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. 

 

30لک ربمن :  ٹنم 45لک وتق:               االسایمت )ہصح افل( ریثکاالاختنیب وساالت   

 

:ومعیم دہاایت  

۔  وغر ےس ڑپںیھ اور امتم وساالت لح رکںی۔1  

۔ رہ ریثکاالاختنیب وسال ےک حیحص وجاب رپ دارئہ اگلںیئ اسیج ہک ےچین دی یئگ اثمل ںیم داھکای ایگ ےہ۔2  

اک داراوکحلتم وکن اس ےہ؟اثمل: اپاتسکن   

 )ا( رکایچ  )ب( الوہر  )ج( االسم آابد   )د( اشپور

۔ ےنھکل ےک ےئل اکیل/یلین روانشیئ اامعتسل رکںی۔ یچک لسنپ ےک اامعتسل یک ااجزت ںیہن ےہ۔3  

یک وصرت ںیم وجاب طلغ وصتر ایک اجےئ اگ اور  ےنھکل۔ ریثکاالاختنیب وساالت ںیم یسک وسال ںیم اکی ےس زایدہ وجاابت اک ااختنب رکےن ، اکٹ رک ای اٹم رک 4

 اس اک وکیئ ربمن ںیہن دای اجےئ اگ۔

( ربمن ںیہ ۔1.5( ریثکاالاختنیب وساالت دےی ےئگ ںیہ رہ وسال ےک )20ہصح افل:  اس ہصح ںیم )  

 

 انہم اامعل ںیم ااسنن ےک وھچےٹ ڑبے امتم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔درج وہں ےگ۔ 

امنزںی)د( وثاب)ج(     )ا(  اکم  )ب( انگہ    

1 

 وبڑےھ امں ابپ یک دختم ےس تلفغ 

ارج ےس رحمویم ےہ)د( ومعمیل انگہ ےہ)ج(    )ا(  اطخ ےہ  )ب( درتس ےہ  

2 

ہ اہلل ہیلع ےن رقآن دیجم ظفح رک ایل اھت۔ 

 

ت
م
ح
 رضحت اشہ ویل اہلل   ر

اسل یک رمعںیم 11)د( اسل یک رمع ںیم 10)ج(   اسل یک رمع ںیم 7)ب(   اسل یک رمع ںیم 6 )ا(    

3 

 غیلبت ےک ینعم ںیہ۔ 

دے دانی)د( ااسحن رکان)ج(     )ا(  اچنہپ دانی  )ب( تحیصن رکان  

4 

 جح اک ارحام  ابدنےنھ یک رقمرہ ہگج وک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےتہک ںیہ 

ینم)د( اقیمت)ج(          )ا(  انمکس جح  )ب( افصء رموہ  

5 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ انزل وہیئامہ راضمن وہ ےہ سج ںیم آامسین اتکب    

رقآن دیجم)د(            الیجن)ج(    )ا(  وترات  )ب( زوبر  

6 

 یکین یک رطف البےن ےک ےئل رقآن دیجم ےن ظفل۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اامعتسل ایک ےہ 

زٰوکۃ)د(     و ۃ)ج(     
صلٰ

 )ا(  ذرکیٰٰ  )ب( وصم  

7 

 دنی ےک ابرے ںیم ااجزت ںیہن ےہ 

تحیصن یک)د( غیلبت یک)ج(     )ا(  ربج یک  )ب( لمع یک  

8 
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 ااقتستم ےک یظفل ینعم ںیہ 

دوڑےت رانہ)د( ڑبےتھ رانہ)ج(     )ا(  دیسےھ ےتلچ رانہ  )ب( رک اجان  

9 

 اے اامین واول مت رپ روزے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رک دے ےئگ ںیہ 

رفض)د( لفن)ج(                        )ا(تنس  )ب( اعمف                           

10 

 رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ارثک اسھت اھٹبےئ ریغب اھکان ہن اھکےت ےھت 

ےٹیب وک)د(   دوتس وک)ج(     )ا(  اسمہےئ وک  )ب( میتی وک  

11 

 یتنج وخانیت یک رسدار ںیہ 

رضحت آہیس)د( رضحت رممی)ج(    )ا(  رضحت افہمط   )ب( رضحت دخہجی  

12 

 رضحت املسن افریس  ریض اہلل ہنع اےنپ آپ وک ۔۔۔۔۔۔۔ اک رفزدن  ےتہک ےھت  

االسم اک)د( ونب رقہظی اک)ج(     )ا(  رقشی اک  )ب( الہ تیب اک  

13 

 وج صخش امہرے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رپ رمح ںیہن رکات ، وہ مہ ںیم ےس ںیہن 

وعروتں)د( وھچوٹں)ج(    )ا(  ڑبوں  )ب(زبروگں  

14 

ینعم ںیہروزہ ےک وغلی    

گنت وہان)د( ڑبانھ)ج(     )ا(  اھکان انیپ  )ب( رک اجان    

15 

 ابت تیچ اک آاغز وہان اچےیہ 

ےلگ ےنلم ےس)د( ےصغ ےس)ج(     )ا(  السم ےس  )ب(ےنسنہ ےس  

16 

 رضحت افہمط یک وادلہ ںیہ 

رضحت ام ہملس)د( رضحت زبنی)ج(     )ا(  رضحت  وسدہ  )ب( رضحت دخہجی  

17 

ایہل ےس رماد ےہتیشخ    

رمےن اکڈر)د( ااسنونں اک ڈر)ج(    )ا( اہلل اک ڈر  )ب( دنبوں اک ڈر  

18 

 انب الیبسل ےک ینعم ںیہ 

اسمہہی)د(     اسمرف)ج(     )ا( ابپ  )ب( رہتش دار  

19 

 اہجد ںیم ہصح اتیل ےہ اےس ۔۔۔۔۔۔۔ ےتہک ںیہ 

خ
خ  

 وج  ش

وفیج)د( اغزی)ج(          اجمدہ )ب(                     )ا(  دیہش  

20 
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70لک ربمن :  وساالت ااشنیئ رطز ( باالسایمت )ہصح   ہٹنھگ 20       لک وتق:   

:ومعیم دہاایت  

۔۔  وغر ےس ڑپںیھ اور امتم وساالت لح رکںی1  

۔ اکی وسال اکی ای اکی ےس زایدہ وصحں رپ لمتشم وہ اتکس ےہ۔2  

۔وک وجاب دےنی ےک ےیل اامعتسل رکںی۔ ےنکل ےک ےئل وکیئ ااضیف ہحفص ںیہن دای  اجےئ اگ. رہ وسال ےک ےچین دی یئگ اخیل ہگج 3  

۔  ےنھکل ےک ےئل اکیل/یلین روانشیئ اامعتسل رکںی۔ یچک لسنپ ےک اامعتسل یک ااجزت ںیہن ےہ۔4  

4 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

اور اس ےک االطصیح ینعم ایک ںیہ؟ )افل(  روزے اک وہفمم  

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

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

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

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

۔اک رتہمج ںیھکل  " ٰ
ُ
َ
َح
ْ
ر ا ي ُ
َ
 ل
ُ
َ
َح
ْ
ر ا ي َ
َ
 )ب( " نَمْ ل

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

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

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

 )ج( ربصو لمحت ےک ینعم ایبن رکںی۔

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

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

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

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

21 

4 

 

 

 

 

3 

 )افل(    رعیب ںیم دعل ےک ایک ینعم ںیہ ؟ رشتعی ںیم دعل ےس ایک رماد ےہ؟

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

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

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

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

۔اک رتہمج ںیھکل  اِقٰ" َ

خ

ارَِم االاخ
َ
َم ََم

َ ِ
م
َ

 

ت

ُ
ُ الا

 

ْت

 

ا ب ُعِث
َ
َ
َ

خ

 )ب( " اِن

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

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

22 
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3 

 

 

ارم ابرعملوف اور یہن نع ارکنمل ےس ایک رماد ےہ؟)ج(   

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

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

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

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

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

 

4 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

3 

اسمرف ےک وقحق ایبن رکںی۔)افل(       

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

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

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

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

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

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

 )ب( تحیصن اک وہفمم ایبن رکںی۔ 
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