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EXAMINATION-2022 (URDU)  

. 

 

50لک ربمن :  )ہصح افل( ریثکاالاختنیب وساالت ردو  ا  ہٹنھگ 1        لک وتق:         

 

: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  

 اثمل: اپاتسکن اک داراوکحلتم وکن اس ےہ؟

ای)ا( رک  )ب( الوہر  )ج( االسم آابد   )د( اشپور  

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

 اجگ  ا  اور ایک ۔ ریثکاالاختنیب وساالت ںیم یسک وسال ںیم اکی ےس زایدہ وجاابت اک ااختنب رکےن ، اکٹ رک ای اٹم رک ےنھکل یک وصرت ںیم وجاب طلغ وصتر4

ای اجگ  ا ۔اس اک وکیئ ربمن ںیہن د  

( ربمن ںیہ ۔2( ریثکاالاختنیب وساالت دےی ےئگ ںیہ رہ وسال ےک )52ہصح افل:  اس ہصح ںیم )  

 

 مظن " دمح " ےک اطمقب بس  اک اخقل ےہ۔  

نج)د( رفہتش)ج(   ااسنن )ب(     اہلل اعتٰیل)ا(    

1 

 امس رکنہ یک اشندنیہ رکںی۔  

م آ)ج(   اتکب()د                             اپاتسکن)ب(                   االسم آابد )ا(     

2 

 " قبس اے ونط وت الستم رےہ" ےک اطمقب ابب ربیخ۔۔۔۔۔۔واعق ےہ۔  

ولباتسچن ںیم)د( ربیخ وتخپوخناہ ںیم()ج              اجنپب ںیم)ب(           دنسھ ںیم )ا(    

3 

۔۔۔۔۔۔۔۔ ےتہک ںیہ۔ زیچ، ہگج ای صخش ےک انم وک اخص رگارمئ یک رو ےس یسک یھب    

امس رکنہد()   امس ریمض)ا(      امس رعمہف)ب(           امس اخص)ج(   

4 

 زنیم اک  اضتمد ےہ۔  

ابدل)د( آامسن()ج               اچدن)ب(   وسرج)ا(      

5 

رقبی ےہ۔ےک تنج اعیقبل ۔۔۔۔۔۔     

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

6 

ےہ۔ ۔۔۔۔۔۔اک رتمادفدفا   

اخص)د(     رقابن()ج     کین)ب(      اعم)ا(    

7 

 دشکل اظنروں اور وخوصبریت یک وہج ےس تنج ریظن اہک اجات ےہ۔ 

اکاغن وک)د( دنشور وک)ج(   ریمشک وک)ب(   رمی وک )ا(    

8 
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دیپاوار۔۔۔۔۔۔۔۔۔یک  وہج ےساحلص  یک اج یتکس ےہ۔ زریع زنیم ےس زایدہ   

ونیشمں اور اسکن)د( ادوایت اور اھکد ج()         اھکد اور ونیشمں)ب(   اور ادوایت اسکن)ا(     

9 

 اہلل اعتیل ٰ  اک ودعہ ےہ ہک اکی یکین ےک دبےل ںیم وثاب ےلم ا ۔  

وس ویکینں اک)د( رتس ویکینں اک)ج(                      ویکینں اک اچپس)ب(                           دس ویکینں اکا()                   

10 

ےہ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔ امضتن ےک ینعم  ظفل    

اامتن)د(   ذہم داری ()ج   ااسحس)ب(   وعشر )ا(      

11 

یک اعدںیت اگبڑ داتی ےہ امں ابپ اک ےب اج:وچبں    

امحتی رکان  )د( ہصغ)ج(               الڈ ایپر(ب)                 ڈاانٹن)ا(               

12 

 وہ رحوف وج یسک وک وتمہج رکےن ےک ےیل وبےل اجںیئ۔۔۔۔۔۔۔ الہکےت ںیہ۔  

رحوف اجر)د( رحفع تلع)ج(   رحوف اتفص)ب(   رحوف دنا )ا(    

13 

 اافتق ںیم ۔۔۔۔۔۔۔۔ ےہ 

دصاتق )د( ربتک()ج                   رتمح)ب(                  زعت)ا(      

14 

وکن اس ہلمج درتس ےہ؟ دنمرہج ذلی ںیم ےس   

د( ر ےت وہ اہکں مت؟ )                                                                                           ج( مت ر ےت وہ اہکں؟                                                                                       )                                                                                                                                                     ( اہکں مت ر ےت وہ؟                  )ب                                        اہکں ر ےت وہ؟                                                                                                              مت)ا(    

15 

ےہ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔بلطم ظفل  ےب مگنہ اک   

اٹل وہان)د( رھکبا وہان)ج(                  ریغ ومزوں )ب(       لکشم )ا(       

16 

۔۔۔۔ےہ۔دجودہج  اک رتمادف ۔۔۔۔۔۔    

گنج)د( تنحم)ج(                   اہجد)ب(                    وکشش()ا                   

17 

 وکن یس االم درتس ےہ؟ 

تنحم شک()د تنحم شق)ج(   تنہم شق)ب(   تنہم شک)ا(    

18 

 ظفل "اطخ "  یک عمج ےہ۔  

ءااطخ)د(     اطخ اکر)ج(   اطخؤں)ب(    اطخںیئ ا()    

19 

س ظ ےس درتس وجاب یک اشندنیہ رکںی۔احمورے ےک احل   

 دوتس ویہ ےہ وج ۔۔۔۔۔۔۔ وتق ںیم اکم آگ ۔ 

آڑے )ج(   )د(آاسن دھک   )ب(     حبص )ا(    

20 
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ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یعس اک بلطم     

ہصح انیل)د(  تنحم رکان)ج(         وکشش رکانب()                    دوڑان)ا(    

21 

  اجگ  اور ارہھاؤ  رھ رور وہ وت درج ذلی مالتم اگلیئ اجیت ےہ۔یسک ےلمج ںیم بج ابت لمکم وہ 

مہ)د(

 

ت

 

خ
واونی)ج(         وہفق)ب(                    ہتکس)ا(    

22 

 ےہ؟ 

ث  
 

 ظفل" زوج"  اک ومئ

زونیج)د( زواجت)ج(         ازواج)ب(                    ا(زوہج)    

23 

 ظفل"  مکح"  یک عمج ےہ؟ 

امکحت)د( ااکحںیم()ج         (ااکحم)ب                     )ا( ااکحامت  

24 

 ظفل"  وخش ذاہقئ"  اک ینعم  ےہ؟ 

ھا را )د(

ک

 

ٹ  
خ

(زمدیار)ج         ذاہقئ ےک اطمقب()ب                  )ا(  اھٹیم  

25 

 

50ربمن:  لک وساالت ااشنیئ رطز ( ب)ہصح  اردو   ٹنم 45ہٹنھگ  01لک 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  

  دای  اجگ  ا ۔ ےک ےئل وکیئ ایفص  ن ہح ںیہن. رہ وسال ےک ےچین دی یئگ اخیل ہگج وک وجاب دےنی ےک ےیل اامعتسل رکںی۔ ےنھکل3

ل رکںی۔ یچک لسنپ ےک اامعتسل یک ااجزت ںیہن ےہ۔۔  ےنھکل ےک ےئل اکیل/یلین روانشیئ اامعتس4  

 

 " الچل ربی الب ےہ" ےک ونعان رپ اہکین ںیھکل۔ 10

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

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

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

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

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

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

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

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

26 
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10 

 

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

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

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

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

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

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

 

 ڈیہ امرٹس ای ڈیہ رٹسمسی ےک انم  رپ " دروخاتس رباگ ومشتیل  اشدی"  ںیھکل۔ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  
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  ےئگ وسا ںں ےک زابین وجاب دںی۔ےھچںیھ  اور رووک درتس ظفلت ےس ڑپدی یئگ ابعرت   

اک زایدہ   آپ ےک واصل ےک دعبملسو هيلع هللا ىلص یک ایپری زوہج ںیھت۔ یبن رکمی ملسو هيلع هللا ىلص یبن رکمی    ام اوملنینم رضحت اعہشئ

ن  زاز ںیھت۔ اور امہم ےب دح ایفض اک االخق رتہبنی اور اعدات دمعہ ںیھت۔ آپ  وتق ابعدت ںیم زگرات اھت۔ آپ 

ےن  ۔ آپ ےن اکی الھک درمہ ےجیھب  اخص ایخل ریتھک ںیھت۔ اکی ابر رضحت دبعاہلل نب زریب ںوبیں اکرغ آپ 

اپس دینی اسملئ روےنھچ  ےک اور ونیکسمں ںیم میسقت رک دی۔ فلتخم مالوقں ےس  ںگ آپ ں ںوبیرمق رغایس وتق اسری 

وک تنج اعیقبل ںیم دنف ایک ایگ۔ راضمن اابملرک ںیم وافت اپیئ۔ آپ  17ےن  آےت ےھت ۔ آپ   

 

وکن ںیھت؟ )افل( رضحت اعہشئ   

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

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

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

اک زایدہ وتق ےسیک زگرات اھت؟ ےک واصل ےک دعب آپ ملسو هيلع هللا ىلص )ب( ینب رکمی    

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

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

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

یک دو ایپری اعدات ےک ابرے ںیم اتبںیئ۔ )ج( آپ   

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

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

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

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

اک ااقتنل بک وہا؟ )د( آپ   

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

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

وک اہک ں دانفای ایگ؟   )ز( آپ   

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 درج ذلی دنب وک وغر ےس ڑپںیھ اور اےنپ اافلس ظ ںیم رہ رعش یک اگل اگل رشتحی رکںی۔ 

اک رہ اک ذرہ اکمچ وہا ےہ زںیم  

 وہ دوھکی ہک وسرج یھب الکن وہا ےہ

 دجرھ دےیھکی  زر الیھپ وہا ےہ

 دخا اسری داین ہپ اھچای وہا ےہ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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" ےک وموضع رپ اکی رصتخم ومضمن رحتری رکںی۔ریما رتہبنی دوتس " 10  

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