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ابتم دل یمیلعت وصنم ہب بر ا ےئ سا ل 2021-2022

امج عت :۔ دمہ
امشر ربمن
1

امہ /ہتفہ

ح
امہااستکیب صال تیں

ومضم ن ؛۔ ساسنئ Science

ااستکیب رسرگایمن
وی بٹ :۔  6اامعل ردنیگ

ربمتس اک

ویبٹ:۔ 11بریقروےکانقمیسیط ارثات

دقرامیپشئ

الہپہتفہ

اامعل ردنیگ یک رشتحی رکےگن

 1۔امہرے مسج ںیم واعق وہےن واےل اامعلردنیگ یک رہفست ایتر رکںی ےگ

1۔فلتخمرطح ےک لمعردنیگ یک رہفست ایتر رکو

قبس 6

 1۔ ابنتات ںیم لمع ذغتہی یک
واضحت رکےگن
 2۔انساین لمع اہہمض یک ساحت

 2۔ وپدے یک وشنامن اک  5- 4دن تک اشمدہہ رکںی ےگ اور وہےن وایل دبتولین وک ونت

2۔ایضیئ تافل ںیم داہونن اک لمع ایبن رکو
1۔اابیمںیم لمع ذغتہی یک واضحت رکو
4۔انسان ںیم لمع اہہمض یک لکش انبرک وصحن یک

اامعلردنیگ

اور لمع وک اج ںین ےگ۔
 1۔ سفنت اور ڑھپیھپون یک
ساحت اور لمع ےک فلتخم
رمالح ےکاتیمہ یکرشتحی
رکںی ےگ

رکںی ےگ
دریس اتکت یکرسرگیم 6.1اور 6.2
 4۔برتڈ ےکےڑکے  ر وشن امن تاےن واےل یوض ے اکاشمدہہ رکںی اور ا یوض ےےک

نسادنایہ رکو

ذغتہی ےک رطہقیوکںیھجمس ےگ

5۔ فلتخم اامعل ےک درےعی ولگوکر یک لیلحت اک اچرت

5۔رسرگیم 6.3

انبو

6۔دریس اتکیب رسرگیم  6.4اور 6.5
 7۔انساین لمع اہہمض اور لمع سفنت ےکومدل ایتر رکںی ےگ

یقشم اتکت اک ہحفص ربمن 18۔ 21وک لح رکو ۔

8۔ ونستڈ  رورگام ںیم رثن رکدا اامعلردنیگ ےک فلتخم وی وٹت وتڈوی کنل اک اامعتسل رکںی
ےگ
https://www.youtube.com/watch?v=opA5riE13Q
ذغتہی اور لمع سفنت ےک ےئل ان ویوٹت کنل اک اامعتسل رکںی
https://youtu.be/ywtGa03DWBQ
2

ربمتس اک دورسا

ح
4۔ انسان ںیم لقن و مل یک

https://youtu.be/Ge8uHqi4dty
ستک
1۔انسایندل اک رکا شں یک لکش انبںیئ ےگ ۔ انسان ںیم دل ےک لمع وک ظاہر

1۔دل یک لکش انبرک درہجدلی ںیمدے ےئگ وصحن
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امشر ربمن

امہ /ہتفہ

ح
امہااستکیب صال تیں

ہتفہ

رشتحی رکںی ےگ

ربمتس اک رسیتا

ااستکیب رسرگایمن
رکےن واال وتڈوی کنل
https://youtu.be/4Cma83R7sDc

2۔وخن ےک دتاو وک تاےنپ ےک ا ےل اک اامعتسل رکںی ےگ ) اسفگموونیم متٹر( اک لمع ایبن
رکںی ےگ ۔ وخن ےک دتاو وک تاےنپ اک رطہقی ظاہر رکےن واال وتڈوی کنل
https://youtu.be/8VOMLTaNgrM
ح
لس
1۔ تا م وپدے وک تاین ںیم رھک رک لقن و مل اتبںی ےگ ۔

وایل تایل
2۔لمف اک لمع ایبن رکو۔

4۔ وخردنیب ےکدرےعی داہونن اک اشمدہہ رکےک لکش انبںیئ ےگ ۔
5۔ رگدے اور بیفران یک لکش انبرک فلتخم وصحن یک نسادنیہرکےک لمع ںیھکل ےگ ۔

1۔انسان ںیم تیسات یک ایتری سکرطح وہیت ےہ ؟

https://youtu.be/H-f8HHQpdl
6۔ وپدون ںیم لمع ارخاح وک ظاہررکےن واالوتڈوی کنل
https://youtu.be/wp1vh2ZL-LU

4۔وپدون ںیم ایتر وہےن واےلافلصامدے وک
وپدےسک رطح ارخاحرکےتںیہ ؟
5۔ورک سیت /رسرگیم سیت 1۔2۔1۔4۔5

1۔انقمیسیط دیمان اوردیماین
حطوط ےک وصخایصت یک رہفست

1۔ دریساتکیب رسرگیم 13.4 ، 13.3 ،13.2اور 13.5
https://youtu.be/7mNW-WIGvsM

۱۔ ڑھچانقمسیط ےک ارطافانقمیسیط دیماین حطوط وک
کھن
چرکوصخایصت یک رہفست انبو ۔

قبس ۔ :11
بریق رو یک

ایتررکںی ےگ ۔
2۔ رکبٹ برداروملص یک وہج

دریس اتکتںیم وموجد رسرگیم 13.11 13.6۔
دیس ےھ اور دابروی ولت ںیم دیپاوہےن واےل انقمیسیط دیمان وک ظاہر رکےن واال وتڈوی

یقشم اتکت اک ہحفص ربمن  44ےس  44اک اشمدہہ رکںی
2۔وسیل ونڈیئ ےس ایک رماد ےہ ؟

انقمیسیط

ےس ےننب واال انقمسیطےک
درایمنفرق اتبو۔
1۔ دابروی ولت ںیم

کنل

1۔وسیل ونڈنئ ےک ادنر دیپا وہےن واالانقمیسیط

https://youtu.be/zu4t-4fHvn4

دیمان سک رطح وہتا ےہ

ہتفہ

ارثات

https://youtu.be5fUv97xTp0

2۔وسیل ونڈیئ ںیم
4۔

یک نسادنایہ رکو۔
ک
س
(a۔مسج ےک فلتخم وصح نےسدی ا جیتیتڈ وخن وک
دل تک الےن وایل تایل ۔
کس
(b۔ ڑھپیھپونےس ا جیتیتڈوخن وک دل تک الےن

لمع ارخاح وک ظاہررکےن واالوتڈوی کنل

1۔

دقرامیپشئ

ربمتس اک وچاھت

1۔انقمیسیط دیمان ںیم رکبٹ

دریس اتکت ںیمرسرگیم13.12۔

1۔رکبتٹرداروملص وک انقمیسیط دیمان ںیم رےنھک  ر
2|Page

امشر ربمن

امہ /ہتفہ
ہتفہ

ح
امہااستکیب صال تیں

برداروملص  ر ےنگل وایل وقت
یکرشتحی رکںی
لن
4۔ف میتگ ےک تاںیئ اہھت ےک

دقرامیپشئ

ااستکیب رسرگایمن
لن
ف میتگ ےک تاںیئ اہھت اقونن وک ظاہر رکےن واال وتڈوی کنل

کٹ رتادہ وقت وک ظاہر رکتا ےہ ؟

https://youtu.be/JVBXWsjLskk

یقشم اتکت اک ہحفص ربمن 44ےس44

اقونن یک رشتحی رکںی ےگ ۔
5۔بریق ومرٹ یک ساحت اور لمع
وک ایبن رکںی ےگ ۔
6۔ بریقانقمیسیط اامتیل یک

دریس اتکیب رسرگیم  13,9اور سالکیئ دابنمو اک لمع اور اخہک 13.1اور13.20
لن
ف میتگ ےکداںیئ اہھت ےک اقونن وک اجےنن ےک ےئل ا کنل اک اامعتسل رکںی ۔

رشتحی رکںی ےگ ۔
لن
7۔ ف میتگ ےک داںیئ اہھت ےک https://youtu.be/wEbz2owsbuo
راست اور ابتمدل رکبٹ ےک درایمن فرق وک ظاہر رکےن واال وتڈوی کنل
اقونن وک ایبن رکںی ےگ۔
https://youtu.be/wayTsy-EtjU
8۔ بریقرنجرٹییک انبوت اورا
یک رشتحی رکںی ےگ ۔
4۔ رھگولی بریق رسکٹ یک ساحت
وک ھجمس رک رور رمہ یک ردنیگ ںیم
ااکس اظالق رکںی ےگ۔

رھگولی بریق رسکٹ وک ظاہر رکےن واال وتڈوی کنل

1۔ اعم وطر  ر اامعتسل ںیم ا ےن بریق رسکٹ اور بریق
اایشء ںیم اامعتسل وہےن واےلوفحتیظادقام اتبںی ۔
2۔ یقشم اتکت ںیم ہحفص ربمن 44ےس 44
1۔ ورکسیت /رسرگیم سیت
1۔2۔1۔ 4اور 5

https://youtu.be/QW1jvAst8JU
بریقانقمسیط یک ایتری ےکرطہقی وک ظاہر رکےن واال وتڈوی کنل
https://youtu.be/myppMdgqlmY
ابتمدل یمیلعت وصنمہب ےایتر رکےن ںیم درہج دلی ارسفان اور اساتڈہ اک اعتون راہ۔

رتحمم اسی ۔یپ ۔تادڈنگی دی دی یپ ا یئ رتایقت ،دابٹ  رلپسن وےجوپر
رتحمم دبعارلمیح – امی دابٹ رچکیلر وےئجوپر

رتحمم انی۔وی وہوسر دی دی یپ ا یئ ااظتنہیم وےج وپر
رتحمم ایضء اقحل ساتاررکی اردو راہطب اکر دی دی یپ ا یئ ا سف وےئج وپر

رتحمم امی۔ اے ومنم (وگرٹنمن اُردو اہیئ اوکسل وگنمیل ،رتحمم ایضء اقحل ساتاررکی اردو راہطب اکر دی دی یپ ا یئ ا سف وےئج وپر رتحمہم یب۔اچی۔ اجونرکی رساکری اردو  رارمئی اوکسل دال ،وےئج وپر
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وی بٹ:۔ ربمن 6اامعل ردنیگ
امج عت :۔ دمہ ومضمن :۔ ساسنئ امہ ربمتس2121

یقشم  /رسرگیم سیت ربمن 11

1۔ ہر وسال ےک ےئل اچرابتمدالت دےئ ےئگںیہ ۔ان ںیم ےس ومرون وجات اک ااختنت رکےک ےئھکل ۔
1۔ہیلمع یوضے ںیم لسلسم اجری رانہ اچ ہییے
(c۔اہہمض
(b۔سفنت
 (aرحکٹ
کس
2۔ وپدون ںیم ایضیئ تافیل ےک دوران اخرح وہےن وایل ا جں
(a۔اکرنب دایئ ا اسکڈیئ ےس اخرح وہیت ےہ ۔

(d۔وتدیل

(b۔ولک رولف ےس اخرح وہیت ےہ ۔
(d۔تاینےس اخرح وہیت ےہ۔

(c۔ وسرح یک روینش ےس اخرح وہیت ےہ
ی فتکی
1۔لمع اہ ہمض ںیم "ا ملسی شں "اک قلعت ا ےس ےہ ۔
(a۔ رونیٹ

(b۔اکروباہڈیئربٹ

(c۔وینکلک رتہش

(d۔ رچیب

4۔ ا ےب یوضوین ںیم سفنت یک رشح رمینی یوضوین ےک سفنت یک رشح ےس رتادہ وہیت ےہ ۔ ویکہکن
کس
کس
(a۔تاین ںیم یلھگ ا جں یک دقمار رتادہ وہیت ےہ (b۔ تاین ںیم یلھگ وہایئ ا جں یک دقمار مک وہیت ےہ
کس
کس
(c۔ وہا اور تا ین نیم یلھگ ا جں یک دقمار اسکی ن وہیت ےہ (d۔ تاین ںیم ا جں ا اجد وہےت ےہ۔
5۔تحص دنم انسان ںیم ڈلب ررش۔
d) 60/100 mmhg

c) 100/80 mmhg

b) 80/120 mmhg

(a 120/80 mmg

2۔ سایسنئ ووج اہت دےئجی۔
یچ
1۔ رگیم ےک وممس ںیم دروتخن ےک ھے رہٹےن  ر ڈنھٹک وسحم وہیت ےہ ۔
2۔ ڈلب  ر رش وک رشتاونن ںیم تا تا اجتا ےہ ۔
 1۔ نطب یک دویارںی  ،ادن یک دویارون ےس رتادہ ومیٹ وہیت ںیہ ۔
4۔ اعم وطر رمع ردیسہ ااخشص عضالت ےک اکر ن ےس ذگرےت ںیہ
5۔ اظنم اہہمض ںیم تاےئ اجےن واےل یلیفط یوضے رتادہ رت وھچیٹ ا بٹ ںیم تاےئ اجےتںیہ
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امج عت :۔ دمہ ومضمن :۔ ساسنئ امہ ربمتس 2121
وی بٹ:۔ربمن 6اامعل ردنیگ

یقشم  /رسرگیم سیت ربمن 12

 1درہج دلی وساالت ےک وجاتات وھکل ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
1۔ اے۔یٹ ۔یپ۔) (ATPیک رشتحی رکو ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
2۔ یلھچم وک تاین ےس تاہر اکنےنل  ر وہ رماجیت ےہ ۔ ویکن؟
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
1۔ایلی میتٹری انیکل ےک سک ہصح ںیم اکروباہڈیئربٹ اور رو ںیٹ لمکم وطر مضہ ےئک اجےت ںیہ ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
4۔ انسان ںیم ڈلب  ررش وک ےسن ا ےل ےس تاتا اجتا ےہ ؟
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
5۔ انساین دل اک رکانشکیس اک اخہک چنیھک رک وصحن ےک نسادنایہ رکو۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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براےئ سال  2121-2122ےک امہ ربمتس ےک دتر اک ابتمدل یمیلعت وصنمہن
امج عت :۔ دمہ ومضمن :۔ ساسنئ امہ ربمتس 2121
وی بٹ:۔ ربمن 6اامعل ردنیگ

یقشم  /رسرگیم سیت ربمن 11

1۔ ا لکش وک دھکی رک لکش وک قلعت واےل امعل وک دی یئگ ہگج ںیم وھکل ۔

2۔ اامعل ردنیگےس ایک رماد ےہ ؟اامعل ردنیگ یک اتیمہ یک واضحت رکو ۔
1۔ ذغتہیےس ایک رماد ےہ ؟ اابیم ںیم وہےن واےل ذغتہی یک وصخ ایصت ایک ےہ ۔
4۔ لمع ایضیئ تافیل ےک اخیل وہگجن وک  ر رکو ۔

iii | P a g e

براےئ سال  2121-2122ےک امہ ربمتس ےک دتر اک ابتمدل یمیلعت وصنمہن
امج عت :۔ دمہ ومضمن :۔ ساسنئ امہ ربمتس 2121
وی بٹ:۔ربمن 6اامعل ردنیگ

یقشم  /رسرگیم سیت ربمن 14

1۔ انساین اظنم ہضمہ ےک وصحن یک نسادنایہ رکو۔

2۔اظنم اہہمض ےک وصحن وک اچہپن رک اُےکن اامعل وھکل۔

iv | P a g e

براےئ سال  2121-2122ےک امہ ربمتس ےک دتر اک ابتمدل یمیلعت وصنمہن
امج عت :۔ دمہ ومضمن :۔ ساسنئ امہ ربمتس 2121
وی بٹ:۔ربمن 6اامعل ردنیگ

یقشم  /رسرگیم سیت ربمن 15

1۔اخیل جگہہ وک  ر رکو
1۔ وخن دل ےس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رمہبت دالخ وہتا ےہ۔
2۔ رگنیھج ںیم وخن دیفس رتگ ںیم تاےئ اجےن یک وہج ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیہن رےنہ یک وہج ےس ےہ ۔
 2ان ںیم وخن ےک وصحن وک ھکل رک اےکن اامعل یک رہفست انبو۔

:1۔ نیت مسق ےک وخ ن ےک تاویلن ےک تام اتب و؟
:4۔ لمف ےس ایک مُراد ےہ؟ ا اک اکمایک ےہ؟
وشم را یت رسرگیم :۔ انساین دل وتڈوی لیتک https://youtu.be/q8a5uR8tkgk
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امج عت :۔ دمہ ومضمن :۔ ساسنئ امہ ربمتس 2121
وی بٹ:۔  13بریق روےک انقمیسیط ارثات

یقشم /رسرگیم سیت ربمن11

:I۔ ہر وسال ےک ےئل اچر ابتمدالت دےئےئگ ںیہ۔ ان ںیم ےس ومرون وجات اک ااختنت رک ےک ےئھکل۔
:1۔ بریق رو اور انقمتیسیط دوونن
 A۔ اتک دورسے ےس ڑجے وہےئ ںیہ ۔
 C۔ اسموی اور اضتمد وقںیت ںیہ ۔

 b۔ اضتمد وقںیت ںیہ
 d۔تہب رتادہ ظاقٹ دیپا رکیت ںیہ۔

:2۔ دابنمو ںیم وکالئ سانک نکیل انقمسیط رح کٹ رکے وت اکرنب بر یکرضورت ںیہن وہیت ۔ویکہکن ,
 A۔رکبٹ سانک دراعئ ےس اح لص وہتا ےہ ۔
C۔ راست رکبٹ احلص وہتا ےہ۔

 b۔رکبٹ رحکٹ رکےن واےل دراعئ ےس احلص وہتا ےہ۔
 d۔ رک بٹ یک تمس وک دبتلی رکےن یک رضورت ںیہن وہ یت۔

:1۔ دبنمو یف ڈنکیس  111رکچ لمکمرکتا ےہ ۔وت ا ابتمدل بریق رو یک رسوعت
10Hz A

b

200Hz

50Hz c

d

400Hz

: II۔ سا یسنئ وہہج اتبو۔
:1۔ دی –یس) (DCدابنمو ںیم داھیت ےلھچ ےک اجب ےئ ستلت رتگ ) (Split ringاامعتسل ےئک اج ےت ںیہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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:2۔ سانک اھچل اور سانک انقمسیط رکبٹ یک اامتیل ںیہن رکےت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
: III۔ درہج دلی وساالت ےک وجاتات وھکل۔
:1۔ وسیل تا ڈیئےس ایک مُراد ےہ؟
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
من
:2۔ ا ر جر ےس ایک مُراد ےہ؟
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
:1۔ رک بٹ بردار وم لص  رلمع رکےن وایل وقت نک اُومر  ر رصحنم وہیت ےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
:4۔ سارت رسکٹ ےس ایک مُراد ےہ؟
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
:5۔ وین رٹل تار کشے ےتہک ںیہ ؟
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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امج عت :۔ دمہ ومضمن :۔ ساسنئ امہ ربمتس 2121
وی بٹ:۔  13بریق روےک انقمیسیط ارثات

یقشم /رسرگیم سیت ربمن 12

 I۔ درہج دلی وساالت ےک وجاتات وھکل۔
:1۔ اف رادے اک بریق اامتیلاک ہیلک ایبن رکو؟
:2۔ دابنمو ےک دو اامعتسالت وھکل؟
:1۔ دی یئگلکش ںیم ربمن دےئ ےئگ حوںون ےک تام اور ا لال وھکل۔

:4۔ فلنمتگ ےک تا ںیئ اہ ھت ےک اقونن اور داںیئ اہھت ےک اقونن ےک درایمن فرق وھکل۔
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براےئ سال  2121-2122ےک امہ ربمتس ےک دتر اک ابتمدل یمیلعت وصنمہن
امج عت :۔ دمہ ومضمن :۔ ساسنئ امہ ربمتس 2121
وی بٹ:۔  13بریق روےک انقمیسیط ارثات

یقشم /رسرگیم سیت ربمن 11

:1۔ ایبرٹی ،تار اک اھچل اور انقم یسیط دیمان وک وھکل ۔ ایب رٹی ےک تبثم رٹلم اور یفنم رٹلم وک اچہپون اور انقمسیط ےک بطق وک یہہجاون۔
:2۔ ولےہ ےک برادے وکےھچل ےک بردتک الےن  ر ایک وہتا ےہ ؟ واضحترکو؟
:1۔ بریق انقمسیط یک صال حیت وکدبتلی رک سکیے ںیہ ؟ ) وھچلن یک دعتاد تا ایب رٹی یک اسجمت (
:4۔ اہمت را بریق انقم سیطےنتک رپیپ پلک وک اینپ رطف ششک رکتا ےہ؟ ےچین دےئ ےئگ جڈول ںیم وھکل۔
بریق انقمسیط

ےنتک رپیپ پلک وک ڑکپتا ےہ۔

 11ےس  12رکچ
مک رکچ
رتادہ رکچ
ایب رٹییک دعتاد مک ےہ۔
ایب رٹی یک دعتاد رتادہ ےہ۔
:5۔ اتک قراردادںیھکل وج ا ت دنمرہج تاال رسرگیم ےک سا ھت رک ںی۔
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براےئ سال  2121-2122ےک امہ ربمتس ےک دتر اک ابتمدل یمیلعت وصنمہن
امج عت :۔ دمہ ومضمن :۔ ساسنئ امہ ربمتس 2121
وی بٹ:۔  13بریق روےک انقمیسیط ارثات

یقشم /رسرگیم سیت ربمن 14

: I۔ ےچین دی یئگ وصتری وک دھکی رک دےئ ےئگ وساالت ےک وجاتات ںیھکل۔

:1۔ درہج تاال رنجڑپ وکنسا ےہ؟
من
:2۔ ا ر جر ےس ایک مُراد ےہ؟ ایکس انث حت رکو۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
:1۔ اہی ن سک مسق یک یلجب دیپا وہیت ےہ ؟ اوکس اےسی ےنہک یک ایک وہج ےہ؟
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
:4۔ دنہواتسن ںیم دیپا وہےن وایلرکبٹ یک رسوعت ینتک ےہ؟
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
:5۔ تا ےبن ےک لیطتسم امن وکالئ وک انقمیسیط دیمان ںیم امھگ ےن  ر ےنتکرگ دشی ںیم اامیل رکبٹ یک تمس وکدبتلی رک تا ےہ؟
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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براےئ سال  2121-2122ےک امہ ربمتس ےک دتر اک ابتمدل یمیلعت وصنمہن
امج عت :۔ دمہ ومضمن :۔ ساسنئ امہ ربمتس 2121
وی بٹ:۔  13بریق روےک انقمیسیط ارثات

یقشم /رسرگیم سیت ربمن15

:1۔ انم ست وج ر اگل و۔
1۔ ولیگ ونی متٹر
2۔ا متٹر

افل

1۔ اولٹ متٹر
4۔ بر یق وم رٹ

5۔ بر یق رنج رٹی

ت

 a۔ بر یق اامتیل اک اُوصل
 b۔بریق رویک وموجدیگ ظاہر رکےن واال ا ہل
 c۔ بریق رو اک انقم یسیط ارث

وجات

 d۔ رکبٹ وک تاےنپ اک ا ہل
 e۔رمضم فرق وک تاےنپ اک ا ہل
 f۔ ویمک رٹیٹ
 g۔تا ونی وکالئ

: II۔ دنمر ہج دلی ایبن وکحیحص ںیہ تا طلغ اچہپ ون اور طلغ ایبن وک حیحص رک ےک وھکل ۔
:1۔ بر یق ومرٹ اکیم یکن وتا تایئ وک بریق وتاتایئ ںیم دبتلی رکتا ےہ۔
:2۔ بریق رنج رٹی بریق اامتیل ےک اُوصل  ر اکم رکتا ےہ۔
:1۔ رس کٹ ںیم رک بٹ یک تمس وک دبتلی رکےن واےل ا ہل وک ویمک رٹٹ ےتہک ںیہ۔
:4۔ دی -یس رنجرٹی استلت رتگ رکھتا ےہ۔
:5۔ رھگ ولی رسکٹ ںیم ُسرح رتگ یک تار اریھتگ تار وہیت ےہ۔
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