
 

ےیل  ۔  ہظحالم                   [How to get grade]   رپ وموجد www.urduskills.com ومضمن ںیم اےھچ ربمنوں ےک   رکںی

 

ردو   ے ویلل ا  ہنکمم وموضاعت ےک ےیل  (P3)رپہچ وسم ،ا

 میلعت 

اچےیہ۔ ااصحنر دوتل رپ ںیہن وہان   ایعمری میلعت  ےک وصحل اک 

    یکلم رتیق ےک ےیل اسکیں اظنم میلعت یک رضورت ےہ۔

 اکوصحل ںیہن وہان اچےیہ۔ میلعت اک دصقم وخنتاہ

یکلم رتیق   ےک ےیل رضوری ےہ۔ڑلویکں یک میلعت 

 وموجدہ دور یک میلعت دجدی دور ےک اقتوضں ےس مہ آگنہ ںیہن ۔

 ےب راہ روی اک ببس ےب دصقم اظنم میلعت ےہ۔ ونوجاونں ںیم  ڑبیتھ وہیئ

 روزاگر دیپا رکریہ ےہ۔آج لک یک میلعت ڑپےھ ےھکل ےب 

 میلعت ےک رفوغ ےس تہب ےس امسیج اسملئ مک وہےئ ںیہ۔
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 ااجیداتانکیٹولیج  یک 

۔ یھب نیشم انب ڈاال ےہ ےن ااسنن وک   ینیشم دور 

 دجدی ااجیدات یک وہج ےس ااسنن اکلہ وہات اجراہ ےہ۔

 دی ےہ۔ ےن ااسنن یک زدنیگ آاسن انب اسیسنئ ااجیدات

ثع اموحایلیت اسملئ ےن منج ایل ےہ۔  دجدی انکیٹولیج ےک اب

ںیہن ۔ رتیق ےس واہتسب    ااسنن یک یقیقح وخیش   ینیشم 
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 یلسن افہلص

وک یہ وہان اچےیہ۔  ونوجاونں ےک لبقتسم ےک ےلصیف اک اایتخر ڑبوں 

ان اچےیہ ۔زبروگں وک  دجدی     دور ےک اقتوضں اک ااسحس رک

گنہ ںیہن وہیتکس۔ ور زبروگں یک  راےئ یھبک مہ آ  ونوجاونں ا

رکان اچےیہ۔ م  ور ونوجاونں وک اکی دورسے یک راےئ اک ارتحا  زبروگں ا

       زبروگں ےک رجتابت ےس افدئہ ااھٹان اچےیہ۔ ونوجاونں وک
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 تحص و دنتریتس

ل ریہ ےہ۔  افٹس وفڈ  امہری تحص رپ رضم ارثات ڈا

ینہ وکسن   رضوری ےہ۔  دنترتس رےنہ ےک ےیل  ذ

۔  رپزیہ العج ےس رتہب ےہ

۔  وموجدہ رطز زدنیگ   امہری تحص  یک ربابدی  اک ببس ےہ

ک یک ور  اخصل وخرا  وہج ےس دنترتس  رےتہ ےھت۔ رپاےن ولگ اسدہ ا


