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 اک ہنیمخت  2021-و دایامگ  امرچ

 ومضمن : اسسنئ           7امجتع :

 احمہبس رسرگیم الصتیح اور ااستکیب وصتر امہ/ہتفہ ربمن امشر

 رشح

 الہپ ہتفہ 1

 

 رحارت

 رگم اور رسد

 درہجء رحارت یک امیپشئ

 رھتام رٹیمدانھکی/ڑپانھ

 رجتہب اگیہ رھتام رٹیم

 رجتہب،رہفتس انبانااکشل انبان، وجڑ اگلان ، 

 ثحب و ابمہثح ، وساالت ،رسرگایمں

 روزرمہ زدنیگ ںیم  رسد اور رگم اایشءیک انشتخ رکان 

 رگم اور رسد اک ااسحس ولعمم رکان

 رھتام رٹیم ےسدرہجء رحارت یک امیپشئ رکان

 رھتام رٹیمدانھکی/ڑپےنھ ےک رطےقی

 یبط رھتام رٹیم  اامعتسل  اک رطہقی

 رھتام رٹیماک اامعتسلرجتہب اگیہ 

 1-ورک ٹیش

+ 

 وہم ورک

 دریس ںیقشم لح رکان

 

الصوتیحں/احملص رپ 

 ینبم رسرگایمں رکاان

 احمہبس رکان

 رحارت دورسا ہتفہ 2

ااقتنل رحارت وممس رسام اور وممس  رگام ںیم 

 ےنہپ اجےن واےل ڑپکوں یک ںیمسق 

 زیتاب ، ااسس اور کمن

 زیتاب اور ااسس

 

 رحارت اےنپ ارطاف ےک اموحل ںیم ااصیل رکیت ےہ

ڈنھٹی زیچ یک رطف لقتنم رکیت  رحارت  رگم زیچ ےس ًاتبسن

 ےہ 

 وملص ، زمکور  وملص ای احزج

 رحارتااصیل، لقن 

 میسن رحبی اور میسن ربی

 ڑپکے ںیمہ رگم رےتھک ںیہ  ن ےکرسدویں ںیم او

 فلتخم ذغایئ اایشء اک ذاہقئ فلتخم وہات ےہ

زیتاب اور ااسس یک اڈنرٹیکی اک اامعتسل رکےت وہےئ

 اچہپن رکان

 2-ورک ٹیش 

+ 

 وہم ورک

 دریس ںیقشم لح رکان

 

 

 

 

الصوتیحں اور ااستکیب 

درگی احملص یک انبء رپ 

رسرگایمں رکایئ اجین 

 اچےئیہ۔

 زیتاب ، ااسس اور کمن رسیتا ہتفہ 3

 سمٹل اکی رطفی ڈایئ ےہ

 دعتیلی

 روزرمہ ںیم دعتیلی

 دب یمضہ

 

سمٹل  اک اامعتسل رکےت وہےئزیتاب اور ااسس یک اچہپن 

 رکان

 دعتیلی  ولحمل

 اچانِئ روز ]ڑھگل[ وطبر اڈنیرٹیکی

 اعتالمتزیتاب اور ااسس  ےک 

 ااٹنیڈس

 دعتیلی ےک اامعتسالت

 3-ورک ٹیش

+ 

 وہم ورک

 دریس ںیقشم لح رکان

ی اور ایمیکیئ دبتایلیں وچاھت ہتفہ 4  
طب عی

 

ی دبتایلیں   
طب عی

 

 ایمیکیئ دبتایلیں 

 ولےہ اک زگن انگل

 رکلٹس اسزی

 اموحل ںیم  دیھکی اجےن وایل فلتخم دبتایلیں 

ی دبتیلی ےس  وکیئ یئن ےئش ںیہن یتنب  
طب عی

 

 زگن انگل

 ایمیکیئ  دبتیلی ےس  یئن ےئش یتنب ےہ

 ایمیکیئ اعتالمت اور  وصخایصت

 زگن ےک وصخایصت

 تسج اکری

ی دبتیلی ےہ  
طب عی

 رکلٹس اسزی  اکی 

 4-ورک ٹیش 

+ 

 وہم ورک 

 دریس ںیقشم لح رکان
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WORK SHEET -1 

 7امجتع :                  ومضمن : اسسنئ

 ومرہخ :            انم : 

 رھتام رٹیم اک اامعتسل رک ےک دجول  ںیم درج  اایشء  یک درہج رحارت ولعمم ےئجیک؟-1

الکس روم ںیم  آسئ رکمی

 راھک  وہا اپین

آپ ےک دوتس 

 اک  دتس

اچےئ یک ایپیل ںیم  

 ہچمچ

دہتسوکُرک اک   اایشء ربف رگم اپین ڈنھٹا اپین 

        

 

  درہج رحارت

 

 درہج رحارت ولعمم ےئجیک؟ اےنپ رھگ ےک ارفاد اک رھتام رٹیم اک اامعتسل رک ےک یبط  -2

  مرہتش دار اک ان

 

    

  درہج رحارت

 

    

 

 

 ؟ںیم درہج دنبی ےئجیک زیتاب اور ااسس دنمرہج دلی دےئ ےئگ  اایشء وک -3

 اشوپن ۔ اعم کمن اک ولحمل ۔ ینیچ اک ولحمل ۔ رسہک ۔ ۔ اصنب اک  ولحمل ۔  یسیگ رشموبلن اک اپین ۔ ڈرٹی ٹنج اک ولحمل ۔ 

ن

 
 

 ڈے اک ولحمل ۔ وس ب

 ۔ واگنش وسڈے اک ولحمل۔   وچےن اک اپین کلم آف ایشینگیم

  ابزیت

 

  ااسس

 

 

 

studymanzil.com


SHAFIULLA AT GUHPS HANCHINKERE SIRSI   studymanzil.com 

WORK SHEET -2 

 7امجتع :                  ومضمن : اسسنئ

 ومرہخ           انم : 

 ؟ےئجیک دجول لمکم -1

 ذاہقئ : اٹھک /ڑکوا/وکیئ دورسا اایشء

  ومیل اک رس

رے اک رس

ت

 
  س

  رسہک

  دیہ

  ایلم

  ینیچ

  اعم کمن

  آہلم

  اھکےن اک وسڈا

  اوگنر

  اچک آم

  ڑککی

 

 ؟ دنبی ےئجیک اایش وک  زیتاب اور ااسس ںیم درہجیک لی  ذدنمرہج اجچن رک  رکےت وہےئ اامعتسل اک رپیپ  سمٹل-2

ڈومیل اک رس ۔  وپمیش

ئ  

 
ڈروآاسکڈئ ۔ دودھ ۔ دیہ۔  وچےن اک اپین ۔  ہ

ئ  

 
ڈروپاٹمیش  ۔  روولکرک اڈس ۔ وسڈمی ہ

ئ  

 
 وس آاسکڈئ ۔  رسہک ۔ ہ

ن

 
 

 ڈاب

  ابزیت

 

  ااسس
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WORK SHEET -3 

 7امجتع :                  ومضمن : اسسنئ

 ومرہخ           انم : 

 ؟ےئجیک لمکم دجولذلی اکاجچن رک  رکےت وہےئ اامعتسل اک  لھ[اڈنرٹیکی اچانئ روز]ڑگ -1

 FINAL COLOURآرخی رگن INITIAL COLOURایئ رگن ادتب ٹسیٹ اک ولحمل

   ٹ ولحمل ویل وپمیش ] ڈایئ

   ومیل اک رس

 وسڈا ولحمل

ن

 
 

   ب

   ایلم اک رس

   رسہک

   ینیچ اک ولحمل

   اعم کمن اک ولحمل

 

ی اور ایمیکیئ دبتیلی  ذلی ںیم دےئ ےئگ -2  
طب عی

 ؟ دنبی ےئجیکںیم درہج  دبتویلیں وک 

a دودھ اک دیہ اننب]  bوٹانٹ  [اہڈنی اک  c] اکوفر اک انلج  d اپین ںیم لھگ اجان[کمن اک  

eاپین اک ربف اننب]  fمیشینگیم اتراک انلج]  g اننب[اپین اک اخبرات  hڑکلی اک وٹانٹ] 

ی دبتیلی  
طب عی

  

 

  ایمیکیئ دبتیلی
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WORK SHEET -4 

 7امجتع :                  ومضمن : اسسنئ

 ومرہخ           انم : 

ی دبتیلی اور -1  
طب عی

 ںیم رفق ےئھکل اور اثمل ےئھکل؟ یئ دبتیلیایمیک

ی دبتیلی  
طب عی

 ایمیکیئ دبتیلی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ایبن ےئجیک ؟ رکلٹس اسزی ےسک ےتہک ںیہ -2

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

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

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

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

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

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

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