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ابتمدل یمیلعت وصنمہب براےئ سال  2021 – 2022امہ ونربم
امجعت  :متفہ

ومضمن  :امسیج سا سنئ

ونٹ  :امہ اوتکبر اک ابتمدل یمیلعت وصنمہب لمکم وطر رپ ایتر رکےک  DSERTےک وبی سابٹ رپ اولپد ایک اج اکچ اھت نکیل درایمین طعطالٹ یک وہج ےس دنچ اابسق لمکم ہن وہپاےئ ںیہ سج یک وہج ےس ہیقب اابسق ےک ساھت دو اابسق سالم رکےک امہ
ونربم  2021اک ابتمدل یمیلعتوصنمہب ایتر ایک ایگ ےہ ۔
ربمن امشر
01

ح
امہ ااستکیب صال تیں

امہ /ہتفہ

ااستکیب رسرگایمن

اوتکبر

6۔ سسالنیط دیلہ

2021

1۔ 11۔ 12وںی دصی ںیم رو امن پاریخی وااعقٹ وک سالنیط دیلہ یک 2۔ دنہاتسن رپ ہلمح رکےن واےل ریبوین طاوتقن ےک اقمدص یک رہفست ایتر رکںی۔
حکومت ےک ایقم ںیم کِس رطح راہ ومہار یک ںیھجمس ےگ۔

دقر امیپیئ

1۔ دنہواتسن رپ  12،11وںی دصی ںیم ہلمح رکےن واےل ریبوین ہلمح ورون یک رہفست انبےئ۔

3۔ دمحم زغین ےک دنہواتسن رپ ولمحن ےک اتنجئ رپ ثحب رکںی۔
4۔ دمحم وغری ےک ولمحن ےس دنہواتسن ںیم سالنیط دیلہ ےک حکومت یک اینبد یک راہ ومہار وہےن واےل
اتنجئ رپ ثحب رکںی۔
لک ِ
5۔ دیلہ رپ حکومت رکےن واےل  5اخدناونن ےک پام ھئے۔
6۔ بطق ادلنی اکبی رک اکرپاومن وک رگون ںیم ثحب رکےت وہےئ رہفست انبےئ۔

یقشم ہحفص 01
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ربمن امشر

ح
امہ ااستکیب صال تیں

امہ /ہتفہ

دقر امیپیئ

ااستکیب رسرگایمن
7۔ عالوادلنی یجلخ ےک اکرپاومن یک رہفست انبےئ۔

لک ِ
2۔ سالنیطِ دیلہ یک حکومت ےس دنہواتسین امسح ،معسیت اور ذہتبی 8۔ کلم اکوفر ےن دنہواتسن ےک ِحں اچر رپاوتسن رپ ہلمح ایک اےکن دصر اقمامٹ وک ھئے۔
رپ وہےن واےل ارثاٹ وک اجںین ےگ۔

یقشم ہحفص 02

9۔ دمحم نب قلغت ےک اعداٹ و احالق ےک قلعتم اھجمسںیئ۔
10۔ دمحم نب قلغت ےن ااظتنہیم وک رتہب انبےن ےک ےئل اانپےئ ےئگ رجتپاٹ یک واضحت رکںی۔
11۔ نفِ ریمعت اور ادٹ ےک دیمان ںیم سالنیط دیلہ ےل حدامٹ یک رہفست انبےئ۔

یقشم ک ِتاٹ ہصح اول ےک
ہحفص  24پا  28وک لح
رکںی۔

12۔ سالنیط دیلہ ےک دور یک نفِ ریمعتاٹ ےک اصتوری وک تفصتالٹ ےک ساھت ااھٹک رکںی۔
3۔ سالنیط دیلہ ےک پاریخی اقمامٹ وک ہشقن ںیم تسادنیہ رکںی۔

13۔ دنہواتسن ےک ےشقن ںیم سالنیط دیلہ ےک دور رک پاریخی اقمامٹ وک اچہپںین۔

https://youtu.be/COf3m1wa94I
https://youtu.be/IuNIPRLPQ5E
https://youtu.be/8W7pdCBEUwE
02

اوتکبر

ہیلغم دور

1۔ دنہواتسن رپ حکومت رکےن واےل وہشمر وتنطلسن یک رہفست انبےئ۔

2021

1۔ اربکیک فراح دِیل اور اس ےک اکرپاومن وک ےھجمس ےگ۔

2۔ اربک یک فراح دِیل اور اس ےک اکرپاومن ےک قلعتم ثحب رکںی۔

2۔ اورپگ ربی یک گنت رظنی یک تمکحِ یلمع سک رطح کلم ںیم 3۔ اربک اور اورپگ ربی یک ذمیبہ وپیسیل ےک فرق وک اتببں۔
اغبوٹ اور حکومت ےک روال اک سیت ینب اجںین ےگ۔

یقشم ہحفص 01

یقشم ہحفص 02

4۔ "اورپگ ربی یک ذمیبہ پایسیل یہ ہیلغم دور ےک روال اک سیت ینب" اس ایبن یک واضحت رکںی۔
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ربمن امشر

ح
امہ ااستکیب صال تیں

امہ /ہتفہ

3۔ لغم اشنہشوہن ےن ادٹ و ونفن وک سک رطح امالامل ایک ایکس
اتسشئ رکںی ےگ۔

03

ااستکیب رسرگایمن

دقر امیپیئ

5۔ ادٹ ےک دیمان ںیم ولغمن ےک وہشمر دنی یک رہفست انب ےئ۔
6۔ ومیقیس  ،گنس رتایش اور وصمری ےک دیمان ںیم ولغمن ےک دنی یک رہفست انبےئ۔
7۔ ولغمن ےک نفِ ریمعتاٹ ےک اصتوری وک تفصتالٹ ےک ساھت ااھٹک رکںی۔

4۔ ہیلغم دور ےک پاریخی اقمامٹ وک ےشقن ںیم تسادنیہ رکںی ےگ۔

8۔ ہیلغم دور ےک پاریخی اقمامٹ یک ےشقن ںیم تسادنیہ رکںی۔
https://youtu.be/btw4ziMQw5Y

اوتکبر

رپاست ےک دہایتی اوصل

1۔ دنہاتسن یک ا ینیئ وجتبر وک اھجمسںی۔

2021

رپاست ےکدہایتی اوصل ےک ینعم اور اتیمہ وک اجںین ےگ۔

2۔ رپاست ےک دہایتی اوصل ےک ینعم اور اتیمہ ےک قلعتم ثحب رکںی۔

2۔ وخاحشل رپاست ےک ایقم ںیم رپاست ےک دہایتی اوصل ےسیک 3۔ رپاست ےک دہایتی اوصل ےک ااسقم یک رہفست انببں۔
اعمونی وہےت ںیہ اس ےک پارے ںیم ںیھجمس ےگ۔

4۔ ا ےکپ ارطاف ےک اعمرشایت عالوقن ںیم رظن ا ےن واےل امسیج اور اعمیش وطر ےس زمکور وقبطن رپ وغر
رکںی۔ وہ ویکن زمکور ںیہ اس ےس قلعتم اےنپ مہ امجعت ساویھتن ےک ساھت وغر و رکف رکےت وہےئ ثحب یقشم ہحفص ربمن 01
ےئجیک۔
5۔ رشاٹ ونیش یک وہج ےس ےبنک اور امسح رپ وہےن واےل برے ارثاٹ ےک قلعتم برون ےس مولعامٹ
ااھٹک رکںی۔
6۔ ست ےک ےئل اسکین اکونن یک رضورٹ وک اھجمسبں۔
7۔ اموحل ےک ظفحت ںیم ہر رہشی اک رکدار امہ ےہ۔ ایکس واضحت رکںی۔

یقشم ہحفص ربمن 02

https://youtu.be/jFKebAgjAmM
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ربمن امشر
04

ح
امہ ااستکیب صال تیں

امہ /ہتفہ

ااستکیب رسرگایمن

اوتکبر

ونجیب ارمہکی[ اڈنیبر یک رس رنیم]

2021

گ
1۔ ونجیب ارمہکی اک لحم ووقع ،رہبق اور یعبط وصخایصٹ ےک پارے ںیم 2۔ ونجیب ارمہکی وک ارطاف ےس ھیرے دنمسرون /رحبون یک رہفست انببں۔

دقر امیپیئ

1۔ ونجیب ارمہکی اک لحم ووقع ،رہبق اور یعبط وصخایصٹ وک اھجمسںی۔

لک ِ
3۔ ونجیب ارمہکی ےک امہ یعبط وصحن وک ھئے۔

مولعامٹ احلص رکںی ےگ۔

2۔ ونجیب ارمہکی ےک دنوین اور ولیھجن ےک پارے ںیم مولعم رکںی 4۔ ونجیب ارمہکی ےک امہ دنوین اور ولیھجن وک ےشقن ںیم تسادنیہ رکےت وہےئ رہفست ایتر رکںی۔

یقشم ہحفص ربمن 01

5۔ ونجیب ارمہکی وک " اڈنیبر یک رس رنیم " ےہک اجےن ےک ووج اہٹ وک اھجمسےئ۔

ےگ۔

م
م
م
3۔ ونجیب ارمہکی یک ختلئف مسق یک ا ٹ و وہا ،ختلئف مسق ےک اجونر 6۔ ونجیب ارمہکی ںیم رظن ا ےن واےل ختلئف مسق ےک ابنپاٹ اور اجونرون ےک اصتوری ااھٹک رکںی۔
اور ابنپاٹ ےک قلعتم اجاکنری احلص رکںی ےگ۔

7۔ " روی۔ دی۔ حیئی رو" وک داین یک اکیف اک دنبر اگہ ےہک اجےن یک ووجاہٹ وک ااھٹک رکںی۔

4۔ ونجیب ارمہکی یک رراعت اور ومیشی پانل ےک وصخوتیصن ےک 8۔ ونجیب ارمہکی یک انازان دنی ےک قلعتم ثحب رکںی۔
9۔ ونجیب ارمہکی ےک امہ اھگس ےک دیماونن یک رہفست انبپیں۔

پارے ںیم اجںین ےگ۔

لک ِ
5۔ ونجیب ارمہکی یک ا پادی  ،رتشمک ںیلسن ،میسقت ،اجنگن ا پادی ےک 10۔ ونجیب ارمہکی ےک اجنگن ا پادی واےل امہ رہشون ےک پام ھئے۔
قلعتم اجاکنری احلص رکںی ےگ۔

یقشم ہحفص ربمن 02

https://youtu.be/IuNIPRLPQ5E
https://youtu.be/8W7pdCBEUwE

5

ونربم
2021

 8رمہٹہ
 1ویسایج یک ردنیگ اہبدری  ،رکدار اور اکرپاومن وک انھجمس

 1ویشایج یک ادتبایئ ردنیگ ےک قلعتم مہ امجعت ساویھتن ےس ثحب رکںی
 2سک رطح ویشایج ن اینپ وفح وک ایتر ایک  ،ایبن رکںی
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ربمن امشر

ح
امہ ااستکیب صال تیں

امہ /ہتفہ

ااستکیب رسرگایمن

دقر امیپیئ

 3وشایج ےن سک رطح الضف اخن اک لتق ایک اتبںیئ
 4ویشایج ےن ساہتسئ اخن وک تسکش دےنی ےک ےئل اانپ ےئ ےئگ وصنمہب یک واضحت رکںی
 5ویشایج ںیم وموجد ا ےکپ دنسپپدہ رکدار وک دووتسن ںیم ثحب رکںی
 6ویشایج ےک اکرپاومن یک رہفست

6
7

 7رمہٹہ اخدنان ےک امہ وشیپا ون ےک پام ںیھکل
 2ویشایج یک حکومت ےس ہقلعتم پاریخی اقمامٹ وک ہشقن ںیم تسادنیہ  8ویشایج یک حکومت ےک ہقلعتم پاریخی اقمامٹ وک ہشقن ںیم تسادنیہ رکںی
https://youtu.be/TdY7h_HTiFY
رکپا
دنہواتسن ںیم الہِ ویروٹ یک ا دم

لک
 1دنہواتسن وکا ےن وایل اوقام ےک پام ھیئے

 1دنہواتسن ںیم الہ ویروٹ یک رسرگویمن وک اجانن
 2دنہواتسن ںیم ویرویہ اوقام ےک ڑگھجون وک انھجمس

 2رپاگتویلن یک رتیق ےک ووجاہٹ رپ ثحب رکںی
لک
 3رپاگتل اور دح ےک اجتریت رماکر ےک پام ھیئے

 4ارگنبری پارج دنہواتسین  ،اقمیم پارجون ےس رپادہ پاوتقر وہےن ےک ووجاہٹ ںیھکل
 3دنہواتسن وک ا ےئ ویرویپ اجتریت وینپمکن اک اعترف
لک
 4ارگنبر دنہواتسن ںیم وبضمط اینبد داےنل ےک ووجاہٹ یک رہفست ایتر  5ارگنبرون ےک اجتریت رماکر ےک پام ھیئے
 6دنہواتسن ںیم فراویسیسنن ےک روال ےک ووجاہٹ یک رہفست انبںیئ
رکپا

 5دنہواتسن ےک تقسے ںیم الہ ویروٹ ےک اجتریت اقمامٹ [وینپمکن ]یک  7دنہواتسن وک ست ےس ےلہپ ا ےن واےل ویرویپ اور ست ےس ا رخ ںیم دنہواتسن ںیم اجےن وایل ویرویپ

تسادنیہ رکپا

وقم اک پام ںیھکل
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ربمن امشر

ح
امہ ااستکیب صال تیں

امہ /ہتفہ

دقر امیپیئ

ااستکیب رسرگایمن
 8دنہواتسن ےک ےشقن ںیم ویروک ںن ےک ادتبایئ اقمامٹ یک تسادنیہ رکںی
httpls://youtu.be/JAPTjE7qQ

رتحمم ا سی ۔یپ۔ پادڈنگی
رتحمم دبعارلمیح۔ امی

رتحمم اجوپد ارتخع ّطار

رتحمم انی ۔وی۔وہوسر

دی-دی-یپ-ا یئ رتایقٹ دابٹ رپلپسن وِےج وپر۔

رتحمم ایض اقحل اتسررکی۔

دابٹ رچکیلار وِےج وپر

(وی یب اچی یپ اسی ایلکہقلعت پاویگاری وایجوپر)

رتحمم دمحم رمع خیش

رساکری اردو اہبر رپارمئی اوکسل وککیئور ہقلعت دنسیگ

دی-دی -یپ-ا یئ ااظتنہیم وِےج وپر۔
ا ُردوراہطب اکر دی دی یپ ا یئ ا سف وِےج وپر۔

ہ
رتحمم ادمحنیسح یتگی

(وی یب اچی یپ اسی ایلک ہقلعت پاویگاری وایجوپر
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 6سالنیط دیلہ
یقشم ہحفص 1
I

ایک ںیمہ اچہپن پاوےگ؟

 )1اخدنان عالامن اک پاین ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )2سالنیط دیلہ ےک دور ںیم حکومت رکےن وایل وادح اخوتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )3عالوادلنی یجلخ اک دنسپپدہ ہپس ساالر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )4دنہواتسن اک وموجدہ دصر اقمم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )5رشاٹ ونیش اور وجا پاری رپ پادنبی اعدیئ رکےن واال اطلسن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )6دنہواتسن رپ  17رمہبت ہلمح رکےن واال رتیق اک اطلسن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
II .۔ حیحص وجر اگلںیئ .

B

A

وجاپاٹ

عالیئ دروارہ

 )1یسیج
 )2دولٹ ا پاد
 )3عالوادلنییجلخ

پداموٹ

 )4اریم رسخو

دوی ریگی

اتسر
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یقشم ہحفص 2
III۔ایک اںیہن اچہپن رک ان ےک قلعتم ھکل پاںیئ ےگ؟
وصتری1
 )1ےھجم اچہپن رک پام ےئھکل----------- :
 )2ریمے رےنہ یک ہگج------------------:
 )3ریمی ریمعتی اک ا اغر رکےن واال اطلسن---------:
 )4ریمی ریمعتی وک لمکمرکےن واال اطلسن---------:
 )5ریمی امعرٹ یک اواچنیئ--------------:

وصتری 2
 )1ںیم دیلہ اک اپک اطلسن وہن-----------------:
 )2ریما قلعت سک اخدنان ےس ےہ----------------:
 )3ریمی حکومت اک وہفق---------------------:
 )4ںیم ےن دوی ریگی وک دورسا پام دپا-------------:
IV۔درح دلی وساالٹ ےک دوپا نیت ولمجن ںیم وجاپاٹ دںی۔
 )1دمحم وغری ےن سک رطح دیلہ رپ ہضبق امجپا؟ایبن رکو۔

 )2دیلہ رپ حکومترکےن واےل اخدناونن ےک پام ےئھکل؟
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 )3دمحم نب قلغت ےک رجتپاٹ ایبن رکو؟

 )4سالنیط دیلہ ےک دور یک پاریخی ریمعتاٹ ےک اصتوری مولعامٹ ےک ساھت ااٹھک رک ےک امبل انبںیئ؟
V۔دنہواتسن ےک ےشقن ںیم سالنیط دیلہ ےک دور ےک ان پا ریخی اقمامٹ یک تسادنیہ رکںی۔
1۔دیلہ
2۔پاین بٹ
3۔دوی ریگی
4۔اجنپٹ

https://youtu.be/COf3m1wa94I
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7۔ہیلغم دور
یقشم ہحفص 1
I۔اخیل وہگجن وک انمست اافلط ےس رپ رکںی۔
)1ہیلغم تنطلس اک پاین -------------------
 )2اربک ےن  ------------پایم ےئن فرےق یک اینبد دایل۔
)3اربک ےک درپار اک وہشمر ومیقیس اکر----------------------
)4رنیم اک وصحمیل اظنم وک اجریرکےن واال اربک اک ورری-------------------------
)5ومیقیس رپ پادنبی اعدیئرکےن واال لغم اطلسن------------------------------
II۔درح دلی ںیم دےئ ےئگ اساراٹ یک دمد ےس ہیلغم اخدنان اک رجشہ بسن

وک

بٗررکںی۔
 )1ہیلغم اخدنان اک پاین
 )2ریش ساہ وسری ےس تسکش اھک رک رپایشء ںیم انپہ ےنیل واال
 )3دلہی اھگٹ یک حتگ ںیم راپا رپپاٹھگنس وک تسکش دےنی واال
 )4اس پادساہ اک پام اپک وہشمر اھٹمیئ ےس کلسنمےہ
 )5اس پادساہ ےن وہشمر امعرںیت الل ہعلق اور پاح لحم وک ونباپا
 )6ومیقیس رپ پادنبی اعدیئ رکےن واال لغم پادساہ
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 III۔دلی ںیم دےئ ےئگ اصتوری وک اچہپن رک ان ےک قلعتم ےئھکل۔

 :------------------پام

 :-----------------پام

 :--------------اقمم

 :------------دور حکومت

 :--------------ریمعت رکےن واال

 :--------------رہشٹ

پام:---------------

پام:-----------------

اقمم:--------------

اقمم:--------------

ریمعت رکدہ:--------------

ریمعت رکدہ:------------

 :----------------پام :--------------دور حکومت :-----------------رہشٹ

پام:----------------
اقمم:--------------
ریمعت رکدہ :------------
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یقشم ہحفص2
IV۔دلی ےک وساالٹ ےک دو پا نیت ولمجن ںیم وجاپاٹںیھکل۔
)1اربکیکتیصخش ںیم وموجد فراحدیل یک وخایبن وھکل؟
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
" )2اورپگ ربی یک ذمیبہ پایسیل یہ ہیلغم حکومت یک روال اک سیت ینب"اس ایبن یک واضحت رکو
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 )3ومیقیس اور مصّوری ےک دیمان نیم ہیلغم حکومت یک دنی یک رہفست انبےیئ؟
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
وصنمہب:ہیلغم دور ےک نف ریمعتاٹ وک مولعامٹ ےک ساھت ااٹھک رکےت وہےئ امبل انبںیئ
VI۔ ہیلغم دور ےک ان پاریخی اقمامٹ یکدےئ ےئگ ےشقن ںیم تسادنیہ رکںی
 )1پاین بٹ
 )2دیلہ
 )3ا رگہ
 )4اقپل
 )5حتف وپر رکیسی
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 11رپاست ےک دہایتی اوصل
یقشم ہحفص 1
I۔درح دلی وساالٹ ےک وجاپاٹ ےئھکل۔
 )1زمکور اقبطٹ وک کسطرح ااصنف دولاںیئ ےگ؟
 )2۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 )3پاریخی اقمامٹ یک اپک متال دںی؟
 )4۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
مردور یک فالح و وبہبدیےس ایک رماد ےہ؟
 )5۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
رپاست ےک دہایتی اوصلےس ایک رماد ےہ؟ اس ےک ااسقم یک رہفست انبںیئ۔
 )6۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
رشاٹ ونیش ےس ےبنک اور امسح رپوہےن واےل برے ارثاٹ ےک قلعتم
اےنپ برون ےس مولعامٹ وک ااٹھک رکںی؟
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
)6اموحل ےک ظفحت ںیم ہر رہشی اکرکدار امہ ےہ ،واضحتےئجیک؟
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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یقشم ہحفص 2
 Iانمست وجر اگلںیئ۔
ٹ

افل
 )1رپاست ےک دہایتی اوصل

ظفحت اور رتیق

 )2رشاٹ ونیش

تفممیلعت

 )3اموحل

زمکورون یک دمد
فراضئ

 )4ےچبّ

وجاپاٹ

پادنبی
 II۔ اپک مردور ےس مالاقٹ رکےت وہےئ ،اس یک رور رمّہ ردنیگ ےس وجری مولعامٹ ےک اطمقب دنمرح دلی حدول وک لمکم رکںی۔

تفصتالٹ

ربمن امشر
1

پام

2

رمع

3

ہشیپ

4

ا پایئ ونط

5

اوالد

6

ہشیپ ظفحت( رسوسی ستکئوریٹی)

7

ساالہن ا دمین

8

ردنیگ زگارےن اک ااظتنم

واضحت

9
10
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13۔ونجیب ارمہکی-اپدبر یک رس رںیم
یقشم ہحفص 1
I۔اخیل وہگجن وک انمست اافلط ےس رپ رکںی۔
1۔ ونجیب ارمہکی ںیم اگےئ اور رکبون وک پاےنل واولن وک --------------ےتہک ںیہ۔
2۔ ونجیب ارمہکی ںیم وموجد دایناک ست ےس برا ا تسار ----------------ےہ۔
3۔ ونجیب ارمہکی ںیم لک  ------------مماکل ںیہ۔
4۔داین اک ست ےس برا درپا--------------
پ
II۔ ہلی وجری یک دمد ےس دورسی وجری وک لمکم رکںی۔
1۔ ارحیتیتا:ٹف پال::وبتیروہل--------------:
2۔داین اک برا برامظع :اایشیء ::داین اک وچاھت برا بر امظع-------------------------:
3۔ونجیب ارمہکی اک ست ےس برا کلم:برارلی::ونجیب ارمہکی اک ست ےسوھچپا کلم--------------:
4۔رپووکح لیھج :ریپو::وپٹ لیھج ----------------- :
5۔برارلی اک سالح:داھن::برارلی اک ہقطنم احرہ اک یبیشن عالہق---------:
 IIIانمست وجر اگلںیئ
ٹ

افل
 )1رپان

رحصا

 )2ااکٹم

اہپریہلسلس

 )3وجنین

دنی

 )4رگانی اچوک
 )5اپدبر

لیھج

وجاپاٹ

ومیشی رچااگہ
یبیشن عالہق
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یقشم ہحفص 2
تفصتالٹ

IV۔ ہی ایکںیہ ؟سک ےئل وہشمر ںیہاتبےیئ
ںیمہ اچہپون

رہشٹ

یٹ یٹاک
ریپاپااہ
اکپدر
وہپگ
ولیساس
Vدرح دلی وساالٹ ےک وجاپاٹ ےئھکل۔
 )1پا پا ام رہن ویکن ریمعت یک یئگ؟
 )2۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 )3ونجیب ارمہکی فلتخم اوناع ےک یلگنج اجونرون اک رمکر وہےن یک ووجاہٹ اتبےیئ؟
 )4۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 )5ونجیب ارمہکی ےک امہ اھگس ےک دیماونن ےک پام ےئھکل؟
 )6۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 )7ونجیب ارمہکی یک ریثک ا پادی سایلح عالوقن ںیم  یس ےہ ،وہج اتبےیئ؟
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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رمہٹہ
یقشم ہحفص 1
دلی ےک اخےک وک انمست وجاٹ ےس رپ رکںی
ااتسد

دادایج وکپد دوی

وشایج

دیہاشیئ اقمم

بقل:

وادلہ:

II
1

کئ
درح رلی اخیل وہگجن وک یقشم اتکٹ یک دمد ےس رپ جیئے
ےھجم اچہپن وکس ےگ ؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

2

٫ےھجم یگنج رطےقی سکھالےن واال ااتسد۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

3

وپارگااکن [ ریش ےک پانخ ] اسیج ہیتار اک اامعتسل رک ےک ںیم ےن اجیبوپر ےک ۔۔۔۔۔۔۔ ہپس ساالر اک لتق ایک

4

تستی
ریمی تخت تکی ہگج ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

5

ویشایج ےک ااظتنہیم ںیم دمد رکےن ےک ےئل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ پایم ا ھٹ ورری ےھت

III

لک
دلی ےک وساالٹ ےک وجاپاٹ ھیئے

1

ویشایج ےن اینپ وفح وک سک رطح ےس ااٹھک ایک ؟

وجاٹ

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

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
2

ویشایج ےن ساہتسئ اخن وک تسکش دےنی یک وک یس رت بی ارایتر یک ؟

وجاٹ

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

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
3

ویشایج ےک اکرپاومن یک رہفست انبںیئ
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وجاٹ

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

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
4
وجاٹ

ویشایج یک وک یس وخایبن ا ٹ وک دنسپ ںیہ رہفست انبںیئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
5

ویشایج ےک حتف ےئک وہےئ وعلقن ےک پام اتبو

وجاٹ

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

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
6

رمہٹہ اخدنان ےک امہ وشیپاون ےک پام ںیھکل

وجاٹ

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

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
7
1

دنہواتسن اک ہشقن اکنل رک ویشایج ےک ہقلعتم دلی ےک پاریخی اقمامٹ یک تسادنیہ رکںی
راےئ ڈگھ

2

ویشایج رینی درگ

3

رتدنرگ 4

سمہہ ڈگھ

5

رپپاٹ ڈگھ
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یقشم ہحفص ربمن 1
دنہواتسن ںیم الہِویروٹ یک ا دم
II

لک
دلی ےک وساالٹ ےک وجاپاٹ اپک ےلمج ںیم ھیئے

1

دنہواتسن اک رحبی راہتس پالس رکےن واال رپاگتیل مالح وکن اھت؟

وجاٹ

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

2

لک
اکیل کٹ کٹ ےک راہج اک پام ھیئے

وجاٹ

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

3

دکتس ےس ایک رماد ےہ ؟

وجاٹ

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

4

اڈنیلگن یک ہکلم وکن یھت ؟

وجاٹ

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

5

فراسن اک وگررن وکن اھت ؟

وجاٹ

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

II

III

پارخی وار رتبیت دںی
1

ارگنبر

1

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

2

فراسن

2

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

3

دح

3

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

4

رپاگتل

4

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دلی ےک وساالٹ ےک وجاٹ وک رگو ںیم ثحب رکںی

1

دنہواتسن ںیم رپاگتویلن ےک روال ےک ووجاہٹ یک رہفست انبںیئ ۔

وجاٹ

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

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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یقشم ہحفص ربمن 2
1

اس وصتری ںیم وموجدصخش وک اچہپپِیں۔

2

واوکسری اگام ےن دنہواتسن اک راہتس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وسیعی ںیم پالس ایک

3

واوکسری اگام ےن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ راہج ےس اجترٹ یک ااجرٹ احلص یک

4

واوکسری اگام اک قلعت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کلم ےس اھت

لک
اینپ پاداست ےس ھیئے
رپاگتیل

دح

اجتریت رماکر ،راحداھین ،امہ ایصخشٹ ،ینپمک یک اینبد یک پارخی
ارگنبر

فرایسیسن
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