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 : ےٹنھگ ۱::۰وتق:                        ۵۲لک ربمنات:                ومضمن: رغجاہیف        دمہامجتع   

ل ربمن ا لمکم ےئیجیک۱وس رکےک ےلمج  ۴۰                                                                                : حیحص ابتمدل اک ااختنب   

۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ ادنروین تسس لچلہ ۔ (زنیم یک  ےصح رپ لمتشم ےہ۔افل  

     استخ زینیم  (۱

ر                                           ر   (۲  اتف   

( تمس۳  

اقمم دبتلی رکان ڑپات ےہ۔ دجاھوینں ےک  ےس را وہج  ےن یک  ابرش وہ ۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔  ب(  ۔۔

( اامحیل۱  

( زمایتمح۲  

ابدی۳ ( رگد   

طخ ات ایم  زنیم رپ نیب االوق  ) ۔۔۔تمس ںیم دن یک ادتبا ج ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ ےہ۔ وہیت رخی   ےک ۔  

(رشمق۱  
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(رغمب۲  

(امشل۳  

ےیل ہکم ایگ زایرت ےک  ن  ا ( دیس اخدن ۔۔۔۔ایستح یک مسق ےہ۔د ۔۔۔۔۔ ۔۔  

( ذمیبہ۱  

( اجتریت۲  

( زریع۳  

ل ربمن  ا ےئیھکل۔                                ۲وس کی ےلمج ںیم  لی وساالت ےک وجاابت ا   ۴۰                                                                 : درج ذ

م ےئیھکل۔وہایئ دخامت ےک احلم اہمرا( ۱ رٹش ےک اپچن رہشوں ےک ان  

اب ۔۔۔۔۔:وج ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔  

ا۲ ےک ان ن( زنشیک  نج اک اامعتسل ایلپی  ےہم ےئیھکل ےیل ایک اجات  ۔ینم رٹا رفسن ےک   

اب ۔۔۔۔۔:وج ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔  

ں ےک انم ۳ یش اعیمل ومیظنت ےئیھکل۔( دنچ اعم  

اب ۔۔۔۔۔:وج ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔  

اجتریت ۰ ےسک ےتہک ںیہ؟ ( وماقف  زن  وتا  

اب ۔۔۔۔۔:وج ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔  

ل ربمن  ا ووجاہت ےئیھکل۳وس ایفیئ       ۴۰                                               )وکیئ نیت(                                                      : رغجا

دیگ( ۱ ایب ابرش وہیت ےہ۔ یتعنص العوقں یک آول وہج ےس زیت یک   

۔۔۔وہج: ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔  



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

لمع ےس ززلہل آاتکس ےہ۔۲ اشفین  آشت   )  

۔۔۔وہج: ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔  
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وہراہ ےہ۔(رہشوں ںیم وھجڑپنویٹپ۳ د ںیم اہفہ   ں یک دادا  

۔۔۔وہج: ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔  

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

ا تیم یکہطقن ( اسکونں ےک۰ ےس وروتخ اکری  لم   رظ  ےہ۔ اح  

۔۔۔وہج: ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔  

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

 ۴ ل ربمن  ۲ ا یسک۰وس ےس  د ےئیجیک  ۔                                                                           : درج ذلی ںیم  ور انزم ا

ے

رھتسی لکش انبیئ اصف  کی یک         ا

(وتدہ امن  اہپڑ۲              (ابرش امیپ۱  

اب:  وج

  

 

 

 



 

 

ل ربمن  ۴۳   ا ہشقن رپ۵وس درج ذلی   : 

ے

یئ رہفتس انب ور      ۔              ےئیجیک ا

  رہفتس   

 وساالت اشنین

یک وہشمر ۱  (رااھتسجن 

 زایرت اگہ

رادجاھین۲  رٹش یک  (اہمرا  

اہمر۳  اک یمیلعت ڑگھرٹشا (  

 

 

 ۴ ل  ۲ ا میس۰ربمن وس وتسین رت امشراییت ولعمامت یک اینبد رپ لصتم  ۔                      : درج ذلی 

ے

  انبیئ

ربآدمات اک ہنیمخت  نیب االوقایم اجترت ںیم درآدمات 

آدم  اممکل درآدم رب

0 691 3  نیچ 012

281 3  اھبرت 73

31 0 0 زلی 61  ربا



 

  

                               

 

 

 

 

 

 

ل         ۴۰                                                                      )وکیئ دو(                                                 : لصفم وجاب ےئیھکل۔۷ربمن وسا

وروسدیگ ینعی ایک ۱ ؟(یعبط   

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

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

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

؟۲ اسزی ینعی ایک ( روسب   

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

۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔
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؟۳

ے

ورق اتبیئ ور اقثیتف ایستح ںیم  (ذمیبہ ا  

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

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

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

 

 

 


