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

 

:ومعیم دہاایت  

ور امتم وساالت لح رکںی۔1 ۔  وغر ےس ڑپںیھ ا  

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

راوکحلتم وکن اس ےہ؟اثمل: اپاتسکن  اک دا  

 )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  

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

 اس اک وکیئ ربمن ںیہن دای اجےئ اگ۔

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

 

۔زٰوکۃ ےک ینعم ںیہ   

مک وہان)د( ور اپک وہان)ج(   ڑبانھ ا رخچ رکان)ب(      عمج رکان)ا(      

1 

د ےہ  ۔رعش ٰیلعم وموج  

ورپ   )د(                           آامسونں ےس ا آامسن رپوچےھت )ب(          آامسن رپاسوتںی )ج(   ےلہپ آامسن رپ)ا(      

2 

ےن االسم یک یلہپ دجسم ریمعت یک۔ ملسو هيلع هللا ىلص رضحت دمحم    

اغر وثر ںیم)د( ابقء ںیم)ج(               وہ یک اہپڑی رپ  افصء یک اہپڑی رپ )ا(  )ب( رم  

3 

 االسم یک یلہپ درس اگہ ےہ۔ 

دجسم البل)د( دجسم ابقء)ج(    دجسم وبنی)ب(    دجسم اٰیصق)ا(      

4 

  ۔اک اخص بقل ےہ  ملسو هيلع هللا ىلص یبن ارکم  

میلک اہلل)د( ذحیب اہلل)ج(       روح اہلل)ب(     الاعلنیمرتمح)ا(    

5 

 وجنکیس رکےن واال صخش الہکات ےہ۔  

یخس)د(            ل دنسپ)ج(   ادتعا لیخب )ب(    افکتی اعشر)ا(    

6 

۔دہع ےک ینعم ںیہ    

ودعہ)د(     لمحت)ج(     درزگر)ب(    ربص )ا(      

7 

ؤد ہیلع االسلم رپ  انزل وہےن وایل  ااہلیم اتکب ےہ۔   رضحت دا

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

8 
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 رضحت یلع ارملیضت ریض اہلل ہنع اک دور الختف ےہ۔ 

است اسل ون امہ)د( ھچ اسل ون امہ)ج(    اپچن اسل ون امہ)ب(    اچر اسل ون امہ)ا(      

9 

 آرخت ہپ نیقی رےتھک ںیہ۔  

ومنم)د( رشم)ج(                       اکرف)ب(                            انمقف)ا(                    

01  

 تنس ےک یظفل ینعم ںیہ۔  

الوگ رکان)د(   ااطتع رکان)ج(   تبحم رکان)ب(    ریپوی رکان)ا(      

11  

 دجسم وبنی ںیم رےتہ ےھت۔  

ااحصب دمہنی)د( ااحصب ہفص)ج(   ااحصب ہکم)ب(    ھف )ا(  
لک

  ااحصب ا

21  

 رضحت زمحہ ریض اہلل ہنع دیہش وہےئ۔  

زغوہ ربیخ ںیم)د( زغوہ دنخق ںیم)ج(   ہ ادح ںیم)ب(    زغو وہ دبر ںیمزغ)ا(    

31  

 اافیےئ دہع ےس آسپ ںیم ڑباتھ ےہ۔  

ضغب)د( افنق)ج(                    االتخف)ب(                   اامتعد)ا(      

41  

 سک وسرت ںیم لغچ وخر یک ذمتم یک یئگ ےہ۔  

وسرۃاانلس)د( ۃوسرۃ ازمحل)ج(    وسرۃ اقلفل)ب(     رۃ الیفوس)ا(      

51  

د ےہ۔رقآن دیجم ںیم    اصمرف زٰوکۃ  یک دعتا  

آھٹ )د( است)ج(                   ھچ)ب(   اپچن)ا(           

61  

ن یس وسرت یک التوت رکےن یک تہب تلیضف ےہ۔ہعمج  ےک دن وک   

وسرۃ کلم)د( وسرۃ نیسٰی)ج(    ھف)ب(   
لک

وسرۃ ا وسرۃ ہعمج)ا(      

71  

ےن ہکم رکمہم ںیم ایقم ایک۔ملسو هيلع هللا ىلص ےک دعب یبن ارکم  االعن وبنت     

ابرہ اسل کت)د( ایگرہ اسل کت)ج(   دنپرہ اسل کت)ب(    ریتہ اسل کت)ا(     

81  

 ایمہن روی اایتخر رکےن واال صخش یھبک ںیہن وہات۔  

رسیئ)د(     گنت دتس)ج(   نئمطم)ب(     )ا( وخاحشل  

91  

۔رضحت یلع ریض اہلل ہنع اک قلعت اھت   

ونب زخموم ےس)د( ونب ادس ےس)ج(          ےس ونب اہمش )ب(                   ونب رقشی ےس)ا(      

02  
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70لک ربمن :  وساالت ااشنیئ رطز ( باالسایمت )ہصح   ہٹنھگ 20       لک وتق:   

:ومعیم دہاایت  

ور امتم وساالت لح رکںی1 ۔۔  وغر ےس ڑپںیھ ا  

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

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

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

4 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

ایک بلطم ےہ؟)افل( آرخ ت رپ اامین رےنھک اک   

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

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

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

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

د ےہ َ؟   )ب( " اصمرف زٰوکۃ  ےس ایک رما

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

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

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

اصبح اصنب ےسک ےتہک ںیہ ؟)ج(   

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

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

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

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

21 

4 

 

 

 

 

3 

۔داب ںیھکلامنز ہعمج ےک اچر آ )افل(      

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

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

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

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

 )ب( " ال يدخل الجنة قاطع" اک رتہمج ںیھکل۔

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

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

22  
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3 

 

 

د ےہ )ج(  ؟رفس رعماج ےس ایک رما  

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

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

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

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

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

 

4 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

3 

ےن نک ابوتں رپ تعیب یل؟ملسو هيلع هللا ىلص یبن ارکم  )افل(       

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

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

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

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

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

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

د ےہ؟   )ب(    ومااخت دمہنی ےس ایک رما

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

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