
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IIIاالسایمت امجتع 

  ٹیش امششیہ ورکدورسی

 

:  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 

 

 یسک یک زیچ اامعتسك رکےن اک رطہقی

 درتس وجاب اک ااختنب

 

 

   ریغب ااجزت یسک اک طخ ای ڈارئی ڑپانھ .1

 ایختن الہکات ےہ   (ج) دوھہک الہکات ےہ (ب) وچری الہکات ےہ (افل) 

  یسک یک زیچ اامعتسك رکےن ےس ےلہپ اس ےس .2

 افل اور ب دوونں  (ج) ریغب وپےھچ اامعتسك رکین اچےیہ (ب) ااجزت ینیل اچےیہ   (افل) 

  ارگ وکیئ صخش اینپ زیچ آپ وک وخیش ےس دے وت ںیہک .3

 آ نیم  (ج) ادمحل ہلل (ب) زجاک اہلل   (افل) 

   ۔ اےنپ رھگ یک زیچوں وک اامعتسك رکںی۔4

 دوونں    (ج) آرال ےس (ب) اایتحط ےس (افل) 

   :۔ رضورت  وپری وہےن ےک دعب دورسے یک زیچ 5

 یسک وک دے دںی  (ج) وخد رھک ںیل  (ب) واسپ رک دںی   (افل) 

 

  



ڈارٹک اے۔ ویک۔ اخم وکسك مٹسس 

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

 اترخی 

 

 

 02  ورک  ٹیش

 

 یسک یک زیچ اامعتسك رکےن اک رطہقی

 

 لمکم رکںی۔

 

 

  ایختن الہکاتےہریغب ااجزت یسک اک طخ ای ڈارئی ڑپانھ یھب      .1

 اایتحط ےس اامعتسك رکںی۔یسک زیچ وک      .2

 زجاک اہلل ںیہکزیچ واسپ رکےت وتق     .3

 واسپ رکںیسج ےس زیچ ںیل اوکس   .4

 اس قبس  اک  دصقم  .5

 زیچ وک اامعتسك رکےن اک رطہقی اھکیسان

 

 

 

 



ڈارٹک اے۔ ویک۔ اخم وکسك مٹسس 

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

 اترخی 

 

 

 03  ورک  ٹیش

 

 

 دورسوں یک دمد رکان

 

 اخیل ہگج رُپ رکںی۔

 

 

 رکو۔  دمدےن رفامای ہشیمہ دورسوں یک    ملسو هيلع هللا ىلصایپرے یبن  .1

   ےھت۔رچاےت اےنپ ڑپوویسں یک رکبایں یھب  ملسو هيلع هللا ىلصآپ  .2

   رھب الےت ےھت۔اپینرضحت اوب رکب دصقی ؓ اےنپ ڑپویس وعروتں ےک ےیل   .3

    ےہ۔ یکینراےتس ےس رھتپ اٹہ دانی یھب   .4

   ےہ۔ دمدرھگ ےک اکومں ںیم اہھت اٹبان ایم یک   .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ڈارٹک اے۔ ویک۔ اخم وکسك مٹسس 

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

 اترخی 

 

 

    04  ورک  ٹیش

 

 درود رشفی

 

 درتس وجاب اک ااختنب رکںی۔

 

    ےہ۔________درود رشفی اک اکی  .1

  اکپر      (ج)  رعتفی      (ب)      داع      (افل) 

  ےس ملسو هيلع هللا ىلص درود رشفی اک بلطم ےہ ہک مہ اےنپ یبن  .2

  افل اور ب دوونں      (ج)  السل شیپ رکےت ںیہ      (ب)  تہب ایپر رکےت ںیہ       (افل) 

  رپ درود ےجیھب اگ اہلل اعتٰیل اس رپملسو هيلع هللا ىلص وج صخش اکی ابر یبن  .3

 افل اور ب دوونں     (ج)  دس ایکینں ھکل دے اگ     (ب)  دس ابر رتمح رفامےئ اگ        (افل) 

  وج صخش ھجم رپ رہ روز وس ابر درود ےجیھب اگ ایکس !  ےن رفامایملسو هيلع هللا ىلصآپ  .4

   انگہ اعمف وہں ےگ      (ج) رضورںیت وپری ںیہن وہں یگ      (ب)  وس رضورںیت وپری وہں یگ          (افل) 

    رپ ےتجیھبںیہ۔ ملسو هيلع هللا ىلصاہلل اور رفےتش یبن  .5

  دوونں    (ج)  السل    (ب) درود       (افل) 



ڈارٹک اے۔ ویک۔ اخم وکسك مٹسس 

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

 اترخی 

 

 

 05  ورک  ٹیش

 

 درود رشفی

 

 دورد رشفی اک رتہمج ںیھکل۔

 

 

 

 

 

 

 

رپ اور ام یک آك رپ ےسیج ہک رتمح انزك رفامیئ وتےن اربامیہؑ رپ اور ام یک آك رپ ےبکش وت رعتفی اک ملسو هيلع هللا ىلص اے اہلل رتمح انزك رفامدمحم"  

 قحتسم ڑبی زبریگ واالےہ۔

رپ ام یک آك رپ ےسیج ربتک انزك رفامیئ وتےن اربامیہؑ رپ اور ام یک آك رپ ےب کش وت رعتفی اک قحتسم زبریگ ملسو هيلع هللا ىلص اے اہلل ربتک انزك رفامدمحم  

۔"واالےہ  

 

 

 

 



ڈارٹک اے۔ ویک۔ اخم وکسك مٹسس 

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

 اترخی 

 

 

 06ورک  ٹیش   

 

 رضحت اربامیہؑ

 

 اخیل ہگج رُپ رکںی۔

 

   ںیم اکی وہشمر تُب رتاش راتہ اھت۔ اُررعاق ےک رہش   .1

    اھت۔ آذروہشمر تب رتاش اک انل    .2

   وک وتبں ےس تخس رفنت یھت۔ اربامیہؑرضحت    .3

   وتڑ ڈاےل۔تبرضحت اربامیہ ؑ ےن تب اخےن ںیم اج رک اسرے   .4

دارمنود وخد وک   .5 ُ

 

   اتہک اھت۔ خ

   یک انک ںیم رھچم سھگ ایگ۔ رمنود .6

   ںیم ڈاےنل اک مکح دای۔ آگرمنود ےن رضحت اربامیہؑ  وک   .7

   اھت۔ اامسلیعؑرضحت اربامیہ ؑ ےک ےٹیب اک انل رضحت   .8

   ےتہک ںیہ۔ زل زلرضحت الیعٰمس یک اڑیویں یک رڑگ ےس اپین اک ہمشچ وھپاٹ ےسج   .9

   یھب اہک اجات ےہ۔  لیلخ اہللرضحت اربامیہؑ وک   .10

 

 



ڈارٹک اے۔ ویک۔ اخم وکسك مٹسس 

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

 اترخی 

 

 

 07  ورک  ٹیش

 

  ےک احالِت زدنیگملسو هيلع هللا ىلصوبنت ےس ےلہپ آپ 

 

 اخیل ہگج رُپ رکںی۔

 

   ںیم التبم ےھت۔ ربایئاالسل ےس ےلہپ رعب ےک ولگ رہ رطح یک   .1

   ہن اھت۔ رواجاس وتق رعب ےک ولوگں ںیم ےنھکل ڑپےنھ اک   .2

   اقمئ ایک اجےئ اگ۔ انمںیم ہی اعمدہہ وہا ہک کلم ںیم  " فلح اوضفلك" .3

   وک دوابر ہ انبای۔ اخہن ہبعکرضحت آدؑل ےک دعب رضحت اربامیہ ؑ اور اےکن ےٹیب رضحت الیعٰمسؑ ےن   .4

   ےہ۔ رھتپرجحِ اوسر تنج ےس آای وہا اکی  .5

 اکال۔   اور اوسد اک بلطم ےہ  رھتپرجح اک بلطم ےہ   .6

   اھت۔ اطرہہرضحت دخہجی اک بقل   .7

   اک انل رسیمہ اھت۔ الغلرضحت دخہجی ےک   .8

   اھت۔ رضحت اوباطبلآپ ےک اچچ اک انل   .9

 



ڈارٹک اے۔ ویک۔ اخم وکسك مٹسس 

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

 اترخی 

 

 

    08  ورک  ٹیش

 

 احصہب رکال ؓ

 درتس وجاب اک ااختنب رکںی

 

  ےتہک ںیہ۔ __________ ےک دووتسں وک ملسو هيلع هللا ىلصآپ .1

 اھبیئ (ج) اسیھت (ب) احصہب     (افل) 

  وک ںیہن داھکی۔ ملسو هيلع هللا ىلص وہ وادح احصیب ںیہ وہنجں ےن یبن __________ .2

 (افل) 
 رضحت اوسی رقین ؓ    

 (ب)
 رضحت دبعاہلل نب وعسمد

 اوب رہریہ ؓ (ج)

  یک امدنن ںیہ۔ __________ریمے احصہب ! ےن رفامایملسو هيلع هللا ىلص آپ  .3

 اچدن (ج) وسرج (ب) اتسروں     (افل) 

  اھکل اجات ےہ۔__________احصہب ےک انومں ےک اسھت  .4

 ہیلع االسلل (ج) رۃمحاہلل  (ب) ریض اہلل اعتٰیل ہنع    (افل) 

 ریض اہلل اک بلطم ےہ۔ .5

 (افل) 
 اہلل ام وک دنسپ رکات ےہ 

 (ب)
 اہلل ام ےس رایض وہ   

 (ج)
 ام رپ اہلل یک رتمح وہ

 


