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( احلص رکدہ ربمنات :۔۔۔۔  ۱۵:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔لک ربمنات : ) اطبل ملع اک انم   

 اوکسل اک انم :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

( ۱اک اشنن اگلےیئ۔) √: )افل( وج اجدنار ر امں  یک وکھک ےس دیپا وہےت ںیہ ان ےک اسےنم ۱وسال    

 رکبی: )۔۔۔۔۔۔۔(رمیغ :)۔۔۔۔۔۔۔۔(رگٹگ: )۔۔۔۔۔۔۔(ااسنن :)۔۔۔۔۔۔۔(وکلئ :)۔۔۔۔۔۔۔۔۔( 

( ۱)ب( رفتمق زج دحلعہ ےئیجیک۔)  

۔۔۔۔ ( دنب،وبرولی،وحض،لیبس ۔۔۔۔۲( ذغا، ابلس،یٹم،وہا۔۔۔۔۔۔۔)۱)  

( ۲)ج( رصف انم اتبےیئ۔)   

( دقریت  ۲( رشمق و رغمب ےک درایمن ٓان وال تمس:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)۱)

 داھےگ:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ےئگ ںیہ ، اںیھن رتبیت ےس ےئھکل۔)ومہار رکان،اٹکیئ۔لہ الچان،  ۲وسال )
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(  )افل( وقس ںیم زراتع ےس کلسنم ھچک اکم دی 

ا ،وبایئ (  ) 
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(  ۱رچکا 

(۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۵(۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)۴(۔۔۔۔۔۔۔۔۔)۳(۔۔۔۔۔۔۔۔۔)۲(۔۔۔۔۔۔۔۔۔)۱)  
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ے

لکن

 ےئگ ےلمج درتس رک ےک دو ابرہ 

ے

( ۲)ب( ےچین دی   

( امہرے مسج یک رحاکت و انکست وک اقوب ںیم رکن اک اکم ڑھپیھپے رکےت ںیہ۔ ۱)  

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

 لبق از اجچن امجتع :  جنپ  ومضمن : اموحل اک اطمہعل ہصح اول 



( ولصفں ےک ےئل اھکد ایتر رکن ےک ےئلٓانجیسک سیگ اک اامعتسل وہات ےہ۔ ۲)  

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

(۲کی دقریت ٓاتف اک انم ےئھکل۔اور اس ےک اتنجئ ےئھکل۔) )ج( امیض ںیم امہرے ارطاف ٓایئ وہیئ وکیئ ا   

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

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

رٹیم دای  ایگ وہ وت اوکسل یک    ۱  = مس ۱یئگ ےہ۔ارگ ےشقن ںیم امیپہن مس داھکیئ  ۴۵)د(ےشقن ںیم ٓاپ  ےک اوکسل یک امعرت یک ابملیئ 

 ( ۱ابملیئ ینتک وہیگ؟)

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

 ےئگ احالت ںیم ٓاپ ایک رکںی ےگ؟۳وسال)

ے

 ( )افل( ذلی ںیم دی 

 (۲ ںیہ۔ودیح ےک مسج اک درہجٗ رحارت مک ںیہن وہات ےہ۔)اوتار اک دن یٹھچ اک دن ےہ۔یھبس دوااخن دنب

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

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

 ( ۱ ےئھکل۔))ب( ےچین دی یئگ ولصفں ےک اسےنم  ان ےس ایتر وہن وال زیچںی 

 وہیگں:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔انینچ:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

)ج(  ٓاپ یک اوکسل ںیم ، ویم ٓانیئ ، ےک ومےعق رپ ابل اھبس ) ابلطء اک رپورگام ( دقعنم ایک ایگ ےہ۔ ٓاپ اس اک ااظتنم سک رطح  

 (  ۲رکںی ےگ؟)
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