
 

 فارمسواالت کا  ابتدائی ےک تیے محرمسماں کے بچوں  یلیسوت ےباپ کے بچوں ک لےیسوت

 نام اور فیلمی نام: 

 والد کا نام:

 نمبر:  یآئی ڈ

                            : معرف

 فون نمبر:

 پتہ: 

اور سوتیلے باپ کے بچوں اور ان کے سوتیلی ماں ذیل سواالت کے جوابات کا مقصد  مندرجہ

مندرجہ ذیل سواالت رشتہ داروں کے درمیان صحیح ترین و کامل ترین راہ محرمیت کا تعین ہے ، 

کے جوابات دقت کے ساتھ دیئے جائیں کیوں کہ اگر جوابات دقیق نہ ہوئے تو ممکن ہے راہ 

 وجائے یا ناممکن :محرمیت یا دشوار ہ

 ؟یلڑک ایباپ کا بچہ لڑکا ہے  لےیسوت -1

  ؟ کتنی ہے ے کی عمربچ ےباپ ک لےیسوت -2

 ؟یلڑک ایماں کا بچہ لڑکا ہے  یلیسوت -3

 ؟ کی عمر کتنی ہےبچہ  ےماں ک یلیسوت -4

 ےلیسوت ؟موجود ہے عورت نے والی بچہ کو دودھ پاال ںیرشتہ داروں م ماں کے یلیسوت ایک -5

 کو بطور دقیق معین کریں؟  صورتسے اس کے رشتہ کی باپ 

باپ  ےلیعورت موجود ہے؟ سوت یدودھ پالنے وال یکوئ ںیباپ کے رشتہ داروں م ےلیسوت ایک -6

 کو معین کریں ؟  صورتکی رشتہ اس عورت کے ے س

، صورتکی پینے دودھ  ےہے؟ اگر ہے تو اس ک بچہ بھی پیادودہ  یکوئ ،ےباپ ک ےلیسوت ایک -7

 ؟کو معین کریںعمر  اور تیجنسبچہ کی 



 

 اک عورت یوال ینالہے؟ دودھ پ ایدودھ پ کا عورت یدوسر یباپ کے بچے نے کس ےلیسوت ایک -8

 ہے؟ رشتہ ایے کس باپ ےلیسوت نیزرشتہ ہے؟  ایے کسماں  یلیسوت

رشتہ کس  ان کے ہے تو ایپڑھا گ تیمحرم ے عقدسباپ کے بچے  لےیسوت ایماں  یلیاگر سوت -9

 ہے؟ ایگ ایکپڑھا  ےدار س

 ایکان کا ایک دوسرے سے  ں؟یرشتہ دار ہایک دوسرے کے باپ  لےیسوت اورماں  یلیسوت ایک -10

 ہے؟ رشتہ

 با حیات ہیں ؟  ( ) چاہے داد کے باپ یا دادی کے باپ یا پردادا دادا لےیسوت ایک -11

 ؟یںزندہ ہسوتیلی دادی  ایک -12

یا ان کے دادا نانا  ( کے باپ نانیباپ یا نانا کے چاہے  ) یا سوتیلے پرنانا  ے نانالیسوت ایک -13

 ں؟یہ زندہ

کے مندرجہ  ینبو مہری پرتو انهیآشثقافتی و ھنری انسٹی ٹیوٹ دقت کے ساتھ بھر کر اس فارم کو 

 ذیل ایڈریس پر ارسال کریں ۔


