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انم:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                امجتع :۔اپوچنںی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    وطبر رسیتی زابناُردو                  ومضمن :۔   

رول  ربمن:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                            :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  شکیس    

 وممس رسام یک  وفتی 

 رضوری ولعمامت :۔ اِس اکم وک آپ  دحیلعہ اکویپں  رپ ںیھکل ےگ۔ 

 دتریسی  صقم :۔                                                                                                                                  )   ھکل یئ  اور ڑپاھیئ  یک  اہمرت  یک  اجن ( 

"افل" ّصح   

 ےئگ اافلظ رپحیحص رحوف رپ دشتدی اگل  رک  اافلظ ےئن ےس ےئیھکل؟ 

ے

 وسال ربمن ا :۔  اخےک ںیم دیئ

ت  چب 

َ

 
 
قہ  پ

ُ
 ٹھک  کچ  ح

س  ٹھچ  ھکم  اُل 
 
 مہ  ر

 

 وسال ربمن  ۲:۔ دنمرہج ذلی اجونروں  یک آوازںی ےئیھکل؟ 

 وطط  اہھت  اسن  وھگڑا  دگاھ 

 

 وسال ربمن ۳:۔اُ ردو یتنگ ےک رحوف وک ادعاد  ںیم ےئیھکل؟ 

 اکی وس دو  نیت وس ابرہ  یتنیپ  ااتکیل  ااچُنس 
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 ّصح "ب" 

 وسا ل ربمن ا:۔ دنمرہج ذلی ولمجں ںیم طخ دیشکہ اافلظ یک ہگج اُن ےک تم ادافت  ھکل رک ےلمج ےئن ےس ےئیھکل؟ 

 ا( ںیم آپ اک  الغم  وہں۔ 

 ۲( امہرے اسمہہی  رمح دل  ںیہ۔ 

 ۳( اب غ   ںیم فلتخم رگن ےک  وھپل  ےلھک ںیہ۔ 

 ۴( ںیمہ لک  دمرس   ںیہن اجان ےہ  ۔ 

 ۵( ہی ڑسک تہب  ہتسخ  ےہ۔ 

 

 ےئگ اافلظ  ےک تمادافت ےئیھکل؟ 

ے

 وسال ربمن ۲:۔ اخےک ںیم دیئ

ح دم   رفسہ  ّذلت  ام  اشخ  

  صف 

ُ

 سیگ  دصا  ِگ  گ

 

 ےئگ وساالت ےک وجاابت ےئیھکل؟ 

ے

 وسال ربمن ۳:۔ دنمرہج ذلی  انددیہ ابعرت   وک وغر ےس ڑپھ رک آرخ رپ دیئ

اظنروں      اکی  دہعف اک  ذرک ےہ  ہک  اکی آدیم  اکی لگنج یک رطف  االیک  ریس ےک ےیل  رواہن  وہا۔ دو ِدن  رھباِدرھ اُدرھ  وھگےنم  اور دقرت 

ُطف  ااھُٹےن ےک دعب  رھگ یک رطف  رواہن  وہا۔ 
ل
 اک  

رک  اور    راہتس  وھبل   ایگ   اوراھکےن  ےنیپ  یک اسری   زیچںی متخ  وہ ںیئگ۔راہتس  اپےن  یک تہب وکشش یک رگم  ےب  وسد۔ آرخ  اکر  کھت  اہر آدیم        

اک یک التش ںیم  وھبک  ےس  ڈنال  وہ رک  اکی ہگج  ھٹیب  ایگ۔وھتڑا  آرام   رک  ےک رھپ ااھُٹ  اور ےنلچ  اگل۔ وہ  اب  راہتس  اپےن ےس زایدہ  وخر 
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 ومت   اھت۔ ااچکن اُیکس رظن اکی وھچیٹ س  دنب یلیھت  رپ  ڑپی۔وہ وخیش ےس وھپےل  ہن امسای۔ یلیھت وک وھکال  اور اس ںیم ےتکمچ  وہےئ تمیق 

ک  ےک  امرے  وںیہ  م  ایگ۔ ےلکن رگم اُےنس   اوکِن اہھت  کت ہن  اگل ای  ویکہکن ہی ومت  اُس  ےک  ےئل  ےب  وسد  ےھت ۔آرخ  اکر  اچیبرہ  وھب   

                              امسای"  اک  ینعم  ےیھکل  اور  ےلمج  ںیم  اامعتسل  ےیجیک؟   "وخیش  ےس  وھپےل  ہن ا(  

                                    تمیق  ومت  ےب  وسد  ویکں  ےھت؟ےئل  (اترج  ےک   ۲

                                اس ابعرت  ےس ںیمہ ایک  تحیصن  یتلم  ےہ ؟ ( ۳   

 وسال ربمن ۴:۔   رضورت ےک اطمقب انمبس ہگج رپ العتم اگلےیئ۔   

وہ وہ رکات ےہ۔ ل  ا( ا   

دیل ےس رڈیوی اجیھب۔ ( ااب ےن ۲  

(ںیم اپوچنںی امجتع ںیم ڑپاتھ وہں۔ ۳  

اامم اصبح ےن امنز ڑپاھین رشوع یک۔ ( ۴  

ویٹ اپیئ۔ دوونں ویلبں ےن اکی ر   ( ۵  

 ذینہ آزامشئ ےس قلعتم دنچ وساالت دنمرہج ذلی  ںیہ :۔ 

 وسال ربمن ا :۔  دنمرہج ذلی ادِمادی اافلظ یک دمد ےس اکی  ریپارگاف  انمبس نع ان ےک اسھت ےئیھکل؟ 

 ادِمادی اافلظ :۔ وتق،                                                                                            تمعن،                                                                                                                 اومنل،                                                                                                                                  دوتل،                                                                                                                                                   اکایمیب،                                                                                           تنحم،                                                                                                                                           زعت،                                                                                                                     کین االخق،                                                                                

                                                                                        ذینہ،                                                                                                                         راتح،    امسجین                                                                                                                                                                       ، ل حیحص اامعتس                                                                                                                                                                                        اعمل،                                                                                                                                           لہ،  اج                                                                                                                                                                                   ااسنن،                                                                                                                              اندان،                                                                                                      زگرا وہا ہحمل، 

۔ رسمت   رواحین                                                                                                                                                        اتزیگ،   
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 وسال ربمن۲:۔  ےچین دےی وہےئ ااشرات یک دمد ےس  اہکین ےیھکل۔ 

 دو ایلبں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اکیل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔الیل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ویلبں ےن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اکی اسھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

الیل ےن اہک ریمی ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رویٹ اکی رطف۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔ ےہ   اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریمی رویٹ دیھکی اکیل ےن    

یل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               دوونں ڑلےن ںیگل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔تھچ رپ لیچ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اٹپھج امرا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رویٹ اُڑا    

 دوونں ہنم ےتکت رہ ںیئگ۔ 

 ہجیتن:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ے 
ھی
 

ج

 وسال ربمن۳:۔ذرا  وب

 وگل وٹمل ڈایب ےس لکن 

 اچدنی اک اپین ،وسےن یک وگیل 

)اکی اھکےن وایل زیچ(                                                                                                                                                                                                                                         

 نت یک یبمل رس یک وھچیٹ 

 رکدے بس یک وبیٹ وبیٹ 

)نچک ںیم اکم آےن وایل زیچ(                                                                                                                                                                                   

                                                                                            

 دو ںینہب ،اکی وگل وٹمل 

 اِک یبمل،اِک وگری

 اِس ںیم وت رنیم یہ اپیئ

 اُس ںیم وشرا وشری 

)اکی زبسی(                                                                                                                                     

 

 وسال ربمن  ۸:۔رہ روز یسک یھب ارگنزیی  اابخر  یک امہ رسیخ وک اےنپ اافلظ ںیم رتہمج رک ےک اُردو زابن ںیم دنبملق ئیجیک ۔  

 

 

 

 • ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ • 


