
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متفہاالسایمت امجتع 

  ٹیشیلہپ امششیہ ورک

 

:  انل اطملعبل

: سپمیک

: ہملعم رامیرسک/ملعم

 

 

ڈارٹک اے ویک اخم وکسك مٹسس 

  ڈارٹک اے ویک اخم اوجینشیک مٹسس رپاویئٹی ڈٹیمل دی اے رپوٹکیج آف

 

  



ڈارٹک اے۔ ویک۔ اخم وکسك مٹسس 

 ( مٹسس رپاویئٹی ڈٹیملاوجینشیکاے رپوٹکیج آف دی ڈارٹک اے ویک اخم )

 اترخی 

 

 

     01ورک  ٹیش 

 

 امنِز انجزہ:ونعام

 اخیل ہگج رُپ رکںی۔

i.   وکومت اک ذاہقئ انھکچ ےہ۔اجدناررہ    

ii.    ںیہ۔۲  اور رفاضئ  ۳امنِز انجزہ یک ںیتنس    

iii.  رپ امنِز انجزہ ڑپانھ رفض ںیہن ےہ۔وعرت/رہ اکی    

iv.   اک وثاب ےلم اگ۔اکی ریقاطوج صخش انجزہ ےک رمہاہ اجےئ وت اےس    

v.   ںیہن ےیک اجےت۔وکرع   اور ر دجسہامنِز انجزہ ںیم   

vi.   ےہ۔رفض افکہیامنِز انجزہ   

vii.   ےہ۔یتیھکداین آرخت یک   

viii.   یتخس ےس عنم ےہ۔الچان  اور  نیب رکانتیم رپ   

ix.   ریبکتںی یہک اجیت ںیہ۔اچرامنِز انجزہ ںیم    

x.   ںیہن دی اجیت۔اذامامنِز انجزہ ےس ےلہپ  

 

 

 

 



ڈارٹک اے۔ ویک۔ اخم وکسك مٹسس 

 ( مٹسس رپاویئٹی ڈٹیملاوجینشیکاے رپوٹکیج آف دی ڈارٹک اے ویک اخم )

 اترخی 

 

 

     02ورک  ٹیش 

 امنِز انجزہ:ونعام

 :س
اع 
ُ
 ۔(رتہمج ںیھکل)انابغل ےچب یک تیم یک د

 

 

  

 

اس ہچب وک وتامہرے ےیل ےلہپےس اجرکااظتنل رکےن واال انباور اس وک امہرے ےیل ارجاور ذریخہ اور افسرش رکےن واالاور افسرش وظنمرایک وہا ! اے اہلل: رتہمج

 انبدے۔

 :س
اع)داع اک رتہمج ےئیھکل 

ُ
 ۔(تیم یک د

 

 

 

وت امہرے زدنہ وک شخب دے اور امہرے رمےوہےئ وک یھب اور امہرے احرضوں وک یھب امہرے اغوبئں وکیھب اور امہرے وھچوٹں اور ڑبوں وک اور امہرے ! اے اہلل

 رمدوں اور وعروتں وک یھب۔ اے اہلل مہ ںیم ےس ےسج وت زدنہ رےھک وت اںیہن االسل رپ زدنہ رھک اورمہ ںیم ےس وت ےسج ومت دے اےس اامیم رپ ومت دے۔

  



ڈارٹک اے۔ ویک۔ اخم وکسك مٹسس 

 ( مٹسس رپاویئٹی ڈٹیملاوجینشیکاے رپوٹکیج آف دی ڈارٹک اے ویک اخم )

 اترخی 

 

 

     03ورک  ٹیش  

 راستل یک رضورت و اتیمہ : ونعام

 اایبنء رکال مہیلع االسلل ےک انومں ےک اسےنم اےکن ااقلب ںیھکل۔ افل۔

 

 ااقلب انل

 اصدق اور انیم ملسو هيلع هللا ىلصرضحت دمحم  .1

 اوبارشب رضحت آدؑل  .2

 لیلخ اہلل رضحت اربامیہؑ  .3

 ذحیب اہلل رضحت اامسلیعؑ  .4

 میلک اہلل رضحت ومیسؑ  .5

 روح اہلل رضحت یسیعؑ  .6

 آدل اثین رضحت ونؑح  .7

  



ڈارٹک اے۔ ویک۔ اخم وکسك مٹسس 

 ( مٹسس رپاویئٹی ڈٹیملاوجینشیکاے رپوٹکیج آف دی ڈارٹک اے ویک اخم )

 اترخی 

 

 

     04ورک  ٹیش  

 راستل یک رضورت و اتیمہ : ونعام 

 

 ےک ابرے ںیم ںیھکل۔  ملسو هيلع هللا ىلصآرخی یبن افل۔

 

  ربس۶۳ رمع ملسو هيلع هللا ىلصرضحت دمحم اک انل آرخی یبن

 اچر رمعے ادا ےیک رضحت آہنم وادلہ اک انل

 اکی جح ادا ےیک رضحت دبعاہلل وادل اک انل

  اسك یک رمعںیم۴۰ االعِم وبنت دبعابلطمل دادا اک انل

  اسك نیت امہ نیت دم۱۳ وبنت ےک ہکم ںیم رعہص افہمط دادی اک انل

  دم۱۰ امہ ۱۰اسك ۱۰ دمہنی ںیم رعہص وبہ انان اک انل

 واصك ربہ تنب دبعارغلی انین اک انل
ِ
 دمہنی ونمرہ اقمل

 دیپاشئ
ِ
 دمہنی ونمرہ ربقِ اونر ہکم اقمل

    رعبی االؤك۱۲ اترخیِ دیپاشئ

 



ڈارٹک اے۔ ویک۔ اخم وکسك مٹسس 

 ( مٹسس رپاویئٹی ڈٹیملاوجینشیکاے رپوٹکیج آف دی ڈارٹک اے ویک اخم )

 اترخی 

 

 

     05ورک  ٹیش 

 زٰوکۃ: ونعام

و ےس اثتب ےہ ام ےک انل ںیھکل۔ 
ُ
 نج ارفاد وک زٰوکۃ دانی رقآم یک ر

 

 

 

 

 

 زعمور      اسمنیک     رغبی

 

 

 

 

 

 ریقف      اسمرف     میتی

 

  



ڈارٹک اے۔ ویک۔ اخم وکسك مٹسس 

 ( مٹسس رپاویئٹی ڈٹیملاوجینشیکاے رپوٹکیج آف دی ڈارٹک اے ویک اخم )

 اترخی 

 

 

     06ورک  ٹیش 

 

 زٰوکۃ: ونعام

 زٰوکۃ یک رمق ولعمل رکںی۔  افل۔

 

 زٰوکۃ یک رمق زٰوکۃ اک اصنب الص رمق

50,000 2.5% 1250 

35, 000 2.5% 875 

17,500 2.5% 438 

26,300 2.5% 658 

 

  روےپ یف وتہل48,000: وسےن یک تمیق

  وتےل وسان50: صخش ےک اپس

 

 -/60,000: زٰوکۃ یک رمق

  روےپ یف وتہل1,700: اچدنی یک تمیق

  وتہل اچدنی200: صخش ےک اپس

  %2.5: زٰوکۃ اک اصنب

 

 -/8500: زٰوکۃ یک رمق

  نم100: دنگل یک دیپاوار

 

 -/1000: رشع

 

  نلیگ200: روزاہن زنیم ےس ےنلکن واال لیت

 

 نلیگ 10: زٰوکۃ

  اوٹن75

 

  رکبایں15: زٰوکۃ

  لیب120

 

  ڑھچبے3: زٰوکۃ

 



ڈارٹک اے۔ ویک۔ اخم وکسك مٹسس 

 ( مٹسس رپاویئٹی ڈٹیملاوجینشیکاے رپوٹکیج آف دی ڈارٹک اے ویک اخم )

 اترخی 

 

 

    07ورک  ٹیش 

  یٰی : ونعام

 درتس وجاب اک ااختنب رکںی۔ 

 

  زابم اک ظفل ےہ۔_________ یٰی  ۔ 1

 افریس (۳) رعیب (۲) اردو (۱) 

و ےس ریبکہ انگہ  ۔ 2
ُ
  ںیہ۔_________دحثی یک ر

 ون (۳) آھٹ (۲) است (۱) 

  ےتہک ںیہ۔_________ یٰی اایتخر رکےن واےل وک  ۔ 3

 یبن (۳) یقتم (۲) ویل (۱) 

  یٰی اک رسیتا درہج ےہ۔ ۔ 4

 ادٰین درہج (۳) درایمہن درہج (۲) اٰیلع درہج (۱) 

  اک امك اھکان ریبکہ انگہ ےہ۔_________ ۔ 5

 میتی (۳) ویبہ (۲) رغبی (۱) 

  ںیہ۔_________ یٰی واولں ےک ےیل ام ےک رب ےک اہں  ۔ 6

 رہنںی (۳) ںیتنج (۲) وخربخشایں (۱) 

   یٰی احلص رکےن اک ذرہعی ںیہ۔_________امہری امتل  ۔ 7

 ںیتین (۳) اامعك (۲) ابعدات (۱) 

  یک اعدت دیپا وہیت ےہ۔_________ یٰی ےک ذرےعی  ۔ 8

 وغر و رکف (۳) کین اامعك (۲) امنز و زٰوکۃ (۱) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ڈارٹک اے۔ ویک۔ اخم وکسك مٹسس 

 ( مٹسس رپاویئٹی ڈٹیملاوجینشیکاے رپوٹکیج آف دی ڈارٹک اے ویک اخم )

 اترخی 

 

 

   08ورک  ٹیش 

 

  یٰی : ونعام

 :س
 وکم ےس انگہ انگہِ ریبکہ ںیھکل۔

 

 

۔ اہلل ےک اسھت یسک وک رشکی رہھٹاان۔1  

۔ یسک ومنم یک انقح اجم انیل۔2  

۔ اہجد ےس ہنم ومڑان۔3  

۔ یسک اپایکزوعرت رپ اتہبم اگلان4  

۔ اجدو اک ملع انھکیس۔5  

۔ وادلنی ےک وقحق ادا ہن رکان۔6  

۔ وسداھکان۔7  

۔ میتی اک امك اھکان۔8  

۔ اخہن ہبعک یک ےب رحیتم رکان۔9  

  



ڈارٹک اے۔ ویک۔ اخم وکسك مٹسس 

 ( مٹسس رپاویئٹی ڈٹیملاوجینشیکاے رپوٹکیج آف دی ڈارٹک اے ویک اخم )

 اترخی 

 

 

     09ورک  ٹیش 

 

 وقحق اابعلد: ونعام

 وقحق اابعلد ںیم وکم وکےسن وقحق آےت ںیہ ؟ انل ںیھکل۔  افل۔

 

  ڑپوویسں ےک وقحق 

  امہمم اور زیمابم ےک وقحق 

  امیبرےک وقحق 

  اجونروں ےک وقحق 

  اسمرفوں ےک وقحق 

  ونیکسمں ےک وقحق 

  وادلنی ےک وقحق 

  اوالد ےک وقحق 

 

 

 

 



ڈارٹک اے۔ ویک۔ اخم وکسك مٹسس 

 ( مٹسس رپاویئٹی ڈٹیملاوجینشیکاے رپوٹکیج آف دی ڈارٹک اے ویک اخم )

 اترخی 

 

 

     10ورک  ٹیش 

 وقحق اابعلد: ونعام

 وقحق اابعلد ےک انل اور اےکن قلعتم اکی اکی دحثی ںیھکل۔  افل۔

i.  ڑپویس ےک وقحق: 

 ۔"وہ صخش ومنم ںیہن وج ٹیپ رھب رکاھکاناھکےئ اور اُس اک ڑپویس وھباکرےہ: "دحثی 

  

ii.  امیبر ےک وقحق: 

 بج مت یسک امیبر ےک اپس اجؤ وت یبمل رمع یک وخربخشی دوارگہچ اہمترے ےنہک ےس یسک ااسنم یک رمعیبمل ںیہن وہیتکس رگم اس ےس امیبر یک: دحثی 

 تعیبط وخوہاجےئ یگ۔ 

iii.  اجونروں ےک وقحق: 

 ۔"رہاسحس اجونر سج وک وھبک ایپس یک فیلکت وہیت وہ اس وک اھکےن الیپےن ںیم وثاب ےہ: دحثی 

  

 

 

 

 



ڈارٹک اے۔ ویک۔ اخم وکسك مٹسس 

 ( مٹسس رپاویئٹی ڈٹیملاوجینشیکاے رپوٹکیج آف دی ڈارٹک اے ویک اخم )

 اترخی 

 

 

     11ورک  ٹیش 

 ااسکنری: ونعام

 رصتخم وساالت ےک وجاابت دںی۔ 

 االسل ےن وکیسن ااسکنری ےس عنم ایک ےہ؟-  س

 

 االسل ےن ایسی ااسکنری ےس عنم ایکےہ سج ےس اکرفوک ربرتی وسحمس وہ اور املسمم یک وخدداری وک سیھٹ ےچنہپ۔: وجاب 

 

   ایک اہک؟ۓرضحت امقلم ےن اےنپ ےٹیب وک ااسکنری یک تحیصن رکےت وہ- س
 

 اور ولوگں ےس ےب ریخ ہن رکاور زنیم رپارتا رکہن لچ ویکہکن اہلل یسک ارتاےن واےل یخیش وخرے وک دنسپ ںیہن رکات۔: وجاب 

 

 اہلل اعتٰیل ےک دعب امہری ااسکنری اک زایدہ قحتسم وکم ےہ؟- س
 

 اہلل ےک دعب امہری ااسکنری اک زایدہ قحتسم امہرے وادلنی ںیہ۔: وجاب 

 

و ےس ااسکنری ےک اضفلئ ایک ںیہ؟- س
ُ
 دحثی یک ر

 

 دحثی یک روےس وج ااسنم ااسکنری اانپاتےہ اہلل اس وک تمظع وزبریگ اکابلس انہپےئ اگ۔: وجاب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ڈارٹک اے۔ ویک۔ اخم وکسك مٹسس 

 ( مٹسس رپاویئٹی ڈٹیملاوجینشیکاے رپوٹکیج آف دی ڈارٹک اے ویک اخم )

 اترخی 

 

 

     12ورک  ٹیش 

 

 وضفك رخیچ اور لخب ےس رپزیہ: ونعام

 درتس وجاب اک ااختنب رکںی۔  ا۔

 

i.    ےتہک ںیہ ؟ ____ وضفك رخیچ وک رعیب ںیم 

  ارساف  (ج) ایمہن روی  (ب) لخب  (ا) 

ii.   اک اھبیئ ےہ۔ ____وضفك رخیچ رکےن وال  

  ااسنم (ج) رفےتش (ب) اطیشم (ا) 

iii.  ____صخش تنج ںیم ہن اج ےکس اگ۔  

  لیخب (ج) سلفم (ب) امدلار (ا) 

iv.   اایتخر یک وہ اتحمج ہن وہ اگ۔ ____سج ےن  

  وضفك رخیچ (ج) وجنکیس (ب) ایمہن روی (ا) 

v.  ۔____اکی وضفك رخیچ اور دورسی ! دو ابوتں ےس وچب 

  یسلفم (ج) رغور (ب) ےب ووقیف (ا) 

vi.   وک ریقح اتھجمس ےہ۔ ____لیخب  

  نیکسم (ج) ویبہ (ب) میتی (ا) 

vii.  ____ اک اقتہض ہی ےہ ہک ہشیمہ وسچ ھجمس رک رخچ ایک اجےئ؟  

  ایمہن روی (ج) لقع دنمی (ب) ااسنتین (ا) 

viii.   رفامای ےہ۔ ____وضفك رخیچ وک اہلل اعتٰیل ےن  

  ااھچ (ج) ان دنسپ (ب) دنسپ (ا) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ڈارٹک اے۔ ویک۔ اخم وکسك مٹسس 

 ( مٹسس رپاویئٹی ڈٹیملاوجینشیکاے رپوٹکیج آف دی ڈارٹک اے ویک اخم )

 اترخی 

 

 

 13ورک  ٹیش 

 

 االسل ںیم الحك و رحال اک وصتر : ونعام

 الحك و رحال ےک قلعتم دو رقآین آایت اور دو ااحدثیِ ابمرہک رحتری رکںی۔  ا۔

 

 

 :رقآین آتی اک رتہمج

 ۔"اھکؤ ام زیچوں ںیم ےس وج زنیم ںیم الحك اور اپزیکہ  ںیہ! اے ولوگ"۔ 1

 ۔"اینپ اپزیکہ امکیئ ںیم ےس اور زنیم ےس اہمترے ےیل امہری اکنیل وہیئ زیچوں ںیم ےس رخچ رکو!اے اامیم واول" ۔ 2

 :دحثی وبنیؑ 

 ۔"وہ مسج رہزگتنج ںیم ہن دالخ وہاگ سج وک رحال ذغادی یئگ وہ"۔ 1

 ۔ تنحم رکےن واال اہلل اک دوتس ےہ۔2

 

 

 


