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ر  دوم ۔ 

 

 سٹ
می
س

 2021-22ومجمیع دقرامیپیئ ۔

 

 30اشنانت :    ٹنم  75وہفق :    امسیج اسنئ ومضمن :      6امجتع  :  

 اقمدص یک انب ء رپ  اشنانت یک یسقت 

 وساالت یک دعتاد  اشنانت  یف دص  اقمدص  ربمن امشر 

 ولعمامت  1
25% 08 08 

 یہفت /ادراک  2
45% 13 07 

 االطق/ااہظر  3
20% 06 02 

 اہمرت  4
10% 03 01 

 لمج  5
100% 30 18 

 

 یک انب ء رپ  اشنانت یک یسقت وساالت  

 وساالت یک دعتاد  اشنانت  یف دص  ونیع  ربمن امشر 

 رعموض  1
30% 09 09 

 صتخم  2
50% 15 07 

 لیصفت  3
20% 06 02 

 لمج  4
100% 30 18 

 

/الکشمت  

 

 قی ت
قی
 یک انب ء رپ  اشنانت یک یسقت د

/الکشمت یک طس  ربمن امشر 

 

ی ت
ی ق
ق
 وساالت یک دعتاد  اشنانت  یف دص  د

 آاسن  1
30% 09 09 

 اوس  2
40% 12 06 

 کشم  3
30% 09 03 

 لمج  4
100% 30 18 
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ر  دوم - ومجمیع دقرامیپیئ 

 

 سٹ
می
س

 -22 -2021 

 30اشنانت :    ٹنم  75وہفق :    امسیج اسنئ ومضمن :      6امجتع  :  

 یک انب ء رپ  اشنانت یک یسقت اابسق/ویٹن  

 وساالت  اشنانت  یف دص  اابسق /ویٹن ےک انم  ربمن امشر 

 اترخی}امہرا رکانکٹ{  1
10% 03 02 

 ونجیب دنہ ےک امہ اشیہ اخدنان  2
10% 03 03 

 وکرگ وتکرولت انڑو دیحر آابد رکان کٹ  3
10% 03 02 

 امسیج اور ذمیبہ   االصح اکر  4
10% 03 01 

 دنہواتسن یک اترخی ںیم راوپجت  5
10% 03 02 

 رہشتی }وکحتم{  6
10% 03 02 

 رمزکی وکحتم ،راییتس وکحتم اور دعیل  7
10% 03 01 

 ااسنین وقحق  8
10% 03 02 

 }رغجاہیف{اایشیء اک زجریہ امن ربامظع ویروپ  9
10% 03 01 

 ربامظع آرفقی  10
10% 03 02 

11     

12     

13     

 لمج 
100% 30 18 
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 30اشنانت :       BLUE PRINT-اخہک     لین        6 امجتع  :  

 ٹنم  75وہفق :                  امسیج اسنئ ومضمن   :

 لمج  دمح/اہمرت  ااہظر/االطق  یہفت/ادراک  ولعمامت  انم ااکویئں ےک   ربمن 

 وساالت  اشنانت  لیصفت  صتخم  رعموض  لیصفت  صتخم  رعموض  لیصفت  صتخم  رعموض  لیصفت  صتخم  رعموض 

1 
 اترخی}امہرا رکانکٹ{ 

1(1) 
   

1(2) 
       

03 02 

2 
 ونجیب دنہ ےک امہ اشیہ اخدنان 

2(1) 
  

1(1) 
        

03 03 

 (1)1 وکرگ وتکرولت انڑو دیحر آابد رکان کٹ  3
   

1(2) 
       

03 02 

4 
 امسیج اور ذمیبہ   االصح اکر 

       
1(3) 

    
03 01 

5 
 دنہواتسن یک اترخی ںیم راوپجت 

1(1) 
   

1(2) 
       

03 02 

6 
 رہشتی }وکحتم{ 

1(1) 
   

1(2) 
       

03 02 

 دعیل رمزکی وکحتم ،راییتس وکحتم اور   7

        
1(3) 

   
03 01 

8 
 ااسنین وقحق 

1(1) 
   

1(2) 
       

03 02 

9 
}رغجاہیف{اایشیء اک زجریہ امن  

 ربامظع ویروپ 

           
1(3) 03 01 

10 
 ربامظع آرفقی 

1(1) 
   

1(2) 
 

 
     

03 02 

 لمج 
8(1) 

   
6(2) 

  
1(3) 1(3) 

  
1(3) 30 18 

8(8) 7(13) 2(6) 1(3) 

 

 ونٹ : وقس  ےک ادنر اشنانت اور وقس ےک ابرہ وساالت یک دعتاد درج ےہ۔ 
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ر  - ومجمیع دقرامیپیئ 

 

 سٹ
می
س

2120- 22- وسال رپہچ  - دوم   

 30اشنانت :    ٹنم    75وہفق :      امسیج اسنئ  ومضمن :      6امجتع  :  

 رول ربمن:      انم :        ومرہخ:                    

 امتم وساالت ےک وجاابت انھکل رضوری ےہ۔ رضوری دہاایت:  

 اپیک و افصیئ اکاخص ایخل ریھک 

I 1            ۔وجڑ اگلو۔X3=3 

ا اگن  [ a    علض راوچئر ۔ 1

ش

 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  دبمس   b  ]10    دقمی روایتی ف   ۔ 2

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    داھن اک وگدام   [ c    ااسنین وقحق  ۔ 3

II 1          ۔انمبس اافلظ ےس اخہن وپری رکو۔X3=3 

         ۔         رپاہترارراہج۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ھت اپل وکحتم اک اخہمت رکےن واال  -4

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔وکحتم الہکیت ےہ۔ ۔۔ وکحتم وعام ےس وعام ےک ےئل ۔۔۔۔۔۔۔ ۔ 5

 ۔۔۔۔۔۔وک اتریکی ربامظع  اہک اجات ےہ۔ ۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ - 6

III 1                   اکی لمج ںیم  وجاب ےئیھکل۔  ۔X3=3             

 ؟ وااہاناخدنان اک وہشمر ابداشہ وکن ھت اشات  - 7

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

 دکابم اکاپہیء تخت وک اسن ھت؟ - 8

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

ا ےک اصتفین وکےسن ےھت؟ -9 م
م
 پ

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

IV 2          ان وساالت ےک صتخم وجاب ےئیھکل۔   ۔X6=12 

 ںیہ؟ دسا اہبر الگنجت ےسک ےتہک - 10

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

 ارم وسایل رحتکی سک ےئل وہیئ؟ - 11

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

 انم وھکل؟ راوپجت دور یک امہ ادیب افینصتت ےک  - 12
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔ وجاب :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 آرماہن  وکحتم ےک ینعم ےئھکل؟ - 13

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

 لفط زمدوری ےک ےئل ونممع رقار دےئےئگ دنچ  ےشیپ ےئھکل؟ - 14

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

 آرفقی وک ویطس ربامظع ویکں اہک اجات ےہ؟ - 15

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

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

V 3          ان وساالت ےک صتخم وجاب ےئیھکل۔  ۔X1=3 

 امیلعتت وکن وکےسن ںیہ؟ وسبوشیرا ےک االصیح - 16

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

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

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

VI 3          ان وساالت لیصفت وجاب ےئیھکل۔   ۔X2=6 

 ارگ آپ اےنپ العاقیئ اچیپتی ںیم ربمم وہ وت ایک اکم رسااجنم دےگنی؟ - 17

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

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

18 -a ] ویروپ وک ربامظع  اایشیء اک زجریہ امن ویکں اہک اجات ےہ؟ 

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

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

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

B ویروپ وک رگن رھب رک اشندنیہ ےئجیک؟   ربامظع   [ہشقن ںیم 
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ر  دوم - ومجمیع دقرامیپیئ 

 

 سٹ
می
س

2120- 22- رپہچ  وجایب -   

 30اشنانت :    ٹنم    75وہفق :     امسیج اسنئ  ومضمن :      6امجتع  :  

I 1            ۔وجڑ اگلو۔X3=3 

    [ داھن اک وگدام d    ۔علض راوچئر ۔ 1

ا اگن b    روایتی ف ۔دقمی  2

ش

 
   [ ی

  دبمس   e   ]10    ۔ااسنین وقحق 3

II         1          ۔انمبس اافلظ ےس اخہن وپری رکو۔X3=3 

    اپل وکحتم اک اخہمت رکےن واال رپاہترارراہج۔۔۔۔۔وھبج۔۔۔۔۔۔ھت       ۔  - 4

   ۔۔وکحتم الہکیت ےہ۔ وہمجری وکحتم۔وکحتم وعام ےس وعام ےک ےئل ۔۔۔ 5

 ۔۔۔وک اتریکی ربامظع  اہک اجات ےہ۔ آرفقی ۔۔ - 6

III 1          اکی لمج ںیم  وجاب ےئیھکل۔   ۔X3=3 

 اشات وااہاناخدنان اک وہشمر ابداشہ وگیمت رتپ اشاترکین ھت۔ - 7

 ا علض اک ونبایس    دکابم اکاپہیء تخت - 8

ن

 
 ۔ ھت امشیل ک

ا ےک اصتفین  -9 م
م
 ںیہ۔  آدی رپاان  اور ورکامرانج ویج  پ

IV2         ان وساالت ےک صتخم وجاب ےئیھکل۔   ۔X6=12 

 ہقطنم احرہ ےک الگنجت  وج اسل رھب رہے رھبے رےتہ ںیہ  دسا اہبر الگنجت  الہکےت ںیہ ۔   -10

 ا علض ںیم ا رگنزیوں ےن اسکونں ےک وصحمل وک ڑباھدای بت اسکونں ےن ارگنزیوں ےک الخف اغبوت رشوع رکدی  - 11

ن

 
 ارم وسایل رحتکی یک وہج ک

   راوپجت دور یک امہ ادیب افینصتت : اچدن ربدایئ یک دنہی  فینصت "رپوھتی راج راوس"اور تیگ  وگدن ویغ - 12

 وکحتم ںیم رایتس اک لمکم ادتقار اکی دف ای اکی وھچےٹ رگہ رپ  وہات ےہ۔ : اس آرماہن  وکحتم ےک ینعم  - 13

 لفط زمدوری ےک ےئل ونممع رقار دےئےئگ دنچ  ےشیپ:آوٹومابلئ ورک اشپ،ایگرجی،اکںین،دامھوک اسزاایشء اسزی ےک رمازک، ابر ، وہلٹ ویغہ   - 14

ربامظع ےک رمزک ےس طخ اوتسا زگریت ےہاےکس العوہ طخ رساطن اور طخ دجی  دوونں اس  آرفقی وک ویطس ربامظع اہک اجات ےہ۔ ویکہکن  اس  -15

 ربامظع ےس زگرےت ںیہ اور زنیم اک درایمین وطل دلب یھب اس ربامظع ےک درایمن ےس زگرات ےہ۔ 

V3          ان وساالت ےک صتخم وجاب ےئیھکل۔   ۔X1=3 

 انبان۔انایلں انبان۔ یلجب اک ااظتنم۔ اپین اک ااظتنم۔ اتپسہل۔اوکسل۔ویغہ اک حیحص ااظتنم ہبلط ےک ایخالت: ڑسںیک  - 16
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VI3          ان وساالت لیصفت وجاب ےئیھکل۔   ۔X2=6 

 وسب وشیرا ےک االصیح امیلعتت   - 17

 *ذات اپت  اور اوچن چین  ےک امسیج رفق وک اٹمان۔ 

 واےل روسم وک  طلغ اہک *ومرت یک وپ اج یک  ،ٹنیھب  ڑچاھےن  

 *وعروتں یک زعت یک ۔امں وک اٰیلع اقمم دای 

م رواحین رمزک اقمئ ایک۔ 

 
ن

 *اونوھب م

 *اکی زہار اوقال ےھکل۔ 

18-a ]  ویروپ  اکی زجریہ امن ےہ ۔ رشمق ںیم اایشیء ربامظع ےہ۔اور امشل ںیم ریبٹن دنمسر رغمب ںیم االٹکٹن اسرگ اور ونجب ںیم رحب روم اور

 ار ںیہ ۔اس ےئل  ربامظع ویروپ وک اایشیء اک زجریہ امن ےتہک ںیہ۔ رحب رمد 

B]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ربامظع ویروپ 
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ر  دوم - ومجمیع دقرامیپیئ 

 

 سٹ
می
س

2120- 22- زابین وسایل  رپہچ  -   

 10اشنانت :     امسیج اسنئ ومضمن :       6امجتع  :  

 ربلکیگ ڈوژین  ےک االضع وک ےسن ںیہ؟  -1

 دراگہ اہکں واعق ےہ؟ وخہج دنبہ وناز    -2

 تخت ےہ؟  -3

ہ

ی سک تنطلس اک اپئ م
 مپ
ہ

 

 ابدایم سک راج رھگاےن اک دصر اقمم ےہ؟  -4

 ےسک ےتہک ںیہ؟   دسا اہبر الگنجت  -5

 اگلبم ڈوژین ےک امہ آاشبروں ےک انم اتبو؟  -6

 ؟ ؤوگل دبنگ ےک قلعتم  اتب  -7

 علض امشیل ڑنکا یک دنایں وکن وکیسن ںیہ؟  -8

ور ورام  ےک قلعتم اتب  -9
 

ہ

 ؟ ؤ م

 ؟ ؤ وگیمت رتپا اشات رکین ےک اکرانےم اتب  -10

ی یک دخامت اتب  -11

ش

کی ش

 ؟ ؤ یلپ 

 ؟ ؤ دکابم وکحتم ےک قلعتم اتب  -12

ا تک قلعتم اتب  -13

ن

م
 ؟ ؤوتکر راین چ

 ؟ ؤ دیحرآابد رکانکٹ ےک دجودہج ےک قلعتم اتب  -14

 وکرگ ےک رباے ںیم آپ ایک اجےتن ںیہ؟  -15

 ؟ ؤ راوپجت اخدنان ےک اکرانےم اتب  -16

 ؟ ؤ وکحتم ےک ااسقم اتب  -17

 ؟ ؤ وہمجری وکحتم یک رعتفی اتب  -18

 ؟ ؤ دصر دنہ ےک اایتخرات اتب  -19

 ؟ ؤ وزری امظع ےک اایتخرات اتب  -20

 ؟ ؤ رایتس وکحتم یک لیکشت ےسیک وہیت ےہ اتب  -21

 ؟ ؤ یکلم ااظتنہیم ںیم دعیل اک رول اتب  -22

 ؟ ؤااسنین وقحق ےک وہفمم اتب  -23

 ؟ ؤ وقحق اافطل ایک ںیہ اتب  -24

 ربامظع ویروپ  -25

 ربامظع آرفقی  -26
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ر  - ومجمیع دقرامیپیئ 

 

 سٹ
می
س

 2021- 22- دوم 

 30اشنانت :    ٹنم    75وہفق :     امسیج اسنئ ومضمن :      6امجتع  :  

 وسایل رپہچ اک زجتہی 

 

  وہفق/ٹنم 

 

 قی ت
قی
 ربمن امشر  ااکیئ  اقمدص  اقمدص یک یصفت  اشنانت  وسال یک ونیع  د

 1 امہرا رکانکٹ  ولعمامت   اافلظ اک وجڑ اگلان حیحص  1 رعموض  آاسن  03

 2 وکرگ وتکرولت انڑو دیحر آابد رکان کٹ  ولعمامت  حیحص اافلظ اک وجڑ اگلان  1 رعموض  آاسن  03

 3 ااسنین وقحق  ولعمامت  حیحص اافلظ اک وجڑ اگلان  1 رعموض  آاسن  03

 4 راوپجت دنہواتسن یک اترخی ںیم   ولعمامت  ایداتش  یک انب رپ اخہن وپری رکان  1 رعموض  آاسن  03

 5 رہشتی }وکحتم{  ولعمامت  ایداتش  یک انب رپ اخہن وپری رکان  1 رعموض  آاسن  03

 6 ربامظع آرفقی  ولعمامت  ایداتش  یک انب رپ اخہن وپری رکان  1 رعموض  آاسن  03

 7 ونجیب دنہ ےک امہ اشیہ اخدنان  ولعمامت  ااہظر رکان  1 رعموض  آاسن  03

رکان ااہظر   1 رعموض  آاسن  03  8 ونجیب دنہ ےک امہ اشیہ اخدنان  ولعمامت  

 9 ونجیب دنہ ےک امہ اشیہ اخدنان  ادراک  ااہظر رکان  1 رعموض  آاسن  03

 10 امہرا رکانکٹ  ادراک  ااہظر رکان  2 صتخم  اوس  05

 11 وکرگ وتکرولت انڑو دیحر آابد رکان کٹ  ادراک  ولعمامت اک ااہظر رکان  2 صتخم  اوس  05

 12 دنہواتسن یک اترخی ںیم راوپجت  ادراک  ایداتش وک درہاان  2 صتخم  اوس  05

 13 رہشتی }وکحتم{  ادراک  ایداتش وک درہاان  2 صتخم  اوس  05

 14 ااسنین وقحق  ادراک  ااہظر رکان  2 صتخم  اوس  05

 15 ربامظع آرفقی  ادراک  ایبن رکان  2 صتخم  اوس  05

06 
 16 رمزکی وکحتم ،راییتس وکحتم اور دعیل  االطق  رکان اےنپ ایخالت شیپ   3 لیصفت  کشم 

06 
 17 امسیج اور ذمیبہ   االصح اکر  االطق  ایبن رکان  3 لیصفت  کشم 

06 
 18 }رغجاہیف{اایشیء اک زجریہ امن ربامظع ویروپ  اہمرت  اشنن دیہ رکان واضتح/  3 لیصفت  کشم 

 
       

 
       

 
       

 
       

        

        

  لمج    30   75
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س
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 زابین احمبس 

 ربمن امشر  اطبل ملع اک انم  وساالت یک دعتاد اور احلص رکدہ وجاابت یک دعتاد  ک 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

            1 

            2 

            3 

            4 

            5 

            6 

            7 

            8 

            9 

            10 

            11 

            12 

            13 

            14 

            15 

            16 

            17 

            18 

            19 
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ر  - ومجمیع دقرامیپیئ 

 

 سٹ
می
س

 2021- 22- دوم 

 احلص رکدہ اشنانت اک تخت 

 ربمن امشر  اطبل ملع اکانم  رحتریی  زابین  ک اشنانت  یف دص  رگی  رشح 

       1 

       2 

       3 

       4 

       5 

       6 

       7 

       8 

       9 

       10 

       11 

       12 

       13 

       14 

       15 

       16 

       17 

       18 

       19 

       20 

 


