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ابتم دل یمیلعت وصنم ہب بر ا ےئ سا ل 2021-2022

امج عت :۔ دمہ
امشر ربمن
1

ح
امہااستکیب صال تیں

امہ /ہتفہ
اوتکبر
الہپہتفہ

ااستکیب رسرگایمن

دقرامیپشئ

باب :داھںیت اور ریغ داھںیت
*داھوتن اور ریغ داھوتن ےکیعبط

1۔دریس اتکیب رسرگیم3.1

باب :داھںیت وصخ ایصب

[ داھوتن یک حطس رادکار یتہ 

اور ریغ

2۔دریس اتکب یک رسرگیم3.2

داھںیت

ومضم ن ؛۔ ساسنئ Science

۔ وک ےنھجمس یک رسرگیم ]

1۔داھںیت اور ریغ داھوتنےک یعبط
وصخایصب ےک فرق یک رہفست انب ےگنیئ۔ [داھںیت ومعامتخس یتہ  ںیہ فلتخم داھوتن یکیتخس فلتخم ۔]

1۔داھوتن اور ریغ داھوتن ےک درایمن فرق یک
رہفست ایتر رکںی ےگ۔
2۔درجدلی یک رشتحی رکےگنی۔
* رادکار

2۔داھوتن اور ریغ داھوتنےک
وصخایصب ںیم ا ےن واےل اصطالیح

3۔ دریس اتکیب رسرگیم 3.3اور3.4

* ورق بذریی اور بار بذریی

[داھںیت ورق بذریی اور بار بذریی یک وصخایصبرےتھک ںیہ۔]

* وصمب

اافلظ یک رشتحی رکںی ےگ۔

 -4دریس اتکیبرسرگیم3.5

* ہطقن دگاحت اور ہطقن وجش

3۔وصخمص وصخایصب رےنھک واےل

[داھںیت رحارب ےک اےھچ وملصیتےت ںیہ اور ہطقن دگاحتربادہ یتبا ۔]

داھوتن اور ریغ داھوتن ےک بام اتبںیئ

داھںیت رحارب ےک اےھچ وملص ںیہوک ےنھجمس ےکےئل وبذوی

3۔داھوتن اور ریغ داھوتن ےک وصخایصب وک متاولن
ےکدرےعی اھجمس بیتگے۔

ےگ۔

https:youtu.be/gRKGAfgigks

4۔دریس اتکب ہحفص ربمن  13ےس17

4۔داھوتن اور ریغ داھوتن ےک

5۔ دریس اتکیبرسرگیم3.7

وصخایصب اک ومارہ۔

[ریغداھوتن ےک وصخایصب وک ےنھجمسےک ےئل]
6۔ وصخایصب ےکفرق اک الگنٹی وبرد

۔رسرگیم سیت1

دریس سیت 2

7۔ ومسبذ وبذوی کنل
https://youtu.be/||CusQeREUs
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امشر ربمن
2

ح
امہااستکیب صال تیں

امہ /ہتفہ
اوتکبر اک دورسا
ہتفہ

دقرامیپشئ

ااستکیب رسرگایمن

داھہ  وکمننےک ساھت داھوتن ےک

[اضفیئ ا نجیسکےک ساھت داھںیت سکرطج اعتلم رکےت ںیہ ]

میت
1۔باہبن اور اول م یتا ےک ساھت اعتلم ےکیمیکایئ
لک
اسمواںیت ھیتگے۔

اعتلم وک اسمواب ےک ساھت اھجمسںیئ

2۔دریس اتکب رسرگیم 3.11

2۔ ست ےس ربادہ اعتلم بذری داھںیت ڈنھٹے باین

5۔یتا ںیم وموجد ا نجیسک ،باین وزیتاب 1۔دریس اتکب رسرگیم 3.8اور3.9

6۔اعتملیتیہلسلس یک رہفست ایتر

[ڈنھٹا باین ،رگم باین اور اھبب ےک ساھت داھںیت کسطرج اعتلم رکےت ںیہ ]

ےک ساھت اعتلم رکےت یتےئ باین رپ ریتےت ںیہ ؟

3۔داھب رپ اھبب اک لمع یک لکش اکنےل۔

ویکن

رکےگنی۔

4۔دریس اتکب رسرگیم3.11

3۔ باہبن  ،ول ےک ٹیفلس ےک ساھت اعتلم رک اتکس

7۔داھوتن اک ریغ داھوتنےک ساھت

[زیتاب داھوتن ےک ساھت سکرطجاعتلم رکےت ںیہ ]

؟ اےنپ وجاب اک وجار شیپ رکںی۔
متگی ت
4۔ وسدمیولکراڈیئاور س م ولکراڈیئ ےک ووقع

ےگ۔

5۔دریس اتکب رسرگیم3.12

اعتلم ۔اباین رمابکب ےک ووقع اور
داب ساحت وک انبےگنیئاور اباین رمابکب [داھہ  وکمنن ےک ساھت داھںیتسک رطج اعتلم رکےت ںیہ]
6۔اعتملیتیہلسلس دریساتکب ےک جذول3.2باد رےنھک یک کینکت
ےک وصخایصب یک رہفست رمبب
گتیست
7۔وسدمی ولکرابذ اورایم م ولکرابذ ےک ووقع بذری یتےن یک وصتری اک اشمدہہ
رکےگنی۔

بذری اور داب ساحتںیھکل ےگ۔

رکںی ےگ۔
8۔کمنےک ولحمل یک ااصیتیل یک اجچن ۔

3۔

اوتکبر اک رسیتا
ہتفہ

دقرب ںیم داھوتن اک ووقع اور اعت
ملیتیہلسلس یک اینبد رپ داھوتن ےک

ارختساج ےکلمع اک اخہک انب ےگنیئ۔
9۔مک اعتلم برری داھب  ،بارہ اور

9۔ومسبذ وبذوی کنل
https://youtu.be/yWmJHVRTOPM
https://youtu.be/V-A3FgsL_io
1۔ درہج دلی یکرعتف رک ےگنیئ ۔
1۔چک داھوتن ےک ومجماع اک ومنہ دںیھکی ،داھوتن ےک ارختساج ےک اخہک ےک
اطمقب ایکن درہجدنبی رکںی۔

 چک داھب

2۔ اقمیم وطر ا ساینےس ےنلم واےل داھ وتن ےکڑکٹون وک عمج رک ےک اےکن بام

 داھوتن یکصیلخت

دےگنی۔

 رھبب
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امشر ربمن

امہ /ہتفہ

ح
امہااستکیب صال تیں

باےبن یک صیلخت روگنٹس اور تکلیس

ااستکیب رسرگایمن
ب متگیست
م  ،ولاہ ،وسدمی یک صیلخت
3۔ داھوتن ےک چک داھوتنےس بارہ ،باہبن ،ر ک

ےک رطہقی وک اسمواب ےک ساھت

ےک جذولدریس اتکب ےس ولعمامب احلص رک ےکدےئ ےئگ جذول وک لمکم رک

رشتحی رکےگنیئ
11۔ رھت امبب اعتلم اور برق

ےگنیئ۔

بادیشی اعتلم اسمواب ےک ساھت
رشتحی رکےک داھوتن یکصیلخت وک
ںیھجمس ےگ۔

4۔ باےبن یک بریق بادیشی صیلخت اک اشمدہہ۔

دقرامیپشئ
 روگنٹس
 تکلیس
 رھتامبب اعتلم
 بالک

2۔ بالک یک روک اھتم ےک رطوقین یک رہفست
6۔ درہج دلی ںیم دےیئ ےئگ رھبوتن ےک ازجاےئ رتکیتی اور اامعتسالب یک
رمبب رک ےگنی۔
رہفست انب ںیئ ےگ۔
3۔باےبن یک برق بادیشیگ
7۔ومسبذ وبذوی کنل۔
4 https://youtu.be/Y_m8-Z8qwsM۔درہجدلی رھبب ےکا زجاء رتکیتی اور اامعتسل
8۔ رسرگیم رپہچ  4اور  5یقشم ہحفص 2۔
ںیھکل ےگ۔
 انیٹس سیل الیٹس ،بیتل  ،اکہسن وسڈلر۔

4۔
ابتمدل یمیلعت وصنمہب ےایتر رکےن ںیم درہج دلی ارسفان اور اسابذہ اک اعتون راہ۔
رتحمم انی۔ وی یتوسر دی دی یپ ا یئ ااظتنہیم وےج وپر
رتحمم اسی ۔یپ ۔بادڈنگی دی دی یپ ا یئ رتایقب ،دابب رپلپسن وےجوپر
رتحمم ایضء اقحل ساباررکی اردو راہطب اکر دی دی یپ ا یئ ا سف وےئج وپر
رتحمم دبعارلمیح – امی دابب رچکیلر وےئج وپر
رتحمم امی۔ اے ومنم (وگرٹنمن اُردو اہیئ اوکسل وگنمیل،

رتحمم ایضء اقحل ساباررکی اردو راہطب اکر دی دی یپ ا یئ ا سف وےئج وپر

رتحمہم یب۔اچی۔ اجونرکی رساکری اردو رپارمئی اوکسل دنگال ،وےئج وپ
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یقشم ہحفص 11
امج عت؛دمہ
11۔در ج دلی وصخ ایصب یک اینب درپ داھ وت ن اور ریغ داھ وت ن ےک در ایم ن فر ق وھکل۔
وصخایص ب

داھںیت

ریغداھ ںیت

1یعبط اح لب
2۔یتخس
3۔کمچ
4۔ورق بذ ری ی
5۔با ر بذریی
6۔رحارب ےک وم لص
7۔برق ےک وم لص
8۔ہطقن دگاحت
9۔ہطقن وج ش
11۔وصم ب
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۔2۔د ر ج دلی ےک بام دو ۔
11۔

ست ےسربادہ ورق بذری داھ ب

 12۔۔ ست ےسربادہ با ربذری داھ ب

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

13۔

رح ارب ےک رتہب وم لص داھ ںیت ۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

14۔

رح ارب ےک زمکوروم لص داھ ںیت ۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

15۔

ر قیق داھ ب

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

16۔

رقیق ریغ داھ ب

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

17۔

یلیھتہ رپ رےنھک رپ ےنلھگپ وایل داھ ب۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

18۔

رادکار ریغ داھ ب

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

19۔

ست ےس ربا دہ تخس رطف ی ےش ۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

11۔

بر ق وم لص ریغ داھ ب

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

11۔

رن م داھ ںیت۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

12۔

اومی رٹک ا اسک ڈیہ ش

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

3۔

درج دلی ےک سا یسنئ ووج اہ ب وھکل۔

1۔

ا ب ےک رھگ ںیم بر یق روےل اج ےن واےل با ر یپ ۔وی۔یس با ربر ےس دےکھ یت ے یت ےت ںیہ۔

وجاب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
2۔

وس دمی اور وپ با میشیسیج داھ وت ن وک یٹم ےک لیت ںیم عمج رک ےک ر ےتھکںیہ۔

وجاب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
3۔

تع
تع
تہب ربادہ مل بذ ری داھ ںیت ڈنھٹے با ین ےک سا ھت مل رک ےن ےک دوران با ین رپ ریتےن ےتگل ںیہ ۔

وجاب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
4۔

تع
داھ ںیت با ریٹ ک زیتا ب ےک سا ھت مل رک ےن ےس اہ بذرو نج سیگ ںیہن تکلتی۔

وجاب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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5۔

تع
با ہبن ول ےکٹیفلس ولحم ل ےک سا ھت مل ںیہن رک ہ  ۔

وجاب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
6۔

رھب ب وس ڈلر وک بر یق با رون یک وڈلیبگ ںیم اامعتس لایک اج با ۔

وجاب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یقشم ہحفص12:
I.۔

در ج دلی ےک اص ف ا اکش ل اکن ل رک وصح ن یک تشا دنیہ رکو ۔

کمن ولحم ل یک ااصی تیل یک اج چن

داھ ب رپ اھب ب اک لمع ۔

با ےبن یک بر ق با دیشی صیلخت ۔
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II۔

ا رٹکیلا ن دا ب سا حت انب وء۔

11۔ وس دمی ولک را ڈیئ اور

متگتیش

م ولک را ڈیئ اک ووق ع۔

کش
متگ ت
وس دمی ،ا جں اور س م ۔

III۔

با لک ےس ایک رما د ؟اےکس رو ک اھت م ےک رط وقی ن ےک با م وھکل۔

IV۔

در ج دلی انع رص وک اُن ےک اعت ملیتی ہلسلس ےک بریتھ یت ی رت بیت ںیم وھکل۔

مت ت
ربک ،وس با ،با رہ ،اچ دن ی ،ول اہ ،میشلیک ،ڈیل ،وس د می اور اویل ی م ۔

7|Page

یقشم ہحفص 13
وتما رن اسم وا ب ںیھکل ۔)ابک دبا ایگ (
ربمن امش ر

داھ ںیت
متگتیست
م

12۔

اویل مینم

13۔

با ہبن

14۔

ول اہ

15۔

وس د می

ربمن امش ر

داھ ںیت

11۔

وس دمی

12۔

وپ با میش

ربمن امش ر

داھ ںیت
متگتیست
م

ربمن امش ر

داھ ںیت

11

اومل مین

12

ول اہ

ربمن امش ر

داھ ںیت
متگتیست
م

12

اومل مین

11۔

11۔

11

یت ا ےک سا ھت اعت لم -با یتا ںیم انلج
2Mgo
می
ت
گی
ست
متگتیست
م
م ا اسک ڈیئ ا نجیسک

2Mg +O2

ڈنھٹے با ین ےک سا ھت داھ وت ن اک اعت لم

رگ م با ین ےک سا ھت داھ ب اک لمع

اھب ب ےک سا ھت داھ وت ن اک لمع

اہ بذرو ولک رک زیتاب داھ وت ن اک لمع
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13

ربک

14

ول اہ

ربمن امش ر

داھ ںیت

11

با ہبن
مہتگتیست

12
13

متی

اکلہ ےئ ےگ رٹینک زیتا ب ےک سا ھت داھ وت ن اک لمع

م

تگتیز

ربمن امش ر

اعتم مال ب

11

ولسر با رٹیبب ےک سا ھت با ہبن

12

با ہبن ےک ٹیفلس ےک سا ھت ول اہ

داھہ  وکمن ن ےک سا ھت داھ وت ن اک اعت لم
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یقشم ہحفص 14
دےیئ ےگ چک داھ وت ن ےس ہقلعتم داھ وت ن وک اح لص رک ےن رط ےقی دریس اتکب یک دمد ےس ولعم ام ب اح لص رک ےک جذو ل وک لمکم رکو ۔
چک داھب

چک داھب ےس اح لص دشہ داھ ب

اسم وا ب ےک ساھت رطہقی اک ر یک لیصفت ۔
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یقشم ہحفص 15
درہج دلی رھب وت ن ےک ازجاےرت کیتی اور اامعتس ال ب یک رہفست انب بیں۔
رھب ںیت

ازجاء رت کیتی

اامعتس ال ب

رھب وت ن ےک وصخم ص وصخایص ب

انیٹس سیل الیٹس

بیتل

اک ہسن

وس ڈلر

11 | P a g e

یقشم ہحفص 16
صتح
I۔ہز ابک ہلمج داھ ب با ریغ داھ ب یک وصخ تیص وک اتب با ۔ ح وجاب اچہپ ون ۔
 11۔ ےھجم رگرےن رپ ںیم اتکمچ یتن۔
12۔ ںیم بر یق رو وک ےنہب ںیہن داتی ۔

داھ ب /ریغ داھ ب

13۔ رمک ہ یک در ہج رپ ںیم ربا دہ اح لب مینر اتہ یت ن ۔

داھ ب /ریغ داھ ب

14۔ںیم رحا رب اک ااھچ وملص یت ن ۔

داھ ب /ریغ داھ ب

15۔داین تہب یس زیچاںی ھجم ےس ینب یت ی ںیہ ۔
16۔مت ھجم رمک ہ یک در ہج رحا رب رپاکیز وھٹ ش اح لب ںیم با ےت ںیہ ۔

داھ ب /ریغ داھ ب
داھ ب /ریغ داھ ب

17۔حت ےھجم ام ر ےت ںیہ وت ںیم رس یلی ا وا ر اکناتل یت ن ۔

داھ ب /ریغ داھ ب

داھ ب /ریغ داھ ب

 C,B,A IIاور  Dےک اچ ر داھ وت ن ےک ڑکٹے رکیل در ج دلی ولحم ل ںیم ابک ےک دعب دا ےنل رپ وج ہجیتن ا با ۔در ج دلی ںیم در ج ۔
داھںیت

ول اک ٹیفلس

با ہبن اک ٹیفلس

A

وک ی اعت لم ںیہن

اٹہ و اعت لم

B

اٹہ و اعت لم

ربک ٹیفلس

اچ دنی اک با رٹیبب۔

وک ی اعت لم ںیہن

C

وک ی اعت لم ںیہن

وک ی اعت لم ںیہن

وک ی اعت لم ںیہن

اٹہ و اعت لم

D

وک ی اعت لم ںیہن

وک ی اعت لم ںیہن

وک ی اعت لم ںیہن

وک ی اعت لم ںیہن

درہج با ہل جذو ل اک اامعتس ل رک ےک  C,B,Aاور  Dداھ وت ن ےس قلعتم وسا ال ب ےک وجا با ب دںی ۔
11۔ست ےس ربادہ اعت لم بذری داھ ب وک یسن ؟
12۔ارگ  Bوک وک رپ ٹیفلس ولحم ل ںیم دا ںیل ےگ وت ا ب ایک وسحم ش رکںی ےگ۔
13۔ C,B,A IIاور  Dداھ وت نکو اُن یک اعت لم بذریی یک یتٹھگ یت ی رت بیت ںیم وھکل۔
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