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9
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امجعت  :متشہ)(VIII
امشر

ابتمدل یمیلعت وصنمہب براےئ سال  21امہ :اتسگ

امہ ااستکیب صالںیتیح

امہ /ہتفہ

ااستکیب رسرگیم

ومضمن :امسجین میلعت
صخشت /دقر امیپیئ

ربمن
01

اتسگ الہپ
ہتفہ

باب ربمن 1۔رظنبایت

دریس اتکب ںیم ا رادی ےک دعب دنہواتسن ںیم امسجین میلعت یک رتیق ےک ےئل صالح اسابذہ یقشم احفصب وچبن وک دںی اس ےک دعب وجاباب

ا رادی ےک دعب اھبرب ںیم امسجین میلعت یک رتیق اکر یک رامنہیئ وک انھجمس اور دنمرہج دلی وساالب وک اگل ےس دےئ ےئگ یقشم احفصب
1۔ا رادی ےک دعب اھبرب ںیم امسجین میلعت یک

ںیم وجاب دانی۔

رتیق ۔

ےک احفصب یک صخشت رک ےک ےنھکیس ےک لمع اک راکیرد
رکںی۔

1۔وجر رک وھکل۔

2۔امسجین میلعت یک رتیق ےکےئل فلتخم ویٹیمکن

ویٹیمکن ےک بام اور افنظاک سال

اک رقتر ۔
3۔فلتخم ویٹیمکن یک افسرساب اور ان رپلمع

2۔ولیھکن یک رہفست انببا۔
A۔اےنپ برون ےک ےلیھک ےئگ ولیھکن یک رہفست انبںیئ۔

درا دم۔

B۔ان ولیھکن یک رہفست انبںیئ ۔وج ا ب اب لیھک رےہ ںیہ۔

)ااستکب وک درح رکںی با راکیرد رکںی(

باب ) 1یلمع(

صالح اکر یک رامنہیئ ںیم دنمرہج دلی دےئ ےئگ کنل اک اامعتسل رکےت وہ ےئ وبذوی اک

اسابذہ یقشم احفصب وچبن وک دے رک اس ےک دعب

وایل بال
بی
1۔ نیس رسوسی ۔

اشمدہہ رکےت وہےئ ےچین دےئ ےئگ رس رگویمن وک یقشم احفصب ںیم لمکمرکںی ۔

وجاباب ےک رپوچن اجچنصخشت رکےک ےنھکیس ےک

. https://www.youtube.com/watch?v=9Xd-nuj54As

لمع وک راکیرد رکںی با ااستکب اک راکیرد

2۔ دنیگ یک رتبیت۔
3۔براہ راست ساب
4۔دنیگ وک احلص رکبا اور روگنیل رکبا ۔

http://www.youtube.com/watch?v=rWg4CJdij3c.
http://www.youtube.com/watch?v=4GmNrSFOGlW

امشر

امہ /ہتفہ

امہ ااستکیب صالںیتیح

ااستکیب رسرگیم

صخشت /دقر امیپیئ

ربمن
1۔وایل بال یک اہمرب یک اصتوری دھکی رک اہمرب اک بامںیھکل ۔
2۔رور باہم وینر رپیپ ںیم دےئ ےئگ وایل بال لیھک ےک اصتوری وک عمج رکںی۔
02

اتسگ دورسا

باب 2۔رظنبایت وایل بال ۔

صالح اکر یک دمدےس دریس اتکب ںیم وایل بال یکلیھک ےک اہمرب یک لیصفت وک

اسابذہ یقشم احفصب وچبن وک دے رک وجاباب ےک

ہتفہ

1۔وایل بال لیھک ےک دنچ تمکح یلمع ۔
ک
2۔وایل بال ھنالری ےک ادنر وموجد وصخایصب

ھجمس رک یقشم احفصب ںیم دےئ ےئگدنمرہج دلی رسرگ ویمن وک لمکم رکبا۔
1۔وایل لیھکےک رحوبن یک  /تمکح یک رہفست انببا۔

رپوچن یک صخشت رک ےکےنھکیس ےک لمع وک راکیرد

۔

2۔ وایل لیھک ےک وٹربامینت ےک بام ںیھکل۔

3وایل بال لیھک ےک وٹربامینت –ااعنامب اور

3۔یقشم احفصب ںیم دےئ ےئگ ایبباب وک حیحص  /طلغ یک اچہپن رکبا ۔

رکںی۔

اویارد۔
03

اتسگ اک
رسیتا ہتفہ

باب  2یلمع /اہیک
1۔ براہ راست ساب ۔
2۔اوکسب اریلی ااٹسب ۔
3۔ داجینگ اور ارتخن النئ یک باس۔
4۔ وگل رپیک اک وگل وپست/ااقتسمت

صالح اکر یک رامنہیئ ںیم دلی ںیم دےئ ےئگ لینک اک اامعتسل رکےت وہےئ وبذوی اک

اسابذہ یقشم احفصب وچبن وک دے رک وجاباب ےک

اشمدہہ رکےک دےئ ےئگ یقشم احفصب وک لمکم رکںی ۔

رپوچن یک صخشت رک ےکےنھکیس ےک لمع وک راکیرد

https://www.youyube.com/watch?v=LpNZcXcOncA
https://www.youtube.com/watch?v=Zzj9TXynpSO
https://www.youtube.com/watch?v=RndDzpLkl

رکںی۔

1۔اہیک لیھک ےک مزارامب یک  ریریدھکی رک ان ےک بامںیھکل۔
04

اتسگ وچاھت

باب 03۔رظنبایت اہیک۔

2۔یقشم احفصب ںیم دےئ ےئگ اہمروتن یک لیصفت ںیھکل۔
صالح اکر یک دمدےس دریس اتکب ںیم وایل بال لیھک یک اہمروتن وک ھجمس رک دنمرہج

اسابذہ یقشم احفصب وچبن وک دے رک وجاباب ےک

ہتفہ

1۔اہیک لیھک ےک رحےب ۔

دلی دےئ ےئگ رس رگویمن وک یقشم احفصب ںیم لمکم رکبا ۔

رپوچن یک صخشت رک ےکےنھکیس ےک لمع وک راکیرد

امشر
ربمن

امہ /ہتفہ

امہ ااستکیب صالںیتیح
ک
2۔ اہیک ھنالری رضوری وصخ ایصب ۔
3۔ وٹر بامینت اور ااعنامب۔

ااستکیب رسرگیم
1۔یقشمہحفص ںیم دےئ ےئگ  ریری وک دھکی رک اہیک دیمان وکلمکم رکبا ۔
2۔ اہیک اکٹس یک  ریری وچنیھک۔
3۔اہیک لیھک ےک وٹربامینت ےک بام وھکل ۔

صخشت /دقر امیپیئ
رکںی۔

سال 2021-22اک ابتمدل یمیلعت وصنمہب
یقشم رپہچ1-
امجعتIXمہن

امہ /ہتفہ -:اتسگ الہپہتفہ

ومضمن -:امسجاینب

طالب ملع اک بام-:
1۔ا رادی ےک دعب اھبرب ںیم امسجین میلعت یک رتیق اور وشنوامن ںیم فلتخم ویٹیمکن یک رقتر ی لمع ںیم ا یئ ۔ان ےک باومن ےک ساھت اجری وہےن واےل سال وک رتبیت دںی۔
ویٹیمکن ےک بام

امشر

سال

ربمن
1

رسی دارٹک راداھ رکننش یٹیمک

2006

2

رسی بارا دنچیٹیمک

1959

3

رسی ردہانیھت وکھجن یٹیمک
رسی دارٹک دشی مُکھیٹیمک

1967
1992

5

رسی ےک۔یپ۔ ھگنس دوی یٹیمک

1948

6

رسی رپورسیف ۔الی۔ا ر۔وبذ بانھتیٹیمک

1948

4

حیحص وجاب

2۔ امہرے برروگن ےک ےلیھک اجےن واےل لیھک اور ا ح وج مت لیھک ےتلیھک وہدنمرہج دلی جذول ںیم رہفست رکو۔
اےنپ برون ےک ےلیھک اجےن واےل ولیھکن یک رہفست

اب ا ب وج لیھک ےتلیھک ںیہ ان یک رہفست انبو

سال 2021-22اک ابتمدل یمیلعت وصنمہب
یقشم رپہچ2-
امجعتIXمہن
طالب ملع اک بام-:

امہ /ہتفہ -:اتسگ الہپہتفہ

ومضمن -:امسجینمیلعت
رول ربمن

دریس اتکب یک دمدےس وایل بال لیھک ںیم سنیٹ رسوس اہمرب یک لیصفت ںیھکل۔

1۔ومفق۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
2۔لیمکت  EXECUTIONباس اوررسوگنی انشکی۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
3۔ راہطبCONTACT۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

4۔ افمز رھتو  FOLLOW THROUGHریپوی رکےک دنیگ انکنیھپ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
II۔دریس اتکب یک دمد ےس وایل بال لیھک ںیم دیسیھ امریک اہمرب وک لیصفت ےس ےئھکل۔
1۔ومفق۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

2۔ لیمکت باس اور رسوگنی انشکی/لمع۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
3۔راہطب۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

4۔افمز رھتو  FOLLOW THROUGHااتتخم مہ ا گنہ ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سال 2021-22اک ابتمدل یمیلعت وصنمہب
یقشم رپہچ3-
امجعتIXمہن
طالب ملع اک بام-:

3۔وایل لیھک یک  ریری دھکی رک اہمرباک بام ںیھکل۔

امہ /ہتفہ -:اتسگ دورسا ہتفہ

ومضمن -:امسجاینب
رول ربمن

4۔ وایل بال لیھک ںیم وٹربامینت ےک بام ںیھکل ۔
ربمن امشر
1
2
3
4
5
6
5۔یقشمہحفص ںیم دےئ ےئگ ایبباب وک حیحص  /طلغ یک نشادنیہ رکو۔

وایل بال لیھک ےک ااعنامب اور اویاردس

امشر ربمن
1
2
3
4
5

حیحص  /طلغ

ایبباب

ک
وایل بال لیھک ںیم ابک میٹ ےک ادنر ےلیھک اجےن واےل ھالروین یک دعتاد
ک
وایل بال لیھک ںیم ھالروین اک دق /اُاچنیئ ربادہ وہبا اچ ہینے۔
وایل بال لیھک ےک دیمان یکابملیئ  18منٹر اور وچرایئ  9منٹر ےہ
ک
وایل بال ےک ھالری ںیم رتہبنی دھماہک زیخ طاقب وہبا اچےئہ۔
وایل بال لیھک اک رشواعیت بام "وٹنمبنت " اھت۔

سال 2021-22اک ابتمدل یمیلعت وصنمہب
یقشم رپہچ4-
امجعتIXمہن
طالب ملع اک بام-:

3۔ اہیکلیھک ےک مزارامب یک  ریریون وک دھکی رک ان ےک بام ےئھکل۔

امہ /ہتفہ -:اتسگ رسیتا ہتفہ

ومضمن -:امسجاینب
رول ربمن

مزارامب ےک بام

مزارامب ےک بام

مزارامب ےک بام

لک
4۔یقشم ہحفص ںیم دےئ ےئگ اہمرب یک  ریریون وک دھکی رک لیصفت ھینے۔
1۔ڑکپ با رگتف ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
2۔دنیگیک احلب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
3۔ومفق۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
4۔ااظتنم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مزارامب ےک بام

1۔ڑکپ با رگتف ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
2۔دنیگ یک احلب۔۔۔۔۔۔۔
3۔ومفق۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
4۔ااظتنم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سال 2021-22اک ابتمدل یمیلعت وصنمہب
یقشم رپہچ5-
امجعتIXمہن
طالب ملع اک بام-:

امہ /ہتفہ -:اتسگ وچاھت ہتفہ

ومضمن -:امسجاینب
رول ربمن

4۔ےچین دےئ ےئگ اہیک دیمان ےکخطوظ وک دھکی رک با لمکم دیمان وک لمکمرکںی۔

5۔اہیک اکٹس یک  ریریےک ساےنم واےل اخیل اخہک ںیم اکٹسیک  ریریانبںیئ۔

اہیک اکٹس یک  ریری انبںیئ۔

اہیک اکٹس یک  ریری انسنال رکبا ۔

6۔اہیک لیھک ےک وٹربامینت ےک بام ےئھکل۔
امشر ربمن
1
2
3
4
5
6

وٹربامینت ےک بام

