن بىرە 

كەلگەن ئوقۇغۇچىالرغا مەن تەرىپىمدىن يادىكار بوپقالسا،  قويسام، مەن مەدرىسىدىن كەتكەندىن كىيىن يېڭىدىن 

ئانامغا ۋە قېرىنداشلىرىمغا بۇنىڭ  ئەجرى يەتسە  -ئۇالر  ئوقۇپ  پايدىالنسا، ماڭا ، مىنىڭ ئۇستازلىرىمغا ، ئاتا 

بىراق مۇشۇ كۈندىن  كىيىن ھىچ بىر ئىشنى قامالشتۇرالماي ئىككى يىلنى ….. ئۈمىددە ئىش باشلىغان ئىدىم  دىگەن 

سەۋەبى بۇ ساھەدە   تەجرىبەمنىڭ يوقلىقى، پايدىلىنىش ماتىريالى  بواللىغۇدەك   كىتابالرنىڭ …… ئۆتكۈزۋەتتىم 

اندا ئۇنى بۇنى  قىلىپ  تۇرغان  بولساممۇ ، ئۆزەمنىڭ  گەرچە مەن  بۇجەري….. مىنىڭ يېنىمدا  بولماسلىقى   ئىدى 

:» كېيىن   قىلغان ئىشلىرى ئۆزەمگە يارىماي  نەچچە قىتىم قىلغان ئىشمنى يېرىمىدا تاشالپ، بىرە ئاي ئۆتكەندىن 

… الپ   دەپ يەنە قايتىدىن باش« ياق، بىر ئىشنى باشلىغاندىن كېيىن قانداقال بولمىسۇن ئاخىرىغا چىقىرىش  كېرەك  

بۇ ئىككى يىلدا تىلغا  ئالغۇدەك  ئىش قىاللمىغان ….. يەنە  تاشالپ يەنە  باشالپ ئىككى يىل ئۆتەپ  كەتتى  

 بولساممۇ، مەلۇم دەرىجىدە بەزى  تەجىربىگە  ئىگە بولغان بولدۇم . 

عبد هللا بن فضل غا ،  چىققان چېغىمىزدا ، بېنگاللىق بىرساۋاقدىشىم موالنا دەۋرە ھەدىس ) ئاخىرقى سىنىپ ( كە 

ئىرادەمنىڭ بارلىقىنى ھەم ئىككى يىلدىن بېرى  تىرشىۋاتقان  بولساممۇ كۆڭلۈم  رازى  بىرلۇغەت تۈزەش 

بىرە ئىش بولمايۋاتقانلىقىنى سۆزلەپ، ئۇنىڭدىن مەسلىھەت سورۇدۇم.ئۇ  ماڭا مەن ھازىرغىچە دىققەت  بولغۇدەك 

ىڭ  مەسلىھەتلىرىنى بىرىپ ئاخىرىدا ئەگەر ياردەم كىرەك بولسا، ياردەم بىر ئىش ئوستىدە ئۆزىن قىلمىغان موھىم 

عربي[  -شۇنىڭ بىلەن ئىككىمىز مەسلىھەتلىشپ ] القاموس الجديد اردو …..بىرىشكە تەييار ئىكەنلىكىنى دىدى 

  7000رۇن  كۈننىڭ ئىچىدە مەكتەپ پۈتۈشتىن  بىر ھەپتە بۇ20تۇرۇپ  يەتتە ئاي   دىگەن لۇغەتنى ئاساس قىلىپ 

گە يېقىن  سۆزلىكلەرنى ئوز ئىچىگە ئالغان، ئوردو   ئېلىپە  تەرتىپى  بويىچە   تۈزۈلگەن  ئۈچ  تىللىق  ئوردوچە  

چىقتۇق. لۇغەتنىڭ ئىسمىنى بۇلۇغەتنى تۈزۈشتە  ماڭا ياردەم بىرىپ  ئەرەپچە  بىرلۇغەتنى تۈزۈپ  -ئۇيغۇرچە   -

 النا عبد هللا مخلص اندونيسي( ]  نور اللباب في معجم الطالب[ دەپ قويدى.كېلىۋاتقان  يەنە  بىرساۋاقدىشىم )مو

عربي[ يەتمىش مىڭ سۆز دىن تەركىپ تاپقان لۇغەت،  -القاموس الجديد اردو  جەريانىمىز: ]  لۇغەت تۈزۈش 

ەرھال  بىلىدىغان ياكى بۇرۇن  بىلمىسەممۇ پاكىستانلىق ساۋاقداشلىرىمدىن سوراپ د مەن بۇلۇغەتتن ئۆزەم 

تالالپ بىرۋاراققا  يېزىپ ، ھېلىقى  بېنگاللىق ساۋاقدىشىمغا سۇنۇپ  بىرەتتىم، ئۇ بۇ   چۈشىنەلىگەن   سۆزلەرنى 

خاتالىقلىرى بولسا تۈزۈتۈپ  ۋە سۆزلۈكلەرگە مىسالالرنى يىزىپ  سۆزلۈكلەرنى  باشقا بىر ۋاراققا كۆچۈرۈپ 

 ماڭا قايتۇرۇپ بېرەتتى .

يېڭىدىن  ئوردوچە   لۈكلەرگە زىر زەۋەر پىچ بەلگىللىرى قويۇلمايدۇ ، لېكىن سۆز ئادەتتە ئوردوچە 

تۇتۇلۇپ  لۇغىتىمىزگە كىرگۈزلگەن   ئۆگەنگۈچىلەرنىڭ سۆزلۈكلەرنى توغرا تەلەپپۇز بىلەن ئۆگۈنىشى كۆزدە 



 
 

ن تەركىپ كىشىدى  5چىقتۇق ، بۇنى كاراچىلىق  سۆزنىڭ ھەممىسىگە  زىۋەر پىچ بەلگىللىرىنى قويۇپ  7000

 ساۋاقداشلىرىم  قىلىپ  بەردى.  تاپقان موالنا عبدالستار گجراتي باشچىلىقىدىكى بىر گۇرۇپا 

تالگنگ (غا باردىم،  -بىر ئايدىن كىيىن، قۇرئان تەكرارالش ئوچۇن) مدرسہ ظہور االسالم  مەكتەپ پۈتۈپ 

 -يىچە يەنە بىر يىڭى ئوچ تىللىق  ئۇيغۇرچە تەرتىپى  بو بۇيەردە ساق بىريىل تۇردۇم ، بۇيەردىمۇ ئۇيغۇر ئېلىپە 

 . دەپ قويدۇم « ريح العبير في معجم المنير » ئەرەپچە لۇغەت تۈزۈپ  چىقتىم، لۇغەتنىڭ ئىسمىنى -ئوردوچە   

تامامالپ بولغاندىن كىيىن بىرمەزگىل سەپەردە بوپقالدىم، بۇ ئىككى لوغەت  بۇيەردىمۇ بىريىللىق ئوقۇشۇمنى 

رگە يىزىقلىق بولغاچقا ،يۈتۈرۈپ  قويۇشتىن  ئەنسىرەپ  قەيەرگىال  بارسام بىللە ئىلىپ يۈردۈم ، دەپتە تېخىچە 

ئەپسىز بولغانلىقى  ئۈچۈن مەدرىسىدە ئوقۇۋاتقان   لىكىن ھەرقىتىملىق سەپەردە بودەپتەرلەرنى بىرگە ئىلىپ يۈرۈش 

تكەندىن  كىيىن، قايتۇرۇپ  ئالىدىغانلىقمنى دەپ بىر دوستۇمغا  بۇ دەپتەرنى  ساقالپ   بىرىشنى، سەپىرىمنى تۈگە

ئامانەتتە قالدۇرۇپ  قويدۇم . سەپەردىن قايتىپ  كېلىپ  ئۇ  دوستمدىن دەپتەرلىرىمنى قايتۇرۇپ  بىرىشنى  ئۇنىڭغا 

دەپ قاراپ « كەچۈرۈڭ ، سىزنىڭ ماڭا  ئامانەت قالدۇرۇپ  قويغان دەپتەرلىرىڭىز يۈتۈپ كەتتى . » سورسام: 

ۋە بەش ئالتە كىشىنىڭ نەچچە ئايلىق تىرىشچانلىقى زايا بوپكەتتى، مەن ھەرھالدا ئۇ   ، شۇنداق قىلىپ مېنىڭ  تۇردى

دوستۇمدىن بۇ دەپتەرلەرنىڭ قانداق يۈتكەن ،نەدەيۈتكەنلىرىنى سوراپ ئۇنى خىجالەتتە قويۇشنى  خالىمىدىم. مەن ئۇ 

يەنە باشقىدىن يىزىپ چىقىمەن دەپ بۇ  ئىشنى ئۆتكۈزۋەتتىم  لسا نىڭغا ھىچقىسى يوق ئىنشائالالھ ئالالھ مۇۋەپپەق قى

. 

بىلەن بۇ لۇغەتنى  بولۇپ  تۆت  يىلدىن كىيىن ئالالھنىڭ مۇۋەپپەق قىلىشى  يۇقىردىكى  ۋەقەلىكلەر  مانا بۈگۈن 

ھالەتكە كەلدى ھەم  ئايغا يىقىن ۋاقىتتا مۇشۇنچىلىك - 5بۇلۇغەت  قايتىدىن  مۇشۇنچىلىك يىزىپ چىقتىم ، بۇ قېتىممۇ 

 تۇرىمەن  .  داۋاملىق بۇلۇغەتنى تەرەققى قىلدۇرۇپ ان شا هللا 

ئۇردۇچە بىرە  -ئۇيغۇرچە ياكى ئۇيغۇرچە  -مەن بىرىنچى قىتىم بۇلۇغەتنى توزۇۋاتقان چىغىمدا، ۋەتەندە ئۇردۇچە 

انتىم، ئوالرنىڭ ۋەتەندىكى لۇغەت نىڭ بار يوقلىقىنى بىلىپ بىقىش ئۇچۇن، ئىككى دوستۇمغا بۇ ئىشنى تاپىلىغ

نامىدا توزولگەن « ئۇيغۇرچە لۇغەت  -ئۇردۇچە » دوسلىرىغا تىلىفۇن قىلىپ، كىتاپخانىالردىن سوروشتوروشچە 

بىرە لۇغەتنىڭ يوقلىقى مەلۇم بولدى، ئەگەر بۇ مەلۇمات توغوربولسا، بوچاغدا بىز نىڭ بو لۇغىتىمىز ئۇردۇۇچىدىن 

لۇغەت بولوپ قالىدو. ھەم بۇ مىنىڭ ھاياتىمدىكى تۇنچى بىرنەرسە يېزىشىم، مەن ئۇيغۇرچىغا توزولگەن تۇنچى 

ھازىرغىچە مەكتەپنىڭ تاپشۇرۇقلىرىدى باشقا بىرە نەرسە يېزىپباققان ئەمەسمەن، پەننى مەكتەپتە ئوقومىغان، 

ئوگونوۋالغان شۇنىڭ ئۇچۇن ئۇيغۇرچىدىن ساۋادىم چاال، ئوقوشنى بىلىمەن يېزىشنى ئۇنىڭ بۇنىڭدىن سوراپ 

بولغاچقا، كوڭلومدىكى سۆزلەرنى چىراىلىق ئىپادىلەپ توغرا ئىمال بىلەن يازالمايمەن، شۇنداق بولسىمۇ بۇنى يېزىپ 

بۇ لۇغەتنى تىزراق ئوزەم ئويلىغان نىشانغا  كوپچىلىكك نىڭ ھوزورىغا سونوشقا جورئات قىلۋاتىمەن ، ان شا هللا 

ئەرەپچە( غا ئوتىمەن  -ئۇردۇچە  -ئۇيغۇرچە «) ح العبير في معجم المنيرري»يەتكوزۋىتىپ، ئىككىنچى لۇغىتىم 

.… 

.…… 

 } ئاخىرقى بىر ئېغىز سۆز { 

ئۇيغۇرالرنىڭ ھازىرقى زامان تارىخىدا ئوتكەن ئەڭ مەشھۇر ئەلىمى، قۇئان كەرىمنىڭ مۇپەسسىرى، مىللىتىمىز 

ئۇيغۇرچە لۇغىتىنىڭ  -جىملىك ئەرەپچە نىڭ پەخىرى، شەھىت محمد صالح دامۇلال ھاجىم ئوزىنىڭ چوڭ ھە

 مۇقەددىمىسىدا مۇنداق دەيدۇ:



 
 

 تىل لۇغىتى تۈزۈشنىڭ ئۆزي ئىنتايىن جاپالىق، نازۈك ئىلمىي ئىش ..

دامولالم يەنە مۇنداق دەيدو: لۇغەت تۈزۈشتە ئۈنى بىر يولىال مۇكەممەل قىلىپ كەتكىلى بولمايدۇ، ئۇنىڭدا يائونداق 

 ڭ ساقلىنىشىدىن خالىي بولۇش تەس. يا مۇنداق مەسىلىلەرنى

شەھىت محمد صالح دامۇلال ھا جىمدەك ئىلىمدا پوختا كىشى مۇنداق دەۋاتسا، مەن نىمە دەى، بۇنى بىلمەيمەن 

…… 

مەن بىر ئوقوغوچى ،ئوگىنى ۋاتىمەن، ئوگەنگەنلىرىمنى باشقا ئوقوغوچى قىرىنداشلىرىم بىلەن ئورتاقلىشاى 

 ەسىگە بو نىڭدىن ئازرەق بولسىمۇ پايدىسى يىتىپ قاالر .دىدىم،بەلكىم ئوالردىن بىر

ئاخىرىدا، مەن هللا تعالى دىن بۇخىزمىتىمنى پەقەت ئۇزنىڭ رىزالىقى ئۇچۇنال قىلىنغان بىر خىزمەت قاتارىدا قوبول 

 قىلىشنى، بۇكىتاب بىلەن ئۇقۇرمەنلەرگە پايدا يەتكۈزۈشنى تىلەيمەن.

 ھورمەت بىلەن: 

 نور محمد  عبد الخالق نور بن

 خرطوم -سودان 

2018 - 6 - 25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 لۇغەت ھەققىدە

 .بۇلۇغەتكە كىرگۈزۈلگەن سۆزلەر ئۇردۇ تىلى يېزىقىنىڭ ئېلىپپە تەرتىپى بويىچە تىزىلدى 

   بىرىگە  -لۇغەتتىن پايدىالنغۇچىالر غا ئەپلىك بولۇشى ئۈچۈن، مەنىداش سۆز لەر نىڭ مەنىسى بىر

 ي، ئۆز نۆۋىتىدە بېرىلدى. ھاۋالە قىلىنما

  " ئۇردۇچە سۆز لەر نىڭ كۆپلۈك شەكلى " جمع " دىگەن سۆز بىلەن، ئەرەپچە سۆزلەر نىڭ بولسا " ج

ھەرپى بىلەن بېرىلدى ، شۇنىڭغا ئوخشاش ئۇردۇچە سۆزلەر نىڭ ئايال جىنسىغا مەنسۇپ شەكلى 

 ىلەن بېرىلدى.مؤنث " دىگەن سۆز بىلەن، ئەرەپچىنىڭ بولسا "  م " ھەرپى ب " 

 .ھازىرچە بېرلگەن مىسالالر نىڭ ئۇيغۇرچە تەرجىمىسى بېرىلمىدى 

  بەزى ئورۇنالردا سۆزلەرنىڭ مەنىسى بېرىلگەندىن سىرت ، ئۇيغۇر تىلى ۋە ئوردۇ تىلىدا شۇ سۆزلەرنىڭ

، يەشمە مەنىسىمۇ تىرناق ئىچىدە بېرىلدى ، تېخىمۇ چۈشىنىشلىك بولۇش ئۈچۈن رەسىم 

 ادىلەندى ، مەسىلەن:ئارقىلىقمۇئىپ

 

 + ُگش + تا + نَہ{  }اَن  اَْنُگْشتانہ

ئويماق ) خۇرۇم ياكى مېتالدىن ياسالغان ، بارماققا كىيىپ يىڭنىنىڭ ئارقا تەرىپىدىن ئىتتىرىش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان 

تاکہ  پيتل يا لوہے وغيرہ کا خول جو کپڑا سيتے وقت کلمے کی انگلی کے سرے پر چڑھاتے ہيں بۇيۇم( / 

 سوئی نہ چبھنے پائے .

 ُكْشتِبَاٌن، ُكْشتُبَاٌن.

 

 



 
 

  :ئەگەر بىرە سۆز نىڭ ئىككى خىل يېزىلىش شەكلى بولسا، ئىككىلىسى بىر يەردە بېرىلدى، مەسىلەن 

 

 اُوْنٹ }اُوْنٹ{ 

 '''يەنە بىر خىل يېزىلىشى'''

 اُوْنٹھ }اُوْنٹھ{ 

 

  قارشى مەنىسى -سۆزلەرنىڭ قارىمۇ 

  رنىڭ مەنىسى بىلەن بىر يەردە بېرىلدى، مەسىلەن: بەزىدە سۆزلە 

 

 آسان } آ + سان { 

 . دشوار کی ِضد ئاسان، ئوڭاي / سہل، جو مشکل نہ ہو،

 Easyئىنگلىزچە:

 

  :بەزىدە ئەڭ ئاخىردا ، ئىككىنچى سۆزگە يۆتكىلىشتىن بۇرۇن بېرىلدى ، مەسىلەن 

 

 آتَش } آ + تَش { 

 ئوت / آگ. 

 آب. قارشى مەنىسى: 

 

  ئوردۇ تىلىدا ئادەتتە سۆزلەر نىڭ ئوستىگە زىر، زەبەر، پەشلەر قويولماىدو، شۇنداق بولسىمۇ، بۇ لۇغەت

توغرا تەلەپپۇز بىلەن ئوگىنىشى ئۇچۇن،  بولغانلىقى ئوچۇن، ئۇقۇغۇچىالر نىڭ ئوردوچە سۆز لەرنى 

كى تىرناق ئىچىدە بىرىلدى، ھەر سوز نىڭ تەلەپپۇزى، ھەرىكە لىرى بىلەن بىرگە، شو سوز نىڭ ئالدىدا ئىك

 مەسىلەن:

 + ُگش + تا + نَہ{  اَْنُگْشتانہ }اَن 

 

  ھەر سۆز نىڭ قاىسى تىلغا تەۋە ئىكىەن لىكى، يەنى قاىسى تىلدىن ئوردۇ تىلىغا كىرگەن لىكى شو سۆز لەر

 نىڭ ئالدىدا بېىرىلدى، مەسىلەن: 

 }گا + َرن + ٹی{)انگريزی( گاَرْنٹی

 

 بويىچە  ڭ ئىككى خىل ئاتىلىشى بولسا، ئىككىلسىنى بىريەردە بىرىپ ئاۋال تەرتىپ ئەگەر بىرە نەر سىنى

 كىلىۋاتقىننى بورون " يەنە بىرخىل ئاتىلىشى دەپ " ئىككىن چى خىل ئاتىلىشىنى ئاستىغا بەردىم، مەسىلەن:

 

 َسيْنما گَھر }َسين + ما + گَھر{

 يەنە بىرخىل ئاتىلىشى "



 
 

 ل{ َسيْنما ہال }َسين + ما + ہا

 كىنو خانا / وہ عمارت يا ہال جس ميں فلموں کی نمائش ہوتی ہے .

ْينََما.  ئەرەپچە: َصالَةُ الس ِ
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ب……….. آ   

 }آب + پاش{ )فارسی( آب پاش

وہ ظرف جس سے پانی  سۇ چېچىش ئەسۋابى /  

 چھڑکا جائے ۔

 ئەرەپچە: ِمَرشَّةٌ )ج( ِمَراشٌّ .

 

 

 ی( )مؤنث(}آب + پا + شی{ )فارس آب پاشی

سەپمەك، سۇ چاچماق / پانی کا چھڑکاؤ  سۇ ①

 کرنا .

" َسق وں نے آب پاشی کرکے گردو غبار کو بٹھايا۔" 

. 

−− َرشُّ الَماِء على... ، َرشَّ الَمكاَن بالَماءِ  ئەرەپچە: 

 َرشَّا .)َرشَّ يَُرشُّ َرشًّا الماَء(.

 ئۆسۈملۈكلەرگە زىرائەت ، ئېچىپ يولىنى سۇ ②

 ، سۇغارماق گۈل ، سۇغارماق يەر ، قويماق سۇ

 سنچائی، کی پودوں  /  سەپمەك سۇ گۈەللرگە

 سيرابی۔ کی کھيتوں

)اَْرَوى َسْقيًا( ، اِْرَواٌء  َسْقٌي )َسقَى يَْسِقْي  ئەرەپچە: 

 يُْرِوْي إِْرواًء( .

 

 -} آب + جوش { )فارسی()مذکر  آب جوش

 واحد(

ا ابالے ہوئے گوشت ک شورپا، گۆش شورپىسى / 

 عرق، يخنی۔
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آب جوش ميں چاول پسا کر .... گيلی صافی کا  "

 دم ديديں۔" .

 ئەرەپچە: َمَرٌق. 

 

 -}آ + بے + َچْشم{ )فارسی()مذکر  آِب َچْشم

 واحد(

 آنسو، اشک۔ كۆز يىشى /  

 

 ؎ ميرے مرتے دم جو دريا وہ بڑی تسخير تھی

 آب چشم يار آب چاہ بابل ہو گيا 

 

 ُموٌع. دُ  ئەرەپچە: َدْمٌع ) ج( 

 

 

 

 -}آب + خو+ را{ )فارسی( )مذکر  آب خورا

 واحد(

 '''يەنە بىر خىل يېزىلىشى'''

 آْبخوَرہ }آب + خو + َرہ{ 

 جمع: آب خورے }آب + خو+ رے{ 

ساپال قاچا )سېغىز اليدىن ياساپ ئوتتا پىشۇرۇلغان 

 قاچا( / مٹی کا کوزہ .

 )ج( اَكَواز ، ُكْوٌب من َخَزف   ُكوٌز) ج (  ئەرەپچە: 

 اَْكَواب .

 

 

  محاورہ (  -) ار  آب دست کرنا

سۇ بىلەن ئىستىنجاقىلىش، سۇ بىلەن تازلىنىش / 

 استنجا کرنا. 

َر بالَماِء ، اِْستَْنَجى بِالَماِء . ئەرەپچە:   َطھَّ

 

}آ + بے + َدن + داں{  آِب َدْنداں

 )فارسی()مؤنث(

دانتوں کی چمک، دانتوں  چىشنىڭ پارقىراقلىقى / 

 ں موتيوں کی سی آبداری۔مي

 

 ؎ صفاے آب دنداں ديکھ کر کٹ کٹ گئے موتی

 نئے جو ہر دکھائے آپ نے تيے تبسم سے 

 

 بَِرْيُق االَْسنَان ئەرەپچە: 

 

 واحد( -}آب + دوز{ )فارسی()مؤنث  آب دوز

 جمع: آب دوزيں }آب + دو+ زيں{ 

سۇ ئاستى پاراخوتى / غوطہ خور کشتی، ڈبکنی 

 کشتی .

صدر والدی مير پوتن نے کہا ہے کہ  " روس کے

روس ايسے ڈرون بھی تيار کر رہا ہے جنہيں 

 آبدوز سے چھوڑا جا سکے گا".

اَصة ) ج(  اَصات . ئەرەپچە: َغوَّ  َغوَّ

  Submarineئىنگلىزچە: 
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 -}آ + بے + َدہاں{ )فارسی()مذکر  آِب َدہاں

 واحد(

 '''يەنە بىر خىل يېزىلىشى'''

 َدہَن{آِب َدہَن }آ + بے + 

 منہ کا لعاب۔ شۆلگەي / 

 

 ؎ آپ کے آب دہن کی ايک يہ روداد ہے

 واقعی اکسير تھی آنکھوں سے اس پر صاد ہے

 لُعَاب. ئەرەپچە: 

 

 مذ( -ا  -) ف  آب دیدہ

 آنکھوں کا پانی، آنسو.  كۆزيېشى /  ياش، 

 ُدُمْوٌع. ئەرەپچە: َدْمٌع ) ج ( 

 

 -کر }آ + بے + َرواں{ )فارسی()مذ آِب َرواں

 واحد(

 بہتا پانی، آب جاری۔ ئېقىن سۇ / 

 

 ؎ آب رواں کبير تيرے کنارے کوئی

  ديکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب

 

 الَماُء الَجاِرُي ، َمِعْيٌن . ئەرەپچە: 

 

 }آ + بے + َزر{ )فارسی( )مذکر( آِب َزر

ئالتۇن سۈيى / وہ پانی جس ميں کيمياوی عمل سے 

نقاشی وغيرہ کے کام ميں سونا حل کيا ہوا ہو، )

 مستعمل(۔

"فيثا غورث کی وصيتيں جو آب زر سے لکھی 

 گئی تھيں ان کی شرح ہے۔" .

 َماُء الذََّھب ئەرەپچە: 

 

 }آب + شار{ )فارسی()مذکر، مؤنث( آب شار

 '''يەنە بىر خىل يېزىلىشى'''

 آْبشار }آب + شار{ 

شارقىراتما / قدرتی پانی کی موٹی دھار جو زور 

ے ساتھ پہاڑ وغيرہ سے نيچے کی طرف شور ک

 گرتی ہے، جھرنا۔

 ؎ ہے موج زن فضا ميں اک آبشار سيميں

 يا ملکۂ پرستاں موتی لٹا رہی ہے 

 

 ئەرەپچە: َشالَّل ) ج ( شالَّالَت .

 

 

 }آ + بے + شور{ )فارسی( )مذکر( آِب شور

 . پانی کھاری/  سۇ تۇزلۇق ①

 .الَماِلح الَماءُ  : ئەرەپچە

 .پانی َسُمْنَدری /  سۇيى دېڭىز ②

 َماُء البَْحر . ئەرەپچە: 

 

  مذ (  -ا  -) ف  آِب شیریں

 تاتلىق سۇ / ميٹھا پانی. 

 َماٌء َعْذٌب. ئەرەپچە: 

 

 }آب + کار{ )فارسی( آب کار

 جمع: آب کاران }آب + کا + ران{ 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Havasu_Falls_1a_md.jpg
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ھاراق ساتقۇچى، ھاراق سودىگىرى /  مەيپۇرۇش، 

 شراب فروش، کالل.

 

 ر تھے پانی کو وہ ترستے ہيں؎ جو آبکا

 خدا کی مار ہے ہونٹوں کو سانپ ڈستے ہيں

 

ار.ٌ  ئەرەپچە: َخمَّ

 

 }آ + بے + ُگل{ )فارسی( آِب ُگل

 قىزىلگۈل سۇيى / عرق گالب۔

 َماُء الَوْرد ، َعِصْيُر الَوْرد ئەرەپچە: 

 

 ا مذ( -) ف  آب ِگیر

  كۆل، كۆلچەك / حوض، تاالب. 

 َواض ، بِْرَكةٌ )ج( بَِرٌك .اَحْ َحْوٌض )ج(  ئەرەپچە: 

 

}آ + بو + دا + نَہ{ )فارسی(  آب و دانَہ

 )مذکر(

کھانا پينا، )مقدر کا(  يېمەكلىك، ئوزۇقلۇق، رىزىق / 

 رزق، روزی .

"عمر و قفس ميں بيٹھا ہے وہ باہر نہيں نکال آب و 

 دانہ مانگتا ہے۔".

ْزق ، القُْوت .  ئەرەپچە: الر ِ

 

 واحد( -)فارسی( )مؤنث  }آب + ُرو{ آْبُرو

 '''يەنە بىر خىل يېزىلىشى'''

 آْبُروئی }آب + ُرو + ای{ 

 جمع: آْبُروئيں }آب + ُرو + ايں{ 

ھۆرمەت ، ئابرۇي ، ئىناۋەت / عصمت، عفت، 

 ناموس، پاکدامنی۔

"کوئی غير مرد مجھے چھيڑے يا ميری آبرو کا 

 گاہک ہو جائے تو ميں زہر کھا لوں۔".

ة و َشَرٌف ، ُحْرَمةٌ )  ِعْرٌض ) ج (   اَْعَراض ، ِعزَّ

 و ُحَرٌم.  ج( ُحْرَماٌت 

 

}آب + ُرو + رے + زی{  آْبُرو ریزی

 )فارسی( )مؤنث(

ھاقارەت قىلىش، ئىناۋىتىگە داغ تەككۈزۈش، 

تی، ذلت، رسوائی،  ئابرۇينى تۆكۆش / بے عز 

 عصمت و عفت کی بربادی۔

ی۔" "ماں اور بہن کی بےحرمتی اور آبرو ريزی ک

. 

ة ، اَِھانَة ، َمَساٌس  ئەرەپچە:  َھتُْك الُحْرَمة و الِعزَّ

 بِعْرض  
 

 محاورہ (  -) اُر  آبرو بچانا

شەرىپىنى قوغدىماق ،  -ئابرۇيىنى ساقلىماق ، شان 

عزت بچانا،  / ھۆرمىتىنى ساقلىماق  -ئىززەت 

 عصمت و عزت محفوظ رکھنا.

 ئەرەپچە: َصْوُن َكَراَمة و َشَرف  

 

 واحد( -}آب + لَہ{ )فارسی()مذکر  ہآْبلَ 

 جمع: آْبلے }آب + لے{ 

ئى . قول ، پۇت قاتارلىقالرنىڭ ---قاپارتما ، قاپارتما

زەخىملىنىشىدىن تېرە ئۈستى ياكى ئاستىدىكى 

سۇيۇقلۇقالر يىغىلىپ ، قاپىرىپ قالغان جاي / انگور 

کے دانے يا بلبلے کی طرح جلد کا ابھار )مواد يا 

 جانے کے باعث(، چھاال ۔ گرم پانی بھر

 

 ؎ مرا وجود ہی کيا ايک آبلے کے سوا

 کسی کی گرم نگاہی کا حوصلہ ہوں ميں 

 

 ئەرەپچە: نَْفَطةٌ ، بَثَْرةٌ مائيَّةٌ. 

 blisterئىنگلىزچە: 
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 محاورہ (  -) ار  آبلہ پڑنا

قول ياكى تېرە قاپارماق ، پۇت ، قول قاتارلىقالردا 

نمودار ہونا، ق / چھاال قاپارتمىالر پەيدا بولما

 چھالے کا ابھرنا .

 ؎ افسوس! پڑ گئے ہيں کف پا ميں آبلے

 آيا ہے بے وفا کبھی مجھ تک جو خواب ميں . 

 

ئەرەپچە: نَِفَط يَْنفَُط نَفًَطا و نَْفًطا و نَِفْيًطا اليَُد ، تَنَفَّط 

 ِجْلُدہُ او يَُدہ. 

 

 }آ + بِيا + ری{ )فارسی( )مؤنث( آبِیاری

لىنى ئېچىپ زىرائەت ئۆسۈملۈكلەرگە سۇ سۇ يو

قويماق ، يەر سۇغارماق ، سۇ ئىچكۈزمەك / 

 کھيتوں کو سينچنا، باغوں کو پانی دينا.

"ايک آب گزر .... زيد کی زمين کی آب ياری کے 

 ليے ضروری ہے۔".

ئەرەپچە: السَّْقي ) َسقَى يَْسِقي َسْقيًا( ، 

 (   )أَْرَوى يُْرِوي إِْرواءً  ااِلْرَواء ُ 

 

 پآ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 }آپ{ )سنسکرت( آپ

سەن   ئالىيلىرى، جانابلىرى، ھەزرەتلىرى ، ) 

دېگەن سۆزنىڭ ھۆرمەت بىلەن قوللىنىشى... سىز، 

تو اور تم )واحد و جمع(   / ئۆزىڭىز، ئۆزلىرى( 

 کی جگہ تعظيماً مستعمل؛ حضور، جناب۔

 

؎ جھک کے مل سارے جہاں سے ورنہ اے ِدل 

 نايک دِ 

 ديکھ لينا آپ سے تم تم سے تو ہو جائے گا 

 

 َحْضَرتُُكْم ، َجنَابُُكْم ، أْنتُْم ،اَْنت. ئەرەپچە: 

 

 محاورہ (  -) ار  آپ آپ کرنا

خۇشامەت قىلماق، تەخسىكەشلىك قىلماق / خوشامد 

 کرنا.

 ئەرەپچە: تََملَّق اليە .

 

( operation}آپ + رے + َشن{ ) آْپریَشن

 ()انگريزی( )مذکر

ئوپېراتسىيە / جسم کے کسی حص ے کو عالج کے 

 ليے چاک کرنے کا عمل، عمل جراحی۔

 

؎ خوشی ہے سب کو کہ آپريشن ميں خوب نشتر 

 يہ چل رہا ہے

کسی کو اس کی خبر نہيں ہے مريض کا دم نکل 

 رہا ہے 

 

 َعَمِليَّة ِجَراِحيَّة . ئەرەپچە: 

 

  آپریشن کرنا

ے جسم کے کسی ئوپېراتسىيە قىلىش / عالج کے لئ

 حصے کی چيڑ پھاڑ کرنا.

 چە: إِْجَراُء العََمِليَّة فيئەرەپ

 

 آپریشن روم
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 ئوپېراتسىيە خانا .

 ُغْرفَةُ العََمِليَّات. ەپچە: ئەر

 

 

 آ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ت

} آ + تَش )بکسر تا، بفتح تا بھی درست  آتَش

 واحد( -ہے( { )فارسی()مؤنث 

 '''يەنە بىرخىل يېزىلىشى'''

 آتِش }آ + تِش{ 

 ئوت / آگ. 

"اگر تم ايسا نہ کرتے تو آتِش دوزخ تم کو چھو 

 ليتی۔" .

 ) ج (  نِْيَران. ئەرەپچە: نَاٌر 

 fireئىنگلىزچە: 

 آبْ  قارشى مەنىسى: 

   

 }آ + تَش + پََرْست{ )فارسی( آتَش پََرْست

آگ  ئوتقا چوقۇنغۇچى، مەجۇسىي، ئاتەشپەرەس / 

 جوسی .کی پوجا کرنے واال، م

"دوست بھی اس کے جان نثار اور فدائی تھے ليکن 

اس طرح بچتے تھے جيسے آتش پرست آگ سے 

 بچتا ہے۔" .

 َمُجْوِسي  ، َزْرَدْشتِي   ئەرەپچە: 

 

 ا مث(  -)ف  آتش زدگی

ئوت ئاپىتي، ئوت ئاپىتى يۈز بەرمەك ، ئوتكەتمەك ، 

 ئوت يانماق / آگ لگنا.

، َوقََع الَحِرْيُق في البَْيت و ئەرەپچە: َحِرْيق ج َحَرائُِق 

 َشبَِّت النَّاُر و اِْحتََرَق البَْيُت.

 

}آ + تَش + فَشاں{ )فارسی( )  آتَش فَشاں

 مذکر ( 

 الوا اگلنے واال پہاڑ. يانار تاغ / 

"مجھے تو اس خاموشی سے خود ہی انديشہ تھا کہ 

 يہ آتش فشاں کس وقت پھٹتا ہے۔" .

 اِكْيُن ، َجبَُل النَارئەرەپچە: بُْركان )ج( بَرَ 

 

 

  آتش فشاں عالقے

 يانار تاغ رايونى. 

 الَمنَاِطُق البُْرَكانِيَّةُ. ئەرەپچە: 

 

  ا مذ(  -) ف  آتش کدہ

مەجۇسىيالر نىڭ ئىبادەت خانىسى / آتش پرستوں کا 

 معبد جہاں ہروقت آگ جلتی رہتی ہے.

 ئەرەپچە: َمْعبَُد الَمُجْوس.

 

 ٹ……… آ 

 واحد( -سنسکرت()مذکر }آ + ٹا{ ) آٹا
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 ئۇن / پسا ہوا غلہ .

 

 ؎ بھائيو گيہوں کا آٹا ڈھائی آنہ سير ہے

 پھر عجب کيا ابن آدم زندگی سے سير ہے

 

 َدقِْيق ، َطِحْين . ئەرەپچە: 

 

  آٹا گوندھنا

خېمىر يۇغۇرماق / آٹے ميں پانی مال کر مکياں 

 مارنا تاکہ لوچ آ جائے، آٹا ساننا۔

کتے نہ کاٹا ہے کہ چولھا "کيا ان کو باولے 

 جھونکيں .... اور آٹا گوندھيں۔" .

 ) يَْعِجُن َعْجنًا(  . َعَجَن الدَّقِْيق َ  ئەرەپچە: 

 

  آٹا پیسنا

 ئۇن تارتماق.

 يَْطَحُن َطْحنًا . الغَلَّةَ  َطَحنَ  ئەرەپچە: 

 

  آٹا ِملْ 

 تۈگمەن، ئۇن تارتىش ماشىنىسى 

ْطَحَنةُ القمح ) ج ( َطواِحيُِن،  مِ  َطاُحْونَة ) ج ( 

 َمطاِحُن.

 

 واحد( -}آٹھ{ )سنسکرت()مذکر  آٹھ

 '''يەنە بىر خىل يېزىلىشى'''

 آٹ }آٹ{ 

 )8سات اور ايک ) سەككىز / 

"ان آٹھ خصوصيتوں سے اس کی ہستی کا تار و 

 پود بنا ہے۔" .

 ئەرەپچە: ثََمانِيَةُ )ُكتُب( ، ثََماُن )َساَعات(

  eightئىنگلىزچە: 

 

 }آٹھ + پََہر{ )سنسکرت( َہرآٹھ پَ 

ہر لحظہ، ہر وقت،  كۈندۈز، داۋاملىق /  -كېچە 

 شب روز۔

 لَْيَل نََھاَر ، لَْياًل و نََھاًرا. ئەرەپچە: 

 

  آٹھواں

 سەككىزىنچى .

 ثَاِمٌن م  ثَاِمنَة ٌ. ئەرەپچە: 

 

  آٹھواں حصہ

 ) 1/ 8سەككىزدىن بىر ) 

ن ) ج (  ئەرەپچە:   أَثَْمان الثُمُّ

 

 

 ج…..… آ      

 }آج{ )سنسکرت( آج

 بۈگۈن / جودن گزررہاہو .

 ئەرەپچە: اَْليَْوم.

 todayئىنگلىزچە: 

 قارشى مەنىسى: َکل .

 

 چ…….آ                            

 مذ (  -ا  -) ہ  آچار

 چىلىغان سەي، ئاچارسەي. 

 َكَواِمخ .ُ ئەرەپچە: كاِمٌخ ) ج ( 

 

 خ…….. آ        

 ی{ )عربی(}آ + ِخر آِخری

 '''يەنە بىر خىل يېزىلىشى'''

 آَخری }آ + َخری{ 

 - رەتتە ئاخىرقى، قالغان، كەينىدە قالغان، ئارقىدا ①
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)سلسلے ميں( اخير کا، سب  /  ئاخىرقى تەرتىپدە

 سے بعد کا، انتہائی، اختتامی، خاتمے کا۔

 ئەرەپچە: آِخرُّ ، ُمتََخل ٌِف .

 ئەڭ ەن؛مەسىل ، قىلغۇچ ھەل قى، ئاخىر ئەڭ ②

/   سۆز كەسكىن سۆز، قى ئاخىر  ھۆكۈم، ئاخىرقى

 . ٹوک دو مختتم، قطعی،

 " آخری بات کہہ دو کتنے تک لينا ہے "۔ 

"جب تک آخری فيصلہ نہ ہو ان کا بال نہ بيکا ہو۔" 

. 

 نَِھائِي  . ئەرەپچە: 

 

  آخری فیصلہ

 ئەڭ ئاخىرقى ھۆكۈم.

،  ئەرەپچە:   ُم النَِھائِي. الُحكْ  القََراُر النَِھائِيُّ

 

 

 د……. آ 

 واحد( -}آ + دھا{ )سنسکرت( )مذکر  آدھا

 جمع: آدھے }آ + دھے{

 ئاياللىق شەكلى: آدھی }آ + دھی{ 

) مەلۇم بىر نەرسىنىڭ ئىككىدىن بىرى ، تەڭ  يېرىم  

برابر کے دو  ئىككىگە بۆلۈنگەندىكى بىر قىسمى( / 

 ، نصف۔1/2حصوں ميں سے ايک حصہ، 

 

ے سے گر دوپٹہ تم اپنے اے اللہ فام ؎ ہٹا دو چہر

 آدھا

 تو ہو يہ ثابت کہ نکال ابر سيہ سے ماہ تمام آدھا 

 

 نِْصٌف ) ج ( اَْنَصاف . ئەرەپچە: 

 . halfئنگلىزچە: 

 قارشى مەنىسى: پُورا 

 

  آدھا کرنا

يېرىمدىن بۆلمەك / دو برابر  ئىككىگە بۆلمەك، 

 حصوں ميں تقسيم کر دينا .

 

 ے سے جگر کر ديا آدھا؎ ديکھا جسے غص

 انگلی کے اشارے سے قمر کر ديا آدھا  

 

 ئەرەپچە: تَْنِصْيٌف .

 

  آدھا ہونا

 يېرىم بولماق. 

ٌف.   اِْنتَِصاُف الشَّْيِء ، تَنَصُّ

 

  آدھی رات

 يېرىم كېچە. 

 ئەرەپچە: ُمْنتََصُف الَّلْيل.

 

 ر……… آ 

 واحد( -}آ + را{ )سنسکرت( )مذکر  آرا

 رے{ جمع: آرے }آ + 

ھەرە ) ياغاچ كېسىش ئۈچۈن پوالتتىن ياسالغان 

 چىشلىق سايمان(.

 

 ؎ درخت بيد مجنوں کاٹتا ہے دشت ميں مجنوں

 مال ہے کيا اسے آرا مرے چاک گريباں کا 

 

 ِمْنَشاٌر َكبِْير )ج( َمنَاِشْير ُ ئەرەپچە: 
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  آرا چالنا

 ياغاچنى ھەرە بىلەن تىلىماق / آرے سے چيرنا

 کے سروں پر زندہ آرے چال دے"۔ "حرام کاروں 

) يَْنُشُر (  نَْشًرا ، َشقَّ  ئەرەپچە: نََشَر الَخَشَب 

 ) يَُشقُّ (  َشقًّا . بالِمْنَشاِر الَخَشَب 

 

 }آ + راس + تَہ{ )فارسی( )مؤنث( آراْستَہ

بېزىلگەن، زىننەتلەنگەن، پەردازالنغان / سجايا 

 ہوا،اسباب آرائش و زيبائش سے سنوارا ہوا.

 

 ؎ تھے معدن جواہر و صدکان علم و فن

 آراستہ ہميں سے تھا ايوان علم و فن 

 

 ُمَزيَّن ، ُمنَسَّق ، ُمَزْخَرف. ئەرەپچە: 

 

  آراستہ ہونا

 ياسانماق، بېزەلمەك، زىننەتلەنمەك.

ل بكذا ئەرەپچە:   تََزيُّن و تََحسُّن ، تََجمُّ

 

 محاورہ(  -)ار  آراستہ کرنا

رمەك / سجانا، سنوارنا، بېزىمەك، گۈزەەللشتۈ

 سنگارنا. 

تَْزيِْين، َزْخَرفَة )َزيَّن الُحْجَرةَ باألَثَاِث  ئەرەپچە: 

 العَْصِري(

 

 واحد( -}آ + را + اِش{ )فارسی( )مؤنث  آرائِش

 '''يەنە بىر خىل يېزىلىشى'''

 آرايِش }آ + را + يِش{ 

 جمع: آرائِشيں }آ + را + اِشيں{ 

زيب و زينت،  / ، بېزەك زىننەت  -زىننەت ، زىبۇ 

 سجاوٹ، زيبائش .

"شاہی خواب گاہ کی آرائش کا کيا کہنا، چپہ چپہ 

 بہشت کا نمونہ تھا۔" .

 ِزْينَةٌ  )ج( ِزيٌَن  ئەرەپچە: 

 

 }آ + را + اِشی{ )فارسی( آرائِشی

زىننەت ئۈچۈن ياسالغان، زىننەتلەيدىغان، بېزەش 

نسوب، رولىنى ئوينايدىغان نەرسىلەر / آرائش سے م

 سجاوٹی .

"بہت سے پودے آرائشی اغراض کے ليے استعمال 

 کيے جاتے ہيں۔". 

"خواتين نئے سال کی آمد کے جشن کی مناسبت 

 سے آرائشی اشيا خريد رہی".

.  ئەرەپچە: ُزْخُرفِيٌّ

  Ornamentalئىنگلىزچە: 

 

 واحد( -}آر + ُزو{ )فارسی( )مؤنث  آْرُزو

  جمع: آْرُزوئيں }آر + ُزو + ايں{

 ئۈمىد، ئارزۇ، تىلەك / تمنا، ارمان، اشتياق۔

"ورقہ نے آرزو ظاہر کی کہ کاش ميں آپ کی 

 ہجرت تک رہتا۔"، .

 أََمانُِي ، أََمل )ج( آَمال .ئەرەپچە: أُمنِيَة )ج(  

 

  آرزو بر آنا

تىلەك ئارزۇ ئۈمىد ئەمەلگە ئاشماق ،ئىشقا ئاشماق 

 مراد پوری ہونا۔  /

کس کا خيال پورا ہوا  "ہائے عشق کے کوچے ميں

 ہے کس کی آرزو بر آئی ہے۔" . 

ئەرەپچە: تََحقُُّق األُْمنِيَة و الَرْغبَة ، أدَرَك أْمنِيَة ، بَلََغ 

 َما تََمنَّاہ

 

  آرزو پوری کرنا
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 تىلەك ئۈمىدنى ئەمەلگە ئاشۇرماق .

 تَْحِقيُق األْمِنيَة . ئەرەپچە: 

 

 (واحد -}آر + می{ )انگريزی( )مؤنث  آْرمی

 ئارمىيە، قوشۇن، قىسىم / فوج، سپاہ، لشکر۔

"آرمی کنٹريکٹر نے پرسوں يہ بھی وعدہ کيا ہے 

 کہ ..... آپ کشمير جانے کا عزم کر ليں۔" .

 )ج(  ُجيُْوش . ئەرەپچە: َجْيش 

  Armyئىنگلىزچە: 

 

 

 مث(  -ا  -)ہ  آری

 جمع: آرياں، آريوں. 

  كىچىك ھەرە / آرا کی تصغير. 

 َمَناِشْير ْنَشاٌر َصِغْير )ج( مِ  ئەرەپچە: 

 

 

 

 ڑ……….. آ      

 }آ + ڑا{ )سنسکرت( )مذکر( آڑا

 جمع: آڑے }آ + ڑے{

ٹيڑھا، ترچھا، سيدھے  بۈگرى /  -ئەگرى، ئەگرى 

 رخ کے خالف۔

"پانی کے شوق اور اپنے پيچ ميں آپ بل کھا کر 

سرا ايسا آڑا ہو جاتا ہے کہ نوک سوراخ پر سے 

 سرک جاتی ہے۔" .

ج ، َمائِل . ئەرەپچە:   ُمعَوَّ

 

 }آ + ُڑو{ )ہندی( )مذکر( آُڑو

 جمع: آُڑو }آ + ُڑو{ 

 شفتالو .  / شاپتۇل 

"عسل مہيا کرنے والے پودے ..... آڑو ..... 

 . لوکاٹ وغيرہ۔"

 ئەرەپچە: َخْوخ.

 peach ئىنگلىزچە: 

 

 

 

 ز………. آ         

 حد(وا -}آ + ُزر + َدہ{ )فارسی()مذکر  آُزْرَدہ

 جمع: آُزْرَدگان }آ + ُزر + َدگان{ 

غەمكىن، كۆڭلى يېرىم / خفا، ناراض، ناخوش، 

 رہنجيدہ. 

 

 ؎ اب ياس کے پتلوں کو نہيں آس خدا سے

  لب آہ سے برہم دل آزردہ دعا سے

 

 ئەرەپچە: َكئِْيب، َحِزْين .

 قارشى مەنىسى: ُخوش، بے فِْکر . 
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 }آز + ما + نا{ )فارسی( آْزمانا

 نە بىر خىل يېزىلىشى''''''يە

 آْزماْونا }آز + ماؤ + نا{ 

 جانچنا، پرکھنا، امتحان کرنا۔ سىنىماق / 

"ابراہيم عليە السالم کو ان کے پروردگار نے چند 

 باتوں ميں آزمايا۔" .

بَەُ  ئەرەپچە:  اِْمتََحنَە، اِْختَبَرہ، اُْبتُِلَي، اَْباَلہ بالشيئ، َجرَّ

 .                 

 -}آز + ما + اِش{ )فارسی( )مؤنث  شآْزمائِ 

 واحد(

 جمع: آْزمائِشيں }آز + ما + اِشيں{ 

امتحان، جانچ، وہ فعل جو تجربہ کرنے  سىناق / 

 کے ليے ہو۔

"ان آزمائشوں سے مدد ملے گی جو گزشتہ سالوں 

 ميں ماہرين فن نے ترتيب دی ہيں۔" .

 اِْختِبَاٌر، تَْجِربَةٌ . ئەرەپچە: 

 

  رناآزمائش سے گذ

 قىيىن ئۆتكەەللرنى بېسىپ ئۆتمەك.

 ئەرەپچە: اِْجتَاَز فَتَْرةً َعِصْيبَةً 

 اِْجتاَزِت الباِلُد فِتَْرةً َعِصْيبَةً فِْي تاِرْيِخھا االَِخْيِر.

 

 }آز + ُمو + َدہ{ )فارسی( آْزُموَدہ

 جمع: آْزُموَدگان }آز + ُمو + َدگان{ 

لغان / جانچا تەجرىبە قىلىنغان، سىناقتىن ئۆتكەن ،سىنا

 ہوا، تجربے ميں آيا ہوا، مجرب۔

"آدھی رات ..... حضور قلب کے ليے وقت مناسب 

ہے جس کو مقبوليت دعا ميں مدخل عظيم ہے اور 

 يہ آزمودہ بات ہے۔" .

ٌب. ئەرەپچە:   ُمَجرَّ

 }آز + ُموَدہ + کار{ )فارسی( آْزُموَدہ کار

 ان{ جمع: آْزُموَدہ کاران }آز + ُمو + َدہ + کا + ر

تەجرىبىلىلك ئادەم، پىشقان ئادەم، ئىش كۆرگەن 

جو اپنے کام کا تجربہ رکھتا ہو، ماہر فن،   / ئادەم 

 تجربہ کار۔

ب ، َخبِْير ، َمِرْين ُمَحن َك ، ئەرەپچە:   ُمَجر ِ

  

 س……….. آ 

 واحد( -}آس{ )سنسکرت( )مذکر، مؤنث  آس

 '''يەنە بىرخىل يېزىلىشى'''

 آسا }آ + سا{ 

 سيں }آ + سيں{ جمع: آ

 ئۈمىد، ئارزۇ، تىلەك / اميد۔

 "آج ..... مجھے زندگی کی آس ہوئی ہے۔"

 أَمٌل ، َرَجاٌء. ئەرەپچە: 

يدی، مايُوسی .  قارشى مەنىسى: نَااُِم 

 

 }آ + سان{ )فارسی( آسان

ئاسان، ئوڭاي / سہل، جو کٹھن نہ ہو، دشوار کی 

 ِضد۔

تو ان "آپ کو جب دو باتوں ميں اختيار ديا جاتا 

 ميں جو آسان ہوتی اس کو اختيار فرماتے۔" .

 َسْھل.ٌ  ئەرەپچە: 

 Easyئىنگلىزچە: 

 

 واحد( -}آ + سا + نی{ )فارسی( )مؤنث  آسانی

 جمع: آسانِياں }آ + سا + نِياں{ 

ئوڭايلىق، ئاسانلىق / آسان ہونے کی حالت، سہولت، 

 دشواری کی ضد۔

 "بکری اتنی آسانی سے آزادانہ چہل قدمی سے
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 دست بردار ہونا نہ چاہتی تھی۔" .

 ئەرەپچە: ُسُھْولَةٌ.

 اَلَمْسئَلَةُ لَْيَسْت بَِھِذِہ السُُّھولَِة. 

 Easeئىنگلىزچە: 

 قارشى مەنىسى: ُدْشواری. 

 

 واحد( -}آس + تِين{ )فارسی()مؤنث  آْستِین

 جمع: آْستِينيں }آس + تی + نيں{ 

ُکرتے   /يەڭ ،چاپان، كۆڭلەك قاتارلىقالر نىڭ يىڭى 

يا شيروانی وغيرہ کا وہ حصہ جس ميں بازو رہتی 

 ہے۔

 

 ؎ گزری ہے عمر بيخود روتے لہو کے آنسو

 فرد عمل کا دھوکا ہو کيوں نہ آستين پر 

 

 )ج( أْكَمام ، ُرْدٌن ) ج ( أْرَدان ئەرەپچە: ُكمٌّ 

 

      

 ش……… آ             

}آ + شو + بِے + َچْشم{  آشوِب َچْشم

 )فارسی(

 واحد( -مؤنث )

 آنکھ دکھنا. كۆز ياللۇغى ، كۆز ئاغرىقى / 

"چونک آشوب اکثر متعدی ہوتا ہے اس ليے 

 صفائی کی اشد ضرورت ہے۔" 

َرِمَد …..      ئەرەپچە: َرَمٌد فِي العَْيِن ، َرِمَدْت َعْينُەُ 

ُجُل َرَمًدا، ُھَو   اَْرَمُد َو َعْيٌن َرْمَداء.ُالرَّ

 

 واحد( -ارسی()مذکر }آش + ياں{ )ف آْشیاں

 '''يەنە بىر خىل يېزىلىشى'''

 آْشيانَہ }آْش + يا + نَہ{ 

 جمع: آْشيانے }آش + يا + نے{ 

 قۇش ئۇۋىسى، قۇش چاڭگىسى / گھونسال .

"ديکھا تو ايک پرانا دھرانا ويرانہ ہے چغد و بوم 

 کا آشيانہ ہے۔" .

)ج(  ُعَشاٌش و أَْعشاٌش، َوْكٌر )ج(  ئەرەپچە: ُعشٌّ 

 ْوَكاٌر.أَ 

  a bird nestئىنگلىزچە: 

 

 

  آشیانہ بنانا

 قۇشنىڭ ئۇۋاياسىشى ، چاڭگا ياسىشى. 

 بَنَى الطَّائُِر ُعشَّە فِي الشََّجر َو َوْكًرا فِي الِجَدار 

 

 آ............. غ             

}آ + غوش )واؤ مجہول({  آغوش

 واحد( -)فارسی()مذکر، مؤنث 

 يں{ جمع: آغوشيں }آ + غو + ش

ئىككى قولنى يايغاندا بىر قولنىڭ  قۇچاق ، باغرى ) 

ئۇچىدىن يەنە بىر قولنىڭ ئۇچىغىچە بولغان ئارىلىق( 

گود، کولی، وہ حلقہ جو دونوں ہاتھ پھيال کر کسی  /

 کو دبوچنے اور سينے سے چمٹانے ميں بنتا ہے .

 

 ؎ مجھے آغوش مادر ہيں بھڑکتی آگ کے شعلے

کم پھولوں کے بستر  نہيں ہے فرش انگاروں کا

 سے 
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 ِحْضن االُم ِ )ج( أَْحَضان . ئەرەپچە: 

 

 

 

 آ.............. ف

 واحد( -}آف + تاب{ )فارسی( )مذکر  آْفتاب

 صبح ہر جو گوال روشن ايک/  كۈن قۇياش، ①

 ميں مغرب کو شام اور نکلتا سے مشرق پر آسمان

 . سورج ہے، ديتا دکھائی ڈوبتا

ھا کہ غروب آفتاب سے پہلے "اتنا وقت نہيں رہا ت

 تجہيز و تکفين سے فراغت ہو سکے۔" .

 ئەرەپچە: َشْمٌس.

  sunئىنگلىزچە:

 روشنی، کی سورج/  نۇرى كۈن ، ئاپتاپ ②

 دھوپ۔

 

 ؎ دور خزاں تھا باغ رسالت مآب ميں

 مرجھا رہے تھے سب گل تر آفتاب ميں

 

 َضْوُء الشَّْمس.   ئەرەپچە: 

  sunshineئىنگلىزچە: 

  

 ا مذ(  -)ف   تابی چہرہآف

 دۈگىلەك يۈز ، يۇمىالق چىراي / گول چہرہ.

      ە: َوْجەٌ ُمْستَِدْيٌر. ئەرەپچ

 

 -)انگريزی()مذکر  (  office}آ + فِس{ )  آفِس

 واحد(

 ئىشخانا / دفتر.

 ئەرەپچە: َمْكتٌَب، َدائَِرةٌ، ُمِدْيِريَّة، ُشْعبَةٌ. 

 

 گ……… آ 

 حد(وا -}آگ{ )سنسکرت()مؤنث  آگ

 ئوت / نار، آتش.

"آگ کی جستجو ميں جانا اور پيغمبری لے کر پلٹنا 

کے وقت سے اس وقت تک تو  موٰسی عليە السالم 

 کبھی ديکھا نہيں گيا۔".

 ئەرەپچە: نَاٌر )ج( نِْيَران، َحِرْيٌق. 

 fireئىنگلىزچە: 

 قارشى مەنىسى: آب، پانی.  

 

 

 ل………. آ      

 ث(}آ + لُو{ )سنسکرت()مؤن آلُو

 ياڭيۇ .

 "سطح مرتفع پر گيہوں اورآلو بوتے ہيں۔" .

 ئەرەپچە: بَطاِطس ، بََطاَطة .

 Potatoئىنگلىزچە: 

 

}آ + لُو + بُخا + را{  آلُو بُخارا 

 واحد( -)فارسی()مذکر 

 ايک گول کھٹ ميٹھا پھل . ئالۇچا / 

"آلو بخارا گرمی کے درد سر، تپ صفراوی، قے 
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ليے استعمال کيا  متلی اور پياس کو روکنے کے

 جاتا ہے "۔

 ئەرەپچە: بُْرقُوٌق .

 plumئىنگلىزچە: 

 

 -}آ + لُو + َدگی{ )فارسی( )مؤنث  آلُوَدگی

 واحد(

 '''يەنە بىرخىل يېزىلىشى'''

 آلُوْدگی }آ + لُود + گی{ 

 جمع: آلُوَدِگياں }آ + لُو + َدِگياں{ 

 بۇلغۇنۇش، مەينەت بولوش / گندگی، آاليش۔

 

 دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف؎ کرتا ہے 

 منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے اميں

 

ٌث. ئەرەپچە:   تَلَوُّ

 

 

 م………. آ           

 واحد( -}آم{ )سنسکرت()مذکر  آم

 '''يەنە بىرخىل يېزىلىشى'''

 اَْنب }اْمب{ 

  جمع: آم ، آموں. 

 مانگۇ / منطقہ حارہ کا ايک مشہور اور لذيذ پھل. 

حب کھڑکی پر جھکے ہوئے آم اور "رائے صا

خربوزے، ليچياں اور سنترے لے لے کر گائتری 

 کو ديتے جاتے تھے۔" .

   َماْنُجو ، الَماْنجا .   ئەرەپچە: 

  Mangoئىنگلىزچە: 

 

 

 واحد( -}آم + َدنی{ )فارسی()مؤنث  آْمَدنی

 '''يەنە بىر خىل يېزىلىشى'''

 آْمَدنی }آم + َدنی{ 

 آ + َمَدنِياں{ جمع: آَمَدنِياں }

كىرىم ، نەپ، پايدا، مەنپەئەت / يافت، نفع، خرچ 

 اور نقصان کی ضد۔

"اس وقت بھی دو ہزار روپيہ ماہوار آمدنی کا 

 اوسط ہے۔" .

 إْيراََدات . ئەرەپچە: َدْخل ، إْيَراد ) ج( 

 

 ن………. آ 

 واحد( -}آْنت )ن مغنونہ({ )سنسکرت()مؤنث  آْنت

 ائے مجہول({ جمع: آْنتيں }آں + تيں )ي

ئۈچەي / پيٹ کے اندر لمبا نلکی کی قسم کا ايک 

 نرم عضو جس ميں غذا کا فضلہ جمع ہوتا ہے۔

"سب سے پہلے مريض کی آنتوں کی حالت 
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 ديکھيں۔" .

 اَْمعاء . ئەرەپچە: ِمعًى )ج( 

 

 

 واحد( -}آں + دھی{ )سنسکرت()مؤنث  آْندھی

 جمع: آْندِھياں }آں + دِھياں{ 

و غبار کے ساتھ بہت تيز ہوا، طوفان  بوران / گرد

 باد۔

 

؎ کدھر ہے اے موت ؟ آ، کہ غم سے لبوں پر اب 

 جان آ رہی ہے

وہ شمع، جو يادگار شب تھی، اسے بھی آندھی بجا 

 رہی ہے 

 

 ئەرەپچە: عاِصفَةٌ ) ج( َعَواِصُف. 

 

 واحد( -}آں + ُسو{ )سنسکرت( )مذکر  آْنُسو

 كۆز يېشى / اََشْک .

اٹھ اٹھ کے روتی اور يوں ٹپ ٹپ  "وہ صبح کو

آنسو گراتی ہيں جيسے پتيوں پر سے شبنم کی 

 بونديں گرتی ہوں" .

 ُدُموٌع . ئەرەپچە: َدْمٌع ) ج( 

 

 واحد( -}آْنکھ{ )سنسکرت()مؤنث  آْنکھ

 '''يەنە بىرخىل يېزىلىشى'''

 آْنک }آْنک{ 

 جمع: آْنکھيں }آں + کھيں{ 

آلہ كۆز / وہ عضو جس سے ديکھتے ہيں، 

 بصارت۔

 

؎ کہيں کس سے کہ ہيں تعبير اک خواب مسرت 

 کی

 يہ آنکھيں اشک ريز اپنی يہ دامن خونچکاں اپنا 

 

 ُعيُوٌن . ئەرەپچە: َعْيٌن ) ج( 

 

 

 و………… آ 

 }آ + وے + زاں{ )فارسی( آویزاں

ئېسىپ قويۇلغان، ساڭگىالپ تۇرغان، ئېسىلغان / 

 لٹکا ہوا يا لٹکايا ہوا، معل ق۔

ے ايک حصے ميں تقريباً تمام شاہان "عمارت ک

 فرانس کی تصاوير آويزاں ہيں۔" .

 عَلٌَّق .ئەرەپچە: مُ 

 

 

 ء……… آ      

 ا مذ( )آئينہ کا مخفف(  -نَہ() ف  -ِء  -) آ  آئنہ

 ئەينەك / منہ ديکھنے کا شيشہ

 َمرايا . ئەرەپچە: ِمْرآةٌ ) ج( 

 

 او(  -)آ  آؤ

مصدر سے جمع كەل، بىرى كەل، بۇياققا كەل / آنا 

 امر حاضر.
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ئەرەپچە: تَعَال م تَعَاِلْي ، أُْحُضْر م اُْحُضِرْي ، تَقَدَّْم م 

 تَقَدَِّمْي.

 

 مذ( -ا  -)انگ  ( idea ( آئیڈیا

 تصور. ئوي، پىكىر / خيال، 

 ئەرەپچە: فِْكَرة.ٌ

 

 واحد( -}آ + ای + نَہ{ )فارسی()مذکر  آئِینَہ

 '''يەنە بىرخىل يېزىلىشى'''

 ہ }آ + يی + نَہ{ آيِينَ

 جمع: آئِينے }آ + ای + نے{ 

 ئەينەك / منھ ديکھنے کا شيشہ ۔

 

 

 ؎ وہ آئينہ تو سنگ ظلم و استبداد نے توڑا

 تم اب ديکھو گے جلوہ کيوں کر اپنی خودنمائی کا 

 

 َمرايا. ئەرەپچە: ِمْرآة )ٌ ج ( 

 mirror ئىنگلىزچە: 
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 ب……….. ا 

 

 }اَب + تَک{ اَْب تَک

 ھازىرغىچە .

 ئەرەپچە: اِلَى االن، حتى االن.

 

  مذ(  -ا  -بَا {) ار  -} اَْب  اَبّا

 دادا، ئاتا / باپ. 

 ئەرەپچە: اٌَب ، واِلٌد. 

 Fatherئىنگلىزچە: 

 

اَبَّا  -اب ا حضور  -ابَّا جی  -) اَبَّا جانی  اَبَّا جان

 ا مذ( -مياں( ) ار 

الر ئاتىسىنى ھۆرمەت بىلەن مۇشۇنداق چاقىرىدۇ بالى

 بچے اپنے والد کو ان لفظوں سے پکارتے ہيں. /

 مص( -نا { ) ہ  -بال  -} اُ  اُبالنا

 قايناتماق / جوش دينا، کھوالنا.

 ئەرەپچە: اَغلَى الماَء.

 

}اَْبر{ ) بفتح اول و بسکون دوم و سوم(  اَْبر 

 واحد (  -)فارسی() مذکر 

 “ ر خىل يېزىلىشىيەنە بى”

 اَبَر }اَبَر{ 

 بۇلۇت / بادل، بدلی۔

 "ايک ابر کا ٹکڑا آيا اور دائی کو گھير ليا".

 سحائُِب.  ئەرەپچە: َسَحاٌب ) ج( 

  a cloudئىنگلىزچە: 

 

 صف( -َرْص { ) ع  -} اَْب  اَْبَرصْ 

 ئاق كېسەل ئادەم / سفيد کوڑھ کا بيمار، کوڑھی. 

 بُْرٌص. اُء )ج( ئەرەپچە: أَْبَرْص م بَْرصَ 
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 واحد (  -} اَب + ُرو { )فارسی() مذکر  اَْبُرو

 "يەنە بىرخىل يېزىلىشى"

 اَبْھُرو } اَبھ + ُرو { 

 جمع: اَْبُروئيں } اَب + ُرو + ايں { 

قاش / آنکھ کے اوپر کی محراب نما ہڈی پر دو 

 طرفہ بالوں کی لکير، بھوں، بھويں۔

 

 ون کے نثارکچھ اشاروں ہی سے کہہ دے تری چت 

 کس پہ تولے ہوئے تلوار ہے ابرو تيرا

 

ُب . ئەرەپچە: حاِجُب ) ج(   َحواج 

 . the eyebrowئىنگلىزچە: 

 

 -}اَب + رے + َشم{ )فارسی() مذکر  اَْبریَشم

 واحد ( 

 يىپەك / کچا ريشم .

"وہاں شراب و ابريشم بيچ کر بڑی بڑی رقموں 

 ۔".کے ہمراہ مغربی تاثرات بھی لے کر آتے ہيں

 قُُزوٌز. ئەرەپچە: قَزٌّ )ج( 

 

 -}اُب+ کا + ای{ )سنسکرت()مؤنث  اُْبکائی

 واحد(

 جمع: اُْبکائِياں }اُب + کا + اِياں{ 

كۆڭۈل ئېلىشماق، كۆڭۈل ئاينىماق / کھايا پيا حلق 

کی طرف لوٹنے کی تحريک، قے آنے کی حالت، 

 متلی، مالش۔

 "کبھی ہچکی آتی ہے کبھی ابکائی".

 َغثَيَاٌن .ئەرەپچە: 

 The act of vomitingئىنگلىزچە:

 

 مص( -) ہ  نا{  -بَْل  -} اُ  اُبلنا

قاينىماق ) چۆگۈن ، قازان قاتارلىقالرنىڭ ئىچىدىكى 

سويۇقلۇق كۈچلۈك ئوتنىڭ تەسىرى تۈپەيلى قىزىپ 

ۋاراقالپ تۇرماق( / کھولنا، جوش کھانا، جوش کھا 

 کر باہر نکل آنا. 

 ياٌن ) َغلَى يَْغِلْي َغْليًا و َغلَيَاًن( ئەرەپچە: َغْلٌي، َغلَ 

 

 مذ( -ا  -بُو( ) ع  -) اَْب  اَبُّو

 دادا، ئاتا / باپ. 

 ئەرەپچە: اٌَب، واِلٌد.

 

 پ…………. ا 

 

 -}اَپ + َريل )ی لين({ )انگريزی( )مذکر  اَْپَریل

 واحد(

شەمسىيە ئايلىرىدىن تۆتىنچى ئاي، ئاپرېل / عيسوی 

 و تيس دن کا ہوتا ہے ۔سال کا چوتھا مہينہ ج

 ئەرەپچە: اَْبِريل، نَْيساٌن. 

  Aprilئىنگلىزچە:

 

  اپیل کورٹ

 ئالىي سوت مەھكىمىسى.

 َمْحَكَمةُ ااِلْسِتئْناف.

 

 ت……….. ا 

 

 }اُتار + نا{ )سنسکرت( اُتاْرنا

 اوپر سے نيچے النا۔ چۈشۈرمەك / 

"مزدور کہيں سامان اتار رہے ہيں کہيں الد رہے 

 ہيں۔".

 ەپچە: اِْنَزاٌل، اِْھبَاٌط. ئەر
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 ٹ……….. ا 

 

 -[ )انگريزی()مذکر Atlas}اَْٹ + لَس{ ] اَٹْلَس

 واحد(

 '''يەنە بىر خىل يېزىلىشى'''

 اَيٹْلَس }اَيٹ )ی لين( + لَس{ 

 جمع: اَٹْلَس }اَٹ + لَس{ 

خەرىتىلەر توپلىمى / ملکوں کے نقشوں  ئاتالس، 

 کی کتاب. 

يخی اٹلس کے نقشہ نمبر "اسپين کا نقشہ ..... تار

 سے تيار کيا گيا ہے۔". 16اور  15

راٌت ُجْغَرافِيَّةٌ ،َمْجُموَعةُ  ئەرەپچە: أَْطلَس، ُمَصوَّ

 َخَرائَِط ُجْغَرافِيَّة.

 

 }اَٹھ + ٹھا + َرہ{ )سنسکرت( اَٹّھاَرہ

 '''يەنە بىر خىل يېزىلىشى'''

ارا }اَٹھ + ٹھا + را{   اَٹھ 

 (۔18)ئون سەككىز / دس اور آٹھ 

"ميری ان کی اٹھارہ سال سے دانت کاٹی دوستی 

 ہے۔".

 ئەرەپچە: ثَمانِيَةَ َعَشر م ثمانَِي َعَشَرةَ 

  eighteenئىنگلەزچە: 

 

 عدد کسری و تر تيبی( -) ہ  اٹھارواں

 ئون سەككىزىنچى / سترہ کے بعد کا. 

 ئەرەپچە: الثاِمُن َعَشَر 

 

 عدد ترتيبی( -) ہ  اٹھارویں

زىنچى " دىگەن سۆز نىڭ ئاياللىق " ئون سەككى

 شەكلى / اٹھارواں کی تانيث. 

 ئەرەپچە: الثاِمنَةُ َعَشَرةَ 

 

 }اَٹھ + ٹھا + سی{ )سنسکرت( اَٹّھاسی

 '''يەنە بىر خىل يېزىلىشى'''

 اٹھاسی }اٹھا + سی{ 

 (۔88سەكسەن سەككىز / اَس ی اور آٹھ )

 "اٹھاسی فی صدی ٹين ..... استعمال ہوتا ہے۔".

 رەپچە: ثمانِيَةٌ و ثمانون م ثماٌن و ثمانون.ئە

 eighty-eightئىنگلىزچە: 

 

 }اَٹھ + ٹھان + وے{ )سنسکرت( اَٹّھاْنوے

 (۔98توقسان سەككىز / نوے اور آٹھ )

 ئەرەپچە: ثمانِيَة و تِسعون م ثمان و تسعون.

 

 }اَٹھ + ٹھا + َون{ )سنسکرت( اَٹّھاَون

 )58ئەللىك سەككىز / پچاس اور آٹھ )

خمسون. َخْمُسون ، م ثماٌن وَّ  ئەرەپچە: ثَمانِيِةُ وَّ

 

 عدد( -ئيس( ) ہ  -ٹھا  -) اَ  اٹھائس

 يىگىرمە سەككىز / بيس اور آٹھ .

 ثمانية و عشرون م ثمان و عشرون.

 

  ) ہ عدد کسری و ترتيبی(  اٹھائیسواں

 يىگىرمە سەككىزىنچى / ستائيس کے بعد کا. 

 .ئەرەپچە: الثامن و العشرون 
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 عدد ترتيبی( -) ہ  اٹھائیسوایں

" يىگىرمە سەككىزىنچى " دىگەن سۆز نىڭ ئاياللىق 

 شەكلى / اٹھائيسواں کی تانيث. 

 الثامنة و العشرون. ئەرەپچە: 

 

 }اَٹَھت + تَر{ )سنسکرت( اَٹَھتَّر

 )87سەكسەن يەتتە / ستر اور آٹھ )

َسبْ  َسْبعُون، م ثََماُن وَّ  عُون.ئەرەپچە: ثََمانِيَةُ وَّ

 

 ث………. ا 

 

}اَثَر + اَن ) ن غنہ( + گيز )ی  اَثَر اَْنگیز

 مجہول({

تەسىرلىك ، كىشىنى ھاياجانغا سالىدىغان ، كىشىدە 

 كۈچلۈك تەسىرات قوزغايدىغان / متاثر کرنے واال۔

 

 وفور شوق سے کيا کيا ہوا اثر انگيز 

 وہ دل کا نغمہ کہ جو بے نياز ساز رہا

 

.ئەرەپچە: ُمَؤث ٌِر،   ذَاُت اَثَر 

 

 خ………… ا 

 

 واحد، جمع( -}اَخ + بار{ )عربی()مذکر  اَْخبار

 جمع: اَْخبارات }اَخ + با + رات{

گېزىت / خبروں کی اشاعت کے ليے چھاپ کر 

 تقسيم کيا جانے واال پرچہ.

"صبح کے اخباروں ميں عجيب و غريب عنوانوں 

 کے تحت ..... مضمون نکلے۔".

 َجرائُِد.  ئەرەپچە: َجِرْيَدةٌ )ج(

  newspaperئىنگلىزچە: 

}اَخ + روٹ )و مجہول({  اَْخروٹ

 واحد( -)سنسکرت()مذکر 

 جمع: اَْخروٹ }اَخ + روٹ )و مجہول({ 

 ياڭاق.

"بندوق کے کندوں کے ليے بہترين لکڑی اخروٹ 

 کی ہے۔".

 أَْجواٌز  ئەرەپچە: َجْوٌز )ج( 

 

 

 

 ع(واحد، جم -}اَخ + الق{ )عربی()مذکر  اَْخالق

ئەدەپ، خۇلق ، ئەخالق / عادت، خصلت، طور 

 طريقہ )اچھا يا برا(۔

"کپتان اس جہاز کا بہت اخالق سے ميرے ساتھ 

 پيش آيا۔".

 

 د……… ا 

 

 -مث( )مؤنث  -ا  -سی( ) ہ  -دا  -) اُ  اُداِسی

 واحد(

 '''يەنە بىر خىل يېزىلىشى'''

 اُوداسی }اُو + دا + سی{ 

 اں{ جمع: اُداِسياں }اُدا + ِسي

قايغۇ / اداس کا اسم کيفيت، مالل، غمزدگی،  -غەم 

 دکھ .

" ميرے دوست ہی ميرے حقيقی بھائی بہن ہيں جن 
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کے ساتھ ميں اپنی خوشی اور اداسی شيئر کرتی 

 ہوں ".

 ئەرەپچە: ُحْزٌن، َملٌَل.

 Sadnessئىنگلىزچە: 

 

 }اَدا + کار{ )فارسی()مذکر( اَداکار

 }اَدا + کا + َرہ{  ئاياللىق شەكلى : اَداکاَرہ

ئارتىس / ڈرامے وغيرہ ميں کام کرنے واال ، 

 ايکٹر۔

"اداکار اور فن کار عليحدہ عليحدہ مشق کرتے 

 ہيں۔".

 ئەرەپچە: ُمَمث ٌِل.

  actorئىنگلىزچە: 

 

 

 واحد( -}اَد + َرک{ )سنسکرت()مؤنث  اَْدَرک

 زەنجىۋىل.

 "نمک دھنيا ادرک لہسن بقدر ضرورت۔".

 َجبِْيلئەرەپچە: َزنْ 

 green gingerئىنگلىزچە: 

 

 

 واحد( -}اُدھار{ )سنسکرت()مذکر  اُدھار

 '''يەنە بىر خىل يېزىلىشى'''

 اُودھار }اُو + دھار{ 

 لين پر وعدے کے ادائی آئندہ/  ئۆتنە قەرز، ①

 قرض۔ دين،

 . ُديُونٌ (  ج) َدْينٌ  قُُروٌض، ( ج) قَْرضٌ : ئەرەپچە

 مستعار۔ /  ئارىيەت ②

 

 چھينتا نہيں ہے کبھی دے کے ايک بار؎ وہ 

 شاياں اسے نہيں ہے کہ بندوں کو دے ادھار

 

 ئەرەپچە: ُمْستَعاٌر.

 

 متعلق فعل( -َدَھر{ ) بکسر اول( ) ہ  -} اِ  اَِدھر

 بۇيەر، بۇتەرەپ / اِس جانب، اِس طرف، يہاں.

 ئەرەپچە: ُھنا، في ھذا الجانِب.

 

  متعلق فعل(  -َدَھر{ ) بضم اول( ) ہ  -} اُ  اَُدھر

 '''يەنە بىر خىل يېزىلىشى'''

 اُودَھر }اُو + دَھر{ 

اُس جگہ، اس  ئاۋۇيەر، ئاۋۇ تەرەپ، ئۇيەر / 

 جانب، اُس طرف، وہاں۔

"اب کے، ادھر آم بالکل نہيں ہوئے، آپ فرمائيں تو 

 ميں يہاں سے کچھ بھيجوں۔".

 ئەرەپچە: ُھناك، في ذلك الجانِب. 

 

 -مث( )مذکر  -ا  -را{ ) ہ  -ُدھو  -} اَ  اَُدھورا

 واحد(

 ئاياللىق شەكلى: اَدُھوری }اَدُھو + ری{ 

 جمع: اَدُھورے }اَدُھو + رے{

 ( .ضد کی پُورا) نصف آدھا، /  يېرىم ①

 ئەرەپچە: نِْصٌف.

 ناتمام،/  قالغان يولدا ،يېرىم پۈتمىگەن كەم، ②

 پہنچا نہ کو تکميل پايہ ابھی جو ناقص، نامکمل،

 ہو۔
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 ے جو کام کيا تھا ادھورا رہ گيا۔"."اس ن

 َغْيُر كاِمل.  ئەرەپچە: ناقِص، 

 incomplete…unfinishedئىنگلىزچە: 

 

 ڈ……… ا 

 

 }اَدھيڑ )ی مجہول({ )سنسکرت( اَدھیڑ

ئوتتۇرا ياش / جس کی جوانی ختم اور بڑھاپا آغاز 

 ہو، ميانہ سال، نہ بوڑھا نہ جوان۔

 ْھٌل )ج(  ُكُھوٌل. اَْنصاٌف، كَ  ئەرەپچە: نََصٌف )ج( 

 middle-agedئىنگلىزچە: 

 

 ( )انگريزی(Editor}اَڈی + ٹَر{ )  اَِڈیٹَر

 '''يەنە بىرخىل يېزىلىشى'''

 اَيِڈيٹَر }اَے )ی لين( + ڈی + ٹَر{ 

مۇھەررىر، تەھرىرلىك خىزمىتى بىلەن 

شۇغۇلالنغۇچى كىشى / اخبار يا جريدے کا مدير؛ 

 اشيہ نگار۔کتاب يا علمی مواد کا مرتب و ح

 "رسالہ امريکن مشينسٹ کا اڈيٹر لکھتا ہے۔".

ُر الَجِرْيَدة.ئە  رەپچە: ْمَحر ِ

 

( )انگريزی( edition}اَڈی + َشن{ )  اَِڈیَشن

 واحد ( -)مذکر 

 '''يەنە بىر خىل يېزىلىشى'''

 اَيِڈيَشن }اَے )ی لين( + ڈی + َشن{ 

نەشىر، باسما / کسی مطبوعہ )کتاب وغيرہ( کی 

 اعت۔ايک اش

"آج سے دس يا پندرہ سال قبل کے ايڈيشنوں ميں 

 اس کا ذکر تک نہيں۔".

 َطبَعاٌت.  ئەرەپچە: َطْبعَةٌ )ج( 

 

 

 ر………. ا 

 

 }اََرب{ )سنسکرت( اََرب

 مىليارد / سو کروڑ۔

"جس کی جمع نو ارب چوبيس کروڑ ساٹھ الکھ 

 سولہ ہزار بياسی دام ہے۔".

 باَليِن. ئەرەپچە: بِْليُون )ج( 

  one hundred millionsنگلىزچە: ئى

 

 }اَر + زاں{ )پہلوی( اَْرزاں

 ئەرزان، باھاسى تۆۋەن / کم بہا، کم قيمت، سستا۔

 "اس نے ضروريات زندگی کو ارزاں بنايا۔".

 ئەرەپچە: َرِخْيٌص.

 cheapئىنگلىزچە:

 

  ارزاں کرنا

باھانى چۈشۈرمەك ،ئەرزانالشتۇرماق / قيمت کم 

 کرنا .

 ِخْيٌص.ئەرەپچە: تَرْ 

 

  اَرزاں ہونا

 ئەرزانالشماق / قيمت کم ہونا، بھاؤگرنا.

ئەرەپچە: ُرْخًصا ) َرُخَص الَشْيء ُ يَْرُخُص ُرْخًصا( 

. 

 

 ڑ…….. ا 

 

 -}اَڑ + تا + ِليس{ )سنسکرت( )مذکر  اَْڑتاِلیس
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 واحد(

 '''يەنە بىر خىل يېزىلىشى'''

 اَٹْھتاِليس }اَٹھ + تا + ِليس{ 

 )48اليس اور آٹھ )قىرىق سەككىز / چ

 ئەرەپچە: ثمانِيَةٌ و اَْربعون م ثمان و اربعون.

 forty eightئىنگلىزچە: 

 

 واحد( -}اَڑ + تِيس{ )سنسکرت( )مذکر  اَڑتِیس

 '''يەنە بىر خىل يېزىلىشى'''

 اَڑھتِيس }اَڑھ + تِيس{ 

 )38تيس اور آٹھ ) ئوتتۇز سەككەز / 

روپے "آپ بندوق سے ماريں گے ........ اڑتيس 

 کی مرغی کو۔".

 ئەرەپچە: ثمانِيَة و ثالثون م ثمان و ثالثون.

 thirty eightئىنگلىزچە: 

 

 واحد( -}اَڑ + َسٹھ{ )سنسکرت()مذکر  اَْڑَسٹھ

 '''يەنە بىر خىل يېزىلىشى'''

 اَْڑَسٹ }اَڑ + َسٹ{ 

 )68ساٹھ اور آٹھ ) ئاتمىش سەككىز / 

ڑواہٹ "اڑسٹھ تيرتھ کو آئی تمری تو بھی نہ گئی ک

 ..... مشہور کہاوت ميری ان کی اڑسٹھ نبھی۔".

 ئەرەپچە: ثمانِيَة و ستون م ثمان و ستون.

 sixty eightئىنگلىزچە: 

 

 }اُڑ + نا{ )سنسکرت( اُْڑنا

 . کرنا پرواز/  ئۇچماق ①

 

 

 کيا تاب جو اڑنے ميں براق اس کا ہود ساز 

 وہ تخت سليماں ہے يہ جبريل کی پرواز

 

 اٌن ) طار يَِطْيُر َطْيًرا و َطيَرانًا(ئەرەپچە: َطيَر

 To flyئىنگلىزچە: 

 

 رفتاری تيز /  ماڭماق تېز ، چاپماق ئۇچقاندەك ②

 دوڑنا۔ چلنا؛ جلد بہت جانا، ساتھ کے

 

 اڑ کے آيا جو سمند شہہ واال رن ميں

 سب يہ سمجھے کہ ہما جوڑ کے شہپر آيا 

 

 يَِفرُّ  فَِراًرا. ئەرەپچە: فَرَّ 

 

 ز…….. ا 

 

 واحد( -}اِز + ِدحام{ )عربی()مذکر  اِْزِدحام

 '''يەنە بىر خىل يېزىلىشى'''

 اِْزِدہام }اِز + ِدہام{ … اِْژِدحام }اِژ + ِدحام{ 

 قىستاڭچىلىق / بھيڑ، مجمع، ہجوم، جمگھٹ۔

 

 ؎ ديکھ وہی ہے الش امام شہيد کی

 ارواح انبيا کا جہاں ازد حام ہے 

 

 ٌم.ئەرەپچە: ِزَحاٌم، اِْزِدَحا

 

 س……. ا 

 

( )انگريزی( Hospital}اَس + پَتال{ ) اَْسپَتال

 واحد( -)مذکر 

 '''يەنە بىر خىل يېزىلىشى'''
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 ہَْسپَتال }ہَس + پَتال{ 

دوختۇرخانا / مريضوں کے عالج اور تيمار داری 

 کی جگہ، شفاخانہ۔

ميں  اسپتال"تمھاری بيوی کی بھاوج يہاں ہمارے 

 عالج کرانے آئی تھی۔".

 ُمْستَْشَفيَات. پچە: ْمْستَْشٰفى )ج( ئەرە

 

 

 

( Spring}اِس + پِِرْنگ )ن غنہ({ ) اِْسپِِرْنگ

 )انگريزی(

 واحد( -)مذکر  

 پۇرژىنا .

"اس حالت ميں اعصاب کی لچک اسپرنگ کا کام 

 ديتی ہے۔".

 َزناب ُك. ئەرەپچە: َزْنبََرٌك )ج( 

 

 

 

 

}اِس + پِے + َشِلْسٹ{ )  اِْسپیَشِلْسٹ

Specialist  )انگريزی( ) 

مۇتەخەسسىس ،ئىختىساس ئىگىسى / کسی فن کا 

 خصوصی ماہر، متخصص۔

 " فن کے اسپيشلسٹ کو نظرانداز کيا جا رہا ہے۔".

 اِْخصائيُّون. ئەرەپچە: اِْخصائِيٌّ )ج( 

 

 واحد( -}اُس + تاد{ )فارسی()مذکر  اُْستاد

 '''يەنە بىر خىل يېزىلىشى'''

 . اُوْستاد }اُوس + تاد{ ُوْستاد }ُوس + تاد{ ..

 جمع: اَساتِذَہ }اَسا + تِذَہ{

 ئاياللىق شەكلى : اُْستانی }اُس + تا + نی{ 

 يا علم کسی/ ) ئوقۇتقۇچى ئۇستاز، مۇئەللىم، ①

 واال۔ سکھانے کا( فن

"شعبہ عربی کے استاد اعٰلی کی جگہ برسوں خالی 

 پڑی رہی۔".

ٌم. تِذَة ، ُمدَ اََسا ئەرەپچە: اُْستاذٌ )ج(   ّ ٌس، ُمعَل   ر ِ

م يا عل فن، کسی) ماہر/  ماھىر ئۇستا، پىشقان، ②

 صناعت وغيرہ ميں(۔

 

 ؎ ريختے کے تمھيں استاد نہيں ہو غالب

 کہتے ہيں اگلے زمانے ميں کوئی مير بھی تھا

 

 َمَھَرةٌ.  ەپچە: َماِھٌر )ج( ئەر

 

 -}اُس + تا + نی{ )فارسی()مؤنث  اُْستانی

 واحد(

 ياں }اُس + تا + ِنياں{جمع: اُْستانِ 

 ئاياللىق شەكلى : اُْستاد }اُس + تاد{ 

 ئايال ئوقۇتقۇچى / معلمہ .

 "ماں کا ڈر جالد استانی کے برابر کيوں ہونا ہے۔".

َسةٌ،   ُمعَل َِمةٌ. ئەرەپچە: ُمَدر ِ

 

 }اَس + تَر{ )فارسی( اَْستَر
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كىيىمنىڭ ئەستىرى / دوہرے کپڑے کی نيچے کی 

 تہ.

 بِطاناٌت. طانَةٌ )ج( ئەرەپچە: بِ 

 

 -}اِس + تِری{ )سنسکرت( )مؤنث  اِْستِری

 واحد(

 '''يەنە بىرخىل يېزىلىشى'''

 اِْستْری }اِست + ری{ 

 جمع: اِْستِْرياں }اِس + تِر + ياں{ 

 دەزمال.

 دھلوانے کی ضرورت نہ استری کی حاجت۔". " 

 .  ئەرەپچە: ِمْكواةٌ )ج( َمكاو 

 

 

 

( Station+ َشن{ )}اِس + ٹے  اِْسٹیَشن

 )انگريزی()مذکر(

ۋوگزال / وہ مقام جہاں ريل  پويىز ئىستانسى، 

 گاڑی ٹھہر کر مسافروں کو اتارتی اور ليتی ہے۔

ِة الَحِدْيِد.  ئەرەپچە: َمَحطَّةُ ِسكَّ

 

 ( )انگريزی(steam}اِس + ٹِيم{ ) اِْسٹِیم

 بھاپ . ھور، پار / 

 اَْبِخَرةٌ.  ئەرەپچە: بُخاٌر )ج( 

 

( )انگريزی( School}اِس + ُکول{ ) ْسُکولاِ 

 واحد( -)مذکر 

 مەكتەپ.

" گيارہ برس کے بچے جو علی العموم زيادہ سے 

زيادہ اسکول کی چوتھی پانچويں جماعت ميں 

پڑھتے ہيں، ان کی رياضی دانی بس حساب کے 

 چند ابتدائی قواعد تک محدود ہوتی ہے۔".

 َمداِرُس. ئەرەپچە: َمْدِرَسةٌ )ج( 

 

 

 

  اس کی بنسبت

 بۇ نىڭغا قارىغاندا، ئۇنىڭغا قارىغاندا.

 ….ئەرەپچە: بِالن ِْسبَِة اِلَى َكذَا

 

( Smuggler}اِس + َمگ + لَر{ ) اِْسَمْگلَر

 واحد( -)انگريزی()مذکر 

ئەتكەسچى / قانون کے خالف چوری چھپے مال 

 کی درآمد برآمد کا کاروبار کرنے واال شخص۔

ب )ج بُون. ( ئەرەپچە: ُمَھر ِ  ُمَھر ِ
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 ع…….. ا 

 

 واحد( -}اِعا + نَت{ )عربی( )مؤنث  اِعانَت

 جمع: اِعانَتيں }اِعا + نَتيں{ 

 ياردەم / مدد، امداد .

غريبوں کی اعانت  ----"آپ صلۂ رحم کرتے ہيں 

 کرتے ہيں۔".

 ئەرەپچە: َدْعٌم.

 helpئىنگلىزچە: 

 

 ف…….. ا 

 

 احد(و -}اِف + الس{ )عربی()مذکر  اِْفالس

پېقىرلىق، كەمبەغەللىك، موھتاجلىق / مفلسی، 

 تنگدستی، مالی محتاجی، امارت کی ضد۔

"تم افالس کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ 

 کرو۔".

 ئەرەپچە: فَْقٌر، َعَوٌز.

 

 }اَف + واہ{ )عربی()مؤنث( اَْفواہ

 جمع: اَْفواہيں }اَف + وا + ہيں )ی مجہول({ 

بازاری خبر، بے  پاسات، سۆز چۆچەك / -پىتنە 

 اصل بات، اُڑتی خبر. 

 

 ؎ ہو جن افواہوں سے دو ہمسايہ قوموں ميں فساد

 بے تکلف آپ انہيں اخبار ميں ديتے ہيں چھاپ

 

 شائِعاٌت، ِاشاَعةٌ )ج(  اِشاعاٌت. ئەرەپچە: َشائِعَةٌ )ج( 

  rumour, hearsayئىنگلىزچە: 

 

 

 ک……… ا 

 

 }اُک + تا + نا{ )سنسکرت( اُْکتانا

ېرىكمەك، ئىچى پۇشماق، بىزاربولماق / )کسی ز

بات وغيرہ سے( جی بھر جانا، تنگ آنا، بيزار ہونا 

. 

يَْسئَُم َسأًَما و َسآَمةً ،َملَّ  ئەرەپچە: َسئَِم الشَّْيَء و منە 

 فاُلٌَن عن الشَّيِء يََملُّ َملاَلً و َمالالً.

 

 -}اِک + تا + ِليس{ )سنسکرت()مذکر  اِْکتاِلیس

 واحد(

 )41چاليس اور ايک ) قىرىق بىر / 

 "مسجد کی محراب اکتاليس فٹ اونچی .... ہے۔".

 ئەرەپچە: واِحٌد و اربعون م واِحَدةٌ و اربعون.

 forty-oneئىنگلەزچە: 

 

( October}اَک + تُو + بَر{ ) اَْکتُوبَر

 )انگريزی( )مذکر(

ساِل عيسوی کا  ئاي( /  -10ئۆكتەبىر ) مىالدىيە 

 دن کا ہوتا ہے۔ 31جو  دسواں مہينہ

"ہنس، کے فاضل ايڈيٹر اکتوبر کے رسالے ميں 

 فرماتے ہيں".

 ئەرەپچە: اُْكتُوبِر .

 

 واحد( -}اِک + تِيس{ )سنسکرت()مذکر  اِْکتِیس

 '''يەنە بىر خىل يېزىلىشى'''

 اَِکتِ يس }اَِکت + ِتيس{ 

 )31تيس اور ايک ) ئوتتۇز بىر / 
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اد اکتيس "فارسی ميں حروف صحيحہ کی تعد

 ہے۔".

 ئەرەپچە: واحد و ثالثون م واحدة و ثالثون.

 thirty-oneئىنگلىزچە: 

 

 واحد( -}اِک + َسٹھ{ )سنسکرت()مذکر  اِْکَسٹھْ 

 )61ئاتمىش بىر / ساٹھ اور ايک )

"ساٹھ، اکسٹھ، باسٹھ، آخری بار زينوں کا فاصلہ 

کرکے امی جی پاس رکھے ہوئے اسٹول پر دم 

 لينے بيٹھ گئيں۔".

 ئەرەپچە: واحد و ستون.

 sixty oneئىنگلىزچە: 

 

 -}اِک + لَو+ تا{ )سنسکرت( )مذکر  اِْکلَوتا

 واحد(

 ئاياللىق شەكلى: اِْکلَوتی }اِک + لَو + تی{ 

 جمع: اِْکلَوتے }اِک + لَو + تے{

يالغۇز، تەنھا / اپنے ماں باپ کا اکيال بيٹا جس کا 

 دوسرا بھائی بہن نہ ہو۔

 مد کا اکلوتا بيٹا ہے۔".ڈاکٹر اح " زيد 

 ئەرەپچە: بِْكٌر اِلَبِْيە، َوِحْيٌد.

 

 }اِک + يا + سی{ )سنسکرت( اِْکیاسی

ی اور ايک)  (۔81سەكسەن بىر / اِکاسی، اس ِ

 ئەرەپچە: واحد و ثمانون.

 

 }اِک + يا + َون{ )سنسکرت( اِْکیاَون

 ) 51ئەللىك بىر / اِکاون، پچاس اور ايک )

 ون.ئەرەپچە: واحد و خمس

 

 واحد( -}اِک + ِکيس{ )سنسکرت()مذکر  اِکیِّس

 )21بيس اور ايک) يىگىرمە بىر / 

 "عہد حکومت .... اکيس سال تھا۔".

 ئەرەپچە: واحد و عشرون.

 twenty-oneئىنگلىزچە: 

 

 واحد( -}اَ + ِكے + ال{ )سنسکرت( )مذکر  اَکیال

 جمع: اَکيلے }اَکے + لے{

 + لی{  ئاياللىق شەكلى : اَکيلی }اَکے

 نہ دوسرا ساتھ کے جس تنہا،/  تەنھا يالغۇز، ①

 . ہو

 ذََھبَ  … َوْحِدي ذََھْبتُ )  ُمْنفَِردٌ  َوِحْيٌد،: ئەرەپچە

 (  َوْحَدہُ 

 خلوت۔ تنہائی،/  تەنھالىق يالغۇزلۇق، ②

"کوئی وکيل بھی .... جرح کے سوال گواہ سے 

 اکيلے ميں بيٹھ کر کرتا ہے۔".

 ئەرەپچە: َوْحَدةٌ 

 

 صف( -} اَ + ِکے + ال + َپْن{ )ہ یال پناک

 يالغۇزلۇق، تەنھالىق / تنہائی.

" اکيال پن محسوس کرنے کا مطلب تنہا ہونا نہيں 

ہے۔ اس کا مطلب يہ ہے کہ آپ دوسروں سے تعلق 

 اور ربط محسوس نہيں کرتے" .

 

 

 گ……….. ا 

 

 }اُگال + دان{ اُگال دان

ہوا تۈكۈرۈك قاچىسى / ايک خاص وضع کا بنا 

 تھوکنے کا برتن، پيک دان۔
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کر کوئی پان کھانے واال  "اس تصوير کو ديکھ 

شخص يہ کہہ سکتا ہے کہ يہ اگال دان کی تصوير 

 ہے ".

 َمباِزُق، َمْبَصقَةٌ )ج(  َمباِصُق.  ئەرەپچە: ِمْبَزقَةٌ )ج( 

 

 

 

 }اُگا + نا{ )سنسکرت( اُگانا

 ئۈندۈرمەك، ئۆستۈرمەك / اگنا کا تعديہ۔

 پچە: إِْنباٌت ) اَْنبََت يُْنبُِت اِْنباتًا(ئەرە

 

 -( )انگريزی( )مذکر August}اََگْست{ ) اََگْست

 واحد(

عيسوی سال کا   / ئاي(  - 8ئاۋغۇسىت ) مىالدىيە 

 دن کا ہوتا ہے . 31آٹھواں مہينہ جو 

 ء، کا لکھا ہوا ہے۔".1806اگست سنہ  29"يہ خط 

 ئەرەپچە: اُُغْسُطس.

 

 نا{ )سنسکرت( }اُگ + اُْگنا

گھاس يا بيج کا  )زىرائەت( ئۈنمەك، ئۆسمەك / 

 مٹی سے پھوٹ نکلنا، اپجنا۔

"يہ کتنے تعجب کی بات ہے کہ ايک ہی زمين ہے 

جس ميں سے وہ اگتے ہيں .... مگر کتنے رنگ 

 برنگ کے پھل پھول .... لگتے ہيں۔".

 ئەرەپچە: نَبََت يَْنبُُت َنباتًا.

 to growئىنگلىزچە: 

 

 ل…… …ا 

 

 }اُل + ٹا{ )سنسکرت( اُْلٹا

تەتۈر ئۆرۈلگەن / اوندھا، جس کا اوپر کا حصہ 

 نيچے اور نيچے کا اوپر.

 ئەرەپچە: َمْقلُوٌب، َمْنُكوٌس، َمْعُكوٌس.

 

 }اُل + لُو{ )سنسکرت()مذکر( اُلُّو

 انسانوں جو پرند ايک/  ،مۈشۈكياپىالق ھۇقۇش ①

 جھاسم منحوس اور رہتا ميں ويرانوں دور سے

ً  جو اور جاتا  ميں رات اور سوتا ميں دن عموما

 ہے۔ بولتا بولياں وحشتناک مختلف اور ہوکتا

 

 ؎ ان سے کہتا نہيں لکھ ديجيے نامے کا جواب

 چپکا بيٹھا کبوتر مرا الو کی طرح

 

 ئەرەپچە: بُوٌم و بُوَمةٌ.

 Owlئىنگلىزچە: 

 

 

 احمق،/  ھاماقەت ،كالۋا، ئەخمەق دۆت، ②

 بيوقوف۔
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ں تو شکل ديکھتے ہی سمجھ گيا تھا کہ بس الو "مي

 ہو۔".

، اَْحَمٌق .  ئەرەپچە: َغبِيٌّ

 stupid, foolishئىنگلىزچە:

 

 

 ن……… ا 

 

 }اَناج{ )سنسکرت()مذکر( اَناج

ئاشلىق )بۇغداي، قوناق، گۈرۈچ لەرگە ئوخشاش  

دانلىق ئاشلىق( / غلہ: گيہوں، جو، چاول، چنا، 

 ناج کا پودا۔جوار، باجرہ، مکئی وغيرہ؛ ا

"غير ملکوں سے اناج کے جہاز پر جہاز آ رہے 

 ہيں ليکن کسی طرح پوری نہيں پڑتی۔".

 ِغالٌل، ُحبُوٌب. ئەرەپچە: َغلَّةٌ )ج( 

  grain, corn; foodئىنگىلىزچە: 

 

 }اَنار{ )فارسی( اَنار

ايک مشہور پھل ؛ اس  ئانار ، ياكى ئانار دەرىخى / 

 پھل کا پودا۔

انَةٌ ئەرەپچە: ُرمَّ   اٌن، ُرمَّ

 

 }اَنا + ڑی{ )سنسکرت( اَناڑی

تەجرىبىسىز، نادان، بىلىمسىز، جاھىل / ناتجربہ کار، 

 ناسمجھ ، بے سليقہ )مرد يا عورت(۔

 ؎ ميرا ساتھی کوئی اناڑی تو نہيں

 ميں نے کوئی چال اس کی بگاڑی تو نہيں 

 

.  ئەرەپچە: َغْيُر َخبِْير ، َجُھوٌل، ِغرٌّ

 

 واحد( -+ سی{ )سنسکرت()مذکر  }اُنا اُناسی

 )79يەتمىش توققۇز / ايک کم اس ی )

 "صبح کو پارہ اٹھتر اناسی تک رہتا ہے۔".

 ئەرەپچە: تِسع و سبعون.

 seventy-nineئىنگلىزچە: 

 

 واحد( -}اَم+بار{ )فارسی()مذکر  اَْنبار

 دۆۋە / ڈھير، تودہ.

 "لفظوں کے انبار سے تم نے کيا نکاال"۔

 ُكَوٌم و اَْكواٌم.  َمةٌ )ج( ئەرەپچە: ُكوْ 

 

 }اَن + پَڑھ{ اَن پَڑھ

 ناخواندہ، بے پڑھا، جاہل۔ ساۋاتسىز / 

يُّون.  ي )ج( اُم ِ  ئەرەپچە: اُم ِ

 

 }اَْنت )ن مغنونہ( + ڑی{ )سنسکرت( اَْنتْڑی

 آنت، چھوٹی آنت۔  / ئۈچەي 

 اَْمعاء.ُ  ئەرەپچە: ِمعًى )ج( 

 



31 
 

 واحد( -)مذکر }اُن + تِيس{ )سنسکرت(  اُْنتِیس

 )29بيس اور نو) يىگىرمە توققۇز / 

 ئەرەپچە: تسع و عشرون.

 twenty-nineئىنگلىزچە: 

 

}اِن + ٹَر + نَيش + نَل{ )  اِْنٹَرنَیْشنَل

international )انگريزی( ) 

 خەلقئارالىق / بين االقوام۔

 ئەرەپچە: َعالَِمي، ُدَوِلي. 

 

( engineer}اِن + جی + نِيَر{ ) اِْنِجینِیَر

 واحد( -)انگريزی()مذکر 

ئىنژېنېر، تېخنىك / تعميرات يا بجلی وغيرہ کے 

 فنون کا ماہر، مہندس۔

"پليٹ فارم کے بيچوں بيچ وہ ظالم انجينير کھڑا 

 تھا۔".

 ئەرەپچە: ُمَھْنِدس )ج( ُمَھْنِدُسون.

  engineerئىنگلىزچە: 

 

 }اَن + ِجير{ )سنسکرت( اَْنِجیر

انجير کا پھل ، نيز  ەرىخى / ئەنجۈر ياكى ئەنجۈر د

 اس پھل کا پودا۔

 ئەرەپچە: تِْيٌن 

 

 

 واحد( -}اُن + چاس{ )سنسکرت( )مذکر  اُْنچاس

 '''يەنە بىر خىل يېزىلىشى'''

 اُنَْمچاس }اُنَم + چاس{ 

 )49قىرىق توققۇز / چاليس اور نو )

"امرت ہوا کے طوفانوں کے ديوتا ہيں، ان کی 

 تعداد انچاس ہے۔".

 پچە: تسع و اربعون.ئەرە

 forty-nineئىنگلىزچە: 

 

 }اَن + دا + مے + نِہا + نی{ اَْنداِم نِہانی

 ئايال كىشىنىڭ ئەۋرىتى / عورت کی شرم گاہ، فرج۔

 فُُرْوٌج. ئەرەپچە: فَْرٌج )ج( 

  the private partsئىنگلىزچە: 

 

 واحد( -}اَن + دھا{ )سنسکرت( )مذکر  اَْندھا

 دھے{ جمع: اَْندھے }اَن +

 ئاياللىق شەكلى : اَْندھی }اَن + دھی{ 

قارىغۇ، كور، ئەما / جس ميں ديکھنے کی قوت نہ 

 ہو، کور، نابينا۔

 

 نہ ديکھوں ميں تمہيں مجھ سے تو ايسا ہو نہيں سکتا

 جسے آنکھيں خدا نے دی ہيں اندھا ہو نہيں سکتا

 

ُعْمٌي .. م َعْمياُء )ج(  ئەرەپچە: اَْعَمى )ج( 

 . َعْمياَوات
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 }اَن + دھا + پَن{ )سنسکرت( اَْندھا پَن

بے بصری،  كورلۇق، قارىغۇلۇق، كۆرمەسلىك / 

 نابينا ہونا۔

 ئەرەپچە: العََمى.

 

 }اَن + دھی{ )سنسکرت( اَْندھی

قارىغۇ ئايال، كور ئايال، ئەما ئايال / اندھا کی 

 تانيث۔

 ( َعْمياَواتئەرەپچە: َعْمياُء )ج

 

 -+ را{ )سنسکرت()مذکر }اَن + دھے  اَْندھیرا

 واحد(

 جمع: اَْندھيرے }اَن + دھے + رے{ 

قاراڭغۇلۇق، زۇلمەت / ظلمت، تاريکی، اجاال کی 

 ضد۔

 

 ؎ کل جن کو اندھيرے سے تھا حذر رہتا تھا چراغاں پيش نظر

 اک شمع جالدے تربت پر جز داغ اب اتنا کوئی نہيں

 

 ئەرەپچە: َظالٌم، ُظْلَمةٌ.

 

 واحد( -)سنسکرت()مذکر  }اَن + ڈا{ اَْنڈا

 جمع: اَْنڈے }اَن + ڈے{ 

 تۇخۇم / تخم مرغ، بيضہ۔

 "ہم پنير اور انڈے کی صورت کو ترس گئے"۔

 ئەرەپچە: بَْيَضةٌ )ج( بَْيٌض 

 Eggئىنگلىزچە: 

 

 

}اِن + سا + ای + ِکلو+ پِيڈ  اِْنسائِیِکلو پِْیڈیا

 ( )انگريزی(Encyclopaedia+ يا{ )

ېدىيىلىك لۇغەت ) خەلقلەرنىڭ قامۇس ، ئېنسىكلوپ

مەدەنىيىتى ، تىلى ، تۇرمۇش ئۆرپادىتى ، ئەدەبىياتى 

قاتارلىقالرنى ئەكس ئەتتۈرگەن مۇكەممەل 

وہ تاليف يا تصيف جس ميں اہم اشيا   / قامۇس( 

مشاہير تلميحاتی اور تاريخی واقعات مقامات اور 

علو و فنون وغيرہ کے متعلق ہر قسم کی معلومات 

 ی جائيں۔فراہم ک

َمْوُسوَعةٌ )ج(   ئەرەپچە: َدائَِرةُ الَمعاِرف، 

 َموُسوعاٌت.

 

 واحد( -}اُن + َسٹھ{ )سنسکرت()مذکر  اُْنَسٹھ

 )59ئەللىك توققۇز / نو اوپر پچاس )

"دھوبن گنتی ہے تو انسٹھ عدد بنتے ہيں چچا اپنی 

 ميزان مالتے ہيں تو اکسٹھ کپڑے ہوتے ہيں۔".

 َخْمُسون .ئەرەپچە: تِْسُع وَّ 

 fifty-nineئىنگلىزچە: 

 

}اَن )ن غنہ( + گا + را{ )سنسکرت(  اَْنگارا

 واحد( -)مذکر 

 جمع: اَْنگارے }اَن )ن غنہ( + گا + رے{ 

 چوغ / دہکتا ہوا کوئلہ .

 

 ؎ دکھ روگ کو چاہت کے سکھ روگ بنانا ہے

 دہکا ہوا انگارا چھاتی سے لگانا ہے

 

َجْمٌر و ِجماٌر و  ر )ج( ئەرەپچە: َجْمَرةٌ ِمَن النَّا

 َجَمراٌت 
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 }اَن + ُگش + تا + نَہ{ )فارسی( اَْنُگْشتانہ

ئويماق ) خۇرۇم ياكى مېتالدىن ياسالغان ، بارماققا 

كىيىپ يىڭنىنىڭ ئارقا تەرىپىدىن ئىتتىرىش ئۈچۈن 

پيتل يا لوہے وغيرہ کا خول  ئىشلىتىلىدىغان بۇيۇم( / 

کے سرے پر  جو کپڑا سيتے وقت کلمے کی انگلی

 چڑھاتے ہيں تاکہ سوئی نہ چبھنے پائے۔

 ئەرەپچە: ُكْشتِبَاٌن، ُكْشتُبَاٌن.

 

 

 }اَن + ُگشِت + شہا+ َدت{ اَْنُگْشِت َشہاَدت

بىگىز بارماق،كۆرسەتكۈچ بارماق / کلمے کی 

انگلی جو سيدھے ہاتھ کے انگوٹھے کے پاس ہوتی 

 ہے ، انگشت اشارہ.

 بَّابَاٌت.سَ  ئەرەپچە: َسب ابَةٌ )ج( 

 

 واحد( -}اُْنگ + لی{ )سنسکرت( )مؤنث  اُنْگلی

 جمع: اُنْگلياں }اُْنگ )ن غنہ( + ِلياں{ 

 بارماق / انگشت۔

اے کمہار کچھ جانتا ہے تو نے چاک پر کيا  "

چڑھا رکھا ہے، فريدوں کی انگلی اور کيخسرو 

 کی ہتيلی۔".

 ئەرەپچە: اِْصبٌَع )ج( اَصابُِع.

 fingerئىنگلىزچە: 

 

 }اَن )ن غنہ( + ُگو + ٹھا{ )پراکرت( اَْنگُوٹھا

باش بارماق / ہاتھ پاؤں کی پانچ انگليوں ميں سے 

ايک جو سب سے موٹی ہوتی ہے، ابہام، نر 

 انگشت۔

 ئەرەپچە: اِْبھاُم اليَد

 thumbانگريزی ترجمہ: 

 

 

 

}اَن + ُگو + ٹھی{ )سنسکرت()مؤنث  اَْنُگوٹھی

 واحد( -

 }ان + ُگو + ٹِھياں{ جمع: اَْنُگوٹِھياں

سونے يا چاندی کا حلقہ جو بطور زيور  ئۈزۈك / 

 انگلی ميں پہنتے ہيں، انگشتری.

"انگوٹھی .... حضرت عثمان کے ہات سے ايک 

 کنويں ميں گر گئی۔".

 َخواتُِم. ئەرەپچە: خاتٌَم )ج( 

  finger-ringئىنگلىزچە: 
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 ر(}اَن )ن مغنونہ( + ُگور{ )فارسی( )مذک اَْنُگور

 ئۈزۈم.

"چاروں کو انگور پسند تھے يا چاروں کے دل ميں 

 انگوروں ہی کی آرزو پيدا ہوئی۔".

 اَْعناٌب. ئەرەپچە: ِعنٌَب )ج( 

 the grapeئىنگلىزچە: 

 

 

 

 و………. ا 

 

 }اوجھ + ڑی{ )سنسکرت( اوجْھڑی

 ھايۋانالر نىڭ ئاشقازىنى / )جانوروں کا( معدہ .

 و اَْكراٌش. ُكُروٌش  ئەرەپچە: ِكْرٌش )ج( 

 

 }اُوْنٹ )ن غنہ({ )سنسکرت( )مذکر( اُوْنٹ

 '''يەنە بىر خىل يېزىلىشى'''

 اُوْنٹھ }اُوْنٹھ )ن غنہ({ 

 چىشى شەكلى: اُوْنٹْنی }اُوْنٹ )ن غنہ( + نی{ 

 تۆگە / )فارسی( شتر، )عربی( ناقہ يا جمل۔

 

 ؎ پيدا کيے اونٹ بيل گوڑے

 ہر شے کے بنا ديے ہيں جوڑے

 

 ِجماٌل،  بَِعْيٌر )ج( اَْبِعَرةٌ. َجَمٌل )ج( ئەرەپچە: 

  camelئىنگلىزچە: 

 

 

 }اُوْنٹ )ن مغنونہ( + نی{ )سنسکرت( اُوْنٹْنی

 چىشى تۆگە / اونٹ کی مادہ۔

 نُْوٌق و نِياٌق. ئەرەپچە: ناقَةٌ )ج( 

 

 }اَوں + دھا{ )سنسکرت( اَوْندھا

نىڭ ئەكسىچە( / الٹا، منہ کے بل، « ئوڭدا)»دۈم 

 پٹ۔

 

 }اُوْنگ )ن مغنونہ( + نا{ )سنسکرت( اُوْنگْھنا

نيند سے آنکھيں بند ہو کر  مۈگدەش، ئۈگدىمەك / 

 غفلت سی پيدا ہونے لگنا، غنودگی آنا۔

 ئەرەپچە: نُعَاٌس ) نَعََس َيْنعَُس نَْعًسا و نُعاًسا (

 

 ہ………… ا 

 

 }اَہ + لے + ُسَخن{ اَہِْل ُسَخن

 شعراء، شعر کہنے والے۔ شائىر / 

 ُشعَراُء. ئەرەپچە: شاِعٌر )ج( 



35 
 

 -}اَہ )فتحہ ا مجہول( + ِليَہ{ )عربی()مؤنث  اَہِْلیَہ

 واحد(

 '''يەنە بىر خىل يېزىلىشى'''

 اَہِْليَّہ }اَہ + لْی + يَہ{ 

 خوتۇن )ئەرنىڭ رەپىقىسى، ئايالى( / زوجہ، بيوی۔

"يہ داستان .... سب سے پہلے فردوسی نے اپنی 

 ظم کر دی تھی۔".اہليہ کی فرمائش سے ن

 َزْوجاٌت. َجةٌ )ج( ئەرەپچە: َزو

  wifeئىنگلىزچە : 

 

 

 ی……… ا 

 

( Edition}اے + ڈی + َشن{ ) ایِڈیَشن

 )انگريزی(

 واحد( -)مذکر، مؤنث 

 نەشر، باسما / طبع، اشاعت، چھاپ۔

"پہلی ايڈيشن ختم ہو چکی ہے دوسری ايڈيشن .... 

 چند روز تک شائع ہو جائے گی۔".

 َطبَعاٌت. ە: َطْبعَةٌ )ج( ئەرەپچ

 editionئىنگلىزچە: 

 

( airport}اَيَر + پوْرٹ { )  اِیَرپوْرٹ

 )انگريزی(

 ئايرودروم، ئايروپورت / ہوائی جہازوں کا اڈا۔

ي. ِ  ئەرەپچە: َمَطاٌر )ج( َمطاراٌت ، ِمْيناٌء َجو 

 

 -}اے )ی مجہول( + ڑی{ )ہندی()مؤنث  ایڑی

 واحد(

 مجہول( + ِڑياں{ جمع: ايِڑياں }اے )ی 

پاوں کے تلوے کا پچھال حصہ جس کی  تاپان /  

 کھال سخت اور موٹی ہوتی ہے۔

 "پانی کے قطرے نے ايڑی کو بھی نہيں چھوا۔".

 اَْعقَاٌب. رەپچە: َعِقٌب )ج( ئە

 

 -}ايک )ی مجہول({ )سنسکرت()مذکر  ایک

 واحد(

 '''يەنە بىر خىل يېزىلىشى'''

 يَک }َيک{ … اِک }اِک{ 

 گنتی کا پہال عدد، واحد. ر / بى

 

 ؎ کتنا ہی کوئی جری نہ کيوں ہو

 ہوتے نہيں وار ايک سے دو

 

 ئەرەپچە: واِحد م واِحَدةٌ.

 oneئىنگلىزچە: 

 

}اَيک )ی لين( + ٹَر{  اَیْکٹَر

(actor ) )انگريزی( 

 ئارتىس / اداکار. 

وايات.  ئەرەپچە: ُمَمث ٌِل ِسْينِمائِي ،ُمَمث ُِل الر ِ

 

 }اِيکھ{ )سنسکرت( اِیکھ

 شېكەر قومۇشى / گن ے کی فصل. 

 ئەرەپچە: قَْصُب السُّكَِّر.

 

} اَيم + بو + لَيْنس {  اَیْمبولَیْنس

(Ambulance)انگريزی( ) 
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 واحد( -)مذکر 

 جمع: اَيْمبولَيْنسيں } اَيم + بو + لَين + سيں { 

وہ گاڑی جو مريض کو  قۇتقۇزۇش ماشىنىسى / 

 استعمال ہو۔ النے لے جانے کے ليے

"وہ پہنچا تو ايمبولينس جھٹکے کے ساتھ ہجوم ميں 

 نکلی اور پھر بھاگتی ہی چلی گئی۔".

 ئەرەپچە: َسيَّاَرةُ اِْسعاف.

 

 

 واحد( -}اِيْنٹ{ )سنسکرت()مؤنث  اِیْنٹ

 جمع: اِيْنٹيں }اِيں + ٹيں{ 

پىششىق ياكى خام خىش، كېسەك / مٹی کے معکب 

جن سے ديوار  نما کچے يا پکے ہوئے ٹکڑے

 بنائی جاتی ہے، خشت. 

"آج سے سو برس پہلے صرف ايک قسم کی اينٹ 

 ہوتی تھی جسے لکھوری کہتے تھے۔".

ةٌ )ج(  آُجرٌّ )  ئەرەپچە: لَبٌِن )خام خىش( ، آُجرَّ

 پىششىق خىش ( 

 Brick ئىنگلىزچە: 

 

 

 واحد( -}اِيں + دَھن{ )پراکرت()مذکر  اِیْندَھن

يرہ ميں جالنے کی لکڑی يا چولھے وغ يېقىلغۇ / 

 کوئلہ وغيرہ۔

"اسکندريہ کا کتب خانہ حضرت عمر کے حکم 

سے .... جاليا گيا چھ مہينے تک مصر کے 

 حماموں کا ايندھن بنا رہا۔".

 ئەرەپچە: َمْحُروقات، ُوقُوٌد.
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 ا……….. ب 

 

 }با + اََدب{ با اََدب

 ار، مہذب۔ئەدەپلىك ، ئەخالقلىق / مؤدب، تميزد

 

 ؎ ہے بزرگوں کا شرف ميرا وظيفہ مرا ورد

 با ادب ہوں کہ مودب کا ہوں ادنٰی شاگرد

 

ٌب ، ُمَھذٌَّب.  ئەرەپچە: ُمتَأَد ِ

 

 واحد( -}باپ{ )سنسکرت( )مذکر  باپ

 دادا، ئاتا / والد .

 ئەرەپچە: واِلٌد، اٌَب.

  fatherئىنگلىزچە: 

 

 

 مذ( -ا  -) ف  باد بان

ڑا جو کشتی کی رفتار تيز کرنے يەلكەن / وہ کپ

 اور اس کا رخ موڑ نے کے لئے لگاتے ہيں. 

 قُلٌُع،  ِشراٌع )ج(  اَْشِرَعةٌ. ئەرەپچە: قاِلٌع ) ج ( 

 

 مذ( -ا  -) ار  باد بانی جہاز

يەلكەنلىك كېمە / وہ جہاز جو باد بان کے ذريعے 

 چلتے ہيں.

 ئەرەپچە: َسِفْينَةٌ ِشراِعيَّةٌ.

 sailboatئىنگلىزچە: 
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 }با + دام{ )فارسی( )مذکر( بادام

 بادام .

 ئەرەپچە: لَْوٌز و لَْوَزةٌ .

  Almondئىنگلىزچە:  

 

 }با + َدل{ )سنسکرت()مذکر( باَدل

 ابر، گھٹا، بدلی۔ بۇلۇت / 

 

 ؎ بادل ہوا ميں اڑتے جو زير آسماں

 ان ميں جو دلکشی ہے سفينوں ميں ہے کہاں 

 

ٌم، َسَحاٌب )ج(  ُسُحٌب، ُغيُو ئەرەپچە: َغْيٌم )ج( 

 َغماٌم.  َغماَمةٌ )ج( 

  cloudئىنگلىزچە: 

 

 

 مث ( . -ا  -( )انگ body( باڈی

 بەدەن، تەن، جىسىم، جەسەت / جسم. 

 أَْجساٌم، بََدٌن، ُجثَّةٌ. ئەرەپچە: ِجْسٌم )ج( 

 

( bodyguard}با + ڈی + گاْرڈ{) باڈی گاْرڈ

 )انگريزی( 

 )مذکر(

کسی شخص  مۇھاپىزەتچى / شەخسي قوغدىغۇچى، 

 کا محافظ .

"عالوہ بريں ان کا باڈی گارڈ فوجی پوليس اور 

 کچھ حصہ اونٹوں کی فوج کا تھا۔".

ئەرەپچە: ِرجاُل الَحَرس ، َحَرٌص َخاص ، حاِرٌس 

 َشْخِصي.

 

 مذ( . -ا  -( )انگ border( بارڈر

 چېگىرا / سرحد. 

 ئەرەپچە: ُحُدْوٌد.

 

 ارسی(}بار + بار{ )ف بار بار

 -قايتا ، تەكرارا  -بىرقانچە قېتىم ، كۆپ قېتىم ، قايتا 

تەكرار، ئارقېمۇ ئارقا / متواتر، پے در پے، کئی 

 دفعہ۔

 "ميرے بار بار آنے کو دنيا کيا کہے گی۔" .

ة، تَْكراًرا. ةً بَْعَد َمرَّ  ئەرەپچە: ِمَراًرا، َمرَّ

 

 واحد( -}با + ِرش{ )فارسی()مؤنث  باِرش

 يں }با + ِرشيں{ جمع: باِرش

 يامغۇر / مينہ، باراں .

"ميں ديکھ رہا ہوں کہ تمھارے گھروں پر بارش 

 کی طرح فتنے برس رہے ہيں۔".

 اَْمطاٌر. ئەرەپچە: َمَطٌر )ج( 

  rainئىنگلىزچە: 

 

( )انگريزی( Barrack}با + َرک{ ) باَرک

 واحد( -)مؤنث 

 جمع: باَرکيں }با + َرکيں{ 

ما / خاص وضع کی گازار ھەربىي الگېر، 

عارضی يا مستقل عمارتيں جوفوجيوں کے رہنے 

 کے ليے بنائی جاتی ہيں۔
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"انگريز سپاہيوں کے رہنے کے ليے بدنما بارکيں 

 بنوائی گئی تھيں۔".

 ُمعَْسَكراٌت.  ئەرەپچە: ُمعَْسَكٌر )ج( 

 

 

 واحد( -}با + ُرود{ )فارسی( )مؤنث  باُرود

 '''يەنە بىر خىل يېزىلىشى '''

 اُروت }با + ُروت{ ب

آتشگير سفوف  پارتالتقۇچ ماددا، پارتالتقۇچ دورا / 

 جو آتشيں اسلحہ ميں استعمال کيا جاتا ہے۔

 

 ؎ کام ميں ال نہ سکی تھی جسے خاک دہلی

 تيرے ذروں نے بچھا دی وہ حجازی بارود

 

َرةٌ.  ئەرەپچە: بَاُروٌد )ج(   بَواِرُد، مادَّةٌ ُمتَفَج ِ

  gunpowderئىنگلىزچە: 

 

 عدد( -ا  -َرہ( ) ع  -) با  باَرہ

 ) 12ئون ئىككى / دس اور دو )

 ئەرەپچە: إثْنا َعَشَر م إثْنَتَا َعَشَرةَ. 

 

  مث(  -ا  -) ار  باری

 ئالمىشىش ۋاقتى، نۆۋەت / نوبت، نمبر .

نَوباٌت و نَُوٌب ، َدْوٌر  ئەرەپچە: نَْوبَةٌ )ج( 

 أَْدواٌر. )ج( 

 ع فعل(تاب -) ار  باری باری

 نۆۋەت بىلەن، نۆۋەتلىشىپ / اپنے اپنے نمبر پر. 

، ُمناَوبَةً، بِالُمناَوبَِة.  ئەرەپچە: نَوبَةً بَْعَد نَوبَة 

 

 مذ( -ا  -) ف  باز

 ِشکرا. الچىن / 

 ُصقُوٌر و اَْصقٌُر. ئەرەپچە: َصْقٌر )ج( 

 

 

}با + زار{ )فارسی( )مذکر( بازار  

منڈی . بازار، سودا ئورنى /   

عزز اور نامور غالموں کا جيسا بازار مصر رہا "م 

 ہے اور کوئی ملک نہيں رہا۔" .

 ئەرەپچە: ُسوٌق )ج( اَْسواٌق.

 

  بازار کا بھاؤ

 بازار باھاسى. 

 ئەرەپچە: ِسْعُر السُّوق.
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 واحد( -}با + ُزو{ )فارسی()مذکر  باُزو

بىلەك ) قولنىڭ بېغىشىدىن جەينەككىچە بولغان 

ان ميں( کہنی سے شانے تک قىسمى( / )جسم انس

 کا حصہ.

 اَْعَضاٌد . ئەرەپچە: َعُضٌد )ج( 

 armئىنگلىزچە: 

 

 

 واحد( -}با + َسٹھ{ )سنسکرت( )مذکر  باَسٹھ

 )62ئاتمىش ئىككى / ساٹھ اور دو،)

 ھجری ميں وفات پائی۔".172"باسٹھ سال کی عمر 

 ئەرەپچە: اِثْنان و ِستُّون .

 sixty-twoئىنگلىزچە: 

 

  واںباسٹھ

 ئاتمىش ئىككىنچى .

تُّون .  ئەرەپچە: الثاني َو الس ِ

 

 ( )انگريزی(Basket}باس + ِکٹ{) باْسِکٹ

 واحد( -)مؤنث  

 جمع: باْسِکٹيں }باس + ِکٹيں{ 

 ٹوکری . سېۋەت / 

"حاصل ضرب کوئلہ کے اس وزن پر تقسيم کرو 

 جو وزن کہ ايک باسکٹ ميں آتا ہے۔".

 ٌت.َسالَّ  ئەرەپچە: َسلَّةٌ )ج( 

 

 

 

}باس + ِکٹ + بال{  باْسِکٹ بال

(basketball)انگريزی( ) 

 )مؤنث(

 ۋاسكېتبول .

"باسکٹ بال ميں اس سال يونيورسٹی ٹرافی ہمارے 

 ہاتھ رہی۔".

ةُ السَّلَّة.  ئەرەپچە: ُكرَّ

 

  صف(  -) ہ  باسی

بىر كېچە تۇرۇپ قالغان تاماق / رات کا بچاہوا 

 کھانا.

 ، َطعَاٌم بَائٌِت.  ئەرەپچە: ُخْبٌز بائِتٌ 

 

 }باغ{ )فارسی( )مذکر( باغ

 جمع: باغات }با + غات{ 

گىياھ ئۆستۈرۈلگەن  -باغ ، مېۋىلىك دەرەخ ، گۈل 

 يەر / پھلواری، گلزار، چمن۔

 بََساتِْيُن. ئەرەپچە: بُْستاٌن )ج( 

 gardenئىنگلىزچە: 

 



41 
 

 }باغ + بان{ )فارسی( باْغبان

 باغۋەن / مالی .

 

 يرا ہم کيا بگاڑتے ہيں؎ اے باغباں ت

 ناحق اجاڑتا ہے تو آشياں ہمارا

 

.  ئەرەپچە: بُْستانِيٌّ

 gardenerئىنگلىزچە: 

 

 -}با + غی + َچہ{ )فارسی()مذکر  باِغیَچہ

 واحد(

 جمع: باِغيچے }با + غی + چے{ 

 كىچىك باغ ، باغچە / چھوٹا سا باغ، پھلواری۔ 

 "ايک باغيچہ ہے اور اس ميں ايک نوجوان لڑکی

 گالب کی ٹہنی کو پکڑے کھڑی ہے۔".

 َحدائُِق. ئەرەپچە: َحِدْيقَةٌ )ج( 

 a small garden, a privateئىنگلىزچە : 

garden  

 

 

 واحد( -}باگ{ )سنسکرت()مؤنث  باگ

 جمع: باگيں }با + گيں{ 

 لگام . يۈگەن، تىزگەن، چۇلۋۇر / 

( أَِعنَّةٌ، أَْلِجَمةٌ و لُْجٌم، ِعنَاٌن )ج ئەرەپچە: ِلَجاٌم )ج( 

ةٌ. ِزماٌم )ج(   أِزمَّ

 

 }بال{ )سنسکرت( )مذکر، مؤنث( بال

 رونگٹا . چاچ / 

 اَْشعاٌر. ئەرەپچە: َشْعٌر )ج( 

 

 محاورہ( -) ار  بال گوندھنا

 چاچ ئۆرۈمەك / بالوں کی چوٹی بنانا.

 ئەرەپچە: َضفََر يَْضِفُر َضْفًرا الَشْعَر.

 

 مص مرکب( -)ار  بال ُمنڈنا

شۈرمەك / بالوں کا اُسترےسے صاف چاچنى چۈ

 کياجانا.

 ئەرەپچە: َحلََق يَْحِلُق َحْلقًا الشَّْعَر.

 

 مث( -) ا  باالئی

 قايماق / مالئی.

 ئەرەپچە: قِْشَدةٌ.

 

 -( )پرتگالی()مؤنث Balde}بال + ٹی{) باْلٹی

 واحد(

 جمع: باْلٹِياں }بال + ٹِياں{ 

 چېلەك / ڈول ۔

 اسے درست کيا۔". "بالٹی کا وارنش اڑ گيا تھا

 ِدالٌء، َسْطٌل )ج( اَْسُطٌل.  ئەرەپچە: َدْلٌو )ج( 

  bucketئىنگلىزچە: 

 

 

 



42 
 

 واحد( -}با + ِلْشت{ )سنسکرت()مؤنث  باِلْشت

 جمع: باِلْشتيں }با + ِلش + تيں{ 

غېرىچ ) قولنى كەرگەندە باش بارماقنىڭ ئۇچىدىن 

 چىمچىالق قولنىڭ ئۇچىغىچە بولغان ئارىلىق( .

اور  ----ہر لکڑی کا عرض دو انگل کے برابر "

 ان کا طول ڈيڑھ بالشت کے برابر۔".

 ئەرەپچە: ِشْبٌر )ج( أَْشبَاٌر.

 

 مث( -ا  -ِلی( س  -) بَا  بالی

 جمع: بالياں، باليوں.

ئايالالر قۇلىقىغا تاقايدىغان ھالقا، زىرە / کان ميں  

 پہننے کا چھوٹا سا حلقہ .

 ْقراٌط.أَ  ئەرەپچە: قُْرٌط )ج( 

 

 

 }باْنٹ )ن غنہ( + نا{ )سنسکرت( باْنٹْنا

بۆلمەك، تەقسىم قىلماق ، تارقاتماق، تارقىتىپ 

بەرمەك / تقسيم کرنا، تھوڑا تھوڑا متعدد افراد کو 

 دينا۔

 "ابھی تو روپے بانٹ رہا ہوں۔".

َع الشَّْيَء.  ئەرەپچە: قَسََّم الشَّْيَء، َوزَّ

 

 نسکرت(}باْنجھ )ن مغنونہ({ )س باْنجھ

 '''يەنە بىر خىل يېزىلىشى '''

 باْنج }باْنج{ 

تۇغماس ئايال / وہ عورت جس کے بچہ پيدا نہ ہو 

 ، عقيم .

" زيد کی بی بی بانجھ اور اوالد سے مايوس 

 تھی۔".

 َعقَائُِم. ئەرەپچە: َعِقْيٌم )ج( 

 barren (womanئىنگلىزچە : )

 

 }باْنس{ )سنسکرت( باْنس

 قومۇش، بامبۇك. 

 پچە: قََصٌب. ئەرە

  bambooئىنگلىزچە: 

 

 مث( -ا  -ری( ) ہ  -) باْنس  بانسری

 جمع: بانسرياں، بانسريوں.

دۈدۈك، مىزگان / ايک قسم کا منہ سے بجانے واال 

 ايک باجا.

 َمزاِمْيُر. ئەرەپچە: ِمْزَماٌر )ج( 

 

 

 }با + َور + چی{ )ترکی()مذکر( باَوْرچی

 + َور + َچن{ ئاياللىق شەكلى: باَوْرَچن }با 

 ئاشپەز / کھانا پکانے واال.

")وہ( کھانا پکانا جانتی ہو اس سے ميری مراد يہ 

 نہيں کہ اس سے باورچی کا کام ليا جائے گا۔".

 َطبَّاُخون. ئەرەپچە: َطبَّاٌخ )ج( 
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}با + َور + چی + خا + نَہ{  باَوْرچی خانَہ

 واحد( -)مذکر 

 خا + نے{  جمع: باَوْرچی خانے }با + َور + چی +

ئاشخانا / گھر کا وہ کمرہ يا حصہ جہاں کھانا پکايا 

 جائے ۔

"شاہی باورچی خانے کا اہتمام بھی مزيد اعتماد کی 

 وجہ سے مسلمانوں ہی کے ہاتھ ميں ہے۔".

 َمَطابُِخ. َمْطبٌَخ )ج(  ئەرەپچە: 

 

 واحد( -}باْو + ال{ )سنسکرت( )مذکر  باْوال

 '''يەنە بىرخىل يېزىلىشى '''

 باؤال }با + او + ال{ 

 ئاياللىق شەكلى: باْولی }باْو + لی{ 

 جمع: باْولے }باْو + لے{

 . ديوانہ پاگل، /  ساراڭ ①

 "کسی نے کہا دہريہ ہے کسی نے کہاں باوال ہے۔".

 َمجاِنْيُن. ئەرەپچە: َمْجنُوٌن )ج( 

 احمق۔ بےوقوف،/  ھاماقەت گالۋاڭ، دۆت، ②

 وے تو ہيں نہيں۔"."کوئی ہندوستانيوں کی طرح با

ُسفَھاُء ،  اَْغبِياُء، َسِفْيەٌ )ج(  ئەرەپچە: َغبِيٌّ )ج( 

 اَْحَمٌق )ج(  َحْمقَاُء. 

 

 واحد( -}با + َون{ )سنسکرت()مذکر  باَون

 )52ئەللىك ئىككى / پچاس اور دو )

"ايک شخص باون روپے کا مالک تھا اس نے ايک 

 روپيہ پانچ آنے زکٰوة کے نکال ديے۔".

 اِثنان و َخْمُسون. پچە: ئەرە

  fifty-twoئىنگلىزچە: 

 

 }با + ہَر{ )سنسکرت()مذکر( باہَر

 تاشقىرىسى، سىرتى / اندر کی ضد.

 ئەرەپچە: َخاِرٌج.

 

 }با + اِيس{ )سنسکرت( بائِیس

 )22يىگىرمە ئىككى / بيس اور دو )

 "دلی ہندوستان کا دل، بائيس خواجہ کی چوکھٹ۔".

 ْشرون.اِثْنان و عِ  ئەرەپچە: 

 twenty twoئىنگلىزچە: 

 

  بائیسواں

 يىگىرمە ئىككىنچى.

 ئەرەپچە: الثاني و العشرون.

 

 مث( -ا -( ) انگ bicycle( بائیسکل

 جمع: بائيسکلوں، بائيسکليں.

 ۋېلىسپىت.

اَجةٌ ) ج(  اَجاٌت. ئەرەپچە: َدرَّ  َدرَّ

 

( Boycott}با + ای + کاٹ{ ) بائِیکاٹ

 )انگريزی(

 واحد( -)مذکر  

بايقۇت، ئاالقىنى ئۈزۈش، ئاالقىنى ئۈزمەك، 

مۇناسىۋەتنى ئۈزمەك، تاشلىۋەتمەك / تجارتی يا 

 معاشرتی تعلقات کا انقطاع۔

"جنٹلمينوں کا دل انگريزی ٹھاٹ ميں، سوديشيوں 

 کا دل بائيکاٹ ميں۔".

 ئەرەپچە: ُمقاَطعَةٌ.

 

 تابع فعل( -ايں ) يائے مجہول( {) ہ  -} با  بائیں
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 / اُلٹے ہاتھ کی جانب. سول تەرەپ

 

 واحد( -}با + ياں{ )سنسکرت( )مذکر  بایاں

 ئاياللىق شەكلى: بائِيں }با + اِيں{ 

 سول ، سول قول، سول يان / داياں کی ضد، الٹا.

 

 ؎ باياں وہ ايک ہاتھ، وہ الکھوں سے کارزار

 تيغ دو دم چالئيں کہ روکيں عدو کے وار

 

 

 ئەرەپچە: االيسر.

 leftئىنگلىزچە: 

 

 

 ت……… ب 

 

 واحد( -}بُت{ )فارسی( )مذکر  بُت

 بۇت / مجسمہ، مورتی.

"جن بتوں اور ديوتاؤں کے رعب و ہيبت سے وہ 

کانپتے تھے، آپ ان کو منہدم کرنے کا حکم ديتے 

 تھے۔".

 اَْصناٌم، َوثٌَن )ج(  اَْوثاٌن. ئەرەپچە: َصنٌَم )ج( 

 

 }بُت + پََرْست{ )فارسی( )مذکر( بُت پََرْست

تپەرەس / پتھر کی مورت کو اپنا معبود جاننے بۇ

 واال؛ کافر۔

"ہر مسيحی شاعر مسلمانوں کو مشرک اور بت 

 پرست سمجھتا تھا۔".

 َوثَِنيُّون م َوثَنِيَّةٌ. َوثَنِيٌّ )ج(  ئەرەپچە: 

 

 

 ٹ………….ب 

 

 ()انگريزی()مذکر(Button}بَٹَن{) بَٹَن

 آالت برقی ديگر يا روشنی کی بجلی/  كۇنۇپكا ①

 ۔ سوئچ کا کرنے بند اور چالنے کو

"جب رات آتی ہے تو ہم بٹن دبا کر اپنے گھروں 

 ميں بجلی روشن کرتے ہيں۔".

 ئەرەپچە: ِزرُّ تَْشِغْيِل الَمَصابِْيح.

 

 

 تکمہ۔ بوتام،/  تۈگمە ②

 

؎ تہمد ميں بٹن جب لگنے لگے جب دھوتی سے 

 پتلون اگا

 قانون اگا  ہر پيڑ پر اک پہرا بيٹھا ہر کھيت ميں اک

 

 اَْزراٌر. ئەرەپچە: ِزرٌّ القميص )ج( 

 

  بٹھانا

 ئۆرە تۇرغان ئادەمنى ئولتۇرغۇزماق.

 اَْجلَس، اَْقعََد. ئەرەپچە: 

 

 واحد( -}بَٹير{ )سنسکرت()مذکر  بَٹیر

بۆدۈنە ) بىر خىل قۇش . بېشى كىچىك ، قۇيرۇقى 
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قىسقا ، پەيلىرى بېغىر رەڭ كېلىدۇ . ئۇزۇنغا 

/ گوريا سے بڑا اور تيتر سے چھوٹا  ئۇچالمايدۇ

ايک خاکی رنگ کا خالدار پرند جو لڑانے کے 

 ليے پالتے اور اکثر ذبح کر کے کھاتے ہيں۔

نے بٹيروں کی  -----"آج حضرت بادشاہ جہاں پناہ 

 لڑائی کا تماشا ديکھا۔".

.  ئەرەپچە: َسْلٰوى )ج(   َسالَوى ، ُسمانِيٌّ

 

 

 ج…….. ب 

 

 واحد( -{ )سنسکرت( )مؤنث }بَج + ری بَْجری

شېغىل، ئۇششاق تاش / پتھر کے چھوٹے چھوٹے 

 ٹکڑے جو تعميری مسالے ميں ڈالے جاتے ہيں۔

"آدمی خاص کر ہندوستانی کوئی اينٹوں يا بجری يا 

 پتھروں کا چھکڑا تو ہے نہيں۔".

 ئەرەپچە: َحَصاةٌ، َحًصى.

 gravelئىنگلىزچە: 

 

 

 واحد( -ث }بِج + لی{ )سنسکرت()مؤن بِْجلی

 جمع: بِْجِلياں }بِج + ِلياں{ 

 نما شعلہ وہ/  نۇرى چاقماق چېقىن، چاقماق، ①

 ہے، ہوتی پيدا سے رگڑ کی بادلوں جو لہر چمکيلی

 صاعقہ۔ برق،

 بُُروٌق، َصاِعقَةٌ.  بََرٌق )ج(  ئەرەپچە: 

 thunderbolt; lightningئىنگلىزچە: 

 مقررہ جو رو برقی وہ/  كۈچى توك توك، ②

 روشنی سے اس اور ہے جاتی کی پيدا سے صولا

 سے جس ہے ہوتی حاصل توانائی و قوت وہ اور

 ہيں۔ چلتی وغيرہ مشينيں

"بجلی کی قوسی بھٹی ميں سو فيصد سکريپ فوالد 

 استعمال ہوتا ہے۔".

 ئەرەپچە: الَكْھِربَاُء، َطاقَةٌ َكْھِربَاِئيَّة.

 electricityئىنگلىزچە: 

 

  بجلی بنانا

 ىرىش.توك چىق

 ئەرەپچە: تَْوِلْيُد اْلَكْھِربَاء.

 

 مذ(  -ا  -)ار  بجلی گھر

 ئېلېكتىر ئىستانىسى.

 ئەرەپچە: َمَحطَّةُ تَْوِلْيِد الَكْھِربَاء، َمَحطَّةٌ ِلتَوِلْيد ِ الطَّاقَة.

  power stationئىنگلىزچە: 

 



46 
 

و  }بِج + ُجو{ )سنسکرت()مذکر( بِجُّ

سىرتقى شەكلى  سىرتالن ) سۈت ئەمگۈچى ھايۋان .

ئىتقا ئوخشايدۇ( / ايک مردار خوار جانور جو 

عموماً قبرستان ميں رہتا ہے اور مردوں کو قبر 

 سے نکال کر کھا جاتا ہے .

 

 ؎ يہ کون آرہا ہے ارے تو بہ بجو

 وہ کيا جانور ہے معاذ هللا الو

 

 ِضبَاٌع.  َضْبٌع )ج(  ئەرەپچە: 

 

 

 

 

 }بُجھا +نا{ )سنسکرت( بُجھانا

 .کرنا ٹھنڈا کو آگ /  ئۆچۈرمەك ئوتنى ①

 

 ؎ اکبر ميں واری عابد بيمار کو بچاؤ

 عباس گھر کو آگ لگی ہے بجھانے آؤ

 

 ئۆچۈرمەك ئوتنى قاتارلىقالرنىڭ شام چىراغ، ②

 کرنا۔ گل کو وغيرہ شمع چراغ  /

 

؎ کيوں تم پر مری وجہ سے اس جنگ ميں آنچ 

 آئے

 ے لو شمع بجھا دی جسے جانا ہو چال جائ

 

 ئەرەپچە: اِْطفَاُء النَّار.

 }بُجھ +نا{ )سنسکرت( بُجْھنا

 ئوت ئۆچمەك / کسی جلتی چيز کا سرد ہونا .

 ئەرەپچە: اِْنِطفَاُء النَّار.

 

 چ………… ب 

 

  بچگانہ حرکت

 بالىالرچە قىلىق. 

. ٌف ِصْبيانِي   ئەرەپچە: فِْعلَةٌ ِصْبيانِي  ، تََصرُّ

 

 بچگانہ حماقتیں

 ەقلىق، بالىالرچە نادانلىق.گۈدەكلەرچە ئەخم

.  ئەرەپچە: َسفَاَھةٌ ِصْبيَانِي 

 

 واحد( -}بَچھ + ڑا{ )سنسکرت()مذکر  بَچْھڑا

 چىشى شەكلى: بَچْھيا }بَچھ + يا{ 

 جمع: بَچْھڑے }بَچھ + ڑے{

موزاي ) ئىنەكنىڭ كىچىك بالىسى( / گائے کا نر 

 بچہ، گو سالہ۔

 

 ر؎ اس کے دينے کے ليے خاص کر آتا ہے سمي

 اس کا بچھڑا اسی پربت کا بناتا ہے سمير 

 

 ُعُجوٌل. ئەرەپچە: ِعْجٌل )ج( 
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}بِچھ + چُھو{ )سنسکرت( )مذکر( بِچھُّو  

سېرىقئېشەك ] سېرىق+ئېشەك [ ، چايان .   

َعقَاِرُب. ئەرەپچە: َعْقَرٌب )ج(   

  scorpionئىنگلىزچە: 

 

 

 -}بِچَھو )واؤ لين( + نا{ )ہندی()مذکر  بِچَھونا

 احد(و

 '''يەنە بىر خىل يېزىلىشى '''

 بِچھونا }بِچھو + نا{ 

 جمع: بِچَھونے }بِچَھو + نے{

 بستر۔/  كۆرپە ①

"نيند ميں چکراتی ہوئی پہنچی اور بچھونے پر ليٹ 

 بھی گئی۔".

 ئەرەپچە: فِراٌش )ج( أَْفِرَشةٌ و فُُرٌش .

 پر زمين جو وغيرہ قالين دری،/  پاالس گىلەم،②

 جائے۔ پھيالئی ليے کے بيٹھنے

 بُُسٌط. ئەرەپچە: بَِساٌط )ج( 

 carpet ئىنگلىزچە: 

 

 

 مث( -ا  -يا( ) ہ  -) بَْچھ  بَْچھیا

 بچھڑی. -چىشى موزاي / گائے کا مادہ بچہ 

 ِعَجٌل. ِعْجلَةٌ )ج(  ئەرەپچە: 

 

 

 -}بَچھے + را{ )سنسکرت()مذکر  بَچھیرا

 واحد(

 '''يەنە بىر خىل يېزىلىشى '''

 }بَچھے + ڑا{ بَچھيڑا 

 چىشى شەكلى: بَچھيری }بَچھے + ری{ 

 جمع: بَچھيرے }بَچھے + رے{

 تاي، ئاتنىڭ بالىسى / گھوڑے کا نر بچہ، کرہ۔

 

 ؎ سنا ہے ہنہناتے جس ميں تجکو

 وہ ہيں اس اصطبل ہی کے بچھيرے

 

 أَْمھاٌر و ِمھاٌر و ِمھاَرةٌ. ئەرەپچە: ُمْھٌر )ج( 

 

 واحد( -نث }بَچ + چی{ )فارسی()مؤ بَّچی

ہ }بَچ + َچہ{   ئاياللىق شەكلى: بَچَّ

ياں }بَچ + ِچياں{  جمع: بَِچ 

ئۆسمۈر قىز، گۈدەك قىز، قىز باال / بچہ کی تانيث، 

 کم سن لڑکی، چھوکری۔

"جوان بچی کا ساتھ، ذرا سی اونچ نيچ ميں دنيا نکو 

 بنا لے"۔

 ئەرەپچە: ِطْفلَةٌ، َصبِيَّةٌ.

 Little girl; female childئىنگلىزچە: 
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 خ……. ب 

 

 واحد( -}بُخار{ )عربی()مذکر  بُخار

 جمع: بُخارات }بُخا + رات{ 

قىزىتما ) بەدەن تېمپېراتۇرىسىنىڭ نۆلدىن يۇقىرى 

گرادۇستىن ئېشىپ كېتىش ھادىسىسى :  39

قىزىتمىسى ئۆرلىمەك( / وہ حرارت جو جسم ميں 

اخالط کے کسی نقصان سے عارض ہوتی ہے اور 

 تيز چلنے لگتی ہے، تپ۔جس سے نبض 

"برسٹل ميں انفلوئنزا کی مريض ايک لڑکی کا 

 درجے تک پہنچ گيا۔". 114بخار 

ى )ج(  يات. ئەرەپچە: ُحمَّ  ُحمَّ

 

  بخار میں مبتال

قىزىتمىسى ئۆرلەپ كەتكەن ئادەم، تەپ كېسىلىگە 

 گىرىپتار بولغان ئادەم.

 ئەرەپچە: َمْحُموم.

 

 د………. ب 

 

 اَخ + الق{ )واحد(}بَد +  بَد اَْخالق

 ئەخالقسىز / غيرمہذب، کج خلق، بری عادتوں واال۔ 

.  ئەرەپچە: َسي ُِئ االَْخالق ، َرُجٌل ذو اَْخالَق  َسي ِئَة 

 

 }بَد + تَِميز{ بَْدتَِمیز

ئەخالقسىز، ئەدەپسىز، مەدەنىيەتسىز، تەربىيىسىز 

 بے سليقہ، گستاخ .  /

لحاظ  "ان لوگوں کو بلوانے سے پہلے اس بات کا

ضرور رکھنا چاہيے کہ وہ بدچلن اور بدتميز نہ 

 ہوں۔".

 قَِلْيُل االََدب. ئەرەپچە: 

 

  بد شکل

 كۆرۈمسىز .

 قَبِْيُح الَمْنَظر. ئەرەپچە: 

 

 }بَد + قِس + َمت{ بَْدقِْسَمت

بەختىسىز، نەس باسقان، شور پېشانە، تەلەيسىز 

 بدنصيب، بدبخت.  /

 

 ے آئے ہيں؎ اس کے در پر سب در مقصود پان

 ہم سے بدقسمت بھی قسمت آزمانے آئے ہيں

 

ُِء الَحظ . ئەرەپچە:   َسي 

 

  بدقسمتی

 بەختىسىزلىك، شور پېشانىلىق، بىتەلەيلىىك.

.  ئەرەپچە: ُسوُء الَحظ ِ

 

 }بََدن{ )عربی( )مذکر( بََدن

 جمع: اَْبدان }اَب + دان{ 

بەدەن ) ئادەملەرنىڭ بىر پۈتۈن گەۋدىسى( / جسم 

 ور ہڈياں سب(۔)گوشت ا

 اَْجَساٌم. اَْبَداٌن، ِجْسٌم )ج(  ئەرەپچە: بََدٌن )ج( 

 

 }بَد + نُما{ )فارسی( بَْدنُما

 سەت، كۆرۈمسىز / بَدَشْکل، بَدُصوَرت .
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 }بَد + ہَض + می{ بَدہَْضمی

ھەزىم قىلىشى ناچار ، تاماق سىڭمەي قىلىش، 

  / قورسىقى ئېسىلىپ قېلىش ،ھەزىم بولماسلىق 

 ی خرابی۔ہاضمے ک

 ئەرەپچە: ُسوُء الَھْضِم .

 indigestionئىنگلىزچە: 

 

 ر…….. ب 

 

 واحد( -}بَر + چھا{ )سنسکرت( )مذکر  بَْرچھا

 ''' يەنە بىرخىل يېزىلىشى '''

 بَْرچَھہ }بَر + چَھہ{ 

 جمع: بَْرچھے }بَر + چھے{ 

)لڑائی کا ايک لمبا آہنی ہتھيار  نيزہ، بھاال  نەيزە / 

کدار پھل اور باقی حصے ميں جس ميں آگے نو

 بانس کی طرح کی پوريں ہوتی ہيں(۔

" بلرام نے نہايت بہادرانہ جرات سے ايک برچھا 

 ہاتھی کے کان پر مارا۔".

 ِرماٌح. ئەرەپچە: ُرْمٌح )ج( 

  spear, lanceئىنگلىزچە: 

 

 

 -}بَر + سات{ )سنسکرت( )مؤنث  بَْرسات

 واحد(

 )يائے مجہول({ جمع: بَرساتيں }بَر + سا + تيں 

 بارش کا موسم . يامغۇرلۇق پەسىل / 

 " يہ موسم برسات بھی بالے جان ہے۔".

 ئەرەپچە: َمْوِسُم االَْمَطار.

 the rainy seasonئىنگلىزچە: 

 

 واحد( -}بَْرف{ )فارسی()مذکر، مؤنث  بَْرف

 سخت جو بخارات ہوئے ملے ميں ہوا/  قار ①

 پاال۔ ہيں، گرتے پر زمين کر جم ميں سردی

" گو ابھی برف پڑنا شروع نہيں ہوئی مگر اونچی 

 پہاڑياں برف کی سفيد ٹوپياں پہننے لگيں۔".

 ثُلُوٌج. ثَْلٌج )ج(  ئەرەپچە: 

 .snowئىنگلىزچە: 

 وغيرہ۔ پانی ہوا جما/  مۇز ②

 

 ؎ سوندھے سوندھے آبخوروں ميں مزہ آ جائے گا

 تو جمادے برف اے ساقی مئے انگور کی

 

 ثَْلٌج )ج(  ثُلُوٌج. ئەرەپچە:  

 iceئىنگلىزچە: 

 

 }بَْرف + با + ری{ )فارسی( بَْرف باری

 قار يىغىش / برف گرنا، برف پڑنا۔

ئەرەپچە: تََساقُُط الثُّلُوج ) تََساقََط الثَْلُج ...قار ياغدي( 

. 

ڑ……..ب   

 واحد( -}بُڑھا + پا{ )ہندی( )مذکر  بُڑھاپا

 جمع: بُڑھاپے }بُڑھا + پے{ 
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، ياشانغانلىق / جوانی اور ادھيڑپن کے بعد قېرىلىق

 کی عمر۔

"تمہاری عمر ماشاء هللا پچيس سال ہو چکی ہے، 

يہی عمر شادی کی ہوتی ہے، اب نہ کرو گے تو 

 کيا بڑھاپے ميں ہو گی۔" .

 َشْيُخوَخةٌ، ِسنُّ الِكبَر. ئەرەپچە: 

  old age, senilityئىنگلىزچە: 

 

 ر(}بَڑَھئ{ )سنسکرت()مذک بَڑَھئی

 لکڑی کا کام کرنے واال، ترکھان۔ ياغاچچى / 

" ميں نے سوچنا شروع کيا کہ بڑھئی کے کام کے 

 طويل گھنٹوں کو کسی طرح کم کرنا چاہيے۔".

اٌر )ج(  اُرون. ئەرەپچە: نَجَّ  نَجَّ

 

 ز…….. ب 

 

 }بُز + ِدل{ )فارسی( بُزِدل

 '''يەنە بىر خىل يېزىلىشى '''

 بُْزِدال }بُز + ِدال{ 

 : بُزِدالن }بُز + ِدالن{ جمع

 ڈرپوک . قورقۇنچاق، توخۇيۈرەك / 

"چپ، او قاتل، بزدل چپ، جس طرح تو نے 

 مجھے جاليا ہے ميں بھی تجھے جالؤں گی"۔

 م َجبَانَةٌ )ج( َجبَانَاٌت. ئەرەپچە: َجبَاٌن )ج ُجبَنَاُء، 

 

 س…… ب 

 

 }بَسا + نا{ بَسانا

بىرە يەرنى ئولتۇراقالشتۇرماق، ماكانالشتۇرماق ، 

 كىشلەر بىلەن ئاۋات قىلماق / آباد کرنا، معمور کرنا۔

 

؎ جسے تو بنا کے بگاڑ دے، کہيں جاکے پھر وہ 

 بنے گا کيوں

جسے تو بسا کے اجاڑ دے کہيں جا کے پھر وہ 

 بسے گا کيا 

 

 ئەرەپچە: اِْسكاُن النَّاس، اِْعماُر الباِلد.

 

 }بِس + تَر{ )فارسی()مذکر( بِْستَر

 ە بىرخىل يېزىلىشى ''''''يەن

 بِْستَرا }بِس + تَرا{ 

 كۆرپە / بچھونا۔

" لوگ ويسے ہی بستر استعمال کرتے ہيں جيسے 

 پہلے کرتے تھے۔".

 اَْفِرَشةٌ. ئەرەپچە: فِراٌش )ج( 

 

 واحد( -}بَس + تی{ )سنسکرت()مؤنث  بَْستی

 جمع: بَْستِياں }َبس + تِياں{ 

آبادی، آباد   /يېزا، كەنت، ئاھالىلىك جاي، شەھەر 

 جگہ )گاؤں، قصبہ، شہر(۔

 

 ؎ جو بھوکی ہے جا نيچے بستی ميں مانگ

 ابھی بھاگ جا ورنہ توڑوں گا ٹانگ

 

 ئەرەپچە: قَْريَةٌ، بَْلَدةٌ، َمْعُموٌر، َمْسُكوٌن.

 

}بََسرو )واؤ مجہول( + َچْشم{  بََسر و َچْشم

 )فارسی(

خۇشاللىق بىلەن ، بەجانىدىل / خوشی سے، 

 کے ساتھ . رضامندی
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 "جو آپ فرمائيں گے بسر و چشم قبول کروں گی۔".

أِْس َو العَْين.  ئەرەپچە: َعلَى الرَّ

 

( Biscuit}بِس + ُکٹ{ ) بِْسُکٹ

 )انگريزی()مذکر(

 پېچىنە .

 

 ؎ فقط بسکٹ ہی کھاتا ہوں بال چائے

 نئی ملت کا ہوں ميں زاہد خشک

 

 ئەرەپچە: بَْسَكِوْيت.

 

 کرت(}بَس + نا{ )سنس بَْسنا

ئولتۇراقالشماق، ماكانالشماق، ماكان تۇتماق / آباد 

 ہونا۔

 

 ؎ گلشن بجائے سبزے کے کانٹوں سے بس گئے

 پھولوں پہ اوس پڑ گئی غنچے بکس گئے

 

 ئەرەپچە: َسَكَن يَْسُكُن ُسُكونَةً ، اِْستَوَطَن.

 

 ط…….. ب 

 

 واحد( -}بَط + َطخ{ )فارسی()مؤنث  بَطَّخ

 ""يەنە بىرخىل يېزىلىشى

 بََطخ }بََطْخ{ 

 چىشى شەكلى: بَْطخا }بَط + خا{ 

 جمع: بَْطخوں }بَط + خيں )يائے مجہول({

بط، ايک آبی پرند جس کی گردن لمبی،  غاز / 

 پنجے جھلی دار اور چونچ چپٹی ہوتی ہے۔

"بطخ مشہور پکھيرو ہے دو قسم کا ہوتا ہے، 

چھوٹا اور بڑا، چھوٹی بطخ کو چنيا بدک کہتے 

 ہيں۔".

ةٌ )ج( ئە . رەپچە: إَِوزَّ  إَوزٌّ

 Duckئىنگلىزچە: 

 

 

 

 غ…… ب 

 

 واحد( -}بَغَل{ )فارسی()مؤنث  بَغَل

 جمع: بَغَليں }َبغَليں )يائے مجہول({ 

 قولتۇق .

 آبَاٌط. ئەرەپچە: إِْبٌط )ج( 

 

 بغل گیر ہونا

 ئۆزئارا قۇچاقالشماق.

. ِدقَان بَْعَد فِراق  َطِوْيل   تَعانََق الصَّ

 

 ک…….. ب 

 

 واحد( -}بَک + را{ )سنسکرت()مذکر  بَْکرا

 «يەنە بىر خىل يېزىلىشى»
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 بََکر }َبَکر{ 

 چىشى شەكلى: بَْکری }بَک + ری{ 

 جمع: بَْکرے }بَک + رے{

تېكە / ايک چوپايہ جس کا گوشت کھاتے ہيں اور 

 ٹھڈی پر داڑھی اور سر پر سينگ ہوتے ہيں .

 

 ؎ اے قبلہ رسالدار ميجر صاحب

 مگر حضور قربانی کے بکرے ہيں

 

 اَتْياٌس. ئەرەپچە: تَْيٌس )ج( 

 he -goatئىنگلىزچە: 

 

 

 

 

 واحد( -}بَک + ِرْی{ )سنسکرت()مؤنث  بَْکری

 چىشى شەكلى: بَْکرا }بَک + را{ 

 جمع: بَْکِرياں }َبک + ِرياں{

 ئۆچكە .

" آپ نے ميرے ليے بکری کا دودھ تجويز فرمايا 

 ہے"۔

 َعْنٌز )ج( ُعنُوٌز.  َمواِعُز،  ئەرەپچە: ماِعَزةٌ )ج(

 she-goatئىنگلىزچە: 

 

 

 

()انگريزی()مذکر Buckleُسوا{)}بَک + بَْکُسوا

 واحد( -

 جمع: بَْکُسوے }بَک + ُسوے{ 

ئىلگەك ، ئىلمەك ، ئىزمە / لوہے کا حلقہ جس کے 

ساتھ کسی چيز کے اٹکانے يا باندھنے کے ليے 

 کانٹا لگا رہتا ہے۔

م کے انگريزی چمڑے کے بيگ "يہ تو بڑھيا قس

تسمے اور بکسوے  -----کے مانند تھے جس ميں 

 موجود ہوتے ہيں۔". -----

 ئەرەپچە: َمْشبَك ،إِْبِزْيٌم )ج( أَبَاِزْيُم.

 

 

 

 گ…… ب 

 

 }بُِگل{ )انگريزی( بُِگل

بۇرغا، كاناي، سوناي / منہ سے بجانے کا ايک 
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ليس باجا جو کسی اعالن کے موقع پر )زيادہ تر( پو

 اور فوج ميں استعمال ہوتا ہے ۔

 أَْبواٌق.  ئەرەپچە: بُوٌق )ج( 

  bugleئىنگلىزچە: 

 

 

 

 واحد( -}بَُگو + ال{ )سنسکرت()مذکر  بَُگوال

 « يەنە بىر خىل يېزىلىشى»

 بَگُھولہ }بَگُھو + ال{ … بَُگولَہ }َبُگو + لَہ{ 

 جمع: بَُگولے }بَُگو + لے{ 

 -قىراپ چىققان چاڭ قۇيۇن ) بۇرما شەكلىدە پىر

توزانلىق شامال( / گرد و غبار ليے ہوئے چکر 

 کھاتی ہوئی ہوا، گردباد۔

 

 ؎ عجب نہيں کوئی سرگشتۂ محبت ہو

 بگوال ايک پس گرد کارواں ديکھا

 

 ئەرەپچە: إِْعَصاٌر )ج( أََعاِصُر و أََعاِصْيُر.

 whirlwindئىنگلىزچە: 

 

 (واحد -}بَگھ + گھی{ )ہندی()مؤنث  بَگّھی

ياں }بَگھ + گِھياں{   جمع: بَگھ 

تۆت چاق ئورنىتىلغان ئات ھارۋىسى / چار پہيوں  

کی گھوڑا گاڑی جس ميں کوچوان کی نشست ذرا 

 اونچی ہوتی ہے۔

.  ئەرەپچە: َعَربَةُ ِحَصان  بِاَْربَعِ َعَجالت 

 A buggyئىنگلىزچە: 

 

 

 ل……. ب 

 

 واحد( -}بُل + باُل{ )سنسکرت( )مذکر  بُْلباُل

 جمع: بُْلبُلے }بُل + بُلے{ 

 حباب، پانی کا باُل  ۔ كۆپۈك / 

 

 ؎ قصر کی فکر غلط دار فنا ميں اے شوق

 بلبلے خوب بنا ليتے ہيں گھر يوں ہی سا

 

 نُفَّاَخاٌت، َحباٌب. ئەرەپچە: نُفَّاَخةٌ )ج( 

 bubbleئىنگلىزچە: 

 

 ()انگريزی()مذکر(Bulb}بَْلب{) بَْلب

 کا قمقمہ .المپۇچكا / برقی روشنی 

"نہ کوئی بلب تھا نہ کہيں پر بجلی کے تار نظر 

 آتے تھے۔".

 ئەرەپچە: الِمْصبَاُح الَكْھَربَائِي ، لَْمبَةٌ. 

  bulbئىنگلىزچە: 
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 واحد( -}بِل + ال{ )سنسکرت()مذکر  باِلّ 

 چىشى شەكلى: بِل ی }بِل + لی{ 

 جمع: بِل ے }بِل + لے{

 ئەركەك مۈشۈك / بلی کا نر۔

 

 غ کيوں کر بنے گا بال؎ مر

 ايسا جو کہے وہ ہے چيال

 

 قَِطةٌ. ئەرەپچە: قِطٌّ )ج( 

 

 مذ( -ا  -ِلی{ )ہ  -} بِْل  بِلّی

 چىشى مۈشۈك.

ة.ٌ  ئەرەپچە:   قِطَّةٌ ، ِھرَّ

 catئىنگلىزچە: 

 

 مذ( -ا  -) ہ  لَْم{  -} بَْل  بَلَّم

 نەيزە / برچھا، نيزہ. 

 ِرماٌح. ئەرەپچە: ُرْمٌح )ج( 

 

 صف( -) ع  ِلْيد(  -) َب  ْیدبَلِ 

 دۆت، مەتۇ، گالۋاڭ / ُکند ذہن، غبی، کم عقل.

 بُلَداُء. بَِلْيٌد )ج(  ئەرەپچە: 

 

 ()انگريزی( blade}بِليڈ )يائے مجہول({ )  بِلیڈ

تىغ / لوہے کا وہ تيزدھار آلہ جس سے بال مونڈ 

 تے ہيں.

"صبح اٹھ کر ہم نے شيو کا سامان نکاال اور صابن 

 ا بليلڈ تالش کيے تو ندارد".لگاي

 ئەرەپچە: نَْصلَةٌ، َشْفَرةٌ ، ] ُموس ٌ[ .

 

 

 

 ()انگريزی(Black}بِلَيک )يائے لين({) بِلَیک

 قارا / کاال، سياہ .

 ئەرەپچە: اَْسَوٌد.

 

}بِلَيک )ی لين( بوْرڈ )واؤ  بِلَیک بوْرڈ

 ()انگريزی(blackboardمجہول({ )

 اہ۔دوسكا ، قارا تاختاي / تختہ سي

 َسبُّوراٌت. ئەرەپچە: َسبُّوَرةٌ )ج( 

 

}بِلَيک )يائے لين( + مار +  بِلَیک ماْرِکیٹ

) )انگريزی()مذکر، مؤنث black marketِکيٹ{)

 واحد (  -

 « يەنە بىر خىل يېزىلىشى»

 بِلَيک ماْرِکٹ }بِلَيک )ی لين( مار + ِکٹ{ 

قاراڭغۇ بازار / ناجائز طور پر مال کی قيمت بہت  

 کر فروخت کرنا۔بڑھا 

"اس نے يہ بليک مارکيٹ سے ايک سو پچھتر 

 روپے ميں خريدا تھا۔".

 ئەرەپچە: السُّوُق السَّْوداُء.

 

 م……. ب 

 ()انگريزی()مذکر(Bomb}بَم{) بَم

 « يەنە بىر خىل يېزىلىشى»
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 بَْمب }بَْمب{ 

 بومبا / آتش گير ماد ے کا گوال. 

ہ ہو "يہ کتب خانہ گزشتہ جنگ ميں بموں سے تبا

 گيا تھا۔".

 قَنَابُِل. ئەرەپچە: قُْنبُلَةٌ )ج( 

 

 

  بمبار جہاز

 بومبار دىمانچى ئايروپىالن .

ائَِرةُ القَاِذفَةُ القَنَابِل.  ئەرەپچە: الطَّ

 The bomber planeئىنگلىزچە: 

 

 

 

 بمباری کرنا

 بومبا تاشلىماق، بومباردىمان قىلماق.

 البَلَد.ئەرەپچە: قَذََف اْلقَنَابَِل َعلَى 

 

 

 ن……… ب 

 

 مذ( -ا  -) ہ  دا{  -} بُْن  بُْندا

 ھالقا، زىرە / کان کا ايک زيور، گوشوارہ. 

 أَْقراٌط. ئەرەپچە: قُْرٌط )ج( 

 

 

 

 }بَن + َدر{ )سنسکرت()مذکر( بَْنَدر

 «يەنە بىر خىل يېزىلىشى » 

 باْنَدر }بان + َدر{ 

 چىشى شەكلى: بَْنَدْريا }بَن + َدر + يا{ 

 يمۇن / ميمون، بوزنہ۔ما

"چونکہ ہندو ہنومان کو ديوتا مانتے ہيں اس لئے يہ 

 بندر کو مطلق نہيں ستاتے۔".

 قُُروٌد و قَِرَدةٌ.  ئەرەپچە: قِْرٌد )ج( 

 monkeyئىنگلىزچە: 
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 -}بَن + َدر + گاہ{ )فارسی()مذکر  بَْنَدرگاہ

 واحد(

 ول({ جمع: بَْنَدرگاہيں }بَن + َدر + گا + ہيں )ی مجہ

پرېستان ) كېمە ، پاراخوت توختايدىغان جاي ؛ 

وہ ساحلی جگہ جہاں جہاز وغيرہ مال   / پورت( 

 اور مسافر اتارنے چڑھانے کے ليے ٹھہرتے ہيں۔

 "يہ خشکی کسی شہر کا بندرگاہ ہے۔".

 َموانُِئ. ئەرەپچە: ِمْينَاٌء )ج( 

 sea-portئىنگلىزچە: 

 

 

 واحد( -)مؤنث }بَن + ُدوق{ )فارسی(  بَْنُدوق

جمع: بَْنُدوقيں }بَن + ُدو )و مجہول( + قيں )ی 

 مجہول({ 

ايک نال يا دو نال کا آتشيں اسلحہ جس  مىلتىق / 

 کی نال ميں کارتوس رکھ کر چھوڑتے ہيں.

 

 ؎ کہتا ہے يہ دل کہ خودکشی کی ٹھہرے

 خير اس کو بھی مان ليں تو بندوق کہاں

 

 اِدُق.بَنَ ئەرەپچە: بُْنُدقِيَّةٌ )ج( 

 musketئىنگلىزچە: 

 

 

 

 

 

 و…….. ب 

 

}بو )واؤ مجہول( + تَل{  بوتَل

(Bottle )انگريزی() 

 واحد( -)مؤنث 

 جمع: بوتَليں }بو + تَليں { 

 بوتۇلكا .

"غريب بڑھياں ٹوٹی پھوٹی بوتلوں ميں تيل ال رہی 

 ہيں۔".

 قََواِرْيُر. ئەرەپچە: قَاُرْوَرةٌ )ج( 

 

 واحد( -ريزی()مذکر ()انگboot}بُوٹ{) بُوٹ

 ئۆتۈك ، قونچىلىق ئاياغ / انگريزی وضع کا جوتا۔

 " بوٹ بھی ايڑی کے پاس سے نکال ہوا تھا۔".

 َجَزَماٌت. ئەرەپچە: َجْزَمةٌ )ج( 
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}بو )واؤ مجہول( + ٹی{ )سنسکرت()مؤنث  بوٹی

 واحد( -

 جمع: بوٹِياں }بو+ ِٹياں{ 

 لوتھڑا۔بىر لوقما گۆش / گوشت کا چھوٹا ٹکڑا،۔ 

"هللا مياں نے چيل کو بڑی تيز آنکھيں دی ہيں وہ 

بڑی دور سے گوشت کی بوٹی .... ديکھ ليتی 

 ہے۔".

، ُمْضغَةٌ.  ئەرەپچە: قِْطعَةُ لَْحم 

 

 بورڈنگ اسکول

 يېتىپ ئوقۇيدىغان مەكتەپ.

 ئەرەپچە: َمْدَرَسةٌ َداِخِليَّةٌ.

 boarding schoolئىنگلىزچە: 

 

+ ری{  }بو )واؤ مجہول( بوری

 واحد( -)سنسکرت()مؤنث 

 جمع: بوِرياں }بو + ِرياں{ 

 تاغار / ٹاٹ يا موٹے کپڑے کا تھيال.

 

 ؎ اڑتا ہے غبار تھپ تھپاؤ جو انہيں

 بالوکی يہ بورياں ہيں انسان نہيں

 

 أَْكيَاٌس. ئەرەپچە: ِغَراٌر )ج( َغرائُِر، ِكْيٌس )ج( 

 

 

کر }بور )واؤ مجہول( + يا{ )فارسی( )مذ بوْریا

 واحد( -

 جمع: بوْريے }بور + يے{ 

بورا ) ئاقالپ يېرىلغان قومۇش ياكى چىغدىن 

کجھور کے پتوں يا  توقۇلغان توقۇلما بۇيۇم ( / 

 کسی اور نبات سے بنا ہوا فرش، چٹائی۔

 

 ؎ کوئی پاے تخت سليماں اگر

 مقدر ميں گر بوريا ہے تو ہيچ

 

 

 ُحُصٌر. ئەرەپچە: َحِصْيٌر )ج( 

 

 

 

 واحد( -}بُو + ڑھا{ )ہندی( )مذکر  بُوڑھا

 جمع: بُوڑھے }بُو + ڑھے{

 ئاياللىق شەكلى: بُوڑھی }بُو + ڑھی{ 

 بوۋاي ، قېرى ، ياشانغان ئادەم / سن رسيدہ آدمی۔

"يہ جوانی اور مقطع ميں يہ بوڑھا مضمون، 

 تمہاری عمر پارسائی کو بہت دن پڑے ہيں۔".

 )ج( َعَجائُِز.ئەرەپچە: َشْيٌخ )ج( ُشيُوٌخ، َعُجوٌز 

 

 }بُو + ڑھی{ بُوڑھی

 ياشانغان ئايال، قېرى ئايال .

 ئەرەپچە: ُمِسنَّةٌ .
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}بو )واؤ مجہول( + سی + َدہ{  بوِسیَدہ

 )فارسی(

 كونا، چىرىگەن / پرانا، گال ہوا يا سڑا ہوا۔

"آج ہندوستان کی قوميت کا تخيل .... ايک بوسيدہ 

 تصوير ہے۔".

 يَة.بَال  . م بَالِ  ئەرەپچە: 

 

 مث( -ا  -( ) انگ bogie( بوگی

ۋاگون ) پويىزنىڭ ئادەم ۋە يۈك توشۇش ئۈچۈن 

 بەلگىلەنگەن ھەربىر بۆلىكى( / ريل کا ڈبا. 

 

 

 

 

 }بو )واؤ مجہول( + نا{ )سنسکرت( بونا

كۆچەت تىكمەك، تېرىماق، يەرگە ئۇرۇق سالماق 

 زمين ميں بيج ڈالنا.  /

 

 ؎ بونے سے پہلے ہی بہ چستی

 ے ہيں کھيت کی درستیکرت

 

 

َغَرَس  يَْغِرُس   يَْزَرُع  َزْرًعا،  ئەرەپچە: َزَرَع 

 يَْبذُُر بَْذًرا. َغْرًسا، بَذََر 

 

}بُوْند )ن مغنونہ({ )سنسکرت()مذکر، مؤنث  بُوْند

 واحد( -

 جمع: بُوْنديں }بُوں + ديں{ 

تامچە، بىر تامچە، بىر تېمىم / قطرہ ، رقيق شے کی 

 ی بوند.بوند، پانی ک

 

 ؎ ہے بادۂ کونيں کی بھی کوئی حقيقت

 دو بوند ميں چھلکے وہ مرا جام نہيں ہے .

 

 قََطَراٌت. ئەرەپچە: قَْطَرةٌ )ج( 

 

 ہ………. ب 

 

 واحد( -}بھا + بی{ )سنسکرت()مؤنث  بھابی

 « يەنە بىر خىل يېزىلىشى»

 بھابھی }بھا + بھی{ 

 جمع: بھاِبياں }بھا + ِبياں{

 بيوی . يەڭگە / بھائی کی

 

 ؎ بھائی يوسف کے زليخا کو يہ سمجھاتے تھے

 آپ بھيا کا نہ غم کيجئے بھابی، ہو گا

 

 ئەرەپچە: َزْوَجةُ االَخ.

 

 واحد( -}بھاپ{ )سنسکرت( )مؤنث  بھاپ

 «يەنە بىرخىل يېزىلىشى » 

 بھاپھ }بھاپھ{ 

 پار، ھور / اسٹيم۔

بہتر رہتی ہے کيونکہ  -----"بھاپ کی استری 

ڑے ميں نمی آ جاتی ہے اور ساتھ ہی بھاپ سے کپ
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 چمک بھی پيدا ہو جاتی ہے۔".

 أَْبِخَرةٌ. ئەرەپچە: بَُخاٌر )ج( 

 .steamئىنگلىزچە: 

 

 

 }بھا + ری{ )سنسکرت( بھاری

 ئېغىر / وزنی، بوجھل )جس کا اٹھانا مشکل ہو(۔

 

 ؎ رو رو کے خود کو مورد خواری بناے گا

 ناے گاکملی بھگو کے اور بھی ہماری بھاری ب

 

 ثَِقْيٌل. ئەرەپچە: 

 

 

 بھاری صنعتیں

 ئېغىر سانائەت . 

 ِصنَاَعةٌ ثَِقْيلَةٌ.

 

 واحد( -}بھا + ال{ )سنسکرت( )مذکر  بھاال

 جمع: بھالے }بھا + لے{ 

 برچھا، نيزہ، بلم۔  / نەيزە 

"نيزہ ايک قديمی ہتيار ہے جس کی بگڑی ہوئی 

 صورتيں برچھا، بلم اور بھاال کہالتی ہيں"۔

 ِحَراٌب. ِرَماٌح، َحْربَةٌ )ج(  ئەرەپچە: ُرْمٌح )ج( 

 

 }بھان + جا{ )سنسکرت()مذکر( بھاْنجا

 جمع: بھاْنجے }بھان + جے{

 ئاياللىق شەكلى: بھاْنجی }بھان + جی{ 

بہن  ئايال بىر تۇغقان نىڭ ئوغلى، جىيەن ئوغۇل / 

 کا بيٹا .

"قلعہ خضر خان سے لے کر مفرور راجا کے 

 کو عنايت کر ديا۔"ايک بھانجے 

 ئەرەپچە: اِْبُن االُْخت. 

 sisters son, nephewئىنگلىزچە: 

 

 }بھا + ای{ )سنسکرت()مذکر( بھائی

ئۇكا، ئەر بىر تۇغقان / برادر)ايک ماں باپ  -ئاكا 

 کا جايا(.

 " بڑے بھائی کا نام شہريار تھا"۔

 أٌَخ )ج(  اِْخَوةٌ. ئەرەپچە: 

 

را{ )مذکر،  }بھا + ای + چا + بھائی چارا

 واحد( -مؤنث 

 جمع: بھائی چارے }بھا + ای + چا + رے{ 

اخوت، بھائی کاسا رشتہ،  قېرىنداشلىق، دوستلۇق / 

 دوستی .

 "اب دونوں ميں دوستی اور بھائی چارا ہو گيا۔"

ةٌ.  ئەرەپچە: ااِلَخاُء، أُُخوَّ

 

 واحد( -}بُہ + تان{ )عربی( )مذکر  بُْہتان

 ا، تہمت، جھوٹ۔تۆھمەت، بوھتان / افتر

" ان کو ملحد کافر بے دين يا نيچری کہنا سراسر 

 بہتان ہے۔".

 تَُھٌم، بُْھتَاٌن.  ئەرەپچە: تُْھَمةٌ )ج( 

 

 }بِہ )کسرہ ب مجہول( + تَر{ )فارسی( بِْہتَر

 کچھ اچھا،( /سېلىشتۇرغاندا)ياخشىراق ياخشى، ①

 ۔اچھا ميں مقابلے( سے کسی) اچھا، سے

منظور ہے تو بہتر اور جو "اگر بندے کا توسط 
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کسی دوسرے کا ذريعہ مناسب معلوم ہو تب بھی 

 بہتر۔" .

 ئەرەپچە: اَْحَسن، أَْفَضل.

 قوشۇلۇش سۆزىگە تەرەپنىڭ قارشى)  خوش ②

 ، «ھەئە» ، «بولىدۇ» يەنى پوزىتسىيىسىنى

 کسی ( / بىلدۈرىدۇ مەنىلەرنى دېگەن «شۇنداق»

عميل پر واب ميں رضامندی يا تج کے حکم يا بات

آمادگی کے اظہار کے ليے ، بہت خوب ، بہت 

 اچھا۔

؎ ٹيڑھے سيدھے سے غرض رکھتے نہيں اے 

 آتش

 جو کہے يار ہميں سن کے يہ کہنا بہتر

 

 ئەرەپچە: َطي ِب، َجي ِد ، َحَسٌن. 

 

  تَْر{  -ہَْت  -} َب بََہتَّر

 ) 72يەتمىش ئىككى / ستَّر اور دو )

 ون.اِثْنَاِن َو َسْبعُ  ئەرەپچە: 

 

}بَہ )فتح ب مجہول( + را{ )سنسکرت(  بَْہرا

 واحد( -)مذکر 

 جمع: بَْہرے }بَہ )فتح ب مجہول( + رے{

 ئاياللىق شەكلى: بَْہری }بَہ )فتح ب مجہول( + ری{ 

گاس، پاڭ / جس کی سماعت زائل ہو چکی ہو يا کم 

 سنائی دے، گراں گوش۔

 

؎ کوئی ہے گونگا کوئی ہے بہرا کوئی ہے لنگڑا 

 وئی ہے لوالک

جسے بھی ديکھا ترا فدائی تری طرح الجواب 

 ديکھا

 

 اََصمٌّ. ئەرەپچە: 

 واحد( -}بِھڑ{ )سنسکرت()مؤنث  بِھڑ

 جمع: بِھڑيں }بِھڑيں )يائے مجہول({ 

ھەرە، سېرىق ھەرە / زنبور، زرد يا گہرے سرخ 

رنگ کا اڑنے واال کيڑا جس کے ڈنک ميں زہر 

 ہوتا ہے۔

ی حلقے ميں ايک " بھڑ کے پيٹ کے آخر

 کھوکھلی سوئی ہوتی ہے۔".

 َزنَاِبْيُر. ئەرەپچە: َزْنبُوٌر )ج( 

 waspئىنگلىزچە: 

 

 

 

 واحد( -}بََہن{ )سنسکرت( )مؤنث  بََہن

جمع: بَْہنيں }بَہ )فتحہ ب مجہول( + نيں )يائے 

 مجہول({

 ئەرلىك شەكلى: بھائی }بھا + ای{ 

اپنی  /ھەمشىرە، قىز بىر تۇغقان، قىز قېرىنداش 

 سگی ماں اور سگے باپ کی لڑکی، ہمشيرہ.

" ميں تو خير تھی مگر تم بہو بھی تھيں اور بہن کا 

 پيٹ بھی۔".

 أََخَواٌت. ئەرەپچە: أُْخٌت )ج( 

 

 مذ( -ا  -نو اِی( ) ہ  -)بَہ  بَْہنوئی

 كۈيئوغۇل / بہن کا خاوند.

 أَتْخاٌن. ئەرەپچە: َزْوُج االُْخت، َختٌَن )ج( 

 

 



61 
 

 واحد( -ُہو{ )سنسکرت()مؤنث }بَ  بَُہو

 جمع: بَُہوويں }َبُہو + ويں )ی مجہول({

 كېلىن / بيٹے کی بيوی، زن پسر۔

"ميری بہو اور لڑکا تسليم کرتے ہيں اپنے گھر ميں 

 ميری دعا فرما ديجيے۔".

 َكنائُِن و َكنَّاٌت. َكنَّةٌ )ج(  ئەرەپچە: 

 

 مذ( -ا  -) ہ  بُھوسا

 سامان / اناج کا چھلکا.

 ەرەپچە: تِْبٌن.ئ

 

 واحد( -}بُھو + کا{ )سنسکرت( )مذکر  بُھوکا

 جمع: بُھوکے }بُھو + کے{

 ئاياللىق شەكلى: بُھوکی }بُھو + کی{ 

قورسىقى ئاچ / کھانے کا خواہشمند، جسے بھوک 

 لگ رہی ہو۔

 

 ؎ انگور ہی ميں اترا قسمت کا آب و دانہ

 ميں تھا اسی کا پياسا ميں تھا اسی کا بھوکا

 

 َجائٌِع. رەپچە: ئە

  hungryئىنگلىزچە: 

 

 

 محاورہ( -) ار  بھوک لگنا

 قورساق ئاچماق / کھانے کی خواہش ہونا.

 َشعََر بالُجوع، اََصابَەُ الُجوُع.

 

 }بَھوں )واؤ لين({ )سنسکرت( بَھوں

 جمع: بھنووں، بھنويں. 

قاش ) كۆز قاپىقىنىڭ ئۈستۈنكى قىسمىدىكى 

 يسىمان سىزىق( / تۈكلەردىن تەشكىل تاپقان يا

 آنکھ اور ماتھے کے درميانی بال، ابرو۔

 َحَواِجُب. َحاِجٌب )ج(  ئەرەپچە: 

 the eyebrowئىنڭلىزچە: 

 

 

}بھوں )واؤ مجہول( + ڈا{  بھوْنڈا

 واحد( -)سنسکرت()مذکر 

 جمع: بھوْنڈے }بھوں )و مجہول( + ڈے{

 ئاياللىق شەكلى: بھوْنڈی }بھوں + ڈی{ 

 بد صورت، بد شکل. سەت ،كۆرۈمسىز / 

 قَبِْيٌح الَمْنَظر. ئەرەپچە: 

 

}بَھوں )ن مغنونہ( + را{  بَھوْنرا

 واحد( -)سنسکرت()مذکر 

 جمع: بَھوْنرے }بَھوں )و لين( + رے{

 چىشى شەكلى: بَھوْنری }بَھوں )و لين( + ری{ 

قوڭغۇز، قارا قوڭغۇز / ايک قسم کا سياہ پردار  

 کيڑا، بھونڈ۔

پر .... گزرتی تھی جيسے  "پہاڑی ريل اس طور

بڑے بڑے گوبريلے يا بھونرے ايک پيچھے ايک 

 چلے جا رہے ہوں۔".

 

 َخنَافُِس. ئەرەپچە: ُخْنفََساُء )ج( 
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}بَھوْنک )و لين ن مغنونہ( + نا{  بَھوْنْکنا

 )سنسکرت(

 -ھاۋ »قىلماق ، « ھاۋ -ھاۋ »ئىت ھاۋشىماق ، 

کا آواز قىلىپ قاۋىماق / کتے کا چالنا، کتے « ھاۋ

 نکالنا .

 " گھوڑا ہنہناتا ہے، کتا بھونکتا ہے۔".

 يَْنبَُخ نَْبًحا و نَبَاًحا. نَبََح الَكْلُب  ئەرەپچە : 

 

 }بِھيْنچ + نا{ )ہندی( بِھیْنْچنا

بدن کو دبا نا، گلے لگانا، پچکا  / سىقماق، باسماق 

 نا۔

"سلمہ جانی کو گود ميں لے کر ذرا بھينچ لو اور 

 کر لو۔". دبوچ کر پيار

 ئەرەپچە: َضغََط، َكبََس.

 

 }بھيد )يائے مجہول({ )سنسکرت()مذکر( بھید

 راز، چھپی ہوئی بات۔ سىر ، مەخپىيەتلىك / 

 

 ؎ يہ پسينہ وہی آنسو ہيں جو پی جاتے تھے تم

 آرزو لو وہ کھال بھيد وہ پھوٹا پانی

 

 أْْسراٌر. ئەرەپچە: ِسرٌّ )ج( 

 

 کر(}بھے + دی{ )سنسکرت( )مذ بھیدی

سىرداش ) ئۆزئارا سىردىشىدىغان ، كۆڭلىدىكى 

 -سىرلىرىنى ئۆزئارا دېيىشىدىغان ؛ بىر 

سىرلىرىنى بىلىشىدىغان(  بھيد جاننے واال،  بىرىنىڭ 

 ہمراز۔

 

؎ الفت کی نرالی رسميں ہيں دل ايک نظر ميں ان 

 کا تھا

شکوون کے عوض تھا شکر جانا، کس وقت ميں 

 بھيدی ٹوٹ گيا

 

، الواقُِف على االسرار. ئەرەپچە:  ر ِ  اَْلعَاِلُم بِالس ِ

 

 واحد( -}بِھيڑ{ )سنسکرت( )مؤنث  بِھیڑ

آدميوں کا جماؤ، جمگھٹا  قىستاڭچىلىق، تىقىنچىلىق / 

. 

" تمہارے ساتھ جو يہ بھيڑ ہے گرد کی طرح اڑ 

 جائے گی۔".

 ئەرەپچە: ِزَحاٌم، اِْزِدَحاٌم.

 

ندی( )مذکر }بھيڑ )يائے مجہول( + يا{ )ہ بھیْڑیا

 واحد( -

 جمع: بھيْڑيے }بھيڑ )ی مجہول( + يے{ 

کتے سے بڑا ليکن اس سے مشابہ ايک  بۆرە / 

درندہ جو بکری وغيرہ چھوٹے جانور شکار کر 

 کے کھا جاتا ہے .

 ِذئَاٌب.  ئەرەپچە: ِذئٌْب )ج( 
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 }بِھيگ + نا{ )ہندی( بِھیْگنا

 نا .نەملەشمەك، ھۆل بولماق / تر ہونا، گيال ہو

"ابتداًء لوگ نہايت جلدی جلدی وضو کرليتے تھے، 

 کچھ حصہ بھيگتا تھا کچھ نہيں بھيگتا تھا".

 ئەرەپچە: اِْبتاِلٌل.

 

 -}بَھيں )يائے لين( + گا{ )ہندی( )مذکر  بَھیْنگا

 واحد(

 جمع: بَھيْنگے }بَھيں + گے{

 ئاياللىق شەكلى: بَھيْنگی }بھيں )يائے لين( + گی{ 

 سے ايک کے دو نظر آئيں، احول۔ئالغاي / وہ ج

"بھينگا، وہ شخص جس کی آنکھ کے ڈھيلے مرکز 

سے ہٹے رہيں اور پتلياں کوؤں کی طرف پھری 

 ہوئی معلوم ہوں".

 ُحَوٌل. اَْحَوٌل )ج(  ئەرەپچە: 

 

 ی…...ب 

 

 }بِيا + بان{ )فارسی()مذکر( بِیابان

صحرا، ريگستان،  جەزىرە /  -باياۋان، داال، چۆل 

 و گياہ خطہ .بے آب 

 

 ؎ عاشقوں کو ترا کوچہ جو نہيں ہے نہ سہی

 الوؤں کے ليے دنيا ميں بياباں ہيں بہت

 

 قِفاٌر و قُفُوٌر. فَلََواٌت، قَْفٌر )ج(  فاَلَةٌ )ج(  ئەرەپچە: 

 

 واحد( -}بَيا + ِليس{ )سنسکرت()مذکر  بَیاِلیس

 )42چاليس اور دو ) قىرىق ئىككى / 

بياليس تينتاليس برس  "مومن خان مومن کے ساتھ

 ربط رہا۔" .

 ئەرەپچە: اِثْنَاِن و اَْربَعُون م اِثْنَتَان و اَْربَعُون.

 forty-twoئىنگلىزچە: 

 

 }بياہ ) ب ی مخلوط({ )سنسکرت( )مذکر( بیاہ

 شادی . نىكاھ ، تۇي / 

"وہ زمانہ بھی ياد ہے جب آپ کی الڈلی کے بياہ 

 کی تيارياں تھيں۔".

 .َزواجٌ  ئەرەپچە: 

  marriageئىنگلىزچە: 

 

}بياہ )ب ی مخلوط( + تا{ )سنسکرت(  بیاہْتا

 )واحد(

وہ عورت جو دستور کے مطابق بياہ کر  خوتۇن / 

 کے الئی گئی ہو.

"اس کی دوسری بيوی صغرا بياہتا بيوی کے 

 مقابلے ميں بہت ہی کم وقعت رکھتی تھی۔".

 َزْوَجاٌت. َزْوَجةٌ )ج(  ئەرەپچە: 

 

 واحد( -ا{ )سنسکرت( )مذکر }بے + ٹ بیٹا

 جمع: بيٹے }بے + ٹے{

 ئاياللىق شەكلى: بيٹی }بے + ٹی{ 

 ئوغۇل پەرزەنت / فرزند، پسر، پوت۔

 

 ؎ بيٹا وہ بری ہو جس کی خصلت

 ہے باپ کے حق ميں طوق لعنت

 

 اَْبنَاء. اِْبٌن )ج(  ئەرەپچە: 
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 واحد( -}بے + ڑی{ )سنسکرت()مؤنث  بیڑی

 ِڑياں{ جمع: بيِڑياں }بے + 

وہ خاص وضع کی کڑی يا زنجير  كىشەن، تاقاق / 

جو قيدی يا ملزم کے پاؤں ميں ڈالتے ہيں تاکہ 

 بھاگ نہ جائے۔

 ْغلٌّ )ج(  اَْغالٌل. ئەرەپچە: 

 

 

 

 واحد( -}بِيس{ )سنسکرت( )مذکر  بِیس

 )20دس اور دس )  / يىگىرمە 

 "ابو قريش بيس ہزار دينار لے کر گھر چال آيا۔".

 چە: ِعْشُرون.ئەرەپ

  twentyئىنگلىزچە: 

 

 

 واحد( -}بے + َسن{ )سنسکرت( )مذکر  بیَسن

 پۇرچاق ئۇنى / چنے کا آٹا۔

"پہلے بيسن اور کھلی سے ہاتھ دھوتے تھے۔ 

 اب.... صابن ہاتھ صاف کرتا ہے۔".

 ئەرەپچە: َطِحْيُن الِحمَّص. 

 

()انگريزی( Bag}بَيگ )يائے لين({) بَیگ

 )مذکر(

 سومكا .

نصور اپنے کپڑوں کا بيگ اٹھا کر کمرے سے "م

 باہر نکل آئے۔".

 َشْنَطاٌت. َحقَائُِب، َشْنَطةٌ )ج(  َحِقْيبَةٌ )ج(  ئەرەپچە: 

 

 

 

}بِيو )و مجہول( + پا + ری{  بِیوپاری

 )سنسکرت(

 سودىگەر، تىجارەتچى / سوداگر، تاجر۔

 "بيوپاری نے خريدنے سے انکار کيا۔".

اٌر.ئەرەپچە: تَاِجٌر )ج   تُجَّ

 

 واحد( -}بے + َوہ{ )ہندی( )مؤنث  بیَوہ

 جمع: بيوائيں }بے + وا + ايں )ی مجہول({

 ئەرلىك شەكلى: َرْنڈوا }َرْنڈ + وا{ 

وہ عورت جس کا خاوند  تۇل ئايال، تۇل خۇتۇن / 

 مر گيا ہو، رانڈ۔

"حضرت حفصہ کے بيوہ ہو جانے کے بعد 

 حضرت عمر کو ان کے نکاح کی فکر ہوئی".

 اََراِمُل. ئەرەپچە: اَْرَملَةٌ )ج( 

  widowئىنگلىزچە: 
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 واحد( -}بی + وی{ )مؤنث  بِیوی

 جمع: بِيِوياں }بی + ِوياں{

 ئەرلىك شەكلى: خاِوند }َخا+ِوند{ 

 ئەر نىڭ ئايالى، خوتۇنى، رەپىقىسى / زوجہ۔

"بيوی تم بھی شاہجہاں آباد والوں کی طرح بوال 

 کرو۔".

 َزْوجاٌت.  )ج( َجةٌ ئەرەپچە: َزو
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 ا……….. پ 

 مذ(  -ا  -) ف پا

 پۇت، پاچاق / پائے، پاؤں، پَير.

 أَْقداٌم. ِرْجٌل )ج( أَْرُجٌل ، قََدٌم )ج( 

 

 }پا + ِپيا + َدہ{ )فارسی( پاپِیاَدہ

پىيادە ) قاتناش قورالىسىز ، ئۇالغسىز ، ئۆز ئايىغى 

پيدل )سوار کی  /بىلەن ، ياياق( ، پىيادە ماڭغۇچى 

 ضد(۔

"اس طرح چلے گويا پاپيادہ حج کے ارادے حج کو 

 چلے ہوں۔".

 ُمَشاةٌ  و َماُشوَن. ئەرەپچە: َماش  )ج( 

 

 

 واحد( -}پا + خا + نَہ{ )فارسی()مذکر  پاخانَہ

 "يەنە بىرخىل يېزىلىشى"

پَخانَہ }پَخا +  … پائے خانَہ }پا + اے + خا + نَہ{ 

 نَہ{ 

 پا + خا + نے{ جمع: پاخانے }

 .الخال بيت/  ،خاال تەرەتخانا ھاجەتخانا، ①

"ايسا پاخانہ جس ميں سنڈاس ہو بہت اچھا ہوتا 

 ہے۔".

 ئەرەپچە: ِمْرَحاٌض، َكنِْيٌف، َدْوَرةُ الِميَاہ.

 گو۔ بزاز، فضلہ،/  گەندە پوق، ②

 انگنائی ميں بچوں کا پاخانہ پڑا ہوا۔"."

 بَِراز االنسان.

 

 کرت()مذکر(}پاد{ )سنس پاد

ئوسۇرۇق / گوز، ريح، وہ بودار ہوا جوآہستہ يا بلند 

آواز کے ساتھ پيٹ سے مقعد کی راہ خارج ہوتی 
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 ہے۔

"وہ اپنے گدے پر پھيل کر ليٹ گيا اور پادھار کر 

 کہنے لگا، لے اس نسخے کے عوض يہ پاد۔".

 ئەرەپچە: ُضراٌط.

  a fartئىنگلىزچە: 

 

 ذکر(}پاد + ری{ )پرتگالی()م پاْدری

 "يەنە بىرخىل يېزىلىشى"

 }پا + دَھری{  

 ئاياللىق شەكلى: پاْدَرن }پاد + َرن{ 

 پوپ / عيسوی مذہب کا عالم يا پيشوا۔

ْيٌس َمِسْيِحي.  ئەرەپچە: قِس ِ

 

 }پاد + شاہ{ )فارسی()مذکر( پاْدشاہ

 '''يەنە بىرخىل يېزىلىشى'''

 باْدشاہ }باد + شا{ 

 پادىشاھ / صاحب تخت و تاج ۔

ہادر شاہ کو انگريز پکڑ کر کالے پانی لے گئے "ب

 تو انگريز بادشاہ ہوئے يا نہ ہوئے۔".

 ُملُوٌك. ئەرەپچە: َمِلٌك )ج( 

 kingئىنگلىزچە: 

 

 -پاد اُڑانا( ) ار  -) پاد چھوڑنا  پاد مارنا

 محاورہ(

ئوسۇرماق، يەل چىقارماق / گوز اُڑانا، ريح خارج 

  کرنا. 

 َضْرًطا. ئەرەپچە: َضَرَط يَْضِرطُ 

 

 واحد( -( )مذکر part}پاْرٹ{ )انگريزی( ) پاْرٹ

 پارچە، بۆلۈم، قىسىم، بۆلەك / حصہ، جزو۔

"خبر کا پہال پارٹ ٹيلی پرنٹر کے ذريعے جلد از 

 جلد اخبارات کے دفتر ميں پہنچ جائے۔".

 ئەرەپچە: ُجْزءٌ 

 

}پاْرٹ + نَر{  پاْرٹْنَر

(Partner)انگريزی()واحد() 

 / شريک ، ساتھی، حصہ دار۔ ھەمراھ، شېرىك

 ئەرەپچە: َرفِْيٌق، َشِرْيٌك، َزِمْيٌل.

 

 ()انگريزی()مذکر(Park}پاْرک{)  پاْرک

 باِغيَچہ .  باغچا / 

پارک، ميوزيم اور عمارت کی سير  -----"لوگ 

 کرتے ہيں۔".

َھاٌت. ہٌ )ج( ُمتَنَزَّ  ئەرەپچە: ُمْنتََزہٌ، ُمتَنَزَّ

 

  پارکنگ کی جگہ

ىتىدىغان ئورۇن ، ماشىنا توختىتىش ماشىنا توخت

 ئورنى.

 َمَكاٌن ِلُوقُوِف السَّيَّاَرات.

 

}پا + زيب )ی مجہول({ )فارسی()مذکر،  پازیب

 مؤنث(

 " يەنە بىر خىل يېزىلىشى "

 پائے زيب }پا + اے + زيب )ی مجہول({ 

ئايالالر پۇتقا سالىدىغان ھالقا شەكلىدىكى زىننەت 

ا ايک خاص وضع کا بۇيۇمى / پاؤں ميں پہننے ک

 بيشتر نقرئی گھنگھرو دار زيور، خلخال۔

 

 ؎ تری پازيب کی جھنکار کا آہستہ آہستہ
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 وہ دھيمی دھيمی لے ميں گيت برساتے ہوئے آنا

 ئەرەپچە: ِسَواُر الِرْجل.

 

 

 

}پا + ِسن +  پاِسْنَجر

 ()انگريزی(Passengerَجر{)

 يولۇچى / مسافر .

 

 ے کہاں؎ جب ترک منتظم ہوں صفائی رہ

 پاسنجروں کی پھنس گئی آفت ميں آ کے جاں 

 

 ئەرەپچە: ُمَسافٌِر.

 

()انگريزی()مذکر، Pocket}پا + ِکٹ{ ) پاِکٹ

 واحد( -مؤنث 

 جمع: پاِکٹْس }پا + ِکٹْس{ 

 يانچۇق / جيب .

 ُجيُوٌب. ئەرەپچە: َجْيٌب )ج( 

 

  پاکٹ ڈکشنری

 يانچۇق لۇغىتى.

 ئەرەپچە: قاُموُس الَجْيِب.

 

 }پاک + دا + َماں{ )فارسی( اماںپاک د

 يەنە بىرخىل يېزىلىشى " " 

 پاْکداَمن }پاک + دا + َمن{ 

ئىپپەتلىك ، ئىپپىتىنى ساقلىغان ، نومۇسلۇق ؛ پاك 

 ِعْصَمت دار.  /

 ئەرەپچە: نِْزيَةٌ )ج( نَُزَھاُء.

 

 }پا + َگل{ )سنسکرت( پاَگل

 .مجنوں ديوانہ،/  ساراڭ ①

خالف وعظ کہنا  "جب آنحضرۖت نے بتوں کے

شروع کيا تو اکثر لوگوں نے )نعوذ باەلل( پاگل 

 سمجھ ليا".

 ئەرەپچە: َمْجنُوٌن )ج( َمَجاِنْيُن.

 Mad, insaneئىنگلىزچە: 

 وقوف، بے احمق،/  گالۋاڭ ئەخمەق، مەتۇ، ②

 عقل۔ بے

 "ارے يہ کس پاگل نے لکھی ہے".

 َمعَاتِْيەٌ، َسِفْيەٌ. ئەرەپچە: َمْعتُوہٌ )ج( 

  foolish, sillyگلىزچە: ئىن

 

 -}پا + َگل + خا + نَہ{ )مذکر  پاَگل خانَہ

 واحد(

 جمع: پاَگل خانے }پا + َگل + خا + نے{ 

روھىي كېسەللىك دوختۇر خانىسى / وہ شفاخانہ 

جہاں ديوانوں کو عالج کی غرض سے رکھا جاتا 

 ہے۔

"ٹھيک نو بجے منصور پاگل خانے پہنچے وہاں 

 اس مريض کا حال پوچھا۔". کے ڈاکٹر کو بال کر

 ئەرەپچە: َمأَْوى الَمَجانِْين.

 

 واحد( -}پال + کی{ )سنسکرت( )مؤنث  پاْلکی

 جمع: پاْلِکياں }پال + ِکياں{ 

تەختىراۋان ) مەرتىۋىلىك شەخسلەرنى سېلىپ 

يەلكىدە كۆتۈرىدىغان ، ئۈستۋېشى ھەشەمەتلىك 



69 
 

لکڑی     /  بېزەلگەن ، زەمبىل شەكىللىك جاھاز( 

کی بنی ہوئی مستطيل شکل کی چاروں طرف سے 

بند دو دروازوں والی سواری جس ميں آگے 

پيچھے موٹے ڈنڈے لگے ہوتے ہيں جسے کہار 

جگہ سے دوسری  اپنے کندھوں پر رکھ کر ايک

 جگہ لے جاتے ہيں۔

اس زمانے ميں سفر پالکيوں ميں ہوتے تھے جن  "

 کو کہار لے جاتے تھے۔".

 ِمَحفَّاٌت. ج( ئەرەپچە: ِمَحفَّةٌ )

 

 

 -}پاْنچ )ن مغنونہ({ )سنسکرت( )مذکر  پاْنچ

 واحد(

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 پاْنَچہ }پاں + َچہ{ 

 چار سے ايک زيادہ . بەش / 

 

 ؎ فروغ پائيں جہاں ميں نہ کيوں يہ ذيشاں پانج

 کہ پانچ وقت عبادت اور اس کے ارکاں پانچ 

 

 ئەرەپچە: َخْمٌس م َخْمَسةٌ.

 fiveگلىزچە: ئىن

 

 پانچ سو

 بەشيۇز.

.  َخْمُس ِمائَة 

 

  پانچواں

 بەشىنچى .

 َخاِمٌس م َخاِمَسةٌ.

 

  پانچواں حصہ

 بەشتىن بىر .

 الُخُمُس.

 

 }پا + نی{ )سنسکرت( )مذکر( پانی

 سۇ / آب.

 ِميَاہٌ. ئەرەپچە: َماٌء )ج( 

  Waterئىنگلىزچە: 

 

ی( }پا + اِلَٹ )کسرۂ ا مجہول({ )انگريز پائِلَٹ

 واحد( -)مذکر 

 ئۇچقۇچى ، ليۇتچىك / ہوائی جہاز چالنے واال۔

"پائلٹ نے حکم ديا کہ جہاز يہيں کھڑا کر ديا 

 جائے۔".

 َطيَّاُرون. ئەرەپچە: َطيَّاٌر )ج( 

  pilotئىنگلىزچە: 

 

 -}پا + اوں )و مجہول({ )سنسکرت()مذکر  پاؤں

 واحد(

 يەنە بىرخىل يېزىلىشى " " 

 مغنونہ({ پاْنوں }پاْنو )ن 

 جمع: پاؤں }پا + اوں )و مجہول({ 

 پير۔ پۇت، پاچاق / 

 ئەرەپچە: ِرْجٌل )ج( أَْرُجٌل.

 footئىنگلىزچە: 
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 ب……… پ 

 ()انگريزی(Publisher}پَب + ِلَشر{) پَْبِلَشر

كىتاب نەشىر قىلغۇچى / کتاب شائع کرنے واال، 

 ناشر۔

"آپ نے پبلشر کے متعلق کچھ نہيں لکھا، ان سے 

 و کر کے مجھے مطلع کريں۔".گفتگ

 ئەرەپچە: نَاِشُر الُكتُب.

  publisherئىنگلىزچە: 

 

 

 ت…….. پ 

 ()انگريزی(Pantaloom) }پَت + لُون{ پَتْلُون

 واحد( -)مؤنث 

 جمع: پَتْلُونيں } پَت + لُو + نيں { 

 شىم، ئشتان / مغربی وضع کا پاجامہ .

 ئەرەپچە: بَْنَطلُون.

 

 چ……… پ 

 

 واحد( -اس{ )سنسکرت( )مذکر }پَچ پَچاس

 ۔50ئەللىك / چاليس اور دس )ہندسوں ميں( 

"پچاس مقالوں ميں پچاس انواعِ حکمت سے بحث 

 کی گئی ہے۔".

 ئەرەپچە: َخْمُسون

  Fiftyئىنگلىزچە: 

 

 واحد( -}پَچا + سی{ )پراکرت()مذکر  پَچاسی

 ۔85سەكسەن بەش / اسی اور پانچ )ہندسوں ميں( 

 َو ثََمانُون. ئەرەپچە: َخْمسٌ 

  eighty fiveئىنگلىزچە: 

 

 }پِچان + وے{ )ہندی( پِچاْنوے

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 پِچاْنويں }پِچان + ويں { 

 ۔95توقسان بەش / نوے اور پانچ )ہندسوں ميں( 

 ئەرەپچە: خمس و تسعون.

 

 واحد( -}پَچھ + تا + وا{ )ہندی( )مذکر  پَچْھتاوا

 " " يەنە بىرخىل يېزىلىشى

 پَْچتاوا }پَچ + تا + وا{ 

 جمع: پَچْھتاوے }پَچھ + تا + وے{ 

ھەسرەت، قايغۇ، پۇشايمان، نادامەت، ئۆكۈنۈش / 

 شرمندگی، افسوس۔

"کچھ اس بات کا پچھتاوا نہ آئے گا کہ باپ کا حق 

 الخدمت ادا نہ ہو سکا۔".

 ئەرەپچە: نَداَمةٌ ، َحْسَرةٌ.

 regretئىنگلىزچە: 

 

 ر……..پ 

 -()انگريزی()مذکر Prize}پِرا + اِز{) پِرائِز

 واحد(

 مۇكاپات / انعام .
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يہ دونوں کتابيں مجھ کو اپنے درجہ ميں فرسٹ  "

 پاس ہونے پر پرائز ميں ملی ہيں۔".

 َجَوائُِز. ئەرەپچە: َجائَِزةٌ )ج( 

 

 واحد( -}پِْرچ{ )ہندی( )مؤنث  پِْرچ

 جمع: پِْرچيں }پِر + چيں )ی مجہول({ 

استىغا قويدىغان كىچىك تەخسە / وہ پىيالىنىڭ ئ

 طشتری جس پر پيالی رکھی جاتی ہے۔

" چمچے کو پرچ ميں رکھنا چاہيے خالی نہيں 

 چھوڑنا چاہئيے۔" .

َحْيفَةُ ) َصْحُن الِفْنَجان (.  ئەرەپچە: الصُّ

 saucer ئىنگلىزچە: 

 

 }پَْر + َچم{ )فارسی( )مذکر( پَْرَچم

 بايراق / علم، جھنڈا.

 اَْلِويَةٌ. اَْعالٌم، ِلَواٌء )ج(  لٌَم )ج( ئەرەپچە: عَ 

 

 پرچم کشائی

 بايراق چىقىرىش.

 َرْفُع العَلَم.

 

 پرچم لہلہانا

 بايراق لەپىلدىمەك.

 َخفََق العَلَُم 

 

 -}پَر + چھا + اِيں{ )ہندی()مؤنث  پَْرچھائِیں

 واحد(

 جمع: پَْرچھائِياں }پَر + چھا + اِياں{ 

کا( عکس، سايہ، سايە، كۆلەڭگە / )کسی چيز 

 چھاوں۔

دور سے آدمی کی پرچھائيں ديکھ کر اس نے  "

آواز دی اور معلوم کيا کہ ام المومنين حضرت 

 عائشہ رضی هللا عنھا ہيں۔".

 اَْظالٌَل. ئەرەپچە: ِظلٌّ )ج( 

 

 مث( -ا  -تِْش( ) ف  -َرْس  -) َپ  پرستش

ئىبادەت، چوقۇنۇش، قۇلچىلىق قىلش / عبادت، پُوجا، 

 .بندگی

 ئەرەپچە: ِعبَاَدةٌ.

 

 مذ( -ا  -) ہ  ال(  -نا  -) پَر  پرناال

ئۆيلەر نىڭ ئۆگزىسىدىكى يىغىلىپ قالغان يامغۇر 

سۇيىنى تۆۋەنگە چۈشۈرۈش ئۈچۈن قويولغان نو / 

 کوٹھے يا باال خانے کی موری.

 َميَاِزْيُب و َمَواِزْيُب. ئەرەپچە: ِمْيَزاٌب )ج( 

 

 

 واحد( -)فارسی()مذکر }پَِرن + َدہ{  پَِرْنَدہ

 جمع: پَِرْندے }پَِرن + دے{ 

 اڑنے واال جانور. قۇش، ئۇچار قانات / 

"ميں مٹی سے پرندے کی صورت کا جانور بناتا 

ہوں اور اس ميں پھونک مارتا ہوں تو وہ خدا کے 

 حکم سے پرندہ ہو جاتا ہے"۔

 ئەرەپچە: َطائٌِر )ج( َطْيٌر و ُطيُوٌر.
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يز )ی مجہول( +گار{ }پَر + ہ پَْرہیز گار

 )فارسی(

 جمع: پَْرہيزگاران }پَر + ہيز + گا + ران{ 

مۇتتەقى، تەقۋادار، خۇداگۇي / برائيوں اور گناہوں 

 سے بچنے واال، متقی .

"فارسی اور طب کا درس برابر رہا نہايت 

 پرہيزگار اور تہجد گزار آدمی تھے۔".

 أَتِْقيَاُء. ئەرەپچە: تَِقيٌّ )ج( 

 

 ڑ…… پ 

}پَڑوس )و مجہول({ )سنسکرت( )مذکر  وسپَڑ

 واحد( -

قوشنىدارچىلىق ، يېقىن ئەتراپ، يېقىن يەردە 

ہمسائيگی، قرب و جوار، قريب، آس پاس کی   /

 جگہ۔

"جس کے راستے پانی بہ نسبت پڑوس کی راہوں 

 کے زيادہ آسانی سے بہتا ہے۔".

 ئەرەپچە: ِجَواٌر.

  neighbourhoodئىنگلىزچە: 

 

ڑو )و مجہول( + سی{ )سنسکرت( }پَ  پَڑوسی

 )مذکر(

 پَڑوَسن }پَڑو )و مجہول( + َسن{  ئاياللىق شەكلى: 

ہمسايہ، پڑوس ميں رہنے واال  قوشنا، ھەقەمسايە / 

. 

وہ بے » "آج تمھارا ايک پڑوسی آ کر کہتا ہے کہ 

تم کو اس بيان « چارہ بڈھا فقير رات کو مر گيا 

 وتا"۔کے باور کرنے ميں کوئی تامل نہيں ہ

 ِجْيَراٌن. ئەرەپچە: َجاٌر )ج( 

  neighbourئىنگلىزچە: 

 

 

 س…….. پ 

 }پِس + تان{ )فارسی()مذکر، مؤنث( پِْستان

 ئەمچەك، بىجىق / عورت کی چھاتی ۔

 أَثَْداُء. ئەرەپچە: ثَْدٌي )ج( 

 breastsئنگلىزچە: 

 

}پِس + تَول )و  پِْستَول

 ()انگريزی( )مذکر، مؤنث(Pistolلين({)

 + ليں {  : پِْستَوليں } پِس + تَو جمع

 تاپانچا / تپنچہ، ريوالور .

"آج ميرے پاس پستول ہے جو ابھی ريہرسل ميں 

 تھا۔"

 ُمَسدََّساٌت. ئەرەپچە: ُمَسدٌَّس )ج( 

 

 واحد( -}پِس + تَہ{ )فارسی( )مذکر  پِْستَہ

 جمع: پِْستے }پِس + تے{ 

 پىستە بادام / ايک ميوے کا نام .

 

 ب بتاں سے بھی غافل نہ ہو جيے؎ چشم و ل

 تکميِل شوِق پستہ و بادام کيجيے

 

 فُْستُقَةٌ. ئەرەپچە: فُْستٌُق، 

 

 ا مذ( -ُسو() ہ  -) پِْس  پِسُّو

 بۈرگە / ايک خون چوسنے واال زہريال کيڑا.

 ئەرەپچە: بُْرُغوٌث )ج( بََراِغْيُث.

 fleaئىنگلىزچە: 
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 حد(وا -}پَس + لی{ )سنسکرت( )مؤنث  پَْسلی

 جمع: پَْسِلياں }پَس + ِلياں{ 

پہلو کی ہڈيوں ميں  قوۋۇرغا، قوۋۇرغا سۆڭىكى / 

 سے کوئی ہڈی .

 

 ؎ اگر يہ شرارت کرے گا يہاں

 ميں توڑوں گا خوب اس کی سب پسلياں

 

 أَْضالٌع َو اَْضلٌُع. ئەرەپچە: ِضْلٌع )ج( 

 

 مذ( -ا  -نا( ) ہ  -ِسی  -) َپ  پَِسْینا

 ے.جمع: پسينوں، پسين

تەر ) ئادەم ۋە باشقا جانلىقالرنىڭ تېرىسى ئاستىدىكى 

مەخسۇس بەزلەر تەرىپىدىن ئاجرىتىلغان سۇيۇقلۇق( 

 پانی جو جسم کے مسامات سے نکلتاہے.  /

 ُعُروٌق. ئەرەپچە: َعَرٌق )ج( 

 

 ش…….. پ 

 

 -ا  -) بِضم اول و سکون دوم و سوم( )ف  پُْشتْ 

 مث(

 دۈمبە، ئۇچا / پيٹھ، کمر.

 ُظُھوٌر و أَْظُھٌر. پچە: َظْھٌر )ج( ئەرە

 

 ک…….. پ 

 

 مص( -) ہ  نا(  -کا  -) َپ  پکانا

 پىشۇرماق / کھانا تيار کرنا. 

 ئەرەپچە: َطْبٌخ.

 مث( -ا  -()انگ    picture  (پِکِچر

 سۈرەت ، رەسىم / تصوير. 

 ُصَوٌر. ئەرەپچە: ُصوَرةٌ )ج( 

 

 مص( -نا( )ہ  -) پَْک  پکنا

 ختہ ہونا، کھانا تيار ہونا، کھانا بننا.پىشماق / پُ  

 ئەرەپچە: إِْنَطبََخ الطَّعاُم، نَِضَج الشَّْيُء.

 

 مذ( -ا  -وان( ) ہ  -) پَْک  پَْکوان

پىشۇرۇلغان تاماق، قورۇلغان قورۇما / تلی ہوئی 

 چيز، پکا ہوا کھانا.

 ئەرەپچە: َطبِْيٌخ، َمْقِليَّاتٌ 

 

 گ……… پ 

 

 مث(  -ا  -) ہ  پگ ڈنڈی

وہ راستہ جو کھيتوں  ىغىر يول ،پىيادىالر يولى / چ

کے درميان لوگوں کے پيدل چلنے سے بن 

 جاتاہے.

.  ئەرەپچە: َمْمَشاةٌ، َمَمرٌّ
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 مث( -ا  -ڑی( )ہ  -) پَْگ  پَْگڑی

 سەەلل / دستار، عمامہ.

 َعَمائُِم. ئەرەپچە: ِعَماَمةٌ )ج( 

 

 صف( -) ہ  ال(  -) پَْگ  پَْگال

ن ، كەم ئە قىل، ئەخمەق / پاگل کی ساراڭ، مەجنۇ

 تصغير.

 ئەرەپچە: اَْحَمٌق، َمْجنُوٌن.

 

 مص(  -نا( ) ہ  -ًگھل  -) ِپ  پَِگھلنا

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى " 

 نا( - َگل -پَِگلنا ) ِپ 

ئېرىمەك ، ئېرىش ) قاتتىق ھالەتتىن سۇيۇق ھالەتكە 

ٹھوس ماد ے کا گرمی سے سي ال  ئايالنماق( / 

 ا.ہوجان

 ئەرەپچە: ذَاَب يَذُوُب ذَْوبًا.

 

 ل…….. پ 

 

 مذ( -ا  -) ف  پُلْ 

كۆۋرۈك / وہ تعمير جو دريا ندی نالے کے اوپر 

 سے گزرنے کے لئے بنائی جاتی ہے.

 ُجُسوٌر، ُكوْبِرْي . ئەرەپچە: ِجْسٌر )ج( 

 

 مذ( -ا  -) ہ  الس(  -) َپ  پاَلس

)ايک قسم  ( بُور -َزْنبُور ) َزْم  قىسقۇچ، ئامبۇر / 

کا آلہ جس کا منہ گول ہوتاہے اور جس سے 

 ميخوں کو نکاال جاتاہے.

 ئەرەپچە: َزَرِديَّةٌ.

 

 مص( -نا( ) ہ  -ال  -) ِپ  پاِلنا

سۇغارماق، سۇ ئىچكۈزمەك /کوئی سيَّال مادَّہ پينے 

 نوش کرانا. کو دينا، 

 ئەرەپچە: َسقَى يَْسِقي َسْقيًا، إِْشَراٌب.

 

 مذ( -ا  -ڑا( ) ہ  - ) پَلْ  پَْلڑا

تارازىنىڭ تەخسىسى / ترازوکا وہ حصہ جس پر 

 سامان رکھا جائے.

 ئەرەپچە: ِكفَّةُ اْلِمْيزان.

 

 مذ(  -ا  -ال( ) ار  -)پِْل  پاِلَّ 

ہ. ئىتىنىڭ كۈچۈكى /   ُکت ِے کا چھوٹا بچ 

 ِجَراٌء.  ئەرەپچە: ِجْرُو َكْلب  )ج( 

 

 ن…….. پ 

 

 مذ(  -ا  -) ہ  را(  -) پِْنْج  پِْنجرا

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى " 
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 َرہ ( -) پِْنْج 

 جمع: پنجروں، پنجرے. 

 قەپەس / قفس.

 أَْقفَاٌص. ئەرەپچە: قَفٌَص )ج( 

 

 

 مذ( -ا  -)بکسر اول( )ف  پِْندار

 مەغرۇرلۇق، ئۆزىنى چوڭ تۇتۇش / تکبر، غرور.

 ئەرەپچە : ِكْبِريَاُء.

 

 ت(}پَن + َدَرہ{ )سنسکر پَْنَدَرہ

 ۔15ئون بەش / دس اور پانچ )ہندسوں ميں( 

" ابتدائی پندرہ سال طفوليت و طلِب علم ميں 

 ....گزرے۔".

 ئەرەپچە: َخْمَسةَ َعَشَر.

 fifteenئىنگلىزچە: 

 

}پَن )ن مغنونہ( +َدرھ + واں{  پَْنَدرْھواں

 )سنسکرت( )مذکر(

جو ترتيب ميں چودہ کے بعد اور  ئون بەشىنچى / 

 ہو۔ سولہ سے پہلے

 ئەرەپچە: الخامس عشر. 

 واحد( -}پِْنڈ + لی{ )سنسکرت( )مؤنث  پِْنْڈلی

 جمع: پِْنْڈِلياں }پِْنڈ + ِلياں{ 

پاچاق ، پاقالچاق ) پۇتنىڭ تىزدىن تارتىپ ئوشۇققىچە 

( / ٹانگ کا وہ حصہ جو ٹخنے کے  بولغان قىسمى 

 اوپر ہوتا ہے .

 ئەرەپچە: َساٌق.

  shin; calfئىنگلىزچە: 

 

 -()انگريزی()مؤنث Pencil}پِن + َسل{ ) ْنَسلپِ 

 واحد(

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 پيْنِسل }پَين + ِسل{  … پِْنِسل }پِن + ِسل{ 

 جمع: پِْنَسليں }پِن + َسليں{ 

 قېرىنداش قەلەم / سرمئی قلم۔

" کتاب ميں کوئی کام کی بات نظر آتی تو اس پر 

 پنسل سے نشان کر ديتے تھے۔".

َصاص.  ە: ئەرەپچ  قَلَُم الرَّ

 pencilئىنگلىزچە: 

 

}پِن )کسرہ پ خفيف( +  پِْنَشن

 ()انگريزی(Pensionَشن{)

 واحد( -)مؤنث  

تنخواہ کا وہ مقرر حصہ جو  پېنسىيە پۇلى / 

 مالزمت سے سبکدوش ہونے پر ماہ بماہ ملے.

" تمھارے پنشن سے افسوس اس بات کا ہے کہ  

ھا، اس سے قبل ايک دوست جو اعٰلی منصب پر ت

 از وقت عليحدہ ہوتا ہے۔".

 ئەرەپچە: َمعَاُش التَّعَاقُد، ِمْنَحةٌ ُحُكوِميَّةٌ.

  pensionئىنگلىزچە: 
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 }پَْنکھ )ن غنہ({ )سنسکرت( پَْنکھ

قانات ) قۇشالر نىڭ ياكى شامالدۇرغۇچ قاتارلىقالر 

نىڭ قانىتى( / )پرندکا( بازو، نيز کسی مشين يا 

 ر .پنکھے وغيرہ کے پ

 أَْجنَِحةٌ.  ئەرەپچە: َجنَاٌح )ج( 

  wingئىنگلىزچە: 

 

 -}پَن )ن غنہ( + کھا{ )سنسکرت()مذکر  پَْنکھا

 واحد(

 جمع: پَْنکھے }پَن + کھے{ 

 يەلپۈگۈچ، شامالدۇرغۇچ.

 َمَراِوُح. ئەرەپچە: ِمْرَوَحةٌ )ج( 

 fanئىنگلىزچە: 

 

 مذ( -ا  -نِير() ف  -) َپ  پَنِیر

دودھ کو پھاڑکر بنايا ہوا  ك / پىشالق، ئىرىمچى

 نمکين ماد ہ.

 ئەرەپچە: ُجْبٌن و ُجبٌُن. 

 

 و……….پ 

 

 صف( -ال( ) ہ  -) پوپ  پوپال

 جمع: پوپلوں، پوپلے.

 ِلی(  -ئاياللىق شەكلى: پوپلی ) پُوْپ 

چىشى يوق، چىشى چۈشۈپ كەتكەن، كوماك / جس 

 کے دانت گرگئے ہوں.

 ُدْرٌد. ئەرەپچە: اَْدَرُد )ج( 

 

 

 مذ( -ا  -)ہ  تا(  -) پو  پوتا

 ئوغۇل نەۋرە / بيٹے کا بيٹا.

 ُحفََداُء. ئەرەپچە: َحِفْيٌد )ج( 

 

 مث( -ا  -تی()ہ  -) پو  پوتی

 جمع: پوتياں، پوتيوں.

 قىز نەۋرە / بيٹے کی بيٹی.

 َحِفْيَداٌت. ئەرەپچە: َحِفْيَدةٌ )ج( 

 

 مذ( -ا  -ٹا( )ہ  -) پو  پوٹا

 رندوں کا معدہ.قۇشنىڭ پوكىنى / پ

 ئەرەپچە: َحْوَصلَةُ الطَّائِر.

 

 مص( -نا ( ) ہ  -) پُوج  پوجنا

 ئىبادەت قىلماق / عبادت کرنا، پرستش کرنا.

 يَْعبُُد  ِعبَاَدةً. ئەرەپچە: َعبََد 
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 پوچھ تاچھ

 سۈرۈشتە .

 ئەرەپچە: اِْستِْفساٌر.

 

 مذ( -ا  -نَہ ( ) ف  -ِدی  -) پَو  پودینہ

 قسم کا تيز خوشبودار پودا. ايک يالپۇز / 

 ئەرەپچە: نَْعنَاٌع.

 mintئىنگلىزچە: 

 

( Port}پوْرٹ )و مجہول({ ) پورٹ

 واحد( -)انگريزی()مذکر 

 پرېستان، پورت / بندرگاہ .

 

 کراچی کی تجارت کے ہيں سنٹر

 بلوچستان اور مکران کے پورٹ

 

 َمَوانُِئ. ئەرەپچە: ِمْينَاٌء )ج( 

 portئىنگلىزچە: 

 

 

 -}پوْست )و مجہول({ )فارسی()مذکر  تپوسْ 

 واحد(

 کھال۔ چمڑا،/  تېرە ①

حکم  ----"آپ کے ساتھ قربانی کے سو اونٹ تھے 

ديا کہ گوشت پوست جو کچھ ہو سب خيرات کر ديا 

 جائے۔" .

 ُجلُوٌد. ئەرەپچە: ِجْلٌد )ج( 

 بيرونی کا پھل چھلکا،/  پوست ، شۆپۈك ②

 حصہ۔

 . قِْشرٌ : ئەرەپچە

 

 مذ( -ا  -تی ( )ف  -) پوس  پوستی

 ل. کاہ ُسست،/  بوشاڭ ئىشياقماس، ھۇرۇن، ①

 ئەرەپچە: َكْسالٌن.

 .وقوف بے احمق،/  گالۋاڭ دۆت، ②

.  ئەرەپچە: َغبِيٌّ

 

 مذ و مث( -ا  -تِين() ف  -) پوس  پوستِین

 جۇۋا / کھال کا کوٹ، چمڑے کا ُچغہ.

 فَِراٌء. ئەرەپچە: فَْرٌو )ج( 

 

 واحد( -جی{ )سنسکرت()مؤنث  }پُوں + پُوْنجی

دەسمايە، سەرمايە، مەبلەغ / راس المال، سرمايہ، 

 دولت۔

"يہی اس کی پونجی، يہی اس کی آل اوالد اور يہی 

 اُس کی کمائی۔".

.  ئەرەپچە: َرأُْس َمال 

 

 -}پُوْنچھ )ن غنہ({ )سنسکرت()مؤنث  پُوْنچھ

 واحد(

 جمع: پُوْنچھيں }پُوں + چھيں )ی مجہول({ 

 ُدم۔ ۇق / قۇير

 أَْذنَاٌب.  ذُيُوٌل، ذَنٌَب )ج(  ذَْيٌل )ج(  ئەرەپچە: 

 

 مذ( -ا  -) ہ  دا(  -) پَوں  پونڈا
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 موٹا گن ا. شېكەر قومۇشى / 

 قََصُب السُّكَِّر االحَمر. ئەرەپچە: 

 

 ہ……….. پ 

 

 }پَہاڑ{ )سنسکرت()مذکر( پَہاڑ

 تاغ / کوہسار.

اڑوں "درندوں کے خوف و خطر سے ٹيلوں اور پہ

 ميں پناہ ليتے"۔

 ئەرەپچە: جبل. 

 Mountainئىنگلىزچە: 

 

 واحد( -}پَہا + ڑا{ )سنسکرت()مذکر  پَہاڑا

 " يەنە بىر خىل يېزىلىشى "

 پَہاَڑہ }پَہا + َڑہ{ 

 جمع: پَہاڑے }پَہا + ڑے{ 

كەررە ، كەررە جەدۋىلى ) ماتېماتىكادا ( / } 

رياضی { آسانی کے ليے گنتی کے بعد جمع و 

اور تقسيم کو مختصر کرنے کے ليے  ضرب

 ميزاِن ضرب جو زبانی ياد دہانی کرائی جائے۔

"طوطوں کو ديکھ کر ديہات کے مدرس اور طالِب 

 علم پہاڑا پڑھتے پڑھاتے ياد آ جاتے۔".

 ئەرەپچە: َضْرُب االعداد في الحساب.

 the multiplication table ئىنگلىزچە: 

 

  پہاڑ کا دامن

 ئېتىكى، تاغ تۈۋى.تاغ باغرى، تاغ 

 ئەرەپچە: َسْفُح اْلَجبَل.

 

 }پھاْنس )ن مغنونہ({ )سنسکرت( پھاْنس

 تىكەن / کاْنٹا، خار. 

 ئەرەپچە: َشْوَكةٌ )ج( َشْوٌك.

 

 محاورہ( -) ار  پھانسی دینا

 دارغا ئاسماق / سولی دينا.

 يَْنُشُق  َشْنقًا.  ئەرەپچە: َشنََق 

 

 مذ(  -ا  -)ہ  ال(  -پُھو  -) پَھ  پھپھوال

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى " 

 ال(  -پُو  -پھپوال ) َپھ 

قاپارتما ) قول ، پۇت قاتارلىقالرنىڭ زەخىملىنىشىدىن 

تېرە ئۈستى ياكى ئاستىدىكى سۇيۇقلۇقالر يىغىلىپ ، 

 قاپىرىپ قالغان جاي( / چھاال، آبلہ .

 ئەرەپچە: نَْفَطةٌ.

 

 

 ف( ص -) ہ  ال(  -تی  -) پُھر  پُھرتِیال

 ِلی( -تی  -ئاياللىق شەكلى: پُھرتِيلی )پُھر 

 کام کرنے واال. تېتىك، روھلۇق / ُچست، جلد 

 ئەرەپچە: نَِشْيٌط، َسِرْيُع الَحَرَكِة.
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 پُھسر پُھسر کرنا

 پىچىرلىماق، كۇسۇرلىماق. 

 ئەرەپچە: َھَمَس فِْي اُْذنِِە. 

 

 مث( -ا  -) ہ  کی(  -) پُھس  پُسکی

 ئاۋازسىز ئوسۇرۇق.

 ئەرەپچە: فَُساٌء.

 

 مص( -) ہ  نا(  -النگ  -) پَھ  پَْھالنگنا

 ئاتلىماق /  چھالنگ مارنا. سەكرىمەك، 

 ئەرەپچە: َوثََب فَوَق الِجَدار.

 

 پہنانا

  كىيىم كىيگۈزمەك. 

 اَْلبََسەُ ، َكَساہُ. ئەرەپچە: 

 

 مث( -ا  -سی( ) ہ  -) پُھن  پُھنسی

 جمع: پُھنسياں ، پُھنسيُوں.

 ورەك / دانہ جو جسم پر نکل آئے. دانىخ

ٌل َصِغْيٰر. بَثَْرةٌ )ج(  ئەرەپچە:   بَثََراٌت ، ُدمَّ

 

   مث(  -ا  -) ہ  پُھوپی

 جمع: پھوپياں، پھوپيوں. 

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى " 

 پُھوپھی .

 ھامما ) ئاتىنىڭ ھەمشىرىسى(.

ةٌ )ج(  اتٌ  ئەرەپچە: َعمَّ  َعمَّ

 

 مذ( -ا  -) ہ  پھوڑا

 بڑی اور موٹی پُھنسی. /چاقا 

ٌل )ج(   َدَماِمُل. ئەرەپچە: ُدمَّ

 

 مذ(  -ا  -ڑا( )ہ  -) پھيپھ  پھیپڑا

 ئۆپكە / سانس لينے کا عضو.

 ِرآٌت. ئەرەپچە: ِرئَةٌ )ج( 

 

 

 ی…….. پ 

 

 مذ(   -ا  -) ف  َدہ(  -يا  -) ِپ  پِیادہ

 قاتناشسىز /  پيدل. پىيادە، ئۇالغسىز، 

 َماش  َعلى القََدم. َراِجٌل، ئەرەپچە: 

 

 مث( -ا  -) ف  ياز(  -) ِپ  پیاز

 پىياز.

 بََصٌل. ئەرەپچە: 

 

 مث(  -ا  -) ہ  پیاس

تەشنالىق، ئۇسسۇزلۇق / تشنگی، پانی پينے کی 

 خاہش.

 ئەرەپچە: َعَطٌش. 

 



80 
 

 صف ( -) ہ  ياسا(  -) ِپ  پیاسا

 ئاياللىق شەكلى: پياسی. 

 ہو. تشنہ، جسے پانی کی خواہش  ئۇسسۇز / 

 َعْطَشان. ئەرەپچە: 

 

 ا مذ( -) ہ  پیٹ

 قورساق / شکم، بطن.

 بُُطوٌن. ئەرەپچە: بَْطٌن )ج( 

 

 واحد( -}پی + تَل{ )سنسکرت( )مذکر  پِیتَل

سېرىق مىس / ايک قسم کی زرد اور مرکب دھات 

 جو جست اور تانبا مال کر بنائی جاتی ہے .

"پہلے کمرے ميں تانبے، پيتل، کانسی کے برتن 

 دکھائے ہيں".

 ئەرەپچە: النُحاس االصفر. 

  brassئىنگلىزچە: 

 

 مص(   -) ہ  نا(  -) پِيٹ  پیٹنا

 ئۇرماق ، دۇمبالىماق / مارنا، چوٹ لگانا.

 َضَرَب. ئەرەپچە: 

 

 واحد( -}پے + ٹُو{ )سنسکرت()مذکر  پیٹُو

 ئاياللىق شەكلى : پيٹو }پے + ٹو )و مجہول({ 

 کھانے کا اللچی۔   / قارنى يامان، ئاچ كۆز 

"پھر دال موٹھ پھانکی، بہت پيٹو تھيں اور مستقل 

 کھا رہی تھيں۔".

 ئەرەپچە: أَكَّاٌل.

 gluttonousئىنگلىزچە: 

 

 واحد( -}پِيٹھ{ )سنسکرت()مؤنث  پِیٹھ

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 پِيٹ }پِيٹ{ 

 بدن کا پيچھے کا حصہ، پشت .  / دۈمبە، ئۇچا 

 ُظُھوٌر. ( ئەرەپچە: َظْھٌر )ج

 

 واحد( -}پے + ِچش{ )فارسی()مؤنث  پیِچش

قورساق ئاغرىقى ، ئىچى سۈرۈش / ايک قسم کی 

بيماری جس ميں مڑوڑ ہو کر پيخانے کے ساتھ آنو 

 آتی ہے۔

 " زيد ايک مہينے سے پيچش ميں مبتال تھے".

 

 ؎ گلہ سن پيچش کا کل کا مجھ سے يوں لگا کہنے

 و مير سودا ہےتو اپنی فصد کر جلدی کہ تجھ ک

 

 ئەرەپچە: َمغٌَض.

  dysentery, gripesئىنگلىزچە: 

 

}پيچ )ی مجہول( + َکش{  پیچ َکش

 )فارسی()مذکر(

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 پيچ َکس }پيچ )ی مجہول( + َکس{ 

ئەتۋىركە / ايک اوزار جس سے پيچ )اسکرو( 

 کھولتے يا کستے ہيں، اسکرو ڈرائيور۔

سوئيوں کے ُرخ گھمانے "پيچ کش کو گھڑی کی 

سے پيچ لکڑی کے اندر جاتا ہے اور اس کے 

 خالف سمت ميں گھمانے سے باہر نکلتا ہے".

 ِمَفكَّاٌت. ئەرەپچە: ِمفٌَك )ج( 

 screw-driverئىنگلىزچە: 
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}پَے )ی لين( + ڈَل{  پَیَڈل

(Pedal انگريزی()مذکر()- )واحد 

کی  پىدال، تەپكۈچ / بائسيکل کا وہ پرزہ جو نيچے

جانب دائيں بائيں ہوتا ہے اور جسے دائيں بائيں 

 پاوں سے گھما کر بائسيکل چالتے ہيں .

"مخالف ہوا کے باعث انہيں پيڈل چالنے ميں کافی 

 زور صرف کرنا پڑ رہا تھا".

اَسةٌ )ج(  اَساٌت. ئەرەپچە: َدوَّ  َدوَّ

 paddleئىنگلىزچە: 

 

 

 (واحد -}پَير )ی لين({ )سنسکرت( )مذکر  پَیر

 پۇت، قەدەم / قدم، پاْنو، پاؤں، ٹانگ۔

"شاہ صاحب مصلے پر بيٹھے وظيفہ پڑھا کرتے 

 ہيں اور ميں ان کے پيروں کا خون پيا کرتا ہوں"۔

 أَْقَداٌم،  ِرْجٌل )ج( اَْرُجٌل. ئەرەپچە: قََدٌم )ج( 

 footئىنگلىزچە: 

 

}پَے )ی لين( + را +  پَیرا ُشوٹ

 ()انگريزی(Parashootُشوٹ{)

 واحد( -ذکر )م 

پاراشۇت / محافظ چھتری )جس کی مدد سے ہوائی 

 جہاز سے کود کر بہ حفاظت زمين پر پہنچتا ہے( .

 "جديد پيرا شوٹ کا موجد ليونارڈو ڈی ونسی ہے".

 ئەرەپچە: باراشوت، ِمَظلَّةُ ُھبُوط. 

 Parashootئىنگلىزچە: 

 

 

 }پَے )ی لين( + راک{ )ہندی( پَیراک

 رنے واال، تيراک، شناور۔تي سۈ ئۈزگۈچى /  

 

 ؎ پيراک وہی بحر محبت کے ہيں اے شاد

 ڈوبے تو کسی حال ابھرتے ہی نہيں ہيں

 

 َسبَّاُحون. ئەرەپچە: َسبَّاٌح )ج( 

  swimmerئىنگلىزچە: 

 

}پَے )ی لين( + را + کی{ )ہندی(  پَیراکی

 واحد( -)مؤنث 

 سۇ ئۈزمەك / تيرنے کا ہنر، تيرنے کا عمل۔

نے ميری تعليم و تربيت پر پوری توجہ اب والدہ  "

کی پيانو، شہسواری، پيراکی .... پڑھانے گھر آتا 

 .تھا۔"

 ئەرەپچە: ِسبَاَحةٌ.

 

 }پَے )ی لين( + را + ہَن{ )فارسی( پَیراہَن

 كېچەك / لباس، پوشاک . -كىيىم 

 أَْلبَِسةٌ. ئەرەپچە: ِلبَاٌس )ج( 
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 }پيڑ )ی مجہول({ )سنسکرت( )مذکر( پیڑ

 / درخت . دەرەخ

"ايسا پيڑ ہوتا ہے کہ ہوائی چڑيا آ کے اس کی 

 ڈاليوں ميں بسيرا کريں ". 

 اَْشَجاٌر.  َشَجٌر )ج(  ئەرەپچە: 

 a treeئىنگلىزچە: 

 

 واحد( -}پے + ُڑو{ )سنسکرت()مذکر  پیُڑو

دوۋسۇن / )انسانی جسم ميں( ناف کے نيچے کا 

 حصہ جو کسی قدر ابھرا ہوا ہوتا ہے۔

 عانَاٌت. انَةٌ )ج( ئەرەپچە: ع

 

 }پَے )ی لين( + سے + وا + ال{ پَیسے واال

 روپيہ واال، دھنوان، دولت مند۔ باي، پۇلدار / 

 أْغنِيَاُء. َغنِيٌّ )ج(  ئەرەپچە: 

 

 واحد( -}پے + شاب{ )فارسی()مذکر  پیشاب

 بول. سۈيدۈك ،كىچىك تەرەت /  

"مرشد جس وقت موتنے کو جاويں تو ان سے 

ہ تھوڑا سا پيشاب مجھے دے ديں عرض کرنا و

 گے"

 اَْبواٌل. ئەرەپچە: بَْوٌل )ج( 

  piss ئىنگلىزچە: 

 

 -}پے + شا + نی{ )فارسی()مؤنث  پیشانی

 واحد(

 جمع: پيشاِنياں }پے + شا + ِنياں{ 

 پېشانە / ماتھا .

 ِجبَاہٌ َو َجبََھاٌت. ئەرەپچە: َجْبَھةٌ )ج( 

 

 واحد( -}پے + َشہ{ )فارسی( )مذکر  پیَشہ

 جمع: پيشے }پے + شے{ 

 جو روزگار فن، يا ہنر/   ھۈنەر  كەسىپ، ①

 . کاروبار حرفہ، دھندا، ہو، ذريعہ کا معاش کسبِ 

" پرتگيزوں کو ديکھو، پيشہ کرتے ہيں اپنا گھر 

 بھرتے ہيں۔".

 ِمَھٌن.  ِحَرٌف، ِمْھنَةٌ )ج(  ِحْرفَةٌ )ج(  ئەرەپچە: 

 مشغلہ، شغل، کام،/   ئەمگەك  ئىش، خىزمەت، ②

 عمل۔

 

 ؎ رہتی ہے يہ مستعد ہميشہ

 چستی چاالکی اس کا پيشہ

 

 اَْشغَاٌل.  ُشْغٌل )ج(  پچە: ئەرە

 

 }پی + نا{ )ہندی( پِینا

 حلق کو شے سيال کسی /  ئىچىش ، ئىچمەك ①

 اتارنا۔ سے

کوئی کھاتا تھا اور کوئی پيتا تھا، اور کوئی سوتا  "

 تھا اور کوئی روتا تھا۔".

 ە: َشِرَب.ئەرەپچ

 to drinkئىنگلىزچە: 

 سگريٹ يا حقے/ ) چىكىش قاتارلىقالرنى تاماكا ②

 کھينچنا۔ دم يا کش( کا وغيرہ

منوہر ابھی .... چلم ہی پی رہا تھا کہ بندا مہراج  "

 آ کر بيٹھ گئے۔".

ْيَجاَرةَ.  َن الس ِ  ئەرەپچە: َدخَّ

  to smokeئىنگلىزچە ; 

 

{ }پين )ی مجہول( + ٹَر پیْنٹَر

(Painter انگريزی( )مذکر()- )واحد 

سىرچى ، رەسسام / رنگ بھرنے واال، رنگنے 
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 واال، نقاش، مصور۔

 

 ؎ ہر رنگ ميں ہيں پاتے بندے خدا کے روزی

 ہے پينٹر تو پھر کيا رنگريز ہے تو پھر کيا

 

 ئەرەپچە: َرسَّاٌم، َدھَّاٌن. 

 

}پيْنٹھ )ی مجہول، نون مغنونہ({  پیْنٹھ

 )سنسکرت(

ىلىك بازار / مقررہ دن اور جگہ کا عارضی ھەپت

 بازار جو عام طور پر آٹھويں روز لگتا ہے .

 ئەرەپچە: سوق أُسبوعية.

 

 -}پيں )ی مجہول( + دا{ )سنسکرت( )مذکر  پیْندا

 واحد(

قۇمۇچ قاتارلىقالرنىڭ ئاستى، تېگى / ظرف  -قازان 

يا بيٹھک دار چيز کا وہ حصہ جو زمين پر رکھا 

 جائے .

ق کا، جس جگہ سے نوالہ ليا گيا تھا پيندا نظر "طبا

 آنے لگا۔".

 قَْعٌر. ئەرەپچە: 

  the bottomئىنگلىزچە: 

 

 

 }پَے )ی لين( + َوْند{ )فارسی( )مذکر( پَیَوْند

ياماق / پھٹے ہوئے کپڑے وغيرہ پر لگايا ہوا جوڑ 

. 

"پيغمبر آخرالزماں کی بيٹی کے لباس ميں اتنے 

 پيوند ہوں".

 ُرقٌَع. ُرْقعَةٌ )ج( ئەرەپچە: 
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 ا………. ت 

 

 واحد( -}تاج{ )فارسی()مذکر  تاج

 تاج / شاہی ٹوپی .

"شہر ستانی کے بعد علم الکالم کا تاج امام 

 فخرالدين رازی کے سر پر رکھا گيا۔".

 أَكاِلْيُل، تَاٌج )ج(  تِْيَجاٌن. ئەرەپچە: إِْكِلْيٌل )ج( 

 

 

 

 

 واحد( -+ دار{ )فارسی( )مذکر  }تاج تاج دار

 يەنە بىرخىل يېزىلىشى " " 

 تاْجدار }تاج + دار{ 

پادىشاھ، خان، شاھ / بادشاہ، صاحب تاج، با اختيار 

 حکمراں۔

 

 ؎ ديکھا وہ خاک و خوں ميں کٹا سر جو تاجدار

 کہنے لگا ہر ايک کہ اے شہ يہ کيا ہوا

 

 ُملُْوٌك. َمِلٌك )ج(  ئەرەپچە: 

 

 واحد( -)فارسی( )مذکر }تار{  تار

 جمع: تاريں }تا + ريں{ 

 دھاگا۔ سوت، ڈورا، تاگا،/  شوينا يىپ، ①
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 ؎ سو جگہ جس ميں رفو ہوں وہ ہے اچھا دامن

 ہوں نہ دو تار بھی جس ميں وہ گريباں اچھا

 

 ئەرەپچە: َخْيٌط.

 

 تار۔ کا بجلی /  سىمى توك②

 

 ؎ ناظم يہ تار بجلی کے نکلے ہيں واہ خوب

 کريں گے يار ہو کتنا ہی ہم سے دورباتيں 

 

.  ئەرەپچە: ِسْلٌك َكْھَربَائِيٌّ

 

 واحد( -}تا + را{ )سنسکرت( )مذکر  تارا

 جمع: تارے }تا + رے{ 

 يۇلتۇز / ستارہ، نجم، کوکب۔

"چاند، سورج، تارے ايسی چيزيں نہيں کہ انسان 

 کسی زمانے ميں ان سے غافل رہا ہو"۔

 اِكُب ، نَْجٌم )ج(  نُُجوٌم.َكوَ  ئەرەپچە: َكْوَكٌب )ج( 

 

}تار + کول )واؤ مجہول({ )انگريزی(  تار کول

 واحد( -)مذکر 

ئاسفالىت، قاراماي ) يول ياساشتا يولغا قۇيۇلىدىغان 

قارا ماي ( / ايک سياہ سيال اور ليس دار مادہ 

جوسڑکوں کی تعمير ميں سڑکوں پر بچھايا جاتا 

 ہے .

 ئەرەپچە: ِزْفٌت.

 turpentineئىنگلىزچە: 

 

 }تا + ِريخ + داں{ تاِریخ داں

 فن تاريخ کا عالم۔ تارىخشۇناس / 

ٌخ )ج(  ُخون. ئەرەپچە: ُمَؤر ِ  ُمَؤر ِ

 }تَا + ِريک{ )فارسی( تَاِریک

 قاراڭغۇ، زۇلمەت / اندھيرا، اندھيری۔

 

 ؎ حيف ہے ليکن اگر لوگوں کا کہنا ٹھيک ہو

 حيف ہے گر آدمی کی عقل يوں تاريک ہو

 

 پچە: ُمْظِلٌم ، ُمْعتٌِم.ئەرە

 darkئىنگلىزچە: 

 

 -}تا + ری + کی{ )فارسی()مؤنث  تَاِریکی

 واحد(

 جمع: تَاِريِکياں }تا + ری + ِکياں{ 

 زۇلمەت / سياہی، تيرگی، اندھيرا۔ قاراڭغۇلۇق، 

"جس طرح ہم تاريکی ميں آنکھوں کو ديکھنے کی 

 تکليف نہيں ديتے"۔

 ئەرەپچە: َظالٌم، ُظْلَمةٌ.

 darknessئىنگلىزچە: 

 

 واحد( -}تا + ِزيا + نَہ{ )فارسی()مذکر  تاِزیانَہ

 جمع: تاِزيانے }تا + ِزيا + نے{ 

 قامچا / چابک، ہنٹر، قمچی، کوڑا .

"سبق ياد نہ کرنے يا شرارت کرنے پر بجائے 

 سزائے تازيانہ کے سزائے جرمانہ دی جاتی۔".

 .أَْسَواٌط و ِسيَاطٌ  ئەرەپچە: َسْوٌط )ج( 

  a whip, a scourge ئىنگلىزچە: 

 

 واحد( -}تا + ال{ )سنسکرت()مذکر  تاال

 جمع: تالے }تا + لے{ 

قۇلۇپ / کنجی سے کھلنے کا آلہ جو دروازے يا 

 .ے ليے لگايا جاتا ہےصندوق وغيرہ پر حفاظت ک
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 ؎ کليد اثر ہے جنون محبت

 کھلے عقل سے يہ وہ تاال نہيں ہے

 

 ْقفَاٌل.أَ  ئەرەپچە: قُْفٌل )ج( 

 

 واحد( -}تا + الب{ )فارسی( )مذکر  تاالب

كۆلچەك ، كۆل ، سۇ ئامبىرى / قدرتی طور پر بنی 

ہوئی پانی کی بڑی ذخيرہ گاہ يا باقاعدہ بنوايا ہوا 

 حوض.

"ميں نے نينی تال کا نام سنا تو آنکھوں ميں آنسو 

 بھر اليا، کيسا کھاری تاالب تھا۔".

ٌر، َحْوٌض )ج(  ُغدْ  ئەرەپچە: َغِدْيٌر )ج( 

اُن الِميَاہ.  أَْحَواٌض،َخزَّ

 

 ت……. ت 

 واحد( -}تِت + لی{ )سنسکرت()مؤنث  تِتْلی

 جمع: تِتِْلياں }تِت + ِلياں{ 

كېپىنەك / پر دار کيڑا جس کے پروں پر طرح 

طرح کے رنگوں کے نقش و نگار ہوتے ہيں 

 جسے تتری اور تيتری بھی کہتے ہيں۔

 

 جو بيٹھيں آکے پھول پر؎ وہ تتليوں سے کھيلنا 

 وہ بھاگنا جو بھنورے آئيں بھن بھنا کے پھول پر

 

 فََراٌش. ئەرەپچە: فََراَشةٌ )ج( 

 butterfly ئىنگلىزچە: 

 

 ج………. ت 

 

 واحد( -}تَج + ِويز{ )عربی()مؤنث  تَْجِویز

 جمع: تَْجِويزيں } تَج + وی + زيں { 

 تەكلىپ، پىكىر، مەسلىھەت / رائے، تدبير، رائے

 دينا، تدبير کرنا۔

"يہ بھی تجويز کی کہ ہميشہ پہلے چند ورق کے 

پروف چھپوا کر ملک کے مختلف صوبوں ميں 

 بھيجا جايا کريں۔".

ئەرەپچە: اِْقتِراٌح )ج( اِْقتَِراحات ،ُمْقتََرٌح 

 ُمْقتََرحاٌت ، فِْكٌر، َرأٌْي. )ج( 

 

 ح………. ت 

 

 }تُح + فَہ{ )عربی( تُْحفَہ

 + فے{  جمع: تُْحفے }تُح

 سوۋغا، ھەدىيە / ہديہ، سوغات۔

" يہ حقير تحفہ آپ کے قابل نہيں ليکن آپ قبول 

 فرما ليجيے۔".

 َھَدايَا. ئەرەپچە: َھِديَّةٌ )ج( 

 giftئىنگلىزچە: 

 

}تَح + قی + قا + تی +  تَْحِقیقاتی َکِمیَشن

 َکمی + َشن{

تەكشۈرۈش ھەيئىتى / معتبر اور ماہرين کی 

ملے کی دريافت اور حقائق جماعت جو کسی معا

 معلوم کرنے کے ليے مقرر کی جائے۔

 ئەرەپچە: لَْجنَةُ التَّْحِقْيق .
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 خ……… ت 

 

 واحد( -}تُْخم{ )فارسی()مذکر  تُْخم

 ئۇرۇق ،دان / بيج۔

"گالب کی جڑ اور تخم ايک ليکن پھول، پتے، 

 کانٹے ميں جدائی۔".

 بُذُوٌر. ئەرەپچە: بَْذٌر )ج( 

 

 

 ر……… ت 

 

 }تَر{ )فارسی( تَر

 ھۆل، نەمخۇش، نەم / گيال، بھيگا ہوا، نم۔

"آپ بے اختيار روئے يہاں تک کہ روتے روتے 

 محاسن مبارک تر ہو گئے۔".

. ئەرەپچە:   َرْطٌب، ُمْبتَلٌّ

 

 }تَرا + ُزو{ )فارسی( )مؤنث( تَراُزو

تارازا، جىڭ / وزن کرنے کا آلہ جس کو کانٹا بھی 

 کہتے ہيں ۔

 وزان شعر کے ليے ترازو ہے۔"."يہ فن مختلف ا

 َمَواِزْيُن. ئەرەپچە: ِمْيَزان )ج( 

 scaleئىنگلىزچە: 

 

 

 

 }تِرا + سی{ )سنسکرت( تِراسی

 (۔83سەكسەن ئۈچ / اس ی اور تين : )

"تراسی اور چھ نواسی اور ايک نوے اور بارہ 

 ايک سو دو۔".

 ئەرەپچە: ثالثة و ثمانون م ثالث و ثمانون.

 eighty-threeئىنگلىزچە: 

 

 واحد( -}تُر + بَت{ )عربی( )مؤنث  تُْربَت

 جمع: تُْربَتيں }تُر + بَتيں{ 

قەبرە، يەرلىك، گۆر / )مجازاً( قبر، مرقد، مزار، 

 مقبرہ۔

 

 ؎ پينے آئی ہے تربت ميں مجھے سختی گور

 الٹ صاحب کی دہائی، وقت ہے امداد کا

 

 قُبُوٌر. ئەرەپچە: قَْبَر )ج( 

  a grave, tombئىنگلىزچە: 

 

 }تَر + بُوز{ )فارسی( )مذکر( تَْربُوز

تاۋۇز / ايک قسم کا پھل جس کے اندر سے ميٹھا 

 اور سرخ گودا نکلتا ہے .

"ابتدا ميں وہ چنے کے برابر اور بڑھ کے تربوز 

 کے برابر ہو جاتا ہے۔".

ْيَخةٌ )ج(  ْيٌخ. م بِط ِ ْيَخاٌت. ئەرەپچە: بِط ِ  بِط ِ

 water melonئىنگلىزچە: 

 

 }تُْرش{ )فارسی( تُْرش

 ''' يەنە بىرخىل يېزىلىشى '''

 تُُرش }تُُرش{ 

ئاچچىق، چۈچۈمەل، تىلنى قورۇيدىغان / کھٹا 
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 )ذائقے ميں(۔

 "ہر قسم کا سيب .... نہ کوئی ترش چيز کھائے۔".

 ئەرەپچە: َحاِمُض الطَّْعم.

 sourئىنگلىزچە: 

 

 }تُْرش + ُرو{ تُْرش ُرو

 خالق / بدمزاج، بدخو .مىجەزى يامان، بەد ئە

 "نيک ہونے کے ليے ترش رو ہونا البدی ہے۔".

ُِء الُخْلق، عابُِس الَوْجە.  ئەرەپچە َسي 

 

 واحد( -}تَر + کا + ری{ )ہندی()مؤنث  تَْرکاری

 جمع: تَْرکاِرياں }تَر + کا + ِرياں{ 

 ، ئوتياش قىلىدىغان ئىستېمال تۇرمۇشتا كۈندىلىك ①

 سويا جيسے بھاجی ،سبزی پات، ساگ /سەيلەر

 وغيرہ۔ پالک ميتھی

"ترکاريوں اور پھلوں ميں قلعی پيدا کرنے والے 

 عناصر کثير مقدار ميں موجود ہوتے ہيں۔".

 

 بولىدىغان يېيىشكە ئومۇمەن ، چېۋە - مېۋە ②

 پھل /يېمىشلەر - يەل تۈرلۈك ، مېۋىلىرى ئۆسۈملۈك

 د، کيال وغيرہ۔امرو جيسے تر، و سبز پھالری،

ر گھر کی لگی بندھی کا چھن چھيبا بھر کر "سند

ترکاری الئی ........ صاحبزادی نے ........ 

 جامنيں چکھ کر ديکھيں۔".

 

شۇرۇلغەن سەي / کھانے کے ليے پکائی پى ③

 ہوئی سبزی۔

 

 ؎ زہر ہے گھر ميں پکی ترکاريوں کی ہانڈياں

 چاٹنے آش يہاں بھٹياريوں کی ہانڈياں

 

 ئەرەپچە: نبات، خضروات.

 vegetableئىنگلىزچە: 

 

 }تَری{ )فارسی( تَری

ھۆللۈك، نەملىك / خشکی کی ضد، نمی، رطوبت، 

 گيال پن۔

 ئەرەپچە: بَلٌَل، ُرُطوبَةٌ، نًَدى.

 

 س……… ت 

 واحد( -}تَس + بِيح{ )عربی()مذکر  تَْسبِیح

 جمع: تَْسبِيحات }تَس + بی + حات{ 

 تەسۋى / سو دانوں کی ماال، سجہ، سمرن۔

ميں پرانی وضع کے بزرگوں کی جريب، "ہاتھ 

 اکثر تسبيح بھی ہاتھ ميں ہوتی تھی۔".

 َمَسابِْيُح.  ُسبٌَح ، ِمْسبََحةٌ )ج(  ئەرەپچە: ُسْبَحةٌ )ج( 
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واحد( -}تَس + َمہ{ )فارسی()مذکر  تَْسَمہ  

 ''' يەنە بىرخىل يېزىلىشى '''

 تَْسما }تَس + ما{ 

 جمع: تَْسمے }تَس + مے{ 

ۇچ / وہ ڈوری جو بعض جوتوں کو ئاياغ بوغق

 باندھنے ميں استعمال ہوتی ہے .

"روپ کماری بيٹھ کر اچانک اپنے جوتے کے 

 تسمے کھولنے لگی۔"

 َشِرْيُط الِحذَاء.  ئەرەپچە: 

 

 واحد( -}تَص + ِوير{ )عربی()مؤنث  تَْصِویر

 جمع: تَْصِويريں }تَص + وی + ريں )و مجہول({ 

ہ عکس جو کاغذ پر رەسىم، سۈەت / کيمرے کے و

 صفائی سے تيار کيے جاتے ہيں.

"تصويريں بالک يا پازيٹو کی تياری کے ليے 

 پريس بھيج دی جاتی ہيں۔".

 ُصَوٌر، َرْسٌم )ج(  ُرُسوٌم. ئەرەپچە: ُصوَرةٌ )ج( 

 

 واحد( -}تَع + ِزيَت{ )عربی()مؤنث  تَْعِزیَت

تەزىيە ، ماتەم )بىركىمنىڭ ئۆلۈمى مۇناسىۋىتى بىلەن 

متعلقين سے  ئۆتكۈزۈلگەن مۇراسىم( / مردے کے 

 اظہار ہمدردی .

"جن بزرگوں نے از راہ اخوت اسالمی تعزيت 

فرمائی ہے ميں آپ کے اخبار کے ذريعے سے ان 

 کا شکريہ ادا کرتا ہوں۔".

. ئەرەپچە: تَْعِزيَةٌ )ج(   تَعَاز 

 

 }تَع + ِزيَت + نا + َمہ{ تَْعِزیَت ناَمہ

يە نامە / وہ تحرير جس ميں تەزىيە خېتى، تەزى

 مردوں کے وارثوں سے اظہار ہمدردی کيا جائے .

.  ئەرەپچە: ِخَطاُب تَْعِزيَة 

 

 واحد( -}تَع + ِويذ{ )عربی()مذکر  تَْعِویذ

 جمع: تَْعِويذات }تَع + وی + ذات{ 

تۇمار / کوئی دعا يا آيت لکھ کر گلے ميں ڈاال يا 

 بازو پر باندھا جاتا ہے .

 

 لتا ہے يہی دل کوئی دل جو نہ مال؎ ہاتھ م

 جو بناتا ہميں تعويذ وہ بازو نہ مال

 

 تَعَاِوْيذُ. ئەرەپچە: تَِمْيَمةٌ )ج( تََمائُِم، تَْعِوْيذٌ )ج( 

 

 غ…….. ت 

 

 }تَغا + ری{ )فارسی( تَغاری

خېمىر يۇغۇرىدىغان داس، تەڭنە / آٹا گوندھنے کا 

 برتن .

 َمعَاِجُن. ئەرەپچە: ِمْعَجٌن )ج( 

 a small tub, trough or bucketئىنگلىزچە: 

 

 ف…….. ت 

 

 }تَف + ِريح + گاہ{ )عربی( تَْفِریح گاہ

ساياھەت ئورنى،  -تاماشا قىلىدىغان يەر، سەيلە 

 سەيلىگاھ / سير تماشے کی جگہ، تفريح کا مقام .

َھةٌ )ج(  ئەرەپچە: ُمْنتََزہٌ )ج( ُمْنتََزَھاٌت، ُمتَنَزَّ

َھاٌت.  ُمتَنَزَّ
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 }تَفَْنگ )ن غنہ({ )فارسی( تَفَْنگ

 مىلتىق / بندوق .

 ئەرەپچە: بُْنُدقِيَّةٌ.

 

 ک………. ت 

 

 واحد( -}تَکان{ )فارسی()مؤنث  تَکان

ھاردۇق، ھېرىش، چارچاش /کسلمندی، تھکن، 

 اعضا شکنی، تھکاوٹ۔

"دن بھر کی تکان کے باعث کچھ جھنجھال کر ماں 

 سے کہتا ہے۔".

 تَعٌَب. ئەرەپچە: 

 

 }تِک + کا{ )سنسکرت( ّکاتِ 

گوشت کا پارچہ، گوشت کی  بىر لوقما گۆش / 

 بوٹی۔

.  ئەرەپچە: ُمْضغَةُ لَْحم 

 

 }تِکو )و مجہول( + نا{ )سنسکرت( تِکونا

ئۈچ بۇلۇڭ، ئۈچ چاسا، مۇسەەللس / مثلث، تين 

 کونے واال، سہ گوشہ۔

 ئەرەپچە: ُمثَلٌَّث.

 triangleئىنگلىزچە: 

 

 

 واحد( -ہ{ )فارسی()مذکر }تَک + يَ  تَْکیَہ

 جمع: تَْکيے }تَک + يے{ 

ياستۇق، تەكىيە / کپڑے کے غالف ميں روئی يا پر 

يا کوئی اور نرم چيز بھر کر تيار کی جاتی ہے 

 اور سر وغيرہ کے نيچے رکھی جاتی ہے۔

 "تکيے کی ضرورت نہ بچھونے کی حاجت۔".

 َمَخادٌّ.ئەرەپچە: ِوَساَدةٌ )ج( َوَسائُِد، ِمَخدَّةٌ )ج( 

 pillowئىنگلىزچە: 

 

 ل………… ت 

 

 واحد( -}تِل{ )سنسکرت()مذکر  تِل

 نکاال تيل سے جس تخم کا قسم ايک/  كۈنجۈت ①

 . ہے ہوتا کا طرح دو سياہ اور سفيد يہ ہے جاتا

 " تِل بھونے جائيں اور نمک باريک پيسا جائے۔".

 ئەرەپچە: ِسْمِسٌم.

 نىدەبەدى ۋە يۈزىدە ئادەمنىڭ) خال مەڭ،②

پر  گال بالخصوص چہرے( / نۇقتا قارا بولىدىغان

 سياہ نشان، خال .

"ميں کاال آدمی گورے رخساروں کا تل بن کر اوپر 

 کی سيٹ پر سو گيا۔".

.  ئەرەپچە: َشاَمةُ الَخد ِ

 

 }تاَل{ )سنسکرت( تاَل

نەرسىلەر نىڭ ئاستى، تېگى / کسی برتن وغيرہ کا 

ہ۔  نچال حص 

 ئەرەپچە: قَْعٌر.

 

 واحد( -}تاَلش{ )فارسی()مؤنث  شتاَل

 جمع: تاَلشيں }تاَل + شيں )ی مجہول({ 

 ئىزدەش / ڈھونڈنا، جستجو۔
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"جنگل ميں جاتے تو لڑکے ان کی تالش ميں 

 نکلتے۔".

 …..ئەرەپچە: بَْحُث َعنْ 

 

 }تَل + چَھٹ{ )ہندی( تَْلچَھٹ

دۇغ )سۇيۇقلۇقالرنىڭ ئاستىغا چۆككەن ماددا( 

رقيق شے کے نيچے بيٹھا ہوا پانی يا کسی اور   /

 ميل .

 ئەرەپچە: ُخثَاَرةُ الشَّْيء.

 

 }تَل + نا{ )ہندی( تَْلنا

سەي ، گۆش قاتارلىقالرنى قازاندا قىزدۇرۇلغان  

ياغقا سېلىپ قورۇماق / کڑھائی وغيرہ ميں گھی يا 

 تيل گرم کر کے کچھ پکانا .

 "هللا هللا کرتی تھی، گھی کے پاپڑ تلتی تھی".

 قَلَى يَْقِلْي قَْليًا. ئەرەپچە:

  to fryئىنگلىزچە: 

 

 واحد( -}تَل + وار{ )سنسکرت()مؤنث  تَْلوار

 جمع: تَْلواريں }تَل + وا + ريں )ی مجہول({ 

 قىلىچ، خەنجەر / سيف، شمشير .

 

 ؎ خون نا حق مرا سفاک مال سے ہو گا

 تيری تلوار کے جوہر تو چمک جائيں گے

 

 .ئەرەپچە: َسْيٌف )ج( ُسيُوفٌ 

 

 م……… ت 

 

 }تَمام + ُعْمر{ )عربی( تَمام ُعْمر

ئۆمۈرۋايەت، بىر ئۆمۈر، ئۆمۈرلۈك / ساری 

 زندگی۔

 ئەرەپچە: ُطوَل العُْمر.

 

}تَم + با + ُکو + نو )و  تَْمباُکو نوشی

 مجہول( + شی{

 تاماكا چىكىش / تمباکو پينے کا عمل، تمباکو پينا۔

 ْدِخْيِن.ئەرەپچە: التَّْدِخْيُن ، ُشْرُب التَّ 

 

 }تَم + تَما + نا{ )سنسکرت( تَْمتَمانا

يۈزى قىزارماق ، بىرە سەۋەپتىن يۈزى قىزىرىپ 

كەتمەك / خارجی يا اندرونی گرمی يا کسی جذبے 

 کے اثر سے چہرے کا سرخ ہو جانا.

"نازک مزاج اور مغرور عورت ہے رخسار 

 تمتمائے ہوئے ہيں۔".

 ئەرەپچە: اِْحَمرَّ َوْجُھەُ.

 

 ن. ………ت 

 

 واحد( -}تَن{ )فارسی( )مذکر  تَن

تەن، بەدەن، جىسىم / )کسی ذی روح کا( جسم، 

 جسد، پيکر، بدن.

 

 يہ حال تھا کہ دفعتاً نسيم دل کشا چلی

 دلوں کے جوش بڑھ چلے تنوں ميں جان آ چلی.

 

 اَْجَساٌم. ئەرەپچە: ِجْسٌم )ج( 

 bodyئىنگلىزچە: 

 

 واحد( -}تَنا{ )ہندی()مذکر  تَنا

 ع: تَنے }تَنے{ جم
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درخت کا سطح زمين سے لے  دەرەخنىڭ غولى / 

 کر وہاں تک کا حصہ جہاں سے شاخيں نکلتی ہيں۔

"کہيں تو درختوں کے ليے استعمال کيے جاتے ہيں 

 اور کہيں رسے۔".

 ئەرەپچە: ِجْذُع الشََّجر.

 stemئىنگلىزچە: 

 

 }تَن )ن غنہ( + بُو{ )سنسکرت( تَْنبُو

 خيمہ . چېدىر / 

 ُسَراِدقَاٌت.  ەرەپچە: ُسَراِدٌق )ج( ئ

  tent ئىنگلىزچە: 

 

 

 -}تَن + خاہ )و معدولہ({ )فارسی()مذکر  تَْنخواہ

 واحد(

جمع: تَْنخواہيں }تَن + خا )و معدولہ( + ہيں )ی 

 مجہول({ 

مائاش، ئىش ھەققى / وہ رقم جو کسی مالزمت کے 

 عوض عموماً ماہانہ دی جائے .

ول خرچ رہی، جان کی "ميں اب تک کيسی فض

تنخواہ بھی اس مہينے بڑھے گی، کچھ اس سے 

 مانگوں گی۔".

.  ئەرەپچە: َراتٌِب )ج( َرَواتُِب ، اُْجَرةُ الشَّْھِري 

 wagesئىنگلىزچە: 

 واحد( -}تِن + کا{ )سنسکرت()مذکر  تِْنکا

 جمع: تِْنکے }تِن + کے{ 

 سامان ، پاخال / پرال، ڈانٹھی۔

ی ايک پتی بھی زرد ہو يا "کيا ممکن جو گھاس ک

 باغ ميں کہيں ايک تنکا تک نظر آجائے۔".

  ئەرەپچە: تِْبنَةٌ )ج( ِتبٌَن. 

 strawئىنگلىزچە: 

 

 واحد( -}تَن + نُور{ )عربی()مذکر  تَنُّور

 تندور۔ تونۇر / 

"جب ايک دن ان کی بيوی روٹی پکا کر اٹھيں تو 

 تنور ابلنا شروع ہوا تھا۔".

 .ئەرەپچە: تَنُّورٌ 

 

 }تَنُو + َمْند{ )فارسی( تَنُوَمْند

 جمع: تَنُوَمْندان }تَنُو + َمن + دان{ 

كۈچلۈك / موٹا تازہ، قوی، ہاتھ پير کا مضبوط، 

 تناور، شہ زور۔

"پشاور کابل کا گويا خاکہ ہے اکثر لوگ بلند و باال، 

 تنومند، سرخ و سفيد اور قوی الجثہ ہوتے ہيں۔".

 ئەرەپچە: قَِويُّ الِجْسم.

 

 واحد( -}تَن + ہا + ئی{ )فارسی()مؤنث  تَْنہائی

 جمع: تَْنہاِئياں }تَن + ہا + اِياں{ 

 يالغۇزلۇق / اکيالپن، تنہا ہونا۔

"آپ کی تنہائی بے دست وہائی پر خوف خدا ہوا کہ 

 ايسا غم خوار آپ سے جدا ہوا۔".

 ئەرەپچە: َخْلَوةٌ، َعْزلَةٌ، َوْحَدةٌ. 

 lonelinessئىنگلىزچە: 
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 و……… ت 

 

 واحد( -}توپ )و مجہول({ )فارسی()مؤنث  توپ

 جمع: توپيں }تو + پيں { 

توپ، زەمبىرەك / ايک آلۂ جنگ جس ميں گوال 

 بارود بھر کر چاليا جاتا ہے .

 

 ؎ سر ہو رہی ہيں توپيں، بندوقيں چھٹ رہی ہيں

 نور و سرور شادی گھر گھر ہے آشکارا

 

 َمَدافُِع. ئەرەپچە: ِمْدفٌَع )ج( 

 

 

}توت )واؤ مجہول( + ال{  توتاْل

 واحد( -)سنسکرت()مذکر 

 يەنە بىرخىل يېشىلىشى " " 

 تُتاْل }تُت + ال{ 

 جمع: توتْلے }توت )و مجہول( + لے{

 ئاياللىق شەكلى : توتْلی }توت )و مجہول( + لی{ 

تىلى كەمتۈك، كېكەچ / تتالنے واال، جو حروف کا 

وجہ سے يا  صحيح تلفظ نہ کر سکتا ہو )بچپن کی

 بيماری کے سبب(۔

"اگر کوئی شخص توتال ہووے يا ہکالتا ہووے .... 

 تو دربار ميں عرض معروض نہ کرے۔".

 لُثٌْغ. ئەرەپچە: اَْلثَُغ )ج( 

 

 واحد( -}تَو )و لين( + َدہ{ )فارسی()مذکر  تَوَدہ

 يەنە بىرخىل يېزىلىشى " " 

 توَدہ }تو + َدہ{ 

 ے{ جمع: تَودے }تَو )و لين( + د

 دۆۋە / ڈھير، انبار .

 

 ؎ جس نے يہ بات سنی آئی بس اسکی خواری

 ڈال دی تودہ باروت ميں اک چنگاری

 

 ئەرەپچە: ُكتْلَةٌ، ُكوَمةٌ .

 a mound, a heapئىنگلىزچە: 

 

 }تو )و مجہول( + َشہ{ )فارسی( توَشہ

تۈلۈك / عموماً وہ کھانا جو مسافر کے  -ئوزۇق 

 ساتھ ہو۔

 اَْزِوَدةٌ  )ج( ئەرەپچە: َزاٌد 

 

 }تو )و مجہول( + َشک{ )ترکی( توَشک

پاختا سېلىنغان كۆرپە / پلنگ کا بچھونا جس ميں 

 روئی بھری ہوئی ہو، گدا۔

 َحَشايَا. ئەرەپچە: َحِشيَّةٌ )ج( 

 

 }تول )و مجہول( + نا{ )ہندی( توْلنا

 جىڭلىماق / وزن کرنا۔ 

 

 ؎ قد کتنا خوش نما ہے بدن کس قدر ہے گول

 ر شناس ہے تو اسے موتيوں ميں تولجوہ

 

 يَِزُن  َوْزنًا. ئەرەپچە: َوَزَن 
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 }تَو )و لين( + ِليا{ )انگريزی( تَوِلیا

لۆڭگە / ايک طرح کا بڑا رومال ، لوگ ہاتھ منہ 

دھونے يا غسل کرنے کے بعد اس سے جسم کو 

 خشک کرتے ہيں۔

 ئەرەپچە: ِمْنَشفَةٌ.

 

 ھ………. ت 

 

 نسکرت(}تِہا + ای{ )س تِہائی

ئۈچتىن بىر / کسی چيز کے تين حصوں ميں سے 

 ايک حصہ، تيسرا حصہ، ثلث۔

 ئەرەپچە: ثُلُث.

 

 واحد( -}تَھپ + پَڑ{ )ہندی()مذکر  تَھپَّڑ

كاچات، شاپالق / ہاتھ کی ضرب جو عموماً منہ يا 

 سر پر لگائی جاتی ہے، طمانچہ۔

"غصے ميں آ کر اس کے منہ پر تھپڑ کھينچ 

 مارا۔".

 ە: لَْطَمةٌ.ئەرەپچ

 

 }تَھکا + نا{ )سنسکرت( تَھکانا

چارچاتماق، ھارغۇزۇۋەتمەك / تھکنا سے فعل 

 متعدی۔

 

 ؎ گردش نے تھکايا ہے تو اب ہل نہيں سکتے

 شايد کہ ميری طرح ہوئی آبلہ پارات

 

 ئەرەپچە: اَتْعََب.

 

 }تَھک + نا{ )سنسکرت( تَھْکنا

ندہ چارچىماق، ھارماق / نڈھال ہونا، شل ہونا، ما

 ہونا۔

 

 ؎ دعائيں لب پہ اور باب اجابت عرش پر مانی

 مسافر رہ گيا تھک کر خيال بعد منزل سے

 

 ئەرەپچە: تَِعَب يَتْعَُب تَعَبًا.

 

 }تَھم{ )سنسکرت()مذکر( تَھم

 يەنە بىرخىل يېزىلىشى " " 

 تَھْمبا }تَھم + با{  … تَھْمب }تَھْمب{ 

 تۈۋرۈك / ستون، کھمبا، کھم .

 

 ل جس کا ملی جنت ايسی؎ نہيں مث

 جو چاندی کی چھت تو سونے کا تھم تھا 

 

 اَْعِمَدةٌ. َعُموٌد )ج(  ئەرەپچە: 

 

}تَہ )فتحہ ت مجہول( + وار{  تَْہوار

 واحد( -)سنسکرت()مذکر 

بايرام ، خاتىرە كۈن / وہ تقريب جس ميں اجتماعی 

طور پر مقررہ تاريخ ميں غم يا خوشی منائی 

 يوالی وغيرہ(۔جائے۔ )عيد، ہولی، د

 "سال بھر کا تہوار ہے زندگی خيريت سے رہے۔".

 أَْعيَاٌد. ئەرەپچە: ِعْيٌد )ج( 

  a festival ئىنگلىزچە: 

 

 واحد( -}تُھوک{ )ہندی()مذکر  تُھوک

 جمع: تُھوکيں }تُھو + کيں )ی مجہول({ 

تۈكۈرۈك / منہ کا بے رنگ چيپ دار لعاب ، آب 

 دہن.
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باچھوں تک کف بھر "تھوک اڑنے لگتا ہے۔ اور 

 آتے ہيں۔".

 ئەرەپچە: بَُصاٌق، بَُزاٌق.

 spittleئىنگلىزچە: 

 

 ی……… ت 

 

 واحد( -}تی + تَر{ )سنسکرت()مذکر  تِیتَر

 چىشى شەكلى : تِْيتَری }تی + تَری{ 

قۇر ) توخۇ ئائىلىسىدىكى ئورماندا ياشايدىغان ، ئوۋ 

قىلىنىدىغان بىر خىل قۇش( / ايک پرند جو کبوتر 

کسی قدر بڑا ہوتا ہے اور عموماً بھورے يا  سے

 سياہ رنگ کا ہوتا ہے .

"دستکاروں ميں سے اکثر کو تيتر پالنے کا شوق 

 ہوتا تھا۔".

اٌج )ج(   َدَراِرْيُج. ئەرەپچە: ُدرَّ

 

 

 

 واحد( -}تِير{ )فارسی()مذکر  تِیر

ئوقيا ئوقى / نيزے کی شکل سے مشابہ ايک ہتھيار 

 ھينکا جاتا ہے .جو کمان ميں رکھ کر پ

" تيروں کی بہت سی اقسام ہوتی ہيں اور ان اقسام   

کے لحاظ سے وہ جسم کے مختلف حصوں ميں 

 ہوتے ہيں۔".

 ِسَھاٌم. َسْھٌم )ج(  ئەرەپچە: 

 

 }تَے )ی لين( + راک{ )سنسکرت( تَیراک

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 پَيراک }پَے + راک{ 

 نتا ہو، پيراک۔سۇ ئۈزگۈچى / شناور، جو تيرنا جا

"علوم ظاہری کے ساتھ جسمانی طاقت بھی اچھی 

 تھی اور تيراک بھی تھے۔".

 ئەرەپچە: َسبَّاٌح، َسابٌِح.

  swimmerئىنگلىزچە: 

 

}تَے )ی لين( + را + کی{  تَیراکی

 واحد( -)سنسکرت()مؤنث 

سۇ ئۈزمەك ، سۇ ئۈزۈش / شناوری، پيراکی، 

 تيرنے کا فن۔

ماہر ماما اتنا سنتے ہی  "تيراکی کے فن کی ايک

 دريا ميں کو دی۔".

 ئەرەپچە: ِسبَاَحةٌ.

  the art of swimmingئىنگلىزچە: 

 

 }تے + َرہ{ )سنسکرت( تیَرہ

 ۔13ئكن ئۈچ / دس اور تين )ہندسوں ميں( 

"تمام اسٹيشنوں پر مدراس کا وقت ہے جو .... دہلی 

 سے تيرہ منٹ آگے .... ہے۔".

 الث عشرة.ئەرەپچە: ثاَلثة عشر م ث

 thirteenئىنگلىزچە: 

 

 

 واحد( -}تے + زاب{ )فارسی( )مذکر  تیزاب
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كىسالتا / ايک قسم کا انتہائی درجے کا تيز اور 

 ترش کيميائی سيال مادہ ، ترشہ .

"عمل کيميا کے بنيادی اجزا، اور مقدار کی دريافت 

مثالً شورہ کا تيزاب، گندھک کا تيزاب اور تقطير 

 وغيرہ۔".کا اہم ترين عمل 

 ئەرەپچە: الماء الَكاِوي.

  an acidئىنگلىزچە: 

 

 }تِيس{ )سنسکرت( تِیس

 ۔30ئوتتۇز / بيس اور دس )ہندسوں ميں( 

"جب پہلی مرتبہ آيا تھا تو اس کی عمر تيس برس 

 کی تھی".

 ئەرەپچە: ثاَلثُون.

  thirtyئىنگلىزچە: 

 

 واحد( -}تِيس + را{ )سنسکرت( )مذکر  تِیْسرا

 ىرخىل يېزىلىشى "" يەنە ب

 تِيْسرے }تِيس + رے{ 

 جمع: تِيْسرے }تِيس + رے{

 ئاياللىق شەكلى : تِيْسری }تِيس + ری{ 

 ئۈچىنىچى / ترتيب ميں دوسرے کے بعد .

"اس سيريز کی پہلی الئن اس صورت ميں پيدا 

ہوتی ہے جب اليکٹران چوتھے مدار سے کود کر 

 تيسرے مدار ميں آ جاتا ہے۔".

 لثالث.ئەرەپچە: ا

  thirdئىنگلىزچە: 

 

 }تِيس + واں{ )سنسکرت( تِیْسواں

 ئوتتۇزۇنچى / انتيس کے بعد کا )عدد وغيرہ(۔

 ئەرەپچە: الثالثون.

 

 }تی + مار + دار{ )فارسی( تِیماردار

سېستىرا / مريض کی خدمت کرنے واال، دوا دارو 

 اور آرام کا خيال رکھنے واال .

ضَ  ٌض م ُمَمر ِ  ةٌ.ئەرەپچە: ُمَمر ِ

 

 }تی + مار + دا + ری{ )فارسی( تِیمار داری

كېسەلگە قارىماق، كېسەلنى كۈتمەك / تيماردار کا 

 اسم کيفيت، مريض وغيرہ کی ديکھ بھال۔

 ئەرەپچە: ِخْدَمةُ الَمْرٰضى.

 

 }تِين{ )سنسکرت( تِین

 ۔3ئۈچ / دو اور ايک، )ہندسوں ميں(

 

 ؎ بھرپور جو تين ہاتھ مارے

 اتارےتن سے سر تين کے 

 

 ئەرەپچە: ثاَلث.

  Threeئىنگلىزچە: 

 

}تيں )ی مجہول( + تا + ِليس{  تیْنتاِلیس

 )سنسکرت(

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

تِْنتاِليس }تِن + تا +  … تيتاِليس }تے + تا + ِليس{ 

 ِليس{ 

 ۔43قىرىق ئۈچ / تين اوپر چاليس، )ہندسوں ميں( 

ر ہذا "جاننا چاہيے کہ زيرتعليم راقم تا تحري

 تينتاليس اسم ہيں۔".

 ئەرەپچە: ثالثة و اربعون. 

 forty threeئىنگلىزچە: 
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 }تيْو )ی مجہول( + ہار{ )سنسکرت( تیْوہار

بايرام، خاتىرە كۈن / وہ تقريب جس ميں اجتماعی 

طور پر مقررہ تاريخ ميں غم يا خوشی منائی جائے 

 )عيد، ہولی، ديوالی وغيرہ(۔

 ئەرەپچە: ِعْيٌد.
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 ا…………. ٹ 

 

 }ٹا + پُو{ )ہندی( ٹاپُو

ئارال / وہ خشک زمين جو پانی سے چاروں  

 طرف گھری ہو .

 َجَزائُِر. ئەرەپچە: َجِزْيَرةٌ )ج( 

 islandئىنگلىزچە: 

 

 

 -()انگريزی( )مؤنث Torch}ٹاْرچ{ ) ٹاْرچ

 واحد(

 جمع: ٹاْرچيں }ٹار + چيں{ 

ىراغ / برقی مشعل جس ئېلېكتىر چىراغ ، قول چ

کے خول ميں بجلی کی بيٹری )سيل( بھری رہتی 

 ہے.

"خان صاحب کی ٹارچ لے کر پھر مکان کے اندر 

 داخل ہوئے۔".

 ئەرەپچە: ِمْصبَاٌح َكْھَربائِيٌّ ِلْلَجْيب.

  torchئىنگلىزچە: 

 

 

 واحد( -}ٹاْنگ{ )سنسکرت()مؤنث  ٹاْنگ

 { جمع: ٹاْنگيں }ٹاں + گيں )يائے مجہول(

پۇت، پاچاق / ران کی جڑ سے پاؤں تک کا حصہ 

. 

"کوٹھے کے زينے سے گرپڑے جس سے ان کی 
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 ايک ٹانگ ميں سخت چوٹ آئی۔" .

 أَْرُجٌل. ئەرەپچە: ِرْجٌل )ج( 

 

}ٹا + اِر )کسرہ ا مجہول({  ٹائِر

(Tyre)انگريزی()مذکر() 

چاقالرنىڭ تاش كامىرى / دبيز ربر سے بنا ہوا وہ 

الئی ميں اندرونی جانب ربر کا حلقہ جس کی گو

ايک ٹيوب ہوتا ہے اس ميں ہوا بھر دی جاتی ہے 

اور وہ پھول کر ٹائر کی پوری گنجائش ميں فٹ ہو 

جاتا ہے يہ ٹائر موٹروں بائيسکلوں اور دوسری 

 گاڑيوں کے پہيوں ميں چڑھے ہوتے ہيں۔

" جس وقت موٹر گيرج ميں کھڑی ہو اس وقت يہ 

 ائر تيل ميں نہ کھڑے ہوں۔".خيال کرنا چاہيے کہ ٹ

 ئەرەپچە: إَِطاُر العََجلَِة الَخاِرِجي.

  tyreئىنگلىزچە: 

 

 

 }ٹا + اِم + بَم{ )انگريزی( ٹائِم بَم

بەلگىلىك مۇددەتتە پارتاليدىغان بومبا / وہ آتش فشاں 

بم جو وقت کا اندازہ رکھ کر بنايا جاتا ہے اور 

 ايک معينہ وقت پر پھٹتا ہے .

 قُْنبُلَةٌ َزَمنِيَّةٌ. ئەرەپچە:

 

 }ٹا + اِم + ٹے + بَل{ )انگريزی( ٹائِم ٹیبَل

ۋاقىت جەدۋىلى / نقشۂ انضباط اوقات، نظام االوقات 

. 

َمنِيَّةٌ.  ئەرەپچە:َجْدَوُل الَمَواِعْيد ، الَجْدَوُل الزَّ

 

  ٹاؤن کونسل

 شەھەرلىك مىللىي كېڭەش.

. ئەرەپچە:   الَمْجِلُس البَلَِديُّ

 

 واحد( -()انگريزی()مؤنث Tieٹا + ای{ )} ٹائی

 جمع: ٹائِياں }ٹا + اِياں{ 

 گالىستۇق / گلے ميں باندھنے کا خاص کپڑا .

"اگر کوئی لونڈا کوئی پرانا دھرانا کوٹ پتلون، پھٹا 

پہن ليتا ہے تو اس  ----ہوا جوتا سڑی ہوئی ٹائی 

 کا دماغ عرش معٰلی پر پہنچ جاتا ہے۔".

 لعُنُق.ئەرەپچە: ِربَاُط ا

 Tieئىنگلەزچە: 

 

 ب…….. ٹ 

 

 واحد( -}ٹَب{ )انگريزی()مذکر  ٹَب

يۇيۇنۇش كۆلى، ۋاننا / چينی اور جست وغيرہ کا 

 بنا ہوا ظرف جس ميں نہاتے ہيں .

"مچھليوں کو جو ہنوز زندہ تھيں نکال کر ايک ٹب 

 ميں رکھ ليا۔" .

 َمغَاِطُس. ِمْغَطٌس )ج(  ئەرەپچە: 

 Tub ئىنگلىزچە: 
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 }ٹَپ + کا + نا{ )مقامی( ٹَْپکانا

 بوند بوند گرانا . تېمىتماق / 

 ئەرەپچە: قَطََّر.

 

 }ٹَپَک + نا{ )ہندی( ٹَپَْکنا

تامچىماق، تامچىلىماق، تېمىپ ئاقماق / )قطرہ ، 

 آنسو، خون يا بوند وغيرہ کا( گرنا .

 

 ؎ پھر ايک کے بعد ايک لپکا

 قطرہ قطرہ زمين پر ٹپکا

 

 اَطُر، قََطَر.ئەرەپچە: تَقَ 

 

 خ……. ٹ 

 

 واحد( -}ٹَخ + نا{ )سنسکرت( )مذکر  ٹَْخنا

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 ٹَْخنَہ }ٹَخ + نَہ{ 

 جمع: ٹَْخنے }ٹَخ + نے{ 

ئوشۇق / وہ اٹھی ہوئی ہڈی جو ايڑی سے اوپر 

 ٹانگ اور پاؤں کے جوڑ پر ہوتی ہے .

 "اس کا سر منڈا ہوا تھا، ٹخنوں سے اونچا پاجامہ

 تھا۔" .

 ُكعُوٌب. ئەرەپچە: َكْعٌب )ج( 

  ankle ئىنگلىزچە: 

 

 }ٹِڈ + ڈا{ )سنسکرت( ٹِڈّا

 جمع: ٹڈ ے }ٹِڈ + ڈے{

} مجازا { دبال پتال  / ئورۇق، جۈدەڭگۈ ئادەم 

 چھوٹے قد کا آدمی .

 ئەرەپچە: نَِحْيٌف.

 }ٹِڈ + ڈی{ )سنسکرت( ٹِڈّی

چېكەتكە / ايک قسم کا پر دار کيڑا جو اکثر 

راعت کو نقصان پہنچاتا ہے اس کيڑے کی فوج ز

کی فوج فصل پر حملہ کرتی ہے جسے دل کہتے 

 ہيں۔

 ئەرەپچە:َجَراٌد. 

 grasshopperئىنگلىزچە: 

 

 

 ()انگريزی()مذکر(Truck}ٹََرک{ ) ٹََرک

 باربرداری کی موٹر گاڑی۔ يۈك ماشىنىسى / 

" ہميں جانوروں کی طرح ہانک ہانک کر لے 

 پر بٹھا ديتے۔" .جاتے اور ٹرک 

 ئەرەپچە: َسيَّاَرةُ النَْقِل َو الشَّْحِن ، َشاِحنَةٌ.

  Truckئىنگلىزچە: 

 

 واحد( -()انگريزی()مؤنث Tray}ٹِرے{) ٹِرے

پەتنۇس، لېگەن / المونيم يا دوسری دھاتوں سے بنا 

يا ہوا کشتی نما ظرف جس پر عموماً چائے اور 

ش کيا جاتا کھانا وغيرہ رکھ کر مہمانوں کے ليے پي

 ہے .

" اتنے ميں ٹرے ميں رکابياں اور ڈونگے لئے وہ 

 آگيا۔".

 ئەرەپچە: ِصْينِيَّةٌ. 

  trayئىنگلىزچە: 
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 ٹریفک پولیس

 قاتناش ساقچىسى.

 ئەرەپچە: ُشْرِطيُّ الُمُرور.

 

 

 ()انگريزی(Tractor}ٹََريک + ٹَر{) ٹََریْکٹَر

 واحد( -)مذکر 

 تراكتور .

ہل کو چھوڑ کر ٹريکٹر کو  " کيا وجہ ہے کہ وہ

 اختيار نہ کرے۔" .

اَرةٌ ِزراعي، التََراْكتُور.  ئەرەپچە: َجرَّ

  Tractorئىنگلىزچە: 

 

 

 ()انگريزی(Train}ٹَرين{ ) ٹَرین

 واحد( -)مؤنث 

 پويىز / ريل گاڑی .

"ہمارا دستور ہے کہ اپنے مہمانوں کو ٹرين سے 

ہيں آنے کی زحمت تو ديتے ہيں ليکن واپسی پر ان

 اپنی کار ميں گھر چھوڑنے جاتے ہيں۔" .

 ئەرەپچە: قَِطاٌر.

  trainئىنگلىزچە: 

 

 ()انگريزی(Ticket}ِٹَکٹ{ ) ٹَِکٹ

 واحد( -)مذکر  

 ہوا چھپا وہ کا کاغذ /  بېلىتى سەپەر ، بېلەت ①

 اور ہونے سوار کے مسافر پر جس ٹکڑا چھوٹا

کے اسٹيشنوں کے نام اور سفر کے کرائے  اترنے

رقم تحرير ہوتی ہے اور جو کرايہ ادا کر کے کی 

 ليا جاتا ہے .

کی صبح الہور پہنچ سکيں  20" اگر آپ کل شام يا 

 تو ٹکٹ صرف الہور ہی تک کا خريد کريں۔" .

 ئەرەپچە: تَْذِكَرةُ السَّفَر.

 کا کاغذ رنگين سا چھوٹا وہ /  ماركىسى پوچتا ②

رکاری طور پر منظور شدہ چھپا ہوا ٹکڑا جو س

ڈاک کا محصول ادا کر ديے جانے کے ثبوت ميں 

 ڈاک خانے سے ملتا ہے .

"بھائی مسودہ روانہ کرنے کے ليے ٹکٹ چاہئيں۔" 

. 

 ئەرەپچە: َطابُِع البَِرْيد.

 

 

  

 }ٹَِکٹ + گَھر{ ٹَِکٹ گَھر
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بېلەت سېتىش ئورنى / وہ جگہ جہاں سے سفر پر 

 جانے کے ليے ٹکٹ ملتے ہوں۔

 ِف التَّذَاِكِر.ئەرەپچە: َمكاُن َصرْ 

 

 ()انگريزی()مذکر(Tomato}ٹِما + ٹَر{ ) ٹِماٹَر

ايک سبزی جو دنيا کے تقريباً  شوخال، پەمىدۇر / 

 تمام گرم خطوں ميں کاشت کی جاتی ہے .

")حياتين( .... اکثر زرد رنگ کی غذاؤں ميں پائے 

جاتے ہيں، جيسے: ٹماٹر، شکر قند، کيال اور زرد 

 جڑ ترکارياں۔" .

 پچە: َطَماِطم. ئەرە

 tomatoئىنگلىزچە: 

 

 واحد( -}ٹو + پی{ )ہندی()مؤنث  ٹوپی

 جمع: ٹوپِياں }ٹو + ِپياں{ 

 بۆك /  کالہ، سرکی پوشش . دوپپا، 

" نوجوان ايک بادامی ريشمی سوٹ پہنے ہوئے تھا 

 سر پر ٹرکی ٹوپی تھی۔" .

 ئەرەپچە: َطاقِيَةٌ .

 

 

زی()مذکر(}ٹُوتھ + پيْسٹ{ )انگري ٹُوتھ پیْسٹ  

چىش پاستىسى / مختلف اجزا سے تيار کيا ہوا 

پيسٹ )لبدی( جو دانتوں کے صاف کرنے کے کام 

 آتا ہے۔

" جگہ جگہ ٹوتھ پيسٹ کے لوندے گرانے سے 

 غسل خانے ميں کيچڑ اور پھسلن ہو رہی تھی۔" .

 ئەرەپچە: َمْعُجوُن االسنان.

 tooth pasteئىنگلىزچە: 

 

 )انگريزی(}ٹُو + ِرْسٹ{  ٹُوِرْسٹ

 ساياھەتچى / سياح، سفر يا سير کرنے واال۔

 ئەرەپچە: َسيَّاٌح.

 

 واحد( -}ٹوں + ٹی{ )سنسکرت()مؤنث  ٹوْنٹی

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 ٹوٹی }ٹو )و مجہول( + ٹی{ 

 جمع: ٹوْنِٹياں }ٹوں )واؤ مجہول( + ٹِياں{ 

جۈمەك )گاز ياكى سۇ يېتىپ كىلىدىغان تۇرۇبىنىڭ 

 .جۈمىكى( 

 " کہيں ٹونٹی ندارد اور ڈھکنا غائب۔" .

 ئەرەپچە: َحنَِفيَّةٌ، ِمْحبٌَس، ُصْنبُوٌر. 

 

 

}ٹَہ )فتحہ ٹ مجہول( + نی{ )ہندی()مؤنث  ٹَْہنی

 واحد( -

 جمع: ٹَْہنِياں }ٹَہ )فتحہ ٹ مجہول( + نِياں{ 

دەرەخ شېخى ، قەلەمچە / ٹہنا کی تصغير، چھوٹی 

 شاخ، ڈالی، قلم۔
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 پتوں کو کاٹتا چھانٹتا رہتا ہے۔"." ٹہنی اور 

 أَْغَصاٌن. ئەرەپچە: ُغْصٌن )ج( 

 a small branchئىنگلىزچە: 

 

 ھ………. ٹ 

 

 واحد( -}ٹَھن + ڈا{ )سنسکرت()مذکر  ٹَھْنڈا

 جمع: ٹَھْنڈے }ٹَھن + ڈے{

 سوغۇق / سرد .

" گھروں کے دروازے بند ہو چکے تھے االؤ بھی 

 ٹھنڈے ہو گئے تھے۔" .

 بَاِرٌد. ئەرەپچە: 

 

 }ٹَھن +ڈَک{ )سنسکرت( ٹَھْنَڈک

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 ٹَھْنڈَھک }ٹَھن + ڈَھک{ 

 سردی، خنکی، ٹھنڈی جگہ۔ سوغۇقلۇق / 

 ئەرەپچە: بُُروَدةٌ.

 

 }ٹُھوٹ{ )سنسکرت( ٹُھوٹ

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 ٹُھوْنٹ }ٹُھوْنٹ{ 

بے مغز، بے  دۆت، بىلىمسىز، گالۋاڭ، نادان / 

 وقوف، جاہل، ان پڑھ .

. ئەرەپچە:   َغبِيٌّ

 

 واحد( -}ٹھے + ال{ )سنسکرت()مذکر  ٹھیال

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 ٹھيلَہ }ٹھے + لَہ{ 

 جمع: ٹھيلے }ٹھے + لے{ 

ايک قسم کی گاڑی جس پر اسباب  قول ھارۋىسى / 

الد کر اکثر ہاتھ سے دھکيلتے ہوئے لے جاتے 

 ہيں۔

ور گاڑيوں پر نگرانی کے " يہ صندوق ٹھيلوں ا

 ساتھ بھيجے جائيں۔" .

.  ئەرەپچە: َعَربَةُ يَد 

 

 

 ی……. ٹ 

 

 ()انگريزی(Table}ٹے + بَل{ ) ٹیبَل

 واحد( -)مذکر 

 ئۈستەل، شىرە / ميز .

" پہلے ہم چٹاٹی پر بيٹھ کر چٹنی روٹی کھاتے 

 تھے اب کرسی ٹيبل پر مٹن جانب اڑاتے ہيں۔" .

 ئەرەپچە: َطاِولَةٌ. 

 

 

}ٹے + بَل + ٹے + نِس{  ٹیبَل ٹینِس

 )انگريزی(

 واحد( -)مؤنث 
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 تىكتاك توپ .

ہی گھنٹے ميں خاصی اچھی  4" ايک آدمی نے 

 ٹيبل ٹينس سيکھ لی۔".

 ئەرەپچە: تَْنُس الَطاِولَِة ، تتس المائدة.

 table tennisئىنگلىزچە: 

 

 

 

}ٹے + بَل + فَين )ی لين({  ٹیبَل فَین

 )انگريزی(

 ر()مذک

 جمع: ٹيبَل فَيْنز }ٹے + بَل + فَيْنز{ 

ئۈستەل شامالدۇرغۇچ / بجلی سے چلنے واال 

 چھوٹا پنکھا .

" کرسياں بچھی تھيں، پلنگ کے قريب ٹيبل فين 

 رکھا تھا۔" .

 ئەرەپچە: ِمْرَوَحةُ الَمائَِدة .

 

}ٹی + پاٹ{ )انگريزی( ٹی پاٹ  

 چاي چەينىكى / چائے دانی .

 ُق الشَّاي.اِْبِريْ  ئەرەپچە: 

 

 }ٹی + پار + ٹی{ )انگريزی( ٹی پاْرٹی

 واحد( -)مؤنث 

 چائے نوشی کی ضيافت . چاي زىياپىتى / 

" بی نشتر نے ايک ٹی پارٹی ميں جو گل افشانی يا 

شرر ريزی فرمائی ہے وہ خدمت اقدس ميں بغير 

 کسی خيانت کے سربمہر بھيجتا ہوں۔" .

 ئەرەپچە: َحْفلَةُ الشَّاي.

 tea partyىزچە: ئىنگل

 

}ٹيپ + ری + کار + ڈَر{  ٹیپ ِریکاْرَڈر

 )انگريزی(

 )مذکر(

 ئۈنئالغۇ .

 ئەرەپچە: آلَةُ التَّْسِجْيل.

 

 ()انگريزی(Teacher}ٹی + َچر{ ) ٹِیَچر

 مۇئەللىم ،ئۇستاز، ئوقۇتقۇچى / معلم، استاد. 

" ان ميں سے پہلے صاحب عرصے سے ايک 

 " .اسکول ميں سائنس کے ٹيچر تھے۔

س، الُمعَل ِم.  ئەرەپچە: الُمَدر ِ
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 ٹیچرس یونین

 ئوقۇتقۇچىالر ئۇيۇشمىسى.

 ئەرەپچە: نِقَابَةُ الُمعَل ِِمْين.

 

 واحد( -()انگريزی()مذکر Tax}ٹَيْکس{ ) ٹَیْکس

 باج / محصول، لگان .

" ان ہی ٹيکسوں سے تو سرکار کا خرچ چلتا ہے۔" 

. 

 َضَرائُِب. ئەرەپچە: َضِرْيبَةٌ )ج( 

 

 ()انگريزی(Taxi}ٹَيک + سی{) ٹَیکسی

 واحد( -)مؤنث  

 جمع: ٹَيْکِسياں }ٹَيک )يائے لين( + ِسياں{ 

تاكسى، كىرا ماشىنىسى / کرائے پر چلنے والی 

 موٹر کار .

" ايک ٹيکسی منگا کر شوفر کو حکم ديا: جنرل 

 پوسٹ آفس۔".

 ئەرەپچە: َسيَّاَرةُ أُْجَرة، التاكسي .

 

 

واحد( -)ہندی()مذکر  }ٹی + ال{ ٹِیال  

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 ٹِيلَہ }ٹی + لَہ{ 

 جمع: ٹِيلے }ٹی + لے{ 

 دۆڭ / تودہ، ٹيبا، زمين کا بلند پشتہ۔

 

 ؎ کس زور سے بہہ رہا ہے ناال

 اونچے ٹيلے کو کاٹ ڈاال

 

 تاِلٌَل. ئەرەپچە: تَلٌّ )ج( 

 

}ٹے + لی +  ٹیلی ِسکوپ

 ()انگريزی(telescopeِسکوپ{)

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 ٹيلی اِْسکوپ }ٹے + لی + اِس + کوپ{ 

تېلېسكوپ )ئاسمان جىسىملىرىنى كۆزىتىش ،  

سۈرەتكە ئېلىش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان ئەسۋاب( / 

 خوردبين.

ئەرەپچە: تلسكوب )ِمقراب لرؤية االجسام الفضائية 

 او البعيدة( 

 

 

 

 -ر ()انگريزی()مذکTennis}ٹے + نِس{) ٹینِس

 واحد(

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 ٹَينِس }ٹَے )ی لين( + نِس{ 

 چويال توپ / ايک قسم کا کھيل .

 "ٹينس آج نہ ہو گا۔" .

 ئەرەپچە: تِنِْس ) لعبة كرة الِمْضَرب( .
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 ()انگريزی(Tank}ٹَيْنک{ ) ٹَیْنک

 واحد( -)مذکر 

تانكا / جنگی آہن پوش موٹر جس ميں توپيں لگی 

 ہوتی ہيں۔

 ئەرەپچە: َدبَّابَةٌ. 

 

 

 

 

 ()انگريزی(Tube}ٹِيُوب{ ) ٹِیُوب

 واحد( -)مؤنث 

 جمع: ٹِيُوبيں }ٹِيُو + بيں )يائے مجہول({ 

چاقالر نىڭ ئىچ كامىرى / )عموماً ربر کی( گول 

نلکی جس ميں ہوا بھری جائے، يہ سائيکل وغير 

 کے پہيے ميں استعمال ہوتی ہے .

 ) في عجلة السيارة( .ئەرەپچە: االطار الداخلي 
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 ا…….. ج 

 

  جاپان

 ياپونىيە. 

 ئەرەپچە: يابان .

  japanئىنگلىزچە: 

 

  جاپانی

 ياپونىيە نىڭ، ياپونلوق. 

 ئەرەپچە: ياباني.

 japaniesئىنگلىزچە: 

 

 واحد( -}جا + ڑا{ )سنسکرت()مذکر  جاڑا

 جمع: جاڑے }جا + ڑے{ 

 . سردی/  سوغۇق ①

 نہ بوندی اور جاڑے سے بچا سکے" ." مي

 ئەرەپچە: بَْرٌد. 

 کا سردی سرما، موسم/  پەسلى قىش قىش، ②

 موسم۔

 

؎ دل کی سردی آہ کی سوزش اور آنکھوں کے 

 اشکوں سے

 چاہوں جاڑا چاہوں گرمی چاہوں تو برسات کروں

 

 ئەرەپچە: ِشتَاٌء.

 

 }جاگ + نا{ )سنسکرت( جاْگنا

اق / بيدار ہونا، سوتے ئويغانماق، ئۇيقۇسى ئېچىلم

 سوتے آنکھ کھل جانا .

 ئەرەپچە: اِْستَْيقََظ ِمَن النَوم.

 to awakeئىنگلىزچە: 
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 }جال{ )سنسکرت( جال

بېلىق تۇتۇش تورى / دھاگوں يا رسيوں کی بنی 

 ہوئی بڑی سی جالی جس سے مچھلياں پکڑتے ہيں۔

"جال پيچھے کی جانب ڈاال جاتا اور نکاال جاتا ہے 

 کو مقامی طور پر گجو کہتے ہيں۔".اس جال 

 ئەرەپچە: َشبََكةُ َصْيِد السََّمك.

 trawlئىنگلىزچە: 

 

 

 واحد( -}جا + ال{ )سنسکرت()مذکر  جاال

 جمع: جالے }جا + لے{ 

باريک سفيد تاروں کا جال جو  ئۆمۈچۈك تورى / 

 مکڑی لعاب دہن سے بناتی ہے .

ے " مکڑی کا جاال .... پھوڑے پر چپکا دينے س

 اس کو خشک کرتا ہے۔"

 ئەرەپچە: نَِسْيُج العَْنَكبُوت.

 

 

 

 }جا + نَماز{ )فارسی()مؤنث( جانَماز

 جەيناماز / مصال  .

" اون سے عمدہ قسم کی جانمازيں بنائی جاتی 

 تھيں".

اَدةٌ.  ئەرەپچە: َسجَّ

 

 }جان + َور{ )فارسی( جاْنَور

، حيوان مطلق )چرند، پرند ھايۋانات ، ھايۋانالر / 

 درندہ وغيرہ(۔

 

 ؎ بارش کہاں ہے آہ جو ہے کھيتيوں کی جان

 پھرتے ہيں جانور بھی نکالے ہوئے زبان

 

 َحيََوانات. ئەرەپچە: َحيََوان )ج( 

 animal ئىنگلىزچە: 

 

 

 

}جا + نی + ُدش + َمن{  جانی ُدْشَمن

 )فارسی(

 )مذکر( 

 ئەشەددىي دۈشمەن / جان کا دشمن .

 ٌد.ئەرەپچە: َعُدوٌّ لَُدو

 

 ب…… ج 

 

 }َجب + ری + تَع + ِليم{ )عربی( َجْبری تَْعِلیم
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تەربىيە  -مەجبۇرىي مائارىپ، مەجبۇرىي تەلىم 

 وہ تعليم جو الزمی قرار پائے.  /

 ئەرەپچە: التعليم االجباري، التعليم االلزامي.

 

 ڑ…… ج 

 

 }ُجڑ + واں{ )ہندی( ُجْڑواں

 . قوشكېزەك / ساتھ ساتھ پيدا ہونے واال توام

 ئەرەپچە: تَْوأٌَم )ج( تََوائُِم.

 

 }َجڑی + بُو + ٹی{ )سنسکرت( َجڑی بُوٹی

 واحد( -)مؤنث 

دورا ئۆسۈملۈكى / کسی پودے کی جڑ اور اس 

 کے پتے وغيرہ جو دواؤں ميں کام آتے ہيں۔

 

 ؎ وہ کيلے کا جنگل وہ آب رواں

 ترائی ميں الکھوں جڑی بوٹياں

 

 ْيُر.َعقَاقِ  ئەرەپچە: َعقَّاٌر )ج( 

 

 ز…… ج 

 

 واحد( -}َجزی + َرہ{ )عربی()مذکر  َجِزیَرہ

 جمع: َجِزيرے }َجزی + رے{ 

خشکی کا وہ بڑا قطعہ جو چاروں طرف  ئارال / 

 سے سمندر کے پانی سے گھرا ہو .

" تم لوگ جزيرہ عرب ميں لڑو گے اور خدا فتح 

 دے گا۔" .

 َجَزئُِر. ئەرەپچە: َجِزْيَرةٌ )ج( 

  islandئىنگلىزچە: 

 

 

 واحد( -}َجزی + َرہ + نُما{)مذکر  َجِزیَرہ نُما

يېرىم ئارال / خشکی کا وہ بڑا قطعہ جو تين طرف 

 سے سمندر کے پانی سے گھرا ہوا ہو۔

" عرب کا ملک حدود طبعی کے لحاظ سے ايک 

 جزيرہ نما ہے۔" .

 ئەرەپچە: ِشْبەُ َجِزْيَرة .

 

 س…….. ج 

 

 واحد( -ی()مؤنث }ُجس + تُُجو{ )فارس ُجْستُُجو

 ئىزدەش، ئىزدىنىش / ڈھونڈنے کا عمل، تالش .

 

 ؎ رات بھر مشعل ليے پھرتا ہے تو کس کے ليے

 ماہ انور ہے سراپا جستجو کس کے ليے

 

 ……. البحث عن  ئەرەپچە: 

  to search, seekئىنگلىزچە: 

 

 

 ش……. ج 

 

 }َجْشن{ )فارسی()مذکر( َجْشن
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 بايرام / عيد و تہوار کا دن .

وطن چھوڑ کر نکلے ليکن اس شان سے نکلے "

 کہ جشن کا دھوکا ہوتا تھا۔" .

 ئەرەپچە: ِعْيٌد ،َمْھِرجان.

 

 گ………. ج 

 

 }َجگا + نا{ )سنسکرت( َجگانا

 اٹھانا۔ سے نيند /  ئويغاتماق ئۇيقۇدىن ①

 "اقبال نے گھر ميں جا کر کمال بھائی کو جگايا۔" .

 ئەرەپچە: اَْيقََظەُ من النوم. 

 ہوشيار کرنا، خبر دار کرنا۔ /  گاھالندۇرماقئا ②

 

 ؎ دلوں ميں درد ہے جن کے انہيں رالؤں ميں

 بہت دنوں سے ہيں سوئے ہوئے جگاؤں ميں

 

 ئەرەپچە: تَْنبِْيەٌ.

 

 واحد( -}ِجَگر{ )فارسی( )مذکر  ِجَگر

 کليجا )کليجی(۔ جىگەر / 

" دل و دماغ اور جگر و گردہ اپنی اپنی جگہ پر 

يں پھر کہيں سے اس ميں روح آجاتی بن جاتے ہ

 ہے۔".

 اَْكبَاٌد . ئەرەپچە: َكْبٌد )ج( 

 

 

 

 ل……….. ج 

 

 }َجْلد + باز{ َجْلد باز

 ئالدىراڭغۇ ئادەم / بے موقع عجلت کرنے واال .

" آپ مجھے جلد باز نہ سمجھيں ميں .... چاہتا ہوں 

کہ اس کی مبارک باد دينے ميں کوئی دوسرا مجھ 

 ے جائے۔" .پر سبقت نہ ل

 َرُجٌل َعُجوٌل. ئەرەپچە: 

 

 }ِجْلد + ساز{ ِجْلد ساز

كىتاب مۇقاۋىلىغۇچى / )کتاب وغيرہ کی( جلد بنانے 

 واال کاری گر۔

" جلد ساز نے جلد بنانے ميں چند اوراق غلط جگہ 

 باندھ ديے۔" .

ُد الُكتُب.  ئەرەپچە: ُمَجل ِ

 A book binderئىنگلىزچە: 

 

 

 م………. ج 

 

}ُجِمع )کسرۂ م مجہول( + رات{  ُجِمْعرات

 )عربی(

 واحد( -)مؤنث  

 يەنە بىرخىل يېزىلىشى " " 

 ُجَمْعرات }ُجَمع +رات{ 

 جمع: ُجِمْعراتيں }ُجمع + را + تيں{ 

 پنج شنبہ . پەيشەنبە كۈنى / 

ء بادشاہ کمرہ 1857مئی  14" بروز جمعرات 

خاص سے برآمد ہو کر عبادت خانہ ميں تشريف 

 الئے"۔

 پچە: يوم الخميس.ئەرە

 Thursdayئىنگلىزچە: 
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}ِجم + ناس + ٹِک{  ِجْمناْسٹِک

(Gymnastic)انگريزی() 

 واحد( -)مؤنث 

گىمناستىكا / ورزش کا ايک طريقہ جو زيادہ تر اہل 

 يونان سے معلوم ہوا .

" فرض کرو کہ ہم جمناسٹک کا کوئی کرتب 

کرتے ہيں .... تو اس کرتب کے کرنے ميں 

 حسوس نہيں ہوتی۔" .کوشش بالکل م

 ئەرەپچە: جمباز.

 

 

 

 ن……. ج 

 

 واحد( -}َجنا +زا{ )عربی()مذکر  َجنازا

 " " يەنە بىرخىل يېزىلىشى 

 ِجنازا }ِجنا + زا{ …. َجناَزہ }َجنا + َزہ{ 

 جمع: َجنازے }َجنا + زے{

 . ميت يا الش/  مېيىت ، ئۆلۈك جەسەت، ①

 اَموات، موتَى . ئەرەپچە: َمْيٌت )ج( 

 پر جس تختہ يا تابوت  /  جىنازا ، تاۋۇت ②

 ہيں۔ جاتے لے کو مردے

" ايک دن کسی نوجوان شہزادہ کا جنازہ يہاں ال 

 کر دفن کيا گيا۔" .

 ئەرەپچە: َجنَاَزةٌ.

 

 

 

 واحد( -}َجْنگ{ )فارسی()مؤنث  َجْنگ

 جمع: َجْنگيں }َجن + گيں{ 

 ئۇرۇش، جەڭ / لڑائی، معرکہ .

قبول کرو يا جنگ و پيکار  " يا تو ہماری اطاعت

 کے ليے تيار رہو".

 َمعَاِرُك. ُحُروٌب ، َمْعَرَكةٌ )ج(  ئەرەپچە: َحْرٌب )ج( 

 warئىنگلىزچە: 

 

 

 }َجْنگ + ُجو{ )فارسی( َجْنگ ُجو

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 َجْنْگُجو }َجْنگ + ُجو{ 

لڑنے والے، جنگ کرنے واال،  جەڭچى، ئەسكەر / 

 بہادر .

ت موٰسی عليہ السالم ، جنگجو اور مجاہد " حضر

 تھے۔".

 ُمَحاِربـُون ، ُمقَاتِل. ئەرەپچە: ُمَحاِرٌب )ج( 

 

 

 }َجن + گی + َجہاز{ )فارسی( َجْنگی َجہاز

 )مذکر( 

 ئۇرۇش ئايروپىالنى / لڑائی کا جہاز.

" يہ کشتياں جن اسلحہ سے ليس تھيں ان کی مار 
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جہازوں  نزديک تک تھی چنانچہ يہ کشتياں جنگی

 کا مقابلہ کرنے کے ليے ہيں۔".

 ئەرەپچە: َطائَِرةٌ ُمقَاتِلَةٌ.

 warplaneئىنگلىزچە: 

 

 

 

 }َجن + گی + َمْشق{ َجْنگی َمْشق

 واحد( -)مؤنث 

جنگ کی پريکٹس جو مہارت  ھەربىي مانېۋىر / 

 حاصل کرنے کے ليے کی جائے۔

" اس منصوبے کی آزمائش کے ليے چار روزہ 

 ی مشق کا اہتمام کيا گيا۔".ايک فرضی جنگ

 ئەرەپچە: ُمنَاَوَراٌت َحْربِيَّةٌ.

 military exerciseئىنگلىزچە: 

 

 }َجن + َگل{ )سنسکرت( َجْنَگل

 واحد( -)مذکر  

 جمع: َجْنَگالت }َجن+ َگالت{ 

وہ لمبا چوڑا ميدان جہاں خود رو  ئورمانلىق / 

 درخت ہو.

 ئەرەپچە: َغابَةٌ.

 forestئىنگلىزچە: 

 

 .صحرا ، ريگستان/  قاقاسلىق ، قۇملۇق چۆل، ②

 ئەرەپچە: َصْحراء ، فاَلَةٌ.

 wastelandئىنگلىزچە: 

 

 

 }َجنَم + ِدن{ )سنسکرت()مذکر( َجنَم ِدن

 يَوِم پَيدائِش، يَوِم ِوالَدت، ساْلِگَرہ تۇغۇلغان كۈن / 

 " بھئی يہ تمہارا جنم دن بھی تو ہے۔" .

 ئەرەپچە: ِعْيُد ِمْيالد.

  birthday نگلىزچە: ئى

 

 

 

 }َجن + َوِری{ )انگريزی( َجْنَوِری

 واحد( -)مذکر، مؤنث  

 جمع: َجْنوِرياں }َجن + َوِرياں{ 

 يانۋار ، بىرىنچى ئاي / عيسوی سال کا پہال ماہ. 

" ميری چھوٹی بہن انوری جس کی پيدائش کا 

 مہينہ جنوری ".

 ئەرەپچە: يَنَايِر.

 January ئىنگلىزچە: 
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 و……… ج 

 

}َجوا + ال + ُمکھی{  َجواال ُمکھی

 )سنسکرت(

 واحد( -)مؤنث 

 يانار تاغ / کوہ آتش فشاں.

"جواال مکھی کا حال تو سب کو معلوم ہو گا وہاں 

 سے آگ نکلتی ہے۔".

 ئەرەپچە: بُْركاٌن.

 

 

 }َجوان{ )فارسی( َجوان

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 َجواں }َجواں{ 

ەۋقىران : ياش ئەر. ياش ياش ، قېرى ئەمەس ، ن

 سال تک کا . 40سال سے  18ئايال / جوعموماً 

" انہوں نے عرض کيا جواں آدمی ہے ميری نہيں 

 سنتا ".

 ئەرەپچە: شاب، م شابة.

 youngئىنگلىزچە: 

 

 واحد( -}ُجو + تا{ )سنسکرت( )مذکر  ُجوتا

 " يە نە بىرخىل يېزىلىشى "

 ی{ ُجوتی }ُجو + ت… ُجوتَہ }ُجو + تَہ{ 

 جمع: ُجوتِے }ُجو + تے{ 

 ئاياغ، ساپما كەش. 

جوتا اليا تو ميں نے  " صبح ذرا دير سے اٹھا تھا 

 وقت پوچھا معلوم ہوا بہت دير ہو گئی ".

 ئەرەپچە: ِحذَاٌء .

  shoe, slipper ئىنگلىزچە: 

 

 

 

 

 }جوت )و مجہول( + نا{ )سنسکرت( جوتْنا

يں ہل يەر ئاغدۇرماق، يەر ھەيدىمەك / زمين م

 چالنا، زمين کو قابل کاشت بنانا .

"کھيت جوتنا ہے ہل چالتا ہے سراون پھيرتا ہے، 

 پانی کھينچتا ہے۔".

 ئەرەپچە: َحَرَث الحقَل علي ثور و غيرہ.

 

 

 

 جوڑوں کا درد

 بوغۇم ياللۇغى.

 اِْلتَِھاُب الَمفَاِصل.
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 جوس نکالنے کی مشین

 مېۋە سىقىش ماشىنىسى.

اَرةُ    الفواكە. ئەرەپچە: َعصَّ

 

 

 }َجوق + َدر + َجوق{ َجوق َدر َجوق

گروہ در گروہ،  گۇرۇھ /  -توپ، گۇرۇھ  -توپ 

 کثرت سے .

 ئەرەپچە: اَْفَواًجا.

 

 }ُجوں{ )سنسکرت( ُجوں

پىت / ايک چھوٹا سا کيڑا جو بالوں يا کپڑوں ميں 

 ميل يا پسينے سے پيدا ہوتا ہے .

 قَْمٌل. ئەرەپچە: قَْملَةٌ )ج( 

 

}َجو )و لين( + ہَری + تَوا  ہَری توانائیَجو

 + نا + ای{

وہ قوت جو ايٹم کے مرکزے  ئاتوم ئېنېرگىيسى / 

 )نيو کليئس( کو توڑنے سے پيدا ہوتی ہے .

يَّةُ.  ئەرەپچە: الطاقةُ الذُر ِ

 

 ہ………. ج 

 

 }َجہاز{ )عربی()مذکر( َجہاز

بحری سفر کرنے يا مال  وت / پاراخ كېمە، ①

نے يا جنگی مقاصد ميں کام آنے النے يا لے جا

 والی بہت بڑی کشتی .

 

 ؎ ايسے محل پہ دوستو رخنہ گری ہے خودکشی

 ہم بھی اسی جہاز ميں تم بھی اسی جہاز ميں

 

 ئەرەپچە: َسِفْينَةٌ.

 

 

 . جہاز ہوائی/  ئايرۇپىالن ②

"صبح جہاز روانہ ہو گيا اور يہ چاروں بھی اڑ 

 گئے" .

 ائَِراٌت.ئەرەپچە: َطائَِرةٌ )ج( طَ 

 

 

 واحد( -}َجہان{ )فارسی()مذکر  َجہان

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 َجہاں }َجہاں{ 

 ئالەم، دۇنيا، جاھان / دنيا، عالم .

 

 ؎ نہيں ہے اور خوباں ميں جہاں کے

 ترے ناز و تجمل کا تماشا
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 ؎ آپ کی درگاہ کا هللا رے فيض

 اس کا ہر حجرہ جہاِن فيض ہے 

 

 .ئەرەپچە: َعالَمٌ 

  The worldئىنگلىزچە: 

 

 }جھا + ُڑو{ )پراکرت()مؤنث( جھاُڑو

 سۈپۈرگە .

 

 ؎ کم نہ تھا جھاڑو سے ان کا التفات خاص بھی

 گھر ميں جو کچھ کينتں تھا سب کا صفايا کر ديا

 

 ئەرەپچە: ِمْكنََسةٌ.

 

 

 

 -}جھا + ڑی{ )سنسکرت()مؤنث  جھاڑی

 واحد(

 جمع: جھاِڑياں }جھا + ِڑياں{ 

 ىك دەرەخ / خاردار چھوٹا پودا .تىكەنل

" ايک جھاڑی سے آواز آرہی تھی جا کر ديکھا تو 

 يہ بچے تھے۔ ميں نے ان کو نکال ليا۔".

 ئەرەپچە: شجرة شائِكةٌ.

 

 واحد( -}جھاگ{ )پراکرت()مذکر، مؤنث  جھاگ

ماغزاپ، كۆپۈك / بلبلے جو پانی ميں صابن وغيرہ 

 کے حل ہو جانے سے پيدا ہو جاتے ہيں.

 ئەرەپچە: َرْغَوةُ الَصابُون.

 

 

 }جُھٹ + ال + نا{ )سنسکرت( جُھٹاْلنا

 يالغانغا چىقارماق / جھٹال دينا۔

" يہود و نصارٰی آنحضرت کی پيشين گوئيوں کو 

 جان کر چھپاتے اور جھٹالتے ہيں۔" .

 ئەرەپچە: تكذيب.

 

 }جَھر + نا{ )سنسکرت( جَھْرنا

 شارقىراتما / آبشار.

الت.ئەرەپچە: َشالَّ   ٌل )ج( َشالَّ
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 }جَھڑی{ )سنسکرت( جَھڑی

سىم يامغۇر / ہلکی بارش جو کئی دن جاری  -سىم 

 رہے .

 َديٌَم. ئەرەپچە: ِدْيَمةٌ )ج( 

 

 واحد( -}جَھن + ڈا{ )سنسکرت()مذکر  جَھْنڈا

 جمع: جَھْنڈے }جَھن + ڈے{ 

 بايراق .

" اسالمی جھنڈا لڑتے وقت ان کے داہنے ہاتھ ميں 

کٹ گيا تو انہوں نے جھنڈا بائيں ہاتھ ميں  تھا وہ

 لے ليا".

 ئەرەپچە: علم، رايَةٌ.

 flagئىنگلىزچە: 

 

 

 }جُھوٹ{ )سنسکرت()مذکر( جُھوٹ

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

جُھونٹھ … جُھونٹ }جُھونٹ{ … جُھوٹھ }جُھوٹھ{ 

 }جُھونٹھ{ 

 يالغانچىلىق، يالغان سۆز / دروغ گوئی .

السالم پر بيٹوں کا جھوٹھ " حضرت يعقوب عليہ 

 ظاہر ہو گيا" .

 ئەرەپچە: ِكْذٌب.

 lieئىنگلىزچە: 

 

 واحد( -}جُھو + ٹا{ )سنسکرت( )مذکر  جُھوٹا

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 جُھوٹھا }جھو + ٹھا{ … جوٹھا }جو + ٹھا{ 

 جمع:جُھوٹے }جُھو + ٹے{

 ئاياللىق شەكلى : جُھوٹی }جُھو + ٹی{ 

 بولنے واال، دروغ گو .يالغانچى / جھوٹ 

 

 ؎ کر ليا عہد کبھی کچھ نہ کہيں گے منہ سے

 اب اگر سچ بھی کہيں تم ہميں جھوٹا کہنا

 

 ئەرەپچە: كاذب م كاذبة.

 

  جھوٹ بولنا

 يالغان سۆز لىمەك، يالغان ئېيتماق.

 ئەرەپچە: َكذََب.

 

 }جھوْنپ + ڑی{ )سنسکرت( جھوْنپَڑی

 "يەنە بىرخىل يېزىلىشى " 

 }جھوپ + ڑی{ جھوْپڑی 

پاخالالر دىن ياسالغان ئۆي، كەپە / چھپر کا گھر، 

 پھوس کا مکان .

 ئەرەپچە:بَْيٌت من القَش ِ .
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 ب……. ج 

 

 }جيب{ )عربی() مؤنث (  جیب

 جمع: جيبيں }جے + بيں{ 

 يانچۇق / کيسہ .

"غلطی يہ ہوئی کہ گھڑی کو بائيں جانب کی جيب 

 ميں رکھا۔".

 ئەرەپچە: يانچۇق. 

 

}َجيب )ی لين( + َخْرچ{  َجیب َخْرچ

 )عربی()مذکر(

پۇرات چىقىم / ذاتی خرچ کے ليے دی  -پارچە 

 جانے والی رقم .

"چند ہی مہينے پہلے بڑھيا نے شنکر کا جيب 

 خرچ پچاس سے دس روپے مہينہ کر ديا تھا۔"

 ئەرەپچە: َمْصُروُف الَجْيب.

 Pocket- moneyئىنگلىزچە: 

 

 ی لين( + َکت + را{)واحد(}َجيب ) َجیب َکتْرا

 جمع:َجيب َکتْرے }َجيب + َکت + رے{

 ئاياللىق شەكلى: جيب َکتْری }َجيب + َکت + ری{ 

يانچۇقچى / جيب کاٹ کر مال يا نقدی نکال لينے 

 واال .

"جيب کترا تيزی سے پاس کی تنگ گلی ميں بھاگ 

 رہا تھا۔".

 ئەرەپچە: نَشَّاٌل.

 

 }ِجيپ{ )انگريزی( ِجیپ

ماشىنىسى / ايک قسم کی موٹر گاڑی جو جېپ 

 ناہموار راستوں پر بھی آسانی سے چل سکتی ہے .

 ئەرەپچە: سيارة ِجيب.

 jeepئىنگلىزچە: 

 

 

 }َجيک )ی لين({ )انگريزی( َجیک

دامكرات )ماشىنالرنىڭ ئاستىغا قويۇپ ، ئۇالرنى 

كۆتۈرۈش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان مەخسۇس 

مين سے اونچا گاڑی کے پہيے کو ز ئەسۋاب( 

 اٹھانے کا آلہ۔

 آلَةٌ رافِعَةٌ. ئەرەپچە: 

  jackئىنگلىزچە: 

 

 

 

 واحد( -()انگريزی()مؤنث Jail}جيل{ ) جیل

 جمع: جيليں }جے + ليں{ 

 قاماقخانا، تۈرما / قيد خانہ .
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" ايک نينی ہی کی جيل ميں دس بارہ قيدی ..... 

 اس داستان کے حافظ موجود تھے".

 .ئەرەپچە: ِسْجنٌ 

 jailئىنگلىزچە: 

 

 -()انگريزی()مذکر jailer}جے + لَر{) جیلَر

 واحد(

تۈرمىگە قارىغۇچى، گۇندىپاي / جيل کا افسر، جيل 

 کا داروغہ .

" جيلر صاحب سے تو آپکا ربط ضبط ہو گا ہی، 

انہيں بھی سمجھا ديجيے گا کوئی تکليف نہ ہونے 

 پائے۔".

ان ْجن ، السَّجَّ  .ئەرەپچە: ُمِدْيُر الس ِ
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 ا………… چ 

 

 واحد( -}چا + بُک{ )فارسی()مذکر  چابُک

 . ہنٹر کوڑا،/  قامچا ①

"جناب ابھی چابک کا سايہ پڑے تو ہوا بھی پيچھے 

 رہ جائے۔" .

 اَْسواٌط. ئەرەپچە: َسوٌط )ج( 

  a horse whipئىنگلىزچە: 

 

 

 و چست پھرتيال، تيز، /  روھلۇق ، تېتىك ②

 ک .چاال

 

 ؎ خاطر سے مری سپہر نے روز نخست

 خوش نقش لکھا ہے لوح پر چابک و چست 

 

 ئەرەپچە: نَِشْيٌط.

  active, alertئىنگلىزچە: 

 

 واحد( -}چابی{ )پرتگالی( )مؤنث  چابی

 جمع: چابِياں }چا + بِياں{ 

 کنجی . ئاچقۇچ / 

" چابی کا نازک پرزہ ہميں جيمس واٹ کی بدولت 

 .ہاتھ آيا۔"

 ِمْفتَاٌح. ئەرەپچە: 

  a keyئىنگلىزچە: 
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 -}چاپ + لُوس{ )فارسی( )مذکر  چاْپلُوس

 واحد(

 تەخسىكەش، خۇشامەتچى / خوشامدی .

" نجد کے مرد بھی ہمارے ملک کے مردوں کی 

 طرح چاپلوس ہيں۔".

 ئەرەپچە: ُمتََمل ٌِق.

  a flatterer, a wheedlerئىنگلىزچە: 

 

سی{ )فارسی( )مؤنث  }چاپ + لُو + چاْپلُوسی

 واحد( -

 جمع: چاْپلُوِسياں }چاپ + لُو + ِسياں{ 

  / خۇشامەت قىلماق، تەخسىكەشلىك قىلماق 

خوشامد، چرب زبانی، مطلب نکالنے کے ليے 

 تعريف کرنے کا عمل .

" لڑ جھگڑ کر، خوشامد سے، چاپلوسی سے، 

 غرض ہر طرح کام نکال ليتے ہيں۔".

 ئەرەپچە: تََملٌُّق.

  flattery, wheedlingلىزچە: ئىنگ

 

 }چاٹ + نا{ )سنسکرت( چاٹْنا

 يالىماق .

" اگر کبھی غذا ميسر نہ آئی تو صرف برتنوں کو 

  پوچھ کر چاٹ لينے پر کفايت کرتی ہے" 

 ئەرەپچە: لَِعَق يَْلعَُق لَعَقًا، لَِحَس يَْلَحُس لَْحًسا.

 to lickئىنگلىزچە: 

 

 واحد( -}چا + را{ )سنسکرت()مؤنث  چارا

 جمع: چارے }چا + رے{ 

 کربی گھاس،/  بوغۇز چۆپ، - ئوت ھەلەپ، ①

 . ہے جاتی کھالئی کو مويشيوں جو وغيرہ چری يا

 ئەرەپچە: َعلٌَف للدَّابَِّة.

 ميں کانٹے کے مچھلی جو چيز وہ/  يەمچۈك ②

 اس مچھلی تاکہ جائے لگائی پر طور کے السے

 ہو جائے، طعمہ . شکار اور مارے منہ پر

 پھر چارا لگا ليا جائے۔". ----" بھاری مہاشير ہے 

 ُطعُوٌم. ئەرەپچە: ُطْعٌم )ج( 

 

 }چار + پا + ای{ چار پائی

 پلنگ . كارۋات / 

 ئەرەپچە: َسِرْيٌر.

 

 }چار + َشم + بَہ{ )فارسی( چار َشْنبَہ

 چارشەنبە / بدھ کا دن .

 Wednesdayئىنگلىزچە: 

 

 }چا + قُو{ )ترکی()مذکر( چاقُو

پھل اور دوسری چيزيں  ىچاق، قەلەمتۇراچ / پ

کاٹنے کے کام آنے واال آلہ اسے کھوال اور بند کيا 

 جاسکتا ہے .

سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ )غالب(  48" خط نمبر 

چاقو کو چاک کر دن سے مشتق مان کر چاکو 

 لکھتے تھے۔" .

 َجْيب.سكين ئەرەپچە: 

  a clasp-knife, a penknifeئىنگلىزچە: 
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 }چا + الک{ )سنسکرت( چاالک

 ساختىپەز، ئالدامچى، مەككار، ھىيلىگەر، ①

 اور دھوکے کو ذہانت يا فراست اپنی/  قويمىچى

 فريبی . مکار، عيار، واال، کرنے صرف ميں فريب

" وہ کدورت جو .... ان وزيروں سے پيدا ہو گئی 

تھی جو اس کے ماقبل حکومت کے ليے آخر ميں 

 رہے تھے .... دور ہو گئی۔".بہت کچھ چاالک ہو 

 ئەرەپچە: ُمْحتَاٌل، َماِكٌر ، َشاِطٌر.

 

 }چا + ِليس{ )سنسکرت( چاِلیس

 )40قىرىق / تيس اور دس )

" يوں معلوم ہوتا ہے کہ )يہودی طبيب( ابھی تک 

تيہ )وہ جنگل جہاں حضرت موسٰی نے اپنی قوم کو 

 چاليس سال رکھا تھا(ہی ميں گھوم رہا ہے۔" .

 : اَْربَعُون.ئەرەپچە

  fortyئىنگلىزچە: 

 

}چا + ِليس + واں{  چاِلیْسواں

 واحد( -)سنسکرت()مذکر 

قىرىقىنچى / جو ترتيب کے لحاظ سے اُنتاليس کے 

 بعد ہو .

" اور چاندی ميں چاليسواں حصہ زکٰوة واجب 

 ہے۔".

 ئەرەپچە: االربعون.

  fortiethئىنگلىزچە: 

 

 واحد( -}چاں + ٹا{ )پراکرت()مذکر  چاْنٹا

 جمع: چاْنٹے }چاں + ٹے{ 

 تھپڑ . شاپىالق، كاچات ، تەستەك / 

 " پاس جو لڑکا کھڑا تھا اس کو چانٹا لگايا۔".

 لََطَماٌت. ئەرەپچە: لَْطَمةٌ )ج( 

 واحد( -}چاْند{ )سنسکرت()مذکر  چاْند

ئاي ) يەر شارىنى ئايلىنىدىغان بىر سەييارە ( 

مين کے گرد اجرام فلکی ميں ايک سيارہ جو ز  /

 گردش کرتا ہے .

" چاند رخصت ہوا۔ تارے ختم ہوئے محفل برہم 

 ہوئی۔".

 ئەرەپچە: ھالل، قمر، بدر.

 Moonئىنگلىزچە: 

 

 

 واحد( -}چاْند + نی{ )سنسکرت()مؤنث  چاْنْدنی

 جمع: چاْنْدنِياں }چاْند + ِنياں{ 

ئاي نۇرى، ئاي يورۇقى، ئايدىڭ / چاند کی روشنی 

. 

 و تاج زرمل رہا تھا؎ کہيں مہر ک

 عطا چاند کو چاندنی ہو رہی تھی 

 

 ئەرەپچە: َضْوُء القََمِر.

 Moonlightئىنگلىزچە: 

 

 واحد( -}چاں + دی{ )سنسکرت()مؤنث  چاْندی

 جمع: چاْنِدياں }چاں + ِدياں{ 

 كۈمۈش / ايک سفيد رنگ کی قيمتی دھات .

" اگر چاندی کے ايک پيالے کو صراحی بنانا 

ب تک پيالے کی صورت کو صراحی چاہيں تو ج

 کو صورت اختيار نہيں کرسکتا ".
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ةٌ.  ئەرەپچە: فِضَّ

 silverئىنگلىزچە: 

 

 واحد( -}چا+ َول{ )سنسکرت()مذکر  چاَول

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 چاْنَول }چاں + َول{ 

 ايک سفيد غل ہ . گۈرۈچ / 

" چاول يا دھان .... يہ ايک سالہ بوٹی ہے عموماً 

 مالک ميں کاشت کی جاتی ہے".گرم م

.  ئەرەپچە: ُرزٌّ ، اُُرزٌّ

  riceئىنگلىزچە: 

 

 }چا + اے + دان{ چائے دان

چينی وغيرہ کی کيتلی جس ميں  چاي چەينىكى / 

چائے کی پتی ڈال کر اوپر سے کھولتا ہوا پانی 

ڈالتے ہيں تاکہ چائے دم ہو کر پينے کے قابل ہو 

 جائے .

 اي.ئەرەپچە: إِْبِرْيُق الشَّ 

 

 

 

 

 

 ب……… چ 

 

 }َچبا + نا{ )پراکرت( َچبانا

 چاينىماق / دانتوں ميں دبا کر پيسنا .

 ئەرەپچە: َمَضَغ يَْمَضُغ َمْضغًا الَطعَاَم.

 

 -}َچبُوت + را{ )سنسکرت()مذکر  َچبُوتْرا

 واحد(

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 َچبُوتَْرہ }َچبُوت + َرہ{ 

 ے{ جمع: َچبُوتِْرے }َچبُوت + ر

سۇپا / مربع يا مستطيل صورت ميں زمين سے 

 اونچی جگہ .

" مسجد نبوی ميں روضہ اقدس صل هللا عليہ و سلم 

کے برابر اصحاب صفہ کاچبوترہ اس تصوير ميں 

 نماياں ہے ".

 

 

 

 پ…….. چ 

 واحد( -}َچپَت{ )فارسی()مذکر، مؤنث  َچپَت

تەستەك، شاپىالق، كاچات / چپات کی تخفيف، پھيلی 
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ئی ہتھيلی کی ضرب جو رخسار يا سر وغيرہ پر ہو

 ماری جائے، تھپڑ .

" ادھر کوئی بات اس کے خالف گزری اور ادھر 

 اس نے مياں کے چپت جمائی۔".

 ئەرەپچە: لَْطَمةٌ.

 a slapئىنگلىزچە: 

 

 }َچپ + پُو{ )سنسکرت()مذکر( َچپُّو

پاالق ) كېمە ، قېيىق ، قولۋاقالرنى سۇدا ھەيدەش 

 ناؤ کھينے کی ڈانڈ . ىتىلىدىغان ( / ئۈچۈن ئىشل

" کشتی ڈگمگانے لگی چپو کی شپاشپ ميں بھی 

 تيزی آگئی۔".

 َمَجاِذْيُف. ئەرەپچە: ِمْجذَاٌف )ج( 

  a paddle, an oarئىنگلىزچە: 

 

 

 

 ٹ……… چ 

 

 }َچٹ + خا + نا{ )ہندی( َچٹْخانا

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 َچٹْکانا }َچٹ + کانا{ 

رنى قاراسالتماق / جسم کی ہڈيوں خصوصاً بارماقال

انگليوں کا جوڑ يا کسی پٹھے کو دبا کر يا کھينچ 

 کر چٹاچٹ آواز نکالنا .

 " انگلياں چٹخانے پر آواز کيوں آتی ہے؟ "

 ئەرەپچە: فَْرقََع أََصابِعَەُ.

 }ُچٹ + يا{ )سنسکرت( ُچٹْیا

ئۆرۈمە چاچ / چوٹی ، گندھے ہوئے بال جو 

ن سے نيچے پيٹھ پر پڑے ہوتے عورتوں کی گرد

 ہيں .

 َضفَائُِر. ئەرەپچە: َضِفْيَرةٌ )ج( 

 

 

 واحد( -}َچچا{ )سنسکرت()مذکر  َچچا

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

ا }َچچ + چا{   چاچا }چا + چا{ ... چچ 

 جمع: َچچے }َچچے{

 ئاياللىق شەكلى : َچچی }َچچی{ 

 بھائی .تاغا ) ئاتىنىڭ قېرىندىشى ( / باپ کا چھوٹا 

" جن رشتہ داروں کے گھر ريل پيل رہتی تھی ان 

کے حملے سے بچنا ہوتا تھا خصوصاً اس کا چچا 

جو بچوں کی ايک جھول ليے ہوئے يوں باتيں بنايا 

 کرتا ".

 أَْعَماٌم. ئەرەپچە: َعمٌّ )ج( 

 

 }َچچوڑ+ نا{ )سنسکرت( َچچوْڑنا

 شورىماق، سۈمۈرمەك ، ئەممەك / چوسنا .

، تََمصََّص.ئەرەپچە: إِ   ْمتَصَّ

 to suckئىنگلىزچە: 



124 
 

 ر…….. چ 

 

 }َچراغ{ )فارسی( )مذکر( َچراغ

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 ِچراغ }ِچراغ{ 

ئىمارەتلەرنى يورۇتۇش  -چىراغ ، المپا ) ئۆي 

ئۈچۈن ئىشلىتىدىغان ھەرخىل شەكىلدىكى تۇرمۇش 

بۇيۇمى ( / وہ ظرف جس ميں روغن اور بتی ڈال 

ے ليے جالئيں، ديا، لمپ، شمع، بتی، کر روشنی ک

 اللٹين، ہر وہ شے جو روشنی دے .

" جس جگہ سيروں کاجل کی ضرورت ہوتی ہے 

 وہاں بجائے چراغ کے انگيٹھی بناتے ہيں۔".

 أَْسِرَجةٌ. ئەرەپچە: ِسَراٌج )ج( 

  a lamp, a lightئىنگلىزچە: 

 

 واحد( -}َچرا + گاہ{ )فارسی()مؤنث  َچراگاہ

 رخىل يېزىلىشى "" يەنە بى

 َچراَگہ }َچرا + َگہ{ 

 جمع: َچراگاہيں }َچرا + گا + ہيں{ 

يايالق، ئوتالق ، چارۋىچىلىق مەيدانى / جانوروں 

 کے گھاس چرنے کی جگہ، سبزہ زار۔

 

 ؎ عقل کی جن پہ بند ہيں راہيں

 وہ بشر ہيں مری چراگاہيں

 

 ئەرەپچە: َمْرَعى )ج( َمَراع .

  a pasture, a meadowئىنگلىزچە: 

 

 واحد( -}َچر + بی{ )فارسی( )مؤنث  َچْربی

 جمع: َچْربِياں }َچر + بِياں{ 

جسم  ھايۋان ۋە ئادەملەرنىڭ تېرە ئاستىدىكى مېيى / 

 کی چکنائی .

" گائے کی چربی، بيل کا پتا، روغن بادام مفيد 

 ہوتے ہيں۔".

 ئەرەپچە: َشْحٌم )ج( ُشُحوٌم.

 grease, fatئىنگلىزچە: 

 

 -()انگريزی()مذکر Church}َچْرچ{) َچْرچ

 واحد(

 چېركاۋ / عيسائيوں کی عبادت گاہ، گرجا .

" بيت المقدس کے اس چرچ نے چند روز کے بعد 

 پوری مسيحت کا مرکز بنا ليا۔". ----اپنے تئيں 

 ئەرەپچە: َكنِْيَسةٌ.

 

 واحد( -}َچر + َخہ{ )فارسی()مذکر  َچْرَخہ

 " يەنە بىر خىل يېزىلىشى "

 خا }َچر + خا{ َچرْ 

 جمع: َچْرخے }َچر + خے{ 

 يىپ ئېگىرىش ماشىنىسى. 

" عورتوں نے پرانے چرخوں کی صفائی کی اور 

گاندھی جی کے ارشاد کی تعميل ميں سوت کاتنے 

 لگے۔".

 َمغَاِزُل. ئەرەپچە: ِمْغَزلَةٌ )ج( 

 a spinning wheelئىنگلىزچە: 
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 }َچْرم{ )فارسی( َچْرم

 ل .تېرە / چمڑا، کھا

 ُجلُوٌد. ئەرەپچە: ِجْلٌد )ج( 

 

 }َچِرْند{ )فارسی( َچِرْند

 -كاال ، قوي قاتارلىق تۆت ئاياغلىق مال ، چارۋا 

 مال / گھاس چرنے واال جانور.

 ئەرەپچە: بَِھْيَمةٌ، َسائَِمةٌ.

 

 -}َچر + وا + ہا{ )سنسکرت()مذکر  َچْرواہا

 واحد(

 جمع: َچْرواہے }َچر + وا + ہے{ 

 بھيڑ بکرياں وغيرہ چرانے واال .پادىچى / 

" مگر چھوٹی قوموں کی صحبت ميں چارہ 

جانوروں کی غذاؤں ميں شامل ہوا يہاں تک کہ 

 چرواہے اور چرکٹے پيدا ہونے لگے۔".

 ئەرەپچە: َراع .

 

 ڑ……….. چ 

 

 }ِچڑ + يا + گَھر{ ِچْڑیا گَھر

ھايۋانات باغچىسى / وہ مکان جس ميں طرح طرح 

 اتے ہيں.کے پرندے رکھے ج

 ئەرەپچە: َحِدْيقَةُ الَحْيَوانات.

 

س……. چ   

 }َچس + کا{ )سنسکرت( )مذکر( َچْسکا

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 َچْسَکہ }َچس + َکہ{ 

 جمع: َچْسکے }َچس + کے{ 

 ئادەت / عادت .

" زيد صاحب کو مانگنے کا ايسا زبردست چسکا 

باز نہ پڑ گيا تھا کہ ہر چند چاہا کہ نہ مانگوں مگر 

 رہ سکے۔" .

 ئەرەپچە: َعاَدةٌ.

 

 ش……….. چ 

 

 واحد( -}َچْشم{ )فارسی()مؤنث  َچْشم

 آنکھ . كۆز / 

 

 ؎ فرط گريہ سے چشم عاشق ميں

 جيسے روئے نگار وقت سفر.

 

 ئەرەپچە: َعْيٌن.

 Eyeئىنگلىزچە: 

 

 }َچش + َمہ{ )فارسی( َچْشَمہ

 بۇالق / زمين سے پانی نکلنے کی جگہ .

 َعْيُن َماء  ، يَْنبُوٌع ، نَْبٌع.ئەرەپچە: 

 

 }ُچغُل + خور{ )فارسی( ُچغُل خور

 غەيۋەتخور، گەپ توشۇغۇچى / غيبت کرنے واال .

اٌم.  ئەرەپچە: ُمْغتَاٌب، َنمَّ
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 }َچکھا + نا{ )سنسکرت( َچکھانا

تېتىتماق / مزا معلوم کرنے کے ليے ذرا سا کھالنا  

. 

 ؎ حسرت ہے تو چکھا دے محبت کی چاشنی

 برسوں سے اس ہوس ميں کھال ہے دہان دل

 

قَەُ.  ئەرەپچە: أَذاقَەُ، ذَوَّ

 

 }َچکھ + نا{ )سنسکرت( َچکْھنا

 تېتىماق / چکھنے کا عمل، ذائقہ لينا .

" چکھنے کے ليے زبان چھونے کے ليے جلد 

 بدن۔".

َق.  ئەرەپچە: ذَاَق يَذُوُق ذَْوقًا، تَذَوَّ

 

 احد(و -}َچک + کی{ )سنسکرت()مؤنث  َچّکی

 جمع: چِک ياں }َچک + ِکياں{ 

تۈگمەن ، ئۇن تارتىش ماشىنىسى / آٹا پيسنے کا 

 مشينی آلہ جو بجلی يا انجن سے چلتا ہے .

" چکيوں کی گھرگھراہٹ، چھاج کی پھنک، موسل 

 کی دھمک اس ہنگامۂ ہستی کا پتہ دے رہی تھی۔".

 َحنَةٌ، َطاُحونَةٌ.ئەرەپچە: ِمط

 

ل……….. چ   

 ل + ال + نا{ )سنسکرت(}چِ  ِچاّلنا

 ۋارقىرىماق / چيخنا، شور کرنا .

 ئەرەپچە: َصَرَخ، َصاَح.

 

 واحد( -}ُچل + لُو{ )سنسکرت()مذکر  ُچلُّو

بىر ئوچۇم ) ئىككى ئالىقاننى بىرلەشتۈرۈپ ، 

بارماقالرنى ئۈستىگە قارىتىپ سەل يىغقاندا ھاسىل 

بولغان بوشلۇق ( / ہاتھ کی انگليوں کو مال کر 

 لی کی مدد سے گڑھا سا بنا لينا .ہتھي

وضو کر رہے  " آنحضرت صلى هللا عليە وسلم 

تھے وضو کا پانی جو دست مبارک سے گرتا 

برکت کے خيال سے اس  صحابە رضي هللا عنھم 

 کو چلو ميں لے لے کر بدن ميں مل ليتے۔".

 ِغَراٌف.  ئەرەپچە: ُغْرفَةٌ )ج( 

 a handfulئىنگلىزچە: 

 

 

 

م………. چ   

 

 }ِچم + ٹا{ )اردو( ِچْمٹا

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 ِچميٹا }ِچمے + ٹا{ 

لوہے کا بنا ہوا اوزار جو آگ  قىسقۇچ، الخشىگىر / 

 يا گرم گرم چيزں پکڑنے کے کام آتا ہے .

 ئەرەپچە: ِمْلقاٌط، ِمْلقٌَط، ِمْلقَُط النَار.

  tongs, forcepsئىنگلىزچە: 
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 واحد( -ی()مذکر }َچم + چا{ )ترک َچْمچا

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 َچْمَچہ }َچم + َچہ{ 

 جمع: َچْمچے }َچم + چے{ 

 قوشۇق / )عموماً رقيق( کھانے پينے کا آلہ ،قاِشق .

" ايک بار مجلس ميں چمچہ کو چمچ کہہ ديا، 

موالنا کی طبع نازک پر يہ لفظ اتنا گراں گزرا کہ 

 فوراً محفل برخاست کی۔".

 ْلعَقَةٌ.ئەرەپچە: مِ 

  a spoonئىنگلىزچە: 

 

 }َچم + چی{ )سنسکرت( َچْمچی

 چاي قوشۇقى / چھوٹا چمچا.

 ئەرەپچە: ِمْلعَقَةٌ َصِغْيَرةٌ، ِمْلعَقَةُ الشَّاْي.

 

 }چم + کا + نا{ )ہندی( َچْمکانا

پارقىراتماق، چاقناتماق، يورۇتماق / روشن کرنا، 

 جگمگا دينا .

 

 ہی کم ہوئی؎ کب شب گيسوئے مشکيں کی سيا

 تيری افشاں نے ستارے گو کہ چمکائے بہت

 

َع، أَلْ أَلَ، َصقََل.  ئەرەپچە: لَمَّ

 

 }َچَمک + دار{ )فارسی( َچَمْکدار

ۋۇل قىلىدىغان / چمک رکھنے  -پارقىراق ، ۋال 

 واال، روشن، چمکيال .

" آسمان کے چمکدار تارے سب کے سب ديوتا اور 

 ھے۔"ديوت زادے مدرسہ ميں زير تعليم ت

اٌق ، َمْصقُوٌل.  ئەرەپچە: الِمٌع، بَرَّ

 

}َچم + گا + َدڑ{ )سنسکرت()مذکر،  َچْمگاَدڑ

 واحد( -مؤنث 

 " يەنە بىرخىل تېزىلىشى "

َچْمَگَدڑ }َچم +  َچْمِگيَدڑ }َچم + گی + َدڑ{ .... 

 َگَدڑ{ 

 جمع: َچْمگاَدڑيں }َچم + گا + َدڑيں{ 

 شەپەرەڭ / خفاش .

نہيں رہتا اس ميں چمگادڑ " جس گھر ميں کوئی 

 بسيرا کر ليتے ہيں۔".

 َخفَافِْيُش. ئەرەپچە: َخفَّاٌش )ج( 

  a batئىنگلىزچە: 

 

 

 

 ن………. چ 

 

 }َچنا{ )سنسکرت( َچنا

 پۇرچاق / ايک مشہور اناج ، نخود .

َصةٌ. ئەرەپچە:  ٌص، ِحمَّ  ِحمَّ

 

}ِچن )ن غنہ( + گا + ری{  ِچْنگاری

 واحد( -)سنسکرت()مؤنث 

 : ِچْنگاِرياں }ِچن + گا + ِرياں{ جمع

ئۇچقۇن ) كۆيۈۋاتقان ئوتنىڭ چاچرىشىدىن ياكى 

نەرسىلەرنى سۈركەشتىن چىققان ئوت پارچىسى ( / 
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 آگ کا ذرہ يا چھوٹا ٹکڑا .

" ميرے دل ميں عشق اقبال کی چنگاری شعلہ بن 

 کر بھڑک اٹھی۔"

 َشَرٌر. ئەرەپچە: َشَراَرةٌ )ج( 

 

 و……… چ 

 

 -َچوا + ِليس{ )سنسکرت()مذکر } َچواِلیس

 واحد(

 قىرىق تۆت / چاليس اور چار کا مجموعہ .

" نيم مسلح فوج کا شمار ابوالفضل نے چواليس 

 الکھ بتايا ہے۔".

 ئەرەپچە: اربعة و اربعون. م اربع و اربعون. 

 forty fourئىنگلىزچە: 

 

 واحد( -}َچو )و لين( + بِيس{)مذکر  َچوبِیس

 س اور چار کا مجموعہ .يىگىرمە تۆت / بي

 " اناج تيئيس چوبيس سير کے قريب بن گيا۔".

 ئەرەپچە: اربعة و عشرون م اربع و عشرون.

  twenty fourئىنگلىزچە: 

 

 }َچو )و لين( + پا + يَہ{ َچوپایَہ

 چارۋا، ئۇالق / مويشی .

 ئەرەپچە: بَِھْيَمةٌ، َماِشيَةٌ.

 

 }ُچو + تَڑ{ )سنسکرت( ُچوتَڑ

ا / دھڑ کا وہ حصہ جو نيچے ٹکايا كاس ساغرا، 

 جاتا ہے .

 ئەرەپچە: َعِجٌز، ِرْدٌف.

 

 -}َچو )و لين( + تھا{ )سنسکرت()مذکر  َچوتھا

 واحد(

 جمع: َچوتھے }َچو )و لين( + تھے{

 ئاياللىق شەكلى : َچوتھی }َچو )و لين( + تھی{ 

 تۆتىنچى / تيسرے کے بعد کا، چہارم .

ا کو بيئر کا " ميں نے خوش ہو کر مس سليوي

 چوتھا پگ پيش کيا۔".

 ئەرەپچە: الرابع.

  fourthئىنگلىزچە: 

 

 واحد( -}چو + ٹی{ )سنسکرت()مؤنث  چوٹی

 جمع: چوٹِياں }چو + ِٹياں{ 

 عورتوں جو بال ہوئے گندھے/  چاچ ئۆرۈمە ①

 چٹيا ہيں، ہوتے پڑے پر پيٹھ نيچے سے گردن کی

. 

 ؎ عفت اور ميں جھوال جھولے باری باری

 الہ بی کی چوٹی ہے کيا لمبی ساریخ

 

 ئەرەپچە:َضِفْيَرةٌ.

 

 

 حصہ اونچا سے سب کا پہاڑ /  چوققىسى تاغ ②

. 
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" ايک منچال مسافر.... ايک اور پہاڑ کی اونچی 

 چوٹی پر پہنچا۔".

ةُ الَجبَل.  ئەرەپچە: قِمَّ

 

، چوققا / بلندی، سب سے اونچی  پەەلل يۇقىرى ③

 جگہ .

ر کر کھاليا تو اڑ کر " جب طوطے نے پيٹ بھ

 محل کی چوٹی پر جا بيٹھا اور رونے لگا۔".

 ئەرەپچە: ذُْرَوةٌ )ج( ذَُرى.

 

 واحد( -}َچو )و لين( + َدہ{)مذکر  َچوَدہ

دس اور چار کا مجموعہ، )ہندسوں  ئون تۆت / 

 ۔14ميں( 

" موالنا ظفر علی خان .... چوراسی سال کی 

 ".زندگی ميں چودہ سال پابند سالسل رہے۔

 ئەرەپچە: اربعة عشر م اربع عشرة.

  fourteen ئىنگلىزچە: 

 

 }چور )و مجہول({ )سنسکرت()مذکر( چور

 ئوغرى / چرانے واال .

" چوروں کا تعاقب کيا اور .... پکڑ کر .... پوليس 

کے حوالے کر ديا چور کے دوسرے ساتھی کی 

 گرفتاری جلد متوقع ہے۔".

، َساِرٌق.  ئەرەپچە: ِلصٌّ

 a theifچە: ئىنگلىز

 

}چو )و مجہول( + را + سی{  چوراسی

 واحد( -)سنسکرت()مذکر 

سەكسەن تۆت / اسی اور چار کا مجموعہ ، 

 ۔84)ہندسوں ميں( 

" چوراسی سال کی زندگی ميں چودہ سال پابند 

 سالسل رہے۔".

 ئەرەپچە: اربعة و ثمانون.

  eighty fourئىنگلىزچە: 

 

وے{ }َچو )و لين( + ران +  َچوراْنوے

 )سنسکرت(

 توقسان تۆت / نوے اور چار کا مجموعہ .

 ئەرەپچە: اربعة و اسعون.

 ninety fourئىنگلىزچە: 

 

 واحد( -}َچو )و لين( + را + ہا{)مذکر  َچوراہا

 " يەنە بىرخىل يېزىلەشى "

 َچوراہَہ }َچو + را + ہَہ{ 

 جمع: َچوراہے }َچو )و لين( + را + ہے{ 

چاروں طرف ايک  دوقمۇش / وہ جگہ جہاں سے

 ايک رستہ جاتا ہے، چوک۔

" چتلی قبر کے چوراہے پر پہونچے تو کلن 

حلوائی کی دکان پر مٹھائيوں کے تھال سجے ہوئے 

 نظر آئے۔".

 ئەرەپچە: ُمْلتَقَى الطُُّرق، َمْفَرُق الطُُّرق.

 

}چور )و مجہول( + با +  چور بازار

 واحد( -زار{)مذکر 

جہاں چوری کا مال  وہ بازار  قاراڭغۇ بازار / 

خريدا اور بيچا جائے يا وہ بازار جہاں چيز مقررہ 

نرخ سے زيادہ قيمت پر چوری سے فروخت کی 

 جاتی ہيں.

" چور بازار سے حاصل کيا تو شايد رتن پور کے 

سارے کھيتوں اور دس بيس کتابوں کی ساری 

 آمدنيوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔".

 ئەرەپچە:السوق السوداء.
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}چور )و مجہول( + َدر + وا +  ْرواَزہچور دَ 

 َزہ{

 مەخپىي ئىشىك / مکان کا پوشيدہ دروازہ .

 ئەرەپچە: الباب السري، مدخل سري.

 secret door ئىنگلىزچە: 

 

 -}َچو )و لين( + ڑا{ )سنسکرت()مذکر  َچوڑا

 واحد(

 جمع: َچوڑے }َچو + ڑے{

 ئاياللىق شەكلى : َچوڑی }َچو + ڑی{ 

 دہ، وسيع .كەڭ / عريض، کشا

 

 ؎ کتنے چوڑے سينوں ميں

 ايک سرے سے دل ہی نہيں

 

 َعِرْيٌض. ئەرەپچە: 

 

}َچو )و لين( + ڑا + ای{  َچوڑائی

 واحد( -)سنسکرت()مؤنث 

 جمع: َچوڑائِياں }َچو+ ڑا + ای + ياں{ 

كەڭلىك، توغرىسى / چوڑائی، عرض، چکالن، 

 کشادگی .

" ڈبل روٹی کے توس اس کی چوڑائی ميں سے 

 يک ايک انچ موٹے کاٹ لو۔".ا

 ئەرەپچە: َعْرٌض.

 

 واحد( -}ُچو + َزہ{ )فارسی()مذکر  ُچوَزہ

 جمع: ُچوزے }ُچو + زے{ 

 چۈجە / مرغی کا بچہ .

الکھ برائلر چوزوں سے ہميں بالترتيب  8602

ميڑک ٹن گوشت  8620الکھ انڈے اور  7320

 ساالنہ حاصل ہوتا ہے".

 ئەرەپچە: فَْرُخ الَدَجاج.

 

 

 }ُچوس + نا{ )سنسکرت( ُچوْسنا

 شورماق، ئەممەك، سۈمۈرمەك / چچوڑنا.

. ، إِْمتَصَّ  ئەرەپچە: َمصَّ

 to suckئىنگلىزچە: 

 

 }چو )و مجہول( + نما{ )سنسکرت( چوغا

 تون، يەكتەك / چفا، عبا .

 ئەرەپچە: َعبَاٌء، ُجبَّةٌ.

 

 }َچو )و لين( + َکس{ َچوَکس

 . سەگەك، ھوشيار / خبردار، چوکن ا

" اسٹيشن کا سارا اسٹاف چوکس تھا اور اپنی ڈيوٹی 

 پر کيل کانٹے سے ليس ہو کر کھڑا تھا۔"

 ئەرەپچە: ُمْنتَبِەٌ.

 

 }َچو )و لين( + َکن + نا{ )سنسکرت( َچوَکنَّا

سەگەك، ھوشيار، سەزگۈر / چار کان واال، 

خبردار، ہوشيار، باخبر؛ محتاط، چاروں طرف نظر 

 رکھنے واال.

 ُمْنتَبِەٌ، ُمتَنَب ِەٌ.ئەرەپچە: 
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 }َچو )و لين( + کی + دار{ َچوِکیدار

قوغدىغۇچى، مۇھاپىزەتچى، پوسىت، قاراۋۇل / 

 محافظ .

" گاؤں ميں اندارج کرنے کے ليے چوکيدار ہی 

 ذمہ دار ہوتا ہے۔".

 حاِرٌس. ئەرەپچە: َخِفْيٌر، 

 

 }َچو )و لين( + کی + دا + ری{ َچوِکیداری

قىلىش / محافظت کا کام، قوغداش، مۇھاپىزەت 

 نگہبانی، پاسبانی .

 ئەرەپچە: َخفَاَرةٌ، ِحَراَسةٌ.

 

 }َچو + ُگنا{ )سنسکرت( َچوُگنا

تۆت ھەسسە / چار چند، تعداد يا کيفيت ميں چار 

 درجے زيادہ .

.  ئەرەپچە: اَْربَعَةٌ اَْضعَاف 

 

 واحد( -}ُچو + لھا{ )سنسکرت()مذکر  ُچولھا

 { جمع: ُچولھے }ُچو + لھے

ئوچاق، مەش / اينٹ پتھر مٹی لوہے يا سيمنٹ کی 

 کھانا پکانے کی جگہ .

 

 ؎ کہتی ہے سبب بتا نہ پاؤں ليکن

 چولھے کی مجھے آنچ حسيں لگتی ہے

 

 ئەرەپچە: ُموقٌِد )ج( َمَواقُِد.

 

 }ُچوم + نا{ )سنسکرت( ُچوْمنا

 سۆيمەك / )پيار محبت سے( بوسہ لينا، پيار کرنا .

 ں اٹھا کر چومنا شروع کر ديا"." بچے کو گود مي

 ئەرەپچە: قَبََّل.

 to kissئىنگلىزچە: 

 

 }ُچو + نا{ )سنسکرت( ُچونا

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 ُچونَہ }ُچو + نَہ{ 

ھاك ، گەج / ايک طرح کے پتھر کو بھٹی ميں جال 

کر تيار کيا ہوا تعميری مساال جو عمارت ميں 

کے کام آتا ہے،  چنائی، استرکاری اور پتاتی وغيرہ

 سفيدی .

 ئەرەپچە: ِكْلٌس، ِجْيٌر.

  limeئىنگلىزچە: 

 

}چونچ )و مجہول، ن مغنونہ({  چوْنچ

 واحد( -)سنسکرت()مؤنث 

 جمع: چوْنچيں }چوں + چيں{ 

 قۇش تۇمشۇقى / پرندے کا منہ، منقار .

" اس جگہ پر وہ جفت اور زنبور داخل کی جائيں 

ی طرح جن کے اطراف اس چڑيا کی چونچ ک

 ہوتے ہيں جس کو کرمہ کہتے ہيں۔".

 ئەرەپچە: ِمْنقاٌر )ج( َمنَاقِْيُر.

 

 واحد( -}ُچو + ہا{ )سنسکرت()مذکر  ُچوہا

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 ُچوا }ُچوا{ 

 چىشى شەكلى : ُچوہْيا }ُچوہ + يا{ 

 جمع: ُچوہے }ُچو + ہے{

چاشقان / ايک چھوٹا سا جانور جو زمين ميں بل بنا 

 رہتا ہے ، موش . کر

" ناک کے بانسے پر لپٹی ہوئی گاڑی رطوبت اور 

 کالے کالے چوہے نظر آتے ہيں۔".

 فِئَْراٌن. ئەرەپچە: فَأٌْر )ج( 
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  a rat, a mouseئىنگلىزچە: 

 

 }ُچو + ہے + دان{ ُچوہے دان

چاشقان تۇتىدىغان قىسماق، تاختا مۈشۈك / پنجرہ، 

 يں.چھپکايا کھٹکا جس سے چو ہے پکڑتے ہ

 ئەرەپچە: ِمْصيََدةُ الِفْيَران. 

 

 

 ہ……… چ 

 }َچہار + َشم + بَہ{ چہار شنبہ

 چارشەنبە / بدھ .

 ئەرەپچە: يَوُم االَْربِعاء.

 

 واحد( -}ِچہ + َرہ{ )فارسی()مذکر  ِچْہَرہ

 جمع: ِچْہرے }ِچہ )کسرہ مجہول( + رے{ 

 يۈز، چىراي.

" چہرے سے بيس پچيس سال کی جوان معلوم 

 ہے۔". ہوتی

 اَْوُجەٌ و ُوُجوہٌ. ئەرەپچە: َوْجەٌ )ج( 

 

 ھ………. چ 

 

 }چھا + پَہ + خا + نَہ{ چھاپَہ خانَہ

باسمىخانا / جہاں چھپائی کا کام ہوتا ہے، مطبع، 

 پريس .

 َمَطابُِع. ئەرەپچە: َمْطبٌَع. َمْطبَعَةٌ )ج( 

 

 واحد( -}چھا + تی{ )سنسکرت()مؤنث  چھاتی

 ياں{ جمع: چھاتِياں }چھا + تِ 

كۆكرەك؛ ئەمچەك / گردن کے نيچے سے لے کر 

 پيٹ تک جسم کا اگال حصہ، سينہ، صدر .

 ئەرەپچە: َصْدٌر.

 chest, breastئىنگلىزچە: 

 

 

 واحد( -}چھا + ال{ )سنسکرت()مذکر  چھاال

 جمع: چھالے }چھا + لے{ 

 قاپارما ، يىرىڭداپ قالغان جاي / آبلہ .

ھاال پنکچر کيا .... " اسٹول پر ميرا پاؤں رکھ کر چ

 پٹی کر دی۔".

 ئەرەپچە: نَْفٌط في الجلد.

 

 

}چھا + اوں )و مجہول({  چھاؤں

 واحد( -)سنسکرت()مؤنث 

 سايە، كۆلەڭگە / سايہ، چھاں، عکس، پرتو .

 

 ؎ چھاؤں ميں آ گئے جھلستے لوگ

 رائگاں محنت شجر نہ ہوئی

 

 ِظالٌَل. ئەرەپچە: ِظلٌّ )ج( 

  shadow ئىنگلىزچە: 

 

}چھا + او )و مجہول( + نی{  چھاؤنی

 واحد( -)سنسکرت()مؤنث 

 جمع: چھاؤنِياں }چھا + او + نِياں{ 

ھەربىي الگېر، گازارما / وہ مقام جہاں فوج مستقل 
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 يا عارضی طور پر رہے، لشکر گاہ .

" اپنے پٹھان دوستوں سے پشاور چھاؤنی کی 

دلچسپيوں .... کے چرچے سنے تو نہايت بے تابی 

 ت سفر باندھا۔".سے رخ

 ئەرەپچە: ُمعَْسَكٌر )ج( ُمعَْسَكَراٌت.

 

 واحد( -}چِھپ + َکلی{ )ہندی()مؤنث  چِھْپَکلی

 جمع: چِھْپَکِلياں }چِھپ + َکِلياں{ 

پاتمىچۇق / ايک بدصورت رينگنے واال چھوٹا 

جانور جو عام طور پر گھر کی ديواروں پر رہتا 

 ہے .

کلی نما " آسٹريليا ميں کوئی بھی ايسے چھپ

حيوانات نہيں پائے جاتے جو جنوبی امريکہ ميں 

 بھی پائے جاتے ہوں۔".

 ئەرەپچە: سامُّ اَْبَرص.

  a lizzardئىنگلىزچە: 

 

 

 

 

 واحد( -}چَھت{ )سنسکرت()مؤنث  چَھت

 جمع: چَھتيں }چَھتيں{ 

تورۇس ، ئۆي ئىچىنىڭ ئۈستى قىسمى / مکان يا 

 عمارت وغيرہ کے اندر کا باالئی حصہ .

" بعض عمارتيں کئی منزل کی اور چھتيں لداؤ کی 

 بنائی جاتی تھيں۔".

 ُسقُوٌف. ئەرەپچە: َسْقٌف )ج( 

 -}چَھت + ری{ )سنسکرت()مؤنث  چَھتْری

 واحد(

 جمع: چَھتِْرياں }چَھت + ِرياں{ 

كۈنلۈك / ہاتھ ميں رکھنے کا چھوٹا چھاتا عموماً 

دھوپ اور بارش سے بچاؤ کے ليے استعمال کيا 

 اتا ہے۔ج

 

 ؎ تم نے يونہی چھتری سے کبوتر اڑا ديئے ہيں

 جانے کہاں بھوکے پيسے بيچارے جائيں

 

 ئەرەپچە: ِمَظلَّةٌ.

 

 }چَھت + تِيس{ )سنسکرت( چَھتِّیس

 . ر چھ کا مجموعہئوتتۇز ئالتە / تيس او

" اورخان .... چھتيس بحری جہازوں کے ساتھ 

قسطنطنيہ کے قريب اترنے کی کوشش کر چکا 

 ھا۔".ت

 ئەرەپچە: ستة و ثالثون.

 thirty sixئىنگلىزچە: 

 

 واحد( -}چُھری{ )سنسکرت()مؤنث  چُھری

 جمع: چُھْرياں }چُھر + ياں{ 

 پىچاق / بند نہ ہونے واال لمبا چاقو.

" گوشت کو کبھی کبھی چھری سے کاٹ کر بھی 

 کھاتے۔".

ْيٌن )ج(   َسَكاِكْيُن. ئەرەپچە: ِسك ِ

  a knifeئىنگلىزچە: 

 

 واحد( -}چِھل + کا{ )سنسکرت()مذکر  چِھْلکا

 جمع: چِھْلکے }چِھل + کے{ 

 . ہے ہوتا اوپر کے پھل جو/  پوستى مېۋە ①

 ئەرەپچە: قِْشُر.



134 
 

 کا انڈے( /  پوستى تاشقى نىڭ تۇخۇم)  شاكال ②

 . حصہ اوپری کا انڈے خول،

" شترمرغ کے بيس تيس انڈوں کے چھلکے جو 

کی شکل ميں ہوتے ہيں ايک لوٹے يا بڑے پيالے 

جال يا کپڑے ميں رکھ کر ريگستان کی طرف نکل 

 جاتی ہيں۔".

 ئەرەپچە: قِْشُر البَْيض.

 

 فلس، سفنا،( کا وغيرہ مچھلی/ ) قاسرىقى بىلىق ③

 . کھپرا

( ہوتے Scales" مچھليوں کے جسم پر چھلکے )

 ہيں۔".

 ئەرەپچە: قِْشُر السََّمك.

 

 

لک + نا{ )سن چَھلَْکنا َّ  سکرت(}چَھ

تاشماق ، سۇ ياكى سۇيۇق نەرسە تېشىپ ئەتراپقا 

 يېيىلماق / کسی سيال چيز کا لبريز ہو کر بہنا .

 

 ؎ اے گل رخو نہ چھيڑنا دامن سحاب کا

 ديکھو چھلک رہا ہے کٹورا گالب کا

 

 ئەرەپچە: َطفََح ااِلناُء.

 

 

 واحد( -}چَھل + نی{ )سنسکرت()مؤنث  چَھْلنی

 + نِياں{  جمع: چَھْلنِياں }چَھل

ئەلگەك ) يۇمىالق قاسقانلىق ، ئاستىغا تور 

بېكىتىلگەن ئۇن تاسقايدىغان سايمان ( / آٹا وغيرہ 

 چھاننے کا آلہ، چھننی .

" اچھی طرح مالنے کا ايک طريقہ يہ ہے کہ 

دونوں کو مال کر کئی بار باريک چھلنی ميں سے 

 گزارا جائے۔"

 ئەرەپچە: ُمْنُخُل الدَّقِْيق.

  a sieveە: ئىنگلىزچ

 

 

 

}چُھنگ )نون مغنونہ( + لی{  چُھْنْگلی

 )سنسکرت(

چىمچىالق ) قول ياكى پۇتنىڭ ئەڭ كىچىك بەشىنچى 

بارمىقى ( / انگوٹھے کی طرف سے پانچويں 

 انگلی، ہاتھ پاؤں کی سب سے چھوٹی انگلی.

 ئەرەپچە: ِخْنَصٌر.

 the little fingerئىنگلىزچە: 

 

 

 

 

 واحد( -)سنسکرت()مذکر  }چُھوا + را{ چُھوارا

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

… چُھہارا }چُھہا + را{ … چُھواَرہ }چُھوا + َرہ{ 

 چُھو ہارا }چُھو + ہا + را{ 
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 جمع: چُھوارے }چُھوا +رے{ 

قۇرۇتۇلغان خورما / ايک خاص طرح کی سکھائی 

 ہوئی کجھور۔

 " پہلے چھواروں کو گالب ميں مال کے پيس ليں۔".

 تَْمٌر. ئەرەپچە:

  a dateئىنگلىزچە: 

 

 }چھول + دا + ری{ )سنسکرت( چھوْلداری

بىر ئىككى كىشلىك كېچىك چېدىر /عموماً ايک يا دو 

 آدميوں کی چھوٹا خيمہ .

 ئەرەپچە: َخْيَمةٌ.

 

 }چھيد )ی مجہول({ )سنسکرت()مذکر( چھید

 تۆشۈك، كامار، يوچۇق / سوراخ .

وازہ کھول " اس نے چھيد ميں چھينی پھنسا کر در

 ديا۔".

 ئەرەپچە: ثَْقٌب ، ثَْغَرةٌ.

 a hole ئىنگلىزچە: 

 

 }چھيد )ی مجھول( + نا{ )سنسکرت( چھیْدنا

 تۆشۈك تەشمەك / سوراخ کرنا .

" مادہ کا بيض انداز عضو....عام طور پر چھيدنے 

( کے فرائض بھی Stiningاور ڈنک مارنے )

 انجام ديتا ہے".

 ئەرەپچە: ثَقََب الشَّْيَء.

 

 }چِھيل + نا{ )سنسکرت( چِھیْلنا

 سويماق، ئاقلىماق / پوست اتارنا، چھلکا اتارنا۔

 آلوؤں کو چھيل کر کانٹے سے گود ليں". "

 ئەرەپچە: قََشَر الثََّمَر.

 

}چِھيْنک )ن مغنونہ({  چِھیْنک

 واحد( -)سنسکرت()مؤنث 

 جمع: چِھيْنکيں }چِھيں + کيں )ی مجہول({ 

چھينکنے کی آواز،  /چۈشكۈرمەك؛ چۈشكۈرۈك 

 چھينکنے کا عمل .

" چھينک آتے وقت منہ و ناک کو بالکل بند کر 

 کے سر کو اسی طرف جھکا ديں۔".

 ئەرەپچە: َعْطَسةٌ.

  sneezing, sneezeئىنگلىزچە: 

 

 }ِچيخ + نا{ )سنسکرت( ِچیْخنا

ۋارقىرىماق، توۋلىماق / بلند آواز سے پکارنا، شور 

 .و غل کرنا، واويال کرنا 

" يہاں اتنی خاموشی کيوں ہے ميں نے چيختے 

 ہوئے پھر پوچھا ".

 ئەرەپچە: َصَرَخ.

 

 -}ِچيُوں + ٹی{ )سنسکرت()مؤنث  ِچیُوْنٹی

 واحد(

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 ُچونٹی }ُچوں + ٹی{ 

 جمع: ِچيُوْنِٹياں }ِچيُوں + ِٹياں{ 

چۈمۈلە / حشرات االرض ميں سے ايک چھوٹا سا 

 کيڑا.

ونٹی : يہ بھی شہد کی مکھی کی طرح معاشرہ " چي

 قائم کرتی ہے۔".

 ئەرەپچە: نَْملَةٌ.

 antئىنگلىزچە: 
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 ا…….. ح 
 

 

 }حا + ِملَہ{ )عربی( حاِملَہ

 جس عورت کے پيٹ ميں بچہ ہو. ھامىلدار ئايال / 
" عبدالوحيد اپنی حاملہ بيوی کو تسلی دے رہا 

 تھا۔".

 ئەرەپچە: َحاِمٌل، ُحْبٰلى.

  pregnant womenئىنگلىزچە: 
 

 ج……… ح 
 

 

 }َحج + جام{ )عربی( َحّجام

 ساتراش / نائی، بال کاٹنے واال .
" اور پندرہ دن بعد جب اس نے حجام کو بلوا کر 
 شيو کرائی تو نرس کی طرف ديکھ کر مسکرايا".

ق .  ئەرەپچە: َحالَّ

 barberئىنگلىزچە: 
 
 

 واحد( -}َحجا + َمت{ )عربی()مؤنث  َحجاَمت

 جمع: َحجاَمتيں }َحجا + َمتيں{ 
چاچ ئالدۇرۇش، چۈشۈرۈش / سر يا داڑھی اور 

 مونچھوں کے بالوں کی صفائی ، ُمو تراشی.
" جمعہ کو ان کو غسل اور حجامت کرنے کی 

 اجازت ديتا".
 ئەرەپچە: َحلََق الشَّْعَر.

 ر……. ح 
 

 

 }ِحرا + َست{ )عربی( ِحراَست

 
رمىگە تاشالش / گرفتاری، قولغا ئىلىش، قاماش، تۈ

 حواالت، نظربندی .
" صاحب نے خفا ہو کر کہا اپنے آدمی کا نام بتاؤ 

 نہيں تو تمھيں حراست ميں رکھيں گے".
 ئەرەپچە: َحْبٌس.

 

 ز……… ح 
 

 

}ِحز + بے + اِخ + تاِلف{  ِحْزِب اِْختاِلف

 )عربی(
قارىمۇ قارشى پارتىيە / اپوزيشن پارٹی، حزب 

 مخالف.

 : ِحْزُب الُمعاَرَضِة.ئەرەپچە
 

 س…….. ح 

 

 }ُحس + نے + َظن{ )عربی( ُحْسِن َظن
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ياخشى ئوي / نيک گمان، کسی کے متعلق اچھا 
 خيال، اچھی رائے .

 ئەرەپچە: الظن الحسن ، ظن الخير.
 

 

 واحد (  -}َحِسين{ )عربی() مذکر، مؤنث  َحِسین

 ئاياللىق شەكلى : َحِسينَہ }َحسی + نَہ{ 
گۈزەل، كېلىشكەن / خوبصورت، خوبرو، چىرايلىق، 

 سندر .
 

 ؎ يہ تيری سہانی شاميں يہ تيرے حسيں سويرے
 ہيں مری نظر کی راحت وطن عزيز ميرے

 

 ئەرەپچە: َجِمْيٌل م َجِمْيلَةٌ.

 comely, beautifulئىنگلىزچە: 
 

 

 }َحسی + نَہ{ )عربی( َحِسینَہ

 چىرايلىق ئايال / خوبصورت عورت .

 اُء.ئەرەپچە: َحْسنَ
 

 ق……. ح 

 

 واحد( -}ُحق + قَہ{ )عربی()مذکر  ُحقَّہ

 جمع: ُحق ے }ُحق + قے{ 
چىلىم / کسی قدر پانی سے بھرا ہوا ظرف جس کے 
ذريعہ تمباکو پيتے ہيں اور جس کا دھواں پانی سے 

 گزر کر آتا ہے .
" کہانی سنی اور پھر نواب صاحب حقہ پينے 

 لگے۔".

 ْين.ئەرەپچە: ِشْيَشةُ التَّْدخِ 

 
 

 

 ک……… ح 
 

 

 }ُحْکم + نا + َمہ{ ُحْکم ناَمہ

يوليورۇقى/  پەرمانى،  -ھۆكۈمەت نىڭ ئەمىر 
 سرکاری فرمان .

.  ئەرەپچە: َمْرُسوٌم ُحُكوِميٌّ
 

 

 واحد( -}َحِکيم{ )عربی()مذکر  َحِکیم

 جمع: ُحَکما }ُحَکما{ 

تېۋىپ / يونانی اور ديسی طريقہ طب سے عالج 
 کرنے واال .

 وں جراحوں کی طلبی ہوئی۔"" حکيم

 أَِطبَّاُء. ئەرەپچە: َطبِْيٌب )ج( 
 

 ل………. ح 

 

 واحد( -}َحْلف{ )عربی()مذکر  َحْلف

 قەسەم / قسم .
 

 ؎ وعدے کو جو ديکھو تو وفا ہی نہيں ہوتا
 قسموں کو جو پوچھو تو وہاں الکھ حلف ہيں

 

 ئەرەپچە: قََسٌم، يَِمْيٌن.
 

 

 م…….. ح 
 

 

 واحد( -{ )عربی()مذکر }َحم + مام َحّمام

 مۇنچا / نہانے کی بند جگہ .
" وہ روزانہ قدرتی گرم چشموں کے حمام ميں 

 نہانے جاتا۔".

اٌم.  ئەرەپچە: َحمَّ
 

 

 واحد( -}َحم + لَہ{ )عربی()مذکر  َحْملَہ

 جمع: َحْملے }َحم + لے{ 
 ھۇجۇم قىلىش ، زەربە بىرىش / چڑھائی .

دور پر حملہ کر اگست کو احمدهللا خاں نے ہل 30" 
 ديا۔".

 ئەرەپچە: َھْجَمةٌ.

 َغاَرةٌ.
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 }َحم + لَہ + آ + َور{ َحْملَہ آَور

ھۇجۇم قىلغۇچى، ھۇجۇمچى، زەربە بەرگۈچى / 
 چڑھائی کرنے واال، وار کرنے واال .

" گاما مولوی کے اس جواب سے مشتعل ہو کر 
 چاقو سے حملہ آور ہوا چاہتا تھا۔".

 ئەرەپچە: ُمھاِجٌم.
 

 و……. …ح 

 

 }َحو )و لين( + ض{ )عربی()مذکر( َحوض

كۆل، كۆلچەك / پانی جمع کرنے کی جگہ جو 
 زمين بنائی جائے، چھوٹا تاالب .

" سيٹھ غفار بھائی نے جو فينسی مچھلياں حوض 
 ميں پال رکھی تھيں انھيں کھال ديتا۔".

 ئەرەپچە: َحْوٌض، بِْرَكةٌ.
 

 (واحد -}َحوے + لی{ )عربی()مؤنث  َحویلی

 جمع: َحويِلياں }َحوے + ِلياں{ 
 ھەشەمەتلىك ئۆي / شان دار مکان، محل .

" حويلی کے داالن ميں سو کے قريب چار پائياں 
 بچھائی جا سکتی تھيں۔".

 ئەرەپچە: قَْصٌر.

 
 

 ی…….. ح 
 

 

 }َحے )ی لين( + ران + ُکن{ َحیران ُکن

تاڭ قالدۇرىدىغان، ھەيران قالدۇرىدىغان /  -ھاڭ 
 رنے والے، حيرت ميں ڈالنے واال.حيران ک

 ئەرەپچە: ُمْذِھٌل .
 

 }َحے + َرت + اَن + گيز{ َحیَرت اَْنگیز

كىشىنى ھەيران قالدۇرىدىغان / دنگ کر دينے واال، 
 حيرت پيدا کرنے واال.

 ئەرەپچە: ُمْدِھٌش، ُمْذِھٌل.
 

 

 }حی + لَہ + ساز{ ِحیلَہ ساز

بی، ھىيلىگەر، مەككار، ساختىپەز / مکار، فري
 دغاباز .

 ئەرەپچە: ُمْحتَاٌل.
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 ا……… خ 

 

 واحد( -}خا + ِدم{ )عربی()مذکر  خاِدم

 جمع: ُخد ام }ُخد + دام{ 

 خىزمەتچى، چاكار / مالزم، نوکر، خدمت گار .

" اگر کسی خادم کے ساتھ سفر ميں جاتے، آٹا خود 

 گوندھتے".

 ئەرەپچە: َخاِدٌم.

 

 ()مذکر(}خار{ )فارسی خار

 پر جھاڑيوں اور درختوں پودوں،/  تىكەن ①

 يدگی .روئ نکيلی ہوئی نکلی

 

 ؎ پاؤں ميں خار کرے ناخن تدبير کا کام

 چاہيے لطف ترا پھر تو ہيں سب عقدے حل

 

 ئەرەپچە: َشْوٌك. 

 

 . رشک جلن، حسد،/  تارلىق ئىچى ، سەت ھە ②

 

 ؎ ديا پھولوں کا گہنا سوت کو يہ خار ہے مجکو

 يوں دل پھول سا کمھالئے اب اے نوبہار اپنانہ ک

 

 ئەرەپچە: َحَسٌد.

 

}خا + ِرَجہ +پا + لی +  خاِرَجہ پاِلیسی

 واحد( -سی{)مؤنث 

جمع: خاِرَجہ پاِليسياں }خا + ِرَجہ + پا + لی + 

 ِسياں{ 

تاشقى سىياسەت / کسی ملک کی وہ حکمت عملی 

جو دوسرے ممالک سے تعلقات کے سلسلے ميں 

 کی جائے .اختيار 

" انہوں نے قائداعظم کی خارجہ پاليسی پر روشنی 
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ڈالتے ہوئے کہا کہ وہ ساری دنيا ميں قيام امن کے 

 حامی تھے۔".

يَاَسةُ الَخاِرِجيَّةُ.  ئەرەپچە: الس ِ

 

 }خار + دار{ )فارسی( خاردار

 تىكەنلىك / کانٹوں واال، جس ميں کانٹے لگے ہوں .

.... خار دار " وہاں نہ کوئی ندی تھی نہ ناال

جھاڑياں کھوہ کی سپاٹ ديواروں ميں اگ آتی 

 تھيں".

.  ئەرەپچە: َشْوِكيٌّ

 

  خار کھانا

ھەسەت قىلماق، ئىچى تارلىق قىلماق / حسد کرنا، 

 جلنا، دشمنی کرنا .

" وہ تيتو مير کی بڑھتی ہوئی تحريک سے پہلے 

 ہی خار کھا رہا تھا۔".

 ئەرەپچە: َحَسَدہُ.

 

 واحد( -}خاک{)مؤنث  خاک

 . مٹی/  تۇپراق توپا، ①

" اس سرزميں کو الکھوں براتيوں کی بال امتياز 

مہمان نوازی کا شرف حاصل ہے يہاں کی خاک 

 باعث نجات ہے".

 ئەرەپچە: تَُراٌب.

 . گرد/  توزان - چاڭ ②

" خاکی برجيس اور خاکی ريشمی بنيان پہنے تھيں۔ 

ان کے لمبے لمبے بالوں ميں جنگل کی خاک اٹی 

 ہوئی تھی".

 ئەرەپچە: ُغبَاٌر.

 

 }خاک + آ + لُود{ )فارسی( خاک آلُود

 جمع: خاک آلُوْدگان }خاک + آ + لُود + گان{ 

چاڭ باسقان، توپا باسقان / مٹی مال، دھول سے اٹا 

 ہوا .

 

؎ ڈريے چشم سرمہ گوں سے خوب رويوں کی کہ 

 زہر

 بے طرح ہے اس ميں خاک آلود جو زنبو رہے

 

.ئەرەپچە: ُمغْ   بَرٌّ

 

 }خاک + سار{ )فارسی( خاْکسار

 كەمتەر.

 ئەرەپچە: ُمتََواِضٌع.

 

 }خاک + سا + ری{ )فارسی( خاْکساری

 كەمتەرلىك / عاجزی .

 ئەرەپچە: تََواُضٌع.

 

 -}خا + ِکس + تَر{ )فارسی()مؤنث  خاِکْستَر

 واحد(

 كۈل / جلی ہوئی چيز کی راکھ .

ستر " وہ اپنی آگہی کی آگ ميں جل جل کر خاک

 ہوتی رہتی ہيں۔".

 ئەرەپچە: َرَماٌد.

 

 واحد( -}خا + لَہ{ )عربی()مؤنث  خالَہ

 جمع: خاالئِيں }خا + ال + ايں )ی مجہول({

 ئەرلىك شەكلى : خالُو }خا + لُو{ 

ھامما ) ئانىنىڭ ھەمشىرىسى ( / ماں کی بہن، ماسی 

. 

" خالہ صاحب ان سے پيچھا چھڑانا آسان کام 

 نہيں۔".

 َخالَةٌ.ئەرەپچە: 
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 واحد( -}خا + َوْند{ )فارسی()مذکر  خاَوْند

 ئاياللىق شەكلى : بِيوی }بی + وی{ 

 ئايال نىڭ ئېرى / شوہر، خصم، بيوی کا مياں .

 " اس کا خاوند ہاتھی پکڑنے کا کام کرتا تھا۔".

 ئەرەپچە: َزْوٌج.

 husbandئىنگلىزچە: 

 

 چ…….. خ 

 

ر  -نث }َخچ + َچر{ )سنسکرت()مذکر، مؤ َخچَّ

 واحد(

ريں }َخچ + َچريں{   جمع: َخچَّ

قېچىر / يہ جانور گھوڑے اور گدھے کے مالپ کا 

 نتيجہ ہے .

" معتصم نے .... اسلحہ، خچر، چرمی خيمے.... 

 اور جملہ فوجی سامان....کثرت سے فراہم کيا۔".

 ئەرەپچە: بَْغٌل.

  A muleئىنگلىزچە: 

 

 د……… خ 

 

 سی(}ُخدا + تَْرس{ )فار ُخدا تَْرس

 تەقۋادار، خۇداگۇي / هللا سے ڈرنے واال .

" منصف مزاج اور خدا ترس بادشاہوں نے بہتيرا 

 کچھ کيا ہے۔".

.  ئەرەپچە: تَِقيٌّ

 

}ُخدا + تَر + سی{ )فارسی()مؤنث  ُخدا تَْرسی

 واحد( -

 تەقۋادارلىق / هللا سے ڈرنا، هللا کا خوف کرنا .

ت کی " شاہد صاحب نے يقيناً خدا ترسی اور دوس

 دوستی کا ثبوت ديا۔".

 ئەرەپچە: تُقَاةٌ ) التُّقَى ( 

 

 }ِخد + َمت + گار{)مذکر( ِخْدَمت گار

 جمع: ِخْدَمت گاران }ِخد + َمت + گا + ران{ 

خىزمەتچى، چاكار، خادىم / خادم، نوکر، مالزم 

 وغيرہ .

" نظام خالفت ميں اميرالمومنين صرف خدمت خلق 

 ہے۔".کے جذبے سے خدمت گار ہوتا 

 ئەرەپچە: خاِدٌم.

 

 }َخر{ )فارسی()مذکر( َخر

 ئېشەك / گدھا، حمار .

 

 ؎ قوم کی تاريخ سے جو بے خبر ہو جائے گا

 رفتہ رفتہ آدميت کھو کے خر ہو جائے گا

 

 ئەرەپچە: ِحَماٌر.

 

 }َخر + را + ٹا{ )مقامی( َخّراٹا

خرخر کی آواز جو حلق سے سوتے  خورەك / 

 وقت نکلتی ہے .

 ە: َغِطْيٌط.ئەرەپچ

 

 -}َخر + بُو + َزہ{ )فارسی( )مذکر  َخْربُوَزہ

 واحد(

 " يەنە بىر خىل يېزىلىشى "

 َخْربُوز }َخر + بُوز{ 

 جمع: َخْربُوزے }َخر + بُو + زے{ 

 قوغۇن .
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" يہاں سے ميرے ليے کھانا اور خربوز تربوز 

 کافی مقدار ميں آتے تھے".

اُم.  ئەرەپچە: الشَّمَّ

 muskmelonئىنگلىزچە: 

 

 

}َخر + گوش )و مجہول({  َخْرگوش

 )فارسی()مذکر(

 توشقان .

" خرگوش سبزی خور حيوان ہے جو گھاس پتے 

گاجر اور اسی قسم کی ديگر سبزياں بطور غذا 

 استعمال کرتا ہے۔".

 ئەرەپچە: أَْرنٌَب.

  rabbit ئىنخلىزچە: 

 

 }َخِری + دار{ )فارسی()مذکر( َخِریدار

 خېرىدار / گاہک .

" اپنی نام نہاد .... عظمت اور عزت بيچ رہی ہو تو 

پھر يہ کيوں ديکھتی ہو کہ خريدار کا رنگ کيا 

 ہے".

 ئەرەپچە: ُمْشتَِرْي.

 

 ز…….. خ 

 واحد( -}َخزاں{ )فارسی()مؤنث  َخزاں

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 ِخزاں }ِخزاں{ 

 جمع: َخزائيں }َخزا + ايں{ 

درختوں کے پتے كۈز پەسلى / وہ موسم جس ميں 

 جھڑ جاتے ہيں .

 " موسم خزاں کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی".

 ئەرەپچە: َخِرْيٌف.

 

 ش…….. خ 

 

 }ِخْشت{ )فارسی( ِخْشت

 خىش، كېسەك / اينٹ .

 ئەرەپچە: ِلْبنَةٌ.

 

 }ُخْشک{ )فارسی( ُخْشک

 قۇرۇق، قۇرغاق / ترکی کی ضد، سوکھا .

ہی " ندی نالے .... ميدان پار کرنے سے پہلے 

 خشک ہو جاتے ہيں".

، يَابٌِس.  ئەرەپچە: َجافٌّ

 

 ل…….. خ 

 

 واحد( -}َخال + باز{)مذکر  َخال باز

 جمع: َخال بازوں }َخال + با + زوں{ 

ئالەم ئۇچقۇچىسى / خال ميں جانے يا سفر کرنے 

 واال شخص .

" پہلی پرواز کے بعد اب متعدد خال باز خال ميں 

 پرواز کريں گے".

 ُح الفََضاء، َرائُِد الفََضاء .ئەرەپچە: َمالَّ 
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 }َخال + پَے )ی لين( + ما{)مذکر( َخال پَیما

ئالەم ئۇچقۇچىسى / خال ميں جانے يا سفر کرنے 

 واال شخص .

" مسافر گاڑی ميں ايک کاک پٹ ہوگا جس ميں 

 ايک خال پيما اور اس کا ساتھی پائلٹ ہوگا۔".

ُح الفََضاء، َرائُِد الفَ   َضاء .ئەرەپچە: َمالَّ

 

 م……. خ 

 

 }ُخمار + آ + لُود{ ُخمار آلُود

 يەنە بىرخىل يېزىلىشى " " 

 ُخمارآلُوَدہ }ُخمار + آ + لُو + َدہ{ 

 مەست ئادەم / نشے ميں ُچور، مست، مخمور .

 ئەرەپچە: ُسْكَراُن.

 

ن…….. خ   

 }َخن + َجر{ )عربی()مذکر( َخْنَجر

پ خەنجەر ) ئىككى بىسلىق ، ئۇرۇش قورالى قىلى

ئىشلىتىشكە بولىدىغان بىر خىل چوڭ پىچاق ( / کسی 

 قدر چوڑے خمدار پھل کا عموماً دو دھارا چُھرا .

 

 ؎ قاتل جس کی زد سے خود محفوظ رہ سکے

 ايسا کوئی خنجر نہيں ديکھا بہت دنوں سے

 

 ئەرەپچە: َخْنَجٌر.

 

 }ُخنَک{ )فارسی( ُخنَک

 سوغۇق / سرد، ٹھنڈا .

 جھرجھری اٹھی ہے۔"." ايک دم بدن ميں خنک 

 بارد. ئەرەپچە: 

 

 واحد( -}ُخْنکی{ )فارسی()مؤنث  ُخنَکی

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 ُخْنکی }ُخن + کی{ 

 سوغۇقلۇق / سردی، ٹھنڈک .

" ايسا سمندر جسے اوس کی چند بے نام بوندوں 

 کی خنکی بھی حاصل نہ تھی۔".

 ئەرەپچە: بُُروَدةٌ.

 

 و……… خ 

 ی()مذکر (}خاب{ )فارس خواب

 جمع: خوابوں }خا + بوں {  

 ئۇيقۇ / سو جانے کا عمل يا کيفيت، نيند .

 

 ؎ کل رات کيا عجيب سماں ميرے گھر ميں تھا

 آنکھيں تھيں محو خواب مدينہ نظر ميں تھا

 

 ئەرەپچە: نَوٌم.

 sleepئىنگلىزچە: 

 نظر ميں نيند جو حالت يا صورت وہ/  چۈش ②

 . رويا سپنا، آئے،

ب ميں ابھی ديکھ رہا تھا وہ بھی مجھے " جو خوا

 ياد ہے۔".

 ئەرەپچە: ُرْؤيَا.

 dreamئىنگلىزچە: 
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 }ُخْرد + بِيں{ )فارسی( ُخوْردبِیں

مىكروسكوپ ) ناھايىتى كىچىك جىسىمالرنى 

كۆرۈش ئۈچۈن ئىشلىتىلدىغان ئوپتىك ئەسۋاب ( / 

ايک آلہ جس کے ذريعے چحھوٹی سے چھوٹی 

 گنا بڑا نظر آتی ہے .چيز اپنی جسامت سے کئی 

 ئەرەپچە: ُمْجِھٌر.

 

 

 

 }ُخر + دو + نوش{ )فارسی( ُخوْرد و نوش

 يېمەك ئىچمەك / کھانا پينا، اکل و شرب .

 ئەرەپچە: الطعام و الشراب، َمأَْكٌل و َمْشَرٌب.

 

 }ُخش + قِس + َمت{ خوش قِْسَمت

تەلەيلىك ، ئامەتلىك / نصيبہ ور، اچھی تقدير واال، 

 . خوش نصيب

، َحَسُن البَْخِت، َسِعْيٌد.  ئەرەپچە: َحَسُن الَحظ ِ

 

 }ُخش + نُو + دی{ )فارسی( خوْشنُودی

مەمنۇنلۇق ، رازى ، خۇرسەن ، مىننەتدار بولۇش 

 رضا مندی . ھالىتى / 

 ئەرەپچە: الِرَضاُء.

 }َخوف + ناک{ )عربی( َخوْفناک

قورقۇنچىلۇق / ڈراونا، ہولناک، وحشت ناک، 

 بھيانک .

انہوں نے ديکھا کہ سياہ رنگ کا ايک خوفناک " 

 ديو بيٹھا ہے۔".

 ئەرەپچە:ُمِخْيٌف، ُمْرِعٌب، ُمِرْيٌع.

 

 

 واحد( -}ُخون{ )فارسی()مذکر  ُخون

 . لہو/  قان ①

" خون کے سرخ خلئے بيضوی اور مرکزہ دار 

 ہوتے ہيں۔".

 ئەرەپچە: َدٌم.

 . خونريری قتل، /  ئۆلتۈرۈش ②

ثواب عظيم ہے۔ مسلمان کا  " کسی کی جان بچانا

 خون مسلمان پر حرام ہے۔".

 ئەرەپچە: قَتٌْل.

 

 

 }ُخون + بَہا{ )فارسی()مذکر( ُخون بَہا

دىيەت ) قاتىل ئۆلتۈرۈلگۈچى تەرەپكە بېرىدىغان 

تۆلەم ( / وہ نقدی جو مقتول کے وارث اس کے 

 عوض ميں ليں، ديت .

 

 ؎ مالک ہر دو جہاں، اس کی خبر ہے تجھے

 ہيدوں کا ہے خاِک وطن خون بہاميرے ش

 

 ئەرەپچە: ِديَةٌ.
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ا……. د   

 واحد( -}دا + دا{ )سنسکرت()مذکر  دادا

 جمع: دادے }دا + دے{

 ئاياللىق شەكلى : دادی }دا + دی{ 

 چوڭ دادا، بوۋا / باپ کا باپ .

" دادا .... بغير اس افشاں کے نوالہ نہيں توڑتے 

 تھے۔"

 ئەرەپچە: َجدٌّ.

 

 }دا + دی{ )سنسکرت( دادی

 چوڭ ئانا، موما / باپ کی ماں .

 ئەرەپچە: َجدَّةٌ.

 

}دا + ُرل )ا غير ملفوظ( +  داُراْلُحُکوَمت

 ُحُکو + َمت{ )عربی(

 پايتەخت، مەركەز / دارالِخالفہ .

 ئەرەپچە: عاِصَمةٌ. 

 

}دا + ُرل + ِخال + فَہ{  داُراْلِخالفَہ

 )عربی()مذکر ( 

 لىشى "" يەنە بىرخىل يېزى

 داُراْلِخالفَت }دا + ُرل + ِخال + فَت{ 

 جمع: داُراْلِخالفے }دا + ُرل + ِخال + فے{ 

 پايتەخت / دار السلطنت، دارالحکومت .

" ميرٹھ کی .... چھاؤنی دارالخالفہ دہلی سے 

صرف چھتيس ميل کے فاصلہ پر ايک اہم فوجی 

 چھاؤنی تھی۔".

 ئەرەپچە: َحاِضَرةٌ )ج( َحَواِضُر.
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 واحد( -}داس + تان{ )فارسی()مؤنث  داْستان

 جمع: داْستانيں }داس + تا + نيں )ی مجہول({ 

 ھېكايە، قىسسە / قصہ، کہانی .

" اس کاوش کی داستان کو تاريخ کہتے ہيں جس کا 

 .بيشتر حصہ .... جبلتوں ميں کھو گيا۔"

ةٌ.  ئەرەپچە: قِصَّ

 storyئىنگلىزچە: 

 

 مذکر(}دا + ماد{ )سنسکرت() داماد

 كۈيئوغۇل / بيٹی کا شوہر .

" تينوں نوجوانوں ميں سے ہر ايک کی تمنايہی 

 تھی کہ کہ وہ زميندار کا داماد بن جائے۔".

 ئەرەپچە: ِصْھٌر )ج( أَْصَھاٌر ، َختٌَن )ج( أَْختَاٌن.

 

 }دا + َمن{ )فارسی()مذکر( داَمن

كىيىمنىڭ ئېتىكى، ئېتەك / کرتے وغيرہ کا گريبان 

 ا حصہ .سے نيچے ک

 

 ؎ گزرتی آرہی ہے جيسی مجھ پر

 مرے دامن کے اک اک تار سے پوچھ

 

 ئەرەپچە: ذَْيُل الثَّوب.

 

 }دا + َمنے + کوہ )و مجہول({ داَمِن کوہ

پہاڑ کے  تاغ باغرى، تاغ ئېتىكى، تاغ تۈۋى / 

 نيچے کی وادی .

 ئەرەپچە: َسْفُح الَجبَل.

 

 }دانت )ن غنہ({ )پراکرت()مذکر (  داْنت

 مع: َدْندان }َدن + دان{ ج

 چىش / دندان .

" دانت پر سفيد چمک دار مادہ کی تہہ چڑھی ہوتی 

 ( کہتے ہيں".Enamelہے جسے انيمل )

 ئەرەپچە: ِسنٌّ )ج( أَْسنَاٌن.

 

 

 

 }دا + نِس + تَہ{ )فارسی( دانِْستَہ

قەستەن ، بىلىپ تۇرۇپ، ئۇقۇپ تۇرۇپ / جان 

 . بوجھ کر، جانتے اور سمجھتے ہوئے

" انہوں نے دانستہ يا نادانستہ اردو شاعری کی 

 روايت کو آگے بڑھانے ميں حصہ ليا ہے۔".

ًدا، قَْصًدا، ِعْلًما، َمَع الِعْلِم.  ئەرەپچە: ُمتَعَم ِ

  knowingly, wittinglyئىنگلىزچە: 

 

 }دا + نَہ{ دانَہ

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 دانا }دا + نا{ 

 جمع: دانے }دا + نے{ 

غداي ، قوناق قاتارلىق باشاقلىق زىرائەتلەر ۋە بۇ

پۇرچاق ، ماش قاتارلىق زىرائەتلەر ھوسۇلىنىڭ 

 دانىسى ، ئۇرۇق / اناج يا غلے کا بيج، تُخم .

" فصل کے پکنے کے وقت درجہ حرارت کی 

 کمی دانوں اور ان کے وزن پر اثر ڈالتی ہے".

 ئەرەپچە: َحبَّةٌ.
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 واحد( -نی{)مذکر }دا + نَہ + پا +  دانَہ پانی

 جمع: دانے پانی }دا + نے + پا + نی{ 

 رىزىق / آب و دانہ، رزق .

 

 ؎ کيا غرض تھی کيوں ميں آتا گلش ايجاد ميں

 کھينچ اليا ہے فقط اس دانے پانی کا سبب

 

 ئەرەپچە: الِرْزُق.

 

 ب…….. د 

 

 }َدبا + نا{ )پراکرت( َدبانا

 . بېسىم ئىشلىتىش / دباؤ ڈالنا، مجبور کرنا

 

 ؎ ديکھ بکھری ہوئی دنيا کو دبانے کی نہ سوچ

 باز آئے گی بغاوت سے نہ باز آئی ہے

 

 ئەرەپچە: َضغََط عليە.

 

 خ……. د 

 

 واحد( -}ُدخ + تَر{ )فارسی()مؤنث  ُدْختَر

 جمع: ُدْختَران }ُدخ + تَران{

 ئەرلىك شەكلى : پَِسر }پَِسر{ 

 قىز، قەز باال / لڑکی .

درويش کو راستے سے  " سہيليوں کے کہنے پر

ہٹانے کے ليے دختر راجہ درويش سے کہتی ہے 

کہ اگر تو عاشق صادق ہے تو مانند حباب دريا ميں 

 ڈوب جا ".

 ئەرەپچە: بِْنٌت.

 girlئىنگلىزچە: 

 ر……… د 

 

 }َدراز + قَد{ َدراز قَد

بويى ئېگىز، شادىپاچاق ئادەم، دارازا / جس کا قد 

 لمبا ہو، دراز قامت .

خشخشی داڑھی واال ميجر اور دراز قد  " اس کا

سارجنٹ موٹر سے کود ہی نہ سکے اور وہيں 

 بيٹھے رہے ".

 ئەرەپچە: َمِدْيُد القَاَمِة.

 

 واحد( -}َدراں + تی{ )سنسکرت()مؤنث  َدراْنتی

 جمع: َدراْنتِاں }َدراں + تِياں{ 

ئورغاق / کھيتی کاٹنے کا قوس کی شکل کا آلہ، 

 ہنسا .

 

صروف رہی ہاتھوں ميں درانتی ؎ گاتی اور م

 تھامے

سنتا رہا اک گوشے سے ميں سانس کو اپنے 

 روکے

 

 َجٌل )ج( َمنَاِجُل.ئەرەپچە: ِمن

 

 

 

 }َدر + بان{ )فارسی( َدْربان

دەرۋازىۋەن، ئىشىك باقار / محافظ جو دروازے پر 
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 رہے .

 

 ؎ سبز گبند کی جو دربانی ميں کرتا اڑ کر

 بڑھ کر ہوتا سارے دربانوں سے رتبہ مرا

 

اٌب، َحاِرُس الباب.  ئەرەپچە: بَوَّ

 Door-keeper, gate-keeperئىنگلىزچە: 

 

 ()انگريزی(Dozen}َدر + َجن{) َدْرَجن

 جمع: َدْرَجنيں }َدر + َجنيں{ 

 ئون ئىككى دانە / ايک جنس کی بارہ چيزيں .

" اقوام متحدہ کے ماتحت ايک درجن کے قريب 

 ں۔"..... ادارے کام کر رہے ہي

ْينَةٌ، َدْستَةٌ.  ئەرەپچە: َدز ِ

 

 }َدر + َحقی + قَت{ َدرَحِقیقَت

 ئەمەلىيەتتە / اصل ميں، حقيقت ميں، حقيقتاً .

 

 ؎ درحقيقت بے خودی وجہ شعور ديد تھی

 ہوش کا عالم حجاب جلوہ جانا نہ تھا

 

 ئەرەپچە: في الحقيقة، َحِقْيقَةً.

 

 }َدَرْخت{ )فارسی()مذکر( َدَرْخت

 َرختوں }َدَرخ + توں{ جمع: دَ 

 دەرەخ / شجر .

 

 ؎ يہ پيار ہے کہ دل ہے يہ شراب ہے کہ جاں ہے

 يہ درخت ہيں کہ سائے کسی دست مہرباں کے

 

 ئەرەپچە: َشَجٌر.

  A treeئىنگلىزچە: 

 

 

 }َدر + دے + َزہ{ )فارسی( )مذکر(َدْرِد َزہ 

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 َدرِد ِزہ }َدر + دے + ِزہ{ 

لغاق، تۇغۇت تولغىقى / وہ تکليف جو حاملہ کو تو

بچے کی پيدائش سے کچھ دير پہلے شروع ہوتی 

 ہے .

" اچانک اس کے دل ميں درد زہ کی سی ٹيس 

 اٹھی۔".

 ئەرەپچە: َمَخاٌض.

 

 }َدر + دے + َسر{ )فارسی()مذکر( َدْرِد َسر

 باش ئاغرىقى / سر کا درد .

 

 ؎ زندگی ہے يہ درد سر آخر

 کہاں مفر آخر موت سے ہے

 

 ئەرەپچە: ُصَداٌع.

 headacheئىنگلىزچە: 

 

 واحد( -}َدر + زی{ )فارسی()مذکر  َدْرزی

 ئاياللىق شەكلى : َدْرَزن }َدر + َزن{ 

سەيپۇڭ / وہ شخص جو پيشے کے طور پر کپڑا 

 سينے کا کام کرتا ہو .

" ميرے والد صاحب درزی تھے بھائی صاحب 

 بھی درزی تھے۔".

 يَّاٌط.ئەرەپچە: خَ 
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 }َدر + ِميا + نَہ{ )فارسی( َدْرِمیانَہ

 جمع: َدْرِميانے }َدر + ِميا + نے{ 

ئوتتۇرا دەرىجىلىك، ئوتتۇرا ھال / بيچ کا، درميان 

 کا، درميانی، متوسط .

" پيشانی چوڑی، قد درميانہ، رنگ گورا، ناک 

ستواں، داڑھی شرعی، سر سے گردن تک لمبے 

 بال۔".

 ٌط.ئەرەپچە: ُمتََوس ِ 

 

 واحد( -}َدِرن + َدہ{ )فارسی()مذکر  َدِرْنَدہ

 جمع: َدِرْندے }َدِرن + دے{ 

يىرتقۇچ ھايۋان، گۆشخۇر ھايۋان / دو دانتوں اور 

پنجوں سے چير پھاڑ کر گوشت کھانے واال جانور 

. 

 

 ؎ آدمی زادہ درندوں پہ ذرا غور تو کر

 ديکھ تو خاک پہ لہراتے ہيں کتنے اژدر

 

 واٌن ُمْفتَِرٌس.ئەرەپچە: َحيْ 

 

ہ واحد( -}َدر + َرہ{ )فارسی()مذکر  َدرَّ  

ے }َدر + رے{   جمع: َدر 

جىلغا، تاغ يولى، تاغالر ئارىلىقىدىكى چىغىر يول 

وہ راستہ، شگاف يا فاصلہ جو کسی پہاڑ يا دو   /

 پہاڑيوں کے درميان ميں ہو، گھاٹی، شعب .

" اس وادی ميں ايک بستی چرما زاک کہالتی ہے 

ايک وسيع درے کے درميان واقع ہے۔". جو  

 ئەرەپچە: َمِضْيٌق ، ِشْعٌب.

 

 

}َدر + يا{ )فارسی()مذکر( َدْریا  

. ندی بڑی/  دەريا ①  

" پاکستانی ہو؟ .... ميں نے بے چارگی سے سر 

ہال ديا ، پھر تو دريا کے اس کنارے تمہيں کوئی 

 بھی ہوٹل ميں جگہ نہيں دے گا۔".

 ئەرەپچە: نَْھٌر.

 . سمندر/  ېڭىزد ②

" فارسی ميں دريا سمندر کو کہتے ہيں بمبئی کے 

 عوام بھی سمندر کو دريا کہتے ہيں ".

 ئەرەپچە: بَْحٌر.

 

 }َدر + يا + ِدل{ )فارسی( َدْریا ِدل

سېخىي، قولى ئوچۇق، مەرد / بہت زيادہ سخی، 

 فياض .

" دريا دل رئيس نے شاہی خاندان کے ايک الئق 

ے آالم ديکھنا گوارا نہيں کيا ترين فرد کو مبتالئ
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اور برادرانہ تعلقات کی وجہ سے تين سو روپيہ 

 ماہوار .... مقرر کر ديا۔".

. اٌد، َسِخيٌّ  ئەرەپچە: َجوَّ

 

 -}َدر + يا + ِدلی{ )فارسی()مؤنث  َدْریا ِدلی

 واحد(

 مەردلىك، سېخىيلىق / سخاوت، فياضی، کشادہ دلی .

مضامين و " موصوف نے مطبوعہ و غير مطبوعہ 

مکاتيب اور ديگر معلومات فراہم کرنے ميں ان کا 

 جس قدر بھی شکريہ ادا کروں کم ہے۔".

 ئەرەپچە: ُجوٌد ، َسَخاَوةٌ.

 

 س………. د 

 

 واحد( -}َدس{ )پراکرت()مذکر  َدس

ئون / نو اور ايک، ايک کم گيارہ، )ہندسوں ميں( 

 ۔10

 " اس نظام )اعشاری نظام( کی اساس دس پر ہے۔".

 ەپچە: َعْشٌر م َعَشَرةٌ.ئەر

  Tenئىنگلىزچە: 

 

 }َدْست{ )فارسی()مذکر( َدْست

 قول، ئالىقان / ہاتھ، پنجہ .

 

 ؎ يہ پيالہ ہے کہ دل ہے يہ شراب ہے کہ جاں ہے

 يہ درخت ہيں کہ سائے کسی دسِت مہرباں کے

 

 ئەرەپچە: يٌَد.

 

 -}َدس + تار{ )فارسی()مذکر، مؤنث  َدْستار

 واحد(

 اريں }َدس + تا + ريں{ جمع: َدْست

 سەەلل / پگڑی .

 چە: ِعَماَمةٌ )ج( َعَمائِم .ُئەرەپ

 

 -}َدس + تا + نَہ{ )فارسی( )مذکر  َدْستانَہ

 واحد(

 جمع: َدْستانے }َدس + تا + نے{ 

پەلەي / کپڑے يا چمڑے کا بنا ہوا غالف جو ہاتھ 

 کے پنجے سے کالئی تک چڑھا ليتے ہيں .

 

 اپنا لہو تالش کروں؎ ميں کس کے ہاتھ پر 

 تمام شہر نے پہنے ہوئے ہيں دستانے

 

 ئەرەپچە: قُفَّاٌز.

 

 

 

 

 }َدْست + َخط{)مذکر( َدْست َخط

کسی کے نام کی عالمت يا نشانی جو اسی  ئىمزا / 

 کے قلم سے ہو .
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" کيوں بھائيو! ايسی درخواست پر کوئی تم ميں 

 سے دست خط کرتا? نہ کرتا ہرگز نہ کرتا! ".

 چە: تَوقِيٌع.ئەرەپ

 

 }َدْست + کار{ )فارسی( َدْست کار

 ھۈنەرۋەن / کاری گر، ہنرمند .

 ئەرەپچە: َصاِحُب ِصنَاَعِة اليََدِويَِّة.

 

 }َدْست + ِگير{ )فارسی( َدْست ِگیر

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 دستگير }دست + گير{ 

 ياردەمچى، مۇئاۋىن / مددگار، معين .

ی شرِف دوجہاں اور "عرفات کے ميدان ميں اس

 دست گير افتادگاں کو ديکھا۔".

 ئەرەپچە: ُمَساِعٌد، ُمِعْيٌن.

 

 }َدس + تی + بَم{)مذکر( َدْستی بَم

قول بومبىسى، گرانات / چھوٹا بم جو ہاتھ سے 

 پھينکا جائے .

" مخالف گروپوں نے مشہد ميں سالگرہ کے ليے 

 مارچ کرنے والوں پر دستی بم پھينکا۔".

 ِذْيفَةٌ يََدِويَّةٌ.ئەرەپچە: قَ 

 

 }َدس + تی + گَھڑی{ )فارسی( َدْستی گَھڑی

 قول سائىتى / کالئی پر باندھنے کی گھڑی .

 ئەرەپچە: ساعة اليد.

 

 

 

 }َدس + واں{ )پراکرت( َدْسواں

 ئاياللىق شەكلى : َدْسِويں }َدس + ِويں{ 

 ئونىنچى / جس کا شمار نو کے بعد ہو، دہم .

بارہويں برس کے دسويں " ہماری اسيری کے 

 مہينے کی پانچويں تاريخ کو يوں ہوا۔".

 ئەرەپچە: َعاِشٌر.

 

 ش……… د 

 

 }ُدش + نام{ )فارسی()مذکر، مؤنث( ُدْشنام

 تىل، ھاقارەت، دەشنەم / گالی، برا بھال .

 

؎ اب تو اس زہر کی اک بوند بھی مجھ پر ہے 

 حرام

 ديکھو اب قرض کی مے کا نہيں حاصل دشنام 

 

 پچە: َشتٌْم، ِسبَاٌب.ئەرە
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ع…….. د   

 -}َدع + َوت + نا + َمہ{)مذکر  َدْعَوت ناَمہ

 واحد(

 جمع: َدْعَوت نامے }َدع + َوت + نا + مے{ 

تەكلىپ قەغىزى، باغاق، تەكلىپ نامە / کسی تقريب 

 ميں بالوے کا رقعہ، خط يا تحرير .

" محکمہ تعلقات عامہ پنجاب تمام تقريبات کے ليے 

 امے اردو ميں طبع کرائے۔".دعوت ن

 ئەرەپچە: َرْقعَةُ الدَّْعَوةِ.

 

 }ِدفا + عی + ال + اِن{ )عربی( ِدفاعی الئِن

مۇداپىئە لىنىيسى، قوغدىنىش سىزىقى / اگال مورچہ 

جہاں فوج حملے يا بچاؤ کے ليے متعين کی جائے 

. 

فَاع.  ئەرەپچە: َخطٌّ الد ِ

 

ک………. د   

 

 واحد( -مؤنث }ُدک + کان{ )عربی() ُدّکان

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 ُدوکان }ُدو + کان{ ُدکان }ُدکان{ 

 جمع: ُدک انيں }ُدک + کا + نيں )ی مجہول({ 

دۇكان، ماگىزىن / وہ جگہ جہاں بيٹھ کر سودا بيچا 

 جائے .

 ئەرەپچە: ُدكَّاٌن.

 shopئىنگلىزچە: 

 

 }ِدکھا + نا{ )سنسکرت( ِدکھانا

 " " يەنە بىرخىل يېزىلىشى

 ِدکْھالنا }ِدکھ + ال + نا{ 

 كۆرسەتمەك / نظر کے سامنے النا، معائنہ کرانا .

" ايريو نے ڈانٹتے ہوئے کہا "کوئی بڑا اور 

 مضبوط اور کنگھا دکھاؤ۔".

 ئەرەپچە: أََراہُ َشْيئًا.

 

 ل…….. د 

 

 }ِدل{ )فارسی()مذکر( ِدل

 يۈرەك / قلب .

کے " دل، صدری کہفہ ميں پھيپھڑوں کے خانوں 

درميان کی جگہ .... ميں قدرے بائيں جانب واقع 

 ہوتا ہے۔ يہ شکل ميں تکونا ہوتا ہے۔".

 ئەرەپچە: قَْلٌب.

 

 

  دل آجانا

ياخشى كۆرۈپ قالماق، كۆيۈپ قالماق / کسی سے 

 محبت ہو جانا، دل کا کسی طرف مائل ہو جانا .

 ؎ کيا کروں کيوں کر رکوں ناصح رکا جاتا ہے

ہے اس سے جس پر آجاتا ہے  دل پيش کيا چلتی 

 دل

 

 ئەرەپچە: َعِشَق.

 

 دل اچاٹ ہونا 

زېرىكمەك، ئىچى پۇشماق، بىزار بولماق / جی 
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 اکتانا، دل نہ لگنا، دل بے زار ہونا .

" اکثر کا دل دو چار دن بعد تعليم سے اچاٹ ہو 

 جاتا تھا۔".

 ئەرەپچە: َسئَِم الشَّْيَء، َملَّ ِمَن الشَّْيِء.

 

 واحد( -ال + َور{ )فارسی()مذکر }دِ  ِدالَور

 باتۇر، جۈرئەتلىك / بہادر آدمی، جری .

 

 ؎ حق ميں تيرے ہے دعا ميری يہ اب شام و سحر

 اے دالور مرد ميداں، شہ سوار ويت نام

 

 ئەرەپچە: بَاِسٌل، ُشَجاٌع.

 

 }ِدال + َوری{ )فارسی( ِدالَوری

 باتۇرلۇق، جۈرئەتلىك / بہادری، شجاعت .

 ر دردمندی ان فضائل کی مثاليں ہيں۔"." دالوری او

 ئەرەپچە: بََسالَةٌ.

 

 }ِدل + ِشَکس + تَہ{ )فارسی( ِدل ِشَکْستَہ

كۆڭلى سۇنۇق، غەمكىن، بىچارە، چۈشكۈن / 

 رنجيدہ، آزردہ، افسردہ، مايوس .

" آج تک ميں نے کسی کو اس قدر دل شکستہ اور 

 رنجيدہ نہيں ديکھا۔".

 ر ، َمْكُسوُر القَْلب .ئەرەپچە: َمْكُسوُر الَخاطِ 

 

 

 }ِدل + وا + ال{)مذکر( ِدل واال

 جمع: ِدل والے }ِدل + وا + لے{

 ئاياللىق شەكلى : ِدل والی }ِدل +وا + لی{ 

 . فياض سخی،/  مەرد سېخى، ئوچۇق، قولى ①

" واحدی صاحب کی طرح يہ بھی وضع دار دل 

 والے تھے۔".

.  ئەرەپچە: َسِخيٌّ

 

 واال، حوصلے دليری،/  جۈرئەتلىك باتۇر، ②

 . جری

 

؎ پتھر کو بھی چھو کر ديکھا ہے دل والوں نے 

 پر تيرا دل

کس طرح اسے پتھر کہيے پتھر ميں بھی اک 

 چنگاری ہے

 

 ئەرەپچە: بَاِسٌل، ُشَجاٌع.

 

 

}ِدلير )ی مجہول({ )فارسی( ِدلیر  

جۇرئەتلىك، باتۇر / خوف، جھجک يا ہچکچاہٹ 

پر آمادہ .کے بغير کسی کام يا اقدام   

 " وہ ايک دلير عورت ہے۔".

 ئەرەپچە: َجِرىٌء.

 

 

 واحد( -}ِدلے + ری{ )فارسی()مؤنث  ِدلیری

جۈرئەت، جاسارەت / دلير  باتۇرلۇق،جەسۇرلۇق، 

کا اسم کيفيت، بے باکی، بے خوفی، شجاعت، 

 بہادری .

" جب بزدل سامنے سے ٹل گيا تو دليری صابون 

 ".کی جھاگ کی طرح بيٹھ جائے گی۔

 ئەرەپچە: ُجْرأَةٌ، بََسالَةٌ، ُشَجاَعةٌ.
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 }َدم + بَُخد{ )فارسی( َدم بَُخود

 جىمجىت، ئۈنسىز / خاموش، ساکت، چپ چاپ .

" ہم سمٹ کر دم بخود ايک کونے ميں کھڑے ہو 

 گئے۔".

 ئەرەپچە: ساكت، صامت.

 silentئىنگلىزچە: 

 . مبہوت ہکابکا، ششدر،/  حيران تاڭ - ھاڭ ②

ت باری تعاٰلی کے وہ رنگ رنگ اور دم " يہ تجليا

بخود کر دينے والے مظاہر ہيں جو اس کی قدرت 

 کاملہ کے آئينہ دار ہيں۔".

 ئەرەپچە: َمْبُھوٌت.

 aghastئىنگلىزچە:

 

 

 ن…….. د 

 

 }ِدن{ )سنسکرت()مذکر( ِدن

كۈن چىققاندىن تارتىپ كۈن پاتقۇچە  كۈندۈز ) 

وب بولغان ۋاقىت ( / سورج کے نکلنے سے غر

 ہونے تک کا عرصہ، رات کی ضد .

" ايک دن ہم نے پوچھا بابا شراب کے متعلق آپ 

 کا کيا خيال ہے۔".

 ئەرەپچە: نََھاٌر.

( /  سائەت 24 يەنى كېچەكۈندۈز بىر)  كۈن ②

 ب .ش و روز مدت، کی گھنٹے چوبيس

" کئی دن ميں يہ خط پڑھتا رہا ميں نے جواب بھی 

 ر نہيں تھا۔".لکھا .... وہ ميرے خط کا منتظ

 أَيَّاٌم. ئەرەپچە: يَوٌم )ج( 

ً / ) چاغ مەزگىل، ۋاقىت، ③  . زمانہ وقت،( مطلقا

" پھر اسے احمد بشير مل گيا .... وہ ان دنوں 

 بالکل گرين يوتھ تھا۔".

 ئەرەپچە: َزَمٌن، اََواٌن.

 }ِدن + بَِدن{ )سنسکرت( ِدن بَِدن

، كۈنگە، كۈنسېرى، كۈنسايىن / ہر روز -كۈندىن 

 روزانہ، رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ .

" بہت دوا عالج کيا ليکن اس کی حالت دن بدن 

 گرتی گئی۔".

 ئەرەپچە: يَوًما فَيَوًما.

 

 

 واحد( -}ُدم + بَہ{ )فارسی()مذکر  ُدْنبَہ

 جمع: ُدْنبے }ُدن+ بی{

 چىشى شەكلى : ُدْنبی }ُدم + بی{ 

قوچقار / مينڈھا جس کی دم چکی کے پاٹ کی 

 ول اور بھاری ہوتی ہے، مينڈھا .طرح گ

 

 ؎ دنبے کہاں نصيب کہ قربانياں کريں

 دل ميں ہزار شوق ہو مٹھی ميں زر کہاں

 

 ئەرەپچە: َكْبٌش، َخُروٌف.

 

 

 }ِدن + بَھر{ )سنسکرت( ِدن بَھر

 كۈن بويى، پۈتۈن كۈن / تمام دن، سارا وقت .

" ايک سے ايک دالور جان کی بازی لگائے ِدن 

 ا۔".بھر لڑتا رہ

 ئەرەپچە: ُطوَل النََّھار، ُطوَل اليَوم، ِطَواَل اليَوم.

 The whole day, all dayئىنگلىزچە: 

 

 }َدن + دان{ )فارسی( َدْندان

ئادەم ۋە يۇقىرى دەرىجىلىك ھايۋانالرنىڭ  چىش ) 

ئوزۇقلۇق چايناش ۋە نەرسىلەرنى چىشلەش ئۈچۈن 
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 خىزمەت قىلىدىغان ئورگىنى ( / دانت .

.ئەرەپچە  : ِسنٌّ

 

 }َدن + دان + ساز{ )فارسی( َدْندان ساز

چىش دوختۇرى مصنوعی دانت بنانے واال، ڈينٹسٹ 

. 

" دندان ساز بے نيازی سے اس کی داستان سنتا 

 رہا۔".

 ئەرەپچە: َطبِْيُب االَْسنَان.

 dentistئىنگلىزچە: 

 

 

 

 واحد( -}َدن + دا + نَہ{ )فارسی()مذکر  َدْندانَہ

 }َدن + دا + نے{  جمع: َدْندانے

ھەرە ، تارغاق قاتارلىق نەرسىلەرنىڭ چىشى / آرا، 

درانتی، کنگھی يا بال کترنے کی مشين وغيرہ کا 

 کاٹنے کی شکل کا دانتا .

" ان کے عالوہ کچھ اور بھی آسی ليٹرز ہيں جن 

کی آوٹ پٹ سائن ويو نہيں ہوتی بلکہ آری کے 

 .دندانوں کی طرح يا مربع شکل کی ہوتی ہے۔"

 ئەرەپچە: ِسنُّ الِمْنَشار.

 

 و………. د 

 

 واحد( -}َدوا{ )عربی()مؤنث  َدوا

 جمع: َدوائيں }َدوا + ايں )ی مجہول({ 

دورا / جڑی بوٹی يا دوسرے اجزا سے بنائی ہوئی 

 چيز جس سے کسی بيماری کا عالج کيا جائے .

 

 ؎ ضبط کی حد سے گزر جاؤں گا

 تب ترے غم کی دوا پاؤں گا

 

 َدَواٌء.ئەرەپچە: 

 Medicineئىنگلىزچە: 

 

 

 واحد( -}َدوات{ )عربی()مؤنث  َدوات

 جمع: َدواتيں }َدوا + تيں )ی مجہول({ 

سىياھ قۇتىسى / سياہی )روشنائی( رکھنے کا ظرف 

. 

" روشنائی کی بوتل آگے جھکی اور خالی دواتوں 

 سے ٹکرا کر لڑھکنے لگی۔".

 ئەرەپچە: َدَواةٌ.

 

 

 واحد( -+ نَہ{)مذکر  }َدوا + خا َدواخانَہ

 جمع: َدواخانے }َدوا + خا + نے{ 

دوختۇرخانا / شفاخانہ، وہ جگہ جہاں معالج مرض 

 کی تشخيص کر کے دوا تجويز کرتا ہے .

 ئەرەپچە: ُمْستَْشفَى.
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 }دو + با + َرہ{ )فارسی( دوباَرہ

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 دوبارا }دو + با + را{ 

دىن / دوسری دفعہ، دوسری بار، يەنە بىر قېتىم، قايتى

 مکرر .

 

 ؎ آج کسی کو تنہا پا کر دل ميں ايسی ہوک اٹھی

جيسے سچ مچ مجھ سے کوئی آج دوبارہ بچھڑا 

 ہے

 

ةً اُْخَرى.  ئەرەپچە: َمرَّ

 

 

 واحد( -}دو )و مجہول( + پَْہر{)مؤنث  دوپَْہر

چۈش، چۈش ۋاقتى / دن کے بارہ بجے کا وقت 

ر ہوتا ہے، دن کا درميانی جب آفتاب نصف النہار پ

 حصہ .

" مئی کی دوپہر پروفيسر نير مسعود کی بيٹھک 

 انيس اشفاق نوجوانوں کا دستہ لے کر آن پہنچے۔".

 ئەرەپچە: ُظْھٌر، َظِھْيَرةٌ.

 Midday, noonئىنگلىزچە: 

 

 

}دو + چار{ )فارسی( دو چار  

 بىر نەچچە، بىر قانچە / کچھ، چند .

 

سے بھی آتا ہے حجاب؎ اپنے دو چار گناہوں   

 ہم خطا کار دعاؤں سے بہل جاتے ہيں

 

 ئەرەپچە: ِعدَّةٌ، بِْضعَةٌ.

 

 واحد( -}ُدودھ{ )پراکرت()مذکر  ُدودھ

 سۈت.

" بازاری دودھ يا اوپر کا دودھ کسی حالت ميں 

 بھی ماں کے دودھ کے برابر نہيں ہو سکتا۔".

 ئەرەپچە: لَبٌَن ، َحِلْيٌب.

 

 واحد( -مذکر }ُدوس + را{) ُدوْسرا

 جمع: ُدوْسرے }ُدوس + رے{

 ئاياللىق شەكلى : ُدوْسری }ُدوس + ری{ 

 ئىككىنچى / پہلے کے بعد کا، ثانی، ديگر، دوم .

" ايک بار منصور مدينہ آيا وہ بنو عباس کا دوسرا 

 حکمران تھا۔".

 ئەرەپچە: الثاني.

 

 }َدو )و لين( + َلت + َمْند{ َدولَت َمْند

 ېزىلىشى "" يەنە بىرخىل ي

 َدولَتَْمْند }َدو )و لين( + لَت + َمْند{ 

باي، مالدار، دۆلەتمەن / امير، مال دار، روپے 

 پيسے واال .

" سماجی زينے کی باالئی منزل پر ايک.... دولت 

 مند جابر اور بداطوار طبقہ تھا۔".

. ، َغنِيٌّ  ئەرەپچە: ثَِريٌّ

  a rich personئىنگلىزچە: 

 

 ا{ )سنسکرت(}ُدوہ + ن ُدوہْنا

ساغماق ) سۈت بېرىدىغان جانۋارالر نىڭ 

ئەمچىكىنى بارماقالر بىلەن سىيرىپ تارتىپ سۈت 

چىقارماق ( / دودھيلے جانور کے تھنوں سے دودھ 

 نکالنا .

" سرور کونين صلی هللا عليہ وسلم گھر ميں ہوتے 
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اور مالزمين کو آٹا گوندھتے ديکھتے تو ان کے 

گوندھتے بکريوں کا دودھ  ساتھ بيٹھ جاتے اور آٹا

 دوہتے۔".

 ئەرەپچە: َحلََب الَحْيَواَن.

 

 

 

ہ………. د   

 }َدہ{ )فارسی( َدہ

 ( )تراکيب ميں مستعمل( .10ئون / دس )

 ئەرەپچە: َعْشٌر م َعَشَرةٌ.

  Tenئىنگلىزچە:

 

}َدہ )فتحہ د مجہول( +َشت + َزَدہ{  َدہَْشت َزَدہ

 )فارسی(

تۇرغۇچى / ڈرا ہوا، قورققۇچى، قورقۇنچ ھالىتىدە 

 سہما ہوا، خوف زدہ .

 " وہ کچھ دير تک دہشت زدہ وہيں کھڑا رہا۔".

 ئەرەپچە: َخائٌِف.

 

 واحد( -}َدہ + ِليز{ )فارسی()مؤنث  َدہِْلیز

 جمع: َدہِْليزيں }َدہ + لی + زيں{ 

بوسۇغا / چوکھٹ کی دہل کے نيچے اس کا بوجھ 

کڑی سہارنے کے بطور داسہ لگی ہوئی پتھر يا ل

 کی پٹی .

" ايک دوسرے سے دور دور کوئی پتھر پر کوئی 

دروازے کی دہليز پر کوئی کھڑے ہو کر شيو کر 

 رہے تھے۔".

 ئەرەپچە: َعتَبَةُ الدَّار.

 thresholdئىنگلىزچە: 

 

 

 واحد( -}َدہی{ )سنسکرت()مذکر  َدہی

 قېتىق / جما ہوا دودھ .

" بعض لوگ يائے تانيث سمجھ کر دہی کو مؤنث 

 بتاتے ہيں۔".

بَاِدي.  ئەرەپچە: الزَّ

 

ھ……… د   

 واحد( -}دھا + گا{ )سنسکرت()مذکر  دھاگا

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 دھاَگہ }دھا + َگہ{ 

 جمع: دھاگے }دھا + گے{ 

 يىپ، شوينا / ڈورا، تاگا .
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 ؎ چرخا چھوڑنا ہيں، دھاگا توڑنا ہيں 

 کچے سوت کو بھی سچے ہاتھ کاتيں

 

 ْيٌط.ئەرەپچە: خَ 

 

 واحد( -}دَھڑ + َکن{ )پراکرت()مؤنث  دَھْڑَکن

 جمع: دَھڑَکنيں }دَھڑ + َکنيں{ 

يۈرەكنىڭ سوقۇشى / )دل کی( حرکت يا حرکت 

 کرنے کی آواز .

ء کے عبد بھی چند نام ايسے ضرور نظر 1938"

آتے ہيں جن کا تعلق اپنے معاشرے سے دل اور 

 اس کی دھڑکن جيسا رہا ہے۔".

 قَاُن القَْلب.ئەرەپچە: َخفَ 

 

ڑک + نا{ )پراکرت( دَھَڑْکنا َّ  }دَھ

يۈرەك سالماق، يۈرەك سوقماق ، يۈرەك سوقۇش / 

 )دل وغيرہ کا( زور سے حرکت کرنا .

 

 ؎ بے پيئے اس کا بہکنا ہائے ہائے

 بے سبب دل کا دھڑکنھا ہائے ہائے 

 

 ئەرەپچە: َخفََق القَْلُب.

 

 }دھو )و مجہول( + َبن{ )سنسکرت( دھوبَن

 كىر يۇغۇچى ئايال / دھوبی کی تانيث .

 ئەرەپچە: َغسَّالَةٌ.

 

}دھو )و مجہول( +بی{  دھوبی

 )سنسکرت()مذکر(

 ئاياللىق شەكلى : دھوبَن }دھو + بَن{ 

كىر يۇغۇچى / کپڑے دھونے واال شخص جس کا 

 پيشہ کپڑے دھونا ہو .

 " اب نيا دھوبی آيا کھيدوں کلپ چڑھايا۔".

 ئەرەپچە: َغسَّاٌل.

 

}دَھوْنک )و لين( )ن غنہ( + نا{  دَھوْنکْنا

 )سنسکرت(

ئوتنى پۈۋلىمەك / کسی سلگتی ہوئی چيز کو ہوا 

 دے کر يا پھونک مار کر جالنا .

 ئەرەپچە: نَفََخ النَّاَر / نَفََخ في النَّار.

 

}دَھوْنک )و لين( )ن غنہ( + نی{  دَھوْنْکنی

 )سنسکرت(

يالقۇنلىتىش تۆمۈرچىنىڭ ئوتنى پۈۋلەپ  كۆرۈك ) 

ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان ، كۆپىنچە ئۆچكە تېرىسىدىن 

ياسىلىدىغان قاپسىمان پۈۋلەش ئەسۋابى ( / کھال کی 

تھيلی يا دھات کی نال وغيرہ جس سے ہوا بھر کر 

 قلعی گر آگ بھڑکاتے ہيں.

 ئەرەپچە: ِكْيُر الَحدَّاد.
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 ی……. د 

 

 واحد( -}ِديا{ )سنسکرت()مذکر  ِدیا

 يے }ِديے{ جمع: دِ 

جىن چىراغ / مٹی کا چھوٹا پيالہ جس ميں بيشتر 

کڑوا تيل اور روئی يا کپڑے کی بٹی ہوئی بتی ڈال 

کر جالتے ہيں يا اس کے مماثل کسی اور چيز کا 

 ظرف .

 " اس نے ديا ميرے ہاتھ ميں تھما ديا۔".

 ئەرەپچە: ِسَراٌج.

 

 

 واحد( -}دی + با + َچہ{ )فارسی()مذکر  ِدیباَچہ

 مع: ِديباچے }دی + با + چے{ ج

كىرىش سۆز، مۇقەددىمە / وہ تحرير جو کسی کتاب 

کے شروع ميں ہو اور جس ميں نفس مضمون 

وغيرہ سے متعلق يا دوسری ضروری باتيں بطور 

 تعارف کتاب کے لکھی گئی ہوں .

" کتاب کسی تعارف، ديباچہ يا عرض ناشر کے 

 بغير چھپ رہی تھی۔".

مَ   ةُ الِكتَاب.ئەرەپچە: ُمقَد ِ

 

 }ديگ )ی مجہول( + چی{ )فارسی( دیْگچی

 واحد( -اسم مصغر )مؤنث 

 جمع: ديْگِچياں }ديگ )ی مجہول( + ِچياں{ 

كىچىك قازان / ديگچہ کی تانيث، سالن وغيرہ 

 پکانے کی ہانڈی، پتيلی .

 " ديگچی کو صافی سے پکڑ کر ہال دينا چاہيے۔".

 ئەرەپچە: قِْدٌر.

 

 واحد( -{ )فارسی()مؤنث }دی + وار ِدیوار

 جمع: ِديواريں }دی + وا + ريں{ 

تام / مٹی کی بنی ہوئی يا اينٹ اور پتھر وغيرہ کی 

 گارے يا مسالے سے چنی ہوئی اوٹ يا پردہ .

" دونوں ہاتھ ايک دفعہ پاک مٹی يا ڈھيلوں يا کچی 

 ديوار پر ماريں".

 ئەرەپچە: ِجَداٌر.

 

 واحد( -()مذکر }دی + وا + نَہ{ )فارسی ِدیوانَہ

 جمع: ِديوانے }دی + وا + نے{

 ئاياللىق شەكلى : ِديوانی }دی + وا + نی{ 

ساراڭ، كاللىسى نورمال ئىشلىمەيدىغان ئادەم / 

دماغی مريض کی ايک کيفيت جس سے حواس 

 ميں خلل واقع ہو جاتا ہے .

 

 ؎ دے گيا زندگی کا نذرانہ

 کس قدر ہوش ميں تھا ديوانہ

 

 وٌن.ئەرەپچە: َمْجنُ 

 

 }ديو )ی مجہول( + قا + َمت{ دیو قاَمت

 يوغان ئادەم / دراز قد، بلند قامت .

 ئەرەپچە: ِعْمالٌَق.
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واحد،  -}دے + ہات{ )سنسکرت()مذکر  دیہات

 جمع(

 يېزا / گاؤں کا عالقہ .

" ان کے زمانہ کی آنکھيں ديکھے ہوئے دو چار 

 بڈھے اب بھی ديہات ميں باقی تھے۔".

 ، قَْريَةٌ، بَاِديَةٌ.ئەرەپچە: ِرْيفٌ 

 

 

 }دے + ہا + تی{ )سنسکرت()مذکر( دیہاتی

 ئاياللىق شەكلى : ديہاتَن }دے + ہا + تَن{ 

 يېزىلىق، سەھرالىق / ديہات سے منسوب.

" ويسے ديہاتی معاشرہ ايسی برائيوں سے مبرا 

 نہيں۔".

.  ئەرەپچە: قََرِويٌّ
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 ا……… ڈ 

 

 واحد( -ت( )مؤنث }ڈاڑھ{ )پراکر ڈاڑھ

 يەنە بىرخىل يېزىلىشى " " 

 داڑھ }داڑھ{ 

 جمع: ڈاڑھيں }ڈا + ڑھيں{  

ئېزىق چىش / چپٹا پچھال دانت جو جبڑے کے جوڑ 

کے پاس ہوتا ہے اور جس سے غذا چبائی جاتی 

 ہے .

" آج کئی دن سے ميری ڈاڑھ ميں ايسا درد ہے کہ 

 کچھ کھايا نہيں جاتا۔".

 أَْضَراٌس. ئەرەپچە: ِضْرٌس )ج(

 

 واحد (  -}ڈا + کا{ )پراکرت()مذکر  ڈاکا

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 ڈاَکہ }ڈا + َکہ{ 

 جمع: ڈاکے }ڈا + کے{ 

تاالڭ  -تاراج قىلىش، بۇالڭ  -بۇالڭچىلىق، تاالن 

قىلىش / وہ حملہ جو دوسرے کا مال و دولت 

 چھيننے کے ليے کيا جائے .

من اٹھ جائے " جن افعال سے مال کی طرف سے ا

سب چوری ہيں، ڈاکا، ڈکيتی .... اوپر تلے کے 

 بھائی بہن ہيں۔".

 ئەرەپچە: قَْطُع الطَِّرْيق، نَْھٌب .

 

 }ڈاک + ٹَِکٹ{)مذکر( ڈاک ٹَِکٹ

پوچتا ماركىسى / وہ سرکاری چھپا ہوا کاغذ کا 

پُرزہ جو ڈاک کا محصول ادا کرنے کے ليے 

 خطوں پارسلوں پر چسپاں کيا جائے .

س نے )پُونچھ کا راجا( ايک چھوٹے راجواڑے " ا

کے ليے الگ ڈاک ٹکٹ جاری کرنے کا مضحکہ 

 خيز اقدام بھی کيا۔".

 ئەرەپچە: َطابُِع البَِرْيد.

 

 واحد( -}ڈاک + خا + نَہ{)مذکر  ڈاک خانَہ

 جمع: ڈاک خانے }ڈاک + خا +نے{ 

پوچتا ئىدارىسى، پوچتىخانا / ڈاک وصول اور روانہ 

 ر، پوسٹ آفس، ڈاک گھر .کرنے کا دفت
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" پاکستان کے قيام پر سرينگر کے ڈاکخانہ پر 

 پاکستان کا سبز ہاللی پرچم لہرايا گيا۔".

 ئەرەپچە: َمْكتَُب البَِرْيد.

  Post-officeئىنگلىزچە: 

 

 }ڈا + ُکو{ )پراکرت( ڈاُکو

بۇالڭچى، قاراقچى / لُوٹ مار کرنے واال، لٹيرا، 

 اال .ڈکيت، مسل ح ہو کر لوٹنے و

" لوگوں کا شور سن کر ڈاکو دونوں مکانوں سے 

 باہر نکل آئے۔".

اٌب.  ئەرەپچە: قُطَّاُع الطَِّرْيق ، نَھَّ

 

 }ڈال{ )پراکرت( ڈال

 دەرەخ شېخى / شاخ، ٹہنی .

 ئەرەپچە: ُغْصٌن.

 

ب…….. ڈ   

 واحد( -}ڈَب + با{ )پراکرت()مذکر  َڈبّا

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 { ... ِڈبَّہ }ِڈب + بَہ{ ِڈب ا }ِڈب + با

 جمع: ڈَب ے }ڈَب + بے{ 

 

 . صندوقچہ/  قۇتا ①

" ہايا سو کے ہميشہ اپنے ساتھ ايک ڈبا رکھتا تھا 

 جس کی وہ بڑی احتياط کرتا تھا۔".

 ئەرەپچە: ُعْلبَةٌ.

 

 ريل ہوا بنا کا لکڑی اور لوہے/  ۋاگونى پويىز ②

 . ڈبہ کا

گاڑياں تالش  " ايکسپريس تيار کھڑی ہے .... تمام

کرنے کے بعد ايک چھوٹا سا ڈبہ سيکنڈ کالس کا 

ايسا نظر آيا ہے جس ميں صرف ايک صاحب 

 تشريف فرما ہيں۔".

 ئەرەپچە: َعَربَةُ الِقَطار.

 

 واحد( -}ڈُب + کی{ )پراکرت()مؤنث  ڈُْبکی

 جمع: ڈْبِکياں }ڈب +ِکياں{ 

سۇغا چۆكۈش، سۇغا شۇڭغۇش، چۆكمەك، 

 شۇڭغۇماق / غوطہ .

 

 ؎ يہ بيونت اور يہ کتر يہ کانٹ چھانٹ ابتری

 شناوروں کی ُڈبکياں بہادروں کی تھرتھری

 

 ئەرەپچە: َغْمَسةٌ، َغْوَصةٌ.

 

 ر………. ڈ 

 

 ()انگريزی(Driver}ڈَرا + ای + َور{) َڈرائِیَور

 واحد( -)مذکر 

 ماشىنا شوپۇرى / گاڑی چالنے واال .

يا " ميں نے بالکل سوچے سمجھے بغير ہی کہہ د

 ڈرائيور کی ضرورت ہو گی۔".

 ئەرەپچە: َسائُِق السَّيَّاَرة.

 

 ()انگريزی(Dry}ڈَرا + ای{) َڈرائی

 قۇرۇق، قۇرغاق / خشک، سوکھا .

( بات چيت ميں ابھی چالو نہيں ہے Dry" ڈرائی )

ليکن اس کا ايک مرکب ڈرائی کلينک تحرير ميں 

اور دوسرا ڈرائی فروٹ بات چيت ميں مستعمل 

 ہے۔".

.ئ  ەرەپچە: َجافٌّ
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 }ڈَر + پوک )و مجہول({ )پراکرت( َڈْرپوک

ت .  قورقۇنچاق، توخۇ يۈرەك / بزدل، بودا، کم ہم 

 " ميں بے حد ڈر پوک ہوں۔".

 ئەرەپچە: َجبَاٌن.

 

 واحد( -()انگريزی()مذکر Drum}ِڈَرم{) ِڈَرم

تۇڭ / کسی دھات کا بڑا پيپا جس ميں سي ال يا 

راب، تيل، گريس وغيرہ منجمد چيزيں مثالً پانی، ش

 بھر کر رکھتے ہيں۔

" ديکھا کہ دو بڑے بڑے ڈرم ويسلين کے رکھے 

 ہوئے ہيں۔".

 ئەرەپچە : بِْرِمْيٌل.

 

 

 

 س……… ڈ 

 

}ِڈس + پَن + َسری{)  ِڈْسپَْنَسری

Dispensary)انگريزی() 

 واحد( -)مؤنث 

 جمع: ِڈْسپَنَسِرياں }ِڈس + پَن + َسِرياں{ 

ىش ئورنى / وہ جگہ جہاں دورىخانا، دورا بېر

 نسخے کے مطابق دوا بنائی جاتی ہے .

" غير ممالک ميں اکثر چھوٹے بڑے ہسپتال اور 

 ڈسپنسرياں بنائی جاتی ہيں۔".

يَّةٌ. ِّ  ئەرەپچە: َصْيَدِل

 

 }ڈَس + نا{ )سنسکرت( َڈْسنا

يىالن، چايان قاتارلىق زەھەرلىك جانۋارالر چاقماق 

ا، زہريلے جانور يا سانپ يا بچھو وغيرہ کا کاٹن /

 کيڑے کا کاٹ لينا .

 " بے چاری عائشہ کو سانپ نے ڈس ليا ہے۔".

 ئەرەپچە: لََدَغ الَحيَّةٌ، لََسَع العَْقَرُب.

 

 ک……… ڈ 

 

 }ڈَکار{ )سنسکرت()مؤنث( َڈکار

 جمع: ڈَکاريں }ڈَکا + ريں{ 

كېكىرىك، ھىق / وہ آواز جو معدے سے منھ کی راہ 

 ی ہے .ہو خارج ہوتے وقت نکلت

"طبی نقطۂ نگاہ سے ڈکار سے آپ جتنی ہوا باہر 

نکالتے ہيں اتنی ہی مزيد ہوا معدے ميں جاتی 

 ہے۔".

 ئەرەپچە: ُجَشاٌء.

 

}ِڈْکش + نَری{  ِڈْکْشنَری

(Dictionary)انگريزی() 

 واحد( -)مؤنث 

 جمع: ِڈْکْشنَِرياں }ِڈْکش + نَِرياں{ 

 لۇغەت / لُغت، فرہنگ .
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ض اوقات سنجيدہ قاريوں کو " عقيدتی حوالے بع

بھی انسائکلوپيڈيا اور ڈکشنری ديکھنے پر مجبور 

 کر ديتے ہيں۔".

 ئەرەپچە: ُمْعَجٌم، قَاُموٌس.

 

 ن………. ڈ 

 

 }ڈَن + ٹَھل{ )سنسکرت()مذکر( َڈْنٹَھل

 دەرەخ شېخى / درخت کی شاخ، ٹہنی .

" ايک چھوٹی قسم کے .... درخت کے ہر ايک 

 ہيں۔". ڈنٹھل ميں تين پتے ہوتے

 ئەرەپچە: ُغْصٌن.

 

 واحد( -}ڈَن + ڈا{ )پراکرت()مذکر  َڈْنڈا

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 ڈَْنڈا }ڈَن + ڈا{ 

 جمع: ڈَْنڈے }ڈَن + ڈے{ 

تاياق / خشک لکڑی کی موٹی اور گول شاخ جو 

 · مارنے کے ليے استعمال ہوتی ہے، الٹھی 

" باغ کے مالک سے رہا نہ گيا .... ايک رسی 

گوائی اور چور کو درخت سے باندھ ديا جب وہ من

بندھ گيا تو ايک ڈنڈا منگوايا اور خوب ڈنڈے اس 

 کے اوپر برسانے شروع کئے۔".

 ئەرەپچە: َعَصا.

 

 واحد( -}ڈَن + ڈی{ )پراکرت()مؤنث  َڈْنڈی

 جمع: ڈَْنِڈياں }ڈَن + ِڈياں{ 

ترازو کی لکڑی  جىڭ چوكىسى، تارازا چوكىسى / 

 پلڑے بندھے ہوتے ہيں .جس ميں دونوں 

 

 ؎ راشن وہ ہميں تول کے کم ديتے ہيں

 رکھتے ہوئے ڈنڈی کا بھرم ديتے ہيں

 

 ئەرەپچە: ِمْنَجُم الِمْيَزان.

 

 .  پاتھ فٹ/  يولى پىيادىلەر ②

 .الَراِجِلْين َمَمرُّ : ئەرەپچە

 foot-pathئىنگلىزچە: 

 

 ()انگريزی()مذکر(Dinner}ِڈنَر{) ِڈنَر

 رات کا کھانا . كەچلىك تاماق /

 

 ؎ رات دن سر پر مسلط لنچ، ظہرانے، ِڈنر

 اور حکومت خرچ اگر دے دے تو حج کا بھی سفر

 

 ئەرەپچە: َعَشاٌء.

 

}ِڈنَر + پار + ٹی{  ِڈنَر پاْرٹی

 واحد( -)انگريزی()مؤنث 

كەچلىك تاماق زىياپىتى / رات کے کھانے کی 

 دعوت، رات کے کھانے کی تقريب۔

اُنکی سوشل الئف کے حق ميں  " فريد کی آمد ہی

موت کا پيغام ثابت ہوئی ِڈنر پارٹيوں ميں پيٹ 

 پُھالئے کيسے جائيں۔".

 ئەرەپچە: َحْفلَةُ َعَشاء.

 

 واحد( -}ڈَْنک )ن غنہ({ )سنسکرت()مذکر  َڈْنک

 يەنە بىرخىل يېزىلەشى " " 

 ڈَْنگ }ڈَْنگ )ن غنہ({ 

نەشتەر ) زەھەرلىك ھاشاراتالرنىڭ چاقىدىغان 

ەزاسى ( / زہريال کانٹاسا ُعضو جو بعض حشرات ئ

مثالً بھڑ، مچھر وغيرہ کے منۂ يا دم ميں ہوتا ہے 
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جس سے وہ اپنے زہر کی پچکاری کسی کے جسم 

 ميں چھوڑتے ہيں نيز سانپ کا زہر بھرا دانت .

 

 ؎ خنجر ميں سم ميں سانپ ميں موجود ہے اگر

 تاثير دھار ڈنک تو محفوظ ہوں ِادھر

 

  ئەرەپچە:

 

 و……… ڈ 

 

}ڈو )و مجہول( + ای{ )سنسکرت()مؤنث  ڈوئی

 واحد( -

 جمع: ڈوئِياں }ڈو )و مجہول( + اِياں{ 

« َچْمچا » ياغاچ قوشۇق ) مېتالدىن ياسالغىننى 

دەيمىز ( / کھانے پکانے کی ضرورت کا، بڑے 

چمچے کی وضع کا چوبی ظرف جو ہاتھ کی 

کْفچہ ہتيھلی کے برابر ہوتا ہے، لکڑی کا کفگير، 

 چوبی .

" وہ ہانڈی ميں ڈوئی پھير رہی تھی، يہ بات ُسن 

کر اس کا ہاتھ وہيں ُرک گيا اور چہرہ پيال پڑ 

 گيا۔".

 ئەرەپچە: ِمْغَرفَةٌ َخَشبِيَّةٌ. 

 

 ھ…….. ڈ 

 

 واحد( -}ڈھال{ )سنسکرت()مؤنث  ڈھال

 جمع: ڈھاليں }ڈھا + ليں{ 

کا قالقان / تلوار اور نيزے وغيرہ کا وار روکنے 

آلہ جو چمڑے يا دھات وغيرہ کا بنا ہوا اور تھالی 

کی طرح گول اور عام طور سے بيچ ميں اُبھرا ہوا 

 سرپوش نما ہوتا ہے .

 " کمر ميں پٹکا بندھا ہے اس پر ڈھال کس ی ہے۔".

 ئەرەپچە: تُْرٌس.

 

 }ڈھول )و مجہول({ )پراکرت()مذکر( ڈھول

کا ناغرا ، دۇمباق / } موسيقی { بيلن کی وضع 

دونوں سروں پر کھال منڈھا ہوا ساز جسکا پيٹ ذرا 

ابھرا ہوا اور سرے کسی قدر دبے ہوئے ہوتے ہيں 

. 

 " ڈھول کی آواز بہت قريب آتی جا رہی تھی۔".

 ئەرەپچە: َطْبٌل.

 

 ی…………. ڈ 

 

 -()انگريزی()مؤنث Dairy}ڈے + ری{) ڈیری

 واحد(

 جمع: ڈيِرياں }ڈے + ِرياں{ 

اۋۇتى، سۈتچىلىك سۈت ئىشلەپچىقىرىش ز

كارخانىسى / وہ جگہ جہاں سے گائے بھينس کا 

دودھ، دوہنے اور مکھن پنير بنانے کے بعد 

 خريداروں ميں تقسيم کيا جاتا ہے .

" جب وہ باورچی خانے يا ڈيری ميں کام کرتا، اس 

وقت بھی انہيں خوابوں ميں مگن رہتا کہ کسی 

 طرح اڑ کر زمين کے دور افتادہ حصوں ميں چال

 جائے۔".

 ئەرەپچە: َمْلبَنَةٌ.

 

 ()انگريزی()مذکر(Diesel}ڈی + ِزل{ ) ِڈیِزل

دىزېل مېيى / پٹرول سے کمتر درجہ کا بھاری 

معدنی تيل جو ڈيزل انجن چالنے کے ليے استعمال 

 ہوتا ہے .
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 ؎ تہذيب کا زہر پی رہا ہوں

 ڈيزل کی فضا ميں جی رہا ہوں

 

 ئەرەپچە: ِدْيَزٌل.
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 ہ……… ذ 

 

 واحد( -}ِذہا + نَت{ )عربی()مؤنث  ِذہانَت

 جمع: ِذہانَتيں }ِذہا +نَتيں{ 

ِت  ت، قو  زېرەكلىك، چېچەنلىك / سمجھنے کی قو 

 ادارک، طباعی، زيرکی، ہوشياری .

 " بچے بڑی ذہانت سے بات کو سمجھ ليتے ہيں۔".

 بَاَھةٌ.ئەرەپچە: فََطانَةٌ، فِْطنَةٌ،ذََكاٌء ، نَ

 

 

 }ذَہِين{ )عربی( َذہِین

ھوشيار، چېچەن، زېرەك / وہ شخص جس کا ذہن 

 تيز ہو، ذکی، عقلمند، ہوشيار، تيز فہم .

" استاد تو ہنس پڑے اور کہنے لگے، تم واقعی 

 ذہين لڑکی ہو۔".

 ئەرەپچە: ذَِكيٌّ ، فَِطٌن.

 

 ی…….. ذ 

 

}ِذيا + بی +  ِذیابِیَطس

 ()انگريزی(Diabetesَطس{)

قەنت سىيىش كېسىلى، دىئابىت كېسىلى / ايک بيماری 

جس ميں پيشاب بکثرت آتا ہے اور شدت کی پياس 

 لگتی ہے .

.  ئەرەپچە: اَْلبَوُل السُّكَِّريُّ
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 ا……… ر 

 

 واحد( -}رات{ )سنسکرت()مؤنث  رات

 جمع: راتيں }را + تيں{ 

تۈن ، كېچە ، ئاخشامدىن تاڭ ئاتقۇچە بولغان ۋاقىت 

سورج کے غروب ہونے کے بعد سے طلوع  /

 ہونے سے پہلے تک کا وقت۔ شب .

 

 ؎ رات کے وقت مے پيے ساتھ رقيب کو ليے

 آئے وہ ياں خدا کرے پر نہ کرے خدا کہ يوں

 

 ئەرەپچە: لَْيٌل.

 nightئىنگلىزچە:

 

 }رات + ِدن{ )سنسکرت( رات ِدن

كۈندۈز، داۋاملىق / آٹھوں پہر، شب و روز  -كېچە 

 قت .ہر و

 

 ؎ رات دن گردش ميں ہيں سات آسماں

 ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائيں کيا

 

 ئەرەپچە: لَْيَل نََھار.

 

 ()انگريزی( )مذکر(Radar}را + ڈار{) راڈار

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 راڈَر }را + ڈَر{ 

 رادار .

راڈار ميزائل اور ديگر  ----" انيالگ کمپيوٹر 

 ستعمال ہوتا ہے ".دفاعی کاموں ميں زيادہ ا

َدار.  ئەرەپچە: ِجھاُز َراَدار ، اَلرَّ
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 واحد( -}راز{ )فارسی()مذکر  راز

 سىر ، مەخپىيەتلىك / پوشيدہ امر يا بات، بھيد .

" ان کی مدد سے قسمت کا حال ماضی کے راز 

 اور مستقبل کے بھيد سب کچھ بتا سکتا ہوں۔".

 ئەرەپچە: ِسرٌّ )ج( أَْسَراٌر.

 

}را + َشن + کاْرڈ{  ڈراَشن کارْ 

 )انگريزی()مذکر(

نورمىلىق تەمىنلەش كىنىشكىسى / وہ کارڈ جسکی 

 مدد سے راشن يا غلہ وغيرہ ملتا ہو .

" سچ بولنے کے ليے راشن کارڈ بنوانا پڑتا ہے 

اور دن ميں تين بار سے زيادہ آپ سچ بول نہيں 

 سکتے۔".

 ئەرەپچە: بَِطاقَةُ التَْمِوْين.

 

 فِضی{ )عربی(}را +  رافِضی

شىئە، شىئە مەزھىپىگە ئەگەشكۈچى / شيعہ، کٹر 

 شيعہ .

. ، َرافِِضيٌّ  ئەرەپچە: ِشْيِعيٌّ

 

 -()انگريزی()مذکر Rocket}را + ِکٹ{) راِکٹ

 واحد(

 راكېتا بومبا / گول، مخروطی شکل کا ايک بم .

" فضائيہ اور توپ خانے سے راکٹ اور گولے 

 برسانے شروع کيے۔".

 بُلَةٌ َصاُروِخيَّةٌ.ئەرەپچە: قُنْ 

 

 

 

 واحد( -}راکھ{ )سنسکرت()مؤنث  راکھ

 كۈل / کسی جلی ہوئی چيز کی خاک .

" راستے ميں ہوا ايسی خراب جيسے دوزخ کا 

 دھواں زمين بالکل سياہ اور خاک جيسے راکھ۔".

 ئەرەپچە: َرَماٌد.

 

 واحد( -}رال{ )سنسکرت()مؤنث  رال

 جمع: راليں }را + ليں{ 

وہ لعاب جو )عموماً( کم سن بچوں يا  /شۆلگەي 

بوڑھوں کے منہ کے کنارے سے بے اختيار ٹکپتا 

 ہے .

" روٹی کا ٹکڑا ..... بچے کے منہ کی رال سے 

 لتھڑا ہوا".

 ئەرەپچە: ِرْيٌق، لُعَاٌب.

 

 

 }راْنڈ{ )سنسکرت( راْنڈ

تۇل ئايال، تۇل خوتۇن / وہ عورت جس کا شوہر 

 مر گيا ہو، بيوہ .

 اَْرَملَةٌ. ئەرەپچە:

  Widowئىنگلىزچە: 

 

 

 واحد( -}را + نی{ )پراکرت()مؤنث  رانی

 جمع: رانِياں }را + نِياں{

 ئەرلىك شەكلى : راجا }را + جا{ 

خانىش، پادىشاھنىڭ خوتۇنى / کسی بڑے راجہ يا 

 بادشاہ کی بيوی، ملکہ .

 " راجہ کے گھر آئی اور رانی کہالئی۔".

 ئەرەپچە: َمِلَكةٌ.
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 }راہ + َزن{ )فارسی( نراہ زَ 

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 َرہَْزن }َرہ + َزن{ 

 قاراقچى، بۇالڭچى / ڈاکو، لٹيرا، قزاق.

 ئەرەپچە: قَاِطُع الطَِّريق.

 

 

 }راہ + َزنی{ )فارسی( راہ َزنی

بۇالڭچىلىق، قاراقچىلىق / ڈاکہ زنی، ڈکيتی ،بٹ 

 ماری.

 ئەرەپچە: قَْطُع الطَِّرْيق.

 

 راہ + ِگير{ )فارسی(} راہ ِگیر

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 راہِْگير }راہ +ِگير{ 

يولۇچى ، يول ماڭغۇچى / وہ شخص جو کسی 

راستے سے گزرے، راستہ چلنے واال، راستہ چلتا 

 شخص.

. ، َمارٌّ  ئەرەپچە: َعابُِر َسبِْيل 

 

 

 

}را + اِٹَر )کسرہ ا  رائِٹَر

 ()انگريزی(Writerخفيفہ({)

ب، خەتتات، ئاپتور، مۇئەللىپ / يازغۇچى، ئەدى

 محرر، منشی، لکھنے واال، مصنف يا مؤلف.

" مقتٰضی يہی ہے کہ رائٹر اور ريڈر دونوں کے 

ليے رستہ اور بروز زيادہ صاف اور زيادہ ہموار 

 ہوتا ہے۔".

ٌر، َخطَّاٌط.  ئەرەپچە: َكاتٌِب، ُمَؤل ٌِف، ُمَصن ٌِف، ُمَحر ِ

 writerئىنگلىزچە: 

 

 

 واحد( -+ ای{ )سنسکرت()مؤنث }را  رائی

قىچا ) ئۇرۇقىدىن ماي تارتىلىدىغان بىر خىل سامان 

غوللۇق ئۆسۈلۈك ( / سرسوں سے چھوٹا اور 

خشخاش سے بڑا ايک بيج جو مزے ميں کھٹا ہوتا 

 ہے .

" ان کی کاشت کے عالوہ جئی، چقندر، رائی، 

شکر قندی اور گاجر وغيرہ کی بھی کاشت کی 

 جاتی ہے۔".

 چە: َخْرَدٌل.ئەرەپ

 

 

 

 ٹ……… ر 

 

 }َرٹ + نا{ )سنسکرت( َرٹْنا

ياد ئالماق / زبانی ياد کرلينا، حفظ کر لينا، رٹ لينا 

. 

" زمين پر پڑا رٹے جارہا تھا، اندھا ہوں لنگڑا ہوں 

 اپاہج ہوں ايک پيسہ بابا ايک پيسہ".

 ئەرەپچە:َحِفَظ.

 



171 
 

 ج………. ر 

 

 گريزی(()انRegister}َرِجس + ٹَر{ ) َرِجْسٹَر

 واحد( -)مذکر 

مەكتەپلەردىكى يوقلىما تىزىمالش دەپتىرى / 

حاضری لگانے والی کتاب جو اسکول يا دفتروں 

 ميں رکھی جاتی ہے .

 " اس کا نام رجسٹر ميں بدستور داخل ہے۔".

ِجالَّت.  ئەرەپچە: َدْفتَُر الس ِ

 registerئىنگلىزچە: 

 

 

 

 ح………. ر 

 

 + لَت{ )عربی(}ِرح )کسرہ ح مجہول(  ِرْحلَت

 واحد( -)مؤنث 

 جمع: ِرْحلَتيں }ِرح + لَتيں )ی مجہول({ 

 ئۆلۈم ، ۋاپات بولۇش / موت، انتقال، وفات .

" فيض کی رحلت حجرۂ تاريک سے اٹھا کر، 

 مجھے قلعہ الہور کے شيش محل ميں لے گئی۔".

 ئەرەپچە: َوفَاةٌ، إِْرتَِحاٌل.

 

 ز…….. ر 

 -نگريزی()مذکر ()اResult}ِرَزْلٹ{) ِرَزْلٹ

 واحد(

نەتىجە، ئىمتىھان نەتىجىسى / نتيجہ، امتحان کا نتيجہ 

. 

" اماں نے اس کا رزلٹ سن کر اُسے کليجے سے 

 لگا ليا".

 ئەرەپچە: نَتِْيَجةٌ.

 

 س……….. ر 

 

 واحد( -}َرس + سی{ )سنسکرت()مؤنث  َرّسی

 جمع: َرِس ياں }َرس + ِسياں{ 

 موٹی ڈور، رسن . ئارغامچا ، توم تانا ، ئارقان /

" اس نے آواز دی ايک رسی منگوائی اور چور کو 

 رسی سے باندھ ديا۔".

 ئەرەپچە: َحْبٌل.

 

 ش…….. ر 

 

 واحد( -()انگريزی()مذکر Rush}َرش{) َرش

 قىستاڭچىلىق، تىقىنچىلىق / کثرت، ہجوم، بھيڑ.

" دو ايک ميزوں پر لوگ بيٹھے تھے۔ ليکن زيادہ 

 رش نہ تھا۔".

 ِزَحاٌم، إِْزِدَحاٌم .ئەرەپچە: 

 

 

 }ِرش + تَہ + دار{ )فارسی( ِرْشتَہ دار

 جمع: ِرْشتے دار }ِرش + تے + دار{ 

 تۇغقان / جس سے قرابت يا عزيز داری ہو .
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" ديکھيے جو لوگ يہاں آتے ہيں وہ ہمارے آپ 

 کے عزيز رشتہ دار ہيں نا۔".

 ئەرەپچە: قَِرْيٌب )ج( اَْقِربَاُء.

 

 ش + تَہ + دا + ری{ )فارسی(}رِ  ِرْشتَہ داری

 واحد( -)مؤنث 

 جمع: ِرْشتَہ داِرياں }ِرش + تَہ + دا + ِرياں{ 

 تۇغقانچىلىق مۇناسىۋەت / قرابت، ناتا، تعلق .

" اب تو باوا فريد کے خاندان سے وٹوؤں کی رشتہ 

 داری بھی ہو گئی ہے۔".

 ئەرەپچە: قََرابَةٌ.

 

 حد(وا -}ِرش + َوت{ )عربی()مؤنث  ِرْشَوت

 جمع: ِرْشَوتيں }ِرش + َوتيں )ی مجہول({ 

 پارا / ناجائز معاوضہ .

" اسپتال کے مردہ خانے سے رشوت دے کر 

 منگوائی تھی يا کسی قبر سے نکالی۔".

 ئەرەپچە: ِرْشَوةٌ.

 

}ِرش + َوت + خور )و  ِرْشَوت خور

 مجہول({

ناجائز معاوضہ لينے  پارا ئالغۇچى، پارىخور / 

 ار يا اجہر(حرام کی رقم کھانے واال .واال )تنخواہ د

" اسمگلروں، چوربازاری کے ماہروں رشوت 

خوروں، ہر چيز ميں مالوٹ کرنے والوں .... کی 

 ان تمام تصويروں کی کہانی بيان کرتے ہيں۔".

 ئەرەپچە: ُمْرتَش  ، الُمْرتَِشْى.

 

 ط……….. ر 

 

 واحد( -}َرُطو + بَت{ )عربی()مؤنث  َرُطوبَت

 وبَتيں }َرُطو + بَتيں )ی مجہول({ جمع: َرطُ 

 ھۆللۈك، نەملىك / تری، نمی، سيل، تازگی .

" جانڈس ہمارے يہاں بھی ہوتا ہے۔ مگر اس کا 

رنگ رمادی ہوتا ہے اور اس ميں سے رطوبت 

 خارج ہوتی ہے۔".

 ئەرەپچە: ُرُطوبَةٌ، بَلٌَل.

 

 ع………. ر 

 

 واحد( -}ِرعا + يا{ )عربی()مؤنث  ِرعایا

قرا / کسی حاکم کے زيِر فرمان رہنے خەلق، پۇ

 والے لوگ )رعي ت کی جمع(

" لفظ رعايا کو رعايت پر اور لفظ ہجر کو ہجرت 

 پر محمول کر ليا۔".

 ئەرەپچە: َشْعٌب.

 

 ق…….. ر 

 

 واحد( -}َرق + بَہ{ )عربی()مذکر  َرْقبَہ

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 َرْقبا }َرق + با{ 

 جمع: َرْقبے }َرق + بے{ 

كۆلەم / سطح کی وہ مقدار جو اسکے عرض و 

طول کی ضرب سے حاصل ہو، خصوصاً اراضی 

 کی مقدار، عالقہ .

" حضرت عمر فاروق مسلمانوں کے امير تھے.... 

ہندوستان اور پاکستان کے مجموعی رقبے سے 

 بھی بڑی مملکت تھی۔".

 ئەرەپچە: ِمَساَحةٌ.

 



173 
 

 واحد( -}ِرق + قَت{ )عربی()مؤنث  ِرقَّت

 ، بولغان كۆپ تەركىبى سۇ)  سۇيۇق①

 يا سيالنی( /  ئەكسى قويۇقنىڭ ؛ سۇيۇلدۇرۇلغان

 ( .ضد کی انجماد) پتالپن کيفيت، سيالی

" وہ مايہ يا رقت سے غذائی مادے جذب کر کے 

 خرچ کا بدل کر ليتے تھے".

 صالحيت، کی پذيری اثر/  يۇمشاق مۇاليىم، ②

 دی،ہمدر رحم، ضد؛ کی سختی) مالئمت نرمی،

 . رحمدلی

" اس کی آواز سے طويل عاللت والی رقت کم ہو 

 گئی".

 حال، صورتِ  کی رونے سے آنسوؤں/  يىغا ③

 . فرياد و نالہ بکا، گريہ،

" وعظ کے دوران ميں اکثر اس پر رقت طاری ہو 

 جاتی".

 

 گ……… ر 

 

 واحد( -}َرگ{ )فارسی()مؤنث  َرگ

 جمع: َرگيں }َرگيں )ی مجہول({ 

کی اُن باِريک نليوں اور نسوں ميں  تومۇر / جسم

سے ہر ايک جن ميں خون رہتا اور دورہ کرتا ہے، 

 نس .

" ميرے بدن کا خون سر کے بالوں سے پاؤں کے 

ناخونوں تک پھيلی ہوئی رگوں اور شريانوں کے 

 ذريعے باآلخر ميرے دل تک جا پہنچتا ہے۔".

 ئەرەپچە: ِعْرٌق.

 

 ل……….. ر 

 

 راکرت(}ُرال + نا{ )پ ُرالنا

يىغالتماق / رونا کا متعدی: رونا )کسی رنج، ُدکھ يا 

 تکليف سے آنسو بہانا(

" جب وہ ُرالتے تھے تو خود تماشائی نہيں بنتے 

 تھے۔".

 ئەرەپچە: أَْبَكاہُ.

 

 ن……. ر 

 

 }َرن +دا{ )فارسی( َرْندا

رەندە )ياغاچ ماتېرىياللىرىنى قىرىپ سىلىقلىتىشقا 

سىغا پوالت تىغ ئورنىتىلغان ئىشلىتىلىدىغان ، ئوتتۇرى

دەستىلىك ئەسۋاب( / کڑی کی سطح کو کھرچ کر 

 صاف، ہموار اور چکنا کرنے کا بڑھئی کا آوزار.

ار ، اَْلِمْسَحاج.  ئەرەپچە: ِمْسَحُل النَّجَّ

 

 

 }َرْنگ )ن غنہ( + نا{ )فارسی( َرْنْگنا

بويماق، رەڭ بەرمەك / رنگ چڑھانا، رنگين کرنا 

. 

 ے کی اجرت اس نے واپس کر دی۔"." دوپٹا رنگن

 ئەرەپچە: َصبََغ الشَّْيَء بِلَوِن َكذَا.

 

 

 }َرن )ن غنہ( + ِگين{ )فارسی( َرْنگین

رەڭلىك، بوياقلىق ، بويالغان، سىرالنغان / جس پر 

 رنگ چڑھا ہوا ہو، رنگ دار .
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" مزکوٹ .... کے اساس پر غدود موجود ہوتے 

 ں۔".ہيں اور عام طور پر رنگيں ہوتے ہي

ٌن.  ئەرەپچە: َمْصبُوٌغ، ُملَوَّ

 

}َرن +  َرن وے

 ()انگريزی()مذکر(runwayوے{)

قونۇش يولى / ہوائی اڈے  -ئايروپىالننىڭ ئۇچۇش 

پر ہوائی جہازوں کے پرواز سے قبل اور بعد 

دوڑنے کا خصوصی راستہ نيز ہوائی جہاز کے 

 کھڑے رہنے يا ٹھہرنے کا مقام .

رف جہاز ميں " بہت سے لوگ َرن وے کی ط

 سوار ہونے کے ليے بڑھ رہے تھے۔".

 ئەرەپچە: َمْدَرُج الطَّائَِرات.

 

 

 و…….. ر 

 

 واحد( -}َرو )و لين({ )فارسی()مؤنث  َرو

 . بہاؤ دھارا، کا پانی/  ئېقىن ①

 

 ؎ نہ پرنالے چلے اب کے دھڑا دھڑ

 نہ گزری کی سڑک َرو نے بہائی

 

 ئەرەپچە: َسْيٌل )ج( ُسيُوٌل.

 

 . طوفان سيالب،/  تاشقىن كەلكۈن، ان،قىي ②

" اسی سال ميں ايک بڑی رو درميان دمشق کے 

 عشرۂ اول شعبان ميں آئی تھی۔".

 ئەرەپچە: فَيََضاٌن )ج( فَيََضنَاٌت.

 

}رو )و مجہول( + ٹی{ )سنسکرت()مؤنث  روٹی

 واحد( -

 جمع: روٹِياں }رو )و مجہول( + ٹِياں{ 

 نان / چپاتی، نان .

دمی کے سر پر روٹياں اور شوربے "عمر ايک آ

 کی ديگچی رکھوا کر لے آيا۔".

 ئەرەپچە: ُخْبٌز.

 

واحد،  -}روز )و مجہول({ )فارسی()مذکر  روز

 جمع(

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 ُروز }ُروز{ 

 كۈن / دن، يوم .

" تخت نشينی کے پانچ روز کے اندر ہی ان ذليل 

روع اور کمينے لوگوں نے محل ميں بت پرستی ش

 کر دی۔".

 ئەرەپچە: يَوٌم )ج( أَيَّاٌم.

 dayئىنگلىزچە: 

 

 }رو )و مجہول( + زا + نَہ{ )فارسی( روزانَہ

ھەركۈنى، ھەر كۈندە / ہر روز، ہر روز کا، ہر 

 روز واقع ہونے واال .

" راجا نے ايک آدمی روزانہ راکھشسوں کے ليے 

 مقرر کر رکھا ہے۔".

.  ئەرەپچە: ُكلُّ يَوم 

  daily by daily: ئىنگلىزچە
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 }رو )و مجہول( + زے + َجزا{ روِز َجزا

 واحد( -)مذکر 

قىيامەت كۈنى / اعمال کا بدلہ ملنے کا دن، روِز 

 حشر، يوِم حساب .

" بے حد مہربان، نہايت رحم واال مالک روِز جزا 

 کا۔".

 ئەرەپچە: يَوُم الِحَساب.

 the day of judgmentئىنگلىزچە: 

 

)و مجہول( + نام + َچہ{  }روز روزناْمَچہ

 )فارسی(

 واحد( -)مذکر 

 جمع: روزناْمچے }روز )و مجہول( + نام + چے{ 

كۈندىلىك خاتىرە / وہ کتابچہ جس ميں روزانہ کے 

 تاريخ وار حاالت يا حسابات لکھے جائيں، ڈائری .

" ادب نہ روزنامچہ ہے نہ واقعات کی کھتاؤنی ہے 

ظہار ہے جو بلکہ اس آگہی، شعور اور روح کا ا

 اپنے زمانے ميں معنی .... نہ کھولتا ہے۔".

َرةٌ يَوِميَّةٌ.  ّ  ئەرەپچە: ُمفَك 

 

}روز )و مجہول( + نا + َمہ{  روزناَمہ

 واحد( -)فارسی()مذکر 

 جمع: روزنامے }روز )و مجہول( + نا + مے{ 

كۈندىلىك گېزىت / وہ جريدہ جو روزانہ شائع ہوتا 

 ہے، روزانہ اخبار.

ن جسی حيثيت اور مرتبے کا روزنامہ " اسٹيٹمي

فروری( ميں  2اپنی ايک تازہ اشاعت )مورخہ 

 لکھتا ہے۔".

 ئەرەپچە: َجِرْيَدةٌ يَوِميَّةٌ ، َصِحْيفَةٌ يَوِميَّةٌ.

 

 }رو )و مجہول( + َزن{ )اوستائی()مذکر( روَزن

 سوراخ، چھيد، شگاف . يوچۇق، تۆشۈك، كامار / 

يچين نالی " اس کے مؤخر سرے کے قريب اسٹ

(Eustachain Tube کے دو روزن ہوتے )

 ہيں۔".

 ئەرەپچە: ثَْقٌب، فُتَْحةٌ.

 a holeئىنگلىزچە: 

 

 

}رو )واؤ مجہول( + زو )واؤ  روز و َشب

 مجہول( + َشب{ )فارسی(

كۈندۈز، داۋاملىق / رات دن، ہر وقت،  -كېچە 

 ہميشہ، مدام .

 .ئەرەپچە: لَْيَل نََھار، لَْيالً َو نََھاًرا 

 

 

 واحد( -}رو + َزہ{ )فارسی()مذکر  روَزہ

 جمع: روزے }رو + زے{ 

 روزا، رامىزان.

 

 ؎ تھی روزے غاز پر طبعيت مائل

 سمجھا تھا مراد ان سے ہو گی حاصل

 

 ئەرەپچە: َصوٌم، ِصيَاٌم.

 

 

}رو )و مجہول( + َزہ + دار{  روَزہ دار

 )فارسی(

 جمع: روزے دار }رو )و مجہول( + زے + دار{ 

روزہ رکھنے واال،  زا تۇتقۇچى، روزىدار / رو
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 روزے کا فريضہ ادا کرنے واال .

 

 ؎ روزہ خوروں سے عيد ملتے ہيں

 شامت آئی ہے روزہ داروں کی

 

 ئەرەپچە: َصائٌِم.

 

 -}رو )و مجہول( + زی + نَہ{)مذکر  روِزْینَہ

 واحد(

كۈنلۈك ئىش ھەققى، مائاش / روز کے کھانے پينے 

انہ خوراک؛ اُجرت يا کا خرچ؛ راتب، روز

 مزدوری جو روز کے روز دی جائے، يوميہ .

" چودھری کے يہاں سو رداس کا روزينہ بندھا 

 تھا۔".

 ئەرەپچە: َراتٌِب ، َمعَاٌش.

 

 }َروش )و لين( + نا + ای{ )فارسی( َروْشنائی

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 -روْشنائی }روش )و مجہول( + نا + ای{ )مؤنث 

 واحد (

 : َروَشنائياں }َروش )ولين( + نا + اِياں{ جمع

سىياھ / وہ رنگين سيال جو لکھنے کے کام ميں 

 آئے، سياہی .

" روشنائی کی بوتل آگے جھکی اور خالی دواتوں 

 سے ٹکرا کر لُڑھکنے لگی۔".

 ئەرەپچە: ِحْبٌر، ِمَداٌد.

 

 }ُرو + مال{ )فارسی( ُرومال

 لۆڭگە / منہ پوچھنے کا کپڑا .

 ە: ِمْنِدْيٌل.ئەرەپچ

 

 }رو )و مجہول( + نا{ )پراکرت( رونا

کسی رنجج ُدکھ يا  زارە قىلماق /  -يىغلىماق، يىغا 

 تکليف سے آنسو بہانا .

 

 ؎ چمن سے روتا ہوا موسم بہار گيا

 شباب سير کو آيا تھا سوگوار گيا

 

 ئەرەپچە: بََكى .

 

}روں )و مجہول، نون ُغن ہ( + َدنا{  روْنَدنا

 )فارسی(

ەسسىمەك، ئاياغ بىلەن يانجىماق / پامال کرنا، پاؤں د

 سے کچلنا .

" وہ .... گھوڑے پر سوار قبروں کو روندتا ہوا اس 

 کے پاس آيا۔".

 ئەرەپچە: َداَسەُ بِاَْقَداِمە.

 

 }ُرو + ای{ )سنسکرت()مؤنث( ُروئی

پاختا / بنوال نکالی ہوئی کپاس، بنولے سے پاک 

ا گيا ہو، دھنی کی ہوئی کپاس جسے دھن بھی لي

 ہوئی روئی .

" ہمارے گاؤں کا انتظام بھی ايک مختار کے 

حوالے کر ديا۔ اب يہی طريقۂ کار روئی کے جنگل 

 کے ليے اختيار کيا۔".

 ئەرەپچە: قُْطٌن.
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 }ُرو + اے + َزِمين{ )فارسی( ُروئے َزِمین

 واحد( -)مذکر 

 يەر يۈزى / سطحِ زمين، زمين، دنيا .

ی ہے کہ ُروئے زمين پر جہاں " کام انکا بس يہ

کہيں هللا کے رسوۖل پر درود بھيجا جائے وہ آپکو 

 پہنچا ديتے ہيں".

 ئەرەپچە: َوْجەُ االَْرض.

 

 ہ………. ر 

 

}َرہا + اِش + گاہ{ )فارسی()مؤنث  َرہائِش گاہ

 واحد( -

جمع: ِرہائِش گاہيں }ِرہا + اِش + گا + ہيں )ی 

 مجہول({ 

 گاہ، ٹھہرنے کی جگہ .ئۆي، تۇرالغۇ جاي / قيام 

" جراثيم ُکش ادويات کا چھڑکاؤ اور رہائش گاہ کی 

 صفائی پر سختی سے عمل کيا جائے۔".

 ئەرەپچە: َمْسَكٌن.

 

 ی………. ر 

 

 )انگريزی( (Rate) }ريٹ )و مجہول({ ریٹ

 )مذکر(

 نەرخ، باھا / بھاؤ، نرخ، قيمت.

" جب يہ ريٹ پھر چال جو کسی اپنے درد خواہ 

کے سمجھايا اور کہا کہ کيا کرتی ہو، نے جل ٹھن 

 کيوں اپنے ہاتھ سے اپنا ستياناس کھوتی ہو۔".

 ئەرەپچە: ِسْعٌر.

 

 (Retired}ری + ٹا + اِْرڈ{ ) ِریٹائِْرڈ

 )انگريزی(

پېنسىيىگە چىققان ئادەم / عہدہ يا مالزمت سے 

 سبکدوش شدہ .

" سيکرٹری جنرل ريٹائرڈ ........ کے مقابلے ميں 

 ۔".شکست ہوئی

 ئەرەپچە: ُمتَقَاِعٌد.

 

 }ِريچھ{ )پراکرت( ِریچھ

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 ِريچ }ِريچ{ اسم نکرہ ) مذکر ( 

 چىشى شەكلى : ِرْيچھنی }ِريچھ + نی{ 

 ئېيىق / بھالو، خرس .

 

 ؎ اپنی اک سال کی کمائی دے دوں

 يہ ريچھ کی نقل پراگر ہو طي ار

 

.  ئەرەپچە: ُدبٌّ

 bearئىنگلىزچە: 

 

 

}ری + ِڈْنگ )ن غنہ( + ُروم{  ِریِڈْنگ ُروم

 )انگريزی(

 واحد( -)مذکر 

ژۇرنال ۋە كىتاب ئوقۇش ،  -قىرائەتخانا ) گېزىت 

ئىختىيارىي ئۆگىنىش ئۈچۈن مەخسۇس ئاجرىتىلغان 

ئورۇن( / مطالعاتی کمرہ، کتب خانہ کا ہال جہاں 
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 بيٹھ کر مطالعہ کيا جا سکے .

ريری کے ريڈنگ روم لے " ميں تمھيں امپريل الئب

 چلتا ہوں۔".

 ئەرەپچە: ُغْرفَةُ الُمَطاِلعَِة، قَاَعةُ الُمَطاِلعَِة.

 

 واحد( -))مذکر Radio}ريڈ + يو{) ریْڈیو

 رادىئو / ريڈيوسيٹ .

" کپتان چيری .... طيارے کو بادلوں سے اوپر لے 

گيا اور ريڈيو کے ذريعے سے پيغامات بھيجنے 

 شروع کر دئيے۔".

 اَعةُ الَمْسُموَعةُ.ااِلذَ 

 

}ريڈ + يو + اِس + ٹے +  ریْڈیو اِْسٹیَشن

 َشن{ )انگريزی(

 )مذکر(

رادىئو ئىستانىسىسى / نشرگاہ جہاں سے ريڈيائی 

 پروگرام نشر کيے جاتے ہيں .

" ريڈيو اسٹيشن کے مالک اہل تجارت شريف لوگ 

تھے انہوں ........ نے اپنی عزت اسی ميں 

 ن بند کر ديئے جائيں۔".سمجھی کہ ريڈيو اسٹيش

 ئەرەپچە: َمَحطَّةُ ااِلذَاَعِة 

 

}ِريڑھ + کی + ہَڈ + ڈی{  ِریڑھ کی ہَڈّی

 )سنسکرت(

 واحد( -)مؤنث 

 جمع: ِريڑھ کی ہَِڈ ياں }ِريڑھ + کی + ہَڈ + ِڈياں{ 

پيٹھ کے بيچ کی عمودی ہڈی  ئومۇرتقا سۆڭىكى / 

جو سر کے نيچے سے شروع ہو کر دمچی پر ختم 

ی ہے جس ميں تينتيس مہرے يا منکے ہوتے ہوت

 ہيں .

" اسی جگہ پہلے ان کی ريڑھ کی ہڈی کو پيدا کر 

 کے رکھ ديا جائے گا۔".

.  ئەرەپچە: العُُموُد الفَْقِريُّ

 

 

 واحد( -}رے +َشم{ )فارسی()مذکر  ریَشم

 يىپەك. 

" آپ دودھ سے زيادہ سفيد کپڑے ميں لپٹے نظر 

 ھا".آئے جس کے نيچے سبز ريشم ت

 ئەرەپچە: َحِرْيٌر.

 silkئىنگلىزچە: 

 

 }رے + ِگس + تان{ )فارسی()مذکر( ریِگْستان

جہاں دور دور تک ريت ہی ريت  قۇلۇق چۆل / 

 ہو، ريتال ميدان، صحرا، ريگ زار.

" چونکہ مغربی حصے قطعی طور پر خشک 

 رہتے ہيں اس ليے يہاں ريگستان نمودار ہيں۔".

 ْمِليَّةٌ.ئەرەپچە: الَصْحراُء الرَّ 

 

 -}ريل )ی مجہول( + گاڑی{)مؤنث  ریل گاڑی

 واحد(

 جمع: ريل گاِڑياں }ريل )ی مجہول( + گا + ِڑياں{ 

 ريل، ٹرين . پويىز / 

 ئەرەپچە: قَِطاٌر.
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}ريل )ی مجہول( + وے  ریْلوے اِْسٹیَشن

 + اِس + ٹے + َشن{ )انگريزی(

 )مذکر(

ريل ۋوگزال، پويىز ئىستانىسىسى / وہ جگہ جہاں 

 گاڑياں آکے رکتی ہيں اور جاتی ہيں، ريل گھر .

" آپ سب سے آخر ميں جيپ پر سوار ہو کر 

 ريلوے اسٹيشن پہنچے۔".

 ئەرەپچە: َمَحطَّةُ الِقَطار.

 

}ريل )ی مجہول( + وے + اِن  ریْلوے اِْنَجن

 + َجن{ )انگريزی(

 )مذکر(

پاراۋوز ) پويىزنىڭ ۋاگونالرنى سۆرەپ ماڭىدىغان 

بۇقىسى . ئۇنىڭ پار ، ئېلېكتر كۈچى ، قىسمى ، 

ئىچىدىن يانىدىغان دۋىگاتېل قاتارلىقالر ئارقىلىق 

ماڭىدىغان بىر نەچچە خىللىرى بولىدۇ ( / دخانی 

ڈيزل يا برقی قوت سے چلنے واال خودکار انجن 

 جو ريل گاڑی کو کھينچتا ہے.

 ئەرەپچە: قَاِطَرةٌ.

 railway engineئىنگلىزچە: 

 

}ريل )ی مجہول( + وے + ال +  نریْلوے الئِ 

 اِن{ )انگريزی(

تۆمۈر يول لىنىيىسى / ريل کی پٹری، ريل گاڑی کا 

 راستہ .

ِة الَحِدْيِديَِّة. كَّ  ئەرەپچە: َخطُّ الس ِ

 railway lineئىنگلىزچە: 

 

 }ِريْنگ + نا{ )پراکرت( ِریْنْگنا

ئۆمىلەپ ماڭماق ، يەربېغىرالپ ماڭماق / زمين پر 

ے والے جانور جيسے کيڑے گھسٹ کر چلن

 مکوڑے ، چيونٹی، جوں وغيرہ کا چلنا .

 

 ؎ کيڑوں کی طرح پيٹ کے بل رينگ کر ُان کو

 شکريہ کے دے تار کہ قانون يہی ہے

 

 ئەرەپچە: َزَحَف.

 

}ری + وال + َور{  ِریواْلَور

(Revolver)انگريزی()مذکر() 

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 ِرواْلَور }ِروال + َور{ 

التە ئاتار تاپانچا / ايک قسم کا پستول جس ميں ئ

ميگزين لگی ہوتی ہے جو لبلبی دبانے کے ساتھ 

گھومتی ہے اس سے دوبارہ کارتوس ڈالے بغير 

 کئی فائر پے در پے کئے جا سکتے ہيں۔

" اگلے حکم تک تمام افسر اور سپاہی اپنے اپنے 

ذاتی ہتھيار )رائفل و ريوالور يا سٹين گن( اپنے 

 رکھيں۔".پاس 

 ئەرەپچە: ُمَسدٌَّس.

 

 

 واحد( -}رے + َوڑ{ )پراکرت()مذکر  ریَوڑ

پادا ) چارۋا مالالرنىڭ بىرگە ھەيدەپ بېقىلىدىغان 

توپى ( جانوروں )عموماً بھيڑ بکرياں( کا گل ہ، 

 غول، جُھنڈ .

" جسکے پاس بھيڑ بکريوں کے ريوڑ ہوں وہ 

 ۔".اُنکی اُون کی فروخت معقول رقم بنا ليتا ہے

 ئەرەپچە: قَِطْيٌع.
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 ا………. ز 

 

 }زا +نُو{ )فارسی()مذکر( زانُو

 تىز / گھٹنا .

" حضرت زيد بن ثابت رضی هللا تعالی عنہ کہتے 

ہيں کہ ايک دفعہ آۖپ پر وحی آئی اور ميرا پانوں 

 زانوئے مبارک کے نيچے ديا تھا۔".

 ئەرەپچە: ُرْكبَةٌ.

 

 

 }زا + اِِرين{ )عربی( زائِِرین

 ياللىق شەكلى : زائِرات }زا + اِرات{ ئا

زىيارەتچىلەر / زيارت کرنے والے، مسافر، 

 سياحت کرنے والے .

" پاکستانی زائرين کا پورا قافلہ درگاہوں اور 

 مقبروں کے سفر پر نکال۔".

اٌر.  ئەرەپچە: ُزوَّ

 

 ب…….. ز 

 

 }ُزبان + ِگير{ )فارسی( ُزبان ِگیر

يا اعتراض کرنے  تەنقىدچى ، ئەيىبلىگۈچى / گرفت

 واال، معترض، نکتہ چيں.

 ئەرەپچە: نَاقٌِد.

 

 }ُزبا + نی + اِم + تِحان{ ُزبانی اِْمتِحان

 واحد( -)مذکر 

جمع: ُزبانی اِْمتِحانات }ُزبا + نی + اِم + تِحا + 

 نات{ 

ئېغىزچە ئىمتىھان / وہ امتحان جس ميں سوال بھی 

زبان سے پوچھے جائيں اور ان کے جواب بھی 

 بانی ديئے جائيں.ز

 " آپ زبانی امتحان ميں کامياب ہوئے۔".

.  ئەرەپچە: اِْمتَِحاٌن َشفَِويٌّ
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}َزبا + نی + َجْمع +  َزبانی َجْمع َخْرچ

 َخْرچ{

 واحد( -)مذکر 

قۇرۇق گەپ، سەپسەتە / خالی خولی باتيں، فقط 

 باتيں ہی باتيں، خالی خولی باتيں بنانا .

ف زبانی جمع خرچ " يہ مشغلہ غدار سازی کا صر

تک ہی محدود نہيں رہا بلکہ بات اس سے بھی 

 آگے بڑھ گئی۔".

 ئەرەپچە: َشْقَشقَةُ ِلَسان.

 

 خ……… ز 

 

 واحد( -}َزْخم{ )فارسی()مذکر  َزْخم

يارا، جاراھەت / جسم کے کسی حصے کے کٹ 

 جانے يا چھيل جانے کی صورت .

 

 پيشانی پہ زخم کھا چکا تھا

 تھا ميدان ميں نام پا چکا

 

 ئەرەپچە: قَْرٌح ، ُجْرٌح.

 

}َزْخم + خور )و مجہول( + َدہ{  َزْخم خوْرَدہ

 )فارسی(

يارىدار، مەجرۇھ / جسے زخم لگا ہو، مجروح، 

 گھائل، زخمی .

 ئەرەپچە: َجِرْيٌح، َمْجُروٌح.

 

 }َزخ + می{ )فارسی( َزْخمی

يارىدار، مەجرۇھ / وہ جس کے زخم لگا ہو، چوٹ 

 مجروح . کھايا ہوا، خستہ،

" وہ ايک ايک نئے اور پرانے زخمی کسان کی 

 آواز پہچان رہے تھے۔".

 

 ئەرەپچە: َجِرْيٌح.

 

ر……… ز   

 }َزر + خيز )ی مجہول({ )فارسی( َزْرخیز

پيداواری صالحيت  مۇنبەت، ئۈنۈملۈك يەر / 

 رکھنے واال، سرسبز، شاداب .

" پانی کی بہتات نے اس عالقہ کو زرخيز بنا ديا 

 ہے۔".

 

 ئەرەپچە: َخِصٌب، َخِصْيٌب.

 

 }َزْرد{ )فارسی( َزْرد

 سېرىق، سېرىق رەڭ / پيال .

" بہت سے جام سجے تھے، ان ميں سرخ، سفيد، 

 زرد اور کتھئی رنگ جھلک رہے تھے".

 ئەرەپچە: أَْصفَُر.

 

 }ِزَرہ{ )فارسی( ِزَرہ

قەدىمكى زامانالردا بەدەننى نەيزە قىلىچ  ساۋۇت ) 

اقالش ئۈچۈن جەڭدە كىيىلگەن ، ئوق زەربىسىدىن س

تۆمۈر پارچىلىرىنى بىر بىرىگە ئۇالش ياكى پوالت 

سىمدىن توقۇش ئارقىلىق تەييارالنغان ئۇرۇش 

كىيىمى ( / باريک کڑيوں کا چھوٹی آستين کا 

فوالدی لباس جو دوران جنگ جسم کی حفاظت کے 

 ليے عام لباس کے اوپر پہنا جاتا ہے، چلتہ .

 ئەرەپچە: ِدْرٌع.
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 }ِزَرہ + پوش )و مجہول({ )فارسی( ِزَرہ پوش

ساۋۇت كىيگەن ئادەم / وہ شخص جو زرہ بکتر 

 پہنے ہو، زرہ بکتر ميں ملبوس .

 ئەرەپچە: َداِرٌع.

 

 ن……… ز 

 

 واحد( -}َزن{ )فارسی()مؤنث  َزن

 جمع: َزنان }َزنان{ 

 ئايال / عورت ذات خصوصاً بالغ عورت .

و بگڑ بيٹھتا، زن و " کوئی اور حاکم وقت ہوتا ت

 بچہ کھو لو ميں پلوا ديتا۔".

 ئەرەپچە: إِْمَرأَةٌ.

 

 واحد( -}َزن + ِجير{ )فارسی()مؤنث  َزْنِجیر

 جمع: َزْنِجيريں }َزن + جی + ريں )ی مجہول({ 

چاندی يا سونے، يا کسی اور دھات کے  زەنجىر / 

تاروں کی کڑيوں سے بنی ہوئی حلقہ دار حلقہ 

 لڑی .

 

 تے کام ميں الفت الئے گی زنجيروں کو؎ التے ال

 بڑتھے بڑھتے زلفيں تيری طوق کم ہو جائيں گی

 

 ئەرەپچە: ِسْلِسلَةٌ.

 

 }ِزن + َدہ{ )فارسی( ِزْنَدہ

تىرىك / جيتا، ذی حس، ذی حيات، جاندار، ذی 

 روح .

 

 ؎ اسے خبر تھی کہ تاريخ اس ميں زندہ ہے

 کہ اس کا نام ستاروں ميں کب سے لکھا تھا

 

.ئ  ەرەپچە: َحيٌّ

 

}َزْنگ )ن غنہ( + آ + لُود{  َزْنگ آلُود

 )فارسی(

 دات باسقان، داتالشقان / زنگ لگا ہوا .

" ايک انگوٹھی اب بھی موجود ہے جو کہيں سے 

 بھی زنگ آلود نہيں۔".

 ئەرەپچە: َصِدٌئ.

 

 ہ………. ز 

 

 }َزہْر )فتحہ ز مجہول({ )فارسی( َزہْر

مقدار کے جسم وہ چيز جس کی تھوڑی  زەھەر / 

ميں پہنچنے سے ہالکت واقع ہو جائے يا ضرر 

پہنچے خواہ معمولی ہو جيسے ہيرے کی کنی، 

سنکھيا، يا جسمانی رطوبت جو دانت يا ڈنک کے 

 ذريعے پہنچے، کيميائی محلول۔

 

 ؎ ظلمت شب ہے ميسر تو کبھی نور سحر

 زہر ديتے ہيں کبھی خاک شفا ديتے ہيں

 

 ئەرەپچە: َسمٌّ.

 

}َزہْر )فتحہ ز مجہول( + آ + لُود{  آلُودَزہْر 

 )فارسی(

 زہرمال، زہريال .
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" انہوں نے اپنے زہر آلود طنزيہ تيروں سے اسے 

 موت کے گھاٹ اتارنا چاہا۔".

 ئەرەپچە: َمْسُموٌم.

 

 واحد( -}َزہ + ری + ال{ )فارسی()مذکر  َزہِْریال

 جمع: َزہِْريلے }َزہ + ری + لے{ 

ہ شے جس ميں زہر مال جس کے اندر زہر ہو، و

 ہوا ہو.

 " يہ زہريلے کيڑوں کا اثر بھی دور کرتا ہے۔".

 ی………. ز 

 

 واحد( -}زی + نَہ{ )فارسی()مذکر  ِزینَہ

 جمع: ِزينے }زی + نے{ 

 سيڑھی نيز سيڑھيوں کا سلسلہ، سيڑھياں .

" بيٹھک کا ايک ہی زينہ تھا جس پر پوليس کے 

 ھا۔".سپاہيوں نے پہلے ہی قبضہ جما ليا ت

 ئەرەپچە:
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 ا……… س 

 

 واحد( -}سات{ )پراکرت()مذکر  سات

 يەتتە / چھ کے بعد اور آٹھ سے پہلے کا عدد .

" ياد رہے کہ سات سے زيادہ ملک نہ ہيں کيونکہ 

ہمارا ننھا منا کمپيوٹر سات سے زيادہ نہيں گن 

 سکتا ہے۔".

 ئەرەپچە: َسْبعَةٌ.

 

 )پراکرت( }سات + واں{ ساتْواں

 واحد( -)مذکر 

 ئاياللىق شەكلى : ساتِْويں }سات + ِويں{ 

يەتتىنچى / )ترتيب کے اعتبار سے( چھٹے کے بعد 

 کا، ہفتم .

" ميری عمر کا ساتواں يا آٹھواں سال تھا علی 

الصباح روشن چوکی اور بيانڈ باجے کے ساتھ 

 بارات جا رہی تھی۔".

 ئەرەپچە: السَّابُِع.

 

 واحد( -)پراکرت()مذکر }ساٹھ{  ساٹھ

 تين بيسی کے مساوی عدد . ئاتمىش / 

" اگلے وقت ميں تو ساٹھ برس کی عمر ميں 

 پائجامہ پہننا شروع کرتے تھے۔".

 ئەرەپچە: ِستُّون.

 

 }سا + جھی{ )پراکرت()مذکر( ساجھی

شېرىك ، خىزمەتداش / شريک، حصہ دار، رفيق 

 کار، ہم کار .

و اس مصيبت ميں " وہ اتنے بڑے بڑے آدميوں ک

 اپنا ساجھی ديکھ کر اپنا دکھڑا بھول گيا۔".

 ئەرەپچە: َشِرْيٌك.

 

 }سا + ِحل{ )عربی()مذکر( ساِحل

 جمع: َسواِحل }َسوا + ِحل{ 

 ساھىل، قىرغاق / دريا يا سمندر کا کنارہ .

" ميں نے مجموعے کی اکثر نظميں کراچی کے 

 اردگرد پھيلے ہوئے سمندر کے مختلف ساحلوں پر

 بيٹھ کر تحرير کی ہيں".
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 ئەرەپچە: َشاِطٌئ، َساِحٌل.

 

}سا + َرن + گی{ )سنسکرت()مؤنث  ساَرْنگی

 واحد( -

 جمع: ساَرْنِگياں }سا + َرن + ِگياں{ 

غېجەك ) كامانچە بىلەن چېلىنىدىغان چالغۇ ئەسۋابى 

چھاتی سے لگا کر بجايا جانے واال ساز جس  ( / 

کی تانيں اور ميں لکڑی کے خول پر چار تانت 

عموماً يرہ طربيں ہوتی ہيں، تاروں پر کمانچہ پھير 

 کر بجايا جاتا ہے غچکا، غچکی .

" اب يہ نئی سارنگی بندوخاں کی سورنگی کہالنے 

 لگی۔".

 ئەرەپچە:؟؟؟

 

 

 

 -}سا + ِزن + َدہ{ )فارسی()مذکر  ساِزْنَدہ

 واحد(

 جمع: ساِزْندے }سا + ِزن + دے{ 

 واال .سازچى / باجا بجانے 

 " ايک سازندہ رباب بجا رہا تھا۔".

 ئەرەپچە: َعاِزٌف.

 

 واحد( -}ساس{ )سنسکرت()مؤنث  ساس

 ئەرلىك شەكلى : ُسَسر }ُسَسر{ 

 جمع: ساسيں }سا + سيں )ی مجہول({

 قېينانا / بيوی يا شوہر کی ماں، خوش دامن .

" گيتوں ميں سوکن سے نفرت، ساس کا خوف اور 

غضب اور غصہ اور اس  اس سے بيزاری، نند پر

سے پيچھا چھڑانے کی سگ و دو ........ موجود 

 ہيں۔".

 ئەرەپچە: َحَماةٌ.

  Mother-in-lawئىنگلىزچە: 

 

 

 }سا + َگر{ )سنسکرت()مذکر( ساَگر

 سمندر، بحر . دېڭىز / 

 " ساگر کا پانی ہميشہ صاف اور پوتر رہتا ہے۔".

 ئەرەپچە: بَْحٌر.

 ocean, seaئىنگلىزچە: 

 

 واحد( -}سال{ )فارسی()مذکر  لسا

يىل ) يەر شارىنىڭ قۇياش ئەتراپىدا بىر قېتىم ئايلىنىپ 

چىقىش مۇددىتى ؛ يەنى ئون ئىككى ئايغا تەڭ ۋاقىت 

 بارہ مہينے کی مدت، برس . ( / 

" انتظار کی گھڑياں، دنوں، مہينوں اور سالوں پر 

 پھيل جاتی ہيں".

 ئەرەپچە: َسنَةٌ، َعاٌم.

  A yearئىنگلىزچە: 

 

 }سال + بَسال{ )فارسی( سال بَسال

يىلغا / ساالنہ، ہر  -يىل، ھەر يىلى، يىلدىن  -يىلمۇ 



184 
 

 سال .

" سو پہلی دفعہ تنبيہہ اور پھٹکار اور دوسری دفعہ 

مچلکا لے ليا گيا مگر وہ سال بسال بگڑتا ہی چال 

 گيا۔".

، َسنَةً بَْعَد أُْخرى.  ئەرەپچە: َسنَةً بَْعَد َسنَة 

 

 واحد( -}سال + ِگَرہ{ )فارسی()مؤنث  ِگَرہ سال

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 ساْلِگَرہ }سال + ِگَرہ{ 

تۇغۇلغان كۈنى / کسی شخص کی عمر کی ہر نئے 

 سال کی تاريخ اور اس کا جشن .

ويں سالگرہ 36" تين اکتوبر کو مہاراجہ نے اپنی 

 پر ايک دربار عام باليا۔".

.ئەرەپچە: ِعْيُد ِمْيالدِ    َشْخس 

 birthdayئىنگلىزچە: 

 

 }سا + الر{ )فارسی( ساالر

رەھبەر، قوماندان، يېتەكچى، باشلىق / کسی جماعت 

 يا گروہ کا سربراہ، افسر اعٰلی .

 

 ؎ سپاہی بھی تھا اور ساالر بھی

 خود ہی سر بھی وہی خود ہی سردار بھی

 

 ئەرەپچە: قَائٌِد.

 

  ساالر جنگ

 ھەربىي باشلىق، كوماندىر.

 ئەرەپچە: قَائُِد الَجْيِش.

 

 }سا + ال + نہ{ )فارسی( ساالنَہ

 ہر سال، سال بسال، سال پيچھے . يىللىق / 

" تمام سرکاری دفاتر اور محکمے اپنے ساالنہ 

ميزانيے ميں مرحلہ وار پروگرام کے تحت اردو 

ٹائپ مشينوں کی خريد کے ليے ضروری رقم 

 مختص کرائيں۔".

.  ئەرەپچە: َسنَِويٌّ

 yearlyىنگلىزچە: ئ

 

 

 }ساْنپ )ن غنہ({ )پراکرت()مذکر( ساْنپ

 يىالن / ناگ، افعی، مار .

 

 ؎ اک اپنی کشش حسن ميں ہے سانپ کے ليکن

 جو چيز چمکتی ہے وہ زر تو نہيں ہوتی

 

 ئەرەپچە: ثُْعبَاٌن، أَْفعى، َحيَّةٌ.

 snakeئىنگلىزچە: 

 

 واحد( -}ساں + چا{ )پراکرت()مذکر  ساْنچا

 ساْنچے }ساں + چے{ جمع: 

قالب جس ميں ڈھال کر کوئی چيز تيار کی  قېلىپ / 

 جائے .

 " ناسخ نے غزل کا سانچا استعمال کيا ہے۔".

 ئەرەپچە: قَاِلٌب.

 

}ساْنڈ )ن غنہ( + نی{ )پراکرت()مؤنث  ساْنْڈنی

 واحد( -

 جمع: ساْنْڈنِياں }ساْنڈ )ن غنہ( + نِياں{
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 نہ({ ئەركەك تۆگە : ساْنڈ }ساْنڈ )ن غ

چىشى تۆگە / سواری کی اونٹنی، خصوصاً لمبے 

 لمبے سفر کرنے والی اونٹنی .

" سانڈنيوں کی گردنيں، گوديوں ميں ليے 

 چوراسياں لٹکتيں گھنگرو بجتے۔".

 ئەرەپچە: نَاقَةٌ.

  a female camelئىنگلىزچە: 

 

 }سا + اِبان )کسرہ ا مجہول({ )فارسی( سائِبان

 واحد( -)مذکر 

بارش اور دھوپ کے اثر سے  ايىۋان / كۈنلۈك، س

بچانے کے ليے )خصوصيت سے آہنی چادروں کا( 

 چھجہ۔

 

؎ شب کو ہوتا ہے گھنے جنگل ميں جب بارش کا 

 زور

 سائباں بھيگی ہوئی راتوں ميں جب کرتا ہے شور.

 

 ئەرەپچە: ُظلَّةٌ، ِمَظلَّةٌ.

 

 

 ()انگريزی(Cycle}سا + اِِکل{) سائِِکل

 ىلىشى "" يەنە بىرخىل يېز

 بائِيِسَکل }با + ای + ِسَکل{ 

 واحد( -)مذکر 

 جمع: سائِکليں }سا + اِکليں )يائے مجہول({ 

ۋېلىسپىت / دو پہيوں کی گاڑی جس پر بيٹھ کر 

پاؤں سے چالتے ہيں، پيرگاڑی )بائسيکل کا 

 مخفف( .

ميل فی گھنٹہ کی  10" اگر ايک سائکل سوار 

ا ہوا مڑتا ہے گز نيم قطر کا قوس بنات 5رفتار سے 

 تو مرکز قوس کی سمت اس کا اسراع کيا ہو گا۔".

اَجةٌ.  ئەرەپچە: َدرَّ

  Bicycleئىنگلىزچە: 

 

 ()انگريزی(Sign}سا + اِن{ ) سائِن

 واحد( -)مذکر 

 ئىمزا / دستخط .

  Signئىنگلىزچە: 

 

 واحد( -}سا + يَہ{ )فارسی()مذکر  سایَہ

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 ا{ سايا }سا + ي

 جمع: سايے }سا + يے{ 

سايە، كۆلەنگە / روشنی کے سامنے کسی مجسم 

شے کے حائل ہو جانے کی وجہ سے پيدا ہونے 

 والی تاريکی، پر چھائيں۔

" ميری نظريں تپتے ہوئے ٹين پر پڑيں جس کی 

 چھت نے ميرے سر پر سايہ کر رکھا تھا".

.  ئەرەپچە: ِظلٌّ

 

 (}سا + يَہ + دار{ )فارسی سایَہ دار

 سايىلىك / درخت جس کے نيچے چھاؤں رہے .

 "کوئی سايہ دار گھاس والی جگہ ڈھونڈ رہا ہوں۔".

.  ئەرەپچە: ُمِظلٌّ

 

 ب……… س 

 

 }َسْبز{ )فارسی( َسْبز

 يېشىل / ہرا، ہرا رنگ، اخضر .

" راجہ کو اپنا تيسرا جنم بڑا بھال معلوم ہوا 
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زمرديں زندگی لہلہاتی سبز کنچن دنيا پر سکون 

 دگيوں سے ماال مال".بالي

 ئەرەپچە: أَْخَضُر.

 Greenئىنگلىزچە: 

 

}َسْبز + چا + اے{  َسْبز چائے

 واحد( -)فارسی()مؤنث 

كۆك چاي / ہری پتيوں والی چائے جو پانی ميں 

جوشانے سے سبز اور دودھ ميں گالبی رنگ ديتی 

 ہے .

" پانی خوب کھوالئيں جب ابال آنے لگے تو سبز 

 لے کر اس ميں ڈال ديجيے۔". چائے جتنی پسند ہو

 ئەرەپچە: َشاٌي أَْخَضُر.

 

 پ………. س 

 

 واحد( -}ِسپَر{ )فارسی()مؤنث  ِسپَر

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 َسپَر }َسپَر{ 

قالقان / ايک ہتھيار جو تلوار کی ضرب سے 

 محفوظ رہنے کے ليے استعمال ہوتا تھا ، ڈھال.

 

 ں؎ وہ نفرتوں کی سپر دل پہ رکھ آتے ہي

 وہ بدنصيب وہ محروم درد انسانی

 

 ئەرەپچە: تُْرٌس، ُجثَّةٌ.

 

 }ِسپَہ + سا + الر{ )فارسی()مذکر( ِسپَہ ساالر

 فوج کا سربراِہ اعٰلی . ھەربىي باشلىق، كوماندىر / 

" وہاں کے مقتدر اخبار "الجمہوريہ" نے مجھے 

کشمير کی تحريک آزادی کا سپہ ساالر کہہ کر 

 پکارا۔".

 قَائُِد الَجْيِش.ئەرەپچە: 

 

ت………. س   

 واحد( -}ِستا + َرہ{ )فارسی()مذکر  ِستاَرہ

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 ِستارا }ِستا + را{ 

 جمع: ِستارے }ِستا + رے{ 

ان کروں ميں سے ايک کرہ جو رات کو  يۇلتۇز / 

آسمان پر قمقمے کی طرح چمکتے نظر آتے ہيں، 

 نجم، کوکب، تارا .

اٹھا کر آسمان پر چمکتے ہوئے  " اللی نے گردن

 ستاروں کو ديکھا۔".

 ئەرەپچە: نَْجٌم، َكْوَكٌب.

 

 }َست + تا + َون{ )سنسکرت( َستّاَون

( 57ئەللىك يەتتە / پچاس اور سات کا مجموعہ )

 تين کم ساٹھ .

 ئەرەپچە: َسْبعَةُ وَّ َخْمُسون.

 

}َست + تا + اِيس{ )سنسکرت()مذکر  َستّائِیس

 واحد( -

بيس اور سات کا مجموعہ  مە يەتتە / يىگىر

 (تين کم تيس .27)

" سيکرٹری تقريباً چھبيس ستائيس برس کی عمر 

 کی ايک فرانسيسی عورت تھی۔".

 ئەرەپچە: َسْبعَةُ وَّ ِعْشُرون.

 tuwenty- sevenئىنگلىزچە: 
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 واحد( -}َستَر{ )عربی()مذکر  َستَر

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 َستْر }َستْر{ 

ەۋرەت ) ئۇياتلىق ئەزاالر ( / } اصطالحا { ئ

عورت يا مرد کا وہ مقام جس کا چھپانا واجب ہو 

اور جس برہنگی سے شرم آئے، چھپانے کی چيز، 

 شرم گاہ .

 " کبھی آپ کا ستر برہنہ نہ ہوتا۔".

 ئەرەپچە: َعْوَرةٌ.

 

}َست + َرہ{ )پراکرت( َستَْرہ  

( تين 17دس اور سات کا مجموعہ ) ئون يەتتە / 

 کم بيس .

" شاہ اميرالدين فردوسی ........ اپنے والد ماجد 

کے بعد سجادہ نشين ہوئے اس وقت آپ کا سن 

 سترہ برس تھا۔".

 ئەرەپچە: َسْبعَةَ َعَشر.

 

 ()انگريزی(September}ِستَم + بَر{) ِستَْمبَر

سېنتەبىر ) بۇ قەدىمكى رىم خرىستىئانچىلىرىنىڭ 

امى . ئۇ مىالدىيە كاتىۋاشلىرىدىن بىرىنىڭ ن

كالېندارىنى تۈزۈشكە قاتناشقانلىقى ئۈچۈن بۇ ئاينى 

شۇنىڭ نامىدا ئاتىغان ... مىالدىيە يىل ھېسابى بويىچە 

توققۇزىنچى ئاي( / عيسوی سال کا نواں مہينہ جو 

تيس دن کا ہوتا ہے اگست اور اکتوبر کے درميان 

 کا مہينہ .

ديل بھی " يہ نام اردو ميں آنے کے بعد تھوڑے تب

ہو گئے ہيں۔ جيسے ..... سپٹمبر کی بجائے ستمبر 

 اکٹوبر کی بجائے اکتوبر".

 بِر، أَْيلُول.ئەرەپچە: ِسْبتِم

 

خ……… س   

 }ُسْخن + پَر + َور{ )فارسی( ُسَخن پَْرَور

)مجازاً( شاعر، سخن دان، سخن فہم، سخن  شائىر / 

 پرداز .

 

 ؎ سخن فہم و سخن گستر، سخن دان و سخن پرور

 تجھی سے حسن کی رونق تجھی سے حسِن نثاری

 

 ئەرەپچە: َشاِعٌر.

 

 }َسخی{ )عربی( َسخی

قولى ئوچۇق، كەڭ قورساق، سېخى / سخاوت 

 کرنے واال، فياض، دريا دل .

 

؎ اور اسپہ طرہ يہ قہر مانان دشت بندہ نواز بھی 

 ہيں

امين، عادل، سخی، رضا جو، اديب و دانائے راز 

 بھی ہيں

 

.ئەرەپچە: سَ   ِخيٌّ

 

 ر……… س 

 

 }َسر{ )فارسی()مذکر( َسر

كالال، باش / جسم کا سب سے باالئی حصہ، 

 کھوپڑی نيز گردن سے اوپر کا پورا حصہ .

" خواجہ صاحب نے بڑے زور سے اپنا گول مٹول 

سر اثبات ميں ہاليا، اور فرمايا، ٹھيک ہے، ٹھيک 

 ہے ميرا بھی ايسا ہی خيال ہے۔".

 ئەرەپچە: َرأٌْس.
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}َسر + بَُمْہر )ضمہ م مجہول({  بَُمْہرَسر

 )فارسی(

تامغا بېسىلغان، مۆۈر بېسىلغان / بند کرکے مہر 

 لگايا ہوا، سربستہ، بند .

" وہ غير حاضر ہونے سے پہلے ميرے ليے ايک 

 سر بمہر بنڈل چھوڑ گيا تھا۔".

 ئەرەپچە: َمْختُوٌم.

 

}َسر + ٹی + فِِکٹ{  َسْرٹِْیِفِکٹ

(Certificateانگ())ريزی 

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 َسرٹِيِفکيٹ }َسر + ٹی + فِکيٹ )يائے مجہول({ 

 واحد (  -) مذکر 

کسی امر کی توثيق يا تصديق پر  گۇۋاھنامە / 

 مشتمل تحرير، صداقت نامہ، سند .

" ابن مريم .... کے معالج نے خدا جانے کيونکر 

کہہ ديا کہ اب اس کے ذہنی مسائل حل ہو گئے ہيں 

 ... اس سرٹيفکيٹ کے بعد وہ چين چال گيا تھا۔"..

 ئەرەپچە: َشَھاَدةٌ.

 

 ()انگريزی(Surgery}َسر + َجری{) َسْرَجری

 واحد( -)مؤنث 

 تاشقى كېسەللىكلەر)ئوپېراتسىيىسى( / 

 جسم پر چير پھاڑ کا عمل، جراحی .

" سرجری ميں اپنے کماالت دکھا کر رائل 

 ے".سوسائٹی آف سرجنز کا فيلو بن جائ

 ئەرەپچە: َعَمِليَّةٌ َجَراِحيَّةٌ.

 

 

 

}َسر + َجن{  َسْرَجن

(Surgeon انگريزی()مذکر()- )واحد 

تاشقى كېسەللىكلەر دوختۇرى / عمل جراحی جاننے 

 واال، ڈاکٹر .

" سائنس دان، بينکر، قانون دان، سرجن وغيرہ 

اپنے اپنے پيشے کے تقاضوں کی بنا پر اپنی 

اخفا سے کام لينے پر  زندگيوں ميں مفاہمت اور

 مجبور ہيں".

اج. اح ، الَطبِيُب الَجرَّ  ئەرەپچە: الَجرَّ

 

 

 واحد( -}َسر + َحد{)مؤنث  َسرَحد

 جمع: َسرَحديں }َسر + َحديں )ی مجہول({ 

چېگرا / وہ عالمت جو ايک ملک يا عالقے کو 

 دوسرے عالقے يا ملک سے الگ کرے .

 ئەرەپچە: َحدٌّ.

 

 ی(}ُسْرخ{ )فارس ُسْرخ

 قىزىل رەڭ / الل رنگ کا .

" تراب کے مختلف رنگ ہو سکتے ہيں جيسے کہ 

 سفيد، سياہ، زرد، سرخ اور براؤن وغيرہ۔".

 ئەرەپچە: أَْحَمُر.

 redئىنگلىزچە: 

 

 

 }ُسْرخ + ُرو{ )فارسی( ُسْرْخُرو

 ئۇتۇقلۇق، مۇۋەپپەقىيەتلىك / بامراد، کامياب .

قدمہ ہاری " باآلخر آندھرا پرديش کی حکومت يہ م

 اور مظہر مرحوم سرخرو ہوئے۔".

 ئەرەپچە: نَاِجٌح، َسِعْيٌد.
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 واحد( -}ُسر + خی{ )فارسی()مؤنث  ُسْرخی

 جمع: ُسْرِخياں }ُسر + ِخياں{ 

 قىزىللىق / سرخ رنگت، الل رنگت .

 

 ؎ تم ديکھتے بيٹھے تو ہو بسمل کا تڑپنا

 سرخی کہيں رہ جائے نہ دامان نظر ميں

 

 َرةٌ.ئەرەپچە: ُحمْ 

 

 }َسْرد{ )فارسی( َسْرد

 سوغۇق / ٹھنڈا، خنک )گرم کی ضد( .

 

 ؎ يہ سرد سرد ہوا موسم زمستاں کی

 يہ عہد گل، يہ فضا گلشن و بياباں کی

 

 ئەرەپچە: بَاِرٌد.

 cool,coldئىنگلىزچە: 

 

 واحد( -}َسر + دی{ )فارسی()مؤنث  َسْردی

 جمع: َسْرِدياں }َسر + ِدياں{ 

 خنکی، برودت .سوغۇق / ٹھنڈک، 

 

 ؎ دھوتا تھا دل کے داغ چمن اللہ زار کا

 سردی جگر کو ديتا تھا سبزہ کچھار کا

 

 ئەرەپچە: بَْرٌد.

 

 }َسر + سوں )و مجہول({ )پراکرت( َسْرسوں

 واحد( -)مؤنث 

قىچا ) كرېست گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى بىر ياكى 

ئىككى يىللىق ، سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك . گۈلى 

ئومۇم گۈل رېتىدە ، مېۋىسى قىسقا ،  سېرىق ،

مۈڭگۈزلۈك مېۋە ، ئۇرۇقىدىن ماي تارتىلىدۇ . 

ئادەتتە ئۇ دۆلىتىمىزنىڭ مۇھىم مايلىق زىرائەتلىرىنىڭ 

زرد نيز سرخ رنگ کا ايک  بىرى ھېسابلىنىدۇ ( / 

بہت چھوٹا سا بيج جس سے کھانے کا تيل نکلتا ہے 

اور جس کے پودے ميں زرد رنگ کے پھول 

 گتے ہيں .ل

 ئەرەپچە: َخْرَدٌل اَْصفَر.

 

 

 

 ()انگريزی(Circus}َسر + َکس{ ) َسرَکس

 )مذکر(

سېرك ئۆمىكى / تربيت يافتہ آدمی )مرد و زن( اور 

سدھے ہوئے جانوروں کے حيرت انگيز اور 

 سنسنی خيز جسمانی کرتبوں کا تماشا .

" اور اگر لڑکی سرکس گئی تو لڑکا ضرور وہيں 

 ہو گا۔".

 ەپچە: ِسْيَرك.ئەر

 Circusئىنگلىزچە: 
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}ِسر + َکہ{ )فارسی( ِسْرَکہ  

سىركە / انگور کا شيرہ جسے سڑا کر خمير 

 اٹھاتے ہيں .

.  ئەرەپچە: َخلٌّ

 

 واحد( -}َسر + ما{ )فارسی()مذکر  َسْرما

 قىش، قىش پەسلى / سردی کا موسم، جاڑا، سردی .

" سرما ميں يونيورسٹی کے ليے ايک کاپی 

 نے کی کوشش کروں گا۔".منگوا

 ئەرەپچە: ِشتَاٌء.

  the cold season, winterئىنگلىزچە: 

 

 واحد( -}ُسْر + َمہ{ )فارسی()مذکر  ُسْرَمہ

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 ُسْرما }ُسر + ما{ 

 جمع: ُسْرمے }ُسر + مے{ 

سۈرمە تېشى / ايک سياہ چمکدار پتھر اس کا 

يت چشم يا آرائش ميدے کا ساپسا ہوا سفوف جو تقو

 کے ليے آنکھوں ميں لگاتے ہيں .

" سرم ايک مفيد دھات ہے جو زيادہ تر کيميائی 

 صنعتوں ميں کام آتی ہے".

 ئەرەپچە: أُثُْمد.

 

 }ُسر + َمہ + دا + نی{ )فارسی( ُسْرَمہ دانی

سۈرمە قۇتىسى / سرمہ دان، سرمہ رکھنے کا 

 چھوٹا سا ظرف، کحل دان .

  )ج( َمَكاِحُل.ئەرەپچە: ُمْكَحلَةٌ 

 

}ُسَرْنگ )ن غنہ({ )پراکرت( ُسَرْنگ  

 واحد( -)مذکر، مؤنث 

 جمع: ُسَرْنگيں }ُسَرن + گيں{ 

تونىل ، تاغ ئىچىدىن ياكى يەر ئاستىدىن تېشىپ 

ئېلىنغان يول ، يەرئاستى يول / } مجازا { زير زمين 

يا پہاڑ کے اندر کھود کر بنايا ہوا راستہ، سوراخ 

 اندر بنايا جائے، نقب . جو کسی شے کے

" دنيا کی سب سے بڑی سرنگ سوئٹزرلينڈ اور 

 اٹلی کے درميان واقع ہے۔".

 ئەرەپچە: َسَرٌب ، نَفٌَق.

 

 

ڑ………. س   

 واحد( -}َسَڑک{ )پراکرت()مؤنث  َسَڑک

 جمع: َسَڑکيں }َسَڑکيں )ی مجہول({ 

 راستہ، شارع، گزر گاہ، روڈ . يول / 

گلی کوچوں ميں پھرنے " آپ وہاں کی سڑکوں اور 

لگيں گے تو مجھے تسلی ہو جائے گی کہ چلو، 

 ميرا باپ تو وہاں چل پھر رہا ہے۔".

 ئەرەپچە: َطِرْيٌق، َشاِرٌع.

 

ز………. س   

 واحد( -}َسزا{ )فارسی()مؤنث  َسزا

 جمع: َسزائيں }َسزا + ايں )ی مجہول({ 
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جازا / ايذا جو برائی کے عوض ميں دی جائے، 

 کا بدلہ .پاداش، برائی 

" مغرب ميں بعض ممالک ايسے ہيں جنھوں نے 

 موت کی سزا کو منسوخ کر ديا ہے۔".

 ئەرەپچە: ِعقَاٌب، ُعقُوبَةٌ.

 

 }َسزا + ياف + تَہ{ )فارسی( َسزا یاْفتَہ

 جمع: َسزا ياْفتَگان }َسزا + ياف + تَگان{ 

جازاالنغان ئادەم، جازاغا تارتىلغان كىشى / جو 

 و، جس نے سزا پائی ہو پہلے سزا پا چکا ہ

" يہاں کا قيد خانۂ کالں نمونہ جہنم ہے حٰتی کہ 

وہاں کا سزا يافتہ وہ مشقت کرتا ہے کہ زندہ نہيں 

 نکلتا۔".

 ئەرەپچە: ُمعَاقٌَب.

 

 س……… س 

 

 واحد( -}َسس + تا{ )سنسکرت()مذکر  َسْستا

 جمع: َسْستے }َسس + تے{ 

کم  ئەرزان، باھاسى تۆۋەن / کم قيمت، ارزاں،

 داموں کا .

" ہند کی بيڑياں، ہند کی االئچياں، ہند کا کتھ، ہند 

کے پاپڑ، ہند کے کھدر، ہند کے سيب سستے اور 

 اچھے۔".
 ئەرەپچە: َرِخْيٌص.

 

 ف……… س 

 

 }ُسفُوف{ )عربی()مذکر( ُسفُوف

يانجىلغان / پسی، کٹی ہوئی چيز، برادہ، پھنکی، 

 چورن، چٹکی .

 فوف بنا لو۔"." باريک کپڑے سے چھان کر س

 ئەرەپچە: َمْسُحوٌق.

 

 

 }ُسفيد )ی مجہول({ )فارسی( ُسفید

ئاپئاق / دودھيا بے رنگ کا جس پر عموماً ہر 

 رنگ چڑھ جائے .

" تراب کے مختلف رنگ ہو سکتے ہيں جيسے کہ 

 سفيد، سياہ، زرد، سرخ، براؤن وغيرہ۔".

 ئەرەپچە: أَْبيَض.

  Whiteئىنگلىزچە: 

 

 

 گ………. س 

 

 گ{ )فارسی(}سَ  َسگ

 ئىت / کتا .

 ئەرەپچە: َكْلٌب.

 

}ِسگ + ِرٹ )کسرہ  ِسْگِرٹ

 ()انگريزی(Cigaretteمجہول({)

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 ِسْگريٹ }ِسگ + ريٹ )يائے مجہول({ 

 واحد (  -)مذکر، مؤنث 

 جمع: ِسْگِرٹيں }ِسگ + ِرٹيں )ی مجہول({ 

کو کی تاماكا / کاغذ ميں لپيٹ کر کترے ہوئے تمبا

بنائی ہوئی بتی جسے ايک سرے سے سلگا کر 

 کش لگاتے ہيں .

" ميں نے سگريٹ سلگائی اور لمبے لمبے کش 

 لينے لگا۔".
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 ئەرەپچە: ِسْيَجاَرةٌ.

  Cigeratteئىنگلىزچە: 

 

 

 ل………. س 

 

 }ِسالح + خا + نَہ{ ِسالح خانَہ

قورال ئامبىرى، قورال ئىسكىالتى / وہ مکان يا 

ر رکھے جاتے ہيں، اسلحہ خانہ، کمرہ جہاں ہتھيا

 مال خانہ .

.  ئەرەپچە: ُمْستَوَدٌع َحْربِيٌّ

 

 

 واحد( -}ِسال + ای{ )سنسکرت()مؤنث  ِسالئی

 جمع: ِسالئِياں }ِسال + اِياں )ی مجہول({ 

سەيپۇڭلۇق، تىككۈچىلىك / کپڑوں کو سوئی دھاگے 

سے جوڑنے کا عمل، ٹانکا، سوئی کا کام، درزی 

 . کا کام يا پيشہ

" والکو کے کپڑے دھول ميں اٹے ہوئے تھے .... 

ايک پائينچہ گھٹنے کے اوپر سے پھٹ رہا تھا اور 

 دوسرے کی سالئی ادھڑ گئی تھی۔".

 ئەرەپچە: ِخيَاَطةٌ.

 

 }ِسل + َور{ )انگريزی( ِسْلَور

 كۈمۈش / چاندی، روپا، نقرہ، نسيم .

ةٌ.  ئەرەپچە: فِضَّ

 

 م…………. س 

 

 + دار{ )فارسی(}َسَمجھ  َسَمجھ دار

 ئەقىللىق، زېرەك، ئۆتكۈر / عقل مند، ہوشيار، دانا .

 " دن گزرتے گئے اور لڑکا سمجھ دار ہوتا گيا۔".

 ئەرەپچە: فَِھْيٌم، عاقٌِل، فَِطْيٌن.

 

 ()انگريزی(smuggler}ِسَمگ + لَر{) ِسَمْگلَر

 يەنە بىرخىل يېزىلەشى " " 

 اْسَمَگلَر }اِس + َمگ + لَر{ 

، ئەتكەس مالالرنى ئېلىپ ساتقۇچى ئەتكەسچى 

 خالف قانون درآمد يا برآمد کرنے واال.  / كىشى 

 

}ِسمگ + ِلْنگ{  ِسَمْگِلْنگ

(smuggling)انگريزی() 

 " يە نە بىرخىل يېزىلىشى "

 اِْسَمْگِلْنگ }اِش + َمگ + ِلْنگ{ 

 ئەتكەسچىلىك / خالف قانون درآمد يا برآمد .

 ائِع .ئەرەپچە: تَْھِرْيُب البَضَ 

 

 }َسَمن + َدر{ )سنسکرت()مذکر( َسَمْنَدر

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 ُسُمْنَدر }َسْمن + َدر{ 

 دېڭىز / بحر، ساگر .

 

 ؎ کيسے سيالب صفت لوگ ہوئے پياس ميں گم

 کيا سمندر ہے کہ صحرا نظر آئے اب کے

 

 ئەرەپچە: بَْحٌر.

  sea, oceanئىنگلىزچە: 

 

 

 ن + َدری + ڈا + ُکو{}َسمَ  َسَمْنَدری ڈاُکو
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بحری قزاقی، بحری جہاز ميں  دېڭىز قاراقچىلىقى / 

 آ کر ڈاکہ ڈالنے واال، بحری جہاز کو لوٹنے واال .

 ئەرەپچە: قُْرَصنَةٌ.

 

ن……. س   

 واحد( -}َسن + نا + ٹا{)مذکر  َسنّاٹا

 جمع: َسن اٹے }َسن + نا + ٹے{ 

ی، تىنسىزلىق، جىمجىتلىق، تىنچلىق / خاموش -ئۈن 

 خاموش فضا .

" اور .... رات کے سناٹے ميں سيٹی کی آواز آتی 

 تھی۔".

 ئەرەپچە:ُھُدْوٌء، َصْمٌت.

 

 واحد( -}ُسنار{ )سنسکرت()مذکر  ُسنار

 ئاياللىق شەكلى : ُسناَرن }ُسنا + َرن{ 

 زەرگەر / زيور بنانے واال، زرگر، صراف .

" عالوہ ازيں موچی، سنار، بڑھئی، کپڑا رنگنے 

کا شمار بھی گھريلو صنعت کاروں ميں ہو والے 

 گا۔".

اٌغ.  ئەرەپچە: َصائٌِغ )ج( ُصوَّ

 

 

}ِسنے + بُلُو + َغت{  ِسِن بُلُوَغت

 واحد( -)عربی()مذکر 

 " يەنە بىرخىل يېزىلىغى "

 ِسِن بُلُوغ }ِسنے + بُلُوغ{ 

باالغەت يېشى،قۇرامىغا يېتىش يېشى / بالغ ہونے 

 ی .کی عمر، جوانی کی عمر، جوان

" عبدالکريم ابھی سن بلوغت کی سات يا آٹھ 

بہاروں ہی سے لطف اندوز ہوا تھا کہ موت کے 

بے رحم شکنجوں نے اس معصوم بچے کو ماں 

 کی آغوش شفقت سے محروم کر ديا۔".

ْشِد.  ئەرەپچە: ِسنُّ الرُّ

 

 }َسن + تَری{ )انگريزی()مذکر( َسْنتَری

 ہول({ جمع: َسْنتَِريوں }َسن + تَِريوں )و مج

قاراۋۇل، پوست، مۇھاپىزەتچى، قوغدىغۇچى / پہرہ 

 دينے واال سپاہی، چوکيدار، پاسبان .

" سنتری جتنی بار ماتو کے قريب آتا، اسے اميد 

 ہوتی کہ اس بار وہ ضرور کچھ بولے گا۔".

 ئەرەپچە: َحاِرٌس، َخِفْيٌر.

 

}َسن + جی + َدگی{ )فارسی()مؤنث  َسْنِجیَدگی

 واحد( -

متانت،  بېسىقلىق /  -ىك، سالماقلىق، ئېغىر تەمكىنل

 توازن، وقار .

" وفاقی مالزمتوں ميں بھرتی کے ليے شروع 

کرنے کے سوال پر .... سنجيدگی سے غور کيا 

 جاسکتا ہے۔".

 ئەرەپچە: َرَزانَةٌ، َوقَاٌر.

 

 }َسنَد + ياف + تَہ{ َسنَد یاْفتَہ

وہ شخص جس کے   / دىپلومغا ئېرىشكۈچى كىشى 

کسی مطلوبہ استعداد کا باضابطہ تصديق نامہ  پاس

 يا سرٹيفکيٹ ہو.

" بھال يہ کہاں مناسب ہے کہ فن کے سند يافتہ ماہر 

تو وہ ہوں اور ان کے فن کی اصطالح سازی کا 

 سہرا ايک حقير اردو دان کے سر ہو۔".

 ئەرەپچە: َحاِمُل الشََّھاَدةِ.
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 -}َسن + ڈاس{ )سنسکرت()مذکر  َسْنڈاس

 واحد(

ھاجەتخانا، تازلىق ئۆيى، تەرەتخانا / وہ پاخانہ جو 

کوٹھے پر يا سطح زمين سے خاصی بلندی پر ہو 

اور اسکا بول، براز نيچے آکر ايک دھانے ميں 

جمع ہو، اس کو مہتر باہر کی طرف سے صاف 

 کرليتا ہے .

" نوبت يہاں تک پہنچ گئی تھی کہ شہر فرِط 

 عفونت سے سنڈاس بنا ہوا ہے۔".

 پچە: ِمْرَحاٌض.ئەرە

 

 }ِسن + َرسی + َدہ{ ِسن َرِسیَدہ

 ياشانغان / بوڑھا، بڑی عمر کا، ُعْمر َرِسيَدہ .

. ُم في الِسن ِ  ئەرەپچە: ُمِسنٌّ ، الُمتَقَد ِ

 

 }َسن )ن مغنونہ( + کِھيا{ )سنسکرت( َسْنکِھیا

 واحد( -)مذکر 

زەھەر ، زەھەر نىڭ بىر تۈرى / زہر کی ايک قسم، 

 سم الفار .

 

 ؎ سنکھيا، افيون، گانجا، چرس، بھنگ

 خواب آور گولياں؛ کڑوے باداموں کا زہر

 

 ئەرەپچە: َسمٌّ.

 

 }َسْنگ )ن غنہ({ )فارسی()مذکر( َسْنگ

 تاش / پتھر .

 

 ؎ دل تو پھر دل ہے ٹوٹتا ہے اگر

 سنگ سے بھی نکلتی ہے آواز

 

 ئەرەپچە: َحَجٌر.

 

 

 }َسْنگ )ن غنہ( + ِدل{ )فارسی( َسْنگ ِدل

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 َسْنْگِدل }َسْنگ )ن مغنونہ( + ِدل{ 

باغرى قاتتىق، تاش يۈرەك، ياۋۇز، رەھىمسىز 

پتھر جيسے دل واال؛ )کنايًۃ( بے رحم، ظالم، جفا   /

 کار، سخت دل .

" سبھی مل کر کہتے کہ حافظ کفايت علی تو بڑا 

 سنگدل آدمی ہے۔".

 ئەرەپچە: قَاِسى القَْلِب.

 

 

 }َسْنگ )ن غنہ( + ِدلی{ )فارسی( گ ِدلیَسنْ 

 واحد( -)مؤنث 

بے  تاش يۈرەكلىك ، ياۋۇزلۇق ، رەھىمسىزلىك / 

 رحمی، سخت دلی .

" سنگ دلی کا دائرہ تو ہماری سيمنٹ کی ديوار 

 سے زيادہ مضبوط ہے۔".

 ئەرەپچە: قَْسَوةٌ، قََساَوةٌ، ِغْلَظةٌ.

 

 

 ی(}َسْنگ )ن غنہ( + الخ{ )فارس َسْنْگالخ

 تاشلىق جاي ، ساي.

.  ئەرەپچە: َصْخِريٌّ
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}َسن + ہے + ِعيس + وی{  َسْنِہ ِعیْسوی

 )عربی(

مىالدى يىلى، مىالدىيە / سن جو حضرت مسيح کی 

 پيدائش سے شروع ہوا، شمسی سال، سنہ ميالدی .

 ئەرەپچە: َسنَةٌ ِمْيالَِديَّةٌ.

 

 }َسن + ہے + ہِج + ری{ )عربی( َسْنِہ ہِْجری

يىلى، ھىجرىيە / وہ سنہ جو حضرت محمۖد  ھىجرىيە

کے مکے سے مدينے ہجرت کر جانے کے دن 

سے شروع ہوتا ہے، سال ہجری قمری جنتری يا 

 سال، اسالمی سال .

 ئەرەپچە: َسنَةٌ ِھْجِريَّةٌ.

 

 

 واحد( -}َسنی + َچر{ )سنسکرت()مذکر  َسنِیَچر

شەنبە كۈنى / جمعہ کے بعد اور اتوار سے پہلے 

 شنبہ، ہفتہ .کا دن، 

 " سنيچر کو ٹيم کا انتخاب ہونے لگا۔".

 ئەرەپچە: يَوُم السَّْبت.

  Saturday ئىنگلىزچە: 

 

 

 و………. س 

 

}َسوا + نِح )کسرہ مجہول ن(  َسوانِح ُعْمری

 + ُعم + ری{ )عربی(

 واحد( -)مؤنث 

 -تەرجىمىھال ، مەلۇم كىشىنىڭ ھاياتىدىكى ئىش 

خاتىرە / کسی کی پائالىيەتلىرى تونۇشتۇرۇلغان 

 زندگی کے حاالت، سوانح .

" وہ حضرت عمر کی سوانح عمری سے آگے 

 نہيں بڑھے۔".

 ئەرەپچە: تَْرَجَمةُ الَحيَاة.

 

 -}َسو )و لين( + تَن{ )پراکرت()مؤنث  َسوتَن

 واحد(

 جمع: َسوتَنيں }َسو )و لين( + تَنيں )ی مجہول({ 

 كىچىك خوتۇن، ئايالىنىڭ كۈندىشى / خاوند کی

 دوسری بيوی، سوکن .

 " چھوٹی بيگم پر سوتن آرہی ہے۔".

ةٌ )ج( َضَرائُِر.  ئەرەپچە: َضرَّ

 

 }ُسو + تی{ )پراکرت( ُسوتی

پاختىدىن ئىشلەنگەن ، پاختىلىق / سوت کا، سوت 

 کے دھاگے کا بنا ہوا .

" وہ نہ تو کسی تصويری يا تحريری زبان سے 

تھے  واقف تھے، نہ بستياں بنا کر رہنے کے عادی

 اور نہ سوتی يا اونی لباس سے آشنا تھے۔".

، ِمَن القُْطن.  ئەرەپچە: قُْطنِيٌّ

 

}ُسوٹ + کيس )ی مجہول({  ُسوٹ کیس

 )انگريزی(

 )مذکر(

چامادان / پہننے کے کپڑے رکھنے کا بکس جو 

بيشتر چمڑے کا ہوتا ہے۔ عموماً اس کے ڈھکن 

چ ميں دائيں اور بائيں کنارے پر دوتالے اور اگر بي

ميں ايک تالہ ہو تو دائيں بائيں ڈھکن کو نچلے 

حص ے ميں پھنسانے کے ليے کھٹکے يا چھپکے 

 لگے ہوتے ہيں۔
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" عورت نے بھی دائيں ہاتھ ميں ايک سوٹ کيس 

 اٹھا رکھا تھا۔".

.  ئەرەپچە: َحِقْيبَةُ َسفَر 

 suitcaseئىنگلىزچە: 

 

 

 

 واحد( -}ُسو + َجن{ )پراکرت()مؤنث  ُسوَجن

جسم کے  نىڭ مەللۇم قىسمىدىكى ئىششىق / بەدەن 

کسی حصے کے پُھول جانے کی صورتحال، 

 پھولن، ورم، آماس .

" يہ زہر سر ميں درد تھکن اور بعض اوقات 

جوڑوں کا درد اور جوڑوں ميں سوجن پيدا کرتے 

 ہيں۔".

 ئەرەپچە: َوَرٌم.

 

 }ُسوج + نا{ )پراکرت( ُسوْجنا

پەيلى قاپارتما ھاسىل ئىششىماق ، بەدەندە كېسەللىك تۈ

بولماق / ُسوجن چڑھنا، آماس يا ورم آنا، متورم 

 ہونا .

" چشتی نے اسے ديکھا اسی کی آنکھيں سوجی 

 ہوئی تھيں۔".

َم.  ئەرەپچە: تََورَّ

 

 واحد( -}ُسود{ )فارسی()مذکر  ُسود

فع، فائدہ )نقصان کی ن/  مەنپەئەت نەپ، پايدا، ①

 ِضد( .

 

 ب ہے؎ جس کو تيری رضا سے مطل

 ُسود ديکھے نہ وہ ِزياں ديکھے

 

 ئەرەپچە: ِرْبٌح.

 

 نرخ سے قرضدار جو رقم وہ/  ئۆسۈم جازانە، ②

 بطور( عالوہ کے سرمائے اصل) کے کر مقرر

 . بياج جائے، لی منافع

 

 ؎ نذرانہ نہيں! سود ہے پيراِن حرم کا

 ہر خرقۂ سالوس کے اندر ہے مہاجن

 

 ئەرەپچە: ِربَا.

 

و لين( + دا + َگر{ }َسو ) َسوداَگر

 )فارسی()مذکر(

 سودىگەر، تىجارەتچى / تاجر .

" ابھی ملتان کے سوداگر چرم و پشم کے ساتھ اس 

پر شرط بدی جا رہی ہے کہ حاجيوں کے پہلے 

جہاز کی واپسی پر تيزابی سونے کا بھاؤ کتنا گرے 

 گا۔".

 ئەرەپچە: تَاِجٌر.

 

 }ُسود + َمْند{ )فارسی( ُسوْد َمْند

ىق، مەنپەئەتلىك / نفع دينے واال، فائدہ مند، نفع پايدىل

 بخش .

" اگر سمجھوتہ سودمند ثابت نہ ہوا تو حقيقی 
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خودمختاری کی راہ سے آزادی کی منزل حاصل 

 کرنا مشکل نہيں ہوگا۔".

 ئەرەپچە: نَافٌِع، ُمِفْيٌد.

 

 }ُسَور{ )پراکرت()مذکر( ُسَور

 چىشى شەكلى : ُسَوْرنی }ُسَور + نی{ 

 ا، توڭگۈز / خنزير .چوشق

" ويسے بھی وہ کتوں کی بُری نسل کا نہيں 

سمجھتا کيونکہ يہ ُسَور اور بندر کی طرح شراپ 

 زدہ جانوروں ميں نہيں تھا۔".

 ئەرەپچە: ِخْنِزْيٌر.

 

 }ُسو + راخ{ )فارسی()مذکر( ُسوراخ

 چھيد . تۆشۈك، كامار / 

 ئەرەپچە: ثَْقٌب.

 

 )فارسی( }ُسو + راخ + دار{ ُسوراْخ دار

تېشىلگەن / جس ميں چھيد يا سوراخ ہو، روزن 

 دار، چھيد واال .

" )يُو( کی شکل کے سوراخ دار.... فوالدی برتن 

 لٹکے ہوتے ہيں۔".

 ئەرەپچە: َمثْقُوٌب.

 

 

 واحد( -}ُسو + َرج{ )سنسکرت()مذکر  ُسوَرج

 قۇياش ، كۈن. 

" پھر عالمت کا جنم کی صورت ميں اس نفسی 

لعہ کيا گيا ہے جو تخليق ميں آئے تو وقوعہ کا مطا

سورج کی کرن بن کر محدب شيشہ پر رقِص کناں 

 ہوتا ہے۔".

 ئەرەپچە: َشْمٌس.

 . the sunئىنگلىزچە: 

 

 

 }ُسور + ما{ )سنسکرت( ُسوْرما

 باتۇر / بہادر، جری، دلير .

" فرخندہ نگر کے يہ چاروں سورما حيران تھے 

 کہ يہ ہوا کيا۔".

 .ئەرەپچە: بََطلٌ 

 

 }َسو )و لين( + غات{ )فارسی( َسوغات

 واحد( -)مؤنث 

جمع: َسوغاتيں }َسو )و لين( + غا + تيں )ی 

 مجہول({ 

 سوۋغات / تحفہ، ہديہ .

" اس کے باوجود اس کے نغمے سوغاتوں کی 

 طرح سفر کرتے تھے۔"

 ئەرەپچە: تُْحفَةٌ، َھِديَّةٌ.

 

 

 واحد( -}ُسو + کھا{ )پراکرت()مذکر  ُسوکھا

 : ُسوکھے }ُسو + کھے{جمع

 جنِس مخالف: ُسوکھی }ُسو + کھی{ 

 قۇرۇق / خشک )گيال کی ضد( .

 

 ؎ اکبر کو لے کے داخل خيمہ ہوئے امام

 ُسوکھے ہوئے لبوں نے حرم سے کيا کالم

 

.  ئەرەپچە: َجافٌّ
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 }ُسوکھ + نا{ )پراکرت( ُسوکْھنا

قۇرۇماق / خشک ہونا، گھٹنا، کم ہونا، نمی دور 

 ہونا .

 سفيد پينٹ ابھی اچھی طرح سوکھا نہ تھا۔"." 

.  ئەرەپچە: نََشَف، َجفَّ

 

 

 }سو )و مجہول( + لَہ{ )پراکرت( سولَہ

 " يەنە بىرخىل يېزىلەشى "

 سوال }سو + ال{ 

 ئون ئالتە / دس اور چھ کا مجموعہ .

" سولہ برس تالِش علم اور اکھتر برس نشِر علم 

 ميں ُگزارے۔".

 رئەرەپچە: ِستَّةَ َعشَ 

  sixteenئىنگلىزچە: 

 

 

 واحد( -}ُسو + لی{ )پراکرت()مؤنث  ُسولی

 جمع: ُسوِلياں }ُسو + ِلياں{

ئۆلۈمگە بۇيرۇلغان كىشىنى ئېىسپ ئۆلتۈرۈش 

ئۈچۈن ياسالغان دار / وہ بلی جس ميں رسی کا 

پھندا پڑا ہو اور مجرموں کو اُس پر لٹکايا جائے، 

 پھانسی، دار .

 لی پر لٹکا دی۔"." حجاج نے اس کی الش سو

 ئەرەپچە: ِمْشنَقَةٌ.

 

 }ِسُوم{ )فارسی( ِسُوم

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 سوئِم }سو )و مجہول( + اِم{ 

 ئۈچىنچى / تيسرا، تين سے متعلق .

" سوم:۔ ہمارا گزشتہ تجربہ جو ہم کو صنعت و 

حرفت کی ترقی کا مشاہدہ کرنے سے حاصل ہوا 

 سکتا۔".ہے اس امر کی تصديق نہيں کر 

 ثَاِلٌث. ئەرەپچە: 

 

 }سو )و مجہول( + نا{ )پراکرت( سونا

 ئۇخلىماق / جاگنے کا نقيض، نيند آجانا .

" ميرا تو ابھی سونا نمبر ايک ہی ختم نہيں ہوا اور 

 تم اس کی جان کے دشمن ہوئے ہو۔".

 ئەرەپچە: نَْوٌم.

 

 }َسوْنپ )و لين، ن غنہ( + نا{ )پراکرت( َسوْنْپنا

 ىرخىل يېزىلىشى "" يەنە ب

 سوْنْپنا }سوْنپ )و مجہول، ن غنہ( + نا{ 

 حوالے/  تاپشۇرماق بەرمەك، ئۆتكۈزۈپ ①

 . کرنا سپرد کرنا،

" نيشنل پارک کو جنگلی جانوروں کی افزائش اور 

 نباتات کی پرداخت کا اہم فريضہ سونپا گيا ہے۔".

 ئەرەپچە: َسلَّم َالشَّْيَء اِلَْيِە.

 کسی/  قىلماق ھاۋالە ماق،تاپشۇر ئىش بىرە ②

 . کرنا مامور پر خدمت

 " باقی عالقہ جنرل رحيم کو سونپ ديا۔".

 أََط بە العََمَل، َعِھَد إِلَْيە بِعََمل.

 

 -}ُسوْنٹھ )ن مغنونہ({ )پراکرت()مؤنث  ُسوْنٹھ

 واحد(
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 زەنجىۋىل / سوکھی ہوئی ادرک، زنجيل .

 " سونٹھ محرک ہے ريح خارج کرتی ہے۔".

 ە: َزْنَجبِْيٌل.ئەرەپچ

 Dry gingerئىنگلىزچە: 

 

 }ُسوْنگھ )ن غنہ( + نا{ )پراکرت( ُسوْنگْھنا

پۇرىماق ، پۇراش سېزىمى ئارقىلىق بىرەر پۇراقلىق 

نەرسىنىڭ پۇرىقىنى سەزمەك / ناک سے بُو باس 

 مہک معلوم کرنا، بُولينا .

 " وہ لمبے لمبے سانس لے کر کچھ سونگھتا ہے۔".

 .ئەرەچە: َشمَّ 

 

 ()انگريزی()مذکر(Switch}ُسو + اِچ{) ُسوئِچ

ۋىكليۇچاتېل ، ئېلېكتر توكىنى ئۈزۈش ۋە ئۇالش 

بٹن جس  ئۈچۈن ئورنىتىلىدىغان ئەسۋاب ، كۇنۇپكا / 

 سے برقی آالت چالئے يا روکے جاتے ہيں .

" بنگلے ميں چوری کی نيت سے داخل ہوا تو 

 بجائے سوئچ کے خطرے کے االرم پر ہاتھ پڑا۔".

.  ئەرەپچە: ِمْفتَاٌح َكْھِربَائِيٌّ

 

 واحد( -}ُسو + ای{ )سنسکرت()مؤنث  ُسوئی

 جمع: ُسوئِياں }ُسو + اِياں{ 

 يىڭنە / کپڑے سينے کا آلہ .

" اندر کھری چارپائی پر دلہن بيگم بيٹھی تھيں،.... 

ايک پرانی ساڑی کو پھاڑ پھاڑ کر اس کی فراکيں 

 سوئی دھاگے سے سيتی ہوئيں۔".

 ەپچە: إِْبَرةٌ.ئەر

 

 واحد( -}َسوے + را{ )سنسکرت()مذکر  َسویرا

 جمع: َسويرے }َسوے + رے{ 

 ئەتىگەن، تاڭ / صبح، سحر .

 

 ؎ شام ميری ہے سويرا تيرا

 ميرا بتخانہ ہے کعبہ تيرا

 

 ئەرەپچە: ُصْبٌح.

 

ہ…….. س   

 

 }ِسہ{ )فارسی( ِسہ

 ئۇچ / تين .

 ئەرەپچە: ثاَلث.

  Threeئىنگلىزچە:

 

 }ُسہا + َگن{ )پراکرت( اَگنَسہ

وہ عورت جس کا خاوند زندہ ہو،  ئېرى بار ئايال / 

 شوہر والی عورت .

 ئەرەپچە: ُمْحَصنَةٌ.

 

ی…….. س   

 واحد( -}ِسيا + َحت{ )عربی()مؤنث  ِسیاَحت

 جمع: ِسياَحتيں }ِسيا + َحتيں )ی مجہول({ 

ساياھەت / سير  -تاماشا، ساياھەت، سەپەر، سەيلە 

 گھومنا پھرنا .کرنا، 

" مختلف ضرورتوں سے ڈاکٹر صاحب نے دنيا 

 کے بيشتر ملکوں کی سياحت کی۔".

 ئەرەپچە: ِسيَاَحةٌ.
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 }َسْی + يال{ )عربی( َسیّال

 بہنے واال، رقيق، پتال . سۇيۇق / 

 " ٹھوس بھی زرد ہے اور سيال بھی زرد ہے۔".

 ئەرەپچە: َمائٌِع.

 

 }ِسياہ{ )فارسی( ِسیاہ

 د کی ضد، کاال .قارا / سفي

" اس کے ساتھ ساتھ سياہ ڈاڑھی واال ايک لنجا 

 گائيڈ چل رہا تھا۔".

 ئەرەپچە: أَْسَود.

 Blackئىنگلىزچە: 

 

 }ِسياہ + ِمْرچ{ ِسیاہ ِمْرچ

 قارىمۇچ / فلفل سياہ، کالی مرچ .

 ئەرەپچە: الفلفل االسود.

 

 واحد( -}ِسيا + ہی{ )فارسی()مؤنث  ِسیاہی

 ِسيا + ِسياں{ جمع: ِسياہِياں }

 . ِضد کی سفيدی پن، کاال/  قارىلىق ①

" جتنا کہ فاصلہ آنکھ اور سياہی کے آخری حصے 

 کے درميان ہو جوکہ آنکھ کا اکميل ہے۔".

 ئەرەپچە: َسَواٌد.

 blacknessئىنگلىزچە: 

 

 شۇنىڭغا ياكى گاڭبى يازغاندا خەت)  سىياھ ②

 انتەييارالنغ ئۈچۈن ئىچۈرۈش قەلەملەرگە ئوخشاش

 لکھا سے جس مرکب وہ( / سۇيۇقلۇق رەڭلىك

 ی .روشنائ جائے،

" اس کے عالوہ چھاپے کی سياہی، وارنش اور 

 پنٹس ميں استعمال ہوتا ہے۔".

 ئەرەپچە: ِحْبٌر.

  Inkئىنگلىزچە: 

 

 }سيب )ی مجہول({ )سنسکرت()مذکر( سیب

 ئالما. 

" کہيں آپ انگريزی کے مقولے "ہر روز ايک 

 ر رکھتا ہے۔".سيب ڈاکٹر کو دو

 ئەرەپچە: تُفَّاٌح.

 an appleئىنگلىزچە: 

 

 }سيٹھ )ی مجہول({ )سنسکرت()مذکر( سیٹھ

 . سوداگر بڑا/  سودىگەر چوڭ ①

" اہل معاملہ آپ کو سيٹھ سيٹھ کہہ کہہ کر آپ کے 

 جگر پر آرے چالئے۔".

اٌر ِكبار.  ئەرەپچە: تَاِجٌر َكبِْيٌر، تُجَّ

 مال رئيس، ولتمند،د/  دۆلەتمەن مالدار، باي، ②

 . امير دار،

" يہ کہا غلط کہ وہ ايسا دولتمند.... سيٹھ ساہوکار 

بننا چاہتا تھا جن کے ذکر قصے کہانيوں ميں آتے 

 ہيں۔".

.  ئەرەپچە: ثَِريٌّ

 

 }سی + ٹی{ )پراکرت( ِسیٹی

ئىسقىرىق )ئىسقىرتقاندا چىقىدىغان ئاۋاز( / ہونٹوں کو 

يں دے کر ايک گول کر کے يا دو انگلياں منہ م

خاص انداز سے نکالی جانے والی آواز جس ميں 

 سی کی آواز کا تسلسل ہوتا ہے .

 ئەرەپچە: َصِفْيٌر.

  Whistlingئىنگلىزچە: 
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 }َسير )ی لين( + گاہ{ َسیر گاہ

ئوينايدىغان يەر، تاماشا قىلىدىغان يەر، سەيلىگاھ 

 پر فضا مقام، تفريح کی جگہ .  /

ہٌ   .ئەرەپچە: ُمتَنَزَّ

 

 -}سی + ڑھی{ )سنسکرت()مؤنث  ِسیڑھی

 واحد(

 جمع: ِسيڑِھياں }سی + ڑِھياں{ 

شوتا، پەلەمپەي / اوپر يا نيچے اترنے چڑھنے کا 

آلہ جس ميں قدم رکھنے کی جگہ بنی ہو، يہ خواہ 

لکڑی کا ہو يا پختہ سنگی، خشتی يا گلی ہو، زينہ، 

 نردبان .

" جہاز کی سيڑھی کچھ ٹھيک نہ تھی چڑھتے 

 چڑھتے وہ گر گئے۔".

 ئەرەپچە: ُسلٌَّم.

 

 }سی + َزن{ )انگريزی( ِسیَزن

پەسىل ، بىر يىلنى تەشكىل قىلىدىغان تۆت 

مەۋسۇمنىڭ ھەربىرى )ئەتىياز ، ياز ، كۈز ، قىش( 

 ؛ مەزگىل / موسم ، زمانہ .

 ئەرەپچە: َمْوِسٌم، فَْصٌل.

  Seasonئىنگلىزچە: 

 

 نگريزی(()اSecond}َسے + َکْنڈ{) َسیَکْنڈ

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 ِسَکْنڈ }ِسَکْنڈ )ن غنہ({ 

 واحد (  -)مذکر 

 . ثانيہ حصہ، ساٹھواں کا منٹ/  سېكۇنت ①

 " گندہ پانی ايک سکنڈ ميں باہر نکل گيا۔".

.  ئەرەپچە: ثَانِيَةٌ )ج( ثََوان 

 

 . کا درجے دوسرے دوسرا، /  ئىككىنچى ②

 ." تم تو سيکنڈ کالس ايم۔اے ہو۔"

.  ئەرەپچە: ثَان 

 

}َسے )ی لين( + ِکْنڈ +  َسیِکْنْڈری اِْسُکول

 ری +اِس + ُکول{

تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپ / ثانوی مدرسہ، ہائی 

 اسکول .

 ئەرەپچە: اَلَمْدَرَسةُ الثَّانَِويَّةُ.

 

 }ِسيکھ + نا{ )سنسکرت( ِسیکْھنا

ئۆگەنمەك، تەلىم ئالماق، تەربىيە ئالماق / تعليم پانا، 

 يت حاصل کرنا .ترب

" يہ انگريزی زبان کے صرف تين الفاظ تھے جو 

ان ميں سے بہت سوں نے عمر بھر ميں سيکھے 

 تھے۔".

 ئەرەپچە: تَعَلََّم.

 

 }سی + ِمْنٹ{ )انگريزی( ِسیِمْنٹ

 سېمونت.

 ئەرەپچە: إِْسَمْنت.

 Cementئىنگلىزچە: 

 

}َسيں )ی لين( + تا + ِليس{  َسیْنتاِلیس

 )پراکرت(

 ە بىرخىل يدزىلىشى "" يەن

 َسيْنتاِليس }َسيں )ی لين( + تا + ِلس{ 

 واحد( -)مذکر 

 (۔47چاليس اور سات کا مجموعہ ) قىرىق يەتتە / 
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" سينتاليس گز فی منٹ کے حساب سے چار ميں 

 مسافت ڈھائی گھنٹے ميں طے کرتے تھے۔".

 ئەرەپچە: َسْبعَةُ و اربعون.

 Forty sevenئىنگلىزچە: 

 

 

 }َسيں )ی لين( + تِيس{ )پراکرت( سَسیْنتِی

 واحد( -)مذکر 

(تين 37تيس اور سات کا مجموعہ ) ئوتتۇز يەتتە / 

 کم چاليس۔

" جوانی سے لے کر چھتيس، سينتيس سال کے 

 اندر اندر کے مزدور کام کرتے ہيں۔".

 ئەرەپچە: َسبعة و ثالثون.

 Thirty Sevenئىنگلىزچە: 

 

 نا{ )سنسکرت( }ِسيْنچ )ن مغنونہ( + ِسیْنْچنا

سۇغارماق، سۇ ئىچكۈزمەك / کھيت يا باغ ميں 

 پودوں اور درختوں کو پانی دينا، آبپاشی کرنا .

" غالبايہ بيد کا درخت تھا، اسے دريا کا پانی 

 سينچتا تھا۔".

 ئەرەپچە: َسْقٌي.

 to irrigateئىنگلىزچە: 

 

 }ِسيْنگ )ن مغنونہ({ )سنسکرت()مذکر( ِسیْنگ

وں کے سر پر نکلی ہوئی نوکيلی حيوان مۈڭگۈز / 

 شاخ، قرن .

 ئەرەپچە: قَْرٌن.

  A Hornئىنگلىزچە: 

 

 

 }َسين )ی لين( + ما + گَھر{ َسیْنما گَھر

 يەنە بىرخىل ئاتىلىشى "

 َسيْنما ہال }َسين )ی لين( + ما + ہال{ 

كىنو خانا / وہ عمارت يا ہال جس ميں فلموں کی 

 نمائش ہوتی ہے .

ْينََما. ئەرەپچە: َصالَةُ   الس ِ

 

 واحد( -}ِسی + نَہ{ )فارسی()مذکر  ِسینَہ

 جمع: ِسينے }سی + نے{ 

كۆكرەك / گردن سے لے کر پيٹ تک وہ حصہ 

 جس ميں پسلياں ہوتی ہيں، چھاتی، صدر .

 

يں  ؎ سينۂ نورين خرمِن َزر 

 کاکِل مکشيں طرہ بَيديں

 

 ئەرەپچە: َصْدٌر.
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ا……..ش   

 واحد( -انگريزی()مؤنث ()Shop}شاپ{) شاپ

 دکان . دۇكان، ماگىزىن / 

" تمھارا کام بڑی بڑی شاپوں ميں جانا اور دل 

 کھول کر اچھا اچھا قيمتی مال خريدنا ہے۔".

 ئەرەپچە: ُدكَّاٌن، َمتَْجٌر، َحانُوٌت.

 

 شاپنگ کرنا

 سودا قىلماق، بازار دىن نەرسە سېتىۋالماق.

َق. ئەرەپچە:   تََسوَّ

 

 واحد( -فارسی()مؤنث }شاخ{ ) شاخ

 جمع: شاخيں }شا + خيں{ 

 . ڈالی ٹہنی،/  شېخى دەرەخ ①

" ايک چڑيا اوپر درخت کی شاخ سے اڑ کر اس 

 کے اوپر بيٹھ گئی۔".

.  ئەرەپچە: ُغْصُن َشَجر 

 

 تارمىقى نىڭ بىرلەشمىلەر ياكى تەشكىالت ②

رہ يا ادا ذيلی کا وغيرہ تنظيم يا ادارے بڑے کسی  /

 .حصہ، برانچ 

" ہانگ کانگ ميں بھی ايک شاخ قائم کرنے آيا 

 ہوں۔".

 ئەرەپچە: فَْرُع ِحْزب  و َغْيِرِہ.

 

 واحد( -}شا + دی{ )فارسی()مؤنث  شادی

 جمع: شادياں }شا + ِدياں{ 

 بياہ، تقريِب عقِد نکاح . نىكاھ، توي / 

" اس نے عذر کيا سيوتی کی شادی بيساکھ تک ہو 

 جائے گی۔".

 ٌج.ئەرەپچە: َزَوا

 

 شادی کرنا

 توي قىلماق، ئۆيلەنمەك.

َج.  ئەرەپچە: تََزوَّ
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 واحد( -}شا + ِعر{ )عربی()مذکر  شاِعر

 جمع: ُشعَرا }ُشعَرا{

 ئاياللىق شەكلى : شاِعَرہ }شا + ِعَرہ{ 

 شائىر / شعر کہنے واال .

" ميں نے انہيں ياد دياليا کہ ميں نہ غزل گوہوں نہ 

 شاعر، نہ ناقد ".

 اِعٌر.ئەرەپچە: شَ 

 

 }شا + ِگْرد{ )فارسی()مذکر( شاِگْرد

 شاگىرت / علم و ہنر سيکھنے واال .

" کالج کا ماحول خدمت کے جذبے سے معمور تھا 

اس ميں ايک مقصديت اور لگن تھی جس کی 

جھلک استادوں اور شاگروں ميں ديکھی جا سکتی 

 تھی۔".

 ئەرەپچە: تِْلِمْيذٌ 

 

 شاگرد بننا

 ىرتلىققا كىرمەك.شاگىرت بولماق ، شاگ

 ئەرەپچە: تَْلَمذَ الَطاِلُب لَەُ او ِعنَدہُ.

 

 واحد( -}شام{ )فارسی()مؤنث  شام

 جمع: شاميں }شا + ميں )ی مجہول({ 

كەچقۇرۇن، كەچ، ئاخشام / سورج غروب ہونے کا 

وقت، دن کا آخری اور رات کی ابتدا، سے پہلے کا 

 حصہ )صبح کے بالمقابل( .

 

 تے ہوئے منظر کے قريب؎ شام کی آنکھ چرا

 ايک خورشيد نکلتا ہے مرے گھر کے قريب

 

 ئەرەپچە: َمَساٌء.

  eveningئىنگلىزچە: 

 

 شامل ہوجابا )شامل ہونا(

 قاتناشماق، كىرمەك، قوشۇلماق.

 …..اِلَتََحَق بـ …..ئەرەپچە: إِْنَضمَّ اِلى 

 

 }شام + يا + نَہ{ )فارسی( شاْمیانَہ

 واحد( -)مذکر 

 ىل يېزىلىشى "" يەنە بىرخ

 شاْميانا }شام + يا + نا{ 

 جمع: شاْميانے }شام + يا + نے{ 

سايىۋەن / کپڑے کا سائبان جو چاروں طرف سے 

 کھال ہوا بارہ دری کی وضع کا ہوتا ہے .

" آدھی بارات کو شاميانے کے نيچے اور آدھی 

بارات کو ايک بہت بڑے سجے سجائے ڈرائنگ 

 روم ميں اليا جاتا ہے۔".

 ەپچە: ُسَراِدق .ئەر

 

 

 

 شامیانہ لگانا

 سايىۋەن تۇرغۇزماق. 

 ئەرەپچە: أَقَاَم ُسَراِدقًا.
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 واحد( -}شا + نَہ{ )فارسی()مذکر  شانَہ

 جمع: شانے }شا + نے{ 

 مۈرە ، دوال / کندھا، مونڈھا .

" جب دعا مانگنے کے ليے بار گاِہ اٰلہی ميں ہاتھ 

نوں تک اٹھاؤ تو بہتر صورت يہ ہے کہ ہاتھ شا

 اٹھے ہوئے ہوں۔".

 ئەرەپچە: َكتٌِف.

 

 }شاہ{ )فارسی()مذکر( شاہ

 " يەنە بىرخىل يېزىلەشى "

 َشہ }َشہ{ 

 جمع: شاہان }شا + ہان{ 

 پادىشاھ، خان / بادشاہ .

" خدا کے حضور ميں شاہ و گدا، محمود و اياز 

 ايک ہيں۔".

 ئەرەپچە: َمِلٌك.

 kingئىنگلىزچە: 

 

 }شاہ + راہ{ شاہْراہ

 چوڭ يول / بڑا اور کشادہ راستہ، بڑی سڑک .

 ئەرەپچە: الَطِرْيُق العَام.

 

 }شا + يَد{ )فارسی( شایَد

بەلكىم، مۇمكىن، ئېھتىمال / احتمال يا امکان ہے، 

 ممکن ہے .

 

 ؎ اس جگہ شايد کبھی اس کا بسيرا ہو سليم

 ايک چڑيا دير تک بيٹھی رہی ديوار پر.

 

، يُْمِكُن  ِمَن الُمْحتََمِل اَْن …… اَنْ ئەرەپچە: لَعَلَّ

 ….يَُكونَ 

 

ب…….. ش   

 واحد( -}َشب{ )فارسی()مؤنث  َشب

كېچە، تۈن / غروب آفتاب سے صبح تک کا وقت، 

 رات، ليل .

 

 ؎ کل شب ہمہ سکوت فضا جب سخن ميں تھی

 اک جاِن ماہتاب مری انجمن ميں تھی

 

 ئەرەپچە: لَْيٌل.

  Nightئىنگلىزچە: 

 

  شب بخیر

 كەچ! كەچلىكىڭىز خەيرلىك بولسۇن !. خەيرلىك

 ئەرەپچە: َمَساُء الَخْير.

 

 واحد( -}َشب + نَم{ )فارسی()مؤنث  َشْبنَم

 شەبنەم / رات کی نمی، اوس .

 

 ؎ يہاں نہ کوئی درخت ہو گا

 نہ پھول پتے، نہ گھاس شبنم

 

 ئەرەپچە: نًَدى، قََطَراُت النََدى.

 

 شبنم برسنا

 شەبنەم چۈشمەك.

 َساقََطْت َعلَْيِە قََطَراُت النََدى.ئەرەپچە: تَ 
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 }َشبی + نَہ{ )فارسی( َشبِینَہ

 طرف کی شب/  كەچلىك كېچىلىك، كېچىنىڭ، ①

 . کا رات منسوب،

" خالد فوراً سوار ہو کر عبدهللا کے پاس آيا 

 ماجرائے شبينہ مفصل سنايا۔".

.  ئەرەپچە: لَْيِليٌّ

 تاراۋي كەرىمنى قۇرئان پۈتۈن كېچىدە بىر ②

 رات ايک ميں تراويح کا حافظ/  تاماملىماق نامىزىدا

 کرنا ختم شريف قرآن پورا اندر کے( راتوں چند يا)

. 

 ؎ دل ميں وہ صاحبِ قرآں آيا

 آج کعبہ ميں شبينہ ہو گا

 

 ئەرەپچە: قراءة ختم القران في ليلة.

 

  شبینہ اسکول

 كەچلىك مەكتەپ، كەچلىك كۇرس.

 ةٌ.ئەرەچە: َمْدَرَسةٌ لَْيِليَّ 

 

 پ……. ش 

 

 }َشپ + پَر{ )سنسکرت( َشپَّر

 شەپەرەڭ / چمگادڑ .

 ئەرەپچە: َخفَّاٌش.

 

 ت……. ش 

 

 واحد( -}ُشتَر{ )فارسی()مذکر  ُشتَر

 تۆگە / اونٹ .

" ايک دفعہ آپ صلى هللا عليە و سلم صحابہ کے 

مجمع ميں تشريف فرما تھے ايک بدو آيا اور آپ 

بوال محمد )  کی چادر کا گوشہ زور سے کھينچ کر

يہ مال نہ تيرا ہے نہ تيرے  صلى هللا عليە و سلم ( 

باپ کا ہے ايک بار ُشتر دے، آۖپ نے اس کے 

 اونٹ کو َجو اور کھجوروں سے لدوا ديا۔".

 ئەرەپچە: َجَمٌل.

  A Camelئىنگلىزچە: 

 

 

 }ُشتَر + ُمْرغ{ )فارسی()مذکر( ُشتَر ُمْرغ

عظيم  تۆگە قۇش / قوِت پرواز سے محروم ايک

الجثہ پرند جس کے بعض اعضا اونٹ سے بہت 

 مشابہ ہوتے ہيں .

" شتر مرغ افريقہ اور جنوب مغربی ايشيا ميں .... 

 پائے جاتے ہيں۔".

 ئەرەپچە: نَعَاَمةٌ.

 the ostrichئىنگلىزچە: 

 

 

 ر…… ش 

 واحد( -}َشراب{ )عربی()مؤنث  َشراب

 جمع: َشرابيں }َشرا + بيں )ی مجہول({ 
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 خمر، دارو .  ھاراق /

 " اس ميں شراب کی سی بو پائی جاتی ہے۔".

 ئەرەپچە: َخْمٌر.

 

 }َشرا + بی{ )عربی()مذکر( َشرابی

ھاراقكەش ، ھاراقخۇمار ئادەم ، كەيپ بولغان ئادەم، 

 مەست ئادەم / شراب پينے واال، نشے ميں مست .

" شرابی ملزموں نے راولپنڈی جانے والی کار کو 

 اغوا کر ليا۔".

 رەپچە: َشاِرُب الَخْمر، َمْخُموٌر.ئە

 

 واحد( -}َشرم + گاہ{)مؤنث  َشْرم گاہ

 جمع: َشْرم گاہيں }َشْرم + گا + ہيں{ 

جسم کا وہ  ئەۋرەت، ئۇياتلىق يەر، جىنسى ئەزا / 

حصہ جس کا چھپانا اور پردے ميں رکھنا واجب 

 ہے .

ا اپنی شرم گاہوں کو پتوں سے  " آدم اور حو 

 چھپائيں۔".

 ەپچە: َسْوَءةٌ.ئەر

 

 -}َشر + می + ال{ )عربی()مذکر  َشْرِمیال

 واحد(

 جمع: َشْرِميلے }َشر + می + لے{

 ئاياللىق شەكلى : َشْرِميلی }َشر + می + لی{ 

ھايالىق، تارتىنچاق، ئۇياتچان، نومۇسچان / 

 شرمگيں، شرم آلود، حيادار .

" وہ پھرتيال ضرور تھا ليکن اس قدر نہيں وہ 

 رميال ہے۔".فطرتاً ش

 ئەرەپچە: َخُجوٌل.

 Bashfulئىنگلىزچە: 

 

 ش……… ش 

 

 }َشش{ )فارسی( َشش

 يە نە بىرخىل يېزىلىشى "

 ِشش }ِشش{ 

ئالتە / چھے )عموماً جزِو اول کے طور پر تراکيب 

 ميں مستعمل( .

" يہاں چند فارسی سابقے لکھے جاتے ہيں جو عام 

طور پر مستعمل ہيں، شش، شش جہت، شش ماہی، 

 ششدر وغيرہ۔".

 ئەرەپچە: ِستَّةٌ.

  sixئىنگلىزچە: 

 

 

}َشش + ما + ہی{ )فارسی()مؤنث  َشش ماہی

 واحد( -

ئالتە ئايلىق، يېرىم يىللىق / چھ ماہ کی مدت، نصف 

 سال .

" قلعے کے دستور کے مطابق غالب کو تنخواہ ہر 

 ششماہی کے خاتمے پر مال کرتی تھی۔".

،  نِْصُف َسنَِوي  . ئەرەپچە: ِلِستَِّة اَْشُھر 

 

 ط…….. ش 

 

 }َشْط + َرْنج{ )عربی( َشْطَرْنج

 شاھمات .

" سردار نامہ شطرنج ميں ايمان نے فن شطرنج 

 کے رموز و نکات واضح کيے ہيں۔".

 ئەرەپچە: َشْطَرنج

  chessئىنگلىزچە: 
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  شطرنج کھیلنا

 شاھمات ئوينىماق.

 ئەرەپچە: لَِعَب لُْعبَةَ الشَّْطَرْنج.

 

 ع…. …ش 

 

 }ُشع + بََدہ + باز{ ُشْعبََدہ باز

سېھىرگەر، جادۇگەر / کرتب دکھانے واال، نظر 

 بندی کرنے واال، بازی گر .

" ادب اگر اس طرح پيدا ہونے لگتا تو ہر شعبدہ باز 

 اپنی تاريخ خود بنا ليتا۔".

 ُمَشْعِوذُون. ئەرەپچە: ُمَشْعِوذٌ )ج( 

 

 ف…….. ش 

 

 واحد( -نَہ{)مذکر }ِشفا + خا +  ِشفاخانَہ

 جمع: ِشفا خانے }ِشفا + خا + نے{ 

شىپا خانا، دوختۇر خانا / مريضوں کے عالج کی 

 جگہ، دارالشفا، ہسپتال .

" زندگی کی فالح و بہبود کے ليے شفا خانے، 

دائی خانے اور اسی قبيل کے ديگر مراکز قائم 

 کيے جائيں۔".

 ئەرەپچە: ُمْستَْشفَى.

  a hospitalئىنگلىزچە: 

 

 }َشف + فاف{ )عربی( َشفّاف

ہ  سۈزۈك /  وہ چيز جس کے آر پار نظر آوے، منز 

. 

 " جھيل ميں صاف شفاف پانی دکھائی ديا۔".

 ئەرەپچە: َشفَّاٌف.

 

 ک……… ش 

 

 واحد( -}ِشکار{ )فارسی()مذکر  ِشکار

ئوۋالنغان جانۋار، ئولجا / وہ پرندہ يا جانور وغيرہ 

 تا ہو .جسے شکار کيا جائے يا کيا جا

" شکار کو حاصل کرلينے کے بعد وہ اپنے 

 سوراخ کی طرف لوٹتی ہے۔".

 َصْيٌد، فَِرْيَسةٌ )ج( فََرائُِس.

 

 }ِشکا + ری{ )فارسی()مذکر( ِشکاری

ئوۋچى / شکار مارنے يا کھيلنے واال، صياد، 

 شکار کرنے واال .

" سانپوں کے شوقين شکاری .... کو اس کے پالتو 

 ک کر ديا۔".سانپ نے ڈس کر ہال

 ئەرەپچە: َصيَّاٌد.

 a hunterئىنگلىزچە: 

 

 

 }ِشکا + ری + ُکت + تا{ ِشکاری ُکتّا

 ئوۋ ئىتى / وہ کتا جو شکار مارے .

.  ئەرەپچە: َكْلُب َصْيد 
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 واحد( -}ِشکا + يَت{ )عربی()مؤنث  ِشکایَت

 جمع: ِشکايات }ِشکا + يات{ 

 شىكايەت، ئەرز / گلہ، شکوہ .

اں مجھے ظفر سے کوئی شکايت " کہنے لگی م

 نہيں۔" .

 ئەرەپچە: َشْكَوى.

 

 واحد( -}َشَکر{ )فارسی()مذکر، مؤنث  َشَکر

 شېكەر / چينی .

" جب تک انسان نے شکر کی تياری کے طريقے 

سے واقفيت حاصل نہ کرلی اس وقت تک راب کو 

 معمولی حيثيت حاصل رہی۔".

 ئەرەپچە: ُسكٌَّر.

 

 واحد( -)مذکر }ِشْکرا{ )فارسی( ِشْکرا

 جمع: ِشْکرے }ِشک + رے{ 

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 ِشْکَرہ }ِشک + َرہ{ 

 الچىن / ايک شکاری پرند .

" سفيد بھوؤں کے نيچے سوکھے حلقوں ميں ہمہ 

وقت شکرے کی طرح متحرک آنکھيں پتھراسی 

 گئيں۔".

 ئەرەپچە: َصْقٌر.

 

 واحد( -}ِشَکْست{ )فارسی()مؤنث  ِشَکْست

 : ِشَکْستيں }ِشَکس + تيں{ جمع

مەغلۇبىيەت، يېڭىلىش / ہزيمت، پسپائی، فتح کی 

 ضد .

" مخالفين کی شکست اور ہزيمت ميں صلحاء کو 

مزيد ايمان اور تسکين کے حصول ميں عجيب و 

 غريب مافوِق فہم نشانات ظہور پذير ہوتے ہيں۔".

 ئەرەپچە: َھِزْيَمةٌ.

 

  شکست دینا

 مەغلۇپ قىلماق.

 َھَزَم. ە: ئەرەپچ

 

 شکست کھانا

 يېڭىلماق، مەغلۇپ بولماق .

 ئەرەپچە: إِْنَھَزَم.

 

 

 واحد( -}ِشَکم{ )فارسی()مذکر  ِشَکم

 پيٹ، بطن . قورساق / 

" کشمير کے لوگ سياست بہت کم جانتے ہيں انہيں 

تو بس پيٹ بھر کر خوراک چاہيے اس ليے ہميں 

 بھی شکم کے راستے سے پل باندھ کر انہيں اپنی

 طرف مائل کرنا چاہيے۔".

 ئەرەپچە: بَْطٌن.

 

  شکم سیر

 توق، توق ئادەم.

 ئەرەپچە: َشْبعَاُن.
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 شکم سیر ہونا

 تويماق .

 ئەرەپچە: َشبَِع ِمَن الطَّعَام.

 

 واحد( -}ِشَکن + َجہ{ )فارسی()مذکر  ِشَکْنَجہ

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 ِشَکْنجا }ِشَکن )ن غنہ( + جا{ 

 }ِشَکن )ن غنہ( + جے{  جمع: ِشَکْنجے

بھنيچنے کا وہ آلہ جس ميں  پرېسالش ماشىنىسى / 

 کوئی چيز رکھ کر دبائی جائے .

 " اس کے بعد جلد کو شکنجہ ميں دے دو۔".

 ئەرەپچە: ِمْكبٌَس.

 A bookbinders pressئىنگلىزچە: 

 

 

 

 واحد( -}ِشُگو + فَہ{ )فارسی()مذکر  ِشُگوفَہ

 ے{ جمع: ِشُگوفے }ِشُگو + ف

 غۇنچە / بن کھال پھول، کلی، غنچہ .

 

 ؎ حيرت سے شگوفوں کی جھپکتی نہيں آنکھيں

 کس آن سے کانٹوں کا خريدار چلے ہے

 

 ئەرەپچە: َزْھَرةٌ.

 

 

 

 ل……… ش 

 

 }َشل + َجم{ )عربی()مذکر( َشْلَجم

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 َشْلغَم }َشل + َغم{ 

 چامغۇر.

ايک سير، آلو ايک  " ترکاری پالؤ : وزن، چاول

 پاؤ، گاجر آدھ پاؤ، شلجم ايک پاؤ، بينگن آدھ پاؤ۔".

 ئەرەپچە: ِلْفٌت.

  A turnipئىنگلىزچە: 

 

 

 م…….. ش 

 

 }َشم + ِشير{ )فارسی()مؤنث( َشْمِشیر

 جمع: َشْمِشيريں }شم + شی + ريں )ی مجہول({ 

 قىلىچ / تلوار جو بيچ سے خمدار ہو .

يے ہوئے مجھ پر وار " ايک برہنہ آدمی شمشير ل

 کرنے کے ليے لپکا۔".

 ئەرەپچە: َسْيٌف.
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 واحد( -}َشْمع{ )عربی()مؤنث  َشْمع

 جمع: َشْمعيں }َشم + عيں )ی مجہول({ 

 شام / موم بتی .

" شمع، طرح، صبح وغيرہ کہ عربی ميں ان کا 

درميان حرف ساکن اور آخری متحرک ہوتا ہے 

 کرتا۔".اور اردو کا لہجہ اس کو قبول نہيں 

 ئەرەپچە: َشْمٌع.

 

 

 ن…….. ش 

 

 }َشناخ + تی + کاْرڈ{)مذکر( َشناْختی کاْرڈ

 ساالھىيەت گۇۋاھنامە، كىملىك .

" صرف شناختی کارڈ کافی نہيں شناخت کے ليے 

 حاکم کی وفاداری شرط ہے۔".

 ئەرەپچە: بَِطاقَةُ الشَّْخِصيَّة.

 Identity cardئىنگلىزچە: 

 

 و…… ش 

 

 واحد( -مجہول({ )فارسی()مذکر  }شور )و شور

زور کی آواز، غوغا، چيخ و  چۇرۇڭ /  -ۋاراڭ 

 پکار .

 

 ؎ شوِر جلوت، سکوت خلوت سے

 جنبِش صنو، جمود ظلمت سے

 

 ئەرەپچە: َضِجْيٌج، َضوَضاُء، َغْوَغاُء.

 

 واحد( -}شور + با{ )فارسی()مذکر  شوْربا

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 شوْربَہ }شور + بَہ{ 

 جمع: شوْربے }شور )و مجہول( + بے{ 

پکے ہوئے گوشت کا  شورپا، گۆش شورپىسى / 

پانی جس ميں مساال بھی پڑا ہو، سوپ، بہت پتال 

 سالن يا رقيق شے .

" اپنی توفيق کے مطابق روٹی شوربا يا چاول پکا 

 کر برادری ميں تقسيم کيے جاتے ہيں۔".

 ئەرەپچە: َمَرٌق.

 soupئىنگلىزچە: 

 

 -}َشو )و لين( + ہَر{ )فارسی()مذکر  رَشوہَ 

 واحد(

 ئايالىق شەكلى : بِيوی }بی + وی{ 

 ئايالنىڭ ئېرى / خاوند .

" دونوں کے شوہر بھی ہماری موجودگی ميں مليح 

 آباد کچھ عرصے کے ليے آجاتے۔".

 ئەرەپچە: َزْوٌج.

  A husbandئىنگلىزچە: 
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 ہ……. ش 

 

 }َشہ + َرگ{ )فارسی( َشہ َرگ

تومۇر / گردن کی وہ رگ جو بڑی اہم ہے،  جان

 رگ جان .

 ئەرەپچە: َحْبُل الَوِرْيد، َوتِْيٌن .

 

 واحد( -}َشْہد{ )عربی()مذکر  َشْہد

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 َشَہد }َشَہد{ 

ھەسەل / ايک قسم کا ميٹھا شيرہ ، قرآن مجيد ميں 

اس کی تعريف آئی ہے، شفاء للناس )اس ميں 

 ے شفا ہے( .لوگوں کے لي

 

 ؎ قند ميں يہ سجل مٹھاس کہاں

 شہد ميں يہ کنول کی باس کہاں.

 

 ئەرەپچە: َعَسٌل.

 Honeyئىنگلىزچە: 

 

 

}َشَہد + کی + َمکھ +  َشَہد کی َمکّھی

 واحد( -کھی{)مؤنث 

ياں }َشَہد + کی + َمکھ +  جمع: َشَہد کی َمکِھ 

 کِھياں{ 

ھەسەل ھەرىسى / وہ مکھی جو شہد جمع کرتی 

 ور چھتا بناتی ہے .ا

" سب کيڑوں ميں شہد کی مکھياں بہت سمجھدار 

 ہيں اکٹھی رہتی ہيں۔".

 ئەرەپچە: نَْحٌل.

 A beeئىنگلىزچە: 

 واحد( -}َشْہر{ )فارسی()مذکر  َشْہر

 بڑی آبادی والی بستی . شەھەر / 

" جہاں اتنے بڑے بڑے شہر کے معزز مہمان آتے 

سن کر لوگ  ہوں وہاں يہ چيخ و پکار کی آوازيں

 کيا کہيں گے۔".

 ئەرەپچە: َمِدْينَةٌ.

  A city, townئىنگلىزچە: 

 

 

 }َشْہر + بََدر{ )فارسی( َشْہر بََدر

سۈرگۈن ، باشقا يەرگە پاالنغان ئادەم / جال وطن، 

وہ شخص جو حاکم کے حکم سے شہر سے نکال 

 ديا گيا ہو .

 

؎ شہر کے لوگو! شہر بدر کرنا تو مشکل بات 

 نہيں

 اں وہ جو انساں بن کے انسانوں کے ساتھ چلےانس

 

 ئەرەپچە: َمْنٰفى )ج( َمنَاف  .

 

 شہر بدر کرنا

 سۈرگۈن قىلماق، پالىماق.

 ئەرەپچە: نَفَى الَشْخَص.

 

 }َشْہر + پَناہ{ َشْہر پَناہ

 سېپىل / شہر کی چار ديواری، فصيل .

 ئەرەپچە: ُسوٌر الَمِدْينَِة .

 

  شہزادہ



213 
 

 شاھزادە.

 أَِمْيٌر، نَْجُل الَمِلك.ئەرەپچە: 

 

 شہزادی

 مەلىكە، پادىشاھنىڭ قىزى.

 ئەرەپچە: أَِمْيَرةٌ.

 

 ی……… ش 

 

 واحد( -}شے + خی{ )عربی()مؤنث  شیخی

 جمع: شيِخياں }شے + ِخياں{ 

ھاكاۋۇرلۇق، تەكەببۇرلۇق، چوڭچىلىق ، 

ماختانچاقلىق / ڈينگ، بڑائی کا اظار، کسی خوبی 

و، بے جا اترانا، کا اظہار جو اس ميں نہ ہ

 فخر،تکبر، غرور .

" جھوٹی شيخی اور بيجا غرور ميں پڑے رہنا مجھ 

 کو پسند نہيں۔".

 ئەرەپچە: َزْھٌو، ُمفَاَخَرةٌ .

 

 }شير{ )فارسی()مذکر( شیر

 چىشى شەكلى : شيْرنی }شير )ی مجہول( + نی{ 

 شىر. 

" تين افريقی شيشے کھول کر شير کو ديکھ کر 

 کر رہے تھے۔" .زور زور سے باتيں 

 ئەرەپچە: أََسٌد .

 

 شیر کا بچہ

 شىر كۈچۈكى، شىر بالىسى.

 ئەرەپچە: ِشْبٌل .

 

 

 }شی + ِريں{ )فارسی( ِشیِریں

تاتلىق، شېرىن، لەززەتلىك / ميٹھا، مزيدار، مٹھاس 

 واال .

" پاکستان کو آزادی کے ساتھ يہ تلخ اور شيريں 

 تحفہ ورثے ميں مال۔".

 َمذَاق.ئەرەپچە: ُحْلُو ال

 

 واحد( -}شی + شی{ )فارسی()مؤنث  ِشیشی

 جمع: ِشيِشياں }شی + ِشياں{ 

 بوتولكا / کانچ کی چھوٹی بوتل .

" حضرت انس رضی هللا تعالی عنہ کی والدہ ام 

.... آپ صلى هللا عليە و سلم  سليم ر ضي هللا عنھا 

 کا پسينہ ايک شيشی ميں جمع کر ليتيں۔" .

 ئەرەپچە: قَاُروَرةٌ .
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 ا…….. ص 

 

 }صا + بُن{ )پرتگالی()مذکر( صابُن

 يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 صابَن }صا + بَن{ 

 سوپۇن. 

" صابن کی ٹکيوں سے بھرے ايک ڈبے کا وزن 

 کلو گرام ہے۔" . 6

 ئەرەپچە: َصابُوٌن .

  soapئىنگلىزچە: 

 

 

 -}صا + بَن + دا + نی{)مؤنث  صابَن دانی

 واحد(

 ى / صابن رکھنے کی ڈبيہ .سوپۇن قۇتىس

" يہ حصہ اس سے زيادہ نہيں کہ آپکا کوئی 

سمگلر رشتہ دار آپ کو پالسٹک کی ايک صابن 

 دانی تحفے ميں دے دے۔" .
ابُون .  ئەرەپچە: ُعْلبَةُ الصَّ

 

}صا + ِحبے + فِراش{  صاِحِب فِراش

 )عربی(

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 ش{ صاِحِب فَراش }صا + ِحبے + فَرا

كېسەل، كېسەل كۆرپىسى / وہ بيمار جو چلنے 

 پھرنے کے قابل نہ ہو اور بستر پر ليٹا رہے .

" ايک صاحب سفر پہ گئے ہوئے ہيں اور دوسرے 

 .... صاحب فراش ہيں۔" .

 ئەرەپچە: َطِرْيُح الِفَراش.

 

  صاحب فراش ہونا

 ئورۇن تۇتۇپ يېتىپ قالماق.

 ئەرەپچە: لَِزَم الِفَراَش.
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 ب…….. ص 

 

 واحد( -}َصبا{ )عربی()مؤنث  َصبا

 ئىللىق شامال / نہايت لطيف و خوشگوار ہوا .

 

؎ تجھ سے گل و برگ و بار، تجھ سے شگفت 

 بہار

 تجھ سے مہر ہر چمن، گل نفسی، صبا

 

 ئەرەپچە: َصبًا )ج( أَْصبَاٌء.

 

 

 واحد( -}ُصْبح{ )عربی()مؤنث  ُصْبح

 جمع: ُصْبحيں }ُصب + حيں{ 

ھەر، تاڭ ئاتقان ۋاقىت / رات کی ئەتىگەن، سە

تاريکی دور ہونے سے چاشت تک کا وقت، دن 

 کے آغاز کا وقت .

 

 ؎ جن کی آنکھوں کو ُرخ صبح کا يارا بھی نہيں

 ُان کی راتوں ميں کوئی شمع منور کر دے

 

 ئەرەپچە: ُصْبٌح.

  morningئىنگلىزچە: 

 

 

 ح…….. ص 

 

}َصْحن )فتحہ ص مجہول({  َصْحن

 ر()عربی()مذک

ھويال ، سەينا / چو طرفہ عمارت کے بيج ميں 

 کھلی ہوئی کشادہ زمين .

" ابھی وہ صحن ميں سالد کے بوٹے ٹھيک کر 

 رہی تھيں۔" .

 ئەرەپچە: َصْحُن الدَّار ، فَنَاُء البَْيت.

 

 

 د…….. ص 

 

 واحد( -}َصْدر{ )عربی()مذکر  َصْدر

 . چھاتی سينہ،/  كۆكرەك ①

 

 ہ گردن؎ کشادہ صدر، اور کوتا

 شکم پُر رعب قد رشِک صنوبر

 

 ئەرەپچە: َصْدٌر.

 

 سربراہ منتخب ميں ملک جمہوری/  زۇڭتۇڭ ②

 . پريزيڈنٹ مملکت،

" نيا صدر منتخب ہونے تک موجودہ صدر بدستور 

 عناِن اقتدار اپنے ہاتھ ميں رکھے گا۔" .

 ئەرەپچە: َرئِْيٌس.

 

 }َصْد + سا + لَہ{ )فارسی( َصْد سالَہ

 ق / سو سال کا نيز سو سال کی عمر کا .يۈز يىللى

" قائداعظم کے صد سالہ يوم پيدائش کی تقريب پر 

بھی بہت سی فرمائشی کتابيں معرِض وجود ميں 

 آئيں۔" .

.  ئەرەپچە: ِمئَِويٌّ
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 واحد( -}َصدی{ )فارسی()مؤنث  َصدی

 جمع: َصْدياں }َصد + ياں{ 

كى ( ئەسىر ) يۈز يىل بىر دەۋر قىلىنغان ۋاقىت بىرلى

 سو برس کی تعداد، سو سال . /

" سولہويں صدی کے آغاز سے اٹھارويں صدی 

 کے وسط تک سياسی اقتدار ان کے ہاتھ رہا۔" .

 ئەرەپچە: قَْرٌن.

  A centuryئىنگلىزچە: 

 

 

 ع……. ص 

 

 واحد( -}ُصعُو + بَت{ )عربی()مؤنث  ُصعُوبَت

 جمع: ُصعُوبَتيں }ُصعُو + بَتيں )ی مجہول({ 

ت، جاپا، كۆلپەت / مصيبت، دشواری، مۇشەققە

 تکليف، دقت، آفت .

" ايک نظرياتی مملکت کی بنياد، سخت محنت و 

مشقت، تخليقی قوت، صعوبت اور صبر و تحمل 

 کی متقاضی ہے۔" .

 ئەرەپچە: ُصعُوبَةٌ، ُكْلفَةٌ.

 

 ن…….. ص 

 

 واحد( -}َصن + َدل{ )عربی()مذکر  َصْنَدل

غىچى چىڭ ۋە خۇش سەندەل ) بىر خىل دەرەخ . يا

جابدۇق ياسىغىلى ،  -پۇراق ، ئۇنىڭدىن قورال 

مېۋىلەرنى ئىسلىغىلى ياكى دورا ۋە پۇراقلىق 

زرد رنگ کی  ماتېرىيالالرنى ياسىغىلى بولىدۇ ( / 

 ايک خوشبو دار لکڑی .

 

 ؎ صندل سے مہکتی ہوئی پُرکيف ہوا کا

 جھونکا کوئی ٹکرائے تو لگتا ہے کہ تم ہو

 

 ْنَدٌل.ئەرەپچە: صَ 

  

 واحد( -}َصن + ُدوق{ )عربی()مذکر  َصْنُدوق

ساندۇق / لکڑی يا لوہے وغيرہ سے بنا ہوا بڑا 

 بکس .

" ايک دن ميں نے اس کا صندوق کھوال تمام 

 سامان پر کيڑے رينگ رہے تھے۔" .

 ئەرەپچە: ُصْنُدوٌق.

 

 و…….. ص 

 

  صوبائی اسمبلی

 يەرلىك كېڭەش.

.ئەرەپچە: َمْجِلٌس إِْقِليْ   ِميٌّ

 

}ُصو + با + ای + ُحُکو  ُصوبائی ُحُکوَمت

 + َمت{ )عربی(

 واحد( -)مؤنث 

يەرلىك ھۆكۈمەت، ئۆلكىلىك ھۆكۈمەت / کسی 

 صوبے کی اپنی عليحدہ حکومت يا حکمرانی .

" صوبائی حکومت ميں تبديلی کے بعد صوبے ميں 

نظم و نسق کو بہتر بنانے اور افہام و تفہيم کا 

ے کے ليے مزيد اقدامات کا جائزہ ماحول پيدا کرن

 ليں گی۔" .

 ئەرەپچە: ُحُكوَمةٌ إِْقِلْيِميَّةٌ.

 Provincial governmentئىنگلىزچە: 

 



217 
 

 

 

 

 ا……. ض 

 

 }ضا + ِمن{ )عربی()مذکر( ضاِمن

 كېپىل / )کسی بات کا( ذمہ دار، کفيل .

 

 ؎ قائم ہوں جس خيال پہ ضامن ہوں جس کا ميں

 مانت وہ دوں گا ميںجتنی بھی کوئی چاہے ض

 

 ئەرەپچە: َضاِمٌن.

 

 ر……. ض 

 

 }َضر + بُل + َمثَل{ )عربی( َضْرُب اْلَمثَل

 واحد( -)مؤنث 

 تەمسىل ، ھېكمەتلىك سۆز / کہاوت .

 " ايسے ميں ايک ضرب المثل ياد آتی ہے۔".

 ئەرەپچە: َمثٌَل، قَوٌل َمأْثُوٌر.

 a proverbئىنگلىزچە:

 ت + َمْند{}ُضُرو + رَ  ُضُروَرت َمْند

ھاجەتمەن، موھتاج / حاجت مند، صاحب غرض، 

 تنگ دست .

 …. ئەرەپچە: ُمْحتَاٌج، ُمْفتَِقٌر إِلى 

 

 

 م……… ض 

 

 واحد( -}َضما + نَت{ )عربی()مؤنث  َضمانَت

 جمع: َضمانَتيں }َضما + َنتيں{ 

 ذمہ داری، گارنٹی . كاپالەت / 

ں " اس کی کيا ضمانت کہ چور گودام ميں نقب نہي

 لگائيں گے۔" .

 ئەرەپچە: َضَماٌن، َضَمانَةٌ، َكفَالَةٌ.

 

  ضمانت دینا

كېپىللىك قىلماق / ضامن ہونا، کسی کی ذمہ داری 

 قبول کرنا، پک ی يقين دہانی کرانا .
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" پھر بھی ميں تمہيں مايوس نہيں کرتا هللا کے 

 حکحم سے تمہارے تحفظ کی ضمانت ديتا ہوں۔" .

 انًا بـ .. ئەرەپە: أَْعَطاہُ َضمَ 

 

 

 }َضما + نَتی{ )عربی( َضمانَتی

 ضامن، ذمہ دار، کفيل . كېپىل / 

 ئەرەپچە: َكِفْيٌل. 

 

 

 

 }َضمی +َمہ{ )عربی( َضِمیَمہ

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 َضِميما }َضمی + ما{ 

قوشۇمچە، تولۇقلىما / )کسی چيز کے اصل يا 

ضروری حصے پر بڑھا کر( شامل کيا ہوا، زائد 

جو اصل کے ساتھ شامل ہو، مستزاد تتمہ،  شے

 تابع .

 ئەرەپچە: ُمْلَحٌق.
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 ا……. ط 

 

 }طا + قَت + َور{ )عربی( طاقَت َور

 کردگی کار برتر توانا، آفرر، زور /  كۈچلۈك ①

 . واال رکھنے صالحيت کی

" وہ اتنا چھوٹا ہو گا کہ آپ طاقتور خوردبين کی 

 کھ سکيں گے۔" .مدد سے بھی اسے نہ دي

.  ئەرەپچە: قَِويٌّ

 Powerfulئىنگلىزچۈ: 

 

 تحکم .مس مضبوط،/  قۇدرەتلىك ②

" رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم نے .... اس ملک 

کو متحد اور طاقتور کر ديا جو خون خرابے کی 

 آماجگاہ بنا ہوا تھا۔".

 ئەرەپچە: قَِويٌّ .

 

 

 

 

 ب…….. ط 

 

 }ِطبا + بَت{ )عربی( ِطبابَت

 تېبابەتچىلىك / طب کا پيشہ .

.ِ ب   ئەرەپچە: ِمْھنَةُ الط ِ

 

 واحد( -}َطب + لَہ{ )عربی()مذکر  َطْبلَہ

 جمع: َطْبلے }َطب + لے{ 

دۇمباق، ناغرا / ساز کے ساتھ بجانے کا مشہور 

 باجا جو گملے کی شکل يا پيالہ نما ہوتا ہے .

" طبلہ بابلی تہذيب کا ہے، ان کی زبان ميں اسے 

 کہتے ہيں۔". طبلو

 ئەرەپچە: َطْبلَةٌ )ج( َطباَلٌَت.
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پ……. ط   

 }َطپاں + َچہ{ )فارسی( َطپاْنَچہ

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 َطماْنَچہ }َطماں + َچہ{ 

 شاپىالق، كاچات / طمانچہ، چانٹا، تھپڑ .

 ئەرەپچە: لَْطَمةٌ.

 

 غ…….. ط 

 

 واحد( -}ُطغ + يا + نی{ )عربی()مؤنث  ُطْغیانی

 ُطْغياِنياں }ُطغ + يا + ِنياں{  جمع:

 كەلكۈن ، تاشقىن / سيالب، دريا کا چڑھاؤ .

 

 ؎ ساحلوں پر رہنے والے فکر مستقبل کريں

 ابر بھی گہرا ہے دريا ميں بھی طغيانی سی ہے

 

 ئەرەپچە: فَيََضاٌن .

 

 م…….. ط 

 

 واحد( -}َطماں + َچہ{ )فارسی()مذکر  َطماْنَچہ

 چے{ جمع: َطماْنچے }َطماں + 

شاپىالق، كاچات / وہ ضرب جو ہاتھ پھيال کر کسی 

 کے گال پر ماری جائے، تھپڑ .

" منہ چھاتی اور کمر کی مناسبت سے طمانچہ، 

 گھونسا اور الت استعمال کئے ہيں۔".

 ئەرەپچە: لَْطَمةٌ.

 

 }َطَمن + َچہ{ )فارسی( َطَمْنَچہ

 تاپانچا / پستول .

 ئەرەپچە: ُمَسدٌَّس.

 

 ن…….. ط 

 

 واحد( -}َطناب{ )عربی()مؤنث  نابطَ 

 " يەنە بىرخىل يېزىلەشى "

 ِطناب }ِطناب{ 

 جمع: َطنابيں }َطنا + بيں )يائے مجہول({ 

 چېدىر باغاليدىغان ئارغامچا / خيمے کی رسی .

" اندر کوٹھری ميں جھوال پڑا لٹک رہا ہے، 

 جھولے کی طنابيں سونے کی ہيں۔".

 ئەرەپچە: ُطْنٌب.

 A tent-ropeئىنگلىزچە: 

 

 

 

 طنابیں کسنا

 چېدىر نىڭ تانىلىرنى باغلىماق، چىڭىتماق.

 ئەرەپچە: َطنََّب الَخْيَمةَ بِاالَْطنَاب.

 

 و………. ط 

 

 }طو )و مجہول( + طا{ )فارسی( طوطا
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 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 توتا }تو+ تا{  طوَطہ }طو + َطہ{ ... 

 واحد( -)مذکر 

 ول( + طی{ چىشى شەكلى : طوطی }طو )و مجہ

 جمع: طوطے }طو )و مجہول( + طے{

تۇتى قۇش / ايک پرندہ جس کے پر عموماً سبز، 

چونچ سرخ اور بعض کے گلے ميں رنگين طوق 

 ہوتا ہے .

" شہزادے نے ويسے ہی تين طوطے مانگے 

 ہيں۔".

 ئەرەپچە: بَْبغَاء.

  A parrotئىنگلىزچە:

 

 

 

 }َطوی + لَہ{ )عربی( َطِویلَہ

چوپايوں خصوصاً گھوڑوں کے  ن / ئېغىل، قوتا

 باندھنے کی جگہ، اصطبل، تھان، گھر .

 ئەرەپچە: َحِظْيَرة البَھائِم.

 

 ی…… ط 

 

 }َطْی + يار + چی{ )عربی( َطیّاْرچی

ئۇچقۇچى، ليۇتچىك / ہوائی جہاز اڑانے واال، ہوا 

 باز .

 ئەرەپچە: َطيَّاٌر.

 

 

 حد(وا -}َطْی + يا + َرہ{ )فارسی()مذکر  َطیّاَرہ

 جمع: َطي ارے }َطْی + يا + رے{ 

ئايرۇپىالن / اڑنے واال جہاز، ہوائی جہاز، ايروپلين 

. 

" ايک مرتبہ جب نازی بم باری طياروں نے لندن 

پر اندھا دھند بم باری کی تو ايک گولہ بی بی سی 

 کی عمارت پر بھی پڑا۔".

 ئەرەپچە: َطائَِرةٌ.

  Plane, Aeroplaneئىنگلىزچە: 
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 ا……. ع 

 

 واحد( -}عا + بِد{ )عربی()مذکر  عابِد

 ئاياللىق شەكلى : عابَِدہ }عا + بَِدہ{ 

ئىبادەت قىلغۇچى / عبادت کرنے واال، عبادت گزار 

. 

" دوسروں کا ديا کھانے واال عابد و زاہد ہو ہی 

 نہيں سکتا۔".

 ئەرەپچە: عابٌِد.

 

 عادت پڑنا

 ئادەتلەنمەك، كۆنمەك.

َد الشَّْيَء.ئەرەپچە:   تَعَوَّ

 

 عادت ڈالنا

 ئادەتلەندۈرمەك، كۆندۈرمەك.

َد الشَّْيَء.  ئەرەپچە: َعوَّ

 

 ب…….. ع 

 

 واحد( -}َعبا{ )عربی()مؤنث  َعبا

يەكتەك، تون / کپڑوں کے اوپر پہننے کا شيروانی 

کے طرز کا ڈھيال ڈھاال قدرے لمبا لباس جس ميں 

سے بٹن کی جگہ بند لگے ہوتے ہيں عام طور 

 علما و شرفا پہنتے ہيں، لبادہ، چغا، چوغہ .

" ديدار کے وقت زيارت کا مجاور اسی تبرک کو 

طہارت و تطہير کے بعد سبز عبا پہن کر مشتا قاِن 

 ديد کے سامنے التا۔".

 ئەرەپچە: َعبَاٌء.

 

 

 }ِعبا + َدت + گاہ{ )عربی( ِعباَدت گاہ

 واحد( -)مؤنث 

+ گا + ہيں )ی  جمع: ِعباَدت گاہيں }ِعبا + َدت

 مجہول({ 

 ئىبادەتخانا / عبادت خانہ .

 " کسی جگہ ايک شنٹو عبادت گاہ واقع تھی۔".

 ئەرەپچە: َمْعبٌَد.
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 ت……. ع 

 

 }ِعتاب{ )عربی()مذکر( ِعتاب

كايىش، خاپا بولۇش ، ئاچچىقلىنىش / ڈانٹنا ڈپٹنا، 

خفگی، ناراضی، غصہ، جھڑکنا، سخت کہنا؛ 

 مالمت کرنا .

سوال پيدا ہوتا ہے کہ پھر يہ عتاب " ايسے ميں 

 کس ليے".

 ئەرەپچە: ِعتَاٌب، َغَضٌب.

 

 ج…….. ع 

 

 -}َعجا + اِب + گَھر{)مذکر  َعجائِب گَھر

 واحد(

وہ مکان  مۇزېي، ئاسارە ئەتىقىلەر قويۇلغان جاي / 

جہاں عجيب و غريب و نادر چيزيں لوگوں کے 

 دکھانے کے ليے رکھی جائيں .

ے شہر کا عجائب گھر ياد "اس گھڑی مجھے اپن

 آيا۔".

 ئەرەپچە: َمتَْحٌف.

 A museumئىنگلىزچە: 

 

 

 واحد( -}َعُجو + بَہ{ )عربی()مذکر  َعُجوبَہ

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 َعُجوٰبی }َعُجو + با{ 

 جمع: َعُجوبے }َعُجو + بے{ 

ئاجايىبات، ئاجايىب نەرسە / عجيب و غريب چيز، 

 شا .نراال، انوکھا، طرف تما

" ميرے ليے ہر وہ چيز جو ميرے سامنے آتی تھی 

 وہ ايک عجوبہ ہوتی تھی۔".

 ئەرەپچە: أُْعُجوبَةٌ.

  a wonderful thingئىنگلىزچە: 

 

 

 ر…… ع 

 

 }ُعر + ياں{ )عربی( ُعْریاں

 يالىڭاچ / بے لباس، برہنہ، ننگا .

" اسے بھی تمام کپڑوں حٰتی کہ زيوروں تک سے 

 رياں کر ديا گيا تھا۔".محروم کر کے بالکل ع

 ئەرەپچە: َعاِرى )ج( ُعَراةٌ.

 

 ش…….. ع 

 

 واحد( -}ِعشا + اِيَہ{ )عربی()مذکر  ِعشائِیَہ

 جمع: ِعشائِيے }ِعشا + اِيے{ 

 كەچلىك زىياپەت / رات کا کھانا، ڈنر .

" محفوظ علی صاحب نے اپنے گھر پر عشائيہ ديا 

 تھا۔".

 ئەرەپچە: َمأُْدبَةُ َعَشاء.

 

 ئیہ دیناعشا
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 كەچلىك زىياپەت ئۆتكۈزمەك.

 ئەرەپچە: أَقَاَم َمأُْدبَةَ َعَشاء.

 

 ط………. ع 

 

 }َعط + طار{ )عربی( َعّطار

دورىگەر / دوا فروش، يونانی دوائيں اور عرقيات 

 بيچنے واال .

" دکان دار سليقہ سے بيٹھے ہوئے، پارچہ فروش 

چھاپے والے، ورق گر، ہزاز، صراف، جوہری، 

 پھر کھانے پينے کی دکانيں۔". عطار اور

.  ئەرەپچە: بَائُِع العَقَاقِْير، َصْيَدِليُّ

 

 }ِعْطر{ )عربی()مذکر( ِعْطر

 ئەتىر / خوشبو .

 

 ؎ گہ عطر ميں ڈوبے ہيں گہے خون ميں تر ہيں

 صحبت ميں مصاحب ہيں لڑائی ميں سپر ہيں

 

 ئەرەپچە: ِعْطٌر.

 Perfumeئىنگلىزچە: 

 

  عطر لگانا

تمەك، ئەتىر چاچماق / جسم يا لباس پر ئەتىر ئىشلە

 عطر ملنا .

ْيب.  ئەرەپچە: تََطيََّب بِالط ِ

 

 ق……. ع 

 

 }ُعقاب{ )عربی()مذکر( ُعقاب

بۈركۈت / چيل سے مشابہ ايک طاقت ور بلند 

 پرواز شکاری پرند .

 " عقاب اپنے نشيمن کی طرف لوٹ رہا ہے۔".

 ئەرەپچە: ُعقَاٌب.

An eagle  

 

 

 

 واحد( -َعْقل + داڑھ{)مؤنث } َعْقل داڑھ

 " يەنە بىرخىل يېزىلەشى "

 َعْقل ڈاڑھ }َعْقل + ڈاڑھ{ 

ئەقىل چىشى / جبڑے کے سروں کے چار دانت جو 

جوانی ميں نکلتے ہيں )يعنی سيانی عمر ميں اور 

 يہی ان کی وجہ تسميہ بتائی جاتی ہے۔(

 " ميری عقل داڑھ سيکنڈ ائير ميں نکلی تھی۔".

 ُس العَْقل.ئەرەپچە: ِضرْ 

 

 

 }َعْقل + َمْند{ َعْقل َمْند

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 َعْقْلَمْند }َعْقل + َمْند{ 

 جمع: َعْقل َمْندان }َعْقل + َمن + َدان{ 
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 ئاقىل، زېرەك، دانا / دانا، ہوشيار، سمجھدار .

" بعض عقلمندوں نے کہا کہ اگر کوئی انسان جب 

اور ہنسانے چاہے اور جس چيز پر چاہے ہنسنے 

کی صالحيت رکھتا ہو اس کو .... غير معمولی 

 قابليت کا آدمی سمجھنا چاہيے۔".

 ئەرەپچە: َعاقٌِل، لَبِْيٌب.

 

 واحد( -}َعقی + قَہ{ )عربی()مذکر  َعِقیقَہ

 جمع: َعِقيقے }َعقی + قے{ 

 كۈنى ئۆلتۈرۈلگەن مال.  -7تۇغۇلغان بالىنىڭ 

کے راجا " عقيقے پر گائے ذبح کرنے پر وہاں 

 نے اس بچے کو ذبح کروا ديا تھا۔".

 ئەرەپچە: َعِقْيقَةٌ.

 

 ل…… ع 

 

 واحد( -}َعال + لَت{ )عربی()مؤنث  َعاللَت

 كېسەللىك / بيماری، مرض .

" سليم هللا خان .... عاللت کی وجہ سے شملہ وفد 

 ميں شامل نہ ہو سکے تھے۔".

 ئەرەپچە: َمَرٌض.

 

 )عربی( }َعال + نْی + يَہ{ َعالنِیَّہ

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 اِْعالنِيَّہ }اِع + ال + نْی + يَہ{ 

 ئاشكارا / کھل م کھال  . -ئوچۇق 

 " لوگوں سے عالنيہ پيسے بٹورتا ہے۔".

 ئەرەپچە: َعالَنِيَةُ، َجْھًرا.

 

 }َعلَم{ )عربی()مذکر( َعلَم

 جمع: اَْعالم }اَع + الم{ 

کا جھنڈا،  کسی جماعت، حکومت يا فوج بايراق / 

 پرچم، بھريرا .

 

 ؎ جس زميں پر بھی کُھال ميرے لہو کا پرچم

 لہلہاتا ہے وہاں ارض فسلطيں کا علم

 

 ئەرەپچە: ِلَواٌء، َرايَةٌ.

 

 واحد (  -}َعلَم + بَر + دار{) مذکر  َعلَم بَْردار

وہ شخص جو فوجی نشان يا جھنڈا لے  بايراقدار / 

 کر چلے .

 علمبردار ہو گا۔" . "حامد نے کہا کہ محمود 

 ئەرەپچە: َحاِمُل ِلَواء.

 

 م……. ع 

 

 }ُعْمر + بَھر{ ُعْمر بَھر

ئۆمۈرۋايەت، ئۆمۈر بويى، بىر ئۆمۈر، ئۆمۈرلۈك 

 ساری زندگی، تابہ حيات، تمام عمر . /

" اور اب .... اب ميرا بھائی کہيں نہيں ملے گا، 

عمر بھر ڈھونڈتا پھروں تب بھی اسے نہ پاسکوں 

 گا۔".

 ئەرەپچە: َمَدى العُْمِر.

 

 }ُعْمر + َرسی + َدہ{ ُعْمر َرِسیَدہ

بوڑھا، معمر، زمانہ ديدہ، عمر پر پہنچا  ياشانغان / 

 ہوا .

 " صرف چپراسی عمر رسيدہ تھا۔".

. ، ُمِسنٌّ ن ِ ُم فى الس ِ  ئەرەپچە: الُمتَقَد ِ
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}ُعْمر + قَيد )ی لين({ )عربی()مؤنث  ُعْمر قَید

 واحد( -

عمر بھر کی قيد، ساری زندگی  ىز قاماق / مۇددەتس

 کی قيد، حبس دوام .

" ديگر ساتھيوں کے خالف مقدمۂ سازش دائر کيا 

گيا جس کے تحت ملزموں کو عمر قيد اور سزائے 

 موت سنائی جا سکتی تھی۔".

 ئەرەپچە: َسْجٌن ُمَؤبٌَّد.

 

 ن……. ع 

 

 واحد( -}ُعن + ناب{ )عربی()مذکر  ُعنّاب

ميوہ جو جھڑبيری سے مشابہ ہوتا چىالن / ايک 

ہے۔ رنگ سياہی مائل سرخ اور مزہ شيريں ہوتا 

ہے اکثر امراض ميں بطور دوا مستعمل، اس کا 

شربت اور شيوہ بھی بطور دوا استعمال کيا جاتا 

 ہے۔

" پھولوں کا رس )خصوصاً انار، توت، صندل يا 

 عناب(۔".

 ئەرەپچە: ُعنَّاٌب م ُعنَّابَةٌ.

  jujube fruitئىنگلىزچە: 

 

 

 واحد( -}ِعنان{ )عربی()مؤنث  ِعنان

 لگام . چۇلۋۇر / 

" صحافت کے سرکش گھوڑے کو قابو ميں 

 رکھنے کے ليے دہری عنان کی ضرورت ہے۔".

 ئەرەپچە: ِزَماٌم.

 

 ی……. ع 

 

 }َعْی + ياش{ )عربی( َعیّاش

نفس پرستی اور  پاراغەتكە بېرىلگۈچى /  -راھەت 

دگی گزارنے واال، بدکار، عيش و عشرت ميں زن

 نفس پرست، اوباش .

" سفيد فام عي اش اپنی اپنی ميزوں سے اٹھ کر 

 کاونٹر کے قريب آگئے۔".

 ئەرەپچە: ُمتَْرٌف.

 

 واحد( -}َعيال{ )عربی()مذکر  َعیال

اہِل   / چاقا  -كىشىنىڭ ئائىلە تاۋابىئاتلىرى، باال 

خانہ، بيوی بچے، کنبہ جس کا کوئی شخص کفيل 

 . ہو

 

 ؎ محمد علی بھی ہے رکھتا عيال

 ہر اک عقل واال کرے يہ خيال

 

ُجل.  ئەرەپچە: َعي ُِل الرَّ

 familyئىنگلىزچە: 

 

 }َعيال +دار{ َعیال دار

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 َعياْلدار }َعيال + دار{ 

چاقىلىق / بيوی بچوں واال، جس کے ذمے  -باال 
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 کنبے کی کفالت ہو .

ں يا زوجہ يافتہ، عيالدار ہوں يا " آپ کنوارے ہو

فارغ البال زندگی بھر کھيل کی صورت نہ ديکھی 

ہو ليکن ان داالئل کی رو سے آپ بھی عظيم 

 اسپورٹس مين ہيں۔".

 ئەرەپچە: ُمعَيٌَّل.

 

 واحد( -}عی + دی{ )عربی()مؤنث  ِعیدی

 جمع: ِعيِدياں }عی + ِدياں{ 

ا چيز جو ھېيتلىق سوۋغا / عيد کا انعام، وہ رقم ي

 بزرگ چھوٹوں کی خوشی ميں ديتے ہيں .

" عيد کے موقع پر عيدی دينا بھی ايک رسم ہے، 

 جو ہم نے اپنے اوپر مسلط کر لی ہے۔".

 ئەرەپچە: ِعْيِديَّةٌ.

 

 -}عی + سا + ای{ )عربی() مذکر  ِعیسائی

 واحد ( 

 خرىستىئان، ناسارا / نصرانی، مسيحی .

کے ماننے والوں " قرآن مجيد نے اسی ليے مسيح 

کو مسيحی يا عيسائی کے نام سے ياد نہيں کيا ہے 

بلکہ انہيں ياد داليا ہے کہ تم دراصل ان لوگوں 

کے نام ليوا ہو جنہيں عيٰسی بن مريم نے پکارا 

 تھا۔".

.  ئەرەپچە: َمِسْيِحيٌّ

  a Christianئىنگلىزچە: 

 

 

 -}ِعيس + وی + سال{)مذکر  ِعیْسوی سال

 واحد(

شمسی سال، سِن  يىلى، شەمسىيە يىلى / مىالدىيە 

 عيسوی .

" وفات کے وقت بہت ر سے لے کر پچھت ر تک جو 

عمر بتائی جاتی ہے وہ عيسوی سال کے لحاظ 

 سے ہے۔".

 ئەرەپچە: َسنَةٌ ِمْيالِديَّةٌ.

 

 

 -}َعے ) ی لين( + نَک{ )فارسی()مؤنث  َعینَک

 واحد(

 ہول({ جمع: َعينَکيں }َعے )ی لين( + نَکيں )ی مج

 كۆزەينەك / آنکھوں پر لگايا جانے واال، چشمہ .

" اس نے اپنی عينک درست کی اور رومال سے 

 گردن کو پونچھا۔".

 ئەرەپچە: نَظَّاَرةٌ.

 

 

 }َعے + نی + شا + ہد{ )عربی( َعینی شاہد

 چشم ديد گواہ . نەق مەيدان گۇۋاھچىسى / 

.  ئەرەپچە: َشاِھُد َعْين 
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 ا………. غ 

 

 واحد( -}غار{ )عربی()مذکر، مؤنث  غار

 جمع: غاريں }غا + ريں{ 

پہاڑوں يا ان کے دامن کا وہ خال  ئۆڭكۈر، غار / 

جو طبيعی عوامل کے سبب واقع ہو جاتا ہے، کھوہ 

. 

" سر چھپانے کے ليے غار يا گھر، برق و باراں 

 .سے حفاظت کے ليے ٹھکانا۔"

  )ج( ُكُھوٌف.ئەرەپچە: َغاٌر )ج( أَْغَواٌر، َكْھفٌ 

 

 }غا + لی + َچہ{ )فارسی( غاِلیَچہ

 گىلەم، ئەدىيال / خوش وضع چھوٹا قالين، قالين .

 ئەرەپچە: ُطْنفَُسةٌ )ج( َطنَافُِس.

  a small carpetئىنگلىزچە: 

 

 

 

 ب…….. غ 

 

 }ُغبار{ )عربی()مذکر( ُغبار

ہوا ميں اڑنے والی خاک،  توزان /  -توپا، چاڭ 

 گرد .

 

 ے کب سے ہے مجھ کو يہ انتظاِر حضورۖ ؎ نہ جان

 ّۖ کہ ميرے سر پہ مدينے کا ہو غباِر حضور

 

 ئەرەپچە: ُغبَاٌر.

 

 }ُغبار + آ + لُود{ ُغبار آلُود

 " يەنە بىرخىل يېزىلەشى "

 ُغبار آلُوَدہ }ُغبار + آ + لُو + َدہ{ 

توپا باسقان، چاڭ بىسىپ كەتكەن / گرد ميں بھرا 

 ہوا، خاک ميں اٹا ہوا .

 ئەرەپچە: ُملَبٌَّد بِالغُبَار.
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 واحد( -}ُغبا + َرہ{ )فارسی()مذکر  ُغباَرہ

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 ُغب اَرہ }ُغب + با + َرہ{ 

 جمع: ُغبارے }ُغبا + رے{ 

 

 جس تھيلی وہ ہوئی بنی کی ربڑ باريک /  شار ①

 کر پُھالتے اور اڑاتے ہيں . بھر گيس يا ہوا ميں

جا کر يہ غبارہ پھٹ جائے تو " اگر بلندی پر 

صوتی موجيں ہر طرف پھليں گی اور کسی سرحد 

پر پہنچنے سے پہلے انکی کل توانائی زائل ہو 

 جائے گی۔".

 ئەرەپچە : بَالُوُن االَْطفَال. 

 balloonئىنگلىزچە : 

 

 

 ئۇچۇش بىرخىل)  دىرىژابىل ، ھاۋاكېمىسى ②

 الوا اڑنے ميں ہوا کا قسم ايک ( /  ئۈسكۈنىسى

 ہوا بنا کا چيز ہلکی اور کسی يا کپڑے ريشمی

يا ہائيڈروجن وغيرہ بھر دی  ہوا گرم ميں جس تھيال

جاتی ہے اور نيچے ايک کشتی نما تختہ يا کھٹوال 

باندھا جاتا ہے جس ميں آدمی بيٹھتے ہيں، اسے 

 ڈوريوں کے ذريعے قابو ميں رکھتے ہيں۔

 

 ے ہيں؎ کم ہمت ياں موجِ بال ميں چکر کھاتے رہت

 ہمت والے اوج سما پر لے کے غبارے پھرتے ہيں

 

 ئەرەپچە: ُمْنَطاٌد )ج( َمنَاِطْيُد.

 

 

 

 د……… غ 

 

 }َغد + دار{ )عربی( َغّدار

خائىن، خىيانەتچى / باغی، نمک حرام، خيانت 

 کرنے واال .

 

 ؎ اب کس کا اعتبار محبت ميں کيجئے

 جب دل ساماں نثار بھی غدار ہو گيا

 

 ائٌِن.ئەرەپچە: خَ 

 

 }َغد + دا + ری{ )عربی( َغّداری

خىيانەتچىلىك، ئاسىلىق / بغاوت، سرکشی، بدعہدی، 

 بے وفائی .

 ئەرەپچە: ِخيَانَةٌ، َغْدٌر.
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 غداری کرنا

 ۋەتەنگە خىيانەت قىلماق.

 ئەرەپچە: َخاَن الَوَطَن 

 

 ر……… غ 

 

 }َغِرْيب{ َغِرْیب

 جمع: ُغَربا }ُغَربا{ 

سۇل، ھاجەتمەن / مفلس، نامرات، كەمبەغەل، يوق

 نادرا، محتاج، بے سرد سامان

" ايک مرتبہ وہ مالدار شخص غريب ہونے کے 

 بعد کہيں جا رہا تھا۔".

 ئەرەپچە: فَِقْيٌر.

 

 س……… غ 

 

 }ُغْسل + خا + نَہ{ ُغْسل خانَہ

 مۇنچا / نہانے کی جگہ .

اٌم.  ئەرەپچە: َحمَّ

 

 ص…….. غ 

 

 غصہ سے دانت پیسنا

 ىنى غۇچۇرالتماق.ئاچچىقىدىن چىش

 ئەرەپچە: َصَرَف بِاَْسنَانِِە ِمَن الغَْيِظ.

 

 ل…….. غ 

 }ُغالم{ )عربی( ُغالم

قۇل / زرخريد چھوکرا جو بے تنخواہ گھر کا کام 

 کاج کرے .

 ئەرەپچە: َعْبٌد.

 

 }ُغال + می{ )عربی( ُغالمی

 قۇللۇق / غالم ہونے کی حالت )آزادی کی ضد( .

 ئەرەپچە: ُعبُوِديَّةٌ.

 

 }َغل + لَہ{ )عربی( َغلَّہ

اناج، دانہ دنکا جو زمين  ھوسۇل، ئۇرۇق، دان / 

 سے اُگے .

 ئەرەپچە: َغلَّةٌ، ُحبُوٌب.

 

 }ُغليل{ )فارسی( ُغلیل

( جس Rرەگەتكە / لکڑی يا دھات کا دو شاختہ )

کے دونوں سروں پر ربڑ کی دو پٹياں اور ان 

پٹيوں کے دوسرے دونوں سروں کو دو انگل 

يا موٹے کپڑے ميں باندھ ديتے ہيں، جس  چمڑے

 ميں غلہ رکھ کر چالتے ہيں، کمان، قوس .

 ئەرەپچە: ِمْقالٌَع.
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 ن……… غ 

 

 }ُغن + َچہ{ )فارسی( ُغْنَچہ

غۇنچە ، تېخى ئېچىلمىغان ياكى بەرگلىرى تېخى 

يېتىلمىگەن گۈل / کلی، بن کھال پھول، گل ناشگفتہ، 

 بند کلی .

 نَوُر.ئەرەپچە: نَوَرةٌ ، ال

 

 

 واحد( -}ُغنُو + َدگی{ )فارسی()مؤنث  ُغنُوَدگی

 مۈگدەش / اونگھ، نيند کا خمار .

" اکثر غنودگی کی کيفيت ہوتی يا پھر آنکھيں بند 

 کئے رکھتے۔".

 ئەرەپچە: نُعَاٌس.

 

 غنودگی ہونا

 ئۈگدىمەك، مۈگدىمەك، ئۇيقۇ باسماق.

ُجُل.  ئەرەپچە: نَعََس الرَّ

 

 غنیمت سمجھنا

 ەت بىلمەك.غەنىم

 ئەرەپچە: اِْغتََم الشَّْيَء َو الَوْقَت.

 

 و………. غ 

 

 غوطہ لگانا

 سۇغا چۆمەك، سۇغا شۇڭغۇماق.

 ئەرەپچە: َغاَص الَماَء ، َغاَص في الَماِء.

 

 }غو + َطہ + خور{ )فارسی( غوَطہ خور

ڈبکی  غەۋۋاس ، سۇ ئاستىغا چۆكىدىغان كىشى / 

پر آ جانے لگانے واال، پانی کے نيچے جا کر او

 واال .

اٌص.  ئەرەپچە: َغوَّ

 

 

 

 غوطہ خور جہاز

 سۇئاستى پاراخوتى 

اَصةٌ.  ئەرەپچە: َغوَّ
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ا………. ف   

 واحد( -}فاخ + تَہ{ )فارسی()مؤنث  فاْختَہ

 جمع: فاْختائيں }فاخ + تا + ايں{ 

پاختەك / سرخی مائل خاکستری رنگ کا کبوتر 

 سے قدرے چھوٹا پرندہ .

 يََماَمةٌ )ج( يََماٌم. ئەرەپچە:

  A doveئىنگلىزچە: 

 

 

 }فا + ِرُغل + بال{ فاِرُغ اْلبال

تۇرمۇشى كۆڭۈللۈك ۋە باياشات / آسودہ حال، بے 

 فکر، مطمئن .

 ئەرەپچە: نَاِعُم البَال.

 

 }فا + ِرُغل + با + لی{ )عربی( فاِرُغ اْلبالی

 واحد( -)مؤنث 

ۇش پاراۋانلىق، راھەتلىك، كۆڭۈللۈك تۇرم

 آسودگی، خوشحالی، بے فکری .  /

" ان کی باقی عمر عظيم آباد ميں فارغ البالی سے 

 بسر ہوئی۔".

 ئەرەپچە: َرفَاِھيَّةٌ، َرَخاٌء.

 

}فا + ِرُغْت + تَْح + ِصيل{  فاِرُغ اْلتِّْحِصیل

 )عربی(

مەكتەپ پۈتتۈرگەن ئوقۇغۇچى ، ئوقۇش 

 پۈتتۈرگەن ئوقۇغۇچى / حصول تعليم يا تربيت سے

 فارغ، سند يافتہ .

. ْيُج َمْعَھد  ، ِخر ِ ٌج ِمْن َمْدَرَسة   ئەرەپچە: ُمتََخر ِ
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 (()انگريزیfast}فاْسٹ{) فاْسٹ

 تېز، ئىتتىك، چاققان / تيز .

 

 واحد( -}فا + ِصلَہ{ )عربی()مذکر  فاِصلَہ

 جمع: فاِصلے }فا + ِصلے{ 

 مۇساپە، ئارىلىق / مسافت .

 

 ار؎ ہر قدم پر خستہ پائی کے نث

 منزلوں کا فاصلہ کم ہو گيا

 

 ئەرەپچە: بُْعٌد، ُمَسافَةٌ.

 

 واحد( -}فا + قَہ{ )عربی()مذکر  فاقَہ

 جمع: فاقے }فا + قے{ 

 

 . ملنا نہ کھانا/  قەھەتچىلىك ئاچارچىلىق، ①

 

 ؎ يوں کوفت سے پايا کچھ افاقہ

 تھا گو ُاسے تين دن سے فاقہ

 

 ئەرەپچە: ُمَجاَعةٌ .

 

 موھتاجلىق ۋە قىيىنچىلىق مراتلىق،نا يوقسۇللۇق، ②

 . محتاجی افالس، دستی، نہی  /

" روحانی غذا کی تالش و جستجو ميں فقرو فاقے 

 کو ہيچ سمجھ کر گام رسائی کريں۔".

 ئەرەپچە: َعْوٌز، فَْقٌر.

 poverty, necessityئىنگلىزچە: 

 

 }فا + قَہ + َکش{ فاقَہ َکش

بھوکا،  قورسىقى ئاچ، ئاچ / بھوکا رہنے واال،

 کنگال .

" اسالم کا آغاز جس بے اطمينانی اور بے سرو 

سامانی کے ساتھ ہوا اس سے کس کو اس وقت 

خيال ہو سکتا تھا کہ يہ چند نہت ے فاقہ کش غريب 

الد يار، قيصر و کسرٰی کے تخت کو الٹ ديں 

 گے۔".

 ئەرەپچە: َجائٌِع.

 

 }فا + قَہ + َکشی{ فاقَہ َکشی

ڭ تەمىنىتېتىش، تاماقتىن پەرھىز ئاچ قىلىش، ئاچلىق نى

بھوکا رہنا، فاقے کی سختياں  قىلىش ، ئاچارچىلىق / 

 سہنا، کھانے سے باز رہنا .

ٌع.  ئەرەپچە: َمَجاَعةٌ، تََجوُّ

 

 }فال + تُو{ )مقامی( فاْلتُو

 ئېھتىياجدىن ئارتۇق نەرسە / ضرورت سے زائد .

" سبط ايک بھی فالتو لفظ برداشت کرنے کو تيار 

 ں ہوتے تھے۔".نہي

 ئەرەپچە: َزائٌِد َعلى الَحاَجِة .

 

 }فا + ِليز{ )عربی( فاِلیز

قوغۇنلۇق، تاۋۇزلۇق / خربوزے يا تربوز کا کھيت 

. 

 ئەرەپچە: َمْبَطَخةٌ.

 

 }فا + ِلج{ )عربی( فاِلج

پالەچ / وہ بيماری جس ميں عموماً نصف جسم اور 

 کبھی کبھی پورا جسم بيکار ہو جاتا ہے .

 ە: فَاِلٌج.ئەرەپچ
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 }فا + ِلج + َزَدہ{ فاِلج َزَدہ

پالەچ ئادەم / جسے فالج ہوا ہو، فالج کے مرض 

 ميں مبتال، فالج کا مريض .

" دو عملی حکومت کے فالج زدہ نظام ميں اور 

 رکاوٹيں پيدا کر رہی تھی۔".

 ئەرەپچە: َمْفلُوٌج.

 

 }فا + نُوس{ )فارسی( فانُوس

ہوا شمع پوش جس  پانۇس / بلور يا شيشے کا بنا

ميں پرانے زمانے ميں شمعيں اور موجودہ دور 

 ميں بلب وغيرہ لگائے جاتے ہيں .

 ئەرەپچە: فَانُوٌس.

 

 

 

 

 }فا + اَِدہ + َمْند{ )فارسی( فائَِدہ َمْند

 پايدا بېرىدىغان، پايدىلىق / سود مند، مند، کارگر .

 ئەرەپچە: نَافٌِع، ُمِفْيٌد.

 

 

-fireر + اِن + َجن{)}فا + اِ  فائِر اِْنَجن

engine)انگريزی() 

ئوت ئۆچۈرۈش ماشىنىسى / آگ بجھانے کا انجن، 

 آگ بجانے والی گاڑی .

 ئەرەپچە: َسيَّاَرةُ إِْطفَاِء الَحِرْيق.

 

 

 

}فا + اِر + َمين )ی  فائِرَمین

 ()انگريزی(firemanلين({)

 بھٹی يا انجن کا نگران . ئوت ئۆچۈرۈش خادىمى / 

.ئەرەپچە: إِ   ْطفَائِيٌّ

 

 

 ٹ……. ف 

 

 ()انگريزی(football}فُٹ + بال{ ) فُٹ بال

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 فُٹ بول }فُٹ + بول{ 

 پۇتبول / بڑی گيند جسے پيروں سے کھيلتے ہيں .

ةُ القََدِم.  ئەرەپچە: ُكرَّ
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 }فُٹ + پاتھ{ )انگريزی( فُٹ پاتھ

 تہ .پيدل چلنے والوں کا راس پىيادىلەر يولى / 

اِجِلْين ، َمَمرُّ الُمَشاةِ .  ئەرەپچە: َرِصْيٌف، َمَمرُّ الرَّ

 foot-pathئىنگلىزچە: 

 

 ()انگريزی(footnote}فُٹ + نوٹ{) فُٹ نوٹ

 )مذکر(

كىتابنىڭ چۆرىسىگە يېزىلغان شەرھى / وہ تشريح 

جو ذيل ميں درج کی جاتی ہے، ذيلی نوٹ، حاشيہ 

. 

ھا نہيں گيا اس " دو چار مقام پر ايک آدھ لفظ پڑ

کے متعلق فٹ نوٹ ميں حسب ضرورت صراحت 

 کر دی ہے۔".

 ئەرەپچە: َحاِشيَةُ الِكتَاب.

 footnoteئىنگلىزچە: 

 

 ر…….. ف 

 

 }فَراخ + َدْست{ )فارسی( فَراخ َدْست

سېخىي، مەرد، قولى ئوچۇق / بہت خرچ کرنے 

 واال، سخی نيز دولت مند .

دشاہ کا پيش " غالب نے ايک تمثيلی کردار کسی با

 کيا ہے جو سخی و فراخ دست تھا۔".

 ئەرەپچە: َطِلُق اليََدْيِن ، بَِسْيُط اليََدْيِن.

 

 

 }فَراخ + ِدل{ )فارسی( فَراخ ِدل

 كەڭ قورساق ئادەم / کشادہ قلب، بڑے دل واال .

، َكِرْيٌم.  ئەرەپچە: َسْمٌح، َسِخيٌّ

 

 واحد( -}فَرا + خی{ )فارسی()مؤنث  فَراخی

لىق، مولچىلىق / کشادگی، فراغت، آسودگی، پاراۋان

 خوش حالی .

 " هللا نے رزق ميں فراخی دی۔".

 ئەرەپچە: َرَخاٌء.

 

 

 ()انگريزی(frock}فَراک{ ) فَراک

ئايالچە يېرىم يەڭلىك كۆڭلەك / بچوں يا عورتوں کا 

ايک قسم کا انگريزی نيم آستين کرتا جس کا گال 

 کھال ہوا اور لمبا ہوتا ہے .

.ئەرەپ  چە: ثَوٌب نَِسائِيٌّ

 

 

 

 }فَرا + موش{ )فارسی( فَراموش

ياد کی گرفت سے باہر، ذہن سے اُترا  ئۇنتۇش / 

 ہوا، بھوال ہوا .

 ئەرەپچە: نِْسيَاٌن. 

  forgottenئىنگلىزچە: 
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 }فَر + بَہ{ )فارسی( فَْربَہ

سېمىز، دوغالق، گۆشلۈك / موٹا، طحيم شحيم، 

 جسيم، پر گوشت .

 ِمْيٌن، لَِحْيٌم، َشِحْيٌم.ئەرەپچە: سَ 

 

 ()انگريزی(first}فَْرْسٹ{) فَْرْسٹ

ل . بىرىنچى، ئاۋۋال /   پہال، او 

 ئەرەپچە: االول.

 

 first}فَْرْسٹ + ِکالس{) فَْرْسٹ ِکالس

class)انگريزی() 

بىرىنچى دەرىجىلىك / درجہ اول، پہال درجہ، اعٰلی 

 درجے کا .

 ئەرەپچە: الدرجة االولى.

 

 }فَْر + ُسو + َدہ{ )فارسی( َدہفَْرُسو

كونا، ئەسكى، چىرىگەن، بۇزۇلۇپ قالغان / گِھسا 

 ہوا، پرانا، ُکہنہ .

" ايک ہی بندھا بندھايا يا مال اور فرسودہ جواب 

 تھا کہ صفائی اور مرمت کے ليے بھيجا ہوا ہے۔".

، قَِدْيٌم.  ئەرەپچە: بَال 

 

 }فَر + شے + َزِميں{ )عربی( فَْرِش َزِمیں

فرش خاک، زمين کا  ەر يۈزى، يەر پوستى / ي

 فرش، زمين .

 ئەرەپچە: اَِدْيُم االَْرِض.

 

 واحد( -}فَِرش + تَہ{ )فارسی()مذکر  فَِرْشتَہ

 جمع: فَِرْشتے }فَِرش + تے{ 

پەرىشتە / خدا تعاٰلے کی وہ مقدس و معصوم 

 مخلوق جسکو نور سے پيدا کيا گيا ہے .

 فرشتہ تھا۔". " ميں تو کہتی ہوں آدمی نہيں

 ئەرەپچە: َملٌَك )ج( َمالَئَِكةٌ.

 

 }فَر + فَر{ )مقامی( فَْرفَر

چاپسان، چاپسانلىق بىلەن، تېزلىك بىلەن / جلد جلد، 

روانی سے، بال توقف، مسلسل، تيزی سے، تيز 

 تيز، رواں، بالتوقف۔

 " ميں نے فرفر ساری بات کہہ سنائی۔".

.  ئەرەپچە: بُِسْرَعة 

 

 }فِر + قَہ + پََرس + تی{ تیفِْرقَہ پََرسْ 

گۇرۇھۋازلىق، تەرەپبازلىق / صرف اپنے ہی فرقے 

کا خيال کرنا اور دوسرے فرقہ والوں کو نظر 

 انداز کرنا .

 ئەرەپچە: َطائِِفيَّةٌ. 

 

 واحد( -}فَر + مان{ )فارسی()مذکر  فَْرمان

 جمع: فَراِمين }فَرا + ِمين{ 

پەرمانى پەرمان، شاھ  -شاھانە پەرمان، ئەمر 

 حکم نامہ، بادشاہی حکم .  /

" رنجيت سنگھ نے عہد سالطين اور شاہان مغليہ 

کے فرامين دکھا کر گيانی جی کو حکم ديا وہ کسی 

چھوٹے سے فرمان کا گورمکھی ميں ترجمہ 

 کرديں۔".

.  ئەرەپچە: أَْمٌر َمِلِكيٌّ

 

 

}فَر + مان + بَر + دا +  فَْرمان بَْرداری

 ری{ )فارسی(
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ۇش، ئىتائەت قىلىش / اطاعت گزاری، حکم بويسۇن

 کی بجا آوری .

 ئەرەپچە: إَِطاَعةٌ.

 

 ()انگريزی(Fruit}فُُروٹ{) فُُروٹ

 چېۋە / پھل، ميوہ . -يېمىش، مېۋە  -يەل 

 ئەرەپچە: فَاِكَھةٌ.

 

 

 

 واحد( -}فَر + ہَْنگ{ )فارسی()مؤنث  فَْرہَْنگ

 جمع: فَْرہَْنگيں }فَر + ہَن + گيں{ 

ۆزلۈك / لغت، معنوں کی کتاب، الفاظ لۇغەت، س

 کے معنی بتانے والی کتاب .

" اسکے رموز و کنايہ کے ليے فرہنگ ديکھنے 

کی ضرورت نہيں، تاريخ ديکھنے کی ضرورت 

 ہے۔".

 ئەرەپچە: ُمْعَجٌم.

 a dictionaryئىنگلىزچە: 

 

 

 ()انگريزی(Frame}فِريم{) فِریم

 جازا، رامكا.

 ئەرەپچە: إَِطاَرةٌ.

 ص. …….ف 

 

 فصل کاٹنا

 زىرائەتنى ئورىماق، زىرائەتنى يىغماق.

ْرَع .  ئەرەپچە: َحَصَد الزَّ

 

 }فَِصيل{ )عربی( فَِصیل

سېپىل / شہر يا قلعہ کی مستحکم و مضبوط چار 

ديواری جو غنيم کے حملے سے محفوظ رکھنے 

کے ليے بنائی جاتی ہے، شہر پناہ، بيچ کی مينڈ، 

 چار ديواری، ديوار .

 : ُسوٌر )ج( أَْسواٌر.ئەرەپچە

 

}فُُضول + با + تيں )ی  فُُضول باتیں

 مجہول({

بے فائدہ باتيں، زائل،  قۇرۇق پاراڭ، بىكار گەپ / 

 بکواس، بے معنی باتيں .

 ئەرەپچە: َكالٌم فَاِرٌغ.

 

 }فُُضول + َخْرچ{ فُُضول َخْرچ

چاچقۇچى، بەتخەچ، ئىسراپخور  -بۇزۇپ 

اال، بے موقع ضرورت سے زيادہ خرچ کرنے و  /

 اور بے جا خرچ کرنے واال، مسرف .

ٌر.  ئەرەپچە: ُمْسِرٌف، ُمبَذ ِ

 

 }فُُضول + َخر + چی{)مؤنث( فُُضول َخْرچی

 جمع: فُُضول َخْرِچياں }فُُضول + َخر + ِچياں{ 

ضرورت سے  ئىسراپ قىلماق، بۇزۇپ چاچماق / 

زيادہ خرچ کرنا، بے موقع اور بے جا خرچ کرنا، 

 اسراف .
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ہم مسلمان خرچ کے معاملے ميں بڑے تيز ہوتے " 

 ہيں فضول خرچی ہماری عادت ہو گئی ہے۔".

 تَْبِذْيٌر. ئەرەپچە: اِْسَراٌف، 

 

 

 واحد( -()انگريزی()مذکر Filter}فِل + ٹَر{) فِْلٹَر

سۈزگۈچ / ايک آلہ جس کے ذريعے رقيق چيز 

 سے کثيف مادہ الگ کيا جاتا ہے .

 و جاتی ہيں۔"." نرم شعاعيں پہلے فلڑ ہ

 ئەرەپچە: ِمْصفَاةٌ.

Filter  

 

 

 Film}فِْلم + اِس + ٹار{) فِْلم اِْسٹار

Star)انگريزی()مذکر، مؤنث() 

فلموں ميں کام کرنے واال يا کام  كىنو چولپىنى / 

 کرنے والی، فلمی ستارہ .

" کوئی پوچھے کہ ميں بھی کوئی فلم اسٹار ہوں کہ 

 تصويريں کِھچواتا پھروں۔".

ْينََماِء.ئەر  ەپچە: نَْجَمةُ الس ِ

 

 و……. ف 

 

 واحد( -}فَوا + َرہ{ )عربی()مذکر  فَّواَرہ

 " يەنە بىرخىل يېشىلىغى "

اَرہ }قَْو + وا + َرہ{   فَو 

 جمع: فَوارے }فَوا + رے{ 

پانی کی پھوار، پھوار پيدا کرنے واال آلہ  فونتان / 

 بالکل، ٹونٹی، نلکا وغيرہ .

وارہ ہے جہاں مسلمان اپنی " اسکے بيچوں بيچ ف

 نماز ادا کرنے سے پيشتر وضو کرتے ہيں۔".

اَرةٌ.  ئەرەپچە: فَوَّ

 a fountainئىنگلىزچە: 

 

 

 واحد( -}فَوج )و لين({ )عربی()مؤنث  فَوج

 جمع: فَوجيں }فَو + جيں )ی مجہول({ 

ئارمىيە، قوشۇن، قىسىم / جنگی سپاہيوں کا گروہ، 

 اشک، بادشاہی لشکر .

ميں جنرل موٰسی سميت کئی جرنيل تشويش  " فوج

 ميں پڑ گئے۔".

ةٌ.  ئەرەپچە: َجْيٌش، قُوَّ

 

 }فَوج )و لين( + دار{ فَوج دار

سپہ ساالر، فوج کا  ھەربىي باشلىق، كوماندىر / 

 افسر اعٰلی، فوج کا بلند پايہ افسر .

 ئەرەپچە: قَائُِد الَجْيش.

 

 }فَوج )و لين( + َکشی{ فَوج َکشی

حملہ، چڑھائی،  لىش، زەربە بېرىش / ھۇجۇم قى

 دھاوا، حملہ آوری .

 ئەرەپچە: ُھُجوٌم، َغْزٌو.

 

}فَو + جی + َمش + قيں{  فَوجی َمْشقیں

 )عربی(
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مصنوعی جنگ، جنگ کی مشق  ھەربىي مانېۋىر / 

 يا آزمائشی جانچ .

 ئەرەپچە: ُمنَاَوَرةٌ َحْربِيَّةٌ.

 

 }فو )و مجہول( + َطہ{ )عربی( فوَطہ

 ق / خصيہ .تاشا

 ئەرەپچە: ُخْصيَةٌ )ج( ُخًصى.

 

 }فَو )و لين( +الد{ )فارسی()مذکر( فَوالد

 پوالت / پکا لوہا، اعٰلی درجہ کا لوہا۔

" ہاں يقيناً اسکے بھيا پر بہت کچھ بيتی ہے اسے 

ياد نہيں پڑتا کہ سات سال کی عمر سے آج تک 

اس نے بھائی کی آنکھوں ميں آنسو ديکھے ہوں 

 و فوالد تھا فوالد۔"..... وہ ت

 ئەرەپچە: فُوالذٌ )ج( فََواِلْيذُ.

  steelئىنگلىزچە: 

 

 

 ہ…….. ف 

 

 واحد( -}فَْہ + ِرْست{ )فارسی()مؤنث  فَْہِرْست

 جمع: فَْہِرْستيں }فَہ + ِرس + تيں{ 

مۇندەرىجە، تىزىملىك / اشخاص، اشيا، کتابوں کے 

 ابواب و مشتمالت کے ناموں کی فرد .

ن بر آمد کی کيفيت کو اپنی فہرست " ميرا مضو

 ميں شامل نہيں کرتا۔".

 ئەرەپچە: فِْھِرُس الكتاب، قَائَِمةُ االسماِء و االَْشيَاِء.

 

 

 }فَيص )ی لين( + لَہ + ُکن{ فَیْصلَہ ُکن

دو ٹوک، قطعی،  كەسكىن ، ئۈزۈل كېسىل، قەتىي / 

 حتمی .

" حضرت عبدهللا رضی هللا تعالی عنہ، ابن جعفر 

 صرار پر فيصلہ کن انداز ميں فرمايا۔".کے ا

 ئەرەپچە: قَاِطٌع.

 

 

}فَيک )ی لين( + ٹَری{  فَیْکٹَری

(factory)انگريزی() 

 واحد( -)مؤنث 

 جمع: فَْکٹَِرياں }فَيک + ٹَِرياں{ 

زاۋۇت، فابرىكا، كارخانا / کارخانہ جس ميں 

 مصنوعات تيار کی جاتی ہيں .

ہ تھا کوئی " اُنکی اوالد کے پاس کوئی کام ن

 فيکٹری نہ تھی۔".

 ئەرەپچە: َمْصنٌَع.

 

 

 ()انگريزی(Fail}فيل{ ) فیل

ئىمتىھاندىن قالغۇچىالر، ئىمتىھاندىن ئۆتەلمىگەنلەر 

 ناکامياب، ناکام )بالخصوص امتحان ميں( .  /

 ئەرەپچە: َراِسٌب في االمتحان.

 

 

}فَے )ی لين( + ِملی{  فَیِملی

(family)انگريزی() 

 حد(وا -)مؤنث 

کنبہ، خاندان، گھرانہ، گھر  ئائىلە، ئائىلە تاۋابىئات / 

 کے لوگ .

"مہذب لوگ فيملی کے باہر بھی ايک دوسرے کے 

 کام آتے ہيں۔".

 ئەرەپچە: َعائِلَةٌ، أُْسَرةٌ.
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 ا…….. ق 

 

 }قا + بِلے + اِع + تِماد{ )عربی( قابِِل اِْعتِماد

 )مذکر(

 ئىشەنچىلىك / قابل اعتبار .

 قابِل اعتماد ہو تم ميری مدد کرو گے۔". " تم

 ئەرەپچە: َمْوثُْوٌق بِِە.

 

ہ  }قا + بِلے + تََوج + ُجہ{ )عربی( قابِِل تََوجُّ

كۆڭۈل بۆلۈشكە ئەرزيدىغان / دھيان دينے کے 

 الئق، التفات کے الئق، توجہ کے قابل، خاص .

" اسے ايک بچے کا اظہاِر دوستی قابل توجہ نہ 

 معلوم ہوا۔".

 رەپچە: يَْستَِحقُّ ااِلْھتَِماَم.ئە

 

 واحد( -}قا + ِصد{ )عربی()مذکر  قاِصد

 ئاياللىق شەكلى : قاِصَدہ }قا + ِصَدہ{ 

پيغام لے جانے واال،  ئەلچى، پەرمان يەتكۈگۈچى / 

 ايلچی، نامہ بر، سفير .

 " سٹی مجسٹريٹ کا قاصد جلسہ کے اندر آيا۔".

 ئەرەپچە: َرُسوِل، َسِفْيٌر.

 

 واحد( -}قا + فِلَہ{ )عربی()مذکر  لہَ قافِ 

 جمع: قافِلے }قا + فِلے{ 

كارۋان / مسافروں يا تاجروں کا گروہ جو مل کر 

 سفر کرے، کارواں .

 

 ؎ ازل سے قافلۂ ارتقا روانہ تھا!

 جو آج پہنچا ہے انسان کے آستانے تک

 

 ئەرەپچە: قَافِلَةٌ.
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 }قا + ِلين{ )فارسی()مذکر( قاِلین

 ڑا غاليچہ، ايک قسم کا قيمتی اونی فرش .گىلەم / ب

" نيچے مشترکہ قالين بچھا ہوا ہے اور اس کے 

 ذريعے چھوت آسکتی ہے۔".

اَدةٌ.  ئەرەپچە: َسجَّ

 

 }قا + ِلين + باف{ )فارسی( قاِلین باف

گىلەم توقۇش بىلەن شۇغۇنالنغۇچى / قالين تيار 

 کرنے واال کاری گر .

 ئەرەپچە: 

 

 ِلين + با + فی{ )فارسی(}قا +  قاِلین بافی

گىلەمچىلىك ، گىلەم توقۇش بىلەن شۇغۇللىنىش 

كەسپى / قالين تيار کرنے کا عمل، قالين باف کا 

 پيشہ .

 

 

 قائل کرنا

 قايىل قىلماق، قانائەتلەندۈرمەك .

 ……اَْقنَعَەُ بِـ 

 

 ب……. ق 

 

 واحد( -}قَْبر{ )عربی()مؤنث  قَْبر

 جمع: قَْبريں }قَب + ريں{ 

ە، گۆر، يەرلىك / وہ گڑھا جس ميں مردے کو قەبر

 دفن کرتے ہيں، گور؛ مرقد، مزار تربت .

 

 ؎ پوچھتے ہو نشاِن فانی

 وہ ہے قبِر بے نشاں انجام

 

 ئەرەپچە: قَْبٌر.

 

 }قَب + ِرس + تان{)مذکر( قَْبِرْستان

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 قَْبُرْستان }قَب + ُرس + تان{ 

گہ جہاں بہت سے مردے دفن قەبرىستانلىق / وہ ج

کيے جاتے ہوں، گورستان، وہ جگہ جہاں بہت سی 

 قبريں ہوں .

" اپنی خادمہ کو لے کر قبرستان ميں جھونپڑی بنا 

 کر رہنے لگی۔".

 ئەرەپچە: َمْقبََرةٌ.

 

 واحد( -}قَْبض{ )عربی()مؤنث  قَْبض

قەۋزىيەت / } طب { انتڑيوں کی گرفتگی يا اڑ جس 

نہ ہو يا کم ہو، سکڑن رکاوٹ، کی وجہ سے اجابت 

 اينٹھن، پاخانہ نہ ہونا .

" کوئی بھی کھانے کی چزی قبض کا شرطيہ 

 عالج نہيں ہو سکتی۔".

 ئەرەپچە: إِْمَساُك البَْطن.

 

 قبضہ جمانا

 ئىشغال قىلىۋالماق، ئىگىلىۋالماق.

 اِْحتَلَّ الَمَكاَن.
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 }قِب + لَہ + نُما{ قِْبلَہ نُما

 م کرنے کا آلہ .قبلہ کی سمت معلو 

 

 

 ح…… ق 

 

 }قَْحط + سا + لی{ قَْحط سالی

قحط کا زمانہ، اشيائے خورد و  قۇرغاقچىلىق يىل / 

 نوش کی کميابی کا دور، سوکھا .

 ئەرەپچە: َعاُم القَْحِط .

 

 د….. ق 

 

 }قَد{ )عربی()مذکر( قَد

قامەت / انسانی جسم کی  -ئادەمنىڭ بويى ، قەددى 

ے کر چوٹی تک( حيوانوں اونچائی )ايڑی سے ل

 کی اونچائی پيٹھ تک، قامت، ڈيل، جسم کی لمبائی .

" اب وہاں کسی لکھنے والے کا قد علی سرکار 

 صاحب سے بڑا نہيں ہے۔".

 ئەرەپچە: قَاَمةُ ااِلْنَسان.

 

 

 }قَدے + آ + َدم{ )عربی( قَِد آَدم

 آدمی کے قد کے برابر . ئادەم بوينىڭ ئېگىزلىكى / 

 وُل قَاَمِة ااِلْنَساِن.ئەرەپچە: طُ 

 }قَد + آ + َور{ قَد آَور

لمبے قد کا،  ئېگىز بويلۇق، شادىپاچاق، بەستىلىك / 

 بڑے ڈيل ڈول يا تن و توش واال، لمبا تڑنگا .

 ئەرەپچە: َمِدْيُد القَاَمِة، َطِوْيُل القَاَمِة.

 

 }قُد + َرتی{ )عربی( قُْدَرتی

قدرت سے  /تەبىئىي، تەبىئەت دۇنياسىغا مەنسۇپ 

 منسوب يا متعلق، فطری، طبعی، اصلی .

" قالت ڈويژن ميں سوئی کے مقام پر وافر قدرتی 

 گيس موجود ہے۔".

.  ئەرەپچە: َطبِْيِعيٌّ

 naturalئىنگلىزچە: 

 

 }قُْد + َرتی + َگيس )ی لين({ قُْدَرتی َگیس

 واحد( -)مؤنث 

 جمع: قُْدَرتی َگيسيں }قُد + َرتی + َگے + سيں{ 

زمين سے نکلنے والی گيس، معدنی  ىي گاز / تەبىئ

گيس )کيمياوی طريقے سے تيار کردہ مصنوعی 

 گيس کے مقابل( .

" قدرتی گيس کے سب سے بڑے ذخائر سوئی ميں 

 دريافت ہوئے ہيں۔".

.  ئەرەپچە: َغاٌز َطبِْيِعيٌّ

 natural gasئىنگلىزچە: 

 

 }قَد + رے{ )عربی( قَْدرے

 ذرا، کچھ؛ کسی قدر . بىر ئاز / تھوڑا سا؛ قليل،

 " خاطر بے قرار نے قدرے توقف کيا۔".

 ئەرەپچە: قَِلْيالً.

 

 ر……. ق 
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 }قُر + بو + ُجوار{ قُْرب و ُجوار

 واحد( -)مذکر 

گرد و نواح، آس  )شەھەر( ئەتراپى، ئەتراپ / 

 پاس، اردگرد، ہمسائيگی، پاس پڑوس .

" اس کا خاندان ميرپور خاص کے قرب و جوار 

 تھا۔". ميں آباد

 ئەرەپچە: َضاِحيَةُ ) الَمِدْينَِة( ، أَْطَراُف )الَمِدْينَِة(.

 

 

 واحد( -}قُر + با + نی{ )عربی()مؤنث  قُْربانی

 جمع: قُْربانِياں }قُر + با + نِياں{ 

 وہ /  جانۋار قىلىندىغان قۇربانلىق قۇربانلىق، ①

يا عيداالضٰحی کے موقع پر خدا کے  حج جو جانور

 کيا جائے . نام پر ذبح

 

 ؎ ہوں وہ قربانی کہ جس کو غير قربانی کريں

 خون ناحق ميں مرے تو ہاتھ اپنا بھر نہيں

 

 ئەرەپچە: ذَبِْيَحةٌ ، َضِحيَّةٌ ، أُْضِحيَةٌ.

 

 قۇربانلىق قىلماق، پىدا جان بېغىشلىماق، ئۆزىنى ②

وض اپنی جان قربان ع کے کسی ايثار/  بەرمەك

 کرنا .

کے جرنيلوں ميں .... کتنے  " ہندوستان کی آزادی

ہی مشاہير کی آو سحرگاہی اور قربانيوں کا نم 

 موجود ہے۔".

 ئەرەپچە: تَْضِحيَةٌ )َماِليَّةٌ َو بََدنِيَّةٌ( .

 

 }قَْرض + خاہ{ قَْرض خواہ

 جمع: قَْرض خواہان }قَْرض + خا + ہان{ 

قرض دينے واال  قەرز بەرگۈچى، قەرز ئىگىسى / 

کا مطالبہ کرنے واال، اُدھار اور اس کی اداءيگی 

 دينے واال، قرض کا روپيہ وصول کرنے واال .

" اس کے جہيز کا جھومر قرض خواہوں کی نذر 

 ہو گيا۔".

 ئەرەپچە: َدائِن.

 

 }قَْرض + دار{ قَْرض دار

قەرزدار )باشقىالرغا قەرزى بار ، قەرز تۆلەيدىغان 

 كىشى( / ادھار لينے واال، مقروض .

آکر يوں کھڑا ہو گيا تھا جيسے وہ " منيجر سر پر 

 اس کا قرض دار تھا۔".

 ئەرەپچە: َمِدْيٌن، َمْديُوٌن، َمْقُروٌض.

 

 واحد( -}قُر + َعہ{ )عربی()مذکر  قُْرَعہ

 جمع: قُْرعے }قُر + عے{ 

چەك )بىرەر مەسىلىنى ھەل قىلىشتا قوللىنىدىغان بىر 

خىل ۋاسىتە( / فيصلہ مشکل ہونے کی صورت ميں 

يا پرچيوں پر نام لکھ کر کسی کام کے  کاغذوں

 کرنے والے يا انعام لينے واالے کا نام نکالنا .

 

؎ قرعہ بھی اس کے نام کا مرغے بھی اس کے 

 ور

 ہيٹے مرے بٹير بھی گو چھوٹيں پيش تر

 

 ئەرەپچە: قُْرَعةٌ.

 

 }قُر + َعہ + اَن + دا + زی{ قُْرَعہ اَْندازی

 واحد( -)مؤنث 

 داِزياں }قُر + َعہ + اَن + دا + ِزياں{ جمع: قُْرَعہ اَنْ 

فيصلہ مشکل ہونے کی صورت  چەك تاشالش / 

ميں کسی ايک شخص کے تعين کے ليے پرچيوں 

پر نام لکھ کر ڈالنے کا عمل تاکہ جس شخص کے 

نام کی پرچی نکل آئے اسی کو فالں چيز دی جائے 
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 يا فالں کام سونپا جائے۔

ٹری ہے يہ کام " سيدھی سادی قرعہ اندازی يا ال

 کوئی بھی کر سکتا ہے۔".

 …..ئەرەپچە: ااَِلْقتَِراُع بَْيَن 

 

  قرعہ ڈالنا

 چەك تاشلىماق.

 بَِكذَا.……… ئەرەپچە: اِْقتََرَع بَْيَن 

 

 }قَِريب + قَِريب{ )عربی( قَِریب قَِریب

 تەخمىنەن / لگ بھگ، تقريباً، ملتا جلتا .

صے " صبر و ضبط کی قوت بڑھ جاتی ہے اور غ

کا مادہ کم سے کم ہو کر قريب قريب ختم ہو جاتا 

 ہے۔".

 ئەرەپچە: تَْقِرْيبًا.

 

}قَری + بُل )ا غير ملفوظ( +  قَِریُب اْلَمْرگ

 َمْرگ{

سەكراتقا چۈشۈپ قالغان ئادەم / موت کے قريب، 

 کوئی دم کا مہمان، نزع ميں پڑا ہوا .

" اس کا مقابل ايک بيمار اور قريب المرگ شخص 

 .تھا۔"

 ئەرەپچە: ُمْحتََضٌر، َرُجٌل َعلَى َوْشِك الَموِت .

 

 ز…… ق 

 

 }قَز + َزاق{ )ترکی()مذکر( قَّزاق

 راہزن، لٹيرا، ڈاکو . بۇالڭچى، قاراقچى / 

" ہم نے مسجد کے دروازے بند کروا ديے تاکہ 

حکومت کے کارندے تاريکی کا فائدہ اٹھا کر قزاق 

 بن کر نہ آئيں۔".

ابٌ   ، قَاِطُع الطَِّرْيق.ئەرەپچە: نَھَّ

 

 ص……. ق 

 

 }قُُصور + وار{ قُُصور وار

گۇناھكار، خاتاالشقۇچى، جىنايەتچى / خطا وار، 

 گنہگار، قابل الزام .

 " کون ہے جو قُصور وار نہيں۔".

 ئەرەپچە: ُمْذنٌِب، ُمْجِرٌم.

 

 ط…… ق 

 

 واحد( -}قِطار{ )عربی()مؤنث  قِطار

 جمع: قِطاريں }قِطا + ريں{ 

 ر، رەت، سەپ / صف، سلسلہ، پرا .قاتا

" درختوں کی کوئی قطار ان کے راستے ميں حائل 

 نہيں ہو سکتی تھی۔".

.  ئەرەپچە: َصفٌّ

 

 

 }قُْطب + نُما{)مذکر( قُْطب نُما

كومپاس / کمپاس جسے سمت معلوم کرنے کے 

 ليے استعمال کيا جاتا ہے .

" کمپاس يہ ايک مقناطيسی آلہ ہے .... قطب نما 

 يائی شمال کی طرف اشارہ نہيں کرتی۔".جغراف

 ئەرەپچە: بُوِصلَةٌ.
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 magnetic compass ئىنگلىزچە: 

 

 

 ل…… ق 

 

 واحد( -}قَل + َعہ{ )عربی()مذکر  قَْلعَہ

 جمع: قَْلعے }قَل + عے{ 

قورغان، قەلئە / وہ سنگين اور مضبوط و محفوظ 

عمارت جس ميں بادشاہ اپنے خدم و حشم کے ساتھ 

 جس ميں فوج رہتی ہے . رہتا ہے يا

" ليکن اس سے قبل کہ وہ سپاس گزاری کے بعد 

قلعے سے رخصت ہوں، رنجيت سنگھ نے .... 

حکم ديا کہ وہ کسی چھوٹے سے فرمان کا 

 گورمکھی ميں ترجمہ کر ديں۔".

 ئەرەپچە: قَْلعَةٌ، ِحْصٌن.

 

 

 

 واحد( -}قَل + عی{ )عربی()مؤنث  قَْلعی

يرنے کا چونا وغيرہ، ھاك، گەج / مکانوں پر پھ

 سفيدی .

" کمرہ صاف ستھرا تھا، ديواروں پر اجلی قلعی 

 تھی".

 ئەرەپچە: ِكْلٌس، ِجْيٌر، ِجصٌّ 

 

 

 }قَلَن + َدر{ )فارسی()مذکر( قَلَْنَدر

زاھىت، دۇنيا ئىشلىرىدىن قول ئۈزگەن ئادەم / } 

تصوف {وہ شخص جو روحانی ترقی يہاں تک کر 

عالئِق دينوی سے بے  گيا ہو کہ اپنے وجود اور

خبر اور التعلق ہو کر ہمہ تن خدا کی ذات کی 

طرف متوجہ رہتا ہو اور تکليفات رسمی کی قيود 

سے چھٹکارا پا گيا ہو، عشق حقيقی ميں مست 

 فقير۔

" بحر ذخار .... ميں خاندان نبوت، صحابہ، خلفاء 

اور امامين کے حاالت کے بعد نصيرالدين چراغ 

ليری، حضرت عبدالقادر دہلوی، علی صابر ک

جيالنی اور بعض قلندروں کے سوانحی حاالت 

 ہيں۔".

 ئەرەپچە: َدْرِوْيٌش.

 

 }قُلی{ )ترکی()مذکر( قُلی

باربرداری کا کام  ھاممال، يۈك توشۇغۇچى / 

کرنے واال، حمال، خصوصاً وہ شخص جو ريلوے 

 اسٹيش پر مسافروں کا مال اسباب اٹھاتا ہے .

تہ دور ميں بھی ہمارے " آج کے اس ترقی ياف

قليوں کلرکوں اور ہنرمندوں کو رہائش کی يہ 

 بنيادی سہولت ميسر نہيں۔".

اٌل .  ئەرەپچە: َحمَّ
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 و……. ق 

 

 }قَو )و لين( + می + تَرا + نَہ{ قَومی تَرانَہ

 واحد( -)مذکر 

جمع: قَومی تَرانے }قَو )و لين( + می + تَرا + 

 نے{ 

لک کا سرکاری دۆلەت شېئىرى / کسی قوم يا م

طور پر اختيار کيا ہوا نغمہ جو خاص موقعوں پر 

ساز کے ساتھ گايا جاتا ہے، وہ گيت جو پوری قوم 

کے احساسات اور اس کی روايات کا ترجمان ہو 

اور جس کا احترام اور تقدس اجتماعی اور قانونی 

 طور پر مسلم ہو۔

" قومی ترانہ قومی پرچم کی طرح مقدس و محترم 

 ا ہے۔".سمجھا جات

.  ئەرەپچە: اَلسَّالَُم الَوَطنِيُّ ، نَِشْيٌد َوَطنِيٌّ

 

}قَو )و لين( + می +  قَومی ِلباس

 ِلباس{)مذکر(

كېچەك / وہ پوشاک جو کسی قوم  -مىللىيچە كىيىم 

کی خاص شناخت کرتی ہو، وہ لباس جو کسی قوم 

 کی خاص شناخت ہو، کسی ملک کا خاص لباس .

کی خاص شناخت کرتی " وہ پوشاک جو کسی قوم 

ہو، وہ لباس جو کسی قوم کی خاص شناخت ہو، 

 کسی ملک کا خاص لباس۔".

.  ئەرەپچە: ِلبَاٌس َوَطنِيٌّ

 

 ی……. ق 

 

 واحد( -}قَيد )يائے لين({ )عربی()مؤنث  قَید

 جمع: قَيديں }قے )ی لين( + ديں{ 

 كىشەن / بيڑی .

" ايک کو زمين کھود کر زندہ دفن کيا دوسرے کو 

 . قيد پنہا کر وہيں چھوڑا۔"....

 ئەرەپچە: ُغلٌّ )ج( أَْغالٌل.

 

 

 

 واحد( -}قَيد + خا + نَہ{)مذکر  قَید خانَہ

 جمع: قَيد خانے }قَيد + خا + نے{ 

قاماقخانا، تۈرمە / قيديوں کے رہنے کی جگہ، 

زندان، مجلس، بندی خانہ، مجرموں کے سزا 

 بھگتنے کا مکان، جيل .

خانے ميں ديکھ کر سکتے  " شہاب زہرہ کو قيد

 ميں رہ جاتا ہے۔".

 ئەرەپچە: ِسْجٌن.

 

 }قَے )ی لين( + دی{ )عربی( قَیدی

 ئەسىر، تۇتقۇن / گرفتار، پکڑا ہوا .

" بدر کے قيدی جب گرفتار ہو کر آئے اور آۖپ نے 

ان کے متعلق صحابہ سے مشورہ طلب کيا اور 

 مختلف صاحبوں نے مختلف رائيں پيش کيں۔".

 : اَِسْيٌر )ج( اَْسَرٰى.ئەرەپچە

 

 

 }قِيف{ )عربی( قِیف

ۋورونكا، ۋارانكا، كاناي / ايک ظرف جس کا منہ 

اوپر سے کھال ہوا ہوتا ہے اور نيچے ايک نلکی 

لگی ہوتی ہے اس کے ذريعے سے رفيق چيز 
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بوتلوں اور ٹنکيوں وغيرہ ميں آسانی سے بھر دی 

 جاتی ہے .

 ئەرەپچە: قَْمٌع )ج( أَْقَماٌع.

 

 

 

 واحد( -}قی + َمہ{ )عربی()مذکر  قِیَمہ

 جمع: قِيمے }قی + مے{ 

قىيما قىلىنغان گۆش / ُکٹا ہوا گوشت، ريزہ ريزہ کيا 

ہوا گوشت، جس سے کباب کوفتے اور بعض 

 دوسرے سالن اور کھانے تيار کيے جاتے ہيں .

" پورياں بنا کر بجائے قيمہ کے مٹر کے بُھرتے 

 تليں۔". کو بھرے اور سموسہ بنا کر

 ئەرەپچە: لَْحٌم َمْفُروٌم.

 

 قیمہ کرنا

 گۆشنى چانىماق، قىيما قىلماق.

 ئەرەپچە: فََرَم اللَّْحَم.

 

 قیمہ کی مشین 

 گۆش قىيما قىلىش ماشىنىسى.

اَمةُ اللَّْحِم.  ئەرەپچە: فَرَّ

 

 

 

 

 }قَيں )يائے لين( + چی{ )ترکی( قَْیْنچی

 واحد( -)مؤنث 

 يائے لين( + ِچياں{ جمع: قَْينِچياں }قَيں )

 قايچا / کپڑا يا کاغذ وغيرہ کاٹنے کا آلہ، مقراض .

" قينچ، قينچی اور قينچا تينوں الفاظ "کاٹ" )تراش( 

 کا مفہوم رکھتے ہيں۔".

 ئەرەپچە: ِمْقَراٌض.
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 ا…….. ک 

 ()انگريزی(Copy}کا + پی{ ) کاپی

 واحد( -)مؤنث 

 جمع: کاپِياں }کا + پِياں{ 

 چند ہوئے سلے سے دھاگے يا تار /  دەپتەر ①

ً ) اوراق،  . بک نوٹ( مجلد عموما

"اپنی يادداشت کی کاپی کو الٹ پلٹ کر ديکھنے 

 کی پھر ہمت کرتا ہوں۔".

اَسةٌ. ئەرەپچە:   ُكرَّ

 بہو ہو سے اصل نقل،/  مودېل نۇسخا، نەمۇنە، ②

 . مشابہہ

 ؎ صورتوں کی نقل تو پھر بات ہے کچھ دور کی

 دم خود ہی کيا کاپی نہيں لنگور کیابن آ

 ئەرەپچە: نُْسَخةٌ، نَُموذٌَج.

/  كىتابەت تەييارالنغان بېسىشقا مەتبەئەدە ③

 . نسخہ جلد، اوراق، شدہ کتابت ليے کے چھپنے

" ميں آج دريافت کراؤں گا اگر کوئی کاپی اس کی 

 موجود ہے تو خدمت واال ميں ارسال کرادوں گا۔".

 ُمعَدَّةٌ ِلْلطَّْبعِ ئەرەپچە: َمادَّةٌ 

}کا + پی + را + اِٹ{  کاپی رائِٹ

(Copyright)انگريزی() 

 واحد( -)مذکر 

 جمع: کاپی رائِٹس }کا + پی + را اِٹْس{ 

 نەشىر ھوقوقى / چھاپنے کا حق، حق اشاعت .

" ہمارے صوفی شاعروں کا کاپی رائٹ کا مسئلہ 

 نہيں تھا۔".

 ِر.ئەرەپچە: َحقُّ الَطْبعِ َو النَّشْ 

 

 

 }کات + نا{ )پراکرت( کاتْنا

ئېگىرمەك )پاختا ، يۇڭ قاتارلىقالرنى سوزۇپ 

بۇراپ يىپ ھالىتىگە كەلتۈرمەك( / چرخے يا مشين 

 پر روئی، اون يا ريشم سے سوت دھاگے بنانا .

" ريشہ کاتنے کا تمام کام مشينوں کی مدد سے کر 

 ليا جاتا ہے۔".

 وَف.ئەرەپچە: َغَزَل القُْطَن او الصُّ 
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 }کاٹ + نا{ )پراکرت( کاٹْنا

 سے وغيرہ آلے دھاردار /  قىرقىماق كەسمەك، ①

 کرنا، قطع کرنا، الگ جزو کوئی کا شے کسی

 . کترنا( سے وغيرہ قينچی) تراشنا،

 ؎ پہلے خسرو کا گال فرہاد جا کر کاٹتا

 بعد کوہ بے ستوں پر آ کے پتھر کاٹتا 

 ثَوَب بِالِمْقَراِض.ئەرەپچە: قََطَع بِالسكين، قََرَض ال

 . بھنبھوڑنا گاڑنا، دانت/  چىشلىمەك ②

" کتے کے لعاب ميں ايک طرح کی سمي ت ہوتی 

 ہے کہ جسے وہ کاٹتا ہے اس ميں اثر کرتی ہے۔".

 ئەرەپچە: َعضَّ بِاَْسنَانِِە.

 . لگانا زخم ڈالنا، گھاؤ/  يارالندۇرماق ③

" کون جانتا ہے کہ ايک بھونکتا ہوا کتا کب 

 ونکنا بند کر دے اور کاٹنا شروع کر دے۔".بھ

 ئەرەپچە: َجَرَحەُ الَحْيَواُن.

 

 

 }کاج{ )سنسکرت()مذکر( کاج

ئىزمە ، كىيىم ، ياستۇق ، خۇرجۇن ، ۋە شۇ 

خىلدىكى نەرسىلەرنىڭ تۈگمە ئۆتكۈزىدىغان تۆشۈكى 

)کرتے، قميض، کوٹ، شلوکہ وغيرہ ميں( بنايا  /

 ہيں .ہوا سوراخ جس ميں بٹن پھنساتے 

" بندوق نيچی کی اور خالی لبادہ کے بٹن کو کاج 

ميں پھنساتے ہوئے بوال اب تم ميں سے کون بولے 

 گا آگے۔".

. ر ِ  ئەرەپچە: ُعْرَوةُ الز ِ

 

 

 }کار + آ +َمد{ )فارسی( کار آَمد

پايدىلىق، مەنپەئەتلىك، ئۈنۈملۈك / کام کا، کام آنے 

 واال، فائدہ مند، مفيد .

 يے کتنی کار آمد تھی؎ يہ کار ميرے ل

 مجھے تو اس کی ضرورت تھی اور ازحد تھی

 ئەرەپچە: نَافٌِع، ُمِفْيٌد.

 usefulئىنگلىزچە: 

 

 

 ()انگريزی(Cartoon}کار + ٹُون{) کاْرٹُون

 واحد( -)مذکر 

 جمع: کاْرٹُوْنز }کار+ ٹُوْنز{ 

ھەجۋي رەسىم، كارتون فىلىم / اخبارات و رسائل 

ہ سيميں پر دکھائے ميں چھپنے والے اور پرد

 جانے والے تفريحی يا مزاحيہ يا طنزيہ خاکے .

 "اس کا کارٹون بنا کر ديواروں پر لگانا پڑا۔".

َكةٌ.   ئەرەپچە: ُصوَرةٌ َھذَِليَّةٌ، ُصوَرةٌ ُمتََحر ِ

 

 

 

 -}کار + خا + نَہ{ )فارسی()مذکر  کارخانَہ

 واحد(

 جمع: کارخانے }کار + خا + نے{ 

كارخانا / چيزوں کے بنانے اور  زاۋۇت، فابرىكا،

 تيار کرنے کا ٹھکانا، فيکٹری .

"بارن گھوش .... آپ نے بم تيار کرنے کا کارخانہ 

 قائم کيا تھا۔".

 ئەرەپچە: َمْصنٌَع.
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 واحد( -}کار + زار{ )فارسی()مذکر  کارزار

 جەڭ، ئۇرۇش / جنگ، معرکہ، لڑائی، مقابلہ .

ميداِن  "ہر سمت انہوں نے اردو کی خاطر ايک

 کارزار گرم کر ديا تھا۔".

 ئەرەپچە: َحْرٌب، قِتَاٌل، َمْعَرَكةٌ.

 

 -}کا + َرواں{ )فارسی()مذکر، مؤنث  کاَرواں

 واحد(

كارۋان / قافلہ، مسافروں کی جماعت، گروہ، 

 سوداگروں کا گروہ .

 ؎ نہ ايک پل کوئی ٹھہرا خرابۂ دل ميں

 وگرنہ روز گذرتے ہيں کارواں والے

 قَافِلَةٌ.ئەرەپچە: 

 

 }کا + ری + َگر{ )فارسی( کاِریَگر

 ہنر مند، دستکار شخص . ھۈنەرۋەن / 

" جتنا مال دستی کاريگر پيدا کرتا تھا، وہ سب بہت 

 جلد اس نے خود پيدا کرنا شروع کر ديا۔".

 ئەرەپچە: َصانٌِع.

 

 }کاْشت + کار{ )فارسی()مذکر( کاْشت کار

 ن{ جمع: کاْشت کاران }کاْشت + کا + را

دېھقان / کسان، اسامی، مزارع، کھيتی باڑی کرنے 

 واال مزدور .

" حس ب معمول وہ کاشتکار کی بات کچھ سن 

 رہے ہيں کچھ نہيں سن رہے۔".

ٌح، ُمَزاِرٌع.  ئەرەپچە: َزاِرٌع، فاَلَّ

 

 واحد( -}کا + َغذ{ )عربی()مذکر  کاَغذ

 قەغەز.

 ئەرەپچە: قِْرَطاٌس، َوَرٌق.

 واحد( -نسکرت()مذکر }کا + ال{ )س کاال

 ئاياللىق شەكلى : کالی }کا + لی{ 

 جمع: کالے }کا + لے{

سياہ، کوئلے يا کاجل کے رنگ  قارا، قارارەڭ / 

 کا، سياہ فام، اسود .

" ماجد کا فوٹو آيا .... شاندار کاال سوٹ پہنے ٹائی 

 لگائی لہريے دار بال جمائے۔".

 ئەرەپچە: أَْسَوُد.

 

 ()انگريزی(College}کا + ِلج{ ) کاِلج

 )مذکر(

ئالىي مەكتەپ، ئىنىستىتيۇت / وہ تعليم گاہ جس ميں 

 ثانوی جماعتوں کے بعد کا نصاب پڑھايا جاتا ہے .

" اس شہر کے حليم مسلم کالج کو يوپی کی 

تعليمی، سياسی اور اجتماعی زندگی ميں مسلم 

يونيورسٹی کے بعد سب سے نماياں مقام حاصل 

 ہے۔".

 يَّةٌ ، َمْدَرَسةٌ ثَانَِويَّةٌ.ئەرەپچە: ُكل ِ 

 

 }کا + لی{ )سنسکرت( کالی

 جنِس مخالف: کاال }کا + ال{ 

 جمع: کاِلياں }کا + ِلياں{

قارا، قارا رەڭ / سياہ فام، کوئلے يا تارکول کے 

 رنگ کی، کاال اسود کی تانيث .

" بھوں بھوں کرتی ايک کالی موٹر ميری طرف 

 لپکی۔".

 ئەرەپچە: َسْوَداء.

 

}کام + چور )واؤ مجہول({  کام چور

 )سنسکرت(

ھۇرۇن، ئىشياقماس / کام سے جی چرانے واال، 

 محنت سے بھاگنے واال .
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" ہمارا سب سے کثيرالتعداد اور کثيرالمقاصد شعبہ 

 ہمارے کام چور بھائيوں کا ہے۔".

 ئەرەپچە: َكْسالُن.

 

 واحد( -}کا + نا{ )پراکرت()مذکر  کانا

 }کا + نی{ جنِس مخالف: کانی 

 جمع: کانے }کا + نے{

يەكچەشمە ، ئالىغاي / يک چشم، کسی بيماری کے 

 سبب ايک آنکھ سے محروم ہو جانا .

" اس نے لنگڑا کر چلنے، ہاتھ کو ٹوٹا ہوا 

دکھانے، کانا بننے اور ہر عيب اپنے اندر پيدا 

 کرنے کی کوشش کی۔".

 ئەرەپچە: أَْعَوُر.

 

 }کان{ )سنسکرت()مذکر( کان

ِّ قۇ ِّ الق / سنسنے کا عضو، گوش، اُْذن، ُعضِو

 سماعت .

" اس کی بيوی سارا الزام اس پر ہی رکھ ديتی ہے 

وہ اور بھی بہت کچھ کہتی ہے مگر وہ حسب 

 معمول اپنے کان بند کرليتا ہے۔".

 ئەرەپچە: أُْذٌن.

 

 

 }کاْنپ )نون غنہ( + نا{ )پراکرت( کاْنپنا

ك، تىترىمەك، سوغۇقتىن ياكى قورقۇنچتىن سىلكىنمە

تىترەپ كەتمەك، / لرزنا، تھرتھرانا، رعشہ ہونا، 

 ڈرنا، خوف کھانا .

" زمين متزلزل ہے وہ اس طرح کانپ رہی ہے، 

جيسے امير حمزہ معدی کرب کے سينے پر کود 

 رہا ہو۔".

.  ئەرەپچە: إِْرتَعََد ِمَن البَْرِد، إِْرتَعََش، إِْھتَزَّ

 

 

 واحد( -}کاں + ٹا{ )ہندی()مذکر  کاْنٹا

 جمع: کاْنٹے }کاں + ٹے{ 

 دار نوک واال ُچبھنے طرح کی سوئی/  تىكەن ①

 کيکر اور گالب جيسے) نباتات بعض جو تنکا

 . خار ہے، ہوتا پيدا ميں( وغيرہ

" اب گلدانوں ميں پھول کے بجائے کانٹے سجائے 

 جاتے ہيں۔".

 ئەرەپچە: َشْوَكةٌ.

 شەكىللىك ائار ئىشلىتىدىغان يېيىشكە تاماق) ۋىلكا②

 چمچا کا دھات مشابہ سے پنجے( / بۇيۇم كىچىك

 ہيں ہوتے سے نکلے چند طرف کی آگے ميں جس

 کر اٹھا وغيرہ مرب ے يا آلو سے نوکوں کی ان اور

 بولتے ساتھ کے چھری سے طور عام ہيں، کھاتے

 . ہيں

" ڈيڈی نے کانٹے سے ابلے ہوئے انڈے کو کچل 

 ڈاال۔".

 ْكل.ئەرەپچە: َشْوَكةُ االَ 

 

 

 

 }کاْنچ )ن غنہ({ )پراکرت( کاْنچ

 واحد( -)مذکر 
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ئەينەك، شىشە / ريت اور سجی سے بنا ہوا شيشہ، 

 شيشہ .

 ئەرەپچە: ُزَجاٌج. 

 

 

 }کاں + دھا{ )پراکرت( کاْندھا

 واحد( -)مذکر 

 جمع: کاْندھے }کاں + دھے{ 

 کھوا، شانہ، کندھا، مونڈھا . مۈرە، دوال، 

 

 رحمت کا اشارا؎ فيضان محبت ہے کہ 

 کاندھے پہ جو يہ کالی ردا ديکھ رہے ہيں

 

 ئەرەپچە: َكتٌِف.

  shoulderئىنگلىزچە: 

 

}کان +  کاْنفَِرْنس

 ()انگريزی(Conferenceفَِرْنس{)

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 کاْنفََرْنس }کان + فََرْنس )فتحہ ر مجہول({ 

 واحد( -)مؤنث 

+ سيں )يائے جمع: کاْنفَِرْنسيں }کان + فَِرن 

 مجہول({ 

يىغىن، كېڭەش / کسی موضوع پر تبادلہ خيال کے 

ليے بڑا جلسہ يا اجتماع، مذاکرہ، مسائل و معامالت 

کے بارے ميں صالح مشورے کی جماعت کا 

 اجالس جو تبادلہ خياالت کی غرض سے ہو .

" دوسرے شعبے مثالً تحقيق، کانفرس اور انتظاميہ 

ہ بھی اس ونگ کے کے کام کا معائنہ اور جائز

 فرائض ميں شامل ہو گا۔".

 ئەرەپچە: ُمْؤتََمٌر.

 

 }کا + ہِل{ )عربی( کاہِل

ھۇرۇن، ئىشياقماس، يالقاۋ / سست، آرام طلب، کام 

 چور .

 " کاہل تھی جاہل نہ تھی۔".

 ئەرەپچە: َكْسالُن.

 

 

 ب…… ک 

 

 }َکب{ )سنسکرت( َکب

کس وقت، کس دن، کس گھڑی، کس   / قاچان؟ 

 کو، کس زمانے ميں، کتنی دير پہلے يا بعد .تاريخ 

 

 ؎ خوف يہ ہے کہ وفا راس نہ آجائے کہيں

 اپنے احساس پہ کب داؤ چلے گا اپنا

 

 ئەرەپچە: َمتَى.

 

 واحد( -}ُکب + ڑا{ )پراکرت()مذکر  ُکْبڑا

 ئاياللىق شەكلى : ُکْبڑی }ُکب + ڑی{ 

 جمع: ُکْبڑے }ُکب + ڑے{

ڑھی پشت واال، جس دوك، دوڭغاق / کوبڑ واال، ٹي

 کی کمر جھکی ہوئی ہو، کوزہ پشت .

 " ايک اندھے نے کبڑا نوکر رکھا۔".

 ئەرەپچە: اَْحَدُب .
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 }َکبُو + تَر{ )سنسکرت()مذکر( َکبُوتَر

 چىشى شەكلى : َکبُوتْری }َکبُوت + ری{ 

فاختہ سے بڑا ايک پرندہ جو عموماً  كەپتەر / 

زمانوں ميں اڑانے کے ليے پاال جاتا ہے۔ )اگلے 

 اس سے نامہ بری کا کام ليا جاتا تھا( .

" اس وقت نہ کبوتر کی کوئی خوبی تھی نہ نور 

 جہاں کی۔".

 ئەرەپچە: َحَماٌم.

  A pigeonئىنگلىزچە: 

 

 

 

 پ…… ک 

 

 واحد( -()انگريزی()مذکر Cup}َکپ{) َکپ

 فنجان پيالی، پيالہ،/  پىيالە بار تۇتقۇچى ①

( ً  ( .والی کنڈے خصوصا

وہنی نے زور سے چال کر کہا، ارے بھئی ايک " م

 کپ چائے الؤ۔".

 ئەرەپچە: ف ْنَجاٌن.

 

 

لوڭقا / کسی دھات کا عموماً چاندی يا سونے  ②

کا )چھوٹا يا بڑا( پيالہ گالس نما ظرف جو حسن 

کارکردگی يا ہم پيشہ لوگوں کے مقابلے ميں بہتر 

 کام کرنے کو انعام ميں ديا جاتا ہے۔

مانے کا ايک ميال کچيال کپ رکھا " کالج کے ز

 تھا۔".

ُم َجائَِزةً فِْي ُمبَاَرة(   ئەرەپچە: َكأٌْس ) يُقَدَّ

 

 

 واحد( -}َکپاس{ )سنسکرت()مؤنث  َکپاس

پاختا / بغير اوٹی ہوئی روئی، بنولے سميت روئی 

 نيز اس کا پودا يا درخت .

" غريب سے غريب کسان بھی فصل آنے پر حسِب 

پاس يا دھان مولوی صاحب کے توفيق گندم يا ک

 بيت المال ميں ڈال آتا تھا۔".

 ئەرەپچە: قُْطٌن.

 

 }َکپ + َکپا + ہَٹ{ )پراکرت( َکْپکپاہَٹ

 واحد( -)مؤنث 

 جمع: َکْپَکپاہَٹيں }َکپ + َکپا + ہَٹيں )ی مجہول({ 

تىترەك / کپکپانے کی کيفيت، تھرتھری، رعشہ، 

 لرزہ، کپکپی .

 پاہٹ طاری تھی۔"." اس پر صرف سردی کی کپک

 ئەرەپچە: َرْعَشةٌ، َرْعَدةٌ.

 

 ت……. ک 

 

 }ُکت + تا{ )پراکرت()مذکر( ُکتّا

 چىشى شەكلى : ُکتْيا }ُکت + يا{ 
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 جمع: ُکت ے }ُکت + تے{

ئىت / بھونکنے واال، گوشت خور چوپايہ جس کی 

 بہت سی قسميں ہيں .

 " کتا مار عملہ سال پيچھے کبھی نظر آجاتا۔". 

 َكْلٌب.ئەرەپچە: 

  Dogئىنگلىزچە: 

 

 }ِکتاب + َچہ{ )عربی( ِکتاْبَچہ

 واحد( -)مذکر 

 جمع: ِکتاْبچے }ِکتاب + چے{ 

كىتابچە، رىسالە / چھوٹی کتاب، مختصر کتاب، 

 کوئی مضمون يا مقالہ جو کتابی صورت ميں ہو .

" پچيس تيس کتابچے ان کی ميز پر رکھے ہوئے 

 ".تھے انھيں ميں سے ايک کتابچہ تھا۔

 ئەرەپچە: ُكتَي ٌِب، ِرَسالَةٌ.

 

 }َکتَر + نا{ )سنسکرت( َکتَْرنا

قايچا بىلەن كەسمەك، قىرقىماق / قينچی وغيرہ سے 

 کاٹنا، ٹکڑے کرنا .

" نانو خاں کے ہاتھ .... کچھ کتری ہوئی چھاليہ 

 اور کتھے کی ڈلياں بھيجی جاتی ہيں۔".

 ئەرەپچە: قََرَض الثَّوَب.

 

 

 ٹ……. ک 

 

 }َکٹِھن{ )سنسکرت( َکٹِھن

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 َکٹَھن }َکٹَھن{ 

جاپالىق، قىيىن، مۈشكۈل / دشوار، مشکل، سخت، 

 دشوارگزار .

 " شايد ہم اس کٹھن کام کے ليے موزوں نہيں ہيں۔".

، َصْعٌب، َعِسْيٌر.  ئەرەپچە: َشاقٌّ

 

 }َکٹھور )واؤ مجہول({ )سنسکرت( َکٹھور

گ دل، بے رحم، بے حس، سن ياۋۇز، رەھىمسىز / 

 ظالم .

" وہ کہتی تھيں بابا الپروا اور کٹھور ہيں، کسی 

 کے دکھ ميں شامل نہيں ہو سکتے۔".

، َعِدْيُم الشَّفَقَِة.  ئەرەپچە: قَاس 

 

 چ……… ک 

 

 ()انگريزی(Kitchen}ِکَچن{) ِکَچن

 )مذکر(

 جمع: ِکَچْنز }ِکَچْنز{ 

 ئۆىدىكى ئاشخانا / باورچی خانہ .

کے ہاتھ ميں زرد آلوؤں اور اسٹابری سے  " گرينی

لدی پھندی ٹوکری ہے جس اٹھا کر وہ کچن ميں 

 چلی گئی ہيں۔".

 ئەرەپچە: َمَطبٌَخ. 

 

 

}َکَچہ )فتحہ چ مجہول( + ری{  َکَچْہری

 )سنسکرت(

 واحد( -)مؤنث 

 جمع: َکَچْہِرياں }َکَچہ + ِرياں{ 

سوت مەھكىمىسى / وہ جگہ يا عمارت جہاں حاکم 

کر انصاف کرتا ہے )عدالت اور کورٹ کے  بيٹھ

 ساتھ بھی مستعمل(۔
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" عدالتی کام کے ليے چھوٹے چودھری کا پابندی 

 کے ساتھ روزانہ کچہری جانا آنا ہوتا۔".

 ئەرەپچە: َمْحَكَمةٌ.

 

 

 واحد( -}َکچھ + وا{ )سنسکرت()مذکر  َکچْھوا

 جمع: َکچْھوے }َکچھ + وے{ 

جانور جس کا جسم  تاشپاقا / ايک چار پاؤں کا آبی

 ايک سخت خول ميں چھپا رہتا ہے .

" چھپکلياں، گرگٹ، سانپ، کچھوا يا تانبيل، مگر يا 

 گھڑيال۔".

 ئەرەپچە: ُسلَْحفَاةٌ.

 

 

 د…….. ک 

 

 }َکد + ُدو{ )فارسی( َکدُّو

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 َکُدو }َکُدو{ 

 )مذکر(

 كاۋا / ايک قسم کی گول اور لنبوتری ترکاری،

لوکی، ہرا گھيا، اس کے سوکھے خول کو تونبی 

 کہتے ہيں .

" کدو کو چھيل کر باريک ٹکڑے کاٹ ليجئے اگر 

ايک کلو کدو ہو تو اتنے ہی دودھ ميں ابال 

 ليجيے۔".

 ئەرەپچە: ُدبَّاٌء، القَْرُع.

 A pumpkinئىنگلىزچە: 

 

 

 ر……. ک 

 

 واحد( -}ِکرا + يَہ{ )عربی()مذکر  ِکرایَہ

 ئے }ِکر ا+ اے{ جمع: ِکرا

کسی چيز کے استعمال کرنے کا  ئىجارە، كىرا / 

معاوضہ يا اجرت )مکان، گاڑی، جانور وغيرہ 

 کی(بھاڑا، اجرت .

" سرمايہ اور کرايہ ايسے کھاتے ميں پڑ جائے گا 

 کہ حکومت کو بھی خبر نہيں ہونے پائے گی۔".

 ئەرەپچە: اُْجَرةٌ.

 rentئىنگلىزچە: 

 

 + يَہ + دار{}ِکرا  ِکرایَہ دار

 " يەنە بىرخىل يىزىلىشى "

 ِکرائے دار }ِکرا + اے + دار{ 

 جمع: ِکرايَہ داران }ِکرا + يَہ +دا + ران{ 

ئىجارىگە ئالغۇچى / کرايہ ادا کرکے کسی مکان 

 ميں رہنے واال، کرايہ پر رہنے واال .

" کوئی صاحب اپنے گھر کا نصف حصہ کرايہ پر 

يف کرايہ دار کی دينا چاہتے تھے اور کسی شر

 تالش ميں تھے۔".

 ئەرەپچە: ُمْستَأِْجٌر.
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 }َکر + تُوت{ )سنسکرت()مذکر( َکْرتُوت

 . کام فعل،/  پائالىيەت ، ئىشھەرىكەت قىلىنغان ①

" غرض اس طرح پيروں کے صفات اور ان کے 

 کرتوتوں کا ذکر برابر چال جاتا ہے۔".

 ئەرەپچە: فِْعٌل، َعَمٌل.

 برے /  قىلمىش يامانلىق، ، ئىشھەرىكەت يامان ②

 . حرکتيں بری حرکات، يا حرکت ناشائستہ کام،

 

 ؎ ہائے کن مفسدوں کا ہے کرتوت

 يہ فساد قيامِت صغرا

 

 ئەرەپچە: فَْعلَةٌ َشنِْيعَةٌ.

 

 

}ِکِرس +  ِکِرْسَچن

 ()انگريزی(Christianَچن{)

 جمع: ِکِرْسَچْنز }ِکِرس + َچْنز{ 

 نصرانی . خرىستىئان، ناسارا / عيسائی،

 " کرانی کرسچن سے بگڑ کر بنا ہے۔".

. ، نَْصَرانِيٌّ  ئەرەپچە: َمِسْيِحيٌّ

 

 

 ()انگريزی(Curfew}َکر + فِيُو{) َکْرفِیُو

 واحد( -)مذکر 

 جمع: َکْرفِيُوز }َکر + فِيُوز{ 

جىددىي ھالەت ئېالنى، ئۆيدىن سىرىتقا چىقماسلىق 

ليے  ئېالنى / ہنگاموں يا بدامنی کی روک تھام کے

گھر سے باہر نہ نکلنے کا سرکاری حکم، عام 

 خانہ بندی .

" اس صورتحال سے بچنے کا ايک راستہ کرفيو 

 تھا۔".

ل.  ئەرەپچە: َحْظُر التََّجوُّ

 ()انگريزی(Crane}ِکرين )ی مجہول({ ) ِکرین

 واحد( -)مؤنث 

 جمع: ِکرينيں }ِکرے + نيں )يائے مجہول({ 

ايک بڑی مشين،  كىران / بھاری بوجھ اٹھانے کی

ر ثقيل .  جر 

" کچے گھروندوں کی جگہ مشينوں، کرينيوں، 

بلڈوزورں کنکريٹ اسٹيل کے انبار نے اور ملٹی 

 نيشنل اداروں نے لے لی۔".

 ئەرەپچە: َرافِعَةٌ، آلَةٌ َرافِعَةٌ.

 

 

 ڑ…….. ک 

 

 }َکڑا + ہی{ )سنسکرت( َکڑاہی

 واحد( -)مؤنث 

 جمع: َکڑاہِياں }َکڑا + ہِياں{ 

تاۋا ) نان ۋە شۇ خىلدىكى يېمەكلىكلەرنى پىشۇرۇش 

ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان ، مېتالدىن ياسالغان ۋە تېگى 

تۈز ، يېنى گىرۋەكلىك نەرسە( / ايک پھيال ہوا آہنی 

برتن جس ميں حلوہ وغيرہ پکاتے اور پورياں اور 

 مٹھائياں وغيرہ تلتے ہيں .

 "." گھر بھٹياری کی کڑاہی بن کر رہ جاتا ہے۔

 ئەرەپچە: َطاِجٌن )ج( َطَواِجُن.
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 واحد( -}َکَڑک{ )سنسکرت()مؤنث  َکَڑک

 جمع: َکْڑکيں }َکڑ + کيں )ی مجہول({ 

 گۈلدۈرماما ئاۋازى / بجلی کے کڑکنے کی آواز .

" اسے بجلی کی کڑک ميں کوئی حسن محسوس 

نہيں ہوتا تھا، وہ آتش فشاں پہاڑوں کی سنگ باری 

 تھا۔".سے پيار نہيں کر سکتا 

 ئەرەپچە: َرْعٌد.

 

 }َکَڑک + نا{ )پراکرت( َکَڑْکنا

 گرجنا )بجلی اور بادل کا( . ھاۋا گۈلدۈرلىمەك / 

" بڑے زور کی آندھی آئی، بادل کڑکے بجلی 

 چمکی۔".

 ئەرەپچە: َرَعَد السََّحاُب.

 

 }َکڑ + وا{ )سنسکرت()مذکر( َکْڑوا

 جمع: َکْڑوے }َکڑ + وے{

 کسيال )ميٹھا کی ضد(.ئاچچىق / تلخ، بدمزا، 

" يوپی ميں "کڑوا" "تلخ" کا مترادف ہے مثالً يہ 

 کھيرا کڑوا نکل گيا۔".

.  ئەرەپچە: ُمرٌّ

 

 س……. ک 

 }ِکسان{ )پراکرت()مذکر( ِکسان

دېھقان، تېرىقچى / )زمين ميں ہل چال کر( غلہ 

 اگانے واال، کھيتی باڑی کرنے واال، کاشتکار .

 

 آسماں کسان ؎ حسرت سے ديکھتے ہيں سوئے

 بادل کا نام کو نظر آتا نہيں نشان

 

ٌح.  ئەرەپچە: فاَلَّ

 ()انگريزی(Customer}َکس + ٹََمر{ ) َکْسٹََمر

 جمع: َکْسٹَْمرز }کس + ٹََمْرز{ 

خېرىدار / دکان پر خريداری کے ليے آنے واال، 

 خريدار، گاہک .

" وہ اس جوان کی شخصيت کے حصار ميں مفيد 

سی کسٹمر کے آنے سے رہی ليکن ہی لمحے ک

 اپنی سوچ سے واپس آگئی۔".

 ئەرەپچە: َزبُوٌن )ج( َزبَائُِن.

 

 ش…….. ک 

 

 }ُکشا + َدہ + ِدل{ )فارسی( ُکشاَدہ ِدل

قورساق ئادەم، مەرد  -كۆكسى كەڭ، كەڭ  -قارنى 

ئادەم / صاف ِدل، ِدل ميں ميل نہ رکھنے واال، 

 وسيع القلب، سخی، فياض .

 حوصلہ اور کشادہ دل تھے۔"." آدمی نہايت فراخ 

 ئەرەپچە: َرْحُب الَصْدِر ، َرُجٌل َسْمٌح.

 

 واحد( -}َکْش + تی{ )فارسی()مؤنث  َکْشتی

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 ِکْشتی }ِکش + تی{ 

 جمع: َکْشتياں }َکش + تِياں{ 

 كېمە، پاراخوت، قېيىق، قولۋاق / ناؤ، سفينہ، بجرہ .

ں کا ايک ايسا تھپيڑا " حکم کی دير تھی کہ موجو

 آيا کہ کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔".

 ئەرەپچە: قَاِرٌب، َسِفْينَةٌ.

 

 }َکش + تی + بان{ )فارسی( َکْشتی بان

ماتروس، پاراخوت خىزمەتچىسى / کشتی چالنے 

ح، کھيوي ا، ناخدا .  واال، مال 
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" چند قدم آگے گئے تو کشتی بان حسِب معمول 

يا۔".  چال 

 ٌح، َربَّاٌن.ئەرەپچە: َمالَّ 

 

 ف…….. ک 

 

}ُکف + را + نے + نِع + َمت{  ُکْفراِن نِْعَمت

 )عربی(

 واحد( -)مذکر 

ۋاپاغا جاپا قىلىش، ۋاپاسىزلىق قىلىش، تۇزكۇرلۇق 

قىلىش / نعمت کو جھٹالنا، کسی نعمت خداوندی کا 

 انکار کرنا، ناشکری، احسان نہ ماننا .

 " دن بھر اس قسم کے مبہم شکوک و شبہات

کفران، نعمت کی حد تک ميرے دل ميں سر 

 اٹھائے رہے۔".

 ئەرەپچە: نُْكَراُن الَجِمْيِل.

 

 ل…….. ک 

 

 ()انگريزی(Class}ِکالس{) ِکالس

 واحد( -)مذکر، مؤنث 

 جمع: ِکالسيں }ِکال + سيں{ 

سىنىپ / اسکول يا کالج وغيرہ کے طلبا کا درجہ، 

 جماعت .

 " پھر ہم کالس ميں چلے گئے۔".

 پچە: فَْصٌل، َصفٌّ ) في مدرسة( .ئەرە

 

 }ِکالس + ُروم{ )انگريزی( ِکالس ُروم

 واحد( -)مذکر 

 جمع: ِکالس ُروْمز }ِکالس + ُروْمز{ 

سىنىپ، دەرسخانا / وہ کمرہ جس ميں استاد، طلبہ 

 کو پڑھاتے ہيں .

 " کالس روم ميں سگريٹ نہيں پی سکتے۔".

 التَّْدِرْيِس. ئەرەپچە: ُغْرفَةُ الدَّْرِس ، ُغْرفَةُ 

 

 }ِکالس + فے + لو{ )انگريزی( ِکالس فیلو

 واحد( -)مذکر 

 جمع: ِکالس فيلوز }ِکالس + فے + لوز{ 

 ہم جماعت، ہم سبق . ساۋاقداش / 

 " يہ ميری ايک کالس فيلو ہے۔".

 ئەرەپچە: َزِمْيٌل ، َرفِْيٌق فى المدرسة ، رفيق الصف.

 

 ()انگريزی(Clock}َکالک{ ) َکالک

 واحد( -نث )مؤ

 جمع: َکالْکس }کالْکس{ 

تام سائىتى ، چوڭ سائەت / وقت بتانے والی بڑی 

 گھڑی، گھنٹا .

" ہر ساعت اک يہی سوال ذہن ميں کالک کی ٹن 

 ٹن کی طرح گونجا کرتا۔".

 ئەرەپچە: َساَعةٌ َكبِْيَرةٌ، َساَعةُ َحائِط  .

 

 واحد( -}َکال + اِی{ )سنسکرت()مؤنث  َکالئی

 ئِياں }َکال + اِياں{ جمع: َکال

بېغىش )بىلەكنىڭ ئالىقان بىلەن تۇتىشىدىغان ئۈگىسى( 

ہاتھ کی کہنی سے لے کر پنجے سے اوپر تک   /

ہ جو ہاتھ کے جوڑ کے قريب  ہ نيز وہ حص  کا حص 

ہے اور جس جگہ عورتيں چوڑياں پہنتی ہيں، 

 پہنچا، ساعد .

" اس نے ايک ہاتھ سے گڈو کی کالئی اور 

 پنی جيب تھامی ہے۔".دوسرے سے ا

 ئەرەپچە: ُرْسُغ اليَِد.
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 ()انگريزی()مذکر(Colour}َکلَر{) َکلَر

 بوياق، رەڭ / رنگ .

" فرمانے لگے تم کل ڈرائنگ بورڈ پوسٹر کلر لے 

 کر آجاؤ تم سے معاملہ رہے گا۔".

 ئەرەپچە: لَْوٌن، ِصبَاٌغ .

 

 واحد( -}َکل + غی{ )ترکی()مؤنث  َکْلغی

 }َکل + ِغياں{  جمع: َکْلِغياں

قۇشالرنىڭ بېشىدىكى پۆپۈك شەكلىدە بىرئاز ئېگىز 

ئۆسكەن تۈكلىرى ، مەسىلەن: تۇخۇنىڭ پۆپۈكى / 

تاج کی طرح پروں کا گچھا جو بعض پرندوں کی 

 چوٹی پر ہوتا ہے .

" مور کچھ زيادہ ہی مور نظر آرہے ہيں، ُدم زيادہ 

 لمبی زيادہ پھيلی ہوئی، زيادہ نيلی کلغی، زيادہ

 باوقار۔".

ْيِك .  ئەرەپچە: ُعْرُف الد ِ

 

 }ُکل + ہا + ڑا{ )سنسکرت( ُکْلہاڑا

 واحد( -)مذکر 

 جمع: ُکْلہاڑے }ُکل + ہا + ڑے{ 

پالتا / لکڑی چيرنے کا بڑا آلہ جس کے سرے پر 

لوہے کا ايک بڑا ٹکڑا ہوتا ہے جو ايک طرف 

سے موٹا اور دوسری طرف سے دھار دار ہوتا 

 کڑی کا دستہ لگا ہوتا ہے .ہے اور اس ميں ل

" نمو پروان مقدس پيشہ تھا آج اس ہاتھ ميں کلہاڑا 

 نظر آيا۔".

 ئەرەپچە: فَأٌْس.

 

 }ُکل + ہا + ڑی{ )سنسکرت( ُکْلہاڑی

 واحد( -)مؤنث 

 جمع: ُکْلہاِڑياں }ُکل + ہا + ِڑياں{ 

كىچىك پالتا / لکڑی چيرنے کا چھوٹا آلہ، چھوٹا 

 کلہاڑا .

 آواز سے سہم جاتے ہيں۔". " يہ کلہاڑی کی

 ئەرەپچە: فَأٌْس َصِغْيٌر.

 

 }َکلے + جا{ )سنسکرت( َکلیجا

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 َکليَجہ }کلے + َجہ{ 

 واحد( -)مذکر 

 جمع: َکليجے }َکلے + جے{ 

جسم انسانی کا سب سے بڑا غدود جو  جىگەر / 

داہنے طرف واقع ہے، ايک اندرونی عضو جس 

 ہوتا ہے، جگر .ميں پت پيدا 

" اب ميرا کليجہ کھالو سب، بڑی بہو نے دھپا 

 دھپ بچے کو پيٹ ڈاال۔".

 ئەرەپچە: َكبٌِد.

 

 }َکلی + سا{ )يونانی()مذکر( َکِلیسا

 چېركاۋ / عيسائيوں کا عبادت خانہ، گرجا گھر .

"پہاڑ کی چوٹی پر کليسا سے گھنٹيوں کی آواز  

 وادی ميں گونجنے لگی۔".

 ْيَسةٌ، َمْعبَُد النََّصارٰى.ئەرەپچە: َكنِ 

 

 ()انگريزی(Clinic}ِکلی + نِک{) ِکِلینِک

 واحد( -)مؤنث 

كلىنىكا، شىپاخانا / ايسا ادارہ جہاں مريضوں کا 

 عالج معالجہ کيا جائے، شفاخانہ، مطب .

" ڈاکٹر عشرت کی کلينک مرے گھر سے کافی 

 دور تھی۔".

 ئەرەپچە: ِعيَاَدةٌ، ُمْستَْوَصٌف.

 

 م ………ک 
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 }َکمان{ )فارسی( َکمان

يا ، كامان ) قاتتىق ياغاچنىڭ ئىككى ئۇچىدىن يىپ 

تارتىپ ، ئېگىپ ، يېرىم چەمبەر شەكلىدە ياسالغان ، 

كىچىك نەيزىسىمان ئوق سېلىپ ئاتىدىغان قەدىمكى 

تير چالنے کا قوسی شکل کا  ئۇرۇش قورالى( / 

 آلہ .

 ئەرەپچە: قَْوٌس.

 

 

 نسکرت(}َکم + بَل{ )س َکْمبَل

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 َکَمل }َکَمل{ 

بھيڑ کے بالوں وغيرہ سے بنا ہوا  يۇڭ ئەدىيال / 

 اوڑھنے کا کپڑا .

 ئەرەپچە: بَطَّانِيَّةٌ. 

  a blanketئىنگلىزچە: 

 

 }َکم + پَنی{ )انگريزی( َکْمپَنی

شىركەت / اشيا کی فروخت يا اشيا سازی کا 

، فرم، کاروباری کاروبار کرنے واال بڑا ادارہ

 ادارہ، تجارتی مرکز .

 ئەرەپچە: َشِرَكةٌ.

  companyئىنگلىزچە: 

 

 

 واحد( -}َکَمر{ )فارسی()مؤنث  َکَمر

 جمع: َکَمريں }َکَمريں )ی مجہول({ 

بەل / جسم ميں پيٹھ کا نچال اور کولھے کے اوپر 

ہ .  کا حص 

" کنجی ابا مياں نے لے لی پھر بڑی احتياط سے 

 ں باندھ کر کمر ميں اڑس لی۔".ازار بند مي

 ئەرەپچە: َظْھٌر.

 

 }َکم + َرہ{ )مقامی( َکْمَرہ

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 َکْمرا }َکم + را{ 

 ھۇجرا، ياتاق / حجرہ .

 ئەرەپچە: ُغْرفَةٌ، ُحْجَرةٌ.

 

}َکم + زو )و مجہول( + ری{  َکْمزوری

 )فارسی(

 واحد (  -)مؤنث 

 )و مجہول( + ِرياں{  جمع: َکْمزوِرياں }َکم + زو

 ئاجىزلىق، كۈچسىزلىك / ناطقی، ناتوانی .

" اگر گردوں کی کمزوری کی وجہ سے درد کمر 

الحق ہو تو اس کا استعمال يقينی فائدہ کا حامل 

 ہے۔".

 ئەرەپچە: ُضْعٌف.

 

 }َکم + ِسن{ َکم ِسن

يېشى كىچىك، گۆدەك / عمر ميں چھوٹا، چھوٹی 

 ہ .عمر کا، کم عمر، نابالغ، بچ

" زبيدہ کے سواالت کا ميرے پاس کوئی جواب نہ 

 تھا، حاالنکہ وہ بيٹے کی طرح کمسن نہ تھی۔".

، ِطْفٌل. ن ِ ، َصِغْيُر الس ِ ن ِ  ئەرەپچە: َحِدْيُث الس ِ
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 }َکم + ِسنی{ َکم ِسنی

ياشلىق دەۋرى، بالىلىق دەۋر / کم عمری، چھوٹی 

ی عمر، عالم طفلی، بچپن، لڑکپن کا زمانہ، ناسمجھ

 اور نادانی کی ُعمر .

" ہائے ہائے ايسی کمسنی کی موت خدا کسی کو نہ 

 دے۔".

. ن ِ ، َحَداثَةُ الس ِ ن ِ  ئەرەپچە: ِصغَُر الس ِ

 

 }َکم + َعْقل{ َکم َعْقل

دۆت، گالۋاڭ، نادان / عقل و دانش سے کورا، بے 

 وقوف، نادان، ناسمجھ .

 

 ؎ شرم ميری تيرے ہاتھ سائيں

 امان تو ہےمجھ کم عقل ناداں ک

 

، َسِفْيەٌ.  ئەرەپچە: َغبِيٌّ

 

 }ُکم + ہار{ )پراکرت( ُکْمہار

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 ُکمھار }ُکمھار{ 

ساپالچى، كۇاللچى )اليدىن تۈرلۈك ساپال 

بۇيۇمالرنى ياسىغۇچى ھۈنەرۋەن( / مٹی کے برتن 

 بنانے واال .

. اِريٌّ  ئەرەپچە: فَخَّ

 

 (}َکمے + ال{ )سنسکرت َکمیال

قۇشخانا / جانور ذبح کيے جانے کی جگہ، مذبح 

 خانہ .

 ئەرەپچە: َمْسلٌَخ .

 

 }َکمی + نَہ{ )فارسی( َکِمینَہ

رەزىل، پەسكەش، ئىپالس / ذليل، بدخصلت، سفلہ، 

 کمين ذات .

 ئەرەپچە: لَئِْيٌم، َخِسْيٌس.

 

 

 ن………. ک 

 

 واحد( -}ِکنا + َرہ{ )فارسی()مذکر  ِکناَرہ

 زىلىشى "" يەنە بىرخىل يې

 َکنارا }َکنا + را{ 

 جمع: ِکنارے }ِکنا + رے{ 

 قىرغاق، ساھىل / ساحل، لب )دريا( .

" نيل کے کناروں سے ہٹا کر پھر دجلہ و فرات 

 کے سواحل کی طرف دھکيل ديا۔".

 ئەرەپچە: َشاِطٌئ.

 

 

 واحد( -}ُکم + بَہ{ )سنسکرت()مذکر  ُکْنبَہ

 جمع: ُکْنبے }ُکم + بے{ 

ەت / گھرانا، خاندان، بال بچے، اہل و ئائىلە، جەم

 عيال، آل اوالد .

 ئەرەپچە: َعائِلَةٌ، أُْسَرةٌ.

 

 

 

 }َکن + پَٹی{ )سنسکرت( َکْنپَٹی

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 َکن پَٹی }َکن + پَٹی{ 

چېكە )قۇالق بىلەن كۆز ئارىلىقىدىكى جاي( / ابرو 
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کے متوازی کان اور ماتھے کے بيچ کا حصہ، کن 

 ی .پٹ

 ئەرەپچە: ُصْدٌغ.

 

 

 

 }َکن + ُجوس{ )پراکرت( َکْنُجوس

 بېخىل، پىخسىق / بخيل، خسيس، شوم، تنگ دل .

" ميں نے پھر حکومت کے دروازے کھٹکھٹائے 

تو انھيں کسی کنجوس کی تجوری کی طرح بند ہی 

 پايا۔".

 ئەرەپچە: بَِخْيٌل.

 

 

 }ُکْند + ِذہْن{ ُکْند ِذہْن

قل کا، غبی، ٹھس، جس کی دۆت، گالۋاڭ / موٹی ع

 يادداشت کمزور ہو )ذہين کی ضد( .

.  ئەرەپچە: َغبِيٌّ

 

 

 }َکن + َدہ + کار{ )فارسی( َکْنَدہ کار

نەقىشچى، نەققاش / پتھر وغيرہ پر کھدائی کرنے 

 واال، نقش و نگار کھودنے واال، حکاک .

 ئەرەپچە: نَقَّاٌش، َحفَّاٌر.

 

 

 واحد( - }َکن + دھا{ )ہندی()مذکر َکْندھا

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 کاْندھا }کاں + دھا{ 

 جمع: َکْندھے }َکن + دھے{ 

مۈرە، دوال / جسم ميں بازو کا اوپر کا حصہ جو 

 سينے سے جڑا ہوتا ہے، کھوا، مونڈھا .

 " کسی نے اس کا کندھا ہال کر ہوشيار کيا تھا۔".

 ئەرەپچە: َكتٌِف.

 

 

 ر{ )پراکرت(}َکن )نون مغنونہ( + کَ  َکْنَکر

شېغىل، ئۇششاق تاش / پتھر کا چھوٹا ٹکڑا، سنگ 

 ريزہ .

 ئەرەپچە: َحَصاةٌ.

 

 

 }َکن )نون مغنونہ( + گال{ )پراکرت( َکْنگال

نامرات كەمبەغەل، ھاجەتمەن / محتاج، مفلس، فاقہ 

 زدہ، کنگال .

 ئەرەپچە: ُمْعِوٌز، ُمْفِلٌس.

 

 

 (}َکن )ن غنہ( + َگن{ )پراکرت()مذکر َکْنَگن

بىلەيزۈك / کالئيوں ميں پہننے کا جڑاؤ يا کنگورے 

 دار زيور .

" کندن کا يہ کنگن ڈھيال ہو کر بانہوں سے پھسلتا 

 ہے تو ميں بار بار اسے اوپر چڑھاتا ہوں۔".

 ئەرەپچە: ِسَواٌر.

 

 }َکن )ن غنہ( + گھی{ )سنسکرت( َکْنگھی

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 َکْنگی }َکن + گی{ 

 واحد( -)مؤنث 
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 جمع: َکْنگِھياں }َکن )ن غنہ( + گِھياں{ 

سۈزگۈچ تارغاق )چاچقا يېلىم چاپقاندا يېلىم 

تەركىبىدىكى قېتىشما نەرسىلەرنى سۈزۈش ياكى 

ئايرىش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان بىر خىل تارغاق . ئۇ 

ئادەتتە سۆڭەك ، ياغاچ قاتارلىق قاتتىق نەرسىلەردىن 

کے دونوں ُرخ پر ياسىلىدۇ( / چھوٹا کنگھا، جس 

دندانے ہوتے ہيں، مختلف وضع اور سائز کا ہوتا 

ہے، سينگ، ہاتھی دانت اور بعض دھاتوں کا بھی 

 بنايا جاتا ہے .

" ہم ان فرمائشوں ميں سے .... فقط چند کنگھياں 

چند پراندے اور آٹھ نمبر کی سالئياں سوئٹر بننے 

 کی السکے۔".

 ئەرەپچە: ِمْشٌط.

 

 

 

 )ن غنہ( + وا + را{ )ہندی( }ُکن ُکْنوارا

 واحد( -)مذکر 

ئاياللىق شەكلى : ُکْنواری }ُکن )ن غنہ( + وا + 

 ری{ 

 جمع: ُکْنوارے }ُکن )نون غنہ( + وا + رے{

بويتاق ، توي قىلمىغان ئەر / بن بياہا، غير شادی 

 شدہ نوجوان .

" اگر بيوہ کی مرضی ہو گی کہ کنوارے ہی مرد 

تظام بھی کر ديا جائے سے عقد کرے تو اس کا ان

 گا۔".

 ئەرەپچە: بِْكٌر.

 

 

 }ُکن )ن غنہ( + واں{ )سنسکرت( ُکْنواں

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 ُکواں }ُکواں{ ُکوواں }ُکو + واں{ 

 واحد( -)مذکر 

 جمع: ُکْنويں }ُکن )ن غنہ( + ويں )ی مجہول({ 

 قۇدۇق.

 ئەرەپچە: بِئٌْر )ج( آبَاٌر.

 

 

 واحد( -سکرت()مؤنث }َکنِيز{ )سن َکنِیز

 جمع: َکنِيزيں }َکنی + زيں )يائے مجہول({ 

كېنىزەك، دېدەك، خىزمەتچى ئايال / خدمت گار 

 عورت، باندی، بندی، لونڈی .

" سلطان چاہتا تو اس کو روز اول سے ہی کنيز بنا 

 کر ڈال ليتا۔".

 ئەرەپچە: َجاِريَةٌ.

 

 و……… ک 

 

 }ِکواڑ{ )سنسکرت()مذکر( ِکواڑ

ېرىزە قاتارلىقالرنىڭ قانىتى / دروازہ، ئىشىك د

کھڑکی يا روشندان وغيرہ کو بند کرنے يا کھولنے 

 کا پٹ .

" قيمتی ساز و سامان کے ساتھ ساتھ چھتوں کی 

 کڑياں تختے اور کواڑ تک نہيں چھوڑے گئے۔".

 ئەرەپچە: ِمْصَراُع البَاب.
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 کواڑ کھلنا

 دەرۋازىنىڭ ئىككىلى قانىتىنى ئاچماق.

 فَتََح البَاَب َعلَى ِمْصَرَعْيِە. ئەرەپچە:

 

 }کو + تاہ + قا + َمت{ کوتاہ قاَمت

 پاكار / چھوٹے قد واال، ٹھنگنا، پستہ قد، بونا .

 ئەرەپچە: قَِصْيُر القَاَمِة.

 

 }کو )واؤ مجہول( + تاہ + نََظر{ کوتاہ نََظر

نەزەر دائىرىسى تار / گہری باتوں يا حقيقت کو نہ 

 م نيز تنگ نظر .سمجھنے واال، کم فہ

 ئەرەپچە: قَِصْيُر النََّظِر.

 

 }ُکوٹ + نا{ )سنسکرت( ُکوٹْنا

سوقماق، يانچىماق، ئەزمەك / )ضرب لگا کر( 

 ُچورا کرنا، ريزہ ريزہ کرنا .

" ميرا کام الماريوں اور ميز کرسيوں کی جھاڑ 

پونچھ پھٹے پرانے رجسٹروں کی مرمت اور حکيم 

يں ڈال کر کوٹنا صاحب کی جڑی بوٹيوں کو چٹو م

 تھا۔".

.  ئەرەپچە: َدقٌّ

 

 }کو + ٹھی{ )پراکرت( کوٹھی

داچا، قەسىر، ساراي / مغربی وضع کا بنا ہوا پختہ 

اور خوبصورت مکان، بنگلہ، اميروں کے رہنے 

 کا بڑا مکان .

 ئەرەپچە: قَْصٌر.

 

 واحد( -}ُکو + َچہ{ )فارسی()مذکر  ُکوَچہ

 جمع: ُکوچے }ُکو + چے{ 

 لی .كوچا / گ

" بہت کم نصيبوں کی زندگی کی شام الہور 

امرتسر يا راولپنڈی کے کسی گلی کوچے ميں ہو 

 جاتی۔".

 ئەرەپچە: ُزقَاٌق.

 

 }کو + را + نَہ + تَق + ِليد{ کورانَہ تَْقِلید

 واحد( -)مؤنث 

قارىغۇالرچە ئەگىشىش / کورانَہ پَيروی، اندھا دھند 

 پر چلنا . پيروی، اندھا اعتماد، کسی کے نقش قدم

" اس طرح مذہب اور کورانہ تقليد کو الزم و ملزوم 

 ٹھہرا ديا گيا۔".

 ئەرەپچە: الطَّاَعةُ العَْميَاُء.

 

 ()انگريزی(Court}کوْرٹ )و مجہول({) کوْرٹ

 واحد( -)مذکر، مؤنث 

 سوت مەھكىمىسى / کچہری، عدالت .

 " اسی کے ساتھ اٹھ کر کوٹ ميں جا پہنچے۔".

 َمةٌ، َداُر القََضاء.ئەرەپچە: َمْحكَ 

 

 }کو + ڑا{ )پراکرت( کوڑا

 واحد( -)مذکر 

 جمع: کوڑے }کو )و مجہول( + ڑے{ 

قامچا / سواری کے جانور خصوصاً گھوڑے اور 

 اونٹ کو چالنے، مارنے يا سزا دينے کا چابک.

" رسالت مآۖب نے دعا کرنے کے بعد کوڑا ليا اور 

 اونٹ کے ہنکانے کے لئے اسے رسيد کيا۔".

 ئەرەپچە: َسْوٌط.

 

 }ُکوڑ + َمْغز{ ُکوڑ َمْغز

دۆت، گالۋاڭ، نادان / بے وقوف، کند ذہن، غبی، 

 بدسليقہ، کمزور حافظے واال، کم عقل .

، أَْحَمٌق.  ئەرەپچە: َغبِيٌّ
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 }ُکوز + پُْشت{ )فارسی( ُکوْزپُْشت

دوك، دوڭغاق / کبڑا، خميدہ پشت، کبجا، جس کی 

 پيٹھ جھکی ہوئی ہو .

 چە: أَْحَدُب.ئەرەپ

 Hump-backedئىنگلىزچە: 

 

 

 }ُکو + َزہ + َگر{ )فارسی( ُکوَزہ َگر

ساپالچى، كۇاللچى )اليدىن تۈرلۈك ساپال 

بۇيۇمالرنى ياسىغۇچى ھۈنەرۋەن( / کوزہ بنانے 

واال، مٹی کے برتن بنانے واال، کوزہ ساز، کمہار، 

 کاسہ گر .

. اِريٌّ  ئەرەپچە: فَخَّ

 

 

 + َزہ + َگری{ )فارسی(}ُکو  ُکوَزہ َگری

ساپالچىلىق سانائىتى ، كۇاللچىلىق )اليدىن تۈرلۈك 

ساپال بۇيۇملىرىنى ياساش كەسپى : ئۇنىڭ دادىسى 

كۇاللچىلىق قىلىدۇ( / مٹی کے برتن بنانے کا کام يا 

 فن، کمھار کا پيشہ .

اِر.  ئەرەپچە: ِصنَاَعةُ الفَخَّ

 

 }کو )واؤ مجہول( + شاں{ )فارسی( کوشاں

ىشچان / کوشش کرنے واال، سعی کرنے واال، تىر

 تگ و دو کرنے واال، دوڑ دھوپ کرنے واال .

" حکومت اردو کی ترويج اور ترقی کے ليے 

 کوشاں ہے".

 ئەرەپچە: ُمِجدٌّ، ُمْجتَِھٌد .

 

 }کو )واؤ مجہول( + ِشش{ )فارسی( کوِشش

 واحد( -)مؤنث 

جمع: کوِششيں }کو )واؤ مجہول( + ِششيں )ی 

 ل({ مجمہو

تىرىشىش، ئۇرۇنۇش / سعی، دوڑ دھوپ، جدوجہد 

. 

" مشرکوں اور کافروں تک کی بھی خدا نے مدد 

کی ہے، جنہوں نے اپنی مدد آپ کی اور کوشش 

 اور محنت ميں کسر نہيں کی".

 ئەرەپچە: َسْعٌي، اِْجتَِھاٌد .

 

 

 }کوکھ )واؤ مجہول({ )پراکرت( کوکھ

 واحد( -)مؤنث 

ی جگہ، جہاں ہڈی نہيں ہے بەل / پہلو کے نيچے ک

. 

 ؎ سنبھلے نہ ابھی تھے کہ لگا گرِز گراں سر

 نيزہ جو لگا کوکھ ميں غش کر گئے سرور

 

 ئەرەپچە: َخْصٌر.
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 }َکون )و لي ن({ )سنسکرت( َکون

 دېگەن مەنىدە / )ذِوی العقول کے ليے( .« كىم » 

 ئەرەپچە: َمْن ؟

 

 واحد( -}کوہ)واؤ مجہول({ )فارسی()مذکر  کوہ

 تاغ / پہاڑ، جبل .

" اسے دور دامن کوہ ميں ايک پالکی آتی ہوئی 

 دکھائی دی۔".

 ئەرەپچە: َجبٌَل.

 a mountainئىنگلىزچە: 

 

}کو )واؤ مجہول( + ہے +  کوِہ آتِْش فِشاں

 آ + تِش + فِشاں{ )فارسی(

ۋولقان، يانارتاغ / وہ پہاڑ جس ميں سے آگ کے 

 شعلے اور الوا نکلتا ہے .

 ·ْرَكاٌن ئەرەپچە: بُ 

 

 }کو )واؤ مجہول( + ہان{ )فارسی( کوہان

تۆگىنىڭ لوككىسى / اونٹ کی پشت کا ابھرا ہوا 

 حصہ .

 ئەرەپچە: َسنَاُم الَجَمِل.

 

 واحد( -}کھا + نا{ )پراکرت()مذکر  کھانا

 جمع: کھانے }کھا + نے{ 

 تاماق، تائام، يېمەكلىك / طعام، غذا، خوراک .

معلوم ہوا کہ علی شير " ايک دن بابائے اردو کو 

حاتمی کو بخار ہو گيا ہے تو ايسے بےچين ہوئے 

کہ دن ميں تين بار ديکھنے گئے اور رات کے 

 وقت کھانا بھی نہيں کھايا۔".

 ئەرەپچە: َطعَاٌم.

 

 }کھان + سی{ )پراکرت( کھاْنسی

 واحد( -)مؤنث 

 جمع: کھاْنِسياں }کھان + ِسياں{ 

کی وجہ سے  يۆتەل / سانس کی رکاوٹ اور تنگی

پيدا ہونے والی بيماری، سرفہ، گلے کی کھاج يا 

ا .  خراش، کھر 

" بہر حال ہم نے کئی قسم عالج کرانے کے بعد 

 کھانسی پر قابو پاليا۔".

 ئەرەپچە: ُسعَاٌل.

  a coughئىنگلىزچە: 

 

 

 کھانوں کی فہرست

 تاماق تىزىملىكى 

 ئەرەپچە: قَائَِمةُ الطَّعَام.

 

 

 کھانے کا ہوٹل

 ماقخانا، ئاشخانا.تا

 ئەرەپچە: َمْطعٌَم.

 

 

 }َکہا + َوت{ )سنسکرت( َکہاَوت

تەمسىل / )ادب( کسی  -ھېكمەتلىك سۆز ، ماقال 

واقعے يا قصے وغيرہ کا نتيجہ جو لگے بندھے 

الفاظ ميں بطور مثال بيان کيا جائے، کوئی فقرہ، 

مصرع يا مقولہ جو بطور نظير زبان زد اور 

 ل۔مشہور ہو، ضرب المث

 ئەرەپچە: َمثٌَل .

 proverbئىنگلىزچە: 
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 واحد( -}کَھٹ + ٹا{ )سنسکرت()مذکر  کَھٹّا

 جمع: کَھٹ ے }کَھٹ + ٹے{

چۈچۈمەل / ترش، کھٹاءی واال، جس ميں کھٹاس يا 

 تيزابيت ہو .

" افوہ کتنا کَھٹا ہے، ميرا مطلب ہے ممی، وہ کيری 

 چباتے ہوئے بولی۔".

 ئەرەپچە: َحاِمٌض.

 

 

 }کَھٹاس{ )سنسکرت( سکَھٹا

چۈچۈكلۈك / کھٹا ذائقہ،  -چۈچۈمەللىك، ئاچچىق 

 کھٹا پن، ترش ذائقہ .

 ئەرەپچە: ُحُموَضةٌ.

 

 }کَھٹ + کَھٹْا + نا{ )سنسکرت( کَھٹْکَھٹانا

 يەنە بىرخىل يېزىلىشى " " 

 کَھٹ کَھٹْانا }کَھٹ + کَھٹْا + نا{ 

ئىشىكنى چەكمەك، قاقماق / دروازے کی کنڈی 

ہال کر آواز پيدا کرنا، دروازہ کھڑکھڑانا،  وغيرہ

 دسک دينا .

 ئەرەپچە: َطَرَق البَاَب.

 

 }کُھجا + نا{ )سنسکرت( کُھجانا

قاشلىماق / جلد کی بے چين کرنے والی خلش يا 

سلسالہٹ کو ناخنوں يا نکيلی يا کھردری چيز سے 

 سہال کر يا ہلکے ہلکے کھرج کر مٹانا .

 ہا اور کھجاتا رہا۔"." برابر بازو کو سہالتا ر

 ئەرەپچە: َحكَّ الِجْلَد.

 

 واحد( -}کُھج + لی{ )پراکرت()مؤنث  کُھْجلی

قىچىشقاق / ايک متعدی بيماری جس ميں سارے 

بدن پر سرخ مہين دانے نکل آتے ہيں، ان ميں ُچل 

اٹھتی ہے اور کھجانے سے پانی يا پيپ نکلتی ہے، 

جلی ايک کو خشک يا سوکھی اور دوسری کو ترکھ

 کہتے ہيں۔

 " ايک لڑکی کو کھجلی کا مرض تھا۔".

 ئەرەپچە: ِحكَّةٌ.

 

 }کَھُجور{ )پراکرت( کَھُجور

 خورما .

 ئەرەپچە: تَْمٌر.

 

 }کُھَرچ + نا{ )سنسکرت( کُھَرْچنا

 رگڑنا . ئۇۋۇلىماق / 

 ئەرەپچە: فََرَك الثَّوَب.

 

 واحد( -}کِھڑ + کی{ )سنسکرت()مؤنث  کِھْڑکی

 اں }کِھڑ + ِکياں{ جمع: کِھْڑِکي

دېرىزە / مکان ميں )دروازے اور روشن دان کے 

عالوہ( بنايا گيا چھوٹا سا دروازہ جو روشنی اور 

ہوا کے ليے اور کہيں معمولی آمدو رفت کے ليے 

 ہوتا ہے .

" جوں وہ سر نزديک دريچے کے پہنچا روشنی 

 سے کھڑکی تمام روشن ہوگئی۔".

 ئەرەپچە: نَافِذَةٌ.

 

 کرنا کھسرپھسر

 پىچىرالشماق، كۇسۇرالشماق.

 ئەرەپچە: تََھاَمَس النَّاُس ، َھَمَس في اُْذنِِە.
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 }کُھال + َخط{ کُھال َخط

بىرەر شەخس ياكى كوللېكتىپقا قارىتا ---ئوچۇق خەت

كۆپچىلىككە »يېزىلغان ، ئەمما خەتنى يازغۇچى 

ئاشكارا ئېالن  -دەپ ، ئوچۇق « ئۇقتۇرۇش زۆرۈر

ۇق خەت / خط جو بند نہ ہو، وہ قىلغان خەت .ئوچ

خط جو کسی خاص شخص کے نام ہو ليکن سب 

لوگوں کے پڑھنے کے ليے اخبار وغيرہ ميں شائع 

 کرا ديا جائے )مہربند يا نجی کی ضد(.

 ئەرەپچە: ِخَطاٌب َمْفتُوٌح.

 

 }کِھلو )واؤ مجہول( + نا{ )پراکرت( کِھلونا

 واحد( -)مذکر 

 ہول( + نے{ جمع: کِھلونے }کِھلو )واؤ مج

ئويۇنچۇق / مٹی، لکڑی يا دھات وغيرہ کی بنی 

 ہوئی وہ چيز جس سے بچے کھيلتے ہيں۔

" ہر سال بچوں کی سالگرہوں پر ڈھيروں کھلونے 

 آتے ہيں۔".

 ئەرەپچە: لُْعبَةٌ.

 

 

 }کَھل + يان{ )سنسکرت( کَھْلیان

خامان / )کاشت کاری( وہ جگہ جہاں غلے کا انبار 

وٹھی، وہ جگہ جہاں غلے کو لگا ہو، غلے کی ک

بھوسے سے الگ کرتے ہيں يعنی گاہتے ہيں 

 خرمن .

 ئەرەپچە: بَْيَدٌر.

}کھوپ )و مجہول( + ڑی{  کھوْپڑی

 )سنسکرت(

 " يەنە بىر خىل يېزىلىشى "

 کھوْپری }کھوپ )و مجہول( + ری{ 

 واحد( -)مؤنث 

 جمع: کھوْپِڑياں }کھوپ )و مجہول( + ِڑياں{ 

کے اوپر کا حصہ، کاسۂ سر، باش سۆڭىكى / سر 

 سر کی ہڈی، جمجمہ .

" تعبير خواب حضرت يوسف عليہ السالم يہ ديتے 

ہيں کہ اسے سولی پر چڑھا ديا جائے گا اور 

 پرندے اسکی کھوپڑی نوچ کر کھائيں گے۔".

 ئەرەپچە: ُجْمُجَمةٌ )ج( َجَماِجُم.

 

 

 

 }کھود )و مجہول( + نا{ )سنسکرت( کھوْدنا

اق / کسی جگہ کو گہرا کرنے کے كولىماق، قازم

ليے وہاں کی مٹی وغيرہ نکالنا، گڑھا کحرنا، 

 کھدائی کرنا .

انچ تک کھودا  9" اپنی زمين کی سطح کو صرف 

 ہے۔".

 ئەرەپچە: َحفََر.

 

 }کُھوں + ٹا{ )پراکرت( کُھونٹا

ئۇالغالرنى باغالش ياكى چېدىرالرنىڭ 

ڭ ئارغامچىسىنى باغالش ئۈچۈن خاس ياسالغان چو

قوزۇق / گھوڑے مويشی وغيرہ کو باندھنے کی 
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 بڑی ميخ نيز خيمے کی ميخ .

 ئەرەپچە: َوتٌَد )ج( اَْوتَاٌد.

 

 -}کُھوں + ٹی{ )سنسکرت()مؤنث  کُھوْنٹی

 واحد(

 جمع: کُھوْنٹِياں }کُھوں + ٹِياں{ 

قوزۇق ، يەر ياكى تام قاتارلىقالرغا قېقىش ئۈچۈن 

ياكى تۆمۈر تەييارالنغان ئۇچى ئۇچلۇق ياغاچ 

تاياقچە / گول اور نوکيلی زيادہ سے زيادہ ڈيڑھ 

بالشت لمبی لکڑی جس کا کچھ حصہ ديوار وغيرہ 

ميں کپڑے يا چيزيں لٹکانے کے واسطے گاڑ 

 ديتے ہيں نيز چھوٹی ميخ، کيل .

" کپڑے لٹکانے کے ليے صرف ايک کھونٹی 

 تھی۔".

 ئەرەپچە: ِمْعالٌق.

 

 رت()مذکر(}کھيت )ی مجہول({ )سنسک کھیت

ايک قطعۂ زمين جس ميں  تېرىلغۇيەر، ئېتىز / 

 زراعت کی جائے .

" محافظ گشت پر تھا، دور پھولوں سے بھرے اس 

 کھيت ميں کيا اس نے ديکھا تھا?۔".

 ئەرەپچە: َحْقٌل، َمْزَرَعةٌ.

 

 }کھيل )ی مجہول({ )پراکرت()مذکر( کھیل

ئويۇن، تاماشا، كۆڭۈل ئېچىش / بازی، لہو و لعب، 

 تماشا .

" کھيل شروع اس طرح ہوتا ہے، دونوں ميرا آپس 

ميں يہ فيصلہ کرتے ہيں کہ پہلے کوڑی کون 

 چھپائے۔".

 ئەرەپچە: لَِعٌب، لَْھٌو.

 

 }کيت )ی مجہول( + لی{ )انگريزی( کیتْلی

چاي چۆگۈنى / ايک ٹونٹی دار اور ڈھکنے دار 

 برتن جس ميں چائے يا پانی کو جوش ديتے ہيں.

 إِْبِرْيُق الشَّاي. ئەرەپچە: 

 

 

 }ِکی + َچڑ{ )سنسکرت()مذکر( ِکیَچڑ

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 ِکيْنَچڑ }ِکين + َچڑ{ 

 پاتقاق، الي / کيچ، گيلی مٹی، دلدل، ِگل .

" وہ دھول، مٹی اور کيچڑ کی پروا کيے بغير 

گاؤں کی کچی، ناہموار اور بے آب و گياہ 

پر ميلوں ميل  پگڈنڈيوں اور ٹيڑھی ميڑھی سڑکوں

 پيدل سفر کرتا۔".

 ئەرەپچە: َوْحٌل.

 

 ()انگريزی(Cake}کيک )ی مجہول({) کیک

تورت / ايک واليتی مٹھائی جو انڈہ اور ميدا ڈال 

کے سانچے کے ذريعے تنور ميں مختلف طرح 

کی پکائی جاتی ہے نيز کوئی کھانے کی ميٹھی 

 چيز جو روٹی کی شکل کی ہو .



268 
 

نے اپنے ہاتھوں سے بنايا " يہ چکھيں يہ کيک اس 

 ہے۔".

 ئەرەپچە: َكْعَكعَةٌ .

 

 }کيک )ی مجہول( + ڑا{ )پراکرت( کیْکڑا

قىسقۇچ پاقا، راك، سەرەتان / ايک آبی کيڑا جس 

کے دس پير ہوتے ہيں۔ عام طور پر سمندروں ميں 

پايا جاتا ہے۔ صاف پانی اور بعض حاالت ميں 

 خشکی پر بھی ملتا ہے .

 ُن البَْحِر.ئەرەپچە: َسْرتَا

 

 

 

 }ِکيل{ )سنسکرت()مؤنث( ِکیل

 جمع: ِکيليں }کی + ليں )ی مجہول({ 

مىخ / دو چيزوں ميں جوڑ بٹھانے والی سالخ خواہ 

دھات کی ہو يا کسی اور شے کی، لوہے کی 

 کھونٹی، ميخ، کوکا .

"بچے بڑے ہنرمند تھے کيل ٹھونک کر کچھ 

آميزے لگا کر کسی نہ کسی طرح لکڑياں جوڑ 

 الئے۔".

 ئەرەپچە: ِمْسَماٌر.

 

 

 واحد( -}کے + ال{ )پراکرت()مذکر  کیال

 جمع: کيلے }کے + لے{ 

 بانان / ايک مشہور پھل.

" وزن گھٹانے کی خاصيت کے بارے ميں واضح 

کيا جاتا ہے کہ کيال دير سے ہضم ہوتا ہے جس 

 کی وجہ سے بھوک نہيں لگتی۔".

 ئەرەپچە: َمْوٌز.

 

لين( + لَن + }کے )ی  َکیلَْنَڈر

 ()انگريزی(Calenderڈَر{)

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 َکلَيْنڈَر }َکلَين)ی لين( + ڈَر{ 

 واحد( -)مذکر 

كالېندار / صفحات کا مجموعہ جس ميں سال بھر 

کی تاريخيں اور مہينے درج ہوتے ہيں، جنتری، 

 نظاِم تقويم .

" جناح صاحب کی وکيالنہ موشگافياں رنگ الئيں 

... يہ موشگافی اسالمی کيلنڈر سے متعلق ايک .....

 نکتے سے متعلق تھی۔".

.  ئەرەپچە: تَْقِوْيٌم َسنَِويٌّ

 

 }َکيم )ی لين( + را{ )انگريزی( َکیْمرا

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 َکيمرہ }َکيم )ی لين( + رہ{ 

فوتو ئاپپارات / تصوير يا عکس اتارنے کا آلہ، 

 فوٹو گرافی کا آلہ .

 ە: آلَةُ التَّْصِوْيِر، الكاميرا.ئەرەپچ

 

 

}کيْنچ )ی مجہول( )ن غنہ( + لی{  کیْنْچلی

 )پراکرت(

وہ سفيد جالی نما شفاف جھلی  يىالننىڭ قاسرىقى / 

 يا پوست جو سانپ کی جلد پر ہوتی ہے .

 ئەرەپچە: َسْلُخ الَحيَِّة.



269 
 

 واحد( -}کی + نَہ{ )فارسی()مذکر  ِکینَہ

 جمع: ِکينے }کی + نے{ 

ئاداۋەت، ئۆچمەنلىك ، دۈشمەنلىك / عداوت، 

 دوشمنی، بير، حسد، کھوٹ، َکپٹ، نفاق .

" الحمد هللا ميں بغض اور کينے سے محفوظ ہوں، 

 يہ باتيں ميرے ليے سزا وار بھی نہيں۔".

 ئەرەپچە: ِحْقٌد، بُْغٌض.
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 ا…….. گ 

 

 واحد( -}گا + َجر{ )پراکرت()مؤنث  گاَجر

 گاَجريں }گا + َجريں )ی مجہول({ جمع: 

سەۋزە، زەدەك / نارنجی اور اودی رنگ کی ايک 

 مخروطی جڑ والی ترکاری .

" کچی سبزياں مثالً : مولی، گاجر، پياز، ککڑی، 

جتنی زيادہ مقدار ميں کھائی جاويں، اتنا ہی اچھا 

 ہے۔".

 ئەرەپچە: َجَزٌر.

  A carrotئىنگلىزچە: 

 

 واحد( -ت()مذکر }گا + را{ )سنسکر گارا

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 گاَرہ }گا + َرہ{ 

 الي / تعمير کے ليے مٹی کا تيار کيا ہوا مسالہ .

" فن کار .... اينٹ، چونے اور گارے کی بے جان 

 عمارتوں پر خون بہانے سے روکتا ہے۔".

 أَْطيَاٌن. ئەرەپچە: ِطْيٌن )ج( 

 

 ()انگريزی(Garden}گار + ڈَن{) گاْرَڈن

 واحد( -)مذکر 

 باغ، باغچا / باغيچہ، باغ، چمن، گلزار، گلشن .

" نوکر چاکر کچن اور باہر گارڈن ميں کچھ سٹر 

 پٹر کر رہے تھے۔".

 ئەرەپچە: َحِدْيقَةٌ.

 

}گا + َرن + ٹی{  گاَرْنٹی

(Guarantee)انگريزی() 

 واحد( -)مؤنث 

 جمع: گاَرْنٹِياں }گا + َرن + ٹِياں{ 

لەت، كېپىللىك / ضمانت، کفالت، ذمہ كاپالەتنامە، كاپا
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 داری .

" لمبی رقم بطور انعام ملنے کی بھی سوفی صد 

 گارنٹی تھی۔".

 ئەرەپچە: َضَماٌن.

 

 }گا + ڑھا{ )سنسکرت( گاڑھا

 جمع: گاڑھے }گا + ڑھے{

 موٹا دبيز،( / ئەكسى نېپىزنىڭ) توم ، قېلىن ①

 ( .ليے کے وغير کپڑے)

ت کی زيادہ " ميت کو غسل ديتے وقت اس با

احتياط رکھيں کہ اس کا ستر کھلنے نہ پائے، ستر 

 پر ايک گاڑھا کپڑا ڈال ديں۔".

 ئەرەپچە: )ثَوٌب( ثَِخْيٌن.

 ئەمەس، سۇيۇق بەك قويۇق، قالغان، ئۇيۇپ ②

( / ئەكسى نىڭ سۇيۇق) ئاز نىسبەتەن تەركىبى سۇ

ادہ زي غليظ، ہو، کم مقدار کی پانی ميں جس مائع

  يا رقيق کی ضد .کثافت واال، پتال

" پياز اور مسالے کا گاڑھا سيال الگ تيار رہتا 

 ہے۔".

 ئەرەپچە: ) لَبٌَن ( َخاثٌِر.

 

 }گال{ )سنسکرت()مذکر( گال

 جمع: گاليں }گا + ليں{ 

 مەڭز ) مەڭزى( / رخسار .

" کوئی روايتی قسم کی عورت گال پر انگلی رکھ 

کر ان سے کہتی، اوئی يہ بے جوڑ شادی کيسے 

 دی تمہارے والدين نے". کر

 ئەرەپچە: َخدٌّ ، َوْجنَةٌ.

 

 واحد (  -}گا + نا{ )سنسکرت() مذکر  گانا

 جمع: گانے }گا + نے{ 

 . نغمہ/  ناخشا ①

" تمام ڈبوں ميں ساونڈ سسٹم نصب تھا اس پر 

گانے تو چل رہے تھے ليکن اسٹيشنوں کی آمد پر 

 .ان کے ناموں کا کوئی اعالن نہ کيا جاتا تھا۔"

 ئەرەپچە: أُْغنِيَة .

 سرائی نغمہ/  ئوقۇماق غەزەل ئېيىتماق، ناخشا②

 . کرنا

" وہ سورج کے ساتھ ساتھ نيچے اترے .... سارا 

شہر روشنيوں سے جگمگانے لگا .... اگر آج وہ 

 نہ گائے تو .... ".

 ئەرەپچە: َغنَّى أُْغنِيَةً.

 

 }گا + ہَک{ )سنسکرت( گاہَک

 نے واال .خريدار، خريد خېرىدار / 

" استعمال شدہ فرنيچر کے ليے گاہک ڈھونڈنا اچھا 

 خاصا درد سر ہے۔".

.  ئەرەپچە: َزبُوٌن، ُمْشتَِريٌّ

 

 واحد ( -}گا + اے{ )پراکرت()مؤنث  گائے

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 گاؤ }گا + او )و مجہول({ 

 جمع: گائيں }گا + ايں )ی مجہول({

 ے لين({ ئەركەك شەكلى : بَيل }بَيل )يائ

 ئىنەك ، چىشى كاال / بيل کی مادہ .

" وہ آج بھی گائے کے گوشت سے رغبت نہيں 

 رکھتے۔".

 ئەرەپچە: بَقََرةٌ.

 

 ت…….. گ 

 

 واحد( -}َگت + تا{ )پراکرت()مذکر  َگتّا

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "
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 َگت ہ }َگت + تَہ{ 

 جمع: َگت ے }َگت + تے{ 

ەتتە كىتابالرنىڭ قېلىن قەغەز، قاتتىق قەغەز، ئاد

سىرتىنى مۇقاۋىالش ئۇچۇن ئىشلىتىلىدىغان قاتتىق 

قەغەز / کاغذ کا موٹا پٹھا جس سے خصوصاً 

 کتابوں کی جلديں باندھتے ہيں .

" وہ کسی دوست کے گتے کی چھری بھونک دے 

گا بہ شرطے کہ اسے يہ معلوم ہو کہ يہ چھری 

 گتے کی ہے۔".

ى.  ئەرەپچە: َوَرٌق ُمقَوَّ

 

 

 ٹ… ……گ 

 

 واحد( -}ُگٹھ + لی{ )سنسکرت()مؤنث  ُگٹْھلی

 جمع: ُگٹْھلياں }ُگٹھ + ِلياں )ی مجہول({ 

پھل کا سخت بيج جيسے  ئۇرۇقچا، ئۈچكە، مېغىز / 

 آم، آڑو، بير، کجھور کا .

" اسے جامن سمجھ کر مٹی کے کوزے ميں ڈال 

کر زمين پر پھينکا گيا تو اپنی گٹھلی سے الگ ہو 

 جائے گا۔".

 رەپچە: نََواةٌ.ئە

 

 ج…….. گ 

 

 واحد( -}َگج + را{ )پراکرت()مذکر  َگْجرا

 جمع: َگْجرے }َگج + رے{ 

 شەكلىدىكى ھالقا سالىدىغان بىلەككە ئايالالر ①

پھولوں کا گہنا  بىلەزۈك /  ياسالغان گۈلدىن گۈل،

جو عورتيں کالئيوں ميں پہنتی ہيں، پھولوں کا 

 کنگن .

 سے کالئی ان کی ؎ پس گئی پھولوں کے گجرے

 نبض کی طرح تڑپتی ہے نزاکت کيسی

 

 ئەرەپچە: ُسَواٌر ِمَن االَْزَھار.

 

 ، مارجان بېزەك، بۇيۇملىرى، زىننەت - زىبۇ ②

 اور موتی/  بۇيۇملىرى زىننەت قاتارلىق بىلەزۈك

 زيور کا گلے يا ہاتھوں واال جانے بنايا سے سونے

. 

طرح ہے  " گجرا .... ہاتھوں کا زيور دستوانہ کی

 جو موتی اور سونے سے بنايا جاتا ہے۔".

 ئەرەپچە: ِحْليَةٌ.

 

 

 چ…….. گ 

 

 واحد( -}ُگچھ + چھا{ )پراکرت()مذکر  ُگچّھا

 جمع: ُگچھ ے }ُگچھ + چھے{ 

 ( .قاتارلىقالرنىڭ خورما ئۈزۈم،) ساپاق ①

" جاپان ميں پھلوں کی ايک منڈی ميں انگوروں کا 

ر ميں فروخت ہوا ايک گچھا آٹھ ہزار دو سو ڈال

 ہے".

ئەرەپچە: ُعْنقُوُد ِعنَب  )ئۈزۈم ساپىقى، بىرساپاق 

ئۈزۈم( ، قِْنُو النَّْخِل )خورما ساپىقى، بىر ساپاق 

« َوِمَن النَّْخِل ِمْن َطْلِعَھا قِْنَواٌن َدانِيَةٌ » خورما(. 

 .االية.

 زىرائەتلەرنىڭ قاتارلىق ئارپا ، بۇغداي)  باشاق ②

 . بالی کی اناج( / ىقىسم تۇتقان دان

" کھيت کے کنارے پر .... دو فٹ کا ايک گچھا 

 جيسے کہ اکثر رہ جاتے ہيں، اب بھی سبز ہے۔".

 ئەرەپچە: ُسْنبُلَةُ قَْمح .
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 د…….. گ 

 

 }ِگدھ{ )پراکرت()مذکر( ِگدھ

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 ِگد }ِگد{ 

قۇماي ، تاپ يەيدىغان بىرخىل قۇش / ايک مردار 

 رند .خور پ

" ميرے اردگرد گدھ ہی گدھ تھے سر جھکائے 

 تھے عجيب سی باس فضا ميں گھلی تھی۔".

 نُُسوٌر. ئەرەپچە: نَْسٌر )ج( 

A vulture  

 

 

 واحد( -}َگدھا{ )پراکرت()مذکر  َگدھا

 چىشى شەكلى : َگدھی }َگدھی{ 

 جمع: َگدھے }َگدھے{

ئېشەك / سفيد يا خاکستری رنگ کا جانور جو 

ر خچر سے چھوٹا ہوتا اور بوجھ الدنے گھوڑے او

 يا سواری کے کام آتا ہے .

" حضور نے ايک بار ديکھا کہ کسی شخص نے 

ايک گدھے کا منہ داغا تھا بے چارے کی ناک 

 سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔".

 ئەرەپچە: ِحَماٌر ، م اَتَاٌن.

 

 }ُگد + دی{ )پراکرت( ُگّدی

ىپى( / گردن کا پاتاڭ، گەردەن )بويۇننىڭ ئارقا تەر

 پچھال حصہ .

 ئەرەپچە: قَفًا .

 

 ز…….. گ 

 

 گزارش کرنا

 ئىلتىماس قىلماق، ئۆتۈنمەك، مۇراجىئەت قىلماق.

.  ئەرەپچە: اِْلتََمَس الشَّْخُص الشَّْيَء ِمْن فاَُلن 

 

 ر……. گ 

 

 ()انگريزی(Grammar}ِگرا + َمر{) ِگراَمر

 واحد( -)مؤنث 

و نحو، عام  گرامماتىكا / کسی زبان کی صرف

 قواعد، قطعۂ زبان.

" انگريزی زبان کی گرامر، اس کا لہجہ اور اس 

کی تنقيدی صالحيت کو سمجھنے کے ليے 

ہندوستانيوں کو سالہا سال صرف کرنے پڑتے 

 تھے۔".

 ئەرەپچە: علم النحو و الصرف.

 

 

}َگرا + اُوْنڈ )ن غنہ({  َگراُؤْنڈ

(Ground)انگريزی() 

 ى "" يەنە بىرخىل يېزىلىش

 ِگراؤْنڈ }ِگرا + اوْنڈ )و مجہول، ن غنہ({ 

 واحد (  -)مؤنث 

 مەيدان / ميدان، زمين .
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" يہ لڑکوں کا ہائی اسکول ہے۔ اس کے ساتھ ايک 

 وسيع گراونڈ ہو گی۔".

 ئەرەپچە: َساَحةٌ، َمْيَداٌن.

 

 واحد( -}َگَرج{ )پراکرت()مذکر، مؤنث  َگَرج

نے کی آواز گۈلدۈرماما ئاۋازى / بادلوں کے ٹکرا

. 

"ايک دم بادل گھر آئيں گے گرج اور کڑک پھر 

 شروع ہو جائے گی۔".

ْعِد.  ئەرەپچە: َصوُت الرَّ

 

 

 واحد( -}ِگر + جا{ )پرتگالی()مذکر  ِگْرجا

 جمع: ِگْرجے }ِگر + جے{ 

 عيسائيوں کا عبادت خانہ، کليسا . چېركاۋ / 

" گرجا سے آنے والی "فادر فادر" "ہولی ہولی" کی 

 ازيں سنيں۔".آو

 ئەرەپچە: َكنِْيَسةٌ.

 

 }َگْرد + آ + لُود{ )فارسی( َگْردآلُود

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 َگْردآلُوَدہ }َگْرد + آ + لُو + َدہ{ 

توپا باسقان، چاڭلىشىپ كەتكەن / جس پر دھول 

 پڑی ہوئی ہو، خاک سے اٹا ہوا .

" عملے نے اسے پريشان ديکھا تو ہر رکن کسی 

شان ہو گيا، بال بکھرے ہوئے، چہرہ گرد قدر پري

آلود اور آنکھوں ميں مايوسی کے سائے سے 

 لہرائے ہوئے۔".

.  ئەرەپچە: ُمْغبَرٌّ

 

 گرد آلود ہونا

 توزان قاپلىماق. -چاڭ 

 ئەرەپچە: إِْغبَِراٌر.

 

 

 واحد( -}َگر + َدن{ )فارسی()مؤنث  َگْرَدن

 جمع: َگْرَدنيں }َگر + َدنيں )ی مجہول({ 

ن / جسم کا ايک بہت اہم عضو جو سر اور بويۇ

 جسم کے درميان ہوتا ہے، گال .

" کان کی لووں کے نيچے اور گردن پر ميل کی 

 پرانی تہوں پر نئی تہيں چڑھتی رہتيں۔".

 ئەرەپچە: ُعنٌُق.

  The neckئىنگلىزچە: 

 

 

 واحد( -}ُگر + َدہ{ )فارسی()مذکر  ُگْرَدہ

 جمع: ُگْردے }ُگر + دے{ 

جسم ميں موجود دو غدود نما اندرونی  /بۆرەك 

اعضاء ميں سے کوئی ايک جو پيٹ کے پچھلے 

 حصے کے جوف ميں واقع ہوتے ہيں .

" خراب خون گردوں سے چھن کر صاف ہو جاتا 

 ہے۔".

 ئەرەپچە: ُكْلَوةٌ )ج( ُكلًى، ُكْليَةٌ )ج( ُكلَى.

 

 

 }ِگِرف + تار{ )فارسی( ِگِرْفتار

 اسير، محبوس . ئەسىر / پکڑا ہوا، قيدی،

" ايک لمبی مدت تک گرفتار قفس رہنے کے بعد 

 اسے آزادی ملی تھی۔".

 ئەرەپچە: أَِسْيٌر.
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 }ُگْرگ{ )فارسی( ُگْرگ

 بۆرە / بھيڑيا، ايک مشہور درندہ .

 ئەرەپچە: ِذئٌْب.

 

 

 }ِگر + َگٹ{ )سنسکرت()مذکر( ِگْرَگٹ

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 ِگْرِگٹ }ِگر + ِگٹ{ 

مېلېئون )بىر خىل ھايۋان . خالىغان ۋاقىتتا خا

ئۇزىراپ ، قىسقىرايدۇ ۋە رەڭگىنى ئۆزگەرتەلەيدۇ( 

بڑی چھپکلی کی نوع کا ايک جانور جو آفتاب  /

کی طرف رخ کر کے بيٹھتا ہے اور اپنا رنگ 

 سرخ، زرد، نيالبدلتا رہتا ہے .

" زورلوجيکل سروے رپورٹ کے مطابق رنگ 

نسل اب ختم ہو چکی ہے  بدلنے والے گرگٹوں کی

اور اب ان کی جگہ ايسے گرگٹ لے رہے ہيں جن 

 ميں رنگ بدلنے کی صالحيت بہت محدود ہے۔".

.  ئەرەپچە: ِحْربَاُء )ج( َحَرابِيٌّ

 

 واحد( -}َگْر + ما{ )فارسی()مذکر  َگْرما

 جمع: َگْرمے }َگْر + مے{ 

 ياز پەسلى / گرمی کا موسم )سرما کی ضد( .

اروں بھری راتوں ميں يہ گلی .... " گرما کی ت

 کتنی آباد ہو جاتی تھی۔".

 ئەرەپچە: فَْصُل الَصْيِف.

 

 

 }ِگر +وی{ )فارسی( ِگْروی

گۆرۈگە قويۇلغان نەرسە، رەنىگە قويۇلغان نەرسە / 

 وہ چيز جو گروی رکھی جائے .

" گو اس کی وجہ سے مصائب و مشکالت رفع ہو 

اضافہ گئيں ليکن گروی کے قرضے ميں سريع 

 بھی ہو گيا۔".

 ئەرەپچە: ُمْرتََھٌن، َمْرُھوٌن.

 

 

 }ِگَرہ{ )فارسی( ِگَرہ

 جمع: ِگرہْيں }ِگر + ہيں )ی مجہول({ 

 تۈگۈن، چىگىچ / بندھن، انٹی، گانٹھ، عقدہ، گتھی .

 

 ؎ ہر ايک گرہ کو کھول ڈاال ميں نے

 ہر بند کو توڑا ہے بجز بند اجل

 

 ُعْقَدةُ الَحْبِل( .ئەرەپچە: ُعْقَدةٌ )ج( ُعقٌَد ) 
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 }ِگری{ )ہندی( ِگری

مېغىز ، ئۆرۈك ، ياڭاق ، ئاپتاپپەرەسكە ئوخشاش 

تۈرلۈك مېۋەچېۋە ئۇرۇقچىلىرىنىڭ شاكال ئىچىدىكى 

قىسمى / کھانے کے قابل مادہ يا مغز جو بيج کے 

توڑنے پر اس کے اندر سے نکلتا ہے جيسے بادام 

 يا اخروٹ وغيرہ کی مغز .

 بٌّ )ج( لُبُوٌب.ئەرەپچە: لُ 

 

 }َگڑھا{ )ہندی( َگڑھا

 ئورا، ئازگال، ئورەك / کھدی ہوئی زمين .

 ئەرەپچە: ُحْفَرةٌ. 

 

 واحد( -}ُگڑ + يا{ )سنسکرت()مؤنث  ُگْڑیا

 جمع: ُگْڑياں }ُگْڑ + ياں{

بالىالرنىڭ ئوينىشى ئۈچۈن ياسالغان ھەر خىل 

شەكىلدىكى قونچاق / کپڑے کی بنی ہوئی پتلی جس 

 پن ميں لڑکياں کھيلتی ہيں .سے بچ

 " اب اس ميلی کچيلی گڑيا کو طاق سے ہٹا دو۔".

 ئەرەپچە: ُدْميَةٌ.

 

 

 

 ل……. گ 

 واحد( -}ُگالب{ )فارسی()مذکر  ُگالب

قىزىلگۈل، ئەتىرگۈل / ايک خوبصورت اور 

 خوشبودار پھول .

" اس گالب ميں خوشبو نہيں تھی جو دوسرے 

 گالب ميں ہوتی ہے۔".

 َوْرَدةٌ. ئەرەپچە:

 

 }ُگل + دان{ )فارسی()مذکر( ُگل دان

 يەنە بىرخىل يېزىلىغى "

 ُگْلدان }ُگل + دان{ 

گۈلدان ، گۈل سېلىپ قويىدىغان قاچا ؛ لوڭقا / وہ 

ظرف جس ميں پھول يا پھولوں کا گلدستہ رکھا 

 جاتا ہے۔

" اس نے بيئر کے مگ کے ساتھ ايک چھوٹا سا 

پھول مرجھار گلدان جس کے پانی کے اندر چند 

 ہے تھے۔".

 ئەرەپچە: َزْھِريَّةٌ.

 a flower-vaseئىنگلىزچە:

 

 

 

 }ُگل + َدس + تَہ{ )فارسی( ُگل َدْستَہ

 " يەنە بىرخىل يېزىلەشى "

 ُگْلَدْستَہ }ُگل + َدس +تَہ{ 
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 واحد( -)مذکر 

 جمع: ُگل َدْستے }ُگل + َدس + تے{ 

 گۈلدەستە / مختلف پھولوں کا گچھا .

 

 گلدستہ ہائے خوش رنگ؎ پہنچے 

 غنچے کی طرح کھال دل تنگ

 

.  ئەرەپچە: بَاقَةُ ُزُھور 

 

 }ُگل + ُدم{ )فارسی( ُگل ُدم

بۇلبۇل / ايک پرندہ جس کی دم کے نيچے سرخ پر 

 اور سر پر کلغی ہوتی ہے، ہندوستانی بلبل .

 ئەرەپچە: َعْنَدِلْيٌب.

 

 

 }ُگِلس + تان{ )فارسی()مذکر( ُگِلْستان

 ىرخىل يېزىلەشى "" يەنە ب

 ُگْلِستان }ُگل + ِستان{ 

گۈللۈك باغ / وہ جگہ جہاں پھول بکثرت ہوں، 

 چمن، گلزار .

؎ تھک کے گر جائيں نہ ہم دھوپ ميں چلتے 

 چلتے

 اس بياباں سے ہے اب دور گلستان کتنا

 ئەرەپچە: َحِدْيقَةٌ.

 }ُگل + کا + ری{ )فارسی( ُگل کاری

 واحد( -)مؤنث 

پھول بوٹے  ئويما سۈرەتلەر / نەقىش، ھەرخىل 

 بنے ہونا، خوبصورت ہونا .

" کمال گلکاری يا رنگ آميزی ميں نہيں صفائی 

 اور صيقل گری ميں ہے۔".

 ئەرەپچە: نَْقٌش.

 

}ُگلُو + کوز )و مجہول({  ُگلُوکوز

(Glucose)انگريزی() 

 واحد( -)مذکر 

گېلىكوزا / انگور سے کيميائی طريق پر تيار کی 

 و قوت پہنچاتی ہے .ہوئی شکر ج

" ذيابيطس ميں گلوکوز ذخيرہ کر ناممکن نہيں 

 رہتا۔".

 ئەرىپچە: ُسكَُّر الِعنَِب.

 

 واحد( -}َگل + لَہ{ )فارسی()مذکر  َگلَّہ

 جمع: ُگل ے }ُگل + لے{ 

پادا ، چارۋا مالالرنىڭ بىرگە ھەيدەپ بېقىلىدىغان 

 توپى / چوپايوں کا ريوڑ .

وں کا گلہ لے کر گزر " ايک چرواہا گائے بھينس

 رہا تھا۔".

 ئەرەپچە: قَِطْيٌع ) من االغنام( .

 

 

 واحد( -}َگلی{ )سنسکرت()مؤنث  َگلی

 جمع: َگِلياں }َگِلياں{ 

كوچا / محلہ يا بستی کا تنگ راستہ جس ميں دو 

 رويہ مکان بنے ہوں، کوچہ، تنگ سڑک .

 " ہم سب گلی ميں چل پڑے۔".

 ئەرەپچە: ُزقَاٌق.
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 ن…… گ 

 

 }ُگناہ + گار{ )فارسی( ناہ گارگُ 

گۇناھكار / وہ جو ايسا فعل کرے جو شرعاً ممنوع 

 ہو، عاصی .

" الحقوں کو بھی عالحدہ لکھا جائے گا، جيسے: 

 .... گناہ گار۔".

 ئەرەپچە: آثٌِم.

 

 }ُگم + بَد{ )فارسی()مذکر( ُگْنبَد

گۈمبەز، قۇببە / مدور چھت جو عموماً مساجدو 

تی ہے، برج نما چھت، محدب، مقابر ميں بنی ہو

 ابھرواں، چھت .

" راستے ميں ايک جگہ .... اجاڑ شکستہ گنبد نظر 

 آيا۔".

 ئەرەپچە: قُبَّةٌ.

 

 واحد( -}َگن + جا{ )سنسکرت()مذکر  َگْنجا

 جمع: َگْنجے }َگن + جے{

 ئاياللىق شەكلى : َگْنجی }َگن + جی{ 

پاينەكباش ئادەم / )وہ شخص( جس کے سر پر بال 

 ہوں، گنجے سر واال . نہ

" اس شخص کو گنجا ہونے کا خوف کبھی پريشان 

 نہ کرے گا۔".

أِْس.  ئەرەپچە: أَْجلَُح، أَْصلَُع الرَّ

 

 }ُگن + جان{ )پراکرت( ُگْنجان

/ گھنا، شاخ در  ئورمان قويۇق ئورمان، زىچ ①

 شاخ، بھرا بھرا، گھچ پچ .

" رات بھر يہ گاڑی سنگالئپ کے پراسرار گنجان 

 گلوں سے گزرتی .... پہنچتی ہے۔".جن

 ئەرەپچە: َغابَةٌ َكثِْيفَةٌ.

 مونچھ ڈاڑھی/ ) بۇرۇت - ساقال قويۇق ②

 . گھنی ہوں، بال گھنے ميں جس( وغيرہ

" ان کے چہرے کی شگفتگی اور گنجان مونچھوں 

ميں سے پھوٹ کر کان کی لوؤں تک پھيلی ہوئی 

 ايک دآلويز مسکراہٹ ديکھنے کی چيز ہوتی۔".

 ئەرەپچە: ِلْحيَةٌ َكثَّةٌ.

 جايالشقان يېقىن ئىنتايىن بىربىرىگە بىناالر، زىچ ③

 زيادہ آبادی جہاں( وغيرہ بستی يا عالقہ/ ) ئۆيلەر

 گھنی ہوں، واقع قريب قريب مکانات اور ہو

 ( .آبادی)

" ہميں سب سے پہلے موتی بازار کی ايک گنجان 

 گلی ميں خستہ سا مکان االٹ ہوا۔".

 : بِْنيَةٌ ُمتَقَاِربَةٌ.ئەرەپچە

 

 واحد( -}َگن + ُدم{ )فارسی()مذکر  َگْنُدم

 بۇغداي / گيہوں، کنک .

" وہ بار آور ريگھاريوں ميں گندم بھری راہوں کی 

 نگران تھی۔".

.  ئەرەپچە: ِحْنَطةٌ، قَْمٌح، بُرٌّ

  Wheatئىنگلىزچە: 

 

 }ُگن + ُدم + گوں )و مجہول({ َگْنُدم گوں

گيہوں کے رنگ کا، گندمی،  /بۇغداي ئۆڭلۈك 

 سانوال .

 ئەرەپچە: اَْسَمُر اللَوِن ، م َسْمَراء.

 

 }َگن )ن غنہ( + وار{ )سنسکرت( َگْنوار

يەنە بىرخىل شەكلى : َگْنواَرن }َگن )ن غنہ( + وا + 

 َرن{ 

سەھرالىق، يېزىلىق / گاؤں کا باشندہ، ديہاتی، دہقان، 

 قصباتی .
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ار کے مکالموں " شہری اور ديہات کے ايک گنو

 ميں فرق ہونا چاہيے۔".

. ، قََرِويٌّ  ئەرەپچە: بََدِويٌّ

 

 و………. گ 

 

 واحد( -}َگوا + ال{ )فارسی()مذکر  َگواال

 ئاياللىق شەكلى : َگوالَن }َگوا + لَن{ 

 جمع: َگوالے }َگوا + لے{

سۈت ساتقۇچى / مويشوں کو پالنے اور دودھ دہی 

 کا کاروبار کرنے واال .

ال دودھ کے بڑے بڑے گمنڈل دونوں " ايک گوا

 ہاتھوں ميں لٹکائے .... چال جارہا تھا۔".

 ئەرەپچە: لَبَّاٌن.

 

 واحد( -}َگوا + ہی{ )فارسی()مؤنث  َگواہی

 جمع: َگواہِياں }َگوا + ہِياں{ 

ھۆججەت، ئىسپات، ئىقرار، دەلىل / گواہ کا بيان، 

 شہادت، توثيق، تائيد، شاہدی .

 

 م، توا جالوں کا سرور؎ تو شعاعوں کا تبس

 ہر کرن تيری گواہی، ہر سحر تيرا ظہور

 

 ئەرەپچە: َشَھاَدةٌ.

 

 }گو )و مجہول( + بَر{ )سنسکرت( گوبَر

 واحد( -)مذکر 

 تېزەك / گائے بيل يا بھينس کا فضلہ .

" جگہ جگہ گوبر اور ليد کے گودے لگائے، پہلے 

 ليد کا ٹوکرا بھرا اور اٹھا کر .... لے گئی۔".

 ەپچە: َرْوٌث.ئەر

 }گو )و مجہول( + بھی{ )سنسکرت( گوبھی

 واحد( -)مؤنث 

 كاەللكبەسەي .

"وہ غذائيں جن ميں فاسفورس بکثرت موجود ہوتا 

ہے يہ ہيں .... گوبھی، گانٹھ گوبھی، گوشت اور 

 مچھلی۔" .

 ئەرەپچە: َمْلفُوٌف، ُكُرْنٌب. 

 a cabbageئىنگلىزچە: 

 

 

 

 واحد( -)مذکر }ُگو + دا{ )سنسکرت( ُگودا

 جمع: ُگودے }ُگو + دے{ 

 نليوں اور ہڈيوں کا اندرونی مالئم مادہ . يىلىك / 

" ہڈيوں کا گودا جما دينے والی برف بار ہوا کا 

 زور کچھ کم ہوا تھا۔".

 ئەرەپچە: ُمخُّ العَْظِم.

 

}ُگو + دام{  ُگودام

(Godown)انگريزی()مذکر() 

جہاز کا پچھال  ئامبار، ئىسكىالت / کوٹھی اسٹور نيز

 يا نچال حصہ جہاں سامان رکھا جاتا ہے .

" کسانوں کو کچھ دانے اور کچھ "وعدے" دے کر 

انہيں اپنے اپنے حاالت کی کوٹھريوں ميں بالکل 

اس طرح مقفل کر ديتا ہے جيسے گوداموں ميں 

 اناج کی بوريوں کو چھپا کر تالے لگا ديتا ہے۔".

 ع. ئەرەپچە: ُمْستَْوَدُع البََضائِ 
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 }گور )و مجہول({ )فارسی( گور

 واحد( -)مذکر، مؤنث 

 قەبرە، گۆر، يەرلىك / قبر .

" يہ پوليس کے تعاقب ميں اور کبھی پوليس ان 

کے پيچھے، يوں تو پوتڑوں کے بگڑے گور تک 

 نہ سنبھلے۔".

 ئەرەپچە: قَْبٌر.

 

}گو + ری +  گوِریال

 ()انگريزی(Guerrillaال{)

 واحد( -)مذکر 

 يلے }گو )و مجہول( + ری + لے{ جمع: گورِ 

چھاپہ مار، وہ شخص  پارتىزان، پىدائىي ئەسكەر / 

 يا سپاہی جو بےقاعدہ لڑائی ميں حصہ لے .

" اب تک حريت پسندوں کی سرگرميوں کا دائرہ 

 کار فلسطينی گوريلوں تک محدود تھا۔".

. ، فَِدائِيٌّ  ئەرەپچە: ِعَصابِيٌّ

 

 َجْنگ{ }گو + ری + ال + گوِریال َجْنگ

 واحد( -)مؤنث 

پارتىزانلىق ئۇرۇش / بے قاعدہ جنگ، چھاپا مار 

لڑائی، ميدان ميں مخالف فوج کا سامنا کرنے کے 

بجائے چھپ کر کميں گاہوں سے وار کرنا اور 

 پھرتی سے فرار ہو جانا .

" گوريال جنگوں اور چھاپہ ماروں نے بڑے بڑوں 

 کی نيند حرام کر دی۔".

 لِعَصابَات.ئەرەپچە: َحْرُب ا

 

 

 }گوْشت )و مجہول({ )فارسی( گوْشت

 واحد( -)مذکر 

گۆش / کسی جاندار کے جسم کا وہ نرم حصہ جو 

کھال اور ہڈيوں کے درميان ہوتا ہے، لحم، ماس، 

 ہڈيوں کے ارد گرد کا حصہ .

" کوئی اپنے گوشت ميں گہرے گہرے زخم ڈال 

 ليتا ہے۔".

 ئەرەپچە: لَْحٌم.

 

 نسکرت(}گو + لی{ )س گولی

 واحد( -)مؤنث 

 جمع: گوِلياں }گو )و مجہول( + ِلياں{ 

 ، تاپانچا ، مىلتىق) ئوق ①

 يا مدور کی سيسے( / قاتارلىقالرنىڭ  پىلىمۇت

ہ ميں وغير پستول بندوق جو چيز ہوئی بنی مستطيل

 رکھ کر مارتے ہيں .

" ايک ہی گولی کی آواز پر ادھر سے ڈھيروں 

 گولياں سر ہو جاتيں۔".

 ەپچە: َرَصاَصةٌ.ئەر

 گول چھوٹی کی دوا/  كۇمىالچ دورا، تابلېتكا، ②

 . حب يا قرص ٹکيا، چپٹی يا

" يہ نہايت بزدل اور بے غيرت بنا دينے واال نشہ 

ہے جسے گولی بنا کر کھاتے اور پانی ميں گھول 

 کے يا حقے ميں رکھ کر پيتے ہيں۔".

 ئەرەپچە: القُْرُص، قُْرٌص ِطب ِي، ُحبُوٌب.

 tabletsگلىزچە: ئىن

 

 

 }گوْند )و مجہول، ن غنہ({ )سنسکرت( گوْند

 واحد( -)مذکر 

دەرەخ يېلىمى / ايک چيپ دار مادہ جو درختوں کے 

 تنوں سے نکلتا ہے .

" پچھلے جنم کی باتيں ياد کرنے لگا، جب درختوں 

 سے گوند نکالنے کا کام کيا کرتا تھا۔".

 ئەرەپچە: َصْمٌغ )ج( ُصُموٌغ.
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 }ُگوْندھ + نا{ )سنسکرت( ناُگوْندھْ 

خېمىر يۇغۇرماق / آٹے ميں پانی مال کر روٹی 

 بنانے کے قابل کرنا .

" ميدہ ميں آٹا، نمک اور دو چمچہ گھی ڈال کر 

 گوندھ ليں۔".

 َعَجَن الدَّقِْيَق.

 

 واحد( -}ُگون + گا{ )فارسی()مذکر  ُگوْنگا

 جمع: ُگوْنگے }ُگوں + گے{

 گی }ُگوں + گی{ ئاياللىق شەكلى : ُگونْ 

گاچا، گەپ قىاللمايدىغان ئادەم / وہ شخص جو 

 بولنے سے معذور ہو .

" جو ازلی طور پر اکيال ہو گونگا ہو اسے رشتوں 

 سے کيا تعلق۔".

 ئەرەپچە: أَْبَكُم.

 

 }ُگون + گا + پَن{ )فارسی( ُگوْنگاپَن

 واحد( -)مذکر 

گاچىلىق ، گاچا ھالەت ، سۆزلىيەلمەسلىك / گونگا 

 ونے کی حالت .ہ

" ايک رباعی ميں اپنے گونگے پن اور زبان کھل 

جانے کے بعد بھی لکنت کے باقی رہ جانے کا 

 حال يوں بيان کيا ہے۔".

 ئەرەپچە: بََكاَمةٌ.

 

 

 }ُگوں + گی{ )فارسی( ُگوْنگی

گاچا، گەپ قىاللمايدىغان ئايال / بولنے سے معذرت 

 عورت .

 ئەرەپچە: بَْكَماُء )ج( بُُكٌم.

 

 }َگہ + را{ )سنسکرت( َگْہرا

 واحد( -)مذکر 

 جمع: َگْہرے }َگہ + رے{

چوڭقۇر / جو سطح سے نيچے کی طرف عمق 

 رکھتا ہو، عميق .

 " سمندر کا پانی بہت گہرا اور نمکين ہوتا ہے۔".

 ئەرەپچە: َعِمْيٌق.

 

 }َگہ + را + ای{ )سنسکرت( َگْہرائی

 واحد( -)مؤنث 

 ا + اِياں{ + ر جمع: َگْہرائِياں }َگہ 

 گہراپن، عمق، گہرائی . چوڭقۇرلۇق / 

" وہ اپنی قوت ارادی کے بل پر پانی کی انتہائی 

گہرائی سے اٹھا اور خيرہ کن ضوفشانيوں سميت 

 نمودار ہوا۔".

 ئەرەپچە: ُعْمٌق.

 

 }گھا + ٹی{ )سنسکرت( گھاٹی

 واحد( -)مؤنث 

 جمع: گھاِٹياں }گھا + ِٹياں{ 

، ئېگىزلىكلەر ۋە دۆڭلۈكلەر  جىلغا ، ۋادى ، تاغالر

وہ ميدان يا نشيبی زمين جو  ئارىلىقىدىكى ساي / 

 پہاڑوں يا پہاڑوں کے درميان واقع ہو .

" گھاٹيوں پر چھائے ہوئے صنوبر ہواؤں ميں 

جھومتے اور موروں کے رنگ برنگے پرا دھر 

 ادھر اڑتے رہتے۔".

.  ئەرەپچە: َواد 

 

 }گھاس{ )سنسکرت( گھاس

ئۆسۈملۈك / خور رو نرم روئيدگی چۆپ،  -ئوت 

 جو عموماً جانوروں کے چارے کے کام آتی ہے .
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" عورت کو زمين کے کنارے اگی خود رو گھاس 

 کی طرح سمجھتے ہيں۔".

 ئەرەپچە: ُعْشٌب، َكاَلٌء.

 grassئىنگلىزچە: 

 

 }گھاس + پُھوس{ )سنسکرت( گھاس پَھوس

سوکھی ہوئی  شۇمبا، پاخال، قۇرۇق ئوت /  -شاخ 

 گھاس يا تنکے .

.  ئەرەپچە: قَشٌّ

 

 }گھاگ{ )سنسکرت( گھاگ

 تەجرىبىلىك / تجربہ کار .

" اورتو اور، جوش ايسے گھاگ شاعر کے وہاں 

 بھی يہ کمزوری .... محسوس ہوتی ہے۔".

 ئەرەپچە: ُمَحنٌَّك.

 

 }گھا + اِل{ )سنسکرت( گھائِل

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 گھايَل }گھا + يَل{ 

 مەجرۇھ / زخمی، مجروح، زخم رسيدہ . يارىدار،

" ثاقب دونوں گھائل آدميوں کی طرف ديکھ رہا 

 تھا۔".

 َجْرَحٰى. ئەرەپچە: َجِرْيٌح )ج( 

 

 }گَھر{ )پراکرت( گَھر

 ئۆي / رہائش گاہ .

" اسی طرح ہم اپنے گھروں کا کوڑا اپنے پڑوسی 

 کے گھر کے سامنے ڈال ديتے ہيں۔".

 ئەرەپچە: بَْيٌت.

 

 واحد( -}گَھرا + نا{ )پراکرت()مذکر  اگَھران

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 گَھرانَہ }گَھرا + نَہ{ 

 جمع: گَھرانے }گَھرا + نے{ 

 ئائىلە / خاندان، کنبہ، خانوادہ .

" ہمارے پاس بے شمار دولت تھی اور گھرانا بہت 

 فارورڈ تھا۔".

 ئەرەپچە: اُْسَرةٌ، َعائِلَةٌ.

 

 مجہول({ )سنسکرت( }گِھرا + او )و گِھراؤ

مۇھاسىرە ، قامال / گھرا ہوا ہونے کی حالت يا 

 کيفيت، احاطہ .

 ئەرەپچە: ِحَصاٌر.

 

 }گُھڑ + َدوڑ )و لين({ گُھڑ َدوڑ

 ئات بەيگىسى / گھوڑوں کی دوڑ، ريس .

 ئەرەپچە: ِسبَاُق الَخْيِل.

 

 }گَھڑی{ )پراکرت( گَھڑی

 واحد( -)مؤنث 

 مجہول({  جمع: گَھْڑياں }گَھڑ + ياں )ی

 سائەت / وقت بتانے کا آلہ، واچ، کالک، ساعت .

" صور کی حيثيت وزيراعظم کے ہاتھ کی چھڑی 

 اور ان کے جيب کی گھڑی کی ہو گئی۔".

 ئەرەپچە: َساَعةٌ.

 

 }گَھَمْنڈ )ن مغنونہ({ )سنسکرت( گَھَمْنڈ

 )مذکر، مؤنث(

ھاكاۋۇرلۇق، چوڭچىلىق، تەكەببۇرلۇق / نخوت، 

 بر، کبر .غرور، مان، تک

" اس رہگذر ارضی پر جو انسان کے تکبر اور 
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گھمنڈ کی گرد اڑ رہی ہے وہ ہميشہ کے ليے بيٹھ 

 جائے گی۔".

 ئەرەپچە: َزْھٌو، تََكبٌُّر.

 

 }گَھن + ٹی{ )سنسکرت( گَھْنٹی

 قوڭغۇراق / چھوٹا گھنٹہ .

 ئەرەپچە: َجَرٌس.

 

 }گُھْنگ + ُرو{ )سنسکرت()مذکر( گُھْنْگُرو

ينايدىغان ئايالالر پۇتىغا باغاليدىغان ئۇسسۇل ئو

مٹر کے برابر يا اس سے کچھ بڑا  قوڭغۇراق / 

دھات کا بنا ہوا گول دانہ )خول واال( جو ہلنے سے 

بجتا ہے نيز اسی قسم کے دانوں سے بنا ہوا ايک 

زيور جو اکثر ناچنے والياں | والے ناچتے وقت 

 پہنتے ہيں، زنگلہ .

يہ کام کيا کہ اپنے " سب سے پہلے تو ميں نے 

پاؤں سے گھنگرو اتار کر پھينکے، يہ کم بخت 

 ميری آمد کا اعالن کرتے جاتے تھے۔".

 ئەرەپچە: ُجْلُجٌل.

 

 

 

 }گھو )و مجہول( +ڑا{ )پراکرت( گھوڑا

 واحد( -)مذکر 

 جمع: گھوڑے }گھو )و مجہول( + ڑے{

 چىشى شەكلى : گھوڑی }گھو )و مجہول( + ڑی{ 

 كەك ئات / ايک مشہور چوپايہ .ئايغىر ئات ، ئەر

" تم نہ صرف گھوڑے چور تھے بلکہ مجھے بھی 

 اپنے ساتھ شامل کر ليا تھا۔".

 ئەرەپچە: ِحَصاٌن، فََرٌس، َخْيٌل.

 

 }گھو )و مجہول( + ڑی{ )پراکرت( گھوڑی

 واحد( -)مؤنث 

جمع: گھوِڑياں }گھو )و مجہول( + ِڑياں )ی 

 مجہول({

 )و مجہول( + ڑا{  ئەركەك شەكلى : گھوڑا }گھو

 بايتال ، ئاتنىڭ چىشىسى / مادۂ اسپ .

" شيوراج سنگھ کے اصطبل ميں تو بالعموم دو 

گھوڑياں ايک سواری اور ايک نسل کشی کی 

 غرض سے بنی ہی رہا کرتی تھيں۔".

 ئەرەپچە: فََرَسةٌ.

 A mareئىنگلىزچە: 

 

 

 }گُھوْنٹ )ن غنہ({ )پراکرت( گُھوْنٹ

 )مذکر، مؤنث(

تۇم، بىر ئوتالم / رقيق چيز کی وہ مقدار جو بىر يۇ

ايک دفعہ حلق سے اترے، جرعہ نيز پانی وغيرہ 

 کی بہت کم مقدار۔

" چند گھونٹ ٹھنڈے پانی کے پيے جس سے اسے 

 ہلکا سا اچھو لگا۔".

 ئەرەپچە: ُجْرَعةٌ.
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 }گُھوں + سا{ )سنسکرت( گُھوْنسا

 مۇشت / مکا، ڈگ، دھموکا، گھوسا .

 َمةٌ.ئەرەپچە: لَكْ 

 

 

 }گُھوں + سا + با +زی{ گُھوْنسا بازی

مۇشتالشماق، بوكسىچىلىق / باہم ايک دوسرے کو 

 مکوں سے مارنا، باکسنگ .

 ئەرەپچە: ُماَلَكَمةٌ.

 

}گھوْنس )و مجہول، ن غنہ( + ال{  گھوْنْسال

 )سنسکرت(

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 گھوْنْسلَہ }گھوْنس )و مجہول، ن غنہ( + لَہ{ 

 واحد( -مذکر )

جمع: گھوْنْسلے }گھوْنس )و مجہول، ن غنہ( + 

 لے{ 

قۇش ئۇۋىسى، چاڭگىسى / تنکوں سے بنا ہوا 

 پرندوں کا گھر، آشيانہ .

" ايک بپا )پرندہ( اپنا گھونسال جس طرح ہزاروں 

 سال پہلے بناتا تھا۔".

.  ئەرەپچە: َوْكٌر، ُعشٌّ

 

 }گُھون + گَھٹ{ )سنسکرت( گُھوْنگَھٹ

 )مذکر(

چۈمبەل / دوپٹے وغيرہ کا منھ کے آگے جھکا ہوا 

 يا نقاب کی طرح پڑا ہوا پلو .

" بہو تو گھونگھٹ نکال کر دور ہی رہ گئی ليکن 

 ٹھکرائن آيا سنبھالتی قريب آگئيں۔".

 ئەرەپچە: نِقَاٌب ،ِلثَاُم الَمْرأَةِ.

 

 واحد( -}گھی{ )سنسکرت()مذکر  گھی

ہوئی چکنائی، سېرىق ماي / دہی کو بلو کر نکالی 

رواز يا مالئی کو بھون کر يا مکھن کو تا کر نکاال 

 ہوا روغن، نيز، بناسپتی گھی .

" قربانی کے ليے جالئی جانے والی آگ ميں 

 گھرت يعنی ڈاال جائے۔".

 ئەرەپچە: َسْمٌن.

 

 واحد( -}گِھيا{ )سنسکرت()مذکر  گِھیا

 جمع: گِھيے }گِھيے{ 

 كاۋا / لوکی، کدو .

 ھيا لے کر چھيل ليں .... ابال ليں۔"." ايک سير گ

 ئەرەپچە: قَْرٌع.

 A pompionئىنگلىزچە: 

 

 ی………. گ 

 

 واحد( -}ِگيا + َرہ{ )پراکرت()مذکر  ِگیاَرہ

ئون بىر / دس اور ايک کا مجموعہ )ہندسوں ميں( 

11 . 

" قرآن مجيد نے ابليس کا ذکر نام لے کر گيارہ 

 جگہ کيا ہے۔".

 ئەرەپچە: احد عشر 

 elevenگلىزچە: ئىن
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}ِگيارھ + ويں )ی مجہول({  ِگیارْھویں

 )سنسکرت(

ئون بىرىنچى / دس کے بعد کا ، گيارھواں کی 

 تانيث .

 ئەرەپچە: الحادية َعَشَرةَ.

 

 

 }ِگياہ{ )فارسی( ِگیاہ

چۆپ، گىياھ / گھاس، ہری  -ئۆسۈلۈك، ئوت 

 گھاس، سبزہ.

 ئەرەپچە: نَبَاٌت، َكاَلٌء.

 

 

 کرت(}ِگيت{ )سنس ِگیت

 ناخشا، غەزەل / گانا، راگ، نغمہ، سرود .

" مسعود صاحب نے اپنی شاعری کی ابتدا گيت 

 سے کی۔".

 ئەرەپچە: أُْغنِيَةٌ، أُْنُشوَدةٌ.

 

 

 ()انگريزی(Gate}گيٹ )ی مجہول({) گیٹ

 )مذکر(

 دەرۋازا / دروازہ، پھاٹک، بڑا دروازہ .

" دونوں آفس روم سے باہر آئے پھر گيٹ سے 

 پر آ گئے۔".نکل سڑک 

ابَةٌ.  ئەرەپچە: بَاٌب، بَو 

 

 

 }گی + َدڑ{ )سنسکرت()مذکر( ِگیَدڑ

 چىشى شەكلى : ِگيَدڑی }گی + َدڑی{ 

چىلبۆرە / کتے سے مشابہ اور قدرے چھوٹا ايک 

 درندہ .

 " اسے ايک پاگل گيدڑ نے کاٹ ليا تھا۔".

 ئەرەپچە: اِْبُن آِوى .

 a jackalئىنگلىزچە: 

 

 

 

 ()انگريزی(Gasلين({ ) }َگيس )ی َگیس

 واحد( -)مذکر، مؤنث 

گاز / مادہ جو بھاپ يا بخارات کی شکل ميں پايا 

 جاتا ہے اور کئی طرح کا ہوتا ہے .

" غسل خانے ميں نہاتے نہاتے کوئلوں کے گيس 

 سے گھٹ کر مر گئی تھی۔".

 ئەرەپچە: َغاٌز.

 

 }گے + ُسو{ )فارسی( گیُسو

 )مؤنث(

ے بال )خصوصاً ئۆرۈمە چاچ / سر کے لمب

 عورتوں کے( .

 

 ؎ عارض پہ گيسوؤں کو سجايا نہ کيجيے

 چھينا ہے گر تو بام پہ آيا نہ کيجيے 

 

 ئەرەپچە: ذَُؤبَةٌ.
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 }گی + ال + پَن{ ِگیال پَن

نەم، نەمخۇش / گيال ہونے کی حالت، گيال ہونا، 

 نمی .

.  ئەرەپچە: ُمْبتَلٌّ

 

 }گيْند )ی مجہول، ن غنہ({ )سنسکرت( گیْند

 واحد( -)مذکر، مؤنث 

 جمع: گيْنديں }گيں )ی مجہول( + ديں )ی مجہول({ 

توپ / چمڑے، کپڑے يا ربڑ وغيرہ کا وہ گولہ 

 جس سے بچے کھيلتے ہيں .

" اس کے پاس گالف کھيلنے کی کچھ گينديں 

 تھيں۔".

اٌت. ةٌ )ج( ُكرَّ  ئەرەپچە: ُكرَّ

 

 }َگيں )ی لين( + ڈا{ )سنسکرت( َگیْنڈا

 خىل يېزىلىشى "" يەنە بىر

 َگيْنڈا }گيں )ی لين( + ڈا{ 

 واحد( -)مذکر 

 جمع: َگيْنڈے }َگيں ) ی لين( + ڈے{

كەركىدان / ہاتھی کے پاٹھے کے برابر اور 

بھينسے سے مشابہ موٹی کھال کا ايک نہايت 

طاقت ور جانور، جس کی ناک پر ايک سينگ ہوتا 

 اور اس کی کھال سے ڈھال بناتے ہيں .

انت ہيں تو پھر گينڈے کی ناک پر ابھری " اگر يہ د

 ہوئی نوکيلی چيز کو سينگ کيوں کہتے ہيں۔".

 ئەرەپچە: َكْرَكدٌَّن.

 

 

 

 }گے + ہُوں{ )سنسکرت( گیُہوں

 واحد( -)مذکر 

 بۇغداي / گندم .

" جو کام عورت ہاتھ سے کرتی تھی اس کی جگہ 

مشينوں نے ليے لی يعنی گيہوں کا چھڑنا، فصل 

 وغيرہ۔".کاٹنا .... 

 ئەرەپچە: قَْمٌح. 
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 ا……… ل 

 

 }ال + تَع + داد{ )عربی( التَْعداد

 ساناقىز / ان گنت، بے شمار، بے حساب . -سان 

" بے شمار آدمی کھڑے ہميں ديکھ رہے تھے .... 

 غرض يہ کہ التعداد ہجوم جمع تھا۔".

 ئەرەپچە: اَليُعَدُّ َو الَ يُْحَصى.

 

 ج{ )عربی(}ال + ِعال الِعالج

 ساقايماس كېسەل / الدوا، جس کا عالج نہ ہو .

 

 ؎ ال عالج اب نہ رہے سينۂ تاريخ کے زخم

 جنگ بھی ختم ہوئی، جنگ کے عفريت بھی ختم

 

 ئەرەپچە: َداٌء ُعَضاٌل.

 واحد( -}الت{ )سنسکرت()مؤنث  الت

 جمع: التيں }ال + تيں{ 

 پەشۋا / پاؤں کی ضرب .

اٹھائی تو ذلت کے " جب گدھے نے آن کر الت 

 صدمے سے دل اس کا چور ہو گيا۔".

 ئەرەپچە: َرْفَسةٌ، َرْكلَةٌ.

  a kickئىنگلىزچە: 
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 }ال + ٹھی{ )پراکرت( الٹھی

 واحد( -)مؤنث  

 جمع: الٹِھياں }ال + ٹِھياں{ 

ھاسا، تاياق / اوسط درجے کی موٹی اور قدرے 

 لمبی لکڑی )عموماً بانس کی(عصا .

ھ ميں الٹھی تھی، دوسرے ميں " ميرے ايک ہات

 اللٹين۔".

 ئەرەپچە: ُعكَّاٌز، َعَصا.

 

 }الد + نا{ )سنسکرت( الْدنا

كېمە، ماشىنا ياكى جانۋار دىگەندەك نەرسىلەرگە 

يۈك باسماق / )جانور، گاڑی، چھکڑے يا آدمی 

وغيرہ پر( سامان وغيرہ رکھنا، بہت سا بوجھ 

 رکھنا .

رہا تھا اونٹ " اسے چٹائی سميت جس پر وہ سور 

 پر الد ديا۔".

ِفْينَةَ بِالبََضائِعِ.  ئەرەپچە: َشَحَن السَّ

 

 واحد( -}الڈ + ال{ )سنسکرت()مذکر  الْڈال

 ئاياللىق شەكلى : الْڈلی }الڈ + لی{ 

 جمع: الْڈلے }الڈ + لے{

سۆيۈملۈك، قەدىرلىك / پيارا، ناز پروردہ، محبوب، 

 چہيتا )بچہ( .

 

 و کر؎ گائے ماتا کا الڈال ہ

 ڈالڈا کھا کے جی رہا ہوں ميں

 

 ئەرەپچە: َعِزْيٌز.

 

 واحد( -}الش{ )ترکی()مؤنث  الش

 جمع: الشيں }ال + شيں )ی مجہول({ 

جەسەت، مېيىت، ئۆلۈك / مردہ، مردہ جسم؛ نعش، 

 ميت، جنازہ .

" است )آئسس( ديوی نے شوہر کی الش تالش 

 کرنے کے ليے دن رات ايک کر ديے۔".

 َماُن الَمي ِِت، ُجثَّةُ الَمي ِِت.ئەرەپچە: ُجثْ 

 

 }الل{ )فارسی( الل

 قىزىل، قىزىل رەڭ / سرخ .

" شکنتال کی آنکھيں غصے سے تانبے کی طرح 

 الل ہو گئيں۔".

 ئەرەپچە: اَْحَمُر ، قَانٌِئ.

 

 ()انگريزی(Lantern}الل + ٹَين{ ) الْلٹَین

 واحد( -)مؤنث 

 نيں{  جمع: الْلٹَينيں }الل + ٹَے )ی لين( +

پانۇس، پەنەر / ٹين وغيرہ کے پھيلے ہوئے پيالہ 

نام پيندے اور ڈھانچے سے بنايا ہوا ليمپ نما چراغ 

 جو چمنی لگا کر جاليا جاتا ہے .

" اس زمانے ميں اکثر انگريزی الفاظ .... جزو 

زبان بن گئے مثالً اللٹين )لينٹرن( اسٹام )سٹيمپ( 

 پستول )پسٹل(۔".

 ِمْصبَاُح الغَاز. ئەرەپچە: فَانُوٌس،

 

 

 

 }ال + لَچ{ )سنسکرت( اللَچ

 واحد( -)مذکر، مؤنث  
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 ئاچ كۆزلۈز، نەپسانىيەتچىلىك / حرص، طمع .

" ساتھ ہی ساتھ ہر دنياوی برائی ميں بھی مبتال 

رہتے ہيں، جھوٹ، فريب ناانصافی، اللچ اور 

 دکھاوا۔".

 ئەرەپچە: َطَمٌع، ِحْرٌص، َجَشٌع.

 

 { )سنسکرت(}الل + چی الْلچی

ئاچكۆز، نەپسانىيەتچى / اللچ کرنے واال 

 )شخص(اللچ خورا .

" ويسے صاحب ميں اللچی نہيں، قوم اور ملک 

 کی خدمت کا شوق ہے۔".

 ئەرەپچە: َطاِمٌع، َجِشٌع.

 

 }ال + لَہ + زار{ )فارسی()مذکر( اللَہ زار

گۈللۈك، گۈلزار، چىمەنزار / اللے کے پھولوں کا 

 . کھيت، باغ؛ گلزار

 

 ؎ يہ تن مرا ابھی زخموں سے اللہ زار نہيں

 ستم کرو کہ ابھی ميں ستم شعار نہيں

 

 ئەرەپچە: َحِدْيقَةٌ.

 

 }الم{ )مقامی( الم

قوشۇن، ئارمىيە / سوار، پيدل وغيرہ اسلحہ بند 

 فوج، فوج کا دستہ .

 ئەرەپچە: َجْيٌش.

 

 }ال + نا{ )سنسکرت( النا

لماق / کسی ئېلىپ كەلمەك، كەلتۈرمەك، ھازىرقى

چيز يا شخص کو ايک جگہ سے دوسری جگہ لے 

 آنا، حاضر کرنا، موجود کر دينا .

" ادھر اسی وقت ليٹربکس سے برخوردار صفدر 

رضا سلمہ نے ہميں کرنل محمد خاں صاحب کا 

 خط ال کر ديا۔".

 اَتَى بِِە َجاَء بِِە اَْحَضَر. ئەرەپچە: 

 

}الْنڈ )ن مغنونہ( + ری{  الْنْڈری

(Laundry)انگريزی() 

 واحد( -)مؤنث 

 جمع: الْنْڈِرياں }الْنڈ )ن غنہ( + ڈَِرياں )ی مجہول({ 

كىيىم يۇيۇش دۇكىنى / کپڑوں کی دھالئی کی دکان 

. 

" دوکان پر جانے سے پہلے بزنس روڈ کی ايک 

 النڈری ميں وہ پيکٹ دکاندار کے سپرد کر ديتے۔".

 ئەرەپچە: َمْغَسلَةُ الث ِيَاِب.

 

}ال + اِب + رے + ری{  یریالئِْبر

(Library)انگريزی() 

 واحد( -)مؤنث 

جمع: الئِْبريِرياں }ال + اِب + رے + ِرياں )ی 

 مجہول({ 

كۇتۇپخانا ، قىرائەتخانا / وہ جگہ يا عمارت جہاں 

 پڑھنے کے ليے کتابيں جمع رہيں .

" ہفتے بھر کا غوطہ لگاگيا، لکھا ہی نہيں، صبح 

ميں بيٹھ جاتا، جو دريا  جا کر کلب کی الئبريری

 کے کنارے تو ہے۔".

 ئەرەپچە: َمْكتَبَةٌ.

 

}ال + اِب + رے )ی مجہول( +  الئِْبریِریَن

 ()انگريزی(Librarainِريَن{)

 جمع: الئ ْبريِريَْنز }ال + اِب + رے + ِريَْنز{ 

كۇتۇپخانا باشلىقى / الئبريری کا مہتمم اور محافظ، 

 مہتمم کتب خانہ .

ں ميں کتب کا انتخاب الئبريرين اساتذہ " کتب خانو
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کے مشہورے يا الئبريری کميٹی کی مدد سے کرتا 

 ہے۔".

 ئەرەپچە: أَِمْيُن الَمْكتَبَِة.

 

 }ال + اَِحہ + اے + َعَمل{ )عربی( الئَحِۂ َعَمل

 واحد( -)مذکر 

مەشغۇالت پىالنى ، ئەمگەك پىالنى / کام کرنے کا 

 پروگرام، دستورالعمل .

خيال ہے کہ اس سوچ بچار اور الئحہ عمل " ہمارا 

بنانے کے ليے لندن ميں ايک بين االقوامی اجتماع 

 کيا جائے۔".

.  ئەرەپچە: ُخطَّةُ َعَمل 

 

 ب…….. ل 

 

 }لَب{ )فارسی()مذکر( لَب

لەۋ، كالپۇك / انسانی جسم ميں منھ کے دہانے کے 

 دونوں کنارے، ہونٹ )عموماً بطور جمع مستعمل( .

 نگ ميں تفسير کريں اہل ہوس؎ جانے کس ر

 مدح زلف و لب و رخسار کروں يا نہ کروں

 

 ئەرەپچە: َشفَةٌ.

 

 }لَبے + َدر + يا{ )فارسی( لَِب َدْریا

 واحد( -)مذکر 

 قىرغاق، ساھىل / دريا کا کنارا، ساحل .

 ئەرەپچە: َشاِطئ، َحافَّةُ النَّْھِر.

 

 }لُب + بے + لُباب{ )عربی( لُِبّ لُباب

 واحد( -)مذکر 

يىغىنچاق، قىسقارتىلمىسى، خۇالسە، مېغىزلىق / 

خالصے کا بھی خالصہ، ماحصل، مغز ہی مغز، 

 اصلی جوہر، اصل مقصد .

" قرآن کی دعوت کا لب لباب يہ ہے کہ اگر لوگ 

اپنے گردوپيش پر نظر ڈاليں گے، رموِز فطرت کو 

سمجھنے کی کوشش کريں گے تو ان کی فطرِت 

راہنمائی باری تعاٰلی کی  سليمہ خود بخود ان کی

 طرف کرے گی۔".

ٌص، ُخالَصةٌ.  ئەرەپچە: ُملَخَّ

 

 }لَبا + لَب{ )فارسی( لَبالَب

توشقۇزۇلغان، تولدۇرۇلغان / منھ تک بھرا ہوا، 

 کناروں تک پُر، لبريز .

 

 ؎ اپنے محتاج پيالوں کو لبالب کرلے

 درد کہتا ہے کہ آنکھوں کو مہذب کرلے

 

 َطافٌِح.ئەرەپچە: َمْْلٌن ، 

 

 ت……… ل 

 

 واحد( -}لَت{ )پراکرت()مؤنث  لَت

 جمع: لَتيں }لَتيں )ی مجہول({ 

 يامان ئادەت / بری عادت جو جڑ پکڑے .

" عالمی ادارۂ صحت نے پہلی مرتبہ اليکٹرانک 

گيمز يا ويڈيو گيمز کھيلنے کی لت کو باقاعدہ طور 

 پر ايک ذہنی بيماری تسليم کر ليا ہے " .

 اَدةٌ قَبِْيَحةٌ.ئەرەپچە: عَ 

 

 ٹ…….. ل 

 واحد( -}لَٹ{ )سنسکرت()مؤنث  لَٹ

 جمع: لَٹيں }لَٹيں )ی مجہول({ 
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بىر تۇتام چاچ / گندھے ہوئے يا ايک دوسرے سے 

 چپٹے ہوئے بالوں کی لڑی .

" انگلستان کے مصوروں کانسٹيل اور لڑنر کے 

ہاں طلوع و غروب کی نير نگياں ديکھيے تو 

دھانی ڈوپٹے لٹ چھٹکائيں کی بادلوں کو ديکھ کر 

 ياد آجاتی ہے۔".

.  ئەرەپچە: ُخْصلَةُ َشْعر 

 

 }لَٹ + کا + نا{ )سنسکرت( لَٹْکانا

 ئاسماق ، ئىلماق ، ساڭگىالتماق / آويزاں کرنا .

 ئەرەپچە: َعلََّق ، اَْدٰلى .

 to hangئىنگلىزچە: 

 

 }لَٹَک + نا{ )سنسکرت( لَٹَْکنا

 زاں ہونا، معلق ہونا .ئېسىلماق، ساڭگىلىماق / آوي

 ئەرەپچە: تَعَلََّق بـ ، تََدلّٰى.

 

 واحد( -}لُٹے + را{ )پراکرت()مذکر  لُٹیرا

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 لوٹيرا }لو )و مجہول( + ٹے + را{ 

 جمع: لُٹيرے }لُٹے + رے{ 

 بۇالڭچى، قاراقچى / لُوٹ لينے واال، رہزن، چور .

 

 يہ دھرتی ؎ خونخوار لٹيروں سے ہو آزاد

 اس ديس ميں هللا کرے آئے مساوات

 

اٌب   ئەرەپچە: نَھَّ

 

 چ……… ل

 

 واحد( -}لُچ + چا{ )فارسی()مذکر  لُّچا

ے }لُچ + چے{  جمع: لُچ 

ی }لُچ + چی{   ئاياللىق شەكلى : لُچ 

جېدەلخور، نومۇسسىز، بىھايا / شرير، فسادی، 

 بدمعاش نيز بے شرم، بے حيا .

 می ہے، بڑا لچا ہے۔" ." کرنل بڑا بار سوخ آد

 ئەرەپچە: ُمتََھت ٌِك، ُمَشاِغٌب.

 

 ح…….. ل 

 

 }ِلحاف{ )عربی()مذکر( ِلحاف

يوتقان / اوڑھ کر سونے کی لمبی چوڑی رضائی 

 جس ميں زيادہ مقدار ميں روئی بھری گئی ہو .

"چاندنی بيگم لحاف کے ڈھير پر سن سی بيٹھی 

 رہيں۔" .

 ئەرەپچە: ِلَحاٌف.

 

 د )فتحہ ل فتحہ ح مجہول({ )عربی(}لَحَ  لََحد

 واحد( -)مؤنث 

 جمع: لََحديں }لَح + ديں )ی مجہول({ 

قەبرە، گۆر / قبر کا وہ حصہ جس ميں مردہ رکھا 

 جاتا ہے، صندوق، بغلی، قبر، مزار۔

" نغمی رونے لگا، ميں نے اس کے کندھے پر ہاتھ 

 رکھا ديا، لحد تيار تھی۔" .

 ئەرەپچە: لَْحٌد، قَْبٌر.

 

 خ……. ل 

 

 }لَخ + تے + ِجَگر{ )فارسی( لَْخِت ِجَگر

 واحد( -)مذکر 
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جىگەر پارە؛ ئەۋالد / جگر کا ٹکڑا؛ مراد: بيٹا، 

 بيٹی، اوالد يا ذريت کا کوئی فرد .

 

 ؎ ہو مبارک باد کاغل کيوں نہ فلمستان ميں

 لخت دل، لخت جگر يعنی پسر پيدا ہوا

 

 ئەرەپچە: فِْلذَةُ َكْبد  ، اوالد.

 

 ر………. ل 

 

 }لََرز + نا{ )فارسی( لََرْزنا

سوغۇقتىن، قورقۇنچ ياكى غەزەپتىن تىترىمەك / 

خوف، غصے يا سردی وغيرہ سے تھر تھرانا، 

 کانپنا .

" لرزاں لرزاں، نم نم نظريں جيسے ہوا ميں لرزتا 

 ہلکورے ليتا نيال کنول پانی ميں بھيگ گيا ہو۔" .

 عََد ِمَن البَْرد، اِْرتَعََش.ئەرەپچە: اِْرتََجَف َغَضبًا ، اِْرتَ 

 

 ڑ……… ل 

 

 واحد( -}لَڑا + ای{ )سنسکرت()مؤنث  لَڑائی

 جمع: لَڑائِياں }لَڑا + اِياں{ 

ماجرا / جھگڑا، تو تو  -تارتىش، جېدەل  -تاالش 

 ميں ميں .

" سب ہی بچے ممی اور ڈيڈی کی لڑائی سے 

 گھبرا کر چلے گئے تھے۔" .

 .ئەرەپچە: ِجَداٌل، ِشَجارٌ 

 

 واحد( -}لَڑ + کا{ )سنسکرت()مذکر  لَْڑکا

 ئاياللىق شەكلى : لَْڑکی }لَڑ + کی{ 

 جمع: لَْڑکے }لَڑ + کے{

 . چھوکرا ، بچہ/  باال ئوغۇل ①

"شيروانی پہنے ايک لمبے بالوں واال دبال پتال لڑکا 

 کھلے دروازے ميں جا کھڑا ہوا۔" .

 ئەرەپچە: َولٌَد. 

 . رزندف بيٹا،/  پەرزەنت ئوغۇل ②

"سنا تھا اچھے گھر کا لڑکا تھا، انسان کا دماغ 

 ٹوٹتے کيا دير لگتی ہے۔" .

 ئەرەپچە: اِْبٌن.

 

 واحد( -}لََڑک + پَن{ )سنسکرت()مذکر  لََڑْکپَن

بچپن، خرد سالی، کم سنی کا زمانہ  بالىلىق دەۋر / 

. 

" لڑکپن سے ہی يہ خواہش دلوں ميں پروان 

د دنيا سے باہر نکل چڑھنے لگی تھی کہ اپنی محدو

 کر گھوما پھرا جائے۔" .

 ئەرەپچە: ُطفُولَةٌ.

 

 واحد( -}لَْڑ + کی{ )سنسکرت()مؤنث  لَْڑکی

 ئەرلىك شەكلى : لَْڑکا }لَڑ + کا{ 

 جمع: لَْڑِکياں }لَڑ + ِکياں{

 . بچی چھوکری،/  باال قىز ①

" شکر ہے، اکيلی لڑکی ہلکان ہوئی جارہی تھی، 

 .رانی دلہن نے کہا۔" 

 ئەرەپچە: فتاة.

 . دختر بيٹی،/  پەرزەنت قىز ②

" بٹو باجی نے ان کی لڑکی کو اس کے بچپن کے 

 بعد اب ديکھا۔" .

 ئەرەپچە: بنت.

 

 س……… ل 

 

 واحد( -()انگريزی()مؤنث List}ِلْسٹ{) ِلْسٹ

 جمع: ِلْسٹيں }ِلس + ٹيں )ی مجہول({ 
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 تىزىملىك / فہرست .

داخلہ پا لينے " کچھ سوال و جواب ہوئے اور جب 

والے اميدواروں کی لسٹ لگی تو اس ميں ميرا نام 

 سرفہرست تھا۔" .

 ئەرەپچە: قائمة االسماء.

 

 ع…….. ل 

 

 }لُعاب{ )عربی()مذکر( لُعاب

شۆلگەي، شال، تۈكۈرۈك / زبان سے رسنے والی 

رطوبت يا نمی، منھ سے نکلنے والی رطوبت، 

 رال، تھوک .

کتے کا لعاب ان "شايد اس زخم کے ذريعے پاگل 

 کے جسم ميں چال گيا تھا۔" .

 ئەرەپچە: لُعاٌب، ُمَجاَجةٌ.

 

 ف…… ل 

 

 }لَف + فاظ{ )عربی( لَفّاظ

كوت / بہت زيادہ بولنے واال،  -ۋات، كوت  -ۋات 

 باتونی، لفظوں سے کھيلنے واال .

 " يہ اشخاص.... بے حد لف اظ و بيہودہ گو تھے۔" .

 ئەرەپچە: ثَْرثَاٌر.

 

 واحد( -}لَف + فا + ظی{ )عربی()مؤنث  لَفّاظی

ۋاالقلىماق ، جىق سۆزلىمەك ، گەپ ساتماق / باتيں 

 بنانا، فضول گوئی .

" چاپلوسی تو ان ہی سے کی جاتی ہے کہ جو 

نواب اور امير ہيں اور صرف لفاظی ہی کو پسند 

 کرتے ہيں۔" .

 ئەرەپچە: ثَْرثََر في الكالم.

 واحد( -کر }لفا + فَہ{ )عربی()مذ ِلفافَہ

 يەنە بىرخىل يېزىلىشى " " 

 ِلفافا }ِلفا + فا{ 

 جمع: ِلفافے }ِلفا + فے{ 

لېپاپ، كونۋېرت / کاغذی غالف جس ميں چٹھی 

 رکھ کر پوسٹ باکس ميں ڈال ديتے ہيں .

" پرنس چارمنگ نے پاؤں واال لفافہ اٹھايا، اسے 

 غور سے ديکھا اور پھر لفافہ ميز پر رکھ ديا۔" .

 : َظْرٌف.ئەرەپچە

 

 واحد( -()انگريزی()مؤنث Lift}ِلْفٹ{) ِلْفٹ

 جمع: ِلْفٹيں }ِلف + ٹيں )ی مجہول({ 

لىفىت / سامان يا لوگوں کو اوپر چڑھانے اور 

نيچے اتارنے کی کل جو بجلی سے چلتی ہے اور 

 عموماً کئی منزلہ عمارتوں ميں نصب ہوتی ہے .

 " پہلے دی آمور، کی چھ منزلہ سر بفلک عمارت

 کی لفٹ ميں سوار ہو جائيں۔" .

 ئەرەپچە: ِمْصعٌَد َكْھَربَائِي.

 

 

 }لَْفظ + بَہ + لَْفظ{ لَْفظ بَہ لَْفظ

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 لَْفظ بَلَْفظ }لَْفظ + بَلَْفظ{ 

سۆزمۇ سۆز / بغير کسی حرف کی تبديلی کے، 

 جوں کا توں .
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لفظ " شاہ صاحب نے فرمايا .... بيٹھ جاؤ! لفظ بہ 

 وہی تقرير دہرا دوں گا۔" .

 ئەرەپچە: َحْرفِيًّا.

 

 ق……. ل 

 

 واحد( -}لُق + َمہ{ )عربی()مذکر  لُْقَمہ

 جمع: لُْقمے }لُق + مے{ 

لوقما، چىشلەم / کھانے کی وہ مقدار جو ايک بار 

 منھ ميں ڈاليں، نوالہ .

" روٹی جب بھی اس کے منہ تک آتی ہے تو وہ 

ہ دانتوں سے کاٹ ليتا فوراً اس ميں سے ايک لقم

 ہے۔" .

 ئەرەپچە: لُْقَمةٌ.

 

 ک……… ل 

 

 واحد( -}لَک + ڑی{ )سنسکرت()مؤنث  لَْکڑی

 جمع: لَْکِڑياں }لَک + ِڑياں{ 

ئوتۇن، ياغاچ / درختوں کے سوکھے تنے اور 

 ٹہنياں جو جالنے يا چيزيں بنانے کے کام آتی ہيں .

پورا  " درگاہ شريف کا نيا ڈيزائن تقريباً پورے کا

 . لکڑی سے معرا ہے۔"

 ئەرەپچە: َحَطٌب، َخَشٌب .

 

 

 واحد( -}لُک + َنت{ )عربی()مؤنث  لُْکنَت

كېكەچ ، تىل چاينىماق، دۇدۇقلىماق / ہکالپن، 

تتالہٹ، توتالپن نيز خوف يا گھبراہٹ کے باعث 

رک رک کر بولنا، ہکالہٹ، صاف لفظ ادا نہ ہو 

 سکنے کی کيفيت۔

لوگوں کو کہتا تھا کہ باپ " زبان ميں لکنت جو 

کے رعب داب کی وجہ سے بچپن ميں پيدا ہو گئی 

 تھی۔" .

 ئەرەپچە: لُْكنَةٌ ) لَِكَن الرجل( .

 

 }ِلکھ + کھا + َپڑھا{ )سنسکرت( ِلکّھا پَڑھا

 زىيالىي، تەربىيە كۆرگەن، بىلىملىك / تعليم يافتہ .

 ئەرەپچە: ُمتَعَل ٌِم، ُمثَقٌَّف.

 

 واحد( -سنسکرت()مؤنث }لَِکير{ ) لَِکیر

 جمع: لَِکيريں }لَکی + ريں )ی مجہول({ 

 سىزىق / سطر .

" لفظوں کے انبار سے تم نے کيا نکاال يا يوں ہی 

 حرفوں کی لکيروں کو پڑھ ڈاال " .

 ئەرەپچە: َسْطٌر.

 

 م…….. ل 

 

 }لَم + با{ )سنسکرت( لَْمبا

 ئاياللىق شەكلى : لَْمبی }لَم + بی{ 

 م + بے{جمع: لَْمبے }لَ 

 . طويل دراز،/  ئۇزۇن ①

 " بال اتنے لمبے کہ ٹخنوں تک آتے۔" .

 ئەرەپچە: َطِوْيٌل.

 . اونچا بلند،/  ئۈستۈن يۇقىرى، ②

، ُمْرتَِفٌع.ئە  رەپچە: َعال 

 

 

 }لَم + با + ای{ )سنسکرت( لَْمبائی

 واحد( -)مؤنث 

 جمع: لَْمبائِياں }لَم +با + اِياں )ی مجہول({ 
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 رازی، طوالت، لمبان .ئۇزۇنلۇق / د

انچ بڑھتی  4تا  3" مچھلی ہر سال لمبائی ميں 

 ہے۔" .

 

 ()انگريزی(Limited}ِلمی + ٹَڈ{ ) ِلِمیٹَڈ

 يەنە بىرخىل يېزىلىشى " " 

 ِلِميٹيڈ }ِلمی + ٹيڈ )ی مجہول({ 

 چەكلىك / محدود، تھوڑا، کم .

" اسالم.... شخصی گورنمنٹ سے موافق نہيں اور 

 کی کو مانتا ہے۔" .نہ لميٹڈ مانر

 ئەرەپچە: َمْحُدوٌد.

 

 ن……….. ل 

 

 واحد( -()انگريزی()مذکر Lunch}لَْنچ{) لَْنچ

چۈشلۈك تاماق، چۈشلۈك زىياپەت / دوپہر کا کھانا 

 يا دوپہر کے کھانے کی دعوت .

" دن بھر اپنے فرائض منصبی انجام ديتے، لنچ 

 کے ليے گھر جاتے پھر آکر بيٹھ جاتے۔" .

 َداء.َغَداٌء، َمأَْدبَةُ غ ئەرەپچە:

 

 واحد( -}لَن )ن غنہ( + َگر{ )فارسی()مذکر  لَْنَگر

لەڭگەر ) كېمىنى بىر جايدا توختىتىپ تۇرۇش 

ئۈچۈن ، زەنجىرگە بېكىتىپ سۇ ئاستىغا تاشلىنىدىغان 

چاڭگاكسىمان ئېغىر تۆمۈر ( / لوہے کا ايک نوک 

دار وزن جو بحری جہاز ميں رسے يا زنجير سے 

ندھ کر رکھا جاتا ہے اور جہاں جہاز ٹھہرانا ہو با

 وہاں اسے سمندر ميں گرا ديتے ہيں .

 

 ؎ ادھر ان کو يہ جلدی ہے کہ ساحل پر اتر آؤ

 ادھر طوفان کا يہ عالم کہ لنگر رقص کرتا ہے

 . ئەرەپچە: ِمْرَساةٌ 

 

 

 

 }لَْنگ )ن غنہ( + ڑا{ )پراکرت( لَْنْگڑا

 واحد( -)مذکر 

 ى : لَْنْگڑی }لَْنگ )ن غنہ( + ڑی{ ئاياللىق شەكل

 جمع: لَْنْگڑے }لَْنگ )ن غنہ( + ڑے{

ئاقساق، توكۇر / ايک پاؤں يا ٹانگ سے معذور، 

 جس کا ايک پاؤں بيکار يا سوکھ گيا ہو .

" پھر لنگڑے کمہار کی کوٹھڑی اور .... ايک 

 چھوٹا سا پکا مکان۔" .

 ئەرەپچە: اَْعَرُج.

 

 

 + ُگور{ )پراکرت( }لَن )ن غنہ( لَْنُگور

 واحد( -)مذکر 

ئىتباش مايمۇن / ايک نوع کا بندر جس کا منھ کاال 

اور دم لمبی ہوتی ہے، يہ عام بندر سے زيادہ 

 طاقت ور ہوتا ہے۔

" اکبر اعظم کی قبر کے ارد گرد غزال ديکھے 

 اور لنگور ديکھے۔" .

 ئەرەپچە: ُربَّاٌح )ج( َربَاِبْيُح.
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و……. ل   

 )و مجہول( + ڑا{ )سنسکرت(}لوتھ  لوتْھڑا

بىر لوقما گۆش / گوشت کا ٹکڑا جس ميں ہڈی نہ 

 ہو، گوشت کا پرچہ .

 ئەرەپچە: ُمْضغَةُ 

 

 }لو )و مجہول( + ٹا{ )پراکرت( لوٹا

 واحد( -)مذکر 

 جمع: لوٹے }لو )و مجہول( + ٹے{ 

ئاپتۇۋا / آفتابہ ، ايک قسم کا ٹونٹی دار پانی 

مٹی کا بنا ہوا ہوتا ہے رکھنے کا برتن جو دھات يا 

. 

" حکم ديا کہ پانی کا لوٹا ميرے ہاتھ ميں تھما دو۔" 

. 

 ئەرەپچە: ابريق.

 

 

 

 }لَو )و لين( + ٹا + نا{ )سنسکرت( لَوٹانا

 قايتۇرماق، ياندۇرماق / واپس کرنا .

 

 ؎ ڈھونڈتی ہيں تجھے انور کی نگاہيں ہر دم

 آکے لوٹا دو وہی گيت پرانے ميرے 

 

 اَْرَجَع، اعاد.ئەرەپچە: 

 

 }لَوٹ )و لين( + نا{ )پراکرت( لَوٹْنا

قايتىماق، چېكىنمەك، يانماق / واپس ہونا، پھرنا، 

 بازگشت کرنا، مراجعت کرنا .

" آئی ايس پی آر کے دھڑے ميں لوٹے بمشکل چند 

 روز ہوئے تھے کہ ايک اور دورہ نکل آيا۔" .

 ئەرەپچە: عاد، رجع.

 

 کرت(}لوگ )و مجہول({ )سنس لوگ

 جمع( -)مذکر 

كىشلەر، ئىنسانالر / بہت سے آدمی، اشخاص؛ افراد 

. 

" کچھ لوگ نو کيلی کيلوں کے بستر پر ليٹ جاتے 

 ہيں کبھی نہاتے دھوتے بھی نہيں۔" .

 ئەرەپچە: اُناٌس .

 

 

 }لوم )و مجہول( + ڑی{ )پراکرت( لوْمڑی

 واحد( -)مؤنث 

جمع: لوْمِڑياں }لوم )و مجہول( + ِڑياں )ی 

 مجہول({

 ئەركەك شەكلى : لوَمڑ }لو + َمڑ )و مجہول({ 

 تۈلكە.

" وہ ميرے قدموں ميں پس کر لومڑی کا بچہ ايسا 

 رہ جاتا ہے۔" .

 ئەرەپچە: ثعلب.

  a foxئىنگلىزچە: 

 

 }لَوں )و لين( + ڈا{ )سنسکرت( لَوْنڈا

يىگىت / لڑکا، وہ لڑکا جس کی ابھی داڑھی مونچھ 
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 نہ نکلی ہو .

 غالم.ئەرەپچە: 

 

 }لَون )و لين، ن غنہ( + ڈی{ )سنسکرت( لَوْنڈی

 واحد( -)مؤنث 

 ئەرلىك شەكلى : لَوْنڈا }لَون )و لين( + ڈا{ 

 جمع: لَوْنِڈياں }لَون )و لين( + ِڈياں{

قىز ؛ خىزمەتچى ئايال، دېدەك / لڑکی، مراد؛ باندی، 

 مالزم لڑکی .

" کيا مرد صرف اسی صورت ميں عورت کو چاہتا 

 وہ اس کی لونڈی بن کر رہے۔" .  ہے کہ

 ئەرەپچە: جارية.

 

 }لَوْنگ )واؤ لين، ن غنہ({ )سنسکرت( لَوْنگ

 يەنە بىرخىل يىزىلىشى " " 

 لونگ }لونگ )واؤ مجہول، ن غنہ({ 

 قەلەمپۇر / قرنفل .

 ئەرەپچە: قََرْنفُل.

 

 }لو )و مجہول( + ہا{ )پراکرت( لوہا

 واحد( -)مذکر 

 ل( + ہے{ جمع: لوہے }لو )و مجہ

 . حديد/  تۆمۈر ①

" يکايک يہ کھلونا کپڑے يا لوہے يا ربڑ يا 

پالسٹک کی بنی ہوئی شے نہيں رہ جاتا بلکہ 

باقاعدہ سانس لينے، ہنسنے، رونے، بگڑنے يا پيار 

 کرنے لگتا ہے۔" .

 ئەرەپچە: حديد.

 اور درزی جو استری /  داغمال دەزمال، ②

 ۔(اللغات امعج) ہيں۔ کرتے استعمال وغيرہ دھوبی

 ةٌ.ِمْكَوا: ئەرەپچە

 }لو )و مجہول( + ہار{ )سنسکرت( لوہار

 )مذکر(

ئاياللىق شەكلى : لوہاَرن }لو )و مجہول( + ہا + 

 َرن{ 

تومۇرچى / لوہے کی چيزيں بنانے واال، لوہے کا 

 کام کرنے واال، حداد .

" يہ وہ لوگ تھے جو سبزياں اور پھل بيچتے تھے 

 بڑھئی تھے۔" . يا موچی، لوہار اور

 ئەرەپچە: حداد.

 

 ہ…….. ل 

 

 }لَْہر )فتحہ ل مجہول({ )سنسکرت( لَْہر

 واحد( -)مؤنث 

 جمع: لَْہريں }لَہ + ريں )ی مجہول({ 

 ہوا جو سلسلہ وہ کا پانی/  ئۆركەش دولقۇن، ①

 ہے، ہوتا نمودار پر آب سطح سے تحريک کی

 . ہلکورا موج،

اچھال کر  " يکبارگی زور کی لہر آئی اور اسے

 کنارے پر ڈالتی پلٹ گئی۔" .

 ئەرەپچە: َمْوٌج.

 ئېقىمى، ،ھاۋا ئېقىمى ئاۋازالرنىڭ ياكى ھاۋا ②

 . موج کی وغيرہ آواز يا ہوا/  دولقىنى ئاۋاز

 

 ؎ کبھی خوشبو کی اگر لہر سی پاتا ہوں فضا ميں

 تو سمجھتا ہوں کہ تم، بال سکھاتے ہو ہوا ميں

 

 تَيَّاٌر. ئەرەپچە: 

 

 

}لَہ )فتحہ ل مجہول( + را + نا{  رانالَہْ 

 )سنسکرت(
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 . مارنا موج /  دولقۇنلىماق ①

" آپ ان شعراء کی عظيم و ضخيم شاعری، سمندر 

کی طرح لہراتی، جھومتی اور گونجتی ہوئی 

 محسوس ہوگی۔" .

َج الَماُء.   ئەرەپچە: تََموَّ

 

 }لَہ )فتحہ ل مجہول( + َسن{ )سنسکرت( لَْہَسن

 سامساق.

 پچە: ثُوٌم.ئەرە

 

}لَہ )فتحہ ل مجہول( + لَہا + نا{  لَْہلَہانا

 )سنسکرت(

 فعل الزم 

 لەپىلدىمەك ، شاخالر شامالدا پۇالڭلىماق .

 ئەرەپچە: َخفََق العَلَُم، تََرْفَرَف العَلَُم ،تََمايََل الغُْصُن.

 

 ی………. ل 

 

}ِلی + بارٹ + ری{  ِلیبارٹْری

(laboratory)انگريزی() 

 خىل يېزىلىشى "" يەنە بىر

 ِليبوِرٹْری }لی + بو + ِرٹ + ری{ 

تەجرىبىخانا ، تەجرىبە ئۆتكۈزۈلىدىغان ، تەجرىبە 

قىلىنىدىغان ئۆي ، جاي / عموماً سائنسی آالت اور 

 مشينوں سے ليس تجربہ گاہ .

 ئەرەپچە: َمْعَمٌل ِعْلِمي، ُمْختَبٌَر.

 

 }لے + پا + لَک{ لے پالَک

 ليا ہوا لڑکا يا لڑکی .بېقىۋالغان باال / گود 

" سسرال والوں نے دونوں مياں بيوی پر دباؤ ڈاال 

 تو بھی يہ لے پالک ان کی بہو بن سکتی ہے۔" .

 ئەرەپچە: ُمتَبَنّٰى.

 

}لَے )ی لين( + ٹَر + بَْکس{  لَیٹَر بَْکس

 )انگريزی(

 پوچتا ساندۇقى .

 ئەرەپچە: ُصْنُدوُق البَِرْيد.

 

+ ِرين{ }ليٹ )ی مجہول(  لیٹِْرین

(Latrine)انگريزی() 

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 ليٹِرن }ليٹ + ِرن{ 

 واحد( -)مذکر، مؤنث 

جمع: ليٹِْرينيں }ليٹ )ی مجہول( + ری + نيں )ی 

 مجہول({ 

ھاجەتخانا، تەرەتخانا / جائے ضرور خصوصاً جو 

 کسی کيمپ، ہسپتال يا بيرکوں ميں ہو، پاخانہ .

ہے جو خمدار راستے  " جس ميں سوراخ دار برتن

ميں زمين دوز نالی سے ملحق ہے يہ فلش سسٹم 

 کی ليٹرين ہے۔" .

 ئەرەپچە: ِمْرَحاض.

 

 }ِليد{ )مقامی( ِلید

 تېزەك / گھوڑے گدھے وغيرہ کا فضلہ .
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ا……….. م   

 

 واحد( -}ما + تھا{ )پراکرت()مذکر  ماتھا

 جمع: ماتھے }ما + تھے{ 

 پېشانە / پيشانی .

ھ ڑے آدمی کا ماتھا مختصر جب کہ باشعور کا " ک

 ماتھا نسبتاً زيادہ چوڑا تھا۔" .

 ئەرەپچە: َجْبَھةٌ.

 ()انگريزی(Match Box}ما + ِچس{) ماِچس

 واحد( -)مؤنث 

 جمع: ماِچسيں }ما + ِچسيں{ 

سەرەڭگە ، سەرەڭگە تېلى / ديا سالئی، ديا سالئی 

 کی ڈبيا .

يل کی ٹوپی ميں " پاجامہ نما نيکرکی جيب .... ج

 لپيٹی بيٹری اور ماچس پڑی تھی۔" .

 ئەرەپچە: ِكْبِرْيٌت، ُعوُد ِكْبِرْيت.

 

 }ما + َدری + َزبان{ ماَدری َزبان

 واحد( -)مؤنث 

 جمع: ماَدری َزبانيں }ما + َدری + َزبا + نيں{ 

 ئانا تىل / اپنی بولی، ماں کی زبان .

" کسی بچے کو نو سال کی عمر تک کسی دوسری 

زبان والے ملک ميں بسا ديا جائے تو وہ اپنی 

 مادری زبان مکمل طور پر بھول جاتا ہے " .

 اللغة األم. ئەرەپچە: 

 

 

 واحد( -}ما + َدہ{ )فارسی()مؤنث  ماَدہ

 قارشى شەكلى : نَر }نَر{ 

چىشى جىنىسقا مەنسۇپ / مؤنث جانداروں کے 

 ليے، نر کے برعکس مستعمل .

 

 اڑھی ہو اور نہ مونچھ؎ تہذيب مغربی کی نہ ڈ

 صورت يہ کہہ رہی ہے کہ نر ہوں نہ مادہ ہوں
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 ئەرەپچە: أُْنٰثى.

 

}ما + لے + َغنی + َمت{  ماِل َغنِیَمت

 )عربی(

 واحد( -)مذکر 

ھەربىي ئولجا، غەنىيمەت / دشمن کا مال جو لڑائی 

 ميں ہاتھ آئے .

" مال غنيمت ميں خيانت کرنا، جہنم کا جھونکا 

 ہے۔" .

 چە: َغنِْيَمةٌ.ئەرەپ

 

 واحد( -}مال + گا + ڑی{)مؤنث  مال گاڑی

 جمع: مال گاِڑياں }مال + گا + ِڑياں{ 

يۈك پويىزى / وہ ريل گاڑی جس ميں صرف مال و 

 اسباب الدا جاتا ہے .

 " مال گاڑی کے ڈبے بنانے کا انتظام کيا گيا۔" .

 ئەرەپچە: قَِطاُر البََضائِع.

 

 

 واحد( -رت()مؤنث }مام + تا{ )سنسک ماْمتا

ئانىنىڭ بالىسىغا بولغان ھېسداشلىقى، كۆيۈمچانلىقى / 

 ماں کی محبت، الفت مادری، ماں کا پيار .

" صديق صاحب نے انسان اور حيوان کے درميان 

 مامتا کی قدر مشترک کو موضوع بنايا ہے۔" .

 ئەرەپچە: حنان األم و حنين األم.

 واحد( -}ما + ُموں{ )سنسکرت()مذکر  ماُموں

 ئاياللىق شەكلى : ممانی }َمما + نی{ 

 تاغا ) ئانىنىڭ ئەر قېرىندىشى( / ماں کا بھائی .

" ہے تو وہ ميرے ماموں کا بيٹا مگر ........ بالکل 

 بھيڈ کٹ لگتا ہے۔" .

 ئەرەپچە: َخاٌل.

 

 

 واحد( -}ماں{ )پراکرت()مؤنث  ماں

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 ما }ما{ 

 باپ }باپ{  ئەرلىك شەكلى :

 جمع: مائيں }ما + اِيں )ی مجہول({

 ئانا / والدہ .

 " تم ابنارمل بچوں کی ماں بننا چاہتی ہو" .

 ئەرەپچە: اُمٌّ.

  A motherئىنگلىزچە: 

 

 

 ()انگريزی(monitor}ما + نی + ٹَر{) مانِیٹَر

سىنىپ باشلىقى / وہ طالب علم جسے استاد جماعت 

ی نگرانی اور ميں سے چن کر دوسرے ساتھيوں ک

 رہنمائی کے ليے مقرر کرے .

 

. ِ  ئەرەپچە: َعِرْيُف الَصف 

 

 واحد( -}ماہ{ )فارسی()مذکر  ماہ

 ئاي ) مىالدىيە ياكى ھىجرىيە ئايلىرى( / مہينا . 

" حسب ہدايت وزارت تعليم کے عملے کے 

مندرجہ ذيل مالزمين کو ان کی ايک ماہ کی تنخواہ 
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متعلق صدر  کے برابر اعزازيہ عطا کرنے سے

 مملکت کی منظوری ارسال خدمت ہے" .

 ئەرەپچە: َشْھٌر.

  monthئىنگلىزچە:

 

 }ماہ + نا + َمہ{ )فارسی( ماہْنَاَمہ

ئايلىق ژۇرنال / ہر مہينے شائع ہونے واال رسالہ، 

 ماہوار رسالہ .

 ئەرەپچە: َمَجلَّةٌ َشْھِريَّةٌ .

 

 

 واحد( -}ما + ہی{ )فارسی()مؤنث  ماہی

 مچھلی .بېلىق / 

" دريا مٹی شامل کرتا رہتا ہے .... اور افزائش 

 ماہی کے ليے مفيد ہوتا ہے۔" .

 ئەرەپچە: َسَمٌك.

 

 }ما +ہی + ِگير{ )فارسی( ماہی ِگیر

 واحد( -)مذکر 

بېلىقچى ، بېلىق تۇتۇش بىلەن شۇغۇللىنىدىغان ئادەم / 

 مچھلياں پکڑنے واال پيشہ ور، مچھيرا، ماچھی .

لوگ آس پاس کے ماہی گير اور " وہاں کے سب 

 کسان سھبی اس کی بے حد عزت کرتے تھے۔" .

اٌك.  ئەرەپچە: َسمَّ

 

ب………. م   

 }َمبا + دا{ )فارسی( َمبادا

ئالالھ تائاال بۇ ئىشنى يۈز بەرگۈزمىگەي / خدا نہ 

 کرے، خدانخواستہ .

" جس خيال خام ميں تو مبتال ہے .... ذہن سے 

 س کی خبر ہو جائے۔" .نکال دے۔ مبادا بادشاہ کو ا

 ئەرەپچە: السمح هللا.

 

ٹ……. م   

 واحد( -}ُمٹا + پا{ )ہندی()مذکر  ُمٹاپا

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 موٹاپا }مو + ٹا + پا{ 

 سېمىزلىك / فربہی، موٹاپن .

" ہر پسلی زبان کی طرح نظر آتی ہے اب اس کا 

 مٹاپا جاتا رہا۔" .

 ئەرەپچە: ِسْمنَةٌ.

 fatnessئىنگلىزچە: 

 

 

 }ِمٹا + نا{ )سنسکرت( ِمٹانا

خەت ئۆچۈرمەك، داغ قاتارلىقالرنىڭ ئىزىنى 

يوقاتماق / تحرير، داغ يا نشان وغيرہ کو صاف 

 کرنا .

 ئەرەپچە: َمَحا يَْمُحو َمْحًوا الكتابة .

 

 

 

 واحد( -}َمٹ + کا{ )سنسکرت()مذکر  َمٹْکا

 جمع: َمٹْکے }َمٹ + کے{ 

ساپال كۈپ / پانی رکھنے کا  سۇ قاچىلىنىدىغان چوڭ

بيضوی شکل کا مٹی کا بنا ہوا بڑا گھڑا جو بڑے 

 منہ کا ہوتا ہے .
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" مندر کی چارديواری ميں ايک پيپل کا درخت ہے 

جس کے نيچے رستے کے عين نکڑ پر پانی کا 

 مٹکا ہے۔".

.  ئەرەپچە: ِزْيُر َماء 

 

 

 

 واحد( -}ِمٹھاس{ )ہندی()مؤنث  ِمٹھاس

ىق، شېرىن ، لەززەتلىك / شيرينی، تەملىك، تاتل

 حالوت، ميٹھا مزہ، ميٹھا پن )کھٹاس کا ضد( .

" اس طرح يہ کم از کم بولتے تو رہيں گے اور 

 محفل مٹھاس ميں کھوئی رہے گی۔" .

 ئەرەپچە: َحالَوةٌ، ُعذُوبَةٌ.

 sweetnessئىنگلىزچە: 

 

 

 }ِمٹھا + ای{ )پراکرت( ِمٹھائی

تاتلىق يېمەكلىكلەر /  تۇرۇم ، ھەر خىل -تاتلىق 

مقررہ طريقوں سے آٹے يا ميدے اور چينی دودھ 

وغيرہ سے بنائی ہوئی ميٹھی اشيا جو عموماً 

 حلوائی بناتے ہيں .

 ئەرەپچە: حلويات.

 }ُمٹھ + ٹھی{ )پراکرت( ُمٹّھی

 مشت . مۇشت / 

 ئەرەپچە: قَْبَضةُ يَد  .

 

 

 

 

 واحد( -}ِمٹ + ٹی{ )سنسکرت()مؤنث  ِمٹّی

 يەنە بىرخىل يېزىلىشى " " 

 َمٹ ی }َمٹ + ٹی{ 

عناصر اربعہ ميں سے ايک عنصر  توپا، تۇپراق /

. 

" اس خدا کی قدرت کی نشانيوں ميں سے ايک يہ 

بھی ہے کہ اس نے تم لوگوں کو مٹی سے پيدا کيا" 

. 

 ئەرەپچە: تَُراٌب.

 . غبار گرد،/  توزان - چاڭ ②

 "وکی مياں نے تھوڑی سی مٹی اٹھائی" .

 ئەرەپچە: غبار.
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ث………. م   

 }َمثَل + لَث{ )عربی( َمثَلَّث

 ثيں }ُمثَل + لَثيں )ی مجہول({ جمع: ُمثَلَّ 

 ن کونوں واال .ئۈچ بۇلۇڭ، ئۈچ چاسا / تي

" شيش محل کے مثلث مستطيل مخمس مثمن 

 شيشے تانوں کی چھوٹ سے جگ مگا اٹھے۔" .

 ئەرەپچە: مثلث.

 

 

ج………. م   

 واحد( -+ َسَمہ{ )عربی()مذکر  س}ُمجَ  ُمَجسََّمہ

 جمع: ُمَجسَّمے }ُمَجس + َسمے{ 

ھەيكەل / بت جو پتھر، دھات يا مٹی وغيرہ سے 

 بنايا گيا ہو .

" ميں بندرگاہ کے نزديک ايک شہر تعمير کروں 

گا اور اس بندرگاہ کے جزيرے پر ايک مجسمہ 

 نصب کروں گا۔".

 ئەرەپچە: تِْمثاٌل.

  statueئىنگلىزچە: 

 

چ………. م   

 

 واحد( -}َمچان{ )سنسکرت()مؤنث  َمچان

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 َمچانا }َمچا + نا{ 

تەكچە / وہ لکڑياں يا تختے جو ديوار ميں اونچی 

 ھنے کے ليے بنا ديئے جاتے ہيں .جگہ سامان رک

" انھوں نے پيوندوں والی رضائی لپيٹ کر مچان 

 پر رکھ دی۔" .

.  ئەرەپچە: َرفٌّ

 

 

 }َمچھ + چَھر{ )پراکرت()مذکر( ھَّرَمچ

 ا / ايک چھوٹا اڑنے واال کيڑا .پاش

" مچھر بہت ہوتے ہيں جو شب خون مارکر بڑا 

 ہنگامہ برپا کرتے ہيں۔" .

 ئەرەپچە: بَعُوَضةٌ.

  a mosquitoئىنگلىزچە: 

 

 

 واحد( -چھ + لی{ )سنسکرت()مؤنث }مَ  َمچْھلی

 مع: َمچْھِلياں }َمچھ + ِلياں{ ج

م لمبوترا ہوتا ق / ايک آبی جانور جو بالعموبېلى

 ہے، ماہی، حوت .

" مچھلی نيبو کے عرق ميں پياز بھون کر تلی گئی 

 تھی" .

 ئەرەپچە: َسَمٌك.

 a fishئىنگلىزچە: 
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ح………. م   

 

 واحد( -َحل + لَہ{ )عربی()مذکر }مَ  َمَحلَّہ

 جمع: َمَحل ے }َمَحل + لے{ 

بىرنەچچە كوچىنى  مەھەەلل )شەھەر ياكى يېزىالرنىڭ

ئۆز ئىچىگە ئالغان بىر بۆلىكى( / شہر کا کوئی 

حصہ، آبادی يا مکانات کا ايک مخصوص نامزد 

 حصہ .

" ان کے پڑوسی اور محلے کے لوگ اپنے اہم 

 معامالت ميں ان سے اکثر مشورہ کرتے تھے" .

.  ئەرەپچە: َحيٌّ

 

 }ِمح )کسرہ م مجہول( + نَتی{ )عربی( ِمْحنَتی

 واحد( -)مذکر 

تالماس ، جاپاكەش / محنت  -تىرىشچان، ھارماس 

 اال، کام ميں مصروف رہنے واال .کرنے و

 " فرمان صاحب بڑے محنتی استاد ہيں۔" .

 ئەرەپچە: ُمِجدٌّ، ُمْجتَِھٌد.

 

ر …….. م   

}َمر + َچْنٹ{  َمْرَچْنٹ

(merchant)انگريزی() 

 سودىگەر / تجارت کرنے واال، سوداگر، تاجر .

 ە: تاجر.ئەرەپچ

 

 }َمْرد{ )فارسی()مذکر( َمْرد

 نر( / كىشى مەنسۇپ جىنسقا ئەركەك) ئەر ①

 ( .نقيض کا عورت)

 

" عورت جب اپنی کرنی پر آجائے تو مرد کيا کر 

 سکتا ہے۔" .

 ئەرەپچە: رجل.

 . خاوند پتی، شوہر،( / ئېرى ئايالنىڭ)  ئەر②

" مجھے يہ بھی نہيں معلوم کہ ميں رانڈ ہوں يا 

 مرد زندہ ہے۔" .ميرا 

 ئەرەپچە: زوج.

 . دلير بہادر،/  جۈرئەتلىك باتۇر، قەھرىمان، ③

" مرد ايسے موقعوں پر خون کر ديتے ہيں اور 

 نامزد خودکشی۔" .

 ئەرەپچە: بَاِسٌل، بََطٌل.

 

 }ُمر + دار{ )فارسی()مذکر( ُمْردار

وہ  تاپ )ھايۋانات ياكى جانلىقالرنىڭ ئۆلۈكى( / 

گيا ہو، مردہ جانور، )ذبيحہ کے جانور جو خود مر 

 مقابل( .

" شاہين کی نظر ہميشہ بلند ہوتی ہے، وہ بھوکا 

 بھی ہو تو مردار پر نہيں جھکتا۔" .

 ئەرەپچە: ِجْيفَةٌ.

 

م + ُشما + ری{ }َمر + دُ  َمْرُدم ُشماری

 )فارسی(

 )مؤنث(

 جمع: ُمْرُدم ُشماِرياں }َمر + ُدم + ُشما + ِرياں{ 

ك / ملک کے باشندوں کو گننے نوپۇس تەكشۈرمە

 کا عمل، آبادی کی تعداد کا شمار يا گنتی .

" يہ بات تو دفتر مال کے ريکارڈ سے معلوم ہو 

گی اور مردم شماری کرنے والوں کو اس کا پتہ ہو 

 گا۔" .

 ئەرەپچە: إْحَصاُء النُّفُوس.
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 واحد( -ر + َدہ{ )فارسی()مذکر }مُ  ُمْرَدہ

  جمع: ُمْردے }ُمْر + دے{

ا ہوا، بے جان )زندہ کا جەسەت، ئۆلۈك / مر

 نقيض( .

 " يہ سطح مردہ خليوں سے بنی ہوتی ہے۔" .

 ئەرەپچە: َمي ٌِت.

 

 واحد( -}ُمْرغ{ )فارسی()مذکر  ُمْرغ

 خوراز / مرغا .

 ئەرەپچە: ديك.

  a cockئىنگلىزچە: 

 

 

 -غا + بی{ )فارسی()مؤنث  }ُمْر + ُمْرغابی

 واحد(

 }ُمر + غا + بِياں{  جمع: ُمْرغابِياں

رند، ئۆردەك / پانی ميں رہنے واال ايک مشہور پ

 قاز .

" جھاڑيوں کے ايک سرے پر بيٹھی مرغابيوں نے 

 سر مالئے۔" .

 ئەرەپچە: بَطَّةٌ.

 

 }ُمر + غی{ )فارسی( ُمْرغی

 مېكىيان / مرغے کی مادہ .

 ئەرەپچە: دجاجة.

 

ز……. م   

 }ُمز + ُدور{ )فارسی( ُمْزُدور

كار، يالالنما ئىشچى / اُجرت پر محنت و مشقت مەدى

 کا کام کرنے واال .

" قلم کے مزدور بنے رہے اور جو کچھ ميسر آيا 

 اسی ميں بسر کرلی۔" .

اٌل .  ئەرەپچە: اجير، ُعمَّ

 

س……….. م   

َدہ  واحد( -}ُمَسْو + َوَدہ{ )عربی()مذکر  ُمَسوَّ

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

َدہ }ُمَسْو +  َوَدہ{  ُمَسوَّ

دے }ُمَسْو + َودے  { جمع: ُمَسوَّ

بىرەر ئەسەرنىڭ ئاپتور تەرىپىدىن بىۋاسىتە يېزىلغان 

نۇسخىسى ، ئەسلىي نۇسخىسى ، كۇپىيىسى : 

ماقالىنىڭ ئورىگىنالى / ابتدائی تحرير جس ميں 

اصالح و ترميم کی گنجائش ہو نيز اصل تحرير 

کسی مضمون يا کتاب کی جو مصنف کے قلم کی 

 .ہو 

" ايک نامکمل ناول کا مسودہ ديکھ رہی اور سبز 

موجوں کی موسيقی سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔" 

. 

َدةٌ و ُمْسَودَّةٌ.  ئەرەپچە: ُمَسوَّ

 

 



306 
 

 

ش………. م   

 }َمْشک{ )فارسی( َمْشک

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 َمَشک }َمَشک{ 

تۇلۇم / پانی بھرنے اور لے جانے کے ليے کسی 

کھال کا بنا ہوا تھيلے کی شکل کا جانور کی سالم 

ظرف جس کا منھ چھوٹا ہوتا ہے، وہ بکری يا بھيڑ 

کی سلی ہوئی کھال جس سے سقے پانی بھرتے 

 ہيں .

 ئەرەپچە: ِسقاٌء.

السق اء: من يوزع الماء على البيوت قبل دخول 

 الحنفيات إليھا.

 

 

 

 }َمش + کی + َزہ{ )فارسی( َمْشِکیَزہ

 مشک نيز چمڑے کی بوتل . كىچىك تۇلۇم / چھوٹی

 ئەرەپچە: قِْربَةٌ، َوْطٌب.

ع……… م   

 }ِمع + َدہ{ )عربی( ِمْعَدہ

ئاشقازان / پيٹ کے اندر ايک تھيلی کی طرح کا 

عضو جس ميں کھانا رہتا اور ہضم ہوتا ہے، 

 اوجھڑی .

 ئەرەپچە: َمِعَدةٌ.

 

}ِمع + يا + رے + ِزن + َدگی{ ِمْعیار ِزْنَدگی  

سى / زندگی بسر کرنے کا ڈھنگ تۇرمۇش سەۋىيى

. 

 ئەرەپچە: مستوى الحياة.

 

 

ک……… م   

 }َمک + ڑی{ )پراکرت( َمْکڑی

 ئۆمۈچۈك / مکڑ کی مادہ، مادہ مکڑ .

 ئەرەپچە: عنكبوت.

 

گ………. م   

 }َمَگر + َمچْھ{ )سنسکرت( َمَگرَمچھ

تىمساھ / چھپکلی سے مشابہ ليکن بہت بڑا ايک 

 ً  پانی يا دلدل ميں خطرناک دريائی جانور جو عموما

 رہتا ہے اور خشکی پر بھی آ جاتا ہے .

 ئەرەپچە: تمساح.
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ن……… م   

 }َمن + ِدر{ )سنسکرت()مذکر( َمْنِدر

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 َمْنَدر }َمن + َدر{ 

 ہندوؤں کا عبادت خانہ . بۇتخانا / 

 " اسے اپنے مندر مسجد، گوردوارے چاہئيں۔" .

 كي.ئەرەپچە: معبد ھندو

 

 -}َمن )ن غنہ( + َگل{ )سنسکرت()مذکر  َمْنَگل

 واحد(

 سەيشەنبە / سہ شنبہ .

 

 کر کرتے ہيں اس طرح منگل کے روز؎ ش

 چين آتا ہے اس دل بيمار کو

 

 ئەرەپچە: يوم الثالثاء.

 

 

 }ُمْنہ )نون عنہ({ )ہندی()مذکر( ُمْنہ

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

ُموں }ُموں{ ُموہ  ُمنھ }ُمنھ )نون غنہ({ ُمو }ُمو{

 }ُموہ{ 

 دونوں تک ٹھوڑی سے ماتھے/  چىراي يۈز، ①

 . چہرہ ، حصہ کا درميان کے کنپٹيوں

 

پ کے منہ اب ميں آہيں بھرتا ؎ رونا کيسا? ڈھان

 ہوں

 ڈرتا ہوں کہيں جاگ نہ جائے کوئی مرا ہمسايا

 

 ئەرەپچە: وجە.

 

 جس سوراخ کا بيچ کے ہونٹوں دونوں/  ئېغىز ②

. ہيں کھاتے سے  

" اس سانپ سے مشابہہ جو اپنی دم کو اپنے منہ 

 ميں ليے ايک دائرے کو تشکيل ديتا ہے" .

ئەرەپچە: فٌَم ) من االنسان: فتحة في وجھە تنفتح 

 للتكلم و تناول الطعام والشراب( .

 

 

 -}مو )و مجہول( + ٹا{ )سنسکرت()مذکر  موٹا

 واحد(

 ق شەكلى : موٹی }مو + ٹی{ ئاياللى

 وٹے }مو )و مجہول + ٹے{جمع: م

 بھاری جسم واال )دبال کی ضد( . سېمىز / 

" نائٹروجن پودوں کے ليے اہم خوراک ہے.... 

 پھلی دار اجناس کے بيجو کو موٹا کرتی ہے۔" .

 ئەرەپچە: سمين.

 

}مو )و مجہول( + ٹَر + سا +  موٹَر سائِیِکل

 ای + ِکل{ )انگريزی(

 موتسىكلىت / موٹر بائيسکل .

 چە: دراجة نارية.ئەرەپ

 

}ُموچھ{ )سنسکرت( ُموچھ  

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 ُموْنچھ }ُموْنچھ )ن مغنونہ({ 

 بۇرۇت.

 ئەرەپچە: َشاِرٌب.
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}مو + چی{ )سنسکرت( موچی  

 )مذکر(

 ئاياللىق شەكلى : موَچن }مو )و مجہول( + َچن{ 

تے کی سالئی کا کام کرنے موزدۇز، ياماقچى / جو

 واال .

يٹھے موچی کو آواز دی کہ سامان پر " قريب ب

 نظر رکھے۔" .

 ئەرەپچە: إِْسَكافِيٌّ لالحذية.

 

 

 -}مور )و مجہول({ )سنسکرت()مذکر  مور

 واحد(

 چىشى شەكلى : موْرنی }مور )و مجہول( + نی{ 

 توز / طاؤس .

 

" مور تو اپنی مرضی سے اپنے ليے اپنی مورنی 

 کے ليے .... رقص کرتا ہے۔" .

 

 : َطاُؤوٌس.ئەرەپچە

 

 }موم )و مجہول( + بَت + تی{ موم بَتّی

شام )ھايۋان مېيىدىن ئوتتۇرىسىغا پىلىك بېكىتىپ 

ياسايدىغان چوكىسىمان چىراغ( / ڈورا لگا کر موم 

سے بنائی ہوئی بتی جو روشنی کے ليے جالئی 

 جاتی ہے۔ شمع .

 ئەرەپچە: َشْمٌع.

 

}ُموْنڈ )ن غنہ( + نا{ )پراکرت( ُموْنڈنا  

چاچنى ئۇستىرا بىلەن چۈشۈرمەك / استرے وغيرہ 

 سے بال صاف کرنا .

 ئەرەپچە: حلق الشعر.

 

 

ہ……… م   

( + دی{ }ِمْہن )کسرہ م مجہول، ن مغنونہ ِمْہْندی

 )سنسکرت(

 واحد( -)مؤنث 

جمع: ِمْہْنِدياں }ِمْہن )کسرہ م مجہول، ن مغنونہ( + 

 دياں{ 

تياں خېىنە / ايک پودے کی چھوٹی چھوٹی سبز پ

جنہيں پيس کر ہاتھ پاؤں اور بالوں ميں کچھ دير 

 لگائے رکھنے سے سرخ سا رنگ آجاتا ہے، ِحنا .

 

 ھيکا تھا بہار آئی نہ تھی جب تک؎ بناؤ ان کا پ

 مبارک ہوا نہيں مہندی کی رنگت بڑھتی جاتی ہے

 

 ئەرەپچە: ِحنَّاٌء .
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 واحد (  -}َمہی + نَہ{ )فارسی() مذکر  َمِہینَہ

 ەنە بىرخىل يېزىلىشى "ي " 

 نا{ َمِہينا }َمہی + 

 جمع: َمِہينے }َمہی + نے{ 

تيس يا  ئاي ) مىالدىيە ياكى ھىجرىيە ئايلىرى( /  

کا بارھواں اس سے کم و بيش دنوں کی مدت، سال 

 حصہ، ماہ، ماس، شہر۔

" اسی طرح مہينہ کے بارے ميں ربيع االول، ربيع 

 ے۔".الثانی اور رجب کا ذکر کيا گيا ہ

 شھر. ئەرەپچە: 

 

 }ِميخ{ )فارسی( ِمیخ

 . کيل/  مىخ ①

 ئەرەپچە: مسمار.

 . کھوْنٹی/  قوزۇق ②

 ئەرەپچە: َوتٌَد.

 

 

 }ميں )ی مجہول( + ڈَک{ )سنسکرت( میْنَڈک

پاقا )ئاساسەن ئېتىزالردىكى زىيانداش ھاشاراتالر 

بىلەن ئوزۇقلىنىدۇ ؛ يېزا ئىگىلىكىگە پايدىلىق ، بالىسى 

ئېتىز »دېيىلىدۇ . يېشىل پاقا ئادەتتە « ققۇمچا»

دەپمۇ ئاتىلىدۇ( / ايک قسم کا چھوٹا آبی « توخۇسى

جانور جو خشکی پر بھی رہ سکتا ہے، اکثر 

تاالبوں جوہڑوں وغيرہ کے کناروں پر ٹرايا کرتا 

 ہے، غوک۔

 ئەرەپچە: ِضْفَدٌع.

 

}ميں )ی مجہول( + ڈھا{ )سنسکرت( میْنڈھا  

 نر، دن بہ۔قوچقار / بھيڑ کا 

 ئەرەپچە: َكْبٌش.

 

}مين )ی مجہول( + ڈھی{ میْنڈھی  

ئۆرۈمە چاچ / بالوں کی چھوٹی لٹ جسے چوٹی 

 کی طرح گوندھا گيا ہو، ميْنڈی۔

 ئەرەپچە: َضِفْيَرةٌ.

 

 

}ِميْنگ )ن غنہ( + نی{ )سنسکرت( ِمیْنْگنی  

ماياق ، قوي ، ئۆچكە ، تۈگە قاتارلىق بەزى 

كەپتەر قاتارلىق بەزى ھايۋانالرنىڭ ، توخۇ ، 

چوہ ے، اونٹ، بکری،  / قۇشالرنىڭ يۇمىالق پوقى 

خرگوش وغيرہ کی پيخال، وہ گول گول گولياں جو 

 حيوانات مذکورہ براز کے بجائے ہگتے ہيں، بيٹ۔

 ئەرەپچە: بَْعٌر.

 

واحد( -}ِميْنہ)نون غنہ({ )سنسکرت()مذکر  ِمیْنہ  

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

  )ن غنہ({ ِمينْھ }ِمينھْ 

يامغۇر / بارش، برسات، وہ پانی جو بادلوں سے 

 قطرہ قطرہ گرتا ہے، برکھا، باراں، ِميتھ۔

 

ڑکا او ِمينہ ٹب ٹب برسنے لگا۔""بادل اور سے ک  

 ئەرەپچە: مطر.
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 ا…….. ن 

 

ید  }نا + اُم + ِميد{ )فارسی( نااُِمّ

 ئۈمەدسىز / مايوس .

 ئەرەپچە: آيٌِس.

 

+ بی + نا{ )فارسی(}نا  نابِینا  

 قارىغۇ، كور، ئەما / کور چشم، اندھا .

 ئەرەپچە: اعمى.

  a blind manئىنگلىزچە: 

 

 }ناچ{ )پراکرت( ناچ

 رقص . ئۇسسۇل / 

 ئەرەپچە: َرْقٌص.

 

 }ناچ + نا{ )پراکرت( ناْچنا

ئۇسسۇل ئوينىماق، ساما سالماق / تھرکنا، رقص کرنا، 

جسمانی سے کام  ناچ سے مطابقت رکھنے والی حرکاتِ 

 لينا۔

" معانی سے الگ ہو کر بھی ہر لفظ کا اپنا ايک خاص 

تاثر ہوتا ہے .... کوئی لفظ ناچتا گنگناتا ہے کوئی روتا 

 بسورتا ہے۔" .

 ئەرەپچە: َرقََص.

 to danceئىنگلىزچە: 

 

 

 }نا + ُخن{ )فارسی( ناُخن

انگليوں کے سروں پر ہڈی کی مانند سخت  تىرناق / 

ھتا رہتا ہے اور کھجانے يا نوچنے کے حصہ جو بڑ

 ليے استعمال ہوتا ہے .

 ُظْفٌر. ئەرەپچە: 

  Nailئىنگلىزچە: 
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 }نا + خاں )و معدولہ( + َدہ{ ناخواْنَدہ

ساۋاتسىز، جاھىل، نادان / ان پڑھ، بے علم، جاہل، غير 

 پڑھا لکھا .

يٌّ ، َجاِھٌل.  ئەرەپچە: أُم ِ

 

ہ( + َدگی{ }نا + خاں )و معدول ناخواْنَدگی

 )فارسی(

ساۋاتسىز لىق، نادانلىق / لکھنے پڑھنے سے واقفيت نہ 

ہونا، ان پڑھ ہونے کی حالت، بے علمی، جہالت 

 )خواندگی کی ضد(

يَّةٌ، َجَھالَةٌ.  ئەرەپچە: أُم ِ

 

}نا+ ِريَل{ )پراکرت( ناِریَل  

كوكۇس / تاڑ کی قسم سے ايک بہت اونچا اور مشہور 

ضوی گول پھل لگتے ہيں .درخت جس پر بڑے اور بي  

 ئەرەپچە: جوز ھندي.

 

 

 }نا + َسَمجھ{ ناَسَمجھ

دۆت، گالۋاڭ، ئەخمەق / نادان، احمق؛ کم سن، کم عمر 

. 

 ئەرەپچە: غبي، َمْعتُوہٌ.

 

 واحد( -}ناش + تا{ )فارسی()مذکر  ناْشتا

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 ناِشتا }نا + ِشتا{ ناْشتَہ }ناش + تَہ{ 

 تے }ناش + تے{ جمع: ناشْ 

 

 ناشتا ، ئەتىگەنلىك تاماق / صبح کا کھانا .

 

" ميری طبيعت بوجھل ہے، ناشتا سينے پر دَھرا ہُوا 

 ہے۔" .

 ئەرەپچە: فطور، طعام الفطور.

 breakfastئىنگلىزچە: 

 

}نا + شُک + را{ ناُشکرا  

تۇزكور / احسان کا منکر، نعمتوں سے انکاری، جو 

دا نہ کرے، احسان فراموش۔خدا کی نعمتوں کا شکر ا  

 ئەرەپچە: ناكر الجميل.

 

 }نا + شُک + ری{ ناُشْکری

ياخشىلىق قىلغاننى بقلمەسلىك، ۋاپاغا جاپا قىلىش، 

ناشکرا ہونے کا عمل يا کيفيت،  تۇزكورلوق قىلىش / 

 احسان فراموشی، کفران نعمت، ناسپاسی .

 ئەرەپچە: نكران الجميل .

 

 

ے + اَع + ال )ا بشکل ی({ }نا + ِظم ناِظِم اَْعٰلی

 )عربی(

باش سېكرىتار / سب سے بڑا ناظم، سب سے بڑا منتظم 

 يا سربراہ، افسِر اعٰلی، ڈائريکٹر جنرل .

 ئەرەپچە: االمين العام، السكرتير العام.

 

 

 واحد( -}ناف{ )فارسی()مؤنث  ناف

پيٹ پر واقع كىندىك / جاندار کے جسم کے وسط ميں 

 آنول نال کا نشان .

" ان ميں سے موتياں تمام کی تمام ناف سے اوپر کی 

 ہيں۔" .

ةٌ.  ئەرەپچە: ُسرَّ
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 }نا + فَر + مان{ )فارسی( نافَْرمان

ئىسيانچى، ئاسىي، خىالپلىق قىلغۇچى / حکم نہ ماننے 

 واال، سرکش، باغی .

.  ئەرەپچە: عاص 

 

 

 }نان + با + ای{ )فارسی( نان بائی

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 وائی }نان + وا + ای{ نان 

ناۋاي / عموماً تندوری روٹی پکانے کا پيشہ کرنے واال 

 کاريگر .

 ئەرەپچە: َخبَّاٌز.

 

واحد( -}نا + او )و مجہول({ )پراکرت()مؤنث  ناؤ  

 " يەنە بىرخىل يېزىلىشى "

 ناو }نا + او )و مجہول({ 

 قېيىق، قولۋاق / چھوٹی کشتی، ڈونگی .

 

 

 ہے اترا ہوا؎ گھاٹ خالی ہے پانی 

 کوئی مالح بيٹھا نہيں ناؤ ميں

 

 قََواِرُب. ئەرەپچە: قَاِرٌب )ج( 

 

 }نا + ای{ نائی

 

ساتراش، چاچ ياسىغۇچى / بال تراشنے واال، ُموتراش، 

 حجامت کرنے واال، حجام .

 

ٌق.  ئەرەپچە: َحالَّ

 

 

 خ……. ن 

 

 واحد( -}نَخ + را{ )فارسی()مذکر  نَْخرا

 ى "" يەنە بىرخىل يېزىلىش

 نَْخَرہ }نَخ + َرہ{ 

 جمع: نَْخرے }نَخ + رے{ 

 

ناز قىلماق، ئەركىلىمەك / عورتوں اور معشوقوں کی 

حرکات و سکنات، خصوًصا ايسی حرکات جن ميں 

 بناوٹ اور حيلے بہانے شامل ہوں .

" نخرا .... يہ لفظ ہمارے يہاں ناز کے ساتھ وناز نخرا، 

رور اور تبخر کے مرکب ميں بھی بوال جاتا ہے اور غ

 کے معنی ديتا ہے۔" .

 ئەرەپچە: َداَلٌل، ُغنَاُج الَمْرأَةِ.

 

 

 د…… ن 

 

 }نَدی{ )سنسکرت( نَدی

 " يەنە بىرخىل يېزىلىغى "

 نَد ی }نَد + دی{ 

 دەريا، ئۆستەڭ / دريا .

 ئەرەپچە: نَْھٌر.

 

 

 ر…….. ن 

 

 }نَر{ )سنسکرت( نَر

 ئەر، ئەركەك / مرد، مذکر، انسان، شخص .

 رەپچە: ذكر )ج( ذكور و ذكران.ئە
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 ()انگريزی(Nursery}نَر + َسری{ ) نَْرَسری

 واحد( -)مؤنث 

 

 جمع: نَْرَسْرياں }نَر + َسر + ياں{ 

بچوں کی تربيت گاہ،  يەسلى، بالىالر باغچىسى / 

چھوٹے بچوں کا اسکول نيز بچوں کے کھيلنے کی 

 جگہ .

فت " نرسری ميں پڑھنے والے دو بچوں اور آمد و ر

 کے اتنے اخراجات کے ساتھ يہ کيسے ممکن ہے۔" .

 ئەرەپچە: دار الِحَضانَة، بيت الِحضانة.

 

 

 }نَْرم + ِدل{ )فارسی( نَْرم ِدل

 رەھىمدىل / رحم دل، رقيق القلب .

 ئەرەپچە: رقيق القلب.

 

 

 س…….. ن 

 

 }نِس + وا + نی{ )عربی( نِْسوانی

لىك ، ئايال ئايالالرغا مەنسۇپ، ئايالالرغا مۇناسىۋەت

جىنىسقا مەنسۇپ / نِسواں سے منسوب، نسواں کا، 

 عورتوں کا، عورتوں سے متعلق .

" عصمت چغتائی کے بيشتر نسوانی کرداروں کے پس 

 منظر ميں ايک ايسی عورت موجود ہے۔" .

. ، أُْنثَِويٌّ  ئەرەپچە: نَِسائِيٌّ

 

 ش……… ن 

 

 }نِشا + نی + اَں + ُگو + ٹھا{ نِشانی اَْنُگوٹھا

بارماق ئىزى / دستخط کے بجائے لگايا جانے واال 

انگوٹھے کا نشان جو عموماً ان پڑھ لوگ دستخط نہ کر 

 سکتے کے سبب لگاتے ہيں .

 ئەرەپچە: بَْصَمةٌ.

 

ظ…….. ن   

}نِظا + ُمل )ا غير ملفوظ( + اَو )و  نِظاُم ااْلَوقات

 لين( + قات{ )عربی(

کام کے لحاظ  ۋاقىت جەدۋىلى، ئىش تەرتىپى جەدۋىلى / 

 سے وقت کی تقسيم، نظام العمل، ٹائم ٹيبل .

 ئەرەپچە: ترتيب االوقات، جدول االوقات والعمل.

 

 ک……….. ن 

 

 }نَک + ِسير{ )سنسکرت( نَْکِسیر

بۇرۇن قاناش / ناک سے خون گرنا، ناک سے خون 

بہنا، ايک مرض جس ميں ناک سے خون جاری ہوتا 

 ہے، رعاف، نکسير .

 اٌف.ئەرەپچە: ُرعَ 

 

 

 

 گ…….. ن 

 }نَِگل + نا{ )ہندی()فعل متعدی( نَِگْلنا

يۇتماق ، تاماق ۋە ئىچىملىكلەرنى ئېغىز ئارقىلىق گالدىن 

حلق سے اتارنا، ہپ کر لينا، ڈکوسنا،  ئۆتكۈزمەك / 

 تڑپنا، ہڑپ کرنا .

 ئەرەپچە: بلع، ابتلع.

 

 

 واحد( -}نَگی + نَہ{ )فارسی()مذکر  نَِگینَہ

 }نَگی + نے{  جمع: نَِگينے
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 ئۈزۈكنىڭ كۆزى / نگ، قيمتی پتھر .

.  ئەرەپچە: فَصٌّ

 

 م……… ن 

 

 واحد( -}نََمک{ )فارسی()مذکر  نََمک

 لون . تۇز / 

 ئەرەپچە: ملح.

 saltئىنگلىزچە: 

 

 

 

 }نَم + ِکين{ )فارسی( نَْمِکین

 تۇزلۇق / نمک دار ، نمکين مزے کا .

 

 ن………. ن 

 

 واحد( -ی()مذکر }نِنان + وے{ )ہند نِناْنوے

 توقسان توققۇز / نوے اور نو، ايک کم سو .

 تسع و تسعون . ئەرەپچە: 

 

 واحد( -}نَن )ن غنہ( + گا{ )ہندی()مذکر  نَْنگا

 ئاياللىق شەكلى : نَْنگی }نَن )ن غنہ( + گی{ 

 

 جمع: نَْنگے }نَن )ن غنہ( + گے{

 يالىڭاچ / برہنہ، عرياں .

. ئەرەپچە:   َعار 

 + نھا{ )ہندی()واحد( }نَن نَنّھا

 جمع: نَنھ ے }نَن + نھے{ 

 چھوٹا .  / كىچىك 

 ئەرەپچە: صغير.

 smallئىنگلىزچە: 

 

 و……… ن 

 

 }نَوا + سی{ )فارسی( نَواسی

 قىز نەۋرە / بيٹی کی بيٹی .

 ئەرەپچە: َحِفْيَدةٌ.

 

 

 واحد( -}نَوا + لَہ{ )فارسی()مذکر  نَوالَہ

 جمع: نَوالے }نَوا + لے{ 

 چىشلەم / لقمہ . لوقما،

 ئەرەپچە: لُْقَمةٌ.

 

 

 }نَو )و لين( + زا + اِی + َدہ{ )فارسی( نَو زائِیَدہ

بوۋاق ، يېڭى تۇغۇلغان باال /جو ابھی پيدا ہوا ہو، نيا جنا 

 ہوا، نومولود .

 ئەرەپچە: َوِلْيٌد.

 

 

 }نَو )و لين( + َکر{ )فارسی()مذکر( نَوَکر

 )و لين( + َکرا + نی{ ئاياللىق شەكلى : نَوَکرانی }نَو 

 چاكار، خادىم، خىزمەتچى / چاکر، مالزم، خدمت گار .

 ئەرەپچە: خادم.
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}نَو )و لين( + َکرا + نی{ )فارسی( نَوَکرانی  

ئايال خىزمەتچى، ئايال خادىم / نوکر کی تانيث، گھريلو 

 مالزمہ، خادمہ، ماما .

 ئەرەپچە: خادمة.

 

 -ی()مؤنث }نَو )و لين( + َکری{ )فارس نَوَکری

 واحد(

 جمع: نوَکْرياں }نو + َکر + ياں{ 

 خىزمەت، ئىش / خدمت گاری، مالزمت .

 ئەرەپچە: ِخْدَمةٌ، َوِظْيفَةٌ.

 

 

 }نََوم + بَر{ )انگريزی( نََوْمبَر

نويابىر، ئون ئىككىنچى ئاي / انگريزی سال کا گيارھواں 

 مہينہ، عيسوی تفويم کا گيارھواں مہينہ .

 ْمبَر.ئەرەپچە: نَْوفِ 

 

 ہ……… ن 

 

 }نِہار + ُمْنہ )ن غنہ({ نِہار ُمْنہ

 ئاچ قورساق / خالی پيٹ، ناشتے کے بغير .

 قبل الفطور. ئەرەپچە: 

 

 

 }نَہا + نا{ )پراکرت()فعل متعدی( نَہانا

يۇيۇنماق، سۇغا چۈشمەك / جسم کو پانی سے دھونا، 

 غسل کرنا .

 ئەرەپچە: اغتسل استحم.

 ی……… ن 

 

 )فارسی( }نِيام{ نِیام

غىالپ )قىلىچ ياكى خەنجەرلەر نىڭ غىلىپى ، تىغلىق 

ئەسۋابالرنى سېلىش ئۈچۈن شۇ نەرسە شەكلىدە تىكىلگەن 

قاپ( / خنجر يا تلوار وغيرہ رکھنے کا خول، غالف 

 شمشير، ميان .

 ئەرەپچە: ِغْمُد السيف.

 

 

 }نی + بُو{ )سنسکرت( نِیبُو

د کا درخت لىمون / ترشا وہ پھلوں ميں ايک چھوٹے ق

 نيز اس کا پھل .

 ئەرەپچە: لَْيَمون.

 

 واحد( -}نے + زہ{ )فارسی()مذکر  نیَزہ

 جمع: نيزے }نے + زے{ 

 نەيزە / بھاال، برچھا، برچھی، بلم، لوا .

 ئەرەپچە: ُرْمٌح.

 

 

 }نی + ال{ )فارسی( نِیال

 

 جمع: نِيلے }نی + لے{

 

 كۆك رەڭ، ھاۋارەڭ / نيلے رنگ کا .

 .ئەرەپچە: ازرق
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 }نی + ال + پَن{ نِیال پَن

 كۆك / نيلی رنگت .

 ئەرەپچە: زرقة.

 

 

واحد( -}نِيْند )ن غنہ({ )ہندی()مؤنث  نِیْند  

 

 جمع: نِيْنديں }نِيں + ديں )ی مجہول({ 

 

 ئۇيقۇ / نوم، خواب، نندرا، اونگھ۔

 

 بيداری سے ياد يار ميں غفلت نو ؎ خواب و

 ے نينداصطالح اہل دل ميں يہ ہی کہالتی ہ

 

 ئەرەپچە: نوم.

  Sleepئىنگلىزچە: 
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 ر……… و 

 

 واحد( -ر + ِزش{ )فارسی()مؤنث }وَ  َوْرِزش

 َور + ِزشيں{ جمع: َوْرِزشيں }

 بەدەن چېنىقتۇرۇش / جسمانی مشق .

 ئەرەپچە: ِريَاَضةٌ بََدنِيَّةٌ.

 exerciseئىنگلىزچە: 

 

ز……… و   

 }َوز + نی{ )فارسی( َوْزنی

 ئېغىر / بھاری .

 ئەرەپچە: ثَِقْيٌل.

 

 

  ل…….. و 

 

 واحد( -}َولی + َمہ{ )عربی()مذکر  َوِلیَمہ

 جمع: َوِليمے }َولی + مے{ 

 توي زيبا پىتى / ضيافت نکاح، بياہ کی دعوت .

 ئەرەپچە: َوِلْيَمةُ العُْرس.

 

 

 

 

 



317 
 

 

 

 ا………. ہ 

 

 }ہا + تھی{ )ہندی( ہاتھی

 فيل . پىل / 

 ْيٌل.ئەرەپچە: فِ 

 

 

 

 }ہارنا{ )ہندی( )فعل الزم(  ہارنا

 

 مەغلۇپ بولماق، يېڭىلمەك / جيتنے کا نقيض .

 

 

 }ہَتھ + َکڑی{ ہَتْھ َکڑی

 كويزا، كىشەن / زنجير دست، بيڑيکا نقيض .

 

.  ئەرەپچە: غُلٌّ

 handcuffئىنگلىزچە: 

 

 

 

 

 

 }ہَتَو )و لين( + ڑا{ )ہندی( ہَتَھوڑا

 کے ايک اوزار کا نام .بولقا، بازغان / لہاروں 

 ئەرەپچە: ِمْطَرقَةٌ.
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 }ہَتھ + يار{ )ہندی()مذکر( ہَتْھیار

ياراغ، ئۇرۇش قورالى / سالح، اوزار جنگ،  -قورال 

 ساز جنگ، اسلحہ، آلۂ جنگ، شستر۔

 أَْسِلَحةٌ. ئەرەپچە: ِسالح )ج( 

 

 

}ہا +ای + َسْکول{  ہائی َسُکول

(highschool)انگريزی() 

ەپ، تولۇق ئوتتۇرا / بڑا مدرسہ، ضلع ئوتتۇرا مەكت

 سکول .

 

 ئەرەپچە: المدرسة الثانوية .

 

 

 ڈ……… ہ 

 

 

 واحد( -}ہَڈ + ڈی{ )ہندی()مؤنث  ہَڈّی

 

 جمع: ہَِڈ ياں }ہَڈ + ِڈياں{ 

 

 سۆڭەك /عظم .

 ئەرەپچە: َعْظٌم.

  boneئىنگلىزچە: 

 

 

 }ہَتھے + لی{ )ہندی( ہَتھیلی

 ئالىقان / کف دست .

.ئەرەپچە:   َكفٌّ

 

 ر…….. ہ 

 

 }ہَرا + نا{ )ہندی()فعل متعدی(  ہَرانا

 مەغلۇپ قىلماق ، يەڭمەك / شکست دينا، مغلوب کرنا .

 ئەرەپچە: َھَزَمەُ.

 

 

 ڑ………. ہ 

 

 واحد( -}ہَڑ + تال{ )ہندی()مؤنث  ہَْڑتال

 

 جمع: ہَْڑتاليں }ہَڑ + تا + ليں )ی مجہول({ 

 

تمام بازار بند  ئىش تاشلىماق / ہڑتال حاکم کے ظلم سے

 کر دينا .

 ئەرەپچە: إْضراٌب َعِن العََمِل.

 

 

 ن…… ہ 

 

 }ہِن + ہِنا + نا{ )ہندی( ہِْنِہنانا

 ئات نىڭ كىشنىشى / گھوڑے کا بولنا .

 ئەرەپچە: َصَھَل الِحَصاُن.

 

}ہوْنٹ )ن غنہ، و مجہول({ )ہندی()مذکر( ہوْنٹ  

ے کا لەۋ، كالپۇك / لب، منہ کے باہر کا اوپر اور نيچ

 حصہ .

 ئەرەپچە: َشفَةٌ.
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ی……. ہ   

 

 ()انگريزی(Hero}ہِی + رو )و مجہول({) ہِیرو

 

 ئاياللىق شەكلى : ہِيروئِن }ہی + رو )و مجہول( + ئِن{ 

 باتۇر، قەھرىمان / بہادر، شجاع، غازی .

 

 ئەرەپچە: بََطٌل.
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 ا…….. ی 

 

 }يار{ )فارسی()مذکر( یار

 ہيلی }َسہے + لی{ ئاياللىق شەكلى : سَ 

 . معاون مددگار،/  ياردەمچى ①

 ئەرەپچە: َعوٌن، نَِصْيٌر.

 رفيق، ہمدم، دوست،/  ئاغىنە بۇرادەر، دوست، ②

 . خوار غم

 ؎ رنگ اہل جہان کا يہ ہے

 کل ہی دشمن ہے جو کہ يار ہے آج

 ئەرەپچە: صديق.

 

 }يا + رے + غار{ یاِر غار

 چىن دوست / سچا دوست، دوست صادق .

 ەرەپچە: صديق وفي.ئ

 

 خ….. ی 

 

 واحد( -}يَخ + نی{ )فارسی()مؤنث  یَْخنی

 جمع: يَخْنِنياں }يَخ + نِياں{ 

شورپا / شوربہ، ابلے ہوئے گوشت کا پانی، گوشت 

 آبہ .

 ئەرەپچە: َحَساُء.

 

 ر……. ی 

 

 }يَر + قان{ )عربی( یَْرقان

يەرقان )كېسەل كىشىنىڭ تېرىسى ۋە كۆزىنىڭ ئېقى 

، كۆپىنچە  ىغان بىر خىل كېسەل ئاالمىتى سارغىيىد

جىگەر ياللۇغىغا گىرىپتار بولغان بەزى كىشىلەردە 

بۇ خىل ئاالمەتلەر كۆرۈلىدۇ( / ايک بيماری جس 
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 ميں تمام بدن زرد پڑ جاتا ہے .

 ئەرەپچە: يرقان.

 

 و…….. ی 

 

 }يَوم )و لين({ )عربی()مذکر( یَوم

 جمع: اَي ام }اَْی + يام{ 

ش چىققاندىن تارتىپ ، قۇياش پاتقانغىچە كۈن ، قۇيا

دن، روز، نہار، صبح سے شام  بولغان ۋاقىت / 

 تک .

 ايام.  ئەرەپچە: يوم )ج( 
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 (1)  ئادەم بەدىنى 

 
 

 backboneئومۇرتقا سۆڭىكى // ريڑھ کی ہڈ ی // العمود الفقري //  .1
 jaw /تاڭالي سۆڭىكى // جبڑے // فَكٌّ )ج( فُُكوٌك / .2
 jointبوغۇم // جوڑ // َمْفِصل ٌ) ج( َمفَاِصُل //  .3
 pelvisيانپاش سۆڭىكى // ناف سے نيچے کا حصہ // َحوُض االنسان //  .4
 ribقوۋۇرغا سۆڭىكى // پسلی // ِضْلٌع ) ج( اَْضالٌَع //  .5
 skullباش سۆڭىكى // کھوپڑی // ُجْمُجَمةٌ )ج( َجَماِجُم //  .6
 abdomen /قورساق // پيٹ // بَْطٌن / .7
  backدۈمبە، ئۇچا // پيٹھ // َظْھٌر //  .8
 bicepsبۇلجۇڭ گۆش // دوسرا پٹھا // العضلة ذات الَرأَْسْيِن //   .9

، ِدَماٌغ //  .10  brainمېڭە // دماغ // ُمخٌّ
 )chest) breastكۆكرەك، ئەمچەك // سينہ، چھاتی // َصْدٌر //  .11
 buttock (bottom// ) ساغرا، كاسا // ُسرين، چوتڑ // اَْليَةٌ، ِرْدفٌ  .12
13.  // ِ  fistمۇشت، مۇشتۇم // مٹ ھی // ُجْمُع الَكف 
  hairچاچ // بال // َشْعٌر //  .14
  headباش // َسر // َرأٌْس //  .15
 hipsيانپاش // کولہا // َوْرٌك //  .16
ةٌ //  .17   navelكىندىك // ناف // ُسرَّ
  shoulderمۈرە، دوال // کندھا // َكتٌِف، َمْنِكٌب//  .18
  throatگال // َحْنَجَرةٌ، َحْلٌق //  گال // .19
  neckگەدەن، بويۇن // گردن // َرقَبَةٌ، ُعْنٌق //  .20
  waistبەل // کمر // َخْصٌر //  .21
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 (2ئادەم بەدىنى )

 
 ankleئۇشۇق // ٹخنہ // َكاِحُل القََدِم، ُرْسُغ القََدِم//  .1
 calfپاقالچاق // پنڈلی // اَلسَّاُق //  .2
 right footہنا پَير // دا .3
 heelئۆكچە ، سوڭ )پۇتنىڭ تاپان قىسمى( // ايڑی // َعْقُب القََدِم //  .4
 thighيوتا // ران // فَْخذٌ //  .5
 kneeتىز // ُگھٹنا // ُرْكبَةٌ //  .6
 musclesمۇسكۇل // پٹھے // َعَضلَةٌ //  .7
 shinپاچاق // پنڈلی کا اگالحصہ //ُمقَدَُّم السَّاِق //  .8
ْجل ِ// پۇتنىڭ  .9  toeباش بارمىقى // پَير کا انگوٹھا // اِْبَھاُم الر ِ

ْريَاُن، ِعْرٌق //   .10  veins , arteriesتومۇر // شريان، رگ // الش ِ
 )upper) armبىلەك // بازو // ِذَراٌع //  .11
 elbowجەينەك // ُکہنی // ِمْرفٌَق //  .12
 fingers // بارماق // انگلياں // اِْصبٌَع  .13
 fingernailsگليوں کے ناخن // ُظْفٌر // تىرناق // ان .14
بىلەك )قولنىڭ بېغىشىدىن جەينەككىچە بولغان قىسمى( // ُکہنی سے پُہنچے تک کا حصہ // َساِعٌد //  .15

forearm 
 forefinger // كۆرسەتكۈچ بارماق // شہادت کی انگلی // َسبَّابَةٌ  .16
  right handداہنا ہاتھ //  .17
 knucklesماقلىرىنىڭ( // انگليوں کے درميانی جوڑ // بُْرُجَمةٌ // ئۈگە، بوغۈم )قول ۋە پۇت بار .18
  spanغېرىچ // باِلشت // ِشْبٌر //  .19
 thumbباش بارماق // انگوٹھا // إِْبَھاٌم //  .20
 wristبېغىش // کالئی // ُرْسُغ اليَِد //  .21
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 (3ئادەم بەدىنى )

 
 

 beard // ساقال // داڑھی // ِلْحيَةٌ  .1
 browپېشانە // پيشانی، ماتھا // َجبِْيٌن، َجْبَھةٌ //  .2
 cheekمەڭىز // گال // َخدٌّ //  .3
 chinئېڭەك // ٹھوڑی // ذَقٌَن //  .4
 earقۇالق // کان // اُْذٌن //  .5
 lipكالۇك // ہونٹ // َشفَةٌ //  .6
 mustacheبۇرۇت // مونچھ // َشاِرب //  .7
 noseبۇرۇن // ناک // أَْنٌف //  .8
 nostrilبۇرۇن تۆشۈكى // نتھنے // فُتَْحةُ االَْنِف //  .9

 tongueتىل // زطان // ِلَساٌن //  .10
 toothچىش // دانت // ِسنٌّ //  .11
 eyeballكۆزقارىچۇقى // آنکھ کا ڈھيال // ُمْقلَةُ العَْيِن //  .12
 eyebrowقاش // بھوں، ابرو // َحاِجٌب //  .13
 eyelash // كۆز كىرپىكى // پلک // َھْدُب العَْينِ  .14
 eyelidكۆزنىڭ قاپىقى //پپوٹا // َجْفُن العَْيِن //  .15
 pupilكۆز قارىچۇقى // پُتلی // بُْؤبُُؤ العَْيِن //  .16
  bladderدوۋساق // مثانہ // َمثَانَةٌ //  .17
  gulletكېكىرتەك // نرخرا // َمِرٌئ //  .18
  heartيۈرەك // دل // قَْلٌب //  .19
  intestineئۈچەي // آنت // ِمعًى //  .20
  kidneyبۆرەك // ُگردہ // ُكْليَةٌ //  .21
  liverجىگەر // جگر // َكْبٌد //  .22
  lungئۆپكە // پھيپڑا // ِرئَةٌ //  .23
  stomachئاشقازان // معدہ // َمِعَدةٌ //  .24
  windpipeكاناي // سانس کی نالی // القَْصبَةُ الَھَوائِيَّةُ //  .25
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