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نشانہ گذاری چیست  ؟ ویز گول،گیومہ، پزسش،عالمت 

 تعجب  را توضیح دھید

 رموس و اوقاف/نشانہ گذاری

اًغاى جة آپظ هیں گفتگو کشتاہے، تو اط کے هختلؿ اعلوب و اًذاص ہوتے ہیں، تات کثھی 

هثثت ہوتی ہے تو کثھی هٌفی، کوئی لوذہ ؼن کاہوتاہے توکوئی خوشی کا، لہجہ کثھی عخت ہوتا 

ہے تو کثھی ًشم، کوئی تات اعے تعجة هیں ڈالتی ہے تو کثھی اعے خوؾ کا عاهٌا کشًا پڑتا 

ہے؛ ؼشع کہ سوص هشٍ هیں ًشهی، عختی، خوشی، ؼن، تعجة، اعتفہام، خوؾ، ؼظہ؛ اط طشح 

کے ًشیة و ـشاص اوس اتاس چڑھاؤ پائے جاتے ہیں اوس یہی دال قلن کاتھی ہے؛ اط لیے کہ قلن تھی 

اًغاى کی خاهوػ صتاى ہے اوس صتاى کے رسیعہ ًکلٌے والے دلی ادغاعات وجزتات کا تشجواى 

 تھی۔

ثش تٌاًے کے لیے اط کے آداب کی هکول سعایت کشتاہے، وہیں اط کے  اًغاى جہاں اپٌی گفتگو کوهوٴ

لیے یہ تھی ػشوسی ہے کہ صتاى کے عاتھ اپٌے قلن عے ًکلی ہوئی تذشیش هیں تھی اط کو هلذوظ 

 سکھے؛ 



اط لیے کہ ایک قلن کاس اپٌی تذشیش کے رسیعہ دًیا کو عظین پیؽام دیتاہے اوس اپٌے طثقہ کو تشقیات کے تاِم عشوج 

پش دیکھٌے کا خواہاں ہوتا ہے؛ اوس یہ اط وقت تک ًاهوکي ہے، جة تک کہ آلہ کو آلہ کے اطول کے هطاتق ًہ 

ثش رسیعہ ہے اوس اط کے تھی کچھ اطول و ػواتط ہیں  چالیا جائے، یعٌی قلن تھی ایک آلہ؛ تلکہ اتالغ کا ایک هوٴ

جي کی سعایت ًاگضیش ہے؛ یہی وجہ ہے کہ ہش ًثی اپٌے صهاًہ کا عة عے تڑا ـظیخ وتلیػ ہوا کشتا تھا جظ کی 

 شہادت قشآى هیں طشادتاً هوجود ہے۔

قلن کے هغاـش کے لیے جظ طشح دیگشاطول وػواتط کی ہن سکاتی ػشوسی ہے، اعی             

کہا جاتا ہے ،کا توشہ تھی ًاگضیش "  نشانہ گذاری" جغے ـاسعی هیں “  سهوص اوقاؾ”طشح اپٌی تذشیش هیں 

 ہے؛ اوس ًہ طشؾ سهوص اوقاؾ کی هذغ هعلوهات؛ تلکہ اى کا تشهذل اعتعوال هقظود ہے۔

  

        سکتہ یعنی  ( ،)ویزگول  -1 

اى چھوٹے چھوٹے جولوں کے دسهیاى اط کا اعتعوال ہوتا ہے جي عے هل کش ایک تڑا جولہ ( ،)عکتہ ویشگول یا

اعتاد هذتشم آئے، دسعگاٍ هیں داخل ہوئے، کشعی پش تیٹھے اوس  -:تٌتا ہے اوسایک تات هکول ہوجاتی ہے۔ جیغے

 عثق پڑھایا۔



            

 قوعیي یعنی  ) ))...(( ( عالمت نقِل قول یا گیومه   -2

اط کا کام تھی تقشیثاً وہی ہے جو خط کا ہے؛ ہاں کغی ؼیشهاًوط لفع کی وػادت کے لیے عام طوس پش 

اعتعواسیت عے آصادی کی جٌگ کا ( داسالعلوم دیوتٌذ)“ اًاس”وٍ : قوعیي ہی کااعتعوال ہوتا ہے۔ جیغے

طذس )اعالى تھی تھا اوس اپٌے قوهی هزہثی، تہزیثی تشخض کی تقا کی جذوجہذ کا آؼاص تھی۔ عثذالشدواى 

 رہیي وـطیي، هذٌتی اوساًتہائی ـعال شخض ہے۔( عجاد الئثشیشی داسالعلوم دیوتٌذ

  

  

 سوالیہ پزسش  ؟ یا -3

 کچھ پوچھٌے یا دسیاـت کشًے کے وقت اط عالهت کا اعتعوال ہوتا ہے۔

ہوگی۔ ( ؟)داہٌی طشؾ عے لکھی جاًے والی صتاًوں هیں اط کی عالهت اط طشح : ًوٹ            

(  ?)عشتی، ـاسعی اوس اسدو وؼیشٍ،اوس تائیں طشؾ عے لکھی جاًے والی صتاًوں هیں اط طشح : جیغے

آپ کا ًام کیا ہے؟ تقشیش هیں عطاء ہللا شاٍ تخاسی اوس تذشیش عثذالواجذ دسیا آتادی تٌٌا چاہتے ہیں؟ : هثالً 

 عقاتی سوح آپ کے اًذس تیذاس ہے؟ کثھی آپ ًے عوچا؟ کہ آپ کی هٌضل آعواًوں هیں ہے؟۔



  

 فجائیہ وندائیہیا )!(  عالمت تعجب -4

کغی خاص کیفیت اوس جزتہ کے اظہاس کے وقت یہ عالهت لگائی جاتی )!( ـجائیہ وًذائیہ     

دیشت، خوؾ، ؼظہ اوس دقاست وؼیشٍ کے وقت اط کا اعتعوال ہوتا ہے، ایغے : ہے۔ جیغے

ہی جزتہ کی شذت هیں کوی و تیشی کے اعتثاس عے ایک عے صیادٍ عالهتوں کا اعتعوال تھی 

 ہوتا ہے۔

سہٌے ! ، تظ کشو!، خثشلیتاہوں!، ہللا پٌاٍ!، هعار ہللا!تہت خوب! عثذاى ہللا: جیغے            

 هذال ہے۔!!! ، ـشقہ واسیت اوس هلک کی تشقی!!دو

هذٌت، ! تچو: خطاب کے وقت اعی عالهت کو ًذائیہ کہا جاتاہے۔ جیغے:)!( ًذائیہ            

آًکھیں تشعیں ! هشقت، ادب اوس وقت کی قذس توہیں عتاسوں عے آگے پہٌچاعکتی ہے۔ عہیلیو

 گی عاسی عوش عاتھ کی جھوال جھولٌے والیوں کو، دل ڈھوًڈے گا صًذگی تھش پاط تیٹھ تیٹھ کش 

 ۔!اوس لیٹ لیٹ کش کہاًی عٌٌے والیوں کو


