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ر  دوم ۔س

 

 سٹ
می
س

س2021-22ومجمیع دقرامیپیئ ۔

 ریکی۔رسیس ۔رسیس یمیلعت لضس

 

ن
 
چ

 

ہ ن

 رساکری اردو اہرئ رپارمئی اوکسل 

س30اشنانت : سسسٹنم س س70وہفق : سسساسنئسومضمن : سسس س7امجتع  : س

ساقمدص یک انب ء رپ  اشنانت یک یسقتس

سوساالت یک دعتادسساشنانتسسیف دصسساقمدصسسربمن امشرس

سولعمامتسس1
25% 08 08 

سیہفتس/ادراکسس2
45% 13 07 

ساالطق/ااہظرسس3
20% 06 02 

ساہمرتسس4
10% 03 01 

سلمجسس5
100% 30 18 

 

سیک انب ء رپ  اشنانت یک یسقتسوساالت س

سوساالت یک دعتادسساشنانتسسیف دصسسونیعسسربمن امشرس

سرعموضسس1
30% 09 09 

سصتخمسس2
50% 15 07 

سلیصفتسس3
20% 06 02 

سلمجسس4
100% 30 18 

 

/الکشمت س

 

 قی ت
قی
سیک انب ء رپ  اشنانت یک یسقتسد

/الکشمت یک طسسسربمن امشرس

 

ی ت
ی ق
ق
سوساالت یک دعتادسساشنانتسسیف دصسسد

سآاسنسس1
30% 09 09 

ساوسسس2
40% 12 06 

سکشمسس3
30% 09 03 

سلمجسس4
100% 30 18 

 

س

 

س
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ر  دومس-سومجمیع دقرامیپیئس

 

 سٹ
می
س

س2021-س22-س

س30اشنانت : سسسٹنم س س70وہفق : سسسومضمن : اسنئسسس س7امجتع  : س

سیک انب ء رپ  اشنانت یک یسقتساابسق/ویٹن س

سوساالتسساشنانتسسیف دصسساابسق /ویٹن ےک انمسسربمن امشرس

سوضعویں ںیم فنتسس1
س02س03 10%

ساجونروں اور وپدوں ںیم لقن و لمحس2
س02 03س10%

سوپدوں ںیم وتیلسس3
س02 03س10%

سرحتک اور وقتسس4
س02 03س10%

سربیق رو اور اےکس ارثاتسس5
س03 06س%20

سرونشسس6
س02 03س10%

ساپین اکی شیب یتمیق ولیسسس7
س01 03 10%

سالگنجت ۔امہری زدنیگ یک ہش رگسس8
س01 03س10%

سدنگے اپین یک اہکینسس9
س03 03س10%

سسسسس10

سسسسس11

سسسسس12

سسسسس13

سلمجس
س18س30س100%
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س30اشنانت :سسسسسسسBLUE PRINT-اخہک  س سلینس    سس7سامجتع  : س

سٹنمس 70وہفق : سسسسسسسسسسسسسسسسسومضمن   : اسنئس

سلمجسسدمح/اہمرتسسااہظر/االطقسسیہفت/ادراکسسولعمامتسسااکویئں ےک انمسسربمنس

سوساالتسساشنانتسسلیصفتسسصتخمسسرعموضسسلیصفتسسصتخمسسرعموضسسلیصفتسسصتخمسسرعموضسسلیصفتسسصتخمسسرعموضس

 (1)1سوضعویں ںیم فنتسس1
   

1(2) 
       

س02س03

 (1)1ساجونروں اور وپدوں ںیم لقن و لمحسس2
   

1(2) 
       

س02 03

 (1)1سوپدوں ںیم وتیلسس3
   

1(2) 
       

س02 03

 (1)1سرحتک اور وقتسس4
   

1(2) 
       

س02 03

 (1)1سربیق رو اور اےکس ارثاتسس5
   

1(2) 
      

س03 06 (3)1

 (1)1سرونشسس6
   

1(2) 
       

س02 03

ساپین اکی شیب یتمیق ولیسسس7

        
1(3) 

   
س01 03

سالگنجت ۔امہری زدنیگ یک ہش رگسس8

       
1(3) 

    
س01 03

 (1)1 (1)1سدنگے اپین یک اہکینسس9
 

1(1) 
        

س03 03

س10
س

    
 

 
 

     
س

 

سلمجس
7(1) 1(1) 

 
1(1) 6(2) 

  
1(3) 1(3) 

  
1(3) 30 18 

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

 

س

سونٹ : وقس  ےک ادنر اشنانت اور وقس ےک ابرہ وساالت یک دعتاد درج ےہ۔س
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ر  دومس-سدقرامیپیئسومجمیع س

 

 سٹ
می
س

2120-س22-سوسال رپہچ س-س  

 ریکی۔رسیس ۔رسیس یمیلعت لضس

 

ن
 
چ

 

ہ ن

 رساکری اردو اہرئ رپارمئی اوکسل 

س30اشنانت : سسسٹنم س س70وہفق : سسسس ساسنئس سومضمن : سسس س7امجتع  : س

سرول ربمن: سسسسسانم : سسسسسسسومرہخ:                   س

سوجاابت انھکل رضوری ےہ۔سرضوری دہاایت: امتم وساالت ےک س

ساپیک و افصیئ اکاخص ایخل ریھکس

I3سسسسسسسسسسسس۔اخہن وپری رکو۔سX1=3س

ساھبری ورزش ےک دوران یسک یھب صخش یک اسسن ےنیل یک رشح ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ اجیت ےہ۔س-س1

س۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وپدے اک وتیلی ہصح ےہ۔س-س2

س۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ۔ساچل یک اینبدی ااکیئ س-س3

II3سسسس س سسسسس۔        سؤس۔وجڑ گلسX1=3 

مس-4

ل

 

ئ

ساجمزی یبشس[سaسسسسزا

ساپین اک لقن و لمحس[سbسسسربیق انقمیطس-س5

سیلجب یک ٹنھگس[cسسسنیلسب سدحم-س6

III3سسسسسسسسسدنمرہج ذلی وساالت ےک   وجاب ےئیھکل۔س س۔سX1=3 

سویسجی ایک ےہ؟س-س7

س۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔س۔۔۔۔۔۔سوجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔س

س۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔س۔۔۔۔۔س۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔س

سدنگے اپین اک العج  نک اامعل رپ لمتشم ےہ؟س-س8

س۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔س۔س۔۔۔۔۔۔سوجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔س

سدعتہی وک متخ رکےت ںیہ؟س سدو ایسی ایمیکیئ اایشء ےک انم ےئھکل وج اپین ےک-س9

س۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔س۔س۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔س۔۔۔۔۔سوجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔س

IV6سسسسسسسسسےئیھکل۔سوجاب سصتخمسان وساالت ےکس س۔سX2=12 

ا ء ےک انم ےئھکلس   سااسنینس س-س10

 

ض
ع
ی اظنم ےک ا

فس

 

ی

 

ت

س؟س

سوجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔س

س۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔س
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ا ء ےک انم وھکل؟س سےس ایک رماد ےہ؟س سارخاج-س11

 

ض
ع
سااسنین ارخایج ا

سوجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔س

س۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔س

سیفنص اور ریغ یفنص وتیل ےک درایمن رفق ےئھکل؟س-س12

سریغیفنص وتیلسسیفنص وتیلس

سس

سس

سرحتک ےس ایک رماد ےہ ؟رحتک ےک ااسقم ےئھکل؟س-س13

سوجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔س

س۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔س

سرٹیبی ےک اامعتسل ےس ےنلچ واےل  اایشء ےک انم ےئھکل؟س-س14

س۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔سوجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔س

س۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔س

ر  نیل ےک درایمن رفق ےئھکل؟س-س15
عق
م

سدحمب اور 

ر  نیلسسدحمب نیلس
عق
م

س

سس

سس

V1سسسسسسسسسدنمرہج ذلی وساالت ےک صتخم  وجاب ےئیھکل۔س-سX3=3س

 ام ایتر ےئجیک؟س-س16

 

 ]ہحفص ےک ےھچیپ[سربیق رسٹک اک ڈائ

VI2سسسسسسسسسان وساالت ےکلیصفت  وجاب ےئیھکل۔س-سX3=6 

سآیب دور یک لکش اکنل رک اس ےک رمالح یک واضتح ےئجیک؟س-س17

س

س

س

س

س؟]ہحفص ےک ےھچیپ[سرہفتس انبےئسالگنجت ےس ےنلم وایل اایشء یک س-18
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ر  دومس-سومجمیع دقرامیپیئس

 

 سٹ
می
س

2120-22-سوجایب رپہچ س-س  

 س30اشنانت : سسسٹنم س س70وہفق : سس ساسنئسومضمن : سسس7امجتع  : س

I3سسسسسسسسسسسس۔اخہن وپری رکو۔س۔سX1=3س

سےہ۔س۔۔۔۔۔۔۔وہ اجیت سزایدہساھبری ورزش ےک دوران یسک یھب صخش یک اسسن ےنیل یک رشح ۔۔۔۔۔۔۔۔س-س1

س۔۔۔۔۔۔۔۔وپدے اک وتیلی ہصح ےہ۔سوھپلس۔۔۔۔۔۔۔س-س2

س۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ۔سm/s۔سرٹیم یف نیکسساچل یک اینبدی ااکیئ ۔۔۔۔۔س-س3

II3سسسس س سسسسس۔        سؤس۔وجڑ گلسX1=3 

مس-4

ل

 

ئ

س[اجمزی یبشسaسسسسزا

س[اپین اک لقن و لمحسbسسسربیق انقمیطس-س5

س[یلجب یک ٹنھگسcسسسنیلسب سدحم-س6

III3سسسسسسسسسدنمرہج ذلی وساالت ےک   وجاب ےئیھکل۔س س۔سX1=3 

سویسجی ایک ےہ؟س-س7

ہ رت اپین وہات س:وجاپین  رھگوں ،درتفوں ،وتعنصں ، ااتپسولں اور دورسی وہگجں ےس  اتلکن ےہ  اےس ویسجی اہک اجات ےہ۔ہی اکی رقیف ہلضف ےہ اس ںیم زایدسوجابس

سےہ۔س

ساپین اک العج  نک اامعل رپ لمتشم ےہ؟سدنگے س-س8

سدنگےاپین اک العج یعیبط ،ایمیکیئ اور ایحایتیت اامعل رپ لمتشم ےہسوجاب:س

سدو ایسی ایمیکیئ اایشء ےک انم ےئھکل وج اپین ےک دعتہی وک متخ رکےت ںیہ؟س-س9

سںیہ۔سولکرنی اور اوزون دو ایسی ایمیکیئ اایشء ںیہ وج اپین ےکدعتہی وک متخ رکےت سوجاب:س

IV6سسسسسسسسسان وساالت ےکصتخموجاب ےئیھکل۔س س۔سX2=12 

ا ء ےک انم ےئھکلس   سااسنین-س10

 

ض
ع
ی اظنم ےک ا

فس

 

ی

 

ت

س؟س

سڑھپیھپے ، ایلسپں ،ڈاایرفام وریغہسوجدفنہ ، رٹایک،س س،سانک ،ایفن راہتس ،وقلحمسوجاب:س

ا ء ےک انم وھکل؟سےس ایک رماد ےہ؟س سارخاج-س11

 

ض
ع
سااسنین ارخایج ا

ںیم ارکایج  اظنم دو رگدوں ،دواحبل ،اکی وبیل اثمہن اور رجماےئ وبل رپ س:الضفت وک مسج ےس  دور رکےن ای اکھٹےن گلےن وک  ارخاج ےتہک ںیہ  ۔ااسنونں سوجابس

سلمتشم ےہ۔س

سیفنص اور ریغ یفنص وتیل ےک درایمن رفق ےئھکل؟س-س12

نیلسب سدحمس  

مس

ل

 

ئ

 زا

 ربیق انقمیطس
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سریغیفنص وتیلسسیفنص وتیلس

ساہنت ومرث رپ لمتشم وہات ےہ۔اکی یفنص وپدوں ںیم واعق وہات ےہسسیفنص وپدوں ںیم واعق وہات ےہسرن اور امدہ ومرث رپ لمتشم ےہ۔دو س

ساکی ومرث یک اختیص وہیت ےہ۔وپدے ریغب جیب ےکدیپا وہےت ںیہسسںیہسدوونں ومروثں یک وصخایصت وہیت ںیہ۔ےئن وپدے ےس جیب احلص وہےت س

سےئھکل؟سرحتک ےس ایک رماد ےہ ؟رحتک ےک ااسقم س-س13

م رحتک،دارئوی رحتکسدوری رحتک،سںیم دبتیلی ےہ۔ س سےک اقممسرحتک وتق ےک وحاےل ےس یسک زیچ س  :وجابس
 

سقن
م

س

سرٹیبی ےک اامعتسل ےس ےنلچ واےل  اایشء ےک انم ےئھکل؟س-س14

س:ومابلئ ،رڈیوی،رمیکہ،وسارویں ںیم،اونررٹ،ولھکےن،ابکئ وریغہسوجابس

ر  نیل ےک درایمن رفق س-س15
عق
م

سےئھکل؟سدحمب اور 

ر  نیلسسدحمب نیلس
عق
م

س

ر  نیل درایمن ںیم ےلتپ وہےت ںیہسسدحمب نیل درایمن ںیم ومےٹ وہےت ںیہس
عق
م

س

ر   نیل ےس زگرےن وایل اعشںیع فلتخم  وتمسں ںیم رشتنم  وہیت ںیہ سسدحمب نیل ےس زگرےن وایل اعشںیع اکی ہطقن رپ رموکز وہیت ںیہ س
عق
م

س

V1سسسسسسسسسدنمرہج ذلی وساالت ےک صتخم  وجاب ےئیھکل۔س-سX3=3س

 ام ایتر ےئجیک؟]ہحفص ےک ےھچیپ[س-س16

 

سربیق رسٹک اک ڈائ

س

 

سسس VIسان وساالت ےکلیصفت  وجاب ےئیھکل۔س-س

 2X3=6سسسسس

ساس ےک رمالح یک واضتح ےئجیک؟سآیب دور یک لکش اکنل رک س-س17

آیب اخبرات ںیم دبتلی وہرک وہا سدنمسر ،دنی ،اتالب اک اپین وسرج یک رگیم یک وہج ےس س

سںیم اشلم وہات ےہ اور ابدل نب رک ابرش یک لکش ںیم رھپ زنیم رپ رباتس ےہس

س

سالگنجت ےس ےنلم وایل اایشء یک رہفتس انبےئ؟]ہحفص ےک ےھچیپ[س-18

سڑکلی،دواایئں،ڑجی وبیٹ،لھپ ذغا،اکذغ، وگدن،ومم،دہش،وریغہسوجاب: 

س

س

ابدل 

ابرش

دنمسر ،دنی ]اپین 

[اتالب

یب اخبراتآ
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2120-س22-سزابین وسایل  رپہچ س-س  

س   س10اشنانت :سسسسسومضمن : اسنئسسسس س7امجتع  : س

  ،اھکل ]یک دمد ےس اسسن ےنیل واےل اجونروں ےک انم اتبےئ[س-س1

 

ز
ی کل
 ے،اریپس

 

ر
 ھ
گلن

سڑھپیھپے ، 

ساک اظنم اےنپ اافلظ ںیم ایبن ےئجیکسدوران وخن  -س2

سااسنین دل ےک وصحں ےک انم اتبےئس-س3

سوپدے ںیم  اپین اور دعماینت  یک لقن و لمح ےسیک وہیت ےہ س-4

سوخد زرییگ ایک ےہس-س5

سولخمط زرییگ ایک ےہس-6

ساچل ےسک ےتہک ںیہس-س7

سرحتک ےک ااسقم اتبےئس-س8

سربیق رو ےک اامعتسالت اتبےئس-س9

ساتبےئسرٹیبی ےک اامعتسالت س-10

سربیق انقمیط ےک اامعتسالت اتبےئس-س11

سانقمیط ےسک ےتہک ںیہس-س12

سویفز اک امعتسل اور وفادئ اتبےئس-س13

سرونش طخ میقتسم ںیم رفس رکیت ےہ واحض ےئجیکس-س14

ر  نیل ےک اامعتسالت اتبےئ-15
مقع

س

سدحمب نیل ےک اامعتسالت اتبےئس-س16

ساپین ےک اامعتسالت اتبےئس-س17

سافحتظ ےسیک رک ےتکس ںیہ اتبےئساپین یک -س18

سآیب دور اےنپ اافلظ ںیم  واحض ےئجیکس-س19

سالگنجت ےک وفادئ اتبےئس-س20

ساولدہ اپین اک العج ایک ےہس-س21
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س30اشنانت : سسسٹنم س70وہفق : سس ساسنئسومضمن : سسس7امجتع  : س

سوساہیل رپہچ اک زجتہیس

 

س وہفق/ٹنمس

 

 قی ت
قی
 ربمن امشرس ااکیئس اقمدصس اقمدص یک یصفتس اشنانتس وسال یک ونیعس د

سآاسنس 02  1 وضعویں ںیم فنتس ولعمامتس ایداتش  یک انب رپ اخہن وپری رکانس 1 رعموضس

 2 وپدوں ںیم وتیلس ولعمامتس ایداتش  یک انب رپ اخہن وپری رکانس 1 رعموضس آاسنس 02

اخہن وپری رکانسایداتش  یک انب رپ س 1 رعموضس آاسنس 02  3 رحتک اور وقتس ولعمامتس 

 4 اجونروں اور وپدوں ںیم لقن و  لمحس ولعمامتس حیحص اافلظ اک وجڑ گلانس 1 رعموضس آاسنس 02

 5 ربیق رو اور اس ےک ارثاتس ولعمامتس حیحص اافلظ اک وجڑ گلانس 1 رعموضس آاسنس 02

 6 رونشس ولعمامتس حیحص اافلظ اک وجڑ گلانس 1 رعموضس آاسنس 02

 7 دنگے اپین یک اہکینس ادراکس صتخم وجاب انھکلس 1 رعموضس آاسنس 02

س8 دنگے اپین یک اہکینس ادراکس صتخم وجاب انھکلس 1 رعموضس آاسنس 02

س9 دنگے اپین یک اہکینس ادراکس صتخم وجاب انھکلس 1 رعموضس آاسنس 02

س10 وضعویں ںیم فنتس ادراکس واضتح رکانس 2 صتخمس اوسس 05

س11 اجونروں اور وپدوں ںیم لقن و  لمحس ادراکس ایبن رکانس 2 صتخمس اوسس 05

س12 وپدوں ںیم وتیلس ادراکس واحض رکانس 2 صتخمس اوسس 05

س13 رحتک اور وقتس االطقس ااسقم انھکلس 2 صتخمس اوسس 05

س14 ربیق رو اور اس ےک ارثاتس ادراکس درہج دنبی رکانس 2 صتخمس اوسس 05

س15 رونشس االطقس واحض رکانسرفق س 2 صتخمس اوسس 05

 ام انبانس 3 لیصفتس کشمس 07

 

س16 ربیق رو اور اس ےک ارثاتس ولعمامتس ڈائ

س17 اپین اکی شیب یتمیق ولیسس ولعمامتس لکش انبانس 3 لیصفتس کشمس 07

س18 الگنجت ۔امہری زدنیگ یک ہش رگس ادراکس رہفتس ایتر رکانس 3 لیصفتس کشمس 08

 
س      

 
س      

 
س      

 
س      

س       

س       

س لمجس   30   70

س
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سزابین احمبسس

 ربمن امشرس اطبل ملع اک انمس وساالت یک دعتاد اور احلص رکدہ وجاابت یک دعتادس کس

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 

س19            

س
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می
س

س2021-س22-س

ساحلص رکدہ اشنانت اک تختس

 ربمن امشرس اطبل ملع اکانمس رحترییس زابینس ک اشنانتس یف دصس رگڈیس رشحس

       1 

       2 

       3 

       4 

       5 

       6 

       7 

       8 

       9 

       10 

       11 

       12 

       13 

       14 

       15 

       16 

       17 

       18 

       19 

       20 
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