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ا  کلبپ  اوکسل  رسرگنی

ک
ن

 یج ڈی۔ وگئ

 ومضمن :۔ اُردو وطبر دورسی زابن                                                          امجتع:۔   رسیتی 

   ونعان:۔     سنج ےک احلظ ےس امس یک ںیمسق                                                            اترخی    :۔ ۲۶۔۲۰ ۔ ۰۲۰۲ 

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

 رضوری االطع:

 رضورت ںیہن۔اس یپ۔ ڈی۔ افی وک رپٹن رکےن یک وک

ن

ی   

رپ یہ  اھکل اجےئ۔اس اکم وک اینپ اُردو اک یپ   

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

 اقمدص دترسی  

۔لص وہیگ ں  ںیم سنج ےک احلظ ےس امس وک اچہپےنن یک الستیح احوچب  

۔ڑپاھیئ اور اھکلیئ یک اہمرت احلص رکںی ےگ  

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

؟وسال :۔سنج ےک احلظ ےس امس یک  ینتک ںیمسق ںیہ                                          

۔وجاب۔ سنج ےک احلظ ےس امس یک دو ںیمسق ںیہ  

 ۰زمرک                   

ن ک
ن

۔  ومئ  

 وسال۔ زمرک ےسک ےتہک ںیہ؟

 وجاب۔  رن امس وک زمرک ےتہک ںیہ۔

 ےسک ےتہک ںیہ؟

ن ک
ن

 وسال۔ ومئ

 ےتہک ںیہ۔

ن ک
ن

 وجاب۔ امدہ امس وک ومئ

 اید رںیھک :۔
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 وہےت ںیہ ےسیج ڑلیک ' زنیم ' وعرت ' اسسن وریغہ ۵۵ وہ ۓنج اافلظ ےک آرخ ںیم ی۔ ن۔ ت۔ ٹ اور س آاج

ن ک
ن

یف دص ومئ  

 انبےن ےک اقدئے:

ن ک
ن

 زمرک وک ومئ

 اجدنار اومسں یک زتریک و اتین انبےن ےک دنچ اقدعے نج یک لیصفت درج ذلی ےہ۔

 انبےت وتق 'ی' ےس دبل دےتی ںیہ اثمل۔  ۲

ن ک
ن

ارگ زمرک ےک آرخ ںیم'ا' ای 'ہ' وہ وت اس ےس ومئ  

ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   زہشاد ہ۔ زہشاد۲  

رمیغاغ  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    رم۔ ۰  

ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  داد   ا۔داد۳  

۔ڑلاک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ڑلیک۴  

ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رکبا ۔ رکب۵  

 انبےن ےک ل۰

ن ک
ن

' ےس دبل دای اجات ےہ۔ اثملن' اےس ۓ۔ ارگ زمرک ےک آرخ ںیم 'ی' وہ وت ومئ  

امیل ۔۔۔۔۔۔۔۔ امنل۔ ۲  

۔ دوھیب ۔۔۔۔۔۔۔۔ دوھنب۰  

۔وجیگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وجنگ۳  

۔  ومیچ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ومنچ۴  

۔  درزی  ۔۔۔۔۔۔۔۔ درزن۵  

 انبےت ںیہ۔ اثمل ۔۳

ن ک
ن

زمرک ےک آرخ ںیم'ی' ۔  'ین ' ۔ ' اجین ' ےس ومئ  

۔ امکر ۔۔۔۔۔۔۔۔ اہمکری۲  

۔ وبکرت ۔۔۔۔۔۔۔ وبکرتی۰  

۔ ااتسد ۔۔۔۔۔۔۔ ااتسین ۳  

۔ ڈارٹک ۔۔۔۔۔۔۔۔ ڈارٹکین۴  

۔ افریس اور رعیب ےک زمرک اافلظ ےک آرخ ںیم 'ہ'۴  
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 انبےت ںیہ اثمل

ن ک
ن

 زایدہ رک ےک ومئ

۔۔۔۔۔۔۔۔ اعہملاعمل ۔ ۲  

۔ وادل ۔۔۔۔۔۔۔ وادلہ۰  

۔اشرع ۔۔۔۔۔۔ اشرعہ۳  

۔ دیعس ۔۔۔۔۔۔ دیعسہ۴  

 ےب اجن اومسں یک ذتریکواتثین درج ذلی ںیہ۔

۔ نج اافلظ ےک آرخ 'ا' ای 'ہ' آات ےہ وہ زمرک وہےت ںیہ۔ اثمل۲  

۔ ولاٹ۲  

۔ زینہ۰  

۔ داان۳  

۔ آاٹ۴  

۔ دونں ےک انم زمرک وہےت ںیہ ریغب ہعمج رات ےک۔۰  

۔ داھوتں ےک انم زمرک وہےت ںیہ ریغب اچدنی ےک۔۳  

۔ دروتخں ےک انم زمرک ےہ۔۴  

 ےہ۵

ن ک
ن

۔ امتم امنزوں ےک انم ومئ  

 

 

 

 


