
   

 

 زفوکیرٹیمی ٹسیٹ یک ایتری ےک ےئل

         

 
 
 
 

Biseworld.com and Pecbiseresult.com and aiouresult.pk 
Latest PTS NTS PPSC Written Test Past Papers Free 

Download



 

 زجتہی سفن وساالت

ےچین دےی ےئگ ایبانت آپ ےک اےنپ ابرے ںیم ومجمیع وسحماست وک اظرہ رکےت ںیہ۔ اشندنیہ رکںی ہک آپ اؿ ےس  دہاایت: 
 سک دح کت قفتم ،ریغ قفتم،ابلکل ریغ قفتم ای ابلکل قفتم  ںیہ۔

 1 . ومجمیع وطر رپ ںیم اےنپ آپ ےس ہ نئم ں ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

 2 . ضعب اواقت ںیم وساتچ/وسیتچ ں  ہک ھجم ںیم ھچک یھب ااھچ ںیہن ےہ۔ 

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

 3 . ںیم وسحمس رکات/ رکیت ں  ہک ھجم ںیم اکیف دح کت ایھچ وصخایصت وموجد ںیہ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

 4 . ںیم دورسے ولوگ  انتج رتہب اکؾ رکےن یک اقتیلب راتھک /ریتھک ں ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

  5 . ںیم وسحمس رکات ں /رکیت ں ہک ریمے ادنر ھچک زایدہ اقِلب رخف ابت ںیہن ےہ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

 6 . ضعب اواقت ںیم اےنپ آپ وک ینیقی وطر ےب افدئہ وسحمس رکات/رکیت ں ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

 7 . ںیم وسحمس رکات/رکیت ں  ہک ںیم دقرو تمیق ےک احلظ ےس یسک یھب دورسے ااسنؿ ےس مک ںیہن ں ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

 8 . ریمی وخاشہ ےہ ہک ریمی اینپ ںورو  ںیم دیع   تت ں۔ 

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

 9 . ومجمیع وطر رپ ںیم اےنپ آپ وک اکی اناکؾ ااسنؿ وصتر رکات /رکیت ں ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 



   

 10 . ںیم اینپ ذات ےک ابرے ںیم تبثم وصتر راتھک/ریتھک ں ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

 11 . اکؾ کیھٹ ےس ہن رکےن یک وہج ےس ںیم ارثک وحہلص اہر اجات/اجیت ں ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

ِؿ اکؾ ےھجم تہب یس اناکویم  اک اسانم رکان ڑپات ےہ۔  دورا 12 .

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

 13 . ںیم زایدہ اکؾ یک وہج ےس ارثک ربھگا اجات/اجیت ں ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

 14 . ںیم ہنکمم ویطلغ  رپ رپاشیؿ ں اجات/اجیت ں ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

ےجُم ہلصیف رکےن ںیم ارثک لکشم شیپ آیت ےہ۔ ھ1 .  5

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

  16 . ںیم دلج یہ تمہ اہر اجات/اجیت ں ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

 17 . ںیم اےسی وصنمےب انبات/انبیت ں  ہک نج رپ لمع ںیہن رکات/رکیت۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

 18 . ریمے اکؾ یک وہج ےس ےھجم ارثک اکشایت یتلم ںیہ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

 19 . ںیم ارثک اعمالمت ںیم ڑگب اجات/اجیت ں  نج ںیم ریما وصقر ںیہن ںات۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

ےجُم ولوگ  ےک اسےنم وبےنل ںیم لکشم شیپ آیت ےہ۔ ھ2 .  0

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 



 

 21 . ںیم ومعام اےنپ ےصغ ہپ اقوب ںیہن رھک اپات/اپیت۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

ےھ ںیم وخداامتعدی یک یمک ےہ۔ ھج2 .  2 م

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

 23 . ذعموری یک وہج ےس ریمے اعمرشے ںیم ولگ ےھجم ریقح ےتھجمس ںیہ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

ےھ ےس ارثک ولگ دور رےنہ یک وکشش رکےت ںیہ۔ ھج2 .  4 م

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

ےجُم ارثک امویس رکےت ںیہ۔ ھ  25 . ریمے دوتس

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

 26 . ریمے العےق ےک ولگ ومجمیع وطر رپ ھجم ےس ہ نئم رےتہ ںیہ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

 27 . اعمرشے ںیم ارثک ولگ ریمی اکشایت رکےت رےتہ ںیہ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

 28 . ریمے ذجابت وک تہب دلج سیھٹ یتچنہپ ےہ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

  29 . ےھجم لبقتسم ومعام رونش ولعمؾںات ےہ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

 30 . وکیئ یھب اکؾ رشوع رکےن ےس ےلہپ ںیم ایھچ رطح اس ےک ابرے ںیم وساتچ/وسیتچ ں ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

 31 . اکؾ ںیم شیپ آےن واےل اسملئ  ےک ابرے ںیم ےھجم وکیئ ادنہشی ںیہن ںات۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 



   

 32 . ںیم اےسی اکؾ ہشیمہ رکات ں  وج وخبیب رسااجنؾ دے اتکس/یتکس ں ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

 33 . ںیم اےسی وصنمےب رشوع رکات ں  نج ںیم وکیئ دیپسچل ںیہن راتھک/ریتھک۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

 34 . اکی یہ وتق ںیم ںیم فلتخم اکؾ اٹمن اتکس/یتکس ں ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

 35 . اکؾ ےک دوراؿ ریمی وتہج ارثک ریغ ذہم دراہن ںیت ےہ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

 36 .لکشم احالت ںیم،ںیم ارثک ربھگا اجات /اجیت ں ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

 37 . ادنریھے ےس ےھجم تہب زایدہ وخػ آاتےہ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

 38 . ںیم اہلل ےک وسا یسک ےس ںیہن ڈرات/ڈریت۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

 39 . ںیم اجونرو  ےس ارثک وخػ زدہ ں اجات/اجیت ں ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

 40 . ںیم اےنپ ابرے ںیم ااھچ وسحمس ںیہن رکات۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

  41 . ںیم ادنریھے ںیم ںیہک یھباجےن ےس ڈرات/ڈریت ں ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

ےت ےس ہشیمہ وخد وک وفحمظ راتھک/ریتھک ں ۔ جب   42 .ںیم رُبی صھ

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 



 

ےجُم اپین ےس ڈر اتگل ےہ۔ ھ4 .  3

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

 44 . ںیم نپچب ںیم ارثک اےنپ دووتس  ےک اسھت رہن ہپ اہنےن اجات اھت۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

 45 . ںیم دووتس  یک لفحم ںیم یھبک اھبکر رگسٹی ونیش رک اتیل /یتیل ں ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

شنعا 46 . ےھجم  ت ےس دشع  رفنت ےہ۔   
من 

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

 47 . ںیم یھبک اھبکر وھجٹ وبؽ اتیل /یتیل ں ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

 48 . ںیم رہ وتق دلجی ںیم راتہ/ریتہ  ں ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

 49 . ےھجم اسدیگ ےس زدنیگ زگاران دنسپ ےہ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

  50 . ںیم وخد ےس تہب زایدہ انا دی راتہ/ریتہ ں ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

 51 . ںیم رخنے واال /وایل ں ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

 52 . ںیم یھبک یسک  ےس ڑگھجا ںیہن رکات۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

 53 . ںیم اےنپ آپ وک اہنت وسحمس  رکات /رکیت ں ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 



   

ےھ رپ وکیئ دیقنت رکے وت ےھجم تخس ہصغ آات ےہ۔ ھج5 .  4 م

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

 55 . ںیم اےنپ ذجابت دورسو  ےس اپھچات /اپھچیت ں ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

 56 . ںیم ارثک داوتن  ےس اےنپ انچ  اتاات راتہ /ریتہ ں ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

 57 . وھچیٹ وھچیٹ ابوت  یک وہج ےس ںیم ارثک ڑگھجات راتہ /ریتہ ں ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

 58 . ںیم دلج رو ڑپات /ڑپیت ں ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

 59 . ںیم ریغ رضوری  رسرگویم  ںیم رشکی راتہ /ریتہ ں ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

مل 60 . ںیم رہ مسق ےک ت وک انسح رطےقی ےس اھجلس اتیل/یتیل ں ۔ مع 

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

 61 . ںیم ضعب اواقت اےنپ آپ وک تہب اہبدر وسحمس رکات/رکیت ں ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

ےجُم دورسو  یک دمد رک ےک تہب وخیش ںیت ےہ۔ ھر  62 . یھبک اھبک

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

 63 . وھچیٹ وھچیٹ ابوت  ےس ںیم ارثک رپاشیؿ ں اجات /اجیت ں ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

 64 . ضعب اواقت ےھجم دورسو  یک رطح  تہب ہصغ آات ےہ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 



 

 65 . ارثک ریما یسک اکؾ ںیم دؽ ںیہن اتگل۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

 66 . ضعب اواقت ںیم اچوکوچدنب راتہ/ریتہ  ں ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

  67 . یھبک اھبکر ںیم وسحمس رکات ں  ہک ںیم لکشم اکؾ رک اتکس/یتکس ں ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

  68 . ضعب اواقت ںیم رپاشیین یک وہجےس روڑپات /ڑپیت ں ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

 69 . ںیم دورسو  وک رتہب ادناز ںیم رپےنھک یک الصتیح ںیہن راتھک/ریتھک۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

  70 . ںیم وسحمس رکات/رکیت  ں  ہکاعمرشے ںیم زایدہ رت ولوگ  وک ابت رکےن اک ہقیلس ںیہن ےہ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

 71 . ضعب اواقت ںیم اےنپ آپ وک داین اک  اقلب رتنی ااسنؿ اتھجمس /یتھجمس ں ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

 72 . ںیم اےنپ ذایت اکؾ ہشیمہ وخد رکات /رکیت ں ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

  73 . ںیم اکی  وخش االخؼ ااسنؿ ں ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

ت ںیم ڈاھاتل/ڈاھیتل ں ۔  74 . ںیم وخد وک اےنپ دووتس  یک 
ے  صجبھ

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

 75 . ریمے دوتس ریمی وخیش یک وہج ںےت ںیہ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 



   

ِس رتمکی اک اکشر ںاجات/اجیت ں ۔ اسح 76 .ںیم یھبک اھبکر ا

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

 77 . ںیم دنچ رگم اخص دوتس انبان دنسپ رکو  اگ/یگ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

 78 . ںیم ولوگ  ےس البوہج ےنلم یک اجبےئ اانپ زایدہ تق اینپ میلعت وک داتی /دیتی ں ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

 79 . ضعب اواقت ںیم اس اکؾ ےس رپاشیؿ ں اجات/اجیت ں  ےسج ںیم ںیہن رکان اچاتہ/اچیتہ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

ھاترڑچاھؤ آات راتہ ےہ۔  ارثک ا 80 . ریمے دیاج ںیم

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

 81 . ںیم اینپ ذایت وخویش  ںیم دووتس  اک رشکی ںان رضوری ںیہن اتھجمس/یتھجمس۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

  82 . ںیم اکھتوٹ اوررپاشیین یک احتل ںیم وسھج وبھج وک ربرقار راتھک /ریتھک  ں ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

 83 . ںیم رہ مسق ےک ولوگ  ےس انلم دنسپ رکات /رکیت  ں ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

 84 . ںیم طلغ اکؾ رکےن ےک دعب وخد وک وصقروار رہھٹاےن ےس ربھگاات/ربھگایت ں ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

 85 . ںیم ااسحؿ ےیک ریغب دورسو  یک دمد رکےن وک رتحیج داتی/دیتی ں ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

اخِمفل ےس تبحم رکےن ےک ےیل آامدہ ںاجات /اجیت ں ۔   سنج 86 . ںیم

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 



 

 87 . اموییس ریمی ربداتش وک متخ رک دیتی ےہ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

 88 . ںیم دورسو  یک آراء وک وبقؽ رکےن ےس ےلہپ ایھچ رطح اجےنچن اک/یک  اعدی ں ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

ےجُم دورسو  رپ رخچ رکےن ںیم وخیش وسحمس ںیت ےہ۔ ھ8 .  9

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

  90 . ولگ ریمے اسھت وتق زگارےنںیم ارثک ااتکٹہ وسحمس رکےت ںیہ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

 91 . ںیم ولوگ  ےک اسھت ثحب رکےن ںیم  دیپسچل راتھک/ریتھک  ں ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

 92 . العہم اابقؽ ےک رونش اپاتسکؿ ےک وخاب یک لیمکت ں یکچ ےہ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

 93 .ںیم یلیٹ وفؿ رپ روامسن رکےن وک رتحیج ںیہن داتی/دیتی  ں ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

  94 . ںیم دورسو  وک نیگمغ دھکی رکرپاشیؿ ںاجات /اجیت ں ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

 95 . رمد وک ویبی ےک اشہن اشبہن انلچ اچےیہ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

  96 . ںیم تبحم ےک وہفمؾ وک اتھجمس/یتھجمس ں ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

 97 . کلم ںیم رفہق وراہن میسقت وک متخ رکےن ےک ابرے ولوگ  وک آاگیہ دینی اچےیہ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 



   

ےجُم تبحم ای قشع وریغہ ےس وکیئ اگلؤ ںیہن۔ ھ9 . 8

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

  99 . ںیم دورسو  ےک ےیل رقابیندےنی اک ذجہب راتھک/ریتھک  ں ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

  100 . ںیم رُبا وسحمس ےیک ریغب اکیڑلےک/ڑلیک ےس ابت تیچ رکیتکس/ اتکس ں ۔

  1. ابلکل قفتم ںیہن ں                                                                   2. قفتم ںیہن ں                                                                            3. قفتم ں                                                                                      4. ابلکل قفتم ں 

  

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 انلمکم رقفات
 1۔ ریمے وادل ےن اکی ابر تہب ڑبا اسپن امرا۔

 2۔ اجؿ اچبےن یک اخرط ےھچیپ وٹہ۔

 3۔ بس ےس ےلہپ اھس ےن بس وک السؾ ایک۔

 4۔ ارگ ےسیپ ہن ں  وت  امکؤ۔

 5۔ ڑلےت ڑلےت وہ دوون  سنہ ڑپے۔

 6۔ دنمش ےک اسےنم ڈےٹ رں۔

 7۔ روینش یک رکؿ ںور آےن رپ حبص اک آاغز ںا۔

ھ 8۔ دھک ےتہس ےتہس وہ وبضمط ں ایگ۔

 9۔ اھس ےک ومغ  اک العج اھس یہ ےک اپس ےہ۔

رتب یک وہج ےس اھس ےن اےنپ احالت دبےنل اھٹؿ یل۔ ھ  ۔ غ 10

 11۔ وہ اچالک وت تہب اھت نکیل دؽ اک یھب ااھچ اھت۔

ھ۔ اےس ااسحس دالےئ ریغب ںیم ےن اھس یک دمد یک۔  12

 13۔ رُجؾ رکےن ےک ابووجد اھس ےن چس وبال۔

 14۔ اینبدی ابت وت ہی ےہ ہک وادلنی یہ بس ھچک ںیہ۔

 15۔ ریمے دؽ ںیم ایھب کت وادلنی اک ارتحاؾ ےہ۔

 16۔ ابپ ےس وپےھچ ریغب اھس ےن وکیئ اکؾ ںیہن ایک۔

 17۔ بج اھےس ملع ںا وت اھس ےن افدئہ اھاھٹای۔

 18۔ اشدی یک ابت آےن رپ وہ رشام ایگ۔

ھ 19۔ اینپ وخویش  یک اخرط اس ےن بس وک وخش راھک۔

 20۔ وہ ارثک ابزار سب ےس اجات ےہ۔

 21۔ اہشدت ےک وشؼ ںیم وہ وفج ںیم ایگ۔



   

ھ 22۔ وردی نہپ رک اس ےن اےنپ وادلنی وک ولسٹ ایک۔

 23۔ ونرکی ہن ےنلم رپیھب  اھس ےن وکشش اجری ریھک۔

 24۔ امنزی ںےن ےک ابووجد وہ آج اٹمئ ےس امنز ادا ہن رک اکس۔

 25۔ ڑلوک  ےک اسھت لم رک  اھس ےن رکٹک یلیھک۔

 26۔ اےنپ افدئے یک اخرط دورسو  وک اصقنؿ تم اچنہپؤ۔

 27۔ ڑلویک  ےک اسھت اھؿ ےک وادلنی یھب ےھت۔

 28۔ یئک وعرںیت ےلہپ یہ چنہپ یکچ ںیھت۔

 29۔ آراؾ دہ زدنیگ زگارےن ےک ےیل وہ رُپ تؾ ےہ۔

 30۔ ولوگ  ےک اسھت لم رک اھس ےن رغوبی  یک دمد یک۔

 31۔ اتریکی ےس افدئہ اھاھٹ رک وہ ابرہ الچ ایگ۔

 32۔امہری وپسیل امہرے ظفحت ےک ےیل ےہ۔

 33۔ ڑلایئ ےک ومعق رپ وحاس وک اقوب ںیم رانھک اچےیہ۔

 34۔ ارثک وسےت ںیم وہ  رکوںیٹ دباتل ےہ۔

 35۔ ابپ ےک اسھت تقفش ےس شیپ آان اچےیہ۔

ھس ےن وبجمر ں رک اگڑی روک یل۔ 36۔ ا 

 37۔ آگ ےنگل رپ دوھا  ےنلیھپ اگل۔

 38۔ آامسؿ رپ ابدؽ اھچےئگ وت ادنریھا ں ایگ۔

ھس یک تحص اب اکیف رتہب ےہ۔ 39۔ ا 

 40۔ زدنیگ ںیم  اکایمیب رصػ تنحم رپ ےہ۔

 41۔وسیپ  ےک ریغب یہ وہ ابزار الچ ایگ۔

ھس ےن ڈرےت ڈرےت اکر الچیئ۔ 42۔ ا 

 43۔ بس ےس ڑبی دوتل  تت یک دوتل ےہ۔



 

 44۔ قح وت ہی اھت ہک مت ےلہپ آےت۔

 45۔ اہنتیئ ںیم وہ اےنپ لبقتسم ےک ابرے ںیم وساتچ ےہ۔

 46۔ نکمم ےہ ہک مت دری ےس آؤ۔

ھس ےن وخػ ےک امرے آںیھکن دنب رک ںیل۔ 47۔ ا 

 48۔ ومعق ےتلم یہ وہ اہی  ےس الچ ایگ۔

 49۔ لیھک یہ لیھک ںیم وتق زگر ایگ۔

َ 50۔ اس دور ںیم اٹمئ یک تہب اتیمہ ےہ۔ ِ

 51۔ اجےت اجےت اھس ےک ابپ ےن تحیصن یک۔

 52۔ وہ املسمؿ ںیہ نکیل وہ آج دجسم ہن آےکس۔

 53۔ گنج ےک رشوع ںےت یہ وشر ڑبےنھ اگل۔

ََ 54۔ وممس ےک دبےتل یہ وہ چ ڑپا۔

ِ 55۔ ڑلویک  ےن م  ھٹیب رک ڑپاھیئ یک۔

 56۔ افرغ وتق ںیم یھب وہ ڑپاتھ راہ۔

 57۔ لیف ںےن رپ اھس ےن دوابرہ تنحم رکےن یک اھٹؿ یل۔

 58۔ وکیئ یھب اکؾ رکےن ےس ےلہپ وہ ہشیمہ ایھچ رطح وساتچ ےہ۔

 59۔ رات ےک وتق آامسؿ رپ اتسرے ےھت۔

 60۔ اینپ  تت یک اخرط اھس ےن دجودہج یک۔

 61۔ وھچیٹ ومیٹ وچری رک ےک وہ ڑکپا ایگ۔

ِ 62۔ دووتس  ےک اسھت م رک ڑپاھیئ رکین اچےیہ۔

ھ۔ اس ےک ابپ ےن اس ےس تنحم رکےن اک اہک۔ ھ  63

 64۔ ااحتمؿ ےک دون  اھس ےن وخب تنحم یک۔

 65۔ وخاب ںیم اھس ےن ادمح وک داھکی۔

 66۔ ولوگ  ےک اسھت ادب ےک اسھت شیپ آان اچےیہ۔



   

 67۔ اینپ امیبری یک وہج ےس وہ آج واسپ ہن اجاکس۔

 68۔رتیق رکےن ےک ےیل تنحم رکان اہنتی رضوری ےہ۔

 69۔ دوتل احلص رکےن ےک ےیل اشرٹ ٹک رضوری ںیہن۔

 70۔ اینپ وبجمروی  یک وہج ےس وہ آج ہن آاکس۔

 71۔ ام  اےنپ وچب  ےک ےیل اھکان اکپےن یگل۔

ِ 72۔ اگڑی ےک ےتلچ یہ اھس وک س م یئگ۔ ٹِ  

 73۔ وخػ ےک امرے اھس ےن اینپ اگڑی روک یل۔

 74۔ ابرش ےک وطافؿ ںیم روڈ رپ ھچک یھب ںور ںیہن آراہ اھت۔

 75۔ لیھک یہ لیھک ںیم اھس ےن تہب ےس ااعنؾ احلص ےیک۔

 76۔ وممس دبےتل یہ ےئن وھپؽ لکن آےئ۔

 77۔ اکؾ رکےن ےس ےلہپ وہ مسب اہلل رضور ڑپاتھ ےہ۔

ھ 78۔ ام  اےنپ وچب  ےک ےیل دؿ رات داع رکیت ےہ۔

 79۔ ابرش ےک وطافؿ ںیم اھس ےن وفحمظ ہگج ڈوھڈن یل۔

ھس ےن ریمے اسھت االسؾ آابد اجےن اک رپورگاؾ انبای۔  80۔ ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اصتوریی اہکاین 

 

رٹسم اعفط اکی رپاویئٹی میظنت ںیم المزؾ ںیہـ احؽ  یہ ںیم  اس  ےن اشدی یک ےہـ اکی دؿ اس ےن دورہپ ےک اھکےن ےک وتق اینپ ویبی وک البای 
اور  اےنپ ےیل اھکان الےن وک اہک  –اس یک ویبی اینپ وھچیٹ نہب ےک اسھت درتف ںیم آیئ -اس یک  ویبی اےنپ اسھت اھکان واال  ڈہب یھب الیئ -دورہپ ےک اھکےن 
ےک وتق وہ بس اےٹھک ےھٹیب اور رٹسم اعفط ےن اھکان اھکای  –اھکےن ےک  دعب اوہن  اکی دورسے ےک اسھت ابںیت ں  –رٹسم اعفط یک ویبی اور 

 اس یک وھچیٹ نہب  واسپ رھگ یلچ ںیئگ – 

        
                        

احدم  ا ر دی اجےئ یگ ـ ھس ےک وادل اصبح ےن اس ےس ودعہ ایک ہک ارگ وہ ااحتمؿ ںیم اےھچ ربمن اتیل ےہ وت اےس ہفحت ںیم  ٹاحدم اکی اطبل ملع ےہ ٹـا گن 
ٹا ر اک تہب وشؼ اھتـاس ےیل اس ےن زایدہ تنحم رکان رشوع رک دی -ااحتمانت ےک دعب احدم وک دشت ےس رزٹل اک ااظتنر اھت -ہجیتن ےک االعؿ  ٹوک  گن 
ےک دعب احدم ےب دح وخش ںا ویکہکن اس ےن ااحتمانت ںیم یلہپ وپزنشی احلص رک یل یھت-اس ےک وادل اصبح یھب تہب وخش ںےئ اس ےیل احدم 

ا ر الےت ںیہ-احدم تہب وخش ںا اور ہی وسےنچ اگل ہک وہ آدنئہ یھب ایس رطح تخس تنحم رکات رےہ اگ- ٹ ےک ےیل اھس ےک اوب اکی ٹ یئن  گن 



   

           
                                                       

سم انث ءالںر ںیم ریتہ ےہ-دیع یک ویٹھچ  ےک دوراؿ اس ےن اےنپ وادلنی ےک رھگ اےنپ دو وچب  ےک اسھت اج ے اک ہلصیف ایک-اس ےیل وہ اےنپ 
وچب   ےک اسھت رولیے انشیٹس یلچ اجیت ےہ-وہ ٹکٹ الیئ اور رٹنی ےک آےن اک ااظتنر رشوع رک دای-رٹنی وک آےن ںیم دری یھت-وہ رپاشیؿ ں یت 

 بج اس ےک ےچب اکھتوٹ یک وہج ےس اینپ ام  وک ےلگ اگلےت-ھچک دری ےک دعب رٹنی آیئ-وہ بس وخش ںےئ اور  رف رکان رشوع رک دای-

 

 

 

 

 

 

 

احرث اکی اکروابری آدیم ےہ۔وہ اکی تہب یتنحم آدیم ےہ۔اس یک ہشیمہ وکشش ںیت ےہ ہک رھگ یک اجبےئ اانپ اکؾ درتف ںیم یہ لمکم 
رکے۔احرث اےنپ اکروابری وصنمہب دنبی ےک قلعتم اکی شکشیپ ایتر رک راہ ےہ۔ شکشیپ وک لمکم رکےن ےک ےیل تخس تنحم رک راہ ےہ اہی  کت 
ہک رھگ ںیم یھب اکؾ رک ات ےہ۔رات ےئگ کت اس ےن اکؾ ایک اور آرخ اکر اکایمیب ےک اسھت اس ےن اانپ اکؾ لمکم رک یہ ایل۔ اس ےک دعب اس ےن اکیف 
اکھتوٹ وسحمس یک اور اس یک وہج ےس اےس ہنیسپ آان یھب رشوع ں ایگ۔اس ےن ہنیسپ اےنپ ابزو رپ اصػ ایک اور اس ےک دعب اس ےن وخد وک رُپوکسؿ 

 اپای۔وہ تہب وخش ںا ویکہکن اس ےن اانپ اکؾ وتق ےس ےلہپ یہ لمکم رک ایل اھت۔



 

                        
                                                      

ِرٹسم ومیس اکی امسیج میظنت ںیم اکؾ رکےت ںیہ۔وہ اکی تہب وبضمط اور اہبدر صخش ےہ۔اکی دؿ دوراؿ امسیج اکؾ وہ زیمخ ں ےئگ۔فیلکت یک وہج 
ِےس وہ وخد ےس ےنلچ ےک اقلب ہن رےہ۔نکیل رٹسم ومیس دلج انلچ اچاتہ ےہ۔دوراؿ آراؾ، اس یک ویبی اس وک اےنھٹ ںیم دمد دیتی ےہ،نکیل رٹسم ومیس 
اس ےک ابووجد وخد ےس یھب وکشش رک راہ ےہ۔اس وھچیٹ یس یک وکشش یک وہج ےس رٹسم ومیس ریغب یسک دمد ےک انلچ رشوع رک د ےت ںیہ۔اس یک 

 ویبی ہی بس دھکی رک ریحاؿ رہ یئگ۔اس ےک دعب رٹسم ومیس اور اس یک ویبی وخش ںےئگ۔

                          

                        
                                            

ھےس اکی  ،ارٹسم اہروؿ اکی وکسؽ ںیم ااتسد ےہ۔وہ ارثک  افرغ وتق ںیم امسجین ورزش رکات راتہ ےہ۔ہشیمہ یک رطح وہ اکی دؿ ورزش رک راہ اھت
آواز انسیئ دی وج ہک ااملری یک اورپ وایل اجبن ےس آریہ یھت۔اس ےن اکیف دری لسلسم وکشش یک دےنھکی یک رگماواچنیئ زایدہ ںےن یک وہج ےس وہ ہن 
دھکی اپای۔اس ےیل اس ےن اورپ ڑچےنھ ےک ےیل اکی ریس اک اامعتسؽ ایک۔واہ  اس ےن اکی وھچیٹ یس ڑچای دیھکی۔اہروؿ اکی رنؾ دؽ صخش 

 اھت۔اس ےن ڑچای وک اھاھٹای اور ابرہ ےل اج رک اھ ےس اڑا دای۔


