زُج 12#
وحَ"
"آت ُلََما ُا ِ ی
"وسرہ اوبکنعلت"
وسال(2آتی)54۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےیجیک وج ویح ایک ایگ اپ یک رطف اتکب ںیم ےس اور
اقمئ ےیجیک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
(ذرک۔التوت)۔ (ہلص ریمح۔امنز)۔
*کشیب۔۔۔۔۔۔۔۔۔رویتک ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےساور رُبایئ ےس۔
) ذرک۔امنز)۔ (ےب رکفی۔ ےب ایح یئ(
وسال(1آتی)54۔اس آتی ںیم اہل اتکب اسیکھت سک رطح ےس شیپ آےن اک مکح دای اجراہ
ےہ؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وسال(3آتی)45۔رہ اجدنار۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اک زمہ ےنھکچ واال ےہاور مت بس امہ ری
رطف۔۔۔۔۔۔۔اجؤ ےگ۔
(زدنیگ۔ومت)۔ (رھپاۓ۔ولاٹۓ)۔
وسال(5آتی)45۔اور ُداین یک زدنیگ وت ضحم۔۔۔۔۔۔۔ےہ۔
رفیض۔لیھک امتہش۔دایمئ)۔(

"وسرہ ارلوم"
وسال(4آتی)2-4۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ولغمب وہےئگ
(رصم۔روم۔ افرس)۔
*رویم رقنعبی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔آ اجںیئ ےگ۔
(رقبی۔اغبل)۔
صہی
*اّلله احبسن اعتیل اےنپ ودعہ ےک الخف ںیہن رکات۔ ح/طلغ۔
وسال(4آتی)25۔سپ حیبست ےہ اّلله یک بج مت۔۔۔۔۔۔۔۔۔رکےت وہ اور بج
مت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
(رات۔اشم)۔(دورہپ۔حبص۔)۔
وسال(5آتی)21۔رسیتے رہپ ےس ایک رُماد ےہ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وسال(1آتی)33۔سپ اقمئ رےیھک اےنپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےک ےیل وسکی وہ
رک۔
(الرادے۔رہچے)۔(اتکب۔دنی)۔

وسال(9آتی)33۔ولوگں وک بج وکیئ تبیصم یتچنہپ ےہوت اےنپ رب یک
رطف۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۱۔رظن ںیہن رکےت۔۲۔روجع وہرک ُداعںیئ رکےت ںیہ۔ ۳۔ربص رکےت ںیہ۔
وسال(23آتی)53۔وہ دن سج اک لٹ اجان نکمم ںیہن ےہ وکن اس دن رماد ےہ؟
وسال(22آتی)55۔مہ رپ ومونمں یک دمد رکان۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ۔
(عنم۔الزم۔نکمم)۔
وسال(21آتی)45۔اّلله اعتیل وہ ےہ سج ےن ںیہمت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یک احتل ںیم دیپا ایک اھت
رھپ اس زمکوری ےک دعب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دای اور رھپ اس وتاانیئ ےک
دعب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دای۔
ُ
(وعشر۔زمکوری)۔(یبمل رمع۔وتاانیئ)۔(وسچ۔ ُبڑاھ اپ)۔
"وسرہ امقلن"
وسال(23آتی)4-5۔ضعب ولگ اےسی یھب ںیہ وج وغل ابوتں ںیم ذایدہ دیپسچل ےتیل ںیہ۔
صہی
ح/طلغ۔
*وغل ابوتں ںیم دیپسچل ےنیل واےل صخش اک احل ےیھکل؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-
وسال(25آتی)21۔اور مہ ےن ًانیقی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وک تمکح دی۔(امیلسن۔امقلن۔اہامن)۔

وسال(24آتی)23۔امقلن ہیلع االسم ےن اےنپ ےٹیب ےس ایک تحیصن یک؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وسال(24آتی)25۔ےچب وک دودھ الپےن یک دمت۔۔۔۔۔۔۔ےہ۔
(نیت اسل۔دو اسل۔اکی اسل۔)۔
*اہیں ااسنن وک سک ابت یک اتدیک یک اجریہ ےہ؟
*ریما اور اےنپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اک رکشرکو۔
(رہتش داروں۔وادلنی)۔
وسال(25آتی)24۔ارگ وہ دوونں رشک رپ اُاسکںیئ وت اُن اک انہک ہن امانن ُدرتس ےہ۔
صہی
ح/طلغ۔
* وکن اّلله یک رطف جُھکا وہا ےہ۔
ش
( ُمڑنیک۔ومنینم)۔
وسال(21آتی)24-29۔رایئ ےک داےن ےک ربارب یک وہیئ یکین ہی دبی اّلله ےس یفخم ںیہن رہ
یتکس
صہی
ح /طلغ۔
* آتی 25ںیم امقلن ہیلع االسم ےن اےنپ ےٹیب وکایکایک ںیتحیصن ںیک ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-
صہی
پ
*ربکت رکےن واےل ،یخیش وخر ،اگل ُھلےنواےل وک اّلل اعتیل دنسپ ںیہن رفامےت۔ ح /طلغ۔
* اینپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اایتخر رکو۔
)وگتفگ۔راتفر)۔(زیتی۔ایمہن روی(
* اینپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔تسپ روھک۔
(وسچ۔آواز)۔
* بس ےس دبرت آواز سک یک اتبیئ یئگ ےہ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وسال(29آتی)15۔ںیم اّلله احبسن اعتیل یک تمظع وربکاییئ ےک ےیل ایک اثمل ایبن یک یئگ
ےہ؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وسال(13آتی)33۔سک دن اک وخف دالای اجراہ ےہاور "ال زجیی" ےس ایک رماد ےہ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وسال(12آتی)35۔کشیب اّلله اعتیل یہ ےک اپس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اک ملع ےہ۔
(زدنیگ۔ایقتم۔ولوگں)۔
*۔ویہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔انزل رفامات ےہ۔

) ویح۔ابرش۔رتمح۔(
ُس اجاتنےہ۔
*اور امں ےک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیم وجےہ ا ل
(ذنہ۔ٹیپ۔ملع)۔
"وسرۃادجسلہ"
وسال(11آتی)5۔اّلله احبسن اعتیل ےنزنیم و آامسن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دن ںیم دیپا ایک۔
رھپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔رپ اقمئ وہا۔
(اپچن۔ھچ۔است ) ( کلف۔رعش۔زنیم)۔
وسال(13آتی )9ںیم سک یک رطف ااشرہ ےہےک روح وھپیکن؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وسال(15آتی)21۔ایقتم ےک روز انگہ اگر ولگ اےنپ رب ےک اسےنم ویکں رس اکھجےئ
وہۓ وہں ےگ اور ایک ںیہک ےگ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وسال(14آتی)24۔اّلله یک آوتیں رپ وکن الامین الےت ںیہ آتی یک رو ےس وجاب ےیھکل؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وسال(14آتی)15۔اہیں "اپین "ےس رماد ایک ایک زراعئ ںیہ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*اپین ےس مہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اکنےتل ںیہ ےسجاُن ےک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور ہی وخد اھکےت
ںیہ۔
(درتخ۔ایتیھکں)۔(اخدنان۔وچاپےئ)۔
وسرہ االزحاب
وسال(15آتی)5۔یسک آدیم ےکےنیسںیم اّلل اعتیل ےن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیہن رےھک
(دودل۔دو وسراخ)۔
*دودل وہےن اک دوعی وکن رکات اھت؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*الس آتی ںیم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اک ہلئسم اک ذرک ےہ۔(الطق۔اہطر۔اتقل)۔
وسال(11آتی)9۔ان آایت ںیم سک زغوہ یک لیصفت ےہ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*۔اس زغوہ وک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یھب اہک اجات ےہ۔
*املسمونں ےک امتم دنمش اےٹھک وہرک۔۔۔۔۔۔۔۔رپ ہلمح رکےن ںیم اکایمب وہےئگ۔
(نیت۔دمہنی۔ہکم۔)۔
وسال(19آتی)21۔انمنیقف ایک ےنہک ےگل اور ان یک دعتاد ینتک یھت۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پ
وسال(33آتی)12۔ًانیقی مھارے ےیلروسل اّلله یلص اّلله ہیلع وملس ںیم
دمعہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ۔
(ذرک۔ومنہن۔احل)۔
وسال(32آتی)14۔اّلله احبسن اعتیل ےن زغوہ ازحاب ںیم اکرفوں ےک اسھت ایک ولسک ایک؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

