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ابتمدل یمیلعت وصنمہب0202اور 0200ےک ےل {امجعت ۔ } 8thامہِ۔اوتکبر0202
ربمن امشر

امہ/

22

ہتفہ
اوتکبر
/الہپ
ہتفہ

امہ ااستکیب
صالںیتیح
وقت ےک ینعم
دھکہ یا اچنیھکؤےہ۔

ااستکیب رسرگایمں
2۔امجیتع رمکے ںیم دایتسیب اایشء زیم رکیس،ڑھکیک،دروارہ
اور اتکت وریغہ اامعتسل رکےک دھکہ یا اچنیھکؤےک قلع
رسرگیم رکوایا۔

0۔دھکہ اور اچنیھکؤےس قلع اصتوری اور ویڈوی اک اشمدہہ رکیا۔
3۔دریس اتکت یک رسرگیم ربمن 7.1رکےن ںیم وچبںیک
رامنہیئ رکںی ےگ۔

02

0۔یایمہلمع یہ
وقت ےہ۔

احمہبس
2۔وقت یک رعتفی ایک ےہ؟
0۔دھکہ یا اچنیھکؤےک قلع ایا؟
3۔دنمرہج دلی ںیم دھکہ یا کینچاؤےک
لمع وک اچہپون۔
Aایبت نٹنم اور رککٹ یک دنیگ وک امریا۔
Bزیم یک درؤوک اکنانل۔

4۔یقشم احفصت 2۔ 3رکوایا۔

4۔یقشم اتکت اک ہحفص ربمن44رکواںی۔

2۔ہبلط ےس ںیہک ہک اتکت زیم ،رکیس وریغہ وک وھچٔےئ ریغب

درہج دلی اصتوری ںیم وکں سک وکچنیھک

اُاھٹںیئ ۔ایک نکمم وہاگ؟ےنھجمساک ومعق دںی۔
لمع یہ وقت ےہ اس یک واضحترکںی۔
0۔دریس اتکت ےک دےئ ےئگ اصتوری ]7.2[b] ،7.2[a

راہ ےہ اؤ؟
Pic instalation page no
88 in book

7.3[c] ،7.3[b]،7.3[a] ،ںیم رامنہیئ رکںی۔
3۔وقت دھکہ یا اچنیھکؤےک قلعتےس مزیڈ ولعمامت احلص
رکےن ےک ےئل ےچین د بئے ےئگ لینک اک اامعتسل رکںی۔
https://www.youtube.com/watch?v=h
Lh9xWki2EA
4۔یقشم ہحفص0اور4
03

3۔وقوتں یک

2۔دریس اتکت یک وصتری7.5ںیم دےئ ےئگ رہس یشک اک اشمدہہ

اھچں نیب۔وقت رکےت وہےئ لیصفت اںیئ۔
رحکٹ یک احلٹ 0۔دریس اتکت یک رسرگیم ربمن7.2,7.3,7.4,7.5وک
وک دبتلی رکیتکس

لمکم لح رکںی ۔

ےہ۔اور وقت سک 3۔دریس اتکت اک جڈول ربمن 7.2وک لمکم رکےن ےک ےئل
زیچ یک لکش دبتلی رامنہیئ یک اج ےئ یگ۔
رکیتکس ےہ لیصفت 4۔ایک ورین زیچ وک ایک دو یا نیت ولگ لم رک ایک تمس ںیم
۔

 درہج دلی ےک اخیل وہگجں وک
رپ رکو۔
2۔یسک ےئش رپ ایک یہ تمس ںیم وقتاک
اامعتسل رکںی وت وقںیت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
0۔یسک ایک ےئش رپ اخمفل وتمسں ںیم
وقت اک اامعتسل رکںی وت اس رپ لمع
وہےن وایل وقت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دےتلیکھ ںیہ وت اس ےس وہےن وایلدبتیلی وک اچہپںین ومجمیع وقت

3۔اامعتسل دشہ وقت یک تمس یا دقمار

اور اس ےک ارثات ےک قلعتےس اجںین ےگ۔

دبتلی وہوت اس ےک ارثات ۔۔۔۔۔ ۔۔

5۔ورین ےئش رپ اسموی اور ریغ اسموی دقمار ںیم یایمہ لمع
ےک درےعی اخمفل تمس ںیم حت وقت اگلیئ اجےئ وت وہ ےن
واےل اتنجئ وک اچہپںین۔

 یسک ےئش رپ اگلےئ اجےن وایل
وقت ےک ارثات ایبں رکو۔
 دریس اتکت اکہحفص ربمن

04

اوتکبر

4۔وقت ےک

اک

ااسقم وک اجںین

دورسا

ےگ۔

ہتفہ

ااصتیل وقت ےک

2۔فلتخم اایشء وک حت مہ ااھٹ رک دےتھکی ںیہ منال یاین ےس رھبی
وہیئ وبیل ،اوکسل اک ہتسب ،رکیس وریغہ وک اس رسرگیم ےک

درےعی عضالیت وقت ےک قلعت ےس اج ںین ےگ۔
0۔ عضالیت وقت وک ظاہر رکےن واےل فلتخم اصتوری وک ااٹھک

ینعم وہفمم وک اجں رکںی۔
رک فلتخم مسق یک 3۔عضالیت وقت ےک قلعتےس مزیڈ ولعمامت احلص رکےن
ااصتیل وقت
من اال-:عضالیت
وقت اور وقت
رگر یک واضحت
رکںی ےگ۔

ےئل ویڈویاک اامعتسل رکںی ۔
4۔رنیم رپ دنیگ وک کنیھپ رک  ،سالکیئاک ڈیپل امھگ رک  ،وہا ےس
رھبے وہےئ پہہ وک جال رک۔اں فلتخمرسرگویمں ےک درےعی
وقت رگر وک اج ںین ےگ۔
5۔وقت رگر یک مزیڈ ولعمامت ےک ےئل اصتوری اور ویڈوی اک اج
برہ ںیل۔
6۔یقشم ہحفص ربمن6،6

88،88
2۔عضالیت وقت ےس ایک
رماد ےہ ؟
0۔عضالیت وقت وک ظاہر
رکےن ےک ےئل فلتخم
رسرگویمں یک رہفست انبؤ۔
3۔گہئوں ےک ا ےٹےس
ےنب وہےئ ڑیپے یک ایک مہ
اپچیت انب سکئے ںیہ ؟ اہیں رپ
اامعتسل وہےن وایل وقت اک
یام ا ؤ۔
4۔وقت رگر ےس ایک رماد
ےہ ؟ منال اؤ۔
5۔حت وک یئ ےئش رنیم ےک
اضفیئ رکۂںیم دالخ وہیت

ےہ وت لج ایتھٹ ےہ اس اک
سیت اؤ۔

6۔دریس اتک ت اک ہحفص ربمن

222۔

05

5۔ریغ ااصتیل

2۔دریس اتکت یک رس رگیم 7.10دو انقمطس ےک درایمں

2۔انقمطسی وقت ےس ایک

وقت ےک ینعم

یا یئ اجےن وایل وقت ششک اور وقتدعف یسیج وقوتں ےک

رماد ےہ ؟
0۔انقمطس ےک دوونں ریغ

وہفمم وک اجانن۔اور یارے ںیم یلیصفت ولعمامت احلصرکںی ےگ۔
دو انقم طس ےک 0۔دریس اتکت یک رسرگیم 7.7

درایمں یایئ اجےن یالکٹس ،ارٹساؤ اور رپیپ یک دمدےس برق وکسین وقت یک رشتحی

اشمہب ںیبطق ےک درایمں
ششک یایئ اج یت ےہ اس وقت
وک ایک ںیہک ےگ؟
3۔برق وکسین وقت ےس ایک

وایل ریغ ااصتیل

رکیا ۔

وقت وک اجانن۔

برق وکسین وقت

3۔اہھت ںیم ڑکپی وہیئ نیپ اک ےچین یک رطف رگیا ،وکسں اک
رنیم رپ رگیا ،درحت اک لھپ رنیم یک رطف رگیا ،یاین اک اورپ

رماد ےہ ؟

اور ششک لقث

ےس ےچین یک رطف انہب وریغہ وقت ششک لقث یک مناںیل ںیہ۔

4۔ وھپےل وہےئ ابغرے

وک ڑپکے ےسےنسھگ رپ وہ دویار

یسیج وقوتںےک

یارے ںیم اج ںین 4۔ریغ ااصتیل وقت ،برق وکسین وقت اور وقتششک لقث
وریغہ ےک یارے ںیم مزیڈ ولعمامتاحلص رکےن ےک ےئل اس
ےگ
ےک قلعت ےس مزیڈ ویڈوی اک اعمہنیئرکںی ےگ اور ےچین دےئ ےئگ

رپ کپچ اج یا ےہ۔ اس وقت
وک ایک ےتہک ںیہ ؟
5۔وقت ششک لقث ےس

لینک وک اامعتسل رکںی ےگ۔

ایک رماد ےہ؟

https://www.youtube.com/watch?v=w

6۔یاین ےس رھبی وہیئ یایٹل

wSdZ 0Gs8s

وک رنیم ےس اورپ ااھٹےن رپ
یاین یک حطس رپ ےننب وایل ریغ

5۔یقشم ہحفص ربمن8،8

ااصتیل وقت اک یام ا ؤ۔
6۔دریس اتکت اک ہحفص ربمن
95,96۔

اوتکبر

دیاؤ ےکوہفمم

2۔اموحل ےس ایک رماد ےہ ؟
0۔ذغایئ دیاؤ کسےےتہک ںیہ ؟

2۔لیک ےک سک ہصح وک ڑکلی ےک ہتخت رپ وھٹاک اج اتکس ےہ ؟

اک رسیتا ےتھجمس وہےئ رقیق 0۔زبسویں وک یسک داھر وایل اور انب داھر وایل اچق
کن
اور وسیگںےک و ےس اک ےنٹ یک وکشش چیئے۔سک ںیم ا ساین ےہ۔اس رطح
ہتفہ
درےعی داےل ےئگ ےک اور مناولں ےک درےعی [ دیاؤ=وقت/مجح] یک واضحت
دیاؤ یک واضحت
رکںی ےگ۔

3۔ایک درارپ وک یاین ںیم

دووب رک ےھچیپ ےس دیایا اج یا
ےہ وت اس ںیم یک وہا یلنلوں

رکیا ۔

3۔وھٹس ااسجم رپ داےل اج ےن واےل دیاؤ وک ظاہر رکےن واےل

یک لکش ںیم اخرح وہیت ےہ
۔اور درارپ وک وھچرےن رپ یاین

اصتوری داھکییا۔

4۔دریس اتکت یک رسرگیم ربمن 7.8,7.9,7.10ےک

اس ںیم رھب اجیا ےہ اس یک

درےعی وسیگں ےک درےعی داےل ےئگ دیاؤ یک رشتحی رکںی ےگ ۔

وہج اؤ
4۔یقشم اتکتاک

5۔یقشم ہحفص ربمن22۔

ہحفص ربمن 44،45۔
26

اضفیئ دیاؤیک
واضحت رکیا۔

2۔اموحل اور وہا ےک دیاؤوک ظاہر رکےن واےل اصتوری وک

داھکیا۔

0۔دریس اتکت یک رسرگیم 7.12
ربر وک یاں رک اضفیئ دیاؤوک دیاؤظاہر رکیا۔

3۔ دیاؤ-رقیق اور وسیگں ےک دیاؤوکاھجمسےن ےک ےئل ےچین
دےئ ےئگ کنل اک اامعتسل رکںی۔

2۔اموحل کسے ےتہک ںیہ؟
0۔ اضفیئ دیاؤےس ایک رماد ےہ؟

3۔اواچنیئ یک رطف وہا اک دیا ؤمک وہےن

یک وہج ا ؤ؟۔
4۔رگم وہا ہشیمہ مک دیا ؤریتھک

ےہ۔ہکبج ڈنھٹی وہا ریادہ دیا ؤریتھک

 https://www.youtube.com/watch?v=wےہ۔ویکں؟
wSdZ 0Gs8s
4۔داشک ابٹ اک اامعتسل رکںی۔

رتمنیمج:یمظعٰ ا فزنی انعمڈاروییباچییپاسیملوادہقلعت یاویگادی،فزحت نیبم رمراویامییپاسیدولٹوکیھٹ وایجوپر،ہیطع یاابغں،وییباسیربمن ۴۱وایجوپر،رتحمہم ولینفز انع
ُ

مڈار(وی یب اسی انمجل وایجوپر)

امجعت-:متشہ
امہ  -:اوتکبر 0202

ومضمں -:ساسنئ
ونعاں-:وقت اور دیاؤ

یقشم ہحفص ربمن22
داھکےئےئگاصتوری ںیم وکیسن وقت لمع رکیت ےہ ۔ اچہپں رک اںیئ۔

امجعت-:متشہ
امہ  -:اوتکبر 0202

ومضمں -:ساسنئ
ونعاں-:وقت اور دیاؤ

یقشم ہحفص ربمن20
دنمرہج دلی اصتوری ںیم وکں سک وک دلیکھ راہےہاور وکں سک وک چنیھک راہ ےہ۔اچہپں رک وھکل۔

امجعت-:متشہ
امہ  -:اوتکبر 0202

ومضمں -:ساسنئ
ونعاں-:وقت اور دیاؤ

یقشم ہحفص ربمن23
جڈول لمکم رکو
جڈول ربمن:7.1دھکادےنی یا ےنچنیھک ےک وطر رپلمع یک انشحت
ربمن

وصرت احل اک ایبں

لمع [دھکا دانی/انچنیھک/ااھٹیا/اریا/وھٹرک امریا/انکنیھپ/دنب رکیا /اکٹھج دانی]

امشر
2

زیم رپ ریھک وہیئ اتکت وک
رحکٹ دانی۔

0

دروارے وک وھکانل یا دنب

دھکا دانی

انچنھک

ااھٹیا

۔

رکیا۔
3

ونکںی ےس یاین یک یایٹل

4

انچنیھک۔
ک
ٹف یال ےک ھالریاک
انیپیٹل کک انیل۔

5

ےلب یار ےک درےعی دنیگ وک
ہت ایک اجیا۔

6

دلی وہیئ لیب اگری وک
رحکٹ دانی۔

6

زیم یک درار وک وھکانل۔

[ ]2ا ت وک دی یئگ رسا یشک یک وصتری اک اشمدہہ رکےت وہےئ وہےن وایل رحکٹ یک احلٹ ںیم دبتیلی وک اچہپں رک رصتخما اوھکل۔

لمع یک انشحتتیثیحب
دھکا

اچنیھکؤ

اہں

اہں

امجعت-:متشہ
امہ  -:اوتکبر 0202

ومضمں -:ساسنئ
ونعاں-:وقت اور دیاؤ

یقشم ہحفص ربمن24
دنمرہج دلی اصتوری اک اشمدہہ رکےک لمع اک جالہص ےئجیک۔

امجعت-:متشہ
امہ  -:اوتکبر 0202
ونعاں-:وقت اور دیاؤ
دی گئ اصتوری اک اشمدہہ رکےت وہےئ لمع وہےن وایل وقت یک وہج ےس رحکٹ یک احلٹ ںیم دبتیلی اور لکش یک دبتیلی ںیم درہج دنبی رکو۔
ومضمں -:ساسنئ

یقشم ہحفص ربمن25
دنمرہج دلی اصتوری اک اشمدہہ رکےت وہ ےئ لمع وہےن وایل وقت یک وہجےس رحکٹ یک احلٹ ںیمدبتیلی اور لکش یک دبتیلی ںیم درہج دنبی رکو۔

امجعت-:متشہ
امہ  -:اوتکبر 0202

ومضمں -:ساسنئ
ونعاں-:وقت اور دیاؤ

یقشم ہحفص ربمن26
دنمرہج دلی اصتوری اک اشمدہہ رکےت وہےئ عضالیت وقت اور رگر ںیم درہجدنبی رکو۔

2.

1.

4.

3.

6.

5.

امجعت-:متشہ
امہ  -:اوتکبر 0202

ومضمں -:ساسنئ
ونعاں-:وقت اور دیاؤ

یقشم ہحفص ربمن26
جڈول لمکم رکو۔

دنمرہج دلی مناولں رپ وغر رکےت وہےئ اامعتسل وہےن وایل وقت ےک یام وھکل۔
2۔رنیم رپ ڑلیتک وہیئ رحتمک دنیگ احلٹ وکسں ںیم ا اجیت ےہ ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
0۔ونکںیےس یاینانچنیھک ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
3۔لیب اگری وک ےتچنیھک ںیہ ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
4۔اکر ےک انجن وک دنب رکےن رپ اکر احلٹ وکسں ںیم ا اجیت ےہ ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امجعت-:متشہ
امہ  -:اوتکبر 0202

ومضمں -:ساسنئ
ونعاں-:وقت اور دیاؤ

یقشم ہحفص ربمن28
قط
قط
انقمسیط ےک اسکیں نین ایک دورسے وک دعف رکےت ںیہ ۔اور ریغ اسکیں نین ایک دورسے یک اجبٹ ششکرےتھک ںیہ ۔دےئ ےئگ اصتوری ںیم لمع ششک اور
لمع دعف وک اچہپں رک وھکل۔

امجعت-:متشہ
امہ  -:اوتکبر 0202

ومضمں -:ساسنئ
ونعاں-:وقت اور دیاؤ

یقشم ہحفص ربمن28
دنمرہج دلی اصتوری اک اشمدہہ رکےت وہےئ رظن ا ےن وایل وقوتں ےک ااسقم اچہپں رک وجر اگلؤ۔
ربمن امشر

B

A

1

A

عضالیت وقت

2

B

وقت رگر

3

C

انقمیسیط وقت

4

D

برق وکسین وقت

5

E

ششکلقث

امجعت-:متشہ
امہ  -:اوتکبر 0202

ومضمں -:ساسنئ
ونعاں-:وقت اور دیاؤ

یقشم ہحفص ربمن22
دنمرہج دلی وساالت ےک وجایات وھکل۔
2۔وقت ےس ایک رماد ےہ ؟ وقت یک ISاکیئ وکیسن ےہ؟
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
0۔وقت ےک ارثات ایب ں رکو۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
3۔ااصتیل وقتےس ایک رماد ےہ؟ ااصتیل وقت ےک ااسقم اؤ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
4۔عضالیت وقت ےس ایک رماد ےہ ؟منال دو ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
5۔وقت رگر ےس ایک رماد ےہ ؟ منال دو ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
6۔ریغا اصتیل وقت ےس ایک رماد ےہ ؟ ریغ ااصتیل وقت ےک ااسقم اؤ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
6۔انقمیسیط وقتےس ایک رماد ےہ ؟ منال دو۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
8۔برق وکسین وقت ےس ایک رماد ےہ ؟ منال دو۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
8۔ششک لقث ےس ایک رماد ےہ ؟ منال دو ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
22۔ایک ریت ادنار ریت وک نشاہن رپ امرےن ےک ےئل امکں وکیتچنیھک ےہ ۔ریت نشاےنیک رطف بر ھئے اتگل ےہ ۔اس اجاکنری یک اینب درپ دنمرہج رلی اخیل وہگجں وک رپ رکو۔
[عضالیت،ااصتیل،ریغ ااصتیل ،ششک لقث ،لکش ،ششک،رگر]
2۔امکں وک ےنچنیھک ےک ےئل ریت ادنار وقت اگلیت ےہ سج یک وہج ےس اس یک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دبتلی وہ اجیت ےہ ۔
0۔ امکں وک ےنچنیھک ےک ےئل ریت ادنار ےک درےعی اگلیئ یئگ وقت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یک منال ےہ۔
3۔ریت یک رحکٹ یک احلٹ وک دبتلی رکےن ےک ےئل دہم دار وقت یک مسق۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یک منال ےہ۔
4۔حت ریت نشاےن ےک رطف براتھ ےہ وت اس رپ ارث ادناروہےن وایل وقت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور وہا یک۔۔۔۔۔۔۔۔ یک وہج ےس ںیہ۔

