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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 س75وہفق : سسساسنئسومضمن : سسس س6امجتع  : 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 س75وہفق : سسساسنئس سومضمن :سس س6امجتع  : س

سیک انب ء رپ  اشنانت یک یسقتساابسق/ویٹن س

سوساالتسساشنانتسسیف دصسساابسق /ویٹن ےک انمسسربمن امشرس

ساجدنار وضعہی اور ان اک ارطافسس1
س03س05 15%

سرحتک اور افولصں یک امیپئسس2
س02س03س10%

سروینش ۔اسےئ اور ااکعنسسس3
س02س05س15%

سیلجب اور رسکسس4
س02س03س10%

سانقمسیط ےک اسھت فسسس5
س02س03 10%

ساپنسس6
س02س04س15%

سامہرے ارطاف ںیم وہاسس7
س02س03 10%

سرچکا ادنر ،رچکا ابہسس8
س03س04س15%

سسسسس9

سسسسس10

سسسسس11

سسسسس12

سسسسس13

سلمجس
س18س30س100%
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س30اشنانت :سسسسسسسBLUE PRINT-اخہک  س سلینس    سس6سامجتع  : س

سٹنمس 75وہفق : سسسسسسسسسسسسسسسسساسنئس سومضمن   :

سلمجسسدمح/اہمرتسسااہظر/االطقسسیہفت/ادراکسسولعمامتسسااکویئں ےک انمسسربمنس

سوساالتسساشنانتسسلیصفتسسصتخمسسرعموضسسلیصفتسسصتخمسسرعموضسسلیصفتسسصتخمسسرعموضسسلیصفتسسصتخمسسرعموضس

س1
ساجدنار وضعہی اور ان اک ارطافس

2(1) 
       

1(3) 
   

س03س05

س2
سرحتک اور افولصں یک امیپئس

1(1) 
   

1(2) 
       

س02س03

س3
سروینش ۔اسےئ اور ااکعنسس

    
1(2) 

  
1(3) 

    
س02س05

س4
سیلجب اور رسکس

1(1) 
   

1(2) 
       

س02س03

س5
سانقمسیط ےک اسھت فسس

1(1) 
   

1(2) 
       

س02س03

س6
ساپنس

1(1) 
          

س02س04 (3)1

س7
سامہرے ارطاف ںیم وہاس

1(1) 
   

1(2) 
       

س02س03

س8
سرچکا ادنر ،رچکا ابہس

1(1) 
  

1(1) 1(2) 
       

س03س04

س9
س

              

س10
س

    
 

 
 

       

سلمجس
8(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 ابہ وساالت یک دعتاد درج ےہ۔س



www.StudyManzil.com 
 

ر  دومس-سومجمیع دقرامیپیئس

 

 سٹ
می
س

2120-س22-وسال رپہچ س-س  

 ریکی۔رسیس ۔رسیس س

 

ن
 
چ

 

ہ ن

یمیلعت لضسرساکری اردو اہرئ رپارمئی اوکسل   

س30اشنانت : سسسٹنم س س75وہفق : سسسس ساسنئس سومضمن : سسس س6امجتع  : س

سرول ربمن: سسسسسانم : سسسسسسسومرہخ:                   س

سامتم وساالت ےک وجاابت انھکل رضوری ےہ۔سرضوری دہاایت: س

ساپیک و افصیئ اکاخص ایخل ریھکس

I1سسسسسسسسسسسساخہن وپری رکو۔س۔سX3=3س

سرےنہ واےل اجونروں اک نکسم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔نکسم الہکات ےہ۔سزنیم رپ -س1

ساکی رٹیم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یٹنس رٹیم ےک ربارب وہات ےہ۔س-س2

ل وہےت ںیہ۔س-س3

 

ن
م

 اکی ربیق لیس  ںیم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رٹ

II1         دنمرہج ذلی وساالت ےک وجاب ےئیھکل۔س س۔X3=3س

س؟سنیبطق  وہےت ںیہس سنتکس سانقمسیط ںیم ہشیمہ-س4

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

س؟سالہکیت ےہسیکسزنیم ےک ارطاف ںیم وموجد وہا یک رپت -س5

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

س؟سوصرت احل دیپا وہیتکس ےہ۔س سابرش انوہےن ےس یکسیسک العےق ںیم وپرے اسل  س-6

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

III1سسسس س سسسسس        س۔ؤسوجڑ گلس۔سX3=3 

سابناتیت اور ویحان لضفس س[aسسسراتسگینس-7

س[اھکد یک ایتریسbس سوپمکنٹسس-8

س[یکسٹک اک وپداسcسسسرڈی ورمس-9

IV2سس سسسسسسوجاب ےئیھکل۔سدنمرہج ذلی وساالت ےک س س۔X6=12 

سساجدنار وضعویں یک رتشمک وصخایصت ےئھکل؟س-س10

سوجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔س
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سدوری رحتک یک دو اثمںیل ےئھکل؟س-11

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

ساثمںیل ےئھکل؟سونمر اایشء ےس یک رماد ےہ؟س-12

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

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

س[ےسک ےتہک ںیہ؟سFilamentالفٹنم ]س-س13

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

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

سوہا یک رتبیک ایبن ےئجیک؟س-س14

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

سانقمیسیط اایشء ےس یک رماد ےہ؟س-س15

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

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

IV1سسسسسسسسسان وساالت ےکلیصفت  وجاب ےئیھکل۔س س۔x3=3س

سافشف ،ریغ افشف اور مین افشف یک دو اثمںیل ےئھکل؟س-س16

سمین افشفسسریغ افشفسسافشفس

سسس

IV2سسسسسسسسسان وساالت ےکلیصفت  وجاب ےئیھکل۔س س۔x3=6 

سا رکک ےک  ہیفصت  ےک ےئک مہ یک رک ےتکس ںیہ؟ لیصفت ےئھکل؟سڑسالپکٹس ےک زایدہ اامعتسل  وک مک رکےن اور وکس-س17

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

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

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

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

 اپن اک رکچ ]آیب دور [ اک اخہک ےئچنیھک؟س-س18
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ر  دومس-سومجمیع دقرامیپیئس

 

 سٹ
می
س

2120-22-سوجایب رپہچ س-س  

 س30اشنانت : سسسٹنم س75وہفق : سس ساسنئسومضمن : سسس س6امجتع  : س

I1سسسسسسسسسسساخہن وپری رکو۔س۔سx3=3س

سزنیم رپ رےنہ واےل اجونروں اک نکسم۔۔ارض ۔۔نکسم الہکات ےہ۔س-س1

س۔۔یٹنس رٹیم ےک ربارب وہات ےہ۔س100اکی رٹیم ۔۔۔س-س2

ل وہےت ںیہ۔سدوساکی ربیق لیس  ںیم ۔۔س-س3

 

من

 ۔رٹ

II1         دنمرہج ذلی وساالت ےک وجاب ےئیھکل۔س س۔X3=3س

سنیبطق  وہےت ںیہ۔سدوسانقمسیط ںیم ہشیمہ -س4

سالہکیت ےہ۔سضفسزنیم ےک ارطاف ںیم وموجد وہا یک رپت س-س5

سیک وصرت احل دیپا وہیتکس ےہ۔ساسیل س سحقس سیسک العےق ںیم وپرے اسل  ای اس  ےس زایدہ رعےص کت ابرش ان وہےن یک وہج-س6

III1سسسس س سسسسس۔        سؤس۔وجڑ گلسX3=3 

سابناتیت اور ویحان لضفس س[aسسسراتسگینس-7

س[اھکد یک ایتریسbس سوپمکنٹسس-8

س[یکسٹک اک وپداسcسسسرڈی ورمس-9

III2سسسسسسسسوجاب ےئیھکل۔س سدنمرہج ذلی وساالت ےک صتخم س س۔X6=12س

س: ذغا اک اامعتسل ،  وشن و امن ،فنتساجدنار وضعویں یک رتشمک وصخایصت س-س10

س: یلجب ےک ےھکنپ یک رحتک ، ڑھگی یک وسویئں یک رحتک سدوری رحتک یک دو اثمںیل س-11

سونگج ،اترےس : وہ اایش وج وسرج یک رطح اینپ وخد یک روینش دیپا رکےت  ںیہ ۔الثمسونمر اایشء ےس یک رماد س-12

س۔سدےتی ںیہسیھب سے۔الفٹنم  دو ومیٹ  اتروں ےس  ڑجا وہات ےہ۔ وج اےس اہسرا س:ابرکی اتر وج روینش دیپا رکات ہس[سFilamentالفٹنم ]س-س13

سوہا یک رتبیک : آیب اخبرات ، آنجیسک ، اکرنب ڈایئ آاسکڈئ ، انرٹئونج  اور درگی ںیسیگ دوھل اور دوھاں۔س-س14

۔ایسی اایشء انقمیسیط اایشء الہکیت ںیہ۔ہ س  سانقمیسیط اایشء : وہ اایشء وج ولاہ  لکن وکابٹل یسیج   داھوتں وک اینپ رطف یتچنیھک ںیہ-س15

 انقمسیط یک دو نیبطق وہےت ںیہ۔امشل اور ونجبس

گ

 

 ن
ی

 

سن
 وپمک

 رڈیورمس

 راتسگینس
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IV3سسسسسسسسسوجاب ےئیھکل۔س سلیصفت سان وساالت ےکس س۔X1=3س

سافشف ،ریغ افشف اور مین افشف یک دو اثمںیل ےئھکل؟س س۔س16

سمین افشفسسریغ افشفسسافشفس

گ سسدویار ،ھتپسسہشیش ، وہاس

 

 ن
 سی
ی

سڑپکے ےک ڑکٹےساکذغ، سرٹ

IV3سسسسسسسسسوجاب ےئیھکل۔س سلیصفت سان وساالت ےکس س۔X2=6 

ارگ زمر ارث اک ادنہشی ان وہ۔دواکن دار وک اس ےک اامعتسل ےس روانک اور س سالپکٹس یک ویلیھتں اک مک اامعتسل رکان ۔ان اک دوابرہ اامعتسلس-س17

 ساکذغ یک یلیھت ںیم یہ اایشء وک دےنی ےک ےئل اتدیک رکان۔اسامن رخدیےن اجںیئ وت ڑپکے یک یلیھت اکا امعتسل رکان۔اایشء یک ذریخہ ےک ےئل

 ےک ےئل انجیھب ۔اہجں کت وہ ےکس ان ویلیھتں اک اامعتسل سالپکٹس یلیھت اک اامعتسل ان رکان۔ان الپ کٹس ویلیھتں وک ریغب لجس

ل

ےئ راسیکئ

سروانک۔س

ساپن اک رکچ ]آیب دور [ اک اخہکس-س18

س

س

س

س

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

س

ابدل 

ابرش

دنمسر ،دنی ]اپن 

[اتالب
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ر  دومس-سومجمیع دقرامیپیئس

 

 سٹ
می
س

2120-س22-سزابن وسایل  رپہچ س-س  

س   س10اشنانت :سسسسساسنئس سومضمن :سسس س6امجتع  : س

س؟سؤستبسن ںیم رفق س اجساجدنار اور بس-س1س

س؟سؤسدنچ اجدناروں ےک انم تبس-س2س

سنکسم یک رعتفی ایبن رکو؟س-س3س

سوماتقف یک ےہ؟س-س4س

ساسمنک یک ںیمسق واضتح رکو؟س-س5س

س؟سؤساجدناروں یک وصخایصت تبس-س6س

س؟سؤسلقن و لمح ےک ذراعئ تبس-س7س

ساملیئ اک انپ ]یلمع[س-س8س

س؟سؤسرحتک ےک ااسقم تبس س-س9س

س؟سؤس، دارئوی رحتک ،دوری رحتک یک اثمںیل تبس سیطخ رحتک س-س10س

س؟سؤسافشف اایشء مین افشف اایشء اور ریغ افشف اایشء یک اثمںیل تبس-س11س

ساسےئ یک واضتح وک؟س-س12س

س؟سؤسربیق لیس یک ےہ تبس-س13س

س؟سؤسربیق وملص اایش یک اثمںیل تبس-س14س

س؟سؤسربیق احزج اایشء یک اثمںیل تبس-س15س

س؟سؤسانقمسیط ےک قلعتم تبس-س16س

س؟سؤساپن ےک ذراعئ تبس-س17س

س؟سؤسآیب دور تبس-س18س

سابرش ےک اپن اک ظفحت ےسیک رکےت ںیہ؟س-س19س

س؟سؤسوہا ےک قلعتم تبس س-س20س

س سسسرچکے  ہک ہلئسم اک لح آپ ےسیک رکںی ےگ؟س س-س21س

س

س

س

س
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ر  -سومجمیع دقرامیپیئس

 

 سٹ
می
س

س2021-س22-سدومس

س30اشنانت : سسسٹنم س75وہفق : سس ساسنئسومضمن : سسس س6امجتع  : س

سوساہیل رپہچ اک زجتہیس

 

س وہفق/ٹنمس

 

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

سآاسنس 03  1 اجدنار وضعےع اور ان اک ارطافس ولعمامتس ایداتش  یک انب رپ اخہن وپری رکانس 1 رعموضس

 2 افولصں یک امیپئسرحتک اور س ولعمامتس ایداتش  یک انب رپ اخہن وپری رکانس 1 رعموضس آاسنس 03

 3 یلجب اور رسکس ولعمامتس ایداتش  یک انب رپ اخہن وپری رکانس 1 رعموضس آاسنس 03

 4 انقمسیط ےک اسھت رفتیس ولعمامتس ااہظر رکےت ںیہس 1 رعموضس آاسنس 03

 5 وہاس ولعمامتس ااہظر رکےت ںیہس 1 رعموضس آاسنس 03

 6 اپنس ولعمامتس ااہظر رکےت ںیہس 1 رعموضس آاسنس 03

 7 اجدنار وضعےع اور ان اک ارطافس ولعمامتس  اافلظ اک وجڑ گلانسیحصس 1 رعموضس آاسنس 03

س8 رچکا ادنر اور رچکا ابہس ولعمامتس  اافلظ اک وجڑ گلانسیحصس 1 رعموضس آاسنس 03

س9 رچکا ادنر اور رچکا ابہس ادراکس یحص اافلظ اک وجڑ گلانس 1 رعموضس آاسنس 03

س10 اجدنار وضعےع اور ان اک ارطافس ادراکس وصخایصت ایبن رکانس 2 صتخمس اوسس 05

س11 رحتک اور افولصں یک امیپئس ادراکس اثمںیل دنیس 2 صتخمس اوسس 05

س12 روینش اسےئ اور ااکعنسس ادراکس اثمںیل دنیس 2 صتخمس اوسس 05

س13 یلجب اور رسکس ادراکس ااہظر رکانس 2 صتخمس اوسس 05

س14 وہاس ادراکس وصخایصت انھکلس 2 صتخمس اوسس 05

س15 انقمسیط ےک اسھت رفتیس ادراکس ااہظر رکانس 2 صتخمس اوسس 05

06 
س16 روینش اسےئ اور ااکعنسس االطقس اثمںیل دنیس 3 لیصفتس کشمس

06 
س17 رچکا ادنر اور رچکا ابہس االطقس اےنپ ایخالت اک ااہظر رکانس 3 لیصفتس کشمس

06 
س18 اپنس اہمرتس رکانساہمرت احلص س 3 لیصفتس کشمس

 
س      

 
س      

 
س      

 
س      

س       

س       

س لمجس   30   75

س

س
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ر  -سومجمیع دقرامیپیئس

 

 سٹ
می
س

س2021-س22-سدومس

سزابن 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

س

س
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ر  -سومجمیع دقرامیپیئس

 

 سٹ
می
س

س2021-س22-سدومس

ساحلص رکدہ اشنانت اک تختس

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

       1 

       2 

       3 

       4 

       5 

       6 

       7 

       8 

       9 
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       12 

       13 

       14 

       15 
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       17 

       18 

       19 

       20 

 


