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ابتمدلیمیلعتوصنمہب2021اور2022ےکےل {امجتع۔} 10thامہِ۔اوتکرب2021
ومضمن :۔ امسج ین میلعت
ربمن امشر
01

امہ/ہنیہم

امہ اوتکبر

الہپ ہتفہ

امہ ااستکیب اکنت

دقرامیپیئ

ااستکیب رسرگایمن

٭باسکیٹ بال [قبس ]4-
٭باسکیٹ بال لیھک یک اہمرںیت

باسکیٹ بال[قبس[]4-رجتبایتہحفص]15-
دریس اتکت ںیم باسکیٹ بال بات،لہس اکریک دمد ےس ھجمس رک دلی یکرسرگایمن لمکم

رسرگایمن لح رکاںیئ۔

٭باؤسن باس

ےئجیک۔

اجچن رکںی اؤر راکیرد رںیھک۔

٭پمج سات

-1یقشم احفصت ںیم باسکیٹ بال یک اہمرںیت رصتخمےئھکل۔
-2باسکیٹ بال لیھک یک اہمرںیت پمج اپاٹت،پمج سات ،ہلم نک اؤر افحیتظ دتاریب ے

٭ہلمج نک اؤر افحیتظ دتاریب

اسابذہ ابلطء وک یقشم ہحفص دںی اؤر

قلعتم ونتےئھکل
[رہفسٹ انبںیئ]
02

دؤرسا ہتفہ

03

رسیتا ہتفہ

ڈیب نٹنم[رظنبایت]
ک
٭ڈیب نٹنم ھالروین اک اعترف

قبس-6-ڈیب نٹنم[رظنبایتہحفص88-رپ]
دریس اتکت ںیم لہس اکر[ااتسد]یک دمد ےس ڈیب نٹنم ے قلعتم اجاکنری احلص رکںی اؤر

٭فلتخم وحطسن رپ ےنلچ ؤاےل ڈیب نٹنم اقمولبن دلی یک رسرگایمن لح رکںی۔
ک
-1اھبرت ے وہشمر ڈیب نٹنم ھالروین ے قلعتم ولعمامت ؤ اعترفےئھکل۔
اک اعترف
ک
-2وہشمر ڈیبنٹنم ھالروین ے قلعتم ولعمامت وپںیھچ ےگ۔

اسابذہ یقشم احفصت ابلطء وکدںی اؤر یقشم
ہحفص لح رکےن ںیم رامنہیئ فرامںیئ۔
ےئھکل وہےئ رپےچ یک اجچن رکںی اؤر راکیرد
رںیھک۔

-3ڈیبنٹنم لیھک ے اقمولبن رپ ونت ےئھکل۔
ڈیب نٹنم [رجتبایت]

-1لہس اکر [ااتسد]یک دمد ےس دریس اتکت ںیم ڈیب نٹنم بات وک ےئھجمس۔

اسابذہ ابلطء وک یقشم ہحفص درکی قبس وک ےنھجمس

٭ڈیبنٹنم یک اہمرںیت

٭دلی ںیم د بیے ےئگ کنل یک دمد ےس ڈیب نٹنم یک اہمرںیت ؤبذوی دےنھکی ے دعب ےئھکل۔

ںیم رامنہیئ فرامںیئ۔

٭ا ےگ یک رطف رؤر دار رطہقی ےس امربا۔

?http://www.youtube.com/watch

یقشم ہحفص لمکم رکاںیئ اؤر اجچن رکے

٭ےھچیپ یک رطف امربا۔
ک
٭ڈیب نٹنم ھالروین اک اعترف

داہلخ رںیھک۔

V=HS3x21xovao
?http://www.youtube.com/watch
V=6k-pjomsgzM
-2یقشم ہحفص ںیم ڈیبنٹنم لیھک یک اہمروتن ے قلعتم ےئھکل۔
ک
-3یقشم ہحفص ڈیبنٹنم ھالری رپاکس بذ وکےن یک وساحن ایحت ؤ اکرباومن وک ڑپھکر دےئ
ےئگ وساالت ے وجابات ےئھکل۔

رتحمم اسی ۔یپ۔بادڈنگی دی دی یپ ا یئ رتایقت،دابٹ رپنسپال ؤےئجوپر
رتحمم دبعارلمیح ۔امی۔دابٹ رچکیلر ؤےئج وپر

ابتمدل یمیلعت وصنمہب اک رتہمج رکےن ںیم درہج دلی ارسفان اؤر اسابذہ اک اعتؤن راہ۔

رتحمہم رہمؤنساء مگیب اکمدنار ،وگرٹنمن اُردؤ اہیئ اوکسل ہنچال۔ؤےجوپر رتحمہم سانیہ ارتخ امسارکل وگرٹنمن اُردؤ اہیئ اوکسل وگنمیل ؤےج وپر۔

رتحمم ا نی۔ؤی وہوسر دی دی یپ ا یئ ااظتنہیم ؤےج وپر
رتحمم ایضء اقحل ساباررکی اردؤ راہطب اکردی دی یپ ا یئ ا سف ؤےئج وپر

رتحمہم وفرہی باامگرے وی۔یب۔ا لی۔ یپ اسی۔ ابپگنچال ؤےئج وپر

یقشم ہحفص ربمن 1-
امجعٹ:دمہ
-1باسکیٹ بال یک اہمرت یک رصتخم وصتری دںیھکی۔

باؤسن باس-

پمج سات انبےن اک رطہقی:

ومضمن :امسجین میلعت امہ:اوتکبر

یقشم ہحفص ربمن 2-
امجعٹ:دمہ

ومضمن :امسجین میلعت امہ:اوتکبر

- 2باسکیٹ بال لیھک ے  ہلم رکےن اؤر افحتظ رکےن ے رطہقی یک رہفسٹ انبںیئ
 -Aہلم یک تمکح یلمع یک رہفسٹ:

-1
- 2
-3
-4
-Bافحیتظ تمکح یلمع یک رہفسٹ:
1۔
2۔
3۔
4۔

یقشم ہحفص ربمن 3-
امجعٹ:دمہ

ومضمن :امسجین میلعت امہ:اوتکبر

ک
-1اھبرت ے وہشمر ڈیب نٹنم ھالروین ے بام ےئھکل۔
--1یپؤی دنسوھ

ಪಿ.ವಿ. ಸ ಿೊಂಧc
-2ساہنئ بنہوال

-2وہشمر ڈیب نٹنم ولیھکن ے بارے ںیم درج دلی وساالت ے ہنکمم وجابات بختنم رکںی۔
]1وہشمرڈیبنٹنموکنےہوجمالمئریشےبامےساجےناجےتںیہ؟
ا]اونمپرشیدرھ ]2رپاکسبذوکےن ]3ارؤدنٹھب ]4بلپالوگیپدنچ

وجات____________________________________________________________________:
ک
]2ڈیب نٹنم ھالری اونمپ رشی درھ وک دباایگ اویارد۔
]2ارنجاویارد

ا]ااکیولبااویارد

]4رصف1اؤر2دؤونناویارد

]3رصف1

وجات_____________________________________________________________________________________________:
-3ڈیبنٹنمبلپالوگیپدنچسکرباسٹاکباسپذہےہ؟
ا]ا دنرھارپدشی

]3رکبابک

]2لمتبادؤ

]4ریکہل

وجات___________________________________________________________________________________________:
]4ڈیبنٹنمالھکڑییپویدنسوھاجاپندشیےکوٹویکرہشاوکپملںیمایلوہاہغمتوکاسنےہ؟

ا]وسبا

]2اچدنی

]3اکہسن

]4وکیئںیہن

جواب__________________________________________________________________:
]5سائنا نہیوال کس کھیل کی مشہور کھالڑی ہیں؟

ا]بالڈیبنٹنم

]2سنیٹ

]3لبیٹسنیٹ

]4ڈیبنٹنم

وجات________________________________________________________________________________________:
نم
-3ڈیبنٹنموٹر پٹسرپونتےئھکل۔
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

یقشم ہحفص ربمن –3
اھتسم کٹ:

عپیرکٹ:

یقشم ہحفص ربمن 3-
امجعٹ:دمہ

ومضمن :امسجین میلعت امہ:اوتکبر

ایتری

روہبلمعالان

اخہمت
ےلھچپاہھتےسا ِایمسش رکان (ہحفص)5.1

ایتری

روہبلمعالان

اخہمت
یلھچپاجبنےسیلیھتہےکلبامران(ہحفص)5.2

یقشم ہحفص ربمن 4-
امجعٹ:دمہ

ومضمن :امسجین میلعت امہ:اوتکبر

2۔ڈیبنٹنمالھکڑیرپاکشڈپووکےتیکذدنیگاوراکایمیبےکالخےصیکقشمرکںی۔
دنمرہجذلیوساالتےکوجاابت۔
وج ن دس 1955/10وک ولگنب ر ںیم دیپا وی ےئ ڈیب نٹنم لیھک ںیم "رمن اؤبا رھگا" [مال مئ ریش][ ]gentel tigerے با م
ب
مٹ
ےس اج ےن اج ےت ںیہ ۔ؤمپلذن پٹس ے برا بر ام ےن اج ےن ؤاےل ا ل بیگلٹپذڈیب پٹن ازعار با ےن ؤاےل رپ اک س بذوک ےن ےلہپ دنہؤ اتس ین ںیہ ۔اس دؤر ے
وسیم ر ڈیبنٹنم ازعا ر ےک می ے ہی

 رٹ ی  ےھ ۔ان ے ؤا د رشی ر شی بذوکےن رپاکس وک  نپچ  ی ےس ڈیب نٹنم لیھک یک رت تی دی۔

اںیہن وقیم چٹپیر ڈیبنٹنم اویارد ے ساھت نیب االوقایم ڈیب نٹنم ے ےئل وقیم ولیھکن یک میٹ ںیم سالم ایک ایگ ۔انہون ےنرہتان انیش
گن
گن
لیھک ںیم اکےسن اک ہغمت اتیج ۔رکیٹس رچلچ ںیم وہےن ؤاےل اکنم ؤبلنھ مس ںیم ادتبایئ چیم اہر یئگ ۔نکیل ڈیب نٹنم ںیم اکنم ؤبلنھ مس ںیم "دے ربک لیٹ
چم
بات"ےن اےس تسکش دے رک وگڈل مپذل اتیج۔انہون ےن دنلن ے رازلئ اربلت اہل ںیم اشلگن امرٹس ر پٹن سٹ جیٹ یل۔اس ےن دشنی اؤنپ اؤر وسبذس
چم
چم
اؤنپ پٹن سٹ یھب یتیج۔اس یک ا ل اڈنیلگن پٹن سٹ جیٹ رک داین یک ربمن ؤن ربپکپگ احلص یک۔انہون ےن وسبذس اؤنپ ے ادتبایئ راؤبذ ںیم دؤری وہر
وٹون وک تسکش دی ہی اس ے ےئل ابک باداگر ؤاہعق اھت۔

رپاکس بذوکےن وک چکومٹدنہ ےن ارنج اویارد اؤربذمرشی ازعار ےس ونارا۔
دنمرہج وساالت ے وجابات دںی۔
1۔رپاکس بذوکےن سک سال ںیم دیپاوہےئ۔؟
وجات:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
2۔ڈیبنٹنمے لیھک ںیم رپاکس بذوکےن سک بام ےس وہشمر وہےئ۔
وجات:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
3۔رپاکس بذاوکےن ے ؤا داک باماتبںیئ۔
وجات:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
4۔رپاکس باداوکےن ے ےئل اعیمل ربمن ابک جیٹ ایک یھت۔
وجات:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
5۔رپاکس باداوکےن وک وکن ےس ازعارات دےئ ےئگ ںیہ۔
وجات:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

