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GRADE- IV

ابتمدل یمیلعت وصنمہب 2021-22ےک ےئل {امجعت اہچرم } امہِ۔دربمس
ربمن امشر
1

امہ ااستکیب صالںیتیح

امہ/ہتفہ
ونربم

نااکرہ اایشء:

الہپ ہتفہ

داہییت اور رہشی نااکرہ اایشء ےک
درایمں فرق ولعمم رکںی ےگ
وبرےھ وک حیحص ہگج رپ داےنل ےک
نارے ںیم اجںین ےگ وکرا رککٹ
وک مک رکےن یک قشم رکواں.

ااستکیب رسرگایمں

تشخ
دقرامیپیئ /یص

وکرا رککٹ اایشء وکں
)1وکرا داں اور ےٹیب ےک درایمں یک وگتفگ وک کالس ںیم
دہراےن ےک ےیل وچبں یک رامنہیئرکںی (دریس اتکب اک سپ ےس ںیہ اں یک رہفست ایتر
رظنم)

رکےن ںیم وچبںیک دمد

)2رسرگیم افص انک ںیم دی یئگ داہییت اور رہشی نااکرہ اایشء رکنا
*یقشم ہحفص 1ںیم دی یئگ
ےک درایمں فرق ولعمم رکےن ںیم وچبں یک دمد رکنا
رسرگیم رکوانا
)3رسرگیم ہحفص 2ںیم دی یئگ وکرا رککٹ یک درہج دنبی
رکےن ںیم دمد رکںی

*اکذغ رپاین نالکٹس وبنل

)4یکشم ہحفص ربمن نیت ںیم دی یئگ رسرگیم وک رکےن ےک

اور ڑپکے ےک ڑکٹے اں

ےیل وچبں یک دمد رکںی

امتم اایشء ےس وکیئ اکرا دم

)5ونڈوی ںیم دےی ےئگ اابسق اک اامعتسل رکںی

زیچ انبےن ںیم وچبں یک
رربہی رکںی

2

دورسا ہتفہ

3

رسیتا ہتفہ

*ہشقن وھکیس تمس ولعمم رکو رخ

*انک وصخمص ہگج ےس فلتخم وتمسں ںیم ناےئ اجےن

*یقشم ہحفص 02یک

اچہپون۔

واےل اقمیم وہگجں ےک ےشقن ایتررکےن ںیموچبں یک دمد

رسرگیم وک ااجنم دانی۔

*اقمیم عالوتمں ےکتحت فروخت
یک تشادنیہ رکنا ںیھکیس ےگ۔

رکنا۔

*یقشم ہحفص  03ںیم دی

*ہشقن انبےن ےک ا ساں رطےقی وک ےنھجمس ںیم رربہی رکںی۔ یئگ رسرگیم رکواںیئ۔

*ہشقن ےنچنیھک ےک اینبدی رمالح اور
فلتخم اقمامب ظاہر رکےن وایل

* ںیقشم ہحفص  5اک اامعتسل رکںی

*یقشم ہحفص  04ںیم دی

* یقشم ہحفص 6ےک درےعی ےشقن ںیم وموجد اایشء ےک

یئگ رسرگیم رکواںیئ۔

عالںیتم اامعتسل رکےت وہےئ ہشقن

وصخمص وہگجں وک ےنھجمس ںیم دمد رکںی ےگ۔

*وچبں وک اےنپ رھگ ےس
دمرہس اجےن ےک ےئل

ایتر رکںی ےگ۔

ہشقن ایتر رکوانا۔

*امہر امسج انک ریحب ازیگن نیشم
*اتشاین مسج ںیم واعق وہےن واےل
امہ ااعفل اور اں ےک ہقلعتم اعضاء
یک اچہپں رکںی ےگ۔

م
* سقی ہحفص  5ںیم

*دنمرہج ناال ونڈوی کنل ےک درےعی مسج ںیم واعق وہےن امہ
دی یئگ رسرگیم رکوانا
ااعفل اور ا اں ےک ہقلعتم اعضاء وکاچہپں رک ےنھجمس ںیم دمد
رکنا۔

*مسج ےک فلتخم اعضا یک

*یقشم ہحفص 07اک اامعتسل رکےت وہےئ اتشاین مسج ےک
فلتخم اعضاء اور اں ےک ااعفل یک نادداہین رکےن ںیم وچبں

اچہپں رکےن ںیم دمد رکنا

یک دمد رکںی۔

* یقشم دہعف 6ںیم دی یئگ
رسرگیم وک ااجنم دںی

4

وچاھت ہتفہ

*اتشاین مسج ےک اعضاء وک دنترست *یقشم ہحفص 08وک اامعتسل رک ےک اتشاین مسج ےک اعضاء اور

*رور رمہ ردنیگ ںیم ےچب

رےنھک ےک ےیل رضوری ادقاامب

اں ےک ااعفل وک ےنھکل ےکےیل وچبں یک دمد رکںی *یقشمہحفص اےنپ رھگوں ںیم ےیک

رکںی ےگ تحص دنم اعداب وک

 09ںیم دی یئگ تحص دنم اعداب وک ھجمس رک اانپےن ےک ےئل اجےن واےل اپسیہ ےک
اکم یک رہفست ایتر رکےن
وچبں یک رربہی رکںی۔

اانپںیئ ےگ۔

* ںیقشمہحفص 10-ںیم دی یئگ وخراک یک اعداب وک ےنھجمس

ںیم دمد رکنا

ںیم دمد رکںی۔

*رھگوں ںیم اامعتسل
وہےن وایل تحص دنم ذغا
یک رہفست ایتر رکوانا

ابتمدل یمیلعت وصنمہب ایتر رکےن ںیم درخ دلی ارسفاں اور اسانڈہ اک اعتوں راہ۔
رتحمم ا سی ۔یپ۔ نادڈنگی دی-دی-یپ-ا یئ رتایقب دائٹ رپلپسن وِےج وپر۔

رتحمم انی ۔وی۔وہوسر دی-دی-یپ-ا یئ ااظتنہیم وِےج وپر۔

رتحمم دبعارلمیح۔ امی دائٹ رچکیلار وِےج وپر

رتحمم

م ْرلم م ْال۔ یج وی یب اچی یپ اسی ایلک وسبںاھبےگواری وےئج وپر

رتحمم ایض اقحل اتسررکی۔ ا ُردوراہطب اکر دی دی یپ ا یئ ا سف وِےج وپر۔

رتحمم دارک نیسح ملّا۔ یج وی یب اچی یپ اسیربمن 12-وےئج وپر ہش

*****

رتحمم

امی ےج رویگ۔ یج وی یب اچی یپ اسی ولمجار وےئج وپر دیہی

اموحایلب

امجعت :اہچرم

رسرگیم ربمن1-

*وگئر ،ڑھجے وہےئ ےتپ ،وسےھک اھگس ،رتاکری ےک ےکلھچ،ڑسی وہیئ زبسناں اور لھپ وبدیسہ اکذغ ےک ڑکٹے،نالکٹس ےک ڑکٹے ،رسجنی،
اامعتسل دشہ رٹیبی ،ڑپکے ےک ڑکٹے ،اکچن ےک ڑکٹے اں امتم اایشء یک دلی ےک جڈول ںیم درخ رکے۔
رہشی رچکا

دیہی رچکا

اموحایلب

امجعت :اہچرم

رسرگیم ربمن2-

*وگئر ،ڑھجے وہےئ ےتپ ،وسےھک اھگس ،رتاکری ےک ےکلھچ،ڑسی وہیئ زبسناں اور لھپ وبدیسہ اکذغ ےک ڑکٹے،نالکٹس ےک ڑکٹے ،رسجنی،
اامعتسل دشہ رٹیبی ،ڑپکے ےک ڑکٹے ،اکچن ےک ڑکٹے،ڑیکا امر دواایئں،ےب اکر دواایئں،رنگ ا ولد سالںیخ،ڑسی وہیئ اپکس،ےب اکر رنگ ،اں امتم اایشء
یک دلی ےک جڈول ںیم درخ رکںی۔
وساھک وکرا

نن
م م وکرا

فضالیت وکرا

رہرنال وکرا

اموحایلب

امجعت :اہچرم
I
1

انک ےلمج ںیم وجاب ےئھکل۔
وکرا کسے ےتہک ںیہ؟

وجاب

2

وکرے ےک ےنتک ااسقم ںیہ؟اور وکں وکےسن ںیہ؟

3

ڑسے وہےئ وکرے ےکی دو مثاںیل ےئھکل۔

4

م
اےنپ اگوں ںیم وکرے اک رصتفرکےن واےل حکمثہ ےک نام ےئھکل۔

II

رگوہ ےس ریغ ہقلعتم ظفل وک اگل ےیجیک۔

-1نالکٹس -2اکذغ -3اکچن

-4ولاہ -5وگست

-1رنگ -2ڑیکے امر دواایئں  -3اامعتسل دشہ رٹیبناں  -4وسایئں(رسجنی)
III
1
2

حیحص نا طلغ ںیھکل۔طلغ ولمجں وک حیحصرکےک ںیھکل۔
ریمے رھگ ںیم وکرں!ًؔ"ے وک گثال وکرا ا اور وساھک وکرا وک اگل رکےت ںیہ۔
ےب اکر نالکٹس یک اایشء وک وکرا داں ںیم ےتکنیھپ ںیہ؟

یقشم ہحفص ربمن1-

اموحایلب

امجعت :اہچرم

رسرگیم ربمن3-

* رھگ ںیم وکرا ھجمس رک یکنیھپ اجےن وایل زیچوں اک مت ایک رکوےگ؟

ربمن امشر

وکرے اک نام

رگوہ

اس اک مت ایک رکوےگ؟

1

رتاکری ےکےکلھچ
وگئر

من وکرا

اھکد ایتر رکوں اگ-

3

نالکٹس وبنل

4

رپاےن اایشء

5

رپاےنڑپکے

6

رب ےک دْےب
رپاےن ئرنت

8

وسےھک اکذغےک ڑکٹے

2

7

امجعت :اہچرم

اموحایلب

رسرگیم ربمن4-

امشل
رشمق رغمب
ونجب

*ئردگ ےک ڑیپ ےس درخ دنہل اقمامب سک تمس رپںیہ اں یک تشادنیہ ےیجیک۔
)1ناالب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ )2بتک اخہن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ )2دمرہس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
)4داک اخہن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)5ناعنحہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)6دنمر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
)7انمست دام یک داکں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)8اجونروں اک دوااخہن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)9رگہج رھگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
)10دجسم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)11دوااخہن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)12ونکاں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اموحایلب

امجعت :اہچرم

یقشم ہحفص ربمن2-

امشل

رغمب

رشماقس

ونجب
رشمق۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
رغمب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
امشل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ونجب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امجعت :اہچرم

اموحایلب

رسرگیم ربمن5-

* اس ہشقن ںیم دنمرہج دلی وتمسں ںیم ا ےن واےل اصالع ےک نامںیھکل۔

رشمق ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امشل رشمق۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رغمب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امشل رغمب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امشل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ونجب رشمق۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ونجب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ونجب رغمب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اموحایلب

امجعت :اہچرم

یقشم ہحفص ربمن3-

درخ دلی وصتری اک ہچب اینپ امں اہیھت وک ےنلم اک راہتس ھجمس ںیہن راہ ےہ۔ا باہیھت ےک ےچب وک راہتس داھکےن ےکدرہعی انپ امں ےس ےنلم ںیم دمد رکںی۔

اموحایلب

امجعت :اہچرم

رسرگیم ربمن6-

*رمعب امن رمکے ںیم انک زیم اور 4رکویسںکو رتبیت وار رانھک ےہ۔ اںیہن رمکے ےک ےشقن ںیم رتبیت وار سک رطخ روھک ےگ؟

اایشء

اخےک

اایشء

اخےک

4

3

2

1

ب

ب

ب

ا

امجعت :اہچرم

اموحایلب

*اہمترے دمرہس ےس رھگ اجےن ےک ےئل انک راہتس ایتر رکو ۔رخ وک ظاہررکےن ےک ےئل مت درخ دلی عالامب اک اامعتسل رکو۔

*یقشم ہحفص ربمن 115یک وصتری وک دںیھکی۔

یقشم ہحفص ربمن4 -

امجعت :اہچرم

اموحایلب

رسرگیم ربمن7-

*وجر اگل ئیے۔
وصتری

اکم

وجاب

لمع سفنت

وخں یک افصیئ

ذغا عمج وہنا

دوراں وخں

امجعت :اہچرم
*درخ دلی لکش وک نامرد ےئجیک۔

اموحایلب

یقشم ہحفص ربمن5 -

امجعت :اہچرم

اموحایلب

رسرگیم ربمن8 -
1

*مسج ےک اں اعضاء ےک لعف وک ےئھکل۔

1

2

3

4

امجعت :اہچرم

اموحایلب

یقشم ہحفص ربمن6 -

*درخ دلی وساالب ےک وجاناب انک ےلمج ںیم ےئھکل۔
)1لمع اہہمض ےس ایک رماد ےہ؟
وجاب :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

)2اعضاء سحّ ےک نام ےئھکل۔
وجاب :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

)3اتشاں اک وخںسک رنگ اک وہنا ےہ؟
وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

امجعت :اہچرم

اموحایلب
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*درخ دلی افصیئ ےک اعدوتں وک ںیھجمس۔
ولعمم رک ںیل۔
* لسغ رکےت وقٹ ناک وک اصفرکںی۔
*وسےت وقٹ مثہ وک مت دانکھ ےی۔۔
* دوھل رگدوابغر وایل ہگج ےس ذگرےت وہےئ اس ناب اک ایخل روھک ہک ہی ناک ںیم دالخ ہن وہناےئ۔
*اھک نا اھکےت وقٹ ناین ےنیپ ےتیپ وقٹ دلجی مت رکو *
* دوھںی ےس اےنپ ا ب وک دور رںیھک۔ ارگ دوھںی ںیم سال  ںیل وت ںوڑھپیوں ےس ہقلعتم امیبرناں وہ یتکس ںیہ۔

* مک ار مک دں ںیم انک رمہبت دیسےھ نینھ رک دس رمہبت رہگی سال  ںیل اےس روراہن قشم رکںی۔
* مثہ ےک درےعی سال  ہن ںیل۔
چ
*ملق اور رھکنا ےسیج ناک ںیم مت داںیل۔ *اھکےتسن وقٹ اور ھیثکیے وقٹ مثہ رپ دیتس رںیھک۔ اس ےس رسدی ےک رجامیث وک وہا ںیم دالخ وہےن ےس رواک اج اتکس ےہ۔

امجعت :اہچرم

اموحایلب

*د رخ دلی یک ایھچ ذغایئ اعداب ںیھجمس۔
*ایھچ ذغایئ اعداب :
*اھکےن ےس ےلہپ اور اھکےن ےک دعب اہھت دوھنا ےی۔۔
* ومیل اگرج یسیج رہشی دار ذغا وک اھکنا ےی۔۔
* نارہ اور تحص دنم ذغا وک اھکنا ےی۔اھکےن ےک دعب مثہ،دائٹ ،اور رناں اصف رکنا ےی ہییے۔
* انک رمہبت اھکےن ےک دعب ےیر ےٹنھگ ےک وےفق ےک دعب اھکنا اھکنا ےی۔۔

*****
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