GRADE-v

ربمن امشر امہ  /ہتفہ
اوتکبر
الہپ ہتفہ

امہ ااستکیب صالںیتیح

ااستکیب رسرگیم

:0۔ ورک سیٹ ربمن 3ںیم دی یئگ دقریت اسملئ ےک ااسقم سج ںیم دجتیدی
وسالئ اور ریغدجتیدی وسالئ یک درہج دنبرکںی۔
:2۔ دقریت وسالئ ےک ااسقم

https://youtu.be/REZGdiAg1Jg

:2۔ورک سیٹ ربمن 4ںیم

دےیئ ےئگ وساولں ےک وجایات دےئجی۔

دورسا ہتفہ
12

دقر امیپ یئ

:0۔دقریت وسالئ یک رضورت وک ھجمس ورک سیٹ ربمن 0ںیم دی یئگ وصتریوں وک دھکی رکدقریت وسا لئ یک رہفسٹ ایت ررکںی۔ دقریت وسالئ کسے ےتہک ںیہ؟
ورک سیٹ ربمن 2ںیم دی یئگ دقریت وسالئ ےک اامعتسالت ےئھکل۔
وکس ےگ۔

دقریت وسالئ
10

5

براےئ امج عٹ :۔ مجنپ امہ اوتکبر  2120ومضمں :۔ اموحایلت

٭دقریت وسالئ ںیم یسمش وتایایئ ےک }0ورک سیٹ ربمن 5ںیم دی یئگ رسرگیم وک لمکم رکںی۔
اامعتسل ےس ااجنم دی اجےن وایل رسرگویمں }2ورک سیٹ ربمن  6ںیم دی یئگ اصتوری وک دےئھکی اور دعماینت ےک اامعتسالت
ایک ںیہ ےئھکل۔
یک رہفسٹ ایتر رکیا۔

دجتید وسالئ وکں وکں ےس
ںیہ؟
جنگال ت ےس احلص وہےن واےل
لک
افدئے ھنے۔
ا ت ےک ا س یاس ےک ادنیھنوں یک
رہفسٹ ایتر رکںی۔
دعماینت یک رہفسٹ ایتر رکںی
۔

رسیتا ہتفہ

13

٭رجتیات ےک درہعی وہا یک وموجدیگ

 }0رسرگیم:۔ ابغرے وک وھپالںیئ وھپےل وہےئ ابغ رے ںیم وکیسن سیگ

٭ںیمہ ساسن ےنیل ےک ےئل

وک ولعمم رکو ےگ۔

رھبی وہیئ ےہ اس رپ ثحب رکںی۔
}2رسرگیم :۔اہمترے اہھت وک منہ ےس قربی اور دور رکےت وہےئ وت ںیہمت
وہےن واےل ااسحسات اک اجبرہ ںیل۔

سک سیگیک رضورت وہیت
٭ ںیمہ ساسن ےنیل ےک دوراں

ورک سیٹ ربمن7ںیم دی یئگ دہایات ےک اطمقب "وہا داھکیئ ںیہن دیتی رگم اس

وکیسن سیگ اخرج رکےت ںیہ؟

ےہ؟

یک وموجدیگ وک وسحمس ایک اج اتکس ےہ ا ت ےک
ارطاف وہا وموجد ںیہ ہی سک رطج ولعمم رکو ےگ؟ اےنپ وکیئ نیت رجتیات

وہا ںیم امہری ساسن ےک ےئل

ےئھکل۔

رضوری سیگ یک دقمار ینتک

٭ورک سیٹ ربمن 8وصتری ںیم اتبےئ ےئگ وہ ےک ازجاء اک اطمہعل رکےن ےک
دعب درج دلی وساالت ےک وجایات ےئھکل۔
گ
٭رسرگیم ربمن : 0۔ابغر وک وھپالںیئ ابغرہ وھپےل اگ اس ےس وہا ہگج ھیریت

دصیف وہیت ےہ؟

ےہ اس یات وک ھجمس یاںیئ ےگ۔
٭رسرگیم ربمن:2۔ دو ابغروں ںیم اسموی وطر رپ وہا وک رھبںی ایک ڑکلی ےل
رکدوونں انکروں رپ داھےگ یک دمد ےس ابغروں وک یادنںیھ ڑکلی ےک درایمین
ےصح ںیم داھےگ وک یادنھ رک رتارو یک رطج انبںیئ ۔ایک انکرے ےک ابغرےوک
وسیئ یک دمد ےس ابغرے یک وہا اکنںیل سج ےس ہی اشمدہہ ایک اجاتکس ےہ ہک
ڑکلی اک ایک انکرہ کھج اجےئ اگ۔اس ےس ہی یابت وہیا ےہ ہک وہا ورں ریتھک ےہ۔
٭ورک سیٹ ربمن 9ںیم دی یئگ اصتوری وک دےتھکی وہےئ انمسٹ وجر اگلںیئ۔
https://youtube/-hcaqyjoadu
٭وہا یک وصخایصت ایک ںیہ؟

وہا یک ا ولدیگ  ،ووجاہت ارث ات اور دتاریب رپ

٭ 0رسرگیم :۔دریس اتکت ںیم وموجد ہحفص ربمن  81ںیم دی یئگ اصتوری وک

ثحب رک وکس ےگ۔

دےتھکی وہےئ وہا یک ا ولدیگ ےک ووجاہت ایبں رکںی۔
٭ورک سیٹ ربمن  01ںیم دےی ےئگ وسال وہا یک ا ولدیگ وک روےنک ےک وکیئ
دو دتاریب ےئھکل۔
٭ورک سیٹ ربمن : 00۔درج دلی اصتوری ںیم وہا یک ا ولدیگ ےک رظنےی ےک
تحت حیحص اور طلغ یک اچہپں ےئجیک اس یک وہج ےئھکل۔

رتحمم ا سی ۔یپ۔ یادڈنگی دی-دی-یپ-ا یئ رتایقت دابت رپلپسن وِےج وپر۔
رتحمم دبعارلمیح۔ امی دابت رچکیلار وِےج وپر

رتحمہم :۔ ف

راحہن یاامگرے وی یب اسی ربمن 3وےجوپر۔

رتحمم انی ۔وی۔وہوسر دی-دی-یپ-ا یئ ااظتنہیم وِےج وپر۔
رتحمم ایض اقحل اتسررکی۔ ا ُردوراہطب اکر دی دی یپ ا یئ ا سف وِےج وپر

رتحمہم :۔ یب – اچی – اجونرکی

وییب اچی یپ سی ُگندال

رتحمم دارک نیسح مال

وی یب اچی یپ اسیربمن۔ 02وےئجوپر

وہا یک ا ولدیگ کسےےتہک ںیہ؟

امج عٹ :۔ مجنپ

ومضمں :۔ اموحایلیت اطمہعل

یقشم ہحفص ربمن 10
دقریت وسالئ

امج عٹ :۔ مجنپ

ومضمں :۔ اموحایلیت اطمہعل

یقشم ہحفص ربمن 12

*درہج دلی دقریت وسا لئ ےک اامعتسالت ےئھکل۔
دق ر یت وسا لئ
یٹم
جنگالت
یسمش وتا یایئ
ویحایات
راکری ادنینھ
دعماینت

اامعتس ال ت

امج عٹ :۔ مجنپ

یقشم ہحفص ربمن 13

ومضمں :۔ اموحایلیت اطمہعل

 )0درج دلی دجتیدی وسالئ اور ریغ دجتیدی وسا لئ وک انمسٹ رہف سٹ ںیم نشادنیہ ےئجیک۔
دجتیدی وسالئ

ریغ دجتیدی وسا لئ

امج عٹ :۔ مجنپ

یقشم ہحفص ربمن 14

ومضمں :۔ اموحایلیت اطمہعل

٭ اں وساالت ےک وجایات ےئھکل ۔
ش
 )0مشی وتایایئ ےس ااجنم دےنی واےلاکومں یک رہفسٹ ایتر رکو؟
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 )2یٹم ےس ااجنم دےنی واےل اکومں یک رہفسٹ ایت ر رکو ؟
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 )3جنگالت ےس اح لص وہےن واےل اف دئوں یک رہفسٹ ایت ر رکو؟
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امج عٹ :۔ مجنپ

ومضمں :۔ اموحایلیت اطمہعل

یقشم ہحفص ربمن 15

٭ درج دلی ادنینھ ےک ظفحت ےک ےئل اایتخر ےئک اجےن واےل رطےقی ںیھکل۔
ادنینھ ےک یام
 0لی -یپ -یج سیگ

 2بنیرول  /دبرل

 3وک ہلئ

ظفحت اک رطہقی

امج عٹ :۔ مجنپ

یقشم ہحفص ربمن 16

٭ درج دلی اصتوری وک دےئھکی اور دعماینت ےک اامعتسالت ایک ںیہ ےئھکل۔

ومضمں :۔ اموحایلیت اطمہعل

امج عٹ :۔ مجنپ

یقشم ہحفص ربمن 17

ومضمں :۔ اموحایلیت اطمہعل

٭ وہا داھکیئ ںیہن دیتی رگم اس یک وموجدیگ وک وسحمس ایک اجاتکس ےہ۔ ا ت ےک ارطاف وہا وموجد ےہ ہی سک رطج ولعمم رکو ےگ؟اےنپ وکیئ نیت رجتیات ےئھکل۔

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

امج عٹ :۔ مجنپ

یقشم ہحفص ربمن 18

ومضمں :۔ اموحایلیت اطمہعل

٭ وصتری ںیم اتبےئ ےئگ وہا ےک ازجاء اک اطمہعل رکےن ےک دعب درج دلی وساالت ےک وجایات ںیھکل ۔
 )0وہا ںیم سٹ ےس ریادہ دقمار ںیم وکیسن سیگ یایئ اجیت ےہ؟
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 )2وہا ںیم امہری ساسنےک ےیل رضوری سیگ یک دقمار ینتک دصیف وہیت ےہ؟
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 )3اعم وطر رپ وہا ںیم اکرنب دایئ ا اسکڈیئ یک دقمار ینتک دصیف وہیت ےہ؟
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 )4وہا ںیم وکیسن ےئشسٹ ےس مک دقمار ںیم یایئ اجیت ےہ؟
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امج عٹ :۔ مجنپ

٭طخ دیشک رک ےت وہ ےئ انم سٹ وجر اگل بنے۔

وہا اایش ء ےک ےنلج ںیم دمد دیتی ےہ۔

گ
وہا ہگج ھیریت ےہ۔

وہا ورں ریتھک ےہ۔

یقشم ہحفص ربمن 19

ومضمں :۔ اموحایلیت اطمہعل

امج عٹ :۔ مجنپ

یقشم ہحفص ربمن 01

ومضمں :۔ اموحایلیت اطمہعل

٭ وہا یک ا ول دیگ وک روےنک ےک وک یئ دو دتا ریب ےئھکل ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امج عٹ :۔ مجنپ

یقشم ہحفص ربمن 00

٭ درج دلی دو اصت وری ںیم وہا یک ا ولدیگ ےک رظن ےی ےک تحت حیحص اور طلغ یک اچہپں ےئجیک ۔ اس یک وہج ےئھکل۔

ومضمں :۔ اموحایلیت اطمہعل

