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ر  دوم ۔س

 

 سٹ
می
س

س2021-22ومجمیع دقرامیپیئ ۔

س

س30اشنانت : سسسٹنم س س75وہفق : سسساسنئسومضمن : سسس س8امجتع  : س

سرپ  اشنانت یک یسقتساقمدص یک انب ء س

سوساالت یک دعتادسساشنانتسسیف دصسساقمدصسسربمن امشرس

سولعمامتسس1
30% 09 09 

سیہفتس/ادراکسس2
40% 12 06 

ساالطق/ااہظرسس3
20% 06 02 

ساہمرتسس4
10% 03 01 

سلمجسس5
100% 30 18 

 

سیک انب ء رپ  اشنانت یک یسقتسوساالت س

سدعتادسوساالت یک سساشنانتسسیف دصسسونیعسسربمن امشرس

سرعموضسس1
30% 09 09 

سصتخمسس2
40% 12 06 

سلیصفتسس3
30% 09 03 

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 : سسسومضمن : اسنئسسس س8امجتع  : س

سیک انب ء رپ  اشنانت یک یسقتساابسق/ویٹن س

سوساالتسساشنانتسسیف دصسساابسق /ویٹن ےک انمسسربمن امشرس

سارتحاق اور لسس1
س02س03 10%

سےیلخأان یک استخ اور اکمسس2
س02 03س10%

ں وتیلسس3
 
می

ساجونروں
س02 03س10%

سونوجاین یک آدم آدمسس4
س02 03س10%

سربیق رو ےک ایمیکیئ ارثاتسس5
س02 03س10%

سھچک دقریت اظمہسس6
س02 04س13%

سرونشسس7
س02 05 17%

ساتسرے اور اظنم سمشسس8
س02 02س07%

سوہا اور اپین یک آلدگسس9
س02 04س13%

سسسسس10

سسسسس11

سسسسس12

سسسسس13

سلمجس
س18س30س100%
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س30اشنانت :سسسسسسسBLUE PRINT-اخہک  س سلینس    سس8سامجتع  : س

سٹنمس 75وہفق : سسسسسسسسسسسسسسسسسومضمن   : اسنئس

سلمجسسدمح/اہمرتسسااہظر/االطقسسیہفت/ادراکسسولعمامتسسااکویئں ےک انمسسربمنس

سوساالتسساشنانتسسلیصفتسسصتخمسسرعموضسسلیصفتسسصتخمسسرعموضسسلیصفتسسصتخمسسرعموضسسلیصفتسسصتخمسسرعموضس

س1
سارتحاق اور لس

1(1) 
   

1(2) 
       

س02س03

س2
سےیلخأان یک استخ اور اکمس

1(1) 
   

1(2) 
       

س02 03

س3
ں وتیلس

 
می

ساجونروں
1(1) 

   
1(2) 

       
س02 03

س4
سونوجاین یک آدم آدمس

1(1) 
   

1(2) 
       

س02 03

س5
سربیق رو ےک ایمیکیئ ارثاتس

1(1) 
   

1(2) 
       

س02 03

س6
سھچک دقریت اظمہس

1(1) 
       

1(3) 
   

س02 04

س7
    سرونشس

1(2) 
      

س02 05 (3)1

س8
ساتسرے اور اظنم سمشس

2(1) 
           

س02 02

س9
سوہا اور اپین یک آلدگس

1(1) 
       

1(3) 
   

س02 04

س10
س

    
 

 
 

     
س

 

سلمجس
9(1) 

   
6(2) 

   
2(3) 

  
1(3) 30 18 

9(9) 6(12) 2(6) 1(3) 

 

س

سونٹ : وقس  ےک ادنر اشنانت اور وقس ےک ابہ وساالت یک دعتاد درج ےہ۔س
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ر  دومس-سومجمیع دقرامیپیئس

 

 سٹ
می
س

2120-س22-سوسال رپہچ س-س  

س30اشنانت : سسسٹنم س س75وہفق : سسسس ساسنئس سومضمن : سسس س8امجتع  : س

سرول ربمن: سسسسسانم : سسسسسسسومرہخ:                   س

I3سسسسسسسسسسسس۔س سی یجیکس۔اخہن ُپسX1=3س

س۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےہ۔سرھگوں ںیم اامعتسل وہےن واال اعم رقیق ادنیھس-س1

س۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےہ۔سوسرج ےس بس ےس زایدہ افہلص رپ واعق ایسرہس-س2

س۔سارثات دیپا وہےت ںیہس س۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔س سیسک ولحمل ںیم ربیق رو زگرےن رپ س-س3

II3سسسس سس۔        ساسےنم طلغ اشنن اگلوسحیحص ایبن ےک اسےنم حیحص اور طلغ ایبن ےک س۔سX1=3 

سالضعیت ہیلخ اشخ دار وہات ےہ۔س-س4

ساابیم ںیم ایلکان ےک ذرےعی وتیل وہیت ےہ۔س-س5

سززللں یک نشیپ وگیئ  یک اجیتکس ےہ۔س-6

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

س؟سےنیپ ےک القئ اپین ایک ےہس-س7

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

س؟ساظنم سمش ےک ایسروں ےک انم ھکلس-س8

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

س؟سیک وتعیس ئیجیکس س HIV س-س9

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

IV6سسسسسسسسسوجاب ےئیھکل۔سصتخمسان وساالت ےکس س۔سX2=12 

سںیمسق وکن وکیسن ںیہ؟ساور ان یک ؟سارتحاق ےسک ےتہک ںیہس س-س10

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

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

س؟سحض یجیکسواس سابناتیت ہیلخ اور ویحاین ہیلخ ےک درایمن وکیئ دو رفقس-س11

سویحاین  ہیلخسسابناتیت ہیلخس

سس

سس
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ت  س-س12
قلّ

 

ساثمںیل شیپ یجیک؟س؟سایک ےہس(Metamorphasis)ت

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

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

س؟سیک رعتفی یجیکس(Adolescence)ونوجاین  س-س13

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

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

س؟سنج رپ ربیق عملم اکری یک یئگ ےہس ساےنپ ارطاف وموجد اایش یک رہفتس ایتر یجیکس-14

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

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

س؟سااکعنس ےک وقانین اتبیئس-س15

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

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

V3سسسسسسسسسدنمرہج ذلی وساالت ےک صتخم  وجاب ےئیھکل۔س-سX3=3س

 اترےت وتق یھبک یھبک ٹچ ٹچ یک آواز انسیئ دیتی ےہ ۔واضتح یجیک؟سوسرٹئ ا سرسدویں ںیم س-س16

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

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

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

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

سےئجیک؟س سز ارث وک اےنپ اافلظ ںیم ایبن رگنی اہو-س17

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

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

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

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

س

س[ساگل ہحفص اک اامعتسل یجیکس؟]سااسنین آھکن یک اکی انزمد لکش انبیئس-س18
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ر  دومس-سدقرامیپیئسومجمیع س

 

 سٹ
می
س

2120-22-سوجایب رپہچ س-س  

 س30اشنانت : سسسٹنم س س75وہفق : سس ساسنئسومضمن : سسس8امجتع  :س
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ر  دومس-سومجمیع دقرامیپیئس

 

 سٹ
می
س

2120-س22-سزابین وسایل  رپہچ س-س  

س   س10اشنانت :سسسسسومضمن : اسنئسسسس8امجتع  : س
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ر  دومس-سومجمیع دقرامیپیئس

 

 سٹ
می
س

س2021-س22-س

س30اشنانت : سسسٹنم س75وہفق : سس ساسنئسومضمن : سسس8امجتع  : 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  ولعمامتس ایداتش  یک انب رپ اخہن وپری رکانس 1 رعموضس
 ارتحاق اور لس

1 

اخہن وپری رکانسایداتش  یک انب رپ س 1 رعموضس آاسنس 03  ولعمامتس 
 اتسرے اور اظنم سمشس

2 

 ولعمامتس ایداتش  یک انب رپ اخہن وپری رکانس 1 رعموضس آاسنس 03
 ربیق رو ےک ایمیکیئ ارثاتس

3 

 ولعمامتس حیحص طلغ یک اچہپنس 1 رعموضس آاسنس 03
 ےیلخأان یک استخ اور اکمس

4 

 ولعمامتس حیحص طلغ یک اچہپنس 1 رعموضس آاسنس 03
ں وتیلس

 
می

 اجونروں
5 

 ولعمامتس حیحص طلغ یک اچہپنس 1 رعموضس آاسنس 03
 ھچک دقریت اظمہس

6 

 ولعمامتس ااہظر رکانس 1 رعموضس آاسنس 03
 وہا اور اپین یک آلدگس

7 

 ولعمامتس رہفتس انبانس 1 رعموضس آاسنس 03
 اتسرے اور اظنم سمشس

س8

 ولعمامتس وتعیس رکانس 1 رعموضس آاسنس 03
 آدم آدمسونوجاین یک س

س9

 ادراکس ااسقم یک انب  رپس 2 صتخمس اوسس 05
 ارتحاق اور لس

س10

 ادراکس رفق وک اظہ رکانس 2 صتخمس اوسس 05
 ےیلخأان یک استخ اور اکمس

س11

 ادراکس اثمںیل ایبن رکانس 2 صتخمس اوسس 05
ں وتیلس

 
می

 اجونروں
س12

 ادراکس ااہظر رکانس 2 صتخمس اوسس 05
 ونوجاین یک آدم آدمس

س13

 ادراکس رہفتس انبانس 2 صتخمس اوسس 05
 ربیق رو ےک ایمیکیئ ارثاتس

س14

 ادراکس واضتح رکانس 2 صتخمس اوسس 05
 رونشس

س15

 االطقس واضتح رکانس 3 لیصفتس کشمس 06
 ھچک دقریت اظمہس

س16

60  االطقس اےنپ ایخالت اک ااہظرس 3 لیصفتس کشمس 
 وہا اور اپین یک آلدگس

س17

60 ساہمرتس اہمرت احلص رکانس 3 لیصفتس کشمس 
 رونشس

س18

 
س      

 
س      

س لمجس   30   75

س

س

س
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سزابین احمبسس

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

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