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2021-22- ریسی وصنمہب ابتمدل دت  

 امسیج اسسنئ ومضمن :        7امجتع  :         2021امہ : اتسگ 

 احمہبس ااستکیب رسرگایمں امہ ااستکیب اکنت امہ  /ہتفہ ربمن امشر

 تنطلس وایج رگن  اتسگ 1

 وایج رگن تنطلس  رمکحاونں-1

 ےک اکرانےماجانن

 

 وریغہ اک اامعتسل رکںیWhatsup , teachmintومسدیا ، 

 ں یک رہفتس انبےئ۔ؤرکانکٹ  رپ رمکحاین ےئک وہےئ رااج-1

ما  اخدنان ۔ اسولا اخدنان ۔ ولتا اخدنان-2
گ

 

ن
س

 وایج رگن رپ وکحتم رکےن واےل  

 اور اروڈیو اخدنان ےک قلعتم ولعمامت  ااٹھک ےئجیک۔

 ں یک رہفتس ایتر ےئجیک۔ؤواےل رااجتنطلس وایج رگن  قبس ںیم آےن  -3

 ڈھ[۔رکانش دوی راای۔ؤوہشمر رااج  ۔ دویراای دوم]رپاتنطلس وایج رگن ےک -4

 رام راای ےک قلعتم ایبن ےئجیک۔

ما  اخدنان ےک  تنطلس وایج رگن ےک-5
گ

 

ن
س

 ڈھ[ؤوہشمر رااج ۔ دویراای دوم]رپا 

 ۔ےک اکرانومں یک اید داہین رکےت وہےئ،کلم اریان ےک ریفس 

 دبعارلزاق یک رااج ےک  قح ںیم یک یئگ رعتفی ےک قلعتم ثحب ےئجیک۔

 ولتا اخدنن ےک وشمر رااج رکانش  دویراای  یک وہشمر رمکحاین وک ایدد اہین -6

 رکےت وہےئ ہشقن اک اشمدہہ ےئجیک۔

 ورک ٹیش لح رکان

 ایمں  لح رکاندریس یلمع یقشم رسرگ

 تنطلس وایج رگن یک -2 اتسگ 2

 رمکحاین

 امسیج  احالت

 امہرے دشی  ےک  رشتنمااظتنہیم  اظنم وکحتم یک رہفتس  ایتر رکان۔-1

 اظنم وکحتم   ےک قلعتم ولعمامت  تنطلس وایجرگن  رمکحاین ےک دور ںیم    -2

 اےٹھک رکان۔

 ورک ٹیش لح رکان

 

 دریس یلمع یقشم رسرگایمں  لح رکان
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 اعمیش احالت

 ادب وریغہ وک اجانن

 

 امہرے راییتس  وعام یک رطف ےس انمےئ اجےن واےلفلتخم-3

 دیعوں یک رہفتس  ایتر ےئجیک۔-وہتار  

 راییتس وہتار درہسہ یک اصتوری ااٹھک ےئجیک اور  اس یک اترخی-4

 ےک قلعتم ثحب ےئجیک۔ 

  قلعتم   ثحب ےئجیک۔تنطلس وایج رگن ےک اسیجم اور اعمیش احالت ےک-5

 تنطلس وایج رگن ےک وکسں  یک اصتوری ااٹھک ےئجیک اور ثحب ےئجیک۔ -6

 تنطلس وایج رگن  ےک -3  3

 نف

 نف ریمعتات

 یک انبوٹ وک اجانن

 تنطلس وایج رگنےک    نف اور نف ریمعتات  یک دنی  یک اصتوری ااٹھک رکان -1

 اور ان یک اترخی ےک قلعتم ثحب رکان ۔

 

 ورک ٹیش لح رکان

 دریس یلمع یقشم رسرگایمں  لح رکان

 ہشقن ںیم تنطلس وایج رگن یک  -4  

 رسدح یک اشندنیہ رکان

 ونجیب دنہواتسن ےک ہشقن ںیم تنطلس وایج رگن یک -1

 رسدحوں  یک اشندنیہ رکان

 ورک ٹیش لح رکان

 دریس یلمع یقشم رسرگایمں  لح رکان
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WS SS 7 NO – 1      2021-اتسگ     2021-22-ابتمدل دتریسی وصنمہب 

 اطبل ملع اک انم  :    ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رول  ربمن :   ومضمن :امسیج  اسسنئ   7امجتع  : 

 دی یئگ  وصتری ںیم وغر رکےت وہےئ ان ےک قلعتم ےئھکل؟-1

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

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

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

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

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  
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WS SS 7 NO – 2      2021-اتسگ     2021-22-ابتمدل دتریسی وصنمہب 

 اطبل ملع اک انم  :    ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رول  ربمن :   ومضمن :امسیج  اسسنئ   7امجتع  : 

وہشمر رااج ےک انم  ان ےک اخدنان  ےک اخہن  ںیم ےئھکل؟-1  

 

 

 

 

 

 

ایک آپ تنطلس وایج رگن ےک ااظتنہیم وکحتم وک وموجدہ دور یک ااظتنہیم وکحتم ےک اسھت وجڑ اگل ےتکس وہ؟-2  

 

 

 

 

 

 

 

 

۔ؤوجڑ اگل-3  
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WS SS 7 NO – 3      2021-اتسگ     2021-22-ابتمدل دتریسی وصنمہب 

 اطبل ملع اک انم  :    ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رول  ربمن :   ومضمن :امسیج  اسسنئ   7امجتع  : 

ذلی ےک دجول ںیم ااقلب  دےئ ےئگ ںیہ ۔ایک آپ رااج اک انم اور  ہی ااقلب ےنلم یک وہج ھکل ےتکس وہ؟-1  

ےنلم  یک وہجبقل   ربمن امشر بقل رااج اک انم 

 

 

 
  اچرہی

ٹ 
 

 ایواان راہیج رپیت ش
1 

 

 

 
و را

 

 ش
ھی

 وتچ دمسرا د
2 

 

 

 
 آدنرھا وھباج

3 

 

 

 
 وٹِک وکیِ 

4 

ں ےک درابر ںیم آےن واےل  ریغ یکلم ریفس    ےک انم ےئھکل؟ؤدرج ذلی  ےک رااج-2  

انمرااج اک  ریغ یکلم ریفس اک انم کلم دای ایگ ایبن  

 

 

  
ڈھ دوی راایؤرپا  

 

 

  
 رکانش دوی راای

WS SS 7 NO – 5 

ان ےک اکرانم اےنپ اافلظ ںیم ےئھکل۔-1  

:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ڈھ دوی راایؤرپا -1  

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

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

: ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رکانش دویراای-2  

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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WS SS 7 NO – 4     2021-اتسگ     2021-22-ابتمدل دتریسی وصنمہب 

 اطبل ملع اک انم  :    ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رول  ربمن :   ومضمن :امسیج  اسسنئ   7امجتع  : 

  ذلی ےک وساالت ےک وجاابت اےنپ اافلظ ںیم ےئھکل۔-ا

 رکانش دویراای ےک درابر  ےک ااٹش دوگیہیج ےک انم ےئھکل؟-1

    

    

ی  ےک وہشمر  وہگجں ےک انم ےئھکل؟-2  
 مپ
ہ

 

    

    

 تنطلس وایج رگن ےک   ریمعتات  ان وہگجں ںیم دےھکی اج ےتکس ںیہ ؟ -3

    

    

 ی  گنج  ےک ووجاہت اور ارثات ےئھکل؟-4

ٹ

گڈ

 

ن

 

ت
 رسک 

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

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

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

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

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

 ذلی ےک اخدنان ےک  ابین ےک انم ےئھکل۔-5
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WS SS 7 NO – 6     2021-اتسگ     2021-22-ابتمدل دتریسی وصنمہب 

 اطبل ملع اک انم  :    ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رول  ربمن :   ومضمن :امسیج  اسسنئ   7امجتع  : 

 ہشقن ںیم ذلی ےک اقمامت یک اشندنہی ےئجیک؟-1

 ولگنمر ۔ راوچئر ۔ وکڈنیلپ ۔ دموھرایئ ۔  اتڑ رتپی  ۔ رتویتپ 
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2021-22-ابتمدل دتریسی وصنمہب    

 ومضمن : امسیج اسسنئ        7امجتع  :         2021امہ : اتسگ 

 احمہبس ااستکیب رسرگایمں امہ ااستکیب اکنت امہ  /ہتفہ ربمن امشر

ی اعدل اشیہ اتسگ 2

 

 مپ
 ہ
ب

 

 ریفوز اشہ  اوراتج ادلنی -1

ومحمد اگواں   ےک اکرانومں ےک 

 قلعتم اجںین ےگ۔

 

 

ی اطلسن     یک ادب ۔ نف ۔  -2

 

 مپ
 ہ
ب

نف گنس رتایش ۔ریمعتات  

 اکرانےم اجانن

ونجیب دنہواتسن ےک ےشقن ںیم  -3

ی تنطلس ےک  امہ اقمامت اجانن

 

 مپ
 ہ
ب

 

 

 

 وریغہ اک اامعتسل رکںیWhatsup , teachmintومسدیا ، 

 ادلنی ریفوز اشہ   ےک قلعتم ولعمامت ااٹھک رکان۔اتج  -1

 ایتر رکواان۔ومحمد اگواں   ےک اکرانومں یک رہفتس   -2

ی اطلسونں  یک  رہفتس -3

 

 مپ
 ہ
ب

 ایتر رکواان۔وہشمر 

 امہ اشیہ اخدناونں یک رہفتس ایتر رکواان۔-4

 ےئجیک۔اربامیھ اعدل اشہ دوم دنہو ملسم یتہجکی ےک ےئل اجےن اجےت ےھت ، ثحب -5

ی اطلسن -6

 

 مپ
 ہ
ب

 یک ادب ۔ نف ۔ نف گنس رتایش ۔ریمعتات  ےک دنی  یک رہفتس  رکواان۔    

 وگل دبنگ سک ےئل وہشمر ےہ؟اجانن-7

ی اشیہ اور اعدل اشیہ  ےک ریمعتات اک امبل ایتر رکواان۔-8

 

 مپ
 ہ
ب

 

ی تنطلس ےک  امہ اقمامت یک اشندنیہ -9

 

 مپ
 ہ
ب

 رکواان۔ونجیب دنہواتسن ےک ےشقن ںیم 

 ورک ٹیش لح رکان

 دریس یلمع یقشم رسرگایمں  لح رکان
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WS SS 7 NO – 7     2021-اتسگ     2021-22-ابتمدل دتریسی وصنمہب 

 اطبل ملع اک انم  :    ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رول  ربمن :     ومضمن :امسیج  اسسنئ   7امجتع  : 

ی تنطلس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وسیعی ںیم  اقمئ وہیئ۔-1

 

 مپ
 ہ
ب

 

ی اخدنان اک ابین ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اھت۔-2

 

 مپ
 ہ
ب

 

 اطلسن دمحم اشہ وسم اک وہشمر وزری اٰیلع ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اھت۔-3

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ۔دانی اک دورسا ڑبا دبنگ ۔-4

 رکانکٹ ےک ےلہپ ملسم  رمکحان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےھت۔-5

ی تنطلس ےک وہشمر   رمکحاونں یک رہفتس انبےئ؟-6

 

 مپ
 ہ
ب

 

    

    

WS SS 7 NO – 8 

 دےئ ےئگ وااعقت وک  رتبیت وار ےئھکل؟-1

 وگل دبنگ یک ریمعت-1

 دیبر ںیم دمرہس اک ایقم-2

 اربامیہ روہض  یک ریمعت-3

ی تنطلس اک  ایقم-4

 

 مپ
 ہ
ب

 

 رکےک  وجڑ  رک ےئھکل۔حیحص وجاب اک ااختنب -2

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  [اترخی رفہتشa    اربامیھ اعدل اشہ دوم   -1

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  [اتکب ونرسb    وتروے رنارہی  -2

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   [یلع انہمc     رفہتش -3

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  [وتروے راامنیئd     دبعاہلل -4

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  [اربامیھ انہمe     الم رصنیت  -5

 ذلی ںیم  اجیبوپر اعدل اشیہ  رمکحان ےک انم دےئ ےئگ ںیہ  ان اک دور بک ےس بک کت اھت ےئھکل۔-3

 دور وکحتم اعدل  اشیہ  رمکحان ےک انم ربمن امشر

  ویفص اعدل اشہ 1

  الیعٰمس اعدل اشہ  2

  اربامیھ اعدل اشہ اول 3

  یلع اعدل اشہ اول 4

  اربامیھ اعدل اشہ دوم 5

  دمحم اعدل اشہ 6

  یلع اعدل اشہ دوم 7

  دنکسر اعدل اشہ 8

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔-1

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔-2

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔-3

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔-4
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WS SS 7 NO – 9     2021-اتسگ     2021-22-ابتمدل دتریسی وصنمہب 

 اطبل ملع اک انم  :    ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رول  ربمن :   ومضمن :امسیج  اسسنئ   7امجتع  : 

ی دور ےک اشرعوں ےک انم دےئ ےئگ ںیہ  ان ےک اصتفین ےئھکل؟-1

 

 مپ
 ہ
ب

 

 اصتفین اشرع ربمن امشر

  رفہتش 1

  دبعاہلل 2

  اّلُم رصنیت 3

  وتروےررارہی 4

 دےئ ےئگ ںیہ حیحص طلغ یک انشتخ ےئجیک۔وگل دبنگ ےک قلعت ےس ذلی ںیم ےلمج -2

 ربمن امشر
 حیحص ای طلغ اک اشنن وگل دبنگ ےس قلعتم ےلمج

1 
 ن رک  ومحمد ےن اجیبوپر ںیم

ٹ

 وک    اعیل اشن وگل دبنگ ریمعت رکواای۔  1956اربامیھ روہض  ےس یھب اعیل اشن امعرت انبےن یک ٹ
 

  اس ےک درایمن ںیم    وعیس دبنگ ےہ۔ 2

  دبنگ ےک ادنر وین ےصح ںیم رسوگیش  داالن ےہ۔ 3

  ہی اس دور یک یکینکت  الصتیح اک آہنیئ ےہ۔ 4

  وگل دبنگ داین اک رسیتا ڑبا دبنگ ےہ۔ 5

  وگل دبنگ اھبرت اک دورسا ڑبا دبنگ ےہ۔ 6

WS SS 7 NO – 10 

 ذلی ےک اقمامت یک دےئ ےئگ ہشقن ںیم اشندنیہ ےئجیک؟-1

اتیل وکٹ-4 ادمح رگن-3 ربلکیگ-2 وایجوپر -1

studymanzil.com


SHAFIULLA GUHPS HANCHINKERE SIRSI   studymanzil.com 

 

WS SS 7 NO – 11         2021-اتسگ       2021-22-ابتمدل دتریسی وصنمہب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رول  ربمن :اطبل ملع اک انم  :       ومضمن :امسیج  اسسنئ       7امجتع  : 
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2021-22-ابتمدل دتریسی وصنمہب    

 ومضمن : امسیج اسسنئ        7امجتع  :         2021امہ : اتسگ 

 احمہبس ااستکیب رسرگایمں امہ ااستکیب اکنت امہ  /ہتفہ ربمن امشر

 رہشتی اتسگ 3

 امہرا دوتسر

 دوتسر ےک ینعم اور اتیمہ-1

 اجانن

 یک اتیمہ  دیہمت دوتسر یک-2

 اجانن

 اھبرت ےک دوتسر ےک-3

 امہ وصخایصت اجانن اور

 رساانہ۔

 دوتسر اسزی ںیم  ہصح -4

 ےنیل واےل   ایصخشت 

 ےک قلعتم اجانن

 وہمجرتی اک وہفمم اجانن-5

 امتم ذمابہ اسموی ںیہ-6

 اس ےک  ہطقنء رظن   وک ھجمس رک 

 وریغہ اک اامعتسل رکںیWhatsup , teachmintومسدیا ، 

 وقیم وہتار وں یک رہفتس ایتر رکواان۔-1

 

 

 دوتسر ےک ینعم اور اتیمہ ےک قلعتم ثحب رکاان۔ -2

 

 دوتسر یک وجتزیات وک ااٹھک رکان۔-3

 

 دوتسر یک دیہمت ںیم درج اوصل و وضاتب  ےک قلعتم ثحب رکان۔-4

 

 

 اھبرت ےک دوتسر یک امہ وصخایصت یک رہفتس ایتر رکواان۔ -5

 

 اےٹھک رکان۔ دوسر اسز  یٹیمک ےک ربممان یک اصتوری  -6

 

 ورک ٹیش لح رکان

 دریس یلمع یقشم رسرگایمں  لح رکان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورک ٹیش لح رکان

 یلمع یقشم رسرگایمں  لح رکاندریس 
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 روز رمہ زدنیگ ںیم لمع رکان۔ 

  زعت رکےن  اک راحجندوتسر یک-7

 دیپا  رکان

 

 اینبدی وقحق اور رفاضئ  4

 

اھبرت یک رہشویں وک رفامہ -1

ن ا دی وقحق اور رفاضئ

 

 ن ی
ہ
 رکد

 وک انھجمس

رفامہ رکدہ اینبدی  دوتسر  ںیم-2

وقحق اور رفاضئ وک ھجمس رک  ان رپ 

 لمع رکےن ےک ےئل ایتر  رانہ۔

اےنپ وقحق وک  احلص رکےن -3

ںیم وکیئ دتق شیپ آےئ وت   اےنپ 

 وقحق وک اپےن ےک    وضاتب  اجانن۔

 

 اینبدی وقحق  ےک وہفمم  ےک قلعتم ثحب رکان۔-1

 اینبدی وقحق یک رہفتس ایتر رکواان۔ -2

 دی وقحق اور رفاضئ یک اتیمہ  ےک قلعتم ثحب رکان۔اینب -3

 رفاضئ یک رہفتس ایتر رکان۔ اینبدی  رہ اکی رہشی ےک-4

 رہشی اےنپ اینبدی  رفاضئ رپ لمع ان رکےن یک وصرت احل یک  رہفتس ایتر رکواےئ۔-5

 

 

 ورک ٹیش لح رکان

 دریس یلمع یقشم رسرگایمں  لح رکان
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WS SS 7 NO – 12     2021-اتسگ     2021-22-ابتمدل دتریسی وصنمہب 

 اطبل ملع اک انم  :    ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رول  ربمن :   ومضمن :امسیج  اسسنئ   7امجتع  : 

I-ذلی ےک وساالت ےک وجاابت ےئھکل۔ 

 دوتسر ےسک ےتہک ںیہ؟-1

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

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

 دنہواتسن ےک ےلہپ  وزری اقونن وکن ےھت؟-2

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

 اھبرت اپرامیلن  ےک دو اویان ےک انم ےئھکل؟-3

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

 امہرے وقیم وہتاروں ےک انم ےئھکل؟-4

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

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

 فیعض ارمعل رہشی ےس ایک رماد ےہ؟-5

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

 داین اک بس ےس ڑبا وہمجری کلم  وکاسن ےہ؟-6

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

 اھبرت اک دوتسر بک لمع ںیم آای؟-7

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

 وجڑ اگل رک ےئھکل۔ -8

 A     B     وجاابت 

ڈ ر رپاسد-1

 

 ن
ی ج 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   یٹیمک  ےک دصروسمدہ [دوتسر a   ڈارٹک ابوب را

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   دوتسر  اسز ایلبمس   ےک دصر [b   ڈارٹک یب ۔ آر ۔ اڈیبمرک-2

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    اسل c]18    وجارہ الل رہنو -3

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    [ےلہپ وزری امظع d   راےئ ددنہاگن  یک رمع-4

studymanzil.com


SHAFIULLA GUHPS HANCHINKERE SIRSI   studymanzil.com 

WS SS 7 NO – 13     2021-اتسگ     2021-22-ابتمدل دتریسی وصنمہب 

 اطبل ملع اک انم  :    ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رول  ربمن :   ومضمن :امسیج  اسسنئ   7امجتع  : 

 انم ےئھکل۔دوتسر اسز  یٹیمک ےک ربممان یک اصتوری درج ذلی دےئ ےئگ ںیہ اچہپن رک ان ےک -1

 وصتری

   

    انم

WS SS 7 NO – 14 

I-دنمرہج ذلی وساالت ےک وجاابت ےئھکل۔ 

 اھبرت ےک دوسر یک اتیمہ ایک ےہ؟-1

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

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

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

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

 اھبرت ےک دوتسر ےک امہ وصخایصت    ےئھکل؟-2

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

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

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

    لمع ےئک اجےن واےل رفاضئ ےئھکل؟آپ ےک دشی ےک ےئل-3

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

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

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

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

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

WS SS 7 NO – 15 

 دوتسر  یک دیہمت وک اکی اچرٹ ںیم اپسچں ےئجیک؟ اھبرت ےک -1
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WS SS 7 NO –16      2021-اتسگ     2021-22-ابتمدل دتریسی وصنمہب 

 اطبل ملع اک انم  :    ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رول  ربمن :   ومضمن :امسیج  اسسنئ   7امجتع  : 

 رےتھک ںیہ دےئ ےئگ  ابسک ںیم ےئھکل۔ےچین دےئ ےئگ ایبانت   وکےسن اینبدی وقحق ےس قلعت -1

 

II-رام ںیم اینبدی وقحق ےئھکل۔

گ

 ذلی ںیم دےئ ےئگ ڈائ

 

 وقحق ایبن ربمن امشر

  رپانم   االجس  االجس دقعنم رکےن یک آزادی  1

  اوتیلقں ےک ذمبہ و زابونں افمدات اک ظفحت: 2

  رغوبیں ۔ وعروتں ۔  وچبں اور زمکوروں  رپ ااصحتسل ان رکان: 3

  اقونن  یک رظن ںیم بس ربارب  ںیہ : 4

  اینبدی وقحق یک  قح یفلت وہ وت  رہشی دعاتل ںیم  دقمہم درج رک اتکس ےہ: 5
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