
 راییتس وکلسن رباےئ یمیلعت قیقحت اور رت تیب ،اہمرارٹش وپےن

2023-2022ربج وکرس اسل   

 وپٹس ٹسیٹ 

           ٓاوھٹںی  : اترخی رہشتی                                                  ۲۰وتق :                     ا ہٹنھگ                                                                               امرسک: 

  

۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 وک طخ دیشکہ ےئیجیک۔  ابتمدلںیم ےس ومزوں  ےک وسال ڑپےئیھ اورابتمدل وجاوبں :    ذلی۱وسال ربمن  

۔      ارٹش ےک اقمم رپ ۔۔۔۔۔یک وکحتم یھت(ذلی ںیم اہمر۱                                                            

وچل                          رارٹش وکٹ                                                                                                                                                                              راوپجت                                                                                                                                                                                                                                                          اپل                                                                                                                                          

(            ریغ قلعتم ظفل اچنہپےئین۔ ۲  

ریش اشہ                                                                                              اورگن ٓاابد                                                  اربک                                                                                             امہویں                                                                                                                                          

دنسھ رپ سک ےن ہلمح ایک؟(                       ۳  

ومحمد زغین                                                               رکنش دوی راےئ                                      دمحم نب اقمس                                                                  اشہ اہجں                                                                                                                         

(                           دنمرہج ذلی ںیم وصیف یک انشتخ ےئیجیک۔۴  

ویشایج    اہمراج      اوایلء                                                                  راامدنن                                               رضحت اظنم ادلنی                 رکنش دوی                                                                                                              

  (            سک  کلم اک دوتسر رحتریی لکش ںیم ںیہن ےہ؟۵

رباطہین                                                                            ان ںیم ےس وکیئ ںیہن                                                                ارمہکی                                                                                               اھبرت                                                                                         

۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ںیم وجاب ےئھکل۔اکی ظفل          :              ۲وسال ربمن  

                            ےک دانم ںیم سب اجےن واےل                                           ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہیل (                    امہ۱                           

(            ااغفاتسنن ےس ٓاےن واےل                    ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۲  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    (             ااختنابت اک ااقعند رکےن واال ادارہ     ۳                

ر  اسز سلجم ےک دص ر وک ن ےھت ؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔(               دوتس۴        



( رمااھٹ وکح تم یک رادج اھین ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۵  

۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            : وصترایت اخ ہک لمکم ےیجیک ۔                                                                                                 ۳وسال  ربمن    

 

                                                     

 

 

۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      : در ج ذلی وساولں ےک وجاب ےیھکل ۔                                                                                ۴وسال ربمن   

ایتر   ےیجیک ۔ ں / رہشوں ےک انومں یک رہف تس۔ ولوگں یک ایصخش ت رپ ینبم  اگؤ۱  

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

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

اجراحہن ےلمح ےک دعب ویشایج اہمراج ےن وکن ےس ےعلق حتف ےیک ؟۔ ولغمں ےک الخ ف ۲  

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

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

۔ ویشایج اہمراج ےن رحبی ڑیب ہ اقمئ رک ےن یک رط ف وتہج ویکں یک ؟۳  

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

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

۔ تنس ایگوشینر ےن وکن یس اتک ںیب یھکل؟۴  

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

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

 

اہمراج یک زراتع ویشایج 

ق  تمکح یلمع 

ل

 

ت
م

 ےس 

 

 

 

 



۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  درج ذلی دجول لمکم ےیجیک ۔                                                                                                     : ۵وسال ربمن   

 وتنسں ےک انم  ولعمامت  اکم 

۔ تنس انم دوی۱    

۔ تنس رام داس۲    

 

 

 


