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 اک ہنیمخت  2021-رفوریو دایامگ 

 ومضمن : اسسنئ           7امجتع : 

ربمن 

 امشر

 رشح احمہبس رسرگیم الصتیح اور ااستکیب وصتر امہ/ہتفہ

 رفوری 1

 الہپ ہتفہ

 

 اسہقب ولعمامت  اک ااعدہ

امجتع ےکالصوتیحں 6

اورااستکیب احملص ےک تحت ابلط اک 

 ااعدہ رکان

 وں ںیم ذغتہیاجونر

ذغا وخری  فلتخم اجونروں ںیم

 رطےقی  فلتخم ےک

 لمع اہہمض

 ااسنونں ےک ادنر لمع اہہمض

 ذغا وخری

 ہنم اور وجف دنہ

سا یک یلنذغ

ی گ
ف

 /اوسی

 لعفر آتن اووھچیٹ 

 ارخاج

 ذغایئ اایش یک رہفتس انبان

وھچےٹ اور ڑبے اجونروں ےک ذغایئ 

 اایش یک رہفتس انبان

چنیھک رک وصحں ۔لکش ااسنین اظنم اہہمظ  

  اشندنیہ رکانیک

 انھکلداتن ےک ااسقم اور ان ےک ااعفل 

 اٹسرچ ےک رجتابت رکان

 لمع اہہمض ےک وصحں  ےک ااعفل یک

 رہفتس انبان

 ثحب و ابمہثح

 وساالت

 رسرگایمں

 1-ورک ٹیش

+ 

 وہم ورک

 

 

 

الصوتیحں/احملص 

رپ ینبم رسرگایمں 

 رکاان

 احمہبس رکان

 

 رفوری 2

 دورسا ہتفہ

اھگس وخر اجونروں ںیم لمع 

 اہمض

 ا وخری اور لمع مضہاابیم ںیم ذغ

 اگجیل رکان

 اجونروں ںیم ولیسولز لمع مضہ

 اابیم یک استخ

 

اجونروں  زبسی وخر اور وگتش وخر 

رفق وک  ںیم داتن اور مسج یک استخ

 اجانن اور اچہپانن

  ولپ اچرٹ انباناابیم ںیم لمع اہمض اک

 2-ورک ٹیش 

+ 

 وہم ورک

دریس ںیقشم 

 لح رکان

 

 

 

 

الصوتیحں اور 

ااستکیب احملص یک 

انبء رپ درگی 
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  رفوری 3

 رسیتا ہتفہ

 رےشی اور ان ےک ونصماعت

 نج اجونروں ےس اون یتلم ےہ ۔

 ان یک استخ

 بختنم لسن

 روشیں ےس اون کت

 ڑیھبوں اک اپانل اور لسن یک

 ازفاشئ

 روشیں ےس اون انبےن اک رطہقی

اجونروں یک ن احلص وہےن واےل او

 انبانرہفتس انبان ۔ امبل 

ولعمامت  وں وک اپےنل واولں ےس ڑیھب 

 اےٹھک رکان

 3-ورک ٹیش

+ 

 وہم ورک

رسرگایمں رکایئ 

 اجین اچےئیہ۔

 رفوری 4

 وچاھت ہتفہ

 رمشی

 رمشی یک اکتش

 رمشی ےک رپواےن یک وساحن

 ایحت

 وکوکن

 وکوکن ےس رمشی کت

 یک وساحن ایحت ےک رمشی ےک رپواےن

 انچنیھک۔ااکشل 

ولعمامت  ایتری ےک رمزک ےس رمشی یک 

 اےٹھک رکان

 رکان اور فلتخم ااسقم ےک ڑپکے اےٹھک

  ان یک وصخایصت یک رہفتس انبان

 4-ورک ٹیش 

+ 

 وہم ورک 

دریس ںیقشم 

 لح رکان

 ااسذتہ ےچین دےئ ےئگ وڈیوی درس و دترسی ےک دوران اامعتسل رک ےتکس ںیہ ۔

https://youtu.be/nYrGlVfHfWk 

https://youtu.be/ZTrKCUUe_AA 

https://youtu.be/AZxC64uPARQ 

https://youtu.be/LFyOQodc8j0 

https://youtu.be/qtmbdU8ndWs 

https://youtu.be/jYqSWVptcKE 

 

 

 

 

https://youtu.be/nYrGlVfHfWk
https://youtu.be/ZTrKCUUe_AA
https://youtu.be/AZxC64uPARQ
https://youtu.be/LFyOQodc8j0
https://youtu.be/qtmbdU8ndWs
https://youtu.be/jYqSWVptcKE


SHAFIULLA AT GUHPS HANCHINKERE SIRSI                            studymanzil.com 

WORK SHEET -1 

 7امجتع :                  ومضمن : اسسنئ

 ومرہخ :            انم : 

 لمکم ےئجیک۔دجول -1

 رطہقی ذغا وخری ذغا یک مسق اجونروں ےک انم

   اسپن

   وھچب

   ویچیٹن

   یلتت

   وکا

   اگےئ

   ریش

  وصحں ےک ااعفل ےئھکل؟ااسنین اظنم مضہ یک لکش ںیم دےئ ےئگ-2
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 وجاب:

 وجف دنہ : ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اعلیب دغود : ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ذغایک یلن:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 رگج:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہتپ:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 دعمہ:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ی ہ:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ی ل
ل

 

 وھچیٹ آتن:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ڑبی آتن:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

م:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

ی کٹ

 ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ربمز:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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WORK SHEET -2 

 7امجتع :                  ومضمن : اسسنئ

 ومرہخ :            م : ان

 ل ےئھکل؟فلتخم ااسقم ےک داتن اور ان ےک ااعف-1

 وجاب : ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

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

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

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

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

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

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

 انم ےئھکل؟اابیم یک اکی اصف لکش ےئچنیھک اور اس ےک وصحں ےک -1

 وجاب :

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SHAFIULLA AT GUHPS HANCHINKERE SIRSI                            studymanzil.com 

WORK SHEET -3 

 7امجتع :                  ومضمن : اسسنئ

 ومرہخ :            م : ان

 اجونروں ےک قلعتم ےئھکل؟ان  اپسچں رکےک   اصتوری ےک  اجونروں واےلاون احلص ےئک اجےن-1

 واضتح لکش

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 رمالح ایبن ےئجیک؟یک دیپاوار ےک اون -2

 وجاب : ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ومرہخ :            م : ان
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