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2021-22- ابتمدل ہنیمخت  

 ومضمن : اسسنئ       7امجتع  :         2021امہ : اتسگ 

 احمہبس رسرگایمں ااستکیب امہ ااستکیب اکنت /ہتفہ امہ  ربمن امشر

 وپدوں ںیم ذغتہی  اک رطہقی  الہپ ہتفہ 1

 اور 

 ایکس اتیمہ اجںین ےگ۔

https://youtu.be/c0XBL4qO_eA 

 ۔اھکںیئ دوک ہبلط وک ہی  وڈیوی 

 اامعتسل رکںیوریغہ اک Whatsup , teachmintومسدیا ،  

 دریس اکنت ےک  وغبر اطمہعل ےک دعب 

 رکاںیئ۔ اک لح   3-2-1ورک ٹیش 

 یہ رکواںیئ۔ایضیئ اتفیل ےک ےئل رضوری وعالم یک اشندن-1ورک ٹیش :

 ںیئ۔ایبن رکوا ےک لمع ےس ااسنونں اور اجونروں  وک وہےن واےل وفادئ  یئ اتفیل  ایض-2ک ٹیش :ور

 اتکب یک دمد ےس رکواںیئ۔ یہ  دریس نشکیس  ےک وصحں یک اشندنےک یتپ -3ورک ٹیش : 

 ورک ٹیش لح رکان

 دریس یلمع یقشم رسرگایمں  لح رکان

 وپدوں  ںیم  ذغتہی ےک دورسے دورسا ہتفہ 2

  ےگرطےقی اجںین 

https://youtu.be/c0XBL4qO_eA 

 ریغ رپور رطہقی ذغتہی  ےک قلعتم وساالت لح رکواںیئ۔-4ورک ٹیش : 

 اتکب یک دمد ےس رکواںیئ۔ دریس   وساالت  -5ورک ٹیش : 

 اطبل ملع وک رجتہب رکےن اک ومعق رفامہ رکںی۔-6ورک ٹیش : 

 ورک ٹیش لح رکان

 

 دریس یلمع یقشم رسرگایمں  لح رکان

 روں ںیم ذغا وخری ےک اجون رسیتا ہتفہ 3

 یک انشتخ رکےن ےک رطےقی 

 اقلب ںینب ےگ۔ 

 رکواںیئ۔ اجونروں ںیم ذغا وخری یک انشتخ -7ورک ٹیش : 

 

 ورک ٹیش لح رکان

 

 دریس یلمع یقشم رسرگایمں  لح رکان
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ا ء یک اشندنیہ رکواںیئ۔-8ورک ٹیش :  ااسنونں  ےک ادنر  لمع اہہمض  

 

ض
ع
 لمع اہہمض  ےک ا

 ےک اخہک یک الیصفتت  دںی۔ہمض  لمع اہ-9ورک ٹیش : 

 آاسین  ایہم رکںی ۔  ںیم وساالت ےک وجاابت ےنھکل-10ورک ٹیش : 

 ورک ٹیش لح رکان

 دریس یلمع یقشم رسرگایمں  لح رکان

 اھگس وخر اجونروں  ںیم  اھت ہتفہوچ 4

  وک ایبن رکےن ےک لمع اہہمض

  ےگںینب اقلب

 ےک قلعتم  لمع اہہمضاھگس وخر اجونروں  ںیم اکنت وک وغبر اطمہعل رک ےک  ۔ -11ورک ٹیش : 

 ںی۔ولعمامت د

  

 ورک ٹیش لح رکان

 دریس یلمع یقشم رسرگایمں  لح رکان

 وادح ولخی  اجدناروں ںیم  

 اننلمع اہہمض اج ذغا وخری اور 

 یہ رکواںیئ۔وصحں یک اشندناابیم اک اخہک اور -12ورک ٹیش : 

 ںیوساالت ےک وجاابت اجےنن ںیم دمد رک

 

 ورک ٹیش لح رکان

 دریس یلمع یقشم رسرگایمں  لح رکان
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WS SC 7 NO – 1       2021-اتسگ     2021-22- ابتمدل ہنیمخت 

  : اطبل ملع اک انم  :    ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رول  ربمن    ومضمن : اسسنئ  7امجتع  : 

1-  

ئ

 یہ ےئجیک؟ایضیئ اتفیل ےک  ےئل رضوری وعالم یک اشندام  ںیم  ےئگ ڈارگیئدی 

 

 

  

 

 

 

 

  ےک لمع وک ایبن ےئجیک؟ وپدوں ںیم ذغا انبےن -2

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

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

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

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

WS SC 7 NO – 2 

 ن ےئجیک؟ایضیئ اتفیل ےک لمع ےس ااسنونں اور اجونروں وک وہےن واےل وفادئ ایب-1-وسال 

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

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

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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WS SC 7 NO – 3       2021-اتسگ     2021-22- ابتمدل ہنیمخت 

  : اطبل ملع اک انم  :    ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رول  ربمن    ومضمن : اسسنئ  7امجتع  : 

1-  

ئ

 یہ ےئجیک؟اشندیک  ےک وصحں ام  ڈارگیئ یتپ ےک نشکیس   ےئگدی 

 

 

 

 

 

 

 

 

WS SC 7 NO – 4 

 وصتری وک وغر ےس  دھکی رک درتخ رپ ےلیپ رگن یک لیب اینپ ذغا ےسیک اھلص رکیت ےہ  ۔ایبن ےئجیک؟-1

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

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

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

 ؟اےنپ ڑبوں ےس درایتف رک ےک انم ںیھکل وغر رکو۔ ںیم ںیہ ں ، اپرک ؤآپ ےک اگ ایس رطح ےک  وپدے -2

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:بوجا

 ء ذغتہی   ےسک ےتہک ںیہ؟ ریغ رپور رطہقی-3

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

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

 ؟ ےئل سج وپدے اک امعتسل رکےت ںیہ اوکس ایک ےتہک ںیہورپ ڑچےنھ ےکریغ رپور وپدے   ا-4

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب : ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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WS SC 7 NO – 5       2021-اتسگ     2021-22- ابتمدل ہنیمخت 

  : اطبل ملع اک انم  :    ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رول  ربمن    ومضمن : اسسنئ  7امجتع  : 

 ےئھکل؟ےئگ وپدے اک انم وصتری ںیم دےئ -1

 وجا ب : ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ویکں وہیت ےہ ؟ ھجمس رک ےئھکل۔وصتری رپ وغر ےئجیک ۔اےسی وپدوں یک انبوٹ اےسی -2

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

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

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

 اور ایضیئ اتفیل اک لمع رکےن ےک ابووجد  ڑیکوں وک اھکےت ںیہ ۔ویکں؟ ہی وپدا زبس -3

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

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

 رکم وخر وپدوں اک امبل ایتر ےئجیک۔-4

WS SC 7 NO – 6 

 ربڈی رپ  اےُگ وہےئ اجدنار اک انم ےئھکل؟-1

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجا ب : ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ایس رطح ےک اجدنار مہ اہکں  اہکں رپ دھکی ےتکس ںیہ ۔ےئھکل؟-2

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجا ب : ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

 لص رکےت ںیہ ےئھکل؟احاس رطح ےک اجدنار اینپ ذغا اہکں ےس -3

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

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

  ےئجیک؟وھپھپدن ےس وہےن واےل اصقنانت ےک قلعتم ولعمامت ااھٹک-4
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WS SC 7 NO – 7       2021-اتسگ     2021-22- ابتمدل ہنیمخت 

  : اطبل ملع اک انم  :    ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رول  ربمن    ومضمن : اسسنئ  7امجتع  : 

 ]ڑکپان ، ابچان، انلچک ، رتکان ، وچانس، انلگن وریغہ[ًالثمیک  ذغا وخری اور ذغا ےک اکمل لمکم ےئجیک؟ذلی ےک دجول ںیم دےئ ےئگ  اجدناروں -1

 رطہقی ء  ذغا وخری ذغا اجونروں ےک انم

 رتکان رکش ویچیٹن

   ڑکمی

   رھچم

   یلتت

   لیچ

   ڑچای

   اگےئ

   رھگولی یھکم

 

WS SC 7 NO – 8 

ا ء دےئ ےئگ ںیہ ان وک وصتری ںیم  -1

 

ض
ع
 ۔وجڑےئ بیت ےس رتاکٹ رک  اظنم اہہمض ےک ا
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WS SC 7 NO – 9       2021-اتسگ     2021-22- ابتمدل ہنیمخت 

  : اطبل ملع اک انم  :    ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رول  ربمن    ومضمن : اسسنئ  7امجتع  : 

ا ء ےکااسنیئگ وصتری ںیم ی د-1

 

ض
ع
  انم ےئھکل؟ین اظنم  اہہمض ےک ا

 

 

 

 

 

 

 

WS SC 7 NO – 10 

ا ء اور ان ےک -1

 

ض
ع
 ےئ۔لعف ےک اسھت وجڑ اگلذلی ںیم دےئ ےئگ  لمع اہہمض ےک ا

 [رفصا یک ارفازa    اعلیب دغود-1

 [ریغ مضہ دشہ  ذغا اک ذریخہb     دعمہ-2

 [اعلب اک ارفازc     رگج-3

م-4

 

ی کٹ

 [زیتاب اک ارفازd     ر

 [لمع مضہ یک لیمکتe     آتنوھچیٹ-5

ذب وہانf    ڑبی آتن -6

  

 [اپین اک ض

     gےلضف اک ارخاج وہان] 

 ۔اخہن وپری ےئجیک-2

 ہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دغد ااسنین مسج ںیم بس ےس ڑبا -2 لمع اہہمض اک بس ےس ڑبا  وضع ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔-1

 ذغا وک ڑکٹے رکےن واےل داتن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔-4۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر رپ مضہ رکےن واال وضع۔۔۔۔رچیب لمکم وط-3

 یک وہج ےننب واےل اجدنار ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  یک رخایب داتن -5
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WS SC 7 NO – 11       2021-اتسگ     2021-22- ابتمدل ہنیمخت 

  : اطبل ملع اک انم  :    ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رول  ربمن    ومضمن : اسسنئ  7امجتع  : 

ا ء ےک انم ےئھکل؟ ےک  اھگس وخر اجونر  وصتری ںیم وغر رکےت وہےئ دی یئگ -1

 

ض
ع
 اظنم اہہمض ےک ا

 

 

 

 

 

 

 ایبن ےئجیک؟ اےنپ اافلظ ںیم   لمع اہہمضاھگس وخر اجونروں ںیم-2

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

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

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

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

 ۔رٹ انبےئاھگس وخر اجونروں یک اصتوری ااٹھک رک ےک اچ-3

WS SC 7 NO – 12 

 اابیم یک لکش چنیھک رک وصحں یک انم ےئھکل؟-1

 

 

 ؟وادح ولخی اجدنار ےک انم ےئھکلاابیم ےسیج -2

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔ ذغا ےنلگن اک ہصح۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ب: اابیم اک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ابیم یک ذغا ۔۔۔۔۔۔۔۔ا-اخیل ہگج وپری ےئجیک۔ا-3

 ۔۔۔۔۔۔۔۔ہصح ںیم ذریخہ رکات ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔پ:اابیم اینپ ذغا وک ۔۔۔۔۔۔۔۔
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