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 انماجت ریما وت نُس ای عیمس    وسال                  :         (1

ج ے وخش وت رھک رات دنی ای عیمس
 من 

 اس رعش یک رشتحی ےئجیک؟  
اع نُس  ےل اور ےھجم ہشیمہ دن رات وخاحشل رھک ااجتل رکات ےہ ہک دمحم یلق بطق اشہ    وجاب     :                      ۔اے دخا وت ریمی دک
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 رُبا  رک رُباجنم وسں نج ای عیمس  
 اس رعش یک رشتحی ےئجیک؟ 

اع وگ ےہ ہک اے دخا وج ھجم ےس الھب رکات ےہ وت اکس اک  وج  اس رعش ںیم دمحم یلق بطق اشہ وجاب     : الھب رک  دخا ےس دک
 ۔ اور ھجم ےس رُبایئ ےس شیپ آات ےہ اکس  اک رُبا رک
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اور دونمشں  ےک ےئل یک آرزو رکات ےہ  دمحمیلق بطق اشہ  اس رعش ںیم رب ےس دووتسں ےک ےئل تنج    وجاب     :
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رکات ےہ ہک  دخا ای  سج رطح اوگنیٹ ںیم وسےن ےک اقمےلب ہنیگن اس رعش ںیم دمحم یلق بطق اشہ  ہی ااجتل  وجاب     :
 ۔داین ےک امتم وتختں ںیم  ریما تخت ریہے یک امدنن اتیمہ راتھک وہ)ریہا( یک اتیمہ زایدہ وہیت ےہ اکیس رطح 
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 رہش ےک ولگ وسں ومعمر رکریما   وسال                  :         (5

 رایھک وجں وتں درای ںیم نم ای عیمس ؟
 اس رعش یک رشتحی ےئجیک؟   

وہ اےنپ رہش دیحر آابد وک ولوگں ےس اےسی آابد  رکراہ ےہ ہک  دکاعےس ہی دمحم یلق بطق اشہ اس رعش ںیم رب  وجاب     :
   ۔ےہ  اجاتدرای وک ویلھچمں  ےس آابد راھک  رھک ےسیج 

رگن اسرا بطق   وسال                  :         (6  رُمادت اک مج ت ک

ی ں ای عیمس
 ؟ اویس اسر تہ دے عن 

 اس رعش یک رشتحی ےئجیک؟   
   ۔دمحم یلق بطق اشہ اس رعش ںیم اینپ اسری احوتجں و رمادوں    اور دیل آرزوؤں یک وبقتیل اچاتہ ےہ  وجاب     :

 
 

 
 

 اعدک   :  انماجت  
  واال  :  عیمس

 
 ُسک

 دوزخ  :  انگ
 ومیت  :  نیگن  
 یلھچم  :  نِم  

 
 

 
 
 

 

 یلمع اکم: 

دنمرہج ذلی ااعشر ڑپھ رک رشتحی ےئجیک۔۔   1   

 

:   ۔ لکشم اافلظ ےک ینعم       5   
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 انماجت ریما وت  نُس ای عیمس                       وسال                  :         (1

ج ے
 وت وخش رھک رات دنی  ای عیمس من 

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

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

 ریمے دواتسں وکں وتں دے تنج                       وسال                  :         (2

 ریمے دانمشں وکں انگ ای عیمس
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:     

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 لکس تخت رپ ریما ویں تخت رک                       وسال                  :         (3

 عیمساوگنیھٹ ہپ وجں ےہ ںیگن ای 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:     

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

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

 
 

 اصنب ںیم اشلم دمحم یلق بطق اشہ یک مظن  اک انم  اتبےیئ؟                       وسال                  :         (1
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   وجاب     :                    
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 ؟دمحم یلق بطق اشہ اک ااقتنل بک  وہا  وسال                  :         (2
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب     : 

اع وگ ےہ؟ےس  مظن  انماجت ںیم وکن دخا                        وسال                  :         (3  دک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وجاب     :
 دمحم یلق بطق اشہ یک یھکل وہیئ مظن اک انم  اتبےیئ؟                       وسال                  :         (4

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

 
 

 دمحم یلق بطق اشہ   رپ ونٹ ےئھکل ؟                       وسال                  :         (1
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   وجاب     :                    

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

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 انماجت                                   "            اک الخہص ےئھکل ؟                    مظن                                 "                          وسال                  :         (2

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

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ؟مظن  "          انماجت           "       ںیم دمحم یلق بطق اشہ  ےن نک ایخالت اک  ااہظر ایک ےہ     وسال                  :         (3

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

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

 
 

 
 دمحم یلق بطق اشہ  ےن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رہش یک اینبد  ڈایل۔ (1

 دمحم یلق بطق اشہ اک ااقتنل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہنس ںیم وہا۔ (2

 دمحم یلق بطق اشہ اےنپ رہش وک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےس آابد رانھک اچاتہ ےہ ۔ (3

 
 

 ٭٭٭٭٭
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 1مظن        ۔
 ابرش

   

 

 ہّصحِ  وقادع
 

 

    
 

 

  
 

                          ؟                                                                                                                             ےہالعہم اابقؔل اک الص انم  ایک   وسال                  :         (1
 ۔ ےہالعہم اابقؔل اک الص انم   دمحم اابقل ؔ وجاب                        

                                                      ؟                                                                                                                            العہم اابقؔل  یک دیپاشئ  بک اور اہکں  وہیئ  وسال                  :         (2
 ء وک ایسوکلٹ ) اپاتسکن( ںیم وہیئ۔1877العہم اابقؔل یک دیپاشئ  وجاب     :                                                                                                                                                                         

 ؟ااتسلگنن اک رفس ایک بک اٰیلع میلعت  یک رغض ےس العہم اابقل ؔ ےن      وسال                  :     (3

 ۔ء ںیم ااتسلگنن  اک رفس  ایک1905العہم اابقؔل  ےن اٰیلع میلعت  یک رغض ےس وجاب     :  

 ؟ےہالعہم اابقؔل وک  سک مسق ےک اشرع یک تیثیح احلص   وسال                  :         (4

 ۔ےہالعہم اابقل ؔ وک اکردو اور افریس ےک اتممز و رفنمد    ،           دنلب یفسلف  و داوشنر  اشرع  یک تیثیح احلص وجاب     :  

 

 

 

 

 

 ّومدک زابن رباےئ                         -ورک ُبک        رباےئ   اسِل اّول              

 مظن 

 اّلعہم اابقلؔ 

و جوابات   سواالتعمومی    

اک اعترف                      : اشرع   

اکی اہپڑ اور رہلگی۔        2  
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 ہی اتکب وکحتم آدنرھارپدشی یک اجبن ےس تفم میسقت ےک ےئل ےہ 11   

 

 ؟ےہالعہم اابقل ؔ  یک اشرعی اک وموضع ایک   وسال                  :         (5

 ۔ےہالعہم اابقل ؔ  یک اشرعی اک وموضع  ہفسلف ِ وخدی  وجاب     :  
 ؟ےہ اابقؔل ےن وچبں ےک ےئل سک مسق  یک ومظنں وک اھکل  وسال                  :         (6

 ۔ےہ اابقؔل ےن وچبں ےک ےئل  اکیف تحیصن  آومز ومظنں  وک اھکلوجاب     :  
 ؟وک سک رعشی ومجمےع ےس ایل ایگ ےہ          "اکی اہپڑ اور رہلگی                                "آےکپ اصنب ںیم وموجد العہم اابقؔل یک مظن  وسال                  :         (7

 ۔ےہ         ایل ایگےس             "                     ابگنِ درا            "وک العہم اابقؔل ےک رعشی ومجمےع                              "اکی اہپڑ اور رہلگی                                "مظنوجاب     :  

 ؟العہم اابقؔل ےک ُکک  ےنتک  رعشی ومجمےع ںیہ  وسال                  :         (8

 ۔ العہم اابقؔل ےک ُکک  اچر   رعشی ومجمےع  ںیہوجاب     :  
 اتبےیئ؟العہم اابقل ؔ  ےک رعشی ومجموعں ےک انم   وسال                  :         (9

 ۔اراغمِن اجحز ںیہ۔    4  ۔                    رضِب میلک3                                                            ابِل ربجلی۔                   2                                             ابگنِ درا۔                             1 وجاب     :  
 ؟اابقؔل یک وافت بک اور اہکں وہیئ العہم  وسال                  :         (10

 ۔ء وک وہیئ1938العہم  اابقؔل یک وافت الوہر ںیم  وجاب     :  
 ؟العہم اابقؔل ےک افریس رعشی ومجموعں ےک انم اتبےیئ  وسال                  :         (11

 ۔       "اراغمِن اجحز                       اور                    رضِب میلک                                           "العہم  اابقؔل ےک افریس  رعشی ومجموعں ےک انم ہی ںیہ ۔ وجاب     :  
 ؟دای ایگوکحتم رباطہین  یک اجبن ےس العہم اابقؔل وک  وکاسن اطخب   وسال                  :         (12

 ۔ونازا ایگےس اطخب  ےک                             "رس                                        "                           وکحتم رباطہین  یک اجبن ےس العہم اابقؔل وک                         وجاب     :  

 ؟مظن ےک وغلی ینعم ایک ںیہ  وسال                  :         (13

 ۔ مظن ےک وغلی ینعم ومیت رپوان ای آراہتس رکےن ےک ںیہوجاب     :  
 یح ونعمں ںیم مظن  ےسک ےتہک ںیہ؟االطص  وسال                  :         (14

 ںیمدااتسن اک انم  ےہ ۔سج  وظنمم یح ونعمں ںیم مظن اکی ایبہین فنصِ نخس ےہ ینعی اکی االطصوجاب     :  
 ۔    ایبن ایک اجات ےہ لسلست ےک اسھتواہعق وک  رتبیت وار 
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 وک سک اشرع ےن  اھکل؟  "                     اکی اہپڑ اور رہلگی                   "مظن               وسال                  :         (1
 ےن اھکل۔وک العہم اابقؔل     "                     اکی اہپڑ اور رہلگی                   "مظن    وجاب     :                    

 ںیم اہپڑ ےن  رہلگی ےس ایک اہک ؟  "                     اکی اہپڑ اور رہلگی                   "مظن               وسال                  :         (2

رہلگی ےس اہک ہک وت ومعمیل وھچاٹ  اسریقح اجونر ےہ ۔ریمی ںیم اہپڑ ےن   "                     اکی اہپڑ اور رہلگی                   "مظن              وجاب     :
اطتق  اور اشن ےک آےگ ریتا وکیئ ووجد ںیہن۔ الھب ںیم اہکں اور وت اہکں ھجت ںیم ارگ ذرا  یھب رشم وہوت اج ےک اپین 

 ۔       ںیم  ڈوب رم
 دای؟رہلگی ےن اہپڑ وک  ہنم وتڑ وجاب سک رطح   وسال                  :         (3

ریمی رطح اِدرھ اکدرھ وھگم رک  رہلگی ےن اہپڑ ےس اہک  وت وت انم اک ڑبا ےہ ارگ اینپ اطتق اک ھجت وک رغور ےہ وت   وجاب     :
نکیل ھجت  ےس ہی ںیہن وہاتکس ےہ۔وت اینت ڑبایئ رکات ےہ وت رہ رطح رحتک رکےن یک ِداھکاھک اور اھچہیل ذرا وتڑ رک  دِ 

  ڑبا وکیئ وھچاٹ دخا یک تمکح ےہ۔الصتیح ںیہن راتھک ۔وکیئ
 رحتک ےک ینعم ایک ںیہ؟  وسال                  :         (4

 رحتک ےک ینعم ھچک رک ِداھک ےن ےک ںیہ۔ وجاب     :
 ےب  رحیتک ےس ایک رماد ےہ؟  وسال                  :         (5

 ےک اقلب ہن وہےن ےک ںیہ۔ےب رحتک ےس رماد ھچک ہن  رکےن ےک ںیہ ۔یسک یھب اکم   وجاب     :
 اہپڑ وک سک ابت رپ رغور اھت؟  وسال                  :         (6

 اہپڑ وک اینپ اطتق و ڑبایئ رپ رغور اھت۔   وجاب     :
 ؟رہلگی ےک ذرہعی ایک قبس اتلم ےہ  وسال                  :         (7

کی اہپڑ اور رہلگیا                                   مظن                   :       

 
 ومعیم وساالت ووجاابت
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انبیئ  وہیئ اس داین ںیم وکیئ یھب زیچ ےب اکر  ای ریغ رضوری ںیہن رہلگی ےک ذرہعی ہی اتب ای ایگ ےہ ہک دخا یک  وجاب     :
ےہ ۔دخا ےن اینپ اینپ رضورت یک اخرط رہ زیچ وک داین ںیم راھک ےہ ایس ےئل یسک یھب زیچ وک ڑبا ای وھچاٹ  ای ےب اکر ای رُبا 

 ۔ےنہک اک قح یسک وک احلص ںیہن ےہ یہی اس مظن اک رتہبنی ایپم  یھب ےہ
 ؟ ےس ایک درس  دانی اچےتہ ںیہ      "اکی اہپڑ اور رہلگی                "           مظن               العہم اابقلؔ  :                    وسال       (8

م              ےناابقؔل  العہم         وجاب     :
آدیم وک رغور و ربکت ےس دور رےنہ اک درس دےتی ےک ذرہعی رہ         "اکی اہپڑ اور رہلگی                "           ن ؔظ 

 ۔ںیہ
 ںیم سک  یک وگتفگ وک ایبن ایک ایگ ےہ؟        "اکی اہپڑ اور رہلگی                "           مظن               وسال                  :         (9

 ںیم اہپڑ اور رہلگی یک آیسپ وگتفگ  وک اتب ای ایگ ےہ۔        "اکی اہپڑ اور رہلگی                "           مظن             وجاب     :         
 ؟ایک تحیصن یک یئگ ےہںیم        "اکی اہپڑ اور رہلگی                "           مظن               وسال                  :         (10

اور  ےس دور  رےنہ ںیم اےھچ اور رُبے اواصف وک اتبےت وہےئ رخف ورغور         "اکی اہپڑ اور رہلگی                "           مظن              وجاب     :
 ایھچ اعدوتں  وک اانپ ےن اور لمع رکےن یک تحیصن یک یئگ ےہ۔ 

 

 
 

   

 (                                                       2)                                                                                           العہم اابقؔل   یک دیپاشئ بک اور اہکں وہیئ۔  وسال                  :         (1
 ء1878             اپاتسکن۔                    3                            ء1877ایسوکلٹ             ۔                   2                                 ء1870             ہنٹپ ۔                             1

 (                                                       1)                                                                                            اشرع وکن ےھت۔یفسلف و داوشنر   وسال                  :         (2
     ارتخ االامین۔                    3                                        انرصؔ اکیمظ۔                   2               العہم اابقؔل   ۔                             1

 (                                                       3)                                                                                            ابگنِ درا سک اک رعشی ومجمہع ےہ؟وسال                  :         (3
 العہم اابقؔل   ۔                    3                                                 ۔                   اسرؔح دلایھونی          2                                              ارتخاالامین۔                             1

 (                                                      2ہی اافلظ سک مظن ےس ےئل ےئگ  ںیہ ۔)                                                                                        "ےھجت وہ رشم وت اجےک اپین ںیم ڈوب رمے       "        وسال                  :    (4

 اے رشفی ااسنون!    ۔                    3                                                اکی اہپڑ اور رہلگی۔                   2                                               انماجت۔                             1 
 (                                                       3)                                                                                         ہی اافلظ سک ےن سک ےس اہک ۔"وج وت ڑبا ےہ وت ھجم اس رنہ داھک ھجم وک "  وسال                  :         (5

  دنمرہج ذلی ںیم دےئ ےئگوساالت ےک   حیحص وجاابت  یک اشندنیہ ےئجیک۔۔  2
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 رہلگی ےن اہپڑ ےس۔                    3                                                اشرع ادبی ےس۔                   2                                              ابداشہ ےن ونرک ےس۔                             1 
 (                                                      2)                                                                                         ۔ںیم اشلم  ےہسک رعشی ومجمےع         "اکی اہپڑ اور رہلگی                "           مظن               وسال                  :         (6

     رضِب میلک۔                    3                                                 ابگنِ درا۔                   2                                               ربجلیئابِل ۔                             1 
 (                                                       1)                                                                                            العہم اابقؔل یک وافت بک وہیئ ۔  وسال                  :         (7

 ء1938ایسوکلٹ             ۔                    3                                             ء1877۔                   اپاتسکن             2                                              ء1938الوہر             ۔                             1
 

 
 

 

 ۔ رباطونی وکحتم ےن العہم اابقؔل وک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اطخب ےس ونازا  وسال                  :         (1
         "                رس"            وجاب     :            حیحص         

 ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےتلم ںیہالعہم اابقؔل ےک رعشی ومجمےع افریس زابن ںیم   وسال                  :         (2

  (2دو                      ) حیحص            وجاب     :

 ۔العہم اابقؔل ےک اکردو رعشی ومجموعں ےک انم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیہ  وسال                  :         (3

 ابِل ربجلیئ              ابگنِ درا                                       ،             حیحص            وجاب     :

 ہفسلفِ وخدی ےک اشرع  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیہ۔  وسال                  :         (4

 العہم اابقلؔ  حیحص            وجاب     :
 ڑبایئ اک رغور ۔۔۔۔۔۔۔۔۔وک اھت۔ںیم اینپ اطتق و          "اکی اہپڑ اور رہلگی                "           مظن               وسال                  :         (5

 اہپڑ وک  حیحص            وجاب     :
 رحتک یک الصتیح ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیم  وموجد یھت ۔   وسال                  :         (6

 رہلگی  حیحص            وجاب     :
 
 
 
 

  ےئجیک۔دنمرہج ذلی ںیم دےئ ےئگ  اخیل وہگجں وک حیحص وجاابت ےس رُپ ۔    3
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 ےک آاغز ںیم  اہپڑ رہلگی ےس ایک اتہک ےہ؟          "اکی اہپڑ اور رہلگی                "           مظن               وسال                  :         (1
مظن ےک آاغز ںیم اہپڑ رہلگی ےس اتہک ےہ ہک دخا یک دی وہیئ الصتیح ےس وت ےنلچ رھپےن ےک اقلب وہیئ    وجاب     :

اور وت اہکں ریمے آےگ وت اکی   اہکں ورہن ریمی اطتق و ڑبایئ ےک آےگ ریتی وکیئ تیثیح یہ ںیہن ۔ الھب ںیم 
 ۔ومعمیل وھچاٹ اس اجونر ےہ

 ؟ی اہپڑ ےس ایک یتہک ےہ؟ ای               رہلگی ےن اہپڑ ےک ڈنمھگ وک ےسیک وتڑارہلگ  وسال                  :         (2
یک اتیمہ ےہ ۔ وکیئ وھچاٹ                    وکیئ ڑبا ںیہن ۔وکیئ داین ںیم  رہ زیچ  یک انبیئ وہیئدخا ہک  رہلگی اہپڑ ےس یتہک ےہ  وجاب     :

وت ڑبا  ںیہ۔ہی بس دخا یک تمکح  ےہ۔رہلگی  یتہک ےہ ہک   الصںیتح ۔رہ زیچ یک اینپ وصخمصاطوتقر وکیئ زمکور ںیہن
اہپڑ رہلگی یک ابوتں ےک آےگ ےب  ںیہن اتکس اور اکلھچ وکد ںیہن اتکس ۔ ریمی رطح اھچہیل رتک رگماطوتقر ےہ  اورےہ 

 ۔ سب ےہ ویکہکن وہ رصف ڑبا ےہ اس ںیم رحتک یک الصتیح  وموجد ںیہن
 ںیم سک ےک اےھچ اواصف وک اتبای ایگ ےہ؟             "اکی اہپڑ اور رہلگی                "           مظن                وسال                  :         (3

 وخویبں  اور الصوتیحں  وک اتبای ایگ ےہ۔                           یک            "                                   رہلگی                                         "         ںیم           "اکی اہپڑ اور رہلگی                "           مظن                وجاب     :
 ؟اس مظن اک رتہبنی ایپم ایک ےہ  وسال                  :         (4

 اک رتہبنی ایپم ہی ےہ ہک رحتک یہ زدنیگ ےہ اور ےب رحیتک ومت ےہ۔            "اکی اہپڑ اور رہلگی                "           مظن              وجاب     :
 ںیم وکن اتیج اور وکن اہرا؟            "اکی اہپڑ اور رہلگی                "           مظن               :        وسال                   (5

اہپڑ وک اےنپ رخف و رغور یک وہج ےس اہر وہیئ اور رہلگی  وک وصخمص ںیم              "اکی اہپڑ اور رہلگی                "           مظن              وجاب     :
 ۔  رحںیتک الصوتیحں  یک وہج ےس تیج وہیت ےہ

 

 
 

 ،                ربکت           ڈنمھگ  :  رغور  
 ھجمس  :  وعشر

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

۔ لکشم اافلظ ےک ینعم          :5   
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 تیثیح  :  اسبط
 اطتق  :  دقرت  

 
 

 
 
 

 

 ؟ ےئیھکلاےنپ اافلظ ںیم ؟اہپڑ ےن رہلگی ےس ایک اہک                        وسال                  :         (1
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:     

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

 ؟رحتری ےئجیکاور وخویبں وک  ں رہلگی یک الصوتیح                       وسال                  :         (2
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:     

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

 ںیم سک مسق یک تحیصن یک یئگ ےہ؟             "اکی اہپڑ اور رہلگی                "           مظن                                    وسال                  :         (3
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:     

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 رحتک و لمع اک ایپم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مظن ںیم اتلم ےہ۔ (4

 ےس ایل ایگ ےہ  ۔ ۔۔۔رعشی ومجمہعاکی اہپڑ اور رہلگی                       " وک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔    مظن                                       "                        (5

 
 
 
 
 

 ٭٭٭٭٭

 

اخیل وہگجں وک حیحص وجاابت ےس رُپ ےئجیک۔۔   5   



 

 

ے رشفی ااسنون!ا                       – مظن                ورک ُبک رباےئ اسِل اّول 

 ہی اتکب وکحتم آدنرھارپدشی یک اجبن ےس تفم میسقت ےک ےئل ےہ 20   

 

 

 

 

 

 1مظن        ۔
 ابرش

   

 

 ہّصحِ  وقادع
 

 

    
 

 

  
 

                          ؟                                                                                                                             ےہاک الص انم  ایک  اسرحؔ دلایھونی   وسال                  :         (1
 ۔ ےہدبعایئحل اک الص انم   اسرحؔ دلایھونی     :وجاب                      

                                                      ؟                                                                                                                            اسرحؔ دلایھونی بک اور اہکں دیپا وہےئ  وسال                  :         (2
 ۔ء وک                      دلایھہن ںیم دیپا وہےئ1922اسرؔح دلایھونی  وجاب     :                                  

 ؟ادیب زدنیگ اک آاغز بک ےس وہا یکاسرحؔ دلایھونی    وسال                  :         (3

 ۔ادیب زدنیگ اک آاغز  اکجل ےک زامےن ےس وہا یکاسرؔح دلایھونی  وجاب     :  

 ؟اسرحؔ دلایھونی  نک رجدیوں ےک اڈیرٹی رےہ   وسال                  :         (4

 ےک اڈیرٹی رےہ۔                 "                     وسریا           "               اور         "                     ادِب فیطل           "اسرحؔ دلایھونی   وجاب     :  

 

 

 

 

 

 

 

 ّومزابن رباےئ دک                         - اّول               ورک ُبک        رباےئ   اسِل 

۔        اے رشفی ااسنون!3  

 اسرحؔ   دلایھونی

و جوابات   سواالتعمومی    

 اشرع  اک اعترف                      :

 مظن
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 ؟رعشی ومجمےع ےک وسیبں اڈینشی اشعئ وہےئ           سک اسرحؔ دلایھونی ےک  وسال                  :         (5

 ۔ےک وسیبں اڈینشی  اشعئ وہےئ                  "                     ایخلتں           "ےک رعشی ومجمےع                اسرحؔ دلایھونی  وجاب     :  
 ؟وک نک اانصف رپ دقرت احلص یھت  اسرحؔ دلایھونی   وسال                  :         (6

 ۔اانصف رپ دقرت احلص یھت               "                     تیگ           "               "                     مظن           "                   "                     زغل           "وک             اسرحؔ دلایھونی  وجاب     :  
 ؟یک وطلی  مظن اک انم اتبےیئ   اسرحؔ دلایھونی   وسال                  :         (7

 ےہ۔                "                     رپاھچایئں           "یک وطلی مظن                            اسرحؔ دلایھونی  وجاب     :  

 ؟ےہ اشلماسرؔح ےک سک رعشی ومجمےع ںیم                  "                     رپاھچایئں           "مظن   وسال                  :         (8

                 "                     رپاھچایئں           "ںیم  ایکن وطلی مظن                                     "                     وکیئ وخاب ںینب ہک آؤ            "ےک رعشی ومجمےع        اسرحؔ دلایھونی   وجاب     :  
 ۔اشلم ےہ

 ؟ےکےیل تیگ اھکل رکےت ےھتسک     اسرحؔ دلایھونی   وسال                  :         (9

 ۔    وملفں ےک  ےیلتیگ اھکل رکےت ےھتاسرحؔ دلایھونی   وجاب     :  
 ؟یک تیفیک یتلم ےہ سک مسق اسرحؔ یک اشرعی ںیم    وسال                  :         (10

 ؟یک اشرعی ںیم  ےب اسیگتخ اور زغتل یک تیفیک یتلم ےہاسرؔح دلایھونی  وجاب     :  

 ؟وک اینپ ومظنں اک وموضع انبای ےہےن نک اسملئ اسرحؔ دلایھونی    وسال                  :         (11

 وک اینپ ومظنں ںیم شیپ ایک ےہ۔ےن        امسیج         ،   ایسیس               اسملئ   اسرحؔ دلایھونی   وجاب     :  
 ؟اسرحؔ دلایھونی یک  وخیب ایک یھت  وسال                  :         (12

 ۔یھت ہک وہ وجاین ےک ذجابت وک ہقیلس ےس شیپ رکےن ںیم امکل رےتھک ےھتیک وخیب ہی اسرحؔ دلایھونی   وجاب     :  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

اے رشفی ااسنون!مظن                   :                                          

 

 ومعیم وساالت ووجاابت 
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 ؟سک سپ رظنم ںیم یھکل یئگ  "                     اے رشفی ااسنون!                   "مظن               وسال                  :         (1
 ۔اپاتسکن یک گنج ےک سپ رظنم ںیم یھکل یئگ و دنہواتسن    "                     اے رشفی ااسنون!                   "مظن              وجاب     :                    

 وک سک اعمدہے رپ رشن ایک ایگ؟   "                     اے رشفی ااسنون!                   "مظن               وسال                  :         (2

 ۔        ایک ایگاعمدہہ ِ اتدنقش     رپ رشن وک    "                     اے رشفی ااسنون!                   "مظن              وجاب     :
 ؟ اخرط رشن ایک ایگسک یکوک    "                     اے رشفی ااسنون!                   "مظن               وسال                  :         (3

 ۔وک انم یک اخرط رشن ایک ایگ    "                     اے رشفی ااسنون!                   "مظن              وجاب     :
 ؟نک ےس اخمبط وہےت ںیہ  اور ایک رف امےت ںیہ ںیم اسرحؔ  مظن   وسال                  :         (4

وہےئ گنج ےک اخمفل وہرک گنج  وہےت ےس اخمبط  ں مظن ںیم  اسرحؔ دلایھونی داین ےک دھجمسار ااسنون  وجاب     :
ن اتنجئ  وک اٹےنل  ای روےنک یک تحیصن رکےت ںیہ اور گنج ےک ذرہعی وہےن واےل اصقنانت  وک یھب واحض رکےت اور ابتہ کک

 ۔ںیہ
 ؟اجتوزی شیپ رکےت ںیہ ایک مظن ےک دورسے  ےّصح ںیم   اسرحؔ گنج وک اٹےنل ےک ےئل   وسال                  :         (5

ااسنن وک گنج ےک ےئل فلتخم دیمان یھب ںیہ  ہک  دورسے ےّصح ںیم رفامےت ںیہ  مظن ےک  اسرحؔ دلایھونی :     وجاب
لقع ےک ذرہعی زدنیگ ےک  ےہ۔ اور ہی وجتزی شیپ رکےت ںیہ  ہک  لتق واغرت رگی ےک ےئل یہ گنج رضوری ںیہن

  ۔،              اہجتل   ےک الخف یھب آواز ااھٹیئ اجیتکس ےہ رب ربتیدرگی دیماونں  ےسیج روشت وخری   ،                انااصنیف            ،                  ملظ                            ،    
 ؟ایخل ےہ  ایک قلعتم اشرع اسرحؔ دلایھونی اکگنج ےک   وسال                  :         (6

قلعتم اشرع اک ایخل ےہ ہک گنج وخد یہ اکی اسفد ےہ اور اسفد یھبک یسک مسلئ ہ اکلح ںیہن  ےسگنج    وجاب     :
 ۔ںیہنری "          وہ وت رھپ ایسی وگنجں اک اامتہم رضو   وہاتکس ۔ ارگ گنج اک دصقم                                     "                               انم                             

 ؟اسرحؔ مظن ےک آرخ ںیم ایک رفامےت ںیہ  وسال                  :         (7

مظن ےک آرخ ی ےّصح ںیم  رہ مسق یک رُبایئ و اصقنانت یک اخمتفل رکےت ںیہ     الفح و وبہبدی اسرحؔ دلایھونی   وجاب     :
اواصف وااعفل یک دیلقت و لمع یک  اچریگ                      ،     اچسیئ                  ، ملع            ورنہ                 اک درس           دےتی وہےئ اےھچانم   والسیتم              ،                 ااحتد و اھبیئ 

 ۔اتدیئ رپ زور دےتی ںیہ
 ؟ اسرحؔ سک رطح یک وگنجں یک اخمتفل رکےت ںیہ  وسال                  :         (8

 ،                     ،             ااقتنم لتق                 واغرت رگی                ،                      روشت وخری        دعاوت                   و           اغبوت                     ،                 دینمش                    ورفنت             اسرحؔ دلایھونی   وجاب     :
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 اک ابثع ےننب وایل وگنجں یک اخمتفل رکےت ںیہ۔ ااسنن اور ااسنتین ےک ےیل اصقنن انااصنیف       ،            ملظ رغض         وھجٹ و
 ؟اسرحؔ سک رطح یک وگنجں یک امحتی رکےت ںیہ  :                          وسال (9

رہ مسق یک رُبایئ وک وھچڑ رک دصاتق وملع ورنہ اور ایھچ ابوتں یک اتدیئ رپ زور دےتی وہےئ اسرحؔ دلایھونی  وجاب     :         
دردی          ،            ااحتد          ،            اھبیئ اچریگ                   انم والسیتم               ،   ُ اولینط               ،                    ااسنتین  ہم وگنجں یک  یک اخرط وہےن  وایل دعل وااصنف      حک

 ۔امحتی رکےت ںیہ
 ؟ےک ذرہعی ایک ایپم اتلم ےہ       "                اے رشفی ااسنون! "           مظن               وسال                  :         (10

احلصِ انم وہان اچےئہ ارگ  گنج اک   ےک ذرہعی  اشرع ہی ایپم دانی اچاتہ ےہ ہک       "                اے رشفی ااسنون! "           مظن              وجاب     :
 ۔ "               انم                          "      یہ      اس مظن اک ایپم ےہ          ےب وسد و ےب اکر ںیہ ۔ احلصِ گنج اک دصقم انم ہن وہ وت رھپ ایسی ںیگنج

 ؟امحتی رکےت ںیہسک رطح یک وگنجں ےک اامتہم یک اسرحؔ دلایھونی    وسال                  :         (11
 ۔وایل وگنجں ےک اامتہم رپ زور دےتی ںیہوہےن انم یک اخرظ  وجاب     :

 

 
 

   

 (                                                     2)                                                                                          یک دیپاشئ بک اور اہکں وہیئ۔   اسرحؔ دلایھونی  وسال                  :         (1
 ء اپاتسکن1922۔                    3                            ء دلایھہن1922۔                   2                                 ء دلایھہن1822 ۔                             1

 (                                                       1)                                                                                        ۔اکجل ےک زامےن ںیم اسرحؔ دلایھونی نک رجدیوں ےک اڈیرٹی رےہ  وسال                  :         (2
     امہویں           ،              ابص۔                    3                                        اکنفر و اکہشر۔                   2                 ادِب فیطل        ،                وسریا۔                             1

 (                                                       1                       )                                                                    ؟اسرحؔ دلایھونی یک وطلی مظن اک انم اتبےیئوسال                  :         (3
    رہگاایئں     ۔               3                                                            وجاینں۔                   2                                              رپاھچایئں۔                          1

 (                                                      3)                                                                                          ۔ اسرحؔ دلایھونی   ےک رعشی ومجمہع اک انم اتبےیئ   وسال                  :         (4

     وکیئ وخاب ںینب ہک آؤ ۔                    3                                                 اسےئ ےلت۔                   2                                              اچدن اتروں اک نب۔                             1 
 (                                                       2)                                                                                         ۔سک سپ رظنم ںیم یھکل یئگ      "اے رشفی ااسنون!                            "مظن                         وسال                  :         (5

 ریہوامیش یک گنج۔                    3                                                دنہواتسن و اپاتسکن یک گنج۔                   2                                              اہبر و ہنٹپ یک گنج۔                             1 

  دنمرہج ذلی ںیم دےئ ےئگوساالت ےک   حیحص وجاابت  یک اشندنیہ ےئجیک۔۔  2
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 (                                            3)                                                                                          ۔اک وموضع ایک اھت            "اے رشفی ااسنون!                            "مظن                         وسال                  :         (6

     انم    ۔                3                                                 اسفدات۔                   2                                               گنجِ آزادی۔                             1 
 

 
 

 

 ۔ اسرحؔ دلایھونی یک وطلی مظن اک  انم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےہ  وسال                  :         (1
         "                رپاھچایئں"            وجاب     :            حیحص         

 ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ادب ِ فیطل اور          وسریا         ےک اڈیرٹی رےہ  وسال                  :         (2

 اسرحؔ دلایھونی حیحص            وجاب     :

 ۔ےک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رعشی ومجمےع ےک وسیبں اڈینشی اشعئ وہےئ  اسرحؔ دلایھونی  وسال                  :         (3

 ایخلتں حیحص            وجاب     :

 ۔وک دنسپ رکےت ےھت یک امحتی ںیم گنج رکےن ۔۔۔۔۔   اسرحؔ دلایھونی  وسال                  :         (4

 ،                   ااحتد     وانم                    ۔        ااصنف                          ،                         دصاتق                        ،                   ااسنتین             قح یبلط              ،                       حیحص            وجاب     :
 ۔اخمتفل ںیم گنج یک نیقلت یک ےہیک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اسرحؔ دلایھونی  وسال                  :         (5

  دعاوت     اغبوت             و رفنت           روشت وخری           ،          لتق         واغرت  رگی                    ،                   وھجٹ  انااصنیف          ،        حیحص            وجاب     :
 ۔ ۔۔ایپم اتلم ےہومجمیع اابتعر ےس مظن                            "                   اے رشفی ااسنون!                    "         ےس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔   وسال                  :         (6

  انم و ااحتد               و     اھبیئ اچریگ حیحص            وجاب     :
 اسرؔح دلایھونی یک مظن اک انم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ ۔   :                      وسال     (7

             "اے رشفی ااسنون!                            " حیحص            وجاب     :
 
 
 
 
 
 

  دنمرہج ذلی ںیم دےئ ےئگ  اخیل وہگجں وک حیحص وجاابت ےس رُپ ےئجیک۔۔    3
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 ؟وک سک یک اخرط وکےسن اعمدہے ےک تحت اھکل ایگ          "                اے رشفی ااسنون!"           مظن               وسال                  :         (1
 ۔ایگ۔ اور اعمدہہِ اتدنقش ےک تحت اھکل ایگوک   انم یک اخرط اھکل            "                اے رشفی ااسنون!"           مظن                وجاب     :

 رصتخم ےئھکل۔ ؟ایک ےہایخالت اک ااہظر  ےن نک ےک آاغز ںیم  اشرع            "                اے رشفی ااسنون!"           مظن               وسال                  :         (2
ڑبا  وخد  ہک گنج اخمبط وہےت وہےئ اتہک ےہ مظن ںیم رشفی ااسنون! ینعی دھجمسار ولوگں ےس   ےن  اشرع وجاب     :

 ۔ وایل وگنجں وک روانک اچےئہ ایس ںیم دنملقعی ےہہلئسم ےہ رطخہ ای اصقنن دیپا رکےن  
 ؟  اک        ایک بلطم ےہ                           "؛                    رھگ الجان یہ ایک رضوری ےہ                     رھگ یک اترایکیں اٹمےن وک               "        وسال                  :    (3

ادنریھے وک اٹمےن ےک ںیم اسرحؔ دلایھونی رفامےت ںیہ  ہک اےنپ رھگ ےک            "                اے رشفی ااسنون!"           مظن                وجاب     :
 ۔                          اشرع گنج ےک الخف آواز اکاھٹ رک انم اک درس دے راہ ےہ۔ےہ  ااسنتین  ںیہن الجان   وک  ےئل یسک اور ےک رھگ

 

 
 

 داین  :  اعمل  
 زدنیگ  :  زتسی
 اکانٹ ۔        لتق  :  تشک

 دنملقعی۔   وخیش  :  رخد  
 ومت  :  رمگ
 رغیبی  :  االفس

 اقضب وہ اجان  :  طلست  
 

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

۔ لکشم اافلظ ےک ینعم          :5  
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 ؟ےک ذرہعی اشرع ایک ایپم دانی اچاتہ ےہ رصتخماً ےئھکل            "                اے رشفی ااسنون!"           مظن                                    وسال                  :         (1
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:     

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

"            ںیم اسرحؔ دلایھونی سک رطح یک وگنجں اک اامتہم رضوری رقار دےتی ںیہ                  اے رشفی ااسنون!"           مظن                                    وسال                  :         (2
 ؟اےنپ اافلظ ںیم اھجمسےیئ

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ےئھکل۔ ؟یک امحتی ںیم ےھت ای اخمتفل ںیم ںیم اسرؔح دلایھونی گنج              "                اے رشفی ااسنون!"           مظن                                    وسال                  :         (3

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ؟اسرحؔ دلایھونی ےک رعشی ومجموعں ےک انم اتبےیئ                       وسال                  :         (4

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

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

 یلمع اکم: 

دنمرہج ذلی وساالت ےک وجاابت دےئجی۔۔   1   

 



 

 

ے رشفی ااسنون!ا                       – مظن                ورک ُبک رباےئ اسِل اّول 

 ہی اتکب وکحتم آدنرھارپدشی یک اجبن ےس تفم میسقت ےک ےئل ےہ 27   

 

 ؟وخیب ایک یھت ےئھکلیک اشرعاہن اسرحؔ دلایھونی                        وسال                  :         (5
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:     

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

  
 
 

 ؟اسرحؔ دلایھونی ےک ابرے ںیم آپ ایک اجےتن ںیہ ےئھکل                        وسال                  :         (1
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   وجاب     :                    

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ؟ رصتخماً        ےئھکل  رپ اسرحؔ دلایھونی یک اشرعی                        وسال                  :         (2

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

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

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

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

وطلی وساالت ےک وجاابت ےئھکل۔۔    2   



 

 

ے رشفی ااسنون!ا                       – مظن                ورک ُبک رباےئ اسِل اّول 

 ہی اتکب وکحتم آدنرھارپدشی یک اجبن ےس تفم میسقت ےک ےئل ےہ 28   

 

 ؟ اک الخہص ےئھکل            "                اے رشفی ااسنون!"           مظن               وسال                  :         (3
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وجاب     :

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

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 قلعتم نک ایخالت اک ااہظر ایک ےہ ےئھکل ےسںیم اسرحؔ دلایھونی ےن گنج             "                ااسنون!اے رشفی "           مظن                       وسال                  :         (4

 ؟
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وجاب     :

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



 

 

ے رشفی ااسنون!ا                       – مظن                ورک ُبک رباےئ اسِل اّول 
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

 
 
 

 
 ۔اصنب ںیم اشلم اسرحؔ دلایھونی  یک یھکل وہیئ مظن اک انم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےہ  (1

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اک رعشی ومجمہع ےہ (2 ں
ن
 ۔آؤ   ہک وکیئ وخاب    ُبک

 ۔"                             انم                               "      اک درس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مظن ںیم اتلم ےہ (3

 
 
 
 
 
 
 
 

 ٭٭٭٭٭

 

 

 

اخیل وہگجں وک حیحص وجاابت ےس رُپ ےئجیک۔۔   3   



 

 

َر                       –               وقادع ف یک رعتفیص   ورک ُبک رباےئ اسِل اّول 

تفم میسقت ےک ےئل ےہہی اتکب وکحتم آدنرھارپدشی یک اجبن ےس  30     

 

 

 

 

 

ر1مظن        ۔
رابرش

ر  

 

رہّصحِ  وقادع
 

ر   
ر

رر
ر

َف ےسک ےتہک ںیہ  وسال                  :         (1 ر                         ؟                                                                                                                             ص 
َف ںیم اافلظ ےس ثحب  یک اجیت ےہ اافلظ وگتفگ ںیم آےت ںیہ اور اس یک لقن ےنھکل ںیم یک اجیت ےہ۔   وجاب     :                     رص 

 ظفل ےلمج اک ایک وہات ےہ؟  وسال                  :         (2

رظفل ےلمج اک مک از مک زجو وہات ےہ۔   وجاب     :
 ؟یک رعتفی ےئجیکظفل   وسال                  :         (3

بج ظفل وگتفگ ای ےلمج  ںیم اامعتسل وہات ےہ  وت اس ےک ینعم واعض رہ ظفل ےک ھچک ہن ھچک ینعم وہےت ںیہ ۔   وجاب     :
ر۔وہےت ںیہ 

 ؟ظفل یک ینتک ںیمسق ںیہ   وسال                  :         (4

ر۔ےب ینعم ظفل ۔2رابینعم ظفل ۔1ررظفل  دو رطح ےک وہےت ںیہ۔   وجاب     :
 ابینعم ظفل وک ایک ےتہک ںیہ؟  وسال                  :         (5

 

 

 

 

 

 ّومدکرزابن رباےئ                         -ورک ُبک        رباےئ   اسِل اّول              

ر   وقادعء   ِِحّ

َف یک رعتفی۔        1 ص   

و جوابات   سواالتعمومی    



 

 

َر                       –               وقادع ف یک رعتفیص   ورک ُبک رباےئ اسِل اّول 

تفم میسقت ےک ےئل ےہہی اتکب وکحتم آدنرھارپدشی یک اجبن ےس  31     

 

رےتہک ںیہ۔        "                       ہملک             "   وجاب     :
 ےب ینعم       ظفل  وک ایک ےتہک ںیہ؟  وسال                  :         (6

رےتہک ںیہ۔         "                       مہ مّل             " وجاب     :
 ؟وقادع ںیم سک ےس ثحب یک اجیت ےہ  وسال                  :         (7

رےس ثحب یک اجیت ےہ۔ ےب ینعم اافلظ ےس وقادع اک وکیئ قلعت ںیہن۔(ابینعم اافلظ   )وقادع ںیم رصف   وجاب     :
 ؟ینتک ںیمسق ںیہہملک   یک   وسال                  :         (8

ر۔(      ریغ لقتسم ہملک2)ر(            لقتسم ہملک    1ہملک یک دو                   ںیمسق        وہیت ںیہ                )        وجاب     :
 ؟سک وک ےتہک ںیہ "لقتسم ہملک       "   وسال                  :         (9

،          ایگ                                                  ظفل وج ریغب یسک دورسے ےملک یک دمد ےک اےنپ ینعم آپ دے        !      ےسیج  اتکب          ، ادمح             ،          آای     وہ ابینعم وجاب     :         
ر۔وریغہ

 ؟ سک وک ےتہک ںیہ "ریغ لقتسم ہملک       " وسال                  :    (10

روہ ہملک وج اےنپ آپ ےس وکیئ ینعم ہن دے ۔نکیل بج دورسے ےملک ےک اسھت آےئ وت ینعم دے۔        وجاب     :
ر۔،                      وریغہ                      ےسیج                           اک                    ،             یک                  ،ےک                   وک                

 ؟ینتک ںیمسق ںیہلقتسم اافلظ      /              وملکں یک   وسال                  :         (11

ر۔( قلعتمِ لعف5)ر(لعف4)    (تفص                                                                                                                         3)رر(ریمض2)ر(امس1۔)اپچن ںیمسق ںیہوجاب     :         
ر

ر
ر 

ر
   

   

َف    ےسک ےتہک ںیہ؟  وسال                  :         (1 رص 
َف ںیم اافلظ ےس ثحب  یک اجیت ےہ اافلظ وگتفگ ںیم آےت ںیہ اور اس یک لقن ےنھکل ںیم یک اجیت ےہ   وجاب     :                     ر۔ ص 

رےسک ےتہک ںیہ؟        "                       ہملک             "  وسال                  :         (2

وساالت ےک رصتخم وجاابت ےئھکل۔ذلی ےک ۔    1  

 یلمع قشم:



 

 

َر                       –               وقادع ف یک رعتفیص   ورک ُبک رباےئ اسِل اّول 
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رےتہک ںیہ۔              "                       ہملک             "ابینعم      ظفل وک                                      وجاب     :
رےسک ےتہک ںیہ؟          "                       لمہم             "   وسال                  :         (3

رےتہک ںیہ۔          "                       لمہم             "ےب ینعم ظفل وک                              وجاب     :
ر؟یک رعتفی ےئجیک ؟  اور اثمولں  وک شیپ ےئجیک  "لقتسم ہملک       "   وسال                  :         (4

روہ ابینعم ظفل وج ریغب یسک دورسے ےملک یک دمد ےک اےنپ ینعم آپ دے        ۔ وجاب     :
روریغہ۔ےسیج  اتکب          ، ادمح             ،          آای                              ،          ایگ                         

ر؟یک رعتفی ےئجیک اور اثمولں وک شیپ ےئجیک    "لقتسم ہملک       "   وسال                  :         (5
ر  ۔ وہ ہملک وج اےنپ آپ ےس وکیئ ینعم ہن دے ۔نکیل بج دورسے ےملک ےک اسھت آےئ وت ینعم دے وجاب     :

ر

ر
ر

 

َف    یک رعتفی ےئجیک ؟  (1  ص 

:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب
ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ظفل ےلمج اک ایک وہات ےہ؟ (2

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

 وقادع ںیم سک ےس ثحب یک اجیت ےہ؟ (3

:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب
ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 لقتسم ےملک یک رعتفی عم اثمل ےئجیک؟ (4

:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب
ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 یلمع اکم: 



 

 

َر                       –               وقادع ف یک رعتفیص   ورک ُبک رباےئ اسِل اّول 
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 ریغ لقتسم ےملک یک رعتفی اثمولں ےک اسھت ےئجیک؟ (5

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

ر
ر

 ٭٭٭٭٭

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 اشرعیء           ہّصح
 

 زغل
 

 34  ریم یقت ریمر                               زغل۔ 1           
 46  اغبلررمزا                               زغل ۔2           
قر  وگروپھکری                              زغل ۔3             57 رفا

ور ُاس یک ںیمسق ۔IIوقادع                                          67  امس ا
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 1مظن        ۔
 ابرش

   

 

 ہّصحِ  وقادع
 

 

    
 

 

  
 

 زغل ےک وغلی ینعم ایک ںیہ؟  وسال                  :         (1
 قلعتم ابت رکےن ےک ںیہ۔ ےس زغل ےک وغلی ینعم وبحمب ےس ای وبحمب  وجاب     :                    

 ؟اشلم وہےئ ںیہزامےن ےک تحت زغل ںیم سک رطح ےک اضمنیم   وسال                  :         (2

اور رشاب یک ابںیت ایبن  زغل ںیم نسُح و قشع  ۔ادتباء  ںیم زغل ںیم یھب دبتیلی آیئ  وتق ےک اسھت   وجاب     :
یس یتلم ےہ۔ ایستس ، اعمرشت   ،      ذمبہ  وموجدہ زغل ںیم  ااسنن یک زدنیگ  ےک رہ ولہپ یک اکعّنکیل  ۔وہےت ےھت

 ۔وریغہ رہ رطح  ےک اضمنیم  زغل  ںیم شیپ ےیک اجرےہ ںیہ
 رعشاء ےک انم ےئھکل؟ امہ  زغل ےک دنچ  وسال                  :         (3

 ۔              "                       اابقؔل              "              "                       احیلؔ              "              "                       ومنمؔ              "               "                       اغبلؔ              "              "                       ریمؔ              "رعشاء ےک انم                    امہ  زغل ےک دنچ   وجاب     :

 

 

 

 

 

 ّومزابن رباےئ دک                         -ورک ُبک        رباےئ   اسِل اّول              

 زغل    

۔        ریم یقت ریم1ؔ  

اک اعترف                      :    زغل  

۔ عمومی سواالت وجوابات :1   

الت
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 وریغہ۔              
 ؟ےئجیکرعش یک رعتفی   وسال                  :         (4

دو رصموں رپ لمتشم وہات ےہ ۔ہی دو رصمےع مہ وزن  وہےت ںیہ  ۔ان  دو رصموں  ںیم وکیئ اکی                "                       رعش              " وجاب     :
 ۔ایخل وہات ےہ

 زغل ےنتک ااعشر رپ لمتشم وہیت ےہ؟  وسال                  :         (5

 زغل مک ےس  مک اپچن ااعشر اور زایدہ ےس زایدہ  سیچپ ااعشر رپ لمتشم وہیت ےہ۔ وجاب     :
 ؟ےئجیکردفی یک رعتفی   وسال                  :         (6

 درہاےئ اجےت ںیہ۔وج رصموں ےک آرخ ںیم اقہیف ےک دعب  ںیہ ظفل ای اافلظ  وہ ردفی    وجاب     :
 

 
 

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

 (                                                                            1)                                                                               علطم ےسک ےتہک ںیہ؟  وسال                  :         (2
     زغل اک ااھچ رعش۔ 4 زغل اک رسیتا رعش۔                    3                                                        زغل اک دورسا رعش        ۔           2                                            زغل اک الہپ رعش۔                             1

 (                                                                           3                 )                                                              عطقم ےسک ےتہک ںیہ؟  وسال                  :         (3
 زغل اک وہ رعش سج ںیم اشرع اک صلخت وہات ےہ۔                    3 زغل اک آرخی رعش ۔                   2 زغل اک ااھچ رعش۔                             1
        وج علطم ےک دعب آےئ۔وہ رعش ۔ 4 

 (                                                                               4)                                                                               اقہیف ےسک ےتہک ںیہ؟  وسال                  :         (4
 دورسے رصمےع اک آرخی ظفل۔                   2  اک الہپ ظفل رصمہعرعش ےک ےلہپ ۔                             1
   ردفی ےس ےلہپآےن واال ظفل۔ 4  رکتار رہ رعش ںیم وہ یک وہ ظفل سج ۔                    3

 
 

۔ رعمویض وساالت                :2  

  رُپ ےئجیک۔دنمرہج ذلی ںیم دےئ ےئگ  اخیل وہگجں وک حیحص وجاابت ےس ۔    3
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 زغل اکردو اشرعی وک۔۔۔۔۔  اور ۔۔۔۔۔۔ فنص ےہ۔  وسال                  :         (1
 دنسپدیہ اور وبقمل   وجاب     :            حیحص         

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

                        ِنسُح علطم حیحص            وجاب     :

 رعش ےک آدےھ ےّصح وک۔۔۔۔۔ ےتہک ںیہ۔  وسال                  :         (3

  رصمہع   حیحص            وجاب     :

 ۔ےہاکردو اشرعی ںیم دخاےئ نخس  اکدرہج ۔۔۔۔۔ اشرع وک احلص   وسال                  :         (4

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

 میلک ادلنی ادمح حیحص            وجاب     :
 

 
 

 

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

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

 

 اترخی   وافت ومجمہعِ الکم دیپاشئاترخی   اشرع اک انم
    

 
 

 ظفل۔۔۔۔۔۔ الہک ات ےہ۔ ردفی ےس ےلہپآےن واال (1
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔الہک ات ےہ۔الات ےہ۔ سج ںیم  اشرع اانپ صلخت  (2

۔ اینپ ولعمامت وک اجچن ےئجیک              :                        4  

(    اخیل وہگجں وکحیحص وجاابت ےس رُپ ےئجیک۔5  
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 اکردو زغل وک میلک ادلنی ادمح ےن ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔اہک ےہ؟ (3

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 ؟یقت ریمؔ سک اسل ںیم دیپا وہےئ ریم  وسال                  :         (1
 ۔ء1722 وجاب     :                    

 ؟ریم یقت ریمؔ سک رہش ںیم دیپا وہےئ  وسال                  :         (2

 ۔آرگہ )اربک آابد(   وجاب     :
 ؟ایک ےہریم ؔ ےک وادل اک انم   وسال                  :         (3

 ۔یلع یقتم   وجاب     :
 ؟ریمؔ ےک سک دور ںیم وادل اک ااقتنل وہایگ  وسال                  :         (4

 ۔ نپچب   وجاب     :
 ؟ریمؔ یک رپورش سک ےن یک  وسال                  :         (5

 ۔رساج ادلنی  یلع اخں آرزؔو  ےن یکوسےلیت امومں      ان ےک ریمؔ یک رپورش  وجاب     :
 ؟ریمؔ سک  ےک درابر ںیم  ہگج اپیئ  وسال                  :         (6

 ۔وناب آفص ادلوہل    وجاب     :
 ؟ریم یقت ریمؔ  ےن اردو ںیم ےنتک دویان رمبت ےئک  وسال                  :         (7

 ۔دویان  6 وجاب     :
 ؟یک سک مسق یک فینصت ےہ ریمؔ اکنت ارعشلاء ریم یقت  وسال                  :         (8

 ۔رثنی فینصت وجاب     :

 زغل               :                    ریم یقت ریمؔ 

۔ومعیم وساالت ووجاابت1  
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 ؟ذرکِ ریم ےک فنصم وکن ںیہ  وسال                  :         (9

 ۔ ریم یقت ریمؔ   وجاب     :
 ؟ریمیقت ریمؔ اک ااقتنل سک اسل ںیم وہا  وسال                  :         (10

 ء1810 وجاب     :
 

 
 

    (                                                                        A)                                                                              ؟رع اک بقل ےہدخا ےئ نخس سک اش  وسال                  :         (1
A                     ریم یقت ریمؔ        ۔                                             B                   اغبلؔ ۔                                                         C                    اابقلؔ ۔ 

 (                                                                            C)                                                                               ؟دیپا وہےئ بکریم یقت ریمؔ   وسال                  :         (2
A                     ء1720        ۔                                             B                   ء1721۔                                                         C                    ء1722۔    

 (                                                                               A)                                                                              ؟ریم یقت ریمؔ سک رہش ںیم دیپا وہےئ  وسال                  :         (3
A                     آرگہ        ۔                                             B                   ادمح آابد۔                                                         C                    دیلہ۔       

    (                                                              B)                                                                               ؟آرگہ اک دورسا انم  ایک ےہ  وسال                  :         (4
A                     ادمح آابد        ۔                                             B                   اربک آابد۔                                                         C                    اطلسن آابد۔    

 (                                                                            C)                                                                              ؟وادل اک انم ایک ےہریم یقت ریمؔ ےک   وسال                  :         (5
A                     یلع رمٰیضت        ۔                                            B                   دمحم یلع۔                                                         C                    یلع یقتم۔  

    (                                                                        C)                                                                              ؟ریم یقت ریمؔ یک رپورش  سک ےن یک  وسال                  :            (6
A                     اربک یلع        ۔                                             B                   ومحمد یلع۔                                                         C                    رساج ادلنی یلع اخں۔ 

 (                                                                            A)                                                                             ؟ےن سک ےک درابر ںیم ہگج اپیئ ریم یقت ریمؔ   وسال                  :         (7
A                     وناب آفص ادلوہل        ۔                                             B                   وناب امثعن یلع۔                                                         C                    وناب دیحر یلع۔    

 (                                                                               B)                                                                               ؟وہا بک ریم یقت ریمؔ اک ااقتنل    وسال                  :         (8
A                     ء1805        ۔                                             B                   ء1810۔                                                         C                    ء1815۔      

:  ۔ رعمویض وساالت              2  
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    (                                                              B)                                                                              ؟ ںیہ ریم یقت ریمؔ  وک سک رہش ںیم دموفن   وسال                  :         (9
A                     دیلہ        ۔                                             B                   ؤنھکل۔                                                         C                    ادمح آابد۔    

 (                                                                            C)                                                                              ؟ریم یقت ریمؔ  یک وبحمب فنص وکیسن ےہ  وسال                  :         (10
A                     مظن         ۔                                             B                   ونثمی۔                                                         C                    زغل۔ 

    (                                                                        A)                                                                             ؟ریم یقت ریمؔ ےن اکردو  ںیم ےنتک دویان رمبت ایک  وسال                  :         (11
A                     6        ۔                                             B                   2۔                                                          C                    4۔  

 (                                                                            C)                                                                             ؟ریم یقت ریمؔ ےن افریس ںیم ےنتک دویان رمبت ایک  وسال                  :         (12
A                     اکی        ۔                                             B                   نیت۔                                                         C                    اپچن۔     

 (                                                                               B)                                                                             ؟اسیک ےہ ایبن اشرعی اک ادنازِ  یک ریم یقت ریمؔ    وسال                  :         (13
A                     لکشم        ۔                                             B                   اسدہ  اور سیلس۔                                                         C                    اوطس۔    

    (                                                              A)                                                                            ؟اکنت ارعشلاء ریم یقت ریمؔ یک سک مسق یک فینصت ےہ  وسال                  :         (14
A                     رثنی        ۔                                             B                   اشرعی۔                                                         C                    دیقنت۔   

 (                                                                                     B)                                                                               ؟اک انم ذرکِ ریم ےک  فنصم   وسال                  :         (15
A                     رمزا اغبلؔ        ۔                                             B                   ریم یقت ریمؔ۔                                                         C                    ریم نسحؔ۔ 

 

 
 

 ؟          دخاےئ نخس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اک بقل ےہوسال                  : (1
  ریم یقت ریمؔ   وجاب     :            حیحص         

 ۔دیپا وہےئ ریم یقت ریمؔ   ۔۔۔۔۔۔۔۔ اسل ںیم   وسال                  :         (2

                        ء 1722 حیحص            وجاب     :

 ۔ ریم یقت ریمؔ ۔۔۔۔۔۔۔۔رہش ںیم دیپا وہےئ  وسال                  :         (3

 آرگہ )اربک آابد( حیحص            وجاب     :

  حیحص وجاابت   ےس رُپ ےئجیک۔   وک دنمرہج ذلی ںیم دےئ ےئگوساالت ۔  3
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 ۔یک رپورش۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےن یکریم   وسال                  :         (4

  رساج ادلنی  یلع اخں آرزوؔ                                                 حیحص            وجاب     :
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےک درابر ںیم  ہگج اپیئریم یقت ریمؔ   وسال                  :         (5

  وناب آفص ادلوہل                                        حیحص            وجاب     :
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےہ ریمؔ اک اشرعاہن ادناز  وسال                  :         (6

 اسدہ اور سیلس  حیحص            وجاب     :
 اکنت ارعشلاء  ریمؔ یک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ فینصت ےہ۔  وسال                  :         (7

 رثنی                                                وجاب     :     حیحص       
 ۔ریم یقت ریمؔ  ےن اردو ںیم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دویان رمبت ےئک  وسال                  :         (8

  (6ھچ )                                        حیحص            وجاب     :
 ریمؔ یک وبحمب فنص ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ۔  وسال                  :         (9

 زغل  حیحص            وجاب     :
 ۔اک ااقتنل۔۔۔۔۔۔۔ہنس  ںیم ۔۔۔۔۔۔۔رہش ںیم وہاریمیقت ریمؔ   وسال                  :         (10

 ،                                 ؤنھکل ء                                   1810  حیحص            وجاب     :
 
 

 

 C ء1722 (                   A)               دخاےئ نخس 1
 E اربک آابد (                   B)               اقمم دیپایشئ ریمؔ اک  2
 D ریم یقت ریمؔ (                   C)               ریمؔ ےک وادل اک انم 3
 A یلع یقتم (                   D)               ریمؔ یک نس دیپاشئ  4
 B آرگہ (                   E)               آرگہ اک دورسا انم 5

 

۔وجڑ المےیئ۔1                           (4)   
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 E زغل (                   A)               رپورشریمؔ یک  1
 D اکی (                   B)               ریمؔ ےک اکردو دویان 2
 A ء1810 (                   C)               ریمؔ یک وبحمب فنص 3
 6 B (                   D)               ریمؔ ےک افریس دویان  4
 C رساج ادلنی یلع اخں (                   E)               ااقتنل ریمؔ اک 5

 

 

 
 

 ڈنمھگ  :  رغور  
 ابداشیہ  :  اتوجری

 روان  :  ونہح
 آامسن اک انکرہ  :  آافق  
 دیق اخہن            ،                   لیج   :  زدناں  
 ،                 اسفد            ہنتف           :  وشِرش  
فت ہ    رپاشین  :  آش ک
 تبیصم زدہ          ،          ارسفدہ   :  وسہتخ  

 
 

۔ لکشم اافلظ ےک ینعم:4  

۔وجڑ المےیئ۔2                           (4)   



 

 

 ورک ُبک رباےئ اسِل اّول  یقت ریمؔریم                          -                      زغل

 ہی اتکب وکحتم آدنرھارپدشی یک اجبن ےس تفم میسقت ےک ےئل ےہ 42   

 

 

 
 

 سج رس وک رغور آج ےہ ایں اتوجری اک  :                          رعش (1

 ونہح رگی اکلک اس ہپ ںیہی وشر ےہ  رھپ 
ےتھکل ںیہ  یک زغل ےس ایل ایگ ےہ۔ اشرع اینپ زغل ےک وخوصبرت علطم ںیم  ؔریم یقت ریمؔہی رعش   : رشتحی

لک متخ  زیچہک سج ابداشتہ رپ رغور ےہ ویہ ابداشتہ لک ربابد وہ اجےئ یگ۔ آج سج زیچ رپ رغور رک رےہ ںیہ وہ 
لم اجےئ وت اکس رپ رغور  ہن یھب وہےن رپ وساےئ روےن ےک ھچک ںیہن رکےتکس ۔اس ےئل اشرع اک انہک ےہ ہک ارگ  دوتل 

 ۔رکے ورہن اتھچپ ان ڑپے اگ
 الستم        وکن       آافق یک زنمل ےس ایگ  :                          رعش (2

 راہ                 ںیم                   ایں               رہ                     رفسی    اک     اابسب                اٹُل                
ہی رعش  ریم یقت ریمؔ ؔ یک زغل ےس ایل ایگ ےہ۔ ریم یقت ریمؔ اس رعش ںیم ےتھکل ںیہ ہک ااسنن یک  : رشتحی

 اہھت  ولےتٹ ںیہ۔ااسنن اکی اسمرف ےہ  دو    زنمل آرخت ےہ بج داین ےس  آرخت یک رطف واسپ ولےتٹ ںیہ وت اخیل
 ۔دن   یک زدنیگ ےک ےئل  آات اور الچ اجات ےہ

 زدناں ںیم  یھب وشرش ہن یئگ اےنپ ونجن یک  :                          رعش (3

فت ہ ء                         رسی        اک   اب                  گنس           دماوا                  ےہ          اس         آش ک
ریم یقت ریمؔ                               ےتھکل ںیہ ہک دیق اخہن اس رعش ںیم اشرع ہی رعش  ریم یقت ریمؔ ؔ یک زغل ےس ایل ایگ ےہ۔  : رشتحی

داین وک بس  ۔ویکہکن وہ داین ےک اکومں ںیم اپلگ وہےئگ ںیہ۔ںیم دنب وہےن ےک ابووجد یھب ان یک رطفت ںیہن یئگ 
وہےن وایل ےہ۔ اس ےئل  نکیل رہ زیچ اکی دن انف۔ ہی زنیم  ان یک لقتسم زدنیگ  ھجمس ےھٹیب ںیہ  ۔ھچک ھجمس ےھٹیب ںیہ 

 ۔اس ونجن ےس ابرہ آان اچےئہ
 ےل اسسن یھب آہتسہ ہک انزک  ےہ تہب اکم  :                          رعش (4

 اک                                                        رگی                                                        اکرہگ                  ہشیش                                                                  اس                                             یک                                                 آافق

  حی         :رشت   زغل ےک ااعشر اور        ۔    5
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 ریمؔ          ےن داین یک ےب  ابثیت ریم یقت اس رعش ںیم اشرع ہی رعش  ریم یقت ریمؔ ؔ یک زغل ےس ایل ایگ ےہ۔  : رشتحی
یھب دور اجںیئ آامسن  ینتج وک شیپ ایک ےہ  ویکہکن دخا  ےن آامسن وک ریغب انکروں ےک دیپا ایک  ہی دخا یک  اکری رگی ےہ۔ 

 ۔اک انکرہ رظن ںیہن آات ہی دخا یک دقرت ےہ اس یک دقرت ےک ریغب اسسن انیل یھب لکشم ےہ 
 

 رگج                  وسہتخ                           یک                    دلج                 ربخ              ےل      ُبک                  ریمؔ                    :                          رعش (5

 رحسی                                  اک          رچاِغ ےہ                                       ایک                       ایر                           رھبوہس 
اے ریمؔ ںیہ ہک  ےتھکل زغل ےک عطقم ںیم  ہی رعش  ریم یقت ریمؔ ؔ یک زغل ےس ایل ایگ ےہ۔ ریم یقت ریمؔ  : رشتحی

وہایگ ےہ لک اک ایک رھبوہس ومت بک آےئ یگ یسک وک اتپ ںیہن اہمترے انزک دل یک ربخ ول ویکہکن اہمترا دل مغ زدہ 
 ۔ویکہکن رہ اکی وک یسک ہن یسک دن ومت یک آوغش ںیم اجان ےہ

 
 

 

 
 

 
 

 

 سج رس وک رغور آج ےہ ایں اتوجری اک  :                          رعش (1)

 لک اس ہپ ںیہی وشر ےہ  رھپ ونہح رگی اک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رشتحی

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

 

 یلمع اکم: 

اینپ ولعمامت یک اجچن ےئجیک۔    ۔1   

 
دنمرہج ذلی ااعشر یک رشتحی ےئجیک۔                 (1)   
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 ےل اسسن یھب آہتسہ ہک انزک  ےہ تہب اکم  :                          رعش (2)

 رگی                                                                اک                               اس                                                                  اکرہگ                  ہشیش                               آافق                                           یک                                                                                 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رشتحی

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

 

 
 

 

 اشندنیہ ےئجیک؟ یک زغل ےس علطم  یک  ریمؔ                       وسال                  :         (1
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   وجاب     :                    

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
 ؟ ریم ؔ ےک وادل اک انم ایک ےہ  وسال                  :         (2

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وجاب     :
 ؟ ردو ںیم ےنتک دویان رمبت ےئکریمؔ  ےن اک ریم یقت                        وسال                  :         (3

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وجاب     :
 ؟ سک  ےک درابر ںیم  ہگج اپیئےن ریمؔ                        وسال                  :         (4

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔وجاب     :
 ؟ وہا بک ریمیقت ریمؔ اک ااقتنل                        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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      ؟دو رعشاء ےک انم ےئھکل وکیئ زغل یک رعتفی ےئجیک ؟ اور                        وسال                  :         (1

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

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

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

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

 ؟ریمؔ ےک رعشی اولسب ےک امہ اکنت ایبن ےئجیک       وسال                  :    (2
وجاب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

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

 
 

 ٭٭٭٭٭

ےئھکل۔وطلی  وساالت ےک وجاابت (3)   
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1ؔمظن        ۔
ؔابرش

  ؔ

 

ؔہّصحِ  وقادع
 

ؔ

   ؔ
ؔ
ؔ
ؔ

ؔ
ؔ
ؔ
ؔ
ؔ

ؔ

ؔاغلب اک الص انم ایک ےہ  وسال                  :         (1
ؔ۔رمزا ادس اہلل اخں وجاب     :                    

 ؟اغلب          یک رعتیف ایک ےہ    وسال                  :         (2

ؔ۔رمزا ونہش   وجاب     :
 ؟اغلب            ےک اطخب ایک ںیہ  وسال                  :         (3

ؔ۔مجن ادلوہل                        ،             دریب اکلمل           وجاب     :
 ؟اغلب سک اسل دیپا وہےئ  وسال                  :         (4

 

 

 

 

 

 ّومزابن رباےئ دؔک                        -ورک ُبک        رباےئ   اسِل اّول              

 زغل    

۔ رمزا اغلب2  

اعترف                      :اشرع     اک    

 زغل               :                    رمزا اغلب

۔ومعیم وساالت ووجاابت1  
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ؔ۔ ء 1977   وجاب     :
 ؟اغلب سک رہش ںیم دیپا وہےئ  وسال                  :         (5

ؔ۔آرگہ وجاب     :
 ؟آرگہ اک دورسا انم ایک ےہ  وسال                  :         (6

ؔ۔اربک آابد   وجاب     :
ؔ۔اھتاغلب اک اکی اور صلخت  ایک   وسال                  :         (7

ؔادس ب وجاب     :                    
 ؟  ےک آابو ادجاد اہکں ےس  رجہت رک ےک دنہواتسن  آےئ ےھتاغلب            وسال                  :         (8

ؔ۔وطسِ اایشیء ےس   وجاب     :
 ؟وادل اک انم  ایک ےہاغلب            ےک   وسال                  :         (9

ؔ۔        دبعاہلل گیب    وجاب     :
 ؟اغلب ےک وادل اک ااقتنل  سک اسل وہا  وسال                  :         (10

ؔ ء۔1801   وجاب     :
 ؟ےک دعب اغلب یک رپورش سک ےن یک ےک وادل ےک ااقتنلاغلب   وسال                  :         (11

ؔ۔اچچ                            رصناہلل گیب وجاب     :
 اغلب اک نپچب سک رہش ںیم زگرا؟  وسال                  :         (12

ؔ۔آرگہ وجاب     :
 احلص یک؟ سک ےس اغلب ےن افریس اور  رعیب یک میلعت  وسال                  :         (13

ؔ۔ومولی خیش مظعم   :    وجاب 
ؔاک آاغز سک رمع ںیم ایک؟ی ےن اینپ اشرع اغلب   وسال                  :         (14

ؔ۔ایگرہ ربس ںیم وجاب     :                    
 ؟  رےہسک ےک درابر ےس وابُسطہ اغلب            وسال                  :         (15

ؔ۔رفظب اہبدر اشہ   وجاب     :
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 ای                        ذوق ب ےک ااقتنل ےک دعب اغلب سک  ےک اکاتسد رقمر وہےئ؟                   ؟اغلب سک ابداشہ ےک اکاتسد رےہ  وسال                  :         (16

ؔ۔        اہبدر اشہ رفظب   وجاب     :
 ؟سک اک ابین امان اجات ےہاغلب وک اکردو زغل ںیم   وسال                  :         (17

ؔ رکفی راحجانت وجاب     :
 ؟اکردو وطخط اگنری ںیم سک وک اّول اقمم احلص ےہ  وسال                  :         (18

ؔ۔اغلب وک وجاب     :
 ؟اغلب یک وافت سک اسل وہیئ  وسال                  :         (19

ؔ۔ء  1869   وجاب     :
 ای                                         اغل ب اک زمار اہکں ےہ؟                                  ؟ںیہاہکں دموفن  اغلب   وسال                  :         (20

ؔ۔ ےک رقبی        دیلہ                 اظنم ادلنی اوایلؒ یک دراگہ  وجاب     :
ؔ

ؔ
ؔ

ؔ   (                                                                        A)                                                                         ؔؔؔؔؔؔ؟اغل ب اک ایک انم ےہ  وسال                  :         (1
A                     ؔؔرمزا ادس اہلل اخں        ۔                                           B                   ؔدبعاہلل گیب۔                                                        C                    ؔرصناہلل گیب۔

ؔ(                                                                            C)                                                                         ؔؔؔؔؔؔ؟اغل یک رعتیف ایک ےہ  وسال                  :         (2
A                     ؔؔؔرمزا        ۔                                           B                   ؔونہش۔                                                        C                    ؔرمزا ونہش۔

ؔ(                                                                               B)                                                                         ؔؔؔؔؔؔ؟اغلب اک اطخب ایک ےہ  وسال                  :         (3
A                     ؔؔؔادسب        ۔                                           B                   ؔمجن ادلوہل ۔                                                        C                    ؔؔؔاغلب۔ ؔؔ

ؔ   (                                                              A)                                                                         ؔؔؔؔؔؔ؟اغلب سک اسل دیپا وہےئ  وسال                  :         (4
A                     ؔؔؔء1797        ۔                                           B                   ؔء1897۔                                                        C                    ؔء1869۔ ؔؔ

ؔ(                                                                            C)                                                                         ؔؔؔؔؔ؟اغلب سک رہش ںیم دیپا وہےئ  وسال                  :         (5
A                     ؔؔؔدیلہ        ۔                                           B                   ؔرہایہن۔                                                        C                    ؔؔآرگہ۔

:             ۔ رعمویض وساالت   2  
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ؔ   (                                                         B)                                                                         ؔؔؔؔؔؔ؟آرگہ اک دورسا انم ایک ےہ  وسال                  :            (6
A                     ؔضیف آابد        ۔                                           B                   ؔاربک آابد۔                                                        C                    ؔادمح آابد۔

ؔ(                                                                            A)                                                                         ؔؔؔؔؔؔ؟اھت اغلب اک اکی اور صلخت  وسال                  :         (7
A                     ؔؔادسب        ۔                                           B                   ؔ۔ ؔ   اہبدرؔب۔                    C                                                        ؔاخنب

ؔ(                                                                               A)                                                                         ؔؔ؟ےھت اغلب ےک آابو ادجاد  اہکں ےس رجہت رک ےک دنہواتسن آےئ  وسال                  :         (8
A                     ؔوطسِ اایشیء        ۔                                           B                   ؔرباطہین۔                                                        C                    ؔؔآرفہقی۔ ؔؔ

ؔ   (                                                              A)                                                                         ؔؔؔؔؔؔ؟ اغلب ےک وادل اک  انم ایک ےہ  وسال                  :         (9
A                     ؔدبعاہلل گیب        ۔                                           B                   ؔگیب رصناہلل۔                                                        C                    ؔادساہلل گیب ۔ ؔؔ

ؔ(                                                                            C)                                                                         ؔؔؔؔ؟اغلب ےک وادل اک ااقتنل سک اسل ںیم وہا  وسال                  :         (10
A                     ء1701        ۔ ؔؔ                                           B                   ؔء1710۔                                                        C                    ؔء1801۔

ؔ   (                                                                        A)                                                                         ؔ  ؔؔؔ؟اغلب یک رپورش سک ےن یک  وسال                  :         (11
A                     ؔؔاچچ        ۔                                           B                   ؔامومں۔                     ؔ                                   C                    ؔؔانان۔

ؔ(                                                                            C)                                                                         ؔؔؔؔ؟رمع ںیم یکاغلب ےن اینپ اشرعی اک آاغز سک   وسال                  :         (12
A                     ؔؔون ربس        ۔                                           B                   ؔدس ربس۔                                                        C                    ؔایگرہ ربس۔   ؔ

ؔ(                                                                               B)                                                                         ؔؔؔؔؔ؟اغلب سک درابر ےس وابُسطہ ےھت  وسال                  :         (13
A                     ۔        ؔ ؔؔ ؔوناب یلع۔                    C                                                        ؔاہبدر اشہ رفظب۔                   B                                           ؔؔذوقب

ؔ   (                                                              C)                                                                         ؔؔؔؔ؟اغلب وک اکردو زغل ںیم سک اک ابین امان اجات ےہ  وسال                  :         (14
A                     ؔؔادِب رکف         ۔                                           B                   ؔونثمی۔                                                        C                    رکفِ راحجانت۔ ؔؔ

ؔ(                                                                   A)                                                                         ؔؔؔ؟اکردو وطخط اگنری ںیم سک وک اّول اقمم احلص ےہ  وسال                  :         (15
A                     ؔؔاغلؔب        ۔                                           B                   ؔ۔ ؔریم ؔب۔                    C                                                        ؔذوقب

ؔ(                                                                        B)                                                                         ؔؔؔؔؔاغلب  یک وافت سک اسل ںیم وہیئ؟  وسال                  :         (16
A                     ؔؔء 1859        ۔                                           B                   ؔء1869۔                                                        C                    ء1879۔ 

ؔ
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ؔ
ؔ

ؔ اکالص انم ۔۔۔۔۔۔ ےہ؟اغلب  وسال                  :         (1
ؔ ادساہلل اخں وجاب     :            حیحصؔ        

 ۔اغلب یک رعتیف۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ  وسال                  :         (2

                        رمزا ونہش حیحص            وجاب     :

 ۔ اغلب ےک اطخب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیہ  وسال                  :         (3

 مجن ادلوہل               ،            دریب اکلمل       حیحص            وجاب     :

 ۔اغلب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اسل ںیم دیپا وہےئ  وسال                  :         (4

ؔء1797                                                حیحص            وجاب     :
 ۔اغلب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رہش ںیم دیپا وہےئ  وسال                  :         (5

ؔ آرگہ                                                حیحص            وجاب     :
  انم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ۔آرگہ اک دورسا   وسال                  :         (6

ؔاربک آابد  حیحص            وجاب     :
 ذوق ب ےک ااقتنل ےک دعب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےناہبدر اشہ رفظ ب ےک  ااتسد رقمر وہےئ ۔  وسال                  :         (7

 رمزا اغلب       حیحص            وجاب     :

 اک آاغز ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رمع ںیم ایک ۔ ی اشرع اغلب ےن اینپ  وسال                  :         (8

ؔایگرہ ربس یک رمع ںیم                                                حیحص            وجاب     :
 اغلب وک اکردو زغل ںیم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اک ابین امان اجات ےہ ۔  وسال                  :         (9

ؔ رکفی راحجانت                                                حیحص            وجاب     :
 اغلب یک وافت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہنس وک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیم وہیئ ۔   وسال                  :         (10

ؔء                    ،                       دیلہ 1869 حیحص            وجاب     :

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

ؔ
ؔ

ؔ

Dؔ رمزا ونہشؔ(                   A)              ؔاغلب اک انم1ؔ
Eؔؔمجن ادلوہلؔ(                   B)              ؔاغلب  اک  دیپاشئ اقمم2ؔ
Aؔؔء1797ؔ(                   C)              ؔاغلب یک رعتیف3ؔ
Cؔؔرمزا ادس اہلل اخںؔ(                   D)              ؔاغلب یک نس دیپاشئ 4ؔ
Bؔؔآرگہؔ(                   E)              ؔاغلب اک اطخب5ؔ

ؔ

ؔ
ؔ

ؔ

Eؔؔادسبؔ(                   A)              ؔآرگہ اک دورسا انم1ؔ
Aؔؔدبعاہلل گیبؔ(                   B)              ؔاغلب اک اکی اور صلخت2ؔ
Bؔؔرصناہلل گیبؔ(                   C)              ؔاغلب ےک وادل اک انم 3ؔ
Dؔؔء1801ؔ(                   D)              ؔاغلب ےک وادل اک ااقتنل 4ؔ
Cؔ اربک آابدؔ(                   E)              ؔاغلب ےک اچچ اک انم5ؔ

ؔ

ؔ
ؔ

ؔ

Cؔؔاغلبؔ(                   A)              ؔاغلب  ےک رعیب اور افریس ےک ااتسد1ؔ
Dؔؔآرگہؔ(                   B)              ؔاغلب یک نسِ وافت2ؔ
Bؔؔومولی خیش مظعمؔ(                   C)              ؔاک نپچب اغلب3ؔ

۔وجڑ المےیئ۔            1               (4)   

۔وجڑ المےیئ۔            2               (4)   

۔وجڑ المےیئ۔            3               (4)   
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Eؔؔء1869ؔ(                   D)              ؔ دتنیفاغلب یک4ؔ
Aؔ دیلہؔ(                   E)              ؔاردو وطخط اگنری ںیم اّول اقمم5ؔ

ؔ
ؔ

ؔ
ؔ

ؔ،  وخاشہ              آرزوؔؔ:ؔؔارامنؔؔ
د ؔتّنجؔؔ:ُؔؔخک
ؔرضحت آدم ہیلع االسلمؔؔ:ؔؔآدم

ؔرشدنمیگ،                                  ےب ّزعت ؔؔ:ؔؔےب آربوؔؔ
ؔہّلحم یلگ                          ،             ؔؔ:ؔؔوکہچؔؔ
ؔ،                      تحیصن رکےن واال           وظع رکےن واالؔؔ:ؔؔواظعؔؔ
ؔرشاب اخہنؔؔ:ؔؔاخیمہنؔؔ

ؔ
ؔ

ؔ
ؔ

 زہاروں وخاںیشہ ایسی ہک رہ وخاشہ ہپ دم ےلکن  :                          رعش (1

ؔنکیل           رھپ           یھب          مک         ےلکن           تہب           ےلکن           رمے            ارامن 
ےتہک ںیہ ہک ااسنن یک اینپ زغل ےک علطم ںیم  اغلب  یک زغل ےس ایل ایگ ےہ۔  ؔباغلب ہی رعش  ؔ:ؔرشتحی

اشرع اتہک ےہ ہک اکس یک ےب وخااشہت ال دحمود ہ ی ںا کی وخاشہ وپری وہیت ےہ وت دورسی وخاشہ دیپا وہاجیت ےہ ۔
وپری وہیئ ںیہ ۔ رگم رھپ امشر وخاشیہ ںیہ ۔ وج ہک وخاشہ یک لیمکت ےک ےیل وہ رم اتٹم ےہ۔ اکس یک تہب یس وخاشیہ 

ایل ںیہن ںیہ اور ہی –یھب ہلگ ےہ ہک اکس ےک تہب مک ارامن وپرے  وہےئ ںیہ ۔ ینعی ااسنن یک وخاشیہ یھبک متخ وہےن 
ؔ۔  اتلچ راتہ ےہکت ہلسلس آرخی اسسن

  زغل ےک ااعشر اور           رشتحی         :۔    5

۔ لکشم اافلظ ےک ینعم:4  
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ے              آےئ  :                          رعش (2
ُ
د                 ےس آدم                     اک                  ُسک  ےھت نکیل                     انلکن                              ُخک

ؔتہب ےب آربو وہرک رتے وکےچ ےس مہ ےلکن
ے  ےتہک ہی رعش  اغلب  ب یک زغل ےس ایل ایگ ےہ۔ اغلب اس رعش ںیم ؔ:ؔرشتحی

ُ
ںیہ ہک مہ دصویں ےس ُسک

د ینعی تّنج ےس اکنل دای ویکہکن آدؑم ےن دخا یک ابت وک الٹھجای اھت  ۔ نکیل مہ  واف رکےن آرےہ ںیہ ہک آدؑم   وک اہلل ےن ُخک
ؔ۔ےک ابووجد وبحمب یک یلگ ےس ےب آربو وہرک  اکنےل ےئگ

ِکھو اےئ  :                          رعش (3 ِکھو اےئ وکیئ اس وک طخ وت مہ ےس ل  رگم ل

ِؔ                        رپ                    َدرھ          رک       ملق                                                            اکن                                                        اور                                             حبص                       وہیئ           
ُ ؔکلےب

اغلب ےتہک ںیہ ہک ارگ یسک وک وبحمب ےک ےیل طخ وھکلاان ہی رعش  اغلب  ب یک زغل ےس ایل ایگ ےہ۔ ؔ:ؔرشتحی
ےہ اور حبص ےس اشم کت یہی اکم رکات ےہ ۔اور اس رنہ ےس  ےہ وت  اس ےس وھکلاےئ۔ ویکں ہک  وہ اس اکم ںیم امرہ

ؔ۔یھب وافق ےہ ہک نک ابوتں  ےس وبحمب  وک اتمرث ایک اجاتکس ےہ۔ ویکں ہک اس اک  اکم یہ وبحمب ےک ےیل طخ انھکل ےہ
 تبحم ںیم ںیہن ےہ رفق ےنیج اور رمےن اک  :                          رعش (4

ؔسج اک رِف َپَ دم ےلکناکیس وک دھکی رک ےتیج ںیہ 
 ےتہک ںیہ ہک  سج رپ مہ رم ےتٹم ںیہ ہی رعش  اغلب  ب یک زغل ےس ایل ایگ ےہ۔ اغلب اس رعش ںیم ؔ:ؔرشتحی

ؔ۔ویہ امہرے ےنیج اک اہسرا ےہ۔ ایس ےیل اشرع  وسحمس رک راہ ےہ ہک تبحم ںیم ےنیج اور رمےن  اک رفق  ںیہن ےہ
 واظع                    اہکں            اور                اغلب              دروازہ           اک                    اخیمہن         اہکں  :                          رعش (5

ؔمہ             ےلکن     رپ                  اانت           اجےتن ںیہ            ،                   لک              وہ اجات اھت         ہک     
ےتہک ںیہ ہک  لک  بج مہ ہی رعش  اغلب  ب یک زغل ےس ایل ایگ ےہ۔ اغلب اینپ زغل ےک عطقم ںیم ؔ:ؔرشتحی

وت واظع ادنر  دالخ وہ راہ اھت۔ اغلب وک  واظع یک اپراسیئ رپ امگن ےہ اس ےیل وہ زنط  اخیمہن ےس ابرہ لکن رےہ ےھت
ؔ۔رکےت ںیہ ہک واظع وک اخیمےن ےس ایک تبسن ےہ ؟ ںیہک ااسی وت ںیہن ہک وہ یھب رشاب ونیش یک اخرط اخیمہن ںیم ایگ 

ؔ
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ؔ
 

ؔ

ؔ
ؔ

ؔ
ؔ

ؔ

 زہاروں وخاںیشہ ایسی ہک رہ وخاشہ ہپ دم ےلکن  :                          رعش (1)

ؔیھب          مک         ےلکن          تہب           ےلکن           رمے            ارامن            نکیل           رھپ                                      
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رشتحی

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

ؔ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ے              آےئ  :                          رعش (2)

ُ
د                 ےس آدم                     اک                  ُسک  ےھت نکیل                     انلکن                              ُخک

ؔآربو وہرک رتے وکےچ ےس مہ ےلکنتہب ےب 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رشتحی

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

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

ؔ
ؔ

ؔ

 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۔(2)       

 

اینپ ولعمامت یک اجچن ےئجیک۔    ۔1   

 
دنمرہج ذلی ااعشر یک رشتحی ےئجیک۔                 (1)   
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ؔےئجیک؟یک  اشندنیہ زغل ےس علطم ےک رعش  یک  اغلب                        وسال                  :         (1
ؔ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   وجاب     :                    

ؔ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ؔ؟یک وبحمب فنصِ نخس اک انم  ایک ےہاغلب   وسال                  :         (2

ؔ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وجاب     :
 ؟ےس آانش رکاایاکردو زغل وک رکف یک رہگایئ                   سک اشرع ےن       وسال                  :         (3

ؔ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وجاب     :
 ؟اغلب اک الص انم ایک ےہ                       وسال                  :         (4

ؔ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔وجاب     :
 ؟ ار ےہرقبی سک اشرع یک زمدراگہِ اظنم ادلنی وبحمِب ایہٰل ےک                        وسال                  :         (5

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

ؔ
ؔ

ؔ

      ؟اغلب ےک احالِت زدنیگ رپ ونٹ ےئھکل                    وسال                  :         (1

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

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

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

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

وطلی  وساالت ےک وجاابت ےئھکل۔(3)   
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ؔ؟وصخایصت ایبن ےئجیک اشرعاہناغلب یک          وسال                  :  (2
وجاب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

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

ؔ
ؔ
ؔ
ؔ
ؔ

ؔ٭٭٭٭٭
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 1مظن        ۔
 ابرش

   

 

 ہّصحِ  وقادع
 

 

    
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 انم ایک ےہ؟ الصاک رفاؔق وگروپھکری   وسال                  :         (1
 ۔روھگیتپ اہسےئ ےہ انم   الصاک رفاؔق وگروپھکری  وجاب     :                    

 ؟رفاؔق وگروپھکری بک اور اہکں دیپا وہےئ  وسال                  :         (2

 ۔ء وک         وگروپھکر  ںیم 1896   وجاب     :
 ؟رفاؔق وگروپھکری  ےک وادل اک انم ایک ےہ  وسال                  :         (3

 ۔ یشنم وگرھک رپاشد     وجاب     :
 ؟رفاؔق وگروپھکری  ےک وادل اک ایک ہشیپ اھت  وسال                  :         (4

 

 

 

 

 

 ّومزابن رباےئ دک                         -ورک ُبک        رباےئ   اسِل اّول              

 زغل    

۔ رفاؔق وگروپھکری3  

اک اعترف                      :  اشرع      

 زغل               :                    رفاؔق وگروپھکری

۔ومعیم وساالت ووجاابت1  
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 ۔ولیک  وجاب     :
 ؟رفاؔق وگروپھکری  ےک وادل اک ایک صلخت اھت  وسال                  :         (5

 ۔ربعؔت    وجاب     :
 ؟اہکں  رپ وہیئرفاؔق وگروپھکری  یک ادتبایئ میلعت    وسال                  :         (6

 ۔رھگ رپ وہیئ   وجاب     :
 رفاؔق وگروپھکری آزادی ےک ذجابت یک اپداش ںیم بک لیج ےئگ؟  وسال                  :         (7

 ء ںیم  ۔1925 وجاب     :                    
 رکسرٹیی سک ےن انبای؟ رفاؔق وگروپھکری وک آل اڈنای اکرگنسی یٹیمک اک اڈنر  وسال                  :         (8

 ڈنپت وجارہ لعل رہنو    ۔   وجاب     :
 اھت؟ملع        زابونں ےک ادب  اک رہگا  نک رفاؔق وگروپھکری  وک   وسال                  :         (9

 افریس    ۔     اکردو                 ،              دنہی                      ،              ارگنزیی                   اور                      وجاب     :
 ؟ےن ےنتک ربس یک رمع ںیم اشرعی یک رشواعت یکرفاؔق وگروپھکری    وسال                  :         (10

 ۔ دنپرہ ربس  وجاب     :
 ؟ایل رکےت ےھتاینپ اشرعی یک االصح  سک ےس رفاؔق وگروپھکری    وسال                  :         (11

 ومیسؔ ریخ آابدی   وجاب     :
 ؟ےک امہ رعشی ومجمےع وکےسن ںیہرفاؔق وگروپھکری    وسال                  :         (12

ِ ہمغن                          "                      اور                             "                           روِح اکانئت                                      "                         وجاب     :  ۔"       ُگک
 ؟ےک اواصف ایک ںیہ یک زغولں رفاؔق وگروپھکری    وسال                  :         (13

 ۔ یک رتامجین                       ایفیکت اک ذتذبب               ،                            وبجمری                     ،                     مغ آزیم ولہپ      وجاب     :
 ؟بک دای ایگاَویارڈ                             "                                 ایگن ھٹیپ"                      وک ادب اک رفاؔق وگروپھکری    وسال                  :         (14

 ء 1969   وجاب     :
 ؟رعشی ومجمےع رپ دای ایگ سک وک اسہیتہ اڈیکیم اویارڈ  رفاؔق وگروپھکری    وسال                  :         (15

ِ ہمغن                          "                         وجاب     :  "       ُگک
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 رفاؔق وگروپھکری  اک ااقتنل بک اور اہکں وہا؟  وسال                  :         (16

        ء وک دیلہ ںیم وہا۔1986امرچ  /3   وجاب     :
 

 
 

 (                                                                            B)                                                                             ؟دیپا وہےئ رفاؔق وگروپھکری بک اور اہکں   وسال                  :         (1
A                     ںیمء وک         وگروپھکر  1869        ۔                                            B                   ء وک         وگروپھکر  ںیم1896۔                                                        C                    ء وک         دیلہ ںیم1896۔ 

 (                                                                               A)                                                                              ؟وادل اک انمرفاؔق وگروپھکری  ےک   وسال                  :         (2
A                     یشنم وگرھک رپاشد        ۔                                           B                   یشنم دراگ رپاشد۔                                                         C                    یشنم   رپمی دنچ۔   

    (                                                              B)                                                                              ؟رفاؔق وگروپھکری      ےک وادل اک صلخت  وسال                  :         (3
A                     رپاشدؔ         ۔                                              B                   ربعؔت ۔                                                         C                    رفاؔق ۔   

    (                                                              B)                                                                                                        ؟رفاؔق وگروپھکری   آزادی ےک ذجابت ےک ااہظر یک اپداش ںیم بک لیج ےئگ  وسال                  :         (4
A                     ء1952        ۔                                              B                   ء1925۔                                                         C                    ء1920۔  

    (                                                                        C)                                                                          ؟رفاؔق وگروپھکری وک آل اڈنای اکرگنسی یٹیمک اک اڈنر رکسرٹیی سک ےن انبای   وسال                  :            (5
A                     اوباالکلم آزادؔ ومالان         ۔                                            B     اگدنیھ یج              ۔                                                         C                    ڈنپت وجارہ لعل رہنو۔ 

 (                                                                            A)                                                                            ؟رفاؔق وگروپھکری  ےن ےنتک ربس یک رمع ںیم اشرع رشوع یک  وسال                  :         (6
A                     دنپرہ ربس        ۔                                             B                   ابرہ ربس۔                                                         C                    دس ربس۔    

 (                                                                               C)                                                                             ؟رفاؔق وگروپھکری   اشرعی ںیم سک ےس االصح یل  وسال                  :         (7
A                     یشنم وگرھک رپاشد        ۔                                            B                   رگجؔ رمادآابدی۔                                                         C                    ومیسؔ      ریخ آابدی۔  

    (                                                              B)                                                                            ؟ء ںیم ادب اک وکاسن  اویارڈ دای ایگ 1969رفاؔق وگروپھکری   وک   وسال                  :         (8
A                     اھبرت رنت        ۔                                             B                   ھٹیپایگن ۔                                                         C                    دپم رشی۔    

 (                                                                            C)                                                                             ؟رفاؔق وگروپھکری   ادتبایئ میلعت اہکں احلص یک  وسال                  :         (9
A                     دمرہس ںیم         ۔                                              B                   اوکسل ںیم ۔                                                         C                    رپرھگ ۔  

۔ رعمویض وساالت                :2  
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    (                                                                        A)                                                                              ؟رفاؔق وگروپھکری   اک ااقتنل اہکں وہا  وسال                  :         (10
A                     دیلہ        ۔                                              B                   وگروپھکر۔                                                          C                    ہتکلک۔  

 

 
 

 اکالص انم ۔۔۔۔۔۔ ےہ؟رفاؔق وگروپھکری    وسال                  :         (1
 روھگیتپ اہسےئ وجاب     :            حیحص         

 ۔رفاؔق وگروپھکری   یک دیپاشئ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیم  وہیئ  وسال                  :         (2

                        وگروپھکر وجاب     :حیحص            

 ۔رفاؔق وگروپھکری   ےک وادل اک ہشیپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اھت  وسال                  :         (3

 ولیک  حیحص            وجاب     :

 ۔ںیم لیج ےئگ رفاؔق وگروپھکری    ۔۔۔۔۔۔۔۔نس ںیم آزادی ےک ذجابت ےک ااہظر یک اپداش  وسال                  :         (4

  ء ںیم 1925                                                حیحص            وجاب     :
 ۔ڈنپت وجارہ لعل رہنو ےن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وک آل اڈنای اکرگنسی یٹیمک اک اڈنررکسرٹیی انبای  وسال                  :         (5

  رفاؔق وگروپھکری                                          حیحص            وجاب     :
 رفاؔق وگروپھکری   ےک امہ رعشی ومجمےع۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیہ۔  وسال                  :         (6

ِ ہمغن                     :   حیحص            وجاب                                                                                              روِح اکانئت                      ،                           ُگک
 ۔دای ایگ۔۔۔۔۔۔۔۔رعشی ومجمہع رپ اسہیتہ اڈیکیم اویارڈ رفاؔق وگروپھکری   ےک   وسال                  :         (7

ِ ہمغن                                                           "                  حیحص            وجاب     :   "ُگک

 ۔"                  ایگن ھٹیپ                        "          اویارڈ الم۔۔۔۔۔۔۔۔نس ںیم وک رفاؔق وگروپھکری      وسال                  :         (8

  ء ںیم 1969                                                حیحص            وجاب     :
 ۔رفاؔق وگروپھکری      وک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔زابونں ےک ادب اک اطمہعل رہگا اھت  وسال                  :         (9

 دنہی                          ،                       ارگنزیی                     اور افریس                      اکردو                     ،                                           حیحص            وجاب     :

  حیحص وجاابت   ےس رُپ ےئجیک۔   وکدنمرہج ذلی ںیم دےئ ےئگوساالت ۔  3
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 نس وک وہا۔ ۔اک ااقتنل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیم ۔۔۔۔۔۔۔۔رفاؔق وگروپھکری     وسال                  :         (10

 ء وک 1986امرچ      3دیلہ            ںیم                                 حیحص            وجاب     :                                                                                          
 

 
 

 

 C وگروپھکر (                   A)               انم الص       اکرفاق ؔ                           وگروپھکری       1
 A ء1925 (                   B)               اک  دیپاشئ اقممرفاق ؔ                           وگروپھکری       2
 D روھگیتپ اہسےئ (                   C)               وگروپھکری       ےک وادل  اکانم     رفاق ؔ                       3
 E یشنم وگرھک رپاشد (                   D)               رفاق ؔ                           وگروپھکری        ےک وادل اک صلخت 4
 B ربعؔت  (                   E)               وگروپھکری       لیج ےئگرفاق ؔ                            5

 

 
 

 
 

 B ومیس  ؔ       ریخ آابدی (                   A)               آل اڈنای اکرگنسی یٹیمک اک اڈنر رکسرٹیی  1
 E رفاؔق وگ روپھکری (                   B)               رشواعت یکرفاؔق اشرعی  یک  2
 A ء1986 (                   C)                رفاؔق ےن اشرعی ںیم االصح یل 3
ِ ہمغن                         " "                    (                   D)                رفاؔق اک رعشی ومجمہع سج رپ اسہیتہ اڈیکیم اویارڈ الم 4  D ُگک
 F دنپرہ ربس   ںیم  (                   E)               "                  ایگن ھٹیپ             "               اویارڈ دای ایگ 5
 G ء1969 (                   F)               رفاؔق وگروپھکری لیج بک ےئگ 6
 C ء1925 (      G)               وگروپھکری اک ااقتنل  وہارفاؔق  7

 

۔وجڑ المےیئ۔            1               (4)   

۔وجڑ المےیئ۔            2               (4)   
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 اصقنن         ،       یمک  :  اھگاٹ  
 اجترت  :  اکروابر
 ایپر وتبحم  :  اکتفل

 دل اک واہعق  : وارداِت بلق  
 درتف۔         اشرع ےک الکم ےک ومجمہع           ،                :  دویان  

 

 
 

 تہب ےلہپ ےس اکن  دقومں یک آٹہ اجن ےتیل ںیہ  :                          رعش (1

 ےس                           اچہپن                                 ےتیل ںیہ       ےھجت                      اے                    زدنیگ                    مہ                   دور            
اشرع ےن وبحمب وک زدنیگ  ےس ریبعت  یک زغل ےس ایل ایگ ےہ۔ زغل ےک علطم ںیم رفاؔق ہی رعش   : رشتحی
۔ بج اس اک وبحمب زنیم  رپ دقم  اکچ ےہ ہک  اکس یک  رہ رحتک اک ہتپ لچ اجات ےہ وہ تبحم ںیم اس دقر ڈوب  دی ےہ 

راتھک ےہ وت اس ےک دقومں یک آٹہ  اشرع اچہپن اتیل ےہ ۔ ینعیٰ وبحمب ےس اینت وایگتسب ےہ ہک اکس ےک رہ لمع اک 
  ادنازہ اشرع وک وہ اجات ےہ۔

ن سا ن راوتں ںیم   :                          رعش (2  طبُعب ت  اینپ ربھگایت ےہ بج سک

 ایدوں      یک اچدر        اتن          ےتیل ںیہ        رتی          ںیم         اےسی مہ            
ان یک زدنیگ ںیم ہک  اتہک ےہ  زغل ےک اس رعش ںیم اشرعیک زغل ےس ایل ایگ ےہ۔  ہی رعش  رفاؔق  : رشتحی

وبحمب یک دُجایئ ےس وریاین اھچیئگ ےہ اس وریاین ےن ریمی راوتں رپ اس دقر ہضبق رک ایل ےہ ہک سج ےک ببس 

  زغل ےک ااعشر اور           رشتحی         :۔    5

۔ لکشم اافلظ ےک ینعم:4  
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ربھگاٹہ ںیم ااضہف وہ اجات ےہ اور ںیم اس ربھگاٹہ وک دور رک ےن ےک ےئل وبحمب یک وخوگشار الماقوتں وک اید رک اتیل 
 ۔وہں

 وہات                                           ںیہن                               اکیف                       ںیم                      قشع                       یھب                    ہلصیف                 اانپ                         وخد     :                        رعش (3

 رک زگرںی  وج دل ںیم اھٹن ےتیل ںیہاےس یھب ےسیک 
یک زغل ےس ایل ایگ ےہ۔ اشرع رفاؔق وگروپھکری ےتہک ںیہ ہک تبحم ےک اعمےلم ںیم  ہی رعش  رفاؔق  : رشتحی
نکیل اشرع ےن یھب ہی اھٹن ایل ےہ ہک  ۔اکی رطہف ہلصیف ںیہن ایک اجاتکس ےہ ےہ یک راضدنمی اک رضوری  دوونں 
  اگ۔  دےااہظِر تبحم رکیہ  ہن ےلم وہ ےلم ای یک راضدنمی  وبحمب 

 تفل ںیم        ک ا                    اکروابرِ               ےگ              دںی              وہےن              ہن           اھگاٹ             ےھجت  :                          رعش (4

 دوتس رہ ااسحن                 ےتیل                                  ںیہ             اے رتا              مہ اےنپ رس 
 ںیم  وبحمب وک اصقنن رفاؔق ےتہک ںیہ ہک تبحم ےک اعمہلمہی رعش  رفاؔق یک زغل ےس ایل ایگ ےہ۔  : رشتحی

  انیم وہیت ےہ وت اکس دب انیم وک وہےن ںیہن دںی ےگ۔ ینعیٰ تبحم یک اخرط روسا وہےن ںیہن  دںی ےگ۔ارگ وبحمب یک دب
 ۔وخیش  وخیش اےنپ رس ےل ںیل ےگ

 دبل رک سیھب اتلم ےہ وکیئ اکرف   ارثک       رفاؔق   :                          رعش (5

 یھبک  مہ اجن ےتیل ںیہ  یھبک اچہپن ےتیل ںیہ   
تبحم وک رپےنھک ےک زغل ےک عطقم ںیم رفاؔق  اشرع ہی رعش  رفاق ؔ یک زغل ےس ایل ایگ ےہ۔  : رشتحی

راتہ ےہ اور ںیم   دباتل  ہک ریما وبحمب  ریمی تبحم وک رپےنھک ےک ےئل ارثک سیھب   ایک ےہ ۔ےتہک ںیہ اونےھک ادناز وک ایبن 
 ۔اجات وہں  اور اینپ تبحم یک ااہتن  وک اس رپ اظرہ وہےن ںیہن داتی  نب اس یک تلصخ وک اجےتن وہےئ یھب ااجنن 

 
 

 

 
 

 یلمع اکم: 

اینپ ولعمامت یک اجچن ےئجیک۔    ۔1   
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 تہب ےلہپ ےس اکن  دقومں یک آٹہ اجن ےتیل ںیہ  :                          رعش (1)

 ںیہ        ےتیل          زدنیگ                    مہ                   دور                   ےس                           اچہپن                                           ےھجت                      اے                         
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رشتحی

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ن سا ن راوتں ںیم  :                          رعش (2)  طبُعب ت  اینپ ربھگایت ےہ بج سک

 ےتیل ںیہ               اچدر        اتن                 یک          ایدوں        رتی                 ںیم         اےسی مہ            
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رشتحی

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

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

 
 

 

 اشندنیہ ےئجیک؟ یک زغل ےس علطم ےک رعش  یک  رفاؔق                        وسال                  :         (1
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   وجاب     :                    

 ؟رفاؔق  وگروپھکری ےک وادل اک صلخت ایک اھت  وسال                  :         (2
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وجاب     :

 ؟اھت ملع زابونں ےک ادب اک رہگا   وک  نکرفاؔق وگروپھکری                        وسال                  :         (3

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

رصتخم وساالت ےک وجاابت اکی ای دو ولمجں ںیم ےئھکل۔(2)   

 

دنمرہج ذلی ااعشر یک رشتحی ےئجیک۔                 (1)   
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وجاب     :
 ؟رفاؔق ےک امہ رعشی ومجمےع وکےسن ںیہ                       وسال                  :         (4

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔وجاب     :
 ؟اسہیتہ اڈیکیم اویارڈ وکےسن رعشی ومجمہع رپ دای ایگ        رفاؔق وگروپھکری وک                وسال                  :         (5

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

 ؟ےس بک ونازا ایگرفاؔق وک  "              ایگن ھٹیپ                   "          اویارڈ                        وسال                  :         (6

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔وجاب     :
 رفاؔق وگروپھکری اک ااقتنل بک اور اہکں وہا؟                       وسال                  :         (7

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

 

 
 

 

      ؟رفاؔق یک اشرعاہن تمظع رپ ونٹ ےئھکل                       وسال                  :         (1

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

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

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

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

 ؟رفاؔق ےک ابرے ںیم آپ ایک اجےتن ںیہ  :           وسال                (2
وجاب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

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

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

 ٭٭٭٭٭
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 1مظن        ۔
 ابرش

   

 

 ہّصحِ  وقادع
 

    
 

  
 

                          ؟                                                                                                                             امس  ےسک ےتہک ںیہ  وسال                  :         (1
 وریغہ             ۔                        ادمح                          ۔    وھگڑا                                 ۔                              آرگہ    امس وہ ظفل ےہ وج یسک اجدنار         ای    ےئش       ای تیفیک      اک انم وہ     ۔                     ےسیج       :       وجاب     :                    

 امس یک ینتک ںیمسق ںیہ؟  وسال                  :         (2

 (امس   اعم۔2) (امس     اخص1) امس یک  دو   ںیمسق      ںیہ۔   وجاب     :
 سک وک ےتہک ںیہ؟        "                       امسِ اخص             "  وسال                  :         (3

 ےک انم   وک امس         اخص ےتہک ںیہ۔    یسک اخص صخش                ،                          اخص       ہگج                  ای                اخص            ےئش     وجاب     :
 وریغہ                       ۔اچدن                   وسرج، امہہیل، ادمح، ےسیج      :

 امسِ اخص یک ینتک ںیمسق ںیہ؟  وسال                  :         (4

(اطخب                             3) (رعف                           2)                  (ملع                       1)  امسِ اخص یک اپچن ںیمسق ںیہ۔   وجاب     :
 (صلخت۔5) (                   بقل                                               4) 

 

 

 

 

 

 ّومدک زابن رباےئ                         -ورک ُبک        رباےئ   اسِل اّول              

 وقادع   

امس اور اس یک ںیمسق۔        2  

و جوابات   سواالتعمومی    
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 ےسک ےتہک ںیہ؟        "لََعَ              "    وسال                  :         (5

نّ ےک وتق راھک اجےئ  ۔         "لََعَ              "   وجاب     :
ن

 وہ انم ےہ وج دیپایشئ اور یسک زیچ ےک ُب
 وریغہ۔ادمح یلع اخں،اتج لحم        ،                ارمہکی              ،           اچرانیمر            ےسیج         :

 ےسک ےتہک ںیہ   ؟       "                       رعف             "  وسال                  :         (6

 رعف      وہ انم ےہ وج الص انم ےک اجبےئ الڈ    اور ایپر    ای  اقحرت   ےس اکپرا اجےئ۔ وجاب     :
و                              ےسیج         : نّ  وریغہ۔              اکول،                        وّنم           ،چ 

 ایک ےہ؟       "                       اطخب             "  وسال                  :         (7

 اطخب !            وہ انم ےہ وج یسک اکرانےم یک انبرپ وکحتم    ای   ابداشہ یک اجبن ےس    ےفحت ےک وطر رپ        دای اجات ےہ۔   وجاب     :
 وریغہ۔              دپم رشی                      ،                اھبرت رنت،                        دریب اکلمل              ،اخن اہبدر                              ےسیج         :

 سک وک ےتہک ںیہ؟        "                       بقل                 "  وسال                  :         (8

 ۔انم        وج یسک اعدت      ای    وفص  ای وخیب   یک وہج   ےس            وعام ںیم وہشمر وہ اجےئ وہ     بقل!                    وجاب     :
 وریغہ۔              رمزا ونہش                      ،                اشرعِ رشمق      ،           ابابےئ اکردو        ،                        لبلبِ دنہ              ،میلک اہلل                              ےسیج         :

 ؟سک وک ےتہک ںیہ "صلخت        "   وسال                  :         (9

 ۔ںیم اامعتسل رکات ےہ اشرعی وج اشرع اینپ ےہ    انم     وہ صلخت                 وجاب     :         
 وریغہ۔              ،                اابقؔل                        احیلؔ                                                                ،اغبؔل                                                                  ،               ریمؔ                       ےسیج         :

 ؟ سک وک ےتہک ںیہ "امسِ اعم       " وسال                  :    (10

 امس ِ اعم       وہ ہملک ےہ وج اکی مسق یک رہ زیچ ےک ےئل اامعتسل رکےت ںیہ۔        وجاب     :
 وریغہ۔             اجونر        ،                                      ااسنن             ،                                  اچوق             ،                                       وھپل   ےسیج         :

 ؟امسِ اعم یک ینتک ںیمسق ںیہ  وسال                  :         (11

 ( امسِ عمج5امس تیفیک) (4امس آہل) (3امس رظف) (2(امس ذات)1۔)امسِ اعم یک اپچن ںیمسق ںیہوجاب     :         
                          ؟                                                                                                                             سک وک ےتہک ںیہ        " امسِ ذات              "  وسال                  :         (12

  یک انبء رپ راھک اجےئ             ۔امسِ ذات               !          وہ ہملک ےہ وج یسک زیچ یک ذایت  ای وصختیص وجاب     :                    
 وریغہ۔                     وطاط،                                                   رکیس ،                                               اہیھت ،                                         وھگڑا        ےسیج         : 
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 سک وک ےتہک ںیہ؟        " امسِ رظف              "  وسال                  :         (13

 امسِ رظف            وہ ہملک ےہ سج  ںیم وتق ،                   ہگج              ای زیچ یک انشتخ      وہ      ۔   وجاب     :
 وریغہ۔                     رہش                                       ،                         اوکسل   ،                                                   حبص ،                                               دجسم ،                                         دورہپ        ےسیج         :

 سک وک ےتہک ںیہ؟        " امسِ آہل              "  ال                  :        وس (14

 امسِ آہل     وہ ہملک   ےہ وج اوزار    ای آہل     ےک انم ےک ےئل امس         ایک اجات ےہ   ۔     وجاب     :
 رلفی                 ،     وھتہڑی                   وریغہ                       ۔ ،               یچنیق    اچوق                      ، ملق                ، ےسیج      :

 سک وک ےتہک ںیہ؟        " امسِ تیفیک              "  وسال                  :         (15

 ای تیفیک           ای     ااسحس      اک ااہظر       وہ۔       امسِ تیفیک                وہ      ہملک    ےہ سج ےس وکیئ احتل   وجاب     :
 وخیش                        وریغہ                       ۔ ایپس                   ، درد                         ، وھبک                ، ےسیج      :

 سک وک  ےتہک ںیہ؟        " امسِ عمج              "    وسال                  :         (16

 امسِ عمج  وہ ہملک ےہ وج اظبرہ   وادح                )اکی(      وہ  نکیل       تقیقح     ںیم  یئک اومسں اک     ومجمہع وہ  ۔   وجاب     :
 وریغہ۔  اطقر،                         امجتع    ،                        انمجن                  ،وفج                         ےسیج         :

 سک وک ےتہک ںیہ   ؟       "                       ولازِم امس              "  وسال                  :         (17

اجان الزیم ےہ۔ ًالثم               وہ اکی وہاگ  ای      اکی  ےس رہ امس ںیم وخاہ وہ یسک مسق اک وہ اس ںیم دنچ وصخوتیصں اک اپای  وجاب     :
ہی وصخںیتیص رہ امس ںیم الزیم وطر رپ اپیئ ۔اکم رکےن واال            وہاگ ای اکم اک ارث  ےنیل واال         ۔ذمرک وہاگ    ای               ومثن         ۔زایدہ

 ۔اجات ےہاجیت ںیہ۔اںیہن وک   ولازِم امس   اہک 
 یک ینتک ںیمسق ںیہ؟       "                       ولازِم امس              "  وسال                  :         (18

 ۔ احتل (3)  دعتاد (2) (سنج1)  ۔ںیمسق ںیہ نیت    وجاب     :
 ےسک ےتہک ںیہ؟        "                       امس یک سنج                 "  وسال                  :         (19

 ۔ذمرک      وہات ےہ    ای              ومثن                ۔  اس وصختیص وک امس یک سنج ےتہک ںیہ ،             امس        وجاب     :
 یک ینتک ںیمسق ںیہ؟       "                     سنج    ِ امس              "  وسال                  :         (20

   سنجِ  ریغ یقیقح (2)  (سنجِ یقیقح1)  ۔ںیمسق ںیہ دو     وجاب     :
 ؟ سک وک ےتہک ںیہ "سنجِ یقیقح       " وسال                  :    (21
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 یک ذتریک و اتثین وک سنجِ یقیقح ےتہک ںیہ۔ اجدنار امس          وجاب     :
 وریغہ۔             وعرت        ،                                      رمد             ،                                  وھگڑی             ،                                       وھگڑا    ےسیج         :

 ؟ سک وک ےتہک ںیہ "سنجِ  ریغیقیقح       " وسال                  :    (22

 ےب اجن زیچوں  یک ذتریک و اتثین وک سنجِ ریغیقیقح ےتہک ںیہ۔        : وجاب    
 وریغہ۔             دنی        ،                                      دنمسر             ،                                  اتکب             ،                                       رھتپ    ےسیج         :

 ؟ ےسیک وہےت ںیہ "سنجِ  ریغیقیقح       " وسال                  :    (23

 ان ںیم ذمرک       اک ومثن             اور         ومثن             اک ذمرک       ںیہن وہات۔             ۔سنجِ ریغیقیقح ای          وت ذمرک     وہےت ںیہ     ای ومثن                وجاب     :
  ےسیج         :

 )اس اک ومثن ںیہن وہات( ذمرک = رھتپ 
 )اس اک ذمرک ںیہن وہات( ومثن = اتکب 

 )اس اک ومثن ںیہن وہات( ذمرک = دنمسر
 وہات( )اس اک ذمرک ںیہن ومثن = دنی

 ؟ سک وک ےتہک ںیہ "دعتاد                           "           وسال                  : (24

ایس اکی  ای اکی ےس  ۔نکیل امسِ اعم اکی وہاتکس ےہ ای اکی ےس زایدہ ۔امسِ اخص رصف اکی وہات ےہ        وجاب     :
 ہ     وک                         "             عمج                             "       ےتہک ںیہ ۔" ےتہک ںیہ۔ اکی وک                           "                  وادح                        "           اور اکی ےس       زاید         "         دعتاد         زایدہ وہےن وک                  

                   ۔ڑلایکں              ڑلیک ،                                           ے۔رپد رپدہ ےسیج         :
 وریغہ۔                  ۔ےٹیب              اٹیب ،                                           ۔ڑچایں ڑچای 

 ؟سک وک ےتہک  ںیہ  "احتل                            "           وسال                  : (25

ان ولمجں ںیم  امس یک وکیئ ہن وکیئ احتل اظرہ وہریہ ےہ۔ ایس                           "وہ امیبر ےہ                            "                                    "ادمح اتکب ڑپھ راہ ےہ                            "         وجاب     :
 "             احتل                             "       ےتہک ںیہ ۔ وک  

 ؟احتل ےک احلظ ےس امس یک ینتک ںیمسق ںیہ           وسال                  : (26

 ۔                   ںیمسق ںیہ اپچناحتل ےک احلظ ےس امس یک         وجاب     :
 ۔ ( ااضیف احتل5) ( ربخی احتل4) دنایئ احتل (3)  وعفمیل احتل (2) (افیلع احتل1)
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 ےئجیک اور اثمںیل یھب دےئجی؟ امس یک رعتفی  وسال                  :         (1
 ۔آرگہ                           وریغہ             ادمح                          ۔    وھگڑا                                 ۔                               امس وہ ظفل ےہ وج یسک اجدنار         ای    ےئش       ای تیفیک      اک انم وہ     ۔                     ےسیج       :       وجاب     :                    

 ؟ ےئیھکلیک رعتفی عم اثمںیل         "                       امسِ اخص             "  وسال                  :         (2
 ےک انم   وک امس         اخص ےتہک ںیہ۔    یسک اخص صخش                ،                          اخص       ہگج                  ای                اخص            ےئش       وجاب     :

 وریغہ                       ۔              اچدن     وسرج، امہہیل، ادمح، ےسیج      :
 ؟امسِ اخص یک اپچن ومسقں ےک انم اتبےیئ   وسال                  :         (3

 امسِ اخص یک اپچن ںیمسق ںیہ۔     وجاب     :
 (صلخت۔5) (                   بقل                                               4) (اطخب                             3) (رعف                           2)                                                                                                     (ملع                       1) 

 فی  عم اثمل ےئجیک ؟  یک رعت  "صلخت       "   وسال                  :         (4
 ۔ںیم اامعتسل رکات ےہ اشرعی وج اشرع اینپ ےہ  صلخت                 اکی رصتخم انم    :          وجاب     :
 وریغہ۔احیلؔ                                 ،                اابقؔل                                                          ریمؔ                              ،                                  اغبؔل                                       ،            ےسیج         :

 ؟اثمولں ےک اسھت ےئھکلیک رعتفی     "امسِ اعم   "        :                         وسال  (5
 ۔ایک اج ات ےہ وہ ہملک ےہ وج اکی مسق یک رہ زیچ ےک ےئل اامعتسل       امس ِ اعم وجاب     :

 ) امسِ عمج ( وفج امسِ ذات 1
 ) امسِ تیفیک ( ایپس امسِ رظف 2
 ) امسِ آہل ( اچوق امسِ آہل 3
 ) امسِ رظف ( دجسم امسِ تیفیک 4
 ) امسِ ذات ( وھگڑا امسِ عمج 5

ذلی ےک وساالت ےک رصتخم وجاابت ےئھکل۔۔    1  

 یلمع قشم:
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   ۔ وریغہ             اجونر        ،                                      ااسنن             ،                                  اچوق             ،                                       وھپل   ےسیج         :
 ؟ینتک ںیمسق  ںیہ اور وہ ایک ںیہیک     "امسِ اعم   "        وسال                  :         (6

 ۔امسِ اعم یک اپچن ںیمسق ںیہ:          وجاب     :
   ( امسِ عمج ۔5) امس تیفیک (4) امس آہل (3) امس رظف (2) (امس ذات1)    

 ؟اثمل ےک اسھت ےئجیکیک رعتفی     "امسِ تیفیک   "        وسال                  :         (7
 امسِ تیفیک                وہ      ہملک    ےہ سج ےس وکیئ احتل         ای تیفیک           ای     ااسحس      اک ااہظر       وہ۔ وجاب     :

   ۔وخیش                        وریغہ                        ایپس                   ، درد                         ، وھبک                ، ےسیج      :
 ؟ذلی ںیم دےئ ےئگ ان اخص انومں ےس امسِ  اخص یک ومسقں وک وجڑےیئ (8

 )بقل( رمزا ونہش ملع 1
 )صلخت( اغبلؔ رعف 2
 )ملع( ادس اہلل اخں بقل 3
 )بقل( اشرعِ رشمق اطخب 4
 )اطخب( رس صلخت 5

 

 ؟وک امسِ اعم یک ومسقں ےس وجڑےیئ اامسء امتم ذلی ںیم دےئ ےئگ  (9

 
 
 
 
 
 
 

 ؟ےئیھکلاسھت سنجِ یقیقح یک رعتفی اثمولں ےک  وسال                  :         (10

 وادل وادلہ راین راہج 1
 ادہیب ادبی اھبیئ نہب 2
 اشرع اشرعہ دادا دادی 3
 ہفنصم فنصم اچیچ اچاچ 4
 دوھیب دوھنب امنل امیل 5
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 یک ذتریک و اتثین وک سنجِ یقیقح ےتہک ںیہ۔ امس اجدنار وجاب     :
 وریغہ۔             وعرت        ،                                      رمد             ،                                  وھگڑی             ،                                       وھگڑا    ےسیج         :

ے ےئگ اافلظ یک   ذلی  (11  ای           ذمرک         ںیہ     ای ومثن ےئیھکل؟                           ؟ذتریک و اتثین ےئیھکل ںیم دیئ

 

 ؟اثمںیل دےئجی رکےت وہےئ یک رعتفی    "دعتاد   "        وسال                  :         (12
ایس اکی  ای اکی ےس ۔نکیل امسِ اعم اکی وہاتکس ےہ ای اکی ےس زایدہ  ۔ےہامسِ اخص رصف اکی وہات  وجاب     :

 "         دعتاد                 " ےتہک ںیہ ۔زایدہ وہےن وک                  
 ؟اثمولں ےس ےئجیک یک رعتفی    "وادح اور عمج            "        وسال                  :         (13

 دعد وک وادح             اور اکی ےس زایدہ   وک     عمج ےتہک ںیہ ۔اکی  وجاب     :
 وریغہ۔             ڑلایکں         ۔ ڑلیک،                                  رپدے              ۔ رپدہ ےسیج         :

ے ےئگ اافلظ یک (14  وادح   ای  عمج       ےئھکل؟ ذلی   ںیم دیئ

 ہفنصم فنصم 8 یوھگڑ وھگڑا 1
 وعرت آدیم 9 لغم الغمین 2
 اوٹن اوینٹن 10 اکیل اکال 3
 اشرعہ اشرع 11 امدہ رن 4
 اننگ انگ 12 دنبر دنبرہی 5
 امیل امنل 13 یشیش ہشیش 6
 زہشادہ زہشادی 14 دوھنب دوھیب 7

 رکیس رکایسں 5 اتکںیب اتکب 1
 ااحصب اصبح 6 ڑلیک ڑلایکں 2
 رکف ااکفر 7 ڑھکایکں ڑھکیک 3
 رعشاء اشرع 8 ڑلیک ڑلاک 4
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 امس    یک رعتفی ےئجیک  اور اثمںیل یھب دےئجی؟  (1

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

 امسِ اخص یک رعتفی ےئجیک اور اس یک ںیمسق اتبےیئ ؟ (2

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

 امسِ اعم یک رعتفی ےئجیک اور اس یک ںیمسق اتبےیئ ؟ (3

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

 درج ےئجیک؟ ذلی یک رعتفی رکےت وہےئ اثمںیل یھب (4

 امسِ عمج  امس ِ ذات  اطخب  صلخت رعف

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

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

 ادابء ادبی 12 امنل امیل 9
 نیفنصم فنصم 13 وخاشہ وخااشہت 10
 دجسم اسمدج 14 اواقت وتق 11

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

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ر ایکس ںیمسق اتبےیئ؟سنج یک رعتفی ےئجیک او (5

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

 اافلظ یک  وادح        ای عمج  اتبےیئ؟ےئگ ذلی ںیم دےیئ  (6

 اواقت وخااشہت  وخانیت  ڑلاک  ڑھکیک اتکب
 ومضمن  ااحصب  رکایسں ااکفر

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

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ذمرک          ای         ومثن      اتبےیئ؟  اکذلی ںیم دےیئ اافلظ  (7

 دوھنب اچاچ  دادا  اھبیئ  راہج وادل
 ڑلیک  اشرعہ  اننگ امنل

:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 صلخت یک رعتفی  عم اثمل ےئجیک؟ (8

:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 1مظن        ۔
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 ہّصحِ  وقادع
 

 

    
 

 

  
 

                          ؟                                                                                                                             دمحم نیسُح آزاد یک نس دیپاشئ ایک ےہ  وسال                  :         (1
 ء ےہ۔1830وجن                    10دمحم نیسُح آزاد یک نس دیپاشئ                     وجاب     :                    

 دمحم نیسُح آزاد یک سک رمع ںیم ان ےک وادلہ اک ااقتنل وہا؟  وسال                  :         (2

 وادلہ اک ااقتنل ان یک ریش وخاریگ یک رمع ںیم وہا۔دمحم نیسُح آزاد یک    وجاب     :
 ؟یھتیک دمحم نیسُح آزاد یک رپورش نک اابحب ےن   وسال                  :         (3

 رپورش ان ےک وادل دمحم ابرق اور اور ان یک نہب ےن یک یھت۔ دمحم نیسُح آزاد یک    وجاب     :
 دمحم نیسُح آزاد ےن بج اشرعی رشوع یک یھت وت سک یک اشرگدی اایتخر یک؟  وسال                  :         (4

 

 

 

 

 

 ّومدُ زابن رباےئ                         -ورک ُبُ        رباےئ   اسِل اّول              

ء   رثنِِحّ    

دیم ےک دو  دروازےابغ ِ اُ ۔        1  

 دمحم نیسح آزاد  

و جوابات سواالت   

الت

 فنصم اک اعترف                      :
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 یک اشرگدی اایتخر یک۔           ےن اےنپ وادل ےک دوتس خیش اربمیہ ذوق  دمحم نیسُح آزاد    وجاب     :
 دمحم نیسُح آزاد وک دقرت ےن وکاسن ذوق اطع ایک اھت؟  وسال                  :         (5

رھتساروینیگنں ںیم راچ وہاق             دمحم نیسُح آزاد وک رطفت ےس اکی قیقحت دنسپ ، فیطل        ،          افنتس بلط             ،    وجاب     :
 ذوق الم اھت۔

 ؟اتبےیئدمحم نیسُح آزاد یک امہ فینصت اک انم   وسال                  :         (6

 ےہ۔        "آِب ایحت                                    "دمحم نیسُح آزاد یک امہ فینصت                           وجاب     :
 ؟فینصت ےس ایل ایگ ےہدمحم نیسُح آزاد یک سک              "                       ابِغ       ادیم ےک دو             دروازے             "  وسال                  :         (7

 ےس اذخ ایک ایگ ےہ۔              "                       رینگنِ ایخل              "                     فینصت یک دمحم نیسُح آزاد       وجاب     :
 سک یک اراقتء اک الہپ ذترکہ ےہ؟                  "                       آِب ایحت              "  وسال                  :         (8

 اراقتء اک الہپ ذترکہ  ےہ۔ یک ردو اشرعوں اور اشرعی اُ             "                       آِب ایحت              "        وجاب     :
 دمحم نیسُح آزاد اک ااقتنل سک رہش ںیم وہا؟  وسال                  :         (9

 الوہار ںیم وہا۔ دمحم نیسُح آزاد اک ااقتنل وجاب     :         

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 اہکں ےس رہ ہگج چنہپ یتکس یھت؟رظن دمحم نیسُح آزاد یک   وسال                  :         (1
 اکی ےلیٹ رپ ےس رہ ہگج چنہپ یتکس یھت۔ رظن دمحم نیسُح آزاد یک   وجاب     :                    

 دمحم نیسُح آزادےن  نک دو                   دروازوں اک ذترکہ ایک ےہ؟  وسال                  :         (2

 ۔ےہ ےن اےنپ ومضمن ںیم دو                دروازوں اک ذترکہ ایک             دمحم نیسُح آزاد    وجاب     :
 (                           داروہغ ایخل       2                                                (                             داروہغ داشن                                                                                    1               

 ومضمن          :                                        ابِغ ادیم ےک دو دروازے                               

 ومعیم وساالت ووجاابت
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 وکاسن داروہغ دنت زماج اور ایٹل دیسیھ ںیتجح رکات ےہ؟  وسال                  :         (3

 داروہغ داشن دنت زماج  اور اُیٹل دیسیھ ںیتجح رکات ےہ۔   وجاب     :
 دروازے ےس سک یک تخت ِ اگہِ اخص وک راہتس اجات اھت؟داروہغ داشن  ےک   وسال                  :         (4

 داروہغ داشن  ےک دروازے ےس  ہکلم یک تخت ِ اگہِ اخص وک راہتس اجات ےہ۔   وجاب     :
ن اھگیٹ سک وک ےتہک ںیہ؟  وسال                  :         (5

ٹ
 دمحم نیسُح آزاد ھک

راہ یک زنیم یتلسھپ         ،                ڑسک  ُاس داروہغ داشن ےک دروازے ےس ہکلم  یک تختِ اگہِ اخص وکوج راہتس اجات اھت  وجاب     :
ن اھگیٹ ایس وک ےتہک ںیہ۔

ٹ
 رھتپیلی               ،              راےتس اےسی اچی چیپ ےک ےھت ھک

  داشن اور ان ےک راےتس یک ںیلکشم دھکی رک داروہغِ ایخل اک ُرخ ایک؟سک ےن داروہغِ  وسال                  :         (6

 دمحم نیسُح آزاد ےن داروہغِ ایخل اک ُرخ ایک۔   وجاب     :
 اتاپ اسری رظن آیت یھت؟ہکلم اہکں ےس رس  وسال                  :         (7

ومعمیل ڑسک رظن ہن آیئ ۔رگم ہکلم اصف اسےنم  داروہغ ِ ایخل ہک اہیں ابراگہ یک رطف اجےن وک وکیئ   وجاب     :
 ڑھکی یھت وہ اہیں ےس رس اتاپ اسری رظن آیت یھت۔

 نک ابوتں ےس رہ صخش ہی اجاتن اھت ہک وج اگنہ ھجم رپ ےہ وہ یسک رپ ںیہن ؟  وسال                  :         (8

ربارب نسح بلط ےک ادناز داھکیت یھت سج ےس رہ صخش ہکلم اےنپ اجعبئ اور شیب تمیق زیچوں رپ بس وک         وجاب     :
 ہی اجاتن اھت ہک وج اگنہ ھجم رپ ےہ وہ یسک رپ ںیہن۔

 دمحم نیسُح آزاد ےک اطمقب ضعب ولگ سک یک رکف ںیم ےھت؟  وسال                  :         (9

ےن یک رکف ںیم ےھت یکسج رحتک یھبک ےمھت یہ وجاب     :         دمحم نیسُح آزاد ےتہک ںیہ ہک ضعب ولگ اےسی لگ دار رَپ اگل
 ںیہن۔

 وہ  دوی           ڈراوین ومرت ایھبکن وصرت اس اھگیٹ ںیم ےلچ آےت ںیہ ایک ںیہ؟ دمحم نیسُح آزاد ےک اطمقب  وسال                  :         (10
 "                     االفس                   "ےہ                        ان ںیم  اک اکی"                   رمع                                   "                    اور                   دورسا      دمحم نیسُح آزاد ےک اطمقب   وجاب     :                    

 کن ڑپے اور داھکی وت ایک اھت؟دمحم نیسُح آزاد ویکں وچ  وسال                  :         (11

 ڈراوین ومرت      ایھبکن وصرت ولگ ڈر ےک امرے ںیخیچ  امرےن ےگل وگای رہکام چم ایگ ایس ںیم                   دوی              وہ   وجاب     :
 نیسُح آزاد یھب وچکن ڑپے اور داھکی وت ھچک یھب ہن اھت۔ دمحم 
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 دمحم نیسُح آزاد ےن سک اقمم وک اکلہ اھگیٹ اہک ےہ؟  وسال                  :         (12

ارثک ایخل ےک ایپرے اور ومہ ےک دنبے اےسی وھبےل اھبےل ےھت وہنجں ےن اس ابغ ںیم آرخ اوروں  وجاب     :
 اھگیٹ الہکات ےہ۔یک رطح ڑچےنھ اک ارادہ یھب ہن ایک اھت ویں یہ  اکی ہگج ڑپے رےہ ہی اقمم اکلہ 

 

 
 

 
 

ہی دھکی رک ںیم اکی ےلیٹ رپ ڑچھ ایگ ۔واہں ےس رہ ہگج رظن چنہپ یتکس یھت اور ٹھگمج ےک یھب اکی اکی آدیم اک احل 
ادنر اجےن ےک دو دروازے ںیہ ۔اکی داروہغ داشن ےک اایتخر وخب ایخل ںیم آات اھت۔ واہں ےس ولعمم وہا ہک ابغ ادیم ےک 

 ںیم  ےہ۔ داروہغ ِ داشن اکی دنت زماج اور ووسایس صخش ےہ۔
 وکن ےلیٹ رپ ڑچھ ایگ؟    وسال                  :         (1

 فنصم ےلیٹ رپ ڑچھ ایگ۔   وجاب     :                    
 اہکں ےس رہ ہگج رظن چنہپ یتکس یھت؟  وسال                  :         (2

 ےلیٹ رپ ےس فنصم یک رہ ہگج رظن چنہپ یتکس یھت۔   وجاب     :
 ابِغ ادیم ےک ادنر اجےن ےک ےنتک دروازے ںیہ؟  وسال                  :         (3

 دروازے ںیہ۔ابِغ ادیم ےک ادنر اجےن ےک                           دو                      وجاب     :
 الہپ دروازہ سک ےک اایتخر ںیم ےہ؟  وسال                  :         (4

 الہپ دروازہ   داروہغ داشن   ےک اایتخر ںیم ےہ۔ وجاب     :
 دورسا    دروازہ سک ےک امتحت اھت؟  وسال                  :         (5

 دورسا دروازہ    داروہغِ         ایخل  ےک تحت اھت۔   وجاب     :
 

 
 

 (                                                       1)                                                                                            دمحم نیسُح آزاد یک نس ِ دیپاشئ ےہ۔  وسال                  :         (1

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

I  

  دنمرہج ذلی ںیم دےئ ےئگوساالت ےک   حیحص وجاابت  یک اشندنیہ ےئجیک۔۔  2
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 ء   1834رفوری                      10۔                    3                         ء                                  1810ونربم                             24                 ۔  2                        ء                     1830وجن                    10        ۔                     1
 (                                                       2)                                                                                            دمحم نیسُح آزاد یک وادلہ اک ااقتنل وہا۔  وسال                  :         (2

    آزاد یک ڑباھےپ ںیم ۔                    3آزاد یک ریش وخار یگ ںیم                                                               ۔               2                                        آزاد یک وجاین ںیم     ۔                             1
 (                                                       2)                                                                                           دمحم نیسُح آزاد  ےن ےنتک دروازوں  اک  ذترکہ ایک ےہ۔  وسال                  :         (3

    اپچن  دروازوں اک۔                    3                            دو               دروازوں اک                                 ۔                 2                                 نیت دروازوں اک             ۔                             1
 (                                                       3)                                                                                            دمحم نیسُح آزاد یک رپورش آزاد ےک۔  وسال                  :         (4

 وادل اور نہب  ےن    ۔                    3                                                             نہب ےن۔                   2               وادل ےن                              ۔                             1
 (                                                       3                  )                                                                          دمحم نیسُح آزاد یک رظن رہ ہگج چنہپ یتکس یھت۔  وسال                  :         (5

 ےلیٹ ےس    ۔                    3                                                            اٹچن ےس۔                   2              اہپڑ ےس                                ۔                             1
 (                                                       2)                                                                                             وکاسن دروازہ دنت زماج  ےہ۔  وسال                  :         (6

 وکیئ ںیہن    ۔                    3                                                 داروہغ ِ داشن            ۔                   2                                               داروہغِ ایخل۔                             1 
 
 

 

 دمحم نیسُح آزاد  ےن بج اشرعی رشوع یک ۔۔۔۔۔۔۔ اشرگدی اایتخر یک۔  وسال                  :         (1
 یک      ذوقاےنپ وادل ےک دوتس خیش اربامیہ    وجاب     :            حیحص         

دمحم نیسُح آزاد وک ۔۔۔۔۔۔ ےس اکی قیقحت دنسپ، افنتس  بلط    ،     رھتسا روینیگنں  ںیم راچ وہا ذوق   وسال                  :         (2
 وہا۔

 رطفت ےس  حیحص            وجاب     :

 ےہ۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔امہ فینصت دمحم نیسُح آزاد یک  وسال                  :         (3

  آِب ایحت   حیحص            وجاب     :

 داروہغِ داشن ےک دروازے ےس ۔۔۔۔۔۔ یک تخت اگہِ اخص وک راہتس اجات اھت۔  وسال                  :         (4

  ہکلم یک   حیحص            وجاب     :

  دنمرہج ذلی ںیم دےئ ےئگ  اخیل وہگجں وک حیحص وجاابت ےس رُپ ےئجیک۔۔    3
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 ڑسک  رھتپیلی                 ، راےتس        اےسی اچی چیپ ےک ےھت  ۔۔۔۔۔ ایس وک ےتہک ںیہ۔   وہ راہ زنیم یتلسھپ             ،          وسال                  :         (5

ن اھگیٹ حیحص            وجاب     :
ٹ

 ھک
 داروہغِ داشن اور ان ےک راےتس یک ںیلکشم دھکی رک ۔۔۔۔۔اک ُرخ ایک ۔   وسال                  :         (6

 داروہغ ایخل حیحص            وجاب     :
 
 

   

 ےس اذخ ایک ایگ ےہ؟ فینصتسک  یک دمحم نیسُح آزاد " ابِغ ادیم ےک دو     دروازے                                      "ومضمن                       وسال                  :         (1
 ےس اذخ ایک ایگ ےہ۔ "                رینگنِ ایخل                       "   وجاب     :                    

 سک یک اراقتء اک الہپ ذترکہ ےہ؟ "                           آِب ایحت      "                ذترکہ      وسال                  :         (2
 ُاردو اشرعوں اور اُردو اشرعی یک اراقتء اک الہپ ذترکہ ےہ۔ "                آِب ایحت                       "   وجاب     :

 سک رہش ںیم دمحم نیسُح آزاد اک ااقتنل وہا؟   وسال                  :         (3
 الوہر ںیم   وجاب     :

 اس  ےک راےتس یک ںیلکشم  دھکی رک سک ےن داروہغ، ایخل اک ُرخ ایک؟داروہغِ داشن اور   وسال                  :         (4
 فنصم دمحم نیسُح آزاد ےن داروہغِ داشن اور اس ےک راےتس  یک ںیلکشم دھکی رک داروہغ ِ ایخل  اک ُرخ ایک۔ وجاب     :

 ےہ یسک رپ ںیہن؟نک ابوتں ےس رہ صخش ہی اجاتن اھت ہک وج اگنہ ھجم رپ   وسال                  :         (5
ہکلم اےنپ اجعبئ ، اور شیب تمیق زیچوں رپ بس وک ربارب نسحِ بلط ےک ادناز داھک یت یھت سج ےس رہ  وجاب     :

   صخش ہی اجاتن اھت ہک وج اگنہ ھجم رپ ےہ یسک رپ ںیہن۔
 دمحم نیسُح آزاد ےک اطمقب ضعب ولگ سک یک رکف ںیم ےھت؟  وسال                  :         (6

 دمحم نیسُح آزاد ےک اطمقب ضعب ولگ اےسی لگ دار رپ اگل ےن یک رکف ںیم ےھت یکنج رحتک یھبک ےمھت یہ  وجاب     :

 ںیہن۔
 
 

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

 یلمع اکم: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

زےابِغ ادیُم ےک  دو  دروا  –رثن   ورک ُبُ رباےئ اسِل اّول 

آدنرھارپدشی یک اجبن ےس تفم میسقت ےک ےئل ےہہی اتکب وکحتم  83     

 

 
 

 

 
 

داروہغ ِ داشن یک ںیتجح اور ان ےک راےتس یک ںیلکشم ےھجم تہب تخس ولعمم وہںیئ اس  اے راہِ ادیم ےک اسمرف !             وچہکن
ےئل ںیم ےن  داروہغِ ایخل اک ُرخ ایک۔ اہیں ابراگہ یک رطف اجےن وک وکیئ ومعمیل ڑسک رظن ہن آیئ ۔رگم ہکلم اصف اسےنم 

اور شیب تمیق زیچوں رپ بس وک ربارب نسحِ بلط  ڑھکی یھت۔ وہ اہیں ےس اسری رظن آیت  یھت اور اےنپ اجعبئ و رغابئ انایب
 ےک ادنر  داھکیت یھت رھپ یھب فطل  ہی اھت ہک اکی اکی دل وک اینپ وہا ںیم دجا دجا ادناز ےس اُڑاریہ یھت۔

 داروہغِ داشن یک ںیتجح اور ان ےک راےتس یک ںیلکشم سک وک تخس ولعمم وہںیئ؟  (1

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب     :
 سک ےن داروہغِ ایخل اک ُرخ ایک؟ (2

 وجاب     :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 سک یک رطف اجےن وک وکیئ ومعمیل ڑسک رظن ہن آیئ؟ (3

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

 وکن ڑھکی یھت؟ اصف اسےنم (4

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب     :
 ہکلم سک وک اینپ وہا ںیم دجا دجا ادناز ےس اُڑاریہ یھت؟ (5

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

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

 

 
    

 

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

نتم ےک وحاےل ےس ابعرت یک رشتحی ےئجیک۔۔    2   
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  ںیہ۔رگم اس راہ یک زنیم یتلسھپ     ،           ڑسک رھتپیلی    ،          راےتس اےسی        اچی چیپ ےک ےھت ہک نھٹک اھگیٹ  ایس وک ےتہک (1

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

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

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

ہ انقتع ںیم اج ےتھٹیب ےھت۔ (2  وہ ان اک اہھت ڑکپیت یھت اس یک رامنہیئ ےس وہ ولگ وگشئ

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

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

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

 
 
 

 

 دمحم نیسُح آزاد یک دیپاشئ اہکں وہیئ؟                       وسال                  :         (1
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   وجاب     :                    

 دمحم نیسُح آزاد یک امہ فینصت اک انم ےئھکل؟  وسال                  :         (2
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   وجاب     :

 اتکب ےس ایل ایگ ےہ؟ سک دمحم نیسُح آزاد یک " ابِغ ادیم ےک دو     دروازے                                      "                       وسال                  :         (3

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

رصتخم وساالت ےک وجاابت اکی ای دو ولمجں ںیم ےئھکل۔    ۔3   
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 دمحم نیسُح آزاد رپ ونٹ ےئھکل۔                       وسال                  :         (1
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:

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

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

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 اک الخہص ےئھکل۔                "ابِغ ادیم ےک دو     دروازے                                      "  وسال                  :         (2

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

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

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

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

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

 
 

 

 ہنس ںیم وہا۔۔۔۔۔۔ااقتنل       ۔۔۔۔۔۔اک دمحم نیسُح آزاد  (1

 یک فینصت ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔درابِر اربکی ۔۔۔۔۔۔۔  (2

ننند اِن افرس (3  یک فینصت ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سخ

 
 
 
 
 
 

 ٭٭٭٭٭

اخیل وہگجں وک حیحص وجاابت ےس رُپ ےئجیک۔۔    5   
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 1مظن        ۔
 ابرش

   

 

 ہّصحِ  وقادع
 

    
 

  
 

ل                  :         (1                           ؟                                                                                                                             ریمض   سک وک ےتہک ںیہ  وسا
 ےتہک ںیہ۔                   "                       ریمض             "امس ےک دبےل وج ظفل اامعتسل وہات ےہ  اکےس                                وجاب     :                    

ہ          ،                            اس                           ،                   ہی           ووت             ،                       آپ                           مہ ، ںیم ، ےسیج      :  ریغہ                       ۔،                    و
ل                  :         (2  ریمض  یک ینتک ںیمسق ںیہ؟  وسا

ریمضِ  (3) ریمضِ وموصہل                        (2)                                                                                            یصخش(ریمض1ِ) ریمض  یک اپچن ںیمسق ںیہ۔     وجاب     :
 ۔                       ریمضِ ریکنت (5)  (                   ریمضِ ااشرہ                       4) ااہفتسہیم                       

ل                  :         (3  ےسک ےتہک ںیہ؟        "                       ریمضِ یصخش             "  وسا

ہ ریمض وج یسک صخش ےک انم ےک  ےئل اامعتسل  وہات ےہ۔ ریمضِ یصخش الہک ات ےہ۔     وجاب     :  و
 ۔    مت         ،                   مہ                            ،                                       وریغہ                            ںیم             ،          ےسیج      :

ل                  :         (4  ےسک ےتہک ںیہ؟        "                       ریمضِ وموصہل             "  وسا

 

 

 

 

 

ّول                ّومدک زابن رباےئ                         -ورک ُبک        رباےئ   اسِل ا

 وقادع   

ور اس یک ںیمسق۔        3 ریمض ا  

و جوابات   سواالتعمومی    



 

 

ور اس یک ںیمسقریمض                       –               وقادع ّول  ا  ورک ُبک رباےئ اسِل ا

 ہی اتکب وکحتم آدنرھارپدشی یک اجبن ےس تفم میسقت ےک ےئل ےہ 88     ےہاجبن ےس تفم میسقت ےک ےئلہی اتکب وکحتم آدنرھارپدشی یک 

 

 یسک امس ےک اجبےئ اامعتسل وہےن واال ظفل وج  دو              ولمجں وک وجڑات ےہ    ۔     وجاب     :
 ُبِ ایگ۔            وریغہ              وج               وچری وہیئ                             ،                            رھگ                                               وج     اتکب                            ےسیج      :

ل                  :         (5 ااہفتسہیم             "    وسا  ےسک ےتہک ںیہ ؟        "                       ریمضِ 

ل  وپےنھچ ےک ےئل امس ےک اجبےئ اامعتسل وہ۔ وجاب     : ہ  ریمض ےہ وج وسا  ریمضِ ااہفتسہیم و
ِ ن ںیم  سکآای اھت   ؟             وکن ےسیج      : ا ور        وکنوک البان ےہ۔           وک  ریمضِ ااہفتسہیم     ںیہ۔                                       سک              ا

ل                  :         (6  ےسک ےتہک ںیہ ؟        "                       ریمضِ ااشرہ             "  وسا

ہ ریمض ےہ سج ےس یسک صخش   ای             زیچ          یک رطف         ااشرہ ایک اجات ےہ وجاب     :  ۔ریمضِ ااشرہ و
ہ           ،ہی                                ےسیج         :  وریغہ۔  ،                اکس                    ،                  اِن                  ،                   اکن                     اِس،                        و

ل                  :         (7  ےسک ےتہک ںیہ ؟        "                       ریمضِ ریکنت             "  وسا

ہ    وجاب     :  ریمض ےہ  وج ریغ نیعم     صخش         ای    زیچ             ےک ےئل اامعتسل وہ ۔ریمضِ ریکنت و
ور ھچک                         ،وکیئ                              ےسیج         :  وریغہ۔              یسک                              ،                تہب،                        ا

 

 
 

 
  

   

ل                  :         (1  ےئجیک؟واحض  ریمض یک رعتفی اثمولں ےک اسھت   وسا
 ےتہک ںیہ۔                   "                       ریمض             "امس ےک دبےل وج ظفل اامعتسل وہات ےہ اےس                                وجاب     :                    

ہ    ےسیج      :  ۔                     اس                           وریغہ               ںیم                       ،                  مہ                                 مت                    ،                 و
ل                  :         (2  ریمض یک ینتک ںیمسق ںیہ ؟  وسا

ریمضِ ااہفتسہیم                        (3) ریمضِ وموصہل                        (2)                        (ریمضِ یصخش1) ریمض  یک اپچن ںیمسق ںیہ۔     وجاب     :
 ریمضِ ریکنت                    ۔ (5)  (                   ریمضِ ااشرہ                       4) 

ل                  :         (3  ریمضِ ااشرہ سک وک ےتہک ںیہ؟   وسا

ذلی ےک وساالت ےک رصتخم وجاابت ےئھکل۔۔    1  

 یلمع قشم:
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ہ ریمض ےہ سج ےس یسک صخش   ای             زیچ          یک رطف         ااشرہ  وجاب     :  ۔ایک اجات ےہریمضِ ااشرہ و
ہ           ،ہی                                ےسیج         :  وریغہ۔  ،                اکس                    ،                  اِن                  ،                   اکن                     اِس،                        و

ل                 (4  ریمضِ ریکنت سک وک ےتہک ںیہ اثمولں ےک اسھت اتبےیئ؟   :          وسا
ہ ریمض ےہ  وج ریغ نیعم     صخش         ای    زیچ             ےک ےئل اامعتسل وہ ۔   وجاب     :  ریمضِ ریکنت و

ور ھچک                         ،وکیئ                              ےسیج         :  وریغہ۔              یسک                              ،                تہب،                        ا
 ؟  ذلی ےک ولمجں ںیم                     ریمضوں یک اشندنیہ ےئجیک  (5

  وجاب     :

 

 یصخشریمضِ  "                              ںیم                         " ںیم ایگ 1
 ریمضِ وموصہل "                              وج                         " وج اتکب وچری وہیئ 2
 ریمضِ ااہفتسہیم "                              وکن                         " وکن آای اھت 3
ہ اہکں ایگ 4 ہ                  و  ریمضِ ااشرہ "        "                              و
 ریمضِ ریکنت "                              وکیئ                         " وکیئ ںیہن آای 5

 
 
 

 

ور اس یک ومسقں ےک انم اتبےیئ؟  (1  ریمض یک رعتفی ےئجیک ا

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

 ؟ ےئیھکلریمضِ یصخش یک رعتفی اثمولں ےک اسھت  (2

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

 یلمع اکم 



 

 

ور اس یک ںیمسقریمض                       –               وقادع ّول  ا  ورک ُبک رباےئ اسِل ا
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 ریمضِ ااہفتسہیم یک رعتفی اس ےک اثمولں  ےک اسھت ےئجیک ؟ (3

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

ور اثمںیل یھب دےئجی؟ریمضِ ااشرہ یک رعتفی ےئجیک  (4  ا

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

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

 ریمضِ ریکنت یک رعتفی رکےت وہےئ اثمںیل  دےئجی؟ (5

:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ابرش

   

 

 ہّصحِ  وقادع
 

 

    
 

 

  
 

                          ؟                                                                                                                             احیل ؔاک وپرا انم ایک ےہ  وسال                  :         (1
 احیل ؔ اک وپرا انم وخاہج ااطلف نیسح  ےہ۔   وجاب     :                    

 ومالان احیلؔ بک  اور اہکں دیپا وہےئ؟   وسال                  :        (2

 ء وک اپین تپ ںیم دیپا وہےئ۔1837ومالان احیؔل          وجاب     :
 ےس وشمرہ رکےت ےھت؟ نک ومالان احیلؔ اشرعی ںیم   وسال                  :         (3

 ےس                                                    ہتفیش                 ؔ                                                                     اور                         اغبلؔ   وجاب     :
 یک؟ المزتم اہکں  احیلؔ ےنء ےک دعب 1857  وسال                  :         (4

 المزتم یک۔ ںیمء ےک دعب اجنپب وگرٹنمن ُبک  ڈوپ  الوہر 1857احیلؔ ےن                   :     وجاب

 

 

 

 

 

 ّومدک زابن رباےئ                         -ورک ُبک        رباےئ   اسِل اّول              

ء   رثنِِحّ    

رمزا اغبل ےک االخق واعدات و ایخالت                       ۔2  

 ااطلف نیسح احیلؔ 

و جوابات سواالت   

الت

 فنصم اک اعترف                      :
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 احیلؔ ےن سک  ےک اسھت لم رک  اکی ےئن رطز ےک اشمرعے یک اینبد ریھک؟  وسال                  :         (5

 رطز ےک اشمرعے یک اینبد ریھک۔رک اکی ےئن  احیؔل ےن ومالان دمحم نیسُح آزاد ےک اسھت لم   وجاب     :
 ؟ےھتنک ومالان احیلؔ سک یک رحتکی ےک اکی اتممز رک   وسال                  :         (6

نک         وجاب     :  ۔ےھتومالان احیلؔ رس دیس یک وقیم رحتکی ےک اکی اتممز رک
 اھکل؟ "                دسمّس                      "ء ںیم سک  یک رفامشئ رپ                 1879احیل ؔ ےن         وسال                  :         (7

 ۔ اھکل "                دسمّس                      "احیلؔ  ےن رس دیس یک رفامشئ رپ        وجاب     :         
 ؟یک دسمّس اک الص انم  ایک ےہاحیلؔ   وسال                  :         (8

 ۔    ےہ   "                 دموزجِر االسم                      "احیؔل یک دسمّس اک الص انم                                            وجاب     :
 امہ افینصتت ایک ںیہ؟ یک ومالان احیلؔ   وسال                  :         (9

                اقمالِت احیلؔ                       "اور                                         "                اید اگِر اغبل                      "                            "                ایحِت اجودی                      "                                         "                ایحِت دعسی                      "                              "                دقمہم رعش واشرعی                      "                    :   وجاب  
امہ اور پچ یک داد                        "                انماجِت ویبہ                      "          "                ِبح ونط                       "اور                          ونثمویں   ںیم                      "                دم وزجر االسم                        "۔ مظن ںیم                   امہ ںیہ       "

 ںیہ۔
 ومال ان احیل ؔ اک ااقتنل بک وہا؟    وسال                  :         (10

 ء ںیم وہا۔1914ومالان احیلؔ اک ااقتنل                          وجاب     :         
 

 
 

 
 
 

 ؟ رمزا اغبلؔ ےک االخق ےسیک ےھت  وسال                  :         (1
 رمزا اغبل ےک االخق اہنتی وعیس ےھت۔   وجاب     :                    

 رمزا اغبل نک ولوگں ےس اشکدہ اشیپین ےس ےتلم ےھت؟  وسال                  :         (2

 ومضمن             :                              رمزا اغبل ےک االخق واعدات و ایخالت               

 ومعیم وساالت ووجاابت
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 اجات اھت    اشکدہ اشیپین ےس ےتلم ےھت۔        آ رمزا اغبل رہ اکی صخش  وج          ان ےس ےنلم   وجاب     :
 اغبل ؔ ےک دوتس وکن اور اہکں رےتہ ےھت؟  وسال                  :         (3

 اغبلؔ  ےک دوتس رہ تّلم اور ذمبہ ےک ہن رصف دیلہ ہکلب امتم دنہواتسن ںیم ےھت۔   وجاب     :
 ؟تیصخش ںیم ایک اواصف اپےئ اجےت ےھترمزا اغبلؔ یک   وسال                  :         (4

 ۔اپےئ اجےت ےھت رمّوت اور احلظ رمزا یک طبُعب ت  ںیم دبرہج اغتی    وجاب     :
 یک آدمین اور وحہلص اسیک اھت؟اغبل ؔ     رمزا   وسال                  :         (5

اسلئ ان ےک دروازے ےس اخیل اہھت تہب مک  ۔یک آدمین لیلق یھت رگم وحہلص رفاخ اھت ؔاغبل           ارگہچ رمزا وجاب     :
 اجات اھت۔

 ےک اکمن ےک آےگ رہ وتق وکن ڑپے رےتہ ےھت؟اغبلؔ  رمزا ؔ  وسال                  :         (6

 ڑگنلے                    ،               ولےل          ، ااپچہ            ،               رمد          وعرت     رہ وتق ڑپے رےتہےک اکمن ےک آےگ ادنےھ      ،            اغبلؔ  رمزا ؔ   وجاب     :
 ےھت۔

 نک دووتسں ےک اسھت اہنت رشافیہن ولسک رکےت ےھت؟اغبلؔ  رمزا ؔ  وسال                  :         (7

اکن دووتسں ےک اسھت وج رگدش روزاگر ےس ڑگب ےئگ ےھت اہنتی رشافیہن ولسک رکےت  ےنپ ااغبلؔ  رمؔزا    وجاب     :
 ےھت۔

 امہ وصخایصت ایک ںیہ؟ وگتفگ یک  یکاغبلؔ ؔ رمزا   وسال                  :         (8

 ۔ںیہوصخایصت تیصخش یک  ِنسُح ایبن           ،         احرض وجایب           ،       ابت ںیم ابت دیپا رکان            ان یک              وجاب     :
 رمزا  اغبلؔ وک وسےت وتق سک زیچ  یک اعدت یھت؟  وسال                  :         (9

 ۔ ونیش  یک اعدت یھترمزا اغبلؔ  وک وسےت وتق ّدمت ےس رشاب  وجاب     :
 اغبل ؔ نک ولوگں وک اینپ اسبط ےس زایدہ دمد رکےت ےھت؟  وسال                  :         (10

 اغبلؔ رغوبیں اور اتحموجں یک دمد اینپ اسبط ےس زایدہ رکےت ےھت۔ وجاب     :                    
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 (                                                  3)                                                                                             احیؔل  اک وپرا انم ایک ےہ؟  وسال                  :         (1
     وخاہج ااطلف نیسح ۔                    3                                                             دمحم ااطلف۔                   2                                             وخاہج نیسُح۔                             1

 (                                                       3)                                                                                            ومالان احیلؔ بک  دیپا وہےئ؟  وسال                  :         (2
 ء   1837۔                    3                                                            ء1834۔                   2                                     ء         1840        ۔                     1

 (                                                       3                                                         )                                 احیلؔ اشرعی ںیم سک ےس وشمرہ رکےت ےھت؟  وسال                  :         (3
 دوونں ےس     ۔                    3          اغبلؔ                                                   ۔                   2  ہتفیشؔ ۔                             1

 (                                                  1)                                                                                           ؟احیؔل یک دسمّس اک الص انم  ایک ےہ   وسال                  :         (4
 اید اگِر اغبل                ۔                    3                                                           دقمہم رعش واشرعی                ۔                   2                                                             دموزجِر االسم ۔                             1

 (                                                       3)                                                                                          اغبل ؔ نک ولوگں ےس اشکدہ اشیپین ےس ےتلم ےھت؟  وسال                  :         (5
     رہ اکس صخش ےس وج ان ےس ےنلم اجات اھت۔                    3                                                           دونمشں ےس  ۔                   2                                             دووتسں ےس۔                             1

 (                                                       2)                                                                                           رمزا ؔیک طبُعب ت  ںیم دبرہج اغتی ایک زیچ یھت؟  وسال                  :         (6
 تبحم    ۔                    3   رمّوت اور احلظ                                                        ۔                   2                                              رفنت۔                             1

 
 

 

 ۔اجنپب ُبک ڈوپ ںیم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اسل ںیم المزتم یکاحیؔل ےن   وسال                  :         (1
 ء 1857   وجاب     :            حیحص         

 ریھک۔احیؔل  ےن۔۔۔۔۔ےس لم رک اکی ےئن رطز ےک اشمرعے یک اینبد   وسال                  :         (2

  دمحم نیسُح آزاد حیحص            وجاب     :

نک نب ےئگ۔  وسال                  :         (3  ومالان احیلؔ ۔۔۔۔۔۔۔ یک وقیم رحتکی ےک اکی اتممز رک

۔ اشندنیہ ےئجیک دنمرہج ذلی ںیم دےئ ےئگوساالت ےک  حیحص وجاابت  یک۔    1  

  حیحص وجاابت ےس رُپ ےئجیکدنمرہج ذلی ںیم دےئ ےئگ  اخیل وہگجں وک ۔    2
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  رسدیس یک   حیحص            وجاب     :

 اھت۔رمزا یک آدمین ۔۔۔۔۔۔یھت رگم وحہلص رفاخ   وسال                  :         (4

  لیلق    حیحص            وجاب     :
 ۔۔۔۔۔۔۔۔اکمن ےک آےگ ادنےھ ڑگنلے   ،         ولےل     ڑپے رےتہ ںیہ۔  وسال                  :         (5

 رمزا اغبلؔ ےک حیحص            وجاب     :
ر ےس ڑگب ےئگ ےھت اہنتی ۔۔۔۔۔۔ رکےت رمزا اےنپ ان دووتسں ےک اسھت وج رگدش روزاگ   وسال                  :         (6

 ےھت۔

 رشافیہن ولسک حیحص            وجاب     :
 

 

 
    

   
 ومالان احیلؔ ےن سک یک اامی رپ دسمس اھکل ؟  وسال                  :         (1

 اھکل ۔ "                دسمس                       " یک اامی رپ                           احیلؔ ےن رس دیس   وجاب     :                    
 اھکل؟سک  یک رفامشئ رپ                  وک بک اھکل؟                    "                دسمّس                      "رسدیس یک رفامشئ رپ  احیل ؔ ےن  وسال                  :         (2

 ۔اھکل "                دسمّس                      "رس دیس یک رفامشئ رپ        ء ںیم 1879احیلؔ  ےن وجاب     :         
 ومالان احیلؔ اک ااقتنل بک وہا؟   وسال                  :         (3

 ء ںیم وہا۔ 1914     احیلؔ اک ااقتنل        وجاب     :
 امہ وصختیص ایک ںیہ؟ وگتفگ یک  یکاغبلؔ  رمزا   وسال                  :         (4

 وگتفگ یک  امہ وصخایصت ںیہ ۔ ان یک         نسحِ ایبن                       ،          احرض وجایب                        ،                     اور ابت ںیم ابت دیپا رکان  وجاب     :
 یک رموغب ذغا وکیسن یھت؟ اغبلؔ  رمزا  وسال                  :         (5

 ۔یھتیک رموغب ذغا وگتش  اغبلؔ  رمزا  وجاب     :
 وک وسےت وتق سک زیچ  یک اعدت یھت؟اغبلؔ  رمزا   وسال                  :         (6

 یک اعدت یھت۔ رشاب ونیش وک وسےت وتق ّدمت ےس  اغبلؔ  رمزا وجاب     :

رصتخم وساولں ےک وجاابت اکی ای دو ولمجں ںیم ےئھکل۔۔    3  
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ےتلم ےھت۔ وج  رمزا ےک االخق اہنتی وعیس ےھت۔ وہ رہ اکی صخش ےس  وج           اکن ےس ےنلم اجات اھت ،         تہب اشکدہ اشپین ےس
صخش  اکی دہعف ان ےس لم آات اھتاس وک ہشیمہ ان ےس ےنلم اک اایتشق راتہ اھت۔ دووتسں وک دھکی رک وہ ابغ ابغ وہاج ےت ےھت اور 

 ان یک وخیش ےس وخیش اور ان ےک مغ ےس نیگمغ وہےت ےھت۔
 
 سک ےک االخق اہنتی وعیس ےھت؟  وسال                  :         (1

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب     :
 ےس ےسیک ےتلم ےھت؟ اےنپ ےنلم واولں رمزا اغبلؔ   وسال                  :         (2

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

 رمزاؔ ےس ےنلم اک اایتشق راتہ اھت؟سک وک ہشیمہ   وسال                  :         (3

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

 سک وک دھکی رک ابغ ابغ وہاجےت ےھت؟ اغبلؔ  رمزا  وسال                  :         (4

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب     :
 سک یک وخیش ےس وخش اور مغ ےس نیگمغ وہ اجےت ےھت؟اغبلؔ  رمزا   وسال                  :         (5

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

 
 
 

 یلمع اکم: 

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

 

نتم ےک وحاےل ےس ابعرت یک رشتحی ےئجیک۔۔    2   
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 ےن اہک یج وت یہی اچاتہ ےہ ہک آپ ےس نیھچ رک نہپ ولں۔ اغبلؔ  ارگ آپ وک دنسپ ےہ وت یہی احرض ےہ۔ رمزا (1

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

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

 زماج ںیم اس دقر  یھت ہک ارگ ان وک اجبےئ ویحاِن انقط ےک ویحاِن رظفی اہک اجےئ وت اجب ےہ۔ ،رظاتف (2

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

 اس وتق رمزا اصبح ایس وک رھٹی ںیم یسک دوتس ےک اسھت  وچرس رطشجن لیھک رےہ ےھت۔ (3

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

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

 
 
 
 

 احیلؔ یک والدت اہکں وہیئ؟                       وسال                  :         (1
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   وجاب     :                    

 احیلؔ یک وافت بک وہیئ؟  وسال                  :         (2

دو ولمجں ںیم ےئھکلرصتخم وساالت ےک وجاابت اکی ای ۔    3   
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   وجاب     :
 سک ےن اھکل؟"                 دمو زجر االسم                       "             دسمّس               وسال                  :         (3

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

 
 

 

 زدنیگ  رپ ونٹ ےئھکل۔ےک احالِت احیلؔ                        وسال                  :         (1
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:

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

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 رپ اکی یلیصفت ومضمن ےئھکل۔                "                رمزا اغبلؔ ےک اعدات  و ایخالت                       "  وسال                  :         (2

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

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

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

   ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 لیصفت ےس ےئھکل۔ ؟ شیپ آےت ےھت ےسیک اغبلؔ اےنپ دووتسں ےس   (3

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

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

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

 

 
 

 اخدناِن ومیترہی  یک اترخی افریس زابین ںیم ۔۔۔۔۔۔ ےن ےھکل۔ (1

 ۔۔۔۔۔۔۔ اغبلؔ ےس اےنپ الکم رپ االصح ےتیل ےھت۔اربمیہ ذوق ؔ یک وافت رپ  (2

 اغبلؔ یک وافت۔۔۔۔۔۔ ہنس ںیم وہیئ۔ (3

 
 ٭٭٭٭٭

اخیل وہگجں وک حیحص وجاابت ےس رُپ ےئجیک۔    5   
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 1مظن        ۔
 ابرش

   

 

 ہّصحِ  وقادع
 

    
 

  
 

ل                  :         (1                           ؟                                                                                                                             تفص   سک وک ےتہک ںیہ  وسا
ہ اافلظ ںیہ نج ےس یسک امس یک احتل  ای تیفیک      ای  تیمک   ولعمم وہ۔                                وجاب     :                      ےتہک ںیہ۔                   "                       تفص             "تفص و

 ڑلاک                           وریغہ                       ۔ رشریولگ                      ،                             اکیبر ےسیج      :
ل                  :         (2  تفص  یک ینتک ںیمسق ںیہ؟  وسا

دی (3)  تفصِ یتبسن (2)                                               (تفصِ ذایت1) تفص  یک اپچن ںیمسق ںیہ۔     وجاب     :   تفصِ دع
ری4)  تفصِ ریمضی ۔ (5) (                   تفصِ دقما

ل                  :         (3  سک وک ےتہک ںیہ؟        "                       تفصِ ذایت             "  وسا

تفص وک                         "                        تفصِ ذایت                         "      ےتہک یسک صخش      ای              زیچ   یک ذایت وصخایصت                    دایلخ      ای    اخریج             احتل ایبن رکےن وایل  وجاب     :
 ںیہ۔    

 ۔                دب                       ،                         رشری                       ،       وخوصبرت            وریغہ           ،                  رُبا                ،                   کین                                     ،                                   ااھچ     ےسیج      :

 

 

 

 

 

ّول                ّومدک زابن رباےئ                         -ورک ُبک        رباےئ   اسِل ا

 وقادع 

ور اس یک ںیمسق۔        4 تفص ا  

و جوابات   سواالتعمومی    
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ےہ ہی اتکب وکحتم آدنرھارپدشی یک اجبن ےس تفم میسقت ےک ےئل 101     

 

ل                  :         (4  سک وک ےتہک ںیہ ؟        "                       تفصِ یتبسن             "  وسا

ہ تفص سج ںیم یسک زیچ ےس تبسن   ای اگلؤ   اظرہ وہ      ۔     وجاب     :  و
 ،                   دنہواتسین                                     وریغہ                      ۔               دیحرآابدی              ،                  یلگنج  ےسیج      :

ل                  :         (5  سک وک ےتہک ںیہ ؟        "                       تفِص دعدی             "    وسا

ہ اافلظ ںیہ نج ےس وجاب     :  یسک امس یک دعتاد ولعمم وہ۔ تفصِ دعدی و
                           تہب                                     وریغہ                      ۔                       اپچن آدیم          ،                  اچر اتکںیب                ،                   وھتڑا                         ،           ےسیج      :

ل                  :         (6 ری             "  وسا  سک وک ےتہک ںیہ ؟        "                       تفصِ دقما

ر ینعی        وزن       ای انپ           ولعمم وہ وجاب     : ہ ےہ سج ےس یسک امس یک دقما ری و  ۔تفصِ دقما
 ولک اچول          ،                  دس  رٹیم ڑپکا                وریغہ                      ۔اپچن  ےسیج         :

ل                  :         (7  سک وک ےتہک ںیہ ؟        "                       تفصِ ریمضی             "  وسا

ہ     وجاب     :  ںیہ  وج تفص اک اکم دیتی ںیہ ۔ امضرئتفصِ ریمضی  و
 ایک                                         وریغہ                ۔ ہی          ،                  وکن            ،                   وج                                    ،                     ےسیج         :

 ؟  یک اشندنیہ ےئجیک  امضرئ                      ذلی ےک ولمجں ںیم  (8
  وجاب     :

 تفصِ  ذایت "                              ااھچ                         " الضف ااھچ ڑلاک ےہ  1
 تفصِ  ذایت "                              رہگا                         " ہی رہگا اتالب ےہ 2
 تفصِ  ذایت "                              یتنحم                         " اجاپین ولگ تہب یتنحم وہےت ںیہ 3
 تفصِ  دعدی "                              اچر                         " اچر اتکںیب ںیہ 4
ری "                   "                              دس ولک       دس ولک اچول ںیہ 5  تفصِ  دقما
ری "                              دو رٹیل                         " دو رٹیل دودھ ےہ 6  تفصِ  دقما
 تفصِ  ریمضی "                              ہی اکم                         " ہی اکم ھجم ےس ںیہن وہات 7
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ن یک تفص ےس وجڑےیئدرہج ذلی اافلظ وک  (9  ؟   ا
 وجاب     :

 )رشری( تفصِ  ذایت وچیھت  1
ہ ولگ 2  )اگنبیل( تفصِ  یتبسن و
 )وچیھت( تفصِ  دعدی رشری 3
ری اگنبیل 4  )وھتڑی رکش( تفصِ  دقما
ہ ولگ( تفصِ  ریمضی وھتڑی رکش 5  )و

 
 

 
 

  
   

ل                  :         (1  تفص یک رعتفی عم اثمل ےئجیک؟  وسا
ہ اافلظ ںیہ نج ےس یسک امس یک احتل  ای تیفیک      ای  تیمک   ولعمم وہ۔                                وجاب     :                      ےتہک ںیہ۔                   "                       تفص             "تفص و

 ۔ڑلاک                           وریغہ                        رشریولگ                      ،                             اکیبر ےسیج      :
ل                  :         (2 ور اثمںیل یھب ےئھکل  وسا  ؟ تفصِ ذایت یک رعتفی رکںی ا

تفص وک                         "                        تفصِ ذایت                         "      ےتہک یسک صخش      ای              زیچ   یک ذایت وصخایصت                    دایلخ      ای    اخریج             احتل ایبن رکےن وایل  :وجاب     
 ںیہ۔    

 ۔                  دب                       ،                         رشری                       ،       وخوصبرت            وریغہ         ،                  رُبا                ،                   کین                                     ،                                     ااھچ   ےسیج      :
ل                  :         (3  تفِص ریمضی سک وک ےتہک ںیہ اثمولں  ےس اھجمسےیئ؟   وسا

ہ     وجاب     :  ںیہ وج تفص اک اکم دیتی ںیہ ۔  امضرئ تفصِ ریمضی و
 ،                     ایک                                         وریغہ                ۔                             ہی          ،                  وکن            ،                   وج        ےسیج         :

ذلی ےک وساالت ےک رصتخم وجاابت ےئھکل۔۔    1  

 یلمع قشم:
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ل                  :         (4  ذلی ےک ولمجں ںیم تفص یک اشندنیہ ےئجیک؟   وسا
  وجاب     :

ہ ڑلاک کین ےہ  1  تفصِ  ذایت "                        "                              کین  و
 تفصِ  ذایت "                              اکیل                         " وٹیپ اکیل ےہ 2
 تفصِ  ذایت "                              یتنحم                         " زدی یتنحم ڑلاک ےہ 3
 تفصِ  دعدی اچر                         "                "               اچر اتکںیب ےل آؤ 4
ری "                              دو ولک                         " دو ولک آاٹ ددیو 5  تفصِ  دقما
ری "                              ڈڑیھ زگ                         " ڈڑیھ زگ زنیم ےہ 6  تفصِ  دقما
 تفصِ  ریمضی "                              وکن                         " الُب راہ ےہ وکن 7
ہ وعرت آیئ ںیہ 8 ہ                         " و  تفصِ  ریمضی "                              و
 تفصِ  یتبسن "   "                              دنہواتسین                       دنہواتسین ولگ 9

 تفصِ  ذایت "                              اکال " اکال وھگڑا 10
 

ن یک تفص ےس وجڑےیئذلی ےک  (5  ؟   اافلظ وک ا
  وجاب     :

ں  1  )کین( تفصِ  ذایت اپوچنا
 )دیحرآابدی( تفصِ  یتبسن ہی ولگ 2
ں( تفصِ  دعدی کین 3  )اپوچنا
ری دیحرآابدی 4  )تہب( تفصِ  دقما
 )ہی ولگ( تفصِ  ریمضی تہب 5
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 تفص یک رعتفی ےئجیک؟  (1

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

 تفص یک ںیمسق اتبںیئ ؟ (2

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

 تفصِ ذایت یک رعتفی اثمولں ےکاسھت ےئجیک ؟ (3

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

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

 ذلی ےک ولمجں ںیم تفص یک اشندنیہ ےئجیک؟ (4

 

 (                                                                                                                                                                  )                                                                                                   رمع اکی رغبی ڑلاک ےہ  1
 (                                                                                                                                                                                             )                                                                        ہی رہگا اتالب ےہ 2
 (                                                                                                                                                                                                                                 )                                    اجاپین ولگ یتنحم وہےت ںیہ 3
 (                                                                                                                                                                                                                                                          )           اچر اتکںیب ںیہ 4
 (                                                                                                                                       )                                                                                                                              س ولک اچولد 5

 

 یلمع اکم 



 

 

ور اس یک ںیمسقتفص                       –               وقادع ّول  ا  ورک ُبک رباےئ اسِل ا
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ن یک تفص ےس وجڑےیئ (5  ذلی ےک اافلظ وک ا
 

 (                                                                                                                                       )                                                                                                                             تفصِ  ذایت وکن  1
 (                                                                                                                                       )                                                                                                                             تفصِ  یتبسن نیت 2
 (                                                                                                                                       )                                                                                                                             تفصِ  دعدی کین 3
ری اکی رٹیم 4  (                                                                                                                                                                )                                                                                                    تفصِ  دقما
 (                                                                                                                                                                                            )                                                                        تفصِ  ریمضی اگنبیل 5
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 1مظن        ۔
 ابرش

   

 

 ہّصحِ  وقادع
 

 

    
 

 

  
 

 بک اور اہکں دیپا وہےئ؟ ردیش ادمح دصیقی  وسال                  :         (1

 ء وک ہبصق ریبای     علض ایلب           ںیم دیپا وہےئ۔1894            ربمسد/ 25             ردیش ادمح دصیقی                    وجاب     :
 ےس احلص یک؟ ااتسد ردیش ادمح دصیقی ےن ادتبایئ میلعت سک  وسال                  :         (2

 ردیش ادمح دصیقی ےن ادتبایئ میلعت ومولی دقرت  اہلل ےس احلص یک۔   وجاب     :
 ؟ںیم اکایمیب احلص یکااحتمن  سکء ںیم  1914ردیش ادمح دصیقی ےن             وسال                  :  (3

 ۔اکایمیب احلص یکےک ااحتمن ںیم ء ںیم ارٹنسن  1914ردیش ادمح دصیقی ےن         وجاب     :
 ومضمن ںیم زمکور ےھت؟ سکردیش ادمح دصیقی    وسال                  :         (4

 دصیقی  راییض ںیم تہب  زمکور ےھت۔اور رہ اسل اس ںیم اناکم  وہ اجےت ےھت۔ردیش ادمح    وجاب     :

 

 

 

 

 

 ّومدک زابن رباےئ                         -ورک ُبک        رباےئ   اسِل اّول              

ء   رثنِِحّ    

اررہ               اک      تیھک۔        3  

 ردیش ادمح دصیقیی 

و جوابات سواالت   

الت

 فنصم اک اعترف                      :



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورک ُبک رباےئ اسِل اّول    تیھکاررہ اک           –      رثن

ےہ ہی اتکب وکحتم آدنرھارپدشی یک اجبن ےس تفم میسقت ےک ےئل 107     

 

 ردیش ادمح دصیقی وک ڑپےنھ ےنھکل ےس زایدہ سک اک وشق اھت؟  وسال                  :         (5

 ردیش ادمح وک ڑپےنھ ےنھکل ےس زایدہ لیھک وکد اک تہب وشق اھت۔   وجاب     :
 اک یلع ڑگھ ملسم ویوینریٹس ںیم لقتسم رقتر وہا؟دصیقی  سک اسل ردیش ادمح   وسال                  :         (6

 ء وک یلع ڑگھ ملسم ویوینریٹس ںیم لقتسم رقتر وہا۔ 1926        وجاب     :
 ردیش ادمح دصیقی تیثیحب رپورسیف بک دکبسوش وہےئ؟  وسال                  :         (7

 ء ںیم المزتم ےس دکبسوش وہےئ۔ 1958ردیش ادمح دصیقی       وجاب     :         
 ازعاز ےس ونازا؟  سک وک وکحِتم دنہ ےن  ردیش ادمح دصیقی  وسال                  :         (8

 وکحِتم دنہ ےن اںیہن ںیم ء ںیم ویِم وہمجرہی  ےک ومعق رپ ان یک ادیب دخامت اک ارتعاف 1963   وجاب     :
 ےک ازعاز ےس ونازا۔ "                دپام رشی                      "           

 ؟المادیب ازعاز  اڈیکیم ےس رپ سک                "                اغبل یک تیصخش اور اشرعی                      "ردیش ادمح دصیقی یک اتکب                   وسال                  :         (9

ت ہ اڈیکیم  1971   وجاب     :  ۔ےس ونازا ان وک ادیب ازعاز  ےس ء ںیم        اسہ 
 وہشمر ںیہ؟ سک ونتیع یک رحتریوں ےس  ردیش ادمح دصیقی اعم وطر رپ  وسال                  :         (10

یھب  ااشنرپداز اور رتہبنی رمعق اگنر نکیل وہ ۔ںیہ وہشمر                          ےس             زنطوزماح اگنر ردیش ادمح دصیقی اعم وطر رپ     وجاب     :
 ںیہ۔

 ردیش ادمح دصیقی  یک رحتریںی ارثک سک ےک ذلی ںیم آیت ںیہ؟  وسال                  :         (11

ہ ردیش ادمح دصیقی یک ارثک رحتریںی ااشن   وجاب     :  اگنری ےک ذلی ںیم آیت ںیہ۔یئ
 ےک وبقمل ااشنےیئ وکےسن ںیہ؟ردیش ادمح دصیقی   وسال                  :         (12

 ردیش ادمح دصیقی ےک تہب وبقمل ااشنےیئ ںیہ۔                       "                ولیک                      "اور                                         "                اررہ اک تیھک                      "   وجاب     :
 ےنتک ومجمےع ںیہ؟ ردیش ادمح دصیقی ےک اخوکں ےک  وسال                  :         (13

جُہ ا ےئ رگاں                      "ردیش ادمح دصیقی ےک اخوکں  ےک دو ومجمےع ںیہ۔ اکی                     وجاب     :
               دورسا              اور                         "                امہی گن 

 ںیہ۔                        "                مہ اسفنِن رہتف                      "   
 یک امہ اتکب وکیسن ےہ؟ردیش ادمح دصیقی   وسال                  :         (14

حکا ت                      "ردیش ادمح دصیقی یک امہ اتکب   وجاب     :
    ےہ۔                         "                زنطایت ومض 
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 اکااقتنل بک وہا؟ردیش ادمح دصیقی   وسال                  :         (15

 ء ںیم وہا۔ 1977ردیش ادمح دصیقی اک ااقتنل  ونجری         وجاب     :
 
 

 
 
 

 داہیت ںیم اررہ ےک تیھک وک سک یک اتیمہ احلص ےہ؟  وسال                  :         (1
 وک دنلن ںیم ےہ۔                          "                اہڈیئاپرک                      "داہیت ںیم اررہ ےک تیھک وک ویہ اتیمہ احلص ےہ وج                         وجاب     :                    

 سک یک وخش ایلعفں ارثک آرٹ ای اس یک رعایوینں رپ متخ وہاجیت ںیہ۔  وسال                  :         (2

 وخش ایلعفں ارثک آرٹ ای اس یک رعایوینں رپ متخ وہاجیت ںیہ۔اہڈیئ اپرک  یک  وجاب     :
 سک یک رعایاینں ارثک وارٹ وپولں رپ امتم وہ اجیت ںیہ؟  وسال                  :         (3

 ۔ایاینں ارثک وارٹ وپولں رپ امتم وہ اجیت ںیہاررہ ےک وتیھکں یک رع  وجاب     :
 داہیوتں یک ایلبمس ایک ےہ؟  وسال                  :         (4

 داہیوتں یک ایلبمس ےہ۔                          "                اررہ اک تیھک                      "   وجاب     :
 ےہ؟اسکن اور ےکھت وہےئ ومیشی ےک ذنہ ںیم ایک ابت وہیت   وسال                  :         (5

اسکن اور ومیشی دوونں ےک ذنہ ںیم اکی یہ ابت وہیت ےہ ہک رھگ چنہپ رک اھکان ےلم اگ ، وسےن وک ےلم اگ اور  وجاب     :
 اعتیف ےلم یگ۔

 سک اک اخدنان اکی یہ وہات ےہ؟  وسال                  :         (6

 ومیشی اور امیل دوونں اک اخدنان اکی یہ وہات ےہ۔   وجاب     :
 رکہمش ےہ؟ایک  اررہ ےک تیھک اک   وسال                  :         (7

 اررہ ےک تیھک اک رکہمش ہی ےہ ہک ڑھچبے اہیں رضور ےتلم ںیہ۔   وجاب     :
 سک اک امسں ارثک دنہواتسن ےک اررہ ےک تیھک ںیم رظن آات ےہ؟  وسال                  :         (8

 رڈی        )نشج ِ اقنب وپیش ( انمای اجات ےہ ۔دنہواتسن ںیم ارثک اس اک امسں رظن آات ےہ۔ ویرپ ںیم اموکس        وجاب     :

 ومضمن               :                          اررہ اک تیھک                     

 ومعیم وساالت ووجاابت
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 وکےسن  ےھت؟ اقمامت وجاین وھکےن ےک دو ڑبے اجےن اچہپےن دنہواتسن ںیم   وسال                  :         (9

 ۔ںیہ اقمامترہش یک ایلگں  اور اررہ ےک تیھک ہی دوونں وجاین وھکےن ےک دنہواتسن ںیم  دو ڑبے وجاب     :         
 وکن اتھجمس ےہ ہک بج کت زنیم دار اور وٹپاری وموجد ںیہ اس یک اسری تیکلم وقنمہل ےہ ااِلّ وعرت ؟  وسال                  :         (10

 اتھجمس ےہ ہک بج کت زنیم دار اور وٹپاری وموجد ںیہ اس یک اسری تیکلم وقنمہل ےہ ااِلّ وعرتاسکن    وجاب     :                    
 داہیت اک آدیم وعرت وک ایک اتھجمس ےہ؟  وسال                  :         (11

 داہیت اک آدیم وعرت وک امہیء ّزعت اتھجمس ےہ۔ وجاب     :
 وعرت وک ایک اتھجمس ےہ؟ آدیم  میلعت ایہتف  وسال                  :         (12

 ےک زندکی وعرت   اکی یسنج اقتہض ےہ۔آدیم  میلعت ایہتف  وجاب     :
 اررہ اک تیھک سک اک اپرٹنمیل ےہ؟  وسال                  :         (13

 اپرٹنمیل ےہ۔ اک  اررہ اک تیھک داہیت یک زانہن وجاب     :
 اور ایلبمس اک وصتر اہکں ےس ایل ایگ ؟وکلسن   وسال                  :         (14

 اررہ اکتیھک داہیت یک زانہن اپرٹنمیل ےہاور وکلسن و ایلبمس اک وصتر ںیہی ےس ایل ایگ ےہ۔ وجاب     :
 

 
 

 
 

رعایوینں رپ متخ وہ اجیت ںیہ۔ نکیل اررہ ےک وتیھکں یک رعایاینں ارثک اہڈیئ اپرک یک وخش ایلعفں ارثک آرٹ ای اس یک 
وارٹ وپولں رپ امتم وہیت ںیہ۔ویرپ یک وعروتں وک وقحق یبلط اک ایخل تہب دعب ںیم دیپا وہا نکیل اررہ ےک تیھک ںیم ینتک اگؤں 

ر پ ت گھررٹس  ےس ذگر یکچ ںیہ۔ ہی داہیوتں یک ایلبمس ےہ اہجں وعروتں  اور وچبں وک اگؤں یک ااظتنیم وکحتم ںیم اانت واایلں سم 
 یہ دلخ وہات ےہ انتج دنہواتسین اپرٹنمیل ںیم ارانیک اپرٹنمیل وک۔ دوونں وبےتل ںیہ۔

    یک وخش ایلعفں ارثک آرٹ ای اس یک رعایوینں رپ متخ وہ اجیت ںیہ؟ سک   وسال                  :         (1

 ۔یک وخش ایلعفں ارثک آرٹ ای اس یک رعایوینں رپ متخ وہ اجیت ںیہاہڈیئ اپرک    وجاب     :       
 سک یک رعایاینں ارثک وارٹ وپولں رپ امتم وہیت ںیہ؟  وسال                  :         (2

 ۔اررہ ےک وتیھکں یک رعایاینں ارثک وارٹ وپولں رپ امتم وہیت ںیہ وجاب     :

    دنمرہج ذلی ابعرت ڑپھ رک ےچین دےئ ےئگ وساالت ےک وجاابت ےئھکل۔۔    1
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 ؟سک یک وعروتں وک وقحق یبلط اک ایخل تہب دعب ںیم آای   وسال                  :         (3

 ۔ویرپ یک وعروتں وک وقحق یبلط اک ایخل تہب دعب ںیم دیپا وہا    وجاب     :
 ؟وعروتں اور وچبں وک اگؤں یک ااظتنیم وکحتم ںیم  انتک دلخ وہات ےہ  وسال                  :         (4

یک ااظتنیم وکحتم ںیم اانت یہ دلخ وہات ےہ انتج دنہواتسین اپرٹنمیل ںیم وعروتں اور وچبں وک اگؤں  وجاب     :
 ۔ارانیک اپرٹنمیل وک

 ؟ وکن دوونں وبےتل ںیہ  وسال                  :         (5

 ارانیک اپرٹنمیل۔  وعرںیت اور  وجاب     :
 

 
 

 (                                                       2)                                                                                            ردیش ادمح دصیقی اہکں دیپا وہےئ؟۔  وسال                  :         (1
    علض وجوپنر۔                    3                                            ایلبعلض ۔                   2                     علض ونجبر                               ۔                     1

 (                                                  3)                                                                                           ردیش ادمح دصیقی ےن ادتبایئ میلعت سک ےس احلص یک؟  وسال                  :         (2
 دقرت اہلل    ۔                    3                                              دہاتی اہلل               ۔                   2                                             ربتک اہلل۔                             1

 (                                                  1)                                                                                           ردیش ادمح دصیقی ےن ارٹنسن اک ااحتمن بک اپس ایک؟  وسال                  :         (3
    ء1918۔                    3                                                      ء      1916۔                   2                                       ء       1914۔                             1

 (                                                       2)                                                                                        دنلن ںیم اہڈیئ اپرک  وک وج اتیمہ احلص ےہ وہ دنہواتسن ںیم ےسک احلص ےہ؟  وسال                  :         (4
 رہش وک     ۔                    3     تیھک وک                                                        اررہ ےک۔                   2                                            اگؤں وک۔                             1

 (                                                       2)                                                                                         سک یک وخش ایلعفں ارثک آرٹ ای اس یک رعایوینں رپ متخ وہاجیت ںیہ۔  وسال                  :         (5
 دوونں یک    ۔                    3 اہڈیئ اپرک یک                                                          ۔                   2                                              اررہ ےک تیھک یک۔                             1

 (                                                       1                                                )                                           سک یک رعایاینں ارثک وارٹ وپولں رپ امتم وہ اجیت ںیہ؟  وسال                  :         (6

     دوونں یک۔                    3                            اہڈیئ اپرک یک                                ۔                   2                                           اررہ ےک تیھک یک    ۔                             1 

۔ ےئجیکدنمرہج ذلی ںیم دےئ ےئگوساالت ےک   حیحص وجاابت  یک اشندنیہ ۔    2  
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 ںیم تہب زمکور ےھت۔ومضمن  ۔۔۔۔۔۔۔۔ردیش ادمح دصیقی ۔۔۔۔۔  وسال                  :         (1
 راییض    وجاب     :            حیحص         

 ۔۔ اک وشق اھت۔۔۔۔۔۔ردیش ادمح دصیقی وک ڑپےنھ ےنھکل ےس زایدہ ۔۔۔۔  وسال                  :         (2

  لیھک وکد حیحص            وجاب     :

 ۔ےس واہتسب ےھت۔۔ ویوینریٹس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ردیش ادمح دصیقی    وسال                  :         (3

  یلع ڑگھ ملسم حیحص            وجاب     :

 ۔ داہیوتں یک ایلبمس ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  وسال                  :         (4

  اررہ اک تیھک   حیحص            وجاب     :
 ذنہ ںیم اکی یہ ابت وہیت ےہ۔ ےک ۔۔۔ دوونں ۔۔۔۔اسکن اور ۔۔  وسال                  :         (5

 ومیشی حیحص            وجاب     :
 ۔۔۔ وہات ےہ۔۔۔۔۔ومیشی اور امیل دوونں اک اکی یہ ۔۔۔   وسال                  :         (6

 اخدنان حیحص            وجاب     :
 
    

   

 ردیش ادمح دصیقی تیثیحب رپورسیف بک دکبسوش وہےئ؟  وسال                  :         (1
 ء ںیم دکبسوش وہےئ۔1958   وجاب     :                    

 وکحِتم دنہ ےن ردیش ادمح دصیقی وک سک ازعاز ےس ونازا؟  وسال                  :         (2
 ےک ازعاز ےس ونازا ےہ۔  "                دپامرشی                       "   وجاب     :

 ؟ےک انم  ایک ںیہ ردیش ادمح دصیقی ےک وبقمل ااشنےیئ    وسال                  :         (3

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

رصتخم وساولں ےک وجاابت اکی ای دو ولمجں ںیم ےئھکل۔۔    4  
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 ہی دوونں تہب وبقمل ںیہ۔   "                ولیک                        "اور                                           "                اررہ اکتیھک                       "   وجاب     :
 اررہ ےک تیھک اک رکہمش ایک ےہ؟  وسال                  :         (4

 اررہ ےک تیھک اک رکہمش ہی ےہ ہک ڑھچبے اہیں رضور ےتلم ںیہ۔ وجاب     :
 داہیت اک آدیم وعرت وک ایک اتھجمس ےہ؟  وسال                  :         (5

 اتھجمس ےہ۔                      "                امہیء ّزعت                       "  داہیت اک آدیم وعرت وک          وجاب     :
 وعرت وک ایک اتھجمس ےہ؟ آدیم  میلعت ایہتف  وسال                  :         (6

 وعرت وک اکی یسنج اقتہص اتھجمس ےہ۔ آدیم  میلعت ایہتف وجاب     :
 
 

 
 
 

ایلگں اور اررہ ےک تیھک ۔ اب ان ںیم وجاین وھکےن ےک دنہواتسن ںیم دو ڑبے اجےن اچہپےن اقمم ےھت۔ رہش یک 
 ےتچنہپ ںیہ  ویوینرویٹسں اور اکراخونں  اک یھب ااضہف رکایل ایگ ےہ اہیں ےک ےکٹھب   ای  رادنہ    ودر امدنہ     ای     وتاقش اخےن   ای لیج اخےن

 اخےن ےس ومت ربھگایت ےہ۔ ۔اتپسہل ےس زدنیگ اور لیج
 ؟وجاین وھکےن ےک دنہواتسن ںیم دو ڑبے اجےن اچہپےن اقمم  وکےسن ںیہ  وسال                  :         (1

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب     :
 اک ااضہف رکایل ایگ ےہ؟  ںیم سکاقمامت  اب ان   وسال                  :         (2

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

 ےتچنہپ ںیہ؟درامدنہ  اہکں و    رادنہ اہیں ےک ےکٹھب ای    وسال                  :         (3

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

 ربھگایت ےہ؟اتپسہل ےس وکن   وسال                  :         (4

 یلمع اکم: 

    ےئھکل۔ ےک وجاابت  دنمرہج ذلی ابعرت ڑپھ رک ےچین دےئ ےئگ وساالت۔    1 
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب     :
 لیج اجےن وکن ربھگایت ےہ؟  وسال                  :         (5

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

 
 

 

  ںیہ۔دوونں وبےتل ںیہ    ، دض رکےت ںیہ     ،          ڑگھجےت ںیہ             ،           دض رکےت ںیہ  اور اےنپ اےنپ رھگ اک راہتس ےتیل (1

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رشتحی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

 انرظنی ہی ھجمس ےئگ وہں ےگ ہک رکشل سک مہم رپ رواہن وہا اھت؟ (2

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رشتحی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

 الفں یک اشدی بک اور اہکں  وہ ریہ ےہ؟ داروہغ یج ویکں آےئ اور ایک ےل رک ےئگ؟ (3

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رشتحی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

               :          ارے ایمں ہی بس وت وہا              ،                اب ایک  وہا؟احیج اصبح ہلبق ےن ربھگا رک ےب اایتخر وہ رک رفامای (4

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

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

 
 

 

 اررہ ےک تیھک ںیم ایک ایک شیپ آےت ںیہ؟                       وسال                  :         (1
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   وجاب     :                    

 اگؤں اک دوھاں ےنلیھپ اتگل ےہ وت ایک وہ ات ےہ؟  وسال                  :         (2
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   وجاب     :

 اررہ ےک تیھک ںیم نک  وااعقت رپ ثحب وہیت ےہ؟                       وسال                  :         (3

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔ وجاب     :
 تیھک ےک اچروں رطف ےس وکن ےنلکن ےگل؟وسال                      :             (4

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

 

 
 

 اک الخہص  ےئھکل؟"                              تیھک    اررہ اک"                                  وسال                  :         (1
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:

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

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

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

 

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

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

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

 ۔ےئیھکلردیش ادمح دصیقی  ےک ابرے ںیم اینپ ولعمامت   وسال                  :         (2
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:

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

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 

 
 
 

 اک ومضمن ےہ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اررہ اک تیھک  (1

 الم۔ںیم ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔اک ازعاز "                                             دپم رشی  "               وک                     ردیش ادمح دصیقی   (2

 رہش ںیم ےہ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اہڈیئ اپرک  (3

 ٭٭٭٭٭

ےس رُپ ےئجیک۔ اخیل وہگجں وک حیحص وجاابت۔    5   
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 1مظن        ۔
 ابرش

   

 

 ہّصحِ  وقادع
 

    
 

  
  

                          ؟                                                                                                                             لعف    سک وک ےتہک ںیہ  وسال                  :         (1
 ےتہک ںیہ۔                   "                       لعف             "یسک اکم ےک رکےن  ای وہےن وک                                وجاب     :                    

 افلع ےسک ےتہک ںیہ؟  وسال                  :         (2

 ےتہک ںیہ ۔                   "                       افلع             "اکم رکےن  واےل  وک                                وجاب     :
 وعفمل ےسک ےتہک ںیہ؟:وسال                   (3

 ۔ےتہک ںیہ                    "                       وعفمل             "وک                                 ےک ارث وک ےنیل واےلاکم  وجاب     :

 لعف ےک احلظ ےس ےلمج ےک ےنتک ےّصح وہےت ںیہ ؟    وسال                  :         (4

 لعف ےک احلظ ےس ےلمج ےک نیت ےّصح وہےت ںیہ۔ وجاب     :
 وہ ےہ سج ےس وکیئ اکم رسزد وہ۔  ۔افلع1
 ارث ڑپے۔وہ ےہ سج رپ یسک اکم اک  ۔وعفمل2

 

 

 

 

 

 ّومدک زابن رباےئ                         -ورک ُبک        رباےئ   اسِل اّول              

 وقادع

لعف اور اس یک ںیمسق۔        5  

و جوابات   سواالتعمومی    
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 یسک اکم ےک رکےن  ای وہےن وک ےتہک ںیہ۔ ۔لعف3
 ینعم ےک احلظ ےس لعف یک ینتک ںیمسق وہیت ںیہ ؟  وسال                  :         (5

 ۔نیت ںیمسق وہیت ںیہ یک ینعم ےک احلظ ےس لعف  وجاب     :
 ( لعفِ انصق3)  ( لعف ِ الزم2)  دعتمی(لعفِ 1)

 ےسک ےتہک ںیہ ؟        "                       لعفِ  دعتمی             "  وسال                  :         (6

لعفِ دعتمی وہ لعف ےہ سج ےک وہفمم وک واحض رکےن ےک ےئل افلع ےک العوہ وعفمل یک یھب رضورت    وجاب     :
 ،               انیم        مظن ھکل راہ ےہ۔           وہیت ےہ۔ ًالثم : ارتخ ےن رھگ انبای                  

 ےسک ےتہک ںیہ ؟        "                       لعفِ  الزم             "  وسال                  :         (7

 لعفِ الزم وہ لعف ےہ وج رصف اےنپ افلع ےک اسھت لم رک وپرا بلطم ادا رکے۔   وجاب     :
 اناچ                           ،              رمعان دوڑا                              وریغہ ۔ًالثم : ومر 

 ےسک ےتہک ںیہ ؟        "                       لعفِ  انصق             "  وسال                  :         (8

 رگم یسک احتل ای لمع وک ظ  آرہ رکے۔لعفِ انصق وہ لعف ےہ وج یسک رپ ارث ہن ڈاےل۔    وجاب     :
 ،                       اردش امیبر وہا                              وریغہ ۔ ًالثم : ویفس  دوڑ ںیم اّول راہ                           ،              وہ اجلہ اک اجلہ راہ                                  

 
 

 
 
  

   

 لعف یک رعتفی ےئجیک اور اثمل یھب دےئجی؟  وسال                  :         (1
 لعف یسک اکم ےک رکےن ای وہےن وک ےتہک ںیہ۔ وجاب     :                    

 ےہ۔  لعف            اجان  ،                          اھکان۔ ان ںیم          ےسیج                 :                             ادمح رویٹ اھک راہ ےہ     ۔                         افہمط اوکسل اجریہ ےہ    
 ؟ ل ےئجیکافلع یک رعتفی عم اثم  وسال                  :         (2

 ۔ات ےہافلع وہ ےہ سج ےس وکیئ اکم رسزد وہ   وجاب     :

ذلی ےک وساالت ےک رصتخم وجاابت ےئھکل۔۔    1  

 یلمع قشم:
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 افلع                              " ےہ            ۔ادمح رویٹ اھک راہ ےہ     ۔ اس ںیم                                         ادمح                                    "                  ًالثم                      :             
 "        افلع   "      ےہ۔                   افہمط اوکسل اجریہ ےہ۔ اس ںیم                          افہمط            

 وعفمل ےسک ےتہک ںیہ؟   وسال                  :         (3
 ۔وعفمل وہ ےہ سج رپ یسک اکم اک ارث ڑپے  وجاب     :
 ل                              " ےہ            ۔ارتخ ےن رھگ انبای     ۔ اس ںیم                                         رھگ                                    "          وعفم        ًالثم                      :             

 "        وعفمل   "      ےہ۔             انیم مظن ھکل راہ ےہ۔ اس ںیم                          مظن                  
 ؟   ںیم دےیئ ےئگ ولمجں ںیم لعف       ، افلع       ، وعفمل              یک اشندنیہ رکںیذلی  (4

 ادمح اتکب ڑپھ راہ ےہ۔ ۔1وجاب     :
 لعف ےہ                               ڑپانھ (3) وعفمل                                                     اتکب  (2) افلع                                           ادمح (1)

 ۔رمع رھگ وک اجراہ ےہ ۔2
 لعف ےہ                               اجان (3) وعفمل                                                     رھگ ( 2) افلع                                           رمع (1)

 ۔رمعان رویٹ اھک راہ ےہ ۔3
 لعف ےہ                               اھکان (3) وعفمل                                                     رویٹ ( 2) افلع                                           رمعان (1)

ریب ےن اعدب وک امرا ۔4  ۔زک
ریب (1)  لعف ےہ                               امرا (3) وعفمل                                                     اعدب ( 2) افلع                                           زک

 ۔زادہ ےن رکیس وتڑا ۔5
 لعف ےہ                               وتڑا (3) وعفمل                                                     رکیس ( 2) افلع                                           زادہ (1)

 ؟ینعم ےک احلظ ےس لعف یک ینتک ںیمسق وہیت ںیہ   وسال                  :         (5
 ۔نیت ںیمسق وہیت ںیہ یک ینعم ےک احلظ ےس لعف  وجاب     :

 ( لعفِ انصق3)  لعف ِ الزم (2)  دعتمی(لعفِ 1)
ے ےئگ    وسال                  :         (6  ؟وک وجڑےئ ااعفل ذلی ںیم دیئ

 وجاب     :
 



 

 

 ورک ُبک رباےئ اسِل اّول  اور اس یک ںیمسقلعف                       –               وقادع

ےہ ہی اتکب وکحتم آدنرھارپدشی یک اجبن ےس تفم میسقت ےک ےئل 119     

 

 

 (انھکل                                                                                                                                       )                                                                                                                             لعف ِ دعتمی رگان 1
 رگان                                                                                                            (                                          )                                                                                                  لعف ِ الزم انھکل 2
 وہان                                                                                                                        (                                                           )                                                                                 لعف ِ انصق وہان 3

 

 
 

 لعف یک رعتفی ےئجیک؟ (1

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

 افلع یک رعتفی ےئجیک ؟ (2

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

 وعفمل یک رعتفی اثمولں ےک اسھت ےئجیک ؟ (3

 :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب
 ؟   ںیم دےیئ ےئگ ولمجں ںیم لعف       ، افلع       ، وعفمل              یک اشندنیہ رکںیذلی  (4

 راہ ےہ۔ ھکلادمح اتکب  ۔1وجاب     :
 لعف ےہ         ---- (3) وعفمل                                                     ----  (2)  افلع۔۔۔۔۔ (1)

ریب ےن اعدب وک امرا ۔2  ۔ زک
 لعف ےہ         ---- (3) وعفمل                                                     ---- ( 2)  افلع۔۔۔۔۔ (1)

 ۔اعدب رھگ وک اجراہ ےہ ۔3
 لعف ےہ         ---- (3) وعفمل                                                     ---- ( 2)  افلع۔۔۔۔۔ (1)

 ھکل ریہ ےہ۔افہمط تعن  ۔4

 یلمع اکم 
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 لعف ےہ         ---- (3) وعفمل                                                     ---- ( 2)  افلع۔۔۔۔۔ (1)

 اکاھٹای۔رمعان ےن  ڈڈنا  ۔5
 لعف ےہ         ---- (3) وعفمل                                                     ---- ( 2) افلع۔۔۔۔۔ (1)

 ۔رکب ےن رکات اھپڑا ۔6
 لعف ےہ         ---- (3) وعفمل                                                     ----  (2)  افلع۔۔۔۔۔ (1)

 ۔ ادمح ےن وٹیپ ینہپ ۔7
 لعف ےہ         ---- (3) وعفمل                                                     ---- ( 2)  افلع۔۔۔۔۔ (1)

 ۔اعدب ےن دودھ رگاای ۔8
 لعف ےہ         ---- (3) وعفمل                                                     ---- ( 2)  افلع۔۔۔۔۔ (1)

اع امیگن ۔9  ۔یلع ےن دک
 لعف ےہ         ---- (3) وعفمل                                                     ---- ( 2)  افلع۔۔۔۔۔ (1)

 ابعس ےن ڑھگی رخدیی۔ ۔10
 لعف ےہ         ---- (3) وعفمل                                                     ---- ( 2) افلع۔۔۔۔۔ (1)

 ای                                          لعف یک ینتک  ںیمسق ںیہ؟                              ااسقم ںیہ؟ ےنتک  ےک ینعم ےک احلظ ےس لعف  (5

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

؟ ااعفل   ذلی ںیم دےئ ےئگ (6 ے  وک وجڑیئ

 :وجاب
 (                                                                                                                                                                                                                        )                                                                                                                             لعف ِ دعتمی انھٹیب 1
 (                                                                                                                                                                                                                                                )                                                                                                     لعف ِ الزم وہان 2
 (                                                                                                                                                                                                                        )                                                                                                                             انصق لعف ِ انھکل 3

 ٭٭٭٭٭



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ے دنب                –                            رثن  ہ ےلاہلل د ّول   ورک ُبک رباےئ اسِل ا

ےہ ہی اتکب وکحتم آدنرھارپدشی یک اجبن ےس تفم میسقت ےک ےئل 121     
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 ہّصحِ  وقادع
 

 

    
 

 

  
 

 

ل                  :         (1 ور اہکں وہیئ؟  وسا  رہیض اجسد ریہظ ؔ یک دیپاشئ  بک ا
ء وک اکی دقاتم رپتس دیس رھگاےن ںیم  1917رفوری               15یک دیپاشئ اریمج ںیم                    رہیض اجسد ریہظؔ   وجاب     :

 وہیئ۔
ل                  :         (2 ن اک ایک انم راھک اھت؟رہیض اجسد ریہظ ؔ  وسا  ےک وادل ےن ا

ہ رہیض اجسد رہیض اجسد ریہظ ؔ    وجاب     : ن اک انم رہیض داشلد راھک اھت رگم اجسد ریہظ ےس اشدی ےک دعب و ےک وادل ےن ا
 ۔وہںیئےس وہشمر ریہظ ؔ

ل                  :         (3  وہیئ؟ ےسیک یک میلعت رہیض اجسد ریہظ ؔ  وسا

 

 

 

 

 

ّول                ّومدک زابن رباےئ                         -ورک ُبک        رباےئ   اسِل ا

ء   رثنِِحّ    

ے دنبہ ےل۔        4 اہلل د  

اجسد ریہظؔرہیض   

و جوابات سواالت   

الت

 فنصم اک اعترف                      :
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ر یک تیثیح رہیض اجسد ریہظ ؔ    وجاب     : ے کت اخیگن ادیم وا  ےس     وہیئ۔یک میلعت  آاغز ےس یب۔ا
ل                  :         (4 ر ولہپ ایک رہیض اجسد ریہظ ؔ  وسا  ؟اھتیک تیصخش اک اجدنا

ن یک یسنہ یھت۔رہیض اجسد ریہظ ؔ    وجاب     : ر ولہپ ا  یک تیصخش اک اجدنا
ل                  :         (5  ؟ےسیک ےھتایخالت  ےک رہیض اجسد ریہظ ؔ  وسا

ء یہ ےس ویمکٹسن ایخالت ریتھک ںیھت۔ریہظ ؔ رہیض اجسد   وجاب     :  ادتبا
ل                  :         (6  رتیق دنسپ رحتکی یک رامنہ بک ںینب؟رہیض اجسد ریہظ ؔ  وسا

ہ رتیق دنسپ رحتکی یک رامنہ نب ںیئگ۔رہیض اجسد ریہظ ؔبج         وجاب     :  یک اشدی اجسد ریہظ ےس وہیئ وت و
ل                  :         (7 رڈ الم1966  وسا  ؟اھت ء ںیم رہیض وک وکاسن اویا

رڈ                      "ء ںیم رہیض وک1966وجاب     :           الم اھت۔                                          "       رہنو اویا
ل                  :         (8 ور اہک اینں بک ےس انھکل رشوع ایک ؟ےن رہیض اجسد ریہظ ؔ  وسا  اضمنیم ا

ور اہک اینں انھکل رشوع ایک   وجاب     :  ۔اھت آھٹ اسل یک رمع یہ ےس رہیض ےن اضمنیم ا
ل                  :         (9  ےن طخ واتکتب اک ہلسلس سک ےس رشوع ایک؟رہیض اجسد ریہظ ؔ  وسا

دہیب اصہحل اعدب نیسح ےس طخ و اتکتب اک ہلسلس رشوع ایک۔     رہیض اجسد ریہظ ؔ  ےن                وجاب     :  اکردو یک وہشمر ا
ل                  :         (10 دب ںیم سک تیثیح ےس وہشمر ںیہ؟رہیض اجسد ریہظ ؔ  وسا  ا

دب ںیم وہشمر ںیہ۔          انول اگنر              ،             ااسفہن اگنر  وجاب     :                     ور رتہمج اگنر  یک تیثیح ےس اکردو ا دہیب   ا  ،         وچبں یک ا
ل                  :         (11  ؟ںیہ  وچبں ےک ےئل وکیسن اتکںیب یھکلرہیض اجسد ریہظ ؔ    وسا

ور قبس آومز                                                     "       زنی ااعلدبنی ڈب اشہاطلسن                       "ےن وچبں ےک ےئل رہیض اجسد ریہظ ؔوجاب     :          یھکل وج تہب دپسچل ا
 ےہ۔                                          

ل                  :         (12 ور انول ایک ںیہ؟رہیض اجسد ریہظ ؔ  وسا  ےک ااسفےن ا

ے دنبہ ےل                      ""                                    چین                               " ےک ااسفےناجسد ریہظ ؔ رہیضوجاب     :          ور زرد  الگب ںیہ۔                                                                               "       اہلل د           "       رسِ اشم                      "ا
ے                      "                   "       اکےٹن                      "                                             رہیض اجسد ریہظ ےک انول ںیہ۔                                                                                                                         "اہلل ھگیم د
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ل                  :         (1  رسیس ےس سمبُھل آای وت ایک ایک؟بج رخفو   وسا
 بج رخفو رسیس ےس سمبُھل آای وت اس ےن دوھیت یک ہگج دمہت ابدناھ رمکی اکاتر ےک رُکات انہپ۔   وجاب     :                    

ل                  :         (2  ؟رتیق ےک ابووجد رخفو ایک رخدی ہن اکس  وسا

 رخفو یھبک وجات ینعی وبٹ ںیہن رخدی اکس۔          وجاب     :
ل                  :         (3  ؟امنز ڑپےنھ ےس قلعتم رخفو  یک ایک ذتینہ یھت  وسا

 ۔اھترخفو امنز ڑپےنھ ےس ربارب ااکنر رکات    وجاب     :
ل                  :         (4  ریبرٹس امومں یک تیصخش یسیک یھت؟  وسا

ن بس ےک ریبرٹس امومں یئک اسل والتی ںیم رےہ ےھت ۔وسٹ ےتنہپ ےھت ارگنزیی رفوٹ وبےتل ےھت ۔   وجاب     : ا
 امنز اپوچنں وتق یک ڑپےتھ ےھت۔ ابووجد 

ل                  :         (5  ہفنصم  ےک انان  سک ابت رپ رخف رکےت ےھت؟  وسا

ن  وجاب     : ن اک اٹیب اےنت دونں والتی              والتی اجرک اانپ                   وت ڑلےک یئک دووتسں ےک  ےک ا دنی و اامین وھبل ےئگ ۔رگم ا
 ۔ےہ  رےنہ ےک دعب یھب اپوچنں وتق یک امنز ڑپاتھ 

ل                  :         (6  تبحم یھت؟ ویکں ریبرٹس امومں وک رخفو ےس   وسا

 ااسی ریخ وخاہ ونرک ںیہن لم اتکس اھت۔ ریبرٹس امومں  وک اانت زایدہ اکم رکےن واال   وجاب     :
ل                  :         (7 ن رخفو ےس ایک ےتہک  وسا  ؟ںیہ  امومں راضمن ےک دورا

ےہ۔ ریغب راہ      "                            اےب ریتے روزے رےنھک ےس افدئہ یہ ایک ےہ؟ ےب اکر افہق رک                     ںیہ  امومں رخفو ےس ےتہک   وجاب     :
 ںیہک روزے وہےت ںیہ؟ ےک امنز 

ل                  :         (8  اکی دن رھگ ںیم ایک اگنہہم اچم؟  وسا

ے دنبہ ےل           ا      ومضمن                   :                        ہلل د

 ومعیم وساالت ووجاابت
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اکی وجات اکی دن         وجاب     : ور              رخفو ےک اپس   ۔ںیہک ےس الم ایگ اکی دم دمعہ واال امچمچ رکات  ا
ل                  :         (9  رخفو راضمن ںیم ایک رکات اھت؟  وسا

 راتھک اھت۔ راضمن رھب وج ھچک وہ اتکس ریخات رکات رگم امنز وک ہن اجات اھت۔ سیت روزے رخفو وجاب     :         
ل                  :         (10  وجات ےنلم رپ رخفو ےس امومں ےن ایک اہک؟  وسا

دا رکوےن رخفو  ےس اہک ہک وت دجسم اجرک رکشاہن  امومں   وجاب     :                      ۔ا
ل                  :         (11  الچ؟دجسم ںیم وظع متخ وہا وت رخفو وک ایک ہتپ   وسا

ور رخفووک اکی یہ ےحمل دعب ہتپ الچ  ہک اس اک وبٹ وجات اغبئ ےہ۔وجاب     :          ور ولگ ابرہ ےلکن ا  وظع متخ وہ ا
ل                  :         (12  وجات اغبئ وہ ےن رپ امومں ےن ایک اہک؟  وسا

ے ںیم ےھجت دورسا دال دوں اگ ھجمس ےل سج اہلل ےن دای  وجاب     : امومں رخفو وک اھجمسےت وہےئ وبےل لچ اجےن د
 اھت اکیس ےن ےل ایل۔

 

 
 

 

د آابد اک بج رخفو رسیس ےس سمبُھل آای وت اس ےن دوھیت یک ہگج دمہت ابدناھ۔ رمکی  اتر ےک رکات انہپ۔ سمبُھل ےس رما
ہ افل ےک انم اھٹل ںیہن اجاتن اھت۔ سمبُھل  ںیم امہرے  ور رکےت یک صیمق ےن ےل یل ۔ رسیس ںیم و اچنہپ وت دمہت یک ہگج اپاجےم ےن ا

 اکردو ڑپانھ انھکل اھکس ای۔امومں ےن اس وک 
 

ل                  :         (1  رخفو اہکں ےس اہکں وک آای؟  وسا

رسیس ےس سمبُھل آای۔وجاب     :  رخفو 
ل                  :         (2  رخفو ےن دوھیت یک ہگج ایک ابدناھ ؟  وسا

 رخفو ےن دوھیت یک ہگج دمہت ابدناھ۔وجاب     :

ل                  :         (3 د آابد وکن اچنہپ؟  وسا سمبُھل ےس رما
 

 رخفووجاب     :

۔ےئھکل دنمرہج ذلی ابعرت ڑپھ رک ےچین دےئ ےئگ وساالت ےک وجاابت۔    1  
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ل                  :         (4 ہ افل ےک انم اھٹل ںیہن اجاتن اھت؟  وسا  رخفو سک ںیم و

ہ افل ےک انم اھٹل ںیہن اجاتن اھت۔وجاب     :  رسیس ںیم و
ل                  :         (5  اکردو ڑپانھ انھکل اھکیس ای؟ سک ےن اس وک  وسا

 ریبرٹس امومں ےنوجاب     :
 

 
 

ل                  :         (1  (                                                       1)                                                                                            یک دیپاشئ اہکں وہیئ؟رہیض اجسد ریہظ ؔ  وسا
      دیلہ۔                    3                                                            آرگہ ۔                   2                                              اریمج   ۔                          1

ل                  :         (2 ن ےک وادل ےن ایک انم راھک اھت؟رہیض اجسد ریہظ ؔ  وسا  (                                                       3)                                                                                           وک ا
 رہیض داشلد۔                    3                                      وکرثرہیض ۔                   2                                          رہیض ابون        ۔                     1

ل                  :         (3 ر ولہپ ایک ےہ  رہیض اجسد ریہظؔ  وسا  (                                                       2)                                                                                           ؟یک تیصخش اک اجدنا
ن اک روان۔                          1 ن اک انسنہ۔                   2                       ا       دوونں ںیہن۔                    3                                                             ا

ل                  :         (4  (                                                       1)                                                                                           رخفو یک رتیق ےک ابووجد اس ںیم سک یک  یمک رہ یئگ یھت؟  وسا
    دمہت ۔                    3                                                            ضیمق۔                   2                                              وبٹ۔                             1

ل                  :         (5  (                                                       2)                                                                                             رخفو راضمن ںیم ایک رکات اھت؟  وسا
 دوونں رکات اھت    ۔                    3 روزے راتھک اھت ۔                  2                                             امنز ڑپاتھ اھت۔                             1

ل                  :         (6  (                                                       3)                                                                                             اکی دن رھگ ںیم ایک اگنہہم اچم؟  وسا
 اکی وجات ںیہک ےس آایگ اھت۔                    3اکی لپچ ںیہک ےس آایگ اھت                                                                     ۔        2                                            اکی ضیمق ںیہک ےس آایگ اھت۔                             1

 
 

 

ل                  :         (1 رڈ الم۔رہیض اجسد ریہظ ؔء ںیم 1966    وسا  وک ۔۔۔۔۔۔ اویا
و    وجاب     :            حیحص           رہن

۔ 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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ل                  :         (2 ور اہک اینں  انھکل رشوع یک؟   وسا  ۔۔۔۔۔ یک رمع ںیم رہیض ےن اضمنیم ا

  آھٹ ون اسل حیحص            وجاب     :

ل                  :         (3 ء یہ ےس ۔۔۔۔ ایخالت ریتھک ںیھت؟رہیض اجسد ریہظ ؔ   وسا  ادتبا

  ویمکٹسن   حیحص            وجاب     :

ل                  :         (4 دہیب ۔۔۔۔ ےس طخ واتکتب  اک ہلسلس  رشوع ایک؟رہیض اجسد ریہظ ؔ    وسا  ےن اکردو یک وہشمر ا

  اصہحل اعدب نیسح     وجاب     :حیحص            
ل                  :         (5  یک میلعت  اک آاغز ۔۔۔۔ یک تیثیح ےس وہا؟رہیض اجسد ریہظ ؔ    وسا

ر حیحص            وجاب     :  اخیگن ادیم وا
ل                  :         (6  ریبرٹس امومں  یئک اسل۔۔۔۔۔۔ ںیم رےہ۔    وسا

 والتی :     حیحص            وجاب
 

 
    

   

ل                  :         (1  رہیض رتیق دنسپ رحتکی  یک رامنہ بک ںینب؟  وسا
اشدی اجسد ریہظ ےس وہیئ بت رہیض رتیق دنسپ رحتکی یک رامنہ    وجاب     :                      ںینب۔بج رہیض یک 

ل                  :         (2 دب ںیم سک تیثیح ےس وہشمر ںیہ؟رہیض اجسد ریہظ ؔ  وسا  اکردو ا
ور رتہمج اگنر یک تیثیح ےس وہشمر ںیہ۔رہیض اجسد ریہظ ؔ   وجاب     :  انول اگنر                        ،   ااسفہن  اگنر     ، ادہیب          ا

ل                  :         (3  ےن وچبں ےک ےئل وکیسن اتکب یھکل؟رہیض اجسد ریہظ ؔ   وسا
                                                     "       اطلسن زنی ااعلدبنی ڈباشہ                      "   وجاب     :

ل                  :         (4 ور انول  ےک  انم اتبےیئ؟ےک رہیض اجسد ریہظ ؔ  وسا  ااسفےن ا
ے دنبہ ےل                      ""                                    چین                      " ااسفےن وجاب     : ور زرد  الگب ںیہ۔                                                                               "       اہلل د اہلل ھگیم                       "                   "       اکےٹن                      "                                   "       رسِ اشم                      "ا

ے                                            ےک انول ںیہ۔ رہیض اجسد ریہظؔ                                                                                                                         "د

رصتخم وساولں ےک وجاابت اکی ای دو ولمجں ںیم ےئھکل۔۔    4  
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ل                  :         (5  ایک  ہتپ الچ؟ دجسم ںیم وظع متخ وہا وت رخفو وک  وسا
 اس اک وجات اغبئ ےہ۔ وجاب     :

ل                  :         (6  وجات اغبئ وہےن رپ  امومں ےن رخفو ےس ایک اہک؟  وسا
ے ںیم  دورسا دال دوں اگ           ھجمس ےل سج اہلل ےن دای اھت ایس ےن ےل ایل۔ وجاب     :  لچ اجےن د

 
 

 
 
 

ریبرٹس امومں یئک اسل والتی ںیم رےہ ےھت۔ وسٹ ےتنہپ ےھت۔ ارگنزیی رفوٹ وبےتل ےھت ،رگم امنز اپوچنں وتق 
م وہ  ن دےتی وت ابیق رھگ واولں یک یٹس گک اذا ز دنلب  ہ امنزےک ےئل اب آوا ز یک ڑپےتھ ےھت۔ بج      و ر آوا ن یک رگج دا اجیت رہ صخش ا

 وہ اجات۔ ےک ربع ںیم آرک وفراً امنز رپ ڑھکا
 

ل                  :         (1  ریبرٹس امومں اہکں رےہ ےھت؟   وسا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب     :
ل                  :         (2 ہ ایک ےتنہپ    وسا  ےھت؟و

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

ل                  :         (3  ارگنزیی ےسیک وبےتل ےھت؟   وسا

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

ل                  :         (4 ن نُس رک ابیق  رھگ    وسا ن یک اذا  اک ایک احل وہات اھت؟ واولں ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب     :
ل                  :         (5 ز ےک ربع ںیم رہ صخش    وسا ر آوا ن یک رگج دا  ؟ایک رکات اھتا

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

 یلمع اکم: 

    ےئھکل۔ ےک وجاابت  ذلی ابعرت ڑپھ رک ےچین دےئ ےئگ وساالتدنمرہج ۔    1 
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ہ وبٹ وجات ںیہن رخدی اکس               (1  "۔  "                        نکیل اس یک رتیق ےک ابووجد اس یک تیصخش ںیم اکی یمک  رہ یئگ ہک و

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رشتحی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

 یئک اسل والتی ںیم رےہ ےھت     ،          وسٹ ےتنہپ ےھت                  "     ۔   "             ریبرٹس امومں    (2

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رشتحی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

 ومں دجسم اجےن ےگل وت رخفو ےس یھب  ےتہک              "          اےب        لچ دجسم            "          ۔      "     رغمب یک امنز ےک ےئل  ام (3

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رشتحی
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

ہ وت دویے ےہ اکےس ےل ےک ایک رکان ےہ             (4  "          ۔      "     ایج واہ تہب وخب وہک وہ اہلل  اک  رکان اھت      ،           ایج         و

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رشتحی
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

 

 
 
 

 

ل                  :         (1 ور ایک اتنہپ اھت؟                       وسا  رخفو اہکں ےس آای ا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   وجاب     :                    

ل                  :         (2 ن دےتی وت ایک وہات اھت؟  وسا  ریبرٹس امومں اذا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   وجاب     :

ل                  :         (3  ؟وجات            اغبئ وہےن رپ  امومں ےن رخفو ےس ایک اہک           وسا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وجاب     :
ل                  :         (4 م وہاجےن رپ ریبرٹس امومں ےن ایک اہک؟          وسا  رخفو اک وجات گک

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

 
 

 

ل                  :         (1 ے دنبہ ےل                  "   اک الخہص ےئھکل؟                       وسا  ااسفہن             "                  اہلل د

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

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

وطلی  وساالت ےک وجاابت ےئھکل۔    4   

 

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

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

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

 رہیض اجسد ریہظ  یک ااسفہن اگنری  رپ ونٹ ےئھکل۔ (2
وجاب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

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

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

 

 
 

 ۔وہںیئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رہش ںیم دیپا  رہیض اجسد ریہظؔ (1

 ای۔ اھکسرخفو وک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےن اکردو  ڑپانھ انھکل  (2

 رخفو ےک وجےت ۔۔۔۔۔۔۔ںیم وچری وہ ےئگ۔ (3

 
 

 ٭٭٭٭٭

اخیل وہگجں وک حیحص وجاابت ےس رُپ ےئجیک۔    5   
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 1مظن        ۔
 ابرش

   

 

 ہّصحِ  وقادع
 

    
 

  
 

ور ےک ےئل رضوری ےہ۔ رتہمج یک دمد  ومں یک رتیقی وقرتہمج اگنر    ےس اکی زابن ا
ور ذہتوبیں ےس اعترف وہات ےہ۔ اعیمل حطس رپ ااسنین رضورایت یک لیمکت وہیت  اکی ذہتبی اک دورسی زابونں  ا

رتہمج یک دمد ےس داین ںیم ووقع ذپری یسک یھب ۔ےہرتہمج اگنری اکی نف ےہ۔داین اب ولگلب وجیل  نب یئگ ےہ۔ 
 ۔واہعق یک االطع ںیمہ وفری لم اجیت ےہ

 : رتہمج اگنری یک رعتفی
یسک اکی زابن ںیم ایبن رکدہ ایخالت  ای ولعمامت وک دورسی زابن ںیم اس رطح لقتنم رکان ہک   

ور واحض وطر رپ لقتنم وہاج ےئ ۔اےس رتہمج اگنری ےتہک   ںیہ ۔رتہمج  دواکی زابن یک ابت دورسی زابن ںیم لمکم ا
 SourceLanguageیک زابن  ای                     اجراہ ےہ اےس وےلیس زابونں  ےک درایمن وہات ےہ سج زابن ےس رتہمج ایک 

 

 

 

 

 

ّول                ّومدک زابن رباےئ                         -ورک ُبک        رباےئ   اسِل ا

 وقادع 

رتہمج اگنری۔        6  

 ترجمہ نگاری کا تعارف 
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ور سج زابن  ںیم ایک اج راہ ےہ  اےس دحف یک زابن  ای    ےتہک ںیہ۔ رتہمج          Target Languageےتہک ںیہ۔ ا
 ےتہک ںیہ۔  Textےئلیک وج ابعرت اسےنم وہیت ےہ اےس نتم           ای                    

 : رتہمج یک اتیمہ
ور ےک ےئل رضوری ےہ۔ رتہمج یک دمد  ومں یک رتیقی وقرتہمج اگنر    ےس اکی زابن ا

ور ذہتوبیں ےس اعترف وہات ےہ۔ اعیمل حطس رپ ااسنین رضورایت یک لیمکت وہیت  اکی ذہتبی اک دورسی زابونں  ا
 ےہ۔ رتہمج یک دمد ےس داین ںیم ووقع ذپری یسک یھب واہعق یک االطع ںیمہ وفری لم اجیت ےہ۔

 ااسقم ےک رتہمج 
 رتےمج یک دو ںیمسق ںیہ۔  

 آزاد رتہمج (2)  یظفل رتہمج          (1)

یظفل رتےمج ںیم رصف ظفل ےس ظفل اک رتہمج ایک اجات ےہ۔ اتمہ بج مہ ابعرت اک رتہمج رکےت ںیہ اس 
ور اس  ور اکی زابن یک ذہتبی ا احموروں ےک اظنم ےک اسھت لمکم  ےکںیم یئک وعالم اشلم رےتہ ںیہ ا

د رتےمج ںیم لمع ںیم آیت ےہ۔  ایخل یک رتلیس الزیم وہیت ےہ وج آزا
 ارگنزیی اافلظ اک اکردو ںیم رتہمج

1 Moon 13 اچدن Poetess 25 اشرعہ Old رُپاہن 
2 Poet 14 اشرع Literature دب  فنصم Author 26 ا
3 Dog 15 اّتک Life 27 زدنیگ Rope ریّس 
4 Small 16 وھچاٹ Wife 28 ویبی Tomorrow  َک 
5 Hope 17 ادیم Face 29 رہچہ Emperor ابداشہ 
6 Field 18 تیھک Window 30 ڑھکیک Host زیمابن 
7 Character ر  صخش Person 31 اکذغ Paper 19 رکدا
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8 God 20 دخا Nature 32 رطفت Gentleman  رشفی
 آدیم

9 Rich man ر  رمح دیل Kindness 33 التش Search 21 امدلا
10 Control 22 اقوب Fool 34 اقمح Misfortune دب یتمسق 

11 Promise 23 ودعہ Trouble 35 رپاشیین Whole Life  وپری
 زدنیگ

12 Judge 24 فصنم Ashamed ۔ ۔ ۔ رشدنمیگ 
 

 

  
 

ل                  :         (1                           ؟                                                                                                                            ایخالت ےک ااہظر اک اینبدی ذرہعی ایک ےہ  وسا
 ذرہعی ےہ۔زابن    ایخالت ےک ااہظر اک اینبدی  وجاب     :                    

ل                  :         (2  رتہمج اگنری ایک ےہ؟  وسا

 ےہ ۔                   "                       نف              "رتہمج اگنری اکی                                 وجاب     :

ل                  :         (3  ؟ ےہرتہمج اگنری ےک ذرہعی ںیمہ ایک اتلم     وسا

 ۔داین رھب ںیم لپ لپ وہ ریہ دبتویلیں اک ملع ںیمہ رتہمج اگنری یک دمد ےس اتلم ےہ وجاب     :
ل                  :         (4  ؟ رتہمج اگنری یک رعتفی ایک ےہ  وسا

اکی زابن  وجاب     : یسک اکی زابن ںیم ایبن رکدہ ایخالت  ای ولعمامت وک دورسی زابن ںیم اس رطح لقتنم رکان ہک 
ور واعض وطر رپ لقتنم وہ اجےئ اےس                      ےتہک ںیہ۔         "                       رتہمج  اگنری             "یک ابت دورسی زابن ںیم لمکم ا

ل                  :         (5  ےتہک ںیہ ؟       سک وک                    Source Languageوےلیس یک زابن  وسا

 سج زابن ےس رتہمج ایک اج راہ ےہ اےس وےلیس  یک زابن ےتہک ںیہ۔   وجاب     :
ل                  :         (6  یک زابن سک وک ےتہک ںیہ ؟ دحف   وسا

و جوابات سواالتعمومی    

الت
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 یک زابن ےتہک ںیہ ۔ دحفاہ ےہ اےس زابن ںیم رتہمج ایک اجرسج  وجاب     :
ل                  :         (7  رتہمج یک ینتک ںیمسق ںیہ ؟  وسا

 آزاد رتہمج۔ (2) یظفل رتہمج (1) رتہمج یک دو ںیمسق ںیہ۔وجاب     :
ل                  :         (8  ےتہک ںیہ ؟ یظفل رتہمج ےسک   وسا

 ۔ رصف ظفل  ےس ظفل اک رتہمج ایک اجات ےہسج ںیم  وجاب     :
ل                  :         (9  ؟ آزاد رتہمج سک وک ےتہک ںیہ  وسا

ور اس وجاب     : ور اکی زابن یک ذہتبی ا بج مہ یسک ابعرت اک رتہمج رکےت ںیہ اس ںیم یئک وعالم اشلم رےتہ ںیہ ا
وہیت ےہ وج آزاد رتےمج ںیم لمع ںیم آیت ےہ۔ ایس وک یک احموروں ےک اظنم ےک اسھت لمکم ایخل یک رتلیس الزیم 

 آزاد رتہمج ےتہک ںیہ۔
 
 

 
 

  
   

ل                  :         (1  رتہمج اگنری ایک ےہ؟  وسا
 رتہمج اگنری اکی نف ےہ۔ وجاب     :                    

ل                  :         (2  ؟ رتہمج اگنری ےس ںیمہ ایک اتلم ےہ  وسا
 ۔ داین رھب ںیم لپ لپ وہ ریہ دبتویلیں اک ملع ںیمہ رتہمج اگنری یک دمد ےس اتلم ےہ وجاب     :

ل                  :         (3  رتہمج اگنری یک رعتفی ایک ےہ؟   وسا
اکی زابن ںیم ایبن رکدہ ایخالت  ای ولعمامت وک دورسی زابن ںیم اس رطح لقتنم رکان ہک اکی زابن یک  وجاب     :

ور واعض وطر رپ لقتنم رکان                       ۔الہکات ےہ         "                       رتہمج  اگنری             "ابت دورسی زابن ںیم لمکم ا
ل                   (4  ؟   یظفل رتہمج ایک ےہ   :        وسا

ذلی ےک وساالت ےک رصتخم وجاابت ےئھکل۔۔    1  

 یلمع قشم:
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 ۔ سج ںیم رصف ظفل ےس ظفل  اک رتہمج ایک اجات ےہ وجاب     :

ل                  :         (5  ؟آزاد رتہمج یک رعتفی ےئجیک   وسا
ور  وجاب     : ور اکی زابن یک ذہتبی ا بج مہ یسک ابعرت اک رتہمج رکےت ںیہ اس ںیم یئک وعالم اشلم رےتہ ںیہ ا

یک احموروں ےک اظنم ےک اسھت لمکم ایخل یک رتلیس الزیم وہیت ےہ وج آزاد رتےمج ںیم لمع ںیم آیت ےہ۔ ایس  اس
د رتہمج                                    "وک  ےتہک ںیہ۔" آزا

ل                  :         (6  ؟ارگنزیی اافلظ اک اکردو ںیم رتہمج ےئجیک   وسا
 وجاب     :

 

1 Old 5 رُپاہن Wife 9 ویبی Host زیمابین 
2 God 6 دخا Life 10 زدنیگ Fool اقمح 
3 Dog 7 اّتک Hope 11 ادیم Rope ریّس 
4 Face 8 رہچہ Small 12 وھچاٹ Moon اچدن 

 
 

 
 

 ذلی ںیم دےیئ ےئگ ارگنزیی اافلظ اک اکردو ںیم رتہمج رکںی۔ (1

 
1 Moon                      (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ) 
2 Small                                                                                                                             (                                                                                                                                                                                                                        ) 
3 Field                                                                                      (                                                                                                                                                                                                                                                               ) 
4 Paper                                                                                                                             (                                                                                                                                                                                                                        ) 
5 Face                                                                                                                             (                                                                                                                                                                                                                        ) 

 یلمع اکم 
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6 Rope                            (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ) 
7 Poet                                                                                                                             (                                                                                                                                                                                                                        ) 
8 Host                                                                                                                          (                                                                                                                                                                                                                           ) 
9 Control                        (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ) 

10 Search                                                                                                                             (                                                                                                                                                                                                                        ) 
 
 
 
 

 ٭٭٭٭٭

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

را رکسماےیئذ              –                   رثن  ورک ُبک رباےئ اسِل اّول 

ےہ وکحتم آدنرھارپدشی یک اجبن ےس تفم میسقت ےک ےئلہی اتکب  137     

 

 

 

 

 

 1مظن        ۔
 ابرش

   

 

 ہّصحِ  وقادع
 

 

    
 

 

  
 

 ویفس انمظ اک وپرا انم ایک  ےہ؟  وسال                  :         (1
 ۔ےہان اک وپرا انم  دیس دمحم ویفس  وجاب     :                    

 ویفس انمظ سک تیثیح ےس وہشمر ںیہ؟  وسال                  :         (2

 اکردو زنط وزماح ےک ادبی یک تیثیح ےس وہشمر ںیہ۔ وجاب     :
 بک اور اہکں دیپا وہےئ؟ انمظ  ویفس  وسال                  :         (3

 ء وک دیپا وہےئ۔ 1918 ونربم      18وٹہاڑہ ےک رہش اجہنل ںیم            ا رم   وجاب     :
 ےن ادیب زدنیگ اک آاغز  بک ےس ایک؟انمظ  ویفس   وسال                  :         (4

 یگ اکآاغز اوکسل ےک زامےن ںیم اشرعی ےس ایک۔ےن ادیب زدنانمظ  ویفس    وجاب     :

 

 

 

 

 

 ّومدک ابن رباےئ ز                        -       ورک ُبک        رباےئ   اسِل اّول       

ء   رثنِِحّ    

ذرا   رکسماےیئ۔        5  

انمظویفس   

و جوابات سواالت   

الت

:            فنصم اک اعترف            
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 وہےئ؟وتمہج سک اسل اشرعی ےس رثن یک رطف ویفس انمظ   وسال                  :         (5

 رثن ےنھکل یک اجبن وتمہج وہےئ۔ ںیم ء 1944ویفس انمظ  وجاب     :
 ؟وہاتیثیح ےس  اک رقتر  سک ء ںیم ویفس انمظ 1960  وسال                  :         (6

 ۔وہا ویفس انمظ اک رقتر  اٹنٹس ربیل رنشمک یئبمم یک تیثیح ےس ء ںیم 1960        وجاب     :
 بک دکبسوش وہےئ؟المزتم  ےس  ویفس انمظ   وسال                  :         (7

 ء ںیم وہفیظ نسحِ دختم رپ دکبسوش وہےئ۔1976وجاب     :         
 ۔ےک انم ایک  ےئیھکلومجمےع  ےک ویفس انمظ ےک اضمنیم   وسال                  :         (8

 ۔ںیہ "زریِ وغر                       "                       "دویار ےس                      "                   "       ٹف ونٹ                      "                                   "       فیک ومک                            "ویفس انمظ ےک ومجمےع  وجاب     :
 ےس ونازا؟ ازعازاتنک رایوتسں ےن ویفس انمظ وک ا     وسال                  :      (9

 ےس ونازا ۔ ویفس انمظ وک    ازعازات   رپدشی          اکردو اڈیکویمں ےن     رہایہن             اور دمہیھ                    وجاب     :
 ؟ےھتےک اکمل اور اضمنیم اہکں اشعئ وہےئ  انمظ  ویفس  وسال                  :         (10

 ۔ےھتویفس انمظ ےک اکمل اور اضمنیم کلم ےک ہمہ ریگ اابخرات ںیم اشعئ وہےئ وجاب     :                    
 ؟سک مسق ےک اضمنیم  ےتھکل ےھتویفس انمظ     وسال                  :         (11

 ۔                                          اضمنیم ےتھکل  ےھت ویفس انمظ زماہیح وجاب     :         
 ویفس انمظ اک ااقتنل بک وہا؟  وسال                  :         (12

                                           ء وک وہا۔ 2009وجالیئ                  23ویفس انمظ، اکااقتنل                  وجاب     :         
 
 

 
 
 

 رتبیک  ویفس انمظ ےن ایک اتبیئ؟امتم وہگجں رپ ریغب دوعت اور ٹکٹ ےک دالخ وہےن یک آاسن   وسال                  :         (1
 آاسن رتبیک ہی ےہ ہک ےلگ ںیم اکی اناکرہ رمیکہ اکٹل ایل اجےئ۔   وجاب     :                    

 را رکسماےیئ          ذ              ومضمن           :         
                         :  

 ومعیم وساالت ووجاابت
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 ےہ؟ یک وصختیص ایک وفوٹ رگارف   وسال                  :         (2

وپسیل وفوٹ رگارف وہ وادح صخش ےہ وج وپسیل یک رظنوں  ےک نیع اسےنمہسلج اگہ ںیم بقن اگلات ےہ اور    وجاب     :
  اچپ ڑھکی ریتہ ےہ۔       پُچبقع ںیم 

 وکن بس وک رکسماےن رپ وبجمر رکاتکس ےہ؟  وسال                  :         (3

اگنر نکیل اس ےک ابووجد وہ بس وک رکسما ےن  رپ وبجمر  رکاتکس وفوٹ رگارف ہن رصف زماح وگ وہات ےہ ہن زنط    وجاب     :
 ےہ۔

 وفوٹ رگارف ےک سک ظفل ںیم بیجع و رغبی اتریث ےہ؟  وسال                  :         (4

                        "مکسکر اےیئ                                                  "       وجاب     :
 وفوٹ رگارف اےنپ اسنیعم وک سک رطح رتبیت دےتی ںیہ؟  وسال                  :         (5

س رطح رتبیت دےتی ںیہ ےسیج                 ااک   اپان            مٹسس      ےک اطمقب  ُگک دان ںیم وھپل وفوٹ رگارف اےنپ اسنیعم وک ا وجاب     :
 اجسےئ اجےت ںیہ۔

 اشرع اور وفوٹ رگارف ںیم ایک رفق وہات ےہ؟  وسال                  :         (6

فنصم ےک اطمقب رفق وت ہی ہک وفوٹ رگارف وک اےنپ قلعتم وکیئ طلغ یمہف ںیہن وہیت اور دورسے ہی ہک وفوٹ  وجاب     :
 ۔ رگارف رپ وہگنٹ اکرواج ںیہن

 وصتریوں یک اتیمہ ڑبھ یئگ؟بک ےس   وسال                  :         (7

 بج ےس اامعل وااعفل یک ونتیع دبل یئگ   وصتریوں یک اتیمہ ڑبھ یئگ ۔   وجاب     :
 ھجمس دار ولگ اانپوفوٹ رگارف ہشیمہ اےنپ اسھت ویکں رےتھک ںیہ؟  وسال                  :         (8

 دار ولگ اانپ وفوٹ رگارف ہشیمہ اسھت رےتھک ںیہ۔وصتریوں یک امسیج اتیمہ یک وہج ےس اب ھجمس         وجاب     :
 فنصم ےک اطمقب اصتوری ےک ےنتک ااسقم ںیہ؟  وسال                  :         (9

 فنصم ےک اطمقب اصتوری یک دو مسق ںیہ  اکی ربجہی         اصتوری         دورسی            وشہیق اصتوری۔وجاب     :         
 ؟ااہتشر رپ سک یک وصتریںی  وہیت ںیہفنصم ےک اطمقب   وسال                  :         (10

رضورت  یک وکیئ زیچ رخدیےئ اس یک وبلت ای ڈےّب رپ                ای  وت ومدج یک وصتری  وموجد وہیگ ۔ ای رھپ  وکیئ امڈل  وجاب     :
 یک۔
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  ےس وکن انشکیل تیج ایگ؟یک وہج اینپ وصتری  وسال                  :         (11

  ےس انشکیل تیج ایگ۔یمج اکررٹ  رصف اینپ وصتری یک وہجفنصم ےتہک ںیہ ہک ارمہکی ںیم وجاب     :         
 ؟یسیک وہیت ںیہفنصم ےک اطمقب ضعب وصتریںی   وسال                  :         (12

 وہیت یہ امنشئ ےک ےئل ںیہ۔ضعب وصتریںی اہتبل  وجاب     :                    
 وفرٹ رگارف اہکں ںیہن  اجاتکس؟  وسال                  :         (13

وفوٹ رگارف واہں ںیہن اجاتکس اہجں اکمونں وک ڈاھےن ےک ےئل ڈلب وزرتشگ رکراہ وہ ای یسک رٹسجمٹی ےک مکح  وجاب     :
 ۔ وہرپ وعام رپ وگیل الچیئ اجریہ 

 

 
 

 

وفوٹ رگارف ہشیمہ اکی وفوٹ دو رمہبت اچنیھک رکےت ںیہ ضعب ہی ےتھجمس ںیہ ہک وفوٹ رگارف اکی یہ وصتری دو 
وطسقں ںیم لمکم رکےت ںیہ نکیل ہی طلغ ےہ یلہپ وصتریرصف وسمدہ وہیت ےہ۔ وفوٹ رگارفوں ےن الص ںیم 

  رطہقی اشرعوں ےس اھکیس ےہ۔ اشرع اےنپ رہ رعش اک الہپ رصمہع دو رمہبت ڑپاھ رکےت ںیہ۔درہاےن اک ہی
 

 وفوٹ رگارف ہشیمہ اکی وفوٹ ینتک رمہبت اچنیھک رکےت ںیہ؟   وسال                  :         (1

 دو رمہبت  وجاب     :
 ضعب ولگ ایک ےتھجمس ںیہ ؟   وسال                  :         (2

 ضعب ہی ےتھجمس ںیہ ہک وفوٹ رگارف اکی یہ وصتری دو وطسقں ںیم لمکم رکےت ںیہ۔ :     وجاب

 یلہپ وصتری ایک وہیت ےہ؟   وسال                  :         (3

 وسمدہ وہیت ےہ۔یلہپ وصتری  وجاب     :

 وفوٹ رگارف ےن ہی رطہقی سک ےس اھکیس ےہ؟   وسال                  :         (4

 اشرعوں ےس اھکیس ےہ۔ : وجاب    
 وکن اےنپ رہ رعش اک الہپ رصمہع دو رمہبت ڑپاھ رکےت ںیہ؟   وسال                  :         (5

۔اابت ےئھکلابعرت ڑپھ رک ےچین دےئ ےئگ وساالت ےک وجدنمرہج ذلی ۔    1  
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 اشرع وجاب     :
 

 
 

 (                                                       3)                                                                                            انم ایک ےہ؟ویفس انمظ اک وپرا   وسال                  :         (1
 دیس دمحم ویفس     ۔                    3                                                             دمحم ویفس۔                   2                                              دیس ویفس   ۔                          1

 (                                                       1)                                                                                           ویفس انمظ سک تیثیح ےس وہشمر ںیہ؟  وسال                  :         (2
 ااسفہن اگنر۔                    3                                      انول اگنر ۔                   2                                          زنط وزماح اگنر        ۔                     1

 (                                                       2)                                                                                           ویفس انمظ سک رہش ںیم دیپا وہےئ؟  وسال                  :         (3
      ؤنھکل۔                    3                                                              اجہنل۔                   2   آرگہ۔                          1

 (                                                       1)                                                                                        امتم وہگجں رپ ریغب ٹکٹ اور دوعت ےک اجےن اک آاسن  رتبیک ایک ےہ؟  وسال                  :         (4
    رس ہپ امعہم ابدنانھ ۔                    3                                                          ےلگ ںیم اہر اکٹلان۔                   2                                             ےلگ ںیم رمیکہ      اکٹلان۔                             1

 (                                                       2)                                                                                        ؟وج یسک یھب ہسلج ںیم الچ اجات ےہ فنصم ےک اطمقب وہ وادح صخش وکن ےہ  وسال                  :         (5
     فنصم۔                    3  ارفوفوٹ رگ۔                   2                                               اشرع۔                             1

 (                                             3)                                                                                           وکن بس وک رکسماےن رپ وبجمر رکاتکس ےہ؟  وسال                  :         (6
 وفوٹ رگارف۔                    3                                                            اشرع۔                   2                                              فنصم۔                             1
 

 
 

 

 ےن ادیب زدنیگ اک آاغز۔۔۔۔۔۔ زامےن ےس ایک؟انمظ   ویفس   وسال                  :         (1
 اوکسل ےک    وجاب     :            حیحص         

 وتمہج وہےئ۔۔۔ےنھکل یک اجبن ۔۔۔۔۔۔۔ء ےس ۔۔1944               انمظ  ویفس       وسال                  :    (2

  "                                        رثن                                   " حیحص            وجاب     :

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

  ابت ےس رُپ ےئجیکوجادنمرہج ذلی ںیم دےئ ےئگ  اخیل وہگجں وک حیحص ۔    3
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 ۔وہےئےک دہعہ رپ افضئ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔انمظ  ویفس  وسال                  :         (3

  اسٹ ی ن ٹ  ربیل رنشمک   حیحص            وجاب     :

 ۔۔ ںیم بیجع ورغبی اتریث ےہ۔۔۔۔۔وفوٹرگارف ےک اکی ظفل۔۔۔  وسال                  :         (4

  رکسماےئ     حیحص            وجاب     :
 ۔۔۔۔ ںیہن وہیت۔۔۔۔۔۔وفوٹ رگارف وک اےنپ قلعتم وکیئ۔۔  وسال                  :         (5

 طلغ یمہف حیحص            وجاب     :
 ۔۔ وک اس رطح رتبیت دےتی ںیہ۔۔۔۔۔وفوٹ رگارف اےنپ امتم ۔۔۔   وسال                  :         (6

 اسنیعم حیحص            وجاب     :
 

 
    

   

 دکبسوش وہےئ؟ بک  ویفس انمظ   وسال                  :         (1
 ء ںیم 1976 وجاب     :                    

 ویفس انمظ ےک اضمنیم ےک ومجمےع ایک ںیہ؟  وسال                  :         (2
                                                                                                      وریغہ ںیہ۔                                        "دویار ےس                                  "                   "       ٹف ونٹ                            "                                   "       فیک ومک                                    "   وجاب     :

 ےس ونازے؟ ازعازات نک رایوتسں ےن ویفس انمظ وک    وسال                  :         (3
 ۔                                                    ےس ونازے   ازعازات ں  ےن رہایہن                 اور          دمہیھ رپدشی       اکردو اڈیکویم   وجاب     :

 اتیمہ ڑبھ یئگ؟بک ےس وصتریوں یک   وسال                  :         (4
                                           بج ےس اامعل و ااعفل یک ونتیع دبل یئگ۔ وجاب     :

 ھجمس دار ولگ ہشیمہ اانپ وفوٹ رگارف اسھت ویکں رےتھک ےھت؟  وسال                  :         (5
 وصتریوں یک امسیج اتیمہ یک وہج ےس وجاب     :

 مسق یک وہیت ںیہ؟ ینتک فنصم ےک اطمقب وصتریںی   وسال                  :         (6
 وصتریںی۔دو                مسق                یک اکی  ربجہی              وصتریںی                             دورسے           وشہیق     وجاب     :

رصتخم وساولں ےک وجاابت اکی ای دو ولمجں ںیم ےئھکل۔۔    4  
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ویں یھب بج ےس اامعل وااعفل یک ونتیع دبل یئگ ےہ وصتریوں یک اتیمہ ڑبھ یئگ ےہ ۔اب رہ دقم رپ آدیم وک اینپ 
ریغب زدنیگ ےک یسک یھب ےبعش ںیم دلخ وصتری شیپ رکین ڑپیت ےہ۔ وخاہ اس اک رہچہ وصتری ےک القئ وہ ای ہن وہ ۔وہ وصتری ےک 

 ںیہن دے اتکس ۔ ااحتمن دانی وہ وت اہل ٹکٹ رپ وصتری اگلین یہ ڑپیت ےہ۔
 

 وصتریوں یک اتیمہ بک ےس ڑبھ یئگ؟  وسال                  :         (1

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وجاب     :
 رہ دقم       رپ آدیم  وک ایک شیپ رکین ڑپیت ےہ؟  وسال                  :         (2

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

 ؟سک ےک ریغب زدنیگ لکشم ےہ  وسال                  :         (3

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

 ؟دای اجاتکس سک ےک ریغب زدنیگ ےک یسک یھب ےبعش ںیم دلخ ںیہن   وسال                  :         (4

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

 ااحتمن دانی وہ وت  اہکں رپ اینپ وصتری اگلین ڑپیت ےہ؟  وسال                  :         (5

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

 یلمع اکم: 

    ےئھکل۔ ےک وجاابت  دنمرہج ذلی ابعرت ڑپھ رک ےچین دےئ ےئگ وساالت۔    1 
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 "۔ ےہ؟                "                        وفوٹ رگارف ہن  وت زماح وگ      وہات ےہ ہن زنطاگنر  نکیل اس ےک ابووجد وہ بس وک رکسماےن رپ وبجمر رک اتکس (1

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رشتحی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

 رہ دقم رپ آدیم وک اینپ وصتری شیپ رکین ڑپیت ےہ۔ وخاہ اس اک رہچہ وصتری ےک القئ وہ ای ہن وہ                  "     ۔ "             اب (2

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رشتحی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

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

 

 

 
 
 

 
 دیپا وہےئ؟ بک اور اہکں ویفس انمظ                        وسال                  :         (1

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

رشتحی ےئجیک۔نتم ےک وحاےل ےس ابعرت یک ۔    2  

 

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

 

نتم ےک وحاےل ےس ہلمج یک رشتحی ےئجیک۔۔    2   
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 ویفس انمظ اک الص انم  ایک ےہ؟  وسال                  :         (2
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   وجاب     :

 ویفس انمظ اک ااقتنل بک وہا؟          وسال                  :         (3

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وجاب     :
 ویفس انمظ ےک اخوکں اک ومجمہع ایک ےہ؟          وسال                  :         (4

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

 
 

 

 ویفس انمظ  ےک ابرے ںیم  آپ ایک اجےتن ںیہ؟ ےئھکل؟                       وسال                  :         (3

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

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 "                          ذرا رکسماےیئ                                  "         ومضمن اک الخہص  ےئھکل؟ (4
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب

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

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

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےن اھکل ےہ۔ ذرارکسماےیئ زماہیح ومضمن  (1

 ۔۔۔ ےہ۔۔۔۔۔اک انم ۔۔۔۔۔ فس انمظ ےک اضمنیم ےک اکی ومجمہعوی (2

 ۔۔۔۔ اک رفس انہم ےہ۔۔۔۔۔ارمہکی ریمی کنیع ےس۔۔۔ (3

 ۔۔۔۔ وک الم ۔۔۔۔۔۔وشکردنہ ھگنس دیبی اویارڈ ۔۔ (4

 
 
 
 

 ٭٭٭٭٭

اخیل وہگجں وک حیحص وجاابت ےس رُپ ےئجیک۔    5   
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 امیلسن ارہط اجودی  اک وپرا انم ایک  ےہ؟  وسال                  :         (1
 اک وپرا انم  دمحم امیلسن اخن ےہ۔امیلسن ارہط اجودی   وجاب     :                    

 امیلسن ارہط اجودی  بک اور اہکں دیپا وہےئ؟  وسال                  :         (2

 ء وک دیحر آابد ںیم دیپا وہےئ۔1936ارپلی      /9امیلسن ارہط اجودی        وجاب     :
 ؟ںیکیک ڈرگایں اہکں ےس احلص ۔ڈی  ۔یپ۔اچی                     ،۔امی۔اے                                             ،   ۔امیلسن ارہط اجودی   ےن یب۔اے                    وسال                  :         (3

 آرسٹ اکجل امثعہین ویوینریٹس دیحرآابد ےس احلص ںیک۔   وجاب     :
 ؟دای اھتدخامت ااجنم اہکں  ر یک تیثیح ےس امیلسن ارہط اجودی   ےن اعریض وطر رپ اکردو رچکل  وسال                  :         (4

 امیلسن ارہط اجودی   ےن اظنم اکجل دیحر آابد ںیم اعریض وطر رپ اکردو رچکلر یک تیثیح ےس دخامت ااجنموجاب     :

 

 

 

 

 

 ّومدک زابن رباےئ                         -ورک ُبک        رباےئ   اسِل اّول              

ء   رثنِِحّ    

وھچیٹ آاپ۔        6  

 امیلسن ارہط اجودی

و جوابات سواالت   

الت

 فنصم اک اعترف                      :
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 ۔دای اھت
 لقتسم اکردو رچکلر اہکں رقتر وہا؟ تیثیحب  امیلسن ارہط اجودی   اک  وسال                  :         (5

ب ش و را  ویوینریٹس رتویتپ ںیم رقتر وہا۔امیلسن ارہط اجودی   اک تیثیحب  لقتسم اکردو رچکلر   :        وجاب     
کئ  عبُئ ہ اکردو رسی وی ئ   ش 

 ؟امیلسن ارہط اجودی    وےفیظ رپ بک دکبسوش وہےئ  وسال                  :         (6

 ء ںیم وےفیظ رپ دکبسوش وہےئ۔1996ارپلی    اجودی  امیلسن ارہطوجاب     :         
 ؟سک تیثیح ےس اجےن اجےت ںیہدب  ںیم   ردو اامیلسن ارہط اجودی   اک   وسال                  :         (7

 اکردو ےک اکی رتہبنی ااتسد          ،        اقند           ،                 ققحم           ،   اشرع اور اکمل اگنر ںیہ۔  اجودی  امیلسن ارہط وجاب     :
 اردی ؟زدنیگ سک  یک دختم ںیم زگےن اسری   اجودی  امیلسن ارہط  وسال                  :         (8

 ۔ اردییگ اکردو رعش وادب یک دختم ںیم زگےن اسری زدن امیلسن ارہط                     وجاب     :
 ؟اجودی یک تیصخش ےک امنایں ولہپ ایک ںیہ   امیلسن ارہط    وسال                  :         (9

 ۔یسیج افصت اپیئ اجیت ںیہ      اور رصنت ،               تنحم                ،                       اامیدناری    اجودی اصبح ںیم  اسدیگ                    ،              نگل                           ،                 نیقی                 وجاب     :                    
 ؟اتکوبں ےک انم ےئیھکلامیلسن ارہط اجودی یک وہشمر    :             وسال               (10

                                  "دااتسن                             دیقنتی ااکفر                                  "                                        "                  رہچہ رہچہ                                "             "دیقنت رعش                                                   "              "ردیش ادمح دصیقی            :                     تیصخش اور نف                                                  "وجاب     :         
 وریغہ ںیہ۔ 

 ؟اےنپ وھچےٹ ےٹیب دمحم بیبل               ذاشین ےک اسھت اہکں ایقم ذپری ےھت امیلسن ارہط اجودی   وسال                  :         (11

                                           ری ےھت۔امیلسن ارہط اجودی اےنپ وھچےٹ ےٹیب دمحم بیبل               ذاشین ےک اسھت                  ٹکسم              )رونم( ںیم ایقم ذپوجاب     :         
 

 
 

 

 وکن ےتہک ںیہ ہک بج نہب رم یت ےہ وت نہب یہ ںیہن رمیت         ۔                 امں یھب رماجیت ےہ؟  وسال                  :         (1
  ںیہ  ہک بج نہب رماجیت ےہ وت نہب یہ ںیہن رمیت    ،              امں یھب رماجیت ےہ۔فنصم امیلسن  ارہط  اجودی ےتہک   وجاب     :                    

 وھچیٹ آاپ اےنپ دخواخل اور انک ےشقن ںیم سک ےک اشمہب ںیھت؟  وسال                  :         (2

ومضمن                  :            وھچیٹ آاپ             
                           :  ومعیم وساالت ووجاابت
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 وھچیٹ آاپ اےنپ وادل ےک اشمہب ںیھت۔        وجاب     :
 سک یک اشدی ےک دعب فنصم اک وھچاٹ اھبیئ وبقمل اور وھچیٹ نہب اسھت رےہ؟  وسال                  :         (3

  ےک ڑبی نہب یک اشدی ےک دعب ان اک وھچاٹ اھبیئ اور وھچیٹ آاپ اسھت رےہ۔فنصم وجاب     :
 اپھُچ ان رکےت ےھت؟  ا رکےت    ،   ڑلایئ ڑگھجا       اور چ ھب ئ ّ   Shareوکن اکی دورسے وک   وسال                  :         (4

 فنصم  امیلسن ارہط اجودی اور ان یک وھچیٹ آاپ۔                              وجاب     :
 یک؟ احلص وھچیٹ آاپ  ےن اہکں کت میلعت   وسال                  :         (5

 وھچیٹ آاپ ےن رٹیمک کت میلعت احلص یک۔ وجاب     :
 اکجل یک سیف ےئلیک وھچیٹ آاپ ےن وخیش ےس ایک دے دای؟ یک فنصم   وسال                  :         (6

 ۔اکجل یک سیف ےئلیک وھچیٹ آاپ ےن اانپ وسےن اک الٹک دے دای یک فنصم  وجاب     :
 ؟زگاری فنصم ےک اطمقب سک یک دکاعںیئ  ںیھت ہک وھچیٹ آاپ ےن وخش احل زدنیگ   وسال                  :         (7

 ہک وھچیٹ آاپ فنصم ےتہک ںیہ ہک وادلہ وھچیٹ آاپ وک داین رھب یک دکاعںیئ دںیتی                        "                  وادلہ یہ یک دکاعںیئ ںیھت   وجاب     :
 ۔زگار دی ےن اخیص آوسدہ اکایمب اور وخش احل زدنیگ 

 نی ےس یھبک اکی ابر وج ےسیپ ےتلم اںیہن ایک رکےت  ےھت؟فنصم اور ان یک وھچیٹ آاپ وک وادل  وسال                  :         (8

 اور روز ےئن ےئن وصنمےب انبےت ہی رخدیںی ےگ وہ رخدیںی ےگ۔ انبےتیلوہ اںیہن وجڑ رک ھچک روےئپ         وجاب     :
 ؟اھت فنصم وک ان یک امیبری ںیم وکن ان اک ایخل رکات  وسال                  :         (9

فنصم ےتہک ںیہ ہک ان یک امیبری ںیم اھکان الھکےن دواؤں ذغا اور رپزیہ ےک ابرے ںیم ان یک وھچیٹ آاپ ان اک وجاب     :         
 تہب ایخل رکیت ںیھت۔

 ؟وہیت ےہ تبحم مت ےس وج تبحم ےہ تہب مک ونہبں وک اےنپ اھبویئں ےس ایسی وک وکن ےتہک ںیہ ہک اہمتری نہب   وسال                  :         (10
اہک ہک اہمتری نہب وک مت ےس وج تبحم ےہ تہب مک  اکی رمہبت  وہشمر ااسفہن اگنر اعقش اشہ ےن فنصم ےس وجاب     :

 ۔وہیت ےہونہبں وک اےنپ اھبویئں ےس ایسی تبحم 
ِ   وسال                  :         (11  ؟یتہک ںیہ درھ اکدرھ یک ابںیت  رکےت وت وھچیٹ آاپ ایک فنصم یھبک یھبک اینپ وھچیٹ آاپ وک اتسےت ا

 ہک اینپ راتفر ایستس متخ رکو        ،                   سب تہب وہیئگ             راتفر ایستس   وریغہ۔ ںیہ  وھچیٹ آاپ یتہکوجاب     :         
 ریتہ یھت؟وھچیٹ آاپ یک تحص ہشیمہ  ےسیک   وسال                  :         (12
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یھب  وھچیٹ آاپ یک تحص ہشیمہ ایھچ ریتہ یھت وہ رھگ ےک اکم اکج یھب رکںیت اور اےنپ آپ وک اچق و وچدنب  وجاب     :
 ۔ریتھک ںیھت

 ؟وسحمس  ایک اسیک وھچیٹ آاپ ےک ااقتنل رپ فنصم ےن   وسال                  :         (13
 وھچیٹ آاپ اک ااقتنل وہایگ  وہ یلچ ںیئگ نکیل یلچ اہکں ںیئگ وہ وت امہرے آس اپس ےہ۔  وجاب     :                    

 
 
 

 

دخا اںیہن ریمی زدنیگ یک آرخی اسسن کت آابد والستم اور رسزبس  1ریمی بس ےس ڑبی نہب ایحت ںیہ
و اشداب رےھک۔نکیل ان ےس وھچیٹ اور ھجم ےس ڑبی نہب یک ابت ھچک اور  یھت۔ وہ اےنپ دخ واخل اور انک ےشقن ںیم 

 ھچک زایدہ یتلم یھت۔ ںیم  ان ںیھت وت امہرے وادل ےس اشمہب نکیل ریست و رکدار ںیم امہری امں یک کلھج
 

 سک یک ڑبی نہب ابایحت ںیہ؟   وسال                  :         (1

 فنصم یک ڑبی نہب ابایحت ںیہ۔  وجاب     :
اع     وسال                  :         (2  ؟ دےتی ںیہفنصم سک یک آرخی اسسن  کت آابد رےنہ یک دک

اع  وجاب     :  ۔دےتی ںیہ فنصم اینپ ڑبی نہب وک رس زبس واشداب رےنہ یک دک

 ؟یھتسک ےس وھچیٹ اور سک ےس ڑبی نہب یک ابت یہ ھچک اور    وسال                  :         (3

 ڑبی نہب ےس وھچیٹ اور فنصم ےس ڑبی نہب یک ابت یہ ھچک اور یھت۔ وجاب     :

 نہب سک ےک اشمہب یھت؟ وھچیٹ   وسال                  :         (4

 وادل ےک !              دخ واخل ںیم وادل ےک اشمہب یھت۔ وجاب     :
 ںیم سک یک کلھج یھت؟ آاپ ریست و رکدار ںیم وھچیٹ    وسال                  :         (5

 فنصم ےک امں یک کلھج زایدہ یھت وجاب     :
 

۔دنمرہج ذلی ابعرت ڑپھ رک ےچین دےئ ےئگ وساالت ےک وجاابت ےئھکل۔    1  
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 (                                                       2)                                                                                             امیلسن ارہط  اک وپرا انم ایک ےہ؟  وسال                  :         (1
 اجودی     ۔                    3                                                            دمحم امیلسن اخن۔                   2                                              امیلسن ارہط   ۔                          1

 (                                                       1)                                                                                            ارہط اجودی اہکں دیپا وہےئ؟امیلسن   وسال                  :         (2
 اورگن آابد۔                    3                                      دیلہ ۔                   2                                           دیحر آابد        ۔                     1

 (                                                  3)                                                                                          ےن ڈرگایں اہکں احلص یک؟ارہط اجودی  اٰیلع میلعت  یک امیلسن   وسال                  :         (3
 امثعہین ویوینریٹس     ۔                    3                                                            دیحرآابد ویوینریٹس۔                   2 یلع ڑگھ ویوینریٹس۔                          1

 (                                                       1                                  )                                                       وکن اتہک ےہ ہک بج نہب رمیت ےہ وت نہب یہ ںیہن امں یھب رماجیت ےہ؟  وسال                  :         (4
    ڑبی نہب ۔                    3                                                            اشرع۔                   2                                             امیلسن ارہط اجودی  ۔                             1

 (                                                       3)                                                                                             وھچیٹ آاپ سک یک اشمہب ںیھت؟  وسال                  :         (5
 وادل ےک    ۔                    3  ڑبی نہب ےک ۔                   2                                              فنصم ےک ۔                             1

 (                                                       2)                                                                                         ےک اھبیئ اور نہب اسھت اسھت ےھت؟امیلسن ارہط اجودی  دعب ےک  سک یک اشدی   وسال                  :         (6
 وھچیٹ آاپ ۔                    3                                                            ڑبی نہب      ۔             2                                             امیلسن ارہط اجودی  ۔                             1

 
 
 

 ؟اکردو  رچکلر یک تیثیح ےس اکم ایکامیلسن ارہط ےن ۔۔۔۔۔ ںیم اعریض وطر رپ   وسال                  :         (1
 اظنم اکجل دیحر آابد ںیم    وجاب     :            حیحص         

ب ش و را ویوینریٹس ںیم اکم ایک۔  وسال                  :         (2
کئ  عبُئ ہ اکردو رسی وی ئ   ۔۔۔۔۔۔۔۔ یک تیثیح ےس ش 

  لقتسم اکردو رچکلر  حیحص            وجاب     :

 امیلسن ارہط ۔۔۔۔۔ ںیم وےفیظ رپ دکبسوش وہےئ۔  وسال                  :         (3

۔ اشندنیہ ےئجیک حیحص وجاابت  یکدنمرہج ذلی ںیم دےئ ےئگوساالت ےک  ۔    2  

  دنمرہج ذلی ںیم دےئ ےئگ  اخیل وہگجں وک حیحص وجاابت ےس رُپ ےئجیک۔    3
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    ء1996 حیحص            وجاب     :

 امیلسن ارہط اور ان یک وھچیٹ آاپ اکی دورسے ےس۔۔۔۔۔رکےت ےھت۔  وسال                  :         (4

      Share حیحص            وجاب     :
 ۔احلص  یک یھتوھچیٹ آاپ ےن ۔۔۔۔ کت میلعت   وسال                  :         (5

 رٹیمک حیحص            وجاب     :
 فنصم ےک اکجل یک سیف ےئلیک وھچیٹ آاپ ےن وخیش ےس۔۔۔۔ دے دای۔  وسال                  :          (6

 وسےن اک الٹک حیحص            وجاب     :
 

 
    

   

 ؟سک تیثیح ےس اجےن اجےت ںیہ  اکردو ادب ںیم اجودی  امیلسن ارہط  وسال                  :         (1
 ۔          اکی رتہبنی ااتسد         ، اقند              ،            ققحم      ،          اشرع              ،      اور اکمل اگنر  وجاب     :                    

 ےن اسری زدنیگ سک یک دختم ںیم ذگاردی؟اجودی  امیلسن ارہط   وسال                  :         (2
  ار دی۔                                                                                                                       زگ یک دختم اینپ وپری زدنیگ   اکردو رعش وادبےن ارہط اجودی  امیلسن    وجاب     :

 ؟یک تیصخش ےک امنایں ولہپ  ایک ںیہ  اجودی  امیلسن ارہط   وسال                  :         (3
 وریغہ                                       ۔                                                    رصنت       اور                          "اامین داری                                                   "        "تنحم                                                    "   "نیقی                                                   "  "نگل                                                   "                       "اسدیگ                                                   "  وجاب     :

 امیلسن ارہط سک یک  وحہلص ازفایئ ںیم ہشیمہ آےگ رےتہ؟  وسال                  :         (4
                                           ابلطء اور اطابلت یک۔ وجاب     :

 وخاحشل زدنیگ ذگاری؟ےک اطمقب سک یک دکاعںیئ ںیھت ہک وھچیٹ آاپ ےن ارہط اجودی  امیلسن   وسال                  :         (5
 امں یک دکاعںیئ وجاب     :

 ان اک ایخل وکن رکات اھت؟ بج امیبر وہےت  ےھت وت ارہط اجودی  امیلسن   وسال                  :         (6
 یک وھچیٹ آاپ۔ (فنصمارہط اجودی ) امیلسن  وجاب     :

وساولں ےک وجاابت اکی ای دو ولمجں ںیم ےئھکل۔رصتخم ۔    4  
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ھک امیبری ںیم ریما ایخل راتہ ۔ ںیم نپچب ںیم زایدہ  امیبر راہ رکات اھت۔ وادلنی وک رکف  ریتہ یھت نکیل وھچیٹ وھچیٹ آاپ یک دک 
اور           رپزیہ ےک ابرے ںیم وہ اخص        آاپ یھب ڑبی وتمشش رںیتہ۔ ےسیج وہ وخد امیبر وہں!ریمے اھکےن الھکےن                دواؤں ذغ ا            

 ایخل رںیتھک اور رھپ امنز            ،               روزہ اور دکاعںیئ ہک ںیم دلج ااھچ وہ اجؤں     ۔
 

 ھک امیبری ںیم سک وک ڑبا ایخل راتہ اھت؟دک   وسال                  :         (1

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:      وجاب
 ؟رےتہ ےھتبک زایدہ امیبر  (فنصم ) ارہط اجودی امیلسن وسال                  :         (2

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

 یھت؟سک وک رکف ریتہ   وسال                  :         (3

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

 وکن وتمشش ریتہ ںیھت؟  وسال                  :         (4

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:وجاب     
 ےک ےئل وھچیٹ آاپ ایک رکیت ںیھت؟ یک تحص ایب یک محب ئ ا یب فنصم   وسال                  :         (5

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

 
 

 یلمع اکم: 

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

 

نتم ےک وحاےل ےس ہلمج یک رشتحی ےئجیک۔۔    2   
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 زدنہ ریتہ ےہ                "۔ ںیم "                        بج امں رمیت ےہ وت امں ںیہن رمیت ،    نہب ےک ووجد  (1

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رشتحی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

 "     ۔"             وھچیٹ آاپ ےن یھب میلعت احلص یک نکیل رٹیمک ےک دعب وادلنی ےن ان یک میلعت اک ہلسلس عطقنم رکادای                    (2

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رشتحی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

 "۔      انبےتیل           روےئیپ"                        مہ دوونں وک وادلنی ےس یھبک اکی ابر وج ےسیپ ےتلم ےھت اںیہن وجڑ رک مہ ےن ھچک  (3

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رشتحی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

 یھبک وہ ریمی نُس ےتیل                   "     ۔ اتیل یھبک ںیم ان یک ابت امن       "        (4

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رشتحی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 امیلسن ارہط اجودی بک اور اہکں دیپا وہےئ؟                       وسال                  :         (1

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   وجاب     :                    
 وھچیٹ آاپ   ابت رکںیت وت اجودی اصبح وک ایک وسحمس وہات؟  وسال                  :         (2

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   وجاب     :
 اجودی اصبح ےک اکجل یک سیف ادا رکےن ےئلیک وھچیٹ آاپ ےن ایک ایک؟          وسال                  :         (3

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وجاب     :
 ؟ےھت وادلنی ےس ھچک ےسیپ ےنلم رپ دوونں ایک رکےت           وسال                  :         (4

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

 

 
 

 

 ےئھکل؟اک الخہص "                                           آاپ        وھچیٹ                 " ومضمن        وسال                  :         (1

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

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

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

وطلی  وساالت ےک وجاابت ےئھکل۔    4   

 

۔نتم ےک وحاےل ےس ابعرت یک رشتحی ےئجیک۔    2  

 

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 اجودی اصبح یک رمعق اگنری یک دنچ وصخایصت ایبن ےئجیک؟ (2

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

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

 
 

 

 اجودی اصبح اجہعم۔۔۔۔۔ ںیم ااتسد رےہ۔ (1

 وھچیٹ آاپ  رمع ںیم اجودی اصبح ےس۔۔۔۔۔۔ ںیھت۔ (2

 وھچیٹ آاپ اشدی ےک دعب ۔۔۔۔۔۔رہش ںیم ریتہ ںیھت۔ (3

 
 
 

 

 ٭٭٭٭٭

اخیل وہگجں وک حیحص وجاابت ےس رُپ ےئجیک۔    5   

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 رسرسی اطمہعل
 

 )بختنم اضمنیم(
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 1مظن        ۔
 ابرش

   

 

 
 

 

    
 

 

  
 

                          ؟                                                                                                                             رسدیس ادمح اخں یک دیپاشئ بک اور اہکں وہیئ  وسال                  :         (1
 دیلہ ںیم وہیئ۔ وکء 1817رسدیس یک دیپاشئ          وجاب     :                                                                                                                                                                                         

 رسدیسےن وکاسن راسہل اجری ایک؟  وسال                  :         (2

 ذہتبی االالخق۔   وجاب     :
 اصتفین ےک انم اتبےیئ؟ یکرسدیس   وسال                  :         (3

 ۔                    "                       ونجبِر دنہاترخی              "اور                                        "                       اابسِب اغبوِت دنہ             "     "                       آاثِر اانصلددی             "وجاب     :  
 رسدیس ےن ارگنزیی رساکر یک المزتم بک اایتخر یک؟  وسال                  :         (4

 ء ںیم 1839   وجاب     :

 

 

 

 

 

 ّومدک زابن رباےئ                         -ورک ُبک        رباےئ   اسِل اّول              

    رسرسی اطمہعل 

دردی۔        1 ہم  

اک اعترف                      :    فنصم  

۔ عمومی سواالت وجوابات :1   

الت

 رسدیس ادمح اخں
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 ء ںیم رسدیس ےن  اغزی وپر ںیم وکیسن انمجن اقمئ یک؟1862   وسال                  :         (5

ٹ              "   : وجاب     ی  ۔        "                       اسکفٹنیئ وساسئ 
 ؟رسدیس ےن یلع ڑگھ ںیم اوکسل بک اقمئ یک  وسال                  :         (6

 ء ںیم۔1857   وجاب     :
 ؟اکجل ںیم دبتلی وہیئ سک ء ںیم 1878مئ یک وہیئ اوکسل ء ںیم اق 1857یلع ڑگھ ںیم   وسال                  :         (7

 ۔            "                       ڈمحمن اولگنی اورلٹنی اکجل              "        وجاب     :
 ؟ء ںیم وکیسن ویوینریٹس ںیم دبتلی وہیئگ1920ء ںیم دبتلی یک یئگ ڈمحمن اولگنی اورلٹنی اکجل 1878  وسال                  :         (8

 ۔            "                       یلع ڑگھ ملسم ویوینریٹس              "وجاب     :         
 ؟اک اطخب بک الم            "                       رس              "رسدیس ادمح اخں وک                                        وسال                  :         (9

 ۔ء ںیم             1878وجاب     :         
 رسدیس یک وافت بک وہیئ؟  وسال                  :         (10

 ء  ںیم وہیئ۔1898رسدیس یک وافت         وجاب     :

 
 
 

 
 
 

 
 
 

دردی سک وک ےتہک ںیہ؟  وسال                  :         (1  ہم
دردی الہکات ےہ۔   وجاب     :                       دورسوں یک دمد رکان ہم

دردی ےس ایک احلص رکےت ںیہ؟  وسال                  :         (2  ولگ الص ںیم ہم

دردی رک ےک الص ںیم اینپ دمد آپ رکےت ںیہ۔وجاب     :    ولگ دورسوں ےس ہم
دردی ایک وہیت ےہ؟  وسال                  :         (3  یچس ہم

دردی                           "       ےہ۔وجاب     :    ریغب یسک افمد ےک یسک تبیصم زدہ یک دمد رکان                                " یچس ہم

 

 ومعیم وساالت ووجاابت

دردی  ومضمن             :        ہم
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دردی ےس ےلم ےلھج ذجابت ایک   وسال                  :         (4  ںیہ؟ہم

 ۔وماتسنرمح اور وجاب     :  
 رمح ایک وہات ےہ؟ذجُب    وسال                  :         (5

 رمح وہ ےہ وج اکی ااسنن و اجونر بس ےس یک اجیت ےہ۔ذجُب   وجاب     :
 سک وک ےتہک ںیہ؟ وماتسن   وسال                  :         (6

 وج مہ سنج ینعی ااسنن ےس ااسنن وک  ،   اجونر ےس اجونر وک وہات ےہ۔ذجہب ایپر  وہ             ای               وماتسن وجاب     :  
دردی اک قلعت سک ےس ےہ  وسال                  :         (7  ؟ہم

دردی اک قلعت لقع ےس ےہ۔وجاب     :    ہم
دردی ںیہن اس ںیم ایک   وسال                  :         (8  ؟ ںیہن وہیتسج ااسنن ںیم ہم

 ۔ااسنتین         وجاب     :
دردی ےک دراجت ایک وہےت ںیہ  وسال                  :         (9  ؟ہم

دردی دبتلی وہیت ریتہ ےہ ےسیج                       :   رہتش داری ںیم                   ،                  وجاب     :          کلم         ںیم                     ،            وقم ںیم                دراجت ےک احلظ ےس ہم
 ۔اور درگی   اممکل  ےک ابدنشوں ںیم

دردی نک   وسال                  :         (10  زایدہ وہیت ےہ؟ ںیم ہم
 رقیبی رہتش داروں ںیم۔    وجاب     :                     

دردی یک دض ایک ےہ؟  وسال                  :         (11  ہم

دردی یک دض رفنت ےہ۔وجاب     :    ہم
دردی ہن رکان ایک الہکاتےہ؟  وسال                  :         (12  رقیبی  ولوگں ےس ہم

دردی ہن رکان           دب تلصخ وجاب     :  ےہ۔          الہکات رقیبی ولوگں ےس ہم
دردی ایک ےہ؟رسدیس ےک   وسال                  :         (13  اطمقب یچس ہم

دردی ویہ ےہوج دقرت ےک اقونن ےک اطمقب وہ۔وجاب     :    رسدیس ےک اطمقب یچس ہم
دردی رکےن اک دقریت اقونن ایک ےہ؟  وسال                  :         (14  ہم

دردی یک اجےئ اور  دیعبوں اک وجاب     : دردی رکےن  اک دقریت اقونن ےلہپ رہتش داروں ےس ہم  احلظ ایک اجےئ۔ہم
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دردی اشدی ہجیتن ںیم دحتم وہں      ،           رگم رہ اکی اک اشنمء فلتخم ےہ۔ رمح اکی رطفی یکین ےہ  ،وج مہ  وماتسنرمح و  اور ہم
دردی وج لقع ےک وماتسن سنج اور ریغ مہ سنج دوونں ےک اسھت ربیت اجیت ےہ        ،  اک ارث رصف مہ وسنجں ںیم اپای اجات ےہ۔ ہم

دردی ںیہن      ۔،    ذی لقع یہ ںیم وہیتکس ےہ اور اس ےئل رصف ااسنن یہ ںیم رصحنم ےہوجیتنں ںیم ےس ےہ            سب سج ںیم ہم
 اس یک ااسنتین ںیم اصقنن ےہ۔ 

 ؟رمح وکیسن یکین ےہ    وسال                  :         (1
 ۔رطفی یکین    وجاب     :                     

 رمح سک وک ےتہک ںیہ؟  وسال                  :         (2

 ےہ۔ اجات  ربات رمح وہ ذجہب ےہ وج مہ سنج اور ریغ مہ سنج دوونں ےک اسھت وجاب     :
 سک وک ےتہک ںیہ؟وماتسن   وسال                  :         (3

 وہ رصف مہ وسنجں ںیم اپای اجات ےہ۔وماتسن وجاب     :  
دردی سک ںیم   وسال                  :         (4  وہیت ےہ؟ہم

دردی ذی لقع ںیم وہیت ےہوجاب     :  ۔ہم
دردی ںیہن وہ ایک ےہ؟  وسال                  :         (5  سج ںیم ہم

دردی ںیہن وجاب     :  ۔  اکس ںیم ااسنتین ںیہن وہیتسج ںیم ہم
 

 
 

 (                                                                                                       1)                                                                                                    رسدیس یک دیپاشئ وہیئ۔  وسال                  :         (1
    ء1821۔                    3                                                            ء1820۔                   2                                             ء1817        ۔                     1

 (                                                                                                       2)                                                                                                   ۔اک انم ویوینریٹس   اقمئ رکدہ  یک رسدیس   وسال                  :         (2

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

I  

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



 

 

د              -رسرسی اطمہعل      ورک ُبک رباےئ اسِل اّول ردیہم

ےہ ہی اتکب وکحتم آدنرھارپدشی یک اجبن ےس تفم میسقت ےک ےئل 161     

 

    اناگرانج        ویوینریٹس ۔                    3                                                             یلع ڑگھ ویوینریٹس۔                   2                                              ویوینریٹس امثعہین۔                             1
دردی   وسال                  :         (3  (                                                                                                       1)                                                                                                     ےہ۔ایک  ہم

 قشع  رکان۔                    3                                                            رفنت رکان۔                   2                                             دورسوں یک دمد رکان۔                             1
 (                                                                                                       1)                                                                                                   رہتش داروں  ںیم زایدہ وہیت ےہ۔رقیبی   وسال                  :         (4

دردی           ۔                  1  رکش       ۔              3                                                             رفنت۔                   2                                            ہم
دردی اک ذجہب مک وہ اجےئ وت ڑبھ اجیت   وسال                  :         (5  (                                                                                     2)                                                                                                 ےہ۔بج یسک ںیم ہم

دردی ۔                    3                                                            رفنت۔                   2                                              تبحم۔                             1     ہم
 
 

 

 ۔اخں ۔۔۔۔۔۔ ںیم دیپا وہےئرسدیس ادمح   وسال                  :         (1
 دیلہ    وجاب     :            حیحص         

 وج ولگ۔۔۔۔۔۔۔۔رکےت ںیہ وہ تقیقح ںیم اینپ دمد آپ رکےت ںیہ۔  وسال                  :         (2

دردی حیحص            وجاب     :   ہم

 رمح اکی۔۔۔۔۔۔یکین ےہ۔  وسال                  :         (3

  رطفی   وجاب     :           حیحص 

دردی یک دض۔۔۔۔۔۔۔ ےہ۔  وسال                  :         (4  ہم

  رفنت   حیحص            وجاب     :
دردی ہن رکان۔۔۔۔۔۔ ولوگں یک اشنین ےہ۔  وسال                  :         (5  رقیبی ولوگں ےس ہم

 دبتلصخ حیحص            وجاب     :
 
 

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

 یلمع اکم: 



 

 

د              -رسرسی اطمہعل      ورک ُبک رباےئ اسِل اّول ردیہم

ےہ ہی اتکب وکحتم آدنرھارپدشی یک اجبن ےس تفم میسقت ےک ےئل 162     

 

 

 
 
 

دردی سک وک ےتہک ںیہ؟                       وسال                  :         (1  ہم
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   : وجاب                        

دردی ےک دراجت اتبےیئ؟  وسال                  :         (2  ہم
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   وجاب     :

دردی ایک                        وسال                  :         (3  ؟وہیت ےہیچس ہم

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

 
 

 

دردی                        "           اک الخہص ےئھکل۔                       وسال                  :         (1  ومضمن                     "             ہم

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

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

 

وساالت ےک وجاابت رحتری ےئجیک۔    ۔2   
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دردی ےس قلعتم فنصم ےک ایخالت   وسال                  :         (2  ےئجیک۔ رحتری ذجہبء   ہم

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

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

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

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

دردی                               "     یک واضتح سک رطح  یک ےہ  اتبےیئ  وسال                  :         (3  ۔؟رسدیس ےن اےنپ ومضمن ںیم                    "         ہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:

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

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



 

 

د              -رسرسی اطمہعل      ورک ُبک رباےئ اسِل اّول ردیہم

ےہ ہی اتکب وکحتم آدنرھارپدشی یک اجبن ےس تفم میسقت ےک ےئل 164     

 

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

 
 
 

 

دردی                   "   ےک فنصم ۔۔۔۔۔۔ ۔ (1  ومضمن   "                 ہم

دردی یک دض۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ۔ (2  ہم

 رمح اکی۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ۔ (3
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٭٭٭٭٭
 

اخیل وہگجں وک رُپ ےئجیک۔۔    3   
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 1مظن        ۔
 ابرش

   

 

 
 

 

    
 

 

  
 

 

ل                  :         (1                           ؟                                                                                                                             اہکں دیپا وہےئریصن ادلنی اہیمش ؔ  وسا
 ء ںیم دیحرآابد ںیم دیپا وہےئ۔1895ریصنادلنی اہیمشؔ                وجاب     :                                                                                                                                     

ل                  :         (2  ریصنادلنی اہیمشؔ اک امہ اکرانہم ایک ےہ؟  وسا

ور ویرپ ےک بتک اخونں ںیم دینک وخماطت یک التش ےہ۔ ریصنادلنی اہیمشؔوجاب     :    اک امہ اکرانہم دیحرآابد ا
ل                  :         (3  اصتفین ےک انم  اتبےیئ؟ یک  ریصن ادلنی اہیمشؔ  وسا

ور                                                            "                دقمی دینک ےک دنچ یقیقحت اضمنیم                       "                       "                دنک ںیم اُردو                      "وجاب     :    ۔                 "                دینک رچلک                      "ا
ل                  :         (4  ااقتنل بک وہا؟ریصنادلنی اہیمش ؔ اک   وسا

 ء ںیم وہا۔1964ریصنادلنی اہیمش ؔ اک ااقتنل  وجاب     :  

 

 

 

 

 

ّول                ّومدُ زابن رباےئ                         -ورک ُبُ        رباےئ   اسِل ا

    رسرسی اطمہعل 

۔دقمی اُردو )دینک( ںیم رچینل اشرعی2  

اک اعترف                      :    فنصم  

۔ عمومی سواالت وجوابات :1   

الت

 ریصنادلنی اہیمشؔ
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ل                  :         (1 ء ںیم دنک ںیم سک زابن ےن وخب رتیق یک؟   وسا  ادتبا

 وخب رتیق یک۔ اُردو زابن ےنوجاب     :                                                                                                                                               
ل                  :         (2  ایک ہی ابت چس ےہ ہک                   اُردو ںیم رظنم اگنری یک رواتی ارگنزیوں ےک ارث ےس آیئ ےہ؟  وسا

 ہی ابت رسارس طلغ ےہ ہک اُردو ںیم رظنم اگنری یک رواتی ارگنزیوں ےس آیئ ےہ۔       وجاب     :  
ل                  :         (3 ء ےک الکم ےک وتطس ےس دنک ںیم رظنم اگنری ےک اپےئ اجےن وک اتبای؟  وسا  ریصن ادلنی اہیمش ےننک رعشا

ور            یلع اعدل اشہ       ؔ                 ےک الکم یک روینش ںیم اتبای  ریصن ادلنی اہیمشؔ ےن اطلسن دمحم یلق بطق اشؔہ             ،                         رصنیت           ؔ                       وجاب     :  ا
 ہک دنک ںیم رظنم اگنری اپیئ اجیت ےہ۔

ل                  :         (4 د ےہ؟  وسا  رچینل اشرعی ےس ایک رما

د انمرظِ رطفت رپ ااہظِر ایخل ےہ۔ےسیج          اچدنوجاب     :   ور رچینل اشرعی ےس رما ین                     ،                     رباست               ،                    اہپڑ                 ا
 الگنجت وریغہ رپ ایخل آرایئ رکان ےہ۔

ل                  :         (5  رظنم اگنری سک وک ےتہک ںیہ؟  وسا

ور الگنجت وریغہ رپ  ااہظِرایخل  وک رظنم اگنری   ےتہک :             اچدنین                     ،                     رباست               ،                    اہپڑ                   انمرظِ رطفت    ےسیج                   وجاب     : ا
 ںیہ۔

ل                  :         (6  وفص اگنری سک وک ےتہک ںیہ؟  وسا

ور  روسامت اک ذترکہ ایک اجےئ   وت      زابیشئونصمیع زیچںی ےسیج ابغ یک آراشئ و  وجاب     :  ،    یسک ولجس                       ای                 درابر           ا
 اس وک وفص اگنری ےتہک ںیہ۔

ل                  :         (7  ؟ےہہ اپیئ اجیت دنک ںیم سک ابداشہ یک اشرعی ںیم رظنم اگنری زاید  وسا

   ومضمن           :                               دقمی اُردو                    )دینک(               ںیم رچینل     اشرعی       
                           :

ووجاابتومعیم وساالت   
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 دمحم یلق بطق اشؔہ۔   وجاب     :
ل                  :         (8  دمحم یلق بطق اشؔہ  ےناےنپ الکم ںیم نک  زیچوں اک ذرک ایک ےہ؟  وسا

   روسامت           ِ         اشدی ایبہ                             ،                       لھپ وھپل                اےنپ الکم ںیم  ومومسں         اک احل                  ،                       الہِل دیع                        ،              ےن  دمحم یلق بطق اشہؔ         وجاب     :
دغری              ،                  دیع االٰیحض                ،                    ومولد یبنؐ       بشِ رعماج                   ،                  دیع    ِ  راضمن               ،                      دیعِ                 رتاکرویں                ،                            رمسِ ولجہ                   و درگی روسامت                            ،            ،             

 وریغہ۔            ایک ےہ اک ذرک
ل                  :         (9 ہ   وسا  ؟دنک ےک سک اشرع اکذرک ایک ےہ دمحم یلق بطق اشہ ےک العو

 ڑبے اشرع              رصنیت                  ؔ                 اک ذرک ایک ےہ۔دنک ےک دورسے وجاب     :         
ل                  :         (10  رصنیت            ؔ             یک اکی ایسی ونثمی اک انم اتبےیئسج ںیم رظنم اگنری اپیئ اجیت ےہ ؟  وسا

 ۔ رظنم اگنری اپیئ اجیت ےہ   ںیم                       "                نشلگِ قشع                      "رصنیت ؔ یک    ونثمی                وجاب     :                                                                                                                                                 
ل                  :         (11  بطق اشیہ دور ےک دعب دنک ںیم سک دور یک رشواعت وہیت ےہ؟  وسا

 یک رشواعت وہیت ےہ۔                       "                ہیلغم دور                      "بطق اشیہ دور ےک دعب دنک ںیم                          وجاب     :
ل                  :         (12  ہیلغم دور ےک یسک اکی اشرع اک انم اتبےیئ؟  وسا

 ۔ےہہیلغم دور اک وہشمر اشرع   "                        ویل ؔدینک                "        وجاب     :         
ل                  :         (13  ےن اےنپ اطمہعل ےس سک ابت وک واحض رکےن یک وکشش یک ےہ ؟ ریصن ادلنی اہیمش  وسا

رکےن یک وکشش یک ہک دنک ےک رعشا  ریصنادلنی اہیمشؔ ےن اےنپ اطمہعل ےس اس ابت وک واحض وجاب     :
ور وفص اگنری یک اٰیلع اثمںیل شیپ یک ء زامہن  ےن  دقمی ےس یہ اینپ اشرعی ںیم رظنم اگنری        ،           ذجابت اگنری            ا

 ۔ےہ   
 

 
 

ل                  :         (1  (                                                                                                                1)                                                                                                   اہکں دیپا وہےئ؟ریصن ادلنی اہیمشؔ     وسا
 آرگہ     ۔                    3                                                             دیلہ۔                   2                                              دیحر آابد۔                             1

ل                  :         (2  (                                                                                                                1)                                                                                                رچینل اشرعی سک یک فینصت ےہ؟ دقمی اُردو)دینک( ںیم  وسا

۔ دنمرہج ذلی ںیم دےئ ےئگوساالت ےک  حیحص وجاابت  یک اشندنیہ ےئجیک۔    1  
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 ویلؔ ۔                    3                                 رسدیس۔                   2                                     ریصن ادلنی اہیمشؔ               ۔              1
ل                  :         (3  (                                                                                                                3                                                     )                                               یلع انہم سک ےن اھکل؟  وسا

      رصنیتؔ۔                    3                                                              ریمؔ۔                   2   ویلؔ ۔                             1
ل                  :         (4  (                                                                                                                1       )                                                                                        ؟ دنک ںیم سک ابداشہ یک اشرعی ںیم رظنم اگنری زایدہ اپیئ اجیت ےہ   وسا

     وکیئ ںیہن ۔                    3                                                            رصنیتؔ۔                                                                2ؔ  دمحم یلق بطق اشہ۔                             1
ل                  :         (5 ور اشرع ؟  وسا  (                                                                                                                1  )                                                                                                 دنک اک وہشمر ابداشہ ا

 ویلؔ ۔                    3  اغبلؔ۔                   2                                              دمحم یلق بطق اشہ۔                             1
 

 

 
 

ل                  :         (1  ۔اسل  ںیم وہیئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یک دیپاشئ  ریصن ادلنی اہیمشؔ  وسا
 ء 1895   وجاب     :            حیحص         

ل                  :         (2  دقمی اُردو)دینک( ںیم رچینل اشرعی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یک فینصت ےہ۔  وسا

 ریصن ادلنی اہیمشؔ  حیحص            وجاب     :

ل                  :         (3  "              نشلگِ قشع                   " ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یک ونثمی ےہ۔  وسا

  رصنیت                     ؔ   وجاب     :حیحص            

ل                  :         (4  بطق اشیہ دور ےک دعب ۔۔۔۔۔۔۔۔ دور آات ےہ۔  وسا

 ہیلغم   حیحص            وجاب     :
ل                  :         (5  دقمی اُردو ںیم ۔۔۔۔۔۔۔۔ اشرعی اک تہب ھچک ذریخہ وموجد ےہ۔  وسا

 رچینل وجاب     : حیحص           
 
 

  دنمرہج ذلی ںیم دےئ ےئگ  اخیل وہگجں وک حیحص وجاابت ےس رُپ ےئجیک۔    2

 یلمع اکم: 
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انومں وک ذنہ  ںیم رںیھک وت ںیمہ ہی اجن رک ریحت وہیت ےہ ہک اُردو زابن ےن اےنپ  دیب اکر ارگ مہ دینک زابن ےک ا
وکشش یک ےہ ہک  ومضمن ںیم ریصن ادلنی اہیمشؔ ےن اس اعم طلغ یمہف وک دور رکےن یکادتبایئ دور ںیم یھب ینتک رتیق یک یھت۔ اس 

دب ںیم رظنم اگنری ارگنزیوں ےک ارث ےس آیئ۔ اوھنں ےن اطلسن دمحم یلق بطق اشہ                   ،                 رصنیت    ور       اعدل اشہ             اشیہ ؔ ےک         اُردو ا ا
ور ونتمع یھت۔الکم یک   روینش ںیم لیصفت ےس اتبای ہک دینک اشرعی وموضاعت ےک اابتعر ےس سک دقر وعیس ا

 

ل                  :         (1 دیب اکرانومں اک ذرک ےہ  وسا  ؟ابعرت ںیم سک زابن ےک ا

  اکرانومں اک ےک زابن دینک  وجاب     :
ل                  :         (2  ؟اےنپ دور ںیم یھب اشایِن اشن یھتسک زابن یک رتیق   وسا

 یک زابن               اُردو وجاب     :

ل                  :         (3  سک طلغ یمہف وک دور ایک؟ ےن  ریصن ادلنی اہیمشؔ  وسا

دب ںیم رظنم اگنری ارگنزیوں ےک ارث ےس آیئ ےن اس طلغ یمہف وک دور ایک ہک اُ  ریصن ادلنی اہیمشؔوجاب     : ردو ا
 ےہ۔

ل                  :         (4 ء اکذرک ایک؟  وسا  فنصم ےن ابعرت ںیم نک رعشا

ور                 یلع اعدل          ،دمحم یلق بطق اشہ       ؔ                                     "        وجاب     :  ۔"اشہ اشیہؔ                                                  رصنیتؔ                                        ا
ل                  :         (5  دینک اشرعی وموضاعت ےک اابتعر ےس یسیک یھت؟  وسا

ور                        ونتمع "               دینک اشرعی وموضاعت ےک اابتعر ےس                                         وجاب     :  یھت۔"                وعیس      ا
 

 
 
 

 

ل                  :         (1 ادلنی اہیمش ؔ                       وسا  ےن سک ابت وک اثتب رکےن یک وکشش یک ےہ اتبےیئ؟ریصن 

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

 

نتم ےک وحاےل ےس ابعرت یک رشتحی ےئجیک۔۔    2  

 

رصتخم وساالت ےک وجاابت اکی ای دو ولمجں ںیم ےئھکل۔    2   

 



 

 

ّول دینک( ںیم رچینل اشرعیدقمی اُردو )              -رسرسی اطمہعل      ورک ُبُ رباےئ اسِل ا

ےہےک ےئل ہی اتکب وکحتم آدنرھارپدشی یک اجبن ےس تفم میسقت  170     

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   وجاب     :                    
ل                  :         (2  ےہ؟دمحم یلق بطق اشہ ےن اےنپ الکم ںیم نک  زیچوں اک ذرک ایک   وسا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۔:وجاب     
ل                  :         (3  رچینل اشرعی سک وک ےتہک ںیہ؟     وسا

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

 
 

 

ل                  :         (1  ومضمن اُردو )دینک(      ںیم رچینل اشرعی اک الخہص ےئھکل۔                       وسا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:

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

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

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ل           (2 اُردو )دینک( ںیم رچینل اشرعی ںیم دمحم یلق بطق اشہ یک اشرعی ےک فلتخم وموضاعت رپ روینش   :                وسا

 ۔ڈاےئل

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

وساالت ےک وجاابت ےئھکل  ۔    3   

 



 

 

ّول دینک( ںیم رچینل اشرعیدقمی اُردو )              -رسرسی اطمہعل      ورک ُبُ رباےئ اسِل ا

ےہےک ےئل ہی اتکب وکحتم آدنرھارپدشی یک اجبن ےس تفم میسقت  171     

 

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

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

 ۔اس ابت وک اثتب ےئجیک ہک                      "               دقمی دور ےس یہ دنک ںیم رچینل اشرعی اپیئ اجیت ےہ (3

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

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

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

 
 

 ۔۔۔۔۔ ۔۔ ںیم دیپا وہےئ۔ریصن ادلنی اہیمشؔ  (1

  ۔دنک ںیم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ابداشہ یک اشرعی ںیم رظنم اگنری زایدہ اپیئ اجیت ےہ (2

 ۔ںیم رظنم اگنری اپیئ اجیت ےہ                        ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  رصنیت ؔ یک    ونثمی                (3

اخیل وہگجں وک حیحص وجاابت ےس رُپ ےئجیک۔    4   

 



 

 

 ورک ُبک رباےئ اسِل اّول ای وہا اچدنوھک              -رسرسی اطمہعل    

ےہ ہی اتکب وکحتم آدنرھارپدشی یک اجبن ےس تفم میسقت ےک ےئل 172     

 

 

 

 

 

 1مظن        ۔
 ابرش

   

 

 
 

 

    
 

 

  
 

                          ؟                                                                                                                             ڈارٹک زوؔر اہکں دیپا وہےئ  وسال                  :         (1
 ء ںیم دیحرآابد ےک ہّلحم اشہ جنگ ںیم دیپا وہےئ۔ 1905ڈارٹک زوؔر وجاب     :                                                                                                                                     

 ڈارٹک زوؔر  وک سک ےس وااہلہن تبحم یھت؟  وسال                  :         (2

 ڈارٹک زوؔر  وک رس زنیم دنک ےس وااہلہن تبحم یھت۔وجاب     :  
 ڈارٹک زوؔر  سک ےک ابین ےھت؟  وسال                  :         (3

 ۔ڈارٹک زوؔر  ادارہ ادایبت اکردو  ےک ابین ےھت   وجاب     :
 اصتفین ےک انم اتبےیئ؟ یکڈارٹک زوؔر    وسال                  :         (4

 ۔                         "                دنہواتسین اسلاینت                      "اور                     "                اکردو ہش اپرے                      "                       "                روِح دیقنت                      "   وجاب     :

 

 

 

 

 

 ّومدک زابن رباےئ                         -ورک ُبک        رباےئ   اسِل اّول              

    رسرسی اطمہعل 

۔وھکای وہا اچدن3  

اک اعترف                      :    فنصم  

۔ عمومی سواالت وجوابات :1   

الت

زورؔ یحم ادلنی اقدری   



 

 

 ورک ُبک رباےئ اسِل اّول ای وہا اچدنوھک              -رسرسی اطمہعل    

ےہ ہی اتکب وکحتم آدنرھارپدشی یک اجبن ےس تفم میسقت ےک ےئل 173     

 

 ڈارٹک زوؔر  اک ااقتنل بک اور اہکں وہا؟  وسال                  :         (5

 ۔ء وک اقمبم ریمشک ںیم وہا1962ربمتس    24ڈارٹک زوؔر  اک ااقتنل         وجاب     :
 

 
 
 

 
  
 

 وھکای وہا اچدن ںیم سک دنی یک ایغطین اک ذرک ایک ایگ ےہ؟   وسال                  :         (1
 ومٰیس دنی یک ایغطین اک ذرک ایک ایگ ےہ۔  وجاب     :                     

 ومٰیس دنی یک ایغطین ےن وگڈنکلہ وک نک ولوگں ےک ولمحں ےس اچبےئ راھک؟  وسال                  :         (2

 ولغمں ےک ولمحں ےس اچبےئ راھک۔       وجاب     :  
 ایغطین ےس ےنچب ےک ےئل ایک  انبای ایگ؟  وسال                  :         (3

چ لم ےک درایمن اکی اعیل اشن لُپ انبای ایگ ۔ وجاب     :  ایغطین ےس ےنچب ےک ےئل وگدنکلہ اور ومعض چ 
 اھت؟وکن  تختِ نیشن وہا   وسال                  :         (4

 زہشادہ دبعاہلل رمزا تختِ نیشن وہا اھت۔وجاب     :
 رقب دیع یسیک انمیئ یئگ؟  وسال                  :         (5

رقب دیع رپ وخایشں انمیئ یئگ اور اس اسل زایدہ رکبوں یک رقابین دی یئگ یھت۔سج یک وہج ےس ومٰیس  وجاب     :
 دنی اک اپین رُسخ وہایگ اھت۔

 ایھتہن اک درتخ یک لیصفت اتبےیئ ؟  :               وسال            (6

ئ ہ وصرت ومرت ےہ وجاب     :   ہی درتخ یئک اسل رپاان ےہ ۔اس یک وچڑایئ اکی وس وسہل ٹف ےہ اہیں وکچ 
 ایہتف ےھت۔ رتتیب اہجں اشیہ اہیھت رےھک اجےت ےھت۔ ہی دوونں اہیھت وخوصبرت اور 

 ومضمن           :                               وھکای وہا اچدن    

 

 ومعیم وساالت ووجاابت



 

 

 ورک ُبک رباےئ اسِل اّول ای وہا اچدنوھک              -رسرسی اطمہعل    

ےہ ہی اتکب وکحتم آدنرھارپدشی یک اجبن ےس تفم میسقت ےک ےئل 174     

 

 ؟اھت االٰیحض یک رقتبی انمےن ےک دعب زہشادہ اہکں ےک ےئل رواہن وہا دیع  وسال                  :         (7

 ہ اجراہاھت۔دیع االٰیحض یک رقتبی انمےن ےک دعب زہشادہ لحم ےس وگڈنکل   وجاب     :
 رفس ےک دوران زہشادے ےک اسھت ایک واہعق شیپ آای؟  وسال                  :         (8

ک ایگ  وںیہ زہشادہ اہیھت ومرت رپ وسار وہ رک لُپ ےک اپس اچنہپ ۔ومرت اپین یک ایغطین دھکی رک         وجاب     : رک
۔اہموت ےن اہیھت وک آےگ ڑبےنھ ےک ےئل زربدیتس یک وت ومرت ےن ہّصغ ےس اہموت وک لچک دای اور زہشادہ 

 ےک تیمس لگنج یک رطف اھبگ ایگ۔
 یک امں اک انم ایک ےہ؟زہشادے   وسال                  :         (9

 زہشادے یک امں اک انم  ایحت شخب مگیب ےہ۔وجاب     :         
 ایک ایک؟زہشادے یک دشمگیگ یک ربخ نُس رک امں ایحت شخب مگیب ےن   وسال                  :         (10

زہشادے یک دشمگیگ یک ربخ نُس رک امں ایحت شخب مگیب ےن ریخ و ریخات رشوع رک دای ۔رہش ںیم  وجاب     :
 ۔اگ  ربخ الےئ اگ اس وک ااعنم دای اجےئاالعن رکواای ہک وج یھب زہشادےیک 

 ایک ایگ؟ ایک دورسے دن کت زہشادے یک ربخ ہن یلم وت    وسال                  :          (11

دورسے دن کت زہشادے یک ربخ ہن یلم وت ہعلق اور اھبگ رگن ےک دروتخں رپ وتہش دان اور اپین         وجاب     :
 ۔ اگلےئ ےئگ اتہک ارگ ومرت واہں ےس زگرے وت وہ زہشادے ےک اکم آاجوےئ

 ایحت شخب مگیب ےن رحمم اک اچدن دھکی رک ایک تّنم امیگن؟  وسال                  :         (12

ایحت شخب مگیب ےن رحمم اک اچدن دھکی رک  ہی تّنم امیگن ہک ارگ زہشادہ واسپ آاجوےئ وت اچسیل نم          وجاب     :
ی وسےن یک زریجن انبرک تسم اہیھت ےک اپؤں ںیم ابدنھ رک زہشادے وک اپایپدہ چک 

کت ےل اج رک آؤیگن  ملع سی ن 
 اور واہں وسان اور رگنل رقفاء ںیم میسقت رکدویگن۔

 اہیھت بک واسپ آای ؟  وسال                  :         (13
 اہیھت یک رسیتسم ارت اجےن ےک دعب وہ دورسے دن زہشادے ےک اسھت واسپ آایگ   ۔وجاب     :

 ایحت شخب مگیب ےن زہشادے یک وایسپ رپ ایک ایک؟  وسال                  :         (14

وک اصحر ےک ابرہ یہ روک دای ۔ اچسیل نم وسےن یک زریجن اہیھت ےک  ایحت شخب مگیب ےن زہشادےوجاب     :         
ی ریپ ںیم ابدنھ رک زہشادے وک چک 

 کت ےل یئگ اور واہں امتم وسان اور رگنل رغابء ںیم میسقت رکدای۔  ملعسی ن 
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 ایک ہی رمس  آج یھب اجری ےہ ؟  وسال                  :         (15
ی ملع  آج کت ہی رمس اجری ےہ رحمم ںیم تّنم امےتگن ںیہ اور رگنل ال رک وجاب     :

سی ن  ںیم رغابء ںیم میسقت چک
 رکےت ںیہ۔

 

 
 

ایس وتق ڑکنیسوں انُسر عمج وہ ےئگ۔ اچسیل نم وسےن یک زریجن ونبایئ یئگ۔ اچسیل نم تخپ رصمی اک 
ی ملع  رشتب یھب ایتر ایک ایگ۔ ہعلق ےس دروازہ 

سی ن  کت رسخ لمخم اک رفش ھچب ایگ اور اطلسن دبعاہلل ربہنہ  ای رمک ںیم چک
ی ملع  زریجن دنبیھ وہیئ 

سی ن  الطیئ زریجن اور رشتب دنق والگب واہں رغابء ںیم میسقت رکدای۔  کت دیپل رواہن وہا اور وہچک
ی ملع  اس وتق ےس اب کت رہ اسل رحمم  ںیم دیقعت دنموں یک رطف ےس ڑکنیسوں رگنل 

سی ن  ںیم  دالخ وہےت چک
 ںیہ اور ایحت شخب مگیب امں اصہبح یک ہی ٹنم رطبقی ارادت ہشیمہ اجری رےہ یگ۔

 

 سک ےن تّنم امیگن؟      وسال                  :     (1

 ایحت شخب مگیب وجاب     :
 ےنتک نم یک زریجن انبیئ یئگ؟  وسال                  :         (2

 اچسیل نم وسےن یک زریجن انبیئ یئگ۔ وجاب     :

 اہکں ےس اہکں کت رسخ لمخم اک رفش اھچبای ایگ ؟  وسال                  :         (3

ی ملع  ہعلق ےس  وجاب     :
سی ن   ۔کت رسخ لمخم اک رفش اھچب ای ایگچک

 ہی واہعق سک امۃ ںیم شیپ آای؟  وسال                  :         (4

 رحمم  ںیم۔ وجاب     :
 ایک ہی رمس آج یھب اجری ےہ؟  وسال                  :         (5

 ۔اہں                  ،          ہی رمس آج یھب اجری ےہ وجاب     :

دنمرہج ذلی ابعرت وک ڑپھ رک دےئ ےئگ وساالت ےک وجاابت ےئھکل۔    1  
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 (                                                                                                                3)                                                                                                   ایک ےہ؟ والدت ڈارٹک زور ؔ یک نسِ  وسال                  :         (1
 ء1905۔                    3                                                             ء1901۔               2                                              ء 1900۔                             1

  (                                                                                                                1)                                                                                                  ڈارٹک زور ؔ ےن سک  اکجل ںیم میلعت احلص یک؟  وسال                  :         (2
 دپامویت۔                    3                                 اناگرانج۔              2                                      امثعہین        ۔                     1

 (                                                                                                                2)                                                                                                  وگڈنکلہ سک دنی ےک انکرے واعق ےہ؟  وسال                  :         (3
 ۔                    وگداوری     3                                                             ومٰیس۔                   2   رکانش۔                             1

 (                                                                                                                2)                                                                                                  رک اھبگ ایگ؟اس اہیھت اک انم اتبےیئ وج زہشادے وک ےل   وسال                  :         (4
    رکانش ۔                    3                                                            ومرت۔                   2                                              وصرت۔                             1

 (                                                                                                                1)                                                                                                   اتبےیئ ؟زہشادے یک امں اک انم   وسال                  :         (5
 مجن ااسنلء۔                    3  رمق ااسنلء۔                   2                                              ت شخب مگیبایح۔                             1

 
 
 

 بسن۔۔۔۔۔ےس اتلم ےہ۔ڈارٹک زوؔر اک سلسلئ ہ   وسال                  :         (1
 دیس ادمح ریبک رافیع وجاب     :            حیحص         

 نفِ دیقنت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےن اھکل۔  وسال                  :         (2

ٹڑ زورؔ  حیحص            وجاب     :  ڈاکٹ

 زہشادہ اک انم۔۔۔۔۔۔۔۔اھت۔  وسال                  :         (3

  دبعاہلل رمزا   :    حیحص            وجاب 

 ومٰیس دنی ےک لُپ ےک رقبی       ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دور دور            کت وہشمر اھت۔  وسال                  :         (4

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

  دنمرہج ذلی ںیم دےئ ےئگ  اخیل وہگجں وک حیحص وجاابت ےس رُپ ےئجیک۔    3
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ئ ہ وصرت ومرت   حیحص            وجاب     :  وکچ 
 ڈارٹک زوؔر اک ااقتنل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یک وہہج ےس وہا۔  وسال                  :         (5

 بلق رپ ہلمح حیحص            وجاب     :
 
 

 
 

 
 
 
 

 ؟ےہوھکای وہا اچدن اک رمزکی رکدار وکن                        وسال                  :         (1
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   وجاب     :                    

 ایحت شخب مگیب ےن ایک تّنم امیگن؟  وسال                  :         (2
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   وجاب     :

 ایھتہن ےک درتخ ےک ابرے ںیم اتبےیئ؟     وسال                  :         (3

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

 
 

 

 ومضمن"                      وھکای وہا اچدن                                "          اک الخہص ےئھکل۔                       وسال                  :         (1
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:

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

 یلمع اکم: 

وساالت ےک وجاابت ےئھکل  ۔    2   

 

نتم ےک وحاےل ےس ابعرت یک رشتحی ےئجیک۔۔    2  

 

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

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

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

 ۔ںیم ایحت شخب مگیب ےک رکدار رپ روینش ڈاےئل"                        وھکای وہا اچدن   "            ومضمن  وسال                  :         (2
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:

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

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

 ۔ںیم دقمی رمس ےک ارتحام وک ویکں اور سک رطح انمای اجات ےہ اتبےیئ"      وھکای وہا اچدن                    "             ومضمن  وسال                  :         (3

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

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

 

 
 

 دبعاہلل رمزا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اک ابداشہ اھت۔ (1

 روِح دیقنت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےن یھکل۔ (2

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دنی یک ایغطین ےن وگڈنکلہ وک ولغمں  ےک ولمحں ےس اچبےئ راھک۔ (3

 
 
 
 
 
 

 ٭٭٭٭٭

اخیل وہگجں وک حیحص وجاابت ےس رُپ ےئجیک۔    3   
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1ؔمظن        ۔
ؔابرش

  ؔ

 

ؔ
 

ؔ

   ؔ
 

ؔ

ؔؔ
ؔ

ؔ

ؔ                         ؟                                                                                                                            ڈارٹک دیس اعدب نیسح   یک والدت بک اور اہکں وہیئ   وسال                  :         (1
ؔء ںیم وھباپل ںیم وہیئ۔  1896 والدت       دیس اعدب نیسح یکوجاب     :                                                                                                                                     

 احلص یک؟دیساعدب نیسح   ےن اہکں میلعت   وسال                  :         (2

نیسح ےن ادتبایئ میلعت رقہی اوکسل ںیم احلص یک۔ وھباپل ےک اہجں ریگ اوکسل ےس دیساعدب وجاب     :  
رایمن ایک۔ رھپ یلع ڑگھ ویوینریٹس ںیم داہلخ ایل۔ د۔رٹیمک اک ایمب ایک۔ویمر اکجل         ،      اہل آابد ےس یب۔اے 

ؔےلچ ےئگ۔،       ااتسلگنن  ر ڈ ںیم اٰیلع میلعت ےئلیک آکسؔف
 دیس اعدب نیسح   ےن اہکں المزتم احلص یک؟  وسال                  :         (3

ؔ۔ںیم المزتم احلص یک "                 دیس اعدب نیسح ےن   "         اجہیم ہیلموجاب     :  

 

 

 

 

 

 ّومدؔکزابن رباےئ                         -ورک ُبک        رباےئ   اسِل اّول              

    رسرسی اطمہعل 

۔ومالان اوباالکلم آزادؔ 4  

اک اعترف                      :    فنصم  

۔ عمومی سواالت وجوابات :1   

الت

دیس اعدب نیسحڈارٹک   
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 دیس اعدب نیسح یک اشدی سک ےس وہیئ؟  وسال                  :         (4

۔ وج رہتش ںیم ااطلف نیسح احیل  یک ڑپ اعدب نیسح یک اشدی وہشمر ادہیب اصہحل اعدب نیسح ےس وہیئ           وجاب     :  
ؔ۔              وپیت ںیھت

 اصتفین ےک انم اتبےیئ؟ یکدیس اعدب نیسح   وسال                  :         (5

ںیہ                         "                اگدنیھ اور رہنو یک راہ                      "اور                     "                دنہواتسین املسمن آہنیئ اایم ںیم                       "                      "                اک مسلئ ہ وقیم ذہتبی                      "وجاب     :  
ؔ۔

 ازعاز ےس ونازا؟ سک دیس اعدب نیسح یک دخامت ےک ارتعاف ںیم وکحتم ِ دنہ ےن اںیہن   وسال                  :         (6

                                                            "                دپاموھبنش                      "ء ںیم                          1957دیس اعدب نیسح یک دخامت ےک ارتعاف ںیم وکحِتم دنہ ےن اںیھن     وجاب     :  
ؔ۔ےک ازعاز ےس ونازا

 دیس اعدب نیسح یک وافت بک وہیئ؟  وسال                  :         (7

ؔ۔وہیئ                        ء وک 1978ڈربمس                  13دیس اعدب  نیسح  یک وافت        وجاب     :  
ؔ

ؔ
ؔ

ؔ
 ؔ
ؔ

ؔدنہواتسن ےک ےلہپ وزریِ میلعت اک انم ایک ےہ؟   وسال                  :         (1
ؔےہ۔    "ومال ان  اوباالکلم آزاد                "دنہواتسن ےک ےلہپ وزریِ میلعت اک انم          :           وجاب     :             ؔ       

 ؟ےئیھکل  ادوار رپ رصتخم ومال ان اوباالکلم آزاد  یک زدنیگ ےک دو   وسال                  :         (2

 ء      1923ںیم دیپاشئ ےس رکیل    ء1888سیتنیپ اسل            ومالان اوباالکلم آزاد   یک زدنیگ ےک ادتبایئ وجاب     :  

ؔکت ےہ۔سج ںیم اوہنں 1958ء ےس  رکیل         1924کت ےہ ۔ہی ان یک زدنیگ اک یلیکشت دور ےہ۔ دورسا    دور          
ؔ۔       ےہ  لیکشت ںیم امنایں رکدار ادا ایک یک  ےک دعب یمیلعت ڈاھہچن اور اس ےک   ےن دنہواتسن یک آزادی

 ومضمن           :                               ومالان اوباالکلم آزادؔ 

 ومعیم وساالت ووجاابت
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 ومال ان آزاد  یک دیپاشئ اہکں وہیئ؟  وسال                  :         (3

ؔںیم وہیئ   ۔        "           ہّکمِ ہمّظعم     "آزاد  یک دیپاشئ                      وجاب     :
 یک میلعت اک ہلسلس ےسیک الچ؟ ومال ان  آزاد  وسال                  :         (4

ےھت یھبک یھبک دورسے  ومال ان آزاد یسک دمرےس ںیم دالخ ںیہن وہےئ۔ اےنپ وادل ےس درس ےتیل وجاب     :
ؔیھب ڑپاھ۔ دس ایگرہ  ربس یک رمع ںیم اخےص عمجم ںیم رقتری رک ےتکس ےھت ۔ےس  ااسذتہ 

 آزاد  وک سک اک تہب زایدہ وشق اھت؟ومال ان اوباالکلم   وسال                  :         (5

ؔومال ان اوباالکلم آزاد  وک اابخر ونیسی   اور بتک  ینیب اک تہب زایدہ وشق اھت۔ وجاب     :
 ومال ان اوباالکلم آزاد   ےک اابخرات ےک انم اتبےیئ ؟  وسال                  :         (6

ؔ        "           االبلغ     "اور            "           االہلل     "        "           اسلن ادصلق     "        "           اابصملح     " وجاب     :
 اابخرات ےک ذرہعی وہ اےنپ نک ایخالت اک ااہظر رکےن ےگل؟  وسال                  :         (7

ؔ۔ےگلاابخرات ےک ذرہعی  وہ اےنپ  ایسیس ایخالت اک ااہظر رکےن  وجاب     :
 ومالان آزاد   ےک رظن دنب ی ےک احالت ےئھکل؟  وسال                  :         (8

 ےس ارگنزیوں ےن اںیھن ہتکلک ےس اکنل دای ۔ اںیھن اسڑےھ نیت ومالان آزاد  ےک ایخالت یک وہج        وجاب     :
۔  اکںیہن لیج اجان ڑپاےئگ۔ ایگ ۔ وہ اس زامےن ںیم  آزادی یک رحتکی ںیم اشلم وہ رک دای اسل کت رظن دنب

ؔ۔ ایگ ء ںیم اںیھن لیج ےس راہ رک دای1923
 یک ادیب زدنیگ ےک ابرے ںیم ےئھکل؟ ومالان آزادؔ   وسال                  :         (9

ومالان آزاد   اکی اےھچ ااشنء رپداز ےھت۔ ومالان آزاد   یک ادیب زدنیگ ےک نیت دور رقار دےئ اجےتکس وجاب     :         
ؔ ےہ۔یگتخپ یتکلھجںیہ۔ نج ںیم ان یک اولسب یک 

 ومالان آزاد  ےن سک رمع ںیم اکرگنسی ےک ہسلج یک دصارت یک؟  وسال                  :         (10

ؔ۔  اسل یک رمع ںیم  اکرگنسی ےک االجس یک دصارت یک 35ومالان آزاد  ےن  وجاب     :
 ؟ یک احصیتف زدنیگ یک رشواعت ےسیک وہیئ ومالان آزاد    وسال                  :        ؔ (11

ؔ۔ وہیئرشوع  ےنھکل ےس اابخروں ںیم یک احصیتف زدنیگ یک رشواعت ومالان آزاد          وجاب     :
 ومالان آزاد   ےک ادیب زدنیگ ےک دورسے دور ےک ابرے ںیم  ےئھکل؟  وسال                  :         (12
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اھکل اھت۔ اس دور ںیم وہ                رقآن ِ        "                 ومال ان آزاد  ےن اینپ ادیب زدنیگ ےک دورسے دور ںیم                      "                         ذترکہ                       وجاب     :         
ؔریسفت ےک اکم ںیم رصموف  رےہ۔ یک دیجم 

ؔومالان آزاد   ےک ادیب زدنیگ ےک رسیتے دور ےک ابرے ںیم  ےئھکل ؟  وسال                  :         (13
ؔ۔   اھکل         ء کت راہ ۔ اس دور ںیم اوھنں ےن                            "                       ابغِر اخرط                             '   1945ء ےس           1936ومالان آزاد  اک رسیتا دور           وجاب     :                                                                                                              

ؔ

ؔ
ؔ

اد  رّتس ربس  یک رمع  اپیئ            ،       وج یسک زامےن ںیم یعیبط یھجمس اجیت یھت۔ اافتق یک ابت ہی ےہ ہک ومالان اوباالکلم آز
ان یک وپری زدنیگ وک وشنامن ےک دمارج ےک احلظ ےس سیتنیپ سیتنیپ ربس ےک ربارب وّصحں ںیم میسقت ایک اجاتکس ےہ۔ 

ؔ۔ء رپ متخ وہات ےہ1958ء ےس رشوع وہ رک  1924ء رپ  دورسا ہّصح  1923  ء ےس رشوع وہرک1888الہپ ہّصح                  
ؔ

 ومالان  آزاد  ےن ینتک رمع اپیئ؟  وسال                  :         (1

ؔاپیئیک رمع  رّتس ربس   وجاب     :
 ںیم میسقت ایک اجاتکس ےہ؟ ادوار ومالان آزاد  یک زدنیگ وک ےنتک   وسال                  :         (2

 دو                       ادوار ںیم ۔ؔ وجاب     :

 الہپ دور بک ےس بک کت ےہ ؟  وسال                  :         (3

 ۔ء  کت ےہ1923ء ےس 1888 وجاب     :

 دورسا دور بک ےس بک کت ےہ ؟  وسال                  :         (4

ؔ۔کت  ء 1958ءےس  1924 وجاب     :
 رہ دور ےنتک اسل اک ےہ؟  وسال                  :         (5

ؔ۔اسل اک ےہ 35رہ دور                       وجاب     :
ؔ

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

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

ؔ(                                                                                                                2)                                                                                              ؔؔؔؔؔدیس اعدب نیسح اک اقمم دیپا شئ؟  وسال                  :         (1
ؔء1905۔                    3                                                          ؔ ؔوھباپل۔               2                                           ؔ ؔ دیلہ۔                             1

ؔؔ(                                                                                                                1                                                                              )                ؔؔؔدیس اعدب نیسح ےن سک ویوینریٹس ںیم میلعت احلص یک؟  وسال                  :         (2
ؔآدنرھا۔                    3                               ؔؔامثعہین۔              2                                   ؔؔؔیلع ڑگھ        ۔                     1

ؔ(                                                                                                                1                                 )                                                             ؔؔؔؔؔومالان آزاد  وک سک اک زایدہ وشق اھت؟  وسال                  :         (3
ؔ     ومیقیس۔                    3                                                           ؔؔامنیس۔                   2ؔؔؔبتک ینیب۔                             1

ؔ(                                                                                                              3)                                                                                              ؔ ؔؔؔؔ"          ابغِر اخرط                " سک ےن یھکل؟  وسال                  :         (4
ؔ    آزادؔ ۔               3                                                          ؔؔاغبل ۔                   2                                            ؔؔاعدب نیسح۔                             1

ؔ(                                                                                                                2)                                                                                              ؔاجاتکس ےہ ؟ومالان  اوباالکلم آزاد  یک زدنیگ وک ےنتک وّصحں ںیم میسقت ایک   وسال                  :         (5
ؔاچر۔                    3ؔؔؔدو۔                   2                                           ؔ ؔؔنیت۔                             1

ؔ
ؔ

ؔ

ؔدیس اعدب نیسح وک ۔۔۔۔۔۔۔ ازعاز ےس ونازا ایگ۔  وسال                  :         (1
ؔدپام وھبنش وجاب     :            حیحصؔ        

 ابغِر اخرط۔۔۔۔۔۔۔۔۔یک فینصت ےہ۔  وسال                  :         (2

 ومالان اوباالکلم آزادؔ  حیحص            وجاب     :

 ومالان اوباالکلم اک  الص انم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ۔  وسال                  :         (3

  یحم ادلنی   وجاب     :حیحص            

 ومالان آزاد   ےن ۔۔۔۔۔۔۔۔رمع اپیئ۔  وسال                  :         (4

ؔرّتس ربس    حیحص            وجاب     :
 دنہواتسن ےک ےلہپ وزریِ میلعت۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےھت۔  وسال                  :         (5

  دنمرہج ذلی ںیم دےئ ےئگ  اخیل وہگجں وک حیحص وجاابت ےس رُپ ےئجیک۔    3
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ؔومالان اوباالکلم آزادؔ  حیحص            وجاب     :
ؔ

ؔ
ؔ

ؔ

ؔ
ؔ
ؔ
ؔ

ؔقلعتم ےئھکل؟ ےس ومالان آزاد  یک میلعت                        وسال                  :         (1
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:

ؔ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ؔرظن دنبی ےک ابرے ںیم ےئھکل؟ یک ومالان آزاد     وسال                  :         (2

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

 ومالان آزاد  یک ادیب زدنیگ ےک ادوار ایک ںیہ اتبےیئ؟     وسال                  :         (3

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

ؔ

ؔ
ؔ

ؔ

 دیس اعدب نیسح اک رصتخم اعترف رحتری ےئجیک؟                       وسال                  :         (1

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

 یلمع اکم: 

وساالت ےک وجاابت ےئھکل  ۔    2   

 

نتم ےک وحاےل ےس ابعرت یک رشتحی ےئجیک۔۔    2  

 

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

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

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

ؔ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ےک امہ ولہپؤں وک رحتری  ومضمن"                      ومالان اوباالکلم آزاد                                 "          ےک وحاےل ےس ومالان آزاد یک تیصخش  وسال                  :         (2

ؔےئجیک ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:

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

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

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

 ۔ومالان آزاد  یک زدنیگ ےک فلتخم ادوار اکذرک ےئجیک (3

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

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

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

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

ؔ

ؔ
ؔ
ؔ

 دنہواتسن ےک ےلہپ وزریِ میلعت           ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےھت۔ (1

 دیس اعدب نیسح وک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےک ازعاز         ےس ونازا۔ (2

 ومالان اوباالکلم آزاد  وک ۔۔۔۔۔۔۔۔وشق اھت۔ (3

ؔ
ؔ
ؔ

 ٭٭٭٭٭

ےئجیک اخیل وہگجں وک حیحص وجاابت ےس رُپ۔    3   
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 1مظن        ۔
 ابرش

   

 

 
 

    
 

 

  
 

 

ل                  :         (1 ور  اہکں    ڈارٹک لیمج اجیبل یک دیپاشئ بک  وسا                           ؟                                                                                                                            وہیئ  ا
 ء وک یلع ڑگھ  ےک ویفس زیئ اھٹپن رھگاےن ںیم وہیئ۔ 1929وجن   12لیمج اجیبل  یک دیپاشئ    وجاب     :                                                                                                                                     

ل                  :         (2  ؟احلص یکمیلعت اہکں  ےن لیمج اجیبل    وسا

ن وپر ےس رٹیمک ایک۔ریمھٹ اکجل ےس وجاب     :   لیمج اجیبل ےن ادتبایئ میلعت یلع ڑگھ  ںیم احلص یک۔ اہسرا
ے ے ۔یب۔ا ور دنسھ ویوینریٹس  ۔ایک۔ رھپ اےنپ اھبیئ ےک اسھت رکایچ ےئگ۔  ںیہی اوہنں ےن امی۔ا ا

ور ۔اپاتسکن ےس یپ۔اچی ۔ڈی  ۔یک ڈرگی احلص یک ۔ڈی۔ٹل        ا
ل                  :         (3  ؟اھت رشوع ایک انھکلبک   لیمج اجیبل  ےن  وسا

 ۔لیمج اجیبل  ےن نپچب ےس یہ انھکل رشوع ایکوجاب     :  

 

 

 

 

 

ّول                ّومدک زابن رباےئ                         -ورک ُبک        رباےئ   اسِل ا

    رسرسی اطمہعل 

؟۔ادب ایک ےہ5  

اک اعترف                      :    فنصم  

۔ عمومی سواالت وجوابات :1   

الت

 لیمج اجیبل
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ل                  :         (4  اصتفین ےک انم اتبےیئ؟ یک لیمج اجیبل    وسا

ور ڈاوک                      "وجاب     :   دب                       "                       "                دنکسر ا ور                     "                اترخی اکردو ا ور اسملئ                      "ا دب رچلک ا  ۔                        وریغہ "                ا
ل                  :         (5 ف ںیم وکحِتم اپاتسکن ےن اںیہن   وسا زا؟لیمج اجیبل یک ادیب دخامت ےک ارتعا زات ےس ونا   نک ازعا

ف ںیم وکحِتم اپاتسکن ےن اںیہن                        وجاب     :   دیب دخ امت ےک ارتعا ِ اایتمز                       "لیمج اجیبل یک ا ور                     "                اتسرہ الہِل                       "ا
ور درگی  "اایتمز   زاا زات ےس ونا  ۔ ازعا

ل                  :         (6  لیمج اجیبل ےن ینتک رمع اپیئ؟  وسا

 ۔اسل یک رمع اپیئ 88لیمج اجیبل  ےن وجاب     :  
ل                  :         (7 ؟لیمج   وسا ؔں  اجیبل اہکں میقم ہی

                     لیمج اجیبل اپاتسکن ےک رہش رکایچ ںیم میقم ںیہ۔وجاب     :  
 

 
 

 
  

 
ل                  :         (1 دب سک وک ےتہک ںیہ؟   وسا  ا

دب زدن  :        وجاب     :   دب ا یگ یک رعتفی ےہ۔ وظفلں ےک ذرہعی ذجےب    ،ااسحس         ای رکف وایخل ےک ااہظر وک   ا
 ےتہک ںیہ۔

ل                  :         (2 دب ںیم امشر وہےتںیہ؟      وسا رہی ا دا  ایک اابخر ےک اکمل  ای ا

ن ںیم یھب اافلظ وہےت ںیہ  اعم وطر رپوجاب     :   دب ںیم امشر ںیہن وہےت    احالہکن ا رہی ا دا اابخر ےک اکمل  ای ا
 ایخالت شیپ ےئک اجےت ںیہ ۔       

ل                  :         (3 دب ےتہک ںیہ؟  وسا  سک مسق یک رحتری وک ا

ور رجتوبں ںیم ااضہف رکے زامں وجاب     : ہ رحتری ےہ وج امہرے وعشر ا دب و د وہ رکا  واکمں یک دیق ےس آزا

دب ایک ےہ !ومضمن           :                               ا  

 ومعیم وساالت ووجاابت
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 آافتیق اایتخر رکے   ۔
ل                  :         (4 دب ےک ذرہعی ںیمہ ایک احلص وہات ےہ؟  وسا  ا

دب زدنیگ اک وعشر رفامہ رکات  وجاب     : دب ےک ذرہعی مہ  دورسوں ےک رجتوبں ںیم رشکی وہےت ںیہ۔ ا ا
 ےہ سج ےک ذرہعی مہ دبےتل ںیہ ۔

ل                  :         (5 ادنا  وسا ور اابقلں           ےن وج ایخالت شیپ ےئک ںیہ اس ےس ایک   زہ وہات ےہ؟اغبلں       ،              احیلں                 ، رسدیس         ا

ور اابقلں  وجاب     : زہ وہات ےہ ہک مہ            اغبلں       ،              احیلں                 ، رسدیس         ا وریغہ ےن وج ایخالت شیپ ےئک ںیہ  اس ےس ادنا
 وخد اےنپ آپ ےس وافق وہےئ ںیہ۔

ل                  :         (6 دب امہر   وسا  رہتش  سک ےس وجڑ ات ےہ؟اا

دب امہر وجاب     :  رہتش امیض ےس اقمئ رک ےک لبقتسم ےس وجڑ ات ےہ ۔ا                   ا
ل                  :         (7 دب اک ااسحس رےتھک ںیہ؟  وسا  ےسیک ااسنن ا

دب اک وعشر رےتھک ںیہ۔:        وجاب      ور درد دنم ااسنن ا  ابوعشر ااسنن ا
ل                  :         (8 ؤ ےہ  وسا  ؟دجدی دور ںیم سک اک رکٹا

ؤوجاب     :          ور اسسنئ اک رکٹا دب ا  ےہ۔ دجدی دور ںیم ا
ل                  :         (9 ور اسسنئ ںیم ایک رفق ےہ؟  وسا دب ا  ا

دب ےس زدنیگ ںیم رکف وااسحس  وجاب     : ور ا ور اسسنئ زدنیگ یک تقیقح وک ایبن رکات ےہ ا دب ا  ۔ ںیہ ےتلم ا
 

 
 

دب زدنیگ ںیم ےئن دب زدنیگ ےک وعشر اک انم ےہ۔ ایس وعشر  ا ور ایس ےئل ا ینعم التش رکےن اک انم ےہ ا
ور اس ےس امہرے ادنر وقت لمع دیپا وہیت ےہ  ہ ںیہن رےتہ  وج اس وتق ںیہ ا ےک ذرہعی مہ دبےتل ںیہ ۔مہ و

ِ ر دب ےک ذرہعی رباہ اتس امہرے رجتےب نب اجےت زدنیگ ےک اےسی رجتےب     ،نج    ےس ںیمہ یھبک واہطس ںیہن ڑپا    ، ا
ِز رکف وک دبل دےتی ںیہ۔ ور امہرے ادنا ور ںیمہ ا  ںیہ ا

 

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



 

 

ّولورک ُبک رباےئ اسِل  ؟ےہ دب ایک ا              -رسرسی اطمہعل     ا  
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ل                  :         (1 دب سک اک انم ےہ؟  وسا  ا

دب زدنیگ ںیم ےئن ینعم التش رکےن اک انم ےہ۔ وجاب     :  ا
ل                  :         (2 دب ےس امہرے ادنر ایک وہات ےہ؟  وسا  ا

دب ےس امہرے ادنر دبتیلی آیت ےہ ۔ وجاب     :  ا

ل                  :         (3 دب ےس امہرے ادنر ایک دیپا وہیت ےہ ؟  وسا  ا

دب ےس امہرے ادنر وقِت لمع دیپا وہیت ےہ وجاب     :  ۔ا

ل                  :         (4 دب یک وہج  وسا   ےس امہری  زدنیگ ےک وکےسن وااعقت  رجتہب  نب اجےت ںیہ ؟ا

ِ راتس امہرے  وجاب     : دب ےک ذرہعی رباہ زدنیگ ےک اےسی رجتےب      ،      نج ےس ںیمہ یھبک واہطس ںیہن ڑپا        ،         ا
 ۔رجتےب نب اجےت ںیہ 

ل                  :         (5 دب ےتہک ںیہ   وسا  ؟سک مسق یک رحتری وک ا

ور  وجاب     : ہ رحتری ےہ وج امہرے وعشر ا دب و د وہ رکا  رجتوبں ںیم ااضہف رکے زامں واکمں یک دیق ےس آزا
 ۔ آافتیق اایتخر رکے

 
 

 

ل                  :         (1  (                                                                                                                2                                                          )                                        لیمج اجیبل یک دیپاشئ اہکں وہیئ؟  وسا
 ریم وپر۔                    3                                                             یلع ڑگھ۔               2                                               اپاتسکن۔                             1

ل                  :         (2 دب سک یک فینصت ےہ؟  وسا ردو ا   (                                                                                                                1                                                                )                                  اترخی ا
 ریم یقت ریم۔                    3                                 رسدیس۔              2                                     لیمج اجیبل        ۔                     1

ل                  :         (3 دب امہرا رہتش سک ےس اقمئ رکات ےہ؟  وسا  (                                                                                                                1)                                                                                                  ا
      ایخل ےس         ۔           3                                                             رکف ےس۔                   2  امیض ےس۔                             1

ل                  :         (4 ور وعشر ںیم ااضہف رکے اک   وسا  (                                                                                                              3)                                                                                                ےس ایک ےتہک ںیہ؟ایسی رحتری وج امہرے رجتوبں ا
دب۔                    3                                                             نف۔                   2                                              ومیقیس۔                             1      ا

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



 

 

ّولورک ُبک رباےئ اسِل  ؟ےہ دب ایک ا              -رسرسی اطمہعل     ا  
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ل                  :         (5 ؤ سک ےس ےہ ؟  وسا دب اک رکٹا  (                                                                                                             1                                                              )                                    دجدی دور ںیم ا
 رطفت۔                    3   دقرت۔                   2                                              اسسنئ۔                             1

 
 

 

ل                  :         (1  لیمج اجیبل ےن ۔۔۔۔۔۔۔ ویوینریٹس ںیم     یپ۔اچی ۔ڈی ایک۔  وسا
 دنسھ وجاب     :            حیحص         

ل                  :         (2  لیمج اجیبل ےن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےس انھکل رشوع ایک۔  وسا

 نپچب حیحص            وجاب     :

ل                  :         (3 دب زدنیگ ےک۔۔۔۔۔۔۔اک انم ےہ۔  وسا  ا

  وعشر   حیحص            وجاب     :

ل                  :         (4 دب امہرا رہتش۔۔۔۔۔۔۔۔ےس اقمئ رک ےک   وسا  وجڑات ےہ۔ ےس  لبقتسم ا

 امیض    حیحص            وجاب     :
ل                  :         (5 ؤ ےہ۔  وسا ور۔۔۔۔۔۔۔ اک رکٹا دب ا  دجدی دور ںیم ا

 اسسنئ  حیحص            وجاب     :
 

 
 

 

 
 
 

 

ل                  :         (1 ور اہکں وہیئ؟                       وسا  لیمج اجیبل یک دیپاشئ بک ا

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

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

 یلمع اکم: 

رشتحی ےئجیک۔نتم ےک وحاےل ےس ابعرت یک ۔    2  

 

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

 



 

 

ّولورک ُبک رباےئ اسِل  ؟ےہ دب ایک ا              -رسرسی اطمہعل     ا  
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ل                  :         (2 دب سک وک ےتہک ںیہ؟  وسا  ا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ل                  :         (3 دب    ںیم امشر وہےت ںیہ؟     وسا رہی  ا دا  ایک اابخر ےک اکمل     ای   ا

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

 

 
 

 

ل                  :         (1 ن ےک اکرانومں رپ رصتخم ونٹ ےئھکل؟                       وسا ور ا  لیمج اجیبل یک ایحت ا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:

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

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

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

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

وساالت ےک وجاابت ےئھکل  ۔    2   

 



 

 

ّولورک ُبک رباےئ اسِل  ؟ےہ دب ایک ا              -رسرسی اطمہعل     ا  

ےہ ہی اتکب وکحتم آدنرھارپدشی یک اجبن ےس تفم میسقت ےک ےئل 194     

 

ل                  :         (2 دب ایک ےہ؟                                "          اک الخہص ےئھکل ۔  وسا  ومضمن"                      ا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:

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

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

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

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

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

دب یک رعتفی لیصفت ےس ےئجیک (3  ۔ا

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

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

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



 

 

ّولورک ُبک رباےئ اسِل  ؟ےہ دب ایک ا              -رسرسی اطمہعل     ا  
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 

 
 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔نس ںیم دیپا وہےئ۔لیمج اجیبل  (1

ؤ ےہ۔ (2 ور ۔۔۔۔۔۔۔اک رکٹا  دجدی دور ںیم ادب ا

دب          ایک ےہ (3  " ومضمن ےک فنصم۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔                                   ؟"                     ا

 
 
 
 
 

 ٭٭٭٭٭

اخیل وہگجں وک حیحص وجاابت ےس رُپ ےئجیک۔    3   
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 1مظن        ۔
 ابرش

   

 

 
 

 

    
 

 

  
 

 

                          ؟                                                                                                                             رکاےیئاعترف  رصتخم  ٰیبتجم نیسُح اک  وسال                  :         (1
 ٰیبتجم نیسُح  اُردو ےک رعموف زنط وزماح اگنر اور احصیف ںیہ۔  وجاب     :                                                                                                                                     

 ٰیبتجم نیسُح  یک دیپاشئ اہکں وہیئ؟  وسال                  :         (2

 ء وک ربلگہگ ںیم وہیئ۔1936وجالیئ        15ٰیبتجم نیسُح  یک دیپاشئ  وجاب     :  
 ٰیبتجم نیسُح ےن  میلعت اہکں اپیئ؟  وسال                  :         (3

ٰ نیسُح ادتبایئ میلعت رھگ رپ اپیئ رھپ ربلگہگ ےک دمرہس ںیم دالخ ےئک  ےئگ ۔ اتڈنور ےس رٹیمک وجاب     :   ُ
ت

ُج
 ۔ء ںیم امثعہین ویوینریٹس ےس یب۔اے یک ڈرگی احلص یک 1956ربلگہگ ےس ارٹن ڈیمٹی اپس ایک۔ 

  ٰیبتجم نیسُح  اہکں المزتم اایتخر یک؟  وسال                  :         (4

 

 

 

 

 

 ّومدُ زابن رباےئ                         -ورک ُبُ        رباےئ   اسِل اّول              

    رسرسی اطمہعل 

ا 6 ّ
ت
۔ڈارئرٹک اک ُک  

اک اعترف                      :    فنصم  

۔ عمومی سواالت وجوابات :1   

الت

 ٰیبتجم نیسُح
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ء ںیم رجگال 1972ء ںیم محکمئ ہ االطاعت و اقلعتت اعہم ےک اُردو ےبعش ںیم  المزم وہےئ ۔1962وجاب     :  
ںیہی ےس ہ اور  رےہ ء ںیم لنشین وکلسن ررسیچ اڈنی رٹگننی ےس واتسب1974اکم ایک۔  یٹیمک ےک اسھت

 دکبسوش وہےئ              ۔
 ؟ےن ینتک اتکںیب  یھکل  ٰیبتجم نیسُح    وسال                  :         (5

 ۔ےس زادئ اتکںیب ںیھکل 20ےن  ٰیبتجم نیسُح وجاب     :  
 ؟اتکوبں ےک انم اتبےیئ یک دنچ امہ  ٰیبتجم نیسُح   وسال                  :         (6

                                                      "                رفس تخل تخل                      "                                                            "                عطق الکم                      "                                                              "                رہبِ احل                      "                                                          "                اُردو ےک رہش ںیم اُردو ےک ولگ                      "وجاب     :  
 ۔وریغہ                                                                    "اینپ اید                        "                                                  "وخد ونتش                        "  اور                                                            "ریما اکمل                        "       

 ٰیبتجم نیسُح ےک اس رفس انہم اک انم اتبےیئ سج  اک اجاپین زابن ںیم رتہمج ایک ایگ؟  وسال                  :         (7

 ۔                        اجاپن ولچ  اجاپن ولچ وجاب     :  
 ازعاز ےس ونازا؟  سک ٰیبتجم نیسُح یک دخامت ےک ارتعاف ںیم وکحتم ِ دنہ ےن        اںیھن   وسال                  :         (8

ء ںیم دپم رشی ےک ازعاز ےس  2007ٰیبتجم نیسُح یک دخامت ےک ارتعاف ںیم وکحتم ِ دنہ ےن        وجاب     :  
 ونازا۔

 
 

 
    

   
  

ا    "ٰیبتجم نیسُح ےن   وسال                  :         (1 ّ
ت
 ؟ سک ادناز ںیم اھکل ےہ    "           ڈارئرٹک اک ُک

ا    "ٰیبتجم نیسُح ےن ومضمن          :           وجاب     :                      ّ
ت
 ۔زماہیح ادناز ںیم  اھکلےہ     "           ڈارئرٹک اکُک

ا سک اک ےہ؟  وسال                  :         (2 ّ
ت
 ُک

ا اکی ڈارئرٹک اک ےہ ۔       وجاب     :   ّ
ت
 ُک

 ٰیبتجم نیسُح  ُُکتّ ےک ابرے ںیم ایک ےتہک ںیہ؟  وسال                  :         (3

ا ومضمن           :                               ڈارئرٹک اک  ّ
ت
ُک  

 ومعیم وساالت ووجاابت
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ا راتہ سج یک ّدم ولوگں ےک ےئل یتلہ  ٰیبتجم نیسُح  ےتہک ںیہ ہک ارگ وجاب     : ّ
ت
ا ہن وہات وت اکی اعم ُک ّ

ت
ہی ڈارئرٹک اک ُک

 ریتہ یھت۔
 اکی دن ایک واہعق شیپ آای؟  وسال                  :         (4

ا  اکر ےس لکن رک اھبگ ایگ  ۔ وجاب     : ّ
ت
 اکی دن ڈارئرٹک اک ُک

 ایک ےنہک اگل؟وجزف خیچ رک   وسال                  :         (5

 وجزف خیچ رک ےنہک اگل ہک وکیئ ُُکتّ وک ڑکپ رک الےئ۔ وجاب     :
 ورام یج ےن ایک وساچ ؟  وسال                  :         (6

ا ڑکپ رک الؤں اگ وت ریمی  وجاب     : ّ
ت
 رپوومنش یّکپ وہ اجےئ۔ورامیج ےن وساچ ہک ارگ ںیم االیک ُک

 رٹنانج ےن ایک وساچ؟  وسال                  :         (7

ا ڑکپ رک الوے اگ وت اس  وجاب     : ّ
ت
 ےس یک ونرکی وج طلغ  اکم رکےن یک وہجرٹنانج ےن وساچ  ہک ارگ وہ االیک ُک

 ۔اُس یک افسرش وہ یگرطخے ںیم  ڑپیئگ یھت 
 وکن ُّکتّ ےک ڑکپےن ےک ےئل ڑگھجےن ےگل؟  وسال                  :         (8

 اور ورامیج  ُُکتّ وک  ڑکپےن ےکےئل ڑگھجےن ےگل۔رٹنانج      :وجاب
ا  سک ےئلاکر ےس ابرہ آای  وسال                  :         (9 ّ

ت
 ؟ُک

ا اکر ےس ابرہ اینپ رطفی رضورت وپری رکےن ےک ےئل آای۔وجاب     :          ّ
ت
 ُک

 ُُکتّ ےک اھبےنگ ےس درتف ںیم ایک وہا؟  وسال                  :         (10

۔یھبس المزنیم اینپ اینپ رضورت ےک اطمقب ُُکتّ وک  ایگُُکتّ ےک اھبےنگ  ےس درتف ںیم رہکام چم وجاب     :
 ۔  ڑکپےن ںیم گل ےئگ

 ولوگں ےن ری سئ ن سٹ  ےس ایک اہک؟   وسال                  :          (11

 ۔ مہ اےس ڑکپ ںیل ےگ ولوگں ےن اس ےس اہک ہک وہ رکسما رک ُُکتّ وک رصموف رںیھک        وجاب     :
 ُُکتّ وک دھکی رک رکلکین ےن ایک ایک؟  وسال                  :         (12

ا ےہ۔ ویکں  رکلکین ُُکتّ وک دھکی رک امیظعت  ڑھکی وہیئگوجاب     :          ّ
ت
 ہک ہی ڈارئرٹک اک ُک

ا سک اک نفٹ  وسال                  :         (13 ّ
ت
 ےل رک اھبگ ایگ ؟ سکب ُک
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ر رلکک اھبسش اک نفٹ  ُُکتّ ےن وجاب     :  
 

 ۔   ےل رک اھبگ ایگسکب  ِس
 ورامیج یک دروخاتس رپ رتمح یلع ےن ایک اہک؟   وسال                  :          (14

ورامیج  یک دروخاتس رپ رتمح یلع ےن اہک ہک لک ںیم راٹیرئ وہ راہ وہں ۔اس اکم ےس ریما وکیئ         وجاب     :
 ۔ ںیہنبلطم 

 آرخ ُُکتّ  وک سک ےن ڑکپا؟   وسال                  :         (15

ُل نُس رکڈارئرٹک  ابرہ لکن آ ای ۔ اس ےن ایپر ےس ُُکتّ وک الُبای وت وہ ُدم الہات وہا                          اس ےک دقوموجاب     :         
ں وشر وغ 

 دای۔ اھٹب  ںیم ولےنٹ اگل۔ ڈارئرٹک ےن اےس ڑکپ رک اکر ںیم
 ُُکتّ ےک لم اجےن ےس ورامیج اور رٹنانج ےک اسھت ایک وہا؟  وسال                  :         (16

ورامیج یک رتیق یک افلئ اناکم وہیئگ ،رٹنانج ےک الخف یھب وبثت لم ےئگ اور دوونں یک رتیق ُرک وجاب     :
 ۔   یئگ

 

 
 

وں  رپ وھبےنکن ےگل۔ اکی دن ویں وہا   ابت الص ںیم ڈارئرٹک ےک ُُکتّ یک وہریہ یھت اور مہ دورسے ُکتّ
ا  یسک رطح اکرےس ابرہ لکن آای۔ ڈراویئر وجزف ےن  ّ

ت
ہک ڈارئرٹک  بج اینپ اکر ےس اُرت رک اےنپ آسیف ںیم الچ ایگ وت ہی ُک

ا اغبئ وہ ایگ  وت اس یک ونرکی یھب اغبئ وہ واسپ آرک  داھکی  وت  ّ
ت
ا اغبئ اھت۔ ڈراویئر  ےک ےنیسپ وھچٹ ےئگ۔ ارگ ُک ّ

ت
ُک

ا  ّ
ت
اجےئ یگ۔ اافتق ےس ورامیج اس وتق درتف ںیم دالخ وہرےہ ےھت اس ےن اکپر رک اہک  "          یئھب ڈارئرٹک  اصبح اک ُک

 وھچٹ ایگ  ےہ اےس ڑکپےن یک وکشش رکو"۔
 

 ابت سک یک وہریہ ےہ؟  :                    وسال       (1

 ابت ڈارئرٹک ےک ُُکتّ یک وہریہ یھت۔ وجاب     :
 اکی دن ایک وہا؟  وسال                  :         (2

ا اکرےس ابرہ لکن  وجاب     : ّ
ت
 ۔رک الچ ایگ اکی دن ُک

وساالت ےک وجاابت ےئھکلدنمرہج ذلی ابعرت وک ڑپھ رک دےئ ےئگ ۔    1  
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 ڈراویئر اک انم  ایک ےہ ؟  وسال                  :         (3

 ۔وجزف : وجاب    

 ےّتک وک اناپ رک وجزف یک ایک احتل وہ یگ ؟  وسال                  :         (4

ا  ُُکتّ وک اناپ رک وجزف ےک ےنیسپ وھچٹ ےئگ ہک  وجاب     : ّ
ت
 ۔اغبئ وہ ایگ وت اس یک ونرکی یھب اغبئ وہ اجےئ یگ ُک

 اہک ؟ ایک  وجزف ےن ورامیج وک دھکی رک  وسال                  :         (5

ا وھچٹ ایگ ےہ اےس ڑکپےن یک  وجاب     : ّ
ت
وجزف ےن ورامیج وک دھکی رک اہک ہک                   " یئھب ڈارئ رٹک اصبح اک ُک

 ۔ وکشش رکو
 

 
 

 (                                                                                                                1)                                                                                                   نیسُح یک والدت اہکں وہیئ؟ٰیبتجم   وسال                  :         (1
 یئبمم۔                    3                                                             دیلہ۔               2                                                ربلگہگ               ۔              1

  (                                                                                                                2)                                                                                                 یک؟ٰیبتجم نیسُح   ےن سک ویوینریٹس ےس ڈرگی احلص   وسال                  :         (2
 آدنرھا۔                    3                                 امثعہین۔              2                                      اناگرانج        ۔                     1

ا سک اک ےہ؟  وسال                  :         (3 ّ
ت
 (                                                                                                                3                )                                                                                    ُک

 ڈارئرٹک     ۔                    3                                                              اشرع۔                   2  فنصم۔                             1
 ازعاز ےس ونازا؟  سک دخامت ےک ارتعاف ںیم وکحتم ِ دنہ ےن اںیھن  یک ٰیبتجم نیسُح    وسال                  :         (4

                                                                                              (2                                                                                                  ) 
 اھبرت رنت    ۔                    3                                                            دپامرشی۔                   2                                              دپام وھبنش۔                             1

 (                                                                                                                1                                        )                                                                                           ین ےن ایک ایک ؟ُُکت وک دھکی رک  ُکلکرر  وسال                  :         (5
ی مًاا         ۔                             1

 خیچ امرےن یگل۔                    3   ُُکتّ وک اگھب دای۔                   2                                              ڑھکی وہیئگیتعظ 
 
 

۔ دنمرہج ذلی ںیم دےئ ےئگوساالت ےک  حیحص وجاابت  یک اشندنیہ ےئجیک۔    2  
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 وہشمرںیہ۔ ںیم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ تیثیحب  ٰیبتجم نیسُح  وسال                  :         (1
 زنط و زماح اگنر وجاب     :            حیحص         

 ۔ںیہ اتکںیب یھکلٰیبتجم نیسُح  ےن۔۔۔۔۔۔۔   وسال                  :         (2

 سیب ےس زادئ حیحص            وجاب     :

ا ۔۔۔۔۔۔ اک ےہ۔  وسال                  :         (3 ّ
ت
 ُک

  ڈارئرٹک   حیحص            وجاب     :

 ڈراویئر اک انم ۔۔۔۔۔۔۔۔ ےہ۔  وسال                  :         (4

 وجزف    حیحص            وجاب     :
ا۔۔۔۔۔۔۔۔ اک نفٹ   وسال                  :         (5 ّ

ت
 ےل رک اھبگ ایگ۔سکب  ُک

ر رلکک ُسیُھااش   حیحص            وجاب     :  
 

 ِس
 

 
 

 

 
 
 
 

 ٰیبتجم نیسُح  ےن اہکں المزتم اایتخر یک؟                       وسال                  :         (1
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 آرخ اکر ُُکتّ وک سک ےن ڑکپا؟  وسال                  :         (2

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

 یلمع اکم: 

وحاےل ےس ابعرت یک رشتحی ےئجیک۔نتم ےک ۔    2  

 

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

 ورامیج اور رٹنانج دوونں ُُکتّ ےک ابرے ںیم  ویکں ڑگھجےن ےگل؟     وسال                  :         (3

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

 

 
 

 

ا                                                   "      ومضمن                    وسال                  :         (1 ّ
ت
 اک الخہص ےئھکل؟                           "ڈارئرٹک اک ُک

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

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

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

وساالت ےک وجاابت ےئھکل  ۔    2   

 



 

 

اڈ              -رسرسی اطمہعل     ّ
ت
 ورک ُبُ رباےئ اسِل اّول ارئرٹک اک ُک
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ٰیبتجم نیسُح  ےک ابرے ںیم اینپ ولعمامت اک ااہظر ےئجیک؟  وسال                  :         (2
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:

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

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

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

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ا اکر ےس لکن رک  اھبےنگ ےک دعب درتف ںیم ایک وہا ؟ اتبےیئ؟  وسال                  :         (3 ّ

ت
 ڈارئرٹک اک ُک

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

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



 

 

اڈ              -رسرسی اطمہعل     ّ
ت
 ورک ُبُ رباےئ اسِل اّول ارئرٹک اک ُک
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 

 
 

 

 ۔ںیہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔   اُردو ےک وہشمر و رعموف ٰیبتجم نیسُح (1

 ابت الص ںیم ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ےک ُُکتّ یک وہریہ ےہ۔ (2

 ںیم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےن ڑکپا۔ ُُکتّ وک آرخ  (3

 
 
 
 

 ٭٭٭٭٭

 
 

اخیل وہگجں وک حیحص وجاابت ےس رُپ ےئجیک۔    3   
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