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  ےہہی اتکب وکحتم آدنرھارپدشی یک اجبن ےس تفم میسقت ےک ےئل

 

    
 

 

  
 

وراہکں وہیئ ؟                                                                                     (1                                                                   رفظ ؔیلع اخں یک دیپاشئ بک  ا
 ء ںیم ایسوکلٹ )اجنپب( ںیم وہیئ۔ 1870          رفظؔ یلع اخں یک دیپاشئ             : وجاب                        

                                                                                       رفظ ؔیلع اخں وک ویکں لیج اجان ڑپا؟                                                                                            (2
ور رقتریوں ےس رپاشین رکےن یک وہج ےس رفظ یلع اخں وک یئک اب رلیج وجاب     :                                    وکحتم ےک الخف رحتری و ں ا

 

و جوابات سواالت   

الت

اک اعترف                      : اشرع  

 مظنہّصح ء

 (دمحم نیسُح آزاد ) 

 
 1۔ مظن       

 ابرش
 

 دّومزابن رباےئ                         -              دّومورک ُبک        رباےئ   اسِل 
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     وک اجان ڑپا۔                                                                                                                 
ور اس ںیم ےسیک اضمنیم اشعئ وہےت ےھت؟وکاسن اابخراکنال اھت ےن رفظ ؔیلع اخں  (3  ا

ر                                وجاب     :   دب         "                                      اابخر اکنل رک اس ںیم ایستس                رفظ ؔیلع اخں       ےن                                  "                              زدنیما رخی ات     ،                            ذمبہ                                ،                                                      ،                             ،                         ا
ور  ذہتبی وریغہ رپ اضمنیم اشعئ رکےت ےھت۔ا

ِ آشت اشفں سک  (4  اشرع وک ےتہک ںیہ؟وکہ

 یلع اخںرفظ ؔ وجاب     :  
 یلع اخں یک ومظنں اک ومجمہع اک انم اتبےیئ؟رفظ ؔ (5

 "                    اہبراتسن            "                          وجاب     :  
 یلع اخں سک ےک رپاویئٹی رکسرٹیی ےھت؟ رفظؔ (6

 ےھت۔ نسحم اکلمل ےک رپاویئٹی رکسرٹیی وجاب     :  
 ایستس ںیم سک رطح ہّصح ایل؟ ےن  یلع اخں رفظؔ (7

 یلع اخں ایستس ںیم ڑبھ ڑچھ رک ہّصح ایل۔رفظ ؔ وجاب     :  
 ےس وہشمر ںیہ؟ اشرع وہےن ےک اسھت اسھت سک وہج  یلع اخں رفظؔ (8

 وہےن یک وہہج ےس وہشمر ےھت۔    بیطخ     ،          اشرع            ،                احصیف                     وجاب     :  
 ؟رفظؔ یلع اخں  وک نک آزاموشئں  ےس زگران ڑپا (9

 (       ابرہ اسل دیق ںیم رےہ۔12یئک رمہبت لیج یک زسا  یلم۔ ومجمیع وطر رپ              ) وجاب     :  
 یلع اخں اک رطِز رحتری ےسیک اھت؟رفظ ؔ (10

ور ااعتسرات یلع اخں اک رطِز رحتری  رفظ ؔ وجاب     :   ہ اہیبشتت ا ورارثک رعیب و افریس ےک اافلظ  وہےت ےھت و دشکل   ا
ر وہا رکیت یھت۔ ذاہتن          ،                 وشیخ                   ،         ن یک رثن ڑبی اجدنا ن ےک اپس             ےس یھب وخب اکم ےتیل ےھت۔ ا ور زنط ا رظاتف ا

 بس ھچک داھکی اجاتکس ےہ۔
 ؟آپ ےک اصنب ںیم اشلم رفظ یلع اخں ےک مظن اک انم ےئھکل (11

 ابرش وجاب     :  
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ِز ایبن رپ  رفظ یلع اخں (12 ور ادنا  ؟ یسیک دقرت یھتیک زابن ا

ن یک زابن اعاملہن  رفظؔ وجاب     :   ور اتریث یھب زایدہ  یھت۔ ا ن ےک اہں زور ا ز ےک امکل ےھت ا یلع اخں اکی اخص ادنا
ور ااکن ہی یھت ۔  رگن رہ ہگج امنایں رظن آات ےہ۔ا

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

ل                  :         (1 ز ںیم شیپ ایک ےہ؟  وسا  رفظ یلع اخں ےن وکےسن رظنم وک وخوصبرت ادنا
زس ںیم شیپ  ایک ےہ۔   وجاب     :                      رفظ یلع اخں ےن ابرش یک آدم و رتعف ےک دعب ےک رظنم وک وخوصبرت ادنا

ل                  :         (2  رباست اک  وممس اسیک  وہات ےہ؟  وسا

اان وہات ےہ۔        وممس رباس ت اک  وجاب     : ہ  تہب یہ سک
ل                  :         (3  ارثک آامسن ویکں ڈاکھ راتہ ےہ؟  وسا

 ابرش ےک وممس ںیم ارثک آامسن ایسہ اب دولں ےس ڈاکھ راتہ ےہ۔   وجاب     :
ل                  :         (4  وجہم اک رظنم  اسیک اتگل ےہ؟  وسا

 وسرج ےن ایسہ رگن یک اچدر اتن یل ےہ۔   وجاب     :
ل                  :         (5  زنیم ےک ہنم ےس سک یک اچدر ٹہ اجیت ےہ؟  وسا

 زنیم ےک ہنم ےس رگد و ابغر یک اچدر ٹہ اجیت ےہ۔ وجاب     :
ل                  :         (6 ےنک ےک دعب دور ابدولں  ےس سک یک روینش اھجےنکن یتگل ےہ؟  وسا  ابرش ےک رک

 وسرج یک روینش۔   وجاب     :
ل                  :         (7  ؟اھکیئ داتی ےہن رپوقِس زقح اک نیسح رظنمبک  دآامس  وسا

ےنک ےک دعب دزقح اک نیسحآامسن رپوقِس  وجاب     :  اھکیئ داتی ےہ۔ رظنم ابرش ےک رک

 مظن                   :                                        ابرش 

 ومعیم وساالت ووجاابت 
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ل                  :         (8  ؟ لگنج ںیم وخیش ےس الھچگن وکن اگلےت ںیہ  وسا

 ۔ںیم وخیش ےس  رہن الھچگن اگلےت ںیہلگنج         وجاب     :
ل                  :         (9  ؟اہپڑ وں رپ وکےسن رپدنے وشر اچمےت ںیہ  وسا

 ۔اہپڑوں رپ وکچر رپدنے وشر اچمےت ںیہوجاب     :         
ل                  :         (10  وسرج ےک رغوب وہاجےن ےک دعب آامسن رپ ایک اھچاجیت ےہ؟  وسا

 وسرج ےک رغوب وہاجےن ےک دعب آامسن رپ قفش یک الیل  اھچ اجیت ےہ۔    وجاب     :                    
ل                  :         (11  ابرش ےک دشکل و درفلبی رظنم  دےنھکی ےس ااسنن اک دل ایک وہ اجات ےہ؟  وسا

 ےب اقوب وہ اج ات ےہ۔ وجاب     :
 

 
 

ل                  :         (1  (                                                       1)                                                                                            رفظ یلع اخں  یک نسِ  دیپاشئ ےہ۔  وسا
 ء   1810۔                    3                         ء                                  1860۔                   2                        ء                     1870        ۔                     1

ل                  :         (2  (                                                       1)                                                                                           ادتبایئ میلعت اہکں اپیئ۔ ےنرفظ یلع اخں   وسا
    اجنپب ۔                    3                                                            ھ۔                   یلع ڑگ2                                        ایسوکلٹ     ۔                             1

ل                  :         (3  (                                                       2)                                                                                           اہک رکےت ےھت۔ ایک  رفظ یلع اخں وک ولگ  وسا
ِ آشت اشفں ۔                   2                                              رفظ یلع۔                             1 ن۔                    3                                                           وکہ     ایستس دا

ل                  :         (4  (                                                       3)                                                                                            رمہبت لیج ےئگ۔ ینتک رفظ یلع اخں   وسا
     اسل 12۔                    3                                                             اسل  02۔                   2                                             اسل 20۔                             1

ل                  :         (5 ور وبقمتیل یک بس ےس ڑبی وہج؟وسا  (                                                       3)                                                                                         رفظ یلع اخں یک رہشت ا
ن   ۔                2                                             رپاویئٹی رکسرٹیی۔                             1 ر۔                    3                                                            ایستس دا زدنیما      اابخر                        

ل                  :         (6  (                                                       2)                                                                                            رفظ یلع اخں یک ومظنں اک ومجمہع ۔  وسا

ر۔                             1   وکیئ ںیہن    ۔                    3                                                 اہبراتسن۔                   2                                               زدنیما

  ےئگوساالت ےک   حیحص وجاابت  یک اشندنیہ ےئجیک۔دنمرہج ذلی ںیم دےئ ۔  2 
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ل                  :         (1 ِ آشت اشفں   وسا  ۔ اشرع وک ےتہک ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وکہ
 رفظ یلع اخں  وجاب     :            حیحص         

ل                  :         (2  ۔ ےک رپاویئٹی رکسرٹیی ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رفظ یلع اخں   وسا

 نسحم اکلمل  حیحص            وجاب     :

ل                  :         (3  اخں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیم دیپا وہےئ۔ رفظ ؔیلع  وسا

 ایسوکلٹ )اجنپب( وجاب     :    حیحص        

ل                  :         (4  رباست اک رظنم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہات ےہ۔  وسا

اان   حیحص            وجاب     : ہ   سک
ل                  :         (5 اچدر ٹہ اجیت ےہ۔  وسا  ذنیم ےک ہنم ےس۔۔۔۔۔۔۔۔۔یک 

 رگد و ابغر  حیحص            وجاب     :
ل                  :         (6  اہپڑوں رپ۔۔۔۔۔۔۔۔رپدنے وشر اچمےت ںیہ ۔   وسا

 وکچر حیحص            وجاب     :
 

 
    

   

ل                  :         (1  اک دل ایک وہ اجات ےہ ؟ابرش ےک دشکل و درفلبی رظنم  دےنھکی ےس ااسنن   وسا
 ات ےہ۔اج ےب اقوب  وہ   وجاب     :                    

ل                  :         (2  یئ داتی ےہ ؟رپ وقِس زقح اک نیسح رظنم بک  داھکآامسن   وسا
ےنک ےک دعب داھکزقح اک نیسحآامسن رپوقِس  وجاب     :  یئ داتی ےہ ۔ رظنم ابرش ےک رک

ل                  :         (3  ؟ ومجمہع اک انم اتبےیئ رفظ یلع اخں یک ومظنں ےک   وسا

  دنمرہج ذلی ںیم دےئ ےئگ  اخیل وہگجں وک حیحص وجاابت ےس رُپ ےئجیک۔۔    3 

رصتخم وساولں ےک وجاابت اکی ای دو ولمجں ںیم ےئھکل۔۔    4   
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 "                    اہبراتسن            "                            وجاب     :
ل                  :         (4  ؟ رفظ یلع اخں اک رطِز رحتری ےسیک اھت  وسا

ور ااعتسرات رفظ یلع اخں  وجاب     : ہ اہیبشتت ا ورارثک رعیب و افریس ےک اافلظ  وہےت ےھت و اک رطِز رحتری  دشکل   ا
ر وہا رکیت یھت۔ ذاہتن          ،                 وشیخ                   ،         ن یک رثن ڑبی اجدنا ن ےک اپس             ےس یھب وخب اکم ےتیل ےھت۔ ا ور زنط ا رظاتف ا

 ۔ اجاتکس ےہبس ھچک داھکی
ل                  :         (5 ِز ایبن رپ یک  رفظ یلع اخں  وسا ور ادنا  ؟ یھتدقرت یسیک زابن ا

ن یک زابن اعاملہن  وجاب     : ور اتریث یھب زایدہ  یھت۔ ا ن ےک اہں زور ا ز ےک امکل ےھت ا رفظ یلع اخں اکی اخص ادنا
ور ااکن ہی رگن رہ ہگج امنایں رظن آات یھت ۔    ۔اھت ا

 
 

 
 
 

 

ل                  :         (1 ور اس ںیم ےسیک اضمنیم اشعئ وہےت ےھت؟                       وسا  رفظ ؔیلع اخں  ےن وکاسن اابخر اکنال اھت ا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     وجاب:

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ل                  :         (2  ؟  ےس وہشمر ںیہں  اشرع وہےن ےک اسھت اسھت سک وہجیلع اخرفظ ؔ  وسا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:     
ل                  :          ؟ رفظؔ یلع اخں  وک نک آزاموشئں  ےس زگران ڑپا                       وسا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:     
 

 یلمع اکم: 

رصتخم وساالت ےک وجاابت اکی ای دو ولمجں ںیم ےئھکل۔    ۔1   
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ل                  :         (1  رفظؔ یلع اخں رپ اکی ونٹ ےئھکل۔                       وسا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:

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

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ل                  :         (2  ےئھکل۔ اےنپ اافلظ ںیم اک الخہص                "                ابرش                      "مظن        وسا

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

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

وجاابت ےئھکل۔وطلی  وساالت ےک     ۔2   
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ِ آشت اشفں  ۔۔۔۔۔۔۔۔اشرع وک اہک اجات ےہ۔ (1  وکہ

 رفظ یلع اخں  یک ومظنں اک ومجمہع اک انم۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ۔ (2

 اخں اک ااقتنل۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وک وہا ۔رفظ یلع  (3

 
 
 
 

 ٭٭٭٭٭
 
 
 
 
 
 
 

  ےئجیک۔اخیل وہگجں وک حیحص وجاابت ےس رُپ۔    3 
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 اشرع رسور اہجں آابدی اک الص انم ایک ےہ؟ (1

 یشنم دکراگاہسےئ وجاب    :                 
 ؟اشرع سک وک انبان اچےتہ ےھترفدوس اک ومنہن  (2

 آابدی  وک انبان اچےتہ ےھت رفدوس اک ومنہن اشرع رسوؔر اہجں وجاب    :                
ُ ِ ونط ےک راگ سک رطح اگان اچےتہ ےھتاش (3  ؟رع حک

 ۔ںیم ِبح ونط ےک تیگ اگان اچےتہ ےھتونط وک وقیم یتہجکی اک دلگہتس انبےت وہےئ اس  وجاب    :                

 

و جوابات سواالت   

الت

اک اعترف                      : اشرع  

 (رسوؔر اہجں آابدی ) 

 

 2۔ مظن       
 زلگاِر ونط

 

 دّومزابن رباےئ                         -              دّومورک ُبک        رباےئ   اسِل 
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 اشرع رسور اہجں آابدی  یک دیپاشئ بک  اور اہکں وہیئ؟ (4

 ںیم وہیئ ء وک اہجں آابد علض یلیپ تیھب 1873 وجاب    :                
 رسور اہجں آابدی سک فنص ےک اشرع ںیہ؟ (5

 مظن  وجاب    :                
 ۔ومجموعں ےک انم ےئھکلرسور اہجں آابدی ےک  (6

مخ ا ہن رسور              (1) وجاب    :                
 "         )اکوپنرےس (                      ومظنں اک                  ومجمہع "                    خ 

 )اہل آابدےس(                زغںیل اور اعطقت اک ومجمہع                    "                         اجِم رسور                                  "           (2) 
 اد ایل ےہ؟"  جک دشکل"       ےک ایک ینعم ںیہ اس ےس اشرع ےن ایک رم (7

" جک دشکل"  ےس رماد  دروتخں اک ڈنھج ےہ۔ اشرع دنہواتسن وک اکی وخوصبرت دلگہتس انبان اچاتہ ےہ۔  وجاب    :                
 سج ںیم رہ مسق ےک ولگ وھپولں یک رطح وخش رںیہ۔

 ؟رسور ؔ وک اشرعی اک وشق بک ےس رشوع وہا (8

 ۔ےس رشوع وہا ء1899رسوؔر وک اشرع ی اک وشق   وجاب     :  
 ؟رسوؔر یک وبحمب فنص ایک ےہ (9

 ۔رسور ؔ یک وبحمب فنص  زغل ےہ وجاب     :  
 ؟رسوؔر سک ےس  ےب انپہ ایپر رکےت ےھت (10

 ۔رسوؔر اےنپ ونط ےس ےب انپہ ایپر رکےت ےھت وجاب     :  
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 رسوؔر اہجں آابدی اھبرت وک ایک انبان اچےتہ ےھت؟  وسال                  :         (1

 مظن                   :                                        زلگاِر ونط 

 ومعیم وساالت ووجاابت 
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 اھبرت وک یتہجکی اک نمچ انبان اچےتہ ےھت۔ اہجں آابدی رسورؔ  وجاب     :                    
 امان اجات ےہ؟ایک    اھبرت فلتخم ذہتوبیں اک   وسال                  :         (2

 ۔       اھبرت فلتخم ذہتوبیں اک وہگارہ  امان اجات ےہ وجاب     :
 رسوؔر اہجں آابدی ےتہک ںیہ ہک مہ بس لم رکسک ےک تیگ اگںیئ ےگ؟  وسال                  :         (3

 یتہجکی  ےک تیگ اگںیئ ےگ۔رسوؔر اہجں آابدی ےتہک ںیہ ہک  مہ بس لم رک    وجاب     :
 ںیہ؟ ےتاہجں آابدی ونط ںیم ایک متخ ہن وہےن یک اّنمت رک  رسورؔ   وسال                  :         (4

 اہجں آابدی ونط ںیم ہشیمہ وخیش اک وممس متخ ہن وہان اچےتہ ںیہ ۔ رسورؔ    وجاب     :
 ےک رتاےن اگںیئ ےگ؟دنہواتسین لم رک سک بس    وسال                  :         (5

 دنہواتسین لم رک وقیم یتہجکی ےک  رتاےن اگںیئ ےگ۔بس  وجاب     :
 ؟اشرعی یک  بس ےس ڑبی وخایبں ایک ںیہاہجں آابدی ؔ یک  رسور  وسال                  :         (6

 ۔ںیہوجش اور اسدیگ  ،                              دصاتق وخایبں بس ےس ڑبی یک   اشرعی  رسوؔر اہجں آابدی یک   وجاب     :
 ؟اہجں آابدی  اک الکم سک ےس اپک اھت رسورؔ   وسال                  :         (7

 رسوؔر اہجں آابدی اک الکم ابمہغل ےس اپک اھت۔ وجاب     :
ُکلبُکل وک   وسال                  :         (8  ؟ اسرے اہجں ںیم اسیک  وہان اچےئہرسوؔر اہجں آابدی ےک اطمقب نمچ ےک ب

ُکلبُکل ںیہ اکےس اسرے اہجں ںیم رتہب انبںیئ  رسورؔ         وجاب     :  ۔اہجں آابدی اک ایخل ےہ  ہک مہ سج نمچ ےک ب
 

 
 

 

 (                                                       1)                                                                                            رسوؔر اہجں آابدی اک الکم ےہ۔  وسال                  :         (1
 دو یھب۔                    3                                       دصاتق۔                   2                       اپک ابمہغل ےس        ۔                     1

 (                                                       1)                                                                                          ۔وہیئاہجں آابدی یک ادتبایئ میلعت اہکں  رسورؔ   وسال                  :         (2
    اجنپب ۔                    3                                                             ڑگھ ۔                   یلع2                                              یلیپ تیھب۔                             1

  دنمرہج ذلی ںیم دےئ ےئگوساالت ےک   حیحص وجاابت  یک اشندنیہ ےئجیک۔۔  2 
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 (                                                       2)                                                                                            رسوؔر  اہجں آابدی ےک وادل اک انم ۔  وسال                  :         (3
    یشنم رپمی دنچ۔                    3                                                           میکح ایپرے الل ۔                   2                                              یشنم ایپرے الل۔                             1

 (                                                       3)                                                                                           ۔ یک وبحمب فنص ایک ےہ اہجں آابدی رسورؔ   وسال                  :         (4
     زغل۔                    3                                                             رثن  ۔                   2                                              مظن۔                             1

 (                                                       3)                                                                                           رسوؔر اہجں آابدی ےب انپہ ایپر رکےت ےھت؟وسال                  :         (5
     ونط ےس۔                    3                                                            وادل ےس۔                   2                                              زغل ےس۔                             1

 (                                                       2)                                                                                          رشوع وہا ۔ بک اہجں آابدی وک اشرعی اک وشق رسورؔ   وسال                  :         (6

 ء ےس1910۔                    3                                                 ےسء 1899۔              2                                               ء ےس1873۔                             1 
     

 
 

 

 ۔ رسوؔر اک الکم۔۔۔۔۔۔۔۔ےس اپک ےہ  وسال                  :         (1
  ابمہغل  وجاب     :            حیحص         

 ۔ رسوؔر ےک ومظنں اک ومجمہع۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےہ  وسال                  :         (2

مخ ا ہن رسورؔ  حیحص            وجاب     :
  خ 

 رسوؔر اکالص انم۔۔۔۔۔۔۔۔ ےہ۔  وسال                  :         (3

راگ اہسےئ حیحص            وجاب     :  یشنم دک

 رسوؔر یک والدت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیم وہیئ۔  وسال                  :         (4

  یلیپ تیھب   حیحص            وجاب     :
 رسوؔر ےک ومظنں  ےک وموضاعت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیہ۔  وسال                  :         (5

 وھپل ولھپں               ،                      رچدن و رپدنوں           ،                         دنی و اہپڑوں       ڑیپ            وپدوں                ،           حیحص            وجاب     :
 ۔ ںیہ۔۔۔۔۔۔۔وخایبں بس ےس ڑبی  اشرعی یک  رسوؔر یک   وسال                  :         (6

  دنمرہج ذلی ںیم دےئ ےئگ  اخیل وہگجں وک حیحص وجاابت ےس رُپ ےئجیک۔۔    3 
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 وجش                  اور          اسدیگ دصاتق          ،             حیحص            وجاب     :
 

 
    

   

 اھبرت فلتخم ذہتوبیں اک امان اج ات ےہ ؟  وسال                  :         (1
 وہگارہ    وجاب     :                    

ُ ِ ونط ےک راگ سک رطح اگان اچےتہ ےھتاش  وسال                  :         (2  ؟ رع حک
 ۔ اچےتہ ےھتونط وک وقیم یتہجکی اک دلگہتس انبےت وہےئ اس ںیم ِبح ونط ےک تیگ اگان  وجاب     :

 ؟ رسور اہجں آابدی ےک وکن وکےسن ومجمےع اشعئ وہےئ   وسال                  :         (3
مخ ا ہن رسور                                   "         )اکوپنرےس ( (1) :    وجاب 

زغںیل اور اعطقت اک ومجمہع                    "                          (2) ومظنں اک                  ومجمہع "                    خ 
 )اہل آابدےس(                     اجِم رسور                                  "     

 ؟ "  جک دشکل"       ےک ایک ینعم ںیہ اس ےس اشرع ےن ایک رماد ایل ےہ  وسال                  :         (4
" جک دشکل"  ےس رماد  دروتخں اک ڈنھج ےہ۔ اشرع دنہواتسن وک اکی وخوصبرت دلگہتس انبان اچاتہ ےہ۔  وجاب     :

 ۔ وھپولں یک رطح وخش رںیہ سج ںیم رہ مسق ےک ولگ
 ؟ رفدوس اک ومنہن اشرع  سک وک انبان اچےتہ ےھت  وسال                  :         (5

   ۔ رفدوس اک ومنہن اشرع رسوؔر اہجں آابدی  وک انبان اچےتہ ےھت وجاب     :
 
 

 
 
 

 

 ؟اکن ےک انم ایک ںیہرسوؔر اہجں آابدی ےک ےنتک ومجمےع الکم ںیہ ؟اور                        وسال                  :         (1

رصتخم وساولں ےک وجاابت اکی ای دو ولمجں ںیم ےئھکل۔۔    4   

 یلمع اکم: 

رصتخم وساالت ےک وجاابت اکی ای دو ولمجں ںیم ےئھکل۔    ۔1   
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  وجاب             :       
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ؟ ومظنں  ےک وموضاعت ایک ںیہ یک رسوؔر   وسال                  :         (2
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  وجاب             :

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ؟ جنکِ دشکل ےک ینعم ایک ںیہ؟ اس ےس اشرع ےن ایک رُماد  ایل ےہ                       وسال                  :         (3

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  وجاب             :
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 
 

 

 رسوؔر اہجں آابدی  رپ اکی ونٹ ےئھکل۔                       وسال                  :         (1
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:

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

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ےئھکل۔ اےنپ اافلظ ںیم اک الخہص                "                زلگاِر ونط                      "مظن        وسال                  :         (2

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب          :

وطلی  وساالت ےک وجاابت ےئھکل۔    ۔2   
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

 

 رسوؔر اہجں آابدی  اک الص انم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےہ۔ (1

 رسوؔر اہجں آابدی اک الکم ۔۔۔۔۔۔۔۔ےس اپک ےہ۔ (2

 رسوؔر اہجں آابدی۔۔۔۔۔۔۔ےس ےب انپہ ایپر رکےت ےھت ۔ (3

 آابدی یک بس ےس ڑبی وخیب۔۔۔۔۔۔۔۔ ےہ۔رسوؔر  اہجں  (4

 رسوؔر اہجں آابدی یک وبحمب فنص۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےہ۔ (5

 
 
 
 

 ٭٭٭٭٭
 

اخیل وہگجں وک حیحص وجاابت ےس رُپ ےئجیک۔۔    3   
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 ؟ارتخ ؔاالامین یک دیپاشئ بک اور اہکں وہیئ (1

 ء وک  اکرت رپدشی ےک ومعض ہعلق ںیم وج بیجن آابد علض ونجبر ںیم ےہ 1915ونربم                 12 وجاب    :                 
 ؟رانپچب اک زامہن نک داہیوتں ںیم زگارتخ ؔاالامین اک  (2

 را۔و        اجنپب ےک داہیوتں ںیم زگاکرت رپدشی                 وجاب    :                
 ؟وہابک  ارتخ ؔاالامین یک ارگنزیی میلعت اک آاغز  (3

 ۔وہا  ء ےس ارتخؔ یک ارگنزیی میلعت  اک آاغز1930 وجاب    :                

 

و جوابات سواالت   

الت

اک اعترف                      : اشرع  

 (ارتخ        ؔ االامین ) 

 
 3۔ مظن       

  ایبنج
 

 دّومزابن رباےئ                         -              دّومورک ُبک        رباےئ   اسِل 
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  ےہآدنرھارپدشی یک اجبن ےس تفم میسقت ےک ےئلہی اتکب وکحتم 

 ؟یک ڈرگی اہکں ےس  احلص یک          ۔یب۔اے                             االامینارتخ ؔ (4

  اولگن رعکب اکجل                             ) دیل اکجل( وجاب    :                
 ؟ےن وکیسن ڈرگی احلص یک االامین  یلع ڑگھ ملسم ویوینریٹس ےس ارتخؔ  (5

 ڑگھ ملسم ویوینریٹس ےس ارتخؔ ےن  امی۔اے        یک ڈرگی احلص یک۔ یلع وجاب    :                
 ارتخؔ االامین یک ادیب زدنیگ اک آاغز بک ےس رشوع وہا؟ (6

 ۔ ء  ےس رشوع وہا1932ارتخؔ االامین یک ادیب زدنیگ اک آاغز  وجاب    :                
 ؟ارتخ ؔاالامین  ےناینپ اشرعی اک آاغز سک فنص ےس یک (7

 ۔ ارتخ ؔاالامین اینپ اشرعی اک آاغز فنص ِ زغل ےس یکوجاب    :                
 ؟ارتخ ؔاالامین ؔ سک فنص ےک اشرع ںیہ (8

 ۔ اارتخ ؔاالامین ؔ فنص ِ مظن ےک اشرع ںیہ وجاب     :  
 ؟ومظنں اک الہپ ومجمہع  بک اشعئ وہا یک ارتخ ؔاالامین  (9

 ۔ ء ںیم  اشعئ وہا1943ومظنں اک الہپ ومجمہع  "              رگداب                     "                          یک ارتخ ؔاالامین  وجاب     :  
 ؟ارتخؔ االامین اک زنطہی ڈراہم بک اشعئ وہا (10

 ۔ ء  ںیم  اشعئ وہا1949ارتخؔ االامین اک زنطہی ڈراہم   وجاب     :  
 ارتخاالامین یک امہ اقیلختت؟ (11

 "   این آگنہ                                   "                              "                                                      تنب احملت                                           "                                                                          "                    ایدںی                                                                     "                                                                              "آب وج                                                  "             وجاب     :  
 

 
 
 

 
 
 
 

 ؟ وک اید ایک ےہ ںیم سک االامین ےن اینپ اشرعی ارتخؔ  وسال                  :         (1
 ۔ اشرعی ںیم اےنپ وخش وگار امیض وک اید ایک ےہاالامین ےن اینپ ارتخؔ وجاب     :                    

 مظن                   :                                        ایبنج 

 ومعیم وساالت ووجاابت 
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 ؟ےہ رکات مظن                  " ایبنج                "               ںیم اشرع سک وک اید   وسال                  :         (2

 ۔        رکات ےہںیم وہ اےنپ وبحمب وک اید "              ایبنجمظن"                   وجاب     :
 اےنپ وبحمب وک سک ےس ہیبشت دی ےہ؟ ارتخ ؔاالامینوسال                  :         (3

 ۔ ےہہیبشت دی  ےس     ڈایل یک انزیک          اور           ساھٹمرصمی یک  وک  وبحمب اےنپ  ےن  ارتخ ؔاالامین   وجاب     :
 اینپ مظن                       "          ایبنج          "      ںیم سک وک اید ایک ےہ؟ ارتخؔ االامین ےن  وسال                  :         (4

 ۔وک اید ایک ےہ  یک وخ ویشںنپچب یک زدنیگ اےنپمظن                            "                          ایبنج                       "               ںیم  اینپ االامین ےن ارتخؔ   وجاب     :
 ؟ ارتخاالامین ےن سک یک اجبن ایبنج اک ایخل اظرہ ایک ےہ  وسال                  :         (5

ور اس اجبن مظن االامین ےن اےنپ اشدنار امیض اور زدنیگ ےس دور وخویشں وک ایبنج رقار دای ےہ۔ اارتخؔ وجاب     :
دنہواتسن وک اکی وخوصبرت  دلگہتس  انبان اچاتہ ےہ۔ سج ںیم رہ مسق ےک ولگ وھپولں یک رطح    ںیم ااشرہ ایک ےہ ہک

 ۔وخش رںیہ
 ارتخؔ  االامین یک وخد ونتش اک انم  ایک ےہ؟   وسال                  :         (6

 اس آابد           رخاےب                      ںیم                    "             ےہ۔     ارتخ ؔ االامین یک وخد ونتش اک انم                        "              وجاب     :
 ؟ ایک ےتہک ںیہ  ایبنج وک اطخب رکےت وہےئ اشرع ارتخاالامین  وسال                  :         (7

و  ےتہک ںیہ  ارتخؔ االامین  ںیم اکس   یک رعتفی ےہ۔اشدنار امیض        ادَناھکی ایبنج اکی  وبحمب   اک االامین ارتخؔ وجاب     : ک
 

ت
،               وت اکدیم یک رکن  ںیم             اکی اہنت ےّتپ یک رطح االیک            وک اتہس وہا رسد و رگم ںیم     سج ںیم ایپر یہ ایپ ر اپھُچ    ےہ  کچ ّی وکلپن 

و اتروں یک  ک
 

ور  ںیم الین آامسن            یگیھب رات ،                  ت ک
 

و،                                   ت ک
 

و  ربھگا اجےئومت یھب  ےساہنتیئ سج   ایسی  ت ک
 

یلیہپ  ےسج وکیئ  ایسیاور ت
ںیم  یئک اہیبشتت ےس           "ایبنج                                              "            اس رطح اشرع ارتؔخ   االامین   اےنپ وبحمب ایبنج ےس            اینپ مظن              ۔اپےئ ان  اچہپن 

 اخمبط  رکےت ںیہ۔
 

 
 

 

 (                                                       2)                                                                                           وہیئ۔ بک  یک دیپاشئ  ارتخ ؔ االامین   وسال                  :         (1
 ء ںیم1873۔                    3                          ء ںیم1915۔                   2                        ء ںیم1951        ۔                     1

  دنمرہج ذلی ںیم دےئ ےئگوساالت ےک   حیحص وجاابت  یک اشندنیہ ےئجیک۔۔  2 
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 (                                                       1)                                                                                          وہا۔ بک  یک ارگنزیی میلعت اک آاغز ارتخ ؔ االامین  وسال                  :         (2
 ء ےس1932۔                    3                                                             ء ےس1920۔                   2                                              ء ےس1930۔                             1

 (                                                       2)                                                                                             اشرع ںیہ ۔ ارتخ ؔ االامین   وسال                  :         (3
    ونثمی ےک۔                    3                                                             مظن ےک۔                   2                                              زغل ےک۔                             1

 (                                                       3)                                                                                         ۔ اسہیتہ ااکڈیم اویارڈ الم سک رعشی ومجمہع رپ وک ارتخ ؔ االامین   وسال                  :         (4
     ایدںی۔                    3                                                            رگن  بس ۔                   2                                             اترکی ایسہ۔                             1

 (                                                   1)                                                                                           اشعئ وہا؟  بک  اک زنطہی ڈراہم ارتخ ؔ االامین وسال                  :         (5
     ء ںیم1946۔                    3                                                            ںیمء 1961۔                   2                                              ء ںیم1949۔                             1

 (                                                       2)                                                                                           ومظنں اک دورسا ومجمہع اک انم  ۔ یک  ارتخ ؔ االامین   وسال                  :         (6

 ایدںی۔                    3                                                 ہاترکی ایس۔              2                                               بس رگن۔                             1 
     

 
 

 

 ۔ بس رگن ارتخ ؔ یک۔۔۔۔۔۔۔۔فینصت ےہ  وسال                  :         (1
  وظنمم زنطہی ڈراہم  وجاب     :            حیحص         

 ۔ ومجمےع الکم رپ الم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وک اسہیتہ ااکڈیم اویارڈ ارتخ ؔ االامین   وسال                  :         (2

  ایدںی حیحص            وجاب     :

 ےک ادیب دخامت رپ ۔۔۔۔۔۔۔رایتس ےک اکردو ااکڈیم ےس اویارڈ ےلم۔ ارتخ ؔ االامین   وسال                  :         (3

 وییپ               اور                 اہمرارٹشا حیحص            وجاب     :

 ومظنں اک دورسا ومجمہع اک انم۔۔۔۔۔۔۔۔ ارتخ ؔ االامین یک  وسال                  :         (4

  اترکی ایسہ   حیحص            وجاب     :
 اک زنطہی ڈراہم ۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم اشعئ وہا۔ ارتخ ؔ االامین   وسال                  :         (5

 ء ںیم 1949 حیحص            وجاب     :

  دنمرہج ذلی ںیم دےئ ےئگ  اخیل وہگجں وک حیحص وجاابت ےس رُپ ےئجیک۔۔    3 
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 اک ااقتنل۔۔۔۔۔۔۔۔ وک وہا۔ ارتخؔ  االامین    وسال                  :         (6

 ء1996امرچ                                9                                  حیحص            وجاب 
 

 
    

   

 مظن                           "                          ایبنج                     "               سک ےن یھکل ؟   وسال                  :         (1
 ارتخ       ؔ االامین    وجاب     :                    

 ؟ اکردو ااکڈیم اویارڈ ےلم ےس نک رایوتسں ےک ادیب دخامت رپ  ارتخ ؔ االامین   وسال                  :         (2
 ۔ وییپ                              اور                           اہمرارٹشا وجاب     :

 ؟ ومظنں اک الہپ ومجمہع بک  اشعئ وہا  یک ارتخؔ  االامین    وسال                  :         (3
 ء ںیم اشعئ وہا۔1943             "رگداب                                "ومظنں اک الہپ ومجمہع                    یک  ارتخ ؔ االامین  وجاب     :

 ؟ وک اسہیتہ ااکڈیم اویارڈ  سک ومجمےع الکم رپ الم ارتخ ؔ االامین   وسال                  :         (4
 ۔ ء ںیم الم1961"                      ایدںی          "              وجاب     :

 ؟ ارتخ ؔاالامین یک وافت بک اور اہکں  وہیئ  وسال                  :         (5
   ۔ وہیئء وک یئبمم ںیم  1996امرچ              09 وجاب     :

 
 

 
 
 

 

 ارتخؔ االامین یک دیپاشئ بک اور اہکں وہیئ؟                       وسال                  :         (1
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  وجاب             :       

رصتخم وساولں ےک وجاابت اکی ای دو ولمجں ںیم ےئھکل۔۔    4   

 یلمع اکم: 

رصتخم وساالت ےک وجاابت اکی ای دو ولمجں ںیم ےئھکل۔    ۔1   
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
 ؟ اکردو ااکڈیم اویارڈ ےلم ےس نک رایوتسں ےک ادیب دخامت رپ  ارتخ ؔ االامین   وسال                  :         (2

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  وجاب             :
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ؟ ومظنں ےک ومجمےع وکےسن ںیہ؟اور بک اشعئ وہےئ یک ارتخ ؔ االامین                        وسال                  :         (3

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  وجاب             :
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 
 

 

 ارتخؔ االامین ےک ابرے ںیم   ونٹ ےئھکل۔                       وسال                  :         (1
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:

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

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ےئھکل۔ اک الخہص                "                ایبنج                      "مظن        وسال                  :         (2

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وطلی  وساالت ےک وجاابت ےئھکل۔    ۔2   
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

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

 
 

 

 یک دیپاشئ ۔۔۔۔۔۔ ںیم وہیئ۔ ارتخ ؔ االامین  (1

 ادیب زدنیگ اک آاغز۔۔۔۔۔۔۔ںیم وہا۔ یک ارتخ ؔ االامین  (2

 یک ارگنزیی میلعت اک آاغز۔۔۔۔۔۔۔ںیم وہا ۔ ارتخ ؔ االامین  (3

 یک ڈرگی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اکجل ےس احلص یک۔ ۔یب۔اے  ارتخ ؔ االامین                  (4

 ۔۔ڈرگی احلص یک۔یلع ڑگھ ملسم ویوینریٹس ےس ارتخؔ ےن ۔۔۔۔۔۔۔ (5

 
 
 
 

 ٭٭٭٭٭
 

اخیل وہگجں وک حیحص وجاابت ےس رُپ ےئجیک۔۔    3   
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                          ؟                                                                                                                             وحن ےسک ےتہک ںیہ  وسال                  :         (1
 الہک ات ےہ۔         "                       وحن                           "ابت تیچ ای ےلمج ںیم اافلظ اک اکی دورسے ےس اور ولمجں اک ابیمہ قلعت                 وجاب     :                    

 ؟وظفلں یک استخ  سک رطح وہیت ےہ  وسال                  :         (2

 رہ زیچ یک رطح وظفلں اک یھب اظرہ اور ابنط وہات ےہ۔ اس رطح وہیت ےہ ہک وظفلں یک استخ    وجاب     :
 اظرہ اک قلعت سک ےس وہ ات ےہ؟  وسال                  :         (3

 ےہ۔  وہ ات  قلعت رصف ےساظرہ اک  وجاب     :

 وقادعہّصح ء

 ۔ وحن یک رعتفی1 

 دّومزابن رباےئ                         -              دّومورک ُبک        رباےئ   اسِل 

و جوابات سواالتعمومی    

الت
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 ابنط اک قلعت سک ےس وہ ات  ےہ؟  وسال                  :         (4

 ۔وہںوہفمم ینعم  اور  ںیم ۔  سج وہات ےہ اک قلعت  ظفل ےسابنط    وجاب     :
 ظفل یک ثحب  سک ےس وہیت ےہ؟  وسال                  :         (5

معن ے ےک احلظ ےس وہیت    وجاب     : ظفل یک ثحب وحن ںیم یک اجیت ےہ۔ اس ںیم زایدہ رت ثحب ظفل ےک ابنط  ینعی اس ےک 
 ےہ۔

 

 
  

 
   

   

 وحن    ےسک ےتہک ںیہ؟  وسال                  :         (1
 ۔ الہک ات ےہ         "                       وحن                           "ابت تیچ ای ےلمج ںیم اافلظ اک اکی دورسے ےس اور ولمجں اک ابیمہ قلعت                 وجاب     :                    

 اظرہ اک قلعت سک ےس وہ ات ےہ ؟  وسال                  :         (2
 وہات ےہ۔ اظرہ اک قلعت رصف ےس    وجاب     :

 ابنط اک قلعت سک ےس وہ ات  ےہ ؟   وسال                  :         (3
معن ے ےک احلظ ےس وہیت ظفل یک ثحب وحن ںیم یک      وجاب     : اجیت ےہ۔ اس ںیم زایدہ رت ثحب ظفل ےک ابنط  ینعی اس ےک 

 ۔ ےہ
 

 
 

 

 وحن    یک رعتفی ےئجیک ؟  (1

:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذلی ےک وساالت ےک رصتخم وجاابت ےئھکل۔۔    1   

 یلمع اکم: 

 یلمع قشم: 
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 ؟وظفلں یک استخ  سک رطح وہیت ےہ  (2

:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابنط اک قلعت سک ےس وہ ات  ےہ ؟   (3

:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 
 
 

 ٭٭٭٭٭
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

    اشرعی ہّصحء
 

 زغل
 

ن  ارث اس وک ذرا ںیہن وہات                            ۔ 1       26         ومنم اخں ومنم
ےئگےھجم لہس وہںیئگ   ۔2                                                         ُرخ یھب دبل  ہ  وہا ےک  و  زنمںیل 
 36                          رجموحن اطلسن وپری      
 44                              یسیقن رمق رگنی                                                      ریمے ااعشر اک وہفمم ےھجم ایک ولعمم ۔3     

 51       اسےقب و الےقح ۔II وقادع   
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ل                  :         (1  زغل ےک وغلی ینعم ایک ںیہ؟  وسا
 قلعتم ابت رکےن ےک ںیہ۔ ےسزغل ےک وغلی ینعم وبحمب ےس ای وبحمب  وجاب     :                    

ل                  :         (2  ؟زغل ںیم سک رطح ےک اضمنیم ایبن وہےت ںیہ  وسا

ور رشاب یک ابںیت  وہا رکیت ںیھت۔ زامےن ےک اسھت زغل ںیم  وجاب     : ء ںیم زغل ںیم  نسُح و قشع  ا ادتبا
 ۔،                        ایستس                           وریغہ             وصتف                                       دورسے وموضاعت ےسیج                اعمرشیت اسملئ       ،                          زدنیگ یک راگن ریگن                      ،   

اک اعترف                      :   زغل    

 (ومنم اخں ومؔن  ) 

 

 1۔        زغل
 ومنم اخں ومؔن 

 

 دّومزابن رباےئ                         -              دّومورک ُبک        رباےئ   اسِل 

۔ عمومی سواالت وجوابات :1   

الت
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ل                  :         (3 ء ےک انم                     وسا  ےئھکل؟دنچ زغل   وگ رعشا

               "                       احیلؔ              "۔5               "                       ومنمؔ              "۔4               "                       اغبلؔ              "        ۔3      "                       ریم یقت ریمؔ              "  ۔           2   "                       دمحم یلق بطق اشؔہ              "۔1 وجاب     :
 وریغہ۔                                    "                       اابقؔل              "۔ 6

ل                  :         (4  رعش یک رعتفی ایک ےہ؟  وسا

ور ردفی ےس امال امل یسک ایخل              وجاب     : ور وموضع      اک دپسچل    دو رصموں رپ لمتشم وزن            ، رحب                                  ، اقہیف      ا ،              ومضمن ا
  ات ےہ۔الہک              "                       رعش              "رعشی ایبن               

ل                  :         (5  زغل ےنتک ااعشر رپ لمتشم وہیت ےہ؟  وسا

ور زایدہ ےس زایدہ  سیچپ ااعشر رپ لمتشم وہیت ےہ۔ وجاب     :  زغل مک ےس  مک اپچن ااعشر ا
ل                  :         (6  ؟ےئجیکردفی یک رعتفی   وسا

 ۔درہاےئ اجےت ںیہردفی اےسی ظفل ای اافلظ وک اہک اجات ےہ وج رصموں ےک آرخ ںیم اقہیف ےک دعب    وجاب     :
 

 
 

ل                  :         (1     (                                                                            4                           )                                                  زغل اک رہ رعش ونعمی اابتعر ےس  وہات ےہ؟  وسا
   دجا اگہن۔ 4 ےب رطب۔                    3                                                         دیچیپہ۔                   2                                             لسلسم        ۔                     1

ل                  :         (2  (                                                                            1)                                                                               علطم ےسک ےتہک ںیہ؟  وسا
ور مہ ردفی وہےت ںیہزغل اک الہپ رعش۔                             1  سج ےک دوونں رصمےع مہ اقہیف ا

     زغل اک ااھچ رعش۔ 4 زغل اک رسیتا رعش۔                    3                                                        زغل اک دورسا رعش۔                   2
ل                  :         (3  (                                                                               3)                                                                               عطقم ےسک ےتہک ںیہ؟  وسا

ہ رعش سج ںیم اشرع اک صلخت وہات ےہ۔                    3 زغل اک آرخی رعش ۔                   2 زغل اک ااھچ رعش۔                             1  زغل اک و
ہ رعش وج علطم ےک دعب آ۔ 4         ےئ۔و

ل                  :         (4  (                                                                               4)                                                                               اقہیف ےسک ےتہک ںیہ؟  وسا

۔ رعمویض وساالت                :2   
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 اک آرخی ظفل دورسے رصمہع۔                   2  ہع اک الہپ ظفلرعش ےک ےلہپ رصم۔                             1
ہ ظفل سج ۔                    3 ر رہ رعش ںیم وہ یک و    ردفی ےس ےلہپآےن واال ظفل۔ 4  رکتا

 
 

 

ل                  :         (1 ور ۔۔۔۔۔۔ فنص ےہ۔یک زغل اکردو اشرعی   وسا  ۔۔۔۔۔  ا
ور وبقمل   وجاب     :            حیحص           دنسپدیہ ا

ل                  :         (2  زغل ےک  ےلہپ رعش)علطم( یک رطح دورسا رعش یھب وہ اےسیرعش وک۔۔۔۔ ےتہک ںیہ۔   وسا

                        ِنسُح علطم وجاب     :حیحص            

ل                  :         (3  زغل ےک وغلی ینعم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیہ؟  وسا
 زغل ےک وغلی ینعم وبحمب ےس ای وبحمب ےس قلعتم ابت رکےن ےک ںیہ۔ حیحص            وجاب     :       

ل                  :         (4  اکردو اشرعی ںیم دخاےئ نخس  اکدرہج ۔۔۔۔۔ اشرع وک احلص وہا۔  وسا

  ریم یقت ریمؔ   حیحص            وجاب     :
ل                  :         (5  اکردو زغل وک مین ویشح فنص ِ نخس ۔۔۔۔ ےن اہک۔  وسا

 میلک ادلنی ادمح حیحص            وجاب     :
 

 
 

 

 دنمرہج ذلی اافلظ وک اامعتسل رکےت وہےئ رصتخم وطر رپ زغل یک رعتفی ےئجیک۔ (1

 اقہیف  ردفی  رصمہع رعش  عطقم  علطم
ء یک رہفتس ایتر ےئجیک۔ (2  دنچ رعشا

 

 اترخی وافت ومجمہعِ الکم دیپاشئاترخی   اشرع اک انم
    

  دنمرہج ذلی ںیم دےئ ےئگ  اخیل وہگجں وک حیحص وجاابت ےس رُپ ےئجیک۔۔    3 

۔ اینپ ولعمامت وک اجچن ےئجیک              :                        4   
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 ردفی ےس ےلہپآےن واال ظفل۔۔۔۔۔۔ الہک ات ےہ۔ (1
ی رعش (2  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔الہک ات ےہ۔سج ںیم اشرع صلخت اامعتسل رکات ےہ زغل اکآرخ

ادلنی ادمح ےن ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔اہک ےہ؟ (3  اکردو زغل وک میلک 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

ل                  :         (1  اک وپرا انم ایک ےہ؟  اشرع ومنمؔ  وسا
 ومنم اک وپرا انم  ومنم اخں ومنمؔ ےہ۔ وجاب     :                    

ل                  :         (2  ومنم اک صلخت ایک ےہ؟  وسا

 ومنم اک صلخت ومنمؔ ےہ۔   وجاب     :
ل                  :         (3  رعیب میلعت سک ےس احلص یک؟  ےن ومنمؔ   وسا

 رعیب میلعت اشہ دبعااقلدر ےس احلص یک۔ےن ومنم ؔ    وجاب     :
ل                  :         (4  ومنؔم ےن بط یک میلعت سک ےس احلص یک؟  وسا

 میکح الغم یبن اخں ےس احلص یک۔  اےنپ وادل    وجاب     :
ل                  :         (5  زغولں اکوموضع ایک ےہ؟ یک ومنؔم   وسا

 ےہ۔              "                       نسح وقشع              "زغولں اک وموضع              یک ومنمؔ  وجاب     :
ل                  :         (6  ومنؔم وک سک رپ وبعر احلص اھت؟  وسا

ور انصعئ رپ وبعر احلص اھت۔   وجاب     :  ومنمؔ وک اینپ زابن و ایبن ا

 زغل               :                    ومنم اخں ومنمؔ         

۔ومعیم وساالت ووجاابت1   

 

(    اخیل وہگجں وکحیحص وجاابت ےس رُپ ےئجیک۔5   
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ل                  :         (7  یک اشرعی رپ اکی رظن ڈاےئل؟       ومنمؔ  ومنم اخں   وسا

ن ےک اپس رصف ومنمؔ    وجاب     : ور نسح وتبحم یک اشرعی یک ےہ۔ ا ابت و اعاقشہن ذجےن دیسیھ اسدی ا
ز ِ ایبن یک وہج ےس ومنمؔ یک زغںیل  ور ےب اسہتخ ادنا ۔ دیپسچل اک ابثع ںیہااسحاست وک رتامجین یتلم ےہ۔درد اتریث ا

ز دای  ۔ےہ چس وت ہی ےہ ہک ومنمؔ ےن اکردو زغل وک اکی این رگن اکی این ادنا
 

 
 

ل                  :         (1     (                                                                            2)                                                                              یک دیپاشئ اہکں وہیئ؟ ومنمؔ   وسا
    ؤنھکل۔ 4  دیحر آابد۔                    3                                                         دیلہ۔                   2                                             آرگہ        ۔                     1

ل                  :         (2  (                                                                            1)                                                                              یک دیپاشئ بک وہیئ؟ ومنمؔ   وسا
     ء1848۔ 4  ء1820۔                    3                                                          ء1810۔                   2                                            ء1800۔                             1

ل                  :         (3  (                                                                               2)                                                                               ومنم ؔ ےک وادل اک انم ایک ےہ؟  وسا
       میکح الغم یبن اخں۔                   2  میکح ایپرے الل۔                             1

         دمحم الغم اخں۔ 4  دمحم نسح اخں              ۔      3
ل                  :         (4     (                                                                            4)                                                                              ےک رصعمہ اشرع اک انم؟ ومنمؔ   وسا

    اغبلؔ۔ 4 دردؔ ۔                    3                                                          احتؔ ۔                   2                                            ریم یقت ریمؔ        ۔                     1
ل                  :         (5  (                                                                            4)                                                                              ومنؔم  یک ونثمی اک انم ایک ےہ؟  وسا

ِر قشع۔ 4 ۔                   ااجعِز قشع3                                                          زرہِ قشع۔                   2                                            ہّصقِ ےب ریظن        ۔                     1       ارسا
 

 
 

ل                  :         (1  ومنؔم اکالص انم ۔۔۔۔۔۔ ےہ؟  وسا
 ومنم اخں    وجاب     :            حیحص         

  ےس رُپ ےئجیک۔دنمرہج ذلی ںیم دےئ ےئگوساالت ےک   حیحص وجاابت   ۔  3 

۔ رعمویض وساالت                :2   
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ل                  :         (2 ہ۔۔۔۔۔۔ ںیم یھب اہمرت رےتھک ےھت۔  وسا  ومنؔم وک ابطتب ےک العو

ور                        ومیقیس         راییض           حیحص            وجاب     :                         ،                    ملعِ وجنم                               ا

ل                  :         (3  ومنؔم اک اخدناین ہشیپ۔۔۔۔۔۔۔اھت ۔  وسا

 ابطتب حیحص            وجاب     :

ل                  :         (4  ومنؔم اےنپ الکم یک االصح۔۔۔۔۔۔۔ےس ےتیل ےھت۔  وسا

  اشہ ریصن                                                حیحص            وجاب     :
ل                  :         (5   ےس وہیئ۔رہشت۔۔۔۔۔۔ یک وہجومنؔم یک   وسا

  زغل                                        حیحص            وجاب     :
ل                  :         (6  ومنؔم اک ااقتنل۔۔۔۔۔۔۔ ںیم وہا   وسا

 ء1852  حیحص            وجاب     :
 

 
 

 اتریث  :  ارث  
 مغ                   ،   دھک  :  رجن

م ڑباھےن   : راتح زفا  واالآرا
 وبےنل واال                ،                  امدنن  :  وگای  
ز    :  اغًابل    ادنا
رش  :  رعض    زگا
ر  :  رطضمب    ےب نیچ          ،              ےب رقا
 تُب                                  ،                               ومریت  :  منص  

 

 
 

ور           رشتحی         :زغل ےک ۔    5    ااعشر ا

۔ لکشم اافلظ ےک ینعم:4   
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 ارث           اس وک               ذرا                ںیہن وہات  :                          رعش (1

 رجن راتح زفا ںیہن وہات
ہی رعش  ومنم ؔ یک زغل ےس ایل ایگ ےہ۔ اشرع اینپ زغل ےک وخوصبرت علطم ںیم اےنپ نسح  : رشتحی

 اتہک ےہوقشع ےک انزک ایخالت وک قشع ِ یقیقح یک رطف ااشرہ رکےت وہےئ ینعی دخا وک دل واجن ےس اچےتہ وہےئ 
ور مغ وک راتح ںیم  ہک وبحمب وک اعقش یک یسک یھب احتل اکذرا یھب ارث ںیہن وہات۔ اشرع اینپ زدنیگ ےک الکشمت ا

یک رظنِ رکم اک اطبل ےہ نکیل دنبے یک رطف دخا یک رتمح وتمہج ںیہن ےہ۔ اس ابت اک  ا دبل دےنی ےک ےئل دخ
 اںیھن ےب دح اوسفس ےہ۔

 ت امہرے سک رطح ہن وہےئ  :                          رعش (2

 ورہن                  داین              ںیم              ایک                    ںیہن                                 وہات
زغل ےک اس رعش ںیم اشرع ومنمؔ ےتہک ںیہ ہک داین ںیم بس ھچک نکمم ےہ رگم وبحمب یک تبحم  : رشتحی

یک لیمکت ےک ےئل دخا یک دمد اچےئہ۔ ذٰہلہ اشرع اینپ  آرزو احلص رکان اننکمم ےہ۔ ینعی اس داینوی زدنیگ ںیم رہ 
ر نتج ےئک رگم  وبحمب  یک تبحم احلص رکےن ےک ےئل اکس ےن ےہ ہک اہ  وبحمب ےس اکشتی رک ر تہب وکشش یک زہا

 اجےئ یگ ۔ایکس زدنیگ وخاحشل نب  اجےئ وت اناکم وہایگ۔ ارگ وبحمب یک تبحم  لم 
 اس ےن ایک اجےن ایک ایک ےل رک  :                          رعش (3

 ںیہن                                                               وہات                          دل                       یسک                      اکم                        اک           
ور دھک یک  : رشتحی ہی رعش ومنمؔ یک زغل ےس ایل ایگ ےہ ۔اس رعش ںیم اشرع اینپ زدنیگ یک اموییس ا

ٹ ایگ ےہ ینعی زدنیگ  ےک                   "                                    ےہ ہک بجاہ  ۔ اشرع اینپ رُبی احتل ایبن رکر رک راہ ےہتیفیک وک ااہظر  ااکس بس ھچک لک
ہ ھجمس راہ ےہ ہک وبحمب ےن اس وک  ۔ انچہچن  مغ ںیم التبم  رک دای ےہھکس                   "       نیچ     متخ وہایگ اب رصف  دل ابیق رہ ایگ ےہ و

 ببس اس اک دل یسک اکم اک ںیہن راہ۔ یک  ہن وہےناشرع یک زدنیگ ںیم وخیش 
 ت ریمے اپس وہےت         وہ وگای  :                          رعش (4

 بج                وکیئ               دورسا                     ںیہن                     وہات
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اتہک ےہ ہک  ڈوب رک ہی رعش  ومنم ؔ یک زغل ےس ایل ایگ ےہ۔ اس رعش ںیم اشرع قشعِ یقیقح ںیم  : رشتحی
ور االیک  ریما وبحمب ریمی اہنتیئ اک اسیھت ےہ ینعی اہنتیئ ںیم بج وبحمب اکوصتر دل ںیم آاجات ےہ وت ںیم وخد وک اہنت ا

 وسحمس ںیہن رکات ینعی ریمی اہنتیئ متخ وہاجیت ےہ۔
 

 ویکں ےنُس رعِض رطضمب ومنمؔ  :                          رعش (5

 وہات                                                                 دخا                                  ںیہن                                  منص                                                                      آرخ                                                 
ور رپاشیین وک اس داینوی تُبےاشرع ومنمؔ زغل ےک عطقم ںیم ےتہک ںیہ ہک ریم : رشتحی ےک   دھک ا

 ےہ  اتہک وت اکی منص ےہ ۔ذٰہلا اشرع  ہی ایک اجےئ ۔اس رپ ریمی ابت اک وکیئ یھب ارث ںیہن وہات ویکہکن  شیپ آےگویکں 
ہ داین اک وکیئ وبحمب نُس ںیہن اتکس۔  ہک اکی ےب نیچ ااسنن یک رفاید دخا ےک العو

 
 

 

 
 

 
 

 

 ت  امہرے یسک رطح ہن وہےئ  :                          رعش (1)

 وہات             ورہن                       داین                                 ںیم             ایک                    ںیہن                  
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رشتحی

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

 

 یلمع اکم: 

اینپ ولعمامت یک اجچن ےئجیک۔    ۔1   

 
دنمرہج ذلی ااعشر یک رشتحی ےئجیک۔                 (1)   
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 ت  ریمے اپس وہےت وہ وگای  :                          رعش (2)

 وہات                بج          وکیئ                  دورسا                        ںیہن    
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رشتحی

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

 

 
 

 

ل                  :         (1  زغل ےس علطم ےک رعش وک اشندنیہ ےئجیک؟؟ یک ومنؔم                        وسا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   وجاب     :                    

ل                  :         (2  ومنؔم ےک رصعمہ اشرع اک انم ایک ےہ؟  وسا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وجاب     :

ل                  :         (3  ومنؔم ےن اےنپ وادل ےس وکیسن میلعت احلص یک؟                       وسا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وجاب     :
ل                  :         (4 ِر قشع سک اشرع یک ےہ؟                       وسا  ونثمی ارسا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔وجاب     :
ل                  :         (5  ومنم اخں سک اشرع اک انم ےہ؟                       وسا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔وجاب     :
 

 
 

 

ل                  :         (1       ؟اشرع ومنمؔ اک اعترف شیپ ےئجیک                       وسا

ےک وجاابت ےئھکل۔  دنمرہج ذلی ابعرت ڑپھ رک ےچین دےئ ےئگ وساالت۔    1 رصتخم وساالت ےک وجاابت اکی ای دو ولمجں ںیم ےئھکل۔(2)       

 

وطلی  وساالت ےک وجاابت ےئھکل۔(3)   
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ل                  :         (2  ؟ومنم ؔ یک اشرعی یک وصخایصت ایبن ےئجیک  وسا

وجاب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

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

 
 

 

 آدےھ ےّصح وک۔۔۔۔۔ ےتہک ںیہ۔رعش ےک  (1

 زغل ۔۔۔۔۔۔۔ ااعشر رپ لمتشم وہیت ےہ۔ (2

اکےس  (3  ۔ےتہک ںیہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔سج رعش ںیم اشرع اانپ صلخت اامعتسل رکات ےہ 

 ٭٭٭٭٭

اخیل وہگجں وک حیحص وجاابت ےس رُپ ےئجیک۔(4)   



  

  
  

 

 

اطلسن وپریوؔح رجم               -                        زغل اےئ اسِل دّومربورک ُبک                         

36 

  ےہہی اتکب وکحتم آدنرھارپدشی یک اجبن ےس تفم میسقت ےک ےئل

 

    
 

 

  
 

 ؟ایک ےہ رجموح ؔ یک نس دیپاشئ   وسال                  :         (1
 ۔ےہء 1915دیپاشئ          نس رجموؔح یک  وجاب     :                    

 رجموؔح ےک وادل اک انم ایک ےہ؟  وسال                  :         (2

 رجموح ؔ ےک وادل اک انم          دمحم نیسُح اخں       ےہ۔ وجاب     :
 رجموؔح      اطلسن وپری اہل آابد ویوینریٹس ےس وکےسن ااحتمانت اک ایمب وہےئ؟  وسال                  :         (3

 ۔              رجموؔح       اہل آابد ویوینریٹس ےس ومولی اعمل اور ومولی      افلض ےک ااحتمانت       ںیم اکایمب وہےئ   وجاب     :

اک اعترف                      :    اشرع   

 (اطلسن وپری                   رجموح ؔ) 

 

 2۔        زغل
 رجموؔح اطلسن وپری

 

 دّومزابن رباےئ                         -              دّومورک ُبک        رباےئ   اسِل 

۔ عمومی سواالت و جوابات  :1   

الت
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 رجموح ؔ یک اشرعی یک وصخایصت ایک ںیہ؟  وسال                  :         (4

اور رفنمد اولسب ےس این رگن و نخس وک اےنپ دشکل  رجموح ؔ اطلسن وپری ےن زغل  یسیج روایتی فنص وجاب     :
احلظ رےتھک وہےئ ااعتسروں اور انکویں ےک رپدے ںیم  اےنپ  ۔ زغل ےک زماج اور اس ےک اقتوضں اکآگنہ اشخب

 ۔ ر ےس اےنپ الکم وک وخوصبرت انبدایااہظ ایخالت و ذجابت ےک
 وکاسن اویارڈ دای ایگ؟رجموؔح      وک یملف تیگ اکر یک تیثیح ےس   وسال                  :         (5

 ۔  اویارڈ دای ایگ              "                       دادا      اصبح  اھپےکل               "رجموؔح وک یملف تیگ اکر یک تیثیح ےس                                        وجاب     :
 اویارڈ ےس ونازا ایگ         ؟                "                       اابقل امسن              "رجموح ؔ وک سک ےلص رپ   وسال                  :         (6

 ۔ایگ اویارڈ ےس ونازا                "                       اابقل امسن              "رجموح ؔ وک ادیب دخامت ےک ےلص  رپ    وجاب     :
 ےس وہیئ؟ادوبیں  یئبمم ںیم رجموح ؔ یک الماقت نک ونوجان   وسال                  :         (7

اور     وہشمر                          "                       یفیک ایمظع                "               "یلع رسدار رفعجؔی                                     "رجموح ؔ یک الماقت ونوجان رتیق دنسپ رعشاء     یئبمم ںیم  وجاب     :
 ےس وہیئ۔                            "رکنش        دنچر                    "ااسفہن اگنر

 

 
 

    (                                                                            2)                                                                              رجموح ؔ اک الص انم ایک ےہ؟  وسال                  :         (1
   ۔ دمحم نیسح اخں4  رفظ یلع اخں۔                    3                                                         ارسار نیسح اخں۔                   2                                            رساج ادلنی اخں        ۔                     1

 (                                                                            3)                                                                              رجموؔح یک ادتبایئ میلعت اہکں وہیئ؟  وسال                  :         (2
    زغل اک ااھچ رعش۔ 4  امظع ڑگھ۔                    3                                                         دیلہ۔                   2                                            اورگن آابد۔                             1

 (                                                                               1                      )                                                        رجموؔح اطلسن وپری اک ہنس وافت؟  وسال                  :         (3
    ء2005۔ 4  ء2006۔                    3  ء2002۔                   2 ء2000۔                             1

 (                                                                               2)                                                                               ااقتنل اہکں وہا؟رجموح ؔ اک   وسال                  :         (4
    ضیف آابد۔ 4  آرگہ          ۔          3  یئبمم۔                   2  ؤنھکل۔                             1

 (                                                                               4)                                                                            سک اشرع ےک ےنہک رپ رجموؔح ےن یملف داین ںیم دقم راھک؟  وسال                  :         (5

۔ رعمویض وساالت                :2   
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    رگجؔ۔ 4  وممؔ ۔                    3  اابقلؔ ۔                   2  اغلؔ ۔                             1
 
 

 

 ارسار نیسح اخں اک صلخت۔۔۔۔۔۔۔ ےہ۔  وسال                  :         (1
 رجموؔح    وجاب     :            حیحص         

 رجموؔح ےک وادل دمحم نیسح اخں۔۔۔۔۔۔ ہمکحم ںیم  المزم ےھت۔   وسال                  :         (2

                        وپسیل حیحص            وجاب     :

 رجموح ؔ یک اشرعی یک ادتباء ۔۔۔۔۔۔۔ےس وہیئ۔  وسال                  :         (3

 ء1940 حیحص            وجاب     :

 ء ںیم وجن وپر ےک اشمرعے ںیم رجموح؎ یک الماقت۔۔۔۔۔۔ ےس وہیئ۔1941  وسال                  :         (4

  رگجؔ   حیحص            وجاب     :
 ۔۔۔۔۔۔ اک الکم نُس رک رگجؔ تہب وخش وہےئ ےھت۔  وسال                  :         (5

 رجموؔح  حیحص            وجاب     :
 رجموح ؔ ےن تیگ  ےنھکل ےک اسھت اسھت۔۔۔۔۔۔ یھب یہک ںیہ۔  وسال                  :         (6

  زغںیل   حیحص            وجاب     :
 رجموح ؔ اک امہ ومجمہع الکم ۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم اشعئ  وہا۔  وسال                  :         (7

 ء 1952 حیحص            وجاب     :
 

 
 

 

 آاسن  :  لہس  
خ  رطف۔ تمس  :  رک

  ےئجیک۔دنمرہج ذلی ںیم دےئ ےئگ  اخیل وہگجں وک حیحص وجاابت ےس رُپ ۔    3 

۔ لکشم اافلظ ےک ینعم              :                        4   
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 رشامانرشدنمہ وہان۔   : اجلےئ/اجلان
 التش۔ وجتسج  :  اکوِش  
 رّکچ  :  رگدش  
 بش )رات یک عمج(  :  وبشں  
 رشاب اک ڑبا ایپہل  : دقح رشاب  
 اشیپین  :  نیبج  

 رطہقی۔ رطےقی۔ احتل۔ڈگنھ  :  وطر
 آرخ ںیم۔آرخ اکر  :  آرخش  
 اکوش یک عمج          ،              وھکج اگلان۔ التش  :  اکوںیش  
 اکاٹن۔ اکےٹن  :  اخر  

 

 
 

 

خ                ےک           وہا                   وہ                وہںیئگ زنمںیل            ےھجم لہس  :                          رعش (1  دبل ےئگ                                یھب            رک

 لج                                       ےئگ                             ںیم                                     ہ             ںیم آایگ                                      ہک                              رچاغ                                         را                     اہھت رتا                                       اہھت     
ہی رعش رجموؔح اطلسن وپری  یک زغل ےس ایل ایگ ےہ۔ اشرع زغل ےک اس وخوصبرت علطم ںیم  : رشتحی

ںیم وخش وگار دبتیلی آیئگ ےہ۔ںیلکشم آاسن وہ  ںیم اشرع وسحمس رکات ےہ ہک وبحمب یک آدم ےس اکس یک زدنیگ
 ۔ا ور اکیس ےک اسھت زدنیگ ںیم روینش آیئگ ےہیئگ ںیہ۔زنمںیل لہس وہیئگ ہ ی ں

 اکھج           ےک                            رس        وہ                 اجلےئ                 ریمے         وسال            رپ              ہک ااھٹ ےکس           ہن  :                          رعش (2

 اکڑی زفل رہچے ہپ اس رطح ہک وبشں ےک راز لچم ےئگ
امےت اشرع رجموؔح اس رعش ںیم اےنپ وبحمب یک رشم و ایح وایل تیفیک ےس فطل ادنوز وہ رک رف : رشتحی

اسھت اانپ رس اکھج اتیل ےہ ااچکن زور دار وہا ےک ببس  وبحمب یک زںیفل بج  ےسو ایح  ںیہ ہک وبحمب یسک ابت رپرشم

  زغل ےک ااعشر اور           رشتحی         :۔    5 
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اکےل اکےل ابدولں ےک ےھچیپ اچدن پھُچ پھُچ رک  یتگل وہات ےہ ہک  ںیہ وت ہی رظنم اس دقر دشکلرہچے رپ اڑےن یتگل
 رظن آات وہ ۔اشرع اس روامین تیفیک ےس ےب دح اتمرث ےہ۔

 ے              رعش وہمغن                        ںیم       آیئگویہ                           ابت           وج                              ہن              وہ           ہہک           ےکس رم    :                        رعش (3

 ویہ ل ہن ںیم ںیھنج وھچاکس دقِح رشاب ںیم         ڈلھ ےئگ
اشرع رجموؔح  اس رعش ںیم روامونی ادناز ںیم اےنپ وبحمب اکذرک رکےت وہےئ رفامےت ںیہ ہک  : رشتحی

وبحمب نج ابوتں وک اتبہن اکس اںیہن اشرع ےن اینپ اشرعی ںیم اظرہ رکدای۔ اشرع وک وبحمب ےک ل وک وھچےن یک وج 
 ادوھری وخاشہ یھت اس آرزو وک اشرع ےن رشاب ےک ےشن ںیم وسحمس رک ایل ۔ 

 ویہ آاتسں ےہ ویہ ںیبج ویہ اکش ےہ ویہ آںیتس  :                          رعش (4

 دِل زار    وت             یہ           دبل ںیہک ہک اہجں         ےک وطر دبل ےئگ
ہی رعش  رجموح ؔ اطلسن وپری یک زغل ےس ایل ایگ ےہ۔ اشرع رجموؔح واصِل وبحمب یک ّدشت  : رشتحی

وتیفیک ےس اتمرث وہرک اےنپ ےب نیچ دل ےس اخمبط وہ رک رفامےت ںیہ ہک اے دل وت یھب دبل ہک داین اور داین 
 وہا رتہبنی لبقتسم یک التش ںیم مغ ےس اتمرث وہ رک احل اک اجزئہ اتیل  وسچ دبل یکچ ےہ ینعی اشرع امیض ےک واولں یک 

 ےہ اشرع اناکیم ےس اکایمیب یک زنمل یک رطف اجان اچاتہ ےہ اور اےنپ آپ وک دبانل اچاتہ ےہ۔
 یہی                    رگدںیش    رمے                          اکم          آںیئگ آرخش             یہی            اکوںیش            :                          رعش (5

 اخر لکن ےئگ           ےک       زنمںیل ہک دقم  رمی                    ڑبںیھ اس دقر 
اناکیم وایل تیفیک ےس اتمرث وہ رک   قشع ںیمرجموح ؔ اس رعش ںیم ّدشت ِ مغ        ،            دجایئ                       ، اشرع  : رشتحی

رفامےت ںیہ ہک وبحمب یک ایدوں وک الھب رک زدنیگ زگاران اشرع ےک ےئل ےب دح لکشم اکم اھت رگم اشرع وک اس ابت یک وخیش 
یھب ےہ ہک آرخ قشع ںیم اناکیم ےس آزاد وہرک اکی اکایمب زنمل یک رطف اجےن یک وج تّقشم اشرع ےن یک وہ اکایمب 

 ریہ۔ 
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 ہہک           ےکس رمے              رعش وہمغن                        ںیم       آیئگ          ویہ                           ابت           وج                              ہن              وہ   :                          رعش (1

 ویہ ل ہن ںیم ںیھنج وھچاکس دقِح رشاب ںیم         ڈلھ ےئگ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رشتحی

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

 ںیشآںیئگ آرخش             یہی            اکوںیش              یہی                    رگدرمے                          اکم            :                          رعش (2

 زنمںیل ہک دقم ےک اخر لکن ےئگ رمیڑبںیھ اس دقر 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رشتحی

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

 

 
 
 

 اشندنیہ ےئجیک؟ یکرجموؔح ےک زغل ےس علطم ےک رعش                        وسال                  :         (1

 یلمع اکم: 

ےک وجاابت ےئھکل۔  دنمرہج ذلی ابعرت ڑپھ رک ےچین دےئ ےئگ وساالت۔    1 وساالت ےک وجاابت اکی ای دو ولمجں ںیم ےئھکل۔ رصتخم(2)       

 

اینپ ولعمامت یک اجچن ےئجیک۔    ۔1   

 
دنمرہج ذلی ااعشر یک رشتحی ےئجیک۔                 (1)   
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔  وجاب     :                    
 ؟رجموح ؔ اک الص انم ایک ےہ  وسال                  :         (2

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وجاب     :
 دمحم نیسح اخں سک اشرع ےک وادل ںیہ؟                       وسال                  :         (3

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔وجاب     :
 رجموؔح یک ادتبایئ میلعت اہک ں رپ وہیئ؟                       وسال                  :         (4

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔وجاب     :
 رجموؔح اطلسن وپری وک وکاسن اویارڈ دایایگ ےہ؟                       وسال                  :         (5

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔وجاب     :
 ؟یکلمکم  یک میلعت ےس ومولی اعمل اور ومولی افلض   سک دمرہسرجموح ؔ ےن                        وسال                  :         (6

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔وجاب     :
 رجموؔح یک وافت بک اور اہکں وہیئ؟                       وسال                  :         (7

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔وجاب     :
 

 
 

 

      ؟رجموح ؔ اطلسن وپری رپ ونٹ ےئھکل                       وسال                  :         (1

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

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

وساالت ےک وجاابت ےئھکل۔وطلی  (3)   
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ؟رجموؔح یک اشرعاہن تمظع وک رحتری ےئجیک  :              وسال             (2

وجاب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

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

 

 
 

 

 رجموح ؔ یک دیپاشئ ۔۔۔۔۔۔ ںیم وہیئ۔ (1

 رجموؔح ےک وادل اک انم ۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ۔ (2

 رجموؔح وک                                      دادا اصبح اھپےکل اویارڈ                  ۔۔۔۔۔۔۔۔ تیثیح ےس دای ایگ ےہ۔ (3

 
 
 

 ٭٭٭٭٭

اخیل وہگجں وک حیحص وجاابت ےس رُپ ےئجیک۔(4)   
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 یسیقؔ رمق رگنی اک وپرا انم ایک ےہ ؟  وسال                  :         (1
 یسیق اک وپرا انم دصقی ادمح  ےہ۔ وجاب     :                    

 ؟یکڈرگایں احلص  یک وکیسنیسیقؔ ےن اٰیلع میلعت   وسال                  :         (2

 ۔یک ںیہیک اٰیلع ڈرگایں  احلص  ۔اور یپ۔اچی۔ڈی      ۔یسیقؔ رمق رگنی ےن امی ۔اے  وجاب     :
 یسیقؔ یک رصموایفت ںیم ایک ایک اشلم ںیہ ےئھکل؟  وسال                  :         (3

 احملف اک ااقعند           ،                            یسیقؔ رمق رگنی   یک رصموایفت ںیم اشمرعوں ںیم رشتک   ،                  اشمرعں یک اظنتم                ،                اکردو  وجاب     :

اک اعترف                      :    اشرع   

 (یسیقؔ رمق رگنی ) 

 

 3۔        زغل
 یسیقؔ            رمق رگنی

 

 دّومزابن رباےئ                         -              دّومورک ُبک        رباےئ   اسِل 

۔ عمومی سواالت وجوابات :1   

الت
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 ۔              اکردو احترکی        اور زبومں ےس وایگتسب اشلم ںیہ
 یسیقؔ یک تیصخش ےک ابرے ںیم  ایبن ےئجیک؟  وسال                  :         (4

یسیقؔ رمق رگنی اکی اےھچ اشرع یہ ںیہن تہب اےھچ ااسنن یھب ںیہ۔ ااسنن دویتس اور امسیج دختم ہشیمہ  وجاب     :
  دیجنسیگ اور اشرعی ںیم رظاتف وکٹ وکٹ رک رھبی ےہ ۔ںیم      وگتفگ،                         زماحان اک ہلغشم راہ ےہ۔ ان یک رحتری ںیم 

 یسیق ؔ ےک رعشی ومجموعں ےک انم ےئھکل؟  وسال                  :         (5

             "اور                  "                       وسیلیت ویبی               "      "                       ادب رباےئ مگیب               "      "                       وچیٹ یک اشرعی               "اشرعی ےک ومجمےع      یکیسیقؔ رمق رگنی    وجاب     :
 ۔ںیہ                 "                       ابایلکلت        

 ونٹ ےئھکل         ؟یسیقؔ رمق رگنی ےک نف رپ اکی   وسال                  :         (6

یسیقؔ رمق رگنی اےنپ نف رپ وپری دقرت رےتھک ںیہ۔ زابن و ایبں ےک اقتوصں وک یھب وخبیب وپرا رکےت    وجاب     :
 ہ ی ںا وھنں ےن رصعی اعمرشیت اور ایسیس وموضاعت وک زایدہ رت اینپ وتہج اک رمزک انبای ےہ۔

 ےن نک اانصف رپ عبط آزاامیئ یک ےہ؟یسیقؔ رمق رگنی   وسال                  :         (7

وریغہ اانصف رپ عبط آزاامیئ یک                     "                        ہعطق             "اور                      "                        اہوکیئ             "                 "                        زغل             "      "                        تعن              "               "                        دمح             "   یسیقؔ رمق رگنی ےن    وجاب     :
 ےہ۔          

 ونٹ ےئھکل۔رصتخم  رپ یسیقؔ رمق رگنی یک زغل وگیئ  وسال                  :         (8

وں ںیم یھب رواین یسیقؔ    وجاب     : ف رمق رگنی وک زغںیل ڑبی زمے دار اور دشکل وہیت ںیہ۔ اوھنں ےن لکشم ردی 
 ۔          زماح ںیم یھب دیجنسیگ وسحمس یک اجیتکس ےہ و     ےس رھبوپر ااعشر ےہک ںیہ ان ےک زنط

 

 
 

    (                                                                            3)                                                                              دصقی ادمح اک صلخت ایک ےہ؟  وسال                  :         (1
   وممؔ ۔ 4  ۔                    یسیق3ؔ                                                         ۔                   رجموؔح 2                                             یمؔ         ۔                     1

 (                                                                    1)                                                                             یسیقؔ رمق رگنی یک دیپاشئ بک وہیئ؟  وسال                  :         (2
   ء ںیم1960۔ 4  ء ںیم1957۔                    3                                                         ںیم ء1950۔                   2                                            ء ںیم 1954۔                             1

۔ رعمویض وساالت                :2   
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 (                                                                              4)                                                                              یسیق ؔ یک دیپاشئ اہکں وہیئ؟  وسال                  :         (3
  رکونل۔ 4   ولینر۔                    3 اظنم آابد۔                   2 دیحرآابد۔                             1
   

 (                                                                               2)                                                                               یسیقؔ اک یملق انم ایک ےہ؟  وسال                  :         (4
    رسورؔ ۔ 4  دصقیؔ۔                    3  یسیقؔ رمق رگنی۔                   2  ادمحؔ۔                             1

 
 

 

 یسیقؔ رمق رگنی ۔۔۔۔۔۔۔ ںیم المزم ےھت۔  وسال                  :         (1
 آدنرھا رپدشی ربیق وبرڈ   وجاب     :            حیحص         

 یسیقؔ رمق رگنی اینبدی وطر رپ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اشرع ںیہ۔   وسال                  :         (2

                        زماہیح حیحص            وجاب     :

 یسیقؔ ےک زماہیح ااسفونں اک ومجمہع۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےک ونعان ےس اشعئ وہا۔  وسال                  :         (3

 مسب اہلل ےک ّڈلو وجاب     :حیحص            
 

 
 

 

 ایک ایگ۔وفغمر رتلحرما وہا۔   :  رموحم  
 اہھت۔ ہجنپ  :  دتس

 وج اہلل اچےہ۔ وج دخا یک رمیض  :  اماشء اہلل
 ملظ ایک ایگ۔ اتسای وہا  :  ولظمم  
 رثن۔وظنمم یک دض  :  وثنمر  
 رپوای ایگ۔ مظن ایک ایگ  :  وظنمم  

  دنمرہج ذلی ںیم دےئ ےئگ  اخیل وہگجں وک حیحص وجاابت ےس رُپ ےئجیک۔۔    3 

۔ لکشم اافلظ ےک ینعم              :                        4   
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 وج ھجمس ںیم آےئ  :  وہفمم  
 ارادہ۔ وصنمہب  :  اشنم  

 

 
 

 

 یمے ااعشر اک وہفمم ےھجم ایک ولعمم  :                          رعش (1

 ولعمم                                  ےھجم               ایک                ولعمم        آپ رکےئجیل             
زغل ےس ایل ایگ ےہ اشرع زغل ےک علطم ںیم زماہیح ادناز ںیم ےتہک  یکہی رعش یسیقؔ رمق رگنی  : رشتحی

ںیہ ہک ںیم وج ااعشر ہہک راہ وہں وہ یمی ذنہ ےک اطمقب ایبن رکےن ےک ابووجد اس ااعشر اک وہفمم ےھجم ہتپ ںیہن 
 ںیہن ولعمم۔ ےھجمرگم ۔ااعشر اک وہفمم ھجمس ےئجیل ڑپےھ ےھکل اور ھجمس دار ںیہ وتارگ آپ 

 اانت ولعمم ےہ اک اشرعِ وہشمر وہں ںیم  :                          رعش (2

 وکن ےھت اغبلؔ            و دخموؔم               ےھجم            ایک         ولعمم
رکےت وہےئ اور اےنپ نف رپ انز رکےت  ںیم ایبناشرع یسیق رمق رگنؔی اس رعش ںیم زماہیح ادناز  : رشتحی

وہےئ ےتہک ںیہ  ہک ںیم اکی وہشمر اشرع وہں نکیل یمے العوہ اہجں کت ےھجم ولعمم ےہ ہک اغبلؔ اور دخموم ےسیج 
 وہشمر رعشاء ںیہ وت ےھجم ان ےک ابرے ںیم ھچک ںیہن ولعمم سب رصف ںیم یہ اکی وہشمر اشرع وہں۔

 نکیل                                         سب                  زمے دار                         اھت                              ملہچ            اک                 الپؤ   :                          رعش (3

 وکن ےھت رضحِت رموحم ؟ ےھجم ایک  ولعمم
ایبن  ںیم ادناز   ےہ ۔اس رعش ںیم اشرع اینپ زماہیحرمق رگنی ےک زغل ےس ایل ایگ ہی رعش یسیقؔ : رشتحی

رکےت وہےئ ےتہک ںیہ ہک بج ںیم ےن تہب وشق ےس اکی ملہچ یک دوعت ںیم ایگ واہں رپ الپؤ ےب دح زمے دار اھت 
ںیم ےن اھک ایل نکیل ےھجم ںیہن ولعمم ہک ہی سک اک ملہچ اھت اور رضحِت رموحم وکن ےھت ۔اس واہعق ےس ہتپ اتلچ ےہ ہک 

 ۔یسیقؔ یک اشرعی ںیم رظاتف وکٹ وکٹ رک رھبی ےہ

  زغل ےک ااعشر اور           رشتحی         :۔    5 
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 دتسِ                   مگیب            اک                    اشنن اگولں            ہپ               اماشء اہلل  :                          رعش (4

 آپ اس درہج ںیہ ولظمم ےھجم ایک ولعمم
زماہیح ادناز ںیم یسک یک ولظمتیم وایل تیفیک ےس اتمرث وہرک رف  اور  اشرع یسیقؔ رمق رگنی زنطہی : رشتحی

یسک ےک اگولں  ہپ رظن آےن وایل اپوچنں اویلگنں ےک اشنن ےس ہی ادنازہ وہ ات ےہ ہک مگیب سک دقر اظمل و  امےت ںیہ ہک
 اور وشرہ انتک ولظمم۔رگمتس ںیہ۔

 یسیقؔ !                   رتا                ومجمہعء ااعشر ڑپاھ      ںیم          ےن          :                          رعش (5

 ےہ وہ وثنمر       ،                         ہک      وظنمم          ، ےھجم ایک ولعمم
یسیقؔ رمق رگنی  اس رعش ںیم اےنپ آپ رپ زنط رکےت وہےئ زماہیح ادناز ںیم ےتہک ںیہ ہک اشرع  : رشتحی

اشرعی  رثن ےہ ای مظن ےھجم ںیہن ولعمم نکیل اس ےک ابووجد ولگ یمی اشرعی ڑپھ رےہ ںیہ اور زمہ ےل رےہ یمی 
 ںیہ۔

 
 

 
 
 

 
 

 

 یمے ااعشر اک وہفمم ےھجم ایک ولعمم  :                          رعش (1

 آپ رکےئجیل                     ولعمم                                  ےھجم               ایک                ولعمم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:رشتحی

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

 یلمع اکم: 

اینپ ولعمامت یک اجچن ےئجیک۔    ۔1   

 
دنمرہج ذلی ااعشر یک رشتحی ےئجیک۔                 (1)   
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 اگولں            ہپ               اماشء اہللدتسِ                   مگیب            اک                    اشنن   :                          رعش (2

 آپ اس درہج ںیہ ولظمم ےھجم ایک ولعمم
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رشتحی

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

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

 
 
 

 یسیقؔ رمق رگنی اہکں رپ المزم ےھت؟                       وسال                  :         (1
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   وجاب     :                    

 ؟یسیقؔ اک  یملق انم ایک ےہ  وسال                  :         (2
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وجاب     :

 ؟انم ایک ےہاک فنصم اک       زماہیح ااسفونں اک ومجمہع                                    "                   مسب اہلل ےک ّڈلو                         "                          وسال                  :         (3

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وجاب     :
 یسیقؔ اک وپارا انم ایک ےہ؟                       وسال                  :         (4

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔وجاب     :
 اشندنیہ ےئجیک؟ یک ےک رعش زغل ےس عطقم یک یسیقؔ                         وسال                  :         (5

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وجاب     :
 

ےک وجاابت ےئھکل۔  دنمرہج ذلی ابعرت ڑپھ رک ےچین دےئ ےئگ وساالت۔    1     
 

رصتخم وساالت ےک وجاابت اکی ای دو ولمجں ںیم ےئھکل۔(2)   
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      ؟یسیقؔ رمق رگنی  ےک ابرے ںیم آپ ایک اجےتن ںیہ؟ رحتری ےئجیک                       وسال                  :         (1

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ؟یسیقؔ یک زماہیح  زغل وگیئ رپ ااہظِر ایخل ےئجیک  وسال                  :         (2

وجاب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

 

 
 

 

 یسیقؔ ؔ یک دیپاشئ ۔۔۔۔۔۔ ںیم وہیئ۔ (1

 یسیقؔ رمق رگنی اینبدی وطر رپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔اشرع ںیہ۔ (2

 ےہ۔یسیقؔ رمق رگنی اک صلخت ۔۔۔۔۔۔۔  (3

 ٭٭٭٭٭

وطلی  وساالت ےک وجاابت ےئھکل۔(3)   

 

اخیل وہگجں وک حیحص وجاابت ےس رُپ ےئجیک۔(4)   
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ل                  :         (1                           ؟                                                                                                                             اسےقب   ےسک ےتہک ںیہ  وسا
ف  ای    اافلظ       وج یسک ہملک وجاب     : ےتہک  " اسہقب             "ےک ےلہپ آرک اکی این ظفل  ای اکی این ہملک انبےت ںیہ اںیہن                               اےسی رحو

 ںیہ۔ اسےقب اس یک عمج ےہ        ۔
 ےس اسےقب اگل رک ےئھکل۔ذلی ںیم  (2

 

 اسہقب اہیں                 "                              وخد                                      "  وخد دنسپ 1
 اسہقب اہیں                 "                              ےب                                      " ےب واف 2
 اسہقب دب                                      "                  اہیں                 "             دب اکر 3

 اسےقب        و              ال ےقح۔ 2 

 دّومزابن رباےئ                         -              دّومورک ُبک        رباےئ   اسِل 

و جوابات سواالتعمومی    

الت
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 اسہقب "                                      ال                            اہیں                 "   ال اچر 4
 اسہقب "                      اہیں                 "                              مہ                 مہ ونط 5
 اسہقب اہیں                 "                              رس                                      " رس رپتس 6
ن 7  اسہقب اہیں                 "                              ان                                      " اندا
ن  8 ن                                      " وملا  اسہقب اہیں                 "                              ا

 

ل                  :         (3                           ؟                                                                                                                             الےقح   ےسک ےتہک ںیہ  وسا
ف  وج یسک ہملک ےک دعب آرک  اکی این ظفل  ای اکی این ہملک انبےت ںیہ اںیہن   وجاب     : الےقح ےتہک ںیہ ۔ " الہقح             "        اےسی رحو

 اس یک عمج ےہ۔
 اگل رک ےئھکل۔ الےقح ذلی ںیم ےس  (4

 

ن 1 ن                                      "  ملق دا  الہقح اہیں                 "                              دا
ن 2 ن                                      "   اہیں                 "                            کمن دا  الہقح دا
ن 3 ن                                      " اپن دا  الہقح اہیں                 "                              دا
 الہقح "              اہیں                 "                              اگر                         رپزیہ اگر 4
ن 5 ن                                      " دقر دا  الہقح اہیں                 "                              دا
 الہقح اہیں                 "                              اگر                                      " روزاگر 6
 الہقح اہیں                 "                              رگ                                      " متس رگ 7
 الہقح اہیں                 "                              دنم                                      " تحص دنم 8
 الہقح اکر                                      "                   اہیں                 "            دتس اکر 9

ر 10 ر                                      " اکمن دا  الہقح اہیں                 "                              دا
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ل                  :         (1 ور اثمںیل یھب دےئجی؟  وسا  اسےقب یک رعتفی ےئجیک ا
ف    ای   اافلظ        ااضیف وطر رپ اگلےئ اجےت ںیہ۔اںیہن اسےقب ےتہک ںیہ۔ وجاب     :                      ابینعم ظفل ےک رشوع ںیم  وج رحو

ن ڑپھ               ،                                 ااجنن                                       ،                          ےسیج       :                             ۔،                                               ال العج                      وریغہ                                                        رس زنیم                                   ،                                      ال وجاب   ا
 دنچ اسےقب  درِج ذلی ںیہ۔

 

ر 1  اسہقب اہیں                 "                              رس                                      "  رس دا
 اسہقب اہیں                 "                              دب                                      " دب وب 2
ن 3  اسہقب ان                                      "               اہیں                 "                اندا
 اسہقب اہیں                 "                              مہ                                      " مہ امجتع 4
ن کھت 5 ن                  ا  اسہقب "                     اہیں                 "                              ا
رث 6  اسہقب اہیں                 "                              ال                                      " الوا
 اسہقب اہیں                 "                              رس                                      " رس زنیم 7
 اسہقب اہیں                 "                              ال                                      " الوجاب 8
 اسہقب اہیں                 "                              ان                                      " انال قئ 9

 اسہقب دب                                      "                          اہیں                 "     دب زیمت 10
 

ل                  :         (2 ور اثمںیل یھب دےئجی ؟  وسا  الےقح یک رعتفی ےئجیک ا
ف  ای اافلظ اگلےئ اجےت ںیہ   وجاب     :  اںیہن                الےقح ےتہک ںیہ۔      ابینعم ظفل ےک آرخ ںیم  وج رحو

ذلی ےک وساالت ےک رصتخم وجاابت ےئھکل۔۔    1   

 یلمع قشم: 
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ن               ،                                 رپزیہ اگر                                       ،                     ےسیج       :                            ر                                                      رمک دنب                                   ،       دقر دا ر                                             ،                                               داکن دا  ۔وریغہ                  رقض دا
 

 درِج ذلی ںیہ۔  الےقحدنچ 
 
 

 الہقح اہیں                 "                              دنم                                      "  دوتل دنم 1
 الہقح اہیں                 "                              اکر                                      " دتس اکر 2
 الہقح رگ                                      "                     اہیں                 "          ابزی رگ 3
 الہقح اہیں                 "                              دنب                                      " رظن دنب 4
 الہقح "                             اہیں                 "                              اکر          ملق اکر 5
 الہقح اہیں                 "                              اگر                                      " دمد اگر 6
 الہقح اہیں                 "                              رگ                                      " اجدو رگ 7

ن 8 ن                                      " کمن دا  الہقح اہیں                 "                              دا

 الہقح اہیں                 "                              دنم                                      " لقع دنم 9

 الہقح "                              اکر                                      "         اہیں         رجتہب اکر 10

 
 
 

 

 ؟رکےت وہےئ دنچاثمںیل ےئھکلاسےقب    یک رعتفی  (1

:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ور اس یک ںیمسق اتبےیئ ؟ الےقح (2  یک رعتفی ےئجیک ا

 یلمع اکم: 
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:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ؟ الےقح  یک اشندنیہ ےئجیک                 ای         ذلی ےک ولمجں ںیم ےس اسےقب (3

 

ر 1   (                                                                                                                                )                                                                                                                              رقض دا
  (                                                                                                                                )                                                                                                                             رکف دنم 2
  (                                                                                                                                )                                                                                                                             ان اپک 3
  (                                                                                                                                )                                                                                                                             اپک دانم 4
  (                                                                                                                                )                                                                                                                             الدعتاد 5
ر 6   (                                                                                                                                )                                                                                                                             رکاہی دا
  (                                                                                                                                )                                                                                                                             اکررگی 7

  (                                                                                                                                )                                                                                                                             ےب واف 8

  (                                                                                                                                )                                                                                                                             رسوپش 9

  (                                                                                                                                )                                                                                                                             نف اکر 10

 
 الےقح  ےئھکل؟                 ای                 ذلی ںیم ےس دنچ اسےقب  (4

 
  (                                                                                                                                )                                                                                                                              نکمم 1
  (                                                                                                                                )                                                                                                                             اکم 2
  (                                                                                                                                )                                                                                                                             رگ 3
  (                                                                                                                                )                                                                                                                             اچر 4
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  (                                                                                                                                                                                                                                  )                           دنب 5
  (                                                                                                                                )                                                                                                                             ڑپھ 6
  (                                                                                                                                )                                                                                                                             اکر 7

ن 8   (                                                                                                                                )                                                                                                                             دا

  (                                                                                                                                )                                                                                                                             وب 9

  (                                                                                                                                )                                                                                                                             زابن 10

ر 11   (                                                                                                                                )                                                                                                                             دا

  (                                                                                                                                )                                                                                                                             دنم 12

  (                                                                                                                                )                                                                                                                             اگر 13

  (                                                                                                                                )                                                                                                                             رگ 14

  (                                                                                                                                )                                                                                                                             ونط 15

 
 
 
 
 

 ٭٭٭٭٭
 
 

 



 

 

 

    رثن ہّصحء
 

 ) وقادع اضمنیم و (

 
 57         ڈیٹپ ذنری ادمح  ارگنزی ارسف ےس الماقت                            ۔ 1     
 67                                                         احمورے ۔ III وقادع     
ردو رٹلرچیرسدیس۔2      ور ا  73                                          یلبش ؔ امعنین  رموحم ا

ور رتمادف اافلظ ۔IV وقادع     83                                                  اضتمد ا
 89                              وخاہج نسح اظنیم    دایالسیئ ۔3     

 98       رحف یک رعتفی ۔V وقادع   
      104                                             رطپس اخبری   امنیس اک قشع ۔     4  
واقف ۔  VI وقادع        113                                                            رومز و ا
             121                                ردیش ادمح دصیقی   ومالان دمحم یلع ۔5     
    130رہیعف وظنمر االنیم           ہشیش اسزی ۔6       
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                          ؟                                                                                                                             ڈیٹپ ذنری ادمح بک اور اہکں دیپا وہےئ  وسال                  :         (1
ر               1836ڈیٹپ ذنری ادمح     وجاب     :                     ٹ ہ  علض ونجبر     ںیم دیپا وہےئ۔ء    ںیم اقمبم                ری 

 ڈیٹپ ذنری ادمح  ےن اینپ ادتبایئ میلعت نک ےس احلص یک؟  وسال                  :         (2

 ڈیٹپ ذنری ادمح  ےن ادتبایئ میلعت اےنپ وادل ومولی اعسدت یلع ےس احلص یک۔وجاب     :  

 

و جوابات سواالت   

الت

اک اعترف                      : فنصم   

 رثن  ہّصحء

 (ڈیٹپ  ذنری ادمح ) 

 

 1۔        قبس
 ارگنزی ارسف ےس الماقت

 

 دّومزابن رباےئ                         -              دّومورک ُبک        رباےئ   اسِل 
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خ ایک؟ رہش ڈیٹپ ذنری ادمح  ےن زمدی میلعت ےک ےئل سک   وسال                  :         (3  اک رک

خ ایک۔   وجاب     :  ڈیٹپ ذنری ادمح  ےن زمدی میلعت ےک ےئل دیل اک رک
 میلعت ےس افرغ وہرک ڈیٹپ ذنری ادمح سک وصہب ےک دمرس رقمر وہےئ؟  وسال                  :         (4

 ےس افرغ وہرک وصہب اجنپب اک دمرس رقمر وہےئ۔ ڈیٹپ ذنری ادمح  اینپ میلعت   وجاب     :
 ڈیٹپ ذنری ادمح اکوپنر آےن ےس ےلہپ دو اسل کت سک دہعے رپ افزئ وہےئ؟  وسال                  :         (5

 ڈیٹپ ذنری ادمح اکوپنر آےن ےس ےلہپ دو اسل کت ڈیٹپ ارٹکپسن آف اوکسل ےک دہعے رپ افزئ وہےئ ۔   وجاب     :
 ڈیٹپ ذنری ادمح ےن اڈننی لنیپ وکڈ اک رتہمج سک انم ےس ایک؟  :                   وسال        (6

 ڈیٹپ ذنری ادمح  ےن اڈننی لنیپ وکڈ اک رتہمج "             زعتریات دنہ               "   ےک انم ےس ایک۔ وجاب     :
 ؟یئگ دار رھپ ڈیٹپ رٹکلک ےک دہعے رپ رتیق سک اینبدرپ دی ڈیٹپ ذنری ادمح  وک ےلہپ لیصحت  وسال                  :         (7

نی رتہمج یک اینبد رپ ےک رتہب               "                       زعتریاِت دنہ              "              "                       اڈننی لنیپ وکڈ              "ڈیٹپ ذنری ادمح  وک ان دہعوں رپ رتیق                  وجاب     :
 دی یئگ ۔

 ؟رہشت ےک رچےچ نُس رک سک ےن آپ وک دیحر آابد الُبای یک ڈیٹپ ذنری ادمح     وسال                  :         (8

 ۔ رہشت ےک رچےچ نُس رک آپ وک دیحر آابد الُبای یکڈیٹپ ذنری ادمح    وناب اسالر گنج ےنوجاب     :        
  ڈیٹپ ذنری ادمح    یک وخنتاہ ایک یھت؟ دیحر آابد آےن ےک دعب  وسال                  :         (9

 ۔طئ ے وہیئروےئپ  800/-ڈیٹپ ذنری ادمح   ےک دیحر آابد آےن ےک دعب اماہہن وخنتاہ  اشمبرہہ                          وجاب     :         
 ؟اتکوبں ےک انم ےئھکل یک ڈیٹپ ذنری ادمح     وسال                  :         (10

                                     "              "رماۃ ارعلوس              "وجاب     :         
 

             "                            "ااییمٰ                                     "              "انصحمت                                     "  "انب اولتق                                     "              "وتہتب اوصنلح                                     "               "انبت الئ عش
             "                    "دنچ ودنپ                                     "                             "ابمدی اتمکحل                                     "                        "ااہمت اال ہم                                      "              "رتہمج رقآن                                      "     "ایت                        بختنم ااکحل             "              "روایےئ اصدہق                        
 ۔وریغہ ان یک اید اگر ںیہ                                                     " ااہتجد                                    "       "اوقحلق و ارفلاضئ                                     "                                 "ادعی ت ہ ارقلآن                        

 الہپ انول اگنر نک وک امان اجات ےہ؟  وسال                  :         (11

 ڈیٹپ ذنری ادمح  وک الہپ انول اگنر امان اجات ےہ۔   وجاب     :
 یک سک اتکب یک دقر داین رپ آپ وک اکی زہار روےئپ دقن ااعنم ےس ونازا ایگ؟ ڈیٹپ ذنری ادمح  وسال                  :         (12
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 وتہتب اوصنلح یک دقر داین رپ    وجاب     :
 ڈیٹپ ذنری ادمح یک یملع و ادیب دخامت رپ اڑربن اویوینریٹس ےن آپ وک وکیسن ڈرگی اطع یک؟  وسال                  :         (13

 ء     ںیم الی ۔الی ۔ڈی یک ڈرگی اطع یک۔ 1902 ےن آپ وک                  اڑربن اویوینریٹس وجاب     :
 ڈیٹپ ذنری ادمح  یک یملع وادیب دخامت رپ اجنپب ویوینریٹس ےن آپ وک وکیسن ڈرگی اطع یک؟  وسال                  :         (14

 اطع یک۔ء ںیم ڈی۔او۔الی یک ڈرگی 1910اجنپب ویوینریٹس ےن آپ وک     وجاب     :

ت ےک ارتعاف ںیم وک وکاسن اطخب ڈیٹپ ذنری ادمح   یک یملع اور ادیب دخامء ںیم وکحِتم رباطہین ےن 1897  وسال                  :         (15
 ؟دای ایگ

 ۔ اک اطخب دای ایگ                      "سمش ااملعلء                                                       "وجاب     :                         
 ؟ڈیٹپ ذنری ادمح   اک ااقتنل بک وہا  وسال                  :         (16

 ۔ء ںیم وہا 1912ڈیٹپ ذنری ادمح   اک ااقتنل  وجاب     :         

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 سک زیچ رپ روینش ڈاےنل یک وکشش یک ڈیٹپ ذنری ادمح ےن ومضمن                          "                     ارگنزی ارسف ےس الماقت          "                     ںیم  وسال                  :         (1
 ےہ؟

رگنزی ارسف ےس اکی وھچیٹ یس ذنری ادمح ےن ومضمن                          "                     ارگنزی ارسف ےس الماقت          "                     ںیم  اڈیٹپ    وجاب     :
 ےہ۔ ڈایل ےہ ڑبے یہ دشکل ادناز ںیم روینش اتالماقت ےک ےئل نک نک وتقشمں ےس زگران ڑپ

 رجتابت اک وصتر رپاشین ایک رکات اھت؟ نکڈیٹپ ذنری ادمح وک   وسال                  :         (2

 ڈیٹپ ذنری ادمح وک ارسف ےس الماقت یک ےب یفطل اور ےب ّزعیت اک وصتر تہب رپاشین ایک رکات اھت۔          وجاب     :

 ومضمن          :                                        ارگنزی ارسف ےس الماقت 

 ومعیم وساالت ووجاابت 
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 ےک اپس احرض وہےن ےس ےلہپ ایک ایک؟ڈیٹپ ذنری ادمح ےن ارسف   وسال                  :         (3

ڈیٹپ ذنری ادمح ےن ارسف ےک اپس احرض وہےن ےس ےلہپ اےنپ آپ وک ونسارا اور اینپ داڑیھ ومھچن  وجاب     :
 وہےئ۔اور اےنپ اپؤں وک کیھٹ ایک اور ڈرےت ڈرےت وکیھٹ ںیم دالخ 

 رپچاویسں وک دھکی رک ایک وسحمس ایک؟ڈیٹپ ذنری ادمح ےن وحیلی ےک   وسال                  :         (4

ِ درھ    وجاب     : ڈیٹپ ذنری ادمح  ےتہک ںیہ ہک وحیلی ےک رپچاویسں ےن ریمی آدم وک اتڑایل اھت اور وہ دصقاً ا
 ۔ےگل ےنکٹھباکدرھ 

 وحیلی ںیم اورپ ڑچےنھ ےک دعب ڈیٹپ ذنری ادمح وک وکاسن رظنم رظن آای؟  وسال                  :         (5

ڈیٹپ ذنری ادمح ےتہک ںیہ ہک بج ںیم اورپ ایگ وت ایک داتھکی وہں ہک اہجں رپہن  رفش ےہ ہن رکیس         وجاب     :
 ولٹ اجؤں!                   ای ں      آپ ےتہک ںیہ  ہک اب ںیم وسچن ںیم ڑپایگ ہک آای ںیم روک

 ؟اک رظنم دےنھکی ےک دعب ولےنٹ اک ایخل ویکں رپاشین رکےن اگل ڈیٹپ ذنری ادمح وک وحیلی  وسال                  :         (6

ڈیٹپ ذنری ادمح وک وحیلی ےس ولےنٹ اک ایخل اس ےئل رپاشین رکراہ اھت ہک ںیہک ارسف    ےن آونیئں    وجاب     :
ہن وہاجےئ۔اس ایخل  ںیم ےس ےھجم آےت وہےئ وت ہن دھکی ایل اور ارگ دھکی ایل وت ریغب الماقت ےک اجےن رپ انراض 

 ۔ایکآپ وک  ابر ابر رپاشین ےن 
 ؟ےنتک وٹنھگں ےک ربارب وسحمس وہا آدھ ہٹنھگ اک ااظتنرڈیٹپ ذنری ادمح  وک ارسف ےس الماقت  ےک ےئل   وسال                  :         (7

 دو وٹنھگں ےک ربارب وہا۔   وجاب     :
 ؟ آدھ ےٹنھگ ےک دعب ڈیٹپ ذنری ادمح وک ایک ربخ دیرپچایس ےن   وسال                  :         (8

 احل ںیم ومندار وہا وت اس ےن ریمی الماقت ےک ابرے ںیم اتب ای بج رپچایس  آدھ ےٹنھگ ےک دعب  :وجاب     
 ۔  "  آج والتی ےک ڈاک اک دن ےہ الماقت وت اشدی یہ وہ                                   "ہک

 ؟رپچایس ےن بج اہک ہک وہ ااظتنر ےک ےئل ےنھٹیب وک اہک وت ڈیٹپ ذنری ادمح ےن ایک  اہک   وسال                  :         (9

اہکں اہمترے رس رپ                         "              رپچایس ےن ااظتنر ےک ےئل ےنھٹیب وک اہک وت ڈیٹپ ذنری ادمح ےن اہک          بج  وجاب     :
 ۔ہی نُس رک رپچایس ےن اکی رپاین رکیس اک ااظتنم ایک  "              وھٹیبں 
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ڈیٹپ ذنری ادمح وک بج ارسف ےک روم ںیم دالخ وہےن یک ااجزت لم اجیت ےہ وت آپ ےک اسھت ادنر   وسال                  :         (10
 ؟آات ےہایک اعمہلم شیپ 

ڈیٹپ ذنری ادمح ےتہک ںیہ ہک بج ںیم روم ںیم دالخ وہا وت ارگنزی ارسف ےن اچر آھکن وہ رک ےھجم ےنھٹیب    وجاب     :
دی ےک رس رہتش دار           یک ااجزت دی اور ںیم ےسیج یہ اینپ ابت رشوع رکےن واال اھت ےھچیپ ےس رپچایس ےن آواز 

 احرض ںیہ۔ 
 رسف ےن ڈیٹپ ذنری ادمح یک ابت رشوع وہےن ےس ےلہپ یہ ایک اتہک ےہ؟ارگنزی ا  وسال                  :         (11

بج ہک ابت ایھب رشوع یھب ہن وہیئ                "                  اور ھچک انہک ےہ "                                ارگنزی ارسف ےن آپ ےس اہک    وجاب     :
 ۔"                 ںیہن ںیم وت رصف السم رکےن آای اھت"                               یھت۔آپ ےتہک ںیہ 

 اک رظنم دھکی رک ویکں بجعت وہا؟ اہلڈیٹپ ذنری ادمح  وک وایسپ رپ   وسال                  :         (12

وک رپچاویسں ےس رھبا وہا داھکی وت بجعت ایک ہک ہی رشحات  اہل ڈیٹپ ذنری ادمح ےن بج ابرہ آرک  وجاب     :
اھک ےن واال یھب ہن اھت اور آپ بجعت رکےت وہےئ ابرہ لکن آےئگ وج دنچ وٹنمں ےلہپ راہتس دِ  االرض اہکں ےس

 ےئگ۔
 

 
 

 

 (                                                       1)                                                                                            ڈیٹپ ذنری ادمح دیپا وہےئ۔  وسال                  :         (1
    ء وک1838۔                    3                                                            ء وک1936۔                   2                        وک ء                     1836        ۔                     1

 (                                                       2)                                                                                         افزئ رےہ۔ڈیٹپ ذنری ادمح ڈیٹپ  ارٹکپسن آف اوکسل ےک دہعے رپ   وسال                  :         (2
    اچر اسل کت ۔                    3                                                             دو اسل کت۔                   2                                              نیت اسل کت۔                             1

 (                                                       2                                                   )                                      ڈیٹپ ذنری ادمح ےن اڈننی لنیپ وکڈ اک رتہمج سک انم ےس ایک۔  وسال                  :         (3
    اپچن  دروازوں اک۔                    3                            دو               دروازوں اک                               ۔                   2                                 نیت دروازوں اک             ۔                             1

 (                                                       1)                                                                                            ڈیٹپ ذنری ادمح وک امان اجات ےہ۔  وسال                  :         (4

  دنمرہج ذلی ںیم دےئ ےئگوساالت ےک   حیحص وجاابت  یک اشندنیہ ےئجیک۔۔  2 
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 الہپ مظن اگنرت    ۔                    3                                                            الہپ ااسفہن اگنر  ۔                  2               الہپ انول اگنر                              ۔                             1
 (                                    2)                                                                                          ڈیٹپ ذنری ادمح وک ڈی۔ او ۔الی یک ڈرگی  اطع یک۔  وسال                  :         (5

                                 رہایہن ویوینریٹس۔                    3                                                 یٹس                                اجنپب ویوینر۔                   2                                              دیحر آابد ویوینریٹس۔                             1
 (                                                       3)                                                                                            ڈیٹپ ذنری ادمح وک اطخب دای ایگ۔  وسال                  :         (6

 سمش ااملعلء    ۔                    3                                                 ےئ اکردواباب۔                   2                                                 رس اک۔                             1 
 
 

 

 ۔ارگنزی ارسف ےس الماقت۔۔۔۔۔اک ومضمن ےہ  وسال                  :         (1
 ڈیٹپ ذنری ادمح    وجاب     :            حیحص         

 رماۃ ارعلوس ۔۔۔۔۔ یک اتکب اک انم ےہ۔  وسال                  :         (2

 ڈیٹپ ذنری ادمح حیحص            وجاب     :

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےن ڈیٹپ ذنری ادمح وک دیحر آابد وک البای۔  وسال                  :         (3

  اسالر گنج   وجاب     :     حیحص       

 میلعت ےس افرغ وہرک ڈیٹپ ذنری ادمح۔۔۔۔۔۔ وصہب ےک دمرس رقمر وہےئ۔  وسال                  :         (4

  اجنپب   حیحص            وجاب     :
خ   وسال                  :         (5  ایک۔ڈیٹپ ذنری ادمح  ےن زمدی میلعت ےک ےئل ۔۔۔۔۔۔۔۔ العہق اک رک

 دیل حیحص            وجاب     :
 

 
    

   

 ڈیٹپ ذنری ادمح  یک دنچ اتکوبں ےک انم ےئھکل؟  وسال                  :         (1
              "              "رماۃ ارعلوس              "   وجاب     :                     

 
 ۔وریغہ    "                       انب اولتق              "              "                       وتہتب اوصنلح              "               "                       انبت الئ عش

  دنمرہج ذلی ںیم دےئ ےئگ  اخیل وہگجں وک حیحص وجاابت ےس رُپ ےئجیک۔۔    3 

رصتخم وساولں ےک وجاابت اکی ای دو ولمجں ںیم ےئھکل۔۔    4   
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  ادمح وک دیحر آابد الُب رک ےنتک روےئپ  اماہہن رقمر ایک؟اسالر گنج ےن ڈیٹپ ذنری  وسال                  :         (2
 روےئپ اماہہن رقمر ایک ۔ 800اسالر گنج ےن ڈیٹپ ذنری ادمح وک دیحر آابد الُب رک    وجاب     :

 ڈیٹپ ذنری ادمح ےن اےنپ انوولں ںیم سک ےقبط یک زوبں احیل اکاجرگ ایک ےہ؟   وسال                  :         (3
ںیم اکاجرگ ایک  ںانوول              ڈیٹپ ذنری ادمح ےن امسج یک یتپت اخص رک املسمونں یک زوبں احیل وک اےنپ   :    وجاب 
 ےہ۔

 ڈیٹپ ذنری ادمح  وک اہکں  یک زابن  رپ ےب انپہ دقرت احلص یھت؟  وسال                  :         (4
 ۔ رپ ےب انپہ دقرت احلص یھت   ڈیٹپ ذنری ادمح  وک دیل یک اسکٹیل زابن وجاب     :

 ڈیٹپ ذنری ادمح یک وخیب ایبن ےئجیک؟  وسال                  :         (5
         ڈیٹپ ذنری ادمح اکی ابرکی نیب ےھت اوہنں ےن اعمرشہ یک ادنروین ابرویکیں               ،               وخویبں               اور   وجاب     :

   دپسچل ادناز ںیم شیپ ایک ےہ۔اخویمں وک 
 
 

 

 
    

 

ںیم بج داتھکی وہں ہک اب تہب دن وہ ےئگ ںیہ وت وتفہں  ےلہپ ےس ارادہ رکات وہں اور آرخ زربدیتس لیھٹ لیھٹ                   " (1
 ۔"رک اےنپ ںیئت ےل اجات وہں  وت وک یھٹ رپ اج رک  ویہ ےب یفطل    ،          ویہ      ےب ّزعیت                                 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      :         وحاہل       

           ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          :رشتحی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

 یلمع اکم: 

ےک وجاابت ےئھکل۔  دنمرہج ذلی ابعرت ڑپھ رک ےچین دےئ ےئگ وساالت۔    1     
 

نتم ےک وحاےل ےس ابعرت یک رشتحی ےئجیک۔۔    1   
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،           وکیھٹ     ےک اپس  آےت دھکی رک   "                                                دختم اگر اور اردیل ےک رپچاویسں ےن وت ااحےط ےک ابرہ یہ ےس اتڑ ایل اھت        (2
ِ درھ اکدرھ وکلئ ےئگ                               "۔ دصقاً      ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      وحاہل                :

           ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          :رشتحی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
یئ آدھ ےٹنھگ )اور ااظتنر ںیم ااسی ولعمم وہا ہک دو ےٹنھگ( ایس رطح ڑھکے وس اھک ےیک۔ ابرے دخا دخا "                                                رغض وک (3

 رک ےک اکی رپچایس ادنر ےس یٹھچ ےیل وہےئ ومندار وہا                               "۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      وحاہل                :

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     :رشتحی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ڑبی دری دعب رپچایس ہی مکح ےل رک الکن ہک رس رہتش دار وک  روپرٹ وخاین ےک ےئل الُبای ےہ۔ اب ریہ یہس ادیم اور یھب  (4

 یئگ ذگری وہیئ                               "۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      وحاہل                :
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     :رشتحی

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

 
 

 

 ڈیٹپ ذنری ادمح اک الص انم ایک ےہ؟                       وسال                  :         (1

رصتخم وساالت ےک وجاابت اکی ای دو ولمجں ںیم ےئھکل۔    ۔2   
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   وجاب     :                    
 ؟ذنری ادمح ےک وکیئ دو انوولں ےک انم ےئھکل  وسال                  :         (2

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   وجاب     :
 ارگنزی ارسف ےن ذنری ادمح  ےس الماقت ےک ےئل انتک وتق ااظتنر رکواای؟                       وسال                  :         (3

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔ وجاب     :
 ؟اطخب  الم  ےئھکلوک ارگنزیوں یک رطف ےس وکاسن  ذنری ادمح                        وسال                  :         (4

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔ وجاب     :
 ذنری ادمح یک وافت سک ہنس ںیم وہیئ؟                       وسال                  :         (5

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔ وجاب     :
 
 

 

 "               ارگنزی ارسف    ےس الماقت                            " ومضمن اک الخہص  ےئھکل۔          وسال                  :         (1
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:

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

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

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

وطلی  وساالت ےک وجاابت ےئھکل۔    ۔3   
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 ۔قلعت ےس آپ ایک اجےتن ںیہ لیصفت ےس ےئھکل ڈیٹپ ذنری ادمح  ےک  وسال                  :         (2
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:

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

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

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 
 
 
 
 

 ٭٭٭٭٭
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                          ؟                                                                                                                             احمورے یک رعتفی رصتخم ےئھکل  وسال                  :         (1
ےک اجبےئ دورسے  یقیقح ٰینعمےتہک ںیہ۔ وج                    "                       احمورہ             "ہ  اافلظ ےک اس ومجمےع     وک                                دو                  ای                     دو              ےس زاید وجاب     :

 ولمجں  وک وغر ےس ڑپںیھ ۔۔ اثمل ےک وطر رپ ان ای                ریغ یقیقح ٰینعم ںیم اامعتسل  وہا وہ              اجمزی
 ۔آپ ےس لم رک دل ابغ ابغ  وہا۔1
 ۔تہب دن دعب انین ےس لم رک آںیھکن رھب آںیئ۔2
 ۔تقیقح اسےنم آےن رپ وہ ںیلغب اھجےنکن اگل۔3

   اھجےنکن اگل                                   "                 احمورےںیہ۔  اہیں"                               "                       آںیھکن       رھب آںیئ                                 "          ںیلغب                ان ولمجں ںیم                                         "                  ابغ اب غ            وہا                  

 ہر رپ اامعتسل ایک ایگ ےہ۔ احمور ںیہن ہکلب وخیش ےک وط،                ےک وطر رپ      درتخ                      ظفل  "                    ابغ                                "                     وک یقیقح ینعم نمچ                       ،  

 "                       ان                               "            وہات ےہ۔                 اک آرخی رحف         

 احمورے۔ 3 

 دّومزابن رباےئ                         -              دّومورک ُبک        رباےئ   اسِل 

و جوابات سواالتعمومی    

الت
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 ذلی ےک احمورں وک ینعم ےک اسھت   ےئھکل۔ (2

 

S.No ینعم احمورہ S.No ینعم احمورہ 
 تہب افخ وہان آگ وگبہل وہان 16 تہب ہصغ وہان آےپ ےس ابرہ وہان 1
 رشدنمہ وہان اپین اپین وہان 17 رکانتہب تنحم  اپڑپ انلیب 2
وریان ہگج رپ روقن  لگنج ںیم لگنم وہان 3

 وہان
رمےن ےک  ربق ںیم اپؤں اکٹلان 18

 رقبی وہان
 ےب اکر رانہ یھکم امران 19 الیچل وہان ھنم ںیم اپین رھب آان 4

 اشدی رکدانی اہھت ےلیپ رکان 20 روشت دانی یھٹم رگم رکان 5

ر وھپانکن 6 ت
ن

 دبہل انیل زمہ انھکچ 21 اجدو رکان م

 دب انم رکان انک وٹکاان 22 دب انم رکان انم ڈنھجے رپ ڑچاھان 7

 اوسفس رکان اہھت انلم 23 تہب ھچک انھکل ورق ورق وک ایسہ رکان 8

 زیت دوڑان وہا ےس ابںیت رکان 24 اکیبر انھٹیب اہھت رپ اہھت رھک رک انھٹیب 9

 زدنیگ متخ وہان رچاغ ُگک وہان 25 ڑگھجا اٹمان آگ اھجبان 10

 حتف اپان دیمان امران 26 زمے ولانٹ افہتخ اکڑاان 11

اہنتی رقبی  انک اک ابل وہان 27 تہب وخش وہان وٹیپ اکاھچانل 12
 وہان

 وہشمر وہان وبل ابال وہان 28 دوھاک دانی زبس ابغ داھکان 13

 دل دنسپ وہان وہانوبقل اخرط  29 اقوب ںیم الان ےشیش ںیم اکاتران 14
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یسک ومضمن وک  ملق دنب رکان 30 ویبہ وہان امگن ںیم آگ اگلان 15
 انھکل

 

 ذلی ےک ولمجں  ںیم احموروں یک انشتخ ۔ (3

 

S.No ینعم احمورے ےلمج 
 ڑگھجا رکان نیت اپچن رکان رکےن ےس ایک افدئہ ےہ؟نیت اپچن اھبیئ!  1
 رشدنمہ رکان ںیلغب اھجانکن اگل۔ںیلغب اھجےنکن بج دیمخ وک ااتسد ےک اسےنم شیپ ایک ایگ وت وہ  2
ک یھب وت   3

ت
 رواج ےک الخف رکان ایٹل اگنگ اہبان اہبےت وہ۔ اکیٹل اگنگت

 دل الہبان یج الہبان اک وکیئ ہن وکیئ ذرہعی وہ ات ےہ۔یج الہب ےن ااسنن ےک اپس  4
 رغمور وہان رعش رپ دامغ وہان ےہ۔رعش رپ اہمترا دامغ                 یب۔اے          اپس رکےن ےک دعب  5
 نیگمغ وہان دل رھب آان ۔ریما دل رھب آایاےنپ نپچب وک اید رک ےک  6
 رکتار رکان ہنم انگل اچےئہہنم ںیہن انگل دب زیمت ولوگں ےک  7
 ڑکٹے ڑکٹے وہان اپش اپش وہان وہیئگاپش اپش یتشک اٹچن ےس رکٹا رک  8
 تہب یہ رغبی داےن داےن وک اتحمج ےہداےن داےن وک اتحمج ریما ڑپویس  9

 تہب دختم رکان اپؤں دوھ دوھ رک انیپ اپؤں دوھ دوھ رک ےنیپ اچںیہںیمہ اےنپ وادلنی ےک  10
دردی رکان وخن دیفس وہان وہات اجراہ ےہوخن دیفس آج لک ولوگں اک  11  ہم
 تہب زایدہ ہّصغ آان آےپ ےس ابرہ وہان آےپ ےس ابرہ وہ ایگیٹیب وک وچری رکےت دھکی رک ابپ  12
 تہب ایپرا وہان آھکن اک اترا وہان ےہآوھکنں اک اترا اایتشق امں ابپ یک  13
 ریحان رہ اجان اکہ اکبہ رہ اجان اکہ اکب رہ ایگدماری ےک رکبت دھکی رک ںیم  14
 ڑگھجا ڑباھان یتلج رپ لیت ڑھچانک دنملقعی  ںیہن ےہیتلج رپ لیت ڑھچانک  15
 دھک وہان آھکن رھب آان ریمی آھکن رھب آیئاکی ونوجان یک ربق  دھکی رک  16
 وھجیٹ ابت الیھپان ےب رپ یک اکڑاان ےہ ےب رپ یک اکڑااتاس یک اعدت ےہ ہک وہ  17
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 احمورے یک رعتفی اثمولں ےک اسھت ےئجیک؟  وسال                  :         (1
ےتہک ںیہ۔ وج یقیقح ٰینعم ےک اجبےئ دورسے                    "                       احمورہ             " دو                  ای                     دو              ےس زایدہ  اافلظ ےک اس ومجمےع     وک                                وجاب     :

ثآل اجمزی              ای                ریغ یقیقح ٰینعم ںیم اامعتسل  وہا وہ۔ اثمل ےک وطر رپ ان ولمجں  وک وغر ےس ڑپںیھ  ےک وطر رپ دنچ  ۔                                م 
 احمورے اور ان ےک ینعم الم ہطخ وہں۔

 ۔ آگ اھجبان۔۔۔۔۔۔۔۔۔ڑگھجا اٹمان1 ےسیج      :
 ۔انم ڈنھجے رپ ڑچاھان۔۔۔۔۔۔۔دب انم رکان2 

 
 ؟ ذلی ےک احموروں ےک ینعم ےئھکل  وسال                  :         (2

   وجاب     :
 

S.No ینعم احمورے 
 ولانٹزمے  افہتخ اکڑاان 1
ر وھپانکن 2 ت

ن
 اجدو رکان م

 الیچل وہان ھنم ںیم اپین رھب آان 3
 تہب ہّصغ وہان آےپ ےس ابرہ وہان 4
 اقوب ںیم الان ےشیش ںیم اکاتران 5

وساالت ےک رصتخم وجاابت ےئھکل۔ذلی ےک ۔    1   

 یلمع قشم: 
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 احمورے  یک رعتفی ےئجیک اور دو اثمںیل دےئجی؟  (1

:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 روں یک ینعم ےئھکل ؟ذلی ےک احمو (2

 :وجاب
  

S.No ینعم احمورے 
 ۔۔۔۔۔۔۔ یھٹم رگم رکان 1
 ۔۔۔۔۔۔۔ اپڑپ انلیب 2
 ۔۔۔۔۔۔۔ یھکم امران 3
 ۔۔۔۔۔۔۔ اپین اپین وہان 4
 ۔۔۔۔۔۔۔ رس رپ اہھت رھک رک روان 5
 ۔۔۔۔۔۔۔ انک وٹکاان 6
 ۔۔۔۔۔۔۔ اہھت انلم 7
 ۔۔۔۔۔۔۔ آھکن رھب آان 8
 ۔۔۔۔۔۔۔ اہلکڑی  امران اےنپ اپؤں رپ 9

 ۔۔۔۔۔۔۔ اکےٹل اپؤں ولانٹ 10

 یلمع اکم 
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 ذلی ےک ولمجں  ںیم احموروں یک انشتخ ےئجیک ؟ (3

 :وجاب
 

S.No ینعم احمورے ےلمج 
 ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ المزتم ےنلم ےک دعب  وہ وت وہا ےس ابںیت  رکےن اگل 1
 ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ تقیقح اسےنم آےن رپ وہ ںیلغب اھجےنکن اگل 2
 ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ آپ ےس لم  رک دل ابغ ابغ وہا 3
 ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ںیم انین ےک رھگ یئگ نکیل اکےٹل اپؤں ولٹ آیئ 4
 ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ دوسںی ںیم  اپس وہےن رپ وہ اکھٹ رک روےن اگل 5
 ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ دب زیمت ولوگں ےک ہنم ںیہن انگل اچےئہ 6
 ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ اتحمج ےہریما ڑپویس داےن داےن وک  7
 ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ وکحیتم درتف ںیم  آج لک یھٹم رگم ےئک ریغب وکیئ اکم ںیہن اتنب 8
 ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ہمیلس یک امں لک اہلل وک ایپری وہیئگ 9

 ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ اےنپ نپچب وک اید رک ےک ریما دل رھب آای 10
 
 
 
 
 
 

 ٭٭٭٭٭
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                          ؟                                                                                                                             یلبش ؔ امعنین یک دیپاشئ  بک اور اہکں وہیئ  وسال                  :         (1
 ء  وک علض امظع ڑگھ     ےک ومعض دنبول ںیم وہیئ۔ 1857 یلبش ؔ امعنین  یک دیپاشئ وجاب     :                    

 اسل یک رمع ںیم        نک  ولعم وک احلص ایک ؟ 18یلبش ؔ امعنین  ےن    وسال                  :         (2

 ،       ہقف                  ،         ریسفت            اور دحثی ےسیج ولعم وک احلص ایک۔                اسل یک رمع ںیم قطنم             ،             ہفسلف             ، ادب     18یلبش ؔ امعنین ےن وجاب     :
 یلبش ؔ امعنین   ادب یک داین ںیم نک وتیثیحں ےس اجےن اجےت ںیہ؟  وسال                  :         (3

 تیثیح ،       اشرع                         و ادبی         یک                       ومرخ          ،                      ققحم                ،                  اقند                ،               وساحن اگنر   یلبش ؔ امعنین  ادب یک داین ںیم  اکی وہشمر      وجاب     :

 

و جوابات سواالت   

الت

اک اعترف                      : فنصم   

 (یلبش ؔ امعنین ) 

 

 2۔        قبس
 رسدیس رموحم  اور اُردو رٹلرچی

 دّومزابن رباےئ                         -              دّومورک ُبُ        رباےئ   اسِل 
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 ےس اجےن اجےت ںیہ ۔
 یلبش ؔ امعنین  ےن داین ںیم نک الصوتیحں یک انب رپ رہشت اپیئ؟     وسال                  :      (4

 یلبش ؔ امعنین   ےن اینپ یملع وادیب الصوتیحں یک انب رپ رہشت اپیئ۔   وجاب     :
 یلبش ؔ امعنین   ےن وکن وکےسن اممکل اک دورہ ایک؟  وسال                  :         (5

 ۔ہینطنطسق                                 ،        رصم                             اور            رتیک         اممکل اک دورہ ایکیلبش ؔ امعنین  ےن    وجاب     :
 یلبشؔ امعنین اک اخص دیمان وکاسن اھت؟  وسال                  :         (6

 یلبشؔ امعنین  اک اخص دیمان ریست اگنری اھت۔   وجاب     :
 ریست ےک وموضع رپ یھکل وہیئ اتکوبں  ےک انم ایک ںیہ؟ یکیلبش ؔ امعنین   وسال                  :         (7

 ںیہ              ۔     "                       ازغلایل              "اور                                   "                       ریست اامعنلن              "              "                       وساحن ومالان روؒم              "               "                       ااملومن              "              "                       اافلروق              " وجاب     :
 امعنین     یک وساحن اگنری ںیم یھکل وہیئ اتک وبں ےک انم ایک ںیہ؟یلبشؔ   وسال                  :         (8

 اور                    ںیہ              ۔               "                       زبی ااسنلء مگیب               "              "                       رسخو ام              "               "                       ایحِت احظف              "              "                       ایبِن رسخو              " وجاب     :
 ؟یھکل وہیئ اتکوبں ےک انم ےئھکل رپیک االسایمت  یلبش ؔ امعنین                وسال                  :         (9

االسم یک اعریگمل      "اتکب ازجلہی                                      "اور                                   "داراولعلم                                      "              "االسیم دمارس                                     "               "االکلم                                     "              "ملع االکلم                                     "وجاب     :        
 دخامت ںیھکل              ۔

 ؟یھکل وہیئ اتکوبں ےک انم  ےئھکل رپیلبش امعنین   یک دیقنت   وسال                  :         (10

 ان یک دیقنتی اتکںیب ںیہ۔               "ومازہن  اسین اور دریب                                      "اور              "رعش امجعل                                                "وجاب     :         
 ؟بک اشعئ وہا یلبش ؔ امعنین اک رفس انہم روم و رصم       و اشم  وسال                  :         (11

 ء ںیم اشعئ وہا       ۔1892وجاب     :         
 یلبشؔ امعنین یک اشاکہر اتکںیب وکیسن ںیہ؟  وسال                  :         (12

 ریست ایبنل یلص اہلل ہیلع وّلّس یک اچر دلجںی ان یک اشاکہر ںیہ۔   وجاب     :
 امعنین یک امہ اصتفین ےک انم ایک ایک ںیہ؟ ونثمی ںیم یلبش  وسال                  :         (13

                "                       ابطخِت یلبش               "              "اقمالِت یلبش              "اضمنیمِ یلبش                  "امہ ںیہ ان ےک العوہ               "ایلکِت یلبش                                      "              "حبص ادیم                                     "   وجاب     :
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 ان یک اصتفین ںیہ۔           

 ء ںیم وکحتم رتیک ےن آپ وک وکےسن ہغمت ےس ونازا؟1892  وسال                  :         (14

 ےس ونازا            ۔   "                       ہغمت دیجمی              " وجاب     :
 ءںیم  وکحِتم رباطہین ےن اںیہن وکاسن اطخب دای؟ 1894  وسال                  :         (15

 سمش اامعل         ء      اک اطخب  دای  ۔   وجاب     :

 ایک؟یلبش امعنین  ےن  سک رایتس ےس رموبط اصنب ایتر      : وسال              (16

 ۔یلبش ؔ ےن دیحرآابد ےک دمارس ےک ےئل دجدی ولعم و ونفن ےس رموبط اصنب وک ایتر ایک وجاب     :                         
 ؟یلبش امعنین  ےک راسہل اک انم ایک ےہ  وسال                  :         (17

 ےہ۔ "     اعمرف                                         "                  وجاب     :         
 ؟یلبش امعنین  نک ومضمن اگنروں  اور رصبتہ اگنروں ںیم امشر وہےت ںیہ  وسال                  :         (18

ےک ادتبایئ ومضمن اگنروں اور رصبتہ اگنروں ںیم امشر   "                               ذہتبی االالخق               "یلبش امعنین      رسدیس ےک راسہل                   وجاب     :         
 وہےت ںیہ۔

 ؟اک ااقتنل بک اور اہکں وہایلبش امعنین    وسال                  :         (19

 وہا۔ ء  وک امظع ڑگھ ںیم 1914ونربم                    / 18                  وجاب     :         
 

 
 

 
 
 
 
 

 

ں یک نک وصخایصت وک رسدیس ادمح اخںیم  "      رسدیس رموحم اور اُردو رٹلرچی                     "                                   یلبش ؔ امعنین  ےن اےنپ ومضمن                                                              :               وسال     (1
 ؟ایبن ایک ےہ

 دازی یک  رسدیس ادمح اخں یک  ااشنء رپ ںیم "      رسدیس رموحم اور اُردو رٹلرچی                     "                                   یلبش ؔ امعنین ےن اےنپ ومضمن  وجاب     :

 ومضمن          :                                        رسدیس رموحم  اور اُردو رٹلرچی 

 
 ومعیم وساالت ووجاابت 



  

  
  

 

 

رچیاور اُردو رٹل       دیس رموحم رس                               -                        رثن اےئ اسِل دّومربورک ُبُ                         

76 

  ےہہی اتکب وکحتم آدنرھارپدشی یک اجبن ےس تفم میسقت ےک ےئل

 وصخایصت وک ایبن ایک ےہ۔
 وہےئ؟نک ونعمں ںیم وہشمر  رسدیس ادمح اخں   وسال                  :         (2

 حلصم وقم           ےس وہشمر وہےئ۔       وجاب     :  
 ںیہ؟ ایک امہ وصخایصت  رحتریوں یک رسدیس ادمح اخں یک  وسال                  :         (3

 رسدیس ادمح اخں  ےن اینپ ومضمن اگنری اور ااشنء رپ دازی ےس اُردو زابن وک اسدیگ اطع یک ۔ وجاب     :
 اضمنیم وک اھکل ؟ سک رطح  ےک وافق رکواےن ےک ےئل  اقتوضں ےس زامےن ےک رسدیس ادمح اخں ےن  وسال                  :         (4

 اتریخی                          ،               ذہتیبی                    و اعمرشیت اضمنیم وک  اھکل۔ وجاب     :

 رسدیس ادمح اخں  ےن نک زبروگں  ےس ضیف ااھُٹای؟  وسال                  :         (5

 ےسیج زبروگں ےس ضیف ااھُٹای۔     اور ومالان ابہصیئ   رمزا اغبلؔ                             ،             یشنم    دصرادلنی                      ،            آزردہ        وجاب     :
 ؟فنص ںیم اشرعی رکےن یک وکشش یک ےن سک  ںرسدیس ادمح اخں  اک صلخت ایک اھت اور اشرع ی ںیم اوہن  وسال                  :         (6

 رسدیس ادمح اخں  ےن اشرعی یک وکشش یک  اور  آیہ   ؔ         صلخت اایتخر رکےت وہےئ اکی ونثمی یھب یھکل۔ وجاب     :
 ؟رسدیس ادمح اخں ےک اابخر  اک ایک انم ےہ  وسال                  :         (7

 رسدیس ادمح اخں ےک اابخر اک  انم ےہ۔                  "دیس االابخر                      "              وجاب     :
 ؟ رسدیس یک اتریخی امعروتں رپ ینبم اتکب اک انم ایک ےہ  وسال                  :         (8

 ۔                  "آاثر اانصلددی                      "              وجاب     :
 ؟اور اس اابخر یک وخیب ایک ےہ؟  ء وک وکاسن اابخر اجری ایک 1870رسدیس  ےن   وسال                  :         (9

انیم اابخر اجری ایک سج ںیم اوہنں ےن وج                    "ذہتبی االالخق                      "             ء ںیم رس دیس ادمح اخں ےن  1870 وجاب     :
 ۔یک ایھچ اثمںیل ںیہاضمنیم ےھکل وہ ااشنءرپدازی 

 ؟رسدیس ادمح اخں ےن اےنپ الکم وک اہیبشتت و ااعتسرات ےس رھبی زابن ےس ویکں رگزی راھک   وسال                  :         (10

ش بُہ ا ت  و ااعتسرات ےس رھبی زابن  ںیم اچینش وت وہیتکس ےہ                                                                                                                                           وجاب     :
 رس دیس ادمح اخں اک انہک  ےہ ہک ت 

 ںیہن وہ یتکس ےہ۔ اس ےئل اوہنن ےن اُردو زابن وک اسدیگ اطع رکےن یکلیمکت  یک نکیل اس ےس یسک دصقم 

 وعشری وکشش یک ےہ           ۔



  

  
  

 

 

رچیاور اُردو رٹل       دیس رموحم رس                               -                        رثن اےئ اسِل دّومربورک ُبُ                         

77 

  ےہہی اتکب وکحتم آدنرھارپدشی یک اجبن ےس تفم میسقت ےک ےئل

 رسدیس ادمح اخن ےک ااشنہیئ ومضمن اک ایک انم ےہ؟  وسال                  :         (11
 ۔                    "                      ادیُم یک وخیش"              وجاب     :

 
 

 

 (                                                      1                                                                       یلبش امعنین ےن  قطنم ،  ہفسلف         ، ادب           ، ہقف          ،ریسفت اور دحثی ےسیج ولعم وک احلص ایک ۔)                  وسال                  :         (1
 اسل یک رمع ںیم 19۔                    3                         اسل یک رمع ںیم  20۔                   2                        اسل یک رمع ںیم  18        ۔                     1

 (                                                       2)                                                                                           یلبش ؔ امعنین ادب ںیم اجےن اجےت ںیہ۔   وسال                  :         (2
    ایسفنت دان ےک وطر رپ ۔                    3 ومرخ ےک وطر رپ۔                   2                                              یفسلف ےک وطر رپ۔                             1

 (                                                       1)                                                                                          رپ یھکل وہیئ اتکب اک انم  ےہ۔ یلبش امعنین  یک ریست  وسال                  :         (3
    اتکب ازجلہی۔                    3                                                           االسیم دمارس۔                   2                                              ااملومن۔                             1

 (                                                       1)                                                                                            یلبش ؔامعنین یک وافت وہیئ۔  وسال                  :         (4
     ء وک1918آتسگ ۔                    3                                       ء وک1916ڈربمس         ۔                   2              وک                               ء1914             ونربم۔                1

 (                                    2            )                                                                              رسدیس ادمح اخن ےن ان زبروگں ےس ایضیفب وہےئ۔  وسال                  :         (5
                                 ادمح ضیفضیف ۔                    3                                                 یتفم دصرادلنی آزردہؔ ۔                   2                                              رمزا اغبلؔ۔                             1

 (                                                   1)                                                                                           یلبش امعنین یک اشاکہر اتکب امین اجیت ےہ۔  وسال                  :         (6

 ابطخِت یلبش    ۔                    3                                              اقمالِت یلبش۔                   2                                              ریست ایبنلؐ       یک اچر دلجںی۔                             1 
 
 

 

 ۔رسدیس ادمح اخن اک صلخت۔۔۔۔۔۔۔۔ ےہ  وسال                  :         (1
 آیؔہ    وجاب     :            حیحص         

 ء ںیم رسدیس ادمح اخن ےن ۔۔۔۔۔۔ اابخر وک اجری ایک ۔1870  وسال                  :         (2

  دنمرہج ذلی ںیم دےئ ےئگوساالت ےک   حیحص وجاابت  یک اشندنیہ ےئجیک۔۔  2 

  ےئگ  اخیل وہگجں وک حیحص وجاابت ےس رُپ ےئجیک۔ دنمرہج ذلی ںیم دےئ۔    3 



  

  
  

 

 

رچیاور اُردو رٹل       دیس رموحم رس                               -                        رثن اےئ اسِل دّومربورک ُبُ                         

78 

  ےہہی اتکب وکحتم آدنرھارپدشی یک اجبن ےس تفم میسقت ےک ےئل

                    "                      ذہتبی االالخق"              حیحص            وجاب     :

 رسدیس ادمح اخں  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےک وطر رپ وہشمر وہےئ۔  وسال                  :         (3

  حلصم ِ وقم   حیحص            وجاب     :

 وکحتم رباطہین ےن ۔۔۔۔۔۔۔۔ وک سمش ااملعلء اک اطخب دای۔  وسال                  :         (4

  یلبش امعنین   حیحص            وجاب     :
 یلبش ؔ امعنین ےک راسہل اک انم ۔۔۔۔۔۔۔ ےہ۔  وسال                  :         (5

 اعمرف حیحص            وجاب     :
 

 
    

   

 ومال ان یلبش امعنین ےن اینپ اتکب                   "       رعش امجعل                               "   ینتک  دلجوں ںیم یھکل؟  وسال                  :         (1
 ۔ "       رعش امجعل                               "   اپچن دلجوں ںیم یھکل        ومال ان یلبش امعنین ےن اینپ اتکب              وجاب     :                     

ثڑ ہگج نک رعشاء اک رگن رظن آات ےہ؟  وسال                  :         (2  رسدیس ادمح اخں  یک فینصت               "        آاثر اانصلددی         "   ںیم اک 
 اور              وہظری   ؔ    اک رگن  رظن آات ےہ ۔     دیبؔل           وجاب     :

 رسدیس ادمح اخں یک رات دن یک تبحص سک ومالان ےس وہا رکیت یھت؟   وسال                  :         (3
 ےس وہا رکیت یھت۔      ومال ان اامم شخب ابہصیئ وجاب     :

 داز     ی     یک گنس اینبد رےنھک واےل اشرع وکن ںیہ؟اُردو ااشنء رپ   وسال                  :         (4
 ۔ اُردو ااشنء رپدازی یک گنسِ اینبد رےنھک واےل اشرع رمزا اغبلؔ ںیہ وجاب     :

سک فنصم یک دبوتل اُردو اس اقلب وہیئ ہک قشع و اعیقش ےک دارئہ ےس لکن رک یکلم ایسیس       ،   وسال                  :         (5
 ؟رکےکساتریخی        رہ مسق ےک اضمنیم اس  اسدیگ   اور افصیئ ےس ادا 

   رسدیس ادمح اخں یک دبوتل۔ وجاب     :
 

ںیم ےئھکل۔ رصتخم وساولں ےک وجاابت اکی ای دو ولمجں۔    4   
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االخیق       ،              رسدیس یہ یک دبوتل اُردو اس اقلب وہیئ ہک قشع و اعیقش ےک دارئہ ےس لکن رک      یکلم             ،  ایسیس                 ،                       " (1
افصیئ ےس ادا رکیتکس ےہ ہک وخد  اتریخی        رہ مسق ےک اضمنیم اور زور و ارث    ،        وتعس و اجتیعم    ،اسدیگ   اور

 ۔"اس ےک ااتسد ینعی افریس زابن وک آج کت ہی ابت بیصن ںیہن                                 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      وحاہل                :

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          :رشتحی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 وضعبں ےن دور ےس ضیف ااھُٹای ےہ                               "۔"                                                ضعب ابلکل ان ےک دانم رتبیت ںیم ےلپ ںیہ۔  (2

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      وحاہل                :
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     :رشتحی

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

 ہن ھچک ہکلب تہب "                                                رسدیس یک ااشنء رپدازی اک بس ےس ڑبا امکل ہی ےہ ہک رہ مسق ےک فلتخم اضمنیم رپ ھچک (3
 اھکل ےہ ۔ اور سج ومضمن وک اھکل ےہ اس درہج رپ اچنہپ دای ہک اس ےس ڑبھ رک اننکمم ےہ                             "۔ھچک 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      وحاہل                :
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     :رشتحی

 یلمع اکم: 

ےک وجاابت ےئھکل۔  ےئگ وساالت دنمرہج ذلی ابعرت ڑپھ رک ےچین دےئ۔    1 نتم ےک وحاےل ےس ابعرت یک رشتحی ےئجیک۔۔    1       
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہن یھت۔ اس ےئل وہ تہب دلج اس وک ہچ ےس لکن آےئ  تقیقح ہی ےہ ہک ان وک اشرعی ےس انمتبس "                                                نکیل (4
 "۔                               اور رثن یک رطف وتہج یک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      وحاہل                :
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     :رشتحی

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

 
 

 

 "                     آاثر اانصلددی                   "     ںیم سک اک ذرک ےہ  ےئھکل؟                       وسال                  :         (1
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   وجاب     :                    

 یلبش ؔ امعنین ےک رطِز رحتری یک وصختیص ایک یھت؟  وسال                  :         (2
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   وجاب     :

 ایک؟امیلسن دنوی ےن یلبش امعنین یک وکیسن فینصت وک لمکم                        وسال                  :         (3

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔ وجاب     :
 ؟ریست ایبنل    یلص اہلل ہیلع وّلّس     "                       فینصت وک لمکم ایک               "      وسال                  :         (4

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔ وجاب     :
 
 

ںیم ےئھکل۔رصتخم وساالت ےک وجاابت اکی ای دو ولمجں     ۔2   
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 ومالان یلبشؔ رپ اکی یلیصفت ومضمن ےئھکل۔          وسال                  :         (1

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 "        ےک امہ ولہپؤں رپ روینش ڈاےیئل؟                   ومضمن                          "         رسدیس رموحم       اور        اُردو        رٹلرچی                 وسال                  :         (2

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

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

۔وطلی  وساالت ےک وجاابت ےئھکل    ۔3   
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

 

 
 

 وہیئ۔دیپاشئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیم  یک  ومالان یلبشؔ امعنین (1

 ومالان یلبش ؔامعنین یک اتکب اک انم۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےہ۔ (2

 "         ومالان روم    ؒ                                          "          اتکب ےک فنصم         ۔۔۔۔۔۔۔ںیہ۔            (3

 
 ٭٭٭٭٭

 

اخیل وہگجں وک حیحص وجاابت ےس رُپ ےئجیک۔    4   
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                          ؟                                                                                                                             اضتمد اافلظ ےسک   ےتہک ںیہ  وسال                  :         (1
ےتہک ںیہ۔ اینپ ابت وک دپسچل                    "                       اضتمد اافلظ              "دض وہں۔ اںیہن                                 وہ اافلظ  وج ینعم ںیم اکی دورسے یک وجاب     :

 انبےن ےک ےئل ان اک اامعتسل  ایک اجات ےہ۔ 
 ےسیج      :

S.No اضتمد اافلظ ےلمج 
 عفن و اصقنن                        ےہاجترت ںیم  عفن و اصقنن وت اگلراتہ  1
 تیج واہر تیج و اہر لیھک اک ہّصح ےہ 2

 اضتمد   اور رتمادف اافلظ۔ 4 

 دّومزابن رباےئ                         -              دّومورک ُبک        رباےئ   اسِل 

و جوابات سواالتعمومی    

الت
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 اظرہ وابنط ااسنن اک اظرہ و ابنط اکی وہان اچےئہ 3
 رات و دن ااحتمن یک اکایمیب ےک ےئل رات ودن تنحم یک 4
 دنی و داین ملع یک دبوتل ہنیسح  دنی و داین ںیم اکایمب وہیئگ 5

 

   رتمادف اافلظ ےسک ےتہک ںیہ؟  وسال                  :         (2

۔ولمجں ںیم ےتہک ںیہ                    "رتمادف اافلظ              " وہ اافلظ وج ینعم ںیم اکی دورسے  ےس ےتلم ےتلج وہں، اںیہن وجاب     :
 زور دیپا رکےن ےکےئل رتمادف اافلظ  اک اامعتسل ایک اجات ےہ۔

 
S.No رتمادف اافلظ ےلمج 

 ااحتد و اافتق                        ااحتد و اافتق یہ ےس  وقم رتیق رکیت ےہ 1
 رجن و مغ وشعمق ہشیمہ رجن ومغ ںیم التبم راتہ ےہ 2
 شیع و آرام ابداشہ یک زدنیگ شیع وآرام ںیم ذگری 3
 رغبیبیجع و  اویب وک لگنج ںیم بیجع و رغبی واہعق شیپ آای 4
 طخ وہتپ  الک ڈون ےس ان اک طخ وہتپ یہ ںیہن الچ 5

 
 

 
 

 
   

 

 اضتمد اافلظ  یک رعتفی ےئجیک؟  وسال                  :         (1

ذلی ےک وساالت ےک رصتخم وجاابت ےئھکل۔۔    1   

 یلمع قشم: 
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ےتہک ںیہ۔ اینپ ابت وک دپسچل                    "                       اضتمد اافلظ              "وہ اافلظ  وج ینعم ںیم اکی دورسے یک دض وہں۔ اںیہن                                 وجاب     :
 انبےن ےک ےئل ان اک اامعتسل  ایک اجات ےہ۔

 ےسیج      :
 

S.No اضتمد اافلظ ےلمج 
 علطم و عطقم                        زغل ںیم علطم و عطقم یک اچہپن رضوری ےہ 1
 رعتفی و وتنیہ ایستس ںیم رعتفی ووتنیہ اعم ےہ 2
 ریتا وریما اس افین داین ںیم ریتا    و ریما  ایک راہ 3
 وسال و وجاب ربق ںیم وسال و وجاب  اک اسانم رکان وہاگ 4
 وھبک وایپس ّدشت ےس اتب ان ال اکساقمس وھبک و ایپس یک  5
 آاغز و ااجنم اک آاغز و ااجنم ااھچ وہان اچےئہرہ اکم  6
 رات و دن رات و دن وج تنحم رکات ویہ اکایمب وہات ےہ 7
 دنی و داین اطبلِ ملع وک دنی وداین اک ملع احلص رکان رضوری ےہ 8
 ورحام الحل الحل و رحام یک اچہپن وہان اچےئہ رہ املسمن وک 9

 

 رتمادف اافلظ  یک رعتفی ےئجیک؟  وسال                  :         (2
۔ولمجں ںیم ےتہک ںیہ                    "رتمادف اافلظ              " وہ اافلظ وج ینعم ںیم اکی دورسے  ےس ےتلم ےتلج وہں، اںیہن وجاب     :

 اجات ےہ ۔زور دیپا رکےن ےکےئل رتمادف اافلظ  اک اامعتسل ایک 
 ےسیج      :
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S.No رتمادف اافلظ ےلمج 
 لیم و المپ                        ااسنن ںیم  لیم و المپ متخ وہ اکچ ےہ 1
 رگد وابغر رہش رگد و ابغر ےس رھبے ڑپے ںیہ 2
 فینصت و اتفیل فینصت و اتفیل ےک اکومں ںیم  وخاہج نسح اظنیم تہب زایدہ دیپسچل  رےتھک ےھت 3
ام ںیم یھب طخ واتکتب وک اجری راھک 4  طخ واتکتب اغبلؔ اینپ زدنیگ ےک آرخی ای ّ
 ڈر ووخف اک               ڈر ووخف         الچ ایگ                          روان             ولوگں وک                 وک 5
 اسبط وتیثیح  ےہ اہپڑ  رہلگی ےس اتہک ےہ ہک ریمے آےگ ریتی اسبط و تیثیح یہ ایک 6
 نسح و امجل اتج لحم اک نسُح و امجل رہ یسک وک اتمرث رکات ےہ 7
 طخ واتکتب ارٹنٹین یک وہج ےس طخ واتکتب اک ہلسلس عطقنم وہ ایگ 8
 رجن و مغ وشعمق ہشیمہ رجن و مغ ںیم التبم راتہ ےہ 9

 تعنص و رحتف کلم یک اکایمیب ےئلیک تعنص ورحتف یک رتیق رضوری ےہ 10
 

 
 

 

 اضتمد اافلظ یک رعتفی ےئجیک؟ (1

:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 رتمادف اافلظ ےسک ےتہک ںیہ؟  (2

:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 یلمع اکم 
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 ذلی ںیم  دےئ ےئگ اضتمد اافلظ وک ولمجں ںیم اامعتسل ےئجیک ؟ (3

 :وجاب
 

S.No ےلمج اافلظ 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ الحل ورحام                        1
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رات و دن 2
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اشن و وشتک 3

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ حبص و اشم 4

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دوتس و دنمش 5

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ طلغحیحص و  6

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اظرہ و ابنط 7
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وسال و وجاب 8
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ّزعت وذتّل 9

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آابد ربابد 10
 

 ذلی ںیم  دےئ ےئگ رتمادف اافلظ وک ولمجں ںیم اامعتسل ےئجیک ؟ (4

 :         وجاب
S.No ےلمج اافلظ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        ساوہش ووح 1
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ قشع وتبحم 2
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اشن و وشتک 3
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ااحتد و اافتق 4
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہشقن و اخہک 5
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یعس و وکشش 6
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ داین واہجں 7
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ نف و رنہ 8
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ امل و دوتل 9

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ الج و ومت 10
 

 
 
 
 
 
 

 ٭٭٭٭٭
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                          ؟                                                                                                                             وخاہج نسح اظنیم اک الص انم   وسال                  :         (1
 دیس یلع نسح۔   وجاب     :                    

 اہکں دیپا وہےئ؟وخاہج نسح اظنیم  بک اور   وسال                  :         (2

 ء  ںیم یتسب اظنم ادلنی اوایلؒ                         یئن دیلہ ںیم  دیپا وہےئ۔1878  وخاہج نسح اظنیم وجاب     :
 وخاہج نسح اظنیم  اک ہلسلس بسن سک ےس قلعت راتھک ےہ؟  وسال                  :         (3

 اظنم ادلنی     اوایلؒ ےس     قلعت راتھک ےہ۔ رضحتاک ہلسلس بسن   وخاہج نسح اظنیم وجاب     :

 

و جوابات سواالت   

الت

اک اعترف                      : فنصم   

 (وخاہج نسح اظنیم ) 

 

 3۔        قبس
 دایالسیئ

 

 دّومزابن رباےئ                         -              دّومورک ُبک        رباےئ   اسِل 
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 وخاہج نسح اظنیم سک رطح ےک زبرگ ےھت؟  وسال                  :         (4

 وخاہج نسح اظنیم  اکی وصیف زبرگ ےھت۔   وجاب     :
 ؟وخاہج نسح اظنیم اکاخدناین ہلسلس ایک اھت  وسال                  :         (5

 نسح اظنیم اک اخدناین ہلسلس  ریپی رمدیی اک اھت۔وخاہج    وجاب     :
 ؟وخاہج نسح اظنیم  ےک ومضمن اک انم ےئھکل  وسال                  :         (6

 ۔ "                دایالسیئ                      "        وجاب     :
 ؟دعتاد ینتک ےہوخاہج نسح اظنیم ےک اتک وبں یک   وسال                  :         (7

 ۔(ےس زایدہ    100وس       )وجاب     :         
 ؟سک اک اھکل وہا ےہ      "                دایالسیئ                      "ااشنہیئ          وسال                  :         (8

 ۔وخاہج نسح اظنیم    وجاب     :
 اظنیم ےک رمدیوں یک دعتاد ینتک یھت؟ وخاہج نسح  وسال                  :         (9

 ۔(ےس زایدہ60000اسھٹ زہار )     :      وجاب
 وخاہج نسح اظنیم اکی ہنیہم ںیم ینتک اتکںیب ایتر رک ےتیل ےھت؟    وسال                  :         (10

 اکی ہنیہم ںیم اکی اتکب۔وجاب     :         
 
 

 
 
 

 ؟ ےہوخاہج نسح اظنیم ےک ےھکل وہےئ ااشنہیئ اک انم ایک   وسال                  :         (1
 ۔      "                دایالسیئ                      "   وجاب     :                    

 ؟اک قلعت سک رہش ےس ےہ       "                دایالسیئ                      "  وسال                  :         (2

دایالسیئ                   ااشنہیئ             :              

 ومعیم وساالت ووجاابت 
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 ادمح آابد    رہش              ) رجگات( ےس ےہ۔            اک قلعت        "                دایالسیئ                      "   وجاب     :
 ؟راین ےک اجبےئ                 وخد وک مگیب ویکں یتہک ےہ        "                دایالسیئ                      "  وسال                  :         (3

املسمونں ےک رھگ ےس منج ایل ۔یشنم   حتف اخں ےن انبای۔ اس ےئل وہ راین ےک اجبےئ مگیب   اکس ےنہک  وچں   وجاب     :
 ولہکاان دنسپ رکیت ےہ۔

وہ ڑکلی ےس آرے ںیم               ڑکٹے ڑکٹے وہیت ےہ اور اکی رسے رپ دنگکھ وہیت ےہ اس اک انم ایک   وسال                  :         (4
 ےہ؟

 ۔        "                دایالسیئ                      "   وجاب     :
 دنمر اور دجسم ںیم دوونں  ہگج روینش رکےن ےک ےئل سک اک اامعتسل وہات ےہ؟  وسال                  :         (5

 ۔اک اامعتسل وہات ےہ"                        دایالسیئ                      " وجاب     :
 اریم اور رغبی ےک رھگوں روینش اک اکم وکن رکات ےہ؟  وسال                  :         (6

 دایالسیئ یہ وہیت ےہ وج روینش اک اکم رکیت ےہ۔   وجاب     :
 ےہ؟ اہکں واعق               ادمح  آابد     وسال                  :         (7

 دنہواتسن  ںیم  ےہ۔                   ادمح آابد    وجاب     :
 دایالسیئ یک رتگن سک رطح وہیت ےہ؟  وسال                  :         (8

 دایالسیئ یک رتگن             اسونیل  وہیت ےہ۔        وجاب     :
 ریقح اکنت سک وک اہک اجات ےہ؟  وسال                  :         (9

 ۔وک "                        دایالسیئ                      "وجاب     :         
 دخا ےن ااسنن وک داین ںیم ایک انب رک دیپا ایک؟  وسال                  :         (10

 ۔انب رک دیپا ایک       " ارشف اولخملاقت                           "              دخا  ےن ااسنن وک                              وجاب     :                    
 

 
 

 (                                                  3)                                                                                            وخاہج نسح اظنیم یک ہنس دیپاشئ؟  وسال                  :         (1

۔ دنمرہج ذلی ںیم دےئ ےئگوساالت ےک  حیحص وجاابت  یک اشندنیہ ےئجیک۔    1   
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     ء وک دیلہ ںیم  1878۔                    3                                                            ء وک اریمج ںیم 1857 ۔                  2                                             ء وک یئبمم ںیم 1868۔                             1
 (                                                       3)                                                                                        وخاہج نسح اظنیم سک زبرگ اوایلؒ ےک ےلسلس ےس قلعت رےتھک ےھت؟  وسال                  :         (2

 اظنم ادلنی اوایلؒ۔                    3                           بطق ادلنی ایتخبر اکیک ؒ  ۔                 2                                    وخاہج نیعم ادلنی یتشچ ؒ         ۔                     1
 (                                                       3)                                                                                          وخاہج نسح اظنیم ےک وادلنی اک ااقتنل بک وہا ؟  وسال                  :         (3

 وخاہج اصبح ےک ڑلنپک ںیم           ۔        2                                             وخاہج اصبح یک وجاین ںیم ۔                             1
 وخاہج اصبح ےک نپچب ںیم ۔                    3

 (                                                  2)                                                                                        سک ےن ااجنم دےیئ ؟ رفاضئمیلعت و رتتیب ےک  یک وخاہج نسح اظنیم   وسال                  :         (4
 ڑبی نہب ےن     ۔                    3         ڑبے اھبیئ  دیس نسح یلع اشہ ےن                                                   ۔                   2  وادلنی ےن۔                              1

 (                                                       2                             )                                                              ؟       وخاہج نسح اظنیم اک ااقتنل بک وہاوسال                  :    (5
    ء  1932ونجری  ۔                    3 ء                                                          1947وجالیئ ۔                   2          ء ںیم                                    1957آتسگ  ۔                             1

 

 
 

 انم۔۔۔۔۔۔۔اھت۔وخاہج اصبح اک الص   وسال                  :         (1
 دیس یلع نسح   وجاب     :            حیحص         

 وخاہج نسح اظنیم۔۔۔۔۔۔۔۔ےلسلس  ےس قلعت رےتھک ںیہ۔  وسال                  :         (2

  رضحت اظنم ادلنی اوایلؒ   ےک  حیحص            وجاب     :

 اخدناین ہلسلس ۔۔۔۔۔۔۔اھت۔وخاہج اصبح اک   وسال                  :         (3

  ریپی رمدیی اک    حیحص            وجاب     :

 وخاہج اصبح  ےک رمدیوں یک دعتاد۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےس یھب زادئ یھت۔  وسال                  :         (4

  اسھٹ              زہار     حیحص            وجاب     :
 اصبح وک فینصت و اتفیل ںیم ۔۔۔۔۔۔۔۔احلص اھت۔ وخاہج  وسال                  :         (5

 امکل حیحص            وجاب     :

  دنمرہج ذلی ںیم دےئ ےئگ  اخیل وہگجں وک حیحص وجاابت ےس رُپ ےئجیک۔    2 
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 وخاہج اصبح ےک ااشنویئں ںیم ۔۔۔۔۔۔۔۔اکہشر ےہ۔   وسال                  :         (6

 اک انجزہ                     اور الگب اہمترا             رکیک امہرا۔           ُگک ابون                         ،                            رگنھج       حیحص            وجاب     :
 
 
 

     

 اک قلعت سک رہش ےس ےہ ؟ "                دایالسیئ                       "ومضمن                          وسال                  :         (1
 ۔دایالسیئ اک قلعت   رجگات   ےک ادمح آابد ےس ےہ    وجاب     :                    

 ؟دایالسیئ      راین ےک اجبےئ وخد وک مگیب ویکں یتہک ےہ  وسال                  :         (2
املسمونں ےک رھگ منج ایل اور یشنم حتف اہلل اخں ےن انبای ۔اس ےئل وہ وخد وک مگیب ولہکاان دنسپ رکیت  ےن دایالسیئ   وجاب     :

 ۔ےہ انہک راین
 ااسنن ہفیلخ وہےن ےک ابووجد نک زیچوں  یک تقیقح اےس ولعمم ںیہن؟   وسال                  :         (3

دیپا ایک۔نکیل ااسنن بس زیچوں یک تقیقح ںیہن اجاتن ۔ یلجب ایک زیچ ہفیلخ  انبرک ےن  دخا  ےب کش ااسنن وک   وجاب     :
ےہ۔ ےکنت ےک یھب ارسار ےس انواقف ےہ ہک ذرایس رڑگ ےس ہی ونراین ہلعش نب اجات ےہ۔ ہکبج  اہلل ٰیلعت ےن امتم 

 ارسار اک ملع یھب اشخب ےہ ۔
 زابن ےس ااسنن ےک الخف ایفسلفہن ابںیت نُس رک ایک اہک؟وخاہج اصبح ےن دایالسیئ یک   وسال                  :         (4

ی ں۔ےن دایالسیئ ےس اہک دخا اہمتری وخاہج اصبح  وجاب     :
 زابن وک الچات رےھک ۔ںیم اہرا مت ُجی ت 

 
 

 
 
 

 ای وسڈین ےک اپس وکیئ این اقمم ےہ؟ ویکں ہک  آپ یک ایتسبں وت اںیہن العوقں ںیم ینس اجیت ںیہ ۔ہی ادمح آابد انروے  
 ین ےہ  ۔ورہن انروےںیہن انجب            ،                      ادمح آابد    دنہواتسن ںیم ےہ ۔آپ دےتھکی ںیہن ریمی  رتگن اکیل ےہ۔ ہی اکیس کلم یک اشن

رصتخم وساولں ےک وجاابت اکی ای دو ولمجں ںیم ےئھکل۔۔    3   

 یلمع اکم: 

    دنمرہج ذلی ابعرت ڑپھ رک ےچین دےئ ےئگ وساالت ےئھکل۔۔    1 
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 وگری یّٹچ وہیت ےہ۔ ھجم رغبی وک اس ےس ایک تبسن؟وسڈین یک دایالسیئ  
 

 ہی ادمح آابد انروے  ای وسڈین ےک اپس ایک وکیئ این اقمم ےہ؟  وسال                  :         (1

 ںیم ےہ۔"                    دنہواتسن                             "     ہی ادمح آابد  انروے     ای وسڈین   ںیم ںیہن                          وجاب     :
 آپ دےتھکی  ںیہن ریمی رتگن اکیل ےہ ہی سک ےن اہک؟  وسال                  :         (2

 دایالسیئ ےن اہک۔وجاب     :

 اکیل رتگن سک کلم یک اشنین ےہ؟  وسال                  :         (3

 اکیل رتگن دنہواتسن یک اشنین ےہ۔وجاب     :

 انروے وسڈین یک دایالسیئ یک رتگن  سک رطح وہیت ےہ؟  وسال                  :         (4

 انروے وسڈین یک دایالسیئ یک رتگن   وگری یّٹچ وہیت ےہ۔ وجاب     :
 ھجم رغبی وک اس ےس ایک تبسن ؟ہی سک  ےن اہک؟  وسال                  :         (5

 دایالسیئ ےن اہک۔وجاب     :
 
 
 

"                ہی ادمح آابد انروے  ایوسڈین  ےک اپس وکیئ اقمم ےہ ؟ ویکہکن  آپ یک ایتسبں وت اںیھن العوقں ںیم ینس اجیت  (1
 ںیہ"۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      وحاہل                :

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     :رشتحی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

 یس ےس وسنمب وہیت ےہ" ۔"      رضحت   ، آپ وک وت ہّصغ آایگ۔ یگفخ یک ایک ابت ےہ      ،وج زیچ اہجں یک وہ اک  (2

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      وحاہل                :

نتم ےک وحاےل ےس ابعرت یک رشتحی ےئجیک۔۔    2   
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     :رشتحی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےس ذگرےن ۔مت ایک اجون ہک آدم  دح"          سب سب                       ۔ اخومش روہ یب ینتف              ، وہوت  اینت یس زابن ابرہ اہھت یک ےہ ۔ںیگل  (3
 یک ایک اعیل اشن ےہ"۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      وحاہل                :

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     :رشتحی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

! ےب کش  آپ ہفیلخ َ دخا ںیہ۔ رگم بس زیچوں یک تقیقح آپ وک ولعمم "          اووہ ، آپ        وک ہی رغہ یھب ےہ (4
 ںیہن"۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      وحاہل                :
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            :رشتحی

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

 
 
 
 

 
 

 وخاہج اصبح  اک الص انم؟                       وسال                  :         (1
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   وجاب     :                    

 سک یک ربابدی ےک دعب ہعلق یک امگیبت وک تہب یس وتبیصمں اک اسانم رکان ڑپا؟  وسال                  :         (2

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   وجاب     :             
 امگیبت ےک آوسن                      "      سک یک یھکل وہیئ فینصت ےہ    ؟          "          وسال                  :         (3

رصتخم وساالت ےک وجاابت اکی ای دو ولمجں ںیم ےئھکل۔    3   
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   ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب    : 
 وخاہج اصبح وک سک ںیم امکل احلص اھت    ؟وسال                  :         (4

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وجاب     :
 بک اور اہکں وہا    ؟وخاہج نسح اظنیم اک ااقتنل وسال                  :         (5

   ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وجاب     :
 

 
 

 

 وخاہج نسح اظنیم اےنپ ااشنہیئ ےک ذرہعی سک زیچ یک نیقلت رکےت ںیہ لیصفت ےس ےئھکل۔                       وسال                  :         (1
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:

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

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

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 اک الخہص ےئھکل۔                "                دایالسیئ                       "ااشنہیئ  وسال                  :         (2

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وطلی  وساالت ےک وجاابت ےئھکل۔    4   
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

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

 
 

 وخاہج اصبح یک طبُعب ت   ںیم ۔۔۔۔۔۔۔۔ اک اگلؤ اھت۔ (1

 وخاہج اصبح یک اتکوبں یک دعتاد۔۔۔۔۔۔۔ ےس زایدہ ےہ۔ (2

 وخاہج اصبح اک ااقتنل۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیم وہا۔ (3

 
 
 
 

 ٭٭٭٭٭
 
 

اخیل وہگجں وک حیحص وجاابت ےس رُپ ےئجیک۔    5   
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                          ؟                                                                                                                             رحوف یک    رعتفی ےئجیک  وسال                  :         (1
ںیہ  وج  اےلیک ھچک یھب ینعم ںیہن دےتی  رگم  بج وہ یسک ظفل ےک اسھت  لم  وہےت اکردو  ںیم دنچ  رحوف اےسی وجاب     :

 ےتہک ںیہ۔                   "                       رحوف              "اجےت ںیہ  وت وہ  ینعم دار نب اجےت ںیہ ۔ اںیہن                               
  رپ  کت   ےس   ںیم                 ےسیج                      :

 ۔ان ےک علحی د ہ  ھچک یھب ینعم  ںیہن ںیہ رگم  ان اافلظ وک دںیھکی  
 رپدرتخ   کتاکجل  ےساتکب   ںیمرھگ   

 رحف ےسک ےتہک ںیہ؟  وسال                  :         (2

 ےک ےئل ےھکل اور دو                         ےس   زایدہ    اومسں                ای                  ولمجں      وک آسپ  ںیم وجڑےن  رطب دیپا رکےن             وہ اافلظ       وج           دو               ای            وجاب     :

 رعتفی اور اس ےک ااسقم یک رحف۔ 5 
 رعتفی

 دّومزابن رباےئ                         -              دّومورک ُبک        رباےئ   اسِل 

و جوابات سواالتعمومی    

الت
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 ےتہک ںیہ ۔                   "                       رحف             "وبےل اجےت ںیہ          اںیہن                      
 افصیئ  اک ایخل روھک۔                    "                       یک                         "۔الکس                   2 ادب ےس اجؤ۔                    "وک                                                "۔ اکجل            1                         ےسیج                    :

 اخومش روہ۔                    "                       ںیم                         "۔ دجسم                        3 
 رحوف ںیہ۔ ںیم یک  وک        اہیں              

 رحف یک ینتک ںیمسق ںیہ؟:وسال                   (3

 وہ  درِج ذلی ںیہ۔ ۔ رحف یک                   اچر                 ںیمسق ںیہ :   وجاب  
 رحِف اجفہیئ (4) رحِف صیصخت (3) رحِف فطع (2) رحِف   رطب(1)

 ؟رطب ےسک ےتہک ںیہ رحِف وسال                  : (4
 ۔ ےتہک ںیہ         "                       رحِف  رطب             "وہ رحف وج اکی ظفل اک دورسے ظفل  ےس قلعت اقمئ رکےت ںیہ اںیہن  وجاب     :

ےک یک اک اورپ وک کت رپ ےس  ںیم ًالثم              :
 وریغہ۔ 

اک                                                   "اربک ،رقیف  اج راہ وہں۔"وک                                                   "ںیم اکجل  لیھک رےہ ںیہ۔"ںیم                                                   "ےچب دیمان اثمل                       :
 اھبیئ ےہ۔"
 رحِف رطب                      ںیہ۔ اک وک ںیم   ان ولمجں ںیم  

 ؟ ںیہ رحِف فطع ےسک ےتہک    وسال                  :         (5

 ۔ ےتہک ںیہ         "                       رحِف  فطع             "وہ رحف وج دو        وظفلں          ای               دو ولمجں   وک آسپ ںیم وجڑات ےہ  اس وک  وجاب     :
 وریغہ۔ رھپ نکیل رگم  و اور ًالثم              :

  ڑپھ ول۔"                         رھپ                          "ھکل ول                                                             ادمح ںیہن اھت۔"                         رگم                          "ںیم واہں ایگ   اشرگد۔"                         اور                          "اکاتسد  اثمل                       :
 ۔ںیہ                      فطعرحِف  رھپ رگم  اور   ان ولمجں ںیم   
 ؟ رحِف صیصخت ےسک ےتہک ںیہ    وسال                  :         (6

         "                       رحِف  صیصخت             "وہ رحف وج ےلمج ںیم یسک ولہپ رپ زور ڈاےنل                      ای                      اتدیئ ےک ےئل اامعتسل وہےت ںیہ،  اںیہن  وجاب     :
 ۔ ےتہک ںیہ
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 وریغہ۔ رہ  یہ یھب ًالثم              :
   ںیہن داھکی۔"                         یھب                          "ںیم  ےن اکجل اک ہنم   :   اثمل                    

 دونں ںیم کلم اک رظنم دبل اکچ۔"                         یہ                          "وھتڑے 
 وافق ےہ۔ ڑلاک اس ابت ےس"                         رہ                          "

 ۔ںیہ                      صیصخترحِف  رہ  یہ   یھب   ان ولمجں ںیم  
 ؟ رحِف اجفہیئ ےسک ےتہک ںیہ    وسال                  :         (7

 ۔ ےتہک ںیہ         "                       رحِف  اجفہیئ             "رہ رکے ،  اںیہن وہ رحف وج ےلمج ںیم وخیش            ،              مغ            ،            ای                    ریحت         ےک ذجابت وک اظ وجاب     :
 وریغہ۔ واہ   آہ  واہ            واہ       ارے ًالثم              :

   اب کت  مت ںیہی وہ۔            ! "                         ارے                                 " اثمل                       :
  !        ایک ابت ےہ۔                             "                         واہ                   واہ                          "
 وہایگ۔      !    ہی ایک                                                  "                         آہ                          "
 ۔ںیہ                      اجفہیئ رحِف  آہ    واہ         واہ   ارے  ان ولمجں ںیم  

 
 

 
 
  

   

 رحف  یک رعتفی ےئجیک اور اس ےک ااسقم ےک انم ےئھکل؟  وسال                  :         (1

 ںیہن دےتی  رگم  بج وہ یسک ظفل ےک اسھت  لم ںیہ  وج  اےلیک ھچک یھب ینعموہےتاکردو  ںیم دنچ  رحوف اےسی  وجاب     :
وہ  درِج ذلی  ۔ رحف یک                   اچر                 ںیمسق ںیہ ےتہک ںیہ۔                   "                       رحوف              "اجےت ںیہ  وت وہ  ینعم دار نب اجےت ںیہ ۔ اںیہن                               

 ںیہ۔
 رحِف اجفہیئ (4) رحِف صیصخت (3) رحِف فطع (2) رطب    رحِف   (1)

ذلی ےک وساالت ےک رصتخم وجاابت ےئھکل۔۔    1   

 یلمع قشم: 
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 ؟ رحِف فطع یک  رعتفی ےئجیک اور اثمل یھب دےئجی  وسال                  :         (2
 ۔ ےتہک ںیہ         "                       رحِف  فطع             "وہ رحف وج دو        وظفلں          ای               دو ولمجں   وک آسپ ںیم وجڑات ےہ  اس وک  وجاب     :

 وریغہ۔ رھپ نکیل رگم  و اور ًالثم              :
  ڑپھ ول۔"                         رھپ                          "ھکل ول                                              ادمح ںیہن اھت۔"                         رگم                          "ںیم واہں ایگ   اشرگد۔"                         اور                          "اکاتسد  اثمل                       :

 ۔            ںیہ                      فطعرحِف  رھپ رگم  اور   ان ولمجں ںیم   
 ؟ رحِف اجفہیئ یک رعتفی  ےئجیک   وسال                  :         (3

 ۔ ےتہک ںیہ         "                       رحِف  اجفہیئ             "رہ رکے ،  اںیہن وہ رحف وج ےلمج ںیم وخیش            ،              مغ            ،            ای                    ریحت         ےک ذجابت وک اظ وجاب     :
  وریغہ۔ واہ   آہ  واہ            واہ       ارے ًالثم              :

   اب کت  مت ںیہی وہ۔            ! "                         ارے                                 " اثمل                       : 
  !        ایک ابت ےہ۔                             "                         واہ                   واہ                          "
 وہایگ۔    !    ہی ایک                                                  "                         آہ                          "
 ۔ںیہ                      اجفہیئ رحِف  آہ    واہ         واہ   ارے  ان ولمجں ںیم  

ے ےئگ    وسال                  :         (4  ؟یک انشتخ ےئجیک  رحفذلی ںیم دی 
 وجاب     :

 رحِف رطب "                        اک                                " ادمح اک وھگڑا 1
 رطبرحِف  "                  ےک                " اوتار ےک دن 2
 رحِف رطب "                   رپ                 " اوٹن رپ وسار ےہ 3
 رحِف رطب "                 وک               " ملظ وک اٹمؤ 4
 رحِف فطع "              اور                  " لیھک رےہ ںیہ میلع اویب اور  5
 رحِف رطب "          "               ںیم     رقآن ںیم دہاتی ےہ 6
 رحِف فطع "                   وخاہ                " قح ابت وہک  وخاہ دورسوں وک ڑکوی ےگل 7
 رحِف فطع "             ہن                               " ریمی ابت امےتن وت دب انم ہن وہےت 8
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 رحِف اجفہیئ "                   "            اماشء اہلل  اماشء اہلل! ایکوصتری ےہ 9
 رحِف اجفہیئ "               ارفغتساہلل                  " وہارفغتساہلل!    رکوان ےس دخا یک انپہ  10
 رحِف صیصخت "                         وت       " وہ رمکے ںیم آان اچاتہ ےہ وت  آےن دو 11
 رحِف صیصخت یھب       "               "      ےہاویب یھب ااھچ الھکڑی  12
 رحِف صیصخت "                   رہ          " رہ امنز وک آرخی امنز ھجمس رک ڑپوھ 13
 رحِف اجفہیئ "               اہےئ              "      آای اہےئ !ایک زامہن 14
 رحِف رطب "             وک             " دخا وک اکپرو 15
 رحِف اجفہیئ "           اہلل    "   اہلل! ایک دھکی راہ وہں 16
 رحِف اجفہیئ "            احبسن اہلل  " احبسن اہلل! ایک تمکح یک ابت اتبیئ 17
 رحِف صیصخت "یک  " رہ ولظمم یک دمد رکو 18
 رحِف رطب "        ںیم " وھپل ںیم وخوبش ےہ 19
 رحِف صیصخت "    یہ                               " آپ یہ وہک ہی طخ سک اک ےہ 20

 

 
 

 

 رحِف صیصخت  یک رعتفی ےئجیک؟وسال               : (1

:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 رحِف اجفہیئ  یک رعتفی ےئجیک ؟:             وسال   (2

:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 یلمع اکم 
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 رحِف رطب  یک رعتفی ےئجیک ؟وسال               : (3

:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ؟  رحف یک رعتفی ےئجیک وسال               : (4
  :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب

 رحف ِ فطع یک رعتفی ےئجیک ؟وسال               : (5

 :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب
ے ےئگ    وسال                  :          ؟یک انشتخ ےئجیک  رحفذلی ںیم دی 

 وجاب     :
 

 ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔ آہ وہ یھب ایک دن ےھت 1
 ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔ ںیم واہں ایگ رگم ادمح ںیہن اھت 2
 ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔ ںیم اکجل وک اجراہ وہں  3
 ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔ ںیم ےن اکجل اک ہنم یھب ںیہن داھکی 4
 ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔ ااتسد اور اشرگد 5
 ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔ واہ واہ ایک ابت یہک آپ ےن 6
 ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔ اکجل وک ادب ےس اجؤ 7
 ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔ ریمی ابت امےتن وت دب انم ہن وہےت 8
 ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔ الکس یک افصیئ اک  ایخل روھک 9

 ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔ وہارفغتساہلل!    رکوان ےس دخا یک انپہ  10
 

 ٭٭٭٭٭
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                          ؟                                                                                                                             رطپس اخبری اک الص انم ایک ےہ  وسال                  :         (1
 رطپس اخبری  اک الص انم            ادمح اشہ اخبری ےہ۔ وجاب     :                     

 رطپس اخبری  بک اور اہکں دیپا وہےئ؟  وسال                  :         (2

 ۔ء ںیم اشیپور ںیم دیپا وہےئ 1898/ اوتکرب                   10رطپس اخبری                  وجاب     :
 رطپس اخبری ےن ادتبایئ میلعت اہکں احلص یک؟  وسال                  :         (3

 رطپس اخبری  ےن ادتبایئ میلعت اشیپور ںیم احلص یک ۔  وجاب     :  

 

و جوابات سواالت   

الت

اک اعترف                      : فنصم   

 (رطپس اخبری ) 

 

 4۔        قبس
 امنیس اک قشع

 

 دّومزابن رباےئ                         -              دّومورک ُبک        رباےئ   اسِل 
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 رطپس اخبری  ےن اٰیلع میلعت اہکں احلص یک؟  وسال                  :         (4

 رطپس اخبری  ےن  اٰیلع میلعت  وگرٹنمن اکجل الوہر ںیم احلص یک۔وجاب     : 
خ ایک؟ رطپس اخبری  ےن زمدی میلعت  وسال                  :         (5  احلص رکےن ےک ےئل وکےسن کلم اک رک

خ ایک۔ وجاب     :  رطپس اخبری زمدی میلعت احلص رکےن ےک ےئل  ااتسلگنن         اک رک
 رطپس اخبری  ےن ااتسلگنن ںیم وکےسن ویوینریٹس ںیم ےنتک اسل میلعت احلص یک؟  وسال                  :         (6

 ااتسلگنن ںیم ربمیکج  ویوینریٹس ںیم ھچ اسل میلعت احلص یک ۔رطپس اخبری  ےن  وجاب     :
 ونط وایسپ ےک دعب نک نک اکوجلں ںیم ادیب دخامت ااجنم دںی؟ ےن رطپس اخبری    وسال                  :         (7

ونط وایسپ ےک دعب ےلہپ رٹگننی  اکجل ال وہر اور  رھپ وگرٹنمن اکجل ںیم ادایبت  ےنرطپس اخبری   وجاب     :
 ارگنزیی ےک ااتسد رقمر وہےئ ۔ 

رطپس اخبری رڈیوی ہمکحم ںیم اٹنٹسس رٹنکول ےک دہعے ےس رتیق اپرک سک دہعے رپ رقمر   وسال                  :         (8
 وہےئ؟

 رقمر وہےئ ۔رٹنکول رنجل ےک دہعے رپ وجاب     :
 ؟رطپس اخبری ادیب داین ںیم سک تیثیح ےس اجےن اجےت ںیہ  وسال                  :         (9

 ۔اگنر یک تیثیح ےس اجےن اجےتںیہ              اخبری ادیب داین ںیم زنط و زما ح  رطپس        وجاب     :
 ؟وک اکردو ںیم اشلم ایکزنط و زما ح رطپس اخبری ےن اہکں ےک   وسال                  :         (10

 وک اکردو ںیم اشلم ایک۔زنط و زما ح :         رطپس اخبری ےن رغمیب وجاب     
 ؟ رطپ اخبری ےک اضمنیم ےک ومجمےع اک انم ایک ےہ  وسال                  :         (11

                "                       اضمنیمِ رطپس               "وجاب     :         
 رطپس اخبری ےک اضمنیم ےک ومجمےع ںیم ےنتک اضمنیم ںیہ؟  وسال                  :         (12

 ُکک ایگرہ اضمنیم ںیہ۔ وجاب     :
 وکحتم  ےن رطپس اخبری  وک یئک نیب االوقایم اکرفنوسنں ںیم اانپ امندنئہ رقمر ایک؟ سک  وسال                  :         (13

 وکحِتم اپاتسکن ےن رطپس اخبری  وک یئک نیب االوقایم اکرفنوسنں  ںیم اانپ امندنئہ رقمر ایک۔           وجاب     :  
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 ںیم رنجل رکسرٹیی رقمر  ایک؟ محکمئ ہ رطپس اخبری  اوقاِم  دحتمہ ںیم سک  وسال                  :         (14

 رطپس اخبری  اوقاِم دحتمہ ںیم محکمئ ہ االطاعت ےک رنجل رکسرٹیی رقمر وہےئ۔ وجاب     :
 رطپس اخبری اک ااقتنل بک اور اہکں وہا؟  وسال                  :         (15

 ء وک وینایرک  ںیم وہا ۔1958ڈربمس          وجاب     :
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 اوحال ایبن ایک ےہ    ؟ اکںیم سک "                        امنیس اک قشع "                                   رطپس اخبری  ےن اےنپ ومضمن                      :               وسال     (1
رطپس اخبری   ےن اےنپ  اس ومضمن  ںیم اےنپ دوتس رمزا اصبح ےک اسھت اکی امنیس  دےنھکی  وجاب     :

 اجےن  اک اوحال دپسچل ادناز ںیم ایبن ایک ےہ۔
 رطپس اخبری   وک  سک زیچ اک وشق اھت؟  وسال                  :         (2

 رطپس اخبری   وک امنیس ینیب اک وشق اھت۔       وجاب     : 
 رطپس اخبری   ےک ےئل رمزا اصبح ایک واعق وہےئ؟  وسال                  :         (3

 رطپس اخبری   ےک ےئل رمزا اصبح  تسُس واعق وہےئ۔ وجاب     :
رادہ وہات وت آپ رمزا اصبح وک ےنتک ےتفہ ےلہپ االطع دای رکےت رطپس اخبری   وک بج یھبک امنیس دےنھکی اک ا  وسال                  :         (4

 ےھت؟

 اکی ہتفہ ےلہپ رطپس اخبری  اےنپ دوتس رمزا اصبح وک االطع دای رکےت ےھت۔ وجاب     :

طئ ے  رطپس اخبری  ےن اےنپ دوتس رمزا اصبح ےک اسھت امنیس اجےن ےک ےئل وکاسن دن اور وکاسن  وسال                  :         (5 وتق 
 ایک ؟

طئ ے ایک ۔      وجاب     :  رعمجات اک دن          اور ھچ ےجب            اک وتق 

:                                        امنیس  اک قشع     ومضمن        

 
 ومعیم وساالت ووجاابت 
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 ؟ رطپس اخبری  ےن رعمجات ےک دن رمزا اصبح  ےک رھگ چنہپ رک  ایک ریحت انک رظنم داھکی  وسال                  :         (6

رطپس اخبری بج رعمجات وک رمزا اصبح  ےک رھگ ےچنہپ وت آپ یک ریغ وموجد یگ ےن آپ وک ریحان  وجاب     :
رکدای ۔ رھپ وھتڑی دری دعب بج وہ رظن آےئ وت اس وک  اید یہ ںیہن ےہ ہک آپ ےن رطپس اخبری ےس رعمجات 

 وک امنیس اجےن ودعہ ایک وہا ےہ ۔ہی دھکی رک رطپس اخبری ریحت ںیم ڑپ ےئگ۔
 ؟ رھگ ےنچنہپ ںیم دری وہےن رپ ایک ارادہف رکےت ںیہامنیسرطپس اخبری    :                         وسال  (7

رطپس اخبری  امنیس رھگ ےنچنہپ ںیم دری وہےن رپ تہب ےّصغ ںیم  آاجےت ںیہ اور وہ ایلگ  ابر تہب ےلہپ آرک  وجاب     :
 رپ فطل ادنوز وہےن اک ارادہ رکےت ںیہ۔اسےنم یک تسشن رپ ھٹیب اجےن اور امنیس ےس  یقیقح وطر 

 ؟ےس ایکن دویتس وک ابیق راھک  ای وھچڑ دای اصبح  یک ےب دح الرپوایہ یک وہج رطپس اخبری ےن رمزا  وسال                  :         (8

 رطپس اخبری ےن رمزا اصبح  یک ےب دح الرپوایہ/ ریغ ذہم داراہن لعف وک اعمف رکےت وہےئ رھپ وجاب     :
ےس  رمزا اصبح ےس وگتفگ رکان  رشوع  رکدای  اور آپ ےن ان امتم زغلوشں ےک ابووجد آدنئہ رعمجات اک 

 وصنمہب یھب انب ایل ہک آدنئہ رعمجات وک رضور ایتر رےہ۔
 
 

 

 (                                                       3)                                                                                             ادمح اشہ اک الص انم ےہ ۔  وسال                  :         (1
 رطپس اخبری اک۔                    3                          یلبش امعنین اک  ۔                   2                        ۔                             ڈیٹپ ذنری ادمح اک    1

 (                                                       1)                                                                                            ربمیکج ویوینریٹس واعق ےہ۔   وسال                  :         (2
    نیچ ںیم  ۔                    3                                                             ۔                   ارمہکی ںیم 2                                         ااتسلگنن ںیم ۔                             1

 (                                                     3)                                                                                            رطپس اخبری دیپا وہےئ۔  وسال                  :         (3
 ء ںیم    1898اوتکرب  ۔                    3                                                           ء ںیم  1890ربمس                ڈ۔                   2                                ء  ںیم         1899ونربم   ۔                             1

 (                                                       1)                                                                                         رطپس اخبری ادیب داین ںیم سک تیثیح ےس اجےن اجےت ںیہ۔  وسال                  :         (4
     ااسفہن اگنر۔                    3                                        انول اگنر۔                   2               زنط و زماح اگنر۔                1

 (                                    2)                                                                                         رطپس اخبری ےک اضمنیم ےک ومجمہع ںیم ےنتک اضمنیم ںیہ۔  وسال                  :         (5

  دنمرہج ذلی ںیم دےئ ےئگوساالت ےک   حیحص وجاابت  یک اشندنیہ ےئجیک۔۔  2 
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                                 ُکک ون۔                    3                                                  ُکک ایگرہ۔                   2                                              ُکک دس ۔                             1
 (                                                   3)                                                                                           رطپس اخبری اک ااقتنل سک کلم ںیم وہا۔  وسال                  :         (6

 وینایرک         ۔                3                                                 دنلن۔                   2                                               ۔                             ارمہکی 1 
 
 

 

 ۔زماح وک اکردو ںیم اشلم ایک و   زنط ۔۔۔۔رطپس اخبری ےن ۔۔۔۔۔۔۔  وسال                  :         (1
  رغمیب وجاب     :            حیحص         

 رطپس اخبری اوقاِم دحتمہ ںیم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےک رنجل رکسرٹیی رقمر وہےئ ۔  وسال                  :         (2

                    "                      محکمئ ہ االطاعت"              حیحص            وجاب     :

 رطپس اخبری وک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اک تہب وشق اھت ۔  وسال                  :         (3

  امنیس ینیب    حیحص            وجاب     :

 اخبری  ےن امنیس  ےک ےئل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔دن وک رقمر ایک ۔رطپس   وسال                  :         (4

  رعمجات   حیحص            وجاب     :
 ومضمن۔۔۔۔۔۔۔۔ اک اھکل وہا ےہ             ۔       "                      امنیس  اک  قشع"               وسال                  :         (5

 اخبریرطپس  حیحص            وجاب     :
 رطپس اخبری ےک ےئل رمزا اصبح ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اثتب وہےئ ۔  وسال                  :         (6

 تسُس حیحص            وجاب     :
 

 
    

   

ےس وسال ایک ہک ویکں یئھب رمزا یج        ، ایلگ رعمجات وک امنیس ولچ رطپس اخبری ےن بج رمزا اصبح    وسال                  :         (1
 ےگ ان؟ وت رمزا اصبح ےن ایک وجاب دای؟

  ےس رُپ ےئجیک۔دنمرہج ذلی ںیم دےئ ےئگ  اخیل وہگجں وک حیحص وجاابت ۔    3 

رصتخم وساولں ےک وجاابت اکی ای دو ولمجں ںیم ےئھکل۔۔    4   
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رمزااصبح ےن وجاب دایہک                     "                  ارے اھبیئ ںیلچ ےگ ویکں ںیہن ؟ ایک مہ ااسنن ںیہن مت ےن     وجاب     :
 ۔ےنلچ وک اہک اور رھپ مہ ےن اہمترا اسھت ہن دای  وہ؟                            "

 ری سک اکجل ےک رپلپسن رقمر وہےئ؟میسقتِ  دنہ ےس ےلہپ رطپس اخب  وسال                  :         (2
 میسقتِ  دنہ ےس ےلہپ رطپس اخبری وگرٹنمن  اکجل الوہر ےک رپلپسن رقمر وہےئ ۔وجاب     :  

 ےس دل یہ دل ںیم ایک ےتہک ںیہ؟ ری رمزا اصبح یک الرپوایہ یک وہج رطپس اخب   وسال                  :         (3
اھکات یک الرپوایہ  وک دھکی رک دل یہ دل ںیم ےتہک ںیہ   ہک                                   "                              وس ںیمسق رطپس اخبری رمزا اصبح وجاب     :

وہں ہک رھپ یھبک ںیہن آؤں اگ اور ارگ آای یھب وت اس مک تخب رمزا ےس ذرک کت ںیہن رکواگن۔ اورپ ےک درہج 
 اگن رہبِ احل رمزا ےک اپس ہن وکٹھبں اگ                      "     ۔ںیم بس ےس اکیھٹ اطقر ںیم وھٹیب

 
 

 

 
    

 

اتریکی ںیم وج ھچک روامن       اس ےس آپ ہی ہن ےھجمس ہک ےھجم وملفں  ےس دیپسچل ںیہن ، ای امنیس یک ومیقیس اور                   " (1
 ۔"      رگنزیی ےہ    ،           ںیم امنیس  ےک اعمےلم ںیم اوالئ رمع ےس یہ زبروگں اک ومر ِد اتعب رہ اکچ وہں                           ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      وحاہل                :

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     :رشتحی                
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

ذرا دلخ ںیہن  ،ہی  "                                                اّول وت دخا ےک لضف ےس امنیس یھبک وتق رپ ںیہن چنہپ ےکس ، اس ںیم ریمی یتسُس وک (2
 "۔              بس وصقر امہرے دوتس رمزا اصبح اک ےہ                 

 یلمع اکم: 

ےک وجاابت ےئھکل۔  دنمرہج ذلی ابعرت ڑپھ رک ےچین دےئ ےئگ وساالت۔    1     
 

نتم ےک وحاےل ےس ابعرت یک رشتحی ےئجیک۔۔    1   
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      وحاہل                :

           ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          :رشتحی                
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
اس یک اہکین ایک  ؟"                                                اب امتےش یک رطف وتمہج وہات وہں اور ےنھجمس یک وکشش رک راہ وہں ہک ملف وکاسن ےہ (3

رمد وج رپدے رپ  س دقر آات ےہ ہک اکی وعرت اور اکیےہ؟ اور اہکں کت چنہپ یکچ ےہ؟ ھجمس رصف ا
 لغب ریگ رظن آےت ںیہ ،اکی دورسے وک اچےتہ  وہں ےگ                         "۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      وحاہل                :
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     :رشتحی                

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

وہں دوھویبں اک ااظتنم رکےت ںیہن  آای ، ایر ڑبے "                                                یئھب  رمزا         ،         اہلل ھجم رپ رمح رکو   ، ںیم  امنیس ےنلچ وک آای  (4
 ےکچ ںیہ اور مت وجں ےک وتں  ےھٹیب وہ،                             "۔دبزیمت ولعمم وہےت وہ       ،      وپےن ھچ  جب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      وحاہل                :

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     :رشتحی                
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 
 

 

 رطپس اخبری اکردو رثن اگنری ںیم سک تیثیح ےس وہشمر ںیہ؟                                        وسال                  :         (1
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   وجاب     :                    

رصتخم وساالت ےک وجاابت اکی ای دو ولمجں ںیم ےئھکل۔    ۔2   
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 رطپس اخبری  بک اور اہکں دیپا وہےئ؟  وسال                  :         (2
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   وجاب     :

 رطپس اخبری ےک اضمنیم ےک ومجمہع اک انم ایک ےہ؟                       وسال                  :         (3

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔ وجاب     :
 ؟امنیس اک قشع      "                       سک اک اھکل وہا ےہ               "      وسال                  :         (4

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔ وجاب     :
خ ایک رطپس اخبری  ےن زمدی میلعت احلص رکےن     وسال                  :         (5  ؟ ےک ےئل وکےسن کلم اک رک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔ وجاب     :
 

 
 

 

 رطپس اخبری ےک ےئل امنیس اکی دیتھک رگ نب رک رہ ایگ ۔ لیصفت ےس ےئھکل۔          وسال                  :         (1
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:

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

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

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

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

وطلی  وساالت ےک وجاابت ےئھکل۔    ۔3   
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 امنیس اک قشع                                  "        اک الخہص ےئھکل؟    ومضمن                          "       وسال                  :         (2

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

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

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

 
 
 

 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔ ےہ۔س اخبری اک الص انم رطپ (1

 بتک ینیب  اکوشق رطپس اخبری وک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےک زامہن یہ ےس دیپا وہا۔            (2

 رطپس اخبری اک ااقتنل ۔۔۔۔۔۔۔ہنس ںیم وہا۔ (3

 
 
 
 

 ٭٭٭٭٭

اخیل وہگجں وک حیحص وجاابت ےس رُپ ےئجیک۔    4   
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                          ؟                                                                                                                            رومز واواقف ےسک ےتہک ںیہ  وسال                  :         (1
ف                          وفق یک عمج ےہ ۔ سج ےک رومز                             رزم یک عمج ےہ۔ سج ےک ینعم ااشرہ               ای             العتم ےک ںیہ    ۔          اواق وجاب     :

رومز و              " رضوری وہیت ںیہ  اںیہن               ینعم رہٹےن ےک ںیہ۔ وہ اخص العںیتم  وج ابعرت وک حیحص وطر رپ              ڑپےنھ ےک ےئل
 ےتہک  ںیہ۔                    "                       اواقف 

 رومز و اواقف یک العوتمں ےس ایک ہتپ اتلچ ےہ؟  وسال                  :         (2

انک  ےہ۔ اس ےس   وجاب     : انک ےہ اور انتک رک  رومز و اواقف یک العوتمں ےس  ںیمہ ہی ہتپ اتلچ ےہ ہک ےلمج ںیم   اہکں رک

ّ واےل وک ابت ایھچ رطح ھجمس ںیم آیت ےہ  ۔ ّ
ّ
 ڑپےنھ واےل وک  وکسن اتلم ےہ اور ُسک

 رومز و اواقف۔ 6 

 دّومزابن رباےئ                         -              دّومورک ُبک        رباےئ   اسِل 

و جوابات سواالتعمومی    

الت
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 ینتک العںیتم ںیہ؟ان ےک انم اتبےیئ؟ رومز و اواقف یک:وسال                   (3

 ۔ رومز و اواقف یک العںیتم           آھٹ ںیہ۔ اور  وہ درِج ذلی ںیہ وجاب     :
  راہطب (4) وہفق (3) ہتکس (2) ّخت مہ               ای                 طخِ    افلض (1)
 اجفہیئ (8) واونی (7) (وقنیس6)  وساہیل (5)

 ؟( ےسک ےتہک ںیہFull Stop) ای                 طخِ    افلض ّخت مہ                  وسال                  :         (4

( ہی ےہ ۔ ہی العتم یسک یھب ےلمج ےک لمکم وہےن رپ اامعتسل یک اجیت ےہ۔ اس وک                   ۔اس یک العتم     )                         وجاب     :
 ّخت مہ ےتہک ںیہ۔ ارگنزیی مخّففا ت ےک اامعتسل ےک دعب یھب ّخت مہ اک اامعتسل ایک اجات ےہ۔

 ڈی۔آیئ۔یج  یس۔یب۔آیئ آج یٹھچ اک دن ےہ۔  اثمل                   :
 ؟ ( ےسک ےتہک ںیہComma) ہتکس  :            وسال               (5

 العتم اامعتسل اس یک العتم     )                        ،                  ( ہی ےہ ۔ یسک اکی ظفل    ای رقفے ےک دعب وھتڑا اس رہٹ ےن ےک  ےئل وج وجاب     :
 ےتہک ںیہ۔         "                       ہتکس              "          یک اجیت ےہ۔اس وک 

 زابن       ،          ایخالت ےک ااہظر اک رتہبنی  ذرہعی ےہ۔۔1 اثمل                   :
 رپلپسن ،       ااسذتہ اور ابلطء وک اچےئہ ہک وہ وتق یک اپدنبی رکںی۔۔2  
  ،       وتچر اور اّنّ  وپر          وک رالئ امیس  اہک اج ات ےہ۔        االضع رکونل           ،             ڈکہپ            ۔3  

 ؟ ( ےسک ےتہک ںیہSemi Colan) وہفق  وسال                  :         (6

          ےہ۔اس وک  اس یک العتم     )                        ؛              ( ہی ےہ ۔ ہتکس ےس  وھتڑا زایدہ رہٹ ےن یک ہگج ہی العتم اامعتسل یک اجیت وجاب     :
 ےتہک ںیہ۔         "                       وہفق              "

 وج وسےئ اگ وہ وھکےئ اگ۔ وج اجےگ اگ، وساپےئ اگ؛۔1 اثمل                   :
 اشابش؛ ایس رطح اکایمیب احلص رکےت روہ۔۔2  
 ۔ارےواہ؛ مت ےن امکل رکدای۔3  

 ؟ ( ےسک ےتہک ںیہColan) راہطب  وسال                  :         (7

 ہی ےہ ۔ یسک صخش ای ابت یک لیصفت ِ ایبن رکےن ےس ےلہپ اس اشنن اک اامعتسل ایکاس یک العتم     )                               :                                  (  وجاب     :
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 ےتہک ںیہ۔         "                        راہطب             "          اجات ےہ۔اس وک 
 چس ےہ :  ایگ وتق رھپ اہھت آات ںیہن۔۔1 اثمل                   :

 اک وتق اھت، اکجل یک یٹنھگ یجب ااچکن ابرش رشوع وہیئگ۔اس دن اک احل ونس:  ون ےجب ۔2  
 ۔ایک وخب وسادا دقن ےہ: اس اہھت دے اس اہھت ےل۔3  

 ؟ ( ےسک ےتہک ںیہQuestion Mark) وساہیل  وسال                  :         (8

ات ےہ ۔ اس یک العتم     )                        ؟              ( ہی ےہ ۔ وساہیل ےجہل ےک ااہظر ےک ےئل ےلمج ےک آرخ ںیم وج اشنن اگلای اج وجاب     :
 اشنن   ےتہک ںیہ۔        "                       وساہیل               "                     اےس  

  آپ وکن ںیہ؟۔ 2   ہی ایک ےہ؟۔1 اثمل                   :
  اہکں ےس آرےہ وہ؟۔4 وکیسن امجتع ںیم ڑپےتھ وہ؟۔ 3  

 ؟ ( ےسک ےتہک ںیہBrakets) وقنیس  وسال                  :         (9

۔ دوراِن ومضمن یسک ایسی ابعرت اکذرک سج اک قلعت اس ومضمن ےس ںیہن  ہی ےہ])                                (                                          [اس یک العتم      وجاب     :
 ےہ اس وک وقنیس ںیم اھکل اجات ےہ۔ دورسی زابن ےک اافلظ ےک ےئل یھب وقنیس اک اامعتسل ایک اجات ےہ۔

 ےتہک ںیہ۔         "                       وقنیس              "          اس وک 
 ردیش ادمح)وج رٹکلک رمیح ےک اھبیئ ںیہ( تہب ڑبے میکح ںیہ۔۔1 :     اثمل              

 ( وج ہک دیلہ ںیم ےہ۔India Gateاڈنای ٹیگ )۔2  
وقنیس اک اامعتسل اایتحط  ےس رکان اچےئہ ۔اس اک ےب وتق اامعتسل ابعرت وک ےب رطب انب داتی ےہ۔ سج ےس 

 ڑپےنھ ںیم  دتّق وہیت ےہ۔
 ؟ ( ےسک ےتہک ںیہInverted Comma) واونی         وسال                  :  (10

( ہی ےہ ۔ ومضمن ںیم اہجں اابتقس ای یسک یک ابت وک ایس ےک اافلظ ںیم رحتری رکان                   ”    “اس یک العتم     )                         وجاب     :
 ےتہک ںیہ۔         "                       واونی              "          وہوت ابت ےک رشوع اور آرخ ںیم واونی اک اامعتسل ایک اجات ےہ۔اس وک 

 ۔“ملع احلص رکان اچےہ ںیہمت کلمِ نیچ اجان ڑپے                                                  ”امہرے یبنؐ اک رفامن ےہ ۔1 اثمل                   :
 ۔“رہ اطبلِ ملع وک وتق اک اپدنب وہان اچےئہ                                                   ”رپلپسن            اک انہک ےہ ہک  ۔2  
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 ؟ ( ےسک ےتہک ںیہExclamatory Mark) اجفہیئ  وسال                  :         (11

                      ہّصغ           ،                 اقحرت                 ،                           ااختنب                            ،             اس یک العتم     )                        !                  ( ہی ےہ ۔ ابعرت ںیم اہجں فلتخم ذجابت وخیش               ،         وجاب     :
 ےتہک ںیہ۔         "                       اجفہیئ              "          وخف                               ،               اوسفس             وریغہ ےک ااہظر ےک ےئل وج ظفل اامعتسل ایک اجات ےہ ۔اس وک 

 ۔اوفاہ            !          ینتک تخس رگیم ےہ ۔1 اثمل                   :
 اماشء اہلل!          آج وت تہب ولگ آےئگ ںیہ۔۔2  
 ۔اوسفس!   ںیم اس وتق وموجد ہن اھت۔3  

 
 

 
 
  

   

 ینعم ںیہ ؟رزم ےک ایک   وسال                  :         (1
 رزم ےک ینعم           ااشرہ                 ای    العتم ےک ںیہ ۔ وجاب     :                    

 ؟وفق ےک ایک ینعم ںیہ   وسال                  :         (2
 ۔ وفق ےک ینعم           رہٹےن ےک ںیہ وجاب     :

 رومز واواقف  یک رعتفی ےئجیک؟   وسال                  :         (3
                    "                       رومز و اواقف              "۔ وہ اخص العںیتم  وج ابعرت وک حیحص وطر رپ              ڑپےنھ ےک ےئل رضوری وہیت ںیہ  اںیہن                وجاب     :
 ۔ ےتہک  ںیہ

 ؟   ہتکس  یک رعتفی ےئجیک   وسال                  :         (4
         "                       ہتکس              "          یسک اکی ظفل    ای رقفے ےک دعب وھتڑا اس رہٹ ےن ےک  ےئل وج العتم اامعتسل یک اجیت ےہ۔اس وک  وجاب     :
 ۔ ےتہک ںیہ

 ونجیب دنہ یک وہشمر رایںیتس ںیہ۔         ۔آدنرھارپدشی             ،               لمت انڈو             ،                  رکانکٹ            اور              ریکال    1 :ًالثم                    

ذلی ےک وساالت ےک رصتخم وجاابت ےئھکل۔۔    1   

 یلمع قشم: 
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 ۔ہی اتکب دیفم              ،                  آاسن      اور تحیصن آومز ےہ۔2  

 ؟ ( ےسک ےتہک ںیہSemi Colan) وہفق   وسال                  :         (5

 ےہ۔ اس یک العتم     )                        ؛              ( ہی ےہ ۔ ہتکس ےس  وھتڑا زایدہ رہٹ ےن یک ہگج ہی العتم اامعتسل یک اجیتوجاب     :
 ےتہک ںیہ۔         "                       وہفق              "          اس وک 

 ۔ااسنن سچّ یئ ، ولخص ، اامیدناری ؛   ان امتم ابوتں  اک اتحمج ےہ۔1 ًالثم                    :
 ۔وج رکے اگ ، وس اپوے اگ؛ وج وبےئ اگ، وس اکےٹ اگ۔2  

 ؟( یک رعتفی ےئجیکFull Stop) طخِ    افلض    ّخت مہ               ای                وسال                  :         (6

( ہی ےہ ۔ ہی العتم یسک یھب ےلمج ےک لمکم وہےن رپ اامعتسل یک اجیت ےہ۔                   ۔اس یک العتم     )                         وجاب     :
 اس وک ّخت مہ ےتہک ںیہ۔ ارگنزیی مخّففا ت ےک اامعتسل ےک دعب یھب ّخت مہ اک اامعتسل ایک اجات ےہ۔

کھت ّی اک دن ےہ۔آج ۔1 ًالثم                    :  لک ہعمج اک  دن ےہ۔۔ 2  چچ
 ؟ ( یک رعتفی ےئجیکInverted Comma) واونی (7

( ہی ےہ ۔ ومضمن ںیم اہجں اابتقس ای یسک یک ابت وک ایس ےک اافلظ ںیم رحتری رکان                   ”    “اس یک العتم     )                         وجاب     :
 ےتہک ںیہ۔         "                       واونی              "          وہوت ابت ےک رشوع اور آرخ ںیم واونی اک اامعتسل ایک اجات ےہ۔اس وک 

 ۔“وادلنی یک میظعت رکو                                                  ”اکاتسد ےن اہک ۔1 اثمل                   :
 ۔“دوا ےک اسھت رپزیہ  یھب رکو                                                   ”میکح ےن رمضی ےس اہک  ۔2  

 ؟( یک رعتفی ےئجیک Exclamatory Mark) اجفہیئ (8

                      ہّصغ           ،                 اقحرت                 ،                           ااختنب                            ،             اس یک العتم     )                        !                  ( ہی ےہ ۔ ابعرت ںیم اہجں فلتخم ذجابت وخیش               ،         وجاب     :
 ےتہک ںیہ۔         "                       اجفہیئ              "          وخف                               ،               اوسفس             وریغہ ےک ااہظر ےک ےئل وج ظفل اامعتسل ایک اجات ےہ ۔اس وک 

 ۔ !      رھپ ہن آان         ربخ دار  ۔1 اثمل                   :
 اے وّچب          ! وادلنی یک دقر رکو۔۔2  

 ےک ولمجں وک رومز واواقف اک اامعتسل  ۔ذلی  (9
 وجاب     :
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 رومز واواقف   یک رعتفی ےئجیک؟وسال               : (1

:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 رومز واواقف ےس وکیئ نیت العوتمں یک رعتفی ےئجیک ؟وسال               : (2

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:وجاب

 (                                                                                  اونی                  و                                                                                          )         ۔“                      لک دس ےجب اہیں آؤں اگ           ںیم                   ”رتمح اہلل ےن ظیفح اہلل ےس اہک ہک  1
 (                                                                                                                       اہیل               وس                                                                                                                          )                         ہی وصتری سک یک ےہ؟ 2
 (                                                                                                     ت مہ                ّخ                                                                                                                                                          )                          دلج اکےنھٹ ےس طبُعب ت  تسچ ریتہ ےہ۔حبص 3
درد اور دمرب ابداشہ اھت 4  (                                                                                                                                            ہتکس                                                                                                                                                                        )                         ۔اربک تہب دنملقع، وعیس ارظنل، ہم
 (                                                                                                                                   ہیئ               اجف                                                                                                         )                         ر رکو۔اے وّچب          ! وادلنی یک دق 5
 (                                                                                                                                                ہفق                 و                                                                                                                                                           )                         وج رکے اگ ، وس اپوے اگ؛ وج وبےئ اگ، وس اکےٹ اگ۔ 6
 (                                                                                                                        نیس                وق                                                                                                                        )                         ( وج ہک دیلہ ںیم ےہIndia Gateاڈنای ٹیگ ) 7
 (                                                                                                                                                                                   ت مہ                 ّخ                                                                                                                         )                         آج یٹھچ اک دن ےہ۔ 8
 (                                                                                                                   اہطب                ر                                                                                                                                            )                         چس ےہ :  ایگ وتق رھپ اہھت آات ںیہن 9

 (                                                                                                                                                  اونی                 و                                                                                                                 )                         ۔“                            اطبلِ ملع وک وتق اک اپدنب وہان اچےئہ     رہ                   ”رپلپسن            اک انہک ےہ ہک   10

 یلمع اکم         : 
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

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

 وساہیل   یک رعتفی ےئجیک ؟وسال               : (3

:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 راہطب ےسک ےتہک ںیہ؟ وسال               : (4
:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 اجفہیئ  یک رعتفی ےئجیک ؟وسال               : (5

:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 وہفق   یک رعتفی ےئجیک  اور اثمل شیپ ےئجیک؟وسال               : (6

:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 
 ؟ذلی ےک ولمجں وک رومز واواقف اک اامعتسل رکےت وہےئ درتس ےئجیک    وسال                  :         (7

 وجاب     :
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دن وہ ہک رات رفس وہ ہک رضح ولخت وہای ولجت ااسنن وک اچےئہ  1
 ہک دخا وک ہن وھبےل

 ۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔ اشابش ایس رطح اکایمیب احلص رکےت روہ 2
 ۔۔۔۔۔۔ زدی دخا اس یک رمع دراز رکے تہب رشفی ڑلیک ےہ  3
 ۔۔۔۔۔۔ ںیم وت            رصف السم ےک ےئل احرض وہا اھت 4
 ۔۔۔۔۔۔ ورزش ےس تحص رخاب ںیہن وہیت  5
 ۔۔۔۔۔۔ رپ دخا یک تنعل ےہ         اید روھک وھجٹ 6
 ۔۔۔۔۔۔ آج ںیم ارماویت اجراہ وہں 7
 ۔۔۔۔۔۔ وہشمر انول ےہ اکوتہتب اوصنلح                                ڈیٹپ ذنری ادمح                   8
 ۔۔۔۔۔۔ یسک یفسلف اک وقل ےہ دصاتق یہ ااسنن اک اٰیلع رتنی وجرہ ےہ 9

 ۔۔۔۔۔۔ ایک آج ےک ااسنن ںیم ایح ےہ 10
 
 
 
 
 

 ٭٭٭٭٭
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ل                  :         (1 ور اہکں دیپا وہےئ؟  وسا  ردیش ادمح دصیقی  بک ا

 ۔ء ںیم ومعض ڑمای وہ علض وجوپنر     وییپ  ںیم دیپا وہےئ 1898ردیش ادمح دصیقی   وجاب     :
ل                  :         (2  ردیش ادمح دصیقی   ویوینریٹس ںیم سک تیثیح ےس المزتم ایک رکےت ےھت؟  وسا

 ردیش ادمح دصیقی   اکی رچکلر یک تیثیح ےس المزتم  ایک رکےت ےھت۔  وجاب     :  
ل                  :         (3 ادمح دصیقی   وک سک وہشمر تیصخش ےن اکردو   وسا  اڈیرٹی ےک ےئل بختنم ایک ؟ردیش 

اابقل ؔ ےن اکردو اڈیرٹی ےک ےئل بختنم ایک ۔وجاب     :   ردیش ادمح دصیقی   وک الع ہم 

 

و جوابات سواالت   

الت

اک اعترف                      : فنصم   

 (ردیش ادمح دصیقی ) 

 

 5۔        قبس
 ومالان         دمحم یلع

 

 دّومزابن رباےئ                         -              دّومورک ُبک        رباےئ   اسِل 
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ل                  :         (4  ردیش ادمح دصیقی   ےک زماہیح اضمنیم  سک زگیمن ںیم اشعئ وہا  رکےت ےھت ؟  وسا

 ۔یلع ڑگھ زگیمن ںیم اشعئ وہا رکےت ےھت  وجاب     :
ل                  :         (5  ردیش ادمح دصیقی  یک بس ےس ڑبی وخیب وکیسن امین اجیت ےہ؟  وسا

دب رپ ڈنھٹے دل  وجاب     : ور ا ہ ادیب اسملئ ا ردیش ادمح دصیقی  یک بس ےس ڑبی وخیب  ہی امین اجیت ےہ ہک و
 ۔رکےت ںیہےس وغر 

ل                  :         (6  دصیقی  وک نک زابونں  ںیم افالضہن وبعر احلص ےہ؟ردیش ادمح   وسا

ور افریس زابونں ںیم افالضہن وبعر احلص اھت۔  وجاب     :  ردیش ادمح دصیقی  وک اکردو ا
ل                  :         (7  ردیش ادمح دصیقی  ےک امہ اصتفین وکن وکےسن ںیہ؟  وسا

ن               "               "                  اضمنیمِ ردیش             " وجاب     : ں امہی                "               "                       دنخا     "                       دجدی زغل               "            "                       مہ اسفنِن  رہتف               "               "                       جنگ اہےئ رگا
ن یک امہ اصتفین ںیہ               "                       آہتفش  ایبین ریمی               "                       "                       ذارک  اصبح               "         ۔وریغہ ا

ل                  :         (8 زاردیش ادمحوسا رڈ ےس  ونا ف ںیم  وکحِتم دنہ ےن   وکن وکےسناویا  ؟   دصیقی  یک ادیب دخامت ےک ارتعا

ور دعب ںیم آپ وک  1983        وجاب     : زا ا ز ےس ونا ء ںیم  ردیش دصیقی وک وکحِتم دنہ ےن  دپم رشی ےک ازعا
رڈ یھب اطع ایک ایگ ۔  اسہیتہ ااکڈیم اویا

ل                  :         (9 ن ےک رتہبنی اخےک وکن   وسا ردیش ادمح دصیقی وچہکن اکی اکایمب اخہک اگنر یھب امےن اجےت ںیہ ا
 ؟وکےسن ںیہ

ور دنکن اشلم           ردیش ادمح دصیقی  ےک رتہبنی اخےک وجارہ لعل رہنو           ،                     ومالان دمحم یلع                :         وجاب      ،                     ذارک اصبح ا
 ۔ںیہ

ل                  :         (10  ؟ ردیش ادمح دصیقی اک ااقتنل بک وہا  وسا

 ء وک وہا۔ 1977ردیش ادمح دصیقی اک ااقتنل  وجاب     :         
ل                  :         (11 ادمح دصیقی اکردو رثن اگنری ںیم  وسا  ؟ نک نک وتیثیحں ےس وہشمر ںیہردیش 

ور اخہک اگنر یک تیثیح ےس وہشمر ںیہ۔ وجاب     : ز                                ،                       زماح اگنر          ا  ااشنء رپدا
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ل     (1  ؟    تیصخش وک ااجرگ رکےن یک وکشش یکںیم سک "                        ومالان  دمحم یلع "                                   ردیش ادمح دصیقی ےن  اےنپ اخہک                       :               وسا
دی  ومال ان دمحم یلع وجرہ یک  ںیم "                        ومالان  دمحم یلع "                                   ردیش ادمح دصیقی ےن  اےنپ اخہک                        وجاب     : وہشمر اجمدہ ِ آزا

 ۔تیصخش وک ااجرگ رکےن یک وکشش یک ےہ
ل                  :         (2  ادمح دصیقی  ےن دمحم یلع وجرہ یک ومت رپ سک ابت اک ااہظر ِ ایخل ایک ےہ؟ردیش   وسا

! اعم وطر رپ ردیش ادمح دصیقی  ےتہک ںیہ ہک والدت وت امدر زاد وہیت ےہ نکیل دمحم یلع یک ومت اخہن زاد ہن یھتوجاب     : 
 زگدیہ تقیقح انبدای۔       ومت دوونں وک اکی رب

ل                  :   (3  دمحم یلع ےن دنلن یک وگل زیم اکرفنسن ےک ومعق رپ  ایک اطمہبل ایک اھت؟        وسا

دی کت واسپ ہن اجےن اک اطمہبل ایک اھت۔ وجاب     :  دمحم یلع ےن دنلن یک اکرفنسن ےک ومعق رپ ونط یک آزا
ل                  :         (4  ت اک ااختنب وخد ایک اھت؟ردیش ادمح دصیقی ےن ااسی ویکں اہک ہک دمحم یلع ےن وم  وسا

دی کت واسپ اخہن اجےن اک اطمہبل ےک دعب دمحم یلع وجرہ یک ومت  وجاب     : دنلن ںیم  وںیہدمحم یلع ےک ونط یک آزا
ور تیب ادقملّس ںیم دتنیف وہیئ  یئواعق وہ   ۔اھت ےسردیش ادمح دصیقی ےن ااسی اہک سج یک وہجا

ل                  :         (5  ادمح دصیقی  ےن دمحم یلع وجرہ ےک قلعت دسح رےنھک واولں اک ہنم وتڑ وجاب سک رطح دای؟ ردیش  وسا

ردیش ادمح دصیقی  احدسنی اک ہنم وتڑ وجاب دےتی وہےئ ےتھکل ںیہ ہک ولگ ےتہک ںیہ ہک دمحم یلع اک اکرانہم       وجاب     :
ن بس  ؟ایک اھت ور رتیق ےہ ا دی  نیچ و وکسن ا ںیم )ردیش ادمح دصیقی( اتہک وہں ہک امہری زدنیگ ںیم وج ھچک آزا

 ۔ےک ےھچیپ دمحم یلع یک وکشش وپدیشہ ےہ
ل                  :         (6  ؟ردیش ادمح دصیقی  ےن اکی اکایمب اغزی یک اچہپن نک نک زیچوں ےک ذرہعی رکواای ےہ  وسا

 ادمح دصیقی  ےتہک ںیہ ہک اکی اکایمب اغزی یک اچہپن اس یک احلص یک وہیئ امِل تمینغ یک ردیش وجاب     :

الان دمحم یلعوم                              ومضمن          :             

 

 ومعیم وساالت ووجاابت 
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ور ےتہب وہےئ وہل ےس  ر رھکبی وہیئ زّرہ ا ور اکنھجر ےس ہکلب وٹیٹ ولتا ور  انیہ اصلحہ یک کمچ ا رثکت ےس ںیہن ا
 یک اجیت ےہ۔

ل                  :         (7  ؟اخہک ںیم دمحم یلع وجرہ یک نک نک  وخویبں اک ذرک ایک ےہردیش ادمح دصیقی  ےن اےنپ   وسا

ور  وجاب     : ہ سلجم ںیم لھک رک ابت رکےت ےھت ا ورنیطف ےھت و ردیش ادمح دصیقی  ےتھکل ںیہ ہک دمحم یلع اکیف ذنیہ ا
ہ ولوگں یک رھبوپر دمد رکےت ےھت۔ یکولوگں   ز ےس وجاب دےتی ےھت ۔و  اخمتفل ےک ابووجد اےھچ ادنا

ل                  :         (8 ور رقتری ےک قلعت ےس ایک ااہظر ِ ایخل ایک ےہ؟  وسا  ردیش ادمح دصیقی  ےن دمحم یلع یک رحتری ا

ردیش ادمح دصیقی  ےتھکل ںیہ ہک دمحم یلع ےتھکل ںیہ وت ااسی اتگل  ےسیج اکر اخےن ںیم وتںیپ ڈلھ ریہ وہں  ای اتج اک  وجاب     :
ن آراہ وہ۔ہشقن نب راہ وہ   ولہپا ور رقتری ےک ےئل آےت وت ااسی اتگل ےسیج وکیئ   ۔ا

ل                  :         (9 ن یک ایدوں وک اےنپ ےئل ایک امےتن ںیہ؟  وسا  ردیش ادمح دصیقی  دمحم یلع  یک ومت ےک دعب ا

ن یک  وجاب     : ن ےک اکایی   ردیش ادمح دصیقی  ےتہک ںیہ ہک دمحم یلع آج مہ ںیم ںیہن ےہ نکیل ا ور ا انےم ردںی ا
 امہرے ےئل ِلعشم راہ رںیہ یگ ۔

 
 

 

ل                  :         (1  (                                                       1)                                                                                           ء ںیم دیپا وہےئ ۔ 1898ردیش ادمح دصیقی   وسا
     علض وجوپنر۔                    3                              علض وجوپنر۔                   2                        علض وجوپنر    ۔                             1

ل                  :         (2 ادمح دصیقی وک اکردو اڈیرٹی بختنم رکےن وایل تیصخش یھت۔   وسا  (                                                     3)                                                                                         ردیش 
 العہم اابقؔل     ۔                    3                                                             رسحت وماہین۔                   2                                         رمزا اغبلؔ ۔                             1

ل                  :         (3 زا۔ ردیش ادمح دصیقی یک ادیب دخامت  وسا رڈ ز ےس ونا ف ںیم وکحتم ِ دنہ ےن آپ وک اویا  (                                             1)                     ےک ارتعا

ور اسہیتہ ااکڈیم         ۔                             1 ور اسہیتہ ااکڈیم۔                   2                                دپم رشی ا وردپاموھبنش    ۔                    3                           دپم وھبنش ا  دپم رشی ا
ل                  :         (4 ن"              "                      اضمنیمِ ردیش "               وسا ں امہی"                      "                      دنخا  (                                                       2       )                                                                                  سک یک اصتفین ںیہ             ۔             "                      جنگ اہےئ رگا

     دمحم یلع وجرہ  یک۔                    3                                        ردیش ادمح دصیقی یک۔                   2              العہم اابقؔل یک۔                1
ل                  :         (5  (                                     2اجےت ںیہ۔)                                                                                        امےنوجارہ لعل رہنو                 ،          ومالان دمحم یلع               ،                ذارک اصبح سک ےک رتہبنی اخےک   وسا

  دنمرہج ذلی ںیم دےئ ےئگوساالت ےک   حیحص وجاابت  یک اشندنیہ ےئجیک۔۔  2 
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                                 رطپس اخبری ےک۔                    3                                                 دمح دصیقی ےکردیش ا۔                   2                                              رطپس اخبری ےک ۔                             1
ل                  :         (6  (                                                   2)                                                                                            ردیش ادمح دصیقی اک ااقتنل وہا۔  وسا

 ء ںیم 1980۔                3                                                 ء ںیم1977۔                   2                                               ء ںیم 1979۔                             1 
 
 

 

ل                  :         (1  ۔دمحم یلع اک ااقتنل۔۔۔۔۔۔۔کلم ںیم وہا   وسا
  دنلن وجاب     :            حیحص         

ل                  :         (2  ردیش ادمح دصیقی وک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ زابونں ںیم افالصہن وبعر احلص اھت ۔  وسا

ور اکردو  حیحص            وجاب     :  افریس                                    ا

ل                  :         (3  ۔۔۔۔۔۔۔۔ امےن اجےت ںیہ ۔ردیش ادمح دصیقی   وسا

  اکایمب اخہک اگنر    حیحص            وجاب     :

ل                  :         (4  ومال ان دمحم یلع وجرہ ےک احدسنی وک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےن ہنم وتڑ وجاب دای ۔  وسا

  ردیش ادمح دصیقی   حیحص            وجاب     :
ل                  :         (5   ادمح دصیقی  ےک زماہیح اضمنیم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ زگیمن ںیم اشعئ وہا رکےت ےھت             ۔ردیش  وسا

 یلع ڑگھ حیحص            وجاب     :
ل                  :         (6  ۔ ردیش ادمح دصیقی ویوینریٹس ںیم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یک تیثیح ےس المزتم ایک رکےت ےھت  وسا

 رچکلر حیحص            وجاب     :
 

 
    

   

ل                  :         (1 "سک اک اھکل وہا ےہ؟  وسا  ومضمن"  ومال ان دمحم یلع 
 ۔ومضمن"  ومال ان دمحم یلع " ردیش ادمح دصیقی اک اھکل وہا ےہ    وجاب     :

  دنمرہج ذلی ںیم دےئ ےئگ  اخیل وہگجں وک حیحص وجاابت ےس رُپ ےئجیک۔۔    3 

رصتخم وساولں ےک وجاابت اکی ای دو ولمجں ںیم ےئھکل۔۔    4   
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ل                  :         (2  ردیش ادمح دصیقی ےک اتکوبں  ےک انم ےئھکل؟  وسا
ن               "               "                       اضمنیمِ ردیشہی                "وجاب     :   ں امہی                "               "                       دنخا              "          "                       دجدی زغل               "            "                       مہ اسفنِن  رہتف               "               "                       جنگ اہےئ رگا

ن یک امہ اصتفین ںیہ       ۔        "                       ین ریمی  آہتفش  ایب             "                                            ذارک  اصبح    وریغہ ا
ل                  :         (3  آہتفش ایبین ریمی سک یک یھکل وہیئ وساحن ایحت ےہ؟   وسا

 ردیش ادمح دصیقی یک یھکل وہیئ وساحن ایحت ےہ     ۔وجاب     :
ل                  :         (4 ز سک ہنس ںیم دایایگ؟ ردیش  وسا  ادمح دصیقی وک دپم رشی اک ازعا

ز     وجاب     :  ۔ ء  ںیم دایایگ1963ردیش ادمح دصیقی وک دپم رشی اک ازعا
ل                  :         (5 ور علض ںیم دیپا وہےئ؟ 1898ردیش ادمح دصیقی   وسا  ء ںیم سک ومعض ا

ور علض وجوپنر ںیم  دیپا وہےئ ۔ء ںیم ومعض  1898ردیش ادمح دصیقی وجاب     :    ڑمای  ا
ل                  :         (6  ومالان دمحم یلع  وجرہ یک تیصخش سک تیثیح ےس اجین اجیت ےہ؟   وسا

دی یک تیثیح ےس اجین اجیت ےہ ۔   :         وجاب     :  ومالان دمحم یلع  وجرہ یک تیصخش اکی وہشمر اجمدہِ آزا
  

 
 

 

 
    

 

د یھت ! اعم وطر رپ ومت اانپ اکشر وخد بختنم رکیت                  " (1 والدت وت امدر زاد وہیت ےہ۔نکیل دمحم یلع یک ومت اخہن  زا
 ۔"ےہ۔ دمحم یلع ےن وخد ومت اک ااختنب ایک!                                 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      وحاہل                :
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     :رشتحی                

 یلمع اکم: 

ےک وجاابت ےئھکل۔  دنمرہج ذلی ابعرت ڑپھ رک ےچین دےئ ےئگ وساالت۔    1 نتم ےک وحاےل ےس ابعرت یک رشتحی ےئجیک۔۔    1       
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ور ےنھکل واےل ےھت   ،      وبےتل وت ولعمم وہات      وباوہلل یک                                              "   (2 ؐم رصمی ےس رکٹا ریہ  سک الب ےک وبےنل ا ز ارہا آوا
ای رھپ اشاہجہں ےک ذنہ ںیم  اتج لحم  ےہ، ےتھکل وت ولعمم وہات رکپ ےک اکراخےن ںیم وت ںیپ ڈلھ ریہ ںیہ

 ۔"اک ہشقن رمبت وہ راہ ےہ!                           

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      وحاہل                :

           ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          :رشتحی                
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
و تسکش وہیت رےہ۔نکیل گنج آزام اہکں ےہ، اہشدت سک                                                 " (3 حتف و تسکش وت ایس ےئل  انبےئ ےئگ ںیہ ہک حتف 

 ۔"وک بیصن وہیگ۔ ااسی نیسُح ؒ اہکں سج یک وخد زیدی وک التش وہ!                         

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      وحاہل                :
     ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 :رشتحی                

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ور                                                 " (4 دی ا ن یک ارفنا ور ومت دوونں  ا یصخش ااتفد عبط یک ولجہ رگی یھت ۔تیصخش یک ایس دمحم یلع  یک زدنیگ  ا

ور رگاامن  ۔"                          ہی !ولجہ رگی اک انم  آرٹ یھب ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔ انایب ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      وحاہل                :
     ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 :رشتحی                

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ل                  :         (1  ردیش ادمح دصیقی یک وکیئ دو امہ اصتفین ےک انم ےئھکل؟                                        وسا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   وجاب     :                    

ل                  :         (2  آای؟ومالان دمحم یلع یک ومت رپ سک وک نیقی ںیہن   وسا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   وجاب     :

ل                  :         (3 ن سک یک یھکل وہیئ فینصت ےہ؟                       وسا  دنخا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وجاب     :
ل                  :         (4 ں امہی                                      "     وسا  ؟یک یھکل وہیئ فینصت ےہ سک " جنگ اہےئ رگا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔ وجاب     :
 

 
 

ل                  :         (1 ور رُپ ارث انبای۔          وسا  ردیش ادمح دصیقی ےن ومالان دمحم یلع  یک تیصخش وک سک رطح اےنپ اافلظ ںیم دشکل ا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:

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

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

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

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

رصتخم وساالت ےک وجاابت اکی ای دو ولمجں ںیم ےئھکل۔    ۔2   

 

وطلی  وساالت ےک وجاابت ےئھکل۔    ۔3   
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ل                  :         (2  اخہک                          "         ومالان دمحم یلع                                  "        اک الخہص ےئھکل؟  وسا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:

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

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

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

 
   

 
 

 

 

 ردیش ادمح دصیقی ۔۔۔۔۔۔۔ہنس ںیم دیپا وہےئ۔ (1

 ردیش ادمح دصیقی اک ااقتنل۔۔۔۔۔۔۔۔نس ںیم وہا۔ (2

 یلع ڑگھ زگیمن ںیم ردیش ادمح دصیقی ےک ۔۔۔۔۔۔۔۔ اضمنیم اشعئ وہےت رےہ۔            (3

 
 ٭٭٭٭٭

اخیل وہگجں وک حیحص وجاابت ےس رُپ ےئجیک۔    4   
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 ؟وہںیئرہعیف وظنمر االنیم  بک اور اہکں دیپا   وسال                  :         (1

 ۔ء وک ہّلحم امثعن وپرہ         دیحر آابد ںیم دیپا وہںیئ1930/ وجالیئ                  25رہعیف وظنمر االنیم                      وجاب     :
 رہعیف وظنمر االنیم   ےن اہکں کت میلعت احلص یک؟  وسال                  :         (2

 کت میلعت احلص یک ۔رہعیف وظنمر االنیم   ےن یب۔اسی ۔یس   وجاب     :  
 رہعیف وظنمر االنیم   یک اشدی بک اور سک ےس وہیئ؟  وسال                  :         (3

 رہعیف وظنمر االنیم   یک اشدی  وظنمر االنیم ےس وہیئ وج دور درنش ےک ڈارئرٹک رنجل ےک دہعے رپوجاب     : 

 

و جوابات سواالت   

الت

اک اعترف                      : فنصم   

 (رہعیف وظنمر االنیم ) 

 

 6۔        قبس
 ہشیش        اسزی

 

 دّومزابن رباےئ                         -              دّومورک ُبک        رباےئ   اسِل 
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 افزئ ےھت۔
 ؟ےہرہعیف وظنمر االنیم   اک انم سک  داین ںیم  تہب وہشمر   وسال                  :         (4

 ۔ ےہرہعیف وظنمر االنیم   اک انم ادب اور ڈیمای یک داین ںیم  تہب وہشمر  وجاب     :
 رہعیف وظنمر االنیم   ےک انول اک انم  ایک ےہ اور وہ سک ہنس ںیم اھچہپ ایگ اھت؟  وسال                  :         (5

 ۔وہاء ںیم عبط  1974               وج انول                              "                    اعمل انپہ                                    "             ےہ  اکرہعیف وظنمر االنیم     :وجاب     
 انبای ایگ اھت؟ رہعیف وظنمر االنیم    ےک سک انول رپ ریسلی  وسال                  :         (6

 انول رپ ریسلی انبای ایگ۔"  اعمل انپہ                                           "  وجاب     :
 انول رپ ریسلی انبای ایگ  اھت اس اک انم  ایک اھت؟"  اعمل انپہ                                           "  وسال                  :         (7

 اھت۔ "رف امن                                   "                           انماس اک   انول رپ ریسلی انبای ایگ"  اعمل انپہ                                           " :وجاب     
 ؟رہعیف وظنمر االنیم     ےک روامین انول اک انم ایک اھت  وسال                  :         (8

 ۔              "اسرے اہجں اک درد                                   "  وجاب     :        
 ؟رہعیف وظنمر االنیم     ےک رسیتے انول اک انم  ایک ےہ اور وہ بک اشعئ وہا  وسال                  :         (9

 ۔ء ںیم اشعئ وہا اھت       1991ےہ وج                  "ہی راےتس                                    "  رہعیف وظنمر االنیم      ےک رسیتے انول اک انم    :         وجاب     
 ؟رہعیف وظنمر االنیم       ےک ااسفونں ےک ےلہپ ومجمہع اک انم ایک اھت  وسال                  :         (10

 ےہ             ۔                        "         دکتس یس درد دل رپ              "                               :   وجاب  
 رہعیف وظنمر االنیم       ےک ااسفونں  ےک دورسے ومجمہع اک انم ایک اھت؟  وسال                  :         (11

 ۔               "                       آگنہ ےہ               " وجاب     :
 رہعیف وظنمر االنیم        ےک ااسفونں ںیم وکن رمزکی رکدار یک تیثیح راتھک ےہ؟  وسال                  :         (12

 ۔           رمزکی رکدار یک تیثیح ریتھک ےہ                "                       وعرت               "رہعیف وظنمر االنیم        ےک ااسفونں ںیم               وجاب     :  
 رہعیف وظنمر االنیم         ےن وکےسن دو اضمنیم وک وجڑےن یک وکشش یک ےہ؟  وسال                  :         (13

 ادب اور اسسنئ وک وجڑےن یک وکشش یک ےہ۔ وجاب     :



  

  
  

 

 

اےئ اسِل دّومربورک ُبک                        اسزیہشیش                               -                        رثن  

132 

  ےہہی اتکب وکحتم آدنرھارپدشی یک اجبن ےس تفم میسقت ےک ےئل

 
 
 

 
 
 
 

 

 ؟ںیہرہعیف وظنمر االنیم         اکردو ادب  یک داین ںیم سک تیثیح ےس وہشمر :               وسال     (1
 رہعیف وظنمر االنیم         اکردو ادب یک داین ںیم نشکف اگنر یک تیثیح ےس وہشمر ںیہ۔ وجاب     :

 رہعیف وظنمر االنیم         اےنپ اسیسنئ ومضمن ںیم سک یک اترخی ایبن رکےن یک وکشش یک ےہ؟  وسال                  :         (2

 رہعیف وظنمر االنیم          اےنپ اسیسنئ ومضمن ںیم ےشیش یک اترخی ایبن رکےن یک وکشش یک ےہ۔       وجاب     : 
رہعیف وظنمر االنیم         ےن ےشیش ےک ااجید ےک قلعت ےس ولوگں وک سک طلغ امگن وک دور رکےن یک وکشش یک   وسال                  :         (3

 ےہ؟

النیم         یتھکل ںیہ ہک ولگ ےتھجمس ںیہ ہک ہشیش بس ےس ےلہپ دنکسر ےن ااجید ایک اھت نکیل رہعیف وظنمر ا وجاب     :
امہری اترخی اتبیت ےہ ہک رضحت امیلسن ہیلع االسلم ےک زامےن ںیم ہشیش ووجد ںیم آاکچ اھتاور ہکلم ابس ےن ان 

 ےک درابر ںیم ہشیش داھکی اھت۔
ی   وسال                  :         (4 س  اہک اجات ےہ؟ےسک (OBSIDIANنی )آُب 

ینی                 ۔اھت  رکات اینپ افحتظ ےک ےئل  ۔ وہ اس اک اامعتسلدقمی دور  اک ااسنن ہشیش ےس وافق اھت  وجاب     : س اےس آُب 
(OBSIDIANاہک اجات ےہ۔ ) 

ینی )  وسال                  :         (5 س  ( اک ووجد سک رطح وہا؟OBSIDIANآُب 

ینی )      :    وجاب  س  ( اک ووجد الوے یک لکش ںیم آای اھت ۔اور اٹچونں یک لکش اایتخر رک ایگ اھت۔OBSIDIANآُب 
ینی )  وسال                  :         (6 س  ؟(  وک اامعتسل ںیم الرک وکن وکیسن زیچںی انبیئ ںیئگOBSIDIANآُب 

ینی ) وجاب     : س ااسنن ےن تہب ےس ایھتہر انبےئ ۔دقمی دھکواویئں (  وک اامعتسل ںیم الرک  OBSIDIANآُب 
 ںیم اس ےس روزرمہ ےک اامعتسل ےک ربنت یھب انبےئ ےئگ۔

 ؟اپچن زہار لبقِ حیسم ںیم ااسنن ےن ےشیش وک سک رطح احلص ایک اھت  وسال                  :         (7

  اسزیہشیش                                     ومضمن          :    

 
 ومعیم وساالت ووجاابت 



  

  
  

 

 

اےئ اسِل دّومربورک ُبک                        اسزیہشیش                               -                        رثن  

133 

  ےہہی اتکب وکحتم آدنرھارپدشی یک اجبن ےس تفم میسقت ےک ےئل

 ں وک الھگپ رک ہشیش احلص  ایک اھت۔اپچن زہار لبقِ حیسم ںیم ااسنن ےن یلہپ رمہبت فلتخم زیچو وجاب     :
 اترخی ںیم ااسی وکاسن اافتیق واعق شیپ آای سج ےک دعب  ہشیش  ، ہشیش الہک ای ؟  وسال                  :         (8

ےہ ہک اافتیق وطر رپ اکی اہجز واولں یک اجبن ےس اکی اسلح رپ وسڈے یک اوٹنیں  ایگاترخی ںیم اھکل  وجاب     :
 وک الج ای ایگ اھت وج لھگپ رک رتی ںیم دب یئگ ںیھت۔ہی ایسل امدہ مج رک ہشیش الہک ای ۔

 ےشیش وک الھگپےن ےک ےئل ےنتک افرن ٹیہ شپت یک رضورت وہیت ےہ ؟  وسال                  :         (9

 افرن ٹیہ شپت یک رضورت وہیت ےہ ۔ 1200ےشیش وک الھگپےن ےک ےئل       :   وجاب  
 ؟نک وکلمں ےن ہشیش الھگپ رک فلتخم اایشء انبان رشوع ایک اھت  وسال                  :         (10

 اشم ورصم ےک ولوگں ےن ہشیش الھگپ رک فلتخم اایشء وک انبان رشوع ایک اھت۔ وجاب     :
 ؟ہشیش اسزی رپ سک اینبد رپ اکیف رجتابت ےئک اجےن ےگل  :                وسال           (11

وارف دقمار ںیم دایتسب ںیہ  ہشیش ںیم اامعتسل وہےن وایل اخم اایشء اکیلس              ،            وسڈا      اور          وچان       دقرت     ںیم           وجاب     :
 اکیف  رجتابت وہےن اگل ۔اس ےئل ہشیش اسزی رپ 

 ریتوھںی دصی وسیعی ںیم نک وکلمں ےن ہشیش اسزی وک رتیق دی ؟  وسال                  :         (12

 ریتوھںی دصی وسیعںی  ںیم وسنی اور اشم دوونں وکلمں ےن ہشیش اسزی وک رتیق دی ۔ وجاب     :
 
 

 

 (                                                       1)                                                                                            رہعیف وظنمر االنیم          دیپا وہںیئ۔  وسال                  :         (1
 ء1939وجن  /26۔                    3                          ء  1935رفوری  /25۔                   2                       ء     1930وجالیئ  /25۔                             1

 (                                                       3)                                                                                           رہعیف وظنمر االنیم          ےن میلعت احلص یک۔   وسال                  :         (2
      یب۔اسی ۔یس کت۔                    3                                                               کتامی۔لیف۔                   2                                          امی۔اے کت۔                             1

 (                                                     2)                                                                                          "              اعمل انپہ                              "     انول رپ وج ریسلی انبای ایگ اھت اس اک انم ۔  وسال                  :         (3
 ۔                    ا امن    3                                                             رفامن۔                   2                                           ارامن۔                             1

ینی اک ووجد سک لکش ںیم آای اھت۔  وسال                  :         (4 س  (                                                       1)                                                                                           آُب 

  یک اشندنیہ ےئجیک۔  دنمرہج ذلی ںیم دےئ ےئگوساالت ےک   حیحص وجاابت۔  2 
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     ای ان دوونں  یک لکش ںیم۔                    3                                       آشت یک لکش ںیم ۔                   2              الوے یک لکش ںیم۔                1
 (                                    3)                                                                                            ہشیش اسزی ےک ےئل رضوری ےہ۔  وسال                  :         (5

 ہی امتم                                ۔                    3                        وچان  رفتماقت                             ۔                2                                              اکیلس      ،                 وسڈا ۔                             1
 
 

 

 ۔رہعیف وظنمر االنیم ےک رسیتے انول اک انم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےہ   وسال                  :         (1
 ہی راےتس  وجاب     :            حیحص         

 دکتس یس درِد دل رپ ہی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اک ااسفہن ےہ ۔  وسال                  :         (2

 رہعیف وظنمر االنیم حیحص            وجاب     :

 رہعیف وظنمر االنیم  اک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ااسفونی ومجمہع ےہ         ۔ آگنہ       "                   "    وسال                  :    (3

  دورسا    حیحص            وجاب     :

 "     ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہنس ںیم اشعئ ایک ایگ۔                         رہعیف وظنمر االنیم  اک انول                     "                اعمل انپہ           وسال                  :         (4

    1974 حیحص            وجاب     :
 وظنمر االنیم ےک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ انول  اک انم ایک ےہ             ۔       "                      اسرے اہجں اک درد"               وسال                  :         (5

 روامین وجاب     :            حیحص
 

 
    

   

 ہشیش اسزی ےک ےئل اکیلس   ،      وسڈا           ، وچان      اور رفتماقت یک دقمار ےنتک دصیف ںیم وہان رضوری ےہ؟  وسال                  :         (1
دصیف             وہان رضوری         14اور          رفتماقت                        ٪        دصیف                         9دصیف                                   ،     وچان                    ٪        15دصیف                     ،                 وسڈا                                ٪                72اکیلس                )رتی(        ٪ وجاب     :  

 ۔ےہ
  ےنتک افرنےئل ہشیش اسزی ےک ےئل اکیلس        ،                وسڈا            ،وچان                  اور رفتماقت وک فلتخم ولکشں ںیم ڈاھےن ےک  وسال                  :         (2

  دنمرہج ذلی ںیم دےئ ےئگ  اخیل وہگجں وک حیحص وجاابت ےس رُپ ےئجیک۔۔    3 

رصتخم وساولں ےک وجاابت اکی ای دو ولمجں ںیم ےئھکل۔۔    4   
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 ٹیہ رپ ان امتم زیچوں وک رگم رکان ڑپات ےہ؟
افرن ٹیہ  رپ رگم رکان ڑپات ےہ بت اج رک ہشیش  ایسل نب اجات ےہ اور اس وک فلتخم ولکشں ںیم   2800وجاب     :  

 ڈاھل ایل اجات ےہ ۔
انزک ہشیش وک وبضمیط رفامہ رکےن ےک ےئل وسڈمی اکروب ٹین یک ہگج وکےسن امدے وک اشلم ایک اجات    وسال                  :         (3

 ےہ؟
 وبضمیط رفامہ رکےن ےک ےئل وسڈمی اکروبٹین یک ہگج وپاٹمیش اکروبٹین اشلم ایک اجات ےہ      ۔ وکہشیش وجاب     :

 ہشیش ےہ وج رگم اور رسد اموحل وک ربداتش رک اپات ےہ؟ وہ وکاسن اٰیلع درےج اک   وسال                  :         (4
 اپریئسکی ہشیش اٰیلع درےج اک وہات ےہ وج رسد اموحل اور رگم اموحل وک ربداتش رکات ےہ      ۔وجاب     :

 عی ن کی دعوسں وک ومڑےن ےک ےئل اس ںیم نک زیچوں وک الم ای اجات ےہ؟   وسال                  :         (5
عی ن کی دعوسں وک ومڑےن ےک  اقلب انبےن ےک ےئل اس ںیم ڈیلآاسکڈیئ اور زکن آاسکڈیئ الم ےئ اجےت :وجاب     
 ںیہ ۔

 الپکٹس وک الم رک وکاسن الگس ایتر ایک اجات ےہ؟   وسال                  :         (6
ر الگس ایتر ایک اجات ےہ۔وجاب     : ُ  

 
 الپکٹس وک الم رک افئ

ر الگس یک وبضمیط اک ادنازہ نک زیچوں ےس اگلای اجات ےہ؟   وسال                  :         (7 ُ  
 

 افئ
ر الگس یک وبضمیط اک ادنازہ  اس رطح اگلای اج اتکس ےہ ہک ہی الگس دنبوق یک وگیل اور زیت آگ وک یھب  وجاب     : ُ  

 
افئ

 ربداتش رک اتیل ےہ۔
 اسحس دعوسں ےس نک زیچوں وک ایتر ایک اجاتکس ےہ؟   وسال                  :         (8

س رپوف یھب ایتر ےئک اجرےہ ںیہ       ۔وجاب     : ّ  اسحس دعوسں ےس وصتریںی انبےن ےک سنیل ےک اسھت اسھت ُبک
 
 

 

 
    

 یلمع اکم: 

ےک وجاابت ےئھکل۔  دنمرہج ذلی ابعرت ڑپھ رک ےچین دےئ ےئگ وساالت۔    1     
 

نتم ےک وحاےل ےس ابعرت یک رشتحی ےئجیک۔۔    1   
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نمچ زاروں یک ریس ےک دعب بج ہکلم ابس ےن اےنپ رنم و انزک اپؤں اکی لیھج ںیم دوھےن اچےہ بت                  " (1
 ۔"اںیھن ہتپ الچ ہک ےسج وہ اصف و افشف اپین یک لیھج ےھجمس وہےئ ںیھت درالص ہشیش اھت                                 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      وحاہل                :

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     :رشتحی                
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

ایقس یہی اتبات ےہ ہک اہپڑ رپ ڑچےتھ وہےئ یسک زبروگار اک اپؤں یسک زیت اور تخس یس زیچ ےس ٹک ایگ وہ  ،                                   "                  (2
ین اھت                                س  ۔"وج رھتپ ےس اکیف فلتخم یھت یہی آُب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      :            وحاہل    

           ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          :رشتحی                
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
م یک رطح اشم یک "                                                ریتوھںی دصی  وسیعی ںیم اشم الہ ِ  وسنی  ےک قب صے ںیم اھت۔ اوھنں ےن اکی احمک وق (3

 "۔                  یتلھپ وھپیتل تعنص ہشیش رگی ےس لمکم  وطر رپ افدئہ اکاھٹای       

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      وحاہل                :
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     :رشتحی                

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

اگوہں  ںیم ہشیش  ہشیش  یہ یک وہج ےس ووجد ںیم آںیئ اور آیت ریتہ ںیہ۔ رجتہب "                                                اسسنئ یک دص اہ ااجیدںی (4
وی ارث وک وبقل ںیہن رکات ٰیتح ہک زیتا وبں  یہ ےک آالت اامعتسل وہےت ںیہ۔ ویکہکن ہشیش یسک زیچ ےک ایمیک

 "۔                         کت ےس ےب ارث راتہ ےہ
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      وحاہل                :
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     :رشتحی                

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

 

 
 

 

 رہعیف وظنمر االنیم  بک اور اہکں دیپا وہےئ؟                                         وسال                  :         (1
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   وجاب     :                    

 رہعیف وظنمر االنیم  ےک اضمنیم ےک ومجمےع  اک ایک انم ےہ؟  وسال                  :         (2
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   ۔وجاب     :

 اسحس دعوسں ےس  ایک ایتر  وہےت ںیہ؟                       وسال                  :         (3

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔ :   وجاب  
 

 
 

 رہعیف وظنمر االنیم  رپ ونٹ ےئھکل۔          وسال                  :         (1
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:

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

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

وجاابت اکی ای دو ولمجں ںیم ےئھکل۔رصتخم وساالت ےک     ۔2   

 

وطلی  وساالت ےک وجاابت ےئھکل۔    ۔3   
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ومضمن                          "         ہشیش اسزی                                  "        اک الخہص ےئھکل؟  :           وسال                (2
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:

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

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

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

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

 
 
 

 

 

 افربئ الگس ۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم وہات ےہ۔ (1

 ومرٹ اکروں  اک ہشیش ۔۔۔۔۔۔۔۔الہک ات ےہ۔ (2

 زگرےن ںیہن دےتی۔ ںیعایھچ مسق اک ہشیش ۔۔۔۔۔۔۔۔۔اعش            (3

 
 

 ٭٭٭٭٭
 

حیحص وجاابت ےس رُپ ےئجیکاخیل وہگجں وک ۔    4   

 



 

 

 

 ہّصحِ رسرسی اطمہعل                    
 

 (وخانیت ااسفہن اگنروں ےک  ااسفےن       )                                              
 

 
واچن رےہ امہرا                            ۔ 1        139                                                                           ہلیکش ارتخ                                                                                                                     ڈنھجا ا
 146                                         ۃ انیعل دیحررق    وفوٹ رگارف ۔2                                                      
 153                                                                                                                                                              وادجہ مسبت    امں ۔3     

      160                                             الیجین ابون   تّنج یک التش                             ۔  4    
             167 آہنم اوبانسحل                                                                                               اچہپن ۔5     
    173 اصدہق وناب رحس                    رٹیم رگات ےہ! ۔6     

 



  

  
  

 

 

راا           اواچن رےہ امہڈنھج                               -                        رسرسی اطمہعل اےئ اسِل دّومربورک ُبک                         

139 

  ےہہی اتکب وکحتم آدنرھارپدشی یک اجبن ےس تفم میسقت ےک ےئل

 

    
 

 

  
 

 ہلیکش ارتخ یک دیپاشئ  بک اور اہکں وہیئ؟ (1
 ء وک علض ایگ                    )اہبر( ےک ارول ںیم وہیئ۔ 1916اٹسگ          16ہلیکش ارتخ یک دیپاشئ    وجاب     :                    

 ےن نک اانصف رپ وتہج دی؟ ہلیکش ارتخ (2

 ہلیکش ارتخ ےن  اشرعی اور ااسفہن اگنری رپ وتہج دی۔   وجاب     :
 ادیب زدنیگ  اک اباقدعہ آاغز بک ایک؟ اینپہلیکش ارتخ ےن  (3

 ء ےس ایک۔1931ہلیکش ارتخ ےن اےنپ ادیب زدنیگ اک آاغز    وجاب     :

 

و جوابات سواالت   

الت

اک اعترف                      :  ااسفہن  اگنر  

 (ہلیکش ارتخ ) 

 

 1۔        قبس
 ڈنھجا اواچن رےہ امہرا

 

 دّومزابن رباےئ                         -              دّومورک ُبک        رباےئ   اسِل 
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 ؟اشعئ وہاہلیکش ارتخ اک الہپ ااسفہن بک وسال   :   (4

 ء ںیم  1936   وجاب     :
 ہلیکش ارتخ ےک ااسفےن نک وہشمر راسولں ںیم اشعئ وہا رکےت ےھت؟وسال   :   (5

 اور میلک ںیم اشعئ وہا رکےت ےھت۔              "                       ادیب داین              "             "                       تمصع             "             "                       اسیق             "              "                       رینگنِ ایخل             " وجاب     :
 ااسفونی ومجمےع رظنمِ اعم رپ آےکچ ںیہ؟ وکن ےس ہلیکش ارتخ ےکوسال   :   (6

 اور وہل ےک ومل      رظنمِ اعم رپ آےکچ ںیہ۔               "ےکنت اک اہسرا              "             "                       ڈانئ             "             "                       درنپ             "              "                       آھکن وچمیل             "   وجاب     :
 ےک ااسفونں ےک وموضاعت سک العےق ےک وتمطس ےقبط یک رھگولیزدنیگ امےن اجےت ںیہ؟ہلیکش ارتخ وسال   :   (7

 اہبر ےک وتمطس ےقبط یک رھگولی زدنیگ امےن اجےت ںیہ۔ وجاب     :
 ؟ایک ںیہہلیکش ارتخ ےک ااسفونں یک اایتمزی وصخایصت وسال   :   (8

 ےک ااسفونں یک اایتمزی وصخایصت ںیہ۔ ااسحس یک زناتک        اور امجل یک اطلتف ان        وجاب     :
 ہلیکش ارتخ ےن اینپ رظنںی اخص وطر رپ سک العےق یک زدنیگ رپ امجےئ رںیھک؟وسال   :   (9

 اہبروجاب     :         
 ہلیکش ارتخ اک اولسب اسیک  ےہ؟وسال   :   (10

 ہلیکش ارتخ اک اولسب اسدہ اور دشکل وہ اتےہ۔ وجاب     :
 ؟ں  وک سک رطح الھُب ای رکیت ںیھتاینپ رپاشیوینہلیکش ارتخ وسال   :   (11

 ۔رکیت ںیھت ہلیکش ارتخ اینپ رپاشیوینں وک ااسفےن ھکل رک الھُب ای         وجاب     :
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 ااسفہن                   "       ڈنھجا اواچن رےہ امہرا         "       اک رمزکی رکدار اک انم ایک ےہ؟وسال   :   (1

 ااسفہن              :                      ڈنھجا        اواچن رےہ امہرا                               
 

وساالت ووجاابتومعیم    
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 وبص   وجاب     :                    
 ہلیکش ارتخ ےن دنہواتسن یک سک زدنیگ یک رظنم یشک یک ےہ؟وسال   :   (2

 داہی یت زدنیگ یک رظنم یشک یک ےہ۔          وجاب     :
 وبص سک رمض ںیم التبم یھت؟وسال   :   (3

 ڑھپیھپوں ےک رمض ںیم    وجاب     :
 ڈارٹک ےن وبص وک اےنپ رمض ےس افِش ایب وہ ےن ےک ےئل ایک وشمرہ دای ؟وسال   :   (4

اقمم ںیم وتق زگارےن اک  ڈارٹک ےن وبص وک اےنپ رمض ےس افِش ایب وہ ےن ےک ےئل وہا دار   وجاب     :
 وشمرہ دای

 وبص اےنپ رمض ےس افِش ایب وہ ےن  ےک ےئل سک اقمم اک رفس رکیت ےہ؟وسال   :   (5

 وھچاٹ انوپگر اک رفس رکیت ےہ۔ وجاب     :
طئ ے رکےن ےک ےئل وکیسن وساری اک ااختنب رکیت ےہ؟وسال   :   (6  وبص وھچاٹ انوپگر اک رفس  

 ااختنب رکیت ےہ۔رلی  اگڑی اک    وجاب     :
و ں رپ رغابء وک دھکی رک ایک وسحمس وہ ات ےہ؟وسال   :   (7

ی  ٹ ی ش 
 وبص وک رلی ےک رفس ےک دوران اش 

و ں رپ رغابء وک دھکی رک اوسفس وہ ات ےہ۔   وجاب     :
ی  ٹ ی ش 

 وبص وک رلی ےک رفس ےک دوران اش 
 وبص اےنپ رلی ےک رفس ےک دوران نک زیچوں اک اشمدہہ رکیت ےہ؟وسال   :   (8

 وبص اےنپ رلی ےک رفس ےک دوران ولگنجں یک وخوصبریت اور یلگنج اجونروں اک اشمدہہ رکیت ےہ۔   وجاب     :
 وبص اگؤں واولں یک وتمہ رپیتس اکذرک رکےت وہےئ سک زیچ ےک مغ اک ااہظر رکیت ےہ؟وسال   :   (9

رقاباینں دےنی واےل لمع وک دھکی رک  اگؤں واولں اک اےنپ دویاتؤں  وک وخش رکےن ےک ےئل ڑبی ڑبی        وجاب     :
 تہب مغ اک ااہظر رکیت ےہ۔

 وبص اگؤں واولں ےک وکےسن لمع رپ وخیش اک ااہظر رکیت ےہ؟وسال   :   (10

اک تیگ اگےت وہےئ دھکی رک                   "                       ڈنھجا اواچن رےہ امہرا             "وبص اگؤں واولں وک اےنپ ونط یک تبحم ںیم                        وجاب     :         
 وخیش اک ااہظر رکیت ےہ۔
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و  ں ںیم شیپ آےئ وہےئ وااعقت ںیم بس ےس زایدہ فیلکت دےنی واال واہعق وکاسن ےہ؟وسال   :   (11
ی  ٹ ی ش 

 وبص وک اش 
ہی                   "مہ الھچم رکےت ںیہ ھچک دےدے     ابیئ                                                                        "اس نیت اسہل ےچب اک ےہ وج وتیلت آواز ںیم اتہک ےہ ہک                     وجاب     :

 نُس رک وبص وک تہب فیلکت وسحمس وہیت ےہ۔
 وبص وک دنہواتسن یک اس بیجع ورغبی وصتری یک رظنم اگنری رکےت وہےئ ایک اہک؟وسال   :   (12

 وبص یتہک ےہ ہک ھچک یھب وہ دنہواتسن اک ڈنھجا اواچن رانہ اچےئہ۔   :   وجاب  
 

 
 

 

 (                                                                                                                     1                                                                                                                 )                 ء وک    سک اگؤں  ںیم وہیئ؟ 1916ہلیکش ارتخ  یک دیپاشئ    وسال                  :         (1
    راجُھسٹ ا ن۔                    3                                                            آرگہ۔                   2                                             اہبر        ۔                     1

 (                                                                                                                     3   )                                                                                                                               اباقدعہ ادیب زدنیگ اک آاغز ایک؟ بک ےس ہلیکش ارتخ ےن  وسال                  :         (2
 ء1931آٹسگ      16۔                    3                                                            ء1932وجن       15۔                   2                                             ء1941وجن     10۔                             1

 (                                                                                                                     2   )                                                                                                                             یک رھگولی زدنیگ امےن اجےت ےھت؟ہلیکش ارتخ ےک ااسفونں ےک وموضاعت سک ےقبط  وسال                  :         (3
    ےلچن ےقبط ےک۔                    3                                                           وتمطس ےقبط ےک۔                   2                                              اٰیلع ےقبط ےک۔                             1

طئ ے رکےن ےک ےئل وساری اک ااختنب ایک؟  وسال                  :         (4  (                                                                                                              2                                           )                                                                                      وبص وھچاٹ انوپگر اک رفس 
 ۔                    اکر    3                                                             رلی۔                   2                                              سب۔                             1

و ں رپ رغابء وک دھکی رک ایک وسحمس وہا؟  وسال                  :         (5
ی  ٹ ی ش 

 (                                                                                                                     2                                                                       )                                                         وبص وک رلی ےک رفس ےک دوران  اش 
 ھچک یھب ںیہن    ۔                    3                                                            اوسفس۔                   2                                               وخیش۔                             1

 (                                                                                                              2                                                                             )                                                       رمض ںیم التبم یھت؟ سک وبص  وسال                  :         (6

     دل۔                    3                                                             ڑپیھپوں۔                   2                                               رگدوں۔                             1 
 
 

 

  دنمرہج ذلی ںیم دےئ ےئگوساالت ےک   حیحص وجاابت  یک اشندنیہ ےئجیک۔۔  2 

  دنمرہج ذلی ںیم دےئ ےئگ  اخیل وہگجں وک حیحص وجاابت ےس رُپ ےئجیک۔۔    3 
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 ےن دنہواتسن یک۔۔۔۔۔۔زدنیگ یک رظنم یشک یک۔ہلیکش ارتخ  (1
 داہییت    وجاب     :            حیحص         

 وبص اگؤں واولں وک اےنپ ونط یک تبحم ںیم ۔۔۔۔۔۔۔ تیگ اگےت وہےئ دھکی رک وخیش اک ااہظر رکیت ےہ۔ (2

 ڈنھجا اواچن رےہ امہرا                        حیحص            وجاب     :

 ہلیکش ارتخ اینپ رپاشیوینں وک ۔۔۔۔ ۔ھکل رک الہبای رکیت ںیھت۔ (3

  ااسفےن   حیحص            وجاب     :

 ہلیکش ارتخ ےک ااسفےن۔۔۔۔۔۔۔ ںیم  اشعئ وہا رکےت ےھت۔ (4

  راسولں   حیحص            وجاب     :
  رںیھک۔ہلیکش ارتخ ہ ےن اینپ رظنںی اخص وطر رپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ العےق یک زدنیگ رپ امجےئ (5

 اہبر حیحص            وجاب     :
 اگؤں  واےل اےنپ دویاتؤں وک وخش رکےن ےک ےئل۔۔۔۔۔۔ ایک رکےت ےھت۔  (6

 ڑبی ڑبی رقاباینں حیحص            وجاب     :
 
 

 
 
 

 

 آھکن وچمیل       ،درنپ    ،                ڈاءن            سک ےک ااسفونی ومجمےع ںیہ؟                       وسال                  :         (1
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   وجاب     :                    

 یک امیبری سک وک القح وہیئ یھت؟ ںںیم ڑھپیھپو                   "                       ڈنھجا اواچن رےہ امہرا             "  وسال                  :         (2
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وجاب     :

 ڈارٹک ےن وبص وک وہادار اقمم ںیم وتق زگارےن اک وشمرہ ویکں دای؟                       وسال                  :         (3

 یلمع اکم: 

ےک وجاابت ےئھکل۔  دنمرہج ذلی ابعرت ڑپھ رک ےچین دےئ ےئگ وساالت۔    1     
 

رصتخم وساالت ےک وجاابت اکی ای دو ولمجں ںیم ےئھکل۔    ۔1   
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔وجاب     :
و ں رپ نک ولوگں وک دھکی رک اوسفس وہا؟                       وسال                  :         (4

ی  ٹ ی ش 
 وبص وک اش 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔وجاب     :
 

 
 

 

      اک الخہص  رحتری ےئجیک؟                    "ڈنھجا اواچن رےہ امہرا                                    "                       وسال                  :         (1

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

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

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

 رےہ امہرا ںیم ااسفہن  اگنر ےن نک ایخالت اک ااہظر ایک ےہ ےئھکل؟              اواچن                     ڈنھجا   وسال                  :         (2
وجاب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

وساالت ےک وجاابت ےئھکل۔      ۔2   
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ہلیکش ارتخ ےک ابرے ںیم اینپ ولعمامت رحتری ےئجیک؟ (3

وجاب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 

 
 

 

 وبص ےن ۔۔۔۔۔۔ اقمم اک رفس ایک۔ (1

 ااسفہن                             "    ڈنھجا اواچن رےہ امہرا                          "          ںیم رمزکی رکدار۔۔۔۔۔۔ ےہ۔ (2

 اگےت وہےئ دھکی رک وبص وخیش اک ااہظر رکیت ےہ۔اگؤں واولں وک اےنپ ونط یک تبحم ںیم ۔۔۔۔۔۔ تیگ  (3

 
 

 ٭٭٭٭٭

اخیل وہگجں وک حیحص وجاابت ےس رُپ ےئجیک۔۔    3   
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ل     :  (1 ور اہکں وہیئ؟وسا  رقۃانیعل دیحر یک دیپاشئ بک ا
 ء وک یلع ڑگھ ںیم وہیئ۔ 1926ء ضعب رواایت ےک اطمقب  1927یک دیپاشئ  رقۃانیعل دیحر    وجاب     :                    

ل     :  (2  ےک وادل دیس اجسد دلیرم نک ول وگں ںیم امشر  وہےت ںیہ ؟رقۃانیعل دیحر وسا

روں ںیم امشر وہےت ںیہ۔ ااسفےن  وجاب     :  ےک اینبد زگا
ل     :  (3  یک وادلہ سک فنص ںیم رہشت ایہتف ںیھت؟رقۃانیعل دیحر وسا

 ااسفہن اگنری ںیم رہشت ایہتف ںیھت۔      وجاب     :

 

و جوابات سواالت   

الت

اک اعترف                      :  ااسفہن اگنر  

 (ۃانیعل دیحررق ) 

 

 2۔        ااسفہن 
 وف وٹ  رگارف

 

 دّومزابن رباےئ                         -              دّومورک ُبک        رباےئ   اسِل 
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ل     :  (4  ےک وادل ےن الم زتم ےک ہلسلس ںیم سک کلم اک رفس ایک؟رقۃانیعل دیحر وسا

 رتیک اک رفس ایک۔   وجاب     :
ل     :  (5  اک دنسپ دیہ ومضمن وکاسن ےہ؟رقۃانیعل دیحر وسا

 ومضمن ےہ۔"                        اترخی                                  " رقاۃانیعل دیحر اک دنسپدیہ    وجاب     :
ل     :  (6  ےنسک ہقبط وک اینپ وتہج اک رمزک انبای ؟رقۃانیعل دیحر وسا

ای۔رقۃانیعل دیحر         وجاب     :  ےن اٰیلع ہقبط وک اینپ وتہج اک رمزک انب
ل     :  (7  ےک دنسپدیہ فنصم وکن وکن ےھت؟رقۃانیعل دیحر وسا

وررغمب ےک ادبی وجاب     :            رقۃانیعل دیحر ےک دنسپدیہ فنصم ےھت۔اینیج و           سمیج وجاسئ ا
ل     :  (8  رقاۃانیعل دیحر  یک اہکوینں ےک ومجمےع وکےسن ںیہ؟وسا

ز                      "                                         "                ےشیش ےک رھگ                      "                              "                اتسروں ےس آےگ                      "   وجاب     : ور                                           "                تپ ڑھج یک آوا ن یک    "روینش یک راتفر                                                                  "ا ا
 ےک رتہبنی ومجمےع ںیہ۔ اہکوینں

 
 

 
 
 

ل     :  (1  سک اک اھکل وہا ےہ؟                                      "                وفوٹ رگارف                      "ااسفہن              وسا

 رقۃانیعل دیحر   وجاب     :

ل     :  (2  سک یک زدنیگ یک اکعیس رکات ےہ؟                                         "                وفوٹ رگارف                      "ااسفہن              وسا
یک اکعیس رکات ےہ وج وفوٹ رگایف ےک ذرہعی روزی یک زدنیگ  اکی اےسی وفوٹ رگارف                                       "                وفوٹ رگارف                      "ااسفہن                       وجاب     :

 رویٹ امکای رکات ےہ۔
ل     :  (3  دور یک اکعیس رکات ےہ؟ سک                                       "                وفوٹ رگارف                      "ااسفہن              وسا

 ااسفہن                  :                    وفوٹ رگارف                                     

 ومعیم وساالت ووجاابت 
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 ہی ااسفہن اس دور یک اکعیس رکات ےہ بج رمیکے اعم ںیہن ےھت۔          وجاب     :
ل     :  (4  ٹسیگ اہؤز ںیم رےنہ ےک ےئل وکن آےئ ےھت؟وسا

ن  وجڑا آای اھت۔   وجاب     :  ٹسیگ اہؤز ںیم رےنہ ےک ےئل اکی ونوجا
ل     :  (5 ر رکات ےہ؟وسا ن  وجڑے وک  سک زیچ اک ارسا  وفوٹ رگارف اس ونوجا

ر رکات ےہ۔   وجاب     : ن وجڑے وک وصتری وچھکاےن رپ ارسا  وفوٹ رگارف اس ونوجا
ل     :  (6 ن ڑلیک اینپ وصتری وک اہکں وھبل اجیت ےہ؟وسا  ونوجا

ز ںیم یہ وھبل اجیت ےہ۔ :  وجاب     ونوجن ڑلیک اینپ وصتری وک ٹسیگ اہؤز ےک درا
ل     :  (7 ہ وکن یھت؟وسا یک و  تہب رعہص دعب اکی وبڑیھ اخوتن ٹسیگ اہؤز ںیم رک

ن ڑلیک یھت وج اکیف رعہص ےلہپ اس ٹسیگ اہؤز ںیم اےنپ اسیھت ےک اسھت وفوٹ وچنھکایئ یھت۔   وجاب     : ہ ویہ ونوجا  و
ل     :  (8 ز ںیم ایک داھکی؟وسا  وبڑیھ وعرت ےن ٹسیگ اہؤز ےک درا

ز ںیم اینپ وجاین یک وفوٹ وک داھکی وج یئک اسل لبق وفوٹ رگارف ےن اس  وجاب     : وبڑیھ وعرت ےن ٹسیگ اہؤز ےک درا
ن دوتس ےک اسھت   یچنیھک یھت۔ےک ونوجا

ل     :  (9 ےک ذرہعی سک تقیقح وک اسےنم الےن یک وکشش یک                                       "                وفوٹ رگارف                      "رقۃانیعل دیحر ےن اےنپ ااسفےن         وسا
 ےہ؟ 

ںیم وتق یک راتفر ےک اسھت ااسنین زدنیگ ےک رفس وک                                         "                وفوٹ رگارف                      " رقۃانیعل دیحر ےن اےنپ ااسفےن        وجاب     :
 اسےنم الےن یک وکشش یک ےہ۔

 
 

 

ل                  :         (1  (                                                                                                              3   )                                                                                                                                اہکں وہیئ؟رقۃانیعل دیحر یک دیپاشئ   وسا
     یلع ڑگھ ۔                    3                                                            دیلہ۔                   2                                              اہبر۔                             1

ل                  :         (2  (                                                                                                              2   )                                                                                                                                 دیس اجسد دلیرم وکن ےھت؟  وسا
 رقۃانیعل دیحر ےک اچچ۔                    3                                                        رقۃانیعل دیحر ےک  وادل۔                   2                                    رقۃانیعل دیحر ےک اھبیئ        ۔                     1

۔ دنمرہج ذلی ںیم دےئ ےئگوساالت ےک  حیحص وجاابت  یک اشندنیہ ےئجیک۔    1   
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ل                  :         (3  (                                                                                                        1   )                                                                                                                             رقۃانیعل دیحر ےک وادل ےن المزتم ےک ہلسلس ںیم سک کلم اک رفس ایک؟  وسا
 رصم     ۔                    3                                                              اشم۔                   2   رتیک   ۔                          1

ل                  :         (4  (                                                                                                              2   )                                                                                                                                اک انم۔ وینں ےک ومجمہعرقۃانیعل دیحر یک اہک   وسا
    دوونں  ۔                    3                                                           اتسروں ےس آےگ۔                   2                                             ابگنِ درا۔                             1

ل                  :         (5  (                                                                                                        3   )                                                                                                                               رقۃانیعل دیحر ےن سک ےقبط وک اینپ وتہج اک رمزک انبای؟  وسا
     وک اٰیلع ےقبط۔                    3  ےلچن ےقبط وک۔                   2                                              وتمطس ےقبطوک۔                             1

ل                  :         (6 ز ںیم  وسا  (                                                                                              1   )                                                                                                                                داھکی۔ ایک وبڑیھ وعرت ےن درا
     داتسوزیات وک۔                    3                                                           طخ وک۔                   2                                             وصتری وک۔                             1

 
 

 

ل     :  (1  رقۃانیعل دیحر اک ۔۔۔۔۔ ااسفہن ےہ۔وسا
 وفوٹ رگارف   وجاب     :            حیحص        

ل     :  (2  رقۃ انیعل دیحر ےک دنسپدیہ فنصم۔۔۔۔۔۔۔ ےھت۔وسا

  سمیج وجاسئ حیحص            وجاب     :

ل     :  (3  رقۃانیعل دیحر  یک اہکوینں اک ومجمہع۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ۔وسا

 اتسروں ےس آےگ    حیحص            وجاب     :

ل     :  (4 ز ںیم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔داھکی۔ وبڑیھ وعرت ےنوسا  ٹسیگ اہؤز ےک درا

 وصتری     حیحص            وجاب     :
ل     :  (5  رقۃانیعل دیحر یک وادلہ ۔۔۔۔۔۔ فنص ںیم رہشت ایہتف یھت۔وسا

 ااسفہن اگنری  حیحص            وجاب     :
ل     :  (6  ےہ۔رقۃانیعل دیحر ےک وادل اجسددلیرم  اک امشر۔۔۔۔۔۔۔ ولوگں ںیم وہات وسا

روں  ںیم  حیحص            وجاب     :  ااسفےن ےک اینبد زگا

  دنمرہج ذلی ںیم دےئ ےئگ  اخیل وہگجں وک حیحص وجاابت ےس رُپ ےئجیک۔    2 
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ل                  :         (1 ز                تپ                      "                                         "ےشیش ےک رھگ                                      "                              "اتسروں ےس آےگ                                      "                       وسا ور               "                             ڑھج یک آوا "    روینش یک راتفر                                                                  "ا
 سک فنصم یک اہکوینں ےک ومجمےع ںیہ؟

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   وجاب     :                    
ل                  :         (2  "       وفوٹ رگارف                          "          ےک دنسپدیہ ولہپ وک اچر رطسوں ںیم رحتری ےئجیک؟          ااسفہن           وسا

 :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

 
 

 

ل                  :         (1  ااسفہن وفوٹ رگارف اک الخہص رحتری ےئجیک؟                       وسا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب :

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

 یلمع اکم: 

وساالت ےک وجاابت ےئھکل  ۔    2   

 

رصتخم وساالت ےک وجاابت اکی ای دو ولمجں ںیم ےئھکل۔    1   
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

ل                  :         (2  قلعتم ااسفہن اگنر ےک فلتخم ایخالت اک ااہظر ےئجیک؟ ےسوفوٹرگارف                         وسا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وجاب     :

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 رقۃانیعل دیحر ےک ابرے ںیم ونٹ ےئھکل؟ (3

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:وجاب     

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

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ر رکےن رپ وفوٹ وچھکایئ ۔ (1 ن وجڑے ےن۔۔۔۔۔۔۔۔ ےک ارسا  ونوجا

ز ںیم ۔۔۔۔۔۔۔ وک داھکی۔وبڑیھ وعرت ےن  (2  اےنپ درا

 رقۃانیعل دیحر اک۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ۔                  "اتسروں ےس آےگ" (3

 
 
 
 
 

 ٭٭٭٭٭

  ےئجیکاخیل وہگجں وک حیحص وجاابت ےس رُپ۔    3 

 



  

  
  

 

 

ںام                               -                        رسرسی اطمہعل اےئ اسِل دّومربورک ُبک                         

153 

  ےہہی اتکب وکحتم آدنرھارپدشی یک اجبن ےس تفم میسقت ےک ےئل

 

    
 

 

  
 

 وادجہ مسبت  یک دیپاشئ بک اور اہکں وہیئ؟وسال      :    (1
 اہمرارٹشا      ںیم وہیئ۔      ء ںیم ارماویت                   ،           1955امرچ                  16وادجہ مسبت  یک دیپاشئ     وجاب     :                    

 ادتبایئ میلعت اہکں  ےس احلص یک؟ ےنوادجہ مسبت  وسال      :    (2

 وادجہ مسبت   ےناینپ ادتبایئ میلعت  رھگ رپ یہ احلص یک۔ وجاب     :
 یک ڈرگی  اہکں  ےس احلص یک ؟۔وادجہ مسبت  ےن یب ۔اے  وسال      :    (3

 امثعہین ویوینریٹس ، دیحر آابد ےس احلص یک۔      وجاب     :

 

و جوابات سواالت   

الت

اک اعترف                      :  ااسفہن اگنر  

 (وادجہ مسبت ) 

 

 3۔        ااسفہن 
 امں

 

 دّومزابن رباےئ                         -              دّومورک ُبک        رباےئ   اسِل 
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 اہکوینں اک ہلسلس بک ےس رشوع وہا؟ یکوادجہ مسبت وسال      :    (4

 وسیبںی دصی ےس رشوع وہا۔   وجاب     :
  ںیہ؟ ےک ااسفونی ومجموعں ایک وادجہ مسبت  وسال      :    (5

    "زن اور زنیم                                                                    "        "کہم اورکہم                                                                   "زمخِ دل                                           "                ےسیک اھجمسؤں                      "                                         "                ہت  اخہن                              "                              "                دنب          دروازے                      "   وجاب     :
ہ ہ و ر ااسفونی ومجمےع ںیہ۔ وادجہ  

 مسبت ےک مش 
 ںیم سک وک اشنہن انبای؟وادجہ مسبت ےن اینپ اہکوینں وسال      :    (6

 دیحرآابد یک شیع و آرام ںیم ڈویب وہیئ ونایب زدنیگ وک اشنہن انبای۔        وجاب     :
 وادجہ مسبت اک الہپ ااسفہن وکیسن وسیعی ںیم اپھچ؟وسال      :    (7

 ء ںیم اپھچ۔1960وجاب     :         
 ؟وادجہ مسبت ےک ےلہپ ااسفےن اک انم ایک ےہوسال      :    (8

                               "                رہش ونممع                      "   وجاب     :
 وہ وکےسن ااسفےن ںیہ نج ےک ابرے ںیم دورسے ااسفہن اگنروں ےن دیقنت یک؟وسال      :    (9

 ںیہ نج رپ دورسے ااسفہن اگنروں ےن دیقنت یک۔                               "                ھتن ارت وایئ                      "                              "                ارتن                      "   وجاب     :
 وادجہ مسبت یک زایدہ رت اہکاینں  سک ےک اسملئ وک شیپ رکیت ںیہ؟وسال      :    (10

 ےک اسملئ وک۔وعروتں         وجاب     :
 وادجہ مسبت ےن اےنپ ااسفونں اک وموضع سک وک انبای؟وسال      :    (11

 وادجہ مسبت ےن وعرت یک ولظمیم اور وخداتخمری وک اےنپ ااسفونں اک وموضع انبای۔وجاب     :         
 وادجہ مسبت اک امندنئہ ااسفہن وکاسن ےہ؟وسال      :    (12

 وادجہ مسبت اک امندنئہ ااسفہن ےہ۔                              "                ےسیک اکوٹں رات ادنریھی                      "   وجاب     :
 وادجہ مسبت اک ااقتنل بک اور اہکں وہا؟وسال      :    (13

 وک یئبمم ںیم وہا۔ 2011وادجہ مسبت اک ااقتنل              وجاب     :
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 ؟وک  شیپ رکےن یک وکشش یک ےہںیم سک زیچ                                       "                امں                       "وادجہ مسبت ےن ااسفہن              وسال      :    (1

 ںیم اکی ولظمم وخد اتخمر وعرت یک اہکین وک شیپ یک ےہ۔                                       "                امں                       "وادجہ مسبت ےن ااسفہن               وجاب     :
 ؟   اکرمزکی رکدار وکن ےہ"                                       امں                       "ااسفہن              وسال      :    (2

                                       "                زرہہ                       "               وجاب     :                    
 ےس اھت؟ زرہہ اک قلعت سک اخدنانوسال      :    (3

 زرہہ اک قلعت اکی رغبی اخدنان ےس اھت۔          وجاب     :
 زرہہ ےک رھگ اک زگارا سک رطح وہا رکات اھت؟وسال      :    (4

 زرہہ ےک رھگ اک زگارا                 امں  ےک   ڑپکوں یک ولسایئ رکےن ےس وہات اھت۔   وجاب     :
 اکم اک وبھج سک رپ آڑپنات اھت؟ےس  امں یک رصموتیف  یک وہجوسال      :    (5

 امں یک رصموتیف  یک وہہج ےس اکم اک وبھج زرہہ   رپ آڑپنات اھت ۔   وجاب     :
 زرہہ وک ارثک ویکں ہّصغ آاتاھت؟وسال      :    (6

 امں اک اکم ےک ےئل البان زرہہ وک ارثک ہّصغ دالای رکات اھت۔ وجاب     :
خ ومڑ اتیل ےہ؟زرہہ اک ہّصغ آےگ لچ رک وسال      :    (7  ایک رک

خ ومڑ اتیل ےہ ۔   وجاب     :  زرہہ اک ہّصغ آےگ لچ رک اینپ امں ےس دینمش اک  رک
 زرہہ یک رچیٹ ےن الکس ںیم سک وموضع رپ ومضمن ےنھکل وک اہک؟وسال      :    (8

 ۔ےک وموضع رپ           " امں                       " وجاب     :
 امں رپ ومضمن انھکل ویکں انمبس ںیہن اھجمس؟زرہہ ےن وسال      :    (9

     ں             ام                               :                       ااسفہن 

 ومعیم وساالت ووجاابت 
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 زرہہ ےن امں رپ ومضمن انھکل اس ےئل انمبس ںیہن اھجمس ہک وہ اینپ امں وک دنمش امیتن یھت ۔        وجاب     :
 وپیھچ وت زرہہ ےن ایک  وجاب دای ؟  ےن بج ومضمن ہن ےنھکل یک وہج زرہہ یک رچیٹوسال      :    (10

 وکیئ ھچک ےھکل یھب زرہہ ےک ہن ےنھکل رپ وسال ایک  وت زرہہ ےن دیب آواز ںیم اہک ہک                             "                    امں ایھچ وہیت وترچیٹ ےن    وجاب     :
 وہ وت ہشیمہ ڈایتٹن ریتہ ےہ  تبحم وت یھبک یک یہ ںیہن ںیم ان رپ ایک وھکلں                 "۔

  اینپ امں یک تبحم اک ادنازہ بک اور ےسیک وہا؟زرہہ وکوسال      :    (11

زرہہ وک اینپ  امں یک تبحم اک ادنازہ اس وتق وہا بج وہ ابرش ےک وممس ںیم امیبر وہیئ اور اس وتق اینپ  وجاب     :
 امں وک اےنپ ںیئت رپاشین دھکی رک وہا۔

 زرہہ یک امں ےن زرہہ یک رسدی وک مک رکےن ےک ےئل اینپ ای کلو یت اسڑیھ وک ایک ایک؟ وسال      :    (12

زرہہ یک امں ےن اینپ یٹیب  وک رسدی ےس اچبےن ےک ےئل  اےنپ نت ےک ڑپکے اک یھب احلظ ںیہن ایک اور اینپ  اکی         وجاب     :
 س دای۔یہ اسڑیھ وہےن ےک ابووجد اھپڑ رک یتکپٹ تھچ ےک وسراوخں ںیم وھٹ

 
 

 (                                                                                                              1   )                                                                                                                                  وادجہ مسبت  یک دیپاشئ وہیئ؟  وسال                  :         (1
 ء      1938امرچ  21۔                    3                                                             ء1936رفوری  20۔                   2                                             ء 1935امرچ        16                ۔             1

 (                                                                                                              2   )                                                                                                                               امثعہین ویوینریٹس ےس وادجہ مسبت ےن ڈرگی احلص یک۔  وسال                  :         (2
 امی ۔لیف۔                    3                                                         یب۔اے۔                   2                                     امی ۔اے        ۔                     1

 (                                                                                                              1   )                                                                                                                                ء ںیم وادجہ مسبت اک وکاسن ااسفہن اپھچ؟1960                    وسال                  :         (3
      رسیتا   ۔                 3                                                             دورسا۔                   2   الہپ   ۔                          1

 (                                                                                                              2   )                                                                                                                             ابد یک شیع و آرام ںیم ڈویب وہیئ زدنیگ وک اشنہن سک ااسفہن اگنر ےن انبای ؟آدیحر   وسال                  :         (4
    الیجین ابون  ۔                    3                                                            وادجہ مسبت۔                   2                                              رقاۃانیعل دیحر۔                             1

 (                                                                                              3   )                                                                                                                               ؟دنب                دروازے                         ،                       ہت         اخہن              سک ےک ااسفونی ومجمےع ںیہ  وسال                  :         (5
     وادجہ مسبت۔                    3  اہنم اوبانسحل۔                   2                                              تمصع اتغچیئ۔                             1

۔ دنمرہج ذلی ںیم دےئ ےئگوساالت ےک  حیحص وجاابت  یک اشندنیہ ےئجیک۔    1   
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 (                                                                                                              2                                                                                               )                                     وادجہ مسبت اک ااقتنل وہا۔  وسال                  :         (6
     ء2013۔                    3                                                           ء2011۔                   2                                             ء2012۔                             1

 

 

 
 

 وادجہ مسبت اک امندنئہ ااسفہن۔۔۔۔۔۔ ےہ؟  وسال                  :         (1
 ےسیک اکوٹں رات ادنریھی   وجاب     :            حیحص        

 زرہہ  ۔۔۔۔۔۔ااسفہن اک رمزکی رکدار ےہ؟  وسال                  :         (2

  امں حیحص            وجاب     :

 زرہہ یک امں ۔۔۔۔۔ اکم ایکرکیت یھت؟  وسال                  :         (3

 ولسایئ    حیحص            وجاب     :

و ن ےنھکل وک اھک؟  وسال                  :         (4
 زرہہ یک رچیٹ ےن۔۔۔۔۔۔۔ وموضع رپ مض 

 امں     حیحص            وجاب     :
 زرہہ اک ہّصغ آےگ لچ رک ۔۔۔۔۔۔ںیم دبتلی وہایگ؟  وسال                  :         (5

 دینمش  حیحص            وجاب     :
 وادجہ مسبت  ےن وعرت یک ۔۔۔۔۔۔ وک اےنپ ااسفونں اک وموضع انبای ؟  وسال                  :         (6

 ولظمیم اور وخد اتخمر ی حیحص            وجاب     :
 
 
 

 

 
 
 
 

 ےئھکل؟ اےنپ اافلظ ںیم ےس  زرہہ یک اینپ امں ےس دینمش  ،تبحم ںیم دبتلی وہ اجیت ےہ   واہعقسک                        وسال                  :          (1

  دنمرہج ذلی ںیم دےئ ےئگ  اخیل وہگجں وک حیحص وجاابت ےس رُپ ےئجیک۔    2 

 یلمع اکم: 

رصتخم وساالت ےک وجاابت اکی ای دو ولمجں ںیم ےئھکل۔    1   
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔وجاب     :                    
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 زرہہ وک ارثک اینپ امں رپ وج ہّصغ آای رکات اھت اس ےک ابرے ںیم دورطسوں ںیم وجاب  دےئجی؟  وسال                  :         (2
 ۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وجاب     :

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

 
 
 

 ہص ےئھکل؟وادجہ مسبت  ےک ااسفےن                    "                   امں                                         "               اک الخ                       وسال                  :         (1
وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ؟"                   امں                                  " ےک ابرے ںیم  ااسفہن اگنر  ےک ایخالت اک ااحہط ےئجیک                        ال                  :        وس (2

وجاب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

وساالت ےک وجاابت ےئھکل  ۔    2   
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 وادجہ مسبت      ےک ابرے ںیم  اینپ ولعمامت اک ااہظر ےئجیک؟ (3

وجاب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

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

 

 
 

 

 ںیم ۔۔۔۔۔۔ یھت۔زرہہ رھگ  (1

 اسفہن۔۔۔۔۔۔ ےہ۔وادجہ مسبت  اک ا (2

 
 

 ٭٭٭٭٭
 

 

اخیل وہگجں وک حیحص وجاابت ےس رُپ ےئجیک۔    3   
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ل     :        (1 ور اہکں وہیئ؟وسا  الیجین ابون  یک دیپاشئ بک ا
 ء      وک دباویں ںیم وہیئ۔  1936وجالیئ             14الیجین ابون   یک دیپاشئ     وجاب     :                    

ل     :        (2  الیجین ابون ےک وادل سک تیثیح ےس اجےن اجےت ےھت؟وسا

 الیجین ابون ےکوادل العہم ریحت دباویین    اکردو ےک وہشمر اشرع یک تیثیح ےس اجےن اجےت ےھت۔ وجاب     :
ل     :        (3 ےوسا  یک ڈرگی  سک نس ںیم  احلص یک ؟  ۔الیجین ابون   ےن یب ۔ا

 ء ںیم    1959   وجاب     :

 

و جوابات سواالت   

الت

اک اعترف                      :  ااسفہن اگنر  

 (الیجین ابون ) 

 

 4۔        ااسفہن 
 تّنج یک التش

 

 دّومزابن رباےئ                         -              دّومورک ُبک        رباےئ   اسِل 
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ل     :        (4  یک وخاشہ یھت ؟ ُبنّ الیجین ابون وک نپچب ےس ایک  وسا

 یک وخاشہ یھت ۔ ُبنّ الیجین ابون وک نپچب ےس ااسفہن اگنر    وجاب     :
ل     :        (5  الیجین ابون یک یلہپ اہکین بک یپھچ؟وسا

 ء ںیم الیجین ابون یک یلہپ اہکین یپھچ۔1952   وجاب     :
ل     :        (6  ؟ اک ایک انم اھتالیجین ابون یک یلہپ اہکین وسا

 اہکین  ےہ۔     الیجین ابون یک یلہپ                         "                اکی رظن ادرھ یھب                      "        وجاب     :
ل     :        (7  ےہ؟اک انم ایک ین ابون ےک ااسفونں ےک ومجمہع  الیجوسا

ن ےک ااسفونں اک ومجمہع ےہ                        "                روینش ےک انیمر                      "وجاب     :           ۔ ا
ل     :        (8  الیجین ابون ےک انول اک انم ایک ےہ؟وسا

ِن زغل                      "   وجاب     :  ےہ۔                              "                اویا
ل     :        (9  ؟سک اہکین رپ ملف انبیئ یئگ  یک الیجین ابون  وسا

 ۔  اہکین رپ ملف انبیئ یئگ                            "                رنایس یک ابوڈی                      "   وجاب     :
ل     :        (10  وموضاعت رپ رتشن یک رطح اتلچ ےہ؟الیجین ابون اک ملق نک وسا

رغیبی                            ،                                       ،        الطق                  ،                      آیسپ ڑگھجے          ،               ایسفنیت  اکںینھجل               ،   وعروتں ےک اسملئ                ،           زیہج                   ،              یٹیب یک دیپاشئ                                      وجاب     :
ور   ےسیج وموضاعت رپ الیجین ابون اک ملق رتشن یک رطح اتلچ اھت۔ وتمہ رپیتس اہجتل        ا

ل     :        (11  الیجین ابون وک نک احالت ےن ملق اکاھٹےن  رپ وبجمر ایک؟وسا
ری اظنوجاب     :           م ںیم وعرت یک امسیج احتل ےن اںیہن ملق اکاھٹےن رپ وبجمر ایک۔اجریگ دا

ل     :        (12 زا؟وسا رڈ ےس ونا  وکحتم آدنرھارپدشی ےن آپ وک وکےسن اویا

زا                              "                اسہیتہ اڈیکیم                      "  ء ںیم  1960وکحتم آدنرھارپدشی ےن وجاب     :  ۔ےس ونا
ل     :        (13 زا؟وسا رڈ ےس ونا  رہایہن اکردو اڈیکیم ےن وکےسن اویا

زا                               "                وقیم احلی                       "ء        ںیم1989رہایہن اکردو اڈیکیم ےن                    وجاب     : رڈ ےس ونا  ۔اویا
ل     :        (14 زا؟ 2001وکحتم دنہ  ےن وسا رڈ ےس ونا  ء         ںیم  اںیھن وکےسن اویا
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رڈ                              "                دپم رشی                      " وجاب     : زااویا  ۔ےس ونا
ل     :        (15  الیجین ابون یک وہشمر اتکںیب وکیسن ںیہ؟وسا

ور              "                چس ےک وسا                      "   وجاب     :  الیجین ابون یک وہشمر اتکںیب ںیہ۔"                                       ابت وھپولں یک                    "                        ا
 
 
 

 
 

 

ل     :        (1  ؟سک اک اھکل وہا ےہ                                      "                تّنج یک التش                       "ااسفہن              وسا

 الیجین ابون اک اھکل وہا  ےہ۔                                       "                تّنج یک التش                       "ااسفہن               وجاب     :
ل     :        (2  ؟   ومولی اصبح وکےسن وچبں وک درس دای رکےت ےھتوسا

 رغبی  وچبں وک درس دای رکےت ےھت۔ ومولی اصبح وجاب     :                    
ل     :        (3 ور ومولی اصبح ےن اس وسا  وک ایک وشمرہ دای؟ومولی اصبح ےس                    "                    ینم                       "           ےن ایک اہک؟ ا

ہ اس  ےک وادل وک تہب ےس  وجاب     : ومولی اصبح ےس ینم یتہک ےہ ہک ںیم ےن اہلل ایمں وک طخ اھکل  ےہ ہک و
 روےئپ ںیجیھب۔ ہی ابت نس رک ومولی اصبح ےتہک ںیہ ہک اہلل ایمں  وک طخ ںیہن اھکل رکےت  ںیہ۔ مت داع ایک رکو۔      

ل     :        (4  ؟ومولی اصبح ےن وچبں وک ڈراےن ےک ےئلایک اہکوسا

 ومولی اصبح ےن وچبں وک ڈراےن ےک ےئل اہک ہک ارگ وھجٹ وبولےگ وت دوزخ ںیم اجؤےگ ۔   وجاب     :
ل     :        (5  دوزخ ےک احالت نُس رک                                    وکن  ڈر اجیت ےہ ؟وسا

 رہیض                                       "             انیم ڑلیک  ڈر اجیت ےہ ۔                          دوزخ ےک احالت نُس رک                                    "    وجاب     :
ل     :        (6  ینم ےن رہیض وک یلست دےتی وہےئ  ایک اہک؟وسا

 ینم یتہک ےہ ہک ومولی اصبح وک ولعمم ںیہن ےہ ہک دوزخ آامسن رپ ںیہن زنیم رپ ےہ۔ وجاب     :
ل (7  ینم وک دوزخ اک زنیم رپ وہےن اک ااسحس ویکں وہا؟:            وسا

تّنج یک التش                            :ااسفہن                   
                           :

 ومعیم وساالت ووجاابت 
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ینم وک دوزخ اک زنیم رپ وہےن اک ااسحس اس ےئل وہاہک بج ینم ےک ااّب ینم یک ایّم رپ ملظ رکےت ںیہ وت ہصغ    وجاب     :
ور ابرش ےک  ور ینم وک اھکےن یک یمک ا دونں ںیم اےنپ رھگ ںیم اسپن اک ںیم ینم یک ایّم یتہک ہک ہی رھگ وت دوزخ ںیم ےہ ا

 انلکن ہی امتم زیچںی ینم وک دوزخ ےک زنیم رپ وہےن اک ااسحس دالیت ںیہ  ۔
ل     :        (8 ل ایک؟وسا گ گل اجےن ےک دعب وچبں ےن ومولی اصبح ےس ایک وسا  یتسب ںیم آ

گ گل اجےن ےک دعب وجاب     : ہک ایک دوزخ آج زنیم رپ   ےمہس ےمہس ومولی اصبح ےس وپےتھچ ںیہ ےّچبیتسب ںیم آ
 آیئگ ےہ"     ۔

ل     :        (9  ومولی اصبح وچبں ےک ےئل اہلل اعتٰیل ےس ایک داع رکےت ںیہ؟وسا

ور  زنیمومولی اصبح اہلل اعتٰیل ےس وچبں ےک ےئل داع رکےت ںیہ ہک                          "                      ای اہلل وت ےن دوزخ وت         وجاب     : رپ اکاتر دی ا
ن وچبں وک تّنج ںیم ےل اجوکسں۔ ہ راہتس اتب ہک ںیم ا  تّنج اک ودعہ رشح کت اٹل دای ۔ےھجم و

 
 

 

ل                  :         (1  (                                                                                                              2                                                                                                                              )      الیجین ابون  یک دیپاشئ وہیئ؟  وسا
       ء1940رفوری ۔                    3                                                             ء1936وجالیئ  14۔                   2                                             ء1934وجالیئ           18              ۔               1

ل                  :         (2  (                                                                                                              1   )                                                                                                                                العہم ریحت دباویین الیجین ابون  ےک ںیہ۔  وسا
 ااتسذ۔                    3                                                         اھبیئ     ۔              2                                      وادل        ۔                     1 

ل                  :         (3  (                                                                                                              1   )                                                                                                                               الیجین ابون  یک اہکین ےہ؟                                      "                اکی رظن ادرھ یھب                       "                    وسا
  رسیتی۔                    3                                                             دورسی۔                   2   یلہپ                ۔             1

ل                  :         (4  (                                                                                                              2   )                                                                                                                                ؟ااسفونی ومجمہع ےہ                                      "                روینش ےک انیمر                       "  وسا
 اصدہق وناب رحسی اک۔                    3                                                            الیجین ابون  اک   ۔                   2                                             اک رقۃانیعل دیحر۔                             1

ل                  :         (5  (                                                                                                              2                                                           )                                                                        ؟اہکین رپ انبیئ یئگ                                   "                رنایس یک ابوڈی                       "  وسا
 انول    ۔                    3   ملف۔                   2                                               دااتسن۔                             1

ل                  :         (6 زا    ۔                 "                دپم رشی                       "وکحِتم دنہ ےن الیجین ابون وک            وسا رڈ ےس ونا  (                                                                                                              2                                                                                        )                                         اویا

۔ دنمرہج ذلی ںیم دےئ ےئگوساالت ےک  حیحص وجاابت  یک اشندنیہ ےئجیک۔    1   
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 2004۔                    3                                                            2001۔                   2                                               2002۔                             1
 

 

 
 

ل     :        (1  الیجین ابون ےک ااسفہن اک انم۔۔۔۔۔۔ ےہ؟وسا
 تّنج یک التش   وجاب     :            حیحص         

ل     :        (2  ومولی اصبح ۔۔۔۔۔۔ وک درس دای رکےت ےھت؟وسا

  رغبی وچبں وک حیحص            وجاب     :

ل     :        (3 زا ایگ؟الیجین ابون وک وکحتم ِ دنہ ےن وسا رڈ ےس ونا اویا  ۔۔۔۔۔۔ 

  دپم رشی   حیحص            وجاب     :

ل     :        (4  الیجین ابون یک وہشمر اتکوبں ےک انم ۔۔۔۔۔۔ ںیہ؟وسا

  چس  ےک وسا           ،                  ابت وھپولں یک    حیحص            وجاب     :
ل     :        (5  رک۔۔۔۔۔۔ ڑلیک ڈر اجیت ےہ؟دوزخ ےک احالت نُس وسا

 رہیض  حیحص            وجاب     :
ل     :        (6 ِن زغل ۔۔۔۔۔ اک انول ےہ ؟وسا  اویا

 الیجین ابون  حیحص            وجاب     :
 
 

 
 

 
 
 

 

ل                  :         (1  ۔اےنپ اافلظ ںیم ےئھکل  ؟ںیتحیصن یک ںیہایک        ومولی اصبح ےن وچبں وک                        وسا
 

  دنمرہج ذلی ںیم دےئ ےئگ  اخل وہگجں وک حیحص وجاابت ےس رُپ ےئجیک۔    2 

 یلمع اکم: 

رصتخم وساالت ےک وجاابت اکی ای دو ولمجں ںیم ےئھکل۔    1   
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   وجاب     :                    
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ل                  :         (2  ےنپ اافلظ ںیم ےئھکل؟ااسفہن                                  "                    تّنج یک التش                    " ںیم آپ وک وکیسن ابت ایھچ یگل ا  وسا
 ۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وجاب     :

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

 
 

 
 

ل                  :         (1  ری ےئجیک؟ااسفہن                                  "                        تّنج یک التش                         "           اک الخہص  رحت                       وسا
وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

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

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ل                  :         (2  ؟"                        دوزخ                           "             ےک ابرے ںیم ومولی اصبح ےک ایخالت اک ااہظر ےئجیک                        وسا

وجاب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وساالت ےک وجاابت ےئھکل          :    ۔    2   



  

  
  

 

 

یک التش تّنج                               -                        رسرسی اطمہعل اےئ اسِل دّومربورک ُبک                         

166 

ےہ میسقت ےک ےئلہی اتکب وکحتم آدنرھارپدشی یک اجبن ےس تفم   

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

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

ن یک ااسفہن اگنری ےس قلعتم آپ ایک اجےتن ںیہ ےئھکل؟ (3 ور ا  الیجین ابون  ا

وجاب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

 

 
 

 

 ینم ےک وجاب رپ ومولی اصبح۔۔۔۔۔۔۔ وہ اجےت ںیہ۔ (1

 ینم ےک ایخل ںیم دوزخ ۔۔۔۔۔۔ رپ وہیت ےہ۔ (2

 
 

 ٭٭٭٭٭
 

 

اخل وہگجں وک حیحص وجاابت ےس رُپ ےئجیک۔    3   
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ل           :  (1 ور اہکں وہیئ؟وسا  آہنم اوبانسحل  یک دیپاشئ بک ا
 ء وک  دیحر آابد  ںیم وہیئ۔ 1941یئم            10آہنم اوبانسحل  یک دیپاشئ     وجاب     :                    

ل           :  (2  آہنم اوبانسحل   ےن اےنپ ااسفونں ںیم سک زیچ اک ااہظر ایک ےہ؟وسا

ہ اس اک  وجاب     : ور و ف واانکف  رپ رہگی رظن ریتھک ںیہ ا اےنپ ااسفونں ںیم  ااہظرآہنم اوبانسحل   ےن اےنپ ارطا
 ۔ںیہرکیت 

ل           :  (3  یک ایسفنت ےس وہات ےہ؟آہنم اوبانسحل   یک ارثک اہک وینں اک قلعت سک وسا

 

و جوابات سواالت   

الت

اک اعترف                      :  ااسفہن اگنر   

 (آہنم اوب انسحل)  

 

 5۔        ااسفہن
 اچہپن

 

 دّومزابن رباےئ                         -              دّومورک ُبک        رباےئ   اسِل 
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 آہنم اوبانسحل   یک ارثک اہکوینں اک قلعت وعروتں یک ایسفنت  ےس وہات ےہ۔   وجاب     :
ل           :  (4 ور دورسے ااسفونی ومجموعں ےک انم ایک ںیہ؟وسا  آہنم اوبانسحل   ےک ےلہپ ا

ور دورسے ااسفونی ومجمےع ےک انم          وجاب     : ور                                                                              "                اہکین                       "آہنم اوبانسحل   ےک ےلہپ  ا  ےہ             ۔                                  "                ابیئ وفلک                       "ا
ل           :  (5  آہنم اوبانسحل    ےک انوولں ےک انم رحتری ےئجیک؟وسا

 ۔آہنم اوبانسحل    ےک انوولں  ےک انم دنمرہج ذلی ںیہ   وجاب     :
ز                       "                              "                وایسپ                       "                                             "                مت وکن وہ                       "                                             "                ایسہ رسخ دیفس                       " ور امیئ سن                       "                                            "                آوا                             ۔                                  "                سلپ ا

ل           :  (6 ن ںیم اہمرت احلص یھت؟ سکآہنم اوبانسحل     وک وسا  دیما

ور                                               "                ایسفنیت اونھجلں                        "                  "دجدی دور یک ڑبیتھ وہیئ دیچیپویگں                       "آہنم اوبانسحل     وک          :وجاب      ااسنین اترخی یک                       "ا
 ںیم اہمرت احلص ےہ        ۔                                      "                وصتری یشک  

 
 

 
 
 

ل           :  (1 ر وکن ےہ                                      "                اچہپن                       "ااسفہن              وسا  ؟اک رمزکی رکدا

ن    ےہ۔                                       "                اچہپن                       "ااسفہن               وجاب     : ر                  اکی ونوجا  اک رمزکی رکدا
ل           :  (2 ےب وہش وہ اجات ےہوسا ن اہکں رپ اجرک   ؟   ونوجا

ن اگؤں ےس دور اکی ہلیٹ رپ اجرک  ےب وہش وہ اجات ےہ۔ وجاب     :                      ونوجا
ل           :  (3 ہ سک وک اسےنم اپات وسا ن وک وہش آےن رپ و  ےہ؟ونوجا

ہ اےنپ اسےنم اکی رچواےہ وک اپات ےہ وجاب     : ن  وک وہش آےن رپ و  ۔      ونوجا
ل           :  (4  رچوااہ اکی وصخمص یٹیس اجب رک سک وک الُب ات ےہ ؟وسا

 رچوااہ اکی وصخمص یٹیس اجب رک اینپ نہب وک الُب ات ےہ ۔   وجاب     :

اچہپن                                            : ااسفہن                     

 
 ومعیم وساالت ووجاابت 
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ل           :  (5  وک  ایک الےن اک مکح داتی ےہ ؟رچوااہ           اینپ نہب وسا

 ۔رچوااہ اینپ نہب وک                          "                          دودھ                          "  الےن  اک مکح داتی ےہ    وجاب     :
ل           :  (6  ڑلیک ےک امں ابپ اہکں ےئگ ےھت؟وسا

ور                 رینپ  ےنچیب ےک ےئل اگؤں ےئگ ےھت  ۔ڑلیک ےک امں ابپ اہھت یک ینب  وجاب     :  اٹچایئں ا
ل           :  (7 ن وک رات ےک اھکےن ںیموسا  ؟ںی دی ںیئگزیچ ایک  ونوجا

ور رینپ ےک اسھت رویٹ دی یئگ۔ وجاب     : ن وک رات ےک اھکےن ںیم ایپز ا  ونوجا
ل           :  (8 ن اجےت اجےت رچواےہ وک ایک اہک؟وسا  ونوجا

ن اجےت اجےت رچواےہ ےس اتہک ےہ ہک                         وجاب     :  ۔                "رھپ یھبک الماقت وہ ہن وہ مت الھب ےئ ہن اجؤ ےگ           "          ونوجا
ل           :  (9 اعںیئ دی؟وسا ن وک ایک دک  رچواےہ ےن ونوجا

اعںیئ دےتی  وجاب     : ن وک دک اجؤ        آامسن اہمتری "          وہےئ اہک ہک مت یھب یھبک الھبےئ ںیہن اجؤ ےگرچواےہ ےن ونوجا
                    "دمد رکے

 
 

 

ل                  :         (1  (      1)                                                                                     آہنم اوبانسحل   یک دیپاشئ وہیئ؟  وسا
           آرگہ ںیم۔                    3                                                             دیلہ ںیم۔                   2                                             دیحرآابد ںیم۔                             1

ل                  :         (2  (      1)                                                                                     آہنم اوبانسحل    ےک انول اک انم۔  وسا
ِن زغل     ۔              2                                      دیفسایسہ رسخ         ۔                     1   وتق یک راتفر۔                    3                                                         اویا

ل                  :         (3 ن یک اہکوینں اک قلعت رتشیب آہنم اوبانسحل    یک                     وسا  (      1)                                                                                 ایسفنت ےس وہات ےہ۔ ا
  وبڑوھں یک۔                    3                                                             وچبں یک۔                   2   وعروتں یک   ۔                          1

ل                  :         (4 ن وک رات ےک اھکےن ںیم دای ایگ۔     وسا  (      2)                                                                                    ونوجا
ور  ۔                             1 ور رینپ ۔                   2                                             اڈنہرویٹ        ا ور اڈنہ۔                    3                                                               ایپز ا  دودھ ا

ل                  :         (5 ن وک رچواےہ ےن اپای                  وسا  (      1)                                                                                     ۔       ونوجا

۔ دنمرہج ذلی ںیم دےئ ےئگوساالت ےک  حیحص وجاابت  یک اشندنیہ ےئجیک۔    1   
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     لگنج ںیم۔                    3   ۔                   رھگ رپ2                                               ےلیٹ رپ۔                             1
ل                  :         (6 ن ےن اینپ وھبک اٹمیئ    ۔  وسا  (      1)                                                                                     ونوجا

 رشتب ےس۔                    3                                                            اپین ےس۔                   2                                               دودھ ےس۔                             1
 

 

 
 

ل           :  (1  ےہ؟آہنم اوبانسحل   ےک ااسفہن اک انم۔۔۔۔۔۔ وسا
 مت وکن وہ             ،                      ایسہ رُسخ         دیفس    وجاب     :            حیحص         

ل           : (2  ء وک ۔۔۔۔۔۔ ااسفہن اگنر یک دیپاشئ وہیئ؟ 1941یئم       10وسا

 آہنم اوبانسحل    حیحص            وجاب     :

ل           :  (3 ور                                                                              "                اہکین                       "وسا  ؟۔۔۔۔۔۔۔ ےک ااسفونی ومجمےع ںیہ                                  "                ابیئ وفلک                       "ا

 آہنم اوبانسحل                                   وجاب     : حیحص           

ل           :  (4 ر یک قیلخت یک ےہ۔وسا ور یلمع رجتابت یک اینبد رپ اےنپ رکدا  ۔۔۔۔۔۔۔۔ ےن زدنیگ ےک احداثت ا

 آہنم اوبانسحل                                   حیحص            وجاب     :
ل           :  (5  اوبانسحل ےک وادل ۔۔۔۔۔۔۔۔ ےھت۔ آہنموسا

 امرہِ اقونن  حیحص            وجاب     :
ل           :  (6 ِن زغل ۔۔۔۔۔ اک انول ےہ ؟وسا  اویا

 الیجین ابون  حیحص            وجاب     :
 
 

 
 

 
 
 

 

  دنمرہج ذلی ںیم دےئ ےئگ  اخیل وہگجں وک حیحص وجاابت ےس رُپ ےئجیک۔    2 

 یلمع اکم: 

رصتخم وساالت ےک وجاابت اکی ای دو ولمجں ںیم ےئھکل۔    1   
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ل                  :         (1 ن ےک اگؤں ںیم                        وسا  ؟احدہث شیپ آای اھت ایک ونوجا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔وجاب     :                    

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ل                  :         زی وک سک رطح   وسا  ؟یک یئگااسفہن                                  "                    اچہپن                    " ںیم داہیوتں یک امہمن ونا

   ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وجاب     :
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 
 
 

ل                  :         (1  ؟ااسفہن                                   "                 اچہپن                                    "             اک الخہص  ےئھکل اکآہنم اوبانسحل                        وسا
وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

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

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ل                  :         (2 روں  ےک ابرے ںیم  اینپ ولعمامت اک ااہظر ےئجیک            ااسفہن                                   "                 اچہپن                                                وسا امہ رکدا  ؟"              ےک 

وجاب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وساالت ےک وجاابت ےئھکلرحتری ےئجیک               :       ۔    2   
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

 آہنم اوبانسحل  ےس قلعتم آپ ایک اجےتن ںیہ ےئھکل؟ (3

وجاب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

 

 
 

 

ر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےہ ۔                                      "                اچہپن                       "ااسفہن               (1  اک رمزکی رکدا

 آہنم اوبانسحل    یک اہکوینں اک قلعت ارثک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایسفنت ےس وہات ےہ ۔ (2

ن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رپ اجرک ےب وہش وہ اجات ےہ۔ (3  ونوجا

 
 

 ٭٭٭٭٭
  

اخیل وہگجں وک حیحص وجاابت ےس رُپ ےئجیک۔    3   
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  ےہآدنرھارپدشی یک اجبن ےس تفم میسقت ےک ےئلہی اتکب وکحتم 

 

    
 

 

  
 

 ؟ےہڈارٹک اصدہق وناب رحسؔ      اک ایلص  انم ایک وسال       :     (1
 ۔ےہڈارٹک اصدہق وناب رحسؔ       اک ایلص  انم           اصدہق     آراء    وجاب     :                    

 ڈارٹک اصدہق وناب رحسؔ یک دیپاشئ بک اور اہکں وہیئ      ؟وسال       :     (2

ٹ و ر آدنرھا رپدشی ںیم وہیئ۔1957/ارپلی                8ڈارٹک اصدہق وناب رحسؔ       یک دیپاشئ                   وجاب     :
 ء وک علض گن 

  میلعت  اہکں وہیئ؟ڈارٹک اصدہق وناب رحسؔ       یک ادتبایئوسال       :     (3

 اامم ابڑہ اوکسل ںیم وہیئ۔   وجاب     :

 

و جوابات سواالت   

الت

اک اعترف                      :  ااسفہن اگنر  

 (اصدہق وناب رحسؔ ) 

 

 6۔        ااسفہن
 رٹیم رگات ےہ!

 

 دّومزابن رباےئ                         -              دّومورک ُبک        رباےئ   اسِل 
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 اصدہق وناب رحسؔ       یک اثونی میلعت اہکں وہیئ؟وسال       :     (4

 ۔             انمجن االسم بیط یج اہیئ اوکسل الیبس روڈ یئبمم ںیم وہیئ   وجاب     :
 یک ڈرگی احلص یک ؟۔زابونں ںیم امی ۔اے  نک ےک العوہ   ۔۔اےامی              اصدہق وناب رحسؔ       ےن اکردو   (5

 ۔یک ڈرگی احلص یک ۔دنہی اور ارگنزیی زابونں ںیم یھب امی ۔اے   وجاب     :
 اینپ دخامت ااجنم دے ریہ ںیہ؟  ںیم  اصدہق وناب رحسؔ       سک ہبعشوسال       :     (6

ی  رپورسیف یک تیثیح ےس امی ۔یس      اکجل          ،        وپھکیل              )علضِ راےئ  وجاب     : اصدہق وناب رحسؔ ہبعش دنہی ںیم اوسسئ
 ڑگھ(       اہمرارٹشا ںیم اینپ دخامت ااجنم دے ریہ ںیہ۔ 

 اک یقیلخت رفس بک رشوع وہا؟اصدہق وناب رحسؔ وسال       :     (7

 ۔             اصدہق وناب رحسؔ اک یقیلخت رفس اپوچنںی امجتع ےس رشوع وہا         وجاب     :
 ڈارٹک اصدہق وناب رحسؔ      اک الہپ ااسفہن بک اشعئ وہا؟وسال       :     (8

 اشعئ وہا۔ء ںیم 1980ڈارٹک اصدہق وناب رحسؔ       اک الہپ ااسفہن                      وجاب     :                    
 ؟      ںیہاصدہق وناب رحسؔ نک الصوتیحں یک احلم وسال       :     (9

ڈراہم ونسی ےک اسھت اسھت اکی    اصدہق وناب رحسؔ       اکایمب انول اگنر                       ، رتہبنی         ااسفہن اگنر                 اور اکی      ایھچ    وجاب     :
 وخش رکف اشرعہ یھب  ںیہ۔

 ےہ؟اصدہق وناب رحسؔ       اک وکاسن  انول اشاکہر یک تیثیح راتھک وسال       :     (10

 ےہ۔                                      "                اہکین وکیئ انُسؤ  اتماش                       "اصدہق وناب رحسؔ اک اشاکہر انول                   وجاب     :
 اصدہق وناب رحسؔ       اک رعشی ومجمہع اک انم ایک ےہ؟وسال       :     (11

 ۔  ومجمہع ےہ اک رعشی اصدہق وناب رحسؔ                                       "                ااگنروں ےک وھپل                       " وجاب     :
 ؟ ےہاک انم ایک  اصدہق وناب رحسؔ اک ااسفونی ومجمہع وسال       :     (12

 ۔ اصدہق وناب رحسؔ اک ااسفونی ومجمہع ےہ                                      "                شلخ ےب انم یس                       "   وجاب     :
 ؟ ےہ اک انم ایک ومجمہع ےک ےکڈراومں اصدہق وناب رحسؔ       وسال       :     (13

 ۔ ےہ                                      "                وھکموٹں ےک درایمن                       "اصدہق وناب رحسؔ        ےک ڈراومں ےک ومجمہع اک انم  وجاب     :
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 ںیم سک یک رواداد شیپ یک یئگ ےہ؟                                      "                رٹیم رگات ےہ !                       "ااسفہن              وسال       :     (1

شیپ ایک ایگ  وک  یسکیٹ ڈراویئر یک رواداد رغبیںیم یئبمم ےک رےنہ واےل اکی                            "                رٹیم رگات ےہ !                       "ااسفہن               وجاب     :
 ذہم  اسرے رھگ یک ذہم داری وہیت ےہ۔  رپ اسرے ےہ ۔سج 

 ؟   یسکیٹ ڈراویئر اک دن بک رشوع وہرک بک متخ وہات ےہوسال       :     (2
 ڈراویئر اک دن حبص وسریے اچر ےجب رشوع وہرکرات ایگرہ ےجب متخ وہات ےہ۔یسکیٹ  وجاب     :                    

 اعم وطر رپ یسکیٹ ڈراویئروں یک اعدت ایک وہ ا رکیت ےہ؟وسال       :     (3

وہیت ےہ ہک وہ اسمرفوں ےس ابت رکےت وہےئ یسکیٹ الچےت  ہی  اعم وطر رپ یسکیٹ ڈراویئروں یک اعدت وجاب     :
 ۔      ںیہ

 راویئر ارثک نک ابوتں رپ وگتفگ رکےت ںیہ ؟یسکیٹ ڈ (4

 ارثک یسکیٹ ڈراویئر وخد ےک احالت ےک اسھت اسھت احالِت احرضہ رپ یھب وگتفگ رکےت ںیہ ۔   وجاب     :
 یسکیٹ ڈراویئر ےک ےٹیب وک وکاسن رمض  القح وہایگ اھت ؟وسال       :     (5

 ریلمای اخبر                    اک رمض القح وہ ایگ اھت۔یسکیٹ ڈراویئر ےک ےٹیب وک              وجاب     :
 ایک؟ ایک ےس یسکیٹ ڈراویئر ےن  اپین یک لب زایدہ آےن یک وہج وسال       :     (6

 رساکری لن ےس اپین ڑکپان رشوع ایک  ۔  وجاب     :
 وچبں وک رساکری لن ےس اپین ڑکپان اسیک اتگل اھت؟وسال       :     (7

 وچبں وک رساکری لن ےس اپین ڑکپان ااھچ ںیہن اتگل اھت۔  وجاب     :
 ڈراویئر یک ویبی وک اےنپ وشرہ ےس سک ابت یک اکشتی وہا رکیت یھت؟وسال       :     (8

                                            !   رگات ےہ           رٹیم            :  ااسفہن                   

 ومعیم وساالت ووجاابت 
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 ۔                ہشیمہ اےنپ وشرہ ےس ہی اکشتی وہا رکیت یھت ہک وہ اس  ےک ےئل وتق ںیہن اکن اتل ےہ وک  دراویئر یک ویبی   وجاب     :
یکلہ ےس امرٹک کت ےنتک ےسیپ ادا ےئک؟وسال       :     (9  اسمرف شینم ےن ابئئٹ

 روےئپ ادا ےئک۔                      (65اسمرف شینم ےن ابہکیئ ےس امرٹک کت ھٹسنیپ                ) وجاب     :
 

 
 

 (      2)                                                                                     اصدہق آراء ایلص انم اھت   ؟  وسال                  :         (1
          الیجین ابون اک۔                    3                                     اصدہق وناب رحس اک۔                   2                                              ہلیکش ارتخ اک۔                             1

ٹ و ر واعق ےہ۔  وسال                  :         (2
 ( 3   )                                                                                   علض گن 

 ںیم آدنرھارپدشی  ۔                  3                                                        ںیم    رکانکٹ     ۔              2                                    ںیم  دمہیھ رپدشی        ۔                     1 
 (      2)                                                                                   ایک۔ ۔اصدہق وناب رحسؔ ےن اکردو ےک العوہ  امی۔اے                    وسال                  :         (3

  ارگنزیی اور اجاپین۔                    3                                                             ںیم دنہی اور ارگنزیی۔                   2  رعیب اور افریس   ۔                          1
 (    1)                                                                                  ۔   اصدہق وناب رحسؔ ہبعش ںیم دخامت ااجنم دے رےہ ںیہ  وسال                  :         (4

 ارگنزیی۔                    3                                                            اکردو    ۔                   2                                               دنہی۔                             1
 ( 3)                                                                                   ۔                      اصدہق وناب رحسؔ اک یقیلخت رفس رشوع وہات ےہ  وسال                  :         (5

 اپوچنںی امجتع ےس    ۔                    3  آوھٹںی امجتع ےس۔                   2                                             دوسںی امجتع ےس۔                             1
 (      2)                                                                                    اصدہق وناب رحسؔ اک الہپ ااسفہن اشعئ وہا    ۔  وسال                  :         (6

     1983۔                    3   1980۔                   2                                              1981۔                             1
 

 

 
 

 اصدہق وناب رحسؔ اک ۔۔۔۔۔۔۔۔ اشاکہر انول ےہ؟وسال       :     (1
 اہکین وکیئ انُسؤ اتماش     وجاب     :            حیحص        

۔ دنمرہج ذلی ںیم دےئ ےئگوساالت ےک  حیحص وجاابت  یک اشندنیہ ےئجیک۔    1   

  دےئ ےئگ  اخیل وہگجں وک حیحص وجاابت ےس رُپ ےئجیکدنمرہج ذلی ںیم ۔    2 
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 ؟۔۔۔۔۔۔۔۔ اک رعشی ومجمہع ےہ         "                                ااگنروں ےک وھپل                        "وسال       :     (2

 اصدہق وناب رحسؔ    حیحص            وجاب     :

 ؟شلخ ےب انم یس   ۔۔۔۔۔۔ اک ااسفونی ومجمہع ےہوسال       :     (3

 اصدہق وناب رحسؔ    حیحص            وجاب     :

 ۔۔۔۔۔۔۔ آای اھت۔یسکیٹ ڈراویئر ےک یلجب اک لب وسال       :     (4

 (              روےئپ                                        2000) حیحص            وجاب     :
 اسمرف یسکیٹ ںیم ۔۔۔۔۔۔ اقمم ےس وسار وہا اھت۔وسال       :     (5

یکلہ   حیحص            وجاب     :  ابئئٹ
 ۔۔۔۔۔۔ اک اھکل وہا ےہ۔ رٹیم رگات ےہ!             ااسفہنوسال       :     (6

 اصدہق وناب رحسؔ  حیحص            وجاب     :
 

 
 

 

 
 
 
 

 ؟یسکیٹ ڈراویئر یک رپاوٹی ڈارٹک یک اکشتی وک آپ سک رظنہی ےس دےتھکی ںیہ                        وسال                  :         (1
   ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب     :                    

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 اک العج ارگ رب وتق ہن ایک اجےئ وت وکیسن امیبری القح وہیت ےہ؟ریلمای  اخبر   وسال                  :         (2

 ۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وجاب     :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

 یلمع اکم: 

رصتخم وساالت ےک وجاابت اکی ای دو ولمجں ںیم ےئھکل۔    1   
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 "                 رٹیم رگات ےہ !                                    "                  ااسفےن              اک الخہص ےئھکل؟                       وسال                  :         (1
وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
لیصفت ےس  ؟ںیم یسکیٹ ڈراویئر ےن اسمرف ےس اےنپ ابرے ںیم ایک اہکااسفہن                                   "                 رٹیم رگات ےہ!                                     "                                       :             وسال              (2

 ےئھکل؟
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

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

      :               ےئجیکوساالت ےک وجاابت ےئھکلرحتری   ۔    2 
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  ےہآدنرھارپدشی یک اجبن ےس تفم میسقت ےک ےئلہی اتکب وکحتم 

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

 اصدہق وناب رحسؔ ےک ابرے ںیم ونٹ ےئھکل؟ (3

وجاب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

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

 
 

 

 اک رمزکی رکدار ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےہ ۔                                      "                رٹیم رگات ےہ !                       "ااسفہن               (1

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اک رعشی ومجمہع ےہ         "                                ااگنروں ےک وھپل                        " (2

 اصدہق وناب رحسؔ اک ۔۔۔۔۔۔۔۔ اشاکہر انول ےہ ۔ (3
 
 
 
 

 ٭٭٭٭٭

اخیل وہگجں وک حیحص وجاابت ےس رُپ ےئجیک۔    3   
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