
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردو   II امجتع ا

امششیہ ورک   ٹیشیلہپ 

 

:  انم اطملعبل

: سپمیک

: ہملعم رامیرسک/ملعم

 

 

ے ویک اخن وکسل مٹسس  ا ڈارٹک 

وٹکیج آف ے رپ ے ویک اخن اوجینشیک مٹسس رپاویئٹی ڈٹیمل دی ا   ڈارٹک ا

 

  



ن وکسل مٹسس  اخ ۔  ۔ ویک ے ڈارٹک ا

ے ویک اخن ) ے رپوٹکیج آف دی ڈارٹک ا نشیکا وجی  ( مٹسس رپاویئٹی ڈٹیملا

 اترخی 

 

 

یہ) ام ہس  ٹیش         (یلہپ      01ورک  

 

میہفت یب   اصن

ت ںیھکل۔  ااب ھ رک وج ڑپ ف  ا رگ ا   ریپ

 

ن ےک   ر ےھت۔ ا ن ےک رہش ااہفصن ںیم دالخ وہےئ وت اکی رچخ رپ وسا ہ اریا ن ےچنہپ۔ بج و ہ ریس رکےت وہےئ اریا خیش دعسی اہلل ےک کین دنبے ےھت۔ اکی رمہبت و

ور دنملقع وہےت ںیہ۔  اوہنں ےن دل ںیم وساچ   ن ںیم ےس یسک اک ااحتمن انیل اچےیہ"اپس اکی رمغ یھب اھت۔ اوہنں ےن انس اھت ہک اس رہش ےک ولگ تہب ذنیہ ا ۔ اوہنں ےن "ا

ور ریمے رچخ اک ٹیپ رھب اجےئ! اٹیب"اکی ڑلےک وک الب رک اہک   ن وسیپں ںیم ریما، ریمے رمےغ اک ا  ۔  "ریمے اپس رصف دو ےسیپ ںیہ وکیئ ایسی رتبیک اتبؤ ہک ا

 

 خیش دعسی وکن ےھت؟ .1

 ااہفصن سک کلم اک رہش اھت؟  .2

ف ںیم ےس دو اجونروں ےک انم ڈوھڈن رک ںیھکل۔  .3  ریپارگا

 خیش دعسی ےن رہش ےک ولوگں ےک ابرے ںیم ایک انس اھت؟  .4

 خیش دعسی ےن ڑلےک وک ویکں البای؟  .5

 

 

 خیش دعسی اہلل ےک کین دنبے ےھت۔: ۔ وجاب1

ن کلم اک رہشاھت۔: ۔ وجاب2  ااہفصن اریا

ور رمغ۔: ۔ وجاب3  رچخ ا

ور دنملقع وہےت ںیہ۔: ۔ وجاب4  اوھنں ےن انساھت ہک اس رہش ےک ولگ ذنیہ ا

ےئلیک۔: ۔ وجاب5  ڑلےک اک ااحتمن ےنیل 

 

 

 

 



ن وکسل مٹسس  اخ ۔  ۔ ویک ے ڈارٹک ا

ے ویک اخن ) ے رپوٹکیج آف دی ڈارٹک ا نشیکا وجی  ( مٹسس رپاویئٹی ڈٹیملا

 اترخی 

 

 

ٹیش              02ورک  

 

میہفت  اصنیب 

۔ ابت ںیھکل ا ا وج ھ رک  ف ڑپ ا رگ ا   ۔ ریپ

 

واقر تہب ااھچ ہچب اھت۔ رہ اکی یک زعت رکات اھت۔ ڑبوں یک ابت اماتن رگم اےس ڈارٹک تہب ان دنسپ ےھت۔ اس یک وہج ہی یھت ہک وہ بج یھب امیب ر وہات ڈارٹک اےس ڑکوی ڑکوی  

وہ یئگ یھت۔ وہ  ور بس ےس امہ ابت ہک یئک ابر وت ڈارٹک اےس اکیٹ یھب اگل دےتی۔ ایس وہج ےس اےس ڈارٹکوں ےس ڑچ  دواایئں دےتی۔ ان دواویئں یک وخوبش یھب اےس تہب ربی یتگل۔ ا

 اینپ تحص اک یھب تہب ایخل راتھک  ات ہک ڈارٹکوں ےس دور رہ ےکس۔ 

 

 واقر اسیک ہچب اھت؟ .1

 واقر وک ڈارٹک ویکں ان دنسپ ےھت؟  .2

 واقر وک دواویئں یک وخوبش یسیک یتگل یھت؟ .3

 واقر اینپ تحص اک ایخل ویکں راتھک اھت؟  .4

ذلی اافلظ یک عمج ڈوھڈن رک ںیھکل۔  .5 ف ںیم ےس درج   ریپارگا

 دوایئ

 ڈارٹک

 

 واقر ااھچ ہچب اھت۔: ۔ وجاب1

 ویکہکن ڈارٹک ڑکوی ڑکوی دواایئں دےتی ےھت۔: ۔ وجاب2

 واقر وک دواویئں یک وخوبشربی یتگل یھت۔: ۔ وجاب3

 اتہک ڈارٹکوں ےس دور رہ ےکس۔: ۔ وجاب4

 وادح                                                                                    عمج :    ۔ وجاب5

                        دوایئ                                                                       دواایئں                                   

                            ڈارٹک                                           ڈارٹکوں

 

 



ن وکسل مٹسس  اخ ۔  ۔ ویک ے ڈارٹک ا

ے ویک اخن ) ے رپوٹکیج آف دی ڈارٹک ا نشیکا وجی  ( مٹسس رپاویئٹی ڈٹیملا

 اترخی 

 

 

ٹیش          03ورک  

 

ین  ن اک دبہل: اہک اسح  ا

 

ورپ زیت اکم وچاہ اعدت وھچےٹ آھکن دعب اکٹ داھڑےن  ا

     الھچ وکد رکشہی اجل اعمف ہصغ ریش

 

 رکےن اگل۔ ریش الھُچ وکد  ےک اطمقب اِدرھ اُدرھ  اعدت ادرھ آ الکن۔  وچاہ اینپ وچاہ اغر ںیم وس راہ اھت۔اےنت ںیم اکی ریشاکی دہعف اک ذرک ےہ ہک اکی 

ورپوک وسای وہا دھکی وہ اس ےک  ور رگدن ےک ابولں ےس ےنلیھک اگل اس ےس ریش یک ا     آای۔ ہصغ  لھک یئگ۔ وچےہ یک رحتک رپ اےس تہب  آھکن   ڑچھ ایگ ا

ور رقبی اھت ہک اس وک لچک رک امر داتی  ہک ااچکن وچاہ وبل ااھٹ لگنج ےک ابداشہ ےھجم      رک دو وہ اتکس ےہ ںیم یھبک اہمترےاعمفاس ےن وچےہ وک ڑکپ ایل ا

ؤں۔ ریش سنہ رک وبال مت اکم    ےس اجونر لگنج ےک ابداشہ ےک سک اکم آےتکس وہ رھپ یھب ںیم ںیہمت اعمف رکات وہں ہہک رک وچےہ وک اعمف رک دای۔ وھچےٹ آ

ہ ادرھ اچنہپ وت داھکی ہک ریش اکی داھڑےن وچےہ وک ریش ےکدعبں ھچک دون ز آیئ۔ بج و وا  داوتنں زیت ںیم ربی رطح اسنھپ وہا اھت۔ اس ےن اےنپ اجل یک آ

د رک دای۔ اس ےن وچےہ اک اکٹےس اجل یک رایسں  ور لگنج ںیم الچ ایگ۔ رکشہی رک ریش وک آزا دا ایک ا   ا

قبس الخیق   یسک وک ریقح تم وھجمس۔ :ا

 

 

 

 

 



ن وکسل مٹسس  اخ ۔  ۔ ویک ے ڈارٹک ا

ے ویک اخن ) ے رپوٹکیج آف دی ڈارٹک ا نشیکا وجی  ( مٹسس رپاویئٹی ڈٹیملا

 اترخی 

 

 

ٹیش          04ورک  

میہفت  اصنیب 

۔ ابت ںیھکل ا ا وج ھ رک  ف ڑپ ا رگ ا   ۔ ریپ

 

ے اےتگ ںیہ،   ور رگیم ےس وپد ر ےک ےیل تہب رضوری ےہ۔ وسرج یک روینش ا ور رگیم داتی ےہ وج ہک رہ اجدنا وسرج اہلل یک تہب ڑبی تمعن ےہ۔ ہی ںیمہ روینش ا

ور رسدی لیھپ اجےئ۔ رات وہےت یہ آامسن رپ اتسرے ےنکمچ ےتگل ںیہ وج مہ ےس تہب دور ںیہ۔ اس ےیل وھچےٹ رظن  ڑبےتھ ںیہ۔ وسرج ہن وہ وت رہ رطف ادنریھا اھچ اجےئ ا

دا رکان اچےیہ۔  بس اہلل یک ںیتمعن ںیہ۔ ںیمہ اہلل اک رکش ا ور اچدن یھب اتلکن ےہ۔ اچدن یک روینش ےس رہ رطف اچدنین لیھپ اجیت ےہ۔ ہی   آےت ںیہ۔ ا

 

 وسرج ےس ںیمہ ایک افدئہ وہات ےہ؟  .1

وہات؟ .2  وسرج ہن وہات وت ایک 

 رات وک مہ نک نک زیچوں ےس روینش احلص رکےت ںیہ؟  .3

 اتسرے ںیمہ تہب وھچےٹ ویکں رظن آےت ںیہ؟  .4

 اہلل اعتٰیل یک وکیئ یس دو وتمعنں یک اصتوری انبںیئ۔   .5

 

 

رت یتلم ےہ۔: ۔ وجاب1 ور رحا  وسرج ےس ںیمہ روینش ا

 رہ رطف ادنریھا وہات۔: ۔ وجاب2

ور اتسروں ےس۔: ۔ وجاب3  اچدنا

ہ مہ ےس تہب دور ںیہ۔: ۔ وجاب4  ویکہکن و

 : ۔ وجاب5

 

 

 

 

 



ن وکسل مٹسس  اخ ۔  ۔ ویک ے ڈارٹک ا

ے ویک اخن ) ے رپوٹکیج آف دی ڈارٹک ا نشیکا وجی  ( مٹسس رپاویئٹی ڈٹیملا

 اترخی 

 

 

ٹیش          05ورک  

 

ین  وصتریی اہک

۔ ۔  ا ںی لمکم رک ین  اہک دمد ےس  ظ یک  افل  ا

 

غ ل اب ہشئ وھپ ےگن اع رب گن  ش انث حبص ر  وخ

 

 

 

 

 

 

 

 ۔ ہی اکی ابغ یک وصتری ےہ۔1

 ۔ ہی حبص اک وتق ےہ۔2

 ۔ ابغ ںیم رگن ربےگن وھپل ےلیھک وہےت ںیہ۔3

ور انثء وخش رظنآریہ ںیہ۔4  ۔ اعہشئ ا

 ۔ دوونں اس وتق ےس فطل ادنوز وہریہ ںیہ۔5

 



ن وکسل مٹسس  اخ ۔  ۔ ویک ے ڈارٹک ا

ے ویک اخن ) ے رپوٹکیج آف دی ڈارٹک ا نشیکا وجی  ( مٹسس رپاویئٹی ڈٹیملا

 اترخی 

 

 

ٹیش          06ورک  

 

۔ ۔ ا ری اےئ امیب رب تس  ا  دروخ

 

ے ویک اخن وکسل مٹسس االسم آابد  دخبتم انجب رپلپسن اصہبح ڈارٹکا

 !انجب اعہیل

رش ےہ ہک لک رات ےس ےھجم اخبر ےہ۔ یکسج وہج ےس ںیم وکسل ںیہن آیتکس۔ رباےئ رہمابین ےھجم دو دن یک یٹھچ انعتی رفامںیئ۔  ومدابہن زگا

زش وہیگ۔  آپ یک نیع ونا

          ارعلض

          آپ یک اشرگدہ

          ا، ب، ج

          امجتع دؤم

 

 

 

 

 

 



ن وکسل مٹسس  اخ ۔  ۔ ویک ے ڈارٹک ا

ے ویک اخن ) ے رپوٹکیج آف دی ڈارٹک ا نشیکا وجی  ( مٹسس رپاویئٹی ڈٹیملا

 اترخی 

 

 

ٹیش          07ورک  

 

 حبص یک ریس

 

 ۔ زدنیگ اکی تمعن ےہ اس ےس ویہ ولگ افدئہ اُاھٹےتکس ںیہ وج دنترتس وہں۔1

 ۔ دنترتس رےنہےئلیک حبص یک ریس رضوری ےہ۔2

 ۔ ںیم یھب حبص دلجی ااتھُٹوہں امنز ےک دعب ایم ےک اسھت ریسرکےن اجات وہں۔3

 ۔ حبص یک اتزہ وہا ایھچ وسحمس وہیت ےہ۔4

ور درتخ آوھکنں وک ڈنھٹک دےتی ںیہ۔5  ۔ رگن ربےگن وھپل ا

 ۔ حبص یک ریسرکےن واےل ااسنن امیبرویں ےس دور رےتہ ںیہ۔6

 

 


