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صیغہ از 
فعل است کہ 
ھم بر زمان 
حال و ھم بر 
آینده داللت 
می کند۔  



می –ندمی رو–دمی رو:( اخبارى 
می –ممی رو–دمی روی–یرو

)یمرو

دارند –دارد می رود:(ملموس 
دارید –داری می روی –میروند 

داریم –دارم می روم –می روید 
)می رویم

صیغہ ای از فعل است کہ تنھا بر آینده داللت می کند۔ این صیغہ •
ھمیشہ با مضارع فعل خواستن بکار می رود۔ 

۔نشان مى دھد کھ آغاز تحّقق معناى فعل، در زمان آینده خواھد بود•
خواھم رفت، خواھد گفت، خواھند شنید •

برای انجام شدن یک عمل و یا روی دادن یک وضعیت در زمان •
حال یا آینده، دستور می دھد۔ برو، بروید، بنشین، بنشینید 

می –ندمی رو–دمی رو:( اخبارى 
می –ممی رو–دمی روی–یرو

)یمرو
–دروی–یرو–ندرو–درو:( ساده

)یمرو–مرو

دارند –دارد می رود:(ملموس 
دارید –داری می روی –میروند 

داریم –دارم می روم –می روید 
)می رویم

–بروی –بروند –برود :( التزامى 
)برویم –بروم –بروید 

مضارع

فعل مستقبل
صیغہ ای از فعل است کہ تنھا بر آینده داللت می کند۔ این صیغہ •

ھمیشہ با مضارع فعل خواستن بکار می رود۔ 
۔نشان مى دھد کھ آغاز تحّقق معناى فعل، در زمان آینده خواھد بود•
خواھم رفت، خواھد گفت، خواھند شنید •

فعل اَمر
برای انجام شدن یک عمل و یا روی دادن یک وضعیت در زمان •

حال یا آینده، دستور می دھد۔ برو، بروید، بنشین، بنشینید 

–دروی–یرو–ندرو–درو:( ساده
)یمرو–مرو

–بروی –بروند –برود :( التزامى 
)برویم –بروم –بروید 

فعل مستقبل
صیغہ ای از فعل است کہ تنھا بر آینده داللت می کند۔ این صیغہ •

ھمیشہ با مضارع فعل خواستن بکار می رود۔ 
۔نشان مى دھد کھ آغاز تحّقق معناى فعل، در زمان آینده خواھد بود•
خواھم رفت، خواھد گفت، خواھند شنید •

فعل اَمر
برای انجام شدن یک عمل و یا روی دادن یک وضعیت در زمان •

حال یا آینده، دستور می دھد۔ برو، بروید، بنشین، بنشینید 



: وظیفہ چھار فعل معین

فعل معین
فعل ھاى معین پرکاربرد از 

اَستن، : این مصدرھا ھستند
بودن، شدن، گردیدن، گشتن، 
خواستن، شایستن، بایستن، 

.داشتن

فعلى است کھ خود داراى 
معناى خاّصى نیست و تنھا 

بھ ما کمک مى کند کھ 
ساخت ھاى گوناگون افعال 

.را بھ کار بریم



ساخت : از مصدر اَستن
.فعل نقلى

ساخت : از مصدر بودن
.فعل ھاى بعید و التزامى

: از مصدر خواستن
.ساخت فعل مستقبل ساخت : از مصدر شدن

.فعل مجھول



: حروف اضافہ

Additional Reading:

کلماتی ھستند کہ معنی مستقل ندارند؛ اما کلمہ یا 
عبارتی رابہ یکی از اجزای جملہ می پیوندند، و 

عبارت، یا کلمہ ای را کہ اسم یا ضمیر است، 
متمم اسم یا فعل یا صفت قرار می دھند

بیشتر برای ساختن متمم فعل بکار می رود۔ 

: حروف اضافہ
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متمم اسم یا فعل یا صفت قرار می دھند

بیشتر برای ساختن متمم فعل بکار می رود۔ 

: حروف اضافہ

Additional Reading:

کلماتی ھستند کہ معنی مستقل ندارند؛ اما کلمہ یا 
عبارتی رابہ یکی از اجزای جملہ می پیوندند، و 

عبارت، یا کلمہ ای را کہ اسم یا ضمیر است، 
متمم اسم یا فعل یا صفت قرار می دھند

بیشتر برای ساختن متمم فعل بکار می رود۔ 




















