
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردو   V امجتعا

امششیہیلہپ   ٹیش  ورک 

 

:  انل اطملعبل

: سپمیک

: ہملعم رامیرسک/ملعم

 

 

ے ویک اخم وکسك مٹسس  ا ڈارٹک 

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

 

  



م وکسك مٹسس  اخ ۔  ۔ ویک ے ڈارٹک ا

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

 اترخی 

 

 

ٹیش  یہ)          01ورک   ام ہس   (یلہپ 

 

 

ںیٍ۔ اگل رک اگل  وک  رحف  ور  ا  امس، لعف، 

 

ف مس لعف رح   ا

 ادمح، اتکب ھکل رپ

 ۔ ادمح اتکب رپ ھکل راہ ےہ۔1

 یلع، اکیپ رخدی ےہ

 ۔ یلع اکیپ رخدی راہ ےہ۔2

 اطرہہ، وکسك اجیت ےہ

 -۔ اطرہہ وکسك اجیت ےہ3

ور، یک  زمحہ، ادمح اجےت ا

ور ادمح حبص وسریے ابغ یک رطف  اجےت ںیہ4  -۔ زمحہ ا

 الوہر اجںیئ وک

 ےگ 5

ں

ئ
 -۔ امومں ہعمج وک الوہر اجہ

 وکسك آےت ےس 

 -۔ اوب درتف ےس دلجی وکسك آےت ںیہ6

 

  



م وکسك مٹسس  اخ ۔  ۔ ویک ے ڈارٹک ا

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

 اترخی 

 

 

ٹیش       03ورک  

دح عمج  وا

عمج ںیھکل۔ دح ےک   وا

 

دح عمج دح عمج وا دح عمج وا  وا

 ڑپکا ڑپکے راسہل راسےل رجتہب رجتےب

ے آہل آےل رااج راےج  وپدا وپد

 دگاھ دگےھ افلہف افلےف ذجہب ذجےب

 درہج درےج انیل انویلں اتیل اتایلں

 ملق ںیملق ذغا ذغاںیئ خطب ںیخطب

 داع داعںیئ مسج ااسجل دنخق دنخںیق

 یبن اایبنء فلس االسف شقن ےشقن

 اہمرج اہمرجنی اخدل اخدومں احصیب احصیب

 رلس روسولں اکرف اکرفوں اہبر اہبرںی

 رواتی رواایت ربخ ربخںی واہعق وااعقت

 دنعبیل دنعابیل راہطب رواطب ریمض امضری

 رضحت رضحات رکف ااکفر سلجم اجمسل

 

 



م وکسك مٹسس  اخ ۔  ۔ ویک ے ڈارٹک ا

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

 اترخی 

 

 

ٹیش        04ورک  

دف اافلظ  رتما

د ےک اافلظ   ںیھکل۔اضتم

 

د د اافلظ اضتم د اافلظ اضتم  اافلظ اضتم

 آاق الغل ایھچ رُبی ادنریھا ااجال

م واچن اچین ایلص یلقن ااسنم ویحا  ا

ل آاسم لکشم ل ےب آرا دٰین آرا   ا

یٰلع

 اا

م  انم گنج اریم رغبی آابد وریا

 ا ؤك  آرخ وتدیح رشک گنت الھک

ڑاوھت زایدہ  دنترتس امیبر اترکی رونش 

 اتزہ ابیس ڑیٹاھ دیساھ ڈنھٹا رگل

 تنج دوزخ تسچ تسس اچدن وسرج

 ایحت ومت احمک الغل اخل ہتخپ

 وخیش یمغ آاغز ااجنل ربا ااھچ

 

 

  



م وکسك مٹسس  اخ ۔  ۔ ویک ے ڈارٹک ا

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

 اترخی 

 

 

ٹیش        05ورک  

 طخ

ںیم طخ ںیھکل ور ڑپاھیئ ےک ابرے  انل طخ تحص ا دلہ ےک   ۔وا

 

 رمکہ ااحتمم

  ۲۰۲۱امرچ ۲۷

 !ایپری ایم اجم

!االسل مکیلع / 

  آپ اک طخ الم۔ آپ یک تحص ےک ابرے ںیم اجم رکاوسفس وہا۔ آپ یک تحص رھپےسرخاب وہیئگ ےہ آپ اینپ تحص اک ایخك رںیھک دوا وتق 

ور ریمی ڑپاھیئ یک رکفہن رکںی۔ ںیم وجہج ےس ڑپھ راہ  یگ۔ رھگ ںیم بس وک السل دںی/ریہ وہں۔ ااشناہلل آپ وک ااھچ رزٹل دوں اگ/رپ ںیل ا

 یٹیب/           آپ اک اٹیب

                                                        ا،ب،ج

 



م وکسك مٹسس  اخ ۔  ۔ ویک ے ڈارٹک ا

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

 اترخی 

 

 

ٹیش         06ورک  

تس  دروخا

۔ العہق افصیئ ںیھکل ےئ  تس ربا  دروخا

 

 دخبتم انجب ھتلیہ آرسیفاصبح ویملپسن اک وپرنشی

 !انجب اعیل

رش ےہ۔ ہک امہرےہلحم ںیم افصیئ یک احتل ےب دحرخاب ےہ۔ ہگج ہگج الغتظ ےک ڈریھ ڑپے وہےئ ںیہ دنگے اپین یک انایلں دنبڑپی ںیہ  ومدابہن زگا

ور آولدیگ لیھپ یئگ ےہ۔ ارگےلحم یک افصیئ یک رطف وتہج ہن دی یئگ وت ادنہشی ےہ۔ ہک  اخرکوب افصیئ رکےن ےک ےیل ںیہن آات۔ سج یک وہج ےس الغتظ ا

 وکیئ امیبری ہن لیھپ اجےئ۔ رباےئ رہمابین ےلحم یک افصیئ اک انمبس ااظتنل رفامںیئ۔

م الہ ہلحم           اینزدنما

  ۲۰۲۱امرچ ۲۷         ومرہخ 

 

 

 



م وکسك مٹسس  اخ ۔  ۔ ویک ے ڈارٹک ا

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

 اترخی 

 

 

ٹیش        07ورک  

 

میہفت  ریغ اصنیب 

۔ ۔  ا ابت ںیھکل ا وج ھ رک  رت ڑپ  ابع

 

ور دیحر آابد ےک دعب ہی وصےب اک رسیتا ڑبا رہش ےہ۔ رھکس درایےئ دنسھ ےک رغمیب انکرے رپ واعق  ریمے رہش اک انل رھکس ےہ۔ رھکس وصہب دنسھ اک اکی امہ رہش ےہ۔ رکایچ ا

ور اےس رقس " رقس  "رھکس رعیب زابم ےک ظفلےہ۔ ےس الکن ےہ۔ سج اک بلطم تخس ای دشدی رگیم ےہ۔ بج رعوبں ےن دنسھ حتف ایک وت اوہنں ےن دشدی  رگل وممس اک اسانم ایک  ا

ور یہی ظفل ڑگب رک رھکس نب ایگ۔ رھکس وک درای اک ہفحت یھب اہک اجات ےہ۔   اک انل دای ا

 

 رھکس وکےسن درای ےک ےک انکرے رپ واعق ےہ؟ .1

 رھکس سک زابم اک ظفل ےہ؟ .2

 رھکس اک رپاان انل ایک اھت؟ .3

ز مک دو۔ .4  امس رکنہ التش رک ےک ںیھکل مک ا

م وجتزی رکںی۔  .5  ونعا

 

 رھکسدرایےئ دنسھ ےک رغمیب انکرے رپ واعق ےہ۔: 1وجاب

 رھکسرعیب زابم اک ظفل ےہ۔: 2وجاب

 ےہ۔" رقس"رھکساک رپاان انل : 3وجاب

 ہفحت، رہش: 4وجاب

 "ریما رہش: "5وجاب

  

 

 

 

 



م وکسك مٹسس  اخ ۔  ۔ ویک ے ڈارٹک ا

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

 اترخی 

 

 

ٹیش      08ورک  

میہفت  ریغ اصنیب 

۔ ۔  ا ۔ ابت ںیھکل ا وج ھ رک  رت ڑپ  ابع

وہ ہشیمہ السیئ  ور دوھےک ابز اھت۔  م ںیم اکی وجمیس یھب اشلم اھت۔ وہ تہب اچالک ا م ےس ڑپکے ولساےت ےھت۔ ا اوب دبعاہلل درزی کلم اشل ںیم راتہ اھت۔ تہب ےس ولگ ا

ور بجعت یک ابت ےہ وہ اچہپم ےک دعب وہ ہکس رھک ےتیل ےھت۔  ے اجات اھت ا  رکواےن ےک ےیل اںیہن وھکاٹ ہکس د

اکی دم ااسی وہا ہک وہ داکم رپ ںیہن ےھت ااکن المزل اھت۔ وہ وجمیس آای۔ اس ےن السیئ ےک وسیپں ںیم اکی وھکاٹ ہکس دایوج ہک المزل ےن اچہپم رک واسپ رک دای۔ اس ےن 

م ےک المزل ےن وہ اسرا امرجا انسای ہک وجمیس ےن ایک ایک اھت۔ ایکس ابت نس رک دبعاہلل ےن اہک اکش مت وہ ہکس  وہ ہکس دبك دای۔ اوب دبعاہلل ےک آےن رپ ا ہ ڑکپا ایگ ےہ وت اےنس  داھکی ہک و

ے اگ  ںیم ہکس ادنےھ ونکںیئ ںیم کنیھپ دای  رکات اھت ات ہک دوھہک دیہ اک ہی ہلسلس  ور د ہ ہکس ےل اتیل وہں۔ رصف اس وہج ےس ہک وہ ہی ہکس یسک ا ےل ےتیل۔ ںیم بک ےس ااکس و

وہ۔ دحثی ےہ ہک ارگ املسمم ،املسمم اک ریخ وخاہ ہن وہوت اصِبح اامیم ںیہن۔  ور یسک وک اصقنم ہن   ںیہی متخ وہ اجےئ ا

 ۔ اوب دبعاہلل اہکں رےتہ ےھت؟1

 ۔ وجمیس اک اوب دبعاہلل ےک اسھت ایک ومعمك اھت؟ 2

 ۔                                                                                                                               اوب دبعاہلل یک ریغ وموجدیگ ںیم وجمیس ےک اسھت ایک وہا؟3

 ۔                                                                                                ابعرت ںیم ےس نیت امس نُچ رک ںیھکل۔4

م دںی۔ 5  ۔ ابعرت وک انمبس ونعا

 

 اوبدبعاہلل کلم اشل ںیم رےتہ ےھت۔: 1وجاب

 وجمیس اوب دبعاہلل وک وھکاٹ ہکس دای۔: 2وجاب

 المزل ےن وجمیس اک وھکاٹ ہکس اچہپم رکواسپ رکدای۔: 3وجاب

 اشل، اوبدبعاہلل، ہکس : 4وجاب

 ۔"وھکاٹ ہکس: "5وجاب

 

 

 



م وکسك مٹسس  اخ ۔  ۔ ویک ے ڈارٹک ا

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

 اترخی 

 

 

ٹیش      09ورک  

 

میہفت   وصتریی 

۔ ۔  ا ین ںیھکل اہک  وصتری دھکی رک 

 

 

رںیہ۔ دا  ہی رھگیک وصتریےہ۔ اس  ںیم اچررمکے ںیہ۔ امتل رمکےوہا

 اکی ابوریچ اخہن ےہ سج ںیم ایم زمےزمے ےک اھکےن انبیت ںیہ۔

 رھگےک ابرہاکی ابغ ےہ سج ںیم وھپولں ےک اسھت اسھت فلتخم زبسایں یھب یگل وہیئ ںیہ

رےہ۔   رھگےک اکی رطف اکی ڑبااسدرتخ ےہ وج اسہی دا

 ےھجم اانپرھگتہب دنسپ ے۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



م وکسك مٹسس  اخ ۔  ۔ ویک ے ڈارٹک ا

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

 اترخی 

 

 

ٹیش         10ورک  

 

میہفت  وصتریی 

 

۔ ۔  ا ین ںیھکل اہک  وصتری دھکی رک 

 

 

 

 

  

 

 دی یئگ وصتری اپاتسکین ریہو یک ےہ۔ اکسج انل ڈارٹکدبعادقلری اخم ےہ ۔ سج ےن اپاتسکم ےک ےیل

  ںیم اپاتسکم ےن اھبریت امٹی مب ےک رجتےب ےک دعباکایمب رجتہب1998امیٹ مب انبای ےہ۔ یئم 

 ایک۔ ولباتسچم ےک رہش اچیغ ےک اہپڑوں ںیم وہےن واےل اس رجتےب یک رگناین ڈارٹکدبعادقلری 

 اخم ےن یک۔

 اس وصتریںیم اپاتسکین ڈنھجایھب داھکای ایگےہ سج رپ اچدناتسرہ انبوہا ےہ۔ اس ڈنھجے اک

ور دیفس اتیلق یک امندنئیگ رکاتےہ۔ ور دیفس ےہ۔ زبسرگن ارثکتی ا  رگن زبسا

 

 

 

 

 

 

 



م وکسك مٹسس  اخ ۔  ۔ ویک ے ڈارٹک ا

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

 اترخی 

 

 

ٹیش   یہ )    11ورک   امشش    (یلہپ 

 

امعتسك  احمورات اک ا

  ںیھکل۔ ےلمج

 

 

ل دےرک اسلکیئ رخدیی۔ ر وک ہنم امےگن دا ل دانی ادمح ےن داکدنا  ہنم امےگندا

 اشم ےک الخف وہان ھچک ولگ رغابء ےس ابت رکاناینپ اشم یک الخف ےتھجمس ںیہ۔

 رپ ابك آانامےھت  انثء وک دےتھکی یہ اِرل ےک امےھت رپلب آےگ۔

 اہھت اٹبان ںیم رھگےک اکومں ںیم ایم اک اہھت اٹبیت وہں

 دك وھکك رک رخچ رکان یکین یک راہ ںیم دك وھکك رکرخچ رکو۔

 اجےت ںیہ۔
ِ

 اہوھتں اہھت انکب اتزہ لھپ اہوھتں اہھت ِب

 اجم وجوھکں اک اکل ےک وٹہس رکان اجم وجوھکں اک اکل ےہ۔

 ڈٹ اجان ادمحاینپ ابت ونماےن ےک ےیل ڈٹ ایگ۔

زویرمیلعت ےسآراہتس رکان  کلم یک رتیق ےکےیل بس وک زویر میلعت ےس آراہتس رکو۔

دك ہن انگل  آج لک وچبں اک ڑپاھیئ ںیم دك ںیہن اتگل۔

ابغ ابغ وہان  وھکےئ وہےئ ےچب وک اپرکامں اک دك ابغ ابغ وہایگ۔

 

  



م وکسك مٹسس  اخ ۔  ۔ ویک ے ڈارٹک ا

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

 اترخی 

 

 

ٹیش    12ورک  

 

ین  اہک

ین ںیھکل  زی اک ہجیتن)اہک  ۔ (دلج اب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



م وکسك مٹسس  اخ ۔  ۔ ویک ے ڈارٹک ا

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

 اترخی 

 

 

ٹیش      13ورک  

م   ومضم

م ںیھکل  تیمہ)ومضم ں یک ا  ۔ (ولیھک

 

 

ور اس مسق ےک درگی ولیھکں اک اباقدعہ  دنبوتسب روں ںیم ٹف ابك، وایل ابك، اہیک، رکٹک، لبیٹ سنیٹ ا دا  میلعت ےک اسھت اسھت ولیھکں یک اتیمہ ےس ااکنر ںیہن ایکاجاتکس۔ یمیلعت ا

م ابلطء یک ہ ا م ںیم ذجہب اسمتقب دیپا وہاتےہ۔ و و طبض یک اپدنبی رکےت ںیہ۔ ا ق ووچدنبوہےت ںیہ۔ الھکڑی ہشیمہ مظن  ہ ابلطءوجولیھکں ںیم اباقدعہ ہصح ےتیل ںیہ۔ اچ  ایک اجےئ۔ و

 تبسن رتہباکررکدیگ اک اظمرہہ رکےتکس ںیہ۔ وجولیھکں ںیم ہصح ںیہن ےتیل۔ 

۔

ں

 تحص دنممسج لیھک ےک ذرےعی یہ نب اتکسےہ۔ ںیمہ یھب ولیھکں ںیم ہصح انیل اچیئ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



م وکسك مٹسس  اخ ۔  ۔ ویک ے ڈارٹک ا

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

 اترخی 

 

 

ٹیش      14ورک  

 

م  ومضم

م ںیھکل  دئے)ومضم ےک اف  (ملع 

 

 

 

ور وصحك ےک  ور داین دوونں یک رتیق ا ور دامغ رونش وہاتےہ۔ دنی ا  ملع اکی ااسی ونرےہ سج ےس اہجتل یک اترایکیں دور وہیت ںیہ۔ ملع یک دبوتل ااسنم اک االخق اپزیکہ ا

 ےیل وصحك ملع ااہتنیئ رضوری ےہ۔ ملع وک انتجاچںیہ رخچ ںیہن وہات۔ داینںیم ےنتج یھب انومرولگ زگرےںیہ ملع یہ ےک دبوتل زگرے ںیہ۔

ك ںیہن آات۔ ااسنم وٹنھگں اک رفس ل یک ےب امشرزیچںی انبیئ ںیہ۔ ملع وک زوا  ااسنم ےن داین ںیم ینتج رتیق یک ےہ ملع یک دبوتل یک ےہ۔ ااسنم ےن ملع ےس اکل ےلرکاےنپ آرا

احرضںیہ بس ملع یک دبوتل ےہ۔ دوایت  ور ا  وٹنمں ںیم ےط رکاتیلےہ۔ رھگےھٹیب دوردور کت ابت رکاتکسےہ العج ےک ےئن رطےقی ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



م وکسك مٹسس  اخ ۔  ۔ ویک ے ڈارٹک ا

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

 اترخی 

 

 

ٹیش      15ورک  

 

میہفت  اصنیب 

۔ ۔ ا ابت ںیھکل ا وج ھ رک  رت ڑپ  ابع

 

ؤں  ور دقرت یک اطع رکدہ لمکم ذغا ور امیبرویں ےک العج ےک ےیل رفنمد اقمل راتھک ےہ ا ر رےنھک ا داین رھب ںیم دودھ امہ ذغایئ اایشء ںیم بس ےس امہ اھجمس اجات ےہ۔ ہی تنحم ربرقا

ور رکبی ےک دودھ ںیم رپونیٹ وہیت ےہ۔ دودھ ںیم رپونیٹ ےک العوہ  ںیم ےس اکی ےہ۔ ااسنم دقمی زامےن ےس ومویشیں اک دودھ اامعتسك رکات الچ آ راہ ےہ۔  اگےئ ، سنیھب ا

ر راتھک ےہ  ور اکھتوٹ وک دور رکات ےہ۔ امسجین اطتق ربرقا ور تحص ےک ےیل الزیم ںیہ۔ دودھ ایدداتش وک زیت ا ء اپےئ اجےت ںیہ وج زدنیگ یک اقب ا ور درگی امتل ذغایئ ازجا انکچیئ ا

ور رمع ڑباھات ےہ۔ رہ رفد ےک ےیل ےب دح دیفم ےہ۔   ا

 

 وکیسن ذغا وک داین رھب ںیم امہ اھجمس اجات ےہ؟ .1

 دقمی زامےن ںیم ااسنم سک ےس دودھ احلص رکےت ےھت؟  .2

 دودھ ےک وکیئ ےس دو وفادئ  ںیھکل۔ .3

ء اپےئ اجےت ںیہ؟  .4  سنیھب ےک دودھ ںیم وکےسن ذغایئ ازجا

م رحتری رکںی۔5       ۔ انمبس ونعا

 

 

 دودھ وک امہ ذغا اھجمساجاتےہ۔: 1وجاب

 ومویشیں ےس دودھ احلص رکاتاھت۔: 2وجاب

 دودھ ایداتش وک زیترکاتےہ۔ (1:  )3وجاب

رراتھکےہ۔ (2                  )  امسجین اطتق ربرقا

ء اپےئ اجےت ںیہ۔: 4وجاب ور درگیامتل ذغایئ ازجا  رپونیٹ ا

 دودھ امہ ذغا ےہ۔: 5وجاب

 

 



م وکسك مٹسس  اخ ۔  ۔ ویک ے ڈارٹک ا

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

 اترخی 

 

 

ٹیش      16ورک  

میہفت  اصنیب 

۔ ۔  ا ۔ ابت ںیھکل ا وج ھ رک  رت ڑپ  ابع

 

دم اخم علض ملہج ںیم الوہر ےس  ور االسل آابد ےس ۲۶۰کمن اک رہش ویھکڑہ ںیم واعق ےہ۔ کمن یک ہی تہب  ہی تہب ڑبی اکم لیصحت ڈنپ دا  ولک رٹیم ےک افےلص رپ واعق ۱۶۰  ولک رٹیم ا

ور راہج وپرس ےک درایمم ۳۲۶ےہ۔ ویھکڑہ ںیم کمن یک درایتف رضحت ٰیسیع یک والدت ےس  ہ زامہن ےہ بج درایےئ ملہج ےک انکرے دنکسِر امظع ا  اسك ےلہپ وہیئ یھت۔ ہی و

م رھتپوں وک اچےتٹ وہےئ اپےئ ےئگ ےھت۔  گنج ڑلی یئگ یھت۔ دنکسر امظع یک وفج ےک وھگڑے اس العےق ںیم زبسہ رچےن ےک دورا

 کمن اک رہش اہکں واعق ےہ؟  .1

 ویھکڑہ ںیم کمن یک درایتف سک یبن یک والدت ےس ےلہپ وہیئ یھت؟  .2

 درایےئ ملہج ےک انکرے نک دو وفوجں ےک درایمم گنج ڑلی یئگ یھت؟  .3

 وکیئ ےس دو امس رعمہف التش رک ےک ںیھکل۔  .4

م وجتزی رکںی۔  .5  انمبس ونعا

 

 

 کمن اک رہشویھکڑہ ںیم واعق ےہ۔: 1وجاب

 رضحت ٰیسیعٰؑ یک والدت ےس ےلہپ ویھکڑہ ںیم کمن یک درایتف وہیئ۔: 2وجاب

ور راہج وپرس ےک  درایمم گنج وہیئ۔: 3وجاب  درایےئ ملہج ےک انکرے دنکسرامظع ا

 الوہر، رضحت ٰیسیعٰؑ: 4وجاب

 ویھکڑہ۔: 5وجاب

 

 

 

 



م وکسك مٹسس  اخ ۔  ۔ ویک ے ڈارٹک ا

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

 اترخی 

 

 

ٹیش    17ورک  

ین  وصتریی  اہک

۔ ۔  ا ین ںیھکل اہک  وصتری دھکی رک 

 

 

ور میظع ااسنم ےھت۔ اوہنں ےن حیحص ونعمں ںیم وخد وک رغوبیں اتسلر ادییھ اپاتسکم اکتہب ڑبا ااسہس ا  دبعا

اتسلر ادییھ اپاتسکم ےکےیل اکی اتتمزہع یتسہ ےھت۔ ور ےب اہسرا ولوگں یک دمدےکےئیل وفق رکدای۔ دبعا  ا

ل اپایاجاتےہ۔ دبعااتسلرادییھ ےن  م ےک زعت و ارتحا   داہویئں کت دختم قلخ یک اثمںیل6رہدك ںیم ا

ور ابالآرخایکینں ےتٹیمس ےتٹیمس    وک ہی ااسنین دختم اگراس اہجِم افین ےس رتصخ۲۰۱۶ وجالیئ ۸اقمئ ںیک۔ ا

 وہایگ۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



م وکسك مٹسس  اخ ۔  ۔ ویک ے ڈارٹک ا

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

 اترخی 

 

 

ٹیش      18ورک  

ین  وصتریی  اہک

۔ ۔  ا ین ںیھکل اہک لمکم  دمد ےس  ےک یک  اخ وہےئ  ںیم دےی   ذلی 

 

 

 

 

 

 

الدت   ء وک وہیئ آپ اقدئامظع یک وھچیٹ نہب یھت۔ افہمط انجح ددنام اسزںیھت۔ افہمط انجح اےنپ اھبیئ اقدئامظع ےک اشہن 1893وجاالیئ 31افہمط انجح یک وا

ر اقلب رعتفی ےہ۔ م ںیم افہمط انجح اک رکدا  اشبہن اکل رکیت رںیہ۔ اپاتسکم ےک رعمض ووجد ےسےلہپ نج نج وخانیت ےن اپاتسکم احلص رکےن ےکےیل تنحم یک ا

 ایہن دخامت یک انبء رپ اںیھن امدِر تلم اک اطخب دای۔

ررکایچ ںیم ےہ۔ ررکےناک ذرہعی ںیہ۔ افہمط انجح اک زما ہ وکانیت ےک وقحق دیبا  امدِر تلم افہمط انجح وک بس ےس ڑبی تیصخش اھجمس اجاتےہ۔و

 

 

 

 


