
SS-1     BANDHA -WORK SHEET      

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

 دنمرہج ذلی وساالت ےک وجاابت  ےئھکل۔

اترخی ایک ےہ؟-1  

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

ےتہک ںیہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اترخی رمبت رکےن واولں وک   -2  

ابابےئ اترخی وکن ےہ؟-3  

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

اتریخی وبثت ےکدو ااسقم ےک انم وھکل؟-4  

 [i]      ii  وجاب : 

 ادیب وبثت ےک دو ااسقم ےک انم ےئھکل؟-5

 [i]      ii  وجاب : 

 اترخی ےکزابین وبثت  یک اثمںیل ےئھکل؟-6

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

 اترخی ےکرحتریی وبثت ںیم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اشلم ںیہ۔-7

 آاثر دقہمی ےک وبثت ےئھکل؟-8

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

 الل علق اہکں رپ واعق ےہ؟-9

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

 درای دوتل ابغ اہکں رپ واعق ےہ؟-10

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

 

 



SS -2            BANDHA -WORK SHEET 

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

 دنمرہج ذلی وساالت ےک وجاابت  ےئھکل۔

ذہتبی ایک ےہ؟-1  

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

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

لبق از اتریخی دور ےک ااسنن درایؤں ےک انکرے یہ  ویکں رسب رکےت ےھت؟ -2  

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

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

-ؤوجڑاگل- A 

 رعاق یک ذہتبی [a   درایےئ لین ےک انکرے  -3

 رصم یک ذہتبی  [b  درای ےئدہلج  اور رفات ےک انکرے  -4

 رگکی اور رونم یک ذہتبی [c  ایگن ےس  اور وہاگن وہ ےک  انکرے -5

 ڑہاپ یک ذہتبی  [d    رحب روم ےک  انکرے -6

 نیچ یک ذہتبی [e   درایےئ دنسھ ےک انکرے -7

رصم یک رمس اطخل اک انم ےئھکل؟-8  

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

 ومہرایب وکن اھت؟-9

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

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

 اہکں رپ واعق ےہ؟ Hanging Gardenاتکٹل نشلگ -10

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



SS -3            BANDHA -WORK SHEET 

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

 دنمرہج ذلی وساالت ےک وجاابت  ےئھکل۔

نیچ یک ذہتبی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےک انکرے یلیھپ وہیئ یھت۔-1  

نیچ یک میظع دویار۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ولکرٹیم یبمل ےہ۔ -2  

 دویار سک ےئل انبیئ یئگ؟نیچ یک میظع -3

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

 ینیچ ےک ربنت تہب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہےت ںیہ۔-4

 بطق امن سک یک درایتف ےہ۔ااکس اامعتسل ےئھکل؟-5

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

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

 ؟نیچ ذہتبی یک دنی ایک ایک ںیہ-6

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

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

 نیچ ےک ابدنشے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رمس اطخل ںیم ےتھکل ےھت۔-7

 نیچ ےک ابدنشوں اک ےنھکل اک رطہقی ایک اھت؟-8

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

 ویانن اک میظع ابداشہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اھت۔-9

 ر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اھت۔اتیف وغرث  وہشم-10

پ ک لیھک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رہش ںیم ےلیھک ےئگ ےھت۔-11
 م
لی

 او

 یلپ ین یک ااجید ایک یھت؟-12

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



SS - 4            BANDHA -WORK SHEET 

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

 دنمرہج ذلی وساالت ےک وجاابت  ےئھکل۔

ڑہاپیک ذہتبی وک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یک ذہتبی یھب ےتہک ںیہ۔-1  

وادیئ دنسھ یک ذہتبی اہکں رپ یلیھپ اہیئ یھت؟ -2  

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

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

 ڑپاپ یک ذہتبی ےک رہشی وصنمےب ےک وصخایصت ےئھکل؟-3

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

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

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

 اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ڑہاپ ےک ابدنشوں اک امہ ہشیپ -4

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وشنیق ےھت۔ڑہاپ یک ذہتبی ےک  رمد اور وعرت ۔-5

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یک ڑلایئ ان اک رفتحی لیھک اھت۔-6

 ینکچ یٹم ےس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔انبےت ےھت۔-7

 ڑہاپ ےک ولگ سک یک وپاج رکےت ےھت؟-8

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

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

س دن ی ےک انکرے-9

 م
ھی

 

ت

 رہش واعق ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 انمی  دن ی ےک انکرے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رہش واعق ےہ۔-10

 

 



SS - 5            BANDHA -WORK SHEET 

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

 دنمرہج ذلی وساالت ےک وجاابت  ےئھکل۔

ں ےک انم ےئھکل؟ونجیب دنہواتسن یک امہ  وتنطلس -1  

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

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

اشاتوااہان ےک وہشمر راہج ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےھت۔-2  

اک بلطم ایک ےہ؟ رتی دمسراوتایاتپوااہ -3  

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

ےئ تخت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اھت۔اک اپ تنطلس   دکابم-4  

دکابم تنطلس ےک ریمعتات ےئھکل؟-5  

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

اگنگ اخدنان اک اشیہ اشنن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اھت۔-6  

و -7

 

 ش
ی

 

مپ

را اک ہمسجم اہکں رپ واعق ےہ؟وگ  

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

ی دوم اک بقل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اھت۔-8

 

کی ش

 
ُپ ی  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےھت۔ایلکن ےک اچولہیک ےک وہشمر راہج ۔۔-9  

رےتھک ےھت؟سک اخدنان ےس قلعت  اومھگ وراش رنپ اگنت -10  

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

سلہ اخدنان اک اشیہ اشن-11

 

ئ
ن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ۔وہ  

ں ےک انم ےئھکل؟اتسن یک امہ وتنطلسامشیل دنہو-12  

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


