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GRADE
)VIII(8th
امجعتمتشہ

ابتمدل یمیلعت وصنمہب

ومضمن  :امسجین میلعت

براےئ سال  2021-22امہِ :ونربم
رمن امہ/ہتفہ

امہ ااستکیب صالںیتیح

ااستکیب رسرگایمن

دقر امیپیئ

امش
ر
1

ونربم

درایمن اوردور

الہپ

دور[یلمع] درایمن

دریس اتکت ںیم درایمین اور دوری وایل دور [یلمع] اک اطمہعل رکےک ھجمس رک
وہسلت اک ر یک دمد ےس دنمرہج دلی رس رگویمن وک لمکم رکںی ۔

یقشم احفصت

ہتفہ

اوردور دور یک اہمروتن

1۔دنمرہج دلی دےئ ےئگ کنل اک اامعتسل رکےک دنمرہج دلی دےئ ےئگ

وک اجچن رکںی

وک ںیھکیس ےگ۔

اہمروتن وک ںیھجمس۔

اور ہبلط ےک

* اہھت اور ریپون یک
رحکت۔
رشواعت اور امسجین

https://www.youtue.com/watch?v=LNO6eMB
hZyY
https://www.youtube.com/watch?v=si2fw25
vvA

ےنھکیسےک لمع

وصرت احل ۔

2۔درایمین اور دوری واےلدور ےک دنمرہج دلی اہمروتن وک  لیصف ےس

* یمیس رکاوچ یک

ااتسدہبلط وک

وک اجچن رکںی۔

* دور اک اخہمت درایمن اور ےئھکل۔
دور،دور یک رتابیک۔

2

ونربم

*اہھت اور پاؤن یک رحںیتک۔

* درایمین اوردوری وایل

* یمیس رک اوچ یک رشواعت اور امسجین وصرت احل۔

دور ےکاقمےلب یک
رہفست انب ںیئ۔

* دور اک اخہمت ۔
* درایمن اور دوری واےل دور یک رتابیک۔

* درایمین اور دوری واےل دور ےک اقمےلب یک رہفست انب ںیئ۔
اویچن وکد [رظنپایت] اویچن دریس اتکت ںیم اویچن وکد [رظنپایت]پات وک وہسلت یک رگناین ںیم ھجمس رک

ااتسدہبلط وک

دورسا

وکد ےک اہمروتن وک

دنمرہج دلی دےئ ےئگ رسرگویمن وک لمکم رکپا۔

یقشم احفصت

ہتفہ

انھکیس۔

1۔یقشمہحفص ںیم اویچن وکد اقمےلب ےک اینبد ی اوصولن وک ےئھکل۔

وک اجچن رکںی

* اویچن وکد لیھکےک

2۔اویچن وکد ےک اقمےلب ںیم وہےن واےل ایطلغن ےک ایبن وک حیحص  /طلغ اک
نشان اگلںیئ ۔
ک
3۔اویچن وکداقمےلب ںیم ےئک ےئگ ھالروین ےک راکیرد یک رہفست انبںیئ ۔

اور ہبلط ےک

اینبدی اوصل۔
* اویچن وکد اقمےلب ںیم
* اویچن وکد ےک اقمےلب

4۔اصتوری وک دھکی رک اویچن وکد ےک دیمان یک وصتری ےئچنیھک۔
دنمرہج دلی دےئ ےئگ لینک اک اامعتسل رکےک اویچن وکد ےک اہمروتن ےک

وہےن واےل ایطلغن۔
ںیم ےئک ےئگ راکیرد۔

وپڈوی اک اشمدہہ رکےک اس ےک اہمروتن وک انھجمس۔

ےنھکیسےک لمع
وک اجچن رکںی۔

*اویچن وکد [یلمع] اویچن
وکد ےک اہمرںیت۔
* ارپاوچ اور کیٹ ا ف۔

https://www.youtube.com/watch?v=WLlo4u2
HHD48t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=fyEcOO5
Lxk4
یقشم ہحفص ںیم اویچن وکد ےک اہمروتن یک رہفست انبںیئ۔

*ا ری ڑکلی رپ مسج یک

* ارپاوچ رن اور کیٹ ا ف۔
* ا ری ڑکلی ہر مسج یک وصرت احل ۔

* ڈنیلپگ۔

1۔اسموی ارٹسادل۔

وصرت احل ۔

2۔ دیکب Diveاگلےن واےل ارٹسادل۔
3۔ڈنیلپگ [ارتپا]
4

ونربم

ویاگنس اور رپاپاپام ۔

وچاھت
ہتفہ

ااتسدہبلط وک

* ویاگنس اور وررس ےک
درایمن فرق۔

دریس اتکت ںیم ویاگنس اور رپاپاپام۔
پات ںیم وہسلت اکر یک رامنہ یٔی ھجمس رک دنمرہج دلی رسرگویمن وک لمکم

یقشم احفصت

رکپا۔

وک اجچن رکںی

* رپاپاپام یک اتیمہ وک

1۔ویاگنس اور وررس ےک درایمن ےک فرق یک رہفست انبپا۔

اور ہبلط ےک

انھجمس ۔

2۔رپاپاپام یک اتیمہ وک ںیھکل۔

ےنھکیسےک لمع

* رپاپاپام رکےن ےس لبق 3۔رپاانیپام رکےن ےس لبق ایتری رکےن ےک  لیصف وک ںیھکل۔
4۔رپاانیپام ےک قلعتم دنچ اصطالاحت اک بلطم اتبپا۔
یک ایترپان۔

وک اجچن رکںی۔

5۔اخیل وہگجن وک انمست اافلظ ےس اخہن رپی رکو۔
ابتمدل یمیلعت وصنمہب ایتر رکےن ںیم درچ دلی ارسفان اور اساپڈہ اک اعتون راہ۔
رتحمم ا سی ۔یپ۔ پادڈنگی دی-دی-یپ -ا یئ رتایقت دابت رپلپسن وِےج وپر۔
رتحمم دبعارلمیح۔ امی دابت رچکیلار وِےج وپر

رتحمم انی ۔وی۔وہوسر دی-دی-یپ -ا یئ ااظتنہیم وِےج وپر۔
رتحمم ایض اقحل اتسررکی۔ ا ُردوراہطب اکر دی دی یپ ا یئ ا سف وِےج وپر۔

ضیف ادمح دمتدی یج وی اچی یپ اسی اانیوپر پادہہ ارتخ دناف یج وی اچی اسی اکروجل ریمض ادمح پارگوبدی وی یب اسی ربمن 15

اسل2021-22
ومضمن

اکابتمدلیمیلعتوصنمہب

یقشمہحفص

ونربمالہپہتفہ

اطبلملعاکانم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رولربمن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
1

لک
درایمیناوردورافہلصوایلڈورےکدنمرہجذلیےکاہمروتںےکلیصفت ھئیے–اہھتاوراپؤںیکرحںیتک

1A

اہھتیکرحتک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
اپؤںیکرحتک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

2

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
یمیسوااوکیکعوو تااورینامینتررا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

B

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
اخہمت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

C

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
D
1
2
3
4

درایمیناوردوریوایلڈورییکرتابیک

5

درامینیاوردوریوایلڈوریےکاقمہلبیکرہفتسانبؤ

E
ربمنامشر

دوریواےلدوڑ

درایمیناوردوریوایلڈوری

1
2
3
4
5

ونربم

دورساہتفہ

اویچنوکدںیموقیماورنیباالوقایمالھکڑویںےکراکیرڈ
ربمنامشر
1

2

ہبعش

راییتسحطس

وقیمحطس

نیباالوقایمحطس

اویچنوکدےکاقمےلبںیموہےنوایلایطلغںایبن حیحص/طلغرپاشنناگلںیئ
ایبن

ربمنامشر

حیحص/
طلغ

1

ایچنوکدوکوکدےنواےلاکییہریپےسکیٹآفےگنیل

2

رہاکیوکرقمرہاواچنیئںیمنیتابرومہعقدایاجےئاگ

3

عووعےسرکیلآرخکتڑبےنھوایلرہاواچنیئاقمےلبںیمہصحےنیلواےلوکاتبایاجےئاگ

4

اساقمےلبںیموکدےنواالاپسےکیلآےگیکاواچنیئےنیلاکومہعقوہاتےہ

5

لسلسمنیتابریکوکششںیمہصحےنیلواےلیکاواچنیئںیمرتبیتںیماناکموہےنرپمقبلےےسابرہوہاجےتںیہ

6

اساقمےلبںیموکدےنواالاپسےکیلآےگیکاواچنیئےنیلاکومہعقںیہنوہاتےہ

7

اقمہلباکالھکڑیرقمرہاواچنیئرپکیٹآفےئلریغباپرسٹییکآڑییٹپڈنیلگناکڈگاھوھچےئوتہیوکششامشروہیگ

8

رقمرہاواچنیئاقمہلبواےنواےللمکموادںیوتاقوننےکاابتعرےسآڑیڑکلییکاواچنیئڑباھاناچےئیہ

9

رتیھچڑکلیوکمسجاکوکیئیھبہصحےنگلےسارگڑکلیےچنہپرگیتےہوتوہوکششاناکمیھجمساجیگیئ

10

اقمہلبعووعوہےنےکدعبوکششقشمایدوڑواآےنیکقشمںیہنوااناچےئیہ

دنمرہجذلیدےئےئگوصتریوکدھکیوااویچنوکداکدیمانیکوصتریےئچنیھک

I

دنمرہجذلیاویچنوکدےکاہمروتںوکدھکیواونٹےئھکل

1

ارپوکاورکیٹآف ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
2

آڑیڑکلیرپمسجیکتررا۔۔ل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ڈیکباگلےنواےلارٹساڈل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

3

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ڈنیلگن/ارتان۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ربمنامشر
1
2

لک
رپاامئیکاتیمہ ھئیے
1
2
3
4
5
6

ویگ

ورزش

رپاانامیواےنےسلبقیکایترایں
1
2
3
4
5

اخیلوہگجںوکانمبساافلظےسرپواںی
1
2

رپاانامیہیااٹشاگنویاگاک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہصحےہ
ت

حلیقاکرہرحتک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یکاینبدےہ

3

ویاگسےس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وبضمط۔۔لصوہیتےہ

4

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےسرھبوپروہاادنرےنیلوکویراکےتہکںیہ

