
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امجتع متشہ 

 مضمون :تاریخ و شہر یت )سماجی علوم ( 

 برج  کورس
(Bridge course) 

2022-2023 

اہمرارٹشوکحِتم   

 رپ دشی

 

ن

 

ش
ک

 

س

و دنھ و رپ 

 

ش

 

سن

ک 

 

ی

 

ش
ی ک

 

ش

،اہمرارٹش وپےنراہیج   

 



 متشہ امجتع ےئربا ربج 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 ،لیھکو میلعت ہبعش اوکسیل یرٹرکیس لنشیڈیا فیچ،  )ای اے اسی ( رتیجن اہنس دویل  رتحمہم:  رتبیغ

ت  

 یئبمم م

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

مک )ای اے اسی (: رتحمم  الیک س اگپرے          
ھ

ت

ت

 رپدشی ، یئبمم  ،اٹیٹس رپوٹکیج ڈارئرٹکی ،اہمرارٹش رپا

 

ن

 

ش
ی ک

 

ش

 

 راہیجرٹکیڈارئ ، ڈی اہنس  -امی رتحمم:    دمری،  

 

ش

 
ی 

 

 

ش

 

سن

ک 

 

ی

 

ش
ک

 رپو د

 

ن

 

ش
ک

 

س

  اہمرارٹش وپےن دشینھ و رپ

 و رے  رتحمم  : اعمون دمری
م
ھ

 

ت

  ،راہیجرٹکیوجاٹنئ ڈارئ ،رام  اکتن  اک

 

ش

 
ی 

ک 

 

ی

 

ش
ک

 

ک

 

س

و دنھ و رپ

 

ش

 

سن

 رپ

 

ن

 

ش

 اہمرارٹش وپےن دشی

 راہیج ہبعش زابن داین رٹکیڈارئ ڈیٹپ ،: رتحمہم ڈارٹک المکدویی اوےٹ ار دمریاکرزگ  

 

ش

 
ی 

ک 

 

ی

 

ش
ک

 

س

 رپ

 

ن

 

ش
ک

 

س

و دنھ و رپ

 

ش

 

ن

  وپےناہمرارٹش دشی

اگ رپھکم  ، ارون اسوگنرکل  رتحمم                       ھ
 

  راہیج ہبعش اردو،،اپ وی

 

ش

 
ی 

ک 

 

ی

 

ش
ک

و د

 

ش

 

سن

 رپ

 

ن

 

ش
ک

 

س

 اہمرارٹش وپےن دشینھ و رپ

 رفظمدمحم  وتفیص رپوزی رتحمم  :راہطب اکر  

  ارانیک رمنیبت : 

 رشویل اہیئ اوکسل،رشویل ۔رشی اہم گنل ویش گنل وسایم 1

اا ویجنس امک2 

ت

ی
م
س
 امی۔یج ۔اشہ  ودای دنمروکاھلوپر  ر ۔

 وین اشلگن اوکسل،رشوڑ علض وکاھلوپر ۔ےجنس اشم راؤ  وکرےن3

رریجن ۔روینہ وےج رپٹی4
چ لک
 وٹکنی راؤ اہیئ اوکسل  ،ا

  زریِرسرپیتس: 

 رتحمہم وجریہی اقیض اصہبح ،دصر دمرہس  ومنم رگزل اہیئ اوکسل ،ویھبڈنی 

 رتمنیمج 

 نی ،اعمون ہملعم )ہبعش اردو(ومنم رگزل اہیئ اوکسل ،ویھبڈنی وفزہی ارکام ادلخیش   ۔1  

 اعمون ہملعم )ہبعش رمایھٹ(ومنم رگزل اہیئ اوکسل ،ویھبڈنی   ،۔ ااصنری ہقیفش 2

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

 

  



  راہیج اس ربج وکرس ےک ہلمج وقحق ©

 

ش

 
ی 

 

 

ی

 

ش
ک

 رپ

 

ن

 

ش
ک

 

س

و دنھ و رپ

 

ش

 

سن

  راہیج  یھب ہّصح  ڈارئرٹکی ،اس وکرس اک وکیئ۔ےک قح ںیم وفحمظ ںیہ وپےن  ،اہمرارٹش دشیک 

       

 

ش

 
ی 

 رپ

 

ن

 

ش
ک

 

س

و دنھ و رپ

 

ش

 

سن

ک 

 

ی

 

ش
ک

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

 

 ربِج وکرس ےک واسلئ یک ایتری ےک اقمدص  

 

 

 ن النئ اور آف النئ دوونں رطوقیں اک اامعتسل رکےک ذگہتش  یمیلعت اسل یک ہقلعتم امجتع ےک نتم وک ےنھکیس ےک لمع ہبلط  وک آ

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

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

صلات احلص رکےن ںیم دمد رکان۔ 
ح
 دوتس، نہب ، اھبیئ وریغہ ےک اعتون ےس ہبلط وک اسہقب امجتع ےک وتمعق آومزیش ام

  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۔ اسہقب امجتع ےک آومزیش
ح
  ام

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

 ولعمامت احلص رکان۔

 رکام و            رسرپتس رضحات ۂاےئ ااسذتدہاایت رب                                   

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

۔ ےئن یمیلعت اسل ںیم اوکسل اباقدعہ رشوع  وہےن واےل ںیہ ۔ وکحتم ہبلط ذبات وخد یصخش وطر رپ درس و دترسی ےک لمع ںیم اشلم ںیہن وہ ےکس 

 یک رطف ےس ذگہتش یمیلعت اسل ںیم آن النئ اور آف النئ ان دوونں رطہقی میلعت ےک ذرےعی میلعت وک ہبلط کت اچنہپےن یک یتح االاکمن فلتخم

و دنھ 

 

ش

 

سن

ک 

 

ی

 

ش
ی ک

 

ش

 رپدشی اہمرارٹش وپےن ےک تحت ذگہتش یمیلعت اسل اک ااعدہ اور اکوںیش یک یئگ ںیہ ۔ ایس ےک اکی ہصح ےک وطر رپ راہیج 

 

ن

 

ش
ک

 

 ش
پ

 و 

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

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

 

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

 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 دقرے ردودبل اپچن رسرگیم انہم( وک اعم رطےقی ےس یلمع اخہک )ومضمن اردو ےک

 ںیہ۔ےئآ

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



  ۔ وصترات یک واضتح۔ ولعمم رکںی  دورسا ہصح:آؤ 

  ولں  ےک ذرےعی اتیلہ دیپا رکان فلتخم یلمع رسرگویمںااور اےکس رطےقی اکر ،ااضیف واس لی  اور وحا ہبلط ںیم  ۔آؤ اتیلہ دیپا رکںی ہصح:رسیتا 

 ویک آر وکڈ وریغہ یک ومشتیل۔ہ /قشم یک اثمںیل۔وصترات اےھچ ادناز ںیم ھجمس آاجںیئ اس رغض ےس اعمون وڈیوی کنلوچاھت ہصح:آؤ قشم رکںی۔ااعد،  

 :وریغہ ےک ذرےعی الیختیت رسرگویمں یک  ےک ےیل وساالت/یلمع اکم/ رسرگیم/قشمںیم زمدی یگتخپ ۔ ہبلط وک وصترات آؤ الیختیت ںینب )جنلیچ (اپوچناں ہصح

 ۔ ےک ےئل اکی آاسن اس جنلیچ وہومشتیل وج  ہبلط

 6.امجتع ےک اصنب ےس وافق وہےن ےک ےئل ہی  ذگہتش یمیلعت اسل ںیم اطبل ملع ےن وایعق ایک اھکیس اس ابت وک ےنھجمس،اس یک اجچن رکےن اور ہبلط وک آدنئہ

 اصنب ااہتنیئ دیفم ےہ۔

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

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

 رکںی۔

 9 .ظ ےس ربمنات اک ادنراج اےنپ اپس وفحمظ یئ رکےک ہبلط ےک احلدشہ ایعمد ےک دعب یل اجےن وایل اجچن ہبلط ےک ذرےعی لمکم رکواںیئ،اجچن یک دقر امیپ ےط

 رںیھک۔

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

 ہبلط ےک ےیل دہاایت/ ہبلط ےس وگتفگ

س یمیلعت اسل ےک رشوع اایم ںیم اسہقب امجتع اآپ ےن آن النئ اور درگی ذراعئ ےس اینپ میلعت اجری ریھک یھت۔آپ ےک  زگہتش اسل  ہبلطزعزی            

ےہ۔ج وکرس ایتر ایک ایگیک یگشیپ ایتری یک رغض ےس ہی رب یک درایست اک ااعدہ اور اس اسل یک امجتع ےک اصنب  

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

ج وکرس دیفم اثتب وہاگ۔ ےک ےیل ہی رب درایست وک ےنھجمسزگہتش یمیلعت اسل ںیم آپ ےن وایعق ایک اھکیس ہی ےنھجمس ےک ےیل اور آدنئہ امجتع یک.2  

دونں یک رتبیت ےک احلظ ےس لمکم رکںی۔،ج وکرس وک اس رب. 3  

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

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

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

تس یک دمد ںیل۔دور رکےن ےک ےیل اےنپ ااتسد ای رسرپ وکیئ ابت ھجمس ںیم ہن آےئ ای دوشاری وسحمس وہوت اےس ےنھجمس و. 7  

....................ج وکرس وک نسحب و وخیب لمکم رکےن ےک ےیل دیل ابمرک ابداس رب    

 

 

 



 راییتس وکلسن رباےئ یمیلعت قیقحت اور رت تیب ،اہمرارٹش وپےن

2023-2022ربج وکرس اسل   

  امذخےک ۔ اترخی قبس                                                                                                                دن                                                                         الہپ                                                    وھٹںی  : اترخی رہشتی                    آ

 

ون ےک ےئل اامعتسل وک واحض رکات  اترخی ےک لیکشتےہ۔ اور ان اک وموجدہ زامےن ںیم ومزیش املصح:                       اترخی ےک فلتخم امذخ اچہپاننٓ ا

 ےہ۔

 ٓ اےیئ ااعدہ رکںی:

اترخی ےس ایک رماد ےہ؟                     (۱  

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

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

(  اترخی ںیم سک دہع وک دہع وٰیطس اک زامہن ےتہک ںیہ؟۲  

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

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

ی امذخ وکن ےس ںیہ ؟ان  ےک انم ےئیھکل۔۳
ّ
(                 اترخی ےک امد  

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

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

ےت ںیہ؟ک تیگ ہی بس اترخی ےک وکن ےس امذخ الہک(               اگاھت ،اگنھب ، اہکوت ،اہکین،ول۴  

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

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

:              ) فلتخم مسق ےک وکسّں یک اصتموری عمج رکو ےگ؟(ٓ اےیئ رک ےک دےتھکی ںیہ  



 رضوری واسلئ: ارٹنٹین ،اسوتںی یک اترخی یک دریس اتکب

م ےک ےّکس راجئ ےھت۔ وکسّں رپ ھچک رضابلثمل ہیپ ان( دقمی زامےن ںیم وکڑی، دڑمی، دالیھ، اپیئ، دھپای، اان، رو1یلمع اکم:   

 رحتری ےہ۔وج امہری ذابن ںیم لمعتسم ںیہ اںیھن ولعمم رک ےک ےئیھکل۔

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

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

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

ی امذخوں اک2
ّ
اظرہ ےئجیک۔  اینپ راےئ اامعتسل ےسیک وہات ےہ؟ اس ےس قلعتم(    اترخی یک لیکشت ون ےک ےئل امد  

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

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

ےنپ ں /رہش ںیم واعق اتریخی اقمامت یک ولعمامت وگلگ ای رھگ رپ اےنپ وادل ای رھگ ےک زبروگں ےس ولعمم ےئجیکاور اؤ اگ(  اپ ےک۲

 اافلظ ںیم ےئیھکل۔

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

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

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

۔؟پ وک ایک اھجمسآ  

 

 

۔ اھجمس؟اےس رصتخمےئیھکلاس قبس ےس ایک اترخی ےک امذخ وہےئ یلمع اکم لمکم رکےن ےک دعب اپ اورپ دی   

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

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

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

( دنمرہج ذلی اخونں ںیم وپدیشہ اتریخی امذخ ےک انم التش ےئجیک۔۲  



 

 م س ج د ش ب ر ت ن ع

 ق ل ی ن ز پ ط ا م ج

 ب گ ی ت ص د ی ر ی ں

 ر ن پ ک ہ ا ن ی ا ن

 ے ب س ھت ڑ ط ر خ د ع

 ب ل ب ا س ے ک پ ڑ ے

 

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

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

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

ر وکڈ وک انیکس رک ےک ذمدی ولعمامت احلص ےئیجیک۔ےچین دےیئ وہےئ ویک آ  

ےئ ااعدہ رکںی :آ  

اترخی ےک لک ےنتک امذخ ںیہ؟            (    ۱  

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

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

ےک ےئل  اپ وکن ےس امذخوں اک اامعتسل رکںی ےگ؟رکےنےک ومضمن اک اطم ہعل  ( اترخی۲  

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

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



اور ےئیھکل۔ ی امذخ وکن ےس ںیہ ؟ اےس اچنہپن رک ( دنمرہج ذلی ںیم اترخی ےک رحتری۳  

 

 

 

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

ت )ڈنھکرات( اترخی ےک وکن ےس امذخ الہکےت ںیہ؟امعرت اور ان ےک اب ایق             اتریخی (      ۴  

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

ےئیھکل۔ ےک انم (       اترخی ےک فلتخم زامون ں ےک امدی امذخوں1                       ںیہ :ٓ اےیئ رک ےک دےتھکی  

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

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

 رضوری  واسلئ: ارٹنٹین ،اسوتںی یک اترخی یک دریس اتکب        

ےس ریغ قلعتم ظفل اچنہپےئین۔یلمع اکم : رگو ہ   

۔۔۔۔۔۔۔۔۔افل(                 اید اگرںی ،ےکس، اغر ،اہکاینں             :                ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)  

 )ب(             وھبج رتپ، دنمر، رگھتن، وصتری:                    ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکحایت:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)ج(               ااعشر، وتارخی، اہکاینں ، روایتی   

وک ےئھکل۔ امذخوں( دہع دقمی اک اطمہعل سک امذخ ےک ذرےعی رکےتکسںیہ ؟ ان 2  

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

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

 

،ولشک،ےعلق،اگنھب،ذترکے،اشیہ رفامن  

ےمےّصق، اترم رتپ، اہکاینں، وپاڑے ،رفس ان  



 

امذخوں یک ولعمامت احلص ےئیجیک۔ں /رہش ںیم وموجد فلتخم ات ریخی  اپ ےک اگؤ(  3  

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

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

پ وک ایک اھجمس؟آ  

 واحض رک ےتکس ںیہ؟ اےس رصتخم اترخی ےک امذخ ےک وحاےل ےس اترخی ےک دہع وک ےسیک ذموکرہ ابال یلمع اکم رکےن ےک دعب  اپ قبس

 ےئیھکل۔

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

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

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

ان وساولں ےک وجاب التش ےئیجیک۔          

  التش ےئیجیکاور  ےئیھکل۔ںیہ ؟ ارٹنٹین اک اامعتسل رک ےکدجدی زامےن یک اترخی ےک امذخ وکن ےس              ( ۱    

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

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

 

 

 

 

 

 



 راییتس وکلسن رباےئ یمیلعت قیقحت اور رت تیب ،اہمرارٹش وپےن

2023-2022ربج وکرس اسل   

  :                    ویشایج اہمراج ےس لبق اک اہمرارٹشقبس                                                                                                                                                     ورسا دن                     د          آوھٹںی  : اترخی رہشتی                                                              

 

اصتقدی دبتویلیں یک واضتح رکات ےہ۔اور ا یس ٓ ا ومزیش املصح : اطبل ملع  دہعوٰیطس ںیم امسیج ،ایس  

 اےیئ ااعدہ رکںی :       

(  ویشایج ےس لبق اک اھبرت ےس ایک رماد ےہ؟ ۱  

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

؟ت ںیم ںیھت(  ویشایج ےک دہع ےس لبق اک اھبرت ںیم وکن وکن یس ریبوین اممکل یک وکحںیتم اھبر۲  

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

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

 وہےئ وچوکن ںیم ۳

 

 ےئگھچک اشیہ رھگاونں او(ن ےچین دی 

 

۔ران یک وکحوتمں ےک ان م  دی 

 

  ںیہ ان یک وجڑایں اگلی 

رالیش ایدو ر وکٹ 

 
 

  راش

 

 اپل راوپجت وچل وہئ

 

 اتلم انڈو اگنبل امشیل اھبرت رکانکٹ اہمرارٹش رغمیب اگنبل اورگن  اابد

 

 وہےئ ھچک رفض انشس ااخشص وک اچنہپ1ٓ اےیئ رک ےک دےتھکی ںیہ:      

 

ےئین۔(               ےچین دی   

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



ذلی ےک ان م ےئھکل۔ ( 2  

۔ وگڈنون یک راین:                 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔1  

(              اودے ھگنس اک اٹیب:     ،۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔2  

(              لغم وکحتم اک ابین : ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔3  

ی تنطلس اک الہپ اطلسن:  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔4

 

 من
ھہ
ت

               )  

دن ھگنس یک اقمئ رکدہ امجتع:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔(          رگو وگ5  

 رضوری واسلئ: ارٹنٹین ،اسوتںی یک اترخی یک دریس اتکب

 یلمع اکم : رگوہ ےس ریغ قلعتم ظفل اچنہپےئین۔

 )افل( اطلسن ومحمد، بطق ادلنی اکبی، محّمد وغری، ابرب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔ن اشیہ ، ربدی اشیہ  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)ب(            اعدل اشیہ ، اظنم اشیہ ، اطلس  

وسری ،     اورگن زبی۔       ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اربک، امہویں ، ریش اشہ )ج(                     

ایبن ےئیجیک۔رک اےنپ اافلظ ںیم ۔اےس قبس ںیم ڑپھ اوہم اور وھکسں ےس وج ڑلایئ وہیئںیم ولغمں یک  (              دہع وٰیطس 2  

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

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

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

۔وپےھچ ےئگ وساولں ےک وجاب ےیھکل رج ذلی اابتقس ڑپھ رک( د3                                                  

رر وکٹ اور ایدو ےسیج اقمیم اخدناونں یک وکحتماہمرارٹش                                                                                                                                                                                                   

 
 

یھت۔ نکیل امشل رغمیب اجبن ےس  اےن واےل   ںیم  راش

ےن اھبرت اک رخ ایک۔  وکحتم یک وتعیس  ےک ےئل رعوبں ہلمح  اوروں ےن اقمیم وکحوتمں وک تسکش دے رک اانپ ادتقار اقمئ رک ایل۔

واہں رااج درہ ا وک تسکش دے رک  اوہنں ےن دنسھ وک  مس ےندنسھ رپ ہلمح ایک۔اوھٹںی دصی وسیعی ںیم رعب ہپس اسالر دمحمنب اق  



ء  ےسرتک ، وطس اایشی  ںیم رت ےس ایسیس واہطس ڑپا۔ اس ےک دعب ےک زامےنرعوبں اک اھب اس ےلمح یک انب رپ یلہپ رمہبت  حتف رک ایل۔

مئ ایک۔ ااغفن، لغم، اھبرت آ ےئ اوراوہنں ےن اھبرت ںیم اانپ ایسیس ادتقار اق  

 امشل رغمیب یکاھبرت روھںی دصی وسیعی ںیم اھبرت رپ رتوکں ےن ےلمح  ےیک۔وہ اےنپ ادتقار یک وتعیس رکےت وہےئایگ                                                                                               

 رھتما، وردناون، ونقج اور رت رپ یئک ےلمح ےیک۔ ان ولمحں ںیم اںیہنزغین ےک  اطلسن ومحمد ےن اھب    رسدح کت چنہپ ےئگ۔

داین رھب ںیم وہشمر اندنلہ   ےن  وہ اےنپ اسھت ےل ےئگ۔ ایتخبر یجلخےسج وسانمھت ےک وخاحشل انمدر ےس ڑبی  دوتل اہھت  آیئ 

 ویوینریٹس اک میخض بتک اخہن الج رک راھک  رک دای۔

یک وکحتم یھت؟ (اہمرارٹش ںیم وکن ےس اقمیم اخدناونں1                                                  

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

(             دنسھ العےق رپ سک ےن ہلمح ایک؟2  

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

  رتوکں اک ہلمح سک دصی ںیم وہا؟( اھبرت رپ3

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

 آپ قبس اترخی ےک امذخ ےک وحاےل ےس اترخی ےک دہع وک ےسیک واحض رک ےتکس ںیہ؟ اےس  دعبوکرہ ابال یلمع رسرگیم رکےن ےکذم

 رصتخم ےئیھکل۔

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

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

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

آپ وک ایک اھجمس؟                         

 ان وساولں ےک وجاب التش ےئیجیک۔

۔ ےئیجیکوٰیطس ےک زامےن ںیم ایسیس دبتیلی سک رطح وہیت یئگ؟ اس یک واضتح (                 دہع 1  



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

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

  ؟ اےس ےئیھکل۔ ( اہمراان رپاتب ےن آرخی دم کت اربک ےک اسھت سک رطح ڑلایئ یک2

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

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  
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قبس: ذمیبہ مہ آیگنہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ا دن                                    رسیت                                                                                                                                                                      رہشتی                        آوھٹںی  : اترخی   

                   

۔ںیہوک اجےتنوموجدہ امسیج احالت  ومظنں /اوگنھبں ےس یش املصح : یتکھب اور وصیف رحتںیکیآومز  

 آےیئ ااعدہ  رکںی :            

۔               ےئیھکل (آپ وک ولعمم دنچ ذمبہ ےک انم۱                                                   

( ےچین دےی وہےئ وتنسں وک اچہپےین اور ان ےک انم ےیھکل۔۲  

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آےیئ رک ےک دےتھکی ںیہ۔                        

( درج ذلی اگنھب یک رانچ نک وتنسں ےن یک ےہ؟اتبےیئ۔۱  

ے وتیج تنس

 

ئ
 
مہ

 )افل( اکت 

یش اگجیش آاھگتوس                                                                                                                                                                         

 تنس۔                                         ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 )ب( اکدنا ومڑا اھبیج

ایھگ اھٹمیئ امیھجو                                                                                                                                         

 تنس۔                                      ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



گاا ڑیمواوا

ت

 ئ
ن

ت

 )ج( رمااھٹ ت

 اہمرارٹش درھم واڑھ واوا

۔                                  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔تنس   

( اےنپ ارطاف ےک اموحل ےس التش رک ےک ےیھکل۔۲)  

۔۔۔)افل( اہمامت وسبوشیر : رکانکٹ، تنس ریما ابیئ:                                ۔۔۔۔۔۔۔  

ی ہ اہم رپوھب :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

ن

ت

 ی
ن چ 
 )ب( راامدنن: امشیل اھبرت، 

ج(  رکچ درھ:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔،    رکنش دوی:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)  

۔حیحص ہجیتن اذخ ےیجیک( درج ذلی اابتقس وک ڑپںیھ اور وموجدہ امسیج وصراحتل ےک ابرے ںیم ۳)  

 ہی دیقعہ اھت ہک تبحم اور اکوصیف، املسمونں اک اکی رفہق ےہ۔ دخا وک اینپ ولخمق ےس تہب تبحم ےہ۔وصایفےئ رکام 

ان ینعی دخا  آان، رماہبق رکولخماقت ےک اسھت تبحم ےس شیپ لچ رک یہ دخا کت اچنہپ اج اتکس ےہ۔دیقعت ےک راےتس رپ

ت ںیھت۔ رضحت وخاہج نیعم یک ذات رپ وغر و رکف رکان، اسدیگ ےس زدنیگ رسب رکان وریغہ وصایفےئ رکام یک امیلعت

 وتنسں یک امیلعتت یک رے ںیہ۔ وصیفادلنی یتشچ ، رضحت اظنم ادلنی اوایلء وریغہ اہنتی ربزگدیہ وصیف وہ زگ

امہ  رواتی ےن یھب اہنتی یف ومیقیس یکیتہجکی دیپا وہیئ۔ اھبریت ومیقیس ںیم وص وہج ےس دنہو اور املسمونں ںیم

 رکدار ادا ایک۔

ںیباتکاتکںیب،دریس رضوری واسلئ                                                                 ارٹنٹین،  

( دنمرہج ذلی وچوکن ںیم وتنسں ےک ےپھچ وہےئ انم التش ےیجیک۔۱لمع )  

 گ ر و گ و و ن د س ن ھگ

 پ و ن ہ س و ر د ا س گ

 چ ع س ن ت ک ب ی ر د ط

 م ع ی ن ا ل د ی ن ا ق

 ب س و ی ش و ر ج پ ب ر



 ا ص ف ن ث چ ک ر دھ ر ا

 س ی ش ن ک ر د ی و م ہ

(۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۴(۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۳(۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۲         (۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        ۱                                                                

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔(۔۔۔۔۸               (۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          ۷(۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           ۶                                                                     (۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     ۵                                                                     

  ےئجیک۔اک اطمہعل رک درج ذلی ےلمج لمکم  ۳: اسوتںی یک اترخی یک دریس اتکب ےک قبس ربمن  ۲وسال ربمن 

تیمہ اتبیئ ۔یتکھب یک ا ۔ امشیل اھبرت ںیم۔۔۔۔۔۔۔ےن۱  

۔ اگنبل ںیم ۔۔۔۔۔ےن رکنش یتکھب یک اتیمہ اتبیئ ۔۲  

۔ ۔۔۔۔۔۔ےن رکنش یتکھب یک تمظع ایبن یک ۔۳  

۔ رکانکٹ ںیم ۔۔۔۔۔۔۔۔ےن اگنل تی رظنےی یک غیلبت یک ۔۴  

۔ ریتہ وںی دصی ںیم ۔۔۔۔۔ ےن اہمرارٹش ںیم اہم ون اھبو   رفےق وک ڑباھ وا دای ۔۵  

کنل :ااضیف ولعمامت ےک ےئل :  

 اورپ یک رس رگیم ےک دعب رصتخم ےئھکل ہک آپ ےن ذمیبہ مہ آیگنہ  اس قبس ےس ایک اھجمس۔

 وساالت ےک وجاابت التش ےئجیک ۔

۔ انینر اور اولر یک یتکھب رحتکی ےک ابرے ںیم رصتخم ےئھکل۔۱  

ت ںیم ایک ۔اک ذرک تنس راامدنن ےن امشیل اھبر ۔اےنپ اافلظ ںیم ےئھکل ہک یتکھب یک اتیمہ ایک ےہ ،سج  ۲  

 آےیئ قشم رکںی ویک۔آر  وکڈ وک  انیکس رکےک زمدی ولعمامت احلص ےئجیک۔

 

 



 راییتس وکلسن رباےئ یمیلعت قیقحت اور رت تیب ،اہمرارٹش وپےن

2023-2022ربج وکرس اسل   

راج ےس لبق اک اہمرارٹش۔ ویشایج اہمقبس                                                                                    اھت دنوچ                                                                                         وھٹںی  : اترخی رہشتی                                       آ  

 

۔اتن ےہومزیش املصح۔ وتنسں یک امیلعتت یک اسکیتین وک اچنہپآ  

 آےیئ ااعدہ رکںی۔

ویشایج اہمراج ےس لبق ےک اہمرارٹش ںیم وکن وکن ےس ریبوین رمکحاونں یک وکحتم یھت؟ (۱  

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

( درج ذلی اافلظ ےک وہفمم واحض ےجیک۔۲  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ومعض:۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                        

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہبصق:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                        

۔۔۔۔۔۔۔رپہنگ:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                  

ےی وہےئ وتنسں وک اچہپےین اور ان ےک انم ےیھکل۔( ےچین د۳  

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 آےیئ رک ےک دےتھکی ںیہ۔                

انچ نک وتنسں ےن یک ےہ؟اتبےیئ۔ردرج ذلی اگنھب یک                                                                 ( ۱  

ے وتیج تنس

 

ئ
 
مہ

 )افل( اکت 



یش اگجیش آاھگتوس                                                                                                                                                                         

 تنس۔                                         ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 )ب( اکدنا ومڑا اھبیج

ایھگ اھٹمیئ امیھجو                                                                                                                                         

 تنس۔                                      ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

گاا ڑیمواوا

ت

 ئ
ن

ت

 )ج( رمااھٹ ت

 اہمرارٹش درھم واڑھ واوا

 تنس۔                                  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ااھت، تنس اندموی ان ولوگں ےس ںیمہ۲

 

 کی
ت
  احلص وہےن وایل اسکیں میلعت ذلی ےک وچوکن ںیم ےیھک۔(                             تنس ایگوشینر، تنس ا

 

۳ 

۔( درج ذلی دجول لمکم ےیجیک۳  

 وتنسں ےک انم ولعمامت اکم

 تنس اندموی  

 تنس ایگوشینر  

ااھت  

 

 کی
ت
 تنس ا

 تنس رام داس  

 رضوری واسلئ                               ارٹن ٹین،اتکںیب،دریس اتکب



ظ ںیم ایبن ےیجیک۔اافل ۱۰۰اےنپ  یلمع اکم۔                   ادنیھ دیلقت اور روسامت اک امسج رپ سک رطح ربا ارث اھت؟اےس  

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

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

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

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

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

 رضوری واسلئ : ارٹن ٹین دریس بتک ، وحاہل اجیت بتک

ن ےئجیک ۔(اافلظ ںیم ایب ۱۰۰ات ےھت ،ہی)ادنیھ دیلقت اور اکمافِت لمع ےک امسج رپ سک رطح ےک رہگے ارث  

رب آدم وہےئ۔جئ   اتنا  ۔ وتنسں یک اکر رکدیگ ےک امسج رپ ایک اےھچ۲  

  

   

 

 

 درج ابال رس رگیم رکےن رپ آپ وک وتنسں یک امیلعتت اس قبس ےس ایک اھجمس رصتخم ےئھکل۔

( تنس ایگوشینر ےن وکن یس اتکب یھکل؟۱التش ےئیجیک:   وساالت ےک وجاابت   

زاد ےہ۔آ   ں (سک رطح رخد اور دبروک ےک انم اس ابت وک اظرہ رکےن ےک ےئل اامعتسل ےئک اجےت ںیہ ہک اگو۲  

 آےیئ قشم رکںی ویک۔آر  وکڈ وک  انیکس رکےک زمدی ولعمامت احلص ےئجیک۔
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: ولغمں ےس ڑلایئقبس                                                                                وچناں دناپ                                                            وھٹںی  : اترخی رہشتی                                       آ  

 

ات ےہ۔رکآومزیش املصح                            رماےھٹ اور ولغمں یک ڑلایئ اک زجتاییت اطمہعل   

 آےیئ ااعدہ رکںی

ایج اہمراج وک اعدل اشہ ےک اسھت حلص اک اعمدہہ ویکں رکان ڑپا؟( ویش۱  

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

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

رکےن ڑپے؟( اعدل اشہ ےس حلص رکےن یک وہج ےس ویشایج اہمراج وک وکن ےس ےعلق واسپ ۲  

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

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

وسراج یک وتعس یک رشواعت وہےت یہ وسراج رپ وکن یس تبیصم آیئگ؟ (۳  

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

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

 آےیئ رک ےک دںیھکی۔

اکنت یک دمد ےس  ( اشہتسئ اخن ےک ےلمح۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اشہتسئ اخن یک اایلگنں ٹک ںیئگ۔اس واےعق وک درج ذلی۱

 لمکم ےیجیک۔

العوقں وک اصقنن اچنہپان۔۔۔۔۔۔۔۔اچنک اک ہعلق حتف  اشہتسئ اخن اک ادمح رگن ےس انلکن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وسراج ےک

رکان۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وپہن ےک الل لحم ںیم اشہتسئ اخن اک ایقم رکان۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دو اسل اک رعہص زگر 



اجان۔۔۔۔۔۔۔۔وعام اک رپاشین وہان۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ویشایج اہمراج اک زربدتس اھچہپ امرےن اک وصنمہب انبان۔۔۔۔۔۔۔الل 

وک اسویھتں ےک اسھت اھچہپ امران۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس ےلمح ںیم اشہتسئ اخن یک اایلگنں ٹک ء ۱۶۶۳ارپلی  ۵وطر رپ لحم رپ وپدیشہ 

 اجان۔۔۔۔۔۔۔۔اشہتسئ اخن اک ڑھکیک ےس وکد رک اھبگ اجان۔

 واہعق:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

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

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

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

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

۔ ولغمں ےس ۶( وسرت رپت ہلمح اور رااج ےئج ھگنس اک ہلمح اس وک رصتخم اےنپ وظفلں ںیم ایبن ےئجیک۔) وحاہل: دریس بتک قبس ربمن  ۲

 ڑلایئ(

 

 

چب رک ےلکن۔ ولعمامت احلص ےئیجیک( ویشایج اہمراج اورگن زبی یک رظنیک رظن دنبی  ےسسک رطح ۳  

لئ : ارٹن ٹین دریس بتک ، وحاہل اجیت بتکرضوری واس   

ےک الخف مہم ںیم نج رسداروں ےن اشدنار اکررکدیگ اک اظمرہہ ایک درج ذلی اخےکیک دمد ےس لمکم ےئیجیک ۔ (ولغمں۱  

 اتانیج۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ومروتنپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رپاتپ راو

( درج ذلی وااعقت زامین رتبیت ےس اگلےیئ۔۲  

یک مہم اہمراج یک دنک (ویشایج1  

( الل لحم رپ اھچہپ2  

 



(  رگہ ےس  ازادی3  

( اتج وپیش4  

(رپدنر اک اعمدہہ5  

اشہتسئ اخن یک وساری(6  

 درج ابال رس رگیم رکےن رپ آپ وک  ولغمں ےس ڑلایئ   اس قبس ےس ایک اھجمس رصتخم ےئھکل۔ 

  وظفلں ںیم ایبن ےئجیک۔ےس ویشیج اہمراج یک رمس اتج وپیش وک اےنپ( وصتری یک دمد ۱االت ےک وجاابت  التش ےئیجیک:  وس

 

 

( رماوھٹں اور لغم یک ڑلایئ اےنپ اافلظ ںیم ایبن ےئجیک۔۲  

 آےیئ قشم رکںی ویک۔آر  وکڈ وک  انیکس رکےک زمدی ولعمامت احلص ےئجیک۔
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                                              راج اک  ایقم اور ااظتنیم وکحتم وس                                                                                      دن             اٹھچ                                                                 وھٹںی  : اترخی رہشتی            آ

 

 ےلہپ وغر ےئجیک۔

یئ؟اشندنیہ ےئجیک۔درج ذلی ںیم ےس نک االضع ںیم وسراج یک وتعیس وہ(۱  

 انکس  اتسرا ورداھ اسیلگن  اندنڑی وشالوپر  وپہن الوتر رپینھب،

ن آابدامثع راےئ ڑگھ دوھہیل انوپگر یئبمم  رانتریگی دنسوھ درگ وکاھلوپر اھتہن  اویت لحم

  

 وکحتم  رتہب رطےقی ےس الچےن ےک ےئل ویشایج  اہمراج ےن اٹش رپداھ۲
ِ
ای،اس ںیم ےنتک ن ڈنمل انب( وسراج اک ااظتنم

 ےبعش ےھت؟

( اھبرت یک وفیج  ااسقم ےئھکل؟۳  

(ویشایج اہمراج یک زریع تمکحِ یلمع۱وصترایت اخہک لمکم ےئجیک،  

 

 

 

  وسار وفج ےک ابرے ںیم اےنپ اافلظ ںیم ولعمامت ےئھکل۔ وفیج اظنم ںیم دیپل وفج اور ڑھگایج اہمراج یکویش

 دیپل وفج۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  وسار۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ڑھگ

دریس بتک ، وحاہل اجیت بتک رضوری واسلئ : ارٹن ٹین  

 

  

  

 

- 



( ےعلق ےھت ان ںیم ےس ھچک وعلقں یک اصتوری درج ذلی ںیم دی یئگ ۳۰۰:ویشایج اہمراج ےک وسراج ںیم نیت وس)۱لمع:

 ںیہ اُن ےکانم ےئھکل۔

 

( درج ذلی ںیم وعلقں یک ںیمسق دی یئگ ےہ اس ےک ابرے ںیم ولعمامت عم اثمل ےئھکل۔۲  

ےعلق۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ری دنمس  

 اہپڑی ےعلق۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اگل ےئجیک۔( رگورپ ےس رفتمقی زج۳  

۔وپن،وساپ،اچنک،ولگنبر،۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۱  

 ےک اجدوھ ،اجویل ےک ومرے،امدوھل ےک وھگرڑپے،اسوتن واڑی ےک۲

 

ن

 

 ھلن
ت

 ۔ 

 اسوتن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مبھ دوی،ہنیس ڑگھ،دنسوھدرگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۳

 

ت
۔وتران،رم  

 درج ابال رس رگیم رکےن رپ آپ وک وسراج اک ایقم اور وسراج اک ااظتنم اس قبس ےس ایک اھجمس رصتخم ےئھکل۔

 زمدی ولعمامت احلص  ےئجیک:کنل

 وساالت ےک وجاابت التش ےئجیک۔

انبای وہا اٹش رپداھن ڈنمل  لمکم ےئجیک۔ج اک ایج اہمراویش (۱  

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



ربمن  وزری اک انم  دہعہ رفاضئ

 امشر

 ااظتنم تنطلس ےک اکروابر الچان اور وتفمہح العوقں اک

 دانھکی

ے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
گل

 

پ ئ
ھک   ی
م
 ۱ ومرو رت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وزریِ زخاہن )اامہیت( ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔

۲ 

 ۳ اانیج دوت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رفامن اجری رکان 

ری( ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ت  

س وزریِ ااظتنہیم)م

ن 

 

کی

ھک وا ی
م
 ۴ دات یج رت

 ۵ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہپس اسالر)انیس یتپ( وفج یک ایقدت رکان اور وکحتم اک دافع رکان

ھک ڈریب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریبوین رایوتسں ےس اقلعتت اقمئ رانھک ی
م
 ۶ رام دنچر رت

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔

وزریِ دعہیل)اینےئ 

)

 

س

ھن 

 د

 ۷ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۸ ومروشیر ڈنپت راو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ذمیبہ اعمالمت یک رگناین رکان

۔ ویشایج اہمراج ےن رحبی ڑیبہ ویکں اقمئ ایک؟۱  

،اور اہجزوں یک وصتریوں اک یگنج اہجزوں یک ولعمامت احلص ےئجیک۔رسرگیم: ارٹنٹین یک دمد ےس اھبریت رحبی وفج  ےک ۲

 امبل ایتر ےئجیک۔

 آےیئ قشم رکںی ویک۔آر  وکڈ وک  انیکس رکےک زمدی ولعمامت احلص ےئجیک۔
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یل رمکحاںقبس اک انم: اثم                                                      وتاں دناس                                                                         وھٹںی  : اترخی رہشتی                                       آ  

 

ر رکدہ ااظتنیم دتاریب اور تمکح یلمع اک زجتہی رکات ےہ۔ویشایج اہمراج ےن وفیج ابال دیتس ےک ےیل اایتخآومزیش املصح                                

 آےیئ ااعدہ رکںی۔

ن یک الماقت ےک واےعق وک ایبن ےیجیک۔راج اور الضف اخویشایج اہم (۱  

 

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

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

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

یئ اصقنن ہن وہ اس ےک ےیل ویشایج اہمراج ےن وفویجں وک ایک اتدیک یک؟( وعام اک وک۲  

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

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

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

 رانومں اور وخویبں وک ایبن ےیجیک۔(آپ اینپ اید داتش ےس ویشایج اہمراج ےک اک۳

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

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

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

 آےیئ رک ےک دےتھکی ںیہ۔



( اکی ظفل ںیم وجاب ےیھکل۔۱  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   وسراج ےک رحبی ڑیبے اک امہ ارسف                                          

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                          ویشایج اہمراج رپ مظن ےنھکل واال اتلم اشرع                                  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                             ںیم آزاد وکحتم اقمئ رکےن واالدنبلی ڈنھک  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وپاڑے ےک ذرےعی ویشایج اہمراج یک ولعمامت اتبےن واال  
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یک گنج آزادی  اک انم                                                             رماوھٹںقبس                                                                                                       دن آوھٹاں                  وھٹںی  : اترخی رہشتی                                       آ  

 

 آومزیش املصح : اطبل ملع رمااھٹ اور لغم شکمشک  اک زجتاییت اطمہعل رکات ےہ۔

 آےیئ ااعدہ رکںی۔

ربدتس ڑلایئ ویکں ڑلی؟زےک دعب وسراج یک افحتظ ےک ےیل رماوھٹں ےن ولغمں ےس ( رتھچیتپ ویشایج اہمراج ےک ااقتنل ۱  

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

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

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

( گنج آزادی ےس ایک رماد ےہ؟۲  

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

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

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

  دعب ویشایج اہمراج ےن وکن ےس ےعلق حتف ےیک؟( ولغمں ےک الخف اجراحہن ےلمح ےک۳

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

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

۔ وھبےلس رھگاےن اک رجشہ لمکم ےئجیک۔اخہک ایتر ےئجیک  



 

قبس ےس التش رکےک ےئھکل۔دنمرہج ذلی وک          

 ررہ یک مہم ادوھری وھچڑرک واسپ ویکں آان ڑپا؟۱
ھی ج

 

حھن

(اھبنسیج اہمراج وک   

( وپواڑوں ےک ذرےعی ویشایج اہمراج یک ولعمامت دےنی واال۔۔۔۔۔۔۔۲  

 

 

 

   

                                                                                                       

ریپارگاف اک اطمہعل رکےک اےنپ وظفلں ںیم ےئھکل۔   (۳       

 رضوری واسلئ : ارٹن ٹین دریس بتک ، وحاہل اجیت بتک

 تیص رپ درج ذلی ایصخشت ےن ایک۱لمع 

 

خ

 

س

  اہک ےئھکل۔۔ویشایج رہماج یک 

(ولک امہین کلت  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۱  

 راےئ             ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔( ۲

ت

ھئ ب ج
ل

الال   

 یھت۔ وفج یک لقن و رحتک اجیت وت اسکونں یک احتل اقِلب رمح وہاجیت اور اُاگےن ےک دوران ارگ گنج وہ لصف وبےن

 ربابد رک دےتی۔ اسکونں ےک رھگ ایوبایئ تک آڑے وت آیت یہ یھت نکیل یھبک یھبک وفج   ڑھکی لصف یھب اکٹ رک ےل اجےت 

 رحںیتک رکےن ےس روںیک اِس  یھت ہک وہ اےنپ اپسویہں وک ایسیولٹ ےتیل ویشایج اہمراج ےن اےنپ ارسفوں وک دہاتی یک 

یج ارسفوں وکاخمبط رک ےک وج طخ اھکل وہ ڑبی اتیمہ اک احلم ءںیم اےنپ وف                                                 ۱۶۴۷ ےن  نمض ںیم ویشایج اہمراج

  ےتھک ےھت۔ایخل رےہ۔اس ےس ادنازہ وہات ےہ ہک اہمراج وفج ےک مظن وطبض اک سک دقر ابرکی ینیب ےس

 



( ربساممین اھبریت  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۳  

وگیٹر  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ( رادنبر انھت۴  

( رس دجو انھت رساکر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۵  

     ( ویشایج اہمراج یک تیصخش رپ وگلگ ای وحاہل اجیت بتک اک اامعتسل رک ےک وپاڑے ےئیھکل۔ 2

  رمکحاں  اس قبس ےس اپ وک ایک اھجمسےئھکل۔اورپ یک رس رگایمں  رکےت وتق  اثم یل

 ان وساولں ےک وجاب التش ےئیجیک۔                                            

ریس اتکب یک دمد ےس ےئھکل۔ایخ  الت دوحایلت ان رپ ویشایج اہمراج ےک ( وعروتں اک ظفحت اور ام۱                           

( تیصخش رپ ینبم رہشوں اور اگوں ، رہشوں ےک انومں یک رہفتس ایتر ےئیجیک۔ ۲  
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اں دنون                                                                                      وھٹںی  : اترخی رہشتی                                       آ  

 قبس اک انم:             رمااھٹ وکحتم یک وتعیس

 

وااعقت یک دمد ےس واحض  زیش املصح: رمااھٹ وکحتم یکلم حطس رپ وبضمط وکحتم نب رک ارھبی اےساس زامےن ےک اتریخیآوم

 رکات ےہ۔

 آےیئ ااعدہ رکںی۔

( رمااھٹ وکحتم یک وتعیس یک ادتبا سک ےن یک؟۱  

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

  ےک نیت امہ وااعقت وکن ےس ںیہ؟تم یک وتعیسرمااھٹ وکح(۲

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

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

  وہیئ؟( لغم وکحتم وک اپسپ رک ےک رقتابی وپرے اھبرت ںیم رماوھٹں یک وکحتم یک وتعیس سک دصی ںیم۳

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

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

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

اکی ظفل ںیم وجاب ےیھکل۔افل()                                                                                                                                                                                                 

( دنبلی ڈنھک رپ سک رااج ےن وکحتم یک؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۱  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔( اوہنں ےن رپاگتویلں وک تسکش دی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۲  



( رمااھٹ وکحتم یک رادجاھین یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۳  

ء ںیم وشیپا رقمر وہا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۱۷۲۰(۴  

؟ےہ)ب( اھبرت ےک ےشقن اک اطمہعل رک ےک ےیھکل ہک وموجدہ زامےن ںیم دنبلی ڈنھک سک رایتس ںیم   

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

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

ی ےس ایک رماد ےہ؟اےس دریس اتکب ےس التش رک ےک ےیھکل۔

ھ
مک

 

پ ش

 )ج(  وچاھتیئ اور رس د

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

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

 رضوری واسلئ:ارٹنٹین، اتکںیب ،دریس اتکب۔

 یلمع اکم: درج ذلی اابتقس ڑپھ رک وپےھچ ےئگ وساولں اک وجاب ےیھکل۔

ء ںیم اظنم ۱۷۱۳۔ رقمر ایک دنک اک وصےب دارلغم ابداشہ رفخ ریس ےن اظنم اکلمل وک اپل ڑیھک ںیم اظنم یک تسکش:

وصوبں ےس  نک ںیم لغماینپ دحیلعہ وکحتم اقمئ رکےن یک وکشش یک۔ابداشہ ےن رماوھٹں وک د ےن دیحرآابد ںیم

ی ووصل رکےن اک اایتخر دے راھک اھت

ھ
مک

 

پ ش

وپہن رپہنگ ےک   یھت۔ اس ےن۔اظنم ےن اس یک اخمتفل یکوچاھتیئ اور رس د

اپل ڑیھک ےک اقمم رپ  رقبی رگن آابد ےس۔اس ےن اوہلصیف ایک ۔ ابیج راو ےن اظنم وک اپسپ رکےن اکھچک ےصح تیج ےیل

  قح میلست ایک۔ووصل رکےن اک رماوھٹں اک وچاھتیئ اور رس دشی یھکماظنم وک تسکش دی۔بت اج رک اظنم ےن

دنک ےک وصےب دار ےک وطر رپ ےسک رقمر ایک ایگ؟              (۱  

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

م ےن دیحرآابد ںیم اینپ دحیلعہ وکحتم بک اقمئ یک؟( اظن۲  

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

( ابداشہ ےن وچاھتیئ اور رس دشی یھکم ووصل رکےن اک اایتخر ےسک دای؟۳  



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

وک سک اقمم رپ تسکش دی؟( ابیج راو ےن اظنم ۴  

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

 دریس اتکب ڑپھ رک ابال یج ووش انھت ےس قلعتم ولعمامت ےیھکل۔

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

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

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

  اھجمس؟اےس رصتخم ےیھکل۔ایکآپ وک ایک اھجمس؟ذموکرہ ابال یلمع اکم رکےن ےک دعب آپ وک رمااھٹ وکحتم یک وتعیس قبس ےس 

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

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

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

۔ےک وجاب التش ےیجیک ان وساولں  

( رپاگتویلں وک تسکش ےسیک وہیئ؟اےس اےنپ اافلظ ںیم ےیھکل۔۱  

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

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

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

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

۔وھباپل اقمامت یک اشندنیہ ےیجیکیلمع اکم: درج ذلی اھبرت ےک ےشقن ںیم امولہ، دنبلی ڈنھک،  

 

 



 

 ذلی ےک وااعقت وک قبس ےسالتش رک ےک ےیھکل۔

 ررہ یک مہم ادوھری وھچڑ رک واسپ ویکں آان ڑپا؟۱
ھی ج

 

حھن

( اھبنس یج اہمراج وک   

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

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

( اھبنس یج اہمراج ےن رپاگتویلں وک قبس اھکسےن اک ہلصیف ویکں ایک؟۲  

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

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

 رضوری واسلئ: ارٹنٹین، اتکںیب،دریس اتکب

م:یلمع اک  

 درج ذلی اافلظ ےک ینعم اتبےیئ۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔آین ابین۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              اہجریگنی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  اکوا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 م
ن

 

ن

 

غ

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ڈولپیسیم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        زربدتس ےلمح۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            

 رکبت اگر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےچین دی وہیئ اصتوری ےک ااخشص وک ان ےک دور وکحتم ےک احلظ ےس رتبیت وار ربمن دےیجی۔

  

 

 

  



 

  اھجمس۔اےس رصتخم ےیھکل۔ادی قبس ےس ایکآپ وک ایک اھجمس؟ ذموکرہ ابال یلمع اکم رکےن ےک دعب آپ وک رماوھٹں یک گنج آز

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

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

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

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

 ان وساولں ےک وجاب التش ےیجیک۔

( ویشایج اہمراج یک وراتث وک اہمراین اتراابیئ ےن دجودہج ےک اسھت آےگ ڑباھای۔۱  

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

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

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

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

ھی،ادمحآابد،ادمح رگن ان اقم۲
ج

 

حھن

امت یک اشنن دیہ ےیجیک۔( ےچین دےی وہےئ اھبرت ےک ےشقن ںیم وگا ،اجیبوپر،وگڈنکلہ،  

 

 

 



 راییتس وکلسن رباےئ یمیلعت قیقحت اور رت تیب ،اہمرارٹش وپےن

2023-2022ربج وکرس اسل   

نط ےک احمظف رماےھٹو                                                                     وساں دن                      د                                                                   وھٹںی  : اترخی رہشتی                                       آ  

 

ال دیتس سک ےن اق مئ یک؟ (          امشیل اھبرت ںیم رماوھٹں یک اب ۱ذرا وغر ےئیجیک۔                                  

( اپین تپ یک ڑلایئ ںیم ںیم رماوھٹں وک سک ےن اکللرا؟                  ۲  

ّ اک وکاسن ہّصح رپزیگتوں ےک ےضبق ںیم اھت؟۳

 

(وکنک ےک اس یلح ی   

(  درج ذلی رمکحاونں وک اچنہپےئین۔ 2  

( اکٹ رپ رماوھٹں اک رپمچ رہلاای                              اس اک ۳

 بلطم ےئیھکل۔  

 رضوری واسلئ : ارٹن ٹین دریس بتک ، وحاہل اجیت بتک 

۔ زامین رتبیت ےس اگلےیئ۔۱لمع   

س وھبن یک ڑلایئ                                (۱

 

ش
ک

(  امدوھ راو وشیپا یک ومت۳( وپیٹ اطلسن یک ومت               ۲                                                    را  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ش ب ب ا ج ی ر ا و ر

 ا ح م د ش ا ہ س ی ھگ

 ق ع س و ر ج م ل ا و

 ک ش و ر ی ن ج ی ب ن

 س ی م چ ی م ا ج ی ا

 م ا دھ و ر ا و خ ظ ھت

 ٹ ی پ و س ل ط ا ن ڑ



ڑلایئ ٹ یک ( رباڈی اھگ۵( اپین تپ یک ڑلایئ                                                         ۴  

انم التش رکےک ےئیھکل۔دنمرہج ذلی ےس اس قبس ںیم زموکر ایصخشت ےک   

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ٓ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

( ارٹنٹین یک دمد ےس اپین تپ یک ڑلایئ یک ولعمامت احلص ےئیجیک۔۳  

۔ونط ےک احم ظف رماےھٹ  اس قبس ےس اپ وک ایک اھجمسےئھکل اورپ یک رس رگایمں  رکےت وتق     

زمدی ولعمامت احلص  ےئجیک:کنل                        

ےک وجاب التش ےئیجیک ان وساولں  

 اپین تپ یک ڑلایئ ےک ارثات ےئیھکل۔

                 اچنہپےئین وکن؟                                                                        

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            ااغفاتسنن ےس  اےن واےل                                                                  

 امہہیل ےک دانم ںیم سب اجےن واےل     ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 انان اصبح وشیپا اک اھبیئ  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 رھتما ےک اجوٹں اک رسدار   ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 آےیئ قشم رکںی ویک۔آر  وکڈ وک  انیکس رکےک زمدی ولعمامت احلص ےئجیک۔

 



 راییتس وکلسن رباےئ یمیلعت قیقحت اور رت تیب ،اہمرارٹش وپےن

2023-2022ربج وکرس اسل   

دن واں۱۱                                                         وھٹںی  : اترخی رہشتی                                       آ  

اسرماج یک شیپ دقیم: قبس  

ت ےس واحض وہیئ، ہی ابت اس وتق ےک اتریخی وااعقرما اھٹ وکحتم یکلم حطس رپ وبضمط وکحتم نب رک ارھبی: ٓ ا ومزیش املصح   

:ٓ ا ےئ ااعدہ رکںی   

ابالیج ووشانھت ےک وٹیبں ےک انم اتبےئ۔  ( ۱            

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

رمااھٹ وکحتم یک وتعیس اہکں کت وہ یئگ یھت۔         (  ۲             

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

               اول اک  انم ایک اھت؟ ابیج راؤ(   ۳           

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

 ٓ ا ےی رک ےک دےتھکی ںیہ۔

 ے۔                                                   
ئ

 

ھن

لک

 وااعقت وک زامین رتبیت  ےس 

 یک ڑلایئ۔                                                                       

 
 

 ٓ اش

 رماوھٹں اک اڈہسی رپ ہضبق

 ارگنزیوں ےن وپہن رپ وینین کیج رہلاای

اپین تپ یک ڑلایئ ےکامہ وااعقت شیپ ےئیجیک۔( ۲  

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

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

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

 زامین رتبیت

۱)  

۲)  

۳)  



امت احلص ےئیجیک ۔یک دمد ےس اپین تپ یک ڑلایئ یک ولعمارٹن تین ( ۳  

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

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

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

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

 ٓ    ا پ وک ایک اھجمس؟

ےئھجمس۔ پ وک ونط ےک احمظف رماےھٹ                          قبس ےس ایک اھجمس؟ اےس رصتخمذم وکرہ رس رگیم رکےن ےک دعب آ  

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

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

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

ں ےک وجاب التش ےئیجیک۔ان وساول  

 ے۔(۱   
ئ

 

ھن

لک

اپین تپ یک ڑلایئ اک ایک ہجیتن وہا؟   

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

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

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

اایلہ ابیئ وہرکل ےن ادنور میک وکحتم ںیم وج اکرانیم ااجنم دےیئ۔وہ ایبن ےئیجیک۔( ۳  

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

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

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

اتکںیب ،دریس بتک، ارٹنٹین: رضوری واسلئ  

لی ےک اکنت یک دمد ےس واحض ےئیجیک۔ںیم وہےن ونایل تسکش یک اہمد یج دنشے ےن سک رطح التیف یک؟اےس ذاپین تپ یک ڑلایئ ( ۱:  یلمع اکم  

 



 وفویجں یک رتتیب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

۔۔۔۔۔دنشے ےن ابداشہ وک دو ابرہ دیلہ ےک تخت رپ اھٹبای۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اہمدیج   

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

 اہمدمیج دنشے ےن الغم اقدر وک تسکش دی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

 رمایھٹ وفج وک مظنم ایک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

 ےئگ ّوصتر ( ۲

 

وک قبس ےک وحاےل ےس ےئیھکل۔ذلی ںیم دی   

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:رمااھٹ ڈچ  

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

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

ویشایج اہمراج  ےک ایتر رکدہ رحبی ڑیبہ اک افدئہ رماوھٹں وک سک  رطح وہا؟ےئیھکل۔( ۳  

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

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

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

پ وک ایک اھجمس؟آ  

 ذم وکرہ رس رگیم رکےن ےک دعب  اپ وک اسرماج یک شیپ دقیم قبس ےس ایک اھجمس؟ اےس رصتخم ےئیھکل۔

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

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

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

 



ان وساولں ےک وجاب التش ےئیجیک۔          

رجگات ںیم رمااھٹ وکحتم ےس قلعتم ولعمامت واحض ےئیجیک۔( ۱  

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

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

انان رفونسی ےن ونجیب اھبرت ںیم ایستس یک امکن ےسیک اھبنسیل ؟( ۲  

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

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

          ذلی ںیم دی یئگ ویک۔  ار  وکڈ انیکس رک ےک زمدی ولعمامت احلص ےئیجیک۔                       ۔۔

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 



 راییتس وکلسن رباےئ یمیلعت قیقحت اور رت تیب ،اہمرارٹش وپےن

2023-2022ربج وکرس اسل   

روہاں دناب                                                               وھٹںی  : اترخی رہشتی                                       آ  

 قبس اک انم: اہمرارٹش یک امسیج زدنیگ

 

ں/رہشوں یک امسیج احتل،رمس و رواج، رنہ نہس، وہتار و رقتابیت،میلعت،نف ریمعت ،نف وصمری اگؤآومزیش املصح:

 ،وعروتں یک زدنیگ ،ذمبہ و رقتابیت، ونفن ہفیطل وریغہ ےس قلعتم واضتح رکات ےہ۔

 آےیئ ااعدہ رکںی۔

ابہ اور ابعدت اگوہں ےک ابرے ںیم ولعمامت ےیھکل۔فلتخم ذم (۱  

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

 رطز ےک دنمر اہکں ںیہ؟ان اقمامت ےک انم ےیھکل۔۲

ت
 

 

( اہمرارٹش ںیم امیہڑ پ  

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

( آپ وج فلتخم لیھک ےتلیھک ںیہ ان ےک انم ےیھکل۔۳  

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

 آےیئ رک ےک دںیھکی

  ونٹ ےیھکل۔)افل( ذلی ںیم دےی وہےئ وہتار اور رقتابیت وج آپ ےک آس اپس انمےئ اجےت ںیہ ان ےک ابرے ںیم

یل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔(دویا۱

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

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



۔۔۔۔۔(دیعارطفل:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۲

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

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

(وہیل:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۳

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

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

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔(دیعاالٰیحض:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۴

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

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

:                                      ( لیب وپال۵

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

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

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

۔)ب( درج ذلی دجول لمکم ےیجیک  

 

 لکشم اکم رکےن واال 

ں ےک وصحمل اک اسحب رےنھک واالاگؤ   

ں واولں یک دختم رکےن واالاگؤ   

ں یک افحتظ رکےن واالاگؤ   

 

 



( امسج ںیم وکن ےس طلغ روسم راجئ ںیہ؟ اںیہن متخ رکےن ےک ےیل دتریبںی وجتزی ےیجیک۔۳  

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

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

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

 رضوری واسلئ: ارٹنٹین، اتکںیب، دریس اتکب

 یلمع اکم: 

:  لم اھکمھ

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

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

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

کھٹیب:ڈڈن  

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

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

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

 ہفجنگ:

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

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

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

اک ومازہن ےیجیک۔ درج ذلی اکنت یک دمد ےس ویشایج اہمراج یک دہع یک امسیج زدنیگ اور وموجدہ امسیج زدنیگ (۲  

 



 ربمن امشر اکنت ویشایج ےک دہع ںیم امسیج زدنیگ وموجدہ امسیج زدنیگ

 ۱ اکروابر/اعمالمت  

 

س

 ےس ریمعت رکدہ ہتخپ  اکرکنٹی ےک 

 

ب

 

 ئ
من

 ریثکازنملہل اکمانت

 ۲ رھگ 

،رولیے،وہایئ اہجزسب  ۳ آدمورتف  

 ۴ رفتحی  

 ۵ رمس اطخل  

( انمبس وجڑایں اگلےیئ۔۱  

 رگوہ افل رگوہ ب

و  اہمدوی۱
ھھ
ن

 

ن

 

س

۔  ۔ وکاہل وپر۱   

۔ وھباین دویی۲ ۔وریول۲   

۔اابم ابیئ۳ اا وپر۳ 

 

گی

 

 ی
ن

 

س
۔رھکیش   

۔ رھگش وشینر دنمر۴ رپاتب ڑگھ۔ ۴   

( ذلی یک امعرںیت اہکں واعق ںیہ؟۲  

( اشوینار واڑا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۱  

( رساکر واڑا:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۲  

( وشیپا اک واڑا:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۳  

( رتھچیتپ اک واڑا:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۴  

امت اتبےیئ۔ویشایج اہمراج ےک دہع ںیم ہمسجم اسزی ےس قلعتم ولعم (۳  

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

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

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



 آپ وک ایک اھجمس؟

  رصتخم ےیھکل۔اہمرارٹش یک امسیج زدنیگ قبس ںیم ایک اھجمس؟ اےس ذموکرہ ابال یلمع اکم رکےن ےک دعب آپ وک

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 راییتس وکلسن رباےئ یمیلعت قیقحت اور رت تیب ،اہمرارٹش وپےن

2023-2022ربج وکرس اسل   

وہاں دنریت                                                   وھٹںی  : اترخی رہشتی                                       آ  

 قبس اک انم:  اےنپ دوتسر اک اعترف

ںیم اسموات، ااظتنم وکحتم یک وصخایصت یک واضتح رکات ےہ۔ آومزیش املصح: وہمجرتی  

 آےیئ ااعدہ رکںی۔

( دوتسر ےس ایک رماد ےہ؟۱  

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

د ےہ؟( دوتسر ےک اقمدص ےس ایک رما۲  

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

( اقمدص ےک نیت ادقار وکن ےس ںیہ؟۳  

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

ےیئ رک ےک دےتھکی ںیہ۔آ  

( دوتسر ےک اقمدص ڑپےیھ اور اس ںیم آےئ وہےئ اافلظ یک رہفتس ایتر ےیجیک۔۱  

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

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

( دوتسر اسز سلجم ےک ارانیک ےک انم التش رک ےک ان یک اصتوری اک امبل انبےیئ۔۲  

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

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

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



یئ نہب وادلنی ےس اس رضوری واسلئ: اسوتںی امجتع یک اترخی رہشتی ومضمن یک دریس اتکب ےس قلعتم اےنپ رھگ ںیم اھب

ےیجیک۔ ےلسلس ںیم وگتفگ  

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 راییتس وکلسن رباےئ یمیلعت قیقحت اور رت تیب ،اہمرارٹش وپےن

2023-2022ربج وکرس اسل   

دوہاں دنوچ                                                                                    وھٹںی  : اترخی رہشتی                                       آ  

 قبس اک انم:دوتسر ےک اقمدص

 

ور امسیج اسموات ںیم اایسیس اسموات، ااصتقدی اسموات وہمجرتی ںیم اسموات یک اتیمہ واحض رکات ےہ۔ آومزیش املصح:

 رفق ھجمس اتکس ےہ۔

 آےیئ وغر رکںی۔

( دوتسر ےک اقمدص ےس ایک رماد ےہ؟۱  

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

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

دوتسر یک ادتبا سک ظفل ےس وہیت ےہ؟( ۲  

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

( اھبرت ںیم فلتخم ذمابہ ےک انم اتبےیئ۔۳  

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

 آےیئ رک ےک دےتھکی ںیہ۔

اقمدص ںیم ااصنف یک نیت ںیمسق التش ےیجیک۔ (۱  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۳۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۲۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۱وجاب۔  

 



 

( دنمرہج ابال وصتری اک اشمدہہ رک ےک دو اافلظ ںیم رفق اتبےیئ۔۲  

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

۔یک اترخی و رہشتی ومضمن یک اتکب، دووتسں ےس وفن رپ وگتفگ ےیجیک رضوری واسلئ: اسوتںی امجتع  

 یلمع اکم

ےک ایخالت، راےئ  رھگ ںیم وادلنی سک رطح اکم رکےت ںیہ؟ اس ںیم آپ اعتون سک رطح رکےت ںیہ؟ ایک اکی دورسے(۱

ربخ ریگی یک اجیت ےہ؟ ایک نہب )اوناج(وک  یکرپ وغر ایک اجات ےہ؟ ایک ڑگھجا رکےن ےک دعب وفرا حلص افصیئ یک اجیت ےہ؟ ایک دادا دادی 

 زراتع یک میلعت دالان ےہ؟ ایک اس اک ہلصیف بس یک دنسپ ےہ؟

  رپ دےھان دےیجی۔اور اتیمہ اخدنان ںیم اورپ دی وہیئ ابوتں اک اشمدہہ رک ےک ااتسد یک دمد ےس اافلظ ےک ینعم 

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

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

ںی ےگ؟ ےیھکل۔رک( اوکسل اجری وہےن ےک دعب الکس ںیم الکس ےک امندنئے اک وہمجری رطےقی ےس ااختنب سک رطح ۲  

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

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

 ایک اھجمس؟دنمرہج ابال یلمع اکم رکےن ےک دعب ایک اھجمس؟ ایک ےنھکیس وک الم؟

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

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

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



ان وساولں ےک وجاب  ایس رطح اسوتںی امجتع یک اترخی و رہشتی ومضمن یک دریس اتکب و دوتسر ےک اقمدص قبس ڑپھ رک

۔التش ےیجیک  

( ابغل راےئ دیہ اک رطہقی ےس ایک رماد ےہ؟۱  

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

( ااصتقدی )اعمیش( ااصنف یک وہج ےس رہشویں وک وکن اس قح اتلم ےہ؟۲  

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

ںیم وکن وکن ےس امہ اومر وک ایبن ایک ایگ ےہ؟( دوتسر دنہ ےک اقمدص ۳  

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

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

 زمدی قشم

ی وہیئ قشم دیک اترخی و رہشتی یک دریس اتکب ےس رہشتی ومضمن ےک قبس ےک دوتسر ےک اقمدص ںیم  اسوتںی امجتع(۱                                                                       

 لح ےیجیک۔

۔( ااتسد یک دمد ےس ااختنیب لمع  ےیھجمس۲  

 

 

 

 

 

 



 راییتس وکلسن رباےئ یمیلعت قیقحت اور رت تیب ،اہمرارٹش وپےن

2023-2022ربج وکرس اسل   

روہاں دندنپ                                                                                     وھٹںی  : اترخی رہشتی                                       آ  

 قبس اک انم: دوتسر یک وصخایصت

 

 رفق وک واحض رکات ےکآومزیش املصح: وہمجری اظنم وکحتم  یک وصخایصت یک واضتح رکات ےہ۔وافیق اور راییتس وکحتم 

 ےہ۔

 آےیئ ااعدہ رکںی۔

( دوتسر ےک اقمدص وکن ےس ںیہ؟۱  

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

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

( اقمیم ااظتنیم ادارے ےس ایک رماد ےہ؟۲  

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

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

آپ ےک اگوں /رہش ںیم وکن اس اقمیم ااظتنیم ادارہ ےہ؟ (۳  

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

 آےیئ رک ےک دےتھکی ںیہ۔

؟ںیہ( امشل رشمق یک اجبن واعق رایوتسں یک رہفتس ایتر ےیجیک۔ان رایوتسں یک رادجاھین وکن یس ۱  

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

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



  لمکم ےیجیک۔اایتخرات یک میسقت سک رطح یک یئگ ےہ؟ اس یک رہفتس ذلی یک دجول ںیم ( وافیق اظنم ےک اطمقب۲

دوونں وکحوتمں ےک اپس رتشمہک 

 وموضاعت

تمراییتس وکح  وافیق وکحتم 

   

   

   

۔رضوری واسلئ: اسوتںی امجتع یک اترخی و رہشتی یک دریس اتکب  اور مہ امجتع دووتسں ےس وگتفگ  

 یلمع اکم:

( ارٹنٹین یک دمد ےس ای وی امی نیشم ےس قلعتم ولعمامت احلص ےیجیک اور ےیھکل۔۱  

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

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

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

لمع وک ااجنم دےیجی۔ ( الکس ںیم ااختنیب نشیمک اقمئ ےیجیک۔ اس ااختنیب نشیمک یک رامنہیئ ںیم الکس ااختنب ےک۲  

ہج ابال یلمع اکم رکےن ےک دعب ایک اھجمس؟ ایک ےنھکیس وک الم؟دنمر ایک اھجمس؟  

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

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

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

ایصت قبس وک ڑپےیھ ۔دوتسر یک وصخ ح اسوتںی امجتع یک اترخی و رہشتی ومضمن یک دریس اتکب ےک رہشتی ےصح ںیمایس رط  

 ان وساولں ےک وجاب التش ےیجیک۔

وپرے کلم اک ااظتنم الچےن واال اظنم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔( ۱  

( دو رہفوتسں ےک العوہ درگی رہفتس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۲  



ابت اک ااقعند رکےن واال ادارہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔( ااختن۳  

( یف ااحلل انشکیل نشیمک اک رسرباہ وکن ےہ؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۴  

( وججں اک رقتر وکن رکات ےہ؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۵  

 زمدی قشم ےیجیک۔

یلمع اکم  لح ےیجیک۔ اسوتںی امجتع یک اترخی و رہشتی یک دریس اتکب ںیم دی وہیئ قشم اور  

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

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

( اضہطب االخق ےس قلعتم ولعمامت احلص ےیجیک۔۲  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     


