
 اک ہنیمخت    2021- و دایامگ ونجری 

 ومضمن : اسنئ            6امجتع :  

ور ااستکیب وصتر  امہ/تفہ  ربمن امشر   رشح  احمبس  رسرگم  الصتیح ا

 الہپ تفہ  1

ور ےب اجن  ر ا  اجدنا

ن    بنک - اخدنا

 یھک 

 ااعدہ 

 اسہقب ولعمامت یک اجن 

ور ےب اجن ےک رفق انھجمس۔  ر ا  اجدنا

 اجانن۔ روتشں یک اتیمہ   

ور اوصل اجانن۔   یھک ےک ااسقم ا

 

 ااکشل انبن 

 وجڑ اگلن 

 رجتب 

 ثحب و ابمثح 

 وساالت 

 رسرگایمں 

 1- ورک یش 

 

ور امجتع    5- امجتع   ا

یک    6- 

الصوتیحں/احملص رپ  

 ینبم رسرگایمں رکان 

 دورسا تفہ  2

 ذغا ہی اہکں ےس آیت ہ 

ورفلتخم ذراعئ   ذغا ےکفلتخم ااسقم  ا

 اجانن  

اےنپ دوتس ےک اکی  - 1

دن ںیم اھکیئ یئگ ذغا یک  

 رہفتس انبن۔ 

ن ےک  - 2 ور ا ذغایئ اایشء ا

 اخم امدوں یک رہفتس انبن 

 2- ورک یش 

 

رایتس  - وصنمب  

رکنکٹ ےک  فلتخم  

االضع ےک امہ ذغایئ  

اایشء ےک نم یک رہفتس  

 انبن۔ 

 

 رسیتا تفہ  3

 ذغا ہی اہکں ےس آیت ہ 

ےتھ وہئ   آےگ ڑب

ور ذراعئ   ذغایئ اایشءا

 درہج دنبی 

ور ویحاین   وپدوں  ےس ا

احمالصت ےس احلص وہےن  

وایل ذغایئ اایشء یک رہفتس  

 انبن 

 درہج دنبی رکن 

اجونروں یک ذغا یک رہفتس  

 انبن 

 3- ورک یش 

 

ور  - وصنمب  وپدوں ےس ا

ویحنت ےس احلص  

اک  وہےن وایل ذغایئ اایشء  

 امبل انبن 

 وچاھت تفہ  4

 ذغا ہی اہکں ےس آیت ہ 

ےتھ وہئ   آےگ ڑب

ور ذراعئ   ذغایئ اایشءا

 درہج دنبی 

 ابناتت وخر - 1

 وگتش وخر  

ن یک درہج دنبی   ہمہ وخر ا

یقشم یلمع رسرگایمں  - 2

 لمکم رکن 

 امبل انبن  4- ورک یش 

 

 



WORK SHEET -1 

نئ  ن : اس  6امجتع :                    ومضم

 ومرہخ :             نم :  

ور ےب اجن  یک اچہپن رکےت وہئ ابسک ںیم ےئھکل؟ -1 ر ا  دئ ےئگ اصتوری یک انبء رپ اجدنا

 

 

 

 

 

ر   ےب اجن  اجدنا

 

 

 

 

روں ےک وصخایصت ےئھکل؟   -2  اجدنا

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

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

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

 رہتش ےک نم ےئھکل؟ - 3

 رہتش  یصفت 

  ےک اھبیئ ااب 

  ام ےک ہب 

  ام ےک ام 

  اابےک ام 



 اصتوری وک اچہپےتن وہئ یھک ےک نم ےئھکل؟ - 4

 

 

 

 

 

 آپ ےک رھگ ںیم وکن وکن رےتہ ںیہ ےئھکل؟ - 5

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WORK SHEET - 2 

ن :   نئ ومضم  6امجتع :                    اس

 ومرہخ :             نم :  

ےھت؟ - 1 ایکایک زیچںی اھکئ  ےلھچپ دن  ہ  م ےئجیک ہک و دووتسں ےس ولعم  اوکسل ںیم اےنپ 

 دن رھب ںیم اھکیئ یئگ ذغایئ اایشء ےک نم   اطبل ملع/دوتس اک نم  

  

  

  

  

 : ابناتت ےس احلص وہےن وایل ذغایئ اایشء  ثحب - 2

  ایک ہبلط ےن ثحب ںیم دیپسچل ےس ہصح ایل؟ 

  ایک ہبلط ابناتیت ذغایئ اایشء ےک قلعتم اجےتن ںیہ ؟ 

  ایک ہبلط ابناتیت ذغا یک اتیمہ اجےتن ںیہ ؟ 

ے ےئھکل؟ - 3 ن ےک اخم امد ور ا  دئ ےئگ دجول ںیم ذغایئ اایشء ا

 ازجائ رتبیک  ذغایئ اایشء 

  رویٹ/ اپچیت 

ل    دا

  یھک 

  ؤ لپ 

 ثحب: ویحانت ےس احلص وہےن وایل ذغایئ اایشء   - 4

 ایک ہبلط ےن ثحب ںیم دیپسچل ےس ہصح ایل؟ 

 

 ایک ہبلط ویحانت ےس احلص وہےن وایل  ذغایئ اایشء ےک قلعتم اجےتن ںیہ ؟ 

 

ںیہ ؟ ایک ہبلط ویحانت ےس احلص وہےن وایل  ذغا یک    اتیمہ اجےتن 

 



 دجول لمکم ےئجیک۔ - 5

ن ےک ذراعئ ےئھکل؟   ذغایئ اایشء وک انبےن ںیم  ور ا  اامعتسل ےئیک اجےن واےل ازجائ رتبیک ا

 ذراعئ  ازجائ رتبیک  ذغایئ اایشء 

 وپدا  اچول  اڈیل 

رد   ل ا   دا

  من  

  اپین  

 اجونر  نکچ  نکچ رکی 

  اصمحل  

ے/اجونر  لیت/ھگ    وپد

  اپین  

 اجونر  دودھ  یھک 

ے  اچول    وپد

  نیچ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WORK SHEET - 3 

نئ  ن : اس  6امجتع :                    ومضم

 ومرہخ :             نم :  

ےک تحت دجول لمکم ےئجیک - 1  ؟ دئ ےئگ اثمل 

 ذراعئ  ازجائ رتبیک  ذغایئ اایشء 

 اچول  اڈیل 

رد  ل ا  دا

 من 

 اپین 

ےےس   وپد

ے ےس   وپد

  ؤ لپ 

 

 

 

 

 

 ذراعئ ےک تحت ذغایئ اایشء ےک نم ےتھکل وہئدجول لمکم ےئجیک؟ - 2

  لھپ  

  یب 

  زبسی 

ن  - 3 ور ا  دجول لمکم ےئجیک؟ -  ذغا  یک اجونر ا

 ذغا وج اجونر اھکےت ںیہ   اجونر اک نم  

  نیھب 

  لب 

  وچہ 

  یش 

  تیچ 

  ڑکمی 

  اگئ 

  ااسنن 

  لتت 

  وکا 

 

 



WORK SHEET - 4 

نئ  ن : اس  6امجتع :                    ومضم

 ومرہخ :             نم :  

 

لمکم ےئجیک؟ - 1  دجول 

 ہمہ وخر  وگتش وخر  ابناتت وخر 

 اتک یش اگئ 

   

   

   

   

   

   

 

ےئیھکل؟ - 2 ےل ذغایئ اایشء ےک نم  لص وہےن وا دوں ےس اح  اپن وپ

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

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

ےئیھکل؟ - 3 ولھپں ےک نم   اپن 

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

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

 ۔ ؤوجڑ اگل -4

 Bاکمل Aاکمل

رینپ ،  یھک  ںیہ  دودھ ، دیہ ،   اھکےت   درگی اجونروں وک 

صلات وک اھکےت ںیہ   وگیھب ، اگج اپکل ، وھپل  
ح

دوں ےک ام ور وپ دوں ا  وپ

ور تیچ  ںیہ  یش ا  زبسایں  

 ویحاین ونصماعت ںیہ  ابناتت وخر 

 


