
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VII امجتعاردو 

  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 

 

 

2 (01)ورک  ٹیش

nd

 Quarter 

 

 

 

 وھچےٹ اھبیئ وک  ڑپاھیئ ںیم دیپسچل ےنیل ےک ےیل طخ ںیھکل۔

 

 رمکہ ااحتمم 

 ۲۰۲۱ امرچ ۳۰

 !   ایپرے اھبیئ

 الم ہی اجم رک دھک وہا ہک آپ ڑپاھیئ رپ وتہج دےنی ےک انبےئ اانپ وتق ومابلئ اور ارٹنٹین رپ اضعئ رکرےہ وہ۔ اہمترے ! االسل مکیلع

ظ  

آپ اک خ

 ااحتمم ںیم مک وتق رہ ایگ ےہ۔ اس ےیل ڑپاھیئ رپ وتہج دو۔ اتہک اکایمب وہوکس۔ اہلل آپ اکاحیم وانرصوہ۔

  



ڈارٹک اے۔ ویک۔ اخم وکسك مٹسس 

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

 اترخی 

 

 

 02ورک  ٹیش 

 

 

 اسسنئ ےک اکرانےم ںیھکل۔:             ومضمم 

 

اسسئن ےن ااسنم وک ریغومعمیل وطر رپ اطوتقر انبدای ےہ۔ آج ےک دور ںیم اسسئن ےن ےب انپہ رتیق یک ےہ۔ ڑبیتھ وہیئ آابدی یک رضورایت زدنیگ 

وکوپرا رکےن ےکےیل ااجیدات یک اتیمہ ڑبھ یئگ۔ یلیٹ وفم ےس ومابلئ کت  لہ ےس رٹرٹکیکت، ونکںی ےس ویٹپ ولی ، ومرٹےس وایئ اہجز کت، 

 یتشک ےس رحبی اہجز، ولتار ےس زیمالئ ہکلب امیٹ مب کت اور وھجڑپنی ےس الحمت کت امتل ااجیدات وتق ےک اطمقب یک ںیئگ۔

ہی بس ھچک اکانئت یک تہب ڑبی ںیتمعن ںیہ۔ وج تنحم ورحتک، میلعت اور اسسنئ ااجیدات یک دبوتل ےہ۔ دجدی اسسئن ےن زدنیگ آاسم ایتری 

ےہ۔ اسسئن  امکالت رصف اضفکت دحمود ںیہن رےہ ہکلب اب ااسنم اچدن وک ریخست رکاکچےہ۔ ااسنین دقل اچدن یک حطس کت چنہپ ےئگ ںیہ۔ اسسئن یک 

 میلعت آج یک امہ رضورت ےہ اور امہری اقبیھب ایس ںیم ےہ۔

  



ڈارٹک اے۔ ویک۔ اخم وکسك مٹسس 

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

 اترخی 

 

 

 03ورک  ٹیش 

 

 

 اافتق ںیم ربتک ےہ۔:             اہکین ںیھکل  

 

اکی  اسکم ےک اچر ےٹیب ےھت۔ رگم وہ آسپ ںیم  ڑلےت ڑگھجےت رےتہ ںیہ۔اسکم ام یک اس اعدت ےس رپاشیم راتہ اکی دم اس ےن اچروں وٹیبں 

 وک البای اور اںیھن اکی ڑکلی ےک ےٹھگ ےس اکی اکی ڑکلی بس وک دی اور اہک اںیھن وتڑو۔ اوھنں ےن اےس آاسین ےس وتڑدای۔

رھپ اس ےن اکی اکی ےٹیب وک البای اور وپرا اھٹک وتڑ ےن اک اہک۔ ام ںیم ےس وکیئ یھب ہن وتڑ اکس اسکم ےن وٹیبں وک اھجمسای ہک ارگمت اس ےھٹگ یک رط  ح لم 

 رک روہ ےگ وتوکیئ یھب ںیہمت اصقنم ںیہن اچنہپ ےکس اگ۔

 اافتق ںیم ربتک ےہ۔: ہجیتن

  



ڈارٹک اے۔ ویک۔ اخم وکسك مٹسس 

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

 اترخی 

 

 

 04ورک  ٹیش 

 

 اصنیب میہفت

 

 ریپارگاف وک وغبر ڑپھ رک وجاابت ںیھکل۔

 

۔ ااکس بلطم ہی ےہ ہک ارگ مہ امں یک "امں تنج ےک دقومں ںیم ےہ! " ےن رفامای ملسو هيلع هللا ىلص امں یک تمظع اور رےبت اک ادنازہ اس ابت ےس اگلای اج اتکس ےہ ہک امہرے ایپرے یبن

دختم رکںی وت مہ رپ اہلل یھب رایض وہ اگ۔ اس ےک دبےل ںیم ںیمہ تنج ںیم ہگج بیصن وہ یگ۔ ااکس بلطم ہی یھب ےہ ہک ارگ مہ دورسی ابعدات رپ وتہج دںی رگم امہرے 

وادلنی امہری ان رفامین یک وہج ےس انراض وہں وت ابیق امتل ابعدات امہرے یسک اکل یک ںیہن۔ اس ےیل رضوری ےہ ہک مہ وادلنی اخص وطر رپ امں یک دنسپ اور ان دنسپ اک ایخك رںیھک  

 ۔ "اںیہن اف کت ہن وہک"ارگ ایکس وکیئ ابت ای اعدت ںیمہ ان وگار ےگل وت ڑبے ایپر اور زعت ےس ابت رکین اچےیہ ویکہکن اہلل اک رفامم ےہ ہک 

 

 امں یک تمظع اک ادنازہ سک ابت ےس وہ اتکس ےہ؟  .1

 وقحق اابعلد ںیم بس ےس زایدہ وفتیق سک ےک وقحق یک دی یئگ ےہ؟  .2

 وادلنی یک دختم ےک دبےل ںیمہ ایک ااعنل ےلم اگ؟  .3

 امہری امتل ابعدات اک دارودمار سک رپ ےہ؟  .4

 مہ وادلنی ےک وقحق ےسیک ادا رک ےتکس ںیہ؟  .5

 

 

 تنج امں ےک دقومں ںیم ےہ۔: 1وجاب

 وادلنی ےک وقحق۔: 2وجاب

 اہلل مہ ےس رایض وہاگ۔: 3وجاب

 امہری ابعدات اک دارودمار وادلنی یک رفامربنداری ںیم ےہ۔: 4وجاب

 ام اک ایخك رھک رک، ام یک دنسپ اور اندنسپ اک ایخك رھک رک۔: 5وجاب

 

 

 



ڈارٹک اے۔ ویک۔ اخم وکسك مٹسس 

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

 اترخی 

 

 

 05ورک  ٹیش 

 

 اصنیب میہفت

 

 ریپارگاف وک وغبر ڑپھ رک وجاابت ںیھکل۔

 

اپاتسکم ےک بس ےس وخوصبرت اور دشکل انمرظ  وصہب ربیخ وتخپوخناہ ےک فلتخم اقمامت یک زتنی ںیہ۔ وادی وسات اینپ وخوصبریت یک وہج ےس رشمق اک وسزٹئر ڈنیل  

الہکیت ےہ۔ ااکس ہپچ ہپچ دقریت نسح اک اشاکہر ےہ۔ دیسو رشفی، اممل ہبج اور اکالل اس ےطخ زنیم رپ دقریت انمرظ یک تنج امےن اجےت ںیہ۔ وادی وسات یک رطح وادی اکاغم 

اےنپ ےب انپہ نسح یک وہج ےس وہشمر ےہ۔ اےکس اچروں رطف رس ہب کلف اہپڑ ںیہ اور اےکس وچیبں چیب درایےئ اہنکر ربف یک رطح ڈنھٹے اپین ےک اسھت اتہب ےہ۔ ایس وادی اک اکی 

وخوصبرت اقمل انرام ےہ۔ وج دو دنویں ےک مگنس رپ واعق ےہ۔ اہیں ےس ھچ ولک رٹیم ےک افےلص رپ وخوصبرت لیھج فیس اولملک سج یک وخوصبریت اور دیشکل رپ اتکںیب یھکل اج 

یتکس ںیہ۔ اےس رپاتسم یھب ےتہک ںیہ۔ اس ےک ارد رگد ربف وپش اہپڑویں اک سکع اس ےک افشف اپین ںیم دھکی رک ویں اتگل ےہ ےسیج مہ زنیم رپ ںیہن ہکلب وخاوبں یک یسک وادی یک 

 ریس رک رےہ ںیہ۔ 

 

 وادی وسات اپاتسکم ےک سک وصےب ںیم واعق ےہ؟  .1

 وادی وسات ےک وکیئ ےس نیت رفتیحی اقمامت ےک انل ںیھکل۔  .2

 وادی انرام ےک رقبی وکیسن وہشمر لیھج ےہ، اےس ایک ےتہک ںیہ؟  .3

 ربیخ وتخپوخناہ یک وکیئ یس نیت وادویں ےک انل ںیھکل۔  .4

 ابعرت اک وکیئ انمبس ونعام رحتری رکںی۔  .5

 

 

 وادی وسات وصہب ربیخوتخپوخناہ ںیم واعق ےہ۔: 1وجاب

 دیسورشفی ، اممل ہبج اور الکل۔: 2وجاب

 اےس رپاشیم یھب ےتہک ںیہ۔" لیھج فیس اولملک : "3وجاب

 وادی وسات ، وادی اکاغم۔: 4وجاب

 ۔"وخوصبرت اقمامت: "5وجاب

 

 



ڈارٹک اے۔ ویک۔ اخم وکسك مٹسس 

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

 اترخی 

 

 

 06ورک  ٹیش 

 

 وصتریی میہفت

 

 اافلظ یک دمد ےس اہکین رحتری رکںی۔

 

 اشل ںیم واسپ آان وھگانم اور اشگنپ رکان اھکان اھکان ٹفل رپ انھٹیب دم ںیم انچنہپ وکسك یک وسبں رپ رمی ےئلیک انلکن وچبں اک وتق رپ وکسك آان رٹپ یک ایتری

 

 

 وصتری ںیم سب  داھکیئ یئگ ےہ۔ ہی وکسك سب ےہ ےچب سب رپ

 وخیش وخیش وساروہرےہ ںیہ ویکہکن آج وہ رمی یک ریس وکاجرےہ ںیہ۔

 ریس وک اجےن ےک ےیل بس حبص دلجی رھگےس ےلکن اتہک وتق رپ

 رفتحی اقمل رپ چنہپ ںیکس۔ رمی ےتچنہپ یہ بس رمی ےک اظنرے ےس

 فطل ادنوز وہرےہ ےھت۔ دریکت وھگےتم رےہ۔ رھپاھکاناھکای اور ھچک اشگنپ یک۔ رمی ےک اظنروں ےس فطل ادنوز وہرک اشل وک واسپ رھگ اک رفس ایک۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ڈارٹک اے۔ ویک۔ اخم وکسك مٹسس 

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

 اترخی 

 

 

2)  ورک  ٹیش 

nd

 Term) 07 

 

 

 

 احمورات  ںیھکل۔

 

 یلب وک دےتھکی یہ وچےہ ےن ویتری ڑچاھیئ۔ ویتری ڑچاھان

 ےک وٹ رسرکاناجم وجوھکں اک اکل ےہ۔ اجم وجوھکں اک اکل

 ادمحےن وھچیٹ یس ابت اکرایئ اک اہپڑانبایل۔ رایئ اک اہپڑ انبان

 رشاریت ےچب ےن امں یک انک ںیم دل رکدای۔ انک ںیم دل رکان

 اپاتسکین وفج وک دھکی رک دنمش ےک داتن ےٹھک وہےئگ۔ داتن ےٹھک رکان

 آپ وت امہرے ےیل دیع اک اچدن وہایگ۔ دیع اک اچدن وہان

 ںیمہ اہلل اکرہ وتق ریشورکشادا رکان اچےیئ۔ ریشو رکشرکان

 دمحموفحمظ دیہش ےن دیمام گنج ںیم اہشدت ونش ایک۔ اجل اہشدت ونش رکان

 ابرابر اکپرےن رپیھب آپ سٹ ےس سم ںیہن وہرےہ۔ سٹ ےس سم ہن وہان

 آج ےک دور ںیم بس اک وخم دیفس وہایگےہ۔ وخم دیفس وہان

 اپاتسکین وفج وک دےتھکی یہ دنمش وک اجم ےک الےل ڑپے۔ اجم ےک الےل ڑپان

 

 

 



ڈارٹک اے۔ ویک۔ اخم وکسك مٹسس 

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

 اترخی 

 

 

 08ورک  ٹیش 

 

 

 

 انافتیق  اک ااجنل ںیھکل۔:    اہکین

 

 

اکی لگنج ںیم دولیب رےتہ ےھت۔ ام ںیم تہب دویتس یھت رہ اکل ںیم اکی دورسے یک دمد رکےت رگم ریش وک ام یک ہی دویتس دنسپہن یھت۔ اس ےن ام وک اکی 

 دورسے ےک الخف ایک۔ اتہک وہ اںیھن آاسین ےس اھکےکس۔

ریشام ںیم اناافتیق ڈاےنل ںیم اکایمب وہایگ۔ھچک یہ دونں ںیم اکی دورسے ےک الخف وہےئگ اس اک افدئہ ااھٹےت یہ ریشےن ومعق دھکی رک ابری ابری اکی اکی رک 

 دوونں وک اھکایل۔

 اناافتیق اک ااجنل رباےہ۔: ہجیتن

  



ڈارٹک اے۔ ویک۔ اخم وکسك مٹسس 

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

 اترخی 

 

 

 09ورک  ٹیش 

 

 

 وادلنی          یک    دختم۔:                                     ومضمم ںیھکل

 

 بس ےس ڑبی اعسدت امں  ابپ یک ےہ  دختم

 بس ےس ڑبیھ ابعدت امں ابپ یک ےہ دختم

 :اکرفاممملسو هيلع هللا ىلصیبن

 "تنج امں ےک دقومں ںیم ےہ"

 "تنج امں ےک دقومں ںیم ےہ"

 "ابپ یک راضںیم اہلل یک راضےہ

وادلنی داین یک بس ےس ڑبی تمعن ںیہ ارگ داین یک وکیئ اور زیچمہ ےس وھکاجےئ وت اےس یسک ہن یسک رطح احلص رکان نکمم ےہ۔ نکیل وادل ای وادلہ ےک ووجد 

ےس اکی دہعف رحمول وہےن ےک دعب دوابرہ ام وک یسک یھب تمیق رپ احلص ںیہن ایکاجاتکس۔ امں یک اتمم اورابپ یک تقفش تہب اومنك زیچےہ۔ امں ینتک تبحم 

اان بس یہ امں ےک ذےم ےہ۔ ےچب یک وخیش ےکےیل  اور ایپر ےس ےچب وک وگد ںیم اپیتل ےہ۔ راوتں وک وچبں ےک ےیل اجیتگ ےہ۔ ےچب وک اھکانالھکان، الہنان، ُسل

 رطح رطح یک ںیفیلکت ربداتش رکیت ےہ۔ 

 ابپ وچبں یک رپورش ےکےئل دم رھبتنحم رکاتےہ۔ وجامکاتےہ۔ وچبں یک وخراک، ابلس اور میلعت رپرخچ رکداتیےہ۔ 

 اہلل ےن رفامای۔

 اےنپ وادلنی ےک اسھت ااھچ ولسک رکو اور ام ےک مکح یک رفامربنداری رکو۔

 ںیمہ اچےیئ اےنپ وادلنی اکمکح امںین اورام یک دختم ےک ےیل رہ وتق ایتر رںیہ۔

 



ڈارٹک اے۔ ویک۔ اخم وکسك مٹسس 

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

 اترخی 

 

 

 10ورک  ٹیش 

 

 میہفت

 

 

 ریپارگاف    ڑپھ رک وجاابت ںیھکل۔

 

ار ےہ، اس ےک ےیل رمدام اور وصایب ےک العےق ےس گنس 

ح  

اقدئ امظع اک زمار نف ریمعت اک رتہبنی ومنہن ےہ۔ گنس رم رم ےس ینب زمار یک ہی امعرت رہش رکایچ ےک ےیل ابثع اف

رم رم الای ایگ۔ الص دحل اکی ہہت اخےن ںیم ےہ سج کت ڑیسویھں ےس راہتس اجات ےہ۔ اورپ رقمے ںیم ربق اک شقن وخوصبرت ادناز ںیم انب وہا ےہ۔ سج رپ رقآین آایت 

افنتس ےس دنکہ یک ںیئگ ںیہ۔ ربقمے ےک ادنر اہك یسک دح کت وگك ےہ۔ اہك ےک اچر وھچےٹ اور اچر ڑبے دروازے ںیہ۔ ڑبے دروازے اتےبن یک انزک اور نیسح اجویلں 

اور وخوصبرت رگن ربےگن وشیشں ےس زمنی ںیہ۔ زمار یک رگناین اور افحتظ ےک ےیل تہب ےس المزل رقمر ںیہ۔ اپاتسکم ےک ربی، رحبی اور وہایئ اوفاج ےک دےتس یھب اہیں 

 ابری ابری رہپہ دےتی ںیہ۔ ہی وفیج دےتس بج زمار رپ السیم شیپ رکےت ںیہ  وت دےنھکی واولں ےک دك ںیم ابابےئ وقل یک دیقعت اور یھب ڑبھ اجیت ےہ۔ 

 

i.  زمار اقدئ سک رہش ںیم ےہ؟ 

ii.  زمار یک امعرت سک ےس انبیئ یئگ ےہ اور وہ زیچ اہکں ےس الیئ یئگ ےہ ؟ 

iii.  ربقمے ےک اورپ ایک اھکل ایگ ےہ؟ 

iv.  زمار ےک ڑبے دروازے سک زیچ ےس زمنی ںیہ؟ 

v.  زماِر اقدئ یک رگناین وکم رکات ےہ؟ 

vi.  اقدئ امظع وک وعال یک رطف ےس ایک اطخب دای ایگ؟ 

 

 زماراقدئ رکایچ ںیم ےہ۔: 1وجاب

 زماریک امعرت گنس رمرم ےس ینب ےہاورہی گنس رمرم رمادم اور وصایب ےس الای ایگےہ۔: 2وجاب

 ربقمے ےک اورپرقآین آایت افنتس ےس دنکہ یک ںیئگ ںیہ۔: 3وجاب

 ڑبے دروازے اتےبن یک انزک اور نیسح اجویلں اور وشیشں ےس زمنی ںیہ۔: 4وجاب

 زمار یک رگناین تہب ےس المزل رکےت ںیہ۔: 5وجاب

 "ابابےئ وقل: "6وجاب

 



ڈارٹک اے۔ ویک۔ اخم وکسك مٹسس 
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 وصتریی میہفت 

 

 

 اافلظ یک دمد ےس اہکین رحتری رکںی۔

 

 لیھک ےک افدئے  لیھک یک اتیمہ الھکڑویں یک دعتاد لیھک اک رقمرہ وتق امہرا وقیم لیھک

 

 دی یئگ وصتری ںیم ےچب اہیک لیھک رےہ ںیہ۔ اہیک اپاتسکم اکوقیم لیھک ےہ۔ 

 اہیک ےنلیھکےک ےیل دو ومیٹں یک رضورت وہیت ےہ اور رہ میٹ ںیم الھکڑویں یک دعتاد 

 ایگرہ ایگرہ وہیت ےہ۔ اس لیھک ےک ےیل وتق رقمروہاتےہ۔ رقمروتق ںیم 

 دوونں ومیٹں وک وگك رکانوہاتےہ۔ اس لیھک وک تہب اتیمہ احلص ےہ اور اس ےک

 تہب ےس افدئے ںیہ ًالثم امسجین وطر رپ ااسنم وتاان راتہےہ۔ ااسنین زدنیگ ںیم 

 مظن وطبض دیپا وہاتےہ۔

 

 

 

 

 

 

 

 


