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امج عت :۔ متشہ
ربمن امشر
1

امہ ااستکیب صالںیتیح

امہ/ہتفہ

ااستکیب رسرگیم

ربمتساک

)1رخدعضیوےےکوصتریک رتامجین

الہپ ہتفہ

رکےگ۔
ُخرد عضوے یک اج ےئ راہ شئ وک اچہپ ےن

)2دودھ اک دیہ اننب اور بر تڈ ،کیک یک ایت
ری ںیم رخد وضعوین اک رکدار وک اچہپ ےن
ےگ۔

دقر امیپشئ

وی بٹ :۔  2رخد وضعے  :دوست اور ُدنمش وی بٹ  : 4ام دہ  -داھ ت اور ریغ داھت

ےگ اور ان یک ااسقم یک درہج دنب ی رک
بیگے۔

2

ومضم ن :ساسنئ Science

)1وخرد نیب ےک درےعی من یٹم (رم وطت یٹم) ،تاالت ،تادنھ اور دنگی تایل ےک تاین )1رخدوضعے ےسیک ےتہک ںیہ؟
)2رخد وضعے ےک اج ےئ راہشئ اتب و۔
ںیم رخد وضعوین یک وموجد یگ اک ہتپ اگل رک اشمدہہ رک تئں ےگ۔
پ
)2برتڈ،لھپ اور رتاکری اور ذغایئ اایش ء رپ وشنامن تاےن واےل ھپھیڈی اک اشمدہہ رکںی  )3رخد وضعوین ےک ااسقم اتبو۔
ےگ۔

)4فلتخم ااسقم ےک رخد وضعوین یک اصت وری عمج رکےک

)3رخد وضعوین ےک اجےئ راہ شئ اور ان ےک ااسقم ےک قلعتم اجےنن ےک ےئل اس وتڈوی فلتخم ااسقم ںیم ان یک درہج دنبی رکو۔
)5ورکسئت ربمن 1
لئیک اک اامعتسل رک ںی۔
https://youtu.be/N5Y1ikd-itE
)1دودھ وک دیہ ںیم دبتلی رکےن واال ریٹکیبتا وکن سا

)1رھگون ںیم دودھ اک دیہ ںیم دبتلی وہےن اک اشمدہہ رکںی ےگ۔
)2ادیلی  ،دوےس ،ےک ا ےٹ اک وھپانل ۔برتڈ ،رٹسیپی اور کیک یک ایت ری ںیم ریمخ ےک ےہ؟
اامعتسل یک وہج ہتپ اگلتا۔

)2رکیبی اایشء ںیم ریمخ اک رکدار ایک ےہ؟

)3دریس اتکت یک رسرگیم 2.3رخدوضعوین یک اجت ریت اامعتس ل  ،ریمخ  ،ادوتا یت اامعتسل )3یقشم اتکت اک ہحفص ربمن  11وک لح رکو۔
)4ورکسئت  2لح رکو۔
)4اکیٹ  ،یٹم یک درزیخی ںیم ااضہف  ،اموحل یک افص یئ ںیم رخد وضعوین اک رکدار وک ظاہر
رکےن واال وتڈوی لئیک
https://youtu.be/N5y1ikd-itE
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ربمن امشر

امہ/ہتفہ

3

امہ ااستکیب صالںیتیح

ااستکیب رسرگیم

)3رخد وضعوین اک اجت ریت اامعتسل  ،ادوتا

)1دریس اتکت یک رسرگیم2.4

یت اامعتسل ،ہکیٹ ےک قلعتم اجن رک رہف
ست ایتر رکںی ےگ۔

وک ےھجمس ےگ۔

دقر امیپشئ
 )1ریمخت ےسیکےتہک ںیہ ؟

ش
 )1اوکللح ،رشات اور رسہک یک ایت ری ںیم ریمخ اک رکدار ،ریمخت( )2 ) Fermemtationہکیٹ یک ایت ری ںیم ولسئ تا چر  ،الکرڈنیر فلپمیگ
ےک خڈامت اتبو۔

 )3وچبن وک دے اجےن واےل وکیٹن یک رہف ست انبو،
)2امہ وکیٹن یک رہفست انب و۔
 )3وقت دماتعف /ہکیٹ یک ایتری ںیم خڈامت ااجنم دےنی واےل سا دسنئاونن ےک اصتوری  )4ورکسئت  /رس رگیم سئت ربمن 3لح رکو۔
اور ولعمامتعمج رکںی۔
4

)1یٹم یک درزیخی ںیم ااضہف رکےن واےل رخد وضعوین یک رہفست انب ےگنی۔

 )1ایح ایتیت تا رٹئونج نیعت رکےن واےل رخد وضعوین
یک رہفست انبو

ںیھجمس ےگ۔

 )3اموحل یک افصیئ ںیم رخد وضعوین یک رضورت وک ںیھجمس ےگ۔

)5اصقندنہ رخد وضعےی
پ
انسان ںیم یرامری ھیال ےن واےل رخد

 )2اموحل یک افصیئ ںیم رخد وضعوین یک اتیمہ اتبو۔
 )3ورک سئت  /رسرگ یم سئت ربمن  4لح رکو۔
)1انسان ،ابنتات ،ویحاتات ںیم رخد عضووین

)1اصقندنہ رخد وضعےیےس ابنتات اور ویحاتات ںیم دیپا وہےن وایل
یرام روین یک رہفست ایت ر رکںی ےگ اور نعلواقت( روا ہطب ) ےس ےنلیھپ وایل یرامروین یک ےکدرےعی دیپا وہےن وایلیرام روین یک رہفست انبےیئ۔
)2وکوتڈ  11یک عال ںیتم اور اایتح یت دتاریب یک رہفست
رہفست ایتر رکںی ےگ۔

یرامرتان ،رتلیس اور اایتحیت دتاریب یک
واضخت رکںی ےگ۔

 )2رخد وضعوین ےک درےعی ےنلیھپ وایل یرام رتان اور ان ےک اایتحیت دتاریب اک خڈول ایتر انبو۔

)4یٹم یک درزیخی ںیم ااضہف ،اموحل

یک افصیئ رکےن ںیم رخد وضعوین اکرکدار  )2دریس اتکت یک رسرگیم  2.5ااجنم دںی۔

5

دورسا
ہتفہ

وضعےی ،ان ےس دیپا وہےن وایل

رکںی ےگن ۔
)3دریس اتکت اک خڈول 2.1

 (3یقشم اتکت ہحفص ربمن  8اور  1لح رکو۔
 (4ورک سئت/رسرگیم سئت  5لح رکو۔

 (1وپدون ںیم رخد وضعوین ےک درےعی ےنلیھپ وایل یرام
 (1وپدون ںیم رخد وضعوین ےک درےعی ےنلیھپ وایل یرامرتان اور رتلیس ےک رطےقی ےک رتان اور رت لیس ےک رطےقی یک رہفست ایتر رکںی ۔
 (2اقمیم عالےق ںیم اُاگیئ اجےن وایل ذغایئ اور اجت ریت
قلعتم خڈول ایت ر رکںی ےگ۔
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ربمن امشر

امہ/ہتفہ

امہ ااستکیب صالںیتیح
 (6وپدون ںیم یرامرتان دیپا رکےن
واےل رخد وضعےی ،یرام روین یک رتلیس
ےک قلعتم اج ںین ےگ۔

دقر امیپشئ

ااستکیب رسرگیم

ولصفن ںیم ےنلیھپ وایل یرام روی ن یک رہفست انب ںی۔
 (2دریس اتک یب خڈول 2.2
 (3اےنپاقم یم عال ےق ںیم اُاگ یئ اجےن وایل ذغایئ اور اجت ریت ولصفن ںیم دیپا وہےن وایل  (3ورک سئت /رسرگیم سئت ربمن  6لح رکو۔
یرام روین یک رہف ست ایت ر رکںی ےگ۔
 (4رخد وضعوین ےک د رےعی ےنلیھپ وایل یرام رتان  ،ذغا اک ظفحت اور تا رٹئونج یک تیبثت وک
ےنھجمس ےک ےئل وتڈوی لئیک https://youtu.be/sEiGvtTfts4
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 (1ذغاےک ظفحت ےک رطےقی یکرہفست ایتر رکںی ۔

 (7ذغااک وفحتظ
کپم ِِاِِیئ رطےقی  ،کمن ےک درےعیظفحت ،

 (1ذغایئ ظفحت ےک رطوقین وک ایبن رکو ۔

(2ایمیکِیئ رطےقی ےک درےعیظفحت یک اجےن وایل ذغایئ اایشء یک رہفست ایتررکںی ےگ
پچ
ینیچ ےک درےعی  ،لیت رسہک ےک درےعی  (3کمن  ،ینچ  ،لیت اور رسہک اور ڈنھٹااور رگم رکےن ےک فظی رطوقین ےک درےعی ےئل رطےقی اانپےت ںیہ ۔ رصتخم ونت ںیھکل۔
 (3یقشم /رسرگیم سئت ربمن  7وک لح رکو
ظفحت یک اجےن وایل اایشء یک رہفست ایتررکںی ےگ ۔
ظفحت
 (4وضعوین ےک ےلمح ےس ےنچب ےک لیِےدس ہہ ساری اور بیکئیگ یک اتیمہ وک ںیھجمس ےگ
ڈنھٹااوررگم رکتا  ،دس ہہ ساری اور

7

گنکیپ ےک قلعتم رشتحی رکںی ےگ
 (8تاب ِیٹرونج یک تیبثت یک اتیمہ وک

ھجمس رک تاب ِیٹرونج سالکیئ وکےنھکل اک
رنہاحلص رکںی ےگ ۔

 (2ا ت ےک رھگون ںیم ذغایئ اایشء اک ظفحت رکےن ےک

۔
 (1ایحایتیت تاتِٹرونج نیعت ےک ددمار وہےن واےل دوداہل وپدون یک رہفست ایتر رکںی  (1وگیلم یلمیف ںیم ا ےن واےل دوداہل وپدون یک رہفست
ےگ

ایتر رکو

 (2وگیلم یلمیف ےک وپدون ےک ڑجاگھٹن ںیم رظن ا ےن
 (2یلجب یک کمچ یک وہج ےس تاتِٹرونج اک نیعت وکےنھجمس ےک لیِے وتڈویکن
واےل ایبکیٹرتا اک تام اتبو۔
https://youtu.be/iGTuyZHbR60
 (3وگیلم یلمیف ںیم ا ےن واےل دوداہل وپدون وک ڑجےک ساھت اکنل رک ڑج ںیم رظن ا ےن  (3تاتِٹرونج سابِیکل انبرک اموحل ںیم تاتِٹرونج یک
رگدشی یک واضخت رکو۔
واےل ڑج اگھٹن یک ساخت وک اتبںی ےگ ۔
 (4وگیلم یلمیف ںیم ا ےنواےل دوداہل وپدون ےک اصتوریعمج رکتا
 (5تاتِٹرونج ساب ِیکل ےنھکل یک رنہ احلص رکںی ےگ۔

 (4یقشم /رسرگیم سئت ربمن  8وک لح رکو۔
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ربمن امشر
8

امہ ااستکیب صالںیتیح

امہ/ہتفہ

ربمتس اک

 (1امدہ یک یعبط وصخایصت یک اینبد رپ

رسیتا

داھت اور ریغ داھت ںیم میسقت رکںی

ہتفہ

دقر امیپشئ

ااستکیب رسرگیم

 (1امہرے ارطاف وموجد اایشء یک یعبط وصخایصت یک اینبد داھت اور ریغداھت ںیم  (1ولےہ یک خیم ،وک ہلئ ےک ڑکٹے  ،تاےبن یک تار ،
می پ
اول ئ م یک تار اور ڑکلی اک ڑکٹا ان وک
درہج دنبی رکںی ےگ ۔

ےگ ۔

 (2دریس اتکت یک رسرگیم4.1

داھت اورریغ داھت یک رہفست انب ںی

 (3ولےہ اک خیم  ،وکہلئ ےکڑکٹے  ،تاےبن یک تار  ،اولمینم یک تار  ،ڑکلی اک ڑکٹا وریغہ وک  (2داھت اور ریغداھت یک یعبط وصخایصت یک رہفست

ےگ ۔

داھت اور ریغداھت ںیم اگل رکںی ۔

داھ ت اور ریغ داھت ںیم درہج دنبی رکو ۔
انبو

یتخس  ،کمچ  ،ورق تڈریی  ،تار تڈریی  ،ا وار  ،رحارت اور بریق رو ےک وملص وریغہ یعبط  (3یقشم اتکت اک ہحفص ربمن  23وک لح رکو ۔
 (4ورکسئت/رسرگیم سئت  2,1اور  3وک لح رکو۔
وصخایصت یک رہفست انبو ۔
 (4دریس اتکت یک رسرگیم  4.2اور 4.3

9

 (2داھت اور ریغ داھت ےک ایمکیئ
وصخایصت یک وہج ہتپ اگل ںیئ ےگ ۔
کس
(1داھت اور ریغداھت اک ا چں ےک
ساھت لمع

 (1داھت اور ریغ داھت ےک ایمکیئ وصخایصت ےک رجتتات ااجنم دے رک ایمکیئ اسموات  (2ولےہ یک اایشء وک رتگ ےنگل یک وہج اتبو
 (2تاےبن یک برونتن یک اُرپی حطس رپ زبس رپت یتنب ےہ
ںیھکل ےگ۔
 (2دریس اتکت یک رسرگیم  4.3اور 4.4
کس
 (3ا چں ےک رجتتات وک ااجنم دںی ےگ

 (2داھت اور ریغ داھت ےک ساھت تاین  (4دریس اتکت یک رسرگیم 4.5
ےک ساھت اعتلم ےک رجتہب رکےن اک رنہ

ویکن ؟
ک
س
 (3داھت اور ریغداھت اک ا چں اور تاین ےک ساھت
لمع ےک ایمکِیئ نعمالت وھکل۔
 (4یقشم اتکت اک ہحفص ربمن  24اور  25وک لح رکو

احلص رکںی ےگ۔
 (3داھت اورریغداھت اک زیتات اور

 (1دریس اتکت یکرسرگیم 4.6

 (1داھوتن اک زیتات ےک ساھت اعتلم ےس اخرج وہ ےن

اساس ےک ساھت لمع ےس دیپا وہےن
وایل ایمکِیئ دبتایلین یک واضخت رکںی

 (2زیتات ےک ساھت اور ریغداھت اک لمع اک خڈول 4.5وک لمکم رکںی ےگ

وایل سیگ وکیسن ےہ ؟ اس سیگ یک اجچن سک رطج

 (3دریس اتکت یک رسرگیم4.7

ےگ ۔

 (4اساس ےک ساھت داحت اور ریغ داھت اکلمع ےک رجتہب وک ااجنم دںی ےگ ۔

رکوےگ؟
 (2لپمیو ےک ااچروک اولمینم ےک برنت ںیم دس ہہ ںیہن رک
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امہ/ہتفہ

امہ ااستکیب صالںیتیح
اسموات ےنھکل اک رنہ احلص رکںی ےگ ۔

11

ااستکیب رسرگیم

سکیے وجارشیپ رکںی ۔

 (5ایمکیئ اسموات ےنھکل اک رنہ احلصرکںی ےگ۔

دقر امیپشئ

 (6داشک تات اور ویوٹت ےک اابسق اک اامعتسل رکںی ےگ ۔

ربمتس اک

 (4اٹہو اعتمالت یک رشتحی رکںی ےگ

(1دریس اتکت یک رسرگیم4.8

 (3یقشم اتکت اک ہحفص ربمن 26وک لح رکو
 (1اٹہو اعتلم وک میال ےک ساھت واضخت رکو

وچاھت

 (5داھوتن اور ریغ داھوتن اک اامعتسل
یک رہفست انبںی ےگ ۔

 (2اکرپٹیفلسےک ساھت ولےہاک لمع یک رسرگیم ااجنم دںی ےگ

 (2روررمہ یک ردنیگ ںیم اامعتسل وہےن اچرداھوتن

 (3ایمکیئ اٹہو اعتلم یک اسموات ںیھکل ےگ ۔

ےک تام اتبو ۔

ہتفہ

 (3درہج دلی ںیم ھچک ریغداھت ےک اامعتسالت د نِے
 (4داھوتن اور ریغ داھوتن ےک اامعتسالت یک رہفست انبںی ےگ۔
 (5داھت اور ریغ داھت اور اےکن اامعتسالت یک حیحص وجر اگلےن یک رسرگیم ااجنم دںی گِیے ںیہ ان ںیم اامعتسل وہےن واےل ریغ داھوتن ےک
تام اتبو

ےگ ۔
 (6انسان اور وپدون یک وشنامن ےک ےئلرضوری ذغاِیئ ازجا یک وصرت ںیم وموجد امہ  1۔وضعوین اک لمع سفنت
داھوتن اور ریغ داھوتن اک خڈول ایتر رکںی ےگ ۔

 2۔تاین وک افص ف رکےن اک لمع
 3ا شیت تاری انبتا
 (4یقشم اتکت اک ہحفص ربمن  27وک لح رکو
 (5ورکسئت /رسرگیم سئت 5لح رکو

ابتمدل یمیلعت وصنمہب ایتر رکےن ںیم درج دلی ارسفان اور اساتڈہ اک اعتون راہ۔
رتحمم ا سی ۔یپ۔ تادڈنگی دی-دی -یپ-ا یئ رتایقت دابٹ رپلپسن وِےج وپر۔
رتحمم دبعارلمیح۔ امی دابٹ 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۔

ب کل
رتحمم ا رامیہ کٹری رساکری ا ُردواہیئ اوکسل دمے اہبل۔ علض :وِےج وپر۔ رتحمہم یب۔اچی اجونرکی رساکری ا ُردواہبررپارمئی اوکسلگیڈال ۔ علض :وِےج وپر۔ رتحمم ضیف ادمح بیطخ رساکری ا ُردواہبررپارمئی اوکسل اتڈی۔ علض :وِےج وپر۔
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یقشم  /رسرگیم سئت ربمن 11
امج عت :۔ متشہ

ومضمن :۔ سا سنئ

امہ ربمتس  2121وی بٹ:۔ رخد وضعےی  -دوست اور ُدنمش

: 1۔ رخد وضعےی ےس ایک مُراد ےہ؟

: 2۔ رخد وضعوین ےک اچر امہ رگوت اتب و؟

:3۔ دےئ ےئگ اصت وری وک دھکی رک رخد وضعوین ےک تام وھکل۔

3

2

تام:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تام:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تام:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

5

6

تام:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

1

تام:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

4

تام:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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یقشم  /رسرگیم سئت ربمن12
امج عت :۔ متشہ

ومضمن :۔ سا سنئ

امہ ربمتس 2121

وی بٹ:۔ رخد وضعےی  -دوست اور ُدنمش
:1۔ اتک برتڈ وک  3- 2دن تک من ہگج رپ رںیھک ۔ اُس ںیم وہےن وایلدبتولین اک اشم دہہ رک ےک وہج اتب ےئ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
:2۔ سیپ رک رےھک ادیل اور دوہس اک ا تا دورسے دن اشم دہہ رکےن رپ بر نت ںیم وھپاتل ےہ ؟ وہج اتب ےئ ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
:3۔ ریمخت ےس ایک مُراد ےہ؟
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
:4۔ ریمخت ےک دو اظالق وھکل۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
وقت دماتعف ےس ایک مُراد ےہ ؟
:5۔ ِ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
:6۔ ایٹنی تادبر اک تاواے ا دم وکن ےہ؟
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ii | P a g e

لک
:3۔ درہج دلی ںیم دےئ ےئگ ایٹنی تا دبر یک درہج دنبی رک ےکہقلعتم دا برون ںیم ھیے
تئ
تئ
ب
نیلسنیپ  ،سئفیلواوٹسرنی  ،اڑسوٹپ ام سئں  ،رٹیٹا سا یکلئں ،اری رھتوام سئں ،ایک تڈڈسیںی اام یٹن دسی،اڈیسو میڈنی  ،اسا یئ اولی وری

:4۔ ہکیٹ ےس ایک مُراد ےہ؟ ےکیٹ ویکن دےتی ںیہ؟
:5۔ وکیٹن یک ایتری ںیم خڈام ت ااجنم دےنی واےل سا دسنئاونن یک اصتوری دریج دلی ںیم دےئ ےئگ ںیہ ۔ان وکاچہپن رک تام وھکل۔

2

1

: 1۔ تام۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

:2۔تام ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
iii | P a g e

امج عت :۔ متشہ

ومضمن :۔ سا سنئ

امہ ربمتس 2121

وی بٹ:۔ رخد وضعےی  -دوست اور ُدنمش

یقشم  /رسرگیم سئت ربمن 14

:1۔ درہج دلی اصت وری ںیم یٹم یک درزیخی ےک ددمار رخد وضعوین وک دھکی رک یٹم یک درزیخی ےک لمع ںیم ان اک رکدار وھکل۔

1

2

: 1۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 :2۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
:2۔ دو ےشیش ےک وبتل ےئجیل اور ان وک 'اے' اور 'یب' نسان اگلو ۔ تاتل 'اے' ںیم ذغایئ ہلضف اور رت اکری دال رک دنب رک دےئجی۔ وبتل 'یب' ںیم وٹ ےٹ
وہےئ تالکٹس ےک ولھکےن اور داھ یت گرتا دال رک دنب ےئجیک۔دوونن وبولتن وک اتک ہتفہ دعب اشم دہہ رک ںی۔ ا ت اک اشمدہہ ونت رکںی۔
B

A

:3۔ درہج دلی اایشء وک ایح یت زنتل تڈری اور ریغ ایح یت زنتل تڈری اایشء ںیمدرہج دنبی رکںی ۔
چ
تال کٹس یک ایلیھتن ،اکذغ ،تا ٹیک ،اپکس ےس ےنب ایلیھتن ،ربر ،وجےت ،ذغایئ تاایقت ،زبسوین ےک ھلکیے ،ےشیش ےک ڑکٹے  ،دی دی یٹ
ایح یت زنتل تڈلی اایشء

ریغ ایح یت زنتل تڈلی اایشء

iv | P a g e

امج عت :۔ متشہ

امہ ربمتس 2121

ومضمن :۔ سا سنئ

وی بٹ:۔ رخد وضعےی  -دوست اور ُدنمش
یقشم  /رسرگیم سئت ربمن 15
:1۔ دنم رہج دلی وصتری ںیم اتم رث صخش ےس تحص دنم صخش تک ےنلیھپ ےک رطےقی دےئ ےئگ ۔ان رطوقین ےس ےنلیھپ وایل
یرام روین یک رہف ست انب و ۔
ربمن امشر

رت لیسےک رطےقی

1

بر اےئ راست راہطب

2

وہا ےک درےعی

3

تل واسطہ راہطب

4

ذغا ےک درےعی

5

رھچم  /ڑیکون ےک درےعی

6

اج ونرون ےک درےعی

ےنلیھپ وا یل یرام رتان

پ
نفک
نفک
نفک
:2۔ وک وتڈ  11ا شں ےک ےنلیھپ اک ددمار رخد وضعے وکن سا ےہ ؟ وکوتڈ 11ا شں ےک عال ںیتم ایک ںیہ؟ وکوتڈ  11ا شں ےک ھیالو وک روےنک
ےک ےئل ا ت سک مسق ےک اایتح یت دتاریب اانپو ےگ۔

v|Page

یقشم  /رسرگیم سئت ربمن 16
:1۔ درہج دلی خڈول ںیم وپدون وک رخد وضعوین یک وہج ےس وہےن وایل ھچک اعم یرامروین وک شیپ ایک ایگ ےہ۔ہقلعتم یرام رتان دیپارکےن واےل رخد
وضعےی اور رت یلیس رطےقی ےئھکل۔
ربمن امشر

وپدون یک یرام روین ےک تام

1

رٹسس کئیکر

2

وہیگن یک رست

3

ڈنھبی ںیم ےنگل وایل یرامری

رخد وضعےی

ےنلیھپ اک رطہقی

لکش

:2۔ برون یک دمد ےس ا ت ےک اقمیم عالےق ںیم اُاگ یئ اج ےن وایل ذغا یئ اور اجت ریت ولصفن ںیم دیپا وہےن وایل وپدون یک
یرام روین اک خڈول ایت ر رکںی۔
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امج عت :۔ متشہ

ومضمن :۔ سا سنئ

امہ ربمتس 2121

وی بٹ:۔ رخد وضعےی  -دوست اور ُدنمش

یقشم  /رسرگیم سئت ربمن 10

:1۔ خڈول ںیم دےئ ےئگ ۔ ذغایئ اایشء اک ظفحت ےک رطےقی اجرکن خڈول وک لمکم رکو۔
ربمن امشر

ذغایئ اایشء

1

ااچر

2

اجم

3

اھٹمایئن

4

یلھچم

5

لھپ،رتاکری

6

ظفحتےک رطےقی

دودھ

vii | P a g e

براےئ سال  2121-2122ےک امہ ربمتس ےک دترس اک ابتمدل یمیلعت وصنمہن
امج عت :۔ متشہ

ومضمن :۔ سا سنئ

امہ ربمتس 2121

امدہ – داھت اور ریغ داھت
وی بٹ:۔ ّ
یقشم  /رسرگیم سئت ربمن 11
:1۔ درہج دلی خڈول ںیم ھچک وصخایصت دےئ ےئگ ںیہ ۔ ان وصخایصت یک اینبد رپ داھت اور ریغ داھت ےک یعبط وصخایصت ںیم فرق یک رہفست
انبو۔
وصخایصت

ریغ داھںیت

داھںیت

دما تیئ
یتخس
ورق تڈریی
تار تڈریی
رحارت یک ااصیتیل
برق یک ااصیتیل
:2۔ رہفست 'اے' ںیم دےئ ےئگ اایشون وک 'یب' رہفست ںیم دےئ ےئگ اےکن اامعتسالت ےک ساھت وجرتان انبںیئ۔
ت

افل

 aرھتام میٹر

 1وستا
 2ولاہ

 bذغایئ اایشء وک انٹیپل

می پ
 3اولی ئ م

 cںینیشم

 4تارہ

 dرویرات ہ
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امج عت :۔ متشہ

ومضمن :۔ سا سنئ

امدہ –داھت اور ریغ داھت
وی بٹ:۔ ّ

امہ ربمتس 2121
یقشم /رسرگیم سئت ربمن 12

:1۔ خڈول ںیم دےئ ےئگ اصت وری وک دھکی رک داھت ےک یعبط وصخایصت یک رہفست انبو۔
ربمن امشر

داھوتنےک اصتوری

وصتری ےس قلعتم یعبط وصخایصت

1

2

3

4

5

6

0

ix | P a g e

براےئ سال  2121-2122ےک امہ ربمتسےک دترس اک ابتمدل یمیلعتوصنمہن
امج عت :۔ متشہ

امدہ – داھت اور ریغ داھت
امہ ربمتس  2121وی بٹ:۔ ّ

ومضمن :۔ سا سنئ

یقشم  /رسرگیم سئت ربمن 13
:1۔ درہج دلی ںیم دےئ ےئگ ۔خڈول وک لمکم رک ںی۔
ربمن
امشر

داھت/ریغداھت

1

ولاہ
پ
ھٹر وکہلئ

3

تاابن

4

رفلس

5

وستا
برونیم
می پ
اول ئ م

8

اکرنب

2

6
0

کمچ

تار تڈریی

ورق تڈریی

ااصیتیل

ا وار

ےہ  /ںیہن

ےہ  /ںیہن

ےہ /ںیہن

ےہ /ںیہن

ےہ  /ںیہن

:2۔ دےئ ےئگ داھوتن ےک اامعتسالت ےک ددمار داھوتن ےک تام اتبو۔
ربمن امشر

داھوتن اک اامعتسل

1

رویرات انب ےن ںیم اامعتسل رکےتںیہ۔

2

بریق تار انبےن ںیم اامعتسل رکےت ںیہ ۔

3

اکمونن یک تھچیک اچدر ابنےن ںیم اامعتسل رکےت ںیہ۔

4

اھکتا اکپےن ےک برونتن یک ایتری ںیم اامعتسل وہتا ےہ۔

5

دنمر یک ویٹنھگن ںیم اامعتسل وہتا ےہ۔

ددمار داھیت اختیص
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امج عت :۔ متشہ

یقشم /رسرگیم سئت ربمن 14

:1۔ رسرگیم
لئپ
میگئ پ
میگئ پ
ش م رنب وک وہا ںیم خالےن ےس ش م ا اسکڈیئ احلص وہتا ےہ اےس تاین ںیم وھگال اجےئ اور اس ا زیمے وک ےلین اور الل مس اک ذغ ےس رجتہب
ایک اجےئ۔رجت ےباک وتڈوی لئیک https://youtu.be/qaBUHS5dJhQ
میگئ پ
:1۔ ش م ا اسکڈیئ احلص وہےن یک ایمک یئ اسموات ںیھکل؟
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
:2۔ ا زیمے ںیم وکن سا سمٹل اک ذغ اانپ رتگدبتلی رک تا ےہ؟
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
میگئ پ
:3۔ ش م ا اسکڈیئ اور تاین اک ا زیمہ وکن یس اختیص ظاہر رک تا ےہ؟
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
:4۔ اعم وطر رپ داھیت ا اسکڈیئ وکیسن اختیص ظاہر رک ےت ںیہ؟
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
:2۔ رسرگیم
رفلس وپدر وک وہا ےک ساھت خالےن رپ اح لص وہےن واےل دوھںی وک ےشیش ےک اجر ںیم دس ہہ رکںی۔اس دوھںی وک تاین ںیم مال رک ولحمل ایتر ایک ایگ ےہ ۔
الل اور ےلین سمٹل اک ذغ مالتا ایگ ےہ۔ https://youtu.be/UrKLbBxEic8
:1۔ رفلس وہا ںیمےنلج رپ دوھان تئیے یک ایمکِیئ اسموات وھکل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
:2۔ رفلس اک دھیوںیےس تاین ںیم ےنلم یک ایمک یئ اسموات ںیھکل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
:3۔ وکنسا سمٹل اک ذغ اانپ رتگ دبتلی رک تا ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
:4۔ اعم وطر رپ داھیت ا اسکڈیئ وکیسن اختیص ظا ہر رکےت ںیہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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امج عت :۔ متشہ

ومضمن :۔ سا سنئ

یقشم  /رسرگیم سئت ربمن5
رسرگیم 1-ولےک خیم وک تاےبن ےک ٹیفلس ےک ولحمل ںیم دوب رک تاےبن وک اٹہےن یک رسرگیم وک ااجنم دںی ۔  5ٹنم دعب ولےہ یک خیم وک اکنل رک
دبتولین اک اشمدہہ رکےت وہے درہج دلی وساالت ےک وجات دںی۔

 1۔  5ٹنم دعب ولےہ یک خیم رپ عمجوہےن وایل وھبرے رتگ یک داھت وکیسن ےہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
نع
 2۔ اہین وہےن واےل لمع ایمکیئ مل یک وکیسن مسق ےہ؟
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 3۔ اہین وہےن واےل ایمکیئ اعت لم یک اسموات ےئھکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 4۔ روررمہ ردنیگ ںیم داھت اورریغداھت ےک امہ اسئعمالت اتبوِ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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