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ا کلبپ

ک
ن

اوکسل               یج۔ڈی وگئ  

:اوھٓٹںی                اُردو وطبِر رسیتی زب ان                                 

ت

    امجع

 رکےن یک وکیئ رضورت ںیہن(

ٹ
ک

 رضوری االطع:)اس یپ۔ڈی افی وک رپن

)اتکیب اکم اتکب رپ یہ ایک اجےئ(ہی اکم اکیپ رپ ایک اجےئ(۱  

 ۲(رطہقی دترسی:   اتکب ےس قبس وک ڑپاھب ا اجےئ اگ اور امہ اافلوظں ےک اآسن بلطم اھجمسےئ اجےئ ےگ۔ 

 ےنب ےگ۔
 
 ۳( دصقم: اس ےس وچب ں ےک ذونہں ںیم قبس ’ ہگج رک دے یگ۔ اور وہ وخد ےس وساولں ےک وجاب ات دےنی ےک اقب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ونعان :-ہملک یک ںیمسق

الثمً اتکب،  ملق،   س   وریغہ ب ا ینعم ظفل وک ہملک ےتہک ںیہ. -:ہملک   

  ہملک یک ںیمسق 

 ہملک یک ھچ ںیمسق ںیہ وج اس رطح ںیہ :

 ٣.امس                          ٣. لعف                       ٣.رحف

 ٣.ریمض                      ٣.تفص                  ٣ .قلعتم لعف 

ر رکے ہملک ےہ وج یسک صخش ب ا ہگج ب ا زیچ امس وہ -امس:
 
ام وک اظہ

ک

رپچایس، دجسم، اتکب، اہیھت، یلھچم، رکیس وریغہًالثم وریغہ ےک ب  

ر رکے-:لعف
 
ا اھت وریغہاتلچ ےہ،اھکب ا، . الثمً لعف وہ ہملک ےہ وج زامہن ےک قلعت ےک اسھت یسک ےک رکےن ب ا وہےن وک اظہ

ت

. روب  

ا امس اور لعف وک رحف وہ ہملک -رحف : ا ےہ المےہ وج دو ومسقں ب 

ت

ُ وپرا ینعم ب
 

  یہ وک یئ مُج

ت

اک ملق  یئاھبداتی ےہ الثمً ادمح ےن ریمے اور ن

س ےلمج ںیم )ےن( اور 
ِ
ا. ا راب  ُ
 
)اک( رحوف ںیہ. چ  

ا ےہ. اس ےلمج ںیم امس ےک دبےل اامعتسل ایک اج. الثمً ریمض وہ ہملک ےہ وج یسک -ریمض :

ت

ر روز اوکسل آب
 
)وہ( احدم ےک احدم کین ڑلاک ےہ. وہ ہ

ریمض ےہ. دبےل اامعتسل وہا ےہ اس ےیل وہ   
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ھچک اتبےئ ہک وہ اسیک ےہ وریغہ الثمً وبڑاھ آدیم،ُسرخ س   تفص وہ ہملک ےہوج یسک امس ےک ب ارے ںیم -تفص:  

 ُسرخ، وبڑاھ )تفص( ںیہ. 

ےتلچ وہ؟ ان . الثمً وہ آہتسہ وباتل ےہ. مت ویکں زیت لعف وہ ہملک ےہ وج یسک لعف )اکم( ےک ب ارے ںیم ھچک اتبےئقلعتم -قلعتم لعف:

( اور)زیت( قلعتم لعف ھچک اتبےت ںیہ اےئلس )آہتسہامس ےک ب ارے ںیم ںیہن ہکلب لعف ےک ب ارے ںیم ولمجں ںیم )آہتسہ( اور)زیت( 

ا رک ہفاضا ںیم لعف وج)ںیہ.

ت

۔ےہ ب  

 ےس زُ ب ا ین یھب ب ا د ایک اجےئ۔ 
ِ
  ونٹ: ہی اکم اکیپ رپ ایک اجےئ اور ا

 

  ایک ایگ اکم۔

ت

را یک رطف ےس رمن

ت

ق
ِ
 اُ اتسین دیس ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔


