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For Backlog Students 

 ٭  دہاایت  ٭

 وفمہض اکم (Assignments)ومالان آزاد لنشین اردو ویین وریٹس ےک رپورگام اک الزیم زجےہ 

  سیت سیت 03-03ربمنات صتخم ںیہ۔رہ رپےچ ےک نیت وفمہض اکم ںیہ اور رہ وفمہض اکم ےک ےیل 03وفمہض اکم ےک ےیل

 ںوں ۔ے۔ان ںونیں رپںوں ےک ہلم ربمنات صتخم ےیک ےئگ ںیہ۔آپ وک رہ رپےچ ےک وجاابت رقمرہ اتروخیں رپ دالخ رکےن

 احلص دشہ ربمنات اکاوطس آپ ےک اسالہن ااحتمن ےک ربمنات ںیم اشلم ایک اجےئ اگ۔

  ربمنات احلص رکانالزیم ےہ۔03وفمہض اک ومں ںیم اکایمیب ےک ےیل ہلم سیت ربمنات اک اوطس  

  (احلص رکےن ںوں ۔ے۔66+03ربمنات )06وفمہض اکم اور اسالہن ااحتمن ںیم اکایمیب ےک ےیل ہلم 

 دہ انمبس دیفس لف اپیکس اکذغ رپ اےنپ اہھت ےس ںیھکل۔
ح ی

دہ ٰلع
ح ی

 ہبلط ےک ےیل رضوری ےہ ہک رہ وفمہض اکم ےک وجاابت ٰلع

  آپ اےنپ وفمہض اکم ہقلعتم رپورگام رٹنس رپ رقمرہ اترخی ای اس ےس ےلہپ الزیم وطررپ عمج رکےن وک ینیقی انبںیئ۔وج بتک یھب زری

  رہ  ںوں،ان اکلااض  رضور د۔۔اطمہعل

 درج رک۔:الزیم ان الیصفتت وک  ےلہپ ےحفص رپہک وفمہض اکم ےک  ابلطء وک اچےیہ 

 اڈٹسی رٹنیس:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  انم:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ربمن:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ادنراج   ہتپ:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اسل:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ یب۔ اے۔ اک ومضمن:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 وفمہض اکم ربمن:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  رپہچ:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔ ۔۔۔۔دطختس:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اترخی:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 امسیج ااسناینت  -رپہچ

 (10ات  0)ااکیئ   0 -وفمہض اکم 

  03ہلم ربمنات: 

 افل( -)ہصح

 

ربمنات صتخم ںیہ۔ وسال  5وسال ےک ےیل وساالت اک وجاب انھکل الزیم ےہ۔ رہ  6وساالت ںیہ۔ ان ںیم ےس وکیئ یھب  4ںیم ‘ افل’ -ہصح 

 رطسوں ںیم ےئھکل۔  05  اکوجاب رقتًابی

           (5x2=10) 

 اسلین ااسناینت ےک ایک ینعم ںیہ؟ .0

 امسایجت اور امسیج دمتین ااسناینت ےک درایمن رفق وک ایبن ےئجیک۔ .6

 دمتن ےک اسیتخ اور رحمک وصخایصت یک رصتخماً اجچن ےئجیک۔ .0

 ابقلئ یک الزم افصت ایک ںیہ؟دنہواتسن ےک  .4

  

 ب(  -)ہصح 

ربمنات صتخم ںیہ۔ وسال اکوجاب  20وسال اک وجاب انھکل الزیم ےہ سج ےک ےیل  2یئ یھب  وساالت ںیہ۔ ان ںیم ےس وک 4ںیم ‘ ب’ -ہصح 

 (10x2=20)          رطسوں ںیم ےئھکل۔  03رقتًابی 

 

 ےک ابرے ںیم ایبن ےئجیک۔ ملع ااسناینت یک ادتبایئ دجدی اور مہ رصعی ومسقں .0

 وسیب۔ دصی ےک دوران امسیج ااسناینت یک رتیق یک واضتح ےئجیک۔ .6

 ویانین رحتریات ںیم امسیج ۔دمتین ااسناینت ےک امذخوں وک ایبن ےئجیک۔ .0

 دمتن یک اعم وصخایصت یک واضتح ےئجیک۔ .4
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 امسیج ااسناینت  -رپہچ

 (19ات  01)ااکیئ   2 -وفمہض اکم 

  03ہلم ربمنات: 

 افل( -)ہصح

 

ربمنات صتخم ںیہ۔ وسال  5وساالت اک وجاب انھکل الزیم ےہ۔ رہ وسال ےک ےیل  6وساالت ںیہ۔ ان ںیم ےس وکیئ یھب  4ںیم ‘ افل’ -ہصح 

 رطسوں ںیم ےئھکل۔  05  اکوجاب رقتًابی

           (5x2=10) 

 رغجاایفیئ اور اقمیم لسن ےس ایک رماد ےہ؟ .0

 اشدی ایبہ ےک دجدی رطےقی رصتخماً ایبن ےئجیک۔ .6

 ازدوایج رےتش ےس ایک رماد ےہ؟ .0

 ادتبایئ ،اثونی اور اثیثل رےتش دار وکن ںیہ؟ .4

  

 ب(  -)ہصح 

ربمنات صتخم ںیہ۔ وسال اکوجاب  20وسال اک وجاب انھکل الزیم ےہ سج ےک ےیل  2یئ یھب  وساالت ںیہ۔ ان ںیم ےس وک 4ںیم ‘ ب’ -ہصح 

 (10x2=20)          رطسوں ںیم ےئھکل۔  03رقتًابی 

 

 اسیھت ےک ااختنب ےک فلتخم رطےقی ایک ںیہ؟ .0

ا ت ایبن ےئجیک۔ .6

 

حن
عی

 

مت
 رقایتب االطصاحت ےک امہ 

 اعمیش میظنت یک رعتفی اور رشتحی ےئجیک۔ .0

 ابقیلئ وتشیعمں ےک اراقتیئ لسلست یک رصتخماً رشتخی ےئجیک۔ .4
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 امسیج ااسناینت  -رپہچ

 (33ات  20)ااکیئ   3 -وفمہض اکم 

  03ہلم ربمنات: 

 افل( -)ہصح

 

ربمنات صتخم ںیہ۔ وسال  5وساالت اک وجاب انھکل الزیم ےہ۔ رہ وسال ےک ےیل  6ںیم ےس وکیئ یھب وساالت ںیہ۔ ان  4ںیم ‘ افل’ -ہصح 

 رطسوں ںیم ےئھکل۔  05  اکوجاب رقتًابی

           (5x2=10) 

 

 اقونن ےسک ےتہک ںیہ؟ .0

 ذمیبہ روسامت یک ومسقں رپ ثحب ےئجیک۔ .6

 اجدو اور اسسنئ ےک درایمن رفق وک ایبن ےئجیک۔ .0

 رتیق انبسک ےک امہ وصخایصت ایک ںیہ؟ویمکیٹن  .4

 ب(  -)ہصح 

ربمنات صتخم ںیہ۔ وسال اکوجاب  20وسال اک وجاب انھکل الزیم ےہ سج ےک ےیل  2یئ یھب  وساالت ںیہ۔ ان ںیم ےس وک 4ںیم ‘ ب’ -ہصح 

 رطسوں ںیم ےئھکل۔  03رقتًابی 

            (10x2=20) 

 ایسیس میظنت یک اینبدی ںیمسق ایبن ےئجیک۔ .0

 رپ ثحب ےئجیک۔ .6

 

ت

 

 دقمی اقونن یک امہ ت

 رفزیر ےک اطمقب اجدو یک وکن وکن یس ںیمسق ںیہ؟ .0

 ابقیلئ رتیق ایسنجی اک اینبدی اعمیش رپورگام ایک اھت؟ .4

 


