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ابتمدل یمیلعت وصنمہب2021اور 2022ےک ےل {امجعت  } 6thامہِ۔دربمس2021
ومضمن:۔ امسجین میلعت
ربمن امشر

امہ/ہتفہ

امہ ااستکیب صالںیتیح

1

دربمس

باب۔7

امہ ااستکیب رسرگایمن
دریس اتکب ےک رجتبایت ےصحّ ںیم باب۔ 7ںیم د یئے ےئگ رپابابام ںیم وہسلت

الہپ ہتفہ

رپابابام

اکر یک رامنہیئ ںیمقشم رک ےک ھجمس رک اگل ےس دےئ ےگ یقشمہحفص ںیم ےچین

)رجتبایت(
۔ساسن ےنیل ےک رتابیک)اُوصل(
ی
ساسن ےنیل ےک ساھت ساھت دورسی ورر شیں

دی یئگ رسرگویمن وک لمکم رکبا۔

دقر امیپیئ
اُاتسد وچبن وک یقشم احفصب دے رک
یشخ
دےیئ ےئگ وجاباب یک ئص رک ےک
ااستکب ےک لمع وک درج رکںی۔

)دنمرہج دلی وی ویٹب ) (youtubeکنل ہبلط وک اتبںیئ۔(
https://www.youtube.com/watch?v=62FHnMazQ
1۔ یقشم ہحفص ںیم رپابابامےس ایک رماد ےہ ںیھکل؟
2۔یقشم ہحفص ںیم ساسن ےنیلےک رتابیک ںیھکل۔

2

دریس اتکب ںیم رجتبایت ےصحّ ےک باب  8ںیم رہمںی )مٹھیان(
قبس ںیم وہسلت اکر یک رامنہیئ ںیم قشم رک ےک انھجمس اور اگلےس دےیئ ےئگ

وپرے ےئک ےئگ وجاباب یک اجچن رکےک

یقشم ہحفص ںیم دنمرہج دلی رسرگویمن وک وپرا رکبا۔

ااستکب وک در ج رکںی۔ )ےنھکیس ےک

۔رہمون اک اعترف

)دنمرہج دلی وی ویٹب ) (youtubeکنل وک ہبلط وک اتبںیئ۔

لمع وک درج رکبا(

۔اتیمہ
ِچں رہم
ِچں ایمرہم

1۔

باب۔8
رہم ںی)مٹھیان(

دربمس
دورسا ہتفہ

)رجتبایت(

۔ا دی رہم
۔یرامہ رہم

2۔
3۔
4

1۔یقشمہحفص ںیم ِچں رہم ےک قلعت ےس ںیھکل۔
2۔یقشم ہحفص ںیم ِچں ایمرہم ےک قلعت ےس ںیھکل۔

اُاتسد وچبن وک یقشم احفصب دے رک

ربمن امشر

امہ/ہتفہ

امہ ااستکیب صالںیتیح

3

دقر امیپیئ

امہ ااستکیب رسرگایمن
3۔یقشم ہحفص ںیم ا دی رہم ےک قلعت ےس ںیھکل۔
4۔یرامہ رہم ےک قلعت ےس ںیھکل۔

4

اُاتسدہبلط وکیقشم احفصب دے رک ان

دربمس

باب۔11

رسیتا ہتفہ

رفتیحیلیھک

دریس اتکب ںیم وموجد باب۔ 11ںیم رفتیحیلیھک ےک رجتبایت ےصحّ ںیم
وہسلت اکر یک رامنہیئ ںیم ہبلط قشم رک ےک انھجمس اور اُوص ںن ےک ک ت لیھک

ےک وجاباب احلص رک ےک اجچن رکںی

)رجتبایت(

وک انلیھک۔ اگل ےس دےئ ےئگ یقشم ہحفص ںیم دنمرہج دلی رسرگویمن وپرا رکبا۔

اور ااستکب وک درج رکںی۔

۔سابڈ یک ڑلایئ

۔سابڈ یک ڑلایئ ےکقلعت ےس انھکل۔

)ےنھکیس ےک لمع وک درج رکبا(

وگلریلیھک

۔وگلری لیھکےک قلعت ےس انھکل۔
پ
دریس اتکب ںیم باب۔ 23ہلی یعبط ادماد ےک )رظنبایت( ےصحّ ںیم وہسلتاکر اُاتسد وچبن وک یقشم احفصب دے رک

باب۔23
پ
ہلی یعبط ادماد

دربمس
وچاھت ہتفہ

)رظنبایت(

پ
۔ ہلی یعبط ادماد اکبلطم

۔اتیمہ
پ
۔ ہلی یعبط ادماد ےک ا الب
۔رہنسے اُوصل

یک رامنہیئ ںیم ہبلط قشم رک ےک انھجمس اور اگل ےس دےیئ ےئگ یقشم احفصب ںیم

دےیئ ےئگ وجاباب یک اجچن رک ےک

دنمرہج دلی وی ویٹب کنل اک اامعتسل رکےت وہےئ وچبن وک اتبںیئ۔

ااستکب ےک لمع وک راکیرد رکںی۔

https://www.youtube.com/watch?v=joYsqvLik
پ
1۔یقشمہحفص ںیم ہلی یعبط ادماد اک بلطم اور اتیمہ وک اتبںیئ۔
پ
2۔یقشم ہحفص ںیم ہلی یعبط ادماد ےک ا الب ےک قلعت ےس ںیھکل۔
پ
3۔یقشم ہحفص ںیم ہلی یبط ادماد ےکرہنسے اُوصل وک ںیھکل۔

)ےنھکیس ےک لمع وک درج رکبا(

ابتمدل یمیلعت وصنمہب ایتر رکےن ںیم درج دلی ارسفان اور اسابڈہ اک اعتون راہ۔
رتحمم ا سی ۔یپ۔ بادڈنگی دی-دی-یپ -ا یئ رتایقب دایت رپلپسن وِےج وپر۔
رتحمم دبعارلمیح۔ امی دایت رچکیلار وِےج وپر

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۔

اثنر ادمح ددعفار وی۔یج۔اچی۔یپ۔اسی۔ ربمن 5ییکرے یلگ اجیبوپر ضیف ادمح دمتدی ےک۔یب۔اچی۔یپ۔اسی۔عییاوپر ا فص نیسح بااھٹگن وی۔یج۔اچی۔یپ۔اسی۔ویشیگن

سال 22۔ 2021اک ابتمدلیمیلعت وصنمہب
یقشم ہحفص
امجعت:۔ مشش 6
ہبلط اک بام:۔

ومضمن:۔امسجین میلعت

امہ/ہتفہ:۔دربمس الہپہتفہ

رول ربمن:۔

دنمرہج دلی وساالب ےک وجاب ےئھکل۔
1۔رپابابام ےس ایک رماد ےہ؟
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
2۔ساسن ےنیل ےکرتابیک ےک قلعت ےس ںیھکل۔

وررش1:
وررش1:

وصتری

7.1

وررش2:

وصتری 7.2

وررش3:

وصتری

7.3
وررش4:

وصتری 7.4

وررش5:

وصتری 7.5

وررش6:

وصتری 7.6

سال22۔ 2021اک ابتمدل یمیلعت وصنمہب
یقشم ہحفص
امجعت :مشش6

ومضمن:امسجین میلعت

طالت ملع:۔

امہ/ہتفہ:دربمس دورساہتفہ
رول ربمن:۔

دنمرہج دلی وساالب ےک وجاباب ںیھکل۔
1۔دی یئگ وصتری وک دھکی رک ِچں رہم ےک بارے نیم ںیھکل۔
وجاب:۔

وصتری۔8.1

ِچں رہم

2۔دی یئگ وصتری وک دھکی رک ِچں ایم رہم ےک قلعت ےس وھکل۔
وجاب:۔

وصتری۔8.2
3۔دی یئگ وصتری وک دھکی رک ا دی رہم ےک قلعت ےس ںیھکل۔

ِچں ایم رہم

وجاب:۔

ا دی رہم
وصتری۔8.3

4۔ دی یئگ وصتری وک دھکی رکیرامہ رہم ےک قلعت ےس ںیھکل۔
وجاب:۔

وصتری۔8.4

یرامہ رہم

سال22۔ 2021اک ابتمدل یمیلعت وصنمہب
یقشم ہحفص
امجعت:مشش 6
طالت ملع اک بام:۔
1۔دی یئگ سابڈ یک ڑلایئ لیھک یک وصتری اک اشمدہہ رکےت وہےئ سابڈ یک ڑلایئ ےک اوصل ںیھکل۔

وجاب:۔

2۔دی یئگ وگلری لیھک یک وصتری اکاشمدہہ رکےت وہےئ وگلریلیھک ےک اوص ںن وک ںیھکل۔

امہ/ہتفہ:۔دربمس رسیتا ہتفہ

ومضمن:۔امسجین میلعت
رول ربمن:۔

وجاب:۔

سال 22۔ 2021اک یمیلعت وصنمہب
یقشم ہحفص
امجعت:۔مشش 6
طالت ملع اک بام:۔
دنمرہج دلی وساالب ےک وجاب ںیھکل۔
پ
1۔ ہلی ط ِٹ ّی ادماداک بلطم اور اتیمہ وک ایبن رکںی۔

پ
2۔ دی یئگ وصتری وک دھکی رک ہلی طٹّی ادماد ےک ا الب ےک قلعت ےس ایبن رکںی۔

امہ/ہتفہ:۔دربمس وچاھتہتفہ

ومضمن:۔ امسجین میلعت
رول ربمن:۔

وجاب۔

3۔پہلی ّ
طٹی ادماد وک رہنسے اوصل وک ایبن رکو۔

