
 



 جنپ امجتع ےئرباربج وکرس  

 رایتس اہمراٹش  اوکسیل میلعت و لیھک  ہبعش  رحمک : 
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راہیل  ،ولیھک میلعت ہبعش اوکسیل  یرٹرکیس  لنشیڈیا یچ )ای اے اسی ( ،  رتیجن اہنس دویل  : رتحمم  رتبیغ ❖
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 رنشیمک رباےئ میلعت رایتس اہمراٹش وپن وسرج امڈن رھے)ای اے اسی (  ،  : رتحمم  رامنہئ  ❖
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 : رتحمم  الیک س اگپرے )ای اے اسی ( ،اٹیٹس رپوٹکیج ڈارئرٹکی ،اہمراٹش رپا

  ،راہیجرٹکی ڈارئ ، ڈی اہنس   -امی : رتحمم   دمری •
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 اہمراٹش وپن   دشی

و رے ، : رتحمم  اعمون دمری  •
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   راہیج ہبعش زابن داین رٹکی ڈارئ ڈٹپ  ،: رتحمم ڈارٹک المکدویی اوےٹ ار دمریاکرزگ •
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اگ رپھکم  ، ارون اسوگنرکل  رتحمم                        ھ
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 اہمراٹش وپن  دشی

   رفظمدمحم   وتفیص رپوزی رتحمم : راہطب اکر •

 اھتسنس : ارانیک رمنیبت  •
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ھھاایگن رشیپ اھٹرک: اعمون ملعم  

ب

 

ش

 رھبڈا وین اہئ اوکسل ادنی ویجرئین اکجل،زہاری لم وسامین امرگ ، وفرٹ ئبمم

 رتمنیمج: 

 دبعاولدیح  دبع ااتسلر )رپورسیف اجودی اخن اردو اہئ اوکسل رگنمل ریپ( 

 نسح ٓارا راگنڑی ) انمجن االسم فیس بیط یج  رگسل اہئ اوکسل ئبمم(

 یکینکت اعمونین:  

 ااتسلر )رپورسیف اجودی اخن اردو اہئ اوکسل رگنمل ریپ( دبعاولدیح  دبع 

 امجن دبعاہلل خیش، راےئ ڑگھ  علض رپدشی اردو رپارمئی اوکسل ، وبریل نتچنپ راےئ ڑگھ 



   راہیج  اس ربج وکرس ےک ہلمج وقحق © 
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اس  ۔ےک قح ںیم وفحمظ ںیہ  وپن    ،اہمراٹش  دشی

   راہیج  ہّصح  ڈارئرٹکی ،وکرس اک وکئ یھب 
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      ۔یک رحتریی ااجزت ےک ریغب  اش عئ ہن ایک اجےئ اہمراٹش وپن دشی

 ارکام و            رسرپتس رضحات  ۂ دہاایت رباےئ ااسذت

و دترسی ںیم    لمکم وطر رپیصخش وطر ےس  اسل ہبلط  یمیلعت    زگہتش  وابئ رمض ےک الیھپؤ یک وہج ےس  19-وکوڈ درس 

یک یتح    ےنچنہپ   زایدہ ےس زایدہ ہبلط کت  رطہقی میلعت ےک ذرےعی  ٓاف النئ  ,ٓان النئ    اشلم ںیہن وہےکس۔۔ذگہتش یمیلعت اسل رھب

 اھکیس اس  ںیم ہبلط ن وج ھچک ڑپاھ   2022-2021یمیلعت اسل  اس ںیم ںیمہ اکایمیب یھب احلص وہئ ۔االاکمن اکوںیش یک ںیہ۔

 ج وکرس اک اصنب ایتر ایگ ےہ۔ یک یگشیپ ایتری یک رغض ےس اس رب  ااسمل ےنھکیس واےل اصنب اسھت اسھت وہان رضوری ےہ اک ااعدہ

 دونں اک ےہ۔ 30ج وکرس لک ہی رب .1 •

ب  ہی اصن.   امہ وصترات  وک  رسرگویمں یک وصرت ںیم رتبیت دای ایگ ےہ۔اسہقب امجتع ےکںیم   ج وکرس رب .اس 2 •

اکی    "امجتع وومضمن  ےک احلظ ےس ایتر ایک ایگ ےہ۔اسہقب امجتع یک درایست اور اس اسل یک درایست وک وجڑن واال

 ےہ۔ " )ربج(پ 

 رتبیت دےی ےئگ ںیہ ںیھنج  ابلط ٓااسین ےس دایتسب واسلئ اک  3 •

 

ھکی ٹ
ج
۔اس وکرس ںیم ایسی رسرگایمں اور وھچےٹ رپو

 ںیہ۔ اامعتسل رکےت وہےئ ااجنم دے ےتکس 

ےہ۔ہی یلمع اخہک ٓاومزیش   ہی اصنب زج اور ذیلی زج ےک احلظ ےس یلمع اخہک )رسرگیم انم( ےک وطر رپ ایتر ایک ایگ.4 •

 و الصوتیحں وک دمرظن رھک رک ایتر ایک ایگ ےہ۔ املصح 

 یگ۔  رسرگیم انیم یک رتبیت وک ذلی ےک اقنط یک دمد ےس ےتھجمس ںیہ۔اس ےس ںیمہ اںیھن لح رکوان ںیم دمد لم  •

اس   اسہقب امجتع  ےک اابسق ےس قلعتم فلتخم امہ وصترات  رسرگیم انم  ںیم اشلم ےیک ےئگ ںیہ۔ ٓاےیئ ےتھجمس ںیہ:۔ •

 یمیلعت اسل ںیم نج وصترات  یک وتعیس یک یئگ ےہ، اسہقب امجتع ےک ان وصترات رپ زایدہ زور دای ایگ ےہ۔

وحاہل  دای ایگ ےہ۔وحاہل ےک ےیل ، اسہقب امجتع یک اتکب اامعتسل رکن ےس  اسہقب امجتع ےک اابسق اک          وحاہل :۔ •

 قلعتم ابلط وک دہاایت دی اجےئ 

رسرگیم انم ںیم احلص وہن واےل ٓاومزیش املصح اور ومن اپن وایل الصوتیحں وک    دےی ےئگ :ٓاومزیش املصح •

وصحایلیب   اور ہقلعتم الصوتیحں ےک اراقت         یک  اشلم ایک ایگ ےہ۔رسرگیم انم لح رکواےت وتق  ٓاومزیش املصح یک  

  رطف وتہج دی اجےئ۔

امہری  ۔ےک ےیل فلتخم دجول،وصترایت اخہک اور فلتخم ااکشل  دی یئگ ںیہ وصترات یک واضتح  :ذنہ نیشن رکی  •

 ےہ۔

 

 دترسی لہس وہ اس ےیل ھچک امہ اقنط اور ایکن واضتح  اشلم یک گ



اس رغض ےس  ملع ، میہفت، اور االطق اک وتازن ربرقار رےتھک      اےھچ ادناز ںیم ھجمس ٓااجیئ وصترات ۔ :ٓاؤ قشم رکی 

ی د ہ اکیپ ںیم لح رکواای اجےئ  
ح
عل

وہےئ  وساالت ایتر ےیک ےئگ ںیہ۔رہ رسرگیم انم ےک یقشم وساالت    وک  ابلط ےک ذرےعی 

                                                                                 وہن رپ ان اکویپں وک عمج رک ایل اجےئ۔اتہک ااعدہ ےک اسھت اسھت  ےنھکل یک قشم یھب وہ ۔ربج وکرس لمکم

اس رغض ےس اعمون وڈیوی کنل،ویک ٓار وکڈ وریغہ    وصترات اےھچ ادناز ںیم ھجمس ٓااجیئ  زمدی اطمہعل ےک داشک کنل:۔

 لم ایک ایگ      اش  وک

 دےنھکی ےک ےیل ابلط وک دہاایت دی اجےئ۔ ہقلعتم وڈیوی رھگ رپ ۔                                                                                                                                                                                                                                           

ذگہتش یمیلعت اسل ںیم اطبل ملع ن وایعق ایک اھکیس اس ابت وک ےنھجمس،اس یک اجچن رکن اور ہبلط وک ٓادنئہ امجتع  .5 •

 ےک اصنب ےس وافق وہن ےک ےئل ہی اصنب ااہتنئ دیفم ےہ۔ 

 یک وصنمہب دنبی ےک احلظ ےس لمکم رکوایئ۔ااسذتہ وک اچےیہ ہک رہ اطبل ملع ےک ذرےعی صتخم دشہ اایم . 6 •

ااسذتہ اس اجبن وصخیص وتہج دی ہک اطبل ملع رہ یلمع اخےک )رسرگیم انےم( وک ذباِت وخد لح رکی۔اہجں  . 7 •

 رضورت وہ واہں ہبلط یک دمد و رامنہئ رکی۔ 

 ہبلط ےک ےیل دہاایت/ ہبلط ےس گتفگ 

ٓاپ ن ٓان النئ اور درگی ذراعئ ےس اینپ میلعت اجری ریھک یھت۔ٓاپ ےک اس یمیلعت اسل ےک رشوع اایم   زگہتش اسل   زعزی ہبلط           

ج وکرس ایتر ایک  یک یگشیپ ایتری یک رغض ےس ہی رب ںیم اسہقب امجتع یک درایست اک ااعدہ اور اس اسل یک امجتع ےک اصنب

 ایگےہ۔ 

دونں رپ لمتشم ےہ ۔  30ج وکرس ہلمج ہی رب.1  

ج وکرس   درایست وک ےنھجمس ےک ےیل ہی رب یمیلعت اسل ںیم ٓاپ ن وایعق ایک اھکیس ہی ےنھجمس ےک ےیل اور ٓادنئہ امجتع یکزگہتش .2

 دیفم اثتب وہاگ۔ 

دونں یک رتبیت ےک احلظ ےس لمکم رکی۔ ،ج وکرس وک اس رب. 3  

اس ںیم دونں ےک احلظ ےس ایتر رکدہ یلمع اکم و رسرگایمں دی یئگ ںیہ۔ .4  

ہک لمکم رکن ںیم وکئ دوشاری ٓاےئ وت اےنپ ااتسد ای رسرپتس ےس دمد ںیل۔ یلمع اخ.5  

یلمع اخہک ےک وماد وک رتہب وطر رپ ےنھجمس ےک ےیل وڈیوی کنل دی یئگ ےہ۔ اس اک اامعتسل رکےک وصترات وک ھجمس ںیل ۔ .6  

اےنپ ااتسد ای رسرپتس یک دمد ںیل۔ وکئ ابت ھجمس ںیم ہن ٓاےئ ای دوشاری وسحمس وہوت اےس ےنھجمس و دور رکن ےک ےیل .8  

ی د ہ اکیپ ںیم ںیھکل اور اس اکیپ وک دقر 
ح
عل

امیپئ ےک ےیل افحتظ ےس رںیھک۔رسرگیم انم ےک یقشم وساالت ےک وجاابت اکی  .9 

.................... ج وکرس وک نسحب و وخیب لمکم رکن ےک ےیل دیل ابمرک ابد اس رب                                      
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 ہحفص بمن  انم اابسق ےک  اخہک بمن  اایم )دن( 

۱    

  ویحاانت اک دور ایحت  ۱ ۱

  اجدناروں اک ابیمہ لعت  ۲ ۲

  اپین یک ذریخہ ادنوذی  ۳ ۴اور ۳

  ےنیپ اک اپین  ۴ ۵

  رھگ رھگ اپین  ۵ ۶

  ذغائ ونتع  ۶ ۷

 ۸ ۷ وخراک ںیم ذغاتیئ   

 ۹ ۸ شیب تمیق اانج  

 ۱۰ ۹ وہا 

 ۱۱ ۱۰ ابلس 

مسج ےک ادنر دیھکی  ٓاےیئ   ۱۱ ۱۲ 

 ۱۳ ۱۲ ومعمیل ارماض ، رھگولی العج  

ل   اک    اموحل ومضمن:  ربج وکرس رباےئ  امجتع جنپ 
ّ
( اطمہعل)ہّصح او دن   ۳۰ایعمد :     



 

  تمس اور شقن  ۱۳ ۱۴

  شقن اور العںیتم ۱۴ ۱۵

  ریما علض ، ریمی رایتس  ۱۵ ۱۶

  دن اور رات  ۱۶ ۱۸اور ۱۷

  ریمی رتیب  ۱۷ ۲۰،اور ۱۹

  اخدنان اور ڑپوس ںیم وہن وایل دبتایلیں ۱۸ ۲۱

  رسمت  شخب اوکسل ریما  ۱۹ ۲۳،اور ۲۲

  ریمی ذم داری اور اسحیس  ۲۰ ۲۴

۵۲ ۲۱ اامتجیع زدنیگ ےک ےیئل مظن و سن    

۶۲ ۲۲ ٓا دم و رتف اور ربخ راسین    

۸۲،اور ۷۲ ۲۳ دقریت ٓاافت    

۳۰،اور ۲۹ ۲۴ ایک مہ اموحل وک رطخے ںیم ڈال رےہ ںیہ ؟    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ویحاانت اک دورایِحت    ںیھجمس: ٓاےیئ 

ل وچیھت امجتع     وحاہل: 
ّ
 ، قبس : ویحاانت اک دور ایحت  یک دریس اتکب اموحل اک اطمہعل  ہّصح او

 ویحاانت یک وشنوامن ) ًالثم رپدنے، ڑیکے، اجونر، ان یک زدنیگ ےک دورِ ایحت ( وک ںیھجمس۔  :  ٓاومزیش املصح   

۱یلمع اخہک   



 ایحت ویحاانت اک دورِ  -ٓاےیئ ذنہ نیشن رکی : 

 ےنپ اشمدہات ایبض ںیم درج رکی۔ اور ا  وری اک اشمدہہ رکی ،ذلی ںیم دی یئگ اصت

 

۔ یلتت اور اڈنے ےس ےلکن وہےئ  رظن ٓایت ےہ اور اس ےک وّچبں ںیم تہب اسری  اسکیتین اک اشمدہہ رکی وت ہی ہجیتن اتلکنےہ ہک ّتک  اورپ دی یئگ اصتوری 

ےہ۔ اس رفق  رظن ٓاات ویحان ںیم امنایں رفق  وہن واےل وشنوامن وپری رطح   وّچبں ںیم اور، ںیہ۔ وے اکی دورسے ےس فلتخم رظن ٓارےہرال 

 وک اکای ٹلپ ےتہک ںیہ۔ 

 وت الھب 

 

 ؟  رظن ٓاراہ ےہ ںیم ایک وری اس اصتاتبی 

 

ے۔ ینعی ھچک 

ت

کلی

 

ن
ے ںیہ۔ رگم یلب ےک ےچب اڈنوں ےس ںیہن 

ت

کلی

 

ن
ویحاانت اڈنے دےتی ںیہ اور ھچک رمیغ اڈنے دیتی ےہ۔ ان اڈنوں ےس وچزے 

 ویحاانت ےک ےچب امں ےک ٹیپ ںیم وشنوامن اپےت ںیہ۔

یلب ےک وچبں یک دیپاشئ امں ےک ٹیپ ےس وہیت ےہ۔ اس ےک ربسکع وکا، رگٹگ، ڈنیمک اور اسپن ہی ویحاانت اڈنے دےتی ںیہ۔ 

 وہےت ںیہ۔ ایس وہج ےس ان ےک اڈنے یھب اہنتی وھچےٹ وہےت  اعم وطر رپ ان ےک اڈنے ںیمہ دےنھکی ںیہن ےتلم۔ ھچک ویحاانت ااہتنئ وھچےٹ

دیپا وہےت ںیہ اور رپوان یھب ڑچےتھ ںیہ، ینعی ’’ازفاشئ لسن ‘‘ ۔ ًالثم رمیغ ےک   ےّچبےس  وںںیہ۔ ںیمہ ٓااسین ےس رظن ںیہن ٓاےت۔ رھپ یھب اڈن

وہےت ںیہ ہک ٓااسین ےس رظن ٓاےتکس ںیہ۔ رمیغ اڈنے دیتی   وچبں یک دیپاشئ اڈنوں ےس وہیت ںیہ۔ )ازفاشئ لسن( رمیغ ےک اڈنے اےنت ڑبے

ےہ، اڈنوں ںیم وچزوں یک وشنوامن ےک ےیل رحارت یک رضورت وہیت ےہ۔ اس ےیل اڈنے دےنی ےک دعب رمیغ اڈنوں رپ یتھٹیب ےہ۔ اور اڈنوں وک  

لمکم وہن رپ وچزے اڈنوں اک وخل وتڑ رک ابرہ لکن ٓاےت  رحارت )رگیم( اچنہپیت ےہ۔ اڈنوں ںیم وچزے ٓاہتسہ ٓاہتسہ ڑبےنھ ےتگل ںیہ۔ وشنوامن  

 ای وشنوامن۔   ہی لمع وہا رمویغں یک ازفاشئ لسن ںیہ۔

 

 :قشم رکی ےیئ ٓا 



 اےنپ اافلظ ںیم ںیھکل۔ ؟ایک رظن ٓاراہ ےہ  اک اشمدہہ ےئجیکٓاپ وکدی یئگ وصتری  (  ۱وسال )

 

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

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

   ںیھکل، نج ےک ےچبیھب اور اےکس وچبں ںیم اسکیتین اپئ اجیت ےہ۔ ایس رطح دورسے ویحاانت یک وجڑایں   یلب  ۔ اک اشمدہہ ےئجیکوصتری  (  ۲وسال)

 یلب۔ یلب اک ہچب اور امں ںیم اسکیتین اپئ اجیت ےہ۔ ًالثم 

 

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

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

 :رفتمق زج العدحہ رکی ( ۳وسال )

 وکا، رگٹگ، اتک، ڑکمی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ( ۱)

 یلھچم، ڈنیمک، رمیغ، اسپن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ (۲)

 اکی رہفتس انبےیئ۔ ( اےنپ ارطاف و اانکف ںیم اڈنے دےنی واےل اجدناروں اک اشمدہہ رک ےک ۴وسال )

  اور امں یک وکھک ےس دیپا وہن واےل ویحاانت یک رہفتس ایتر رکی۔  تاڈنوں ےک ذرےعی دیپا وہن واےل ویحاان (  ۵)وسال  

 امں یک وکھک ےس دیپا وہن واےل  اڈنوں ےس دیپا وہن واےل 

  

  

  

 

 :زمدی ولعمامت ےک ےئل کنل



 QR Code  اورDiksha App اامعتسل رکی۔ اک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجدناروں یک رضورت۔  دبےتل ومومسں اک اجدنار رپ ارث۔    -ٓاےیئ ںیھجمس : 

ل  وچیھت امجتع وحاہل: 
ّ
 اجدناروں اک ابیمہ لعت۔ قبس :  یک دریس اتکب اموحل اک اطمہعل ہّصح  او

۲یلمع اخہک   



ور ارث ادناز وہن واےل  ےث، اارطاف و اانکف ںیم وہن واےل فلتخم احد ،ذراعئامت ےک فلتخم  وغبر اطمہعل؍ رجتہب؍ ولعم ٓاومزیش املصح:

  ےک درایمن لعت اتنب ےہ۔اعلم 

  اجدناروں یک رضورت اور اموحل -ٓاےیئ ذنہ نیشن رکی : 

 ۔ ٓاپ اس ےس ایک ہجیتن اذخ رکےت ںیہ ؟ رکی  اشمدہہاک وری دی یئگ اصت

 

رکن ےس ںیمہ ہتپ اتلچ ےہ ہک اموحل   دہہاک اشم وری  رضورںیت ںیہ۔ اورپ دی یئگ اصت اینبدی  ذغا، اپین، وہا، ابلس اور نکسم یسیج امہری یئک 

  ےنتج ںیم ےنیپ ےک ےئل  ےس یہ امہری رضورںیت وپری وہیت ںیہ۔ نکیل رہ مسق ےک اجدناروں یک رضوروتں ںیم رفق وہات ےہ۔ ًالثم وچےہ وک دن رھب

وپری وہیت   ہگج مسق ےک اجدناروں یک رضورںیت سجاپین ےس اہیھت یک اکی وتق یک ایپس یھب ھجب ںیہن یتکس۔ رہ یہ   اپین یک رضورت وہیت ےہ، اےنت

 ںیہ وہ وںیہ اپےئ اجےت ںیہ۔ ریش وک دھکی ںیل۔ اکشر ےک ےیل ریش اھگس ںیم پھچ رک اھگت اگلات ےہ۔ 

 ن ےک ےیل رہن، لین اگےئ، یلگنج لیب ےسیج ویحاانت اک اکشر رکات ےہ۔ اغر ریش اک نکسم ےہ۔ اور ٹیپ رھب

 

دورسی رطف ااسنن اینپ ھچک رضورںیت وپری رکن ےک ےیل فلتخم اجونر اپاتل ےہ۔ ان اجونروں ےس ااسنن وک یئک زیچی احلص وہیت  

  زرایتعااسنن  ھج ااھٹن اور تنحم ےک اکم ںیم اامعتسل وہےت ںیہ۔ ںیہ۔ ًالثم دودھ، وگتش، اڈنے یسیج ذغائ اایشء احلص وہیت ںیہ۔ ھچک اجونر وب

ون احلص وہات  ااسنن وک ااتک رھگ یک روھکایل رکات ےہ۔ ڑیھب ےس ااپوتل اجونروں ںیم تنحم ےک اکم ےک ےیل اجونروں یک دمد اتیل ےہ۔   تخساکومں ںیم 

ںیہ اور  ایہم رکاےت   اتت یھب ںیمہ لصف ابن  یک یھب رضورت وہیت ےہ۔  ت رت وہیت ےہ، ایس رطح ابناتےہ۔ ااسنن وک سج رطح ویحاانت یک رضو 

 ںیہ۔  وپری رکےتت وک رضورذغائ   امہری 

   :  ےس اجدناروں رپ وہن واےل ارثات وممس ےک دبتلی وہن

 



 اذخ رکےت ںیہ ؟ ن اصتوری ےس ٓاپ ایک ہجیتن ا ؟   ایک رظن ٓاراہ ےہٓاپ وک  ںیم وری اورپ دی یئگ اصتابلطء        

یھب   وممس وہےت ںیہ۔ ان ومومسں یک دبتیلی اک ارث اجدناروں رپ نیت  رسام ےسیج اور وممس ، است رب وممس رگام، وممس امہرے کلم ںیم 

ارال ای  ےنچب ےک ےئل رنی وکٹ،  ےسیت ڑپکوں اک اامعتسل رکےت ںیہ۔ ابرش وس وہن یک وہج ےس مہ درہج رحات زایدہ  وہاتےہ۔ وممس رگام ںیم 

اوین ڑپکوں اک اامعتسل رکےت ںیہ۔ سج رطح ااسنونں رپ ونیتں  رگم ڑپکے  ای   ےک ےئل وفحمظ رےنہ اامعتسل رکےت ںیہ۔ رسدی ےس  رتھچی اک 

ں رپ وہات ےہ۔ وممس رسام ںیم یئک دروتخں ےک ےتپ ڑھج اجےت ںیہ۔ ٓام ےک دروتخ ارث  ومومسں اک ارث وہات ےہ، ایس رطح دورسے اجدناروں رپ یھب 

دروتخں رپ   ںیم رگیم وسحمس وہن یتگل ےہ۔ ھچکوھپل ٓان رشوع وہاجےت ںیہ۔ یئک ویحاانت ےک مسج رپ ےنھگ ابل وہےت ںیہ۔ امرچ ےک ےنیہم 

ڑبےنھ یتگل ےہ۔  انسئ دیتی ےہ۔ ٓام، لھٹک، اکوج، لھپ ےنکپ ےتگل ںیہ۔ ابرش ںیم اھگس اور دنچ ابناتت  رسیلی ٓاواز یھب  وکںیلپن وھپیتٹ ںیہ۔ وکلئ یک

یسیج ٓاواز  رظ ٓایت ےہ۔ ابرش ںیم رہ رطف ڈنیمک رظن ٓاےت ںیہ۔ رہ رطف ان یک رٹ رٹ سیھب  یھبک یھبک اشم ںیم است روگنں یک وقس زقح ن

  وہیت ںیہ۔ ئ دیتی ےہ۔ زراتع یھب ابرش رپ رصحنم ےہ۔ رہ رطف رہاییل اھچ اجیت ےہ۔ ہی امتم دبتایلیں ومومسں ےک دبےنل یک وہج ےس روامنانس

 قشم رکی  : ۔ 

 

 ٓای 

 ےئگ ےلمج  (  ۱وسال )

 

 ےلمج وک اسےنم ںیھکل۔  وسحمس وہیت ےہ ؟رضورت  وتق ٓاپ وک ایک وکن ےیسوغبر ڑپںیھ ، ذلی ںیم دی 

 وہیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ورت ںیمہ دو وتق اھکان اھکن یک رض( ۱) 

 اچےیہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رسدی، رگیم ہن ےگل، اس ےئل رھگ وہان ) ۲(

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیمہ رسدی ںیم اوین ڑپکوں یک رضورت وہیت ےہ۔)۳(

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اگےئ وک ایپس یتگل ےہ۔)۴

 ںیھکل۔ چین ےک  وری اصت ؟   اسن وممس سک ہنیہم ںیم وہات ےہرکی اور وک اشمدہہاک  وری اصت (  ۲وسال )

 

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

 وغر رکی اور ںیھکل۔ ( ۳وسال )

 ایس رطح ےک رفق واےل اور نیت ویحاانت یک وجڑایں ںیھکل۔ ۔رفق اپای اجات ےہ  ت ںیماور اپین یک رضور،  ویچیٹن اور اہیھت ےک ذغا (۱) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



ںیہ۔ ایسی یہ ھچک دبتایلیں وممس ےک احلظ ےس اجدناروں ںیم ھچک دبتایلیں روامن وہیت ںیہ۔ ًالثم وممس رسام ںیم یئک دروتخں ےک ےتپ ڑھج اجےت  (2)

 ، ںیھکل۔ ںوج ٓاپ ن وسحمس یک وہ

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

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

 ت ںیم اوکسل پمیک اجان ۔ رسدی ےس وفحمظ رےنہ ےک ےئل اےس وکیسن اایتحیط دتاریب رکین اچےیہ ؟ ( دعنی  وک وممس رسام یک لیطعت ۴وسال )

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

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

 اھجبؤ ۔  ( یلیہپ ۵ال )وس

 !!رک اجان دو ڑھگی!  رھبی دو رہپ اھچؤں رینھگی     

 !! داڑیھ اس یک ڑبی ڑبی!  ینت ےہ وماٹڑیپ ےہ رپاان 

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

  :زمدی ولعمامت ےک ےئل کنل

 

 

 

 

 

 اپین یک ذریخہ ادنوزی ےئن اور رپان رطقی    -ٓاےیئ ںیھجمس : 

ل،قبس   وحاہل: 
ّ
    اپین یک ذریخہ ادنوزی :   وچ یھت امجتع یک دریس اتکب اموحل اک اطمہعل ہّصح او

 ،ااسنن یک اینبدی رضورایت   اانج، اپین، ڑپکے :ٓاومزیش ام لصح 

۳یلمع  اخہک   



ذجب وہاجات ےہ۔  زنیم رپ ےس ہہب اجات ےہ۔ ھچک اپین زنیم ںیم  دنی انولں یک لکش ںیم  مہ یھبس اجےتن ںیہ ہک ابرش وہن رپ ھچک اپین

امتم دورسے اجدنار اسل رھب ہی اپین  العوہ   کت وہیت ےہ۔ امہرے ےہ۔ ابرش نیت ےس اچر ےنیہمری اپین  یک رضورت  ابرش ےس یہ وپری وہیت امہ

اک  ہن راھک اجےئ وت اسل رھب ےک ےیل اپین اناکیف وہاگ۔ اس ےیل اپین یک ذریخہ ادنوزی رضوری ےہ۔ اپین  ےکاامعتسل رکےت ںیہ۔ ارگ اپین ذریخہ رک 

۔ اس ےک ےیل روایتی ذریخہ ادنوزی ےک رطقی امہرے ذنہ ںیم ٓاےت ںیہ۔ اس ےک ےیل ٓاپ اےنپ ٓاس  ےئہان اچ اامعتسل افکتی اعشری ےس ایک اج

 ۔ یرک عمج  ولعمامت  ےکاپس ےک العوقں اک اعمہنئ رک

 ٓایب ذریخوں اک رطہقی ھجمس ٓاات ےہ۔  ںیم ںیمہ دقمی ؍، اس اشمدہہ رکی اک  وری ایتی رطقی: چین دی وہئ اصترو اپین یک ذریخہ ادنوزی ےک  

 

ر ارثک  رپان زامن ںیم امہرے کلم ںیم اپین یک ذریخہ ادنوزی ےک یئک رطقی ےھت۔ اب ان اک تہب زایدہ اامعتسل ںیہن وہات ےہ۔ نکیل ان ےک ٓااث     

 ۔ ےہ ذاخرئ اک اپین وت یھبک وساتھک یہ ںیہنتہب وخوصبرت ںیہ اور یئک   ئ دےتی ںیہ۔ ان ںیم ےس یئک ںیمہ داھک

 اپین ےک دقریت اور ونصمیع ذاخرئ:

 ابرش اک ھچک اپین زنیم ںیم ذجب وہاجات ےہ۔ اےس احلص رکن ےک ےیل ونکاں وھکدااجات ےہ۔ ونکاں: ( ۱)

اں(۲)  

  

اپین یک یکنٹ  اتالب اور رھتپ اکٹ رک  اےس انبن ےک ےئل  ےھت۔  اتالب انبای رکےت: امیض ںیم ولگ وعلقں ںیم ہعلق رپ واعق اتالب اور ٹ

 اور زنیم ےس اپین احلص ایک اجات اھت ۔ انبئ اجیت یھت۔ 

ےنیپ ےک اپین ےک ےیل ےلہپ زامن ںیم وھچےٹ ونکی وھکدے اجےت ےھت۔ ان اک طیحم مک وہات ےہ۔ ریس ےس ربنت )ڈول( وک ابدنھ  وھچاٹ ونکاں: (  ۳)

  ں ےک رہ ابڑے ںیم وھچاٹ ونکاں وہات ےہ۔ؤ ں ےہ۔ اس اگؤ اپین اکنال اجات اھت۔ علض اسیلگن ںیم ٓاٹ اپڑی انم اک اکی اگرک ونکی ںیم ڈال رک 

ے ریمعت ےیک اجےت ںیہ۔دنب دنی اور( ۴)

ت

ن

 

 ُش
ن

  : دنی اک اپین روےنک ےک ےیل دنی رپ رھتپ اور یٹم ےک دنب اور 

 وہیت ےہ اور وھچیٹ دنایں وہیت ںیہ، واہں اےسی اتالب انبےئ اجےت ںیہ۔: اےسی العےق اہجں ابرش مک  رپان اتالب( ۵)

، ان ںیم ےس ھچک وحض ٓاج انبےئ اجےت ےھت ڑبے ڑبے رہشوں ںیم اےسی وحض رپان زامن ںیم اپین ذریخہ رکن ےک ےیلرپان وحض: (۶)

 ںیہ۔  یھب اامعتسل ںیم 

 ےئگ ںیہ۔ ان اک اشمدی یئگ وصتریوں ںیم اپین ےک دجدی ذریخہ ادنوزی ےک رطاپین یک ذریخہ ادنوزی ےک دجدی رطقی: ذلی ںیم    

 

دہہ  قی دی 

     رکی۔



 

اک  دنی ےک اپین وک یسک اکی ہگج روک رک دنب انب ای اجات ےہ، ادنب ےک اس اپین وک اخصل انب رک ےنیپ ےک ےئل اامعتسل ایک اجات ےہ۔اس اپین   دنب:  ( ۱)

اان ےک ےئل یھب دنب ےک اپین اک اامعتسل ایک اجات ےہ۔  ۔ رکیزایدہ ںیلصف احلص ایب ےک ےئل یھب رکےت ںیہ ات ہک  اامعتسل اسکن ولصفں یک ریس

 

ھی
ی ن
ھل ج
تھ

  ات ہک ڑبیتھ ٓاابدی یک یلجب یک امگن وک وپری رک ںیکس۔

  یلجب اک اامعتسل رشوع وہن ےک دعب ےس یلجب یک دمد ےس ےنلچ واےل پمپ ےک ذرےعی تہب زایدہ رہگائ ںیم اپای اجن واال اپین یھب اکنانلوبرولی: ( ۲)

 ہی تہب رہگے وہےت ںیہ۔ ان اک طیحم تہب مک وہات ےہ۔ ہی رطہقی وبرولی الہکات ےہ۔ نکمم ےہ۔ 

ولگ ای رفس ںیم ولوگں وک ےنیپ اک اپین ایہم رکن ےک ےیل یئک اقمامت رپ اپین ےک رنجن، ےکٹم وریغہ راےتس رپ ےنلچ واےل لیبس ) ٓاب دار اخہن(: ( ۳)

اامعتسل وہات  تہب  وممس رگام ںیم اس اک رےھک اجےت ںیہ۔ اےس لیبس ےتہک ںیہ۔ یئک ولگ ای ںیمیظنت اےنپ وطر رپ لیبس اک ااظتنم رکیت ںیہ۔ اخص وطر رپ

  ےہ۔

 اامعتسل رکان اچےیہ۔ اایتحط ےس  ین اپںیمہ اس ےک ذاخرئ زنیم ںیم دحمود ںیہ ےہ اس اک اامعتسل امتم اجدنار رکےت ںیہ۔ اپین دقریت دوتل     

 قشم رکی  : ۔

 

  ٓای 

(  X) ۔اور طلغ ےک ٓاےگ ( اک اشنن اگلیئ   ولمجں ےک ٓاےگ )حیحص ےکدےئ ےئگ ںیہ  یک ذریخہ ادنوزی ےک اامعتسل اس اپین اور ذلی ںیم ( : ۱وسال )

 اک اشنن اگلیئ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اپین اک امعتسل الرپوایہ ےک اسھت رکان اچےیہ۔( ۱)

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےک رھگ ںیم اپین اک امعتسل افکتی اعشری ےک اسھت وہات ےہ۔ وضرزی ولعی ( ۲)

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ روزاہن اتالب ںیم رچکا ڈااتل ےہ۔ ( رمع ۳)

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایم روزٓاہن دنی ےک انکرے ڑپکے دوھیت ںیہ۔( ۴)

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ایک ےہ۔اظتنم ں ںیم لیبس اک اؤن اگ ( زبنی ۵)

 رفتمق زج العدحہ رکی۔ (  ۲وسال )

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دنب، وبرولی، وحض، لیبس( ۱)

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ونکاں، وحض، وبرولی، اتالب( ۲)



 ےس لمکم ولعمامت احلص رکےک ںیھکل۔ ٓاپ ےک رھگ ںیم اپین اہکں ےس ٓاات ےہ۔ وادلنی، اھبئ، نہب ( ۳وسال )

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

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

 ؟ دتاریب اامعتسل رکی ےگاپین اک اامعتسل افکتی اعشری ےس رکن ےک ےیل ٓاپ وکن یس ( ۴وسال )

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

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

  :زمدی ولعمامت ےک ےیل کنل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اپین   :  ںیھجمس ےیئ ٓا 

۴یلمع  اخہک   



 ۔ ےنیپ اک اپین  دریس اتکب اموحل اک اطمہعل قبس: یک امجتع وچیھت   : وحاہل  

 ۔ئ اعمہنئ، رجتہب، ولعمامت ےک فلتخم ذراعئ، ٓاس اپس ںیم روامن وہن واےل وااعقت، ان ےک اتن : ٓاومزیش املصح

 -ٓاےیئ ذنہ نیشن رکی : 

 

 

 رکےک دیھکی۔  ہب رجتٓای 

 ،اپین ی رک دیھکی ،ٓاپ وک اپین اک ذاہقئ اسیک اگل ؟اکی اکچن ےک الگس ںیم اپین ںیل ( ۱)

 اپین اھٹیم ےگل اگ۔ ؟ یپ ںیل۔ اب اس اک ذاہقئ اتبیئ ،اپین ںیم وکئ ذاہقئ ںیہن ےہ۔ اب اس ںیم وھتڑی یس رکش ڈال رک لح رکی اور اس اپین وک ( ۲)

  وچنڑی۔ اپین ںیم ومیل وکےھٹیم ، اس  ںیٹ اکی ومیل اک ( ۳)

 رھپ ےس اس اپین وک یپ ںیل۔ اپین اک ذاہقئ اٹھک اھٹیم ےگل اگ۔ ( ۴)

 ے ڈال دی اور اسھت اسھت اکی ریغب اکاٹ وہا ومیل اس ںیم ڈال دی۔ کٹ ربف ےک  ںیماپین  اب اس ( ۵)

ے اور ےٹک وہےئ  کٹےک ہہت ںیم ھٹیب ایگ ےہ۔ ربف ےک ومیل اپین اس اپین اک اشمدہہ رکی۔ اشمدہے ےک دوران ٓاپ وک ےگل اگ ہک ریغب اکاٹ وہا  ( ۶)

 ںیم لھگ یئگ ےہ۔ اس ےیل اس اک ذاہقئ اھٹیم وہایگ ےہ۔  رکش اپین   ںیہن ٓاریہ ےہ۔اورپ ریت رےہ ںیہ۔ اور رکش اپین ںیم رظن  ومیل ےک جیب

ء لح ںیہن وہیت۔اپین رپ ریتن وایل اایشء اپین ےس یکلہ وہیت ںیہ اور ڈوےنب وایل  دنچ اایشء اپین ںیم لح وہاجیت ےہ اور دنچ اایش؟  اس ےس ایک اظرہ وہات ےہ

 اایشء اپین ےس اھبری وہیت ےہ اور لح دشہ ےئش وپرے ربنت ںیم لم اجیت ےہ۔

 ل ےتہک ںیہ۔اپین ںیم بج وکئ ےئش لح وہاجیت ےہ وت اپین اور اس ےئش اک ٓازیمہ ایتر وہاجات ےہ۔ اس ٓازیمے وک ےئش اک ولحم ولحمل:  

ےک دونں ںیم اپین دگال ۔ابرش   اپین وک ےب رضر اپین ےتہک ںیہ سج اپین ےک ےنیپ ےس اھبری تحص وک یسک مسق اک رطخہ ںیہن وہات، اےسیےب رضر اپین: 

اک دگال نپ   وہاجات ےہ۔ اس اپین وک مہ اھچن رک اامعتسل رکےت ںیہ۔ رضوری وہ وت اس ںیم رکٹھپی امھگےت ںیہ۔ ای اھتنر ےتیل ںیہ۔ اس یک وہج ےس اپین

 .احلص رکی ےگ ولعمامت دی اس لعت ےس مہ زم؟ ایک وایعق وہ اپین ےب رضر وہایگمک وہاجات ےہ۔ اپین اصف اور افشف رظن ٓاات ےہ۔ ینعی 

          

  



 اس اپین وک انیپ ےنیپ اک اپین ےب رضر وہان اچےیہ۔ اصف اور اخصل اپین ںیم رگن، وخوبش اور ذاہقئ ںیہن وہات۔ وہ اپین سج ںیم دبوب وہ اور دگال رظن ٓاےئ         

وخردینیب اجدنار وہےت ںیہ۔ اصقنن دہ وخردینیب اجدنار ارگ  ےہ۔ امہرے ارطاف ےب امشر  ںیہن اچےیہ۔اےسی اپین ےک اامعتسل ےس ااسنن امیبر وہات

 اپین ںیم وموجد وہں اور ںیمہ رظن ہن ٓایئ وت ایک ہی اہک اجاتکس ےہ ہک ااسی اپین ےب رضر ےہ؟ 

ررو    

 

 شئ
گن

 رضر انبن ےک ےیل اےس اھتنران، اھچانن اور اُابانل اچےیہ۔ وتق اپین ےب س یسیج امیبرایں وہاجیت ںیہ۔ ا  ابرش ےک وممس ںیم ارثک شچیپ ای 

 اپین وک وجش دےنی ےس اپین ںیم وموجد وخردینیب اجدنار متخ وہاجےت ںیہ اور امیبری وہن اک رطخہ لٹ اجات ےہ۔ 

 قشم رکی  : ۔ 

 

 ٓای 

 یک وہج ںیھکل۔  اپین اصف اور اخصل رظنٓاات ےہ رگم رھپ یھب وہ اپین ےنیپ ےک القئ ںیہن، اس( ۱وسال )

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

 ۔ ایکرکی ےگ ٓاپ ( ۲وسال )

 اپین ںیم رکش وفراً لح وہاجےئ اس ےک ےیل ٓاپ ایک رکی ےگ۔  (1)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ؟ وت ان وک اگل اگل سک رطح رکی ےگور اصوبداہن دوونں اکی یلیھت ںیم وہں ،اروا  (2)

ابرش  ( ۳وسال )  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ؟   ےنیپ ےک القئ سک رطح انبیئ ےگںیم ےنیپ اک اپین دگال وہ وت اےس

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 )رھتپ، رکش، ڑکلی، نیپ، لیک، کمن، لیت (دجول لمکم رکی۔ دےیئ ےئگ اافلظ یک دمد ےس    (۴)وسال  

 اپین ںیم ریتن وایل اایشء   اایشء اپین یک ہہت ںیم ےنھٹیب وایل ایشءا ایل اپین ںیم لح وہن و

   

 ۔۔  ایک وہاگ ارگ( ۴وسال )

 راوج دگال اپین یپ ےل۔ (1)

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

 

 :زمدی ولعمامت ےک ےیل کنل



 

 اپین یک ذریخہ ادنوزی :      ےیئ ںیھجمس ٓا 

ل امجتع  وچیھت : وحاہل  
ّ
 رھگ رھگ اپین  :  ،قبس یک دریس اتکب اموحل اک اطمہعل ہّصح او

 ۔اس اک اشمدہہ رکی۔ ٓایب ذریخے ےس ےل رک رھگ کت اپین وک اصف اور اخصل رےنھک ےک ےیل نک ربونتں اک اامعتسل رکی  :  ٓاومزیش املصح 

 ےئگ ںیہ، ان ےک انموری اک اشمدہہ رکی اس دی یئگ اصت  -ٓاےیئ ذنہ نیشن رکی : 

 

 اتبیئ۔  زابین  ںیم اپین ےک ذریخہ ادنوزی ےک ےیل ھچک ربنت دی 

 

اس ےئل اپین وک  رھگ ںیم رضوری اایتحیط دتاریب ےک اسھت   ےہ۔ ڑپیت  لسلسم رضورت اس یک  ںیمہ اپین امہری اینبدی رضورت ےہ۔

 اامعتسل رکںیکس۔  مہ اس اک  قباتہک رضورت ےک اطم ذریخہ رکان رضوری ےہ۔

ےنل ےک ےیل مہ ےبمل دےتس  وک اکن اپین  اس ۔ ےئ  ںیم دوھل، یٹم اور رچکا ںیہن اجاپین ات ہک وک مہ ڈاھکن رک رےتھک ںیہ۔  ےنیپ اور اکپن ےک اپین ےک ربنت  

  اک ڈواگن اامعتسل رکےت ںیہ۔ اپین اکنےتل یہ وفراً ڈنکھ ڈاھکن دےتی ںیہ۔

 ۔ اس ےس اپین رخاب ںیہن وہات رطہقی ےہ۔ رتہب اگلان اپین اکنےنل اک بس ےس نکیل ان ربونتں وک وٹیٹن 

ای اپین   کنیھپ دےتی ےھت اور دورسا رھبےت ےھت۔ وہ ےتھجمس ےھت ہک اپین ابیس وہایگاپین   ای اپین رھب رک راھک وہا ولگ  ربونتں ںیم  ےلہپ زامن ںیم 

ےک اجبےئ  ۔ اپین رخاب وہن رپ یہ اس اک اامعتسل ےنیپ ےہ  ل طلغ ےہ۔ اپین اک کنیھپ دانی بلطم اصف اپین وک اضعئ رکان۔ نکیل ہی ایخرخاب وہ ایگ 

 ۔ ان اچےئہدورسے اکومں ےک ےیل رک 

ے اک افصئ اور رھگوں کت ڑبے امیپن رپ اپین یک         

 

ی
 
 ح
 ہ
ت

 ۔ےتکس ںیہ  ھجمسمہ  د ےس  دی یئگ وصتری وک دم چین  وات ےہ، ہیااظتنم  سک رطح اپین ےک 

 

۵یلمع اخہک   



اتکس ہک ہی اپین  اپین ےک ذراعئ امہرے رھگوں ےس دور وہےتکس ںیہ۔ واہں اجرک اپین الان لکشم ےہ۔ اس ےک العوہ ہی یھب نیقی ےس ںیہن اہک اج

۔ رہن ای ڑبی اپپئ النئ ریمعت یک اجیت ےہ ےک اس یک رہعی التش رکذریخہ ای  ذ  ں ےک رقبی اپین اک اکیؤ ۔ ایس ےیل اگای ںیہن ےہاامعتسل ےک اقلب ےہ

 ںیہ۔ اپین وک ں ےک ےیل اکی ہگج اپین الای اجات ےہ۔ اہیں اےس ےنیپ ےک ےیل ےب رضر انبای اجات ےہ۔ اس وک اپین یک صیلخت ےتہکیک دمد ےس وپرے اگؤ 

 ای ڈنیہپمپ یئین ےتہک ںیہ۔ ٓاج یھب ھچک ویتسبں ںیم ونکبس ولوگں وک اپین رفامہ ایک اجات ےہ۔ اےس ٓاب راس  اخصل اپین  رمزک ےس اخصل انبن ےک 

ونکیئ اک اہجں اپین یک تلق وہ ،واہں  ایھچ رطح دھکی انیل اچےئہ ہک ہی اپین ےنیپ القئ ےہ ای ںیہن ۔اک اپین اامعتسل ایک اجات ےہ۔ نکیل ہی اپین ےنیپ ےس ےلہپ 

 ات ےہ اپین رکنیٹ یک دمدےس ٓاابدی کت ےنیپ ےک ےئل اچنہپای اج 

 ٓاےیئ قشم رکی: 

 ۔ ۔دای ایگ ہلمج انمبس ےہ ای ان انمبس ےلمج ےک اسےنم ےئھکل۱ال بمن وس

 ن اپین ےنیپ ےک دعب ےکٹم رپ ڈنکھ ںیہن راھک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ افل۔ دعنی 

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ین وپدوں وک ڈایتل اخمن  ربنت دوھن ےک دعب اچب وہا اپب۔

 رھبا وہا اپین کنیھپ رک دوابرہ رھبان۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   ںیم ےلہپ ےس ےکٹموت  لن ںیم اپین ٓاای ارگ   ج۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اجےت وتق اےنپ اسھت اپین ےل اجیت ےہ  رفتحی وک  د۔اجودی اخن اوکسل یک دصر ہملعم )ولینرف (  

 ۔ولعمامت ےئھکل۔ ۲وسال بمن  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ؟  افل ۔ٓاپ ےک اگؤں ای رہش ںیم اپین اک ڑبا ذرہعی وکاسن ےہ

 ےہ؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ب۔ایک ٓاپ ےک رہش ای اگؤں ںیم اپین اصف رکن اک رمزک  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ؟   ےس ذرہعی ےس ٓاات ےہ  ٓاپ یک اوکسل ںیم ےنیپ اک اپین وکن ج۔

 رپ ےس اپین الن یک رضورت  ڑپی وت اںیھن  ای ونکیئ  روزاہن اامعتسل ےک ےئل ارگ رہ اخدنان وک دنی ۔ ۳وسال بمن  

 لئ در شیپ وہں ےگ؟افل۔وکےسن اسم

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

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

 وہں ےگ؟  احلص  ب۔ولوگں وک،وکن وکےسن افدئے

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

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



 سک رطح اامعتسل ایک اجےئ ؟اےنپ اافلظ ںیم ےئھکل۔ ےس ۔اپین افکتی اعشری  ۴وسال بمن  

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

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

 وکئ دو رقفے ےئھکل۔ وعام کت اچہپن ےک ےئل  دےنی  ۔"اپین اچبؤ"ہی اغیپم۵وسال بمن 

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

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

 زمدی ولعمامت ےک ےئل کنل: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ذغائ اانجس، دیپاوار اور رایوتسں ےک احلظ ےس رفق  :   ںیھجمس ےیئ  ٓا 

 ونتع ںیم ذغا: قبس  ہصح اول ، یک دریس اتکب اموحل اکاطمہعل  امجتع  وچیھت  : وحاہل  

ائ اایشء ںیم رفق۔ ذغائ ونتع کلم ںیم ذغائ لصف یک میسقت ذنہ نیشن رکواان۔ رایتس  ظ ےس ذغرایوتسں ای وعلضں ےک احل    : ٓاومزیش املصح 

 ۔ ل رکان ےک احلظ ےس لصف یک میسقت وک اھجمسن ےک ےیل ےشقن اک اامعتس 

ےک    ابرش اجیت ےہ۔ زراتع اخص وطر رپ  زراتع یک ںیم زریع کلم ےہ ، کلم ےک رتشیب ہصح رپ امہرے کلم    -ذنہ نیشن رکی : ٓاےیئ 

ابرش رہ ہگج اسکیں ںیہن وہیت۔ ںیہک مک وت ںیہک زایدہ وہیت ےہ۔ زایدہ ابرش واےل العوقں ںیم اچول، انرلی، انینچ ) رایگ(  ہی   اپین رپ رصحنم وہیت ےہ۔ 

وجار،   رئ یسیج ںیلصف ااگئ اجیت ںیہ۔ اوطس ابرش واےل العوقں ںیم وہیگں، وتر، وساینیب یک ںیلصف ااگئ اجیت ںیہ۔ مک ابرش واےل العوقں ںیم، و

یک پ اور رضورت ےک اطمقب اپین ےک ےیل اےھچ جیب، زرزیخ زنیم، انمبس دوھ احلص رکن لصف ایھچ ابرجہ، یکٹم وریغہ یک اکتش یک اجیت ےہ۔ 

 اشمدہہ اک  وری ًالثم دی یئگ اصت۔ امہرے کلم ںیم وممس ےک احلظ ےس اانج اور زبسی رتاکرویں یک اکتش ںیم رفق رظن ٓاات ےہ۔ رضورت وہیت ےہ 

 رکی اور ولصفں ےک انم ںیھکل۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وایل ںیلصف زایدہ ابرش 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وایل ںیلصف  اوطس ابرش

 ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وایل ںیلصف مک ابرش

اایشء انبن ےک ےیل وہات ےہ۔ ًالثم اہمراٹش یک حطس رمعفت لصف ےس درگی اخص لصف اک اامعتسل اس یسک یھب العےق ںیم دیپا وہن وایل 

ں، رویٹ ، اپڑپ، داپھےٹ، درھڈے وریغہ انبےئ اجےت ںیہ۔  ےک العےق ںیم وجار ڑبے امیپن رپ وہیت ےہ۔ اس العےق ںیم وجار ےس رہڈا، ایلھک

اور انرلی ےک لیت اک اامعتسل ڑبے امیپن رپ ایک اجات ےہ۔ ویطس اہمراٹش ںیم وجار، ابرجہ، ومگن  ا،وھکرپ ،اسیلح العوقں ںیم اچول، انرلی وکنک ای 

ےس ولصفں ںیم ہی رفق اپای اجات ےہ۔ اس رفق یک وہج  دبتیل یک وہج وممس یک ےہ۔   ے امیپن رپ ایک اجاتیلھپ، وساینیب، لب اور رائ وریغہ اک اامعتسل ڑب

 ےس یسک العےق ےک ولوگں یک وخراک ےط اپیت ےہ۔ 

 ایخل رکی۔  ہلرکےک ولھپں یک اافتی رپ ابتد اشمدہہدی یئگ وصتری اک 

 

۶یلمع اخہک   



 قشم رکی  : ۔

 

   ٓای 

 ںیھکل۔ علض اک انم  انبئ اجیت ںیہ اس وصتری ےک چین   ںیم ہی اایشء زایدہ علض  یھکی اور اہمراٹش ےک سک وصتریوں وک د(۱وسال)

۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       

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

 ےئگ اانج ےس رھگ ںیم انبئ اجن وایل دو اایشء ےک انم ںیھکل۔ ( ۲وسال )

 

 چین دی 

 ( انرلی  :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۔۔)۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہیگں :۔۔۔۔۔۔۔۔( ۱)

 ( اچول :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۴) یئکم :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔( ۳)

 ۔ ن اکرطہقی ےئھکلیک دمد ےس رھگ ںیم ڈواس انب ادلہ ان ےک انم ںیھکل اور    اامعتسل وہیت  ںیہ؟ڈواس انبن ےک ےئل وکن وکن یس اایشء ( ۳وسال )

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

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

 ےئگ ےشقن اک ( ۴وسال )

 

 ےک وجاابت دی۔ ت رکی اور وساال  اشمدہہدی 

 

      ؟  وکیسن ذغائ ںیلصف ااگئ اجیت ںیہ اسیلح العوقں ےک رقبی ( ۱)

 .۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ؟ یسن ذغائ ںیلصف ااگئ اجیت ںیہ امشیل اھبرت ںیم وکن وک( ۲)

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

 ..۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ؟ وکن وکیسن ںیلصف ااگئ اجیت ںیہ  اہمراٹش ںیم( ۳)

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

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



 اھبرت ےک ونجیب ےصح ںیم وکیسن ںیلصف رثکت ےس ااگئ اجیت ںیہ۔ ( ۴)

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

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

  :زمدی ولعمامت ےک ےیل کنل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ذغائ ونتع، ذغاتیئ  :   ںیھجمس ےیئ ٓا 

ل قبس  وچیھت امجتع : وحاہل  
ّ
 : وخراک  ںیم ذغاتیئ   یک دریس اتکب اموحل اک اطمہعل ہّصح او

 )ذغا یک اتیمہ اور اینبدی زیچی ) ًالثم: ذغا، اپین، ڑپکے: ٓاومزیش املصح  

ںیہ، ان یک رہفتس ایتر  ذغائ ونتع۔ دی یئگ وصتری ںیم ٓاپ وک ایک رظن ٓاراہ ےہ۔ اس اک اعمہنئ رکی، وج ذغائ اانجس -ٓاےیئ ذنہ نیشن رکی : 

 رکی۔ 

 

ےس یئن زیچی ایتر یک اجیت ء  ااھکئ اجیت ںیہ۔ ھچک ذغائ ازج  اکپرک اھکےت ںیہ اور ھچک یچکذغائ ازجای ذغا  زدنیگ ںیم مہ   ھچک  اینپ روزرمہ 

وجار، ابرجہ ےس   ٓاےٹ اک اامعتسل ایک اجات ےہ۔وج ےک ےیلانبن ہ ایتر یک اجیت ںیہ۔ رویٹ ںیہ۔ ًالثم دودھ ےس دیہ، نھکم، رشی ڈنھک، یسل، رینپ وریغ

۔ یھٹیم زیچی انبن ےک ےیل ےنگ ےس احلص وہن وایل رکش ای ڑگ اامعتسل رکےت ںیہ۔ سج رطح ذغائ اایشء ںیم رفق وہات ےہ ایس  وہات ےہاحلص 

 ذغا  وری وہات ےہ۔ہی ے مسج وک دنترتس انبن ےک ےئل  ذغا ںیم امتم ذغائ ازجاء اک وہان رضامہررطح ولوگں یک دنسپ یھب اگل اگل وہیت ےہ۔ 

یت ںیہ ای ںیہن، اس رطف وتہج دانی بس ےس امہ وہات ےہ۔ مسج یک رضورںیت وپری  رک  رضورںیت وپری   دراکر  دنتریتس ےک ےئل  امہرے مسج یک

 امتم ذغائ اایشء ںیم مک زایدہ ینعی فلتخم انتبس ںیم وہےت ںیہ۔ء رکن واےل ازجا 

 اک امہری وخراک ںیم اشلم رانہ رضوری ےہ۔ ان ےک یئک افدئے وہےت ںیہ۔ ء  ذغا ےک امتم ازجا 

  امہرے مسج وک اطتق یتلم ےہ۔ ےس ء ھچک ذغائ ازجا( ۱)

 یک وہج ےس امہرے مسج یک وشنوامن وہیت ےہ۔ ءھچک ذغائ ازجا ( ۲)

 اتنب ےہ۔  ور یک وہج ےس مسج اطتق ء ھچک ذغائ ازجا (3)

 اور وقت دماتعف ڑبیتھ ےہ۔ ےس مسج وک امیبرویں ےک الخف ڑلن یک اطتق احلص وہیت ےہ۔ءدنچ ذغائ ازجا  (4)

 م وخبیب ااجنم اپن ےک ےیل اپین زایدہ دقمار ںیم ےنیپ یک یھب رضورت وہیت ےہ۔ مسج ےک امتم اک  (5)

امہرے مسج ےک اکم رتہب رطقی ےس یھبت ااجنم اپیئ ےگ بج مسج تحص دنم وہ۔ اس ےیل ذغا ےک امتم ازجا اک امہری وخراک ںیم اشلم رانہ 

 رضوری ےہ۔ 

۷یلمع اخہک   



 ےتکس ںیہ۔ اس ےس ےنچب ےک ےیل یئک رضوری دتاریب اایتخر رکان الزیم ںیہ۔ اضعئ وہءذغائ اایشء اکپےت وتق یئک دیفم ذغائ ازجا 

 ذغا اکپےت وتق رضورت ےک اطمقب اپین ڈاںیل۔ ( ۱) 

 ذغا وک اکپےت وتق رپرشی وکرک اک اامعتسل رکی ای ڈنکھ ڈاھںیکن۔ ( ۲)

 دال ںیم اوھکا ےنلکن ےک دعب دال اک اامعتسل رکی۔ ( ۳) 

 وھباس ہن اکنںیل۔ ٓااٹ اھچن رک ( ۴)

 وکیچ، اریجن، اوگنر، بیس ےسیج ولھپں وک وکلھچں تیمس اھکیئ۔ ( ۵)

 قشم رکی  : ۔ 

 

 ٓای 

 ذغا ںیم دودھ ےس ایتر وہن وایل اایشء یک رہفتس ایتر رکی۔ زدنیگ ںیم اامعتسل وہن وایل روزرمہ امہری ( ۱وسال )

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

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

 انبیئ۔  وریاصت  چین دےی ےئگ اخہک ںیم ان زیچوں یک ےچک اھکےت ںیہ، ءروزرمہ یک ذغا ںیم مہ وج ذغائ ازجا (  ۲وسال )

 )امٹرٹًالثم )اگرج، ومیل، ڑککی، بیس، ٓام، 

 

 

 

 

 وک دیھکی اور مسج وک تحص دنم انبن وایل اور تحص ےک ےیل اصقنن دہ ذغا یک رہفتس ایتر رکی۔  وری دی وہئ اصت( ۳وسال )

 

 ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رپونیٹ وایل ذغ 



 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریغ رپونیٹ وایل ذغا

 دو ، دو انم ںیھکل۔ ( ۴وسال )

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔   ۔۔۔۔۔۔۔۔۔     اوھکا یلکن داںیل۔   (1)

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔   ۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۔ ےکلھچ ےک اسھت اھکےئ اجن واےل لھپ  (2)

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔   ۔۔۔۔۔۔۔۔۔           ۔ ٓام ےس ایتر یک اجن وایل اایشء (3)

 

 زمدی ولعمامت ےک ےیل کنل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 زراتع ےک اکم۔ اانج وک وفحمظ رنھک :   ںیھجمس ےیئ ٓا 

ل  امجتع وچیھت  : وحاہل  
ّ
 انج ا شیب تمیق قبس :   ۔  دریس اتکب اموحل اک اطمہعل ہّصح او

 فلتخم ذراعئ یک دمد ےس اانج اک رھگوں کت اچنہپان۔  :  ٓاومزیش املصح

 :زراتع ےک اکم: یذنہ نیشن رکٓاےیئ

 

ےس ہی ابت واحض وہیت ےہ ہک رویٹ مہ کت سک رطح یتچنہپ ےہ۔ اس ےک ےیل اسکن وک تیھک ںیم ینتک   اشمدہہ رکن ایک  وری دی وہئ اصت 

 تنحم رکین ڑپیت ےہ۔  

رھبن کت رھپ وگداومں ںیم ذریخہ ادنوزی رکن کت یئک اکم وہےت  اانج   ےس ےل رک وبری ںیم زنیم یک وبائ ج یک دیپاوار ےک ےیل اانتیھک ےس  

 ۔  اطمہعل رکیومں اک مہ ان اک  ٓاےیئ  ںیہ۔

جیب وک  ۔  ےہ اکناتلاور رچکا وکےس لبق اسکن زنیم وک ومہار رکات ےہ۔ زنیم ںیم وموجد تخس رھتپ اک ںیم جیب یک وبائ  تیھک زنیم وک ومہار رکان:  

اک اامعتسل ایک  (ولیبں ں اک  )رطوقیدور ںیم رپان  اسکن دقمی  اس  اکم ےک ےئل  ۔ رکن ےک ےئل یٹم وک دحلعہ رکان ڑپات ےہ زنیم وک ومہارےس ےلہپ   وبن 

 رکےت ےھت رگم ٓاج رٹرٹکی اک اامعتسل ڑبھ ایگ ےہ۔ 

جیب یک وبائ اک اکم رشوع رکات ےہ۔ ھچک دونں دعب جیب ےس   ومہار  زنیم ںیم  ےس اھبپ ےنلکن یتگل ےہ۔ اسکن زنیم   ابرش ےک رشوع وہےت یہ رگموبائ: 

 ےہ۔ رضوری وہات  س یھب ڑبیتھ ےہ۔ ےسج اکنانل   ےتگل ںیہ۔ اوھکے ےک اسھت اھگاوھکا ےنلکن

بج ہی ایلھپں )لصف( وسےنھک  یتگل  ان ںیم دان رھبن ےتگل ںیہ۔، یتگل ںیہ ایلھپں ےنگل  ںیہ۔ وپدوں ںیم ںیلصف زیتی ےس ڑبےنھ یتگل بج اٹکئ:

اائ رکات ےہ۔

 

 کی
ی
ک
و  اسکن لصف 

ت

ی
ی ں
اکم وک ےنھجمس ےک  دو   ٓاےیئ زراتع ےس قلعتم  اکٹ رک ذریخہ رکان۔ایلھپں (   ےٹھب  وہئ لصف )وسیھک ینعی  اٹکئ ہ 

 ےیل مہ اکی رسرگیم رکی ےگ۔ 

۸یلمع اخہک   



یک   انچ یلھپ ےک اسھت ںیل اور گنیس ) ومگن یلھپ( ںیل اکی وک اہھت ےس لیھچ رک ان ےک وکلھچں وک العدحہ رکی۔ دورسے وک ڑپکے،رہا رھبا     

 رک العدحہ رکی۔  زنیم رپ خٹپ یلیھت ںیم ڈال رک اےس 

اس رسرگیم وک ااجنم دےنی ےک دعب ٓاپ وک ادنازہ وہات ےہ ہک گنیس ) ومگن یلھپ( ےک ےکلھچ اہوھتں ےس ٓااسین ےس ااُترےیل ےئگ۔ اس  

 ےس اس ےک دان وٹٹ ےئگ۔ ےنخٹپ وک وکےنٹ اور ےک ربسکع رہا رھبا انچ یلھپ 

 ایس رطح اٹکئ ےک دعب وہن واےل دو اکومں وک اب مہ دیھکی ےگ                                

 ۔

 اجےت ںیہ۔ ، ہی دو اکم ٓاج لک ونیشمں   انلم اور انخٹپاانج اکنےنل ےک ےئل اانج وک 

 

ہی ذراعئ وموجد ںیہن  سج وتق ےک ذرےعی ااجنم دی 

نیشم ںیم ڈاےتل ںیہ۔ دان اگل وہرک  ایلھپں  اانج یک وسےھک وہےئ   ئ ےیک وہےئ ےٹھب ای ۔ اٹکایل اجات اھت ں ےک ذرےعی  ےھت اس وتق ہی اکم ولیب

 نیشم ںیم دنبےھ وہےئ ولیھتں ںیم عمج وہےت رےتہ ںیہ۔ وٹھبں ںیم وموجد وھباس اور دورسا رچکا دور اجرگات ےہ۔  

اس وک ربابد ہن    ےہ ڑیکے ہن ںیگل، وچاانج وک۔ ہ ادنوزی الہکات ےہ نھک اانج یک ذریخاانج ولیھتں ںیم رھب رک راحلص دشہ   نیشم ےس ذریخہ ادنوزی: 

 رکی، اس ےک ےیل انمبس اایتحط ربےنت یک رضورت وہیت ےہ۔ 

رچکے  چین دی وہئ وصتری ےس ہی ابت ھجمس ٓایت ےہ ہک ولگ رضورت ےس زایدہ اھکان ٹیلپ ںیم ےل ےتیل ںیہ اور رھپ اچب وہا اھکان اھکان وک اضعئ رکان: 

ےک ےیل اسکن وک وخب تنحم رکین  احلص رکن اانج  زراتع ےس   ےک ڈےب ںیم ڈال دےتی ںیہ، اس ےیل انتج رضورت وہ اانت اھکان یہ انیل اچےیہ۔

 فلتخم  لمذغا ںیم اشامہری ہک ذغا ربابد ہن وہن اپےئ۔  ڑپیت ےہ۔ اس ےیل ذغا یک ربابدی ہن وہین اچےیہ۔ مہ بس وک اس ابت اک ایخل رنھک اچےیہ 

رخدی و  ۔ اس ےک دعب اانج یک لقن و لمح،  ی وہگجں ےس احلص وہیت ںیہ تیھک، اتالب، دنمسر، لگنج، ومیشی اخن اور یئک دورس ںیمہ  ی زیچ

 کت یتچنہپ ےہ۔  ٹیلپ ذغا امہری  اج رک  اکم رکن ڑپےت ںیہ۔ بت  ےئل تھب دجو دہج ےک   زیچی ایتر رکن ےک دورسی  رفوتخ اور اھکن یک

 

دورسی ذغائ   ںیم تہب تنحم رکات ےہ اور مہ کت اانج اتچنہپ ےہ۔ رصف رویٹ یہ ںیہن، درگیلصف احلص رکن ےک ےئل تیھک اسکن 

ےک ےیل تیھک یک ایتری  احلص  رکنےیل وخب تنحم رکےت ںیہ۔ اانج وخردین اایشء وک احلص رکن ےک ےیل ہی امتم ولگ اےنپ اکروابر ےک   اایشء اور



ولیھتں ںیم رھب رک وگدام ںیم ذریخہ رکن کت ان تنگ اکم رکن ڑپےت ںیہ۔ ایس ےیل مہ بس وک اس ابت اک ایخل رنھک اچےیہ ہک  رک اانج  ےس ےل

 ذغا ربابد ہن وہ۔ 

 

 قشم رکی  : ۔ 

 

 ٓای 

 وہےئ وچوکن ںیم تیھک ےس ڑج(: ۱وسال )

 

 وہےئ ںیہ وہےئ ھچک اافل ےدی 

 

 ۔ ۔ اںیھن عمج رکیظ دی 

 ی ا چ ب اچول 

 ر ل ا د دال 

 گ ن د م ومگن

 چ ی ل م ومیل

  ا ن چ انچ

 :دی وہئ وصتریوں وک اچہپن رک انم ںیھکل۔ ( ۲)وسال

                           

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

 ؟ انج یک اتیمہ سک رطح اھجمسیئ ےگاھکان ربابد رکن یک اعدت ےہ، اس اعدت وک ڑھچان ںیم اور اراہنیح وک ( ۳)وسال  

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

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

 ۔ ذلی ںیم زراتع یک ھچک رسرگایمں دی یئگ ںیہ ان ےک اسےنم رتبیت وار اکم ےئھکل(: ۴)ال بمن وس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ زنیم ںیم جیب وبان( ۱)

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رٹرٹکی ؍ ولیبں یک دمد ےس داونں ےس ےکلھچ العدحہ رکان ( ۲)

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اھگس اکانٹ( ۳)

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رٹرٹکی ؍ لہ یک دمد ےس زنیم وک رھب رھبا رکان( ۴)

 لمکم ولعمامت دی۔ ؟  ےہ  اھگنسڑے اور اھکمن ہی ھچک ولگ وشق ےس اھکےت ںیہ۔ ہی دوونں سک ابناتت ےس احلص وہیت( ۵وسال )



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

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

 زمدی ولعمامت ےک ےیل کنل:                                                                          

 

 وممس ) ٓاب و وہا( وہا ںیم اشلم فلتخم ںیسیگ:  :   ںیھجمس ےیئ ٓا 

ل وچیھت امجتع  : وحاہل  
ّ
  ۔قبس: وہا دریس اتکب اموحل اک اطمہعل ہّصح او

 اشمدہہ؍ رجتہب؍ ولعمامت ےک فلتخم ذراعئ ؍ ٓاس اپس ںیم وہن واےل فلتخم وااعقت یک ولعمامت انھکل، ًالثم وہا۔   :  ٓاومزیش املصح

 وہا -ٓاےیئ ذنہ نیشن رکی : 

 

 ذلی ںیم دےی وہےئ وساالت ےک وجاابت ںیھکل۔  ابلطء    ہی رسرگیم رکن ںیم دمد رکی وک،ابلطءااسذتہ اور  وصتری ےک اطمقب وادلنی اورپ دی یئگ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔  ؟   ابغر یک لکش دبتلی وہیت یئگ ایک  ( ۱)

 ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟   وہج ےس دبتلی وہئ ابغر یک اسجتم سک ( ۲)

اخیل  ےہ، رگم ںیمہ رظن ںیہن ٓایت۔ اس اک بلطم اورپ دی وہئ رسرگیم یک وہج ےس ٓاپ وک ہی ولعمم وہا ہک ابغرے ںیم وہا رھبی وہئ

 ےہ اور ہگج ریھگیت ےہ۔  ہگج ںیم وہا وموجد ہ

 

 وغر ےس دیھکی۔ ٓاب و وہا: دی وہئ وصتری وک 

 ر ےہ۔  ےس رھبا  اس وصتری ںیم ٓاپ دھکی رےہ ںیہ ہک اکی ڑلیک اہپڑ رپ ڑچھ ریہ ےہ اس یک ھٹیپ رپ اکی گیب اور ٓانجیسک

 

د

 

ی لی
ش

اس یک   

 ر ویکں ےل رک اجریہ ےہ۔ ےسیج ےسیج ہی ڑلیک اہپڑ رپ ڑچےھ یگ وےسی اےسی اس وک اسسن ےنیل  وغر رکی ! انک رپ امکس اگل وہا ےہ۔ 

 

د

 

ی لی
ش
ڑلیک ٓانجیسک 

  مک وہات اجات ےہہی ہک  ےسیج ےسیج   فیلکت وہیگ۔ اس اک بلطم  ںیم

 

، وہا یکلہ وہیت ےہ۔ اس ےیل ڑلیک وک اسسن  مہ اواچنئ رپ ڑچںیھ ےگ واہں وہا اک دابئ

۹یلمع اخہک   



 ر ےل یئگ ےہ۔ مہ سج زنیم رپ رےتہ ںیہ وہ دنیگ امن ےہ۔ زنیم ےس  

 

د

 

ی لی
ش
ےنیل ںیم فیلکت وہریہ ےہ۔ اس وہج ےس اس ن اےنپ اسھت ٓانجیسک 

 اواچنئ رپ 

 

ےتہک ںیہ۔ زنیم ےس مہ ےسیج ےسیج دور اجےت ںیہ، ےہ۔ زنیم ےک ارطاف وہا ےک اس الغف وک اضف رٹیم کت وہا وموجد ؍ ولک ۵۰رقتابیٌ

ےس دور  اضف ںیم وہا یک ہہت یلتپ وہیت اجیت ےہ، ینعی زنیم یک حطس ےک رقبی وہا یک ہہت بس ےس زایدہ ومیٹ وہیت ےہ اور اورپ یک ہہت اکی دورسے 

 وہیت ںیہ۔ اس اک بلطم ہی ہک اواچنئ رپ وہا یکلہ وہیت ےہ۔ 

رپ ( 58)۵۸ےک ہحفص بمن  ہصح اول  اطمہعلل  اک وح ام یک دریس اتکب مہ وچیھت امجتعاس اک اطمہعل  ہ ےہ۔  وسیگں اک ٓازیم وہا فلتخم

 رکےکچ ںیہ۔ 

زج وک ٓانجیسک ےتہک ںیہ۔ اسسن ےنیل ینعی لمع سفنت ےک ےیل اور الجن ےک ےیل ٓانجیسک یک   وہا ےک  ٓانجیسک: ےنلج ںیم دمد رکن واےل

 ےہ۔ رضورت وہیت 

 اکرنب ڈائ ٓااسکڈیئ:  

 ؟  سیگ یک رضورت وہیت ےہ  وکن ےس ےک ےیل اور اعشیع رتبیک ےک ےئل    دی وہئ وصتری وک وغبر دیھکی اور اتبیئ ابناتت یک وشنوامن 

 

ینعی اعشیع  ںیہ  رکےت ایتر ، وہا اور اپین ےس اینپ ذغا ںیم زبس امہنیئ یک دمد ےس  ےہ۔ ابناتت وسرج یک روینشسیگ   ہی اکرنب ڈائ ٓااسکڈیئ 

۔ وسڈا وارٹ ںیم ےس ےنلکن وایل سیگ اکرنب ڈائ ٓااسکڈیئ وہیت ےہ۔اانج یک رتہبنی دیپاوار ےک ےیل زرزیخ زنیم، وارف دقمار  رتبیک اک لمع رکےت ںیہ 

ےک ےیل سج سیگ یک رضورت وہیت ےہ  ںیم اپین اور ایھچ اھکد یک رضورت وہیت ےہ۔ بج ںیہک رتہبنی لصف ایتر وہیت ےہ۔ اس اھکد وک ایتر رکن 

 ےہ۔   یہ  وہ انرٹئونج سیگ ےہ۔ وہا ںیم بس ےس زایدہ وج سیگ اپئ اجیت ےہ وہ انرٹئونج سیگ

 

 



 ۔  الگس ںیم ربف ڈاےنل رپ الگس ڈنھٹا وہرک الگس یک ریبوین حطس رپ اپین ےک رطقے عمج وہاجےت ںیہ۔ ینعی وہا ںیم اپین یھب سیگ یک لکش ںیماھبپ: 

 ۔ ےہ وموجد

 قشم رکی  : ۔ 

 

 ٓای 

ہب وک رکی اور اشمدہہ  دابےت ںیہ۔ اس رجت  ےلہپ ادنر  اورپی رسے وکدوا رھبن ےس ےلہپ رسجن ےکانشکجن ےک رسجن ںیم رسرگیم رکی:  (۱وسال )

 ںیھکل۔ ایبض  ںیم 

 

ںیم دالخ  مسج )سیگ(   وکیسن وہا ہک   وسحمس رکی وھچڑی ،رسرگیم وک وخد یھب رکی۔ انک ےس اسسن ںیل اور  ہی    اشمدہہ رکی وصتری اک ( ۲وسال )

 ؟ انک ےس اسسن ےنیل اور وھچڑن ےک لمع وک ایک ےتہک ںیہ   ؟ اےنپ اشمدہات ااتسد وک اتبیئ ۔  وہریہ ےہ

 

 یک وصخایصت دی وہئ ےہ ان ےک ٓاےگ اس سیگ اک انم ںیھکل۔ ںیم وموجد فلتخم وسیگں   ذلی ںیم وہا :  (۳)وسال

 ..…………………………………………………………………وہا ںیم بس ےس زایدہ وج سیگ اپئ اجیت ےہ۔ ( ۱)

 ..……………………………………………………………اسسن ےنیل ےک ےیل ) لمع سفنت( اس سیگ اک اامعتسل وہات ےہ۔( ۲)

 ..……………………………………………………ایتری ںیم اس سیگ اک اامعتسل وہات ےہ۔ اانج اور ابناتت یک( ۳)

ذلی ںیم اکی دارئہ  دای وہا ےہ۔ اس دارئہ  ںیم فلتخم وسیگں ےک ےئل فلتخم  رگن اامعتسل  وہےئ ںیہ سک سیگ ےک ےئل وکاسن رگن    (:۴)وسال

 سیگ()انرٹئونج، ٓانجیسک، اکرنب ڈائ ٓااسکڈیئ، درگی اامعتسل وہا ےہ ؟ ےئھکل۔ 

 ٓاامسین رگن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 رہا رگن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 الین رگن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 



 رگن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  انریگن 

 :  زمدی ولعمامت ےک ےیل کنل

 

 

 

 

 

 داھےگ یک ںیمسق، فلتخم ااسقم ےک داھےگ  :   ںیھجمس ےیئ ٓا 

ل ،قبس وچیھت امجتع  : وحاہل  
ّ
 ابلس  : دریس اتکب اموحل اک اطمہعل ہّصح او

 ذراعئ ےس رھگوں کت روزرمہ ںیم اامعتسل وہن وایل اایشء ًالثم ) اانج، اپین، ابلس(  :   ٓاومزیش املصح

 ذہتیبی و رغجاایفئ ووجاہت یک انبء رپ ابلس ںیم رفق رظن ٓاات ےہ۔ 

اامعتسل وہن   انبن ےک ےئل   مسق ےک ڑپکے ںیہ، رہ مسق ےک ڑپکوں اکاجزئہ ںیل، ان یک مسق اورٓاپ ےک رھگ ںیم فلتخم  -ٓاےیئ ذنہ نیشن رکی : 

 واےل داھےگ ےک قلعتم ولعمامت ںیھکل۔ 

 

الثمٔ  ےس لم رک ےتنب ںیہ۔ فلتخم ذراعئ ےس احلص وہن واےل داھوگں وک اکی دورسے ےس وجڑ رک ڑپکا ایتر ایک اجات ےہ۔  داھوگں ڑپکے فلتخم      

وج  داھےگونصمیع وطر   ان ںیم ےس ھچک ذراعئ ابناتت ںیہ اور ھچک فلتخم وکاتلر یسیج ےئش ےس ےتنب ںیہ۔ ۔ اپکس، اون، اتگ، انولیئں، راین وریغہ 

 ان داھوگں وک ونصمیع داھےگ ےتہک ںیہ۔ رپ ایتر وہےت ںیہ  

  ان یک ولعمامت ۔رظن ٓارےہ ںیہ ےنہپ وہےئ ولگ  ںیم فلتخم مسق ےک ابلس اصتوری   ان  ۔رکی دہہ  دی وہئ وصتریوں اک وغبر اشمچین

 ۔ ااتسد وکاتبیئ 

۱۰یلمع اخہک   



 

 ات ےہ۔ وصتری ںیم فلتخم مسق ےک ابلس ےنہپ وہےئ ولگ رظن ٓارےہ ںیہ۔ ڑپکوں ںیم رظن ٓان واال رفق ذہتیبی او ررغجاایفئ ووجاہت یک انبء رپ وہ

ےہ، رسدویں ںیم اوین اور ابرش ںیم ات  وسیت ڑپکوں اک اامعتسل رک ابلس اک اامعتسل رکات ےہ۔ رگیم ںیمااسنن فلتخم ومومسں ںیم اگل اگل مسق ےک 

 ات ےہ۔ رک  ےک ڑپکوں اک اامعتسل  نانولیئ 

 قشم رکی  : ۔

 

                                                                        ٓای 

 

 وہےئ وساالت ےک وجاابت دیوصت(: ۱وسال )

 

 ۔  ری دھکی رک دی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔؟وصتری ںیم یھٹیب وعرت سک مسق ےک داھےگ ےس ڑپکا نب ریہ ےہ ( ۱)

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔ ؟اس ےک انبےئ وہےئ ڑپکے اک اامعتسل سک وممس ںیم وہات ےہ( ۲)

اہمراٹش ںیم ابلس اک رفق سک وہج ےس رظن ٓاات ( ۲)وسال

 ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ؟ےہ

 ۔ رت ےک ھچک العےق فلتخم مسق ےک ڑپکوں ےک ےیل وہشمر ںیہ۔ اےسی یسک دو العوقں ےک انم  : اھب(۳)وسال

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

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

 دےیئ ےئگ وممس ےک احلظ ےس سک مسق ےک ڑپکوں اک اامعتسل رکان اچےیئ؟ ےئھکل۔ ( چین ۴وسال )

 )افل(اصنہمئ رسد اقمم رپ رفتحی ےکےئل اج رایہ ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔ )ب( وممس رگام یک لیطعتت ںیم ودیح اےنپ امام ےک رھگ ایگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 : زمدی ولعمامت ےک ےیل کنل

 

 



 

 

 

 

 

 

 دل دیھکی  :   ںیھجمس ےیئ ٓا 

 

 ٓای 

ل،  وچیھت امجتع  :   وحاہل 
ّ
 مسج ےک ادنر دیھکی۔ ٓا قبس بمن: دریس اتکب اموحل اک اطمہعل ہّصح او

 

 ی 

 تحص دنم مسج ےک افدئوں ےس وافق ںیہ۔   : ٓاومزیش املصح

 وہات ےہ؟  ابیئ اجبن رںیھک، ایک وسحمس   اس ےک ای ایگ ےہ واسی رکی۔ یلیھتہ ےنیس ےک درایمن رںیھک  اھکوصتری ںیم اسیج د  -ٓاےیئ ذنہ نیشن رکی : 

 

ااء ) انک، ٓاھکن، اکن وریغہ(  ااسنن ےک سج رطح  پ وک دل یک دڑھنک وسحمس وہیگ۔ٓا

 

ض
ع
ااء یھب    ےک وہےت ںیہ ایس رطح   ریبوین ا

 

ض
ع
ادنروین ا

ااء ےتہک ںیہ۔  

 

ض
ع
 وہےت ںیہ۔ وج ابرہ ےس رظن ںیہن ٓاےت۔ ان وک ادنروین ا

 

اا ( ۲)  دل ( ۱)

 

ض
ع
 ذغا یک انیل( ۳)   ادنروین ا

  ااسنن ےک    ہی :اور دعمہ  ہنم ( ۱)
ع
ااء ادنروین 

 

ااوک ےمض ںیہ۔ ذغا ےک اہ ض

 

ض
ع
وہےت ںیہ۔ ابچای وہا وناہل  دنروین ہصح ںیم  ٹیپ ےک ا ء ااجنم دےنی واےل ا

 ےلگ ےس دعمے کت ےنچنہپ ےک ےیل یلن اسیج ادنروین وضع وہات ےہ وج ذغا یک انیل الہکات ےہ۔ 

۱۱یلمع اخہک   



امہری یھٹم ےس یسک دقر ڑبا وہات ےہ۔  ل د یسک دقر ابیئ اجبن وہات ےہ۔ نکیل درایمن ۔ وہ ےنیس ےک اخن ںیم مسج اک اکی امہ وضع ےہدل: ( ۲)

 دل رکات ےہ۔ ااسنن ےک مسج ںیم وخن وک رگدش دےنی اکاکم  رضوری ےہ۔ اک رگدش رکان  وہئ وخن یک انویلں ںیم وخن مسج ںیم یلیھپ

ادنر یل وہئ وہا ڑھپیھپوں کت ےنچنہپ ےک ےیل اکی یلن اسیج ادنروین وضع   ذرےعی اسسن ےک  ااسنن انک ےک ذرےعی اسسن اتیل ےہ۔ڑھپیھپے:( ۳)

اسسن یک انیل ٓاےگ اجرک دو اشوخں ںیم میسقت  لمع سفنت ںیم ڑھپیھپے اکی امہ رول ادا رکےت ںیہ۔  وہات ےہ۔ اےس اسسن یک انیل ےتہک ںیہ۔

 وہاجیت ےہ۔ اںیہن بعش ےتہک ںیہ۔ 

 

دامغ امہرا ےب دح امہ ادنروین وضع ےہ۔ امہری امتم رحتک و انکست رپ دامغ اقوب راتھک ےہ۔ امتم ذجابت اک  رس ےک اخن ںیم وموجددامغ: ( ۴)

 ااسحس ںیمہ دامغ ےس وہات ےہ۔ 

 قشم رکی  : ۔ 

 

 ٓای 

 ۔ وہں ںیم وکنؤاتب (  ۱وسال: )

 .۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریما اکم ذغا وک ہنم ےس دعمے کت اچنہپان۔ ( ۱)

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دانی۔رگدش  وخن یک انویلں ںیم وخن وک ریما اکم وپرے مسج ںیم یلیھپ وہئ( ۲)

 وسحمس رکےت ںیہ؟ ویکں   ن رکن ےک دعب مہ اکھتامسجین ورزش (  ۲وسال)

 …۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 وہج ےئھکل۔ یھبک یھبک اھکان اھکےت وہےئ ںیمہ اکسھٹ اتگل ےہ۔( ۳وسال)

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

۔ ومرٹ اسلکیئ رپ رفس( ۴وسال)

 

  رکےت وتق ٹملیہ اک اامعتسل رکان الزیم ےہ، وہج اتبی 

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

 یم ےئجیک اور اتبےیئ ےک ااسی ویکں وہا۔ رگرپ ذلی ںیم دی یئگ لکش ےک اطمقب رس  ۷۱دریس اتکب ےک ہحفص بمن   :۵وسال بمن 

 



 

 

 :   زمدی کنل ےک ےیل

  

 

 

    دخامتقلعتمےس تحص   العج ، اظفحن   رھگولی -: ٓاےیئ ںیھجمس

العج رھگولی   ومعمیل ارماض ،  12 اہچرم امجتع یک اموحل اک اطمہعل یک دریس اتکب قبس بمن -وحاہل :   

ےک ےئل العج اھجمس اج   اظفحن تحص -، رجتابت ، اور احلص رکدہ ولعمامت وک فلتخم رطوقیں  ادنراج ایک اج اتکس ےہ  اشمدہات   -:   ٓاومزیش املصح 

   -دی اج یتکس ےہ اتکس تحص یک دخامت یک ولعمامت

ان اصتوری ںیم ےس وکئ اکی رجتہب احلص ایک ےہ ؟  چین دی یئگ اصتوری اک وغبر اشمدہہ ےیجیک  ایک ٓاےنپ -:    یٓاےیئ ذنہ نیشن رک   

 

یھبک اہھت ریپ اکےتپن ںیہ مسج رپ رخاش یتگل ےہوت یھبک ریپ  ڑم اجات ےہ، رسدی زنہل   –زعزی ابلطء ضعب رمہبت ںیمہ ومعمیل ارماض ےس اسہقب وہات ےہ        

ایسی وصرت ںیم ٓاپ وکاسن العج رکےت ںیہ ؟ایسی وصرت ںیم مہ  وفری العج   ےہ وت یھبک ےلگ ںیم رخاش ٓایت وہات ےہ وت یھبک رس ںیم درد وہات ےہ

–ےئلیک رھگ ںیم ریھک وہئ ابم ےلگ اور رس وک اگلےت ںیہ ، رگم اپین یک اھبپن ےتیل ںیہ ، ادرک یک اچےئ ےتیپ ںیہ اور ٓارام رکےت ںیہ   

ج اک وشمرہ دےتی ںیہ وج درج ذلی  امیبرویں رپ ھچک رھگولی الع امہرے رھگ ںیم وموجد رجتہب اکر ااسنن ان وھچیٹ ومیٹ     

 ںیہ ۔ 

۱۲یلمع اخہک   



–کمن الم رک رغارے ےیجیک  ر فیلکت ےہ وت رگم اپین  ںیم  او ارگ ےلگ ںیم رخاش ( ۱)       

-رسدی وہ وت رگم اپین یک اھبپن ےیجیل اور ےنیس وک رگم ڑپکے ےس ےئکنیس(۲)  

 وہ وت ومیل ں اک اپ( ۳)

 

ُ

-ین ای ومیلں رشتب ےیجیل ارگ یلتم ای اُل  

-اگل رک ٹپ ابدنھ دئجی ویڈنی زمخ ای وچٹ گل اجےئ وت اےس اپین ےس اصف ےئجیک اور ٓا( ۴)  

-اور اہھت ریپ ےلیگ ڑپکے ےس وپانھچن اچےئہ اپین یک ٹپ ای ڑپکا امےھت رپ رنھک اچےئہاور ڈنھٹے  اخبر ٓان رپ نیکمن ( ۵)  

     -ےئہای ڈارٹک وک داھکان اچ ےئہ نکیل رھگولی العج یک ھچک دح رقمر ےہ  ۔ دو دن کت افشء ںیہن یتلم ےہ وت ڈارٹک ےس وشمرہ انیل اچ                    

 

-اظفحن تحص ےس قلعتم دخامت :   

۔ ںیہ تحص یک رکف رکن واال ، ایخل رکن واال ای رموضیں اک العج رکن واےل وک  اظفحن تحص ےس قلعتم دخامت ےتہک ولوگں ےک  امسج ےک                  

 

ڑبے رہشوں ںیم ڑبے ڑبے ااتپسل اور فلتخم ڑبے ارماض  ےک العج ےئلیک  ڑبی ایلوتقں واےل ڈارٹکوں ےک دوااخن وہےت ںیہ ۔دیہی العوقں  

ی رمزک 

ت

حب
ص

رساکری ااتپسل راتہ ےہ۔اہجں رموضیں اک راعیتی رشح رپ العج ایک اجات ےہ اور دواایئں دی اجیت ںیہ۔ اور ںیم اینبدی   

 ٓاےیئ قشم رکی : ۔ 

تل ںیم ٓاپ ایک رکی ےگ؟ اح: ۔ چین دی یئگ   1وسال بمن   

 اک امسجین درہج رحارت مک ںیہن  وہات ۔   

 

ھ
ھ

 افل ۔ اوتار اک دن یٹھچ اک دن ےہ اس دن رہش ےک بس دوااخن دنب ںیہ ۔ ب

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

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

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

رگ یئگ اس ےک اہھت وک ومعمیل وچٹ یگل ۔  وسمن ب۔ دیمان ںیم ےتلیھک ےتلیھک   

 



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

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

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

۔ امیبری اور اس رپ ےئک ےئگ العج یک لیصفت رصتخما ایبن ےئجیک، ےگن: ۔امیض ںیم  ٓاپ امیبر وہےئ وہ  2وسال بمن  

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

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

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

ڈہب ںیم وموجد وکئ اچر ادوایت ےک انم ےئیھکل ۔ ےکادماد   ل ںیم وموجد ادتبائ بط : ۔ ٓاپ یک اوکس  3وسال بمن   

(۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲(۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)۱)  

   (۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۴(۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔) ۳)

دی اجیت ےہ؟ : ۔ ابرش ےک وممس ںیم اپین اابل رک ڈنھٹا رک ےک ےنیپ یک الصح ویکں  4وسال بمن   

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

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

ایک اجاگیئ ےئھکل؟  : ۔ رس درد اور دبیمضہ وہن رپ ایٹل اور یلتم ےئلیک وکاسن  رھگولی العج 5وسال بمن  

)ب (کمن ےک اپین ےک رغارے رکان ڑپے اگ۔ رگم اپین یک اھبپن یل اجےئ یگ۔ افل (  )   

 ے اپین یک ٹپ رنھک ڑپے اگ۔ ۔ ڈنھٹا ومیلں رشتب انیپ ڑپے اگ۔ :ج    

 

د

 

ھی

 

ت

)د( امےھت رپ نیکمن اور   

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

 زمدی ولعمامت ےئلیک کنل ۔ 

 داشک ای /ویویٹب/ویک ڈیپای ےس زمدی ولعمامت احلص رکےتکس ںیہ۔

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی وصخمص تمس ، ذیلی تمس ،  یتمس رکچ اور دصت -:  ٓاےیئ ںیھجمس  

تمس اور شقن  اک اطمہعل یک دریس اتکب قبس : اہچرم امجتع یک اموحل -وحاہل :   

وشقنں اک اامعتسل رکےک زیچی ، اقمم یک اشندنیہ ، ہگج اور اوکسل یک اچہپن اور یھبس وتمسں ےک قلعتم رامنہئ یتلم ےہ اور     -:   ٓاومزیش املصح 

 العوتمں یک اچہپن وہیت ےہ۔  

  ل  اور ونجب ںیہ ان وتمسں وک مہ ےسیک اچہپن ےگ؟ سج تمس ےس وسرج ولطعوصخمص ںیتمس رشمق، رغمب ، امش -ٓاےیئ ذنہ نیشن ےیجیک :  

وہ تمس رشمق یک تمس الہکیت ےہ ۔سج تمس ںیم وسرج رغوب وہات ےہ وہ تمس رغمب یک تمس وہیگ۔ ارگ مہ رشمق یک تمس یک رطف    وہات ےہ 

ف امشل یک تمس اور ابیئ اہھت یک رطف یک تمس ونجب یک تمس  رہچہ اور رغمب یک رطف ھٹیپ رک ےک ڑھکے وہ اجےئ وت امہرے دایئ اہھت یک رط

 وہیگ۔ 

اور وصخمص وتمسں یک انشتخ ےئجیک ۔ ولطع ٓااتفب ےک وتق ہی رس رگیم ےئجیک   

۱۳یلمع اخہک   



 

 ٓایت ںیہ وہ ذیلی ںیتمس ںیہ۔  ٓاپ وک وصخمص ںیتمس ولعمم ںیہ ! اچر وصخمص ںیتمس ںیہ ان  وصخمص وتمسں ےک درایمن وج ںیتمس : ۔  ذیلی ںیتمس

ان یک انشتخ ےسیک رکی ےگ ؟ رشمق اور امشل وصخمص وتمسں  ۔ذیلی ںیتمس یھب اچر ںیہ  ۔امشل رشمق ، ونجب  رشمق ، امشل رغمب ، ونجب رغمب 

وصخمص وتمسں ےک درایمن ونجب رشمق ذیلی تمس وہیت ےہ، ونجب رغمب   ونجباور ایمن امشل رشمق ذیلی تمس وہیت ےہ ، رشمق ےک در 

 وصخمص وتمسں ےک درایمن ونجب رغمب ذیلی تمس وہیت ےہ اور رغمب امشل وصخمص وتمسں ےک درایمن امشل رغمب ذیلی تمس وہیت ےہ۔ 

یلی وتمسں اک اامعتسل وہات ےہ۔ دو وصخمص وتمسں ےک درایمن تہب اسری زیچی وہیت ںیہ ان زیچوں یک تمس رقمر رکن ےئلیک ذ   

 

ےہ۔ اترایمن ٓان وایل ذیلی وتمسں ےس لم رک ےننب واال یتمس رکچ اورپ دی یئگ لکش ےک ذرےعی ھجمس ںیم ٓادوصخمص تمس اور ان ےک  

داھکان ےہ وت ان اک ںیم  وک شقن  ی  داھک ےتکس ںیہ ۔ان یھبس زیچوںوتمسں یک دمد ےس مہ اےنپ اگؤں ، رھگ ، اوکسل ، رگد و شیپ یک فلتخم زیچدصتی : ۔ 

اموحل ںیم اقمامت ادکیورسے ےس  ۔افہلص داھکن ےئلیک وج امیپہن اامعتسل وہات ےہ ویہ شقن وہات ےہ۔ شقن اور تمس ںیم وصخمس لعت وہات ےہ  

 اقمامت ےک درایمن اک افہلص اتبےت شقن اس احلظ ےس وھچاٹ وہات ےہ اےئلسان اقمامت ےک درایمن افہلص زایدہ وہات ےہ۔ھچک افےلص رپ وہےت ںیہ 

رکان ڑپات ےہ۔  امیپہن اک اامعتسل  وہےئ مک  

 



ےک احلظ ےس وھچیٹ انبےت ںیہ۔ شقن انبےت وتق یھب یہی رکان ڑپات ےہ،    ،ااسنن  وریغہ یک وصتری اکذغ یک اسزئاقمم، اہپڑ   یسک  وصتری انبےت وتق مہ

ےک    زنیم رپ دو اقمامت ےک درایمن افہلص ذنہ ںیم راھک اجات ےہ وہ ےشقن ںیم سک انتبس ےس مک رکان ےہ ہی ہلصیف ایک اجاتےہ۔ الثم دو اقمامت

مس انیل درتس وہاگ۔  1 = ولکرٹیم 1ےلص وک افولکرٹیم اک افہلص ےہ وت ےشقن ںیم اس ٖ 10درایمن   

 قشم رکی  : ۔ 

 

 ٓای 

؟  ےہ  ہی اصتوری وکیسن دو وصخمص وتمسں ےک درایمن اہپڑ ، ونکاں ، یلجب اک ابمھک  اور ہعلق ہی وصخمص تمس ںیم ںیہن ےہ   لکش ںیم:  ۔   1وسال بمن 

۔ اور ذلی اک دجول لمکم ےئجیک  اںیھن ولعمم ےئجیک  

 

 

     

؟:  ۔    یسک اقمم یک تمس داھکن ےئلیک مہ سک زیچ اک اامعتسل رکےت ںیہ   2وسال بمن   

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

اور وساالت وجاابت دئجی ۔ :  ۔    ےشقن اک وغبر اطمہعل ےئجیک   3وسال بمن    

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ افل  ۔   راہیشئ اقمم ےس ابغ وکیسن تمس ںیم واعق ےہ ؟     

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔تمس ںیم داھکئ دے راہ ےہ   ؟ ب  ۔  ٓاسف وکیسن   

 

ےشقن ںیم ان ےک اکمونں اک   ولک رٹیم امیپہن ےئجیل 1رباربمس   1ولک رٹیم ےہ شقن انبن ےئلیک  10ےک رھگوں اک افہلص ں رامشی ،اور   راحیہن:  ۔        4وسال بمن 

؟ رھگوں اک درایمین افہلص ولعمم ےئجیک  درایمین افہلص انتک وہاگ ؟اکذغ رپ الیکس یک دمد ےس دوونں ےک  

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

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

 اصتوری  وصخمص تمس 

 اہپڑ  امشل رغمب

 ونکاں 

 یلجب اک ابمھک 

 ہعلق 

 

 



ادنروین تمس ںیم ےلیپ رگن ےک وھچےٹ وچوکن ںیم تمس ، ڑپویس اور درگی اقمم داھکےیئ    چین دےئ ےئگ وچوکن ںیم دعنی اک رھگ ےہ  -:    5وسال بمن 

 ؟

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

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

 

 

 

 

 

 

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130737270686597121546   

: زمدی ولعمامت ےئلیک کنل     

 

 

 

 

 وخاین سک رطح رکی۔ رہفتس، العامت اور شقن اک  اامعتسل اور شقن  ںیھجمس : ٓای 

   شقن اور العںیتم ۱۴اہچرم امجتع یک دریس اتکب قبس بمن   :وحاہل

۔ شقن اک اامعتسل رکےک ارطاف یک زیچی ،یسک اقمم یک العتم ،ہگج یک اچہپن،ڑپوس ےک اقمم یک تمس اور اوکسل یک امعرت  ۱ ٓاومزیش املصح:

 یتلم ےہ۔ ئ  العتم  وریغہ ےک ےیل رامنہ   ےکےیل

  اامعتسل رکےک شقن وک اھجمس اج اتکس ےہ۔ ور رہفتس اک ۔شقن ںیم اشنانت ،العںیتم ا۲

۱۴یلمع اخہک   



 -ٓاےیئ ذنہ نیشن رکی : 

ن شقن اک  اشمدہہ ایک ےہ  شقن ںیم ولعمامت ،العامت ،اصتوری،اشنانت اور روگنں ےکااشرہی اک اامعتسل ایک اجات ےہ    رہفتس و العامت: زعزی ابلطء ٓاپ    

اس رہفتس یک دمد ےس شقن وک ےنھجمس ںیم دمد یتلم ےہ شقن وخاین یک   شقن ےنھجمس ےک ےیل شقن ںیم رہفتس دی اجیت ےہاےس شقن یک رہفتس ےتہک ںیہ 

اخہک اک اشمدہہ رکن رپ اس ںیم  ںیہ دمداگر اثتب وہےت ے ےیل رہفتس اور اشنانت امہر ٓااسین ےک ےیل زعزی ابلطء چین دےی یگ 

ت اور  ام اور سک زیچ ےک ےیل وکن یس العرھگ،درتخ،ٓاسف،ااتپسل،اور ابزار وک وصخمص اشنانت ےک ذرےعی داھکایایگ ےہااکس   وغبر اشمدہہ ےئجیک

 دےیھکی۔  اےس  ںیہ ےئگاشنانت اامعتسل ےئک

 

 

   اامعتسل اور شقن وخاین : شقن ےک

شقن ۔  شقن ںیم وتمسں وک ےنھجمس ےک ےیل یتمس رکچ دای وہاراتہ ےہ اس یتمس رکچ یک دمد ےس مہ شقن ںیم وتمسں وک ھجمس ےتکس ںیہ   

ےیجیلااسی رکن ےس شقن ںیم وموجد اقمم  وکیسن وصخمص تمس  رک   مئوخاین ےس لبق شقن ںیم وموجد وتمسں اور امہرے ارطاف یک وتمسں اک لعت اق 

ایس رطح شقن ںیم ونعان    ایگ ےہ۔ وفراَ  ولعمم وہ اجات ےہ دریس اتکب ںیم وموجد شقن وخاین ےک ےیل ایس اوصل اکاامعتسل ایک ںیمہںیم ےہ؟ہی  

 ںیم ٓااسین یتلم ےہ رہفتس اور یتمس رکچ یک دمد ےس ںیمہ شقن اک ،ذیلی ونعان اور رہفتس اک ااہظر ایک اجاتےہاس رہفتس ےس ںیمہ شقن وک ےنھجمس

 اامعتسل اور شقن وخاین ںیم ٓااسین وہیت ےہ 

 

 

 

 

 :  ی قشم رک  ٓای 

 :اکی اکذغ رپ فلتخم العوتمں اور اشنانت اک اامعتسل رکےک اےنپ ارطاف اک شقن انب۱وسال بمن

 

 ۔ ی 

ان ںیم ےس وکیسن زیچی اےس یت ںیہ ھچک زیچی رظن ٓا    اخہک انبان ےہ اےنپ ارطاف ںیم اےس ذلی ںیم دی یئگ: اجن وک اےنپ ارطاف اک ۲وسال بمن 

 ۔ ی؟ااتسد اس یک دمد رکےئہاخہک ںیم داھکان اچ

 )رھگ،اڑاتوہا ّوکا،وپسل انشیٹس،اگےی،وپٹس ٓاسف،رلی اگڑی،رولیےانشیٹس،تیھک( 

اخہک اک اشمدہہ ےیجیکاور ذلی ےک وساالت ےک وجاابت ےیھکل: چین ۳وسال بمن   ۔ دےییگ 

 

 

 



 

وکیسن تمس اک اامعتسل رکان وہاگ؟  می یک داکن رپ اجن ےکےیل رکسئ۔اعرموک ٓا۱

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

 ۔راہتس یک تمس وکیسن ےہ ؟ ۲

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

رپ وج شقن دای ایگ ےہ اس اک اطمہعل ےیجیک اور    ۹۰اہچرم امجتع یک دریس اتکب اموحل اک اطمہعل ہصح اول اک ہحفص بمن ۴وسال بمن  

 وساالت ےک وجاابت ےیھکل۔ 

 افل: وکےسن االضع ںیم ہعلق ےہ ان ےک انم ےیھکل  

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ (۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اگہ)دنبرےیئب: اشنن انب

 زمدیولعمامت ےک ےیل کنل: 

 داشک ای /ویویٹب/ویک ڈیپای ےس زمدی ولعمامت احلص رکےتکس ںیہ۔

 

 

 

 اہمراٹش یک یعبط استخ ،ںیلصف اور زابن ںیم ونتع   ںیھجمس: ےیئٓا

 ریما علض ریم ی رایتس   ۱۵اہچرم امجتع یک دریس اتکب قبس بمن  وحاہل :

 ( امہرا علض اور امہری رایتس یک یعبط استخ، ااسنن یک ایتر رکدہ زیچوں اور اس یک قیقحت ںیم ومازہن رکان ۱): ٓاومزیش املصح

ازجا ،وصقمص اانج یک دیپاوار وہیت اور سک علض یک وکیسن زیچ اھکن ےک ےیل وہشمر  ئ ص ذغا ( شقن ںیم رایتس اور وکےسن االضع ںیم وصخم۲)

 ای اجاتکسےہ اھکےہ ہی د

۱۵یلمع اخہک   



مسقنم ایک ایگ   اینبد رپ رایتس اہمراٹش وک نیت وصخمص وصحں ںیمیک امہری رایتس اہمراٹش ےہ یعبط استخ  -ٓاےیئ ذنہ نیشن رکی :   

ا

 
ت

رایتس اہمراٹش اک دصر اقمم ےہ،انوپگر رایتس اہمراٹش اک ذیلی دصر اقمم ےہ   العہق ۔ئبمم ئ ےہ۔اسیلح العہق،اہپڑی العہق  اور حطس  رمت

ڑی ہلسلس  یب  ہصح ںیم رحبرعب ےہ ۔رایتس ےک امشیل ہصح ںیم تس ڑپا اہپرایتس ےک رغم۔وگداوری دنی اہمراٹش یک بس ےس یبمل دنی ےہ

و اب
ش
کل
ھھااےہ ۔اہسدری اہپڑی ہلسلس وک رغمیب اھگٹ اہک اجات ےہ۔

مب

ت

شب

اس اہپری ہلسلس یک بس  ئ ےہ اس اہپڑی ہلسلس یک بس ےس اویچن وچیٹ ا

رپ وموجد اہمراٹش ےک یعبط استخ اک شقن اک اشمدہہ رک ےتکس ۹۴یک ہی یعبط استخ اموحل یک اطمہعل ہصح اول ہحفص  ےس اویچن وچیٹ ےہ۔)اہمراٹش

 (ںیہ 

۔اہمراٹش اک زایدہ رت اہمراٹش یک یعبط استخ ںیم وج رفق اپایاجاتےہہی رفق ولصفں اور زابن ںیم یھب رظن ٓاات ےہ ںیلصف اور زابن ںیم ونتع: 

ٓاب  ۔ولصفں یک دیپاوار اک ااصحنر اجیت ںیہ ئ مک ابرش ےک العہق ےس اچہپاناجاتےہ۔اس ےک اطمقب اہیں فلتخم ومسقں یک ںیلصٖف ااگالعہق اوطس اور 

رہعی  ذص  و وہا،یٹم،اور اپین یک دایتسیب رپ رصحنم ےہ مک زایدہ ابرش یک وہج ےس ولصفں ںیم یھب رفق اپای اجات ےہ ۔زراتع رایتس اک روزاگر اک وصخم

رپ وموجد   ۹۵)اس ےک ےیل ہحفص بمنںیہ ۔ابرش ےک وممس ےک العوہ یھب رایتس ےک دورسے العوقں ںیم ھچک ںیلصف احلص یک اجیت  ےہےہ 

 اہمراٹش ےک شقن اک اطمہعل ایک اجاتکس ےہ سج ںیم ولصفں یک ولعمامت دی یگ ےہ ( 

 زایدہ ابرش  اوطس ابرش  مک ابرش 

 اچول  وجار وجار

  وتر ابرجہ

  وساینیب یئکم

ااسنن اکی دورسے ےس گتفگ رکن ےکےیل زابن ای وبیل اک اامعتسل رکات ےہ اور اےنپ ایخالت اک ااہظر دورسوں رپ رکات ےہاکی  زابن ںیم ونتع:

 دورسی  یہ زابن فلتخم العوقں ںیم فلتخم رطوقیں ےس وبیل اجیت ےہ۔العےق یک انمتبس ےس زابن ،وبیل،اافلظ اور ظفلت دبتیلی ٓایت ےہ اس رپ

 زابن  رپ رصحنم ےہ۔ ئ رپ اھبرت ںیم رایوتسں یک لیکشت العاق   دزابن اک ارث ڑپاتےہ دورسی زابن ےک اافلظ اینپ زابن ںیم ٓاےت ںیہ۔ایس اینب

اسکیتین اور ریغ اسکیتین رظن ٓایت ےہ ۔رایتس ےک  رمایھٹ زابن اہمراٹش یک راییتس زابن ےہزابن ےک قلعتم رایتس ںیم   

 ےہ ۔   فلتخم العوقں ںیم رمایھٹ زابن ےک ظفلت ںیم رفق اپای اجات ےہ فلتخم العوقں ںیم وبیل اجن وایل رمایھٹ زابن ذلی ےک دجول ںیم دی یئگ

 فلتخم العےق  وبیل اجن وایل رمایھٹ زابن 

 وکنک وکینک،امولین 

 ودرب  ڑی اھور 

 اخدنی  اریہاین )اخدنیشی( 

 



ےسیج رایتس ےک فلتخم العوقں ںیم   رایتس اہمراٹش یک راییتس زابن رمایھٹ ریہ وت یھب رایتس ےک فلتخم العوقں ںیم فلتخم زابںین وبیل اجیت ںیہ     

امجتع ےک ولگ رےتہ ےہ ان ےک وبےنل یک زابن یھب فلتخم ےہ۔وگرامیٹ،وکالین،وکرکو،وریغہ اہمراٹش ےک ادی وایس امجتع یک   ادی وایس

 روایتی زابن ےہ۔ 

 قشم رکی: ےیئٓا

 ۔درج ذلی وساالت ےک وجاابت ےیھکل۔ ۱وسال بمن 

 اشمدہہ رکےک ےیھکل؟   اک  وقں ںیم وکن وکےسن االضع ٓاےت ںیہ ؟شقنافل۔ اہمراٹش ےک اسیلح الع

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

 ب۔ اےنپ ارطاف ںیم وبیل اجن وایل زابن ےک ھچک اافلظ اور ےلمج ےیھکل۔ 

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

 : چیند ۲وسال بمن  

 

 ےلمج درتس رکےک ےیھکل ۔ ےئگی 

 افل۔ انوپگر اہمراٹش اک دصر اقمم ےہ۔

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

 راٹش ےک امشیل ہصح ںیم رحب رعب واعق ےہ۔ ب۔ اہم

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

 االضع ےک اسےنم واہں یک وبیل اجن وایل رمایھٹ زابن  ےک دنچ اافلظ ےیھکل ۔  ےئ۔دےی وہ ۳وسال بمن  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ افل۔ دنسوھدرگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ب۔ انوپگر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ج۔ وپہن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

دجول ںیم  دےی یگ  شقن اک اطمہعل ےیجیک اور چین دےی ےئگرپ  ۹۷۔امجتع اہچرم یک دریس اتکب اموحل اک اطمہعل ہصح اول ںیم ہحفص بمن ۴وسال بمن 

 وکن یس لصف سک  علض ںیم وہیت ےہےیھکل۔ 

 االضع ےک انم  ںیلصف

  ٓام



  ایپز

  اپکس

 

 العوتمں اور اشنن وک اچہپن رک ان ےک انم ےیھکل۔  ۔ دےی ےئگ۵وسال بمن 

 

 

 زمدی ولعمامت ےک ےیل کنل: 

 داشک ای /ویویٹب/ویک ڈیپای ےس زمدی ولعمامت احلص رکےتکس ںیہ۔

 

 

 

 

 

 

 

  ولطع ٓااتفب و رغوب ٓااتفب  ،دن اک وھچاٹ ڑبا نپ : ںیھجمس  ےیئٓا

 دن اور رات  اتکب اموحل اک اطمہعل قبس : امجتع اہچرم یک دریس:  وحاہل

۱۶یلمع اخہک   



 اس اک ادنراج ایبض ںیم ایک اج اتکس ےہ ۔  ۔اشمدہہ ،رجتہب اور فلتخم ولعمامت اذخ رکےک۱: ٓاومزیش املصح

 ےک درایمن لعت وک اظرہ ایک اجاتکس ےہ۔ ئ ۔ادعاد و امشر اک ادنازہ اگلای اجاتکس ےہ ،ووجاہت اور اتن۲ 

 لکش اک اشمدہہ ےیجیک۔  یئگ دی ابزو  ںیم  -ٓاےیئ ذنہ نیشن رکی :   

 

واہں دن اور سج ہصح رپ   لکش اک اشمدہہ رکن رپ ہی ہجیتن اذخ ایک اجات ےہ ہک زنیم ےک سج ہصح رپوسرج یک اعشںیع ڑپیت ںیہ   اورپ دی یئگ 

واہں رات ااسی امان اجات ےہ۔وسرج حبص  رشمق ےک تمس ےس ولطع وہات ےہاےس ولطع ٓااتفب ےتہک ےہاور بج   وسرج یک اعشںیع ںیہن ڑپیت ںیہ 

  اسیتمس ںیم ڈواتب ےہ وت اےس رغوب ٓااتفب ےتہک ےہ ۔ںیمہ ااسی اتگل ےہ ہک وسرج زنیم ےک ارطاف رگدش رک ات ےہ نکیل ا اشم وک وسرج رغمب یک

 .سج ےس زنیم رپ دن اور رات اک ووجد وہات ےہوہ رصف ااسحس ےہ تقیقح ںیم زنیم وخد ےک دمار رپ رگدش رکیت ےہ

 

 

 

 

 

وہوتاس ںیم اترخی اور دن ےک   وک ھجمس ےئگرےہ ارگ ٓاپ اس نلیک  راک نلیک ۲۰۲۰ارپلی وت ںیمہ ہی اتگل ےہ ہک ہی ی لکش اک اشمدہہ رک اورپ دی یئگ

دوونں اک وتق دباتل وہا رظن ٓاات ےہ ۔اس   ولطع ٓااتفب اور رغوب ٓااتفب اک وتق دےئھکی ولطع ٓااتفب اور رغوب ٓااتفب اک وتق دای ایگ ےہ ۔ العوہ 

 ۔  ںیہ ےٹنھگ ےک ںیہن وہےت  ۱۲مہ وک اکی زیچ اور رظن ٓایت ےہ ہک رہ دن اور رات  اشمدہےںیم

ےٹنھگ رات وہیت ےہ اس ےک ٓاےگ ٓاہتسہ ٓاہتسہ دن ڑبا اور رات وھچیٹ وہیت اجیت ےہ سج وتق دن ڑبا اور    ۱۲ےٹنھگ اکدن اور  ۱۲امرچ ےک البہبش ۲۱

 ۔ ےہ  وجن اس اترخی وک بس ےس ڑبا دن اور رات بس ےس وھچیٹ وہیت ۲۱وجن کت اتلچ ےہ ۔ ۲۱ رات وھچیٹ وہیت ےہ وہ وممس رگام اک وہات ےہ اور ہی

ےٹنھگ اک دن اور   ۱۲ےک دن ربمتس ۲۲کت اتلچ ےہ ۔رھپ اکی رمہبت  ربمتس ۲۲وجن ےک دعب دن وھچاٹ اور رات ڑبی وہیت اجیت ےہ ہی ہلسلس   ۲۱ 

ربمس کت اتلچ راتہ ےہ ۔سج  د ۲۲۔ااسی  ےٹنھگیک رات وہیت ےہ اس ےک ٓاےگ دن اکی رمہبت رھپ وھچاٹ وہات اجات ےہ اور راںیت ڑبی وہیت اجیت ںیہ ۱۲

ور بس ےس ڑبی رات وہیت  ربمس اس اترخی وک بس ےس وھچاٹ دن اد ۲۲وہات ےہ ۔ اک  وتق وممس رسام ہی وتق دن وھچاٹ اور راںیت ڑبی وہیت ںیہ 

امرچ ےس واسپ دوابرہ یہی لمع  ۲۱امرچ کت اتلچ راتہ ےہ۔۲۱ربمس ےک دعب ےس دن ڑبا وہات اجاتےہ اور رات وھچیٹ وہیت اجیت ےہ۔ااسی د۲۲ےہ۔

 اجری راتہ ےہ 



 اترخی ںیم دبتیلی وہیتکس ےہ  نیشن ےیجیکہک اورپ دی یئگ  ہی ذنہ 

 ۔ یقشم رک ےیئٓا

 اک اشمدہہ ےیجیک اور چین دےی یگ  دجول وک لمکم ےیجیک۔  رء اس اسل ےک نلیک ۲۰۲۱۔ ۱وسال بمن

 ۱۲ ۸ ۴ اترخی 

    ےک ہنیہم ںیم ولطع ٓااتفب   یئم

ےک ہنیہم ںیم رغوب   یئم

 ٓااتفب

   

    ونربم ہنیہم ںیم ولطع ٓااتفب  

    ونربم ہنیہم ںیم رغوب ٓااتفب  

 

 ۔ ۔اےنپ اافلظ ںیم ےئیھکل ۲وسال بمن  

 دن اور رات سک وہج ےس ووجد ںیم ٓاےت ںیہ ۔

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

 ۔ذرا وغر ےیجیک۔ ۳وسال بمن  

 ںیم راتہ ےہ نکیل ںیمہ رظن ںیہن ٓاات اس یک ایک وہج ےہ۔  اچدن ٓاامسنس یک رات وک افل ۔اامؤ 

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

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

 ب۔وممس رگام ےک ہب تبسن وممس رسامںیم رپدنے اےنپ رھگوں وک دلجی ولٹ اجےت ےہ ۔وہج ےیھکل۔ 

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

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

 ہی العںیتم اامعتسل ےیجیک۔   >،   <،=۔دن اور رات ںیم وھچاٹ ڑبا نپ ےط ےیجیک۔اس ےک ےیل ۴وسال بمن  

 رات العتم  دن  دن،ہنیہم  امشر بمن

 امرچ ۲۱ ۱

 

 

 

 وجن ۲۱ ۲

 

 

 



 ربمتس  ۲۲ ۳

 

 

 

 ڈربمس ۲۲ ۴

 

 

 

 

 زمدی ولعمامت ےک ےیل کنل: 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31243038494586470412284 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   رتیب ںیھجمس: ےیئٓا

 ریمی رتیب ل اک اطمہعل ہصح اول قبس  :اہچرم امجتع یک دریس اتکب اموح وحاہل:

اخدنان ،اوکسل، ڑپوس ،ان وہگجں اک اشمدہہ رکےک ولعمامت احلص یک اجیتکس ےہ نج دوشارویں ےس مہ زگرےت ںیہ اس رپ  : ٓاومزیش املصح

 رصبتہ رکےتکس ںیہ۔

۱۷یلمع اخہک   

https://diksha.gov.in/play/content/do_31243038494586470412284


ںیت یتنب اجیت ںیہ۔مہ اینپ  دوھچیٹ ومیٹ ابںیت ےتھکیس ںیہ ارطسح امہری اع  وھچےٹ ےس ڑبے وہےت وہےت مہ یئک-ٓاےیئ ذنہ نیشن رکی :  ےیئٓا

 ںیہ۔ایس وک رتیب اپان ےتہک ںیہ۔   ےتگل دنسپ ان دنسپ اجےنن ےتگل ںیہ ۔ٓاہتسہ ٓاہتسہ امہرے ایخالت ہتخپ وہن

 

ےک وااعقت یھبس ےک رھگ ںیم ،رھگ ےک ابرہاور ارطاف ںیم وہےت ںیہ ۔ان وااعقت ےس مہ تہب ھچک ھکیس    لکش اک اشمدہہ ےیجیک۔ارطسح  اورپ دی یئگ

  دےتی ںیہ۔ان ںیم ےس یئک ئ وصتری ںیم اخدناین ارفاد ،رہتش دار اور ڑپوس ےک ولگ داھک  رباتو ںیم دبتیلی ال ےتکس ںیہ۔اورپ  دی یئگےتکس ںیہ اور اےنپ

ےہ ۔وادلنی امہری ایلگن ڑکپرک انلچ اھکسےت ںیہ ۔وبےنل اور رباتو رکن اک رطہقی اتبےت ںیہ  ۔یطلغ وہ وت  رہتش داروں ےس یھکیس  ابںیت ٓاپ ناےنپ

 ہی اھکسےت ںیہ ۔  یسک رطح دساھر 

ےت  مہ اےنپ ارطاف ںیم وہن وایل ابوتں وک دھکی رک تہب ھچک ھکیس ےتکس ںیہ ۔امہرے دوتس ،ایلیہسں سک رطح ابت تیچ رک 

دہعف وت ان  سک رطح رکےت ںیہ؟ااسی مہ بس ھچک ریغ وسحمس وطر رپ ھکیس ےتیل ںیہ۔یئکئ ںیہ؟ڑپکے ےسیک ےتنہپ ںیہ؟وکےسن لیھک ےتلیھک ںیہ؟ڑپاھ 

 رکن ےتگل ںیہ۔ ؤیہ یک رطح ربات

 

 قشم رکی:  ےیئٓا

 ےیھکل۔  ء یک اچر رطسییھب داع   ئوک  ئ۔ٓاپ  ن اید یک وہ۱وسال بمن 

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

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

 واےل ولیھکں ےک انم ےیھکل۔  اجن۔ رگوپ یک لکش ںیم لیھک ۲وسال بمن  

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

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



 ےگ بج  ی ۔ٓاپ ایک رک ۳وسال بمن  

 ریپ لسھپ ایگ اور وہ ڑچیک ںیم رگ ایگ۔  افل۔اوکسل اجےت وتق ٓاپ ےک دوتس اک 

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

 ب۔ابغ ںیم دو وھچےٹ وّچبں ےک ڑگھجے رشوع ںیہ۔ 

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

 اجیل ںیم سنھپ ایگ۔  ئیّلب اک ریپ رٹگ ںیم یگل وہ ج۔ 

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

 ۔اےنپ مہ اسہی ےک اطمقل ذلی یک ولعمامت اذخ ےیجیک اور ایبض ںیم درج ےیجیک۔ ۴وسال بمن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔افل۔مہ اسہی یک تینک؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔ب۔مہ اسہی سک زابن ںیم ابت رکات ےہ؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ج۔ اس ےک اخدنان ںیم ارفاد ےنتک ںیہ  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اکی زیچ ےیھکل؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ئ پ ےک دنسپ یک وک ٓایئگ  ئد۔اس ےک ذرےعی انب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ و۔مہ اسہی ےک رھگ ںیم وموجد ڑیپ وپدے اور دروتخں ےک انم ےیھکل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ٓاپ ےک اخدنان اک رجشہ ایتر ےیجیک ۔اخدنان ںیم وموجد ارفاد یک اصتوری اپسچں ےیجیک اور ان ےس ٓاپ اک لکش ےک اطمقب   ۔چین دےی ےئگ ۵وسال بمن 

 رہتش ےیھکل۔ 

 



 زمدی ولعمامت ےکےیل کنل: 

 داشک ای /ویویٹب/ویک ڈیپای ےس زمدی ولعمامت احلص رکےتکس ںیہ۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اکمین  لقنںیھجمس : ےیئٓا

 اخدنان اور ڑپوس ںیم وہن وایل دبتایلیں ۔ ل اک اطمہعل ہصح اول قبس  : امجتع اہچرم یک دریس اتکب  اموح  وحاہل :

 ۔وعیس اخدنان ںیم ارفاد ےک اکی دورسے ےس اقلعتت یک اچہپن وہیت ےہ۔ ۱:ٓاومزیش املصح

  ، ومت اور اشدی یک وہج ےس وہن وایل دبتیلی ( یک واضتح وہیت ےہ۔ شئارفاد یک دعتاد ںیم یمک ای زایدیت )الثمَ،دیپا ۔ اخدنان ںیم ۲ 

۱۸یلمع اخہک   



۔وہ مک زایدہ وہیت ریتہ ںیہ  ریتہںیہن  یسیج اخدنان ںیم ااسنونں یک دعتاد فلتخم وہ یتکس ںیہ۔ہی دعتاد ہشیمہ اکی  -ٓاےیئ ذنہ نیشن رکی : 

اخدنان ےک ولوگں ںیم یمک ہی زایدیت وہیت ےہ۔ٓاپ ن داھکی وہاگ ےک اشدی ےک دعب یچچ ای اھبیھب امہرے  ۔اخدنان ےک ارفاد یک اشدی یک  وہج ےس 

لسن دیپا وہیت ےہ ۔اس   وہیت ےہ۔یئنای ومت ےک وہج ےس یھب ارفاد ےک دعتاد ںیم دبتیلی  شئ۔دیپا اور وھپیھپ ای  نہب دورسے رھگ یئگ ئ رھگ ٓا

 اخدنان ڑباتھ ےہ۔  رطح

 لکش اک اشمدہہ ےیجیک۔   دی یئگابزو ںیم 

 

ضعب وتق میلعت احلص رکن ےکےیل ڑلےک ڑلایکں دورسے رہش ںیم اجےت ںیہ۔ایس رطح ونرکی،اجترت وریغہ ےک ےیل رھگ ےک   

اکمین "ےتہک  لقن رطح اکی اقمم ےس دورسے اقمم رپ رےنہ ےک ےیل اجن وک " ولگ دورسی ہگج اجرک رےنہ ےتگل ںیہ۔اس

 اکمین یک وہج ےس اخدنان ںیم ارفاد یک دعتاد مک زایدہ وہیت ریتہ ںیہ۔   لقن،ومت اور اشئںیہ۔اشدی،دیپ

اخدنان ےک امتم ارفاد اک زگارالکشم  وےسی وےسی رصف یتیھک رکےک  اخدنان ںیم ولوگں یک دعتاد ےسیج ےسیج ڑبیتھ یئگ  

ڑبے  ۔رہش ڑبےنھ ےگل اس ےیل روزاگر یک التش ںیم ااسنن اہجں اکم الم واہں اجرک  رےنہ اگل۔ اکروابر یک رتیق وہیت یئگ ےئنوہایگ۔اجترت اور ےئن

 ۔ اس ےیل اخدنان وھچےٹ وہےئگ اخدنان رھکب ےئگ

یھبک  رگی رایوتسں اور ریبون اممکل ںیم اجن اک انتبس یھب تہب ڑبھ ایگ ےہ۔ربوسں ےس میلعت اور ونرکی ےک دصقم ےس د زگہتش یئک

 رفد اےنپ یہ کلم ےک یسک دورسے رہش ںیم راتہ ےہ ۔اس ےیل اخدنان دبل راہ ےہ۔  ئاکی رفد ریبوین کلم وہات ےہ وت وک ئوک اک یھبک اخدنان 

 

  (۔ایک ٓاامسن ںیم ارگنزیی رحف وی ںیہ  رپدنے یھب لقن اکمین رکےت ںیہ ۔ذغا اور نکسم ےک ےیل ان تنگ رپدنے لقن اکمین رکےت

(V  وصخمص وتق ںیم اکی ہگج ےس دورسی ہگج اجےت ںیہ ۔ھچک  رگوہ وک ٓاپ ن داھکیےہ؟ ہی رپدنے رہ اسل  ےک  یسیج لکش انب رک وسنہں

 رپدنے اڑرک تہب دور اجےت ںیہ اور ھچک  رقبی ےک اقمامت رپ اج رک رےتہ ںیہ۔

 قشم رکی:  ےیئٓا

 اخدنان یک ولعمامت ذلی ےک ونعان ےک تحت  احلص ےیجیک۔ ےئوہ  : لقن اکمین ےئک۱وسال بمن 

وکاسن  ں اگؤ  ئافل۔ اس اخدنان اک ٓااب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےہ؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 



 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ب۔ اخدنان ےک لقن اکمین یک وہج ایک ےہ؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ج ۔ اخدنان ےک رسرباہ اک  ہشیپ ایک ےہ؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےئد۔ وہ اخدنان لقن اکمین رکےک وکےسن اسل ٓا

 ۔ لقن اکمین رکن واےل رپدنوں یک ولعمامت احلص ےیجیک اور ےیھکل۔ ۲وسال بمن  

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

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

 ۔ ذلی ےک وساالت ےک وجاابت دےیجی۔ ۳وسال بمن 

 افل۔  لقن اکمین ےک ینعم ایک ےہ؟ 

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

 ب۔ ٓاپ یک  راےی ےک اطمقب رپدنے لقن اکمین ویکں رکےت ںیہ؟ 

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟ج۔وعیس اخدنان ویکں وھچےٹ وہےت ےئگ

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

 

 

 

 ےنھکیس ےک )رتیب( اسموی وقحق  ںیھجمس : ےیئٓا

 ریما سّمرت شخب اوکسل  ۱۹اہچرم امجتع یک دریس اتکب  اموحل اک اطمہعل ہصح اول قبس بمن  وحاہل:

 ردی اک ذجہب دیپا وہات ےہ،اق وک اجےنن اک ومعق اتلم ےہ۔ دئرگوہ ںیم اکم رکن یک وہج ےس اکی دورسے ےک قع : ٓاومزیش املصح
 
دئاہن  ہ

الصتیح ڑبیتھ ےہ، ااسنن رسرگم راتہ ےہ،الکس روم ںیم اور اس ےک ابرہ یھبس مہ رصع اسیھت اکی اسھت اکم رکےت ںیہ ۔اکی اسھت ےتلیھک  

 ور ااسنن ےک ےیل اکی اسھت دختم رکن اک ومعق اتلم ےہ۔ ںیہ۔اےنپ ٓاس اپس یک زیچی ،زبرگ ااسنن اور عم 

۱۹یلمع اخہک   



 اوکسل ںیم مہ میلعت-ٓاےیئ ذنہ نیشن رکی :   
س
لی ااں ےتنب ںیہ۔مہ  ہ   احلص رکن ےک ےیل ٓاےت ںیہ۔اس دوران تہب اسرے دوتس اور 

۔اکی اسھت نفٹ اھکےت ںیہ۔اوکسل ےک اقثیتف رقتابیت ںیم  ںیہ ےک اسھت اسھت ےتلیھک یھب   ئرکےت ںیہ ۔ڑپاھ  ئاکی دورسے یک دمد ےس ڑپاھ

اکم مہ اکی اسھت رکےت ںیہ ۔رگوہ   ا رنھک اور اجسان دنسپ رکےت ںیہ۔اےسی یئکہصح ےتیل ںیہ۔ریس و رفتحی ےک ےیل اجےت ںیہ۔امجتع وک اصف رھتس

 اکم رکن ںیم فطل ٓااتےہ۔امجتع ےک رہ ےچب وک فطل ٓاےی اس ےک ےیل مہ ایک رکےتکس ںیہ؟ےک اسھت  ں ںیم اسویھت

 

ہ لی ااں ٓااسین ےس ئ وک مک رظن ٓاات ےہ۔ای مک انس  اوکسل ںیم فلتخم ڑلےک ڑلایکں ےتلم ںیہ۔ان ںیم ےس ھچک وّچبں 
س
داتی ےہ۔ ھچک دوتس،

 و ں یک رضورںیت مہ ےسفلتخم اور اخص وہیت ںیہ ۔ان ےک اسھت رےنہ ےس یہ مہ ان ےک رضوروتں وک  لچ ںیہن ںیتکس
ہ لی
س

۔اےنپ اےسی دوتس، 

اک قح ےہ ۔وکحتم یھب اےسی ابلطء ےک ےیل فلتخم وصنمےب لمع  ےنھجمس ےتگل ںیہ۔وصخمص رضورںیت رےنھک واےل یھبس ابلطء وک میلعت احلص رکن

اور ان یک وحہلص  ےیئ۔ٓاپ ےک ملع ںیم وصخمص رضورںیت واےل ابلطء وہ وت رساکری وصنموبں ےک لعت ےس ان ےک وادلنی وک اتبںیم الیت ںیہ 

 رکی۔ ئ ازفا

 ےہ۔ میلعت یھبس ےک ےیل اسموی  اگ ہک   ےئوصتری اک اشمدہہ رکن رپںیمہ ذنہ نیشن وہ اج چین دی یئگ

 

رسرپتس وکشش رکےت ںیہ ہک ڑلیک یھب میلعت احلص  وہسںیتل ایہمیک ںیہ۔یئک ڑلویکں ےک میلعت ےک ےیل وکحتم ن یئک

ےیل ان ےک میلعت ںیم   وک اھبنسانل ،اپین رھبان،رھگ ےک اکم  وریغہ ڑلویکں وک وسےپن اجےت ںیہ۔اس ویئں۔نکیل یھبک یھبک وھچےٹ نہب اھب ےرک

 رواکوٹ دیپا وہیت ےہ اور یمیلعت ہلسلس وٹٹ اجات ےہ ۔ڑلویکں وک یھب میلعت یک سّمرت احلص رکان اچےہ۔ 

 قشم رکی:   ےیئٓا

 ولمجں ںیم ان انمبس ظفل اگل رکےک ےیھکل۔  : دےی ےئگ۱وسال بمن 

 ےس لمکم وہات ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اکم ٓااسینئ ثحب رکن ےس وک/افل۔اکی دورسے یک دمد



 کی یسیج /فلتخم وصختیص ےک احلم ڑلےک ڑلایکں وہےت ںیہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ب۔اوکسل ںیم ا 

 ےگ؟ ۔ارگ ٓاپ وکوصخیص رضورایت ےک احلم ابلطء لم وت ٓاپ ایک رکی ۲وسال بمن  

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

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

 ؟ ۔ وکحتم وصخیص رضورایت ےک احلم ابلطء وک ،وکن وکیسن وہسایلت اور وصنمےب ایہم رکایت ںیہ ۳وسال بمن 

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

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

 رواکوٹ ٓایت ےہ؟   ںیم۔ نک ووجاہت یک انب رپ ڑلویکں ےک میلعت۴وسال بمن  

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

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

 ۔ ےنھکیس ےک اسموی وقحق رپ اکی رقفہ ےیھکلاور دویار رپ اپسچں ےیجیک۔ ۵وسال بمن 

اطبلِ ملع ن داہلخ ایل ۔اس یک اسہقب اوکسل ےک قلعتم ولعمامت   اکی ےئن ےئوہ  ےئں ےس ٓارسے اگؤ۔ٓاپ یک الکس ںیم یسک دو ۶وسال بمن  

 احلص ےیجیکاور ےیھکل۔ 

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

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

 : زمدی ولعمامت ےک ےیل کنل

 

  وصخمص رضورایت رےنھک واےل ااسنن اور اسحیسٓاےیئ ںیھجمس : 

  ریمی ذم داری اور اسحیس ۲۰اہچرم امجتع یک دریس اتکب اموحل اک اطمہعل قبس بمن  وحاہل :

 ردی :  ٓاومزیش املصح
 
دئاہن   اک ذجہب دیپا وہات ےہ،اق  رگوہ ںیم اکم رکن یک وہج ےس اکی دورسے ےک قعدی وک اجےنن اک ومعق اتلم ےہ۔ہ

تیح ڑبیتھ ےہ، ااسنن رسرگم راتہ ےہ،الکس روم ںیم اور اس ےک ابرہ یھبس مہ رصع اسیھت اکی اسھت اکم رکےت ںیہ ۔اکی اسھت ےتلیھک  الص 

 ںیہ۔اےنپ ٓاس اپس یک زیچی ،زبرگ ااسنن اور زعمور ااسنن ےک ےیل اکی اسھت دختم رکن اک ومعق اتلم ےہ۔ 

۲۰یلمع اخہک   



 وصخمص رضورت دنم ارفاد ےک ںیئت ریمی ذم داری :   -ٓاےیئ ذنہ نیشن رکی : ٓاےیئ 

وروہےت ںیہ۔اےسی ارفاد وک وعایم اقمامت رپ وطر رپ ہی یسک احدہث یک وہج ےس امسجین وطر رپ عم  مہ ںیم ےس دنچ ولگ دیپایشئ  

 اور دوتقں اک اسانم رکان ڑپات ےہ ۔اس ےیل اںیھن وصخمص وہسںیتل اور دمد یک رضورت وہیت ےہ۔  یئک رواکوںیٹ

ور ےتہک ںیہ ۔ٓاپ ن اوکسل اور اےنپ ارطاف  امسجین وطر رپ زمکور صخش وک عمزعزی ابلطء وصخیص  رضورایت یک یئک ںیمسق وہیت ںیہ۔  

 ںیم وگاگن،رہبا،انانیب صخش داھکی وہاگ۔ 

 

رک ےتلچ وہےئ انانیب صخش وک داھکی وہاگ۔دیفس ڑھچی یک دمد ےس انانیب صخش وعایم اقمامت رپ ٓااسین ےس  ٓاپ ن راہتس رپ اہھت ںیم دیفس ڑھچی ےل

یسک یک یھب دمد ےک ریغب  ےئل لچ رھپ اتکس ےہ۔ھچک امعروتں ںیم ٹفل ےکرقبی زنمل ےک بمن ربلی رطزرحتریںیم ےھکل وہےئ وہےت ےہ۔اس

اوکسل ،اکجل اور ھچک امعروتں ںیم ٓاپ ن ڑیسویھں ےس لصتم ڈولھان راہتس انب وہا داھکی  امعروتں ںیم انانیب ارفاد یسک یھب زنمل رپ اج اتکس ےہ۔ ایسی

ور ااسنن وک ڑچےنھ ارتن ںیم ٓااسین وہیت ےہ۔ایس رطح رہبے ااسنن ےک ےیل ااشروں  وہاگ۔اےس رپمی ےتہک ےہ۔اس رپمی یک وہج ےس عم 

ان   زابن  اامعتسل یک اجیت ےہ۔اتہک اےس ےنھجمس ںیم ٓااسین وہ۔وصخیص رضورایت رےنھک واےل ااسنن ےس ںیمہ دیھب اھبؤ ںیہن رکان اچےئہ۔ہکلب یک

 ردی ےس شیپ ٓاان اچےئہ۔ان ںیم ےس یئک ااخشص   اےسی ںیہ وج اینپ عم
 
ورتی رپ اغبل ٓارک ٓاےگ ڑبےھ ںیہ ۔ےسیج امرہراقہص  ےستبحم اور ہ

 وکیئاڑ ۔ ومیقیس اکر رودنیرنیج ،اکی اہھت ےس زمکور ریتاک رشداگدساھدنچرن ،انانیب

 

ارطاف ای اخدنان ںیم   امہرے اخدنان اور العہق ےک ارفاد یک دںیتق انھجمس ،وتق ڑپےنھ رپ ان یک دمد رکان اسحیس الہکاتےہ۔امہرے

 ردی ےک اسھت شیپ ٓاان اچےئہ ۔الثم  یسک انانیب صخش اک اہھت ڑکپ 
 
رک  فیعض رمضی اور وصخمص رضوروتں واےل ارفاد ےک اسھت ںیمہ تبحم اور ہ

 راہتس اپر رکاان اچےئہ۔اسحیس یک وہج ےس مہ ںیم دمد رکن یک وخاشہ ڑبیتھ ےہ۔ 

 قشم رکی:  

 

 ٓای 

ور ےہ ای وصخمص رضورت واال ااسنن ےہ ۔وت اس ےک ےیل ٓاپ ایک رکی ےگ؟ٓاپ وک  زی ابلطء رھگ ںیم ،ڑپوس ںیم امیبر ےہ وکئ عم۔ زع۱وسال بمن 

 ۔ اتگل ےہ اس ےک اسےنم حیحص اک اشنن اگلےئ اور وج ان درتس ےہ اس ےک اسےنم طلغ اک اشنن اگلےیئ وج درتس

  اھکن ےک ےیل دانی اچےیئ ااپؤڈ امیبر ااسنن وک و ۱

دادا اجن وک اورپ ریھک وہئ اتکب اکنےنل ںیم  ۲

 دمد رکان اچےئہ  

 

  ان انیب صخش دےنھکی رپ اےس اتسان اچےئہ  ۳

  دادا ،دادی ےک اسھت یسنہ ذماق رکان اچےئہ ۴

 

 



امیبر ااسنن ےک اسےنم اویچن ٓاواز ںیم یٹ۔وی   ۵

 دانھکی اچےئہ۔

 

  ۲وسال بمن  

 

ھن

لک

 ے۔ابیمہ لعت 
ی

 ۔ 

 انانیب : ربلی زابن ::رہبہ :۔۔۔۔۔۔۔۔۔ افل :

 ب: ٹفل : زہنی::ڈولھان واال راہتس :۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 : انانمبس ظفل اکٹ دےیجی۔۳وسال بمن  

 ۔دیفس ڑھچی/ویہپں وایل رکیس یک دمد ےس انانیب رفد راہتس اپر رکات ےہ۔ ۱

 /راقہص ےہ۔  ۔دساھ دنچرن ولگاکرہ۲

 ور ےہ ٓاپ ایک رکی ےگ؟  ۔ رھگ ںیم دادی اجن وک ایپس یگل ےہ وہ ےنلچ ےس عم ۴وسال بمن  

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

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

ورتی رپ اغبل ٓاےئ ںیہ ۔ ان یک ۔امسج ںیم وصخمص رضورایت رےنھک واےل اےسی اکایمب ااخشص یک رہفتس ایتر ےیجیکوج اینپ عم  ۵ وسال بمن

 ولعمامت اصتوری ےک اسھت ایبض ںیم درج ےیجیک ۔ 

 زمدی ولعمامت ےک ےیل کنل: 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31251274468817305613255 

 داشک ای /ویویٹب/ویک ڈیپای ےس زمدی ولعمامت احلص رکےتکس ںیہ۔

 

 

 مظن و سن یک اتیمہ و رضورت  :ںیھجمس ٓاےیئ   

م وسن ۲۱ہصح اول قبس بمن  اہچرم امجتع یک دریس اتکب اموحل اک اطمہعلوحاہل :

ط

 

ن

      ،اامتجیع زدنیگ ےک ےیل 

۲۱یلمع اخہک   

https://diksha.gov.in/play/content/do_31251274468817305613255


 ردی  : ٓاومزیش املصح
 
دئاہن  اک ذجہب دیپا وہات ےہ،اق  رگوہ ںیم اکم رکن یک وہج ےس اکی دورسے ےک قعدی وک اجےنن اک ومعق اتلم ےہ۔ہ

الصتیح ڑبیتھ ےہ، ااسنن رسرگم راتہ ےہ،الکس روم ںیم اور اس ےک ابرہ یھبس مہ رصع اسیھت اکی اسھت اکم رکےت ںیہ ۔اکی اسھت ےتلیھک  

 ور ااسنن ےک ےیل اکی اسھت دختم رکن اک ومعق اتلم ےہ۔ ںیہ۔اےنپ ٓاس اپس یک زیچی ،زبرگ ااسنن اور عم 

مظن و سن اک بلطم ایک ےہ؟ مظن و سن بک رکان ڑپات ےےہ؟ مظن و سن یک رضورت اہکں ڑپیتھ ےہ ؟ اس یک اتیمہ ایک  ٓاےیئ ذنہ نیشن رکی :

وکاسن  ااتسد ابلطء وک لکش اک اشمدہہ رکا ےک اور اکی ابمہثح دقعنم رکےک اھجمسےئ اگ۔چین دی یئگ لکش اک اشمدہہ ےیجیک ۔لکش ںیم قبےہ؟ اس ےک اطم 

 واہعق شیپ ٓاای اس رپ وغر ےیجیک ۔وصتری اک اشمدہہ رکےک ٓاپ ن وج ہجیتن اذخ ایک ےہ اےنپ ااتسد وک اتبےیئ۔ 

 

 

اخمن ،وضرزی اوراصہمئ ان ونیتں ےک وادلنی ن ےط ایک ہک رگام ےک لیطعتت ںیم رفتحی ےک ےیل اجیئ ےگ۔اےکس ےیل اوھنں ن   

حبص یھبس ولگ اکیف دری کت اگڑی اک راہتس دےتھکی رےہ۔نکیل اگڑی ٓائ یہ ںیہن ۔وفن  ۔رفتحی وک اجن ےک روز اکی اخص اگڑی اک ااظتنم یھب ایک 

ایک ٓاپ اتب ےتکس ںیہ ہک رفتحی ںیم دب یمظن سک وہج ےس ۔ےگنرکن رپ ولعمم وہا ےک اگڑی ےک ڈراویئر وک یہی ںیہن ولعمم ےک بس ولگ اہکں عمج وہ

 ؟ ےگ ےکےیل ٓاپ وکیسن رتبیک اتبیئوہئ؟ایسی دب یمظن اٹےنل  

یسک اکم وک ااجنم دےنی ےک ےیل مظن وسن رضوری وہات ےہ۔مظن و سن اک بلطم ایک ےہ؟مہ سک رطح اکم رکی ےگ،بک رکی   

رکی ینیب ےس اور درتس وہات  مہ اکم دورسوں ےک اسھت رکےت ںیہ وت ہی اخہک زایدہ اب   ےگ؟اس اک اخہک ایتر رکان یہ مظن و سن یک یلہپ ڑیسیھ ےہ۔ارگ

رک ن  ےہ۔ہی ےط رکان وہات ےہ ہک سک وک ایک اکم رکان ےہ۔اب وہ اکم سک رطح ااجنم دای اجےئ۔ہی رہ رفد وک اےنپ وطر رپ ےط رکان وہات ےہ ۔اکم  

 ےہ۔اکم ںیم یسک اکی ن یطلغ یک  یترہ رفد کیھٹ رطح ےس رکراہ ےہای ںیہن اس رپ رظن رینھک ڑپدای وہ ااکم ۔واولں ںیم اتل لیم ینیقی انب وہاتےہ 

ام رکان وہات ےہ۔اھکن ےک ےیل وکن وکےسن وکپان    وت اکم ایھچ رطح لمکم ںیہن وہات ےہ۔

ت
 

رھگ ںیم امہمونں وک اھکن رپ دموع ایک ایگ بت یھب ان

ر وہاگ؟وہ بس اسامن رھگ رپ وموجد ےہ ای رخدی رک الان وہاگ ؟امہمونں اک اابقتسل سک رطح ایک اجےئ؟ایسی  انبیئ اجےئ ؟ اس ےک ےیل ایک اسامن دراک 

ایسی وھچیٹ رقتابیت ںیم یھب ارگ مظن و سن یک اینت اتیمہ ےہ وت اوکسل ،اگؤں ،علض ،رایتس اور    ںیہ۔ یئک ابںیت وادلنی ابرکی ینیب ےس ےط رکےت

یگ؟ااسی مظن و سن اہکں اہکں ایک اجات ےہ؟ٓاپ یک ڑپاھئ اک مظن و سن،  اظنم الچ ن ےک ےیل مظن و سن یک ینتک اتیمہ وہاک  تکلم ےسیج ڑبے اقمام 

 الکس اک مظن و سن ، اوکسل اک مظن و سن وریغہ روزاہن وہوت اکم حیحص وہات ےہ ۔ 

 ٓاےیئ قشم رکی: 

 : رھگ ںیم امہمونں وک  اھکن رپ دموع ایک ایگ ےہ۔اس اک مظن و سن ٓاپ سک رطح رکی ےگ؟ ۱وسال بمن 

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

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

 



 ت مظن و سن ےس ادا یک اجیت ےہ؟ : ٓاپ ےک رھگ ںیم اور ارطاف ںیم وکن وکیسن رقتابی۲وسال بمن  

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

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

 ۔ٓاپ یک اوکسل ںیم امرٹین وکن وکن ےس اکم ااجنم داتی ےہ؟اس یک رہفتس انبےئ۔  ۳وسال بمن  

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

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

 ۔چین دےی ےئگ دجول ںیم وکیسن رقتابیت ںیم مظن و سن یک رضورت ڑپیتھ ےہ ۔انمبس ہگج رپ حیحص اک اشنن اگلیئ۔  ۴  وسال بمن

 اشنن اگلیئ رقتابیت ےک انم  بمن امشر

  اشدی  ۱

  اھکان انبن ےک ےیل  ۲

  اگؤں ںیم ہتفہ اک دن  ۳

  اطمہعل و لیھک  ۴

 

ےس  ۔ےلھچپ اسل ٓاپ یک اوکسل دنب یھت ۔ ٓاپ ن ڑپاھئ ےک ےیل اور لیھک ےک ےیل سک رطح مظن و سن ایک ؟ الکس رچیٹ اور وادلنی ۵وسال بمن 

 وشمرہ رک ےک اخہک ایتر ےیجیک   ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

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

 زمدی ولعمامت ےک ےیل کنل: 

 داشک ای /ویویٹب/ویک ڈیپای ےس زمدی ولعمامت احلص رکےتکس ںیہ۔

 

 عئ اور ان ےک اامعتسل ےک افدئے  و رتف اور ربخ راسین ےک ذرا  دجدی اور رپن ٓادمٓاےیئںیھجمس:

 ٓادم ورتف اور ربخ راسین   ۲۲اہچرم امجتع یک اتکب قبس بمن وحاہل:

ہ:ٓاومزیش املصح
ّ
 ،اکمن وریغہ فلتخم زیچی (  امیض اور احل یک زیچوں ےک اامعتسل ںیم رفق وک التبای اجاتکس ےہ۔)الثم ٓادم و رتف ےک ذراعئ ، سک

 ٓادم و رتف ےک ذراعئ   ٓاےیئ ذنہ نیشن  رکی:

۲۲یلمع اخہک   



 ۔ایک ٓادم و رتف اک بلطم ٓاپ اجےتن ںیہ؟اکی اقمم ےس دورسے اقمم کت ٓان ،اجن وک ای رفس وک ٓادم ورتف ےتہک ںیہ  

ےک ںیہ؟ایک یھبس ذراعئ ٓادم و رتف ےک ےیل اامعتسل وہےت ںیہ؟ایک ذراعئ ٓادم و رتف   چین دی یئگ وصتری اک اشمدہہ ےیجیک ۔ایک اس وصتری ںیم دےی ےئگ 

 ایخل  ےگنامعتسل وہےئ وہ ںیم ا ںیہ؟وہ سک زامہن مابیق ذراعئ یھب ٓاپ ن اامعتسل ےئک

 

؟اس ےک ابرے ںیم اےنپ دووتسں اور ااسذتہ ےس ابتدئل

 ےیجیک۔ 

 

وت ااسنن ن اےس اگل اگل دور ںیم ٓادمو رتف  ںیہ ہی ٓادم و رتف ےک ذراعئ   اورپ دی یئگ وصتری ےس ٓاپ ےک ایک ذنہ ںیم ٓاراہ ےہ؟ارگ

ےک   ےک ےیل اامعتسل ایک ےہ۔اس وصتری ںیم امیض اور دجدی دور ےک ذراعئ ںیہ۔لیب اگڑی ،وھگڑا اگڑی،اپیکل ہی ذراعئ ااسنن امیض ںیم ٓادم رتف

ںیہ الثم رلی اگڑی ، وہائ  ںیم رتیق ایہتف ذراعئ ووجد ںیم ٓاےئ ٓاج ےک دجدی دور ۔نکیل ےیل اامعتسل رکات اھت۔اس ےیل ہی واسلئ رپان   واسلئ ںیہ 

 اہجز ،رحبی اہجز ،راٹک،اور رٹیمورٹنی وریغہ۔ 

 ربخ راسین ےک ذراعئ :)رپان اور دجدی(

ذرہعی اامعتسل رکےت ںیہ؟چین دی اصتوری ںیم ھچک ذراعئ دےی   ربخ راسین اک بلطم ایک ےہ؟ ٓاپ ربخ ای اغیپم اچہپن ےک ےیل وکاسن 

راعئ اہکں اور ےسیک اامعتسل وہےت ںیہ ؟ٓاپ ےک ذان اک وغبر اشمدہہ ےیجیکاور اتبےیئ ہی ہک ہی ذراعئ سک اکم ےک ےیل اامعتسل وہےت ںیہ ؟ہی ےئگںیہ؟

 رھگ ںیم وکاسن ذرہعی اامعتسل ایک اجات ےہ ؟ 

 

ری اک اشمدہہ ایک وہ وت ہی ہجیتن اتلکن ےہ ہک ہی ذراعئ اغیپم راسین ای ربخ راسین ےک ذراعئ ےہ۔فلتخم مسق یک ولعمامت ارگ ٓاپ ن ان اصتو 

ابدنھ رک ربخ یجیھب اجیت یھت،یسک ٓادیم وک    یھٹچاحلص رکان ای ولعمامت  دورسوں کت اچہپن وک ربخ راسین ےتہک ےہ۔دنچ دصویں ےلہپ وبکرت ےک ریپ وک 

ہی امتم یھب ربخ راسین وہیت یھت ۔اس ےک دعب ےک زامن ںیم ربخ راسین ےک ذراعئ ںیم اتر اور ڈاک یک دختم اک اامعتسل رشوع وہ ایگ۔ جیھب رک 

ےس تہب دلج ربخ چنہپ اجیت   اجےت ںیہ۔سجےئکاامعتسل دخامت ٓاج یک ہب تبسن تہب تسس یھت۔ٓاج ےک زامن ںیم ربخ راسین ےک زیت رت ٓاالت 

ےس   ں،ومابلئ،وفن وریغہ ےسیج ربخ راسین ےک ذراعئ ےس یئک ولوگےبعش ںیم وہن اگل۔رڈیوی،یٹ۔وی، ارٹنین   رہےہ۔ربخ راسین اک اامعتسل اب 

ںیب ہی  یھب ربخ راسین ےک ذراعئ  راہطب اقمئ ایک اجاتکس ےہ۔اس ےیل ااسنن ےک ذرہعی انبےئوہےئ ایسروں اک اامعتسل وہات ےہ۔اابخرات ، راسالت ،اتک 

 ںیہ ۔



امیض ےک دور یک ہب تبسن دجدی دور ےک ٓادم و رتف ےک ذراعئ زیت راتفر اور وفحمظ ںیہ ایکس وہج ےس وتق اور تنحم یک تچب وہیت ےہ ۔اور   

 ےک احلم ےھت نکیل دجدی دور ںیم تسس  وتق اتیمہ رفس ٓااسن اور دلج وہات ےہ ۔زامہنٔ دقمی ںیم ربخ راسین ےک وج ذراعئ اامعتسل وہےت ےھت۔وہ اس

چنہپ اجیت   وسحمس وہن ےگل ویکہکن دجدی دور ںیم اغیپم راسین ےک ےیل وج ذراعئ اامعتسل وہےت ںیہ وہ زیت رت ںیہ سج ےس مک وتق ںیم دلج از دلج ربخ

م اچنہپان ٓااسن وہ ایگ ےہ ۔اس ےیل ٓادم رتف اور ربخ  یسک یھب وکن ںیم ربخ راسین ےک دجدی ٓاالت یک وہج ےس اغیپداین ےکےہ۔ٓاج ےک اس دور ںیم 

اور امہری روزرمہ زدنیگ ںیم اس یک اتیمہ اور رضورت ڑبھ یئگ ےہ۔نکیل ٓادم ورتف اور ربخ راسین  ےک   ںیہ  راسین ےک ذراعئ یھب دبتلی وہ ےئگ

 اموحل ٓاولدہ وہات ےہ ۔ ےس  ذراعئ رضورت ےک تحت یہ اامعتسل رکان اچےئہ۔الب رضورت ان ذراعئ اک اامعتسل رکن

 ٓاےیئ قشم رکی : 

 :رگوہ ےس ان انمبس ظفل اگل ےیجیک۔ ۱وسال بمن

 افل: یٹ۔وی ،ارٹن ین،رڈیوی،اتکب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ب:ااسنن،اجونر،لیب اگڑی،راٹک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔ابیمہ لعت ےیھکل۔ ۲وسال بمن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اناقلب ہّصح  :ایک::رحصا:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔ ٓاپ ایک رکی ےگ۔  ۳وسال بمن 

 افل ۔ دعنی وک اکی اغیپم دلج از دلج دورسے اگؤں اچنہپان ےہ۔اس ےک ےیل وہ اغیپم راسین اک وک اسن ذرہعی اامعتسل رکےاگ؟ 

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

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

 ب۔ راٹک یک وصتری انبےیئاور اس ںیم وخش امن رگن رھبےیئاور اس ےک وکئ دو اامعتسالت ےیھکل۔ 

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

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

 رپ وموجد ریپرگاف وک  وغبر ڑپےئیھ اور وساالت ےک وجاابت ےیھکل۔  ۱۳۵،۱۳۶ج۔ اہچرم امجتع یک دریس اتکب اموحل اک اطمہعل ہّصح اول ہحفص بمن 

  ےس ٓادم و رتف اور ربخ راسین ےک ذراعئ ںیم درہج دنبی ےیجیک۔ رگاف ںیمریپ

 ٓادم و رتف ےک ذراعئ  ربخ راسین ےک ذراعئ 

  



  

  

  

 

 ےئگ واسلئ ںیم ےس وکاسن وہلیس زیت اور وکاسن تسس ےہ ۔رتبیت ےس ےیھکل۔ ۴وسال بمن  

 

 ۔چین دی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اہجز،دگاھ،۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔لیب اگڑی، ااسنن،رٹیمو، وہائ 

 ۔ ایک ٓاپ وک ربخ راسین ےک ذراعئ یک اتیمہ یتگل ےہ؟ویکں ؟ ۵وسال بمن

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

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

 زمدی ولعمامت ےک ےیل کنل: 

 داشک ای /ویویٹب/ویک ڈیپای ےس زمدی ولعمامت احلص رکےتکس ںیہ۔

 

 

 

 

 

 

 ںیھجمس :

 

   دقریت ٓاافت ،ےب وممس ابرش ،الیسب،ززلہل،انسیمٓای 

 دقریت ٓاافتاک اطمہعل ہّصح اول قبس  : امجتع اہچرم یک دریس اتکب اموحلوحاہل :

واہعق ےک دعاد وامشر اک ادنازہ اگلای اجاتکس ےہ    اشمدہات ،رجتابت اور فلتخم ولعمامت اذخ رکےک ایبض ںیم درج ایک اجاتکس ےہیسک :ٓاومزیش املصح

 اور اس واہعق ےک ووجاہت اور اتنئ ےک درایمن ابیمہ لعت وک اتبای اجاتکسےہ 

۲۳یلمع اخہک   



یتلچ وت   یھ ارثک مہ ےتنس ںیہ ہک وکئ احدہث وہ ایگ۔ںیہک ززلہل ٓاات وت ںیہک السب ٓاات ےہ۔ںیہک ٓادندقریت ٓاافت  -ٓاےیئ ذنہ نیشن رکی :   

 ںیہک یلجب رگیت ےہ۔ںیہک اٹچںین یتکسھک  ںیہ وت ںیہک اوےل ڑپےتںیہ ۔

ان احداثت ںیم یئک ولگ زیمخ وہےت ںیہ ۔ھچک ولگ الہک وہاجےت ںیہ ۔ولوگں ےک رھگ رگ اجےت ںیہ ۔اپوتلں اجونر رم اجےت ںیہ  

دح اصقنن وہات ےہ۔ولوگں یک روز رمہ زدنیگ اتمرث وہیت ےہ۔اےس   ۔دنچ احدوثں ںیم وتیھکں ںیم ڑھکی لصف ربابد وہ اجیت ےہ۔امل و دتل اک ےب

  اےسیالن ےکےیل اکی زامہن گل اجات ےہ۔  رپ دوابرہ ومعمل
ہ
 ے احداثت ےس ںیمہ ربھگاان ںیہن اچ

ی

 

ن
۔اس ےک رب سکع ان ٓاافت اک اقمہلب اس رطح 

 ایک اجےئ اس ابرے ںیم ولعمامت احلص رکان افدئےدنم وہات ےہ۔ 

امہرے کلم ںیم وصخمص ونیہمں ںیم یہ ابرش وہیت ےہ۔اےس ومیمس ابرش ےتہک ےہ۔اہمراٹش ںیم وجن،وجالئ،اتسگ،ربمتس :ےب وممس ابرش 

ان اچر ونیہمں ںیم ابرش وہیت ےہ۔رباست ےک وممس ےک العوہ دورسے دونں ںیم وہن وایل ابرش وک ےب وممس ابرش ےتہک ےہ۔ےب وممس ابرش  

وقں ںیم ولگ وممسِ رسام یک ںیلصف اگلےت ںیہ۔رسام ںیم وہفق وہفق ےسڑھچاکؤ یک امدنن ابرش وہ وت ولصفں وک افدئہ  ےس یئک اصقنانت وہےت ےہ ھچک الع

ٓاےئ   وہات ےہ۔نکیل اس رعےص ںیم ابرش زیت وہوت تیھک ںیم اپین عمج وہاجات ےہ ۔رسام یک ںیلصف ڑسن اک رطخہ دیپا وہات ےہ۔اس وتق ٓام وک ومر

 ن وہات ےہ۔ وہں وت اس اک یھب اصقن

مہ دنی ںیم الیسب اک ٓاان ےتہک  اجیت ےہ اےسھ حطس ڑب رباست ےک وممس ںیم یھبک یھبک نیت اچر دن لسلسم ابرش وہیت ےہ وت دنی ےک اپین یک الیسب:

اجےت ںیہ۔ ےچب،ومیشی اور  انت ڈےھب یک وہج ےس دنی ےک انکرے ےنب وہےئ اکماپین ٓاابدی ںیم دالخ وہاجاتےہ۔الیس ںیہ۔ابرش ان رےک وت 

 ااسنونں ےک ڈوب رک الہک وہن اک ادنہشی وہات ےہ۔الیسب ےک اپین ںیم اکیف زور وہات ےہ الیسب یک اپین ںیم ریتان رطخانک وہات ےہ۔ 

 

 ززلہل: 

 

زنیم ےک ادنر اٹچونں ںیم رحتک وہیت ریتہ ےہ ۔سج ےک وہج ےس ااچکن اٹچونں یک ہہت ںیم رہلی دیپا وہیت ںیہ۔ھچک وحملں کت  

رپان   انت رلز اجےت ںیہ۔رھگ یک زیچی ادرھ اُدرھ رگیت ںیہ ۔ےچک اور ۔اہجں ززلہل ٓاات ےہواہں ےک اکمزنیم یتلہ ےہ اےس ززلہل ےتہک ںیہ 



ںیہ۔وہ ڈریھ ںیم دبتلی وہاجےت ںیہ۔اس ڈریھ یک چین دب رک ااسنن الہک وہاجےت ںیہ ۔ یئک ولگ زیمخ وہےت ںیہ ۔ززلہل اکمانت ڈےھ اجےت 

 ےک رمزک ےک رقبی زایدہ اصقنن وہات ےہ۔ 

دنچ ڈنکیس راتہ ےہ ۔ززلہل   ززلہل ںیم اپوتلں اجونر رمےت ںیہ اور زیمخ وہےتےہ۔ززلہل ٓان رپ وحاس ابہتخ ںیہن وہان اچےئہ۔ززلہل 

۔اس ےیل ااسنن الہک وہاجےت ںیہ۔انچہچن ہی ااسحس وہےت یہ ہک ززلہل ٓاراہےہ یسک گنلپ ای زیم  ںیہ ٓان رپ مہ رپ ٓاس اپس یک وزین زیچی رگ یتکس 

  وہن اک ادنہشی مک وہاجاتےہ۔ سج یک وہج ےس مسج رپ وکئ وزین زیچ رگرک زیمخ ای دروازے ےک وچٹھک ےک چیب ڑھکے رںیہ  ےک چین ھٹیب اجیئ

ہگج   ززلہل ےک وتق اوکسل ںیم وہوت وفرا زیم ےک  چین ھٹیب اجےئ اور ززلہل مھت اجن ےک دعب اطقر انب رک ابرہ اوکسل ےک دیمان ںیم ای یلھک 

 ںیم عمج وہ اجےئ۔ 

۔اکی اکی رہل نیت اچر زنمہل    ںیہ ےہ اس وتق ززلہل یک وہج ےس دنمسر ںیم تہب ڑبی ڑبی رہلی دیپا وہیت   سج وتق دنمسر ںیم ززلہل ٓااتانسیم:

 ۔ ہی رہل ی تہب زیت راتفر ےس ٓارکاسلح ےس ٓارک رکٹایت ںیہ ۔ ان رہلوں وک انسیم رہلی ےتہک ںیہ ۔ امعرت ےک اسموی وہ یتکس ںیہ 

ں انسیم ٓااجےئ وت اصقنانت تہب زایدہ وہےت ںیہ ۔ان رہلوں ںیم وج ااسنن ای اجونر رھگ ِاجےت ںیہ اسلح رپ ااسنونں یک یتسب ٓاابد وہ اور واہ  

ل ےب سب وہےت ںیہ۔ ان اک رہلوں ےک اپین ںیم ڈوب رک رمن ےک العوہ وکئ اچرہ ںیہن وہات۔ 
ھلک ن
 وت وہ ان رہلوں ےک اسےنم 

 

 ٓاےیئ قشم رکی:  

 ۔ٓاپ ایک رکی ےگ؟ ۱وسال بمن

 پ ےک اگؤ ں ںیم الیسب ٓان واال ےہ۔ افل ۔ٓا

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

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

 ززلہل اک ااسحس وہات ےہ۔  ںیم وموجد ںیہ اور یھبتب۔ٓاپ اوکسل 

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

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

 ۔ چین دےی ےئگ وساالت ےک وجاابت دےیجی۔ ۲وسال بمن  



 افل۔ ےب وممس ابرش یک وہج ےس ولصفں وک وکن وکن ےس اصقنانت وہےت ںیہ؟اےنپ اافلظ ںیم ےیھکل۔ 

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

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

 ؟ یم یک وہج ےس اسلح اور زنیم سک رطح اتمرث وہیت ےہب۔ انس 

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

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

 افت رپ ینبم ربخ وک التش ےیجیکاوررصتخمایبن ےیجیک۔ ۔ اابخر ںیم ٓائ وہئ دقریت ٓا۳وسال بمن  

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

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

دجول وک لمکم ےیجیک۔رکچی وہایئ ،)دنمسری وطافن ااسنن ےک ذرہعی ٓان وایل رپاشیاینں دی یئگ ںیہ ۔ ذلی ںیم دنچ دقریت ٓاافت اور ۴وسال بمن  

ےک چین دب رک ےنلیھک واےل ےچب زیمخ وہ   ان ،اکی زمکور درتخ رگ ایگاسا ،(وٹاٹ وہ رھگ،یلجب رگن ےس ومت،دو رلی اگڑویں اک ٓاسپ ںیم رکٹ

 ر ےک ےنٹھپ ےس ٓاگ گل اجان ،وہائ اہجز ےک اڑان  رھبےت وتق اس ںیم رخایب ٓاان۔ 

 

د

 

 ی
سلن
 ےئگ،ربف ےک رگن ےس روزرمہ زدنیگ اتمرث وہان،

 ااسنن ےک ذرےعی ٓان وایل رپاشیین  دقریت ٓاافت  بمن امشر

۱   

۲   

۳   

۴   

 

 ولعمامت ےک ےیل کنل: زمدی  

 

 ٓاابدی ںیم ااضہف اور زنیم ںیم اپین یک حطس  ٓا ےیئ ںیھجمس :

 ؟  ایک مہ اموحل وک رطخے ںیم ڈال رےہںیہ وحل اک اطمہعل ہّصح اول  قبس :اہچرم امجتع یک دریس اتکب ام وحاہل :

۲۴یلمع اخہک   



،رجتابت اور فلتخم ولعمامت اذخ رکےک ایبض ںیم درج ایک اجاتکس ےہیسک واہعق ےک دعاد وامشر اک ادنازہ اگلای اجاتکس ےہ   اشمدہات:ٓاومزیش املصح

 اور اس واہعق ےک ووجاہت اور اتنئ ےک درایمن ابیمہ لعت وک اتبای اجاتکسےہ۔ 

 -ٓاےیئ ذنہ نیشن رکی :   

تبسن یف ااحلل ٓاابدی ںیم رثکت ےس ااضہف وہا  اشمدہہ رکن رپ ہی ذنیہ ںیم ٓاات ےہ ہک ےلہپ یک ہبچین دی یئگ دوونں اصتوری اک  ٓاابدی ںیم ااضہف :

 ےہ۔ 

 

ںیم امہری کلم یک رمدم امشری وہئ اس وتق ٓاابدی  ۲۰۱۱وڑ یھت ۔رک ۳۶ںیم رمدم امشری وہئ اس وتق امہرے کلم یک ٓاابدی  ۱۹۵۱ 

 رکوڑ یھت۔ ۱۲۵

زگہتش اسھٹ اسولں ںیم امہرے کلم یک ٓاابدی نیت انگہ ڑبھ یئگ۔اب یھب وہ ڑبھ ریہ ےہ۔وج اایشء مہ اموحل ےس رضورت ےک ےیل   

 احلص رکےت ںیہ ۔ان یک امگن ےب دح ڑبھ یئگ ےہ۔اس ےک اصقنانت ذلی ےک اطمقب ےہ۔ 

 یک رطف اجرےہ ںیہ۔ ۔داہیوتں ںیم روز اگر یک یمک وہیئگ۔روز اگر ےک ےیل داہیت ےک ولگ رہشوں ۱

۔رہشوں یک ٓاابدی اجنگن وہیت اج ریہ ےہ۔رہشوں ںیم ٓاابدی ےب احتہش ڑبھ یئگ ےہ۔ولوگں وک رےنہ ےکےیل ہگج ںیہن لم ریہ ےہ۔رہش ےک  ۲

 ے ۔ ارطاف تیھک ےھت،یلھک ہگج یھت، واہں اب یئن ایتسبں ٓاابد وہیئگ ںیہ۔یئن ایتسبں اور راےتسانبن ےکےیل واہں ےک درتخ وتڑن ڑپ

رخدیےت ںیہ۔امتم ڑبے رہشوں ںیم ان  ۔رہشوں ںیم اکم رپ اجن ےکےیل تہب ابمل افہلص ےط رکان ڑپات ےہ۔اس ےیل رہش ےک ولگ وسارایں ۳

یک وہا ںیم ہی دوھاں اشلم وہ راہ ےہ سج ےک ہجیتن ںیم رہشوں ںیم رےنہ   وسارویں ےس اخرج وہن واےل دوھیئ یک دقمار تہب زایدہ ےہ۔رہش

 واےل ولوگں ںیم اسسن یک امیبرایں وہن یگل۔ 

وشنوامن  ۔ٓاابدی ڑبےنھ یک وہج ےس یھبک یھبک دنگے اپین یک اکنیس اکاظنم اتمرث وہات ےہ۔سج یک وہج ےس یتسب ںیم اپین رک اجات ےہ ۔اس ںیم رھچم ۴

 وں یک وہج ےس ریلمای،لیف اپ ،نکچ اینگ،ڈوگین،یسیج امیبرایں یتلیھپ ںیہ۔اپےت ںیہ ۔رھچم

 ٓاابدی ڑبےنھ یک وہج ےس رہشی ویتسبں رپ رخاب ارثات رمبت وہےت ںیہ۔  

 زنیم ںیم اپین یک حطس: 



 

 اورپ دی یئگ لکش اکاشمدہہ ےیجیک اور وساالت ےک وجااب ت دےیجی۔  

 ۔اورپ دی یئگ وصتری داہیت یک ےہ ای رہش۱

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یک؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔دنی ںیم ولگ وکن وکےسن اکم رکےت رظن ٓارےہ ںیہ؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲

 

 اور ذلی ےک وساالت ےک وجاابت دےیجی۔  اورپ دی یئگ  وصتری اک اشمدہہ ےیجیک 

۔وصتری اک اشمدہہ رکن رپ ٓاپ وک وصتری ںیم ایک رظن ۱

 ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ٓاراہےہ؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ایک ہجیتن اذخ رکی  ۔اس وصتری ےس ٓاپ۲

 ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےگ؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

یہ وہیت ےہ۔اس    اپین امتم اجدناروں یک ےب دح امہ رضورت ےہ ٓاہتسہ ٓاہتسہ ٓاابدی ںیم لسلسم ااضہف وہ راہ ےہ۔رباست وت ےلہپ یسیج 

 ات ےہ،اس اک اامعتسل وہ اس ےیل مہ دنب ریمعت رکےک اپین روک رےہ ںیہ۔ےیل اپین ان اکیف وہ راہےہ۔ابرش اک زایدہ رت اپین ہہب اج

ھچک ولگ ونکی وھکدن یک اجبےئ وبرولی وھکدن ےگل ںیہ ۔اپین اکنےنل ےک ےیل ڈنیہ پمپ اامعتسل رکن ےگل ںیہ۔پمپ ںیم یھب رتیق   

اب ارثک  ۔یلجب ےک ذرےعیےنلچ واال پمپ یھب درایتف وہا ےہ۔وہ ریہ ےہ۔اےسی پمپ یک درایتف وہئ ےہ وج ڈزیل اامعتسل رکےک الچای اجاتےہ

 ہگج ولگ ڈزیل ای یلجب ےک ذرےعی اکم رکن واال پمپ اامعتسل رکےت ںیہ۔ 

 ٓاابدی ےب احتہش ڑبےنھ ےس اب رگام ںیم اپین یک تلق وسحمس وہن یگل ےہ۔ 

 

 



 ۔دجول لمکم ےیجیک۔  ۱وسال بمن 

  ںیم امہرے کلم اھبرت یک ٓاابدی ۱۹۹۱
ولعمامت اذخ ےیجیک اور اتبےئ ہک ایک ٓاپ وک ٓاابدی ںیم رفق رظن 

 ۔ ٓاات ےہ؟اور وہج اتبےیئ 

   ںیم امہرے کلم اھبرت یک ٓاابدی  ۲۰۰۱

   ںیم امہرے کلم اھبرت یک ٓاابدی  ۲۰۱۱

 

 ۔ایک رکی الھب!  ۲وسال بمن  

اس ںیم ےس وخب دوھاں اتلکن ےہ۔ٓاپ ےک راےئ ںیم اےس  اگڑی رشوع رکن رپاگڑی ےہ۔  رپاین ںیم رےنہ واےل ٓاپ ےک اھبئ ےک اپس ئبمم

 ؟ ایک رکان اچےئہ

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

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

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

۔امہری زدنیگ ںیم اپین یک تہب اتیمہ ےہ۔ااسنن فلتخم اکومں ےک ےیل اس اک اامعتسل رکاتےہ۔چین دجول ںیم اپین  ےک اامعتسل اور  ۳وسال بمن 

 اس یک اتیمہ ےک قلعتم اصتوری انب رک وخش امن رگن رھبےیئ۔

   

   

 ولوگں ن اپین یک تچب رکان اچےئہ۔اس ونعان رپ فلتخم رقفےانبےیئاور ےیھکل۔  ۔ٓاابدی ںیم ااضےف ےک اسھت اسھت۴وسال بمن  

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

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

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

                                    

 



 اورپدی یئگ وصتری اک اشمدہہ ےیجیک ۔اس وصتری ںیم ٓاپ وک ایک رظن ٓاات ےہ؟اےنپ اشمدہات اک ادنراج ےیجیک۔ (۵وسال )

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

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

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

 زمدی ولعمامت ےک ےیل کنل: 

ےس زمدی ولعمامت احلص رکےتکس ںیہ۔ ویک ڈیپای   داشک ای /ویویٹب/

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


