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 اک ہنیمخت  2021-امرچ و دایامگ 

 ومضمن : اسسنئ           6امجتع : 

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

 الہپ ہتفہ 1

 

ی د یگ
ح

ٰ عل

 اایشء یک ا

ی د ہ رکےن یک رضورت 
ح
عل

-اایش وک ا

 ؟ویکں

ی د ہ رکےن ےک رطےقی
ح
عل

 

 انکٹھپ،اھچانناہھت ےس اننچ، اگانہ، 

 ہہت ینیشن ، اھتنران ، ریطقت

،رہفتس رجتہب،  وجڑ اگلان، ااکشل انبان

 انبان

 رسرگایمں، وساالت،  ثحب و ابمہثح

اہھت ےس اننچ، اگانہ، انکٹھپ،اھچانن ےک 

 رجتےب رکان

ہہت ینیشن ، اھتنران ، ریطقتےک رجتےب 

 رکان

 

 1-ورک ٹیش

+ 

 وہم ورک

دریس ںیقشم لح 

 رکان

 

الصوتیحں/احملص رپ 

 ینبم رسرگایمں رکاان

 احمہبس رکان

 امہرے ارطاف یک دبتایلیں  دورسا ہتفہ 2

امہرے ارطاف وہےن وایل  

 دبتویلیں یک رہفتس انبان

ریتعج ارع ریغ ریتعج دبتویلیں یک  

 اچہپن اور اثمںیل دانی

 دبتویلیں یک اچہپن رکاان

 ریتعج ارع ریغ ریتعج دبتویلیں ےک

 رجتےب رکاناو ثحب رکان

 دبتویلیں یک اچہپن رکاان

 

 2-ورک ٹیش 

+ 

 وہم ورک

دریس ںیقشم لح 

 رکان

 

 

 

 

الصوتیحں اور ااستکیب 

احملص یک انبء رپ درگی 

رسرگایمں رکایئ اجین 

 اچےئیہ۔

 وپدوں ےس انشاسیئ رسیتا ہتفہ 3

وبیٹ ، اھجڑی اور درتخ  ںیم درہج 

 دنبی رکان

 ڑج،اور لھپ ےک قلعتم اجاننانت ، یتپ ، 

 وھپل ےک ےصح اور ااعفل ایبن رکان

 

اکی وپدے وک ےل رک وصحں یک 

 انشتخ رکان اور وصحں ےک ااعفل اتبان

وبیٹ ، اھجڑی اور درتخ  ںیم درہج 

 دنبی رکان

 وھپل ےک وصحں اک اشمدہہ رکان

 امبل انبان ۔ ولعمامت ااٹھک رکان

 3-ورک ٹیش

+ 

 وہم ورک

ںیقشم لح دریس 

 رکان

 امسجین رحاکت وچاھت ہتفہ 4

 ابل اور اسٹک وجڑ

وصخمص وجڑ، ہضبق دار وجڑ ،لقتسم 

وجڑ،رڈی یک ڈہی ،وھکڑپی ےک ااعفل  

اور رضورت و اتیمہ ۔ ثحب ۔ 

 ولعمامت

 اجونروں ںیم ےنلچ اک ادناز ۔ اجانن

امہرے مسج ںیم ابل اور اسٹک اور 

ڈہویں یک اتیمہ اور ااعفل  یک ولعمامت 

 دالان ےس   ڈہویں ےک ڈارٹک 

 فلتخم اجدناروں ںیم ےنلچ اک ادناز

 یلھچم، رپدنے، اسپن،ںیم اجانن

 

 4-ورک ٹیش 

+ 

 وہم ورک 

دریس ںیقشم لح 

 رکان
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WORK SHEET -1 

 6امجتع :                  ومضمن : اسسنئ

 ومرہخ :            انم : 

 ۔دنمرہج ذلی ےک وساالت ےک وجاابت  دو ای نیت ولمجں ںیم ےئھکل-1

 ریخبت اور فیثکت ںیم رفق ےئھکل؟-1

 فیثکت ریخبت

 

 

 

 

 

 اھچانن اور اھتنران  یک اثمںیل ےئھکل؟ -2

  اھچانن یک اثمںیل 

 

  اھتنران  یک اثمںیل

 

ی د یگ ےک رطوقیں یک رہفتس انبےئ؟ -3
ح
عل

 اایش یک ا

   

   

   

 لکش دھکی رک لمع  ےئھکل؟ -4

 

 

 

 

ی د یگ ےک رطےقی ےک انم  لکش دھکی -5
ح
عل

 ےئھکل؟  رکاایشء یک ا
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WORK SHEET -2 

 6امجتع :                  ومضمن : اسسنئ

 ومرہخ :            انم : 

 ںیم درج ےئجیک؟  دجول دےئ ےئگ دبتویلیں وک ریتعج اور ریغ ریتعج دبتیلی  وک -1

انبان۔اپین وک ڈنھٹا رک ےک ربف   ےس ویجس ۔بیس ر ےک آےٹ ےس رویٹ اک انباناپپئ اک رگم رکےک وجڑان۔وجا PVCاکوفر اک انلج ۔دودھ اک دیہ اننب۔

 رکش اک اپین ںیم انلھگ۔۔انبان۔ڑکلی اک انلج

 ریغ ریتعج ریتعج

 

 

 

 

 

 

 ن اخیل ہگج وھچڑی اجیت ےہ ۔ ویکں؟رٹپی ےک وجڑ ےک درایم ی اک وجڑ رکےت وہےئ  رٹپ رلی یک-2

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

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

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

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

یک A4ےن وک  یچنیق ےس اکےئٹ۔ اور ولھک  رپ مگ ےس اپسچں ےئجیک اور دورسےرپیپ A4ےن انبےئ  اکی وک  ےس  دو وہایئ اہجز ولھکاکذغ اکی رنیگن -3

 دورسی اجبن اپسچں ےئجیک ۔ رنیگن اکذغ وک اکےنٹ اور وہایئ اہجز انبےن ںیم وج دبتایلیں وہیئ اےس درج ےئجیک؟

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

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

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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WORK SHEET -3 

 6امجتع :                  ومضمن : اسسنئ

 ومرہخ :            انم : 

 وھپل ےک وّصحں ےک انم ےئھکل؟-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دنمرہج ذلی ےک رفق ےئھکل۔-2

 درتخ وپدے

 

 

 

 

 

 ریشی ڑجںی ںیالص ڑج

 

 

 

 

 

 وتمازی رتبیت رتبیت  اجیل دار 
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وصحں ےک انم  ےئھکل۔اںیہن اورپ یک رطف لچ رک اور ےچین یک رطف اج رک التش ےئجیک ای رھپ ورت یک اجبن الت  دنمرہج ذلی رگڈ ںیم وپدیشہ وپدوں ےک -3

 ش ےئجیک؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وپدوں اکاشمدہہ ےئجیک اور دجول لمکم ےئجیک؟-4

وپدے /4-اکمل  یت ںیہاشنیخ اہکں رظن آ\3-اکمل  انت/2-اکمل  1-اکمل  وپدے اک انم

 اواچنیئ رپےنت ےک  ااسس رپےنت ےک  تخس وماٹ الممئ رہا اواچنیئ اک زرمہ

 وبیٹ     اہں اہں ھجم ےس وھچاٹ امٹرٹ

 درتخ ںاہ  ںاہ ںاہ   ھجم ےس تہب ڑبا آم

 اھجڑی  ںاہ ںاہ    ےس وھتڑا اس ڑبا ھجم وبمین

         آول

         مین

         بیس

         الگب

ا پ
پ
         یئپ
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WORK SHEET -4 

 6امجتع :                  ومضمن : اسسنئ

 ومرہخ :            انم : 

 ہگج  سک رطح رحتک رکےت ںیہ ؟اجونر اکی ہگج ےس دورسی -1

 سک رطح رحتک رکےت ںیہ ؟ اجونر

  خطب

  وھگڑا

  رگنواک

  وھگاگن

  اسپن

  یلھچم

  اکرکوچ\رگنیھج

 ویکں؟ ؟وہ وکاسن اجدناور ہء ےسج اسکن اک اسیھت اہک اجات ےہ-2

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

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

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

 رحاکت یک رہفتس انبےئ؟ فلتخم مسق ےک اجونروں ںیم  -3

  

  

 ؟ے وک اڑےن ںیم دمد رکےن واےل وصخایصت   ےئھکلرپدن -4

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

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

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

  رہتک رکےت ںیہ ۔ ویکں؟حطس رپ آہتسہ  رپ زیت راتفر ےس رحتک رکےت ںیہ اور اصف ی حطس رھکدراسپن -5

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

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


