
 : 2018سلیبس برائے ریجنل و نیشنل اجتماعات 

ریجنل و نیشنل اجتماعات کے موقعہ پر منعقد ہونے والے علمی مقابلہ جات کے لئے 
 نصاب پیش ہے ۔ انصار کو ان مقابلہ جات میں شمولیت کے لئے آماده کریں ۔ نیز 

۔ نیشنل اجتماع میں وہی انصار حصہ لے سکیں  کریںتیاری میں تعاون انصار کو 
 ۔ گی حاصل کی ہوںز پوزیشندو گے جنہوں نے ریجنل اجتماعات میں پہلی 

مقابلہ تالوت قرآن 
 کریم

 ۔ صرف تین آیات البروج۔ سورة انشقاقسورة 

 ۔ زبانی یاد کریں  ۔البروج۔ سورة انشقاقسورة  مقابلہ حفظ قرآن

 مقابلہ نظم

 12صفحہ نمبر :  درثمین

دنیا کی حرص و آز میں کیا کچھ نہ کرتے ہیں                       
 نقصاں  جو ایک  پیسہ   کا  دیکھیں  تو مرتے  ہیں

زر سے پیا ر کرتے ہیں اور دل لگاتے ہیں                                                                           
کہ بس مر ہی جاتے ہیں               ہوتے ہیں زر کے ایسے   

جب اپنے دلبروں کو نہ جلدی سے پاتے ہیں                    کیا  
 کیا  نہ  اُن  کے  ہجر  میں  آ نسو   بہاتے ہیں  

پر  اُن  کو اُس سجن  کی طرف  کچھ نظر نہیں                     
نہیں  آنکھیں نہیں ہیں  کان میں نہیں     دل میں ڈر     

 89صفحہ نمبر : فارسی درثمین 

جان و دلم فدائے جمال محمد است خاکم نثار کوچہ آل محمد 
  است

دیدم بعین قلب و شنیدم بگوش ہوش در ہر مکان ندائے جالل 
  محمد است

ایں چشمہ رواں کہ بخلق خدا دہم یک قطرۀ زبحِر کماِل محمد 
  است

زآب زالل  ایں آتشم ، زآتش مہر محمدی ست ویں آب من ،
 محمد است



 54صفحہ نمبر  :کالم محمود 
ُمجھ سا نہ اِس جہاں میں کوئی ِدلفگار ہو  ِجس کا نہ یار ہو نہ 

  کوئی غمگسار ہو
کتنی ہی پُل ِصراط کی گو تیز دھار ہو یارب       مرا وہاں 

  بھی قدم اُستوار ہو 
ناں ِدل چاہتا ہے ُطور کا ُوه اللہ زار ہواور آسماں پہ جلوه کُ 

  میرا یار ہو 
ساقی ہو َمے ہو جام ہو اَبر بہار ہو  اتنی پیوں کہ حشر کے ِدن 

  بھی ُخمار ہو

 27صفحہ نمبر  :کالم طاہر
 تمہاری خاطر ہیں میرے نغمے میری دعائیں تمہاری دولت

تمہارے دردوالم سے تر ہیں میرے سجودوقیام                  
 کہنا

 تمہیں مڻانے کا زعم لے کر آڻھے ہیں جو خاک کے بگولے   

خدا اُڻا دے گا خاک اُن کی کرے گا رسوائے                    
 عام کہنا

 خدا کے شیروں تمہیں نہیں زیب خوف جنگل کے باسیوں کا                   

 گرجتے آگئے بڻرھوکہ زیر نگین کرو ہر مقام کہنا            

 رہی ہے حسین اور پائیدار نقشے                         یا اُلٹبساط دن

رہے ہیں بدل رہا ہے ھرجہان نو کے اُب                          
  نظام کہنا

   



مقابلہ تقریر اردو ( 
 )تیار شده

 کا اہل خانہ سے حسن سلوک      ملسو هيلع هللا ىلص ۔آنحضور 1

 ملسو هيلع هللا ىلصکا عشق رسول حضرت مسیح موعود ؑ ا ۔2

 ت احمدیہ اور امن عامہ                   خالف۔  3

 بچوں کی تربیت           مغربی معاشره میں ۔4 

 ۔ جماعت احمدیہ کی انسانی خدمات   5              

منٹ ہو گا ۔ تقریر پڑھنے کی بھی 3تقریر کا دورانیہ  نوٹ :
نمبر اضافی  5تقریر کرنے والے کو  اجازت ہو گی جبکہ زبانی 

 ملیں گئے۔

مقابلہ مضمون 
 نویسی

کے تحت مقا بلہ  “  کی تبلیغی حکمت عملیملسو هيلع هللا ىلص آنحضور ’‘
الفاظ اور زیاده  سے    2500جو کم از کم  مضمون نویسی ہو گا۔

ہزار الفاظ پر مشتمل ہوگاا۔مضمون موصول ہونے کی 3یاده  ز
 ہے۔ 2018جوالئی  31آخری تاریخ 

مقابلہ تقریر فی 
 البدیہہ اردو

   کے وقت دیے جائیں گے عناوین مقابلہ

 مقابلہ کوئز 
(نصاب سوال وجواب کی صورت میں ویب رابعہ دور خالفت

 سائیٹ پر دستیاب ہے)
 


