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امجعت :اہچرم IV

ومضمں  :اموحایلیت

اطمہعل
ربمن امشر
2

ولطمہب ا ومریش احملص

وجتیز دشہ رسرگایمں

ااستکیب اکنت

 -2ہبنک یک رضورت

 ہبنک ےک وہفمم وک اجانن۔

دِں2-

روتشں یک اتیمہ اور ونتع

 وخین روتشں ےک اپک رگوہ

 – 2.2ریما ایپرا ہبنک -وچبں وک اےنپ اےنپ ہبنک یک اصتوری

وک ںیھجمس ےگ۔

وک ہبنک ےتہک ںیہ۔

ااٹھک رکواپا اور اےس اپک اکذغ رپ اپسچں رکواپا۔
-2.2وسال پاہم Questions
 ہبنک ےک قلعت ےس دنچ وساالت ےک یکلھج اکردس ایتر

رسرگویمں یک ااجنم دیہ ےک ےئل دہاپات
 -2.2وچبں وک اصتوری ںیم وموجد اےنپ ہبنک ےک افراد ےک قلعتم دنچ ےلمج ولہکاپا۔ اس رطح
ب
چ ّوں وک ہبنک ےک ینعم ،وہفمم وک ےنھجمس ںیم دمد رکپا۔
 -2.2کبنہ ےک قلعت ےس یکلھج اکردس ےک وساالت اک وجات احلص رکںی۔
 اں وجاپات ےک احلص رکےت وہےئ فلتخم رںوں ےک ینعم اور اتیمہ وک ےنھجمس ںیم دمد
رکپا۔ منال  :اہمترے وادل یک نہب ںیہمت رےتش ںیم ایک یتگل ےہ۔

رکپا۔
-2.0ہبنک ےک افراد ےک قلعتم دنچ ےلمج ولہکاپا۔
-2وجہری اخدناں اور رتشمہک
اخدناں ںیم فرق وک انھجمس۔

-2.2ہبنک ےک ااسقم اصتوری ےس ظاہر رکپا۔

 -2.2اگل اگل وبنکں ےک اصتوری دِاھکپا۔ اں اصتوری ںیم افراد یک دعتاد وک ونگاےت وہےئ ہبنک
قِس
یک م اک وصتر دالپا۔ ہبنک یک دو ںیمسق ںیہ۔ -2وجہری اخدناں /ہبنک  -2رتشمہک اخدناں
قِس
 -2.2ہر ہچب اےنپ ہبنک یک م یک انشخت رکے اگ۔ وجہری اور رتشمہک اخدناں ےک قلعت ےس

 -2.0رگویہ رسرگیم۔

اےنپ ساویھتں ےس ثحب رکپا۔

دِں2-
 -2.2ریمے ہبنک یک مسق-رپاین ااہظر۔

 -0.2ہبنک ےس ےھکیس ےئگ ادقار وک دراامیئ ادنار ںیم شیپ رکپا

 -0.2ےچب اےنپ فرتص ےک اواقت ںیم اےنپ ہبنک یک سک رطح دمد رکےت ںیہ ۔ اس پات
کالس روم ااہظر رکےن ےک ےئل تمہ ازفایئ رکپا۔
-0.2ہبنک ےس ےھکیس ےئگ ادقام وک ملعم اےنپ ادنار ںیم اپک دراہم بچ ّوں ےس رکواںیئ۔

-0.0وساالت و وجاپات۔

 اُس پاپک ںیم ا ےن واےل اگل اگل انمرظ اور احالت ااھچویئں وک ھجمس رک اینپ ردنیگ ںیم

 -0ہبنک ےس ادقار ںیھکیس ےگ۔ دِں0-
"-0.2ںیم" دمد رکواگن /رکویگن رپاین ااہظر رکپا۔

1

ربمن امشر

ولطمہب ا ومریش احملص

وجتیز دشہ رسرگایمں

ااستکیب اکنت

رسرگویمں یک ااجنم دیہ ےک ےئل دہاپات
الرک لمع ریپاں وہےن یک رتبیغ دںی۔

2

ادنروین اور ریبوین ولیھکں
یک انشخت رکںی ےگ اور اں ںیھجمس ےگ۔
اک اظالق ںیھجمس ےگ۔

 -2.2یقشم احفصت ںیم وج ولیھکں یک اصتوری ںیہ اُں ےک پام ےک احلظ ےس وجرےن ںیم دمد

 -2ادنروین اور ریبوین ولیھکں وک دِں4-

رکںی ےگ۔

 -2.2رگویہ رسرگیم۔

 -2.2ادنروین لیھک ےسیج۔ ریکم ،رمعب اک لیھک اور ریبوین لیھک ےسیج ک ّنڈی ،وگھری وریغہ

-2.2ولیھک لیھک ولیھک۔
 -2.4رگویہ ثحب و ابمہثح۔

ولیھکں وک لیھک رک وخس وہےت ںیہ۔
دنچ ادنروین و ریبوین ولیھکں یک رہفست ایتر رکےن ںیم دمد رکںی۔

 -2ولیھکں ےک وفادئ وک ںیھجمس

دِں5-

 -2.2امجیتع رمکوں ںیم وہےن واےل ولیھکں یک وہسایلت ےک قلعتم ےچب اوت ملعم ثحب

ےگ۔

 -2.2لیھک ےس تحص -ثحب

رکںی۔

 -2.2یکلھج اکردس یک امنشئ۔

 -2.2ولیھکں کت وفادئ ےک قلعت ےس یکلھج اکردس ںیم وموجد ولمجں وک ڑپےتھ وہےئ ولیھکں

-2.0اشمدہہ۔

-2.0اکردس یک امنشئ۔
0

وپدے اور وپدوں ےک

-2وپدوں ےک ااسقم یک انشخت دِں6-

ااسقم۔

رکںی ےگ۔

 -2.4وپڈوی امنشئ۔

یک اتیمہ وک ےنھجمس ںیم دمد رکںی۔

 وپدوں ےک خصّوں یک

 -2.2امہرے دمرےس ےک اس پاس ےک وپدوں اک اشمدہہ

-2.2ملعم اور وچبں وک دمرہس ےک اموحل ںیم وھگم رک اگل اگل مسق ےک وپدوں یک انشخت
رکےک اُں ےک ےصح ےسیج ڑج ،ہنت ،یتّے ،ساںیخ وریغہ یک انشخت رکواپا۔

رکپا

 وپدوں یک مسق یک انشخت رکےک اں وک پام دےنی ںیم دمد رکپا۔

اچہپں۔

 -2.2وپڈوی دانھکی اور اچرت دانھکی۔

 وپدوں رپ امہرا ااصحنر-

-2.0وپدوں یک درہج دنبی رکےک پام دانی۔

 -2.2وپڈوی اور اصتوری یک دمد ےس وچبں وک رطح رطح ےک وپدوں یک انشخت اور اُں ےک
خصّوں یک اکررکدیگ وک اتبپا۔

اس رپ ثحب رکپا۔

 -2.4رگویہ رسرگیم۔
-2.5عالہق اک اعمہنئ رکپا۔

-2وپدوں یک خصّوں یک
انشخت۔

 عالاقیئ وپدوں یک انشخت رکےن ںیم وچبں یک دمد رکپا۔
 -2.2بچّے دقریت وپدوں اک اشمدہہ اُں ےک وصحں وک اچہپںین ےگ۔
 -2.2بچ ّوں وک وپدے یک وخوصبرت وصتری انب رک رپگ رھبےک اُں ےک خصّوں یک انشخت

دِں7-
 -2.2اصالح /وخداکر۔

2

ربمن امشر

ولطمہب ا ومریش احملص

4

فلتخم اجوناروں اور
رپدنوں یک انشخت رکےک

وجتیز دشہ رسرگایمں

ااستکیب اکنت

 -2.2ںیم وصتری انبپا/انبیت وہں۔وپدوں یک وصتری انبپا۔
-2.0عالاقیئ وپدوں یک انشخت اور خ ّصوں یک امنشئ۔

رسرگویمں یک ااجنم دیہ ےک ےئل دہاپات

رکےن ںیم ملعم دمد رکںی۔ بچّے اینپ کالس ںیم اینپ اینپ اصتوری انب رک امنشئ رکںی ےگ۔ اں یک
تمہ ازفایئ رکںی۔

-2.4وسال و وجات۔

-0رور رمّہ رضورپات ےک ےئل دِں8-
وپدوں رپ رصحنم ںیہ ہی ںیھجمس

 -0.2وپدوں ےس ذغا -رگویہ رسرگیم۔

ےگ۔

-0.2نحص ےک ڑیپ اک ہخسن –اموحل اک اعمہنئ۔
 -0.0اامعتسل ںیم ا ےن واےل وپدوں یک رہفست انبپا۔

-2ا س پاس ےک اجونروں یک
انشخت رکںی ےگ۔

دِں9-

-0.2ملعم وچبں ےک اگل اگل رگوت انب رک رور رمّہ ردنیگ ںیم اامعتسل وہےن وایل ذغایئ
اایشء ےسیج اپاح ،لھپ ،رتاکرپاں دےنی واےل وپدوں یک رہفست انبےن ںیم دمد رکپا۔
 وپدوں رپ مہ انتک رصحنم ںیہ ہی ےنھجمس ںیم دمد رکپا۔
 رھگوں ںیم اامعتسل وہےن واےل لھپ اور رتاکرویں یک رہفست انبےن ںیم دمد رکپا۔
-0.2ملعم اےنپ دمرہس ےک ا س پاس اےسی وپدوں اک اشمدہہ رکواںیئ وج دوا ےک ےئل اامعتسل
وہےت ںیہ۔ اُں ےک اامعتسالت یک اجاکنری دںی۔

اُں ےک نکسم (راہشئ اگہ)

 اےسی وپدوں وک اےنپ رھگ اور دمرہس ںیم ا ُاگےن ںیم دمد رکںی۔
ب
-2.2فلتخم اجونروں یک اصتوری ےچب دھکی رک اشمدہہ رکےک اُں ےک پام اتبںیئ ےگ اور چ ّوں

 -2.2ا و اجونروں یک انشخت رکںی۔ وصتریوں اک اشمدہہ۔
 -2.2اجونروں یک ا وارویں وک یعمس االت ےس ُسبنا۔ اور اُں

ےک اابتعر ےس اور رپدنوں

یک لقن رکواپا۔

یک ذغایئ اینبد اُں یک درہج

 -2.0اجونروں اور رپدنوں ےک نکسم اک امبل ایتر رکواپا۔

دنبی رکںی ےگ۔

-2.4وساال ت ےک اکردس۔
 -2اجونروں ےک نکسم یک اینبد

دِں22-

رپ درہج دنبی رکپا۔

 -2.2اجونروں ےک نکسم یک اصتوری یک امنشئ۔
 -2.2اجونروں یک درہج دنبی رکےن یک رگویہ رسرگیم۔
 -2.0وپڈوی امنشئ۔ -2.4وسال و وجات۔

3

وک اُں ےک ارطاف اموحل ںیم /اےنپ اگوں ںیم رےنہ واےل اجونروں یک رہفست انبےن ںیم دمد
رکںی۔
-2.2ملعم وچبّں وک اجونروں اور رپدنوں یک ا واروں ےس ُسناںیئ -اور اُں ا واراوں یک لقن
رکےن اک لیھک کھِالںیئ۔
-2.2ملعم وچبں وک فلتخم ونجروں ےک نکسم یک اصتوری یک انشخت رکےن وک ںیہک ےگ۔
-2.2ملعم ہر ےچب وک اجونروں واےل یکلھج اکردس درکی ،پاین ںیم رےنہ واےل ،رنیم رپ رےنہ
واےل اور یزےلیف اہپروں ںیم رےنہ واےل اجونروں اک رگوہ انبےن ںیم دمد رکںی ےگ۔

ربمن امشر

ولطمہب ا ومریش احملص

5

ںیتمس اور وتمسں ےک
اطمقب وہگجں یک انشخت۔

6

ارجام یکلف ےک فلتخم ااسجم  -2ارجام یکلف ےک ااسجم یک
یک انشخت رکںی ےگ۔ اور انشخت رکپا۔

وجتیز دشہ رسرگایمں

ااستکیب اکنت

رسرگویمں یک ااجنم دیہ ےک ےئل دہاپات

-0فلتخم رپدنوں یک انشخت

دِں22-

 -0.2وچبں وک دمرہس اور رھگ ےک اموحل ںیم ےنسب واےل رپدنوں یک انشخت رکےک اُں وک

رکےک اُں وک زبسی وخر اور ہمہ

 -0.2رپدنوں اک اشمدہہ۔

اچہپےنن ںیم دمد رکںی۔

وخر ںیم درہج دنبی رکپا۔

-0.2ایک مت رپدنوں یک ذغا اجےتن وہ؟ وپڈوی داھکیپا۔

-0.2ملعم رپدنوں یک ذغایئ اینبد رپ مُبنی وپڈوی وک داھکیںیئ ،پاہک ےچب زبسی وخر ،ہمہ وخر

-0.0امبل انبپا۔  -0.4رگویہ ثحب و ابمہثح۔

رپدنوں یک درہج دنبی رک ںیکس۔

دِں22-

 -2.2وچبں وک وسرح ولطع وہےن وایل تمس داھک رک وتمسں یک انشخت رکاپا۔ فلتخم وتمسں
ک
یک رطف وھگےنم واال لیھک ھالںیئ۔

 -2وتمسں یک انشخت رکپا۔

-2.2ا امسں اک اشمدہہ۔
 -2.2طتے رکدہ رسرگیم۔

 -2.2وچبں وک اےنپ اگوں ےک فلتخم اقمامت رپ ڑھکے وہ رک وتمسں یک انشخت رکےن وک

-2.0داںیئ ،پاںیئ ،ا ےگ ےھچیپ وھگےنم اک لیھک۔
 -2.4ےشقن ںیم وتمسں یک انشخت۔

انہک۔

-2.5تمس اتبےن واےل ا الت ( اپمکس) اک اامعتسل رکےک
وتمسں یک انشخت رکپا۔
 -2وتمسں ےک وہگجں یک
انشخت۔

-2.2ملعم وچبں وک دہایت دںی ہک دمرہس وک رمکز امں رک اگوں ےک امہ امعروتں اور وہگجں
یک وتمسں یک انشخت رکںی۔

دِں20-
 -2.2وتمسں یک انشخت رکپا۔

منال  :دمرہس ےس اگوں اک اتپسہل سک تمس ںیم ےہ۔؟
 -2.2بچّے ےس اےنپ اگوں وک رمکز امں رک ا س پاس ےک فلتخم اگوں یک وتمسں یک انشخت

 -2.2تمس-رپاین رسرگیم۔
 -2.0رگویہ-رسرگیم۔
-2.4یقشم اکذغ -ورک سبت۔

رنیم یک وصخایصت وک
ںیھجمس ےگ۔

رکواںیئ ۔

 -2.2رات دِں ا امسں اک اشمدہہ رکواںیئ ،پاہک بچّے وسرح ،اچدن اور اتسروں یک انشخت رک

دِں24-
-2.2ا امسں اک اشمدہہ۔
-2.2م ّصوری۔

ںیکس۔
ب
-2.2ملعم چ ّوں وک وسرح ،اچدن ،اتسروں یک مصّوری رکےن ںیم دمد رکںی۔اں ںیم رپگ

-2.0ولعمامت ااٹھک رکپا۔

رھبواںیئ اور اوکسل ںیم  Displayرکواےن ںیم دمد رکںی۔

4

وجتیز دشہ رسرگایمں

ااستکیب اکنت

ربمن امشر

ولطمہب ا ومریش احملص

7

پاین ےک دراعئ  ،اامعتسالت

-2پاین ےک درائعوں یک انشخت دِں26-

اور پاین یک افحتظ ےک

رکپا۔

 -2.4رگویہ رسرگیم۔
-2رنیم یک وصخایصت یک

دِں25-

رشتحی۔

-2.2امہری رنیم-ایسق /اانپ ایخل

ب
 -2.0چ ّوں ےس ںیہک ےک اےنپ یزوں ےس ارجا ِم یکلف ےک قلعت ےس اور مرپڈ ولعمامت ااٹھک
رکںی۔
ب
 -2.2چ ّوں وک ولگت اک اامعتسل رکےت وہےئ رنیم یک ی ّزی اور رحبی خصّوں یک اچہپں
رکواںیئ ۔ اس رطح رنیم یک وصخایصت اھجمسںیئ۔ منال :رنیم اپک ایسرہ ےہ اور اچدن اُس
اک دیلی ایسرہچ ےہ۔ رنیم اک ی ّزی خ ّصہ ،رحبی خ ّصہ وریغہ انھجمس۔

 -2.2ایسق /اانپ ایخل
 -2.0رگویہ رسرگیم۔ -2.4امدل انبپا۔

ادقاامت ےک قلعتم اجںین

رسرگویمں یک ااجنم دیہ ےک ےئل دہاپات

-2.2پاین ےک دراعئ -رگویہ رسرگیم۔
 -2.2طتے دشہ اکم۔

وطل دلب یک انشخت رکےن ںیم دمد رکپا۔
 -2.2گالوت ںیم ارض دل اور ِ
 -2.2وچبں ےس رگوہ ںیم ثحب-پاین ےک درائعوں یک رہفست انبےن ںیم دمد رکںی۔

-2.2پاین ےک درائعوں یک اصتوری عمج رکےن وک ںیہک۔

-2.0پاین ےک درائعوں اک وپڈوی دانھکی۔

ےگ۔

-2پاین ےک اامعتسالت وک اجںین دِں27-
ےگ۔

 -2.2رور رمّہ ےک اکومں ںیم اامعتسل وہےن واےل پاین ےک فلتخم وماوعقں رپ ثحب رکےک

-2.2پاین اچ ہبتے پاین -ثحب

 -2.2وال وپرٹس ایتر رکپا۔
-2.0پاین ےک اامعتسالت کت قلعت ےس وھچپا دراہم رکاپا۔
-2.4پاین ےک اامعتسالت یک رہفست ایتر رکاپا۔

پاین یک اتیمہ اجےنن اک وصنمہب ایتر رکاپا۔
 -2.2بچّے پاین ےک اامعتسالت ےک وال وپرٹس  Wall posterایتر رکےک امجعت ںیم
امنشئ رکںی۔ رھپ اُس ےک قلعت ےس امجعت ںیم ثحب رکاںیئ۔

-0پاین اضعئ ہن وہےن ےک

دِں28-

ادقاامت اور اچبےن ےک

 -0.2وصتری -وپڈوی یک امنشئ۔

 -0.2وچبں وک پاین اضعئ وہےن وایل وصتریںی /وپڈوی داھک رک اس یک روک اھتم ےک ےئل
اُاھٹےئ اجےنواےل ادقاامت رپ ثحب رکےن ںیم دمد رکپا۔ اےنپ اشمدہات یک رہفست ایتر

رطےقی۔

-0.2دیباری دیپا رکےن ےک ےئل وھچےٹ دراہم یک شیپ

رکاپا-

شک

-0.2پاین وک اضعئ وہےن ےس اچبےن ےک ےئل اُاھٹےئ ےئگ ادقاامت رپ دراہم ایتر رکےن ںیم
دمد رکپا۔
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ولطمہب ا ومریش احملص

وجتیز دشہ رسرگایمں

ااستکیب اکنت

ب
-2.2فلتخم ذغایئ ازجاء یک وصتریوں ےک یکلھج اکردس ایتر رکےک چ ّوں ںیم رگوہ انب رک

وپدوں اور اجونروں ےس

-2وپدوں اور اجونروں ےس

دِں29-

احلص وہےن واےل ذغایئ

احلص وہےن واےلذغایئ ازجاء

 -2.2ذغا -ہی اہکں ےس ا یت ےہ ؟ رگویہ رسرگیم رکاںیئ۔

میسقت رکںی ،اور اُںیہن وپدوں اور اجونروں ےس احلص وہےن وایل ذغایئ ازجاء وک اگل رکےن

اایشء یک اچہپں۔

یک درہج دنبی رکپا۔

 -2.2اچرت ایتر رکاپا۔

ںیم دمد رکںی۔

 ذغا یک ایتری ےک ےئل

 -2.0رگویہ ثحب۔

 -2.2وچبں وک ذغایئ ازجاء یک اصتوری ااٹھک رکاںیئ ،اور اں اصتوری وک دلی ےک اخہک ںیم اپسچں

رضوری ازجاء وک ںیھجمس

 -2.4ذغایئ ازجاء یک درہج دنبی۔

رکاںیئ۔

ےگ اور فلتخم اجونروں اور

وپدوں ےس احلص ذغایئ ازجاء

رپدنوں یک ذغا وک اجںین
ےگ۔

-2فلتخم اھکےن ایتر رکےن ےک دِں22-

 -2.0ثحب ےک اکردس-دیع لُطف

انبےن ےک ےئل انہک ،اور اں وکپاں ںیم اامعتسل دشہ زیچوں وک ےنھکل ےک ےئل انہک۔
ومدا -رایگ
منال -:وہیگں یک رویٹ-وہیگںّ ،
 -2.2بچ ّوں وک اےنپ رھگوں ںیم انمیئ اجےن وایل وکیئ یھب دیع ےک دِں ےننب واےل وکپاں ںیم

-2.4ولعمامت ااٹھک رکپا۔

اامعتسل دشہ ذغایئ ازجاء یک رہفست ایتر رکےن وک انہک۔ اور اس رہفست وک امجعت ںیم ا رک ثحب

-0فلتخم اجونروں اور رپدنوں

دِں22-

یک ذغا یک اچہپں رکاپا۔

 -0.2ذغا یک ونتع-رحتریی رسرگیم۔

رکےن ےک ےئل دمد رکپا۔
-0.2ملعم ،بچ ّوں ےس اُں اجوناروں اور رپدنوں یک ذغایک رہفست ایتر رکاںیئ نج وک وچبں
ےن داھکی ےہ۔ اس ےک عالوہ فلتخم اجونروں اور رپدنوں یک ذغا ےک ونتع وک اجےنن ںیم دمد
رکںی۔
ّ
ل
پ
منال ِ :ی -وگست ،دودھ ،اھکپا وریغہ۔

 -0.2ثحب ےک اکردس۔
-0.0ولعمامت ااٹھک رکپا۔
س
 -0.4ورک نبس۔

خس
 -2.2ہر ہچب وک اپک اکرد دںی مبں وسال اھکل وہاگ۔ بچّے وک ںیہک ہک وہ وسال ڑپھ رک اُس اک

ائساں یک اینبدی رضورپات  -2اینبدی رضورںیت ےسیج رویٹ ،دِں22-
اور وقت ےک احلظ ےس اُں

اجونروں ےس احلص ذغایئ ازجاء

ب
 -2.2چ ّوں ےک  4-5رگوت انب رک اُں ےک رھگوں ںیم ےننب واےل اھکےن /وکپاں یک رہفست

ےئل اامعتسل ےئک ےئگ ذغایئ ازجاء -2.2اھکیت اور اھٹیم -رگویہ رسرگیم۔
وک ںیھجمس۔
 -2.2یزی دیع -طتے دشہ رسرگیم۔

9
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ڑپکا اور اکمں یک رضورت وک

-2.2رویٹ ،ڑپکا اور اکمں ےک قلعت ےس وساانلہم ایتر رکپا۔ وجات دںی۔
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منال -2 :ںیمہ ڑپکوں یک رضورت ویکں ےہ؟

ںیم دبتایلیں رپ رصبتہ رکںی ںیھجمس ےگ۔

 -2.2رگویہ رسرگیم۔

ےگ۔

 -2.0ثحب اک اقمہلب۔

-2ںیمہ رھگ یک ویکں رضورت ےہ؟

-2.4وسال و وجات۔

 -2.2فلتخم اصتوری یک ورک سبت وک وچبں ںیم میسقت رکںی ،اور اں ںیم اینبدی رضوروتں
ےس قلعت رےنھک واےل وصتریوں وک حیحص اک ئساں ( ) اگلےن انہک۔
منال :ڑپکے ،یلیٹ ویزں ،رھگ وریغہ۔

 -2ائساونں ےک ابلس اور
راہشئ ںیم وہےن وایل دبتپلتوں -2.2عالاقیئ دورہ-اچرت یک امنشئ۔
ےک قلعتم اھجمسپا۔
 -2.2ابلس ںیم ونتع -وپڈوی دانھکی۔

دِں20-

 -2.2ائساونں یک ےلہپ یک راہشئ اگںیہ (اغر ،درخت یک اھچولں اک رھگ) اور ا ح ےک دور کت
راہشئ اگوہں یک اصتوری اک اشمدہہ رکاپا۔ اور اں ںیم پاےئ اجےن واےل فرق وک ےنھجمس ںیم دمد
رکپا۔

 -2.0وپڈوی یک امنشئ ۔
 -2.4ورک سبت

 -2.2ےلھچپ رامےن ںیم ولوگں ےک انہپوے /ابلس یک وپڈوی دںیھکی -ولوگں ےک انہپوے ںیم
وہےن وایل دبتپلتوں ےک قلعتم اھجمسںیئ۔

-0ائساں یک ست ےس امہ

دِں24-

رضورت ذغا اور اں یک وہےن
وایل دبتپلتوں  /ذغا وک عمج

-0.2اھکں پاں ںیم دبتایلیں-اچرت ےک درئعنہ۔
 -0.2ذغایئ رطوقیں ںیم وہےن وایل دبتپلتوں ےک قلعتم

 -0.2لگنج ںیم رےنہ واےل ائساونں یک ذغا اور اں ےک وطر رطوقیں ےک قلعتم اچرت اک
اشمدہہ رکاپا۔ ات پک ذغا ےک اابتعر ےس وہےن وایل دبتپلتوں ےک پارے ںیم انھجمس۔
 -0.2ےلہپ ےک رامےن ںیم اور ا ح ےک دور ںیم ائساونں ےک ذغایئ اایشء یک رہفست ایتر رکپا۔

رکےن ےک رطوقیں ےک قلعتم

وپڈوی دانھکی۔
-0.0م ّصوری۔  -0.4یزروگں ےس ولعمامت ااٹھک رکپا

 -0.0وچبں وک وکیئ یھب اپک وصتری انبےن ےک ےئل انہک م  ںیم اپاح عمج ایک اج راہ وہ۔ ہی اکم
رسرگیم ےک وطر رپ رگوہ ںیم دںی۔ رپگ رھب رک کالس ںیم اس وک  Displayرکںی۔

فلتخم مسق ےک وسرویں یک
انشخت رک ےک رہفست

-2فلتخم وہگجں یک وسارویں

دِں25-

-2.2ملعم فلتخم عالوقں یک وسارویں ےک اچرت وچبں وک داھکیںیئ۔ اور اُں یک انشخت

وک اچہپں رک اُں وک پام دانی -اور

-2.2وسارویں یک اصتوری وک اپسچں رکپا۔

رکےک پام اتبےن وک ںیہک ےگ۔

انبپا۔

وسرویں یک درہج دنبی رکپا۔

 -2.2وسارویں ےک اصتوریوں اک اشمدہہ رکےت وہےئ درہج

-2.2فلتخم مسق ےک وسارویں اک اشمدہہ رکےت وہےئ رنیم رپ ےنلچ وایل وسارپاں ،پاین یک

دنبی رکپا۔

وسارپاں اور وہایئ وسارپاں -درہج دنبی رکےن ںیم دمد رکںی۔

ںیھجمس ےگ۔
22

رسرگویمں یک ااجنم دیہ ےک ےئل دہاپات

 وماصالت ےک

درائعوں یک اتیمہ اور

-2.0اصتوری اک امبل انبپا۔
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احالت ےک اطمقب اُں ںیم
ا یئ دبتپلتوں وک ںیھجمس
ےگ۔

ااستکیب اکنت

-2وماصالیت درائعوں اور اُں

انھجمس۔
دایت اور اموحایلیت افصیئ ےک  -2امسجین افصیئ ےک قلعتم
قلعتم دیبار وہےگن۔ اور

دِں26-

یک اتیمہ ےک پارے ںیم انھجمس۔  -2.2رگویہ رسرگیم۔
-2.2عالہق اک دورہ۔ -2.0وساانلہم۔
-0ےلھچپ رامےن ےک وماصالیت
درائعوں ںیم وہیئ دبتپلتوں وک

22

وجتیز دشہ رسرگایمں

دیباری دیپا رکپا۔

دِں27-
 -0.2وپڈوی امنشئ۔

رسرگویمں یک ااجنم دیہ ےک ےئل دہاپات
-2.2ہنکمم وماصالیت ا الت وچبں وک ال رک داھکںیئ اور اُں یک اچہپں رکاںیئ اور پام دںی۔
 -2.2یزدپک ےک یسک وپست ا سف وک وچبں وک ےل اجںیئ -واہں یک اکررکدویگں وک دِاھکےت
وہےئ اس یک اتیمہ وک اتبںیئ۔
-0.2دقمی اور جڈپڈ وماصالیت درائعوں یک رہفست ایتر رکاپا اور وپڈوی ےک درئعنہ دِاھکپا۔
-0.2کالس ےک ہر ہچب وک یسک یھب اپک وماصالیت دراعئ ےک اامعتسل اتبےن وک انہک۔

 -0.2ریما دنسپپڈہ وماصالیت دراعئ رپاین قشم۔
-0.0فلتخم وماصالیت درائعوں یک اصتوری ااٹھک رکپا۔

دِں28-

-2.2افصیئ ےک قلعت ےس وساالیت اکردس وچبں ںیم میسقت رکںی اور اُں ےک وجاپات

-2.2افصیئ –وساالت ےک اکرد

احلص رکںی۔ وچبں ںیم افصیئ ےک قلعت ےس دیباری دیپا رکںی۔
-2.2کالس ےک وچبں وک  5رگوہ انب ںیئ۔ ہر رگوہ وک اپک ولعمامیت وصتری دِاھکےت وہےئ اُس
یک افصیئ ےسیک یک اجےئ اتبںیئ اور مرپڈ ولعمامت ااٹھک رکےن ںیم وچبں یک دمد رکںی۔
 -2.2دمرہس ںیم عمج دشہ رچکے وک دنمرہج دلی یک رطح علچنڈہ رکےن ںیم وچبں یک دمد

رچکے ےک دوپارہ اامعتسل

 -2.2وصتری یک امنشئ اور ثحب۔

ےک قلعتم اجںین ےگ۔

 -2.0امسجین افصیئ ےک قلعت ےس وپڈوی دانھکی۔
-2فلتخم مسق ےک رچکے وک
علچنڈہ رکپا اور رصتف رکپا۔

 -2.2رچکےوک رتبیت دانی۔

 اموحل وک اصف رھتسا رانھک۔

 -2.2رچکے یک رتبیت ےک قلعت ےس وھچپا اظمہرہ رکپا۔

دِں29-

رکںی۔
-2ڑسےن واال رچکا

-2دوپارہ اامعتسل ںیم ا ےن واال رچکا -0اصقنں دہ رچکا

 -2.0ثحب۔
ئ
 -2.2اکروپرنشی ،وم سبنل اور رگا م اچنپیت حطس رپ رچکا یک علچنڈیگ اور افصیئ ےک رطوقیں
یک اصتوری دِاھکےت وہےئ وچبں وک ولعمامت دانی۔

 -2.0وچبں وک اےنپ رھگوں ںیم سک رطح رچکے یک افصیئ اور علچنڈیگ رکےت ںیہ اس رپ
ثحب رکےن اک ومعق دںی۔

-0پا ررگدِس Recycle

 -0.2وچبں ےس  Recycleوہےن واےل رچکے  /وکرے یک رہفست انبںیئ ،اور اےس

دِں02-
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وجتیز دشہ رسرگایمں

ااستکیب اکنت

رسرگویمں یک ااجنم دیہ ےک ےئل دہاپات

وہےن واےل رچکے ےک قلعت

3R’s- Refuse,Reuse,Recucle -0.2

ےس ثحب رکپا۔

رگویہ رسرگیم۔

دوپارہ اامعتسل ںیم الےن ےک رطوقیں رپ بھت رکےن ےک ےئل دمد رکپا۔
منال :پالکٹس یک زیچںی ،اکذغ ےک ڑکٹے وریغہ۔

 -0.2ثحب اور رکاٹف ایتری۔

 -0.2ملعم اکیبر زیچوں وک اامعتسل ںیم الےت وہےئ وکیئ یئن زیچ انبےن ںیم وچبں یک دمد رکںی
اور انبیئ وہیئ زیچوں وک دمرہس ںیم اظمہرہ رکںی۔

 -0.0وپڈوی داھکیپا۔

منال :پالکٹس وبپل ےس وھپولں اک دلگہتس انبپا  Pen standانبپا وریغہ۔
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