
SHAFIULLA GUHPS HANCHINKERE SIRSI(studymanzil.com) 

ہ اےنپ وطر رپ رسرگایمں اور وخد ےک ورک ٹیش انب ےتکس ںیہ ااسذت  

 اک ہنیمخت  2021-و دایامگ ونجری

 ومضمن : اسسنئ           7امجتع : 

 رشح احمہبس رسرگیم الصتیح اور ااستکیب وصتر امہ/ہتفہ ربمن امشر

 الہپ ہتفہ 1

 

 اسہقب ولعمامت  اک ااعدہ

امجتع ےکالصوتیحں اورااستکیب 6

 احملص ےک تحت ابلط اک ااعدہ رکان

 

 ااکشل انبان

 وجڑ اگلان

 رجتہب

 ثحب و ابمہثح

 وساالت

 رسرگایمں

 1-ورک ٹیش

+ 

 وہم ورک

یک  6-امجتع 

الصوتیحں/احملص رپ 

 ینبم رسرگایمں رکاان

 احمہبس رکان

 وپدوں ںیم ذغتہعی دورسا ہتفہ 2

 رطہقیدوں ںیم ذغتہعی اک وپ

 ریغ رپور-وخد رپور

وپدوں ںیم ذغا انبےن اک -ایلخیئ اتفیل

 لمع

وپدوں ںیم ذغتہعی ےک دورسے 

 ےقیرط

فلتخم اجدناروں یک ذغایئ 

 اناایشء یک رہفتس انب

وخد رپور اور ریغ رپور ےک 

 رفق وک اجانن

ام ڈارگیئایضیئ اتفیل اک 

 لکش انچنیھک /

یئ وپدوں ںیم فلتخم ذغتای

 رطہقی اک ولف اچرٹ انبان

 2-ورک ٹیش 

+ 

 وہم ورک

 

 

 

 

ں اور ااستکیب الصوتیح

احملص یک انبء رپ درگی 

رسرگایمں رکایئ اجین 

 اچےئیہ۔

 ریغ رپور ںیم ذغتہعی اک رطہقی رسیتا ہتفہ 3

  دورسے ںیم ذغتہعی ےک یلیفط وپدوں 

 رطےقی

 

وپدوں یک اصتوری ااٹھک  یلیفط

  انبانرکان ۔امبل

یلیفط وپدے اےنگ واےل 

 دروتخں وک اچہپانن

 

 3-ورک ٹیش

+ 

 وہم ورک

 اسفرپیسورٹ وچاھت ہتفہ 4

 مہ ابیش قلعت

ذایتزنیم وک 

غ غ

ےس سک رطح ومعمر  م

 ایک اجات ےہ

، ااچر ، وھکرپا وریغہ وک  ربڈی 

 وایل  رک اس ںیم اےنگالھک رھک

اک اشمدہہ رکےن  وھپھپدنی

 ےک ےئل انہک۔

 ۔وپدوں اک اکی ثحب

 دورسے رپ ااصحنر

 ۔ وھپھپدنی 

ث

، دوتس  بھ

 ےہ ای دنمش 

 4-ورک ٹیش 

+ 

 وہم ورک 

دریس ںیقشم لح 

 رکان
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WORK SHEET -1 

 7امجتع :                  ومضمن : اسسنئ

 ومرہخ :            انم : 

 ؟رفق ےئھکل-1

 ریغ رپور وخد رپور

  

  

  

  

 ےک انم ےئھکل؟  امدوں  اخم  دراکر ےئلایضیئ اتفیل ےک -2

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

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

  ےک وصحں ےک انم ےئیھکل؟ہیلخ-3
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WORK SHEET -2 

 7امجتع :                  ومضمن : اسسنئ

 ومرہخ :            انم : 

 

 یک واضتح ےئجیک؟ایضیئ اتفیل ےک لمع -1

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

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

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

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

 اکی اصف یتپ اک نشکیس چنیھک رک  وصحں ےک انم ےئیھکل؟-2

 وجاب :
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WORK SHEET -3 

 7امجتع :                  ومضمن : اسسنئ

 ومرہخ :            انم : 

 

   لکش رپ اچر ےلمج ےئیھکل؟دی یئگ-1

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اب: وج

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

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

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

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

ھا یش قلعت -2 ب
 م
ہ

 ےس ایک رماد ےہ؟ اثمل دو؟ 

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

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

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

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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WORK SHEET -4 

 7امجتع :                  ومضمن : اسسنئ

 ومرہخ :            انم : 

 

 اایشء وک اینپ ذغا انبےت ںیہ ۔ ویکں؟ ی یلگ ڑسِ وپیسرٹاسف-1

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

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

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

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

 ۔اخہن وپری ےئجیک-2

 ۔۔۔۔۔۔۔۔اہک اجات ےہ ویکں ہک وہ اینپ  ذغا وخد ایتر رکےت ںیہ ۔۔۔۔وں وک ۔۔۔۔۔رہے وپد-1

 رپ ذریخہ وہ اجیت ےہ۔ وج ذغا وپدے  ایضیئ اتفیل ےک ذرےعی  ایتر رکےت ںیہ وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وطر-2

  ، یسمش وتاانیئ وک احلص رکات ےہ۔ایضیئ اتفیل ںیم زبس رگن سج وک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اہک اجات ےہ-3

  ۔ایضیئ اتفیل ےک دوران وپدے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وک احلص رکےت ںیہ اور ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وک اخرج رکےت ںیہ-4

 ۔ؤوجڑ اگل -3

   Bاکمل           Aاکمل 

 ریٹکیبہی       ولکرولف   

   رٹیہورٹاسف       انرٹئونج   

 رچپ الپٹن       ارم لیب   

    یتپ       اجونر   

 یلیفط      رشحات]ڑیکے[   

 


