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ر  دوم ۔ 

 

 سٹ
می
س

 2021-22ومجمیع دقرامیپیئ ۔

 ریکی۔رسیس ۔رسیس یمیلعت لض 

 

ن
 
چ

 

ہ ن

 رساکری اردو اہرئ رپارمئی اوکسل 

 30اشنانت :     ٹنم    75وہفق :     اسنئ امسیج  ومضمن :    7امجتع  :  

 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 :    اسنئ امسیج    ومضمن :    7امجتع  :  

 یک انب ء رپ  اشنانت یک یسقت اابسق/ویٹن  

 وساالت  اشنانت  یف دص  اابسق /ویٹن ےک انم  ربمن امشر 

    اتری  

 دنہواتسن ںیم الہ ویروپ  1
7% 2 2 

 دنہواتسن ںیم ارگنزیوں اک ایسیس رعوج  2
10% 3 1 

 ارثات ارگنزیی وکحتم ےک   3
7% 2 2 

 امسیج اور ذمیبہ االصاحت  4
7% 2 1 

 آزادی یک دجوہج  5
10% 3 2 

 رکانکٹ امسج ےک احیم رحتیکی  6
7% 2 2 

 رکانکٹ ااصتقدی اور امسیج دبتلی  7
10% 3 1 

 آزادی یک دجوہج ںیم وخایت  8
10% 3 1 

 دحتمہ رکانکٹ اور رسدحی اسمئ  9
6% 2 2 

    رہشی  

 امہری دافیع وفج  10
6% 2 1 

 دوتسر یک رتامیمت  11
6% 2 1 

    رجایف  

 آرٹسایلی اکی ومہار رباظع  12
7% 2 1 

 ااٹنراکیٹک ۔دیفس رباظع  13
7% 2 1 

 لمج 
100% 30 18 
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 30اشنانت :        BLUE PRINT- اخہک     لین       7 امجتع  :  

 ٹنم 75وہفق :                 ومضمن   :امسیج اسنئ 

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

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

1 
 الہ ویروپ دنہواتسن ںیم  

2(1) 
           

2 2 

 دنہواتسن ںیم ارگنزیوں اک ایسیس رعوج  2
        

1(3) 
   

3 1 

3 
 ارگنزیی وکحتم ےک ارثات 

2(1) 
           

2 2 

4 
     امسیج اور ذمیبہ االصاحت 

1(2) 
       

2 1 

5 
 آزادی یک دجوہج 

1(1) 
   

1(2) 
       

3 2 

6 
 رحتیکی رکانکٹ امسج ےک احیم  

2(1) 
           

2 2 

7 
            رکانکٹ ااصتقدی اور امسیج دبتلی 

1(3) 3 1 

8 
        آزادی یک دجوہج ںیم وخایت 

1(3) 
    

3 1 

9 
 دحتمہ رکانکٹ اور رسدحی اسمئ 

1(1) 
  

1(1) 
        

2 2 

10 
     امہری دافیع وفج 

1(2) 
 

 
     

2 1 

11 
     دوتسر یک رتامیمت 

1(2) 
 

 
     

2 1 

12 
     آرٹسایلی اکی ومہار رباظع 

1(2) 
 

 
     

2 1 

13 
     ااٹنراکیٹک ۔دیفس رباظع 

1(2) 
 

 
     

2 1 

 لمج 
8(1) 

  
1(1) 6(2) 

  
1(3) 1(3) 

  
1(3) 30 18 

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

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

 

 سٹ
می
س

2120- 22- وسال رپہچ  -   

 ریکی۔رسیس ۔رسیس یمیلعت لض 

 

ن
 
چ

 

ہ ن

 رساکری اردو اہرئ رپارمئی اوکسل 

 30اشنانت :    ٹنم    75وہفق :       اسنئ    امسیج  ومضمن :  7امجتع  :  

 رول ربمن:      انم :        ومرہخ:                    

 امتم وساالت ےک وجاابت انھکل رضوری ےہ۔ رضوری دہاایت:  

 اپیک و افصیئ اکاخص ایخل ریھک 

I 3            ۔اخہن وپری رکو۔X1=3 

 دنہواتسن اک رحبی راہتس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےن درایتف ایک۔ - 1

و ی ںیم اقمئ وہیئ۔ ارگنزی اٹسی - 2
س
ع

 اڈنیای ینپمک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 وصحمل ااٹھک رکےن  لینیم  اک رطہقی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےن اجری ایک۔ -3

II 3            ۔         ؤ ۔وجڑ گلX1=3 

4 - 

 
 

  
 ذنریاصح [ a    ومیل ب

 ارگنزیی یلعت [ b   رحتکی   دنہواتسن وھچڑ اجو  - 5

 c]1942   اچنپی راج اظنم - 6

III 3         دنمرہج ذلی وساالت ےک   وجاب ےئیھکل۔   ۔X1=3 

 اوکیپ رحتکی ےس ایک رمادےہ؟ -7

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

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

 میظع رایتس وسیمر بک ووجد ںیم آیئ؟ - 8

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

 امہری رایتس اک "رکانکٹ " انم سک ےن اور بک دای؟ - 9

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

IV 6          ۔ ان وساالت ےکصتخموجاب ےئیھکل   ۔X2=12 

 املسمونں یک االصح ںیم  رسدیس ادمح اخن اک رکدارایک ےہ؟   - 10

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 الل ۔ابل ۔ اپل انیم وبقمل وقیم رامنہ وک ن ےھت؟ - 11

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

 دافیع  اوفاج ےک ےبعش وکےسن ںیہ؟ - 12

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

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

 دنہواتسن ےک دوتسر ےک رتیمیم رطےقی وکےسن ںیہ؟ - 13

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

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

 وکن  وکیسن ںیہ؟    یک امہ یلصف آرٹسایلی - 14

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

 رباظع ااٹنراکیٹک وک دیفس رباظع اہک اجات ےہ ۔ویکں؟ - 15

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

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

V - 1         دنمرہج ذلی وساالت ےک صتخم  وجاب ےئیھکل۔X3=3 

 اتنجئ ایک ےھت؟ دہع اعموتن ےک  - 16

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

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

VI - 2         ان وساالت ےکلیصفت  وجاب ےئیھکل۔X3=6 

لااحت رتمیم اٹکی ڈنیل - 17

 

ت
ص
 ےک امہ اکنت ایک ںیہ؟   1974رافیرسم اراض ا

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

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

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

 آزادی یک دجوہج ںیم امہ رکدار اھبنےن وایل وخایت ےک انم ےئھکل؟ -18

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ر  دوم - ومجمیع دقرامیپیئ 

 

 سٹ
می
س

2120-22- وجایب رپہچ  -   

  30اشنانت :    ٹنم    75وہفق :     اسنئ   امسیجومضمن :   7امجتع  :  

I 3            ۔اخہن وپری رکو۔X1=3 

 ۔۔۔۔۔۔ےن درایتف ایک۔ واوکسڈی اگام دنہواتسن اک رحبی راہتس ۔۔۔۔۔ - 1

و ی ںیم اقمئ وہیئ۔ 1600ارگنزی اٹسی اڈنیای ینپمک ۔۔۔ - 2
س
ع

 ۔۔۔۔

 وصحمل ااٹھک رکےن  لینیم  اک رطہقی ۔۔۔۔۔ -3

 

ز
گ

 

 ت
ی

 

ت
 س
ہ ی

 ۔۔ےن اجری ایک۔ وارن 

II 3            ۔         ؤ ۔وجڑ گلX1=3 

4 - 

 
 

  
 ذنریاصح [ a    ومیل ب

 ارگنزیی یلعت [ b   دنہواتسن وھچڑ اجو  رحتکی - 5

 c]1942   اچنپی راج اظنم - 6

III 3         دنمرہج ذلی وساالت ےک   وجاب ےئیھکل۔   ۔X1=3 

 اوکیپ رحتکی ےس ایک رمادےہ؟ -7

  ابدی وک روےنک ےک ےئل   وجاب 
 
 دنہواتسن ےک فلتخم العوقں ںیم وکپچ ای اوکیپ رحتکی رشوع وہیئ :ڑیپ وپدوں وک اچبےن اور ڑباھےن یک رغض ےس اور  ڑیپوں ک

 میظع رایتس وسیمر بک ووجد ںیم آیئ؟ - 8

 وکووجد ںیم آیئ۔   1956ونربم  1میظع رایتس وسیمر    وجاب: 

 امہری رایتس اک "رکانکٹ " انم سک ےن اور بک دای؟ - 9

 دای۔ 1973ونربم وک 1۔دویراج ارس ےن   امہری رایتس اک "رکانکٹ " انم وزری اٰیلع ڈی    وجاب: 

IV 6         ان وساالت ےکصتخموجاب ےئیھکل۔   ۔X2=12 

 املسمونں یک االصح ںیم  رسدیس ادمح اخن اک رکدارایک ےہ؟   - 10

 فک وساسیٹئ[، یلع ڈگھ اویٹیٹسنٹ زیگٹی  : وجاب 
ی

 

ی

 

ت

 

ئ

  وساسیٹئ]اس

 

ن

 

 س
سلی

 

ن

 اابخر،یلع ڈگھ ملسم ویوینرٹس ریثکازدواج یک اخمتفل،الطق رمس یک اخمتفل،رٹا

 الل ۔ابل ۔ اپل انیم وبقمل وقیم رامنہ وک ن ےھت؟ - 11

 دنچر اپل وجاب: 

 

 
  

 راےئ ۔ابال اگنگ درھ کلت ۔ ب

 

چ ی ت
ل

 الہل 

 دافیع  اوفاج ےک ےبعش وکےسن ںیہ؟ - 12

 دافیع وفج ےک یت ےبعش ںیہ ۔ربی وفج ،رحبی وفج، وہایئ وفج وجاب: 

 رتیمیم رطےقی وکےسن ںیہ؟ دنہواتسن ےک دوتسر ےک  - 13

 ارگنزیی یلعت 

1942 

 ذنریاصح 
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۔وصخمص ارثکیتی رتیمیم رطیقی۔وصخمص ارثکی ےک اسھت مک ازمک آدےھ ےس زایدہ رایوتسں یک وظنمری احلص  :آاسن ارثکیتی رتیمیم رطیقی  وجاب 

 رکےت وہےئ رتیمیم رطہقی 

 آرٹسایلی یک امہ یلصف وکن  وکیسن ںیہ؟ - 14

 ابمتوک ،انگ،وہیگں ،بیس ،اپکس وجاب: 

 رباظع ااٹنراکیٹک وک دیفس رباظع اہک اجات ےہ ۔ویکں؟ - 15

 یف دص ہصح ربف ےس ڈاکھ وہا ےہ   رہ رطف دیفس ہی رظن آات ےہ  اس ےئل دیفس رباظع اہک اجات ےہ۔   98رباظع ااٹنراکیٹک اک  وجاب: 

V - 1         دنمرہج ذلی وساالت ےک صتخم  وجاب ےئیھکل۔X3=3 

 ایک ےھت؟ دہع اعموتن ےک اتنجئ - 16

۔اس اعمدہے وک میلست  :وفیج  رخچ ےک اھبری وبھج ےن دنہواتسین رایوتسں وک اعمیش وطر رپ زمکور رکدای۔ارگنزیوں ےن یئک العوقں وک اےنپ ےضبق ںیم رک ایل  وجاب 

 رکےن واےل رایوتسں ےن اانپ  ادتقار وھک دای 

VI - 2         ان وساالت ےکلیصفت  وجاب ےئیھکل۔X3=6 

لااحت رتمیم اٹکی - 17

 

ت
ص
 ےک امہ اکنت ایک ںیہ؟   1974ڈنیل رافیرسم اراض ا

یمتح اھت  اس ہلصیف ےک  :رہ مسق ےک رکاہی داری وک ردرکدای ایگ۔اسکسجن زنیم رپ اکتش  رکات اھت اس رپ قح امجےن اک ومعق رفامہ ایک ایگ۔رٹایئ ویبلن اک ہلصیف وجاب 

 یتکس یھت۔ الخف دعاتل اعہیل ںیم یہ  رعض دارئ یک اج

 آزادی یک دجوہج ںیم امہ رکدار اھبنےن وایل وخایت ےک انم ےئھکل؟ -18

 راین ااکب دویی ۔البری دسام۔المک دویی وٹچ اپ دایھےئ۔وشیدرھامدااپس۔اوام ابیئ دنکاوپرا وجاب: 
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ر  دوم - ومجمیع دقرامیپیئ 

 

 سٹ
می
س

2120- 22- زابین وسایل  رپہچ  -   

     10اشنانت :     اسنئ امس یج    ومضمن :     7امجتع  :  

 رفاویسیسنں ےک اجتریت رمازک ےک انم اتبےئ؟ - 1

 دنہواتسن ںیم رپاگتویلں ےک زوال ےک ووجاہت ایبن ےئجیک؟ - 2

 رسکب گنج سک سک ےک درایمن وہیئ؟ - 3

 ہلئسم ااحلق وک سک ےن اجری ایک؟ - 4

 الپیس ےک گنج ےک ووجاہت ایک ےھت؟ - 5

 اسکن رطز ےسک ےتہک ںیہ؟ - 6

 ںیم اقمئ ےئک ےئگ ویوینرایٹسں وکن وکیسن ںیہ؟   1857- 7

 ارگنزی یمیلعت اظنم ےک اتنجئ ایک ںیہ؟ - 8

 راہج رام ومنہ راےئ۔آامترام اپڈنوراگن۔ویجیت اب وپےل۔وسایم دایدننرسوسیت۔وسایم وواکی دنن۔رسدیس ادمح اخن - - 9]ان ےک قلعتم اتبےئ[ 

  رمکحان وکن ےھت؟ یلہپ گنج آزادی ںیم  ہصح ےنیل واےل  ےلہپ غم - 9

 دنہواتسن یک یلہپ گنج آزادی یک ووجاہت ایبن ےئجیک؟ - 10

 ایلجن واال ابغ اسہہن ایک اھت؟ - 11

ہ د  ںیم ہصح ےنیل واےل یسک اکی ڈیلر ےک قلعتم اتبےئ؟ - 12
ج 
ع

 آزادی یک دج

 کی ان ےک قلعتم اتبےئ۔اموحایلیت رحتکی۔رحتکی وخایت۔اسکونں یک رحتکی ۔ دتل رحتکی۔وگاکک رحت - 13

اام ےک قلعتم اتبےئ۔ - 14

 

ظ

 

ی  اچنپی راج 

لااحت ےک ینعم ایک ںیہ؟ - 15

 

ت
ص
 اراض ا

 ۔ااصتقدی اکاکتشری ایک ےہ؟ 16

 ربی وفج ۔رحبی وفج ۔وہایئ وفج ےک قلعتم اتبےئ؟ - 17

 اعمون دافیع وفج  دےتس وکن وکےسن ںیہ ؟ - 18

 دوتسر یک رتمیم ےس ایک رماد ےہ؟ - 19

 رہبق ےس قلعتم اتبےئ؟ آرٹسایلی ےک لحم ووقع اور  - 20

 آرٹسایلییک امہ ںیتعنص وکیسن ںیہ؟ - 21

 رباظع ااٹناکیٹک ےک رجاایفیئ وصخایصت ایبن ےئجیک؟ - 22
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 سٹ
می
س

 2021- 22- دوم 

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

 وساہیل رپہچ اک زجتہی 

 

  وہفق/ٹنم 

 

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

 1 دنہواتسن ںیم الہ ویروپ  ولعمامت  ایداتش  یک انب رپ اخہن وپری رکان  1 رعموض  آاسن  03

 2 دنہواتسن ںیم الہ ویروپ  ولعمامت  ایداتش  یک انب رپ اخہن وپری رکان  1 رعموض  آاسن  03

انب رپ اخہن وپری رکان ایداتش  یک   1 رعموض  آاسن  03  3 ارگنزیی وکحتم ےک ارثات  ولعمامت  

 4 ارگنزیی وکحتم ےک ارثات  ولعمامت  حیحص اافلظ اک وجڑ گلان  1 رعموض  آاسن  03

 5 آزادی یک دجوہج  ولعمامت  حیحص اافلظ اک وجڑ گلان  1 رعموض  آاسن  03

 6 رکانکٹ امسج ےک احیم رحتیکی  ولعمامت  حیحص اافلظ اک وجڑ گلان  1 رعموض  آاسن  03

 7 رکانکٹ امسج ےک احیم رحتیکی  ولعمامت  صتخم وجاب انھکل  1 رعموض  آاسن  03

 8 دحتمہ رکانکٹ اور رسدحی اسمئ  ولعمامت  صتخم وجاب انھکل  1 رعموض  آاسن  03

 9 دحتمہ رکانکٹ اور رسدحی اسمئ  ادراک  صتخم وجاب انھکل  1 رعموض  آاسن  03

 10 امسیج اور ذمیبہ االصاحت  ادراک  واضتح رکان  2 صتخم  اوس  05

 11 آزادی یک دجوہج  ادراک  ااہظر رکان  2 صتخم  اوس  05

 12 امہری دافیع وفج  ادراک  ااہظر رکان  2 صتخم  اوس  05

 13 دوتسر یک رتامیمت  ادراک  ااہظر رکان  2 صتخم  اوس  05

 14 آرٹسایلی اکی ومہار رباظع  ادراک  ااہظر رکان  2 صتخم  اوس  05

 15 ااٹنراکیٹک ۔دیفس رباظع  ادراک  وہج اتبان  2 صتخم  اوس  05

06 
 دنہواتسن ںیم ارگنزیوں اک ایسیس رعوج  اہمرت  ایبن رکان  3 لیصفت  کشم 

16 

06 
 17 رکانکٹ ااصتقدی اور امسیج دبتلی  االطق  ایبن رکان  3 لیصفت  کشم 

06 
 18 آزادی یک دجوہج ںیم وخایت  االطق  رہفتس ایتر رکان  3 لیصفت  کشم 

 
      19 

 
      20 

 
      21 

 
      22 

       23 

       24 

  لمج    30   75
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 سٹ
می
س

 2021- 22- دوم 

 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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 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 

 


