
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امجتع : مجنپ

 اموحایلت ہصح اول اور دوم

 ربج  وکرس

(Bridge course) 

3202-2202  

 وکحِتم اہمرارٹش

 

 

ن

 

ش
ک

 

س

و دنھ و رپ 

 

ش
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ی

 

ش
ی ک

 

ش

،اہمرارٹش وپےنرپ دشیراہیج   

 



 مجنپامجتع ےئرباربج وکرس 

 رایتس اہمرارٹش اوکسیل میلعت و لیھک ہبعش  رحمک : 

 رشلبپ:  

 

ش

 راہیج 
ی 

 رپدشی اہمرارٹش وپےن

 

ن

 

ش
ک

 

س

و دنھ و رپ

 

ش

 

سن

ک 

 

ی

 

ش
ک

 

 راہیل ،ولیھک میلعت ہبعش اوکسیل یرٹرکیس لنشیڈیا فیچ،  اے اسی ( )ٓایئ رتیجن اہنس دویل  : رتحمم رتبیغ

ت  

 یئبمم م

 رنشیمک رباےئ میلعت رایتس اہمرارٹش وپےن ،  اے اسی ( وسرج امڈن رھے)ٓایئ : رتحمم  رامنہیئ 

 رپدشی ، یئبمم  اے اسی ( )ٓایئ: رتحمم  الیک س اگپرے          

 

ن

 

ش
ی ک

 

ش

مک 
ھ

ت

ت

 ،اٹیٹس رپوٹکیج ڈارئرٹکی ،اہمرارٹش رپا

 راہیجرٹکیڈارئ ،   ڈی ھگنس-امی : رتحمم   دمری،  

 

ش
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و د

 

ش

 

سن
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ی

 

ش
ک

 رپ

 

ن

 

ش
ک

 

س

  اہمرارٹش وپےن دشینھ و رپ

 و رے ، : رتحمم  اعمون دمری
م
ھ

 

ت

  ،راہیجرٹکیوجاٹنئ ڈارئ رام  اکتن  اک

 

ش
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 رپ

 

ن

 

ش
ک

 

س

و دنھ و رپ

 

ش

 

سن
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ی

 

ش
ک

 اہمرارٹش وپےن دشی

 ررے : رتحمہم ڈارٹک دمری زگاراکر
س
 ی ل
ب

  راہیجرپلپسن   ، اہین 

 

ش
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 رپ

 

ن

 

ش
ک

 

س

و دنھ و رپ

 

ش

 

سن
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ی

 

ش
ک

 اہمرارٹش وپےن دشی

ررار ،ہبعش  امسیج ولعم          نچس وچاہن   رتحمم                      
چ ک
ل

  راہیج،رئنیس 

 

ش
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 رپ

 

ن

 

ش
ک

 

س

و دنھ و رپ

 

ش

 

سن
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ی

 

ش
ک

 اہمرارٹش وپےن دشی

 رفظمدمحم  وتفیص رپوزی رتحمم : راہطب اکر  

 ررار ،ہبعش  امسیج ولعم        یت اعمونین :اراد
چ ک
ل

  راہیجرتحمہم ڈارٹک وجیت راوپجت ، 

 

ش
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و دنھ و رپ

 

ش

 

سن
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ی

 

ش
ک

 رپ

 

ن

 

ش
ک

 

س

اہمرارٹش  دشی

 وپےن

  راہیجرتحمم ابال اصبح اگوکیاڑ، اعمون ومضمن ہبعش  امسیج ولعم    

 

ش
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 رپ

 

ن

 

ش
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س

و دنھ و رپ

 

ش
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ی
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ک

 اہمرارٹش وپےن دشی

و یل  DIETرتحمم اانن اصبح وکےٹ  ، اعمون ومضمن 
گ

 

 ی
ہ

 ، 

  ارانیک رمنیبت : 

 ل ،اگوڑے واڑی ونجیب وشال وپر(ڈارٹک اویےلانانگھت ااپ اصبح)ملعم علض رپدشی رپارمئی اوکس۔1

و یل(۔2 
گ

 

 ی
ہ

 رتحمم رکنش وکیلےل )ملعم علض رپدشی رپارمئی اوکسل ،وکڈنور ہقلعت ملق ونری علض 

 :زریِرسرپیتس 

 ومنم رگزل اہیئ اوکسل ،ویھبڈنی ،ڈیہ رٹسمسی رتحمہم وجریہی اقیض                                                                                                                                                                              



 رتمنیمج 

 (ومنم رگزل اہیئ اوکسل ،ویھبڈنی )ہبعش اموحایلتاخن لیہس دبعادیمحل،اعمون ملعم۔1  

 اوکسل ،ویھبڈنی)ہبعش رمایھٹ(ومنم رگزل اہیئ  اعمون ملعم۔ اننچ انمن زلگار، 2

 ۔ خیش ریشمہ اثنرادمح ، اعمون ہملعم )ہبعش ویپمکرٹ (ومنم رگزل اہیئ اوکسل ،ویھبڈنی 3

  

  راہیج اس ربج وکرس ےک ہلمج وقحق ©
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ش
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س
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ش
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اس وکرس اک وکیئ یھب ہّصح  ۔ےک قح ںیم وفحمظ ںیہ وپےن  ،اہمرارٹش دشی

  راہیج ڈارئرٹکی ،

       

 

ش
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س
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ی

 

ش
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 رپ

 

ن

 

ش
ک

 

س

و دنھ و رپ

 

ش

 

ن

     ۔یک رحتریی ااجزت ےک ریغب  اش عئ ہن ایک اجےئ اہمرارٹش وپےن دشی

 

 ربِج وکرس ےک واسلئ یک ایتری ےک اقمدص  

 

 

  ہبلط  وک ٓان النئ اور ٓاف النئ دوونں رطوقیں اک اامعتسل رکےک ذگہتش  یمیلعت اسل یک ہقلعتم امجتع ےک نتم وک

 وک تبثم رطےقی ےس رُپ رکےن ںیم دمد رکان۔  (Learning Gap)وایل الخء  ےنھکیس ےک لمع ںیم دیپا وہےن

  ہبلط یک ااسذتہ ، وادلنی ، لیہست اکر، اوکسل ااظتنہیم یٹیمک ےک ارانیک ، اقمیم ااظتنہیم ، اقمیم دمداگر ، ملع دوتس

صلات احلص ، ومضمن دوتس، نہب ، اھبیئ وریغہ ےک اعتون ےس ہبلط وک اسہقب امجتع ےک وتمعق ٓاومزیش
ح
 ام

 رکےن ںیم دمد رکان۔ 

  ہبلط ےک ذبات وخد اطمہعل ےک ےیل ومزوں اور رپ رسمت رسرگویمں رپ ینبم نتم ایتر رکان۔ 

  صلات اور اینبدی الصوتیحں ،اہمروتں ںیم یگتخپ دیپا رکان۔
ح
 اسہقب امجتع ےک ٓاومزیش ام

انبان اور ہبلط ےک وصحل ملع یک اجچن رکےک ہبلط یک رتیق ےک واحض وبثت رگناں اکر ہلمع ےک ذرےعی ربِج وکرس یک لمع ٓاوری وک اباایتخر 

 رپ رصحنم ولعمامت احلص رکان۔



 ارکام و            رسرپتس رضحات ۂدہاایت رباےئ ااسذت

رکدای ایگ اھت ۔ان  اس وابیئ رمض ےک الیھپؤ یک وہج ےس اوکسل اک اباضہطب وطر رپ دنب 19ذگہتش یمیلعت اسل ںیم وکوڈ                      

انزگری احالت ںیم ہبلط ذبات وخد یصخش وطر رپ درس و دترسی ےک لمع ںیم اشلم ںیہن وہ ےکس ۔ ےئن یمیلعت اسل ںیم اوکسل اباقدعہ 

رشوع  وہےن واےل ںیہ ۔ وکحتم یک رطف ےس ذگہتش یمیلعت اسل ںیم ٓان النئ اور ٓاف النئ ان دوونں رطہقی میلعت ےک ذرےعی 

 میلعت وک ہبلط

 

ن

 

ش
ک

 

 ش
پ

و دنھ و 

 

ش

 

سن

ک 

 

ی

 

ش
ی ک

 

ش

 کت اچنہپےن یک یتح االاکمن فلتخم اکوںیش یک یئگ ںیہ ۔ ایس ےک اکی ہصح ےک وطر رپ راہیج 

 رپدشی اہمرارٹش وپےن ےک تحت ذگہتش یمیلعت اسل اک ااعدہ اور 

 ےہ ۔ااسمل ےنھکیس واےل اصنب یک یگشیپ ایتری ہی دوونں اقمدص اسےنم رھک رک ربِج وکرس ایتر ایک ایگ

 ے ایک ایگ ےہ ۔ اس ےس قلعتم  2022-23ےئن یمیلعت اسل

 

طئ
رشوع وہےن ےس لبق اس ربِج وکرس  وک ہبلط وک دےنی اک 

 ااسذتہ / لیہست اکروں ےک ےیل یلیصفت دہاایت دنمرہج ذلی ںیہ۔ 

o  دونں رپ لمتشم ےہ۔ 30ون لیکشت دشہ ربِج وکرس لک 

  وصحں میسقت ایک ایگ ےہ۔اس ںیم امجتع ےک احلظ ےس اپچن رطےقی ےس  یلمع اخہک )رسرگیم انہم( وک اعمومضمن اردو ےک

 ںیہ۔ےئدقرے ردودبل ٓا

 ۔ےھکیس اگ ۔ اطبل ملع تقیقح ںیم ایک الصتیح /وّصتر /الہپ ہصح : ٓاومزیش املصح 

  ۔ وصترات یک واضتح۔ ولعمم رکںی  دورسا ہصح:ٓاؤ 

  ویمںااور اےکس رطےقی اکر ،ااضیف واس لی  اور وحاولں  ےک ذرےعی اتیلہ دیپا رکان فلتخم یلمع رسرگ ہبلط ںیم  ۔ٓاؤ اتیلہ دیپا رکںی ہصح:رسیتا 

  وچاھت ہصح:ٓاؤ قشم رکںی۔ااعدہ /قشم یک اثمںیل۔وصترات اےھچ ادناز ںیم ھجمس ٓااجںیئ اس رغض ےس اعمون وڈیوی کنل،ویک ٓار وکڈ وریغہ

  یک ومشتیل۔

 :وریغہ ےک ذرےعی  ےک ےیل وساالت/یلمع اکم/ رسرگیم/قشمںیم زمدی یگتخپ رات ۔ ہبلط وک وصتٓاؤ الیختیت ںینب )جنلیچ (اپوچناں ہصح

 ۔الیختیت رسرگویمں یک ومشتیل وج  ہبلط ےک ےئل اکی ٓااسن اس جنلیچ وہ

 6.فق ذگہتش یمیلعت اسل ںیم اطبل ملع ےن وایعق ایک اھکیس اس ابت وک ےنھجمس،اس یک اجچن رکےن اور ہبلط وک ٓادنئہ امجتع ےک اصنب ےس وا

 وہےن ےک ےئل ہی اصنب ااہتنیئ دیفم ےہ۔

 7 .ااسذتہ وک اچےیہ ہک رہ اطبل ملع ےک ذرےعی صتخم دشہ اایم یک وصنمہب دنبی ےک احلظ ےس لمکم رکواںیئ۔ 

 8 .ااسذتہ اس اجبن وصخیص وتہج دںی ہک اطبل ملع رہ یلمع اخےک )رسرگیم انےم( وک ذباِت وخد لح رکںی۔اہجں رضورت وہ واہں ہبلط یک 

 دمد و رامنہیئ رکںی۔



 9 .دشہ ایعمد ےک دعب یل اجےن وایل اجچن ہبلط ےک ذرےعی لمکم رکواںیئ،اجچن یک دقر امیپیئ رکےک ہبلط ےک احلظ ےس ربمنات اک ادنراج اےنپ  ےط

 اپس وفحمظ رںیھک۔

 10 .رہ اجےن واےل ہبلط یک زادئ از یلیمکت رامنہیئ اجچن ےک رپوچں یک دقر امیپیئ رکےک ہبلط ےک احلظ ےس اس اک زجتہی رکںی اور میلعت ںیم ےھچیپ 

 رکںی۔

 ہبلط ےک ےیل دہاایت/ ہبلط ےس وگتفگ

ٓاپ ےن ٓان النئ اور درگی ذراعئ ےس اینپ میلعت اجری ریھک یھت۔ٓاپ ےک اس یمیلعت اسل ےک رشوع اایم ںیم  زگہتش اسل زعزی ہبلط            

امجتع ےک اصنب یک یگشیپ ایتری یک رغض ےس ہی ربج وکرس ایتر ایک ایگےہ۔ اسہقب امجتع یک درایست اک ااعدہ اور اس اسل یک  

 -دونں رپ لمتشم ےہ  30  ہی ربج وکرس ہلمج.1

زگہتش یمیلعت اسل ںیم ٓاپ ےن وایعق ایک اھکیس ہی ےنھجمس ےک ےیل اور ٓادنئہ امجتع یک درایست وک ےنھجمس ےک ےیل ہی ربج وکرس دیفم .2

 اثتب وہاگ۔

دونں یک رتبیت ےک احلظ ےس لمکم رکںی۔،س وک اس ربج وکر. 3  

اس ںیم دونں ےک احلظ ےس ایتر رکدہ یلمع اکم و رسرگایمں دی یئگ ںیہ۔.4  

یلمع اخہک لمکم رکےن ںیم وکیئ دوشاری ٓاےئ وت اےنپ ااتسد ای رسرپتس ےس دمد ںیل۔.5  

اس اک اامعتسل رکےک وصترات وک ھجمس ںیل ۔ یلمع اخہک ےک وماد وک رتہب وطر رپ ےنھجمس ےک ےیل وڈیوی کنل دی یئگ ےہ۔.6  

اس ربج   وکیئ ابت ھجمس ںیم ہن ٓاےئ ای دوشاری وسحمس وہوت اےس ےنھجمس و دور رکےن ےک ےیل اےنپ ااتسد ای رسرپتس یک دمد ںیل۔. 7

  ....................وکرس وک نسحب و وخیب لمکم رکےن ےک ےیل دیل ابمرک ابد
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۱۰لک ربمنات :                                                                                                                                                     ومضمن : اموحل اک اطمہعل ہصح اول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ۲۳۔۲۰۲۲یمیلعت اسل :                                                                                                                                                                                امجتع : مجنپ                                                                                                                   

زلبق اجچنا   وحاہل :۔ امجتع : اہچرم   دن : الہپ 

امرسک                         ۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ۔                           اخیل ہگج رپ ےئیجیک: ۱وسال ربمن  

وبایئ یک اجیت ےہ۔زنیم یک حطس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   وہ ےت یہ (۱  

(ولھپں ںیم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔  وہےن یک وہج ےس لھپ ےھٹیم ےتگل ںیہ۔۲  

ےہ۔ین ںیم ڈاےنل رپ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہیت (رکش اور کمن یسیج اایش اپ۳  

امرسک۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ۔      حیحص ےہ ای طلغ ےیھکل:  ۲وسال ربمن   

۔انمیم اڈنے ےس ابرہ ٓااتےہ(۱  

۔ یک وہج ےس ٓااسین ےس ںیہن دےھکیاجےتکسوچویٹنں ےک اڈنے تہب ذایدہ وھچےٹ وہےن(۲  

ے ابرہیلتت ےک الروے بج اڈنو  (۳
ش
ے ںیہ وت ز ں

ت

کلئ

 

پ
۔ایدہ وھبےک ںیہن وہےت  

 

امرسک۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۔                     : اکی ےلمج ںیم وجاب ےیھکل۳ربمن وسال  

ے احلص وہات ےہ(۱
ش
؟ااسنن وک رمشی اہک ں  

دنبرو ں وک دروتخں اکافدئہ سک رطح وہاتےہ ؟(۲  

(   رپدنوں وک دروتخں اکافدئہ سک رطح وہاتےہ؟۳  

( دکمی ےس درتخ وھکالھک وہاجےئ وت ایک وہات ےہ؟۴  

 

 



ر وپےن

 
 

 رپدشی اہمراش

 

ن

 

ش
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و دنھ ورپ

 

ش
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ش

 راہیج 

۱۰لک ربمنات :                                                                                                                                                 ومضمن : اموحل اک اطمہعل ہصح دوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ۲۳۔۲۰۲۲یمیلعت اسل :                                                                                                                                                                                                                                                                                          امجتع : مجنپ         

 دن : الہپ ازلبق اجچن   وحاہل :۔ امجتع : اہچرم 

امرسک  ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            : ےچین دی وہیئ وصتری دھکی رک انم ںیھکل ۔                              ۱وسال ربمن  

        

امرسک۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           : اخیل ہگج رپ ےئیجیک۔                   ۲وسال ربمن   

(رادجاھین ےک ےئل ویشایج اہمراج ےن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےعلق اک ااختنب ایک۔۱  

(بطق اشیہ وکحتم یک رادجاھین ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یھت۔۲  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رپداھن ےھت(ویشایج اہمراج ےک اٹش رپداھن ڈنمل ںیم ۔۔۔۳  

امرسک       ۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ۔ : اکی ےلمج ںیم وجاب ےیھکل۳ربمن وسال  

(ویشایج اہمراج ےن وسرت رہش رپاھچہپ ویکں امرا؟۱  

و ظ راھک؟ںویشایج اہمراج ےن اھبنسیج رااج وک اہک (ٓارگہ ےس ٓاےتوہےئ ۲
حف
م

 

(   ےلہپ وکڈناہن یک اشدی رھپ راہبئ یک ااسی سک ےن اہک؟۳  

( ویشایج اہمراج یک اتج وپیش بک وہیئ؟۴  

 ل بک وہا؟(ویشایج اہمراج اک ااقتن۵



 ۲:  دن   ومضمن : اترخی   مجنپ  امجتع :

 ومضمن : اترخی  امجتع : اہچرموحاہل : 

 ویشایج ےس لبق اک اہمرارٹش                  وموضع :

قلعتم رحتکی دےنی واےل  ےس ویشایج اہمراج یک تیصخش  04.95B.04احلصِ اطمہعل: ٭ 

 ۔ ےصق انسات ےہ

 راج یک اینبد ریھک؟اہیں وسراج ےک ایک ینعم ںیہ ؟ںیم وسویشایج ےن اہمرارٹش 1)

  میسقت وہا اھت ؟ں ےک چیب( اہمرارٹش اک رتشیب ہصح نک دو اطلسون2

   اہمرارٹش ںیم وکن ےس دو ونط دار ےھت ؟(3

 

 ٭ وتسن افل اور وتسن ب یک وجڑایں اگلےیئ۔

 وتسن ب وجاب وتسن افل

 (اظنم اشہ1  وےج رگن ےک رااج (1

 (اعدل اشہ2  نادمح رگن ےک اطلس (2

 (رکنش دوی راےئ3  اجیب وپر ےک اطلسن (3

 

رت رتھچ یتپ ویشایج )اموحایلت۔ہصح ہی ابع٭ "ویشایج یک دیپاشئ ےس لبق اکاہمرارٹش "

 اور دو رپ وموجد ےہ ۔ 1دوم(اس اتکب ےک ہحفص 



 ؟٭ ویشایج اہمراج ےک دوِر وکحتم ےس لبق راعای وخش ویکں ںیہن یھت 

 

 اہمراج یک زدنیگ ےس قلعتم وپاڑ وک ارٹنٹین رپ التش ےیجیک اور ںینس ۔ ویشایج :٭یلمع اکم

 

 زمدی ولعمامت ےک ےیل ےچین  دےی وہےئ وکڈ وک انیکس ےئیجیک۔٭

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ۳:  دن   ومضمن : اترخی   مجنپ  امجتع :

 ومضمن : اترخی  امجتع : اہچرموحاہل : 

 وموضع : وتنسں یک امیلعتت

قلعتم رحتکی دےنی  ےس ویشایج اہمراج یک تیصخش  : 04.95B.04 ٓاومزیش املصح٭

 ۔ واےل ےصق انسات ےہ

 :٭ ٓاےیئ ثحب رکںی

 یک اصتوری اچہپےین اور انم ےیھکلوتنسں  (1

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٭ وتنسں یک امیلعتت ہی ابعرت رتھچ یتپ ویشایج )اموحایلت۔ہصح دوم(اس اتکب ےک ہحفص 

 رپ وموجد ےہ ۔6ےس 3

 ۔۔۔۔۔۔۔۔رھگاکم :۔۔۔۔۔۔۔۔٭

 

 

رسرگیم :۔ وتنسں یک اصتوری اور اوھنں ےن ےھکل وہےئ اگنھب عمج رکےک اںیھن اینپ ٭

 ایبض ںیم ےئیھکل۔

                   

   دےی وہےئ وکڈ وک انیکس ےئیجیک۔زمدی ولعمامت ےک ےیل ےچین٭                                                                             

 

 

 

 ٭٭٭

 

 



 ۴دن :    ومضمن : اترخی   امجتع : مجنپ 

 ومضمن : اترخی  وحاہل : امجتع : اہچرم

ر 

 
 

 وموضع : ویشایج ےس لبق اک اہمراش

قلعتم رحتکی دےنی  ےس ویشایج اہمراج یک تیصخش  04.95B.04: ٓاومزیش املصح٭

  واےل ےصق انسات ےہ

 ٭اسہقب ولعمامت :

 ٭ اخیل ہگج ںیم انمبس ظفل ےیھکل۔

 رکچ درھ وسایم ےن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رگھتن یھکل۔ (1

 ایگوشینر ی اس رگھتن وک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےن اھکل۔ (2

 "اھبروڈ"اس ولک تیگ وک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےن اھکل۔ (3

 تنس رام داس ےن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رگھتن رحتری ایک۔ (4

"وہ ااسنن کین ےہ ۔ڑبا ےہ اور رفہتش تفص ےہ وج دویھکں وک اانپ ےھجمس۔"ہی اغیپم  (5

 ۔۔۔۔ ےن دای۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ہی ریمی ھجمس ںیم ٓاایگ۔

رپ   6اور3"وتنسں یک امیلعتت"ہی ابعرت رتھچ یتپ ویشایج )اموحایلت۔ہصح دوم(اس اتکب ےک ہحفص ٭

 وموجد ےہ ۔

 

 یلمع اکم: وخانیت وتنسں یک ولعمامت احلص رکو اور ان یک اتکوبں ےک انم ےیھکل۔٭



 ٭ زمدی قشم ےیجیک۔

  رصتخم ولعمامت ےیھکل۔اےنپ دنسپدیہ یسک اکی تنس یک

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 زمدی ولعمامت ےک ےیل ےچین  دےی وہےئ وکڈ وک انیکس ےئیجیک۔٭

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ۵دن:   ومضمن : اترخی   امجتع : مجنپ 

 ومضمن : اترخی  وحاہل : امجتع : اہچرم

 وموضع : رمااھٹ رسدار وھبےلسن اک اہبدر اور اقلب اخدنان

قلعتم رحتکی دےنی  ےس ویشایج اہمراج یک تیصخش  04.95B.04: ٭ٓاومزیش املصح 

 ۔ واےل ےصق انسات ےہ

 ٭ اسہقب ولعمامت:

 ۔۔۔۔۔ اخدنان ےن ڑبی رہشت اپیئ۔اہمرارٹش ےک اہبدر اخدناونں ںیم اولیرا ےک ۔۔۔۔۔۔۔ (1

 )ومرے، وھگرڑپے، وھبےلسن(

 ووھٹ یج ، اشہ یج ، رشفیامولیج اور ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےھت۔) ابابیج راےج، وھبےلسن ےک دو ےٹیب (2

 یج(

 )کلم ربنع، حتف اخن ، رشفی یج (  اظنم اشہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ابالصتیح وزری ےھت۔ (3

 

ایلت۔ہصح ابعرت رتھچ یتپ ویشایج )اموح"رمااھٹ رسدار ،وھبےلسن اک اہبدر اور اقلب اخدنان "ہی ٭

 رپ وموجد ےہ ۔ 10ات 8دوم(اس اتکب ےک ہحفص 

 یلمع اکم :٭

رپ اشہ یج راےج یک وصتری دی وہیئ ےہ ۔ اےس  9یک دریس اتکب ےک ہحفص  ( امجتع اہچرم1

 انبںیئ۔

 ، اولیرا، وساپ  ان اقمامت وک داھکےیئ۔2

 

ن

 

 ھلن
ت

 ( اہمرارٹش ےک ےشقن ںیم ادمح رگن ، 



(دی یئگ وصتری ںیم ویشایج اہمراج اک بسن انہم اک وغبر اشمدہہ ےیجیک اور اس یک اینبد رپ وخد اک 3

 ر ےیجیک۔بسن انہم ایت

 )بسن انہم یک وصتری اڈی رکین ےہ( 

 ٭ زمدی قشم ےیجیک۔

 وتسن افل اور وتسن ب یک انمبس وجڑایں اگلےیئ۔

 وتسن ب وجاب وتسن افل

 ارکل1  (دنس ڑیھکےک 1

 

 (ن

 ےک2

 

ن

 

 ھلن
ت

 (اجدوھ2  (

 (وھبےلس3  (اجویل ےک3

 (ومرے 4  

 

 ےئیجیک۔زمدی ولعمامت ےک ےیل ےچین  دےی وہےئ وکڈ وک انیکس ٭

 

 

 

 

 

 



 ۶دن:   ومضمن : اترخی   امجتع : مجنپ 

 ومضمن : اترخی  وحاہل : امجتع : اہچرم

 اک نپچب اہمراج وموضع : ویشایج

 

قلعتم رحتکی دےنی  ےس ویشایج اہمراج یک تیصخش  04.95B.04: ٭ٓاومزیش املصح 

 ۔ واےل ےصق انسات ےہ

 

 ٭ اسہقب ولعمامت:

 ٭ وجاب دےیجی۔

 یک اجریگ ںیم وکن وکن ےس اگؤں ےھت ؟ویشایج اہمراج  (1

 ویش رینی ہعلق اک ہعلق دار وکن اھت؟ (2

 ویش ایج اہمراج اؤےل ےک وچبں ےک اسھت وکن ےس لیھک ےتلیھک ےھت ؟ (3

 اشہ یج رااج ےن اظنم اشیہ یک المزتم ویکں وھچڑ دی ؟ (4

 

 

ےس 12ب ےک ہحفص ٭ویشایج اک نپچب ہی ابعرت رتھچ یتپ ویشایج اہمراج )اموحایلت ۔ہصح دوم(اس اتک

 ۔رپ وموجد ےہ 15

 

 ٭ اخیل ہگج رُپ ےیجیک۔



 )رُپدنر، ویشرینی، اہنپال(  ویشایج یک دیپاشئ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےعلق ںیم وہیئ ۔ (1

  اعدل اشہ ےن اشہ یج راےج وک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اک العہق حتف رکےن یک ذہم داری وسیپن۔ (2

 )رکانکٹ، اخدنشی، وکنک(

 

 ۔یک دمد ےس التش ےیجیک اور ےیھکل  ولعمامت ارٹنٹین٭ یلمع اکم : ویش رینی ہعلق یک

 

 

 

 

 

 زمدی ولعمامت ےک ےیل ےچین  دےی وہےئ وکڈ وک انیکس ےئیجیک۔٭

 

 

 

 

 

 



 ۷دن:   ومضمن : اترخی   امجتع : مجنپ 

 ومضمن : اترخی  وحاہل : امجتع : اہچرم

 وموضع : ویشایج اہمراج یک میلعت

قلعتم رحتکی دےنی  ےس راج یک تیصخش ویشایج اہم 04.95B.04: ٭ٓاومزیش املصح 

 ۔ واےل ےصق انسات ےہ

 ٭ اسہقب ولعمامت:

 ٭ وجاب دےیجی۔

 (وپہن ےک احالت یک اکای ٹلپ ےسیک وہیئ؟1

 (ویشایج اہمراج نک ولعم و ونفن ںیم امرہ وہےئ؟2

 (اجیج ابیئ ےن ایک ہلصیف ایک اھت؟3

 (ویشایج یک اشدی سک ےک اسھت وہیئ؟4

 میلعت ہی ابعرت رتھچ یتپ ویشایج اہمراج )اموحایلت ۔ہصح دوم(اس ٭ویشایج اہمراج یک

 رپ وموجد ےہ۔ 20ےس 17اتکب ےک ہحفص 

 ٭ درج ذلی یک اخہن رپی لمکم ےیجیک۔

   ت ےک امرہ ڈنپت ےھت ۔(۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رکسنس1

 راےج،اشہ یج راےج، وھکل یج راےج()ووھٹیج 



 )اسکن ، وفیج ، اموےل( اھت ۔ ں وک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اہک اجات(امول ںیم رےنہ واول2

 ٭ یلمع اکم : وری امات اجیج ابیئ ےک ابرے ںیم ارٹن ٹین ےس زمدی ولعمامت احلص ےیجیک۔

 

 

 

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 زمدی ولعمامت ےک ےیل ےچین  دےی وہےئ وکڈ وک انیکس ےئیجیک۔٭

 

 

 

 



 ۸دن:   ومضمن : اترخی   امجتع : مجنپ 

 ومضمن : اترخی  وحاہل : امجتع : اہچرم

 وموضع : وسراج اقمئ رکےن اک دہع

قلعتم رحتکی دےنی  ےس ویشایج اہمراج یک تیصخش  04.95B.04: ٭ٓاومزیش املصح 

 ۔ واےل ےصق انسات ےہ

 ٭ اسہقب ولعمامت:

 ٭ درج ذلی وساولں ےک وجاب ےیھکل۔

 (راےئ روشیر ےک دنمر اہکں ےہ ؟1

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب

 ےس وکن یس ابت یہک؟ (راےئ روشیر ےک دنمر ںیم ویشایج اہمراج ےن وپرے زعم2

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 (اجیج ابیئ وک سک ابت اک نیقی وہایگ؟3

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب

 

٭ "وسراج اقمئ رکےن اک دہع "ہی ابعرت رتھچ یتپ ویشایج اہمراج )اموحایلت ہصح دوم(اس 

 رپ وموجد ےہ۔24ےس21 اتکب ےک ہحفص



 ٭ اخہن رپی ےیجیک۔

 اشہ یج راےج ےن ویشایج اہمراج ےک انم یک رہم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔زابن ںیم ایتر یک ۔ (1

ابرہ امول العےق ںیم ہگج ہگج ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اینپ ونط داری اھبنسےل  (2

 ےھٹیب ےھت ۔

 ت رحتری ےیجیک۔٭ یلمع اکم : ویشایج اہمراج یک اشیہ رہم یک ولعمام

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

  انیکس ےئیجیک۔زمدی ولعمامت ےک ےیل ےچین  دےی وہےئ وکڈ وک٭

 

 

 

 

 

 

 



 ۹دن:   ومضمن : اترخی   امجتع : مجنپ 

 ومضمن : اترخی  وحاہل : امجتع : اہچرم

 وموضع : وسراج  یک اینبد ریھک۔

قلعتم رحتکی دےنی  ےس ویشایج اہمراج یک تیصخش  04.95B.04: ٭ٓاومزیش املصح 

 ۔ واےل ےصق انسات ےہ

 ٭ اسہقب ولعمامت:

 ٭وجاب ےیھکل۔

 رٹش ںیم وکن یس اچر ںیتنطلس وکحتم رک ریہ ںیھت ؟(اہمرا1

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 (ویشایج اہمراج ےن وتران ہعلق یک رگناین ےک ےیل سک ارسف وک رقمر ایک ؟2

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 (ویشایج اہمراج ےن اعدل اشہ وک ایک وجاب وجھباای؟3

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب

 (ویشایج ےن وتران ہعلق وک ایک انم دای؟4



۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

٭ وسراج یک اینبد ریھک ہی ابعرت رتھچ یتپ ویشایج اہمراج )اموحایلت ۔ہصح دوم (اس اتکب 

 رپوموجد ےہ۔27ات25ےک ہحفص 

 

 ٭ اخیل ہگج رپ ےیجیک۔

۔۔۔۔۔۔۔ےک رپےنگ اشلم ےھت (ویشایج اہمراج یک اجریگ ںیم وپہن ، وساپ ، اچنک اور ۔۔۔۔1

ے(
ھ
ل

 

ی

 ۔)ادناوپر،اسوسڑ،و

 (ویشایج اہمراج ےن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔حتف رک ےک وسراج اقمئ رکےن اک ہیہت ایک۔2

 )ہنیس ڑگھ ، ویش رینی، وتران(

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رپ ٓاراہتس  وہیئ۔وسراج یک یلہپ رادجاھین ۔۔۔۔(3

 ڑگھ، راےئ ڑگھ، رپاتپ ڑگھ( )راج

 

 

 



ہعلق یک زمدی ولعمامت احلص ےیجیک اور  ٹین ےس وتران٭ یلمع اکم : ارٹن

 اےس رحتری ےیجیک۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 زمدی ولعمامت ےک ےیل ےچین  دےی وہےئ وکڈ وک انیکس ےئیجیک۔٭

 

 

 

 

 

 

 

 



 ۱۰دن:   ومضمن : اترخی   امجتع : مجنپ 

 ومضمن : اترخی  وحاہل : امجتع : اہچرم

 وموضع : اےنپ دونمشں اک افصای

کی دےنی قلعتم رحت ےس ویشایج اہمراج یک تیصخش  04.95B.04: ٭ٓاومزیش املصح 

 ۔ واےل ےصق انسات ےہ

 ٭ اسہقب ولعمامت:

 ٭وجاب ےیھکل۔

 سک ےن دای؟راؤ"اک اطخب (اجؤیل ےک ومروں وک "دنچر 1

وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ؟(اجؤیل یک حتف ویکں رضوری یھت2

وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 (وھبرایپ اہپڑ رپ وکن اس ہعلق انبای ایگ؟3

وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

٭ "اےنپ دونمشں اک افصای"ہی ابعرت رتھچ یتپ ویشایج )اموحایلت ہصح دوم(اس اتکب ےک ہحفص 

 رپ وموجد ےہ۔30ات28



 ٭اخیل ہگج رپ ےیجیک۔

ے1

ت

ئ
 
ن
 
ہ
 ۔)رکانکٹ،ادناوپر،اسوسڈ(۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وصےب ںیم رواہن ایکوک۔۔۔۔۔(ویشایج ےن اھبنسیج وم

ا یج راؤ،وشیتن راؤ((اجؤیل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔2  

 

 
 ۔۔۔۔ومرے ےن ویشایج وک دو وٹک وجاب دای ۔)ایسیج راؤ،وی

 )راج ڑگھ، راےئ ڑگھ، رپاتپ ڑگھ( (رارئی ہعلق اک انم ویشایج ےن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔راھک۔3

 ٭ یلمع اکم : راےئ ڑگھ ہعلق ےس قلعتم زمدی ولعمامت ارٹنٹین ےس احلص ےیجیکاور اہیں رحتری ےیجیک۔

 

 

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 زمدی ولعمامت ےک ےیل ےچین  دےی وہےئ وکڈ وک انیکس ےئیجیک۔٭

 

 

 

 

 



 ۱۱دن:   ومضمن : اترخی   امجتع : مجنپ 

 ومضمن : اترخی  وحاہل : امجتع : اہچرم

 وموضع : ہعلق رپاتپ ڑگھ رپ ویشایج اہمراج یک اہبدری

قلعتم رحتکی دےنی  ےس راج یک تیصخش ویشایج اہم 04.95B.04: ٭ٓاومزیش املصح 

 ۔ واےل ےصق انسات ےہ

 ٭ اسہقب ولعمامت:

 ٭ دےی وہےئ رحوفں ےس انمبس اور حیحص ظفل ایتر ےیجیک۔

 (پ ا گ پ ت ر ڑ ھ  :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔1

 (و ش ا ی ی ج ج ہ ا م ر ا:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔2

 (ف ل ا ض ا خ ن:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔3

اتپ ڑگھ رپ ویشایج اہمراج یک اہبدری "ہی ابعرت رتھچ یتپ ویشایج اہمراج ٭"ہعلق رپ

 رپ وموجد ےہ۔ 36ات  32)اموحایلت ہصح دوم(اس اتکب ےک ہحفص 

 ٭ دےی وہےئ وساولں ےک وجاب ےیھکل۔

 (الضف اخن ےن سک اکم اک ڑیبہ ااھٹای؟1

وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 (انبؤیٹ ولخص اتجےت وہےئ الضف اخن ےن ویشایج اہمراج وک ایک اغیپم اجیھب؟2

وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تق ویشایج اہمراج ےن اےنپ رسداروں ےس ایک (الضف اخن ےس الماقت ےک ےیل اجےت و3

 اہک؟

وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ٭ یلمع اکم : دےی ےئگ اوزار )مسج یک افحتظ رکےن واےل(ےک انم اخیل وچوکن ںیم ےیھکل۔

 

 

 

 

 دےی وہےئ وکڈ وک انیکس ےئیجیک۔  زمدی ولعمامت ےک ےیل ےچین٭

 

 

 

 



 :12دن   ومضمن : اترخی   امجتع : مجنپ 

 ومضمن : اترخی  وحاہل : امجتع : اہچرم

 وموضع : ڈنھک درے ںیم اسمھگن یک ڑلایئ

قلعتم رحتکی دےنی  ےس ویشایج اہمراج یک تیصخش  04.95B.04: ٭ٓاومزیش املصح 

 ۔ واےل ےصق انسات ےہ

 امت:٭ اسہقب ولعم

 (ویشایج اہمراج ےن رپاتپ ڑگھ ہعلق رپ سک وک تسکش دی؟1

وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 (ویشایج اہمراج ےن اہنپال اک ہعلق سک ےس احلص ایک ؟2

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 (رپدنر ےس قلعتم ایک ہلصیف ایک ایگ ؟3

وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےںیم اسمھگن یک ڑلایئ "ہی ابعرت رتھچ یتپ ویشایج اہمراج )اموحایلت۔ہصح دوم(اس ٭"ڈنھک در

 رپ وموجد ےہ ۔40ےس37اتکب ےک ہحفص 

 



 ٭زمدی ولعمامت  دی یئگ کنل ےس احلص ےیجیک۔

 اہنپل ڑگھ اک احمرص: 

https://tinyurl.com/y4qrt83n 

https://tinyurl.com/y5ljbbmv 

https://tinyurl.com/yxpcop9p 

https://tinyurl.comyyygb6ab 

s://tinyurl.comyyqdeoqghttp 

https://tinyurl.com/y6lks2bw 

 

 ےئگ وساولں ےک وجاب التش ےیجیک۔دےی٭

 ویشایج اہمراج ےن اہنپل ڑگھ ےک احمرصے ےس لکن اجےن ےک ےیل دسی وجرہ وک ایک اغیپم اجیھب؟ (1

 دسی وجرہ ےصغ ےس ویکں اپلگ وہےئگ؟ (2

و  وھگڑ درے ںیم روےنک ےک ےیل ایک وصنمہب انبای؟ںابیج رپوھب ےن دونمش  (3
ک

 

 دختم اگروں یک رہفتس ایتر ےیجیک۔٭یلمع اکم: ویشایج اہمراج ےک وافدار 

 زمدی ولعمامت ےک ےیل ےچین  دےی وہےئ وکڈ وک انیکس ےئیجیک۔٭

 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/y4qrt83n
https://tinyurl.com/y5ljbbmv
https://tinyurl.com/yxpcop9p
https://tinyurl.comyyygb6ab/
https://tinyurl.comyyqdeoqg/
https://tinyurl.com/y6lks2bw


 :13دن   ومضمن : اترخی   امجتع : مجنپ 

 ومضمن : اترخی  وحاہل : امجتع : اہچرم

 : اشہتسئ اخن یک درتگ وموضع

 رحتکی دےنی قلعتم ےس ویشایج اہمراج یک تیصخش  04.95B.04: ٭ٓاومزیش املصح 

 ۔ واےل ےصق انسات ےہ

 ٭ اسہقب ولعمامت:

 ٭درج ذلی وساولں ےک وجاب ےیھکل۔

 (ویشایج ےک وعلقں ےک انم ےیھکل۔1

وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ںیہ ؟(وپہن علض ںیم وکن ےس ےعلق2

وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ویشایج اک وپہن ںیم وکن اس لحم ےہ ؟(3

وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

٭"اشہتسئ اخن یک درتگ "ہی ابعرت رتھچ یتپ ویشایج اہمراج )اموحایلت۔ہصح دوم(اس اتکب ےک 

 رپ وموجدےہ۔ 44ات42ہحفص 



 ٭ زمدی ولعمامت ےک ےیل دی یئگ کنل رپ کلک ےیجیک۔

   kwcuhttps://tinyurl.com/y48e دریلاہن وصنمہب دنبی 

   https://tinyurl.com/y3pm5wan اشہتسئ اخن اک رھبم وتڑا 

 ٭دےی ےئگ وساولں ےک وجاب ےیھکل۔

 (اشہتسئ اخن یک وفج ریحان و رپاشین ویکں وہیئگ یھت ؟1

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 (اشہتسئ اخن ےن نک اقمامت وک حتف رکےت وہےئ وپہن یک رطف شیپ  دقیم یک ؟2

وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 (اشہتسئ اخن ڑھکیک ےس وکد رک ویکں رفار وہ ےئگ ؟3

وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ٭یلمع اکم : الل لحم ےس قلعتم زمدی ولعمامت ارٹنٹین ےس التش ےیجیک اور رحتری ےیجیک۔

 دی ولعمامت ےک ےیل ےچین  دےی وہےئ وکڈ وک انیکس ےئیجیک۔زم٭

 

 

 

https://tinyurl.com/y48ekwcu
https://tinyurl.com/y3pm5wan


 14دن:   ومضمن : اترخی   امجتع : مجنپ 

 ومضمن : اترخی  وحاہل : امجتع : اہچرم

 : رپدنر اک احمرصہ اور حلص وموضع

قلعتم رحتکی دےنی  ےس ویشایج اہمراج یک تیصخش  04.95B.04: ٭ٓاومزیش املصح 

 ۔ واےل ےصق انسات ےہ

 :یک اجچن ولعمامت٭ 

 (ٓاپ ےک العےق اک بس ےس وہشمر اترج وکن ےہ ؟1

وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 (رپدنر ہعلق سک علض ںیم ےہ ؟2

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 (رپدنر ہعلق اک ہعلق دار وکن اھت؟3

وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ور حلص"ہی ابعرت ویشایج اہمراج )اموحایلت ہصح دوم (اس اتکب ےک ہحفص ٭"رپدنر ہعلق اک احمرصہ ا

 رپ وموجد ےہ۔ 48ات 45

 



 ٭ زمدی اجن اکری اہیں ےلم یگ :

  https://tinyurl.com/y4ywu4hw   وسرت رپ اھچاپ: 

  https://tinyurl.com/yx97mw6c احمرصہ:رپدنررپولغمںکاا 

  https://tinyurl.com/yy6nxzdr   رپدنر یک حلص: 

 ٭دےی ےئگ وساولں ےک وجاب التش ےیجیک۔

 ٭اخیل ہگج ںیم انمبس ظفل ےیھکل۔

 العےق یک ڑبی اجتریت ڈنمی یھت ۔ واےل (اس زامےن ںیم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ولغمں ےک ادتقار1

 )وپہن،وسرت،دیلہ ( 

 )ابیج رپوھب، اتانیج ، رمار ابیج( (رپدنر ےک ہعلق دار ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ڑبے اہبدر ےھت۔2

 ٭رہ وسال اک وجاب اکی ےلمج ںیم ےیھکل۔

 (ویشایج اہمراج ےن وسرت رپ اھچاپ ویکں امرا؟1

 ؟(دریل اخن ےن رپدنر اک احمرصہ ویکں ایک2

 (ویشایج اہمراج ےن ولغمں ےس حلص ویکں یک ؟3

 (رپدنر ےک حلص انےم ےک تحت ویشایج اہمراج ےن ولغمں وک ایک ایک دانی وبقل ایک ؟4

 ٭ قبس ںیم ٓاےن واےل انومں ےک ےلہپ رحوف ےس ظفل لمکم ےیجیک۔

 ش:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ (1

 ا:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ (2

 د:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ (3

https://tinyurl.com/y4ywu4hw
https://tinyurl.com/yx97mw6c
https://tinyurl.com/yy6nxzdr


 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔م:۔۔۔ (4

 ج:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ (5

 ٭یلمع اکم :

 اےنپ العےق ےک ابزار یک ولعمامت عمج ےیجیک اور اےس ےیھکل۔ (1

 اےنپ العےق ںیم وموجد ےعلق یک ولعمامت عمج ےیجیک اور اےس ےیھکل۔ (2

 

 زمدی ولعمامت ےک ےیل ےچین  دےی وہےئ وکڈ وک انیکس ےئیجیک۔٭

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15دن:   ومضمن : اترخی   مجنپ امجتع : 

 ومضمن : اترخی  وحاہل : امجتع : اہچرم

  ےس رفارابداشہ یک دیقوموضع : 

قلعتم رحتکی دےنی  ےس ویشایج اہمراج یک تیصخش  04.95B.04: ٭ٓاومزیش املصح 

 ۔ واےل ےصق انسات ےہ

 ٭ ولعمامت یک اجچن:

 ٭ وجاب ےیھکل:

 (رپدنر ہعلق اک احمرصہ سک ےن ایک؟1

وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 (رپدنر اعمدہے رپ سک ےن دطختس ےیک؟2

وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 (رپدنر ےک تحت ایک ہلصیف ایک ایگ؟3

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

٭ب"اداشہ یک دیق ےس رفار"ہی ابعرت ویشایج اہمراج )اموحایلت ہصح دوم(اس اتکب ےک ہحفص 

 رپ وموجد ےہ ۔52اور 51



 

 زمدی ولعمامت ےک ےیل اس کنل رپ کلک ےیجیک۔٭

 https://tinyurl.com/y6lwfy58 

 ٭ دےی ےئگ وساولں ےک وجاب التش ےیجیک۔

 وک سک وفحمظ اقمم رپ راھک؟ راےج  اھبنسیج وشایج اہمراج ےن  (ٓارگہ ےس واسپ ولےتٹ وتق1

وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 (ویشایج اہمراج ےن تحص اییب ےک ےیل ایک ایک؟2

وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےک ےیل ایک رتبیک یک؟(ویشایج اہمراج ےن دیق ےس رفار وہےن 3

وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ٭یلمع اکم :

 ویشایج اہمراج یک ٓارگہ یک دیق ےس رفار وہےن ےک واےعق یک وصتری انبےیئ۔

 وکڈ وک انیکس ےئیجیک۔ زمدی ولعمامت ےک ےیل ےچین  دےی وہےئ٭

 

 

https://tinyurl.com/y6lwfy58


 16دن:   ومضمن : اترخی   امجتع : مجنپ 

 ومضمن : اترخی  وحاہل : امجتع : اہچرم

 وہا رگم ریش امرا ایگ ۔وموضع:ہعلق حتف 

قلعتم رحتکی دےنی  ےس ویشایج اہمراج یک تیصخش  04.95B.04: ٭ٓاومزیش املصح 

 ۔ واےل ےصق انسات ےہ

 ٭ ولعمامت یک اجچن:

 اب ےیھکل:٭ وج

 (اکی دن اجیج امات ےن ویشایج ےس ایک اہک؟1

وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 (وکڈناان ہعلق سک علض ںیم ےہ ؟2

۔۔۔۔۔۔۔وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ویشایج ےک بختنم رسدار وکن ےھت؟(3

وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اور 54رت ویشایج اہمراج )اموحایلت ہصح دوم(اس اتکب ےک ہحفص "ہعلق حتف وہا رگم ریش امرا ایگ"ہی ابع

 رپ وموجد ےہ۔ 55



 http://tinyurl.com/y26a8h10  زمدی ولعمامت اس کنل ےس احلص ےیجیک۔ 

 ٭ دنمرہج ذلی وساولں ےک وجاب التش ےیجیک۔

 ؟(اتان یج ےک ےٹیب اک انم ایک اھت 1

وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 (اتانیج ےن وسرای یج ےس ایک اہک؟2

وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 (ےلہپ وکڈناان یک اشدی وہیگ اور رھپ راابئ یک ، ااسی سک ےن اہک؟3

وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےیئ۔٭ یلمع اکم : اتانیج یک وکڈناان رپ ڑچاھیئ اس یک وصتری انب

 زمدی ولعمامت ےک ےیل ےچین  دےی وہےئ وکڈ وک انیکس ےئیجیک۔٭

 

 

 

http://tinyurl.com/y26a8h10


 17دن:   ومضمن : اترخی   امجتع : مجنپ 

 ومضمن : اترخی  وحاہل : امجتع : اہچرم

 وموضع : ہعلق حتف وہا رگم ریش امرا ایگ

قلعتم رحتکی دےنی  ےس ویشایج اہمراج یک تیصخش  04.95B.04: ٭ٓاومزیش املصح 

 ۔ اےل ےصق انسات ےہو

 ٭ ولعمامت یک اجچن:

 ٭ وجاب ےیھکل:

 (اتانیج امل رسے اک اگؤں وکن اس ےہ ؟1

وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ااسی سک ےن اہک؟ےلہپ وکڈناان یک اشدی وہیگ اور رھپ راابئ یک ، (2

وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 (وکڈناان ہعلق اک ہعلق دار وکن اھت؟3

وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رپ  55٭ "ہعلق حتف وہا رگم ریش امرا ایگ"ہی ابعرت ویشایج اہمراج )اموحایلت ہصح دوم(اس اتکب ےک ہحفص  

 وموجد ےہ۔



 http://tinyurl.com/y2drt2d2 زمدی ولعمامت اس کنل ےس احلص ےیجیک۔ 

 ذلی وساولں ےک وجاب ےیھکل۔٭درج 

 (اتانیج ےک اھبیئ اک انم ایک اھت؟1

وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہ ہ ڑگھ رپ وسرای یج ےن اموولں ےس ایک اہک؟2

 

 (سن ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 (ویشایج ےن ٓاہتسہ ٓاہتسہ ایک اہک؟3

وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 اےنپ العےق یک اتریخی ایداگروں یک رہفتس انبےیئ۔٭ یلمع اکم : 

 زمدی ولعمامت ےک ےیل ےچین  دےی وہےئ وکڈ وک انیکس ےئیجیک۔٭

 

 

 

 

 

http://tinyurl.com/y2drt2d2


 18دن:   ومضمن : اترخی   امجتع : مجنپ 

 ومضمن : اترخی  وحاہل : امجتع : اہچرم

 وموضع : اکی ےب اثمل نشج

قلعتم رحتکی دےنی  ےس ویشایج اہمراج یک تیصخش  04.95B.04: ٭ٓاومزیش املصح 

 ۔ واےل ےصق انسات ےہ

 ٭ ولعمامت یک اجچن:

 ٭ وجاب ےیھکل:

 (ویشایج ےن وسراج اقمئ رکےن اک دہع اہکں ایک اھت؟1

وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 (ویشایج ےن رادجاھین ےک ےیل وکن ےس ےعلق اک ااختنب ایک ؟2

وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 اتج وپیش سک ےن ااجنم دی؟(3

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اور 57،58٭ اکی ےب اثمل نشج ہی ابعرت ویشایج اہمراج )اموحایلت ہصح دوم(اس اتکب ےک ہحفص 

 رپ وموجد ےہ۔ 59



 https://tinyurl.com/y26k97ue  ولعمامت ےک ےیل دی یئگ کنل رپ اجےیئ۔زمدی  

 ٭ دےی وہےئ وساولں ےک وجاب التش ےیجیک۔

 (ویشایج یک اتج وپیش بک وہیئ؟1

وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 وتق وکن ےس ہنس یک ادتبا یک ؟ (ویشایج اہمراج ےن اتج وپیش ےک2

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 (اجیج امات یک آاوھکنں ےس آاوسن ویکں ےنہب ےگل ؟3

۔۔وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ٭ یلمع اکم :اتج وپیش ےک ومعق رپ اجری وہےن واےل وکسں یک ولعمامت احلص ےیجیک ۔

 زمدی ولعمامت ےک ےیل ےچین  دےی وہےئ وکڈ وک انیکس ےئیجیک۔٭

 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/y26k97ue


 19دن:   ومضمن : اترخی   امجتع : مجنپ 

 ومضمن : اترخی  اہچرموحاہل : امجتع : 

 وموضع : دنک یک مہم

قلعتم رحتکی دےنی  ےس ویشایج اہمراج یک تیصخش  04.95B.04: ٭ٓاومزیش املصح 

 ۔ واےل ےصق انسات ےہ

 ٭ ولعمامت یک اجچن:

 ٭ وجاب ےیھکل:

 (ویشایج وک وگڈنکلہ ٓاےن یک دوعت سک ےن دی؟1

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 (ویشایج ےک وسےلیت اھبیئ اک انم ایک اھت؟2

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:وجاب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 یک رگناین رکےت ےھت ؟ ووکنییج راےج سک اجریگ(3

وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رپ  62اور 61٭ "دنک یک مہم "ہی ابعرت ویشایج اہمراج )اموحایلت ہصح دوم(اس اتکب ےک ہحفص 

 وموجد ےہ ۔



 https://tinyurl.com/yybc7qbk  زمدی ولعمامت ےک ےیل دی یئگ کنل رپ اجےیئ۔ 

 ٭ درج ذلی وساولں ےک وجاب التش ےیجیک۔

 وک سک رطح اھجمسای؟راےج ےن ووکنییج اہمراج (ویشایج 1

وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےن ووکنییج راےج وک طخ ںیم ایک اھکل؟اہمراج (ویشایج 2

وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ؟ بک وہا(ویشایج اہمراج یک ااقتنل 3

وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ٭ یلمع اکم :

   اہمراج  ویشایج 
کئ

 

 ی
ب

 یک الماقت اک اخہک ایتر ےیجیک۔راےج یج و  اور و

 زمدی ولعمامت ےک ےیل ےچین  دےی وہےئ وکڈ وک انیکس ےئیجیک۔٭

 

 

 

 

https://tinyurl.com/yybc7qbk


 20دن:   ومضمن : اترخی   امجتع : مجنپ 

 ومضمن : اترخی  وحاہل : امجتع : اہچرم

 :لیصف دنب اہپڑی وعلقں اور رحبی ڑیبوں اک ااظتنم وموضع

قلعتم رحتکی دےنی  ےس ویشایج اہمراج یک تیصخش  04.95B.04: ٭ٓاومزیش املصح 

 ۔ واےل ےصق انسات ےہ

 ٭ ولعمامت یک اجچن:

 :٭ وجاب ےیھکل

 ےک اپس وکن وکن ےس ےعلق ےھت؟اہمراج  (ویشایج 1

وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےک اپس ےنتک ےعلق ےھت ؟اہمراج (ویشایج 2

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 (وعلقں یک وکن وکن یس ںیمسق ںیھت ؟3

وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 https://tinyurl.com/y2vze807  زمدی ولعمامت ےک ےیل دی یئگ کنل رپ اجےیئ۔ 

 

https://tinyurl.com/y2vze807


 ٭درج ذلی وساولں ےک وجاب التش ےیجیک۔

 ےک اپس وکن ےس رحبی ےعلق ےھت ؟اہمراج (ویشایج 1

وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےک دور ںیم وہشمر رحبی ڑیبے وکن ےس ےھت؟ اہمراج  (ویشایج2

وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  اہک اجات ےہ ؟وک دنہواتسین رحبی ڑیبے اک ابیناہمراج  (ویشایج 3

وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ٭ یلمع اکم :

 (قبس ےس اہجز اور وعلقں ےک انم التش رک ےک ےیھکل۔1

 (ویشایج اہمراج ےک رحبی ڑیبوں یک فلتخم مسق اتبےیئ ۔2

، اپل ، وچما، انو ،وہڈی وریغہ   اثمل: 

ت

 رگاب ، گلئ ت

 (آازاد دنہواتسن ےک رحبی ڑیبوں ےک انم ےیھکل ۔3

 ( دنہواتسین  رحبی ڑیبے ںیم اشلم یگنج اہجزوں ےک ابرے ںیم ولعمامت ےئیھکل۔۴

    زمدی ولعمامت ےک ےیل ےچین  دےی وہےئ وکڈ وک انیکس ےئیجیک۔٭

 



 21ن:د   ومضمن : اترخی   امجتع : مجنپ 

 وحاہل : امجتع : اہچرم

 وموضع :وعایم الفح و وبہبد رپ ینبم وسراج اک ااظتنم

 ۔ قلعتم رحتکی دےنی واےل ےصق انسات ےہ ےس ویشایج اہمراج یک تیصخش  04.95B.04: ٭ٓاومزیش املصح 

 ٭ ولعمامت یک اجچن:

 ٭ وجاب ےیھکل:

 (آاپ اموحل یک افحتظ ےسیک رکےت وہ؟1

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 (کشخ اسیل وک دور رکےن ےک ےیل یف ااحلل ایک وکںیشش یک اج ریہ ےہ؟2

وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 اموحایلت بک وہات ےہ ؟3
ِ
 (اعیمل ویم

وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وحایلت ہصح دوم(اس اتکب ےک ہحفص "وعایم الفح و وبہبد رپ ینبم وسراج اک ااظتنم"ہی ابعرت ویشایج اہمراج )ام٭

 رپ وموجد ےہ۔77ات70

 https://tinyurl.com/y3qebbtq  زمدی ولعمامت ےک ےیل دی یئگ کنل رپ اجےیئ۔ 

 ٭ دنمرہج ذلی وساولں ےک وجاب رحتری ےیجیک۔۔

https://tinyurl.com/y3qebbtq


 اور اےنپ اافلظ ںیم وھکل۔("اپین اک ااظتنم"اس وموضع رپ ولعمامت احلص رکو 1

وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 رپ ےنب وہےئ دجول وک اہیں انبان ےہ ۔ 77(اتکب ےک ہحفص 2

 

 

 

 

 ٭ یلمع اکم :

 (ویشایج اہمراج ےن ولوگں یک الفح و وبہبد ےک ےیل وکن وکن ےس اکم ےیکاس یک ولعمامت رحتری ےیجیک۔1

ھاارے اگؤں ای العےق ےک ابزاراک انم ےیھکل۔2

م

ت

ت

) 

 ےک ےیل ایک وکںیشش رکو ےگ ؟  ڑیپ اگلںیئ ےگ اور اس (اینپ اوکسل ےک ااحےط ںیم آاپ وکن وکن ےس3

۔ ۷۸( ہحفص ربمن ۴

 

 رپ دای وہا دہع انہم اچرٹ رپ ھکل رک اینپ الکس ںیم اگلی 

 زمدی ولعمامت ےک ےیل ےچین  دےی وہےئ وکڈ وک انیکس ےئیجیک۔٭

 

 



 ۲۲دن:    ومضمن : اموحل اک اطمہعل ہصح اول  امجتع : مجنپ 

   رموحاہل : امجتع : اہچ

 وموضع :ویحاانت اک دور ایحت

اےنپ ارطاف و اانکف ںیم وموجد وھپل ڑجںی اور ولھپ ں  04.95A.01: ٭ٓاومزیش املصح 

 ےہ ایصت یک انشتخ رکاتاعم وصختیص ےسیج لکش ،رگن ، وخوبش،وشن و امن یک ہگج درگی وصخیک 

 اجونر اور رپدنوں یک فلتخم وصخایصت یک انشتخ رکات ےہ۔۔

  اتبےیئ وت الھب:۔

ے ںیہ؟۱

ت

کلئ

 

پ
(ایک یلب ےک ےچب اڈنوں ےس   

 وجاب :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےتک ےک ولپں اور ان یک امں وک دےئیھکی ایک ان ںیم اسکیتین رظن ٓایت ےہ؟(۲  

 وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

( وکن وکن ےس اجونر وچبں وک منج دےتی ںیہ ؟۳  

۔۔۔۔۔۔۔وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

رپ وموجد ےہ۔۵،۴،۳،۲،۱ویحاانت اک دور ایحت ہی قبس اموحایلت اول ےک دریس اتکب ںیم ہحفص ربمن    

 ایک ٓاپ وک دمد اچےئیہ؟

1.https://bit.ly/3wBHRhf 

2.https://bit/ly/39CHETc 



 ان وساالت ےک وجاابت ےئیھکل۔

(یلتت ےک وشنوامن ےک اچر رمالح ایبن ےئیجیک۔۱  

ےنتک ریپ وہ ےت ںیہ؟ےک  ( یلتت۲  

 رسرگیم:

۔۱ 

 

 اور اس ںیم رگن رھبی 

 

( رتچیگن یلتت یک لکش انبی   

(دورسی ویلتتں ےک رنیگن وصتریںی عمج رک ےک ایبض ںیم اپسچ ےئیجیک۔۲  

 زمدی ولعمامت ےک ےیل ےچین  دےی وہےئ وکڈ وک انیکس ےئیجیک۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ۲۳دن:    اولومضمن : اموحل اک اطمہعل ہصح   امجتع : مجنپ 

 وحاہل : امجتع : اہچرم

 اخدنان اور ڑپوس ںیم وہےن وایل دبتایلیںوموضع :

اےنپ وتعیس اخدنان ںیم اانپ اور اےنپ ارفاد اخدنان ےک روتشں انوتں یک انشتخ رکات   04.95A.02: ٭ٓاومزیش املصح 

 ےہ۔

 وت الھب :۔

 

 اتبی 

(ٓاپ ےک اخدنان ںیم وکن وکن راتہ ےہ؟۱  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

( ٓاپ ےک اخدنان ںیم بس ےس زبرگ صخش وکن ےہ اور ان اک انم ایک ےہ؟۲  

 وجاب :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 اہیں ےس دمد التش ےئیجیک۔

1. https://bit.ly/3uUbcxl 

2. https://bit.ly/3fPFEaU 

 رکےک دےتھکی ںیہ ۔

 

 ٓای 

ے۔۱

 

ئ
 
لکن

(رھگ ےک ارفاد ےک رمع ےک اطمقب رت بیت وار انم   

 وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  رہتش ےہ ےئیھکل۔( ٓاپ ےک رھگ ےک رہ اکی رفد ےس ٓاپ اک ایک۲

 وجاب :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اخدنان اک رجشہ                                                                                                             رضوری واسلئ:        

https://bit.ly/3uUbcxl
https://bit.ly/3fPFEaU


  ےہ ۔امہرے وادلنی ںیمہ وھچےٹےس ڑبا رکےت ںیہ اور امہری رکف رکےت ںیہ۔مہ اےنپ اخدنان ںیم دیپا وہےت

(اےنپ اخدنان اک رجشہ ایتر ےئیجیک۔۱  

( وھچاٹ اخدنان ےسک ےتہک ےہ؟۲  

( اخدنان اک رہ رفد اکی دورسے ےک اسھت سک رطح اکرباتو رکات ےہ اشمدہہ ےئیجیک۔۳  

امت احلص ےئیجیک۔( وھچاٹ اخدنان اور ڑبا اخدنان ان ےک ابرے ںیم ولعم۴  

 مہ ےن ایک اھکیس:۔

 اورپ احلص ولعمامت ےس مہ ےن ایک اھکیس۔

ے۔

 

ھئ
 

لکن

 ان وساولں ےک وجاب 

(وھچاٹ اخدنان ےسک ےتہکےہ؟۱  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ( ڑبا اخدنان ےسک ےتہک ےہ؟۲

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 (وعیس اخدنان ےس ایک رمادےہ؟۳

 وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 زمدی ولعمامت ےک ےیل ےچین  دےی وہےئ وکڈ وک انیکس ےئیجیک۔

 

 

 

 



 ۲۴دن:    ومضمن : اموحل اک اطمہعل ہصح اول  امجتع : مجنپ 

                                                              تع : اہچروحاہل : امج

 وموضع :اخدنان اور ڑپوس ںیم وہےن وایل دبتایلیں       

اےنپ وتعیس اخدنان ںیم اانپ اور اےنپ ارفاد اخدنان ےک   04.95A.02 :٭ٓاومزیش املصح 

 روتشں انوتں یک انشتخ رکات ےہ۔

 ااعدہ رکے۔

 

 ٓای 

 (ٓاپ ےک اخدنان ںیم لک ےنتک ارفاد ںیہ؟۱)

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:

 (   ٓاپ ےک اخدنان ںیم بس ےس زایدہ رمع سک  یک ےہ؟۲)

 وجاب :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اخدنان اور ڑپوس ںیم وہےن وایل دبتایلیں:۔ ہی قبس دریس اتکب ںیم ہحفص ربمن                                                                                                                                                              

 رپ دای ایگ ےہ۔                  ۱۱۴،۱۱۳،۱۱۲،۱۱۱،۱۱۰

 زمدی ولعمامت لیک   اس کنل رپ کلک ےیجیک۔

1.https://bit.ly/3G17j4f 

2.https://bit.ly/3t9ML4r 

 ان وساالت ےک وجاابت التش ےیجیک۔

 زراتع رک ےک اخدنان ےک امتم ارفاد اک زگارہ ویکں لکشم وہ ایگےہ؟(۱



 (ااسنن لقن اقمین ویک ں رکات ےہ؟۲

 وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 زدنیگ رپ اس اک ایک ارث ڑپات ےہ؟( اخدنان ےک بس ےس امہ صخش اک ااقتنل وہ اجےئ وتامہری ۳

 وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 رسرگیم:

 (اپچن ڑپویس اخدنان یک ولعمامت احلص ےئیجیک۔۱

 ( ریمے ڑپویس اس ونعان رپ دس رطس اک ومضم ن ےئیھکل۔۲

 ( ڈاک ٹکٹ عمج ےئیجیک۔۳

 لقن اقمین اک ایک بلطم وہات ےہ؟( ۴

 ولعمامت ےک ےیل ےچین  دےی وہےئ وکڈ وک انیکس ےئیجیک۔ زمدی

 

 

 

 

                        

 

 



 ۲۵دن:    ومضمن : اموحل اک اطمہعل ہصح اول  امجتع : مجنپ 

   وحاہل : امجتع : اہچرم

 تمس اور ہشقنقبس اک انم : 

العامت اشنانت زیچوں ، اقمامت ےک لحم ووقع یک  04.95A.10: ٭ٓاومزیش املصح 

یک دمد ےس اوکسل ڑپوس ےک اقمم ےس قلعتم وتمسں ےک احلظ ےس  اشندنیہ رکات ےہ اور وشقنں

 رامنہیئ رکات ےہ۔

 ااعدہ رکںی :۔

 

 ٓای 

 اےنپ اہھت وک رگن ںیم دوابرک ایبض رپ امرےن ےس ایک وہاگ ؟(۱

 وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ( اےنپ رھگ ےک رمکے اکی یہ امیپشئ ےک وہےت ےہ ایک؟۲

 ۔۔۔وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ن ایک رفق راتہ ےہ؟۳
 
من

 ( اوکسل اور ےک رمکوں

 وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 رپ وموجد ےہ۔  ۹۰،۸۹،۸۸،۸۷،۸۶تمس اور ہشقن :۔ہی قبس دریس اتکب ےک ہحفص ربمن 

                                                  

 



 ںی۔زمدی العمامت لیک   ےاہیں کلک رک   

1.https://bit.ly/31teitm 

2.https://bit.ly/38FoAUi 

 ان وساالت ےک وجاابت التش ےیجیک۔ 

 (اقمم یک ہگج ای تمس اتبےت وتق مہ سک زیچ اک اامعتس ل رکےت ےہ؟۱)

 وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ہشقن ںیم امیپہن  ویکں دےتی ںیہ؟(۲)

 ۔۔۔ب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجا

 رسرگیم:۔

اس ےک ےیل اےنپ ااتسد وقمہ )اھٹپ( اامعتسل رکےک اےنپ ارطاف ےک اموحل اک ارھبات ہشقن ایتر ےئیجیک۔یٹم ،اکذغ یک دگلی،

 یک دمد ےیجیل۔

 زمدی ولعمامت ےک ےیل ےچین  دےی وہےئ وکڈ وک انیکس ےئیجیک۔

 

 

 

 



 ۲۶دن:    ومضمن : اموحل اک اطمہعل ہصح اول  امجتع : مجنپ 

   وحاہل : امجتع : اہچرم

 اجدناروں اک ابیمہ قلعتقبس اک انم : 

اجونر ،رپدنے ،درتخ ،زیچںی ،ےب اکر اایش ان اک رگوہ  04.95A.07: ٭ٓاومزیش املصح 

 ۔انبےت ںیہ 

 وغر و رکف رکںی ۔

 

 ٓای 

۔

 

 وجاب اتبی 

 رےنہ واےل امتم اجدناروں اک رگن اسجتم اکی یسیج وہیت ےہ ایک؟ (اےنپ ارطاف۱

 وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ( اےنپ ارطاف رےنہ واےل امتم اجدناروں ےس اکی دورسے وک ایک افدئہ اتچنہپ ےہ؟۲

 وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 دی رضورںیت اہکں ےس وپری وہیت ےہ؟( امہری اینب۳

 وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رپ دای وہا ۱۴،۱۳،۱۲،۱۱،۱۰،۹،۸،۷اجدناروں اک ابیمہ قلعت ہی قبس دریس اتکب ںیم ہحفص ربمن 

 ےہ۔

 



 زمدی ولعمامت ےک ےیل ےچین  دےی وہیئ کنل  یک دمد ےئیجیل۔

https://bit.ly/3wtvEfU 

https://bit.ly/3wGRis 

 ان وساالت ےک وجاابت ےیھکل۔

 (مہ وک ابناتت ےس ایک افدئےےہ؟۱

 وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 (رجشی ویحان ےسک ےتہک ےہ؟۲

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:

 ( امرچ ےنیہم ےک رشوع وہےت یہ دروتخں ںیم ایک دبتیلی ٓایت ےہ؟۳

 وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 یلمع اکم :۔

 ں ےک انم ےیھکل۔اےنپ ارطاف ںیم وموجد اپوتلں اجونروں اور یلگنج اجونرو

 زمدی ولعمامت ےک ےیل ےچین  دےی وہےئ وکڈ وک انیکس ےئیجیک۔

 

 

 

https://bit.ly/3wtvEfU
https://bit.ly/3wGRis


 ۲۷دن:    ومضمن : اموحل اک اطمہعل ہصح اول  امجتع : مجنپ 

  وحاہل : امجتع : اہچرم

 قبس اک انم : ریمی ذہم  داری اور اسحتیس 

دہہ اخدنان ،اوکسل،ٓاس ڑپوس ان اقمامت اک اشم 04.95A.12: ٭ٓاومزیش املصح 

اثمل ےک وطر رپ وچبں ےک وقحق ، ۔ رکےت ںیہ اور اشمدہہ رکےن رپ اینپ راےئ شیپ رکےت ںیہ

 رفتقی۔

 وغرورکف رکںی ۔

 

 ٓای 

 وجاب التش رکںی۔

 ٓاپ سج اخدنان ںیم رےتہ ےہ وہ اخدنان ڑبا ےہ ای وھچاٹ ؟(۱

 وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ںیم سک اک رھگ ےہ ؟ ( ٓاپ ےک ڑپوس۲

 وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ( ارگ ٓاپ وک نپچب ںیم وکیئ لیھک انلیھک وہ وت ٓاپ سک ےک اسھت ےتلیھک؟۳

 وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریمی ذہم داری اور اسحتیس ہی قبس دریس اتکب ںیم ہحفص ربمن 

 رپ وموجد ےہ۔۱۲۵،۱۲۴،۱۲۳،۱۲۲،۱۲۱،۱۲۰



 

 زمدی ولعمامت ےک ےیل ےچین  دےی وہیئ کنل  یک دمد ےئیجیل۔

https://bit.ly/3sLCMSx 

https://bit.ly/3PwanJS 

 ان وساالت ےک وجاابت ےیھکل۔

 اک وادح ہلغشم ایک وہات ےہ؟(دادی اور دادا ۱

 وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ( رمضی یک دھکی اھبل سک ےک وشمروں ےس رکںی؟۲

 وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 یلمع اکم:۔

 ابرے ںیم ولعمامت احلص ےئیجیک۔انانیبو ےک دمرےس اجںیئ،ربلی رحتری ےک (۱

 (وصخمص رضورت دنم ارفاد ےک ےیل رساکری وصنمےب ملعم یک دمد ےس ےیھجمس۔۲

 ( وصخمص رضورت دنم ارفاد ےک ےیل اکم رکےن وایل یسک میظنت ےک ابرے ںیم ولعمامت احلص ےئیجیک۔۳

 زمدی ولعمامت ےک ےیل ےچین  دےی وہےئ وکڈ وک انیکس ےئیجیک۔

 

 

https://bit.ly/3sLCMSx
https://bit.ly/3PwanJS


 ۲۸دن:    ومضمن : اموحل اک اطمہعل ہصح اول   امجتع : مجنپ

 وحاہل : امجتع : اہچرم

 تمس اور ہشقنقبس اک انم : 

ےشقن اک اامعتسل رکےک اایش ،اقمامت ان یک اشندنیہ رکات   04.95A.10: ٭ٓاومزیش املصح 

ی ںمد د اتیل ےہ۔
 ےہ اقمم اچہپاتن ےہاور زندکی ےک اشنن ےس اوکسل اور ڑپوس وک ےنھجمس م

 ےلہپ ااعدہ رکںی ۔

 

 ٓای 

 (وسرج سک تمس ےس ولط ع وہات ےہ؟۱

 وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 (وسرج سک تمس ےس رغوب وہات ےہ؟۲

 وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ( ٓاپ اک رھگ اوکسل ےس سک تمس ںیم وموجد ےہ؟۳

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 تمس اور ہشقن :۔

 رپ وموجد ےہ۔۸۵،۸۴،۸۳،۸۲،۸۱ہی قبس ہحفص ربمن 

 

 



 زمدی ولعمامت ےک ےیل ےچین  دےی وہیئ کنل  یک دمد ےئیجیل۔

https://bit.ly/3yOWzV8 

s://bit.ly/3wB4nXLhttp 

 ان وساالت ےک وجاابت ےیھکل۔

 (اقمم یک ہگج ای تمس اتبےت وتق مہ سک زیچ اک اامعتسل رکےت ںیہ؟۱

 وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ( ےشقن ںیم امیپہن ویکں دےتی ےہ؟۲

 ۔۔۔۔۔۔وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 رسرگیم:۔

یٹم ،اکذغ یک دگلی،وقمہ )اھٹپ( اامعتسل رکےک اےنپ ارطاف ےک اموحل اک ارھبات ہشقن ایتر ےئیجیک۔اس ےک ےیل اےنپ ااتسد 

 یک دمد ےیجیل۔

 زمدی ولعمامت ےک ےیل ےچین  دےی وہےئ وکڈ وک انیکس ےئیجیک۔

 

 

 

 

https://bit.ly/3yOWzV8
https://bit.ly/3wB4nXL


 قبس اک انم :            ٓادم ورتف اور ربخ راسین

اثمل ےک وطر رپ امیض اور احل یک زیچوں اور اکومں ںیم رفق اتبےت ںیہ ۔                                04.95A.06: زیش املصح ٭ٓاوم

 وسارایں ،رھگ،واسلئ ،اایش،رنہ وریغہ۔

 ےلہپ ااعدہ رکںی ۔

 

 ٓای 

 وصتری دھکی رک ان اک انم ےیھکل۔

 

  رکےت ےہ؟(اورپ دےی وہےئ وسارویں اک اامعتسل مہ سک ےیل۱

 وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 (ان ونیتں ںیم ااسنن ےن بس ےس ےلہپ سک وساری اک اامعتسل ایک؟۲

 وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 



  ٓاریہ ےہ؟ونیتں وسارویں ںیم ٓاپ وک وکیسن زیچ اکی یسیج رظن( ۳

 وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ٓادم ورتف اور ربخ راسین ہی قبس اموحایلت اول یک دریس اتکب ںیم ہحفص ربمن 

 رپ وموجد ےہ۔۱۳۸،۱۳۷،۱۳۶،۱۳۵،۱ٍ۳۴،۱۳۳،۱۳۲

 زمدی ولعمامت ےک ےیل ےچین  دےی وہیئ کنل  یک دمد ےئیجیل۔

https://bit.ly/3MBIWNW 

https://bit.ly/3G0R6Mt 

https://bit.ly/3839Cah 

https://bit.ly/3NoQouF 

 ت التش ےئیجیک۔ان وساالت ےک وجااب

 (ٓادم ورتف ےک ذراعئ وکن ےس ںیہ؟۱

 وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 (ربخ راسین ےک ذراعئ وکن ےس ںیہ؟۲

 وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ایک رفق رظن ٓاات ےہ؟( ےلہپ زامےن ںیم اور ایھب ےکدور ےک رھگوں ںیم۳

 وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

https://bit.ly/3MBIWNW
https://bit.ly/3G0R6Mt
https://bit.ly/3839Cah
https://bit.ly/3NoQouF


 یلمع اکم :۔

 ٓادم ورتف اور ربخ راسین ےک ذراعئ اک ریغ رضوری اامعتسل اک اغیپم دےنی واےل اچرٹ ایتر ےئیجیک۔

 زمدی ولعمامت ےک ےیل ےچین  دےی وہےئ وکڈ وک انیکس ےئیجیک۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ۲۹دن:    ومضمن : اموحل اک اطمہعل ہصح اول  امجتع : مجنپ 

 وحاہل : امجتع : اہچرم

 ذغا ںیم ونتع  قبس اک انم : 

ےشقن  ںیم علض اور رایتس  ںیم وموجد امہ ذغایئ اایش  04.95A.15:٭ٓاومزیش املصح 

 ،ںیلصف اور وہشمر ذغایئ اایش اتبےت ںیہ۔

 ےلہپ ااعدہ رکںی ۔

 

 ٓای 

؟ ےک ارطاف ںیم وکن ےس ذغایئ اایش یک دیپاوار بس ےس زایدہ امیپےن رپ وہیت ےہ (ٓاپ۱ٰ

 وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اےنپ رایتس وج لصف بس ےس زایدہ وہیت ےہ زایدہ امیپےن رپ وہیت ےہ، ویہ لصف دورسی  (۲

 وکیسن رایتس ںیم وہیت ےہ؟

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 (لیت وکیسن لصف ےس احلص وہات ےہ؟۳

 وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 رپ وموجد ےہ۔۴۰،۳۹،۳۸،۳۷،۳۶ذغا ںیم ونتع ہی قبس اموحایلت اول ےک ہحفص ربمن 

 

 



 زمدی ولعمامت ےک ےیل ےچین  دےی وہیئ کنل  یک دمد ےئیجیل۔

https://bit.ly/3yW4bou 

https://bit.ly/3IqHwsL 

 ان وساالت ےکوجاابت ےیھکل۔

 (ٓاپ ےکعلض ںیم بس ےس زایدہ وہےن وایل لصف یک ولعمامت ےیھکل۔۱

 ۔۔۔۔۔۔۔وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 (ٓاپ یک رایتس ںیم لیت احلص وہےن وایل لصف اک انم ےیھکل۔۲

 وجاب: ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 یلمع اکم:۔

لص ےئیجیکاور رسرپوتس ں یک دمد ےس وہ ےئش رھگ ںیم دورسے اممکل ںیم انبیئ اجےنوایل ذغایئ اایش یک ولعمامت اح

۔

 

 انبی 

۔دورسے 

 

ولعمم رہش ںیم اجرک ٓاپ ےن وج زیچںی اھکیئ ےہ ان ںیم ےس واہں یک وہشمر ذغایئ اایش یک رہفتس انبی 

 ےئیجیک ہک اس ےک ےیل وکیسن امہ ذغایئ زیچںی اامعتسل یک یئگ ںیہ۔

 زمدی ولعمامت ےک ےیل ےچین  دےی وہےئ وکڈ وک انیکس ےئیجیک۔

 

 

https://bit.ly/3yW4bou
https://bit.ly/3IqHwsL


 اامتجیع زدنیگ ےک ےیل مظن و قسن  قبس اک انم :   وحاہل : امجتع : اہچرم

رگوہ ںیم اکی اسھت اکم رکےت وتق اکی دورسے ےک   04.95A.14:٭ٓاومزیش املصح 

ادنرون امجتع اور ریبون  ۔ذجابت یک دقر رکےت وہےئ وجش ےک اسھت رامنہیئ رکات ےہ

ےن وایل رسرگویمں اور لیھک ںیم ابناتت اک ایخل رانھک اکی وتق ںیم متخ وہ/امجتع اقمیم 

ڑبے زبروگں وصخیص رضورت دنم ارفاد /،رپدنو ں وک داہن اپین دانی ، اموحل یک فلتخم زیچوں 

 ےک ےیل رسرگیم رکےن ںیم اانپ رول ادا رکان۔

 وغرورکف رکںی ۔

 

 ٓای 

  امہ وصحمص وہیت ےہ؟(ٓاپ ےک رمک ہ امجتع ےک مظن وقسن ےک ےیل ٓاپ وک وکیسن ابںیت۱

 وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 (ان اکومں وک ااجنم دےنی ےک ےیل ٓاپ اےنپ امندنئے اک ااختنب سک رطح رکے ےگ؟۲

 وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ( رمکہ امجتع ےک ابرہ ٓاپ وک ن وکےسن لیھک ےتلیھک ںیہ؟۳

 وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامتجیع زدنیگ ےک ےیل مظن و قسن ہی قبس اموحایلت اول ےک دریس اتکب ںیم ہحفص ربمن 

 رپ وموجد ےہ۔۱۳۱،۱۳۰،۱۲۹،۱۲۸،۱۲۷

 

 



 زمدی ولعمامت ےک ےیل ےچین  دےی وہیئ کنل  یک دمد ےئیجیل۔

https://bit.ly/3wybYHP 

https://bit.ly/3aecTo3 

 ان وساالت ےک وجاابت ےیھکل۔

 (مظن وقسن یک یلہپ ڑیسیھ وکیسن ےہ ؟۱

 وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 (وقانین ویکں انبےئ اجےت ںیہ ؟۲

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 یلمع اکم:۔

ایک اظن م االواقت یک وہج ےس ٓاپ یک ڑپاھیئ وتق رپ وہ یت لیھک اور ڑپاھیئ اک اانپ ویہیم اظنم االواقت انبےی۔

 ےہ؟ادنراج ےئیجیک۔

  ابت تیچ ےئیجیک۔دن رھب ےک اکومں اک وصنمہب انبےی۔وصنمہب دنبی یک وہج ےس ٓاپ وک ایک افدئہ وہا اس ابرے ںیم

روں ےک امندنئوں وک امجتع ںیم دموع رک ےک ہبلط ےک اسھت ان یک وگتفگں اک ٓاپ ےک العےق ںیم اقمیم رساکری ادا

 ااظتنم ےئیجیک۔

 زمدی ولعمامت ےک ےیل ےچین  دےی وہےئ وکڈ وک انیکس ےئیجیک۔

 

https://bit.ly/3wybYHP
https://bit.ly/3aecTo3


ر وپےن

 
 

 رپدشی اہمراش

 

ن

 

ش
ک

 

س

و دنھ ورپ

 

ش

 

سن

ک 

 

ی

 

ش
ی ک

 

ش

 راہیج 

۱۰لک ربمنات :                                                                                                                                                     ومضمن : اموحل اک اطمہعل ہصح اول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ۲۳۔۲۰۲۲یمیلعت اسل :                                                                                                                                                                                                                                                                                             امجتع : مجنپ      

 دن : الہپ ازلبق اجچن   وحاہل :۔ امجتع : اہچرم 

امرسک                         ۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ۔                           اخیل ہگج رپ ےئیجیک: ۱وسال ربمن  

(زنیم یک حطس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   وہ ےت یہ وبایئ یک اجیت ےہ۔۱  

(ولھپں ںیم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔  وہےن یک وہج ےس لھپ ےھٹیم ےتگل ںیہ۔۲  

(رکش اور کمن یسیج اایش اپین ںیم ڈاےنل رپ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہیت ےہ۔۳  

امرسک۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ۔                  حیحص ےہ ای طلغ ےیھکل:  ۲ربمن  وسال  

۔انمیم اڈنے ےس ابرہ ٓااتےہ(۱  

۔وچویٹنں ےک اڈنے تہب ذایدہ وھچےٹ وہےن یک وہج ےس ٓااسین ےس ںیہن دےھکیاجےتکس(۲  

ے ںیہ وت زایدہ وھبےک ںیہن وہےت(۳

ت

کلئ

 

پ
ے ابرہ 
ش
۔یلتت ےک الروے بج اڈنو  ں  

 

امرسک۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۔                     : اکی ےلمج ںیم وجاب ےیھکل۳ربمن وسال  

ے احلص وہات ےہ(۱
ش
؟ااسنن وک رمشی اہک ں  

دنبرو ں وک دروتخں اکافدئہ سک رطح وہاتےہ ؟(۲  

(   رپدنوں وک دروتخں اکافدئہ سک رطح وہاتےہ؟۳  

( دکمی ےس درتخ وھکالھک وہاجےئ وت ایک وہات ےہ؟۴  

 

 



 رپ

 

ن

 

ش
ک

 

س

و دنھ ورپ

 

ش

 

سن

ک 

 

ی

 

ش
ی ک

 

ش

ر وپےنراہیج 

 
 

دشی اہمراش  

۱۰لک ربمنات :                                                                                                                                                 ومضمن : اموحل اک اطمہعل ہصح دوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ۲۳۔۲۰۲۲یمیلعت اسل :                                                                                                                                                                                امجتع : مجنپ                                                                                                                   

 دن : الہپ ازلبق اجچن   وحاہل :۔ امجتع : اہچرم 

امرسک  ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            : ےچین دی وہیئ وصتری دھکی رک انم ںیھکل ۔                              ۱وسال ربمن  

        

امرسک۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           : اخیل ہگج رپ ےئیجیک۔                   ۲وسال ربمن   

(رادجاھین ےک ےئل ویشایج اہمراج ےن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےعلق اک ااختنب ایک۔۱  

(بطق اشیہ وکحتم یک رادجاھین ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یھت۔۲  

۔ڈنمل ںیم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رپداھن ےھت (ویشایج اہمراج ےک اٹش رپداھن۳  

امرسک       ۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ۔                 : اکی ےلمج ںیم وجاب ےیھکل۳ربمن وسال  

(ویشایج اہمراج ےن وسرت رہش رپاھچہپ ویکں امرا؟۱  

و ظ راھک؟(ٓارگہ ےس ٓاےتوہےئ ۲
حف
م

ویشایج اہمراج ےن اھبنسیج رااج وک اہک ں  

(   ےلہپ وکڈناہن یک اشدی رھپ راہبئ یک ااسی سک ےن اہک؟۳  

( ویشایج اہمراج یک اتج وپیش بک وہیئ؟۴  

 (ویشایج اہمراج اک ااقتنل بک وہا؟۵


