
 

 

 

   2022اسالہن ااحتمانت    

 اردو الزیم امدری زابن رپہچ اول 

 ہصح ب 

 ےئگ اپچن ااعشر ںیم ےس دو یک رشتحی اشرع ےک وحاےل اور فلتخم اعترف ےک اسھت رحتری ےئیجیک۔2وسال ربمن  

ے

ربمن    10۔ دیئ  

 ےگ۔     (   رعشا ءزغایلت ےک ےیل۔ 

ے

ئ

 اجی

ے

                                     )ااعشر زغایلت ںیم ےس دیئ

رینم اینزی     ٭      دولہی    داغ   ٭       دیحر یلع آشت ٭   رمزا ادس اہلل اخن اغبل      ٭   ریمدرد          ٭ ریم    ریمیقت      ٭  

رسحت وماہن      ٭       ادمح رفاز           ٭    

 ااعشر 

 ریم یقت ریم 

  رجس ھجت ےس دور وہں کیل    ہب رگن وصت۔9

 ربخ ںیہن ےہ    ےھجت آہ     ،        اکرواں ریمی     

۔ ےنہک اگل ہک دھکی ےک لچ   راہ  ےب ربخ  10  

ںیم یھب وھبک وسک اک  رس رپ رغور ھت          

۔  ریتے  رفاق   ںیم  ےسیج   ایخل  سلفم اک 11     

یئگ ےہ رکف رپاشیں   اہکں اہکں ریمی            

 دیحر یلع آشت 

۔    اْڑات ےہ   وشق       راتح        زنمل   ےس اپس  رمع  12   

ہن     ایک  زیمہم ےتہک  ںیہ  ےسک       اور    اتزای           

۔  یلھک   ےہ اخہن  ایصد   ںیم   امہری   آھکن  13  

سفق وک  اجےتن   ںیہ  ،  آایشں   ںیہن ولعمم            

 ریم درد 

ےہ وخف ارگ یج ںیم وت ےہ ریتے بضغ  اک ۔   1   

  اور دل ںیم رھبواس  ےہ وت  ےہ ریتے رکم اک          

ےہ سج دنسم  زعت ہپ ہک وت  ولجہ من  ۔2  

 ایک اتب    زگر   وہوے  لقعت  ےک  دقم اک       

۔              اغلف  دخا یک اید ہپ تم  وھپل  زاہنیر 3  

 اےنپ  ںیئت الھبدے ارگ وت الھبدے      

 رمزا اغبل 

۔                 دیق و ایحت  ، دنب و مغ  ، الص ںیم دوونں اکی ںیہ  4  

ویکں  ومت ےس ےلہپ آدیم  ،  مغ ےس اجنت اپےئ        

   دری ںیہن ، رحم ںیہن ،در ںیہن ،آاتسں ںیہن ۔    5

ےھٹیب ںیہ  رہ زگر ہپ مہ  ،  ریغ ںیمہ ااھٹےئ ویکں             



 

 

 رسحت وماہن  

امویس یھب وت رکےت ںیہن مت زراہ     انز ۔  14  

گنت آےئگ ںیہ شکمشک ااحتمن ےس مہ          

 رینم اینزی 

ںیہن لھک ایک ابب ےھت اہیں وج دصا ےس ۔  15  

یسیک  داعںیئ  ںیھت   وج  اہیں ےب ارث ںیئگ            

 داغ دولہی   

۔     آاغز  وک  وکن  وپاتھچ   ےہ  6   

ااجنم  ااھچ  وہ آدیم  اک                       

۔     وج  دم ےہ وہ ےہ اسب  تمینغ  7  

اسرا     وسدا     ےہ    ےتیج   یج اک               

 ادمحرفاز    

ںیم ےن داھکی ےہ اہبروں نیم نمچ وکےتلج       ۔   8   

   ےہ  وکیئ  وخاب  یک ریبعت   اتبےن   واال             

 

 

 ےئگ نیت اابتقاست ںیم ےس یسک اکی اابتقس یک رشتحی ےئیجیک۔ قبس اور فنصم اک وحاہل  یھب دےئیجی۔     3وسال ربمن  

ے

ربمن    10۔ دیئ  

 اابتقس ےک ےیل اابسق 

۔  وقیم اافتق                                                       رس دیسادمحاخن 1  

ومالان ااطلف نیسح احل                      ۔وقیم زابن                      2  

۔افےق اک روزہ                                      وخاہج نسح اظنیم 3  

ابن آرگو۔  آب ایحت                                                                                                             الغم ر4  

ت   ادساہلل اخن اغبل  اور العہم اابقل   ۔وتکماب5  

 اابتقاست 

۔ ےھجم اس ابت ےک دےنھکی ےس  اہنتی اوسفس ےہ ہک مہ بس آسپ ںیم اھبیئ وتںیہ ،رگم لثم ربادران     ویفس  ےک ںیہ ۔آسپ ںیم  1

ےہ۔سج اک ہجیتن آسپ یک ان اافتیق ےہ ۔ دویتس  اورتبحم ، دکیل ،اور کی یتہج تہب مک ےہ۔دسح ،ضغب و دعاوت اکرہ ہگج ارث اپای اجات   



 

 

اور یھب امہرے وینط اھب یئ ںیہ ۔وگ وہ امہرے اسھت اس ےملک ںیم    ۔ہی ابت مہ وک وھبینل ںیہن اچےئیہ ہک ان رواحن اھبویئں ےک وسا  2

 ،سج ےن مہ فلتخم وقومں اور فلتخم رفوقں وک اکی وقم اور آسپ ںیم رواحن اھبیئ انبدای ےہ۔  

نط اھبویئں  ںیم یھب دو ےصح ںیہ۔ اکی دخا اک اور اکی اانبےئ سنج اک۔دخا اک ہصح دخا ےک ےیل وھچڑو اور وج ہصح ان ںیم  ۔ ان مہ و3

اانبےئ سنج اک ےہ اس رغض ےس روھک ۔امتم اومر ااسنتین ںیم وج دمتن واعمرشت ےس قلعت رےتھک ںیہ اکی دورسے ےک دمداگر  

ر دواتسہن ربابدی روھک۔ روہ ۔آسپ ںیم یچس تبحم ، یچس دویتس او   

۔دنمش  وک دوتس انبان اور دوتس وک دنمش رک داھکان ریتا اکی ادٰین اکم ےہ سج ےک امتےش ڑکنیسوں دےھکی اور زہاروں ابیق ںیہ  4

 اور  ۔اےریمی ینب ابت وک اگبڑےن وال اور ریمے ڑگبے اکومں وک ونسارےن وال روےت وک اسنہان اور ےتسنہ وک رالان ، روےھٹ وک انمان

 ڑگبے وک انبان ںیہن ولعمم وت ےن اہکں ےس اھکیس۔ 

۔ ریتا بصنم تہب اعل ےہ اور ریتی دختم اہنتی اتممز ۔ںیہک ریتااطخب اکفش ارسار ےہ اور ںیہک ریتا بقل رحمم راز۔ ملع  5

ےب ااجزت ہن وھکل اور اس زخاےن وک  اکی زخاہن یبیغ  اور  دل  ااکس  زخایچن ،وحہلص  اس اک لفق ےہاور وت اس یک یجنک ۔دھکی اس لفق وک 

 ےب ومعق ہن اےھٹ۔ 

۔دقتری ان وکوھٹرکںی ولھکایت ےہ وج اتوجروں ےک وھٹرکںی امرےت ےھت ۔تمسق ےن ان وک ےب سب رکدای ےہوج ےب وسکں ےک اکم  6

  اخن یک لسن ےس ںیہ  سج یک ولتار ےس زنیم اکیتپن ےہ۔وج ومیتر یک اوالد ےہ وج وکلمں

 

ئز
گی

 

ن  
چ

اک اور رہشایروں اک اشہ ےہ۔   آےت ےھت۔مہ   

ھا را لھپ ےہ ای دبی ،اس اپن ںیم دوھکی۔ اس اپن ںیم یھب اور اس اپن ںیم یھب وج ااسنن یک  7

م

 

ت

۔ اب ہی نیقی رکےن ےک ےیل ہک یکین 

 آوھکنں ںیم وہات ےہ۔اور وج رصف ےب دح دھک اور ےب دح وخیش  رپآوھکنں ںیم آات ےہ۔ 

وڑا  اتجب ےہ ، ہن رسگن اگل رک وکیئ اکمن اڑاای اجات ےہ ، ہن آینہ ڑسک آیت ےہ ، ہن ںیہک ددمہم اتنب  ۔ رہش پچ اچپ ےہ ہن ںیہک اھپ8

ھا رے دل یک یشخ ےک واےطس ایھب اور اتھکل۔ 

م

 

ت

 ےہ۔دل رہش ومخاشں ےہ ،اکذغ ڑبن ایگ ےہ۔ورہن 



 

 

 ڑھتچا ےہ۔وقتیم ےک اوصل ہقح رصف  ۔ویرپ سج وقتیم رپ انز رکات ےہ وہ ضحم وبدے اور تسس اتروں اک انب وہا اکی فیعض9

 االسم ےن یہ اتبےئ ںیہ نج یک یگتخپ اور اپدیئاری  رمور  اایم و ااصعر ےس اتمرث ںیہن وہیتکس۔ 

۔درج ذلی نیت  وظنمم ںیم ےس یسک اکی مظن  اک رمزکی ایخل رحتری رکںی۔زین مظن ےک اشرع اک رصتخم اعترف ایبن ےئیجیک۔ 4وسال ربمن     

 ای

ربمن    3    افل  ۔بختنم رکدہ زج ےک مظن    اک وحاہل او راشرع اک  رصتخم اعترف  رحتری ےئیجیک۔                                                  

ربمن     7                                                ب   ۔    درج ذلی زج یک رشتحی ےئیجیک ۔                                                                                       

 دنب یک رشتحی اور رمزکی ایخل ےک ےیل یمظن 

 دنب یک رشتحی ےک ےیل  یمظن       

 ٭   دمح         ٭     تعن       

 ٭    )ہعطق  (نت ہب دقتری 

 ٭  رےہ انم اہلل اک             

 رمزکی ایخل ےک ےیل یمظن     

ن        ٭ رمد املسم  

 ٭    پچ یک داد    

س    

 

نئکٹ
ف

 ٭  اسڈیئ ا

 ٭  اچدن ریمی زنیم  وھپل ریما ونط

 

  

 



 

 

   دنب ےک ےیل ااعشر 

یئ  دیوتاان وجرہ وک  ایس الخق ےن ۔1  

 وھپل وتپں وک اطع سج ےن ےیک شقن واگنر 

 ایکس تعنص ےک ومنےن ںیہ تہکن وہ ہک رگن 

اہبر ایکس دقرت ےک رکےمش ںیہ زخاں وہ ہک   

۔وہ وج اک رہش ونر ادہلٰی ےہ،ولجہ اگوہں اک اکی ہلسلس ےہ 2  

 سج یک رہ حبص سمش اٰیحضل ےہ سج یک رہ اشم دبرادلیجٰ ےہ 

 انم تنج  اک  مت  ےن انس  ےہ  ںیم  ےن اس  اک  اظنرہ  ایک  ےہ 

 ںیم اہیں ےس ںیھمت ایک اتبوں ان یک رگنی یک ویلگں ںیم ایک ےہ 

ک    اہجں یک یلعت ۔ایس رقآں ںیم ےہ اب رت3  

 سج ےن ومنم وک انبای  ہم و رپوںی  اک  انیم

 نت ہب دقتری ےہ آج ان ےک لمع اک ادناز 

 یھت اہنں نج ےک ارادوں ںیم دخا یک دقتری 

 ھت وج ان وخب  ، ہب دترجی ویہ وخب وہا

 ہک الغیم ںیم دبل اجات ےہ وقومں اک یمض 

 



 

 

ربمن    3 اک  رصتخم اعترف  رحتری ےئیجیک۔               ۔ ) افل(  بختنم رکدہ قبس ےک فنصم5وسال ربمن    

ربمن  7)ب( درج ذلی ںیم ےس یسک اکی قبس اک الخہص رحتری ےئیجیک۔                                                                  

 الخےص ےک ےیل اابسق 

۔  اباب ونر 2             ۔زویر اک ڈہب                                                                                                                 1  

۔  اکی اانر دص امیبر  5               ۔ وخاہ وخماں یک ڑلایئ4                   ۔  مگیب یک یلب         3  

 ای

 درج ذلی وساالت  ںیم ےس یسک دو وساالت ےک وجاابت رحتری ےئیجیک۔ 

۔ احل ےن زابن یک اطتق وک ومنہن ایہلٰ ویکں اہک ےہ؟ 1  

۔وموجدہ دور ںیم رٹیپومیل دقمی درایتف ےہ، دو وحاےل دے رک اثتب ےئیجیک   ؟ 2  

داع یک یھت اور اس داع اک ایک ااجنم وہا ؟ ۔ رمتس ےن دخا ےک وضحر ایک 3  

۔ اکرورھجن اہپڑی ہلسلس سک ہگج واعق ےہ       ؟4  

۔ نج ےن ہکلم ابس  ےس قلعتم ایک ولعمامت رفامہ یک ںیھت ؟ 5  

۔          وخاہ وخماں  یک ڑلایئ ےس فنصم یک ایک رماد ےہ ؟ 6  

 


