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ا  کلبپ  اوکسل  رسرگنی

ک
ن

 یج ڈی۔ وگئ

 ومضمن :۔ اُردو وطبر دورسی زابن                                                                             امجتع:۔   رسیتی 

   ونعان:۔     امس ریمض                                                                                          اترخی    :۔ ۲۹۔۲۲ ۔ ۰۲۰۲ 

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

 رضوری االطع

 رضورت ںیہن۔اس یپ۔ ڈی۔ افی وک رپٹن رکےن یک وک

ن

ی   

اجےئ۔ایک یہ  رپ  اتکب  ہی اتکیب اکم اینپ  

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

 اقمدص دترسی  

۔ڑپاھیئ اور اھکلیئ یک اہمرت احلص رکںی ےگ  

اجےئ ےگ۔ ےک ینعم اھجمسای امس ریمض  وچبں وک   

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

 ونعان  :۔           امس ریمض                                           قبس ربمن  :۔ ۲۲                                    ہحفص ربمن :-    ۷۰۔ ۷۷

 قشم: ےچین رہ ےلمج ےک دعب وسال وموجد ےہ ۔ وسچ رک وپرے ےلمج ںیم وجاب ےئھکل ۔ ےسیج اثمولں ںیم وموجد ےہ ۔ اثمل

۔ ہلمج : ریما انم انث ےہ ۔ ںیم رسیتی امجتع ںیم ڑپیتھ وہں ۔۲  

 دبےل اامعتسل وہا ےہ؟-وسال:

ن

" ںیم" اک ہملک سک ک  

" ںیم " اک ہملک 'انث ' ےک دبےل اامعتسل وہا ےہ ۔ -وجاب:  

ہلمج  :  انمی اور داع ریمی ایلیہسں ںیہ ۔ مہ اکی یہ اوکسل  ںیم  ڑپیتھ ںیہ ۔۔ ۰  

"مہ " اک ہملک نک اومسں ےک دبےل وبال ایگ ےہ؟  -وسال  :  

" مہ " انمی ، داع ریمی ےک دبےل وبال ایگ ےہ ۔ -وجاب :  
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۔ ہلمج : سمش ےن انان ےس اہک ۔ آپ ےھجم اپچن روےپ دےئجی۔ ۷  

امس ےک دبےل وبال ایگ ےہ ؟  " آپ " سک -وسال :  

 وجاب:- "آپ "  انان   ےک دبےل وبال ایگ ےہ ۔

۔ ہلمج: ارے رفاز مت اہکں اج رےہ وہں ؟ ۴  

"مت " اک ہملک سک امس ےک دبےل وبال ایگ ےہ؟  -وسال :  

 وجاب:- "مت " اک ہملک رفاز  ےک دبےل وبال ایگ ےہ ۔

یت ےہ ۔۔ ہلمج: ابصمح ریمی ڑبی نہب ےہ ۔ وہ ےھجم ڑپاھ۵  

"وہ " اک ہملک سک امس ےک دبےل وبال ایگ ےہ؟  -وسال :  

 وجاب :- " وہ " اک ہملک ابصمح    ےک دبےل وبال ایگ ےہ ۔

۔ ہلمج: رعج ریما اھبیئ ےہ ۔ اس ےن ےھجم دو رےپ دےی ۔۶  

"اُس ےن " سک امس ےک دبےل وبال ایگ ےہ؟  -وسال :  

 وجاب "اُس ےن " رعج     ےک دبےل وبال ایگ ےہ ۔

۔ ہلمج: رفاز اور افقئ اھبیئ اھبیئ ںیہ ۔ اُن اک ابپ اکی اترج ےہ۔ ۷  

 وسال :- "اُن اک"  رفاز اور افقئ ےک دبےل وبال ایگ ےہ

 

 

 

 


