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امج عت :۔متفہ
امشر ربمن
01

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

امہ ااستکیب صالںیتیح

امہ /ہتفہ

الہپ ہتفہربمتس پادنب پال رسرگایمن [یلمع پا رجتپایت]
پاب ربمن 04۔

ومضم ن ؛۔ امسجین میلعت P.E

ااستکیب رسرگیم
دریس اتکب ںیم پادنب پال ولیھکن ےک یلمع ہصح ںیم پاب ربمن
4۔دپڈا دور پا رےلی رسی قبس ںیم صالح اکر یک رامنہیئ ںیم قشم

دپڈا دور /رےلی رسی یک ابتدےل ےک دو[]2

رکےت وہےئ ھجمس رک ارفنادی دےئ ےئگ یقشم احفصب ںیم دنمرہج

رطےقی ۔

دلی رسرگ ویمن وک لمکم رکںی ۔

1۔رصبی رطہقی

1۔یقشمہحفص ںیم دپڈا دور ےک رصبی رطےقی یک اہمرب ےک قلعت

2۔ریغ رصبی رطہقی

ںیھکل۔

7

صخشت /دقر امیپیئ
اساپڈہ ابلطء وک یقشم رپہچ دے رک اس وک لمکم رکاںیئ اور اجچن
رکےک راکرد رںیھک۔

2۔یقشم ہحفص ںیم ریغ رصبی رطےقی یک اہمرب ےک قلعت ےس
ںیھکل۔
سال 2020-21ےک اوکپملولیھکن ںیم
ک
اھبریت ھالروین ےک اکر پاےم۔

احل یہ ںیم اجپان دشی ےک وٹویک م ر ںیم دقعنم اوکپمل ولیھکن ںیم
ک
دنہواتسن ےک ھالروین ےن وج اکرپاےم ےئک ےئگ صالح اکر یک

اساپڈہ ابلطء وک یقشم رپہچ دے رک اس وک لمکم رکاںیئ اور اجچن
رکےک راکرد رںیھک۔

رامنہیئ ںیم ولعمامب احلص رکےک اگل ےس دےئ ےئگ یقشم ہحفص ںیم
دنمرہج دلی دےئ ےئگ رسرگویمن وک لمکم رکںی۔
1۔رینح وچڑپا ےن سکلیھک ںیموسےن اک ہغمت احلص ایک ؟
2۔ایبد نٹنم لیھکاکہسن اک ہغمت احلص رکےن واےل االری وکن ں؟
3۔ریما پایئ اچون وکےسن اقمےلب ںیماچدنیاک ہغمت احلص ایک؟

اساپڈہ ابلطء وک یقشم احفصب دےئ رک ابلطء ےک اجبب ےس دےئ

امشر ربمن

امہ /ہتفہ

02

ربمتس دورسا

امہ ااستکیب صالںیتیح

صخشت /دقر امیپیئ

ااستکیب رسرگیم
4۔یتشک اولہاین [لیھک ںیم ] اچدنی اک ہغمت احلص رکےن واےل
ک
ھالری اک پام ایک ےہ؟

ہتفہ

پادنبی پالرسرگایمن [رظنپایت] پاب ربمن

دریس اتکب ںیم وموجد پادنب پال ولیھکن ںیم رظنپایت ہصح
پاب ربمن 5۔ دپڈا دور [رےلی رسی ] قبس ںیم صالح اکر یک رامنہیئ

1۔دپڈا دور میٹ یک لیکشت۔

ںیم قشم رک ےک انھجمس۔ارفنادی وطر رپ دےئ ےئگ یقشم احفصب ںیم

2۔دپڈا دبتلی رکےن اک رحہب۔

دنمر ہج دلی رس رگویم ن وکلمکم رکںی ۔

3۔ الضف دپڈا کینکت ۔
4۔دپڈے یک ساخت [انبوب]

1۔یقشمہحفص ںیم دپڈا دور [رےلی رسی] لیھک ےک اوصلںیھکل ۔
2۔یقشم ہحفص ںیم دپڈے یک لکش ایک ےہ ؟ اور وہ وکیسن زیچ ےس انبوہا

5۔دپڈا دور ےک اوصل۔

وہپا ےہ ۔

5۔دپڈا دور [رےلی رسی]

ےئگ وجایب احفصب یک اجچن رک ےنھکیس ےک لمع وک درح رکںی
[ااستکب وک درح رکپا]
اساپڈہ ابلطء وک یقشم رپہچ دے رک اسوک لمکم رکاںیئ اور اجچن
رکےک راکرد رںیھک۔

3۔دبتیلی ےک رطےقی اور رحہب وک ںیھکل۔
4۔دپڈا یک ساخت[انبوب] ےک قلعتم ںیھکل ۔
03

ربمتس رسیتا

ویگ [یلمع] پاب ربمن 7۔یکلہ وررس لغش

ہتفہ

ا اتفب[وسرہی اکسمنر] ےک  12رمےلح۔

ربمتس وچاھت

پتن
ویگ [رظنپایت ] پاب 7۔ جلی ویگ۔
پتن
1۔ جلی ویگ اک اعترف اور لیصفت ۔

دریس اتکب ےک یلمع ہصح ںیم پاب ربمن  7یکلہ وررس لغش
ا اتفب[وسرہی اکسمنر] قبس ںیم صالح اکر یک رامنہیئ ںیمقشم

اساپڈہ ابلطء وک یقشم رپہچ دے رک اس وک لمکم رکاںیئ اور اجچن
رکےک راکرد رںیھک۔

رکےک ارفنادی وطر رپ دےئ ےئگ قشم ہحفص ںیم دنمرہج دلی رس
رگویمن وک لمکم رکںی۔
1۔یکلہ وررس لغش ا اتفب [وسرہی اکسمنر] ےک  12رملح وک
04

ہتفہ

ںیھکل۔

پتنجل

ی ویگقبس ںیم

دریس اتک ب ےک رظنپایت ےصح ےک پاب ربمن 7
صالح اکر یک رامنہیئ ںیم دےئ ےئگ یقشم ہحفص ںیم دنمرہج دلی

اساپڈہ ابلطء وک یقشم رپہچ دے رک اس وک لمکم رکاںیئ اور اجچن
رکےک راکرد رںیھک۔

امشر ربمن

امہ ااستکیب صالںیتیح

امہ /ہتفہ

ااستکیب رسرگیم

2۔ویگ ےک رمالح۔

صخشت /دقر امیپیئ

رسرگویمن وکلمکم رکںی ۔

3۔ویاگ ےک یقشم وعالم اپکسویئ۔

1۔وجر اگلںیئ ۔
2۔انمست ظفل نچ رک ےک ںیھکل ۔

4۔ویاگ یک اتیمہ اور اقمدص۔

3۔ وی گ ےک اچر امہ رمالح وک ایبن رکںی۔
رتحمم

ا سی ۔یپ۔ پادڈنگی دی-دی-یپ-ا یئ رتایقب دابب رپلپسن وِےج وپر۔

رتحمم دبعارلمیح۔ امی
رتحمم اثنر ادمح۔ دفعیڈار

دابب رچکیلار وِےجوپر۔

ا ُردو رپارمئی اوکسلربمن  5وِےجوپر۔ علض :وِےج وپر۔

رتحمم ضیف ادمح۔ دمتدی

رتحمم انی ۔وی۔وہوسر
رتحمم ایض اقحل اتسررکی۔
ےک۔یب۔اچی۔یپ۔اسی عتیاوپر علض :اجیبوپر

دی-دی-یپ -ا یئ ااظتنہیم وِےجوپر۔

ا ُردوراہطب اکر دی دی یپ ا یئ ا سف وِےج وپر۔

رتحمم ریمض ادمح۔ پارگپاوری

رساکری ا ُردو اوکسل ربمن 15 -وِےج وپر۔

سال 2021-22اک ابتمدل یمیلعت وصنمہب
یقشم ہحفص
امجعت متفہ7

امہ /ہتفہ -:ربمتس الہپ ہتفہ

ومضمن -:امسجاینب

طالب ملع اک پام-:

رول ربمن-:

دنمرہج دلی وساالب ےک وجاپاب ںیھکل۔
1۔یلمع ےصح ںیم پاب ربمن 4دپڈا دور ےک دپڈے وک دبتلی رکےن ےکوکیئ دوومسقن وک ایبن رکںی ۔
رصبی رطہقی

ریغ رصبی رطہقی
ک
دنمرہج دلی دےئ ےئگ اصتوری ںیم وموجد ھالروین یک اکر رکدیگ اور ان ےک پام ںیھکل۔

سال 2021-22اک ابتمدل یمیلعت وصنمہب
یقشم ہحفص
امجعت متفہ7

ومضمن -:امسجاینب

طالب ملع اک پام-:

امہ /ہتفہ -:ربمتس دورسا ہتفہ
رول ربمن-:

[افل] دنمرہج دلی وساالب وک اپک ےلمج ںیم وجاب دںی۔
1۔دپڈا دور [رےلی رسی] ےک وکیئ دو رطےقی اتبو؟
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
2۔دپڈے یکایک لکش ےہ؟
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ک
3۔دپڈا دور ںیم دورےن واےل ھالروین یک دعتاد ینتک ےہ ؟
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ک
4۔4X100میٹر دپڈا دور ںیم دور ےن واےل ہر ھالری اک اف ہلص انتک ےہ؟
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
5۔Athleticsظفل وکےسن رپان ےس اموخد ےہ ؟
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
[ب] دنمرہج دلی ولمجن ںیم حیحص اور طلغ یک نشادنیہ رکںی ۔
1۔دپڈا دور اپک رگوہ [میٹ]اکلیھک ےہ۔
ک
2۔رےلی لیھک ںیم  6ھالری دورےت ں۔
3۔دپڈے وک واحض وطر رپ رظن ا ےن واال رپگ اگلےت ں۔
ک
4۔دپڈا دور ےک امتم ھالری اپک ساھت دور ےت ں ۔
[د] دنمرہج دلی وساالب وک دو پا نیت ےلمج ںیم وجاب دںی ۔

1۔دپڈا دور ےک اچر اُوصلںیھکل ۔
1۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
2۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
3۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
4۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
[ح] 4X100دپڈا دوراقمےلب یک وخامنش وصتری اکنل رک اقمےلب ےک فلتخم وبعشن یک نشادنیہ رکںی۔

سال 2021-22اک ابتمدل یمیلعت وصنمہب
یقشم ہحفص
امجعت متفہ7

ومضمن -:امسجاینب

طالب ملع اک پام-:
دنمرہج دلی اصتوری وک دھکی رک ا نس[وررس یک احلب] ےک پامںیھکل۔

امہ /ہتفہ -:ربمتس رسیتا ہتفہ
رول ربمن-:

سال 2021-22اک ابتمدل یمیلعت وصنمہب
یقشم ہحفص
امجعت متفہ7

ومضمن -:امسجاینب

طالب ملع اک پام-:

امہ /ہتفہ -:ربمتس وچاھت ہتفہ
رول ربمن-:

[افل] دنمرہج دلی وساالب ےک وجاپاب ںیھکل۔
1۔اسنھاپگ ویگ ےک پاین وکن ں ۔
وجاب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
2۔پام ویگ ہی ظفل رکسنسب ےک وکےسن ہطقن ےس امخڈ ایک ایگ ےہ۔
وجاب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
3۔رکم ویاگ اک رظنہی ایک ےہ۔
وجاب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
4۔ویگ ےک اچر امہ رمےلح وکےسن ں۔
وجاب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

[ب] دنمرہج دلی ایبپاب وک وجر اگلںیئ ۔

ب

افل
A

رپہر اگری دور [دیقعب دنم]
انشان اور اعیمل طاقب [انشان اور اکانئب اک رہتش]
اکم ابعدب ےہ۔
اسنھاپگ ویگ۔

1

رکم ویگ۔
ب
ھکنی ویگ۔

B

3

دایھن ویگ۔

C

4

راح ویگ۔

D

2

دنمرہج دلی ےک وساالب ےک انمست وجاپاب نچ رک ںیھکل۔
مچ
1۔ویگ نم ھلنے وک روانک۔ ویاگ اک ہی بلطم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیم اتلم ےہ ۔
[]1ویاگ وسسیا [ ]2اتپیلجن ینم [ ]3وگھبب اتیگ [ ]4راامنئ
2۔اسیاپگ ویاگ اک اٹھچ ہصح ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ۔
[ ] 1امی

[ ]2رپاپاپاام [ ]3داھرن [ ]4امسدی

3۔اتپیلجن ویاگ اک دورسا پام ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ۔
ب
[]1رکم ویاگ [ ]2ھکنی ویاگ [ ]3داینپا ویاگ []4راح ویاگ

