) GRADE -VI (6th
ابتم دل یمیلعت وصنم ہب بر ا ےئ سا ل 2021-2022-

امج عت :۔مشش
ربمن امشر
1

امہ ااستکیب صالںیتیح

امہ  /ہتفہ

6
ومضم ن :۔ امسیج ساسنئ SOCIAL SCIENCE
دقر امیپیئ

ااستکیب رسرگایمن

ربمتس

قبس ربمن  1ادتبایئ امسج

1۔ 1تارخی ےک نیت امہ ادوار وک وصتری ےک ساھت واضحت رکںی ےگ

دنمرہج دلی کنل اک اامعتسل رکںی

الہپ ہتفہ

*تارخی یک درہج دنبی ںیم ملع تا رحتری ےک رکدار وک اجانن

 1-2رنیم رپ ردنیگ ےک اراقتء ےک رمالح وک انھجمس

https://Youtu.be/6bKEwJ3_Xz

* رنیم رپ ردنیگ ےک اراقتء ےک رمالح ولعمم رکتا

 1-3دقمی رھتپ ےک دور یک انساین رطر ردنیگ رپ ونٹ ںیھکل ےگ
پ
 1-4فلتخم ادوار ںیم ھتر ےک رامےن ںیم وہےن وایل دبتتلیون وک اجںین ےگ
پ
 1-5رکتاتک ےک ےشقن ںیم دقمی ھتر ےک دور ےک رماکر یک انشحت اور نسادنیہ رکںی ےگ
پ
پ
پ
 1-6دنہواتسن ےک ےشقن ںیم دقمی ھتر اک دور  ،ویطس ھتر اکدور اور جدتد ھتر اک دور ےک رماکر یک

c

پ
ھتر ےک دور ےک امہ رمالح اور امہ رماکریک نسادنیہ رکتا

رسرگیم ربمن  1ےس  7لمکم رکںی

نسادنیہ رکںی ےگ
2

دورسا ہتفہ

3

رسیتا ہتفہ

ذہتبی یک وشن و امن ںیم داھٹ ےکرکدار اک زجتہی رکتا

 1-7داھیت دور ںیم داھوتن ےک اامعتسل ےس وہےن وایل دبتایلین یک انمست وہج اجںین ےگ

قبس 2

 2-1داین یک دقمی ذہتوبین وک ےشقن ںیم اچہپانن
دقمی ذہتںیبی

*داین یک امہ ذہتںیبی  ،دنوین اور دیماونن یک ولعمامٹ
* رصم ،رعاق،نیچ اور ہرہپ یک ایسیس اور تاریخی دنی وک اجانن

 2-2دقمی ذہتوبین یک جدامٹ وک اچہپانن
 2-3دقمی اور جدتد داین ےک ساھت اجعبب یکرہفست ایتر رکتا
 2-4ہرہپ ذہتبی ےک رہشون ےکتام دنہواتسن ےک ےشقن ںیم اچہپ ن رک انھکل

رسرگیم ،4،3،2،1،اور  5لمکم رکںی

 2-5ہرہپ ذہتبی ےک قلعتم امہ اقنط یک رہفست ایتر رکںی ےگ
ویتاین ذہتبی ےک رہشی رتاوتسن اور ا ن یک دنی ےک قلعتم
اجاکنری احلص رکتا

 2021 2-6ےک اوسکپمل ولیھکن ےک قلعتم ںیھکل  /دنہواتسن یک اجبب ےس ہصح ےنیل واےل https://youtu.bhttps://youtu.
1 be/DhfE4R_D1zg
اور جیییے واےل کھالروی ن یک رہفست ایتر رکںی ےگ

ربمن امشر

امہ  /ہتفہ

امہ ااستکیب صالںیتیح
گ
روم یک ذہتبی ںیم وہشمر ویجسل اور ا سیس زیسر ےک اکرتاومن

دقر امیپیئ

ااستکیب رسرگایمن

https://youtu.be/GRu-

 2-7دقمی ذہتوبین ےک قلعتم دی یئگ قشم وک لمکم رکںی ےگ

وک اجانن
4

وچاھت ہتفہ

2

Yd_c9Ug

قبس  3وقیم عالامٹ اور وقیم یتہجکی

 3-1وقیم رپمچ یک وصتری اکنل رک رتگرھبںی اور وقیم ڈنھجے یک وصخایصٹ ںیھکل ےگ

رسرگیم 1

*وقیم رپمچ یک وصخایصٹ وک انھجمس
 3-2وقیم رپمچ ےکوقانین یک رہفست ایتر رکںی ےگ
 3-3امہرے وقیم عالامٹ ےک قلعتم لیصفت ےس ںیھکل ےگ اور وقیم عالامٹ یک اصتوری ااٹھک رکےک امبل

وقیم رپمچ ےک وقاںین اجانن اور ان رپ لمع ریپاوہتا

رسرگیم 2

ایتر رکںی ےگ
وقیم نساتاٹ یک لیصفت اور اتیمہ وک ھجمس رک اتسشئ رکتا

 3-4وقیم تیگ وک وتہج ےس سینا اور انھکل
 3-5امہرے وقیم پہوار اور وقیم اتام ےک قلعتم لیصفت ےس ںیھکل ےگ

قبس ربمن 4

 4-1لبق ار دہع وتد اور ام دعب دہع وتد یک امسیج دبتتدویلن یکانشحت رکںی ےگ

*وقیم تیگ ےک سپ رظنم اور اتیمہ وک اجانن
*وقیم پہوار اور وقیم اتام یک اتیمہ وک اجانن اور انھجمس

https://youtu.be/XYzrDoQxjno

رسرگیم  1لمکم رکںی

وتدون یک ذہتبی
اچر وتدون ےک قلعتم اجںین ےگ
*لبق ار دہع وتد یک وہج ےس دعب ار دہع وتدںیم وہےن وایل امسیج
دبتتلیون ےک فرق وک اچہپانن

 4-2ےچب دقمس راامنئ اور اہماھبرٹ یک اہکوینن وک ڑپںیھ ےگ اور رصتخم اہکین ںیھکل ےگ

*دہع وتد ےک ایسیس ادارون وک اجانن

https://Youtu.be/dCdyK7nxSR

*دہع وتد ےک اغیپامٹ وک ںیھجمس ےگ

4

*دنہواتسن یک میظع ںیمظن راامنئ اور اہماھبرٹ ےک تاومن وک
اتبںیئ ےگ
رتحمم دبعارلمیح۔ امی دابب رچکیلار وِےج وپر
دمحم رمع اے خیش رساکری اردو اہبر رپارمئی اوکسل وککییور

رتحمم ایض اقحل اتسررکی۔ اُردوراہطب اکردی دی یپ ا یئ ا سف وِےج وپر۔

انثء ۔اے ۔ وگنمیل رساکری اردو اہبر رپارمئی اوکسل  ،تدوین

پ
ا ہیس رتمن۔ الی ۔ ھسیور

رساکری اردو اہبر رپارمئی اوکسل  ،تدوین

ادتبایئ امسج
رسرگیم 1
تارخی وک نیت ادوار ںیم درہج دنبی رک ےت وہےئ ےچین د بیے ےئگ اخہک وک رپ رکںی

رسرگیم 2
رنیم رپ اجدنار ون اور وپدو ن ےک اراقتء ےک رمالح ںیھکل
اجدنار
وخردینیب جلییے

وپدے

نیلم سال

اکیئ

 2500تا 4500

ایلھچمن

رےنگنی واےل اجونر

وھپولن واےل وپدے
دنبر
انسان

رسرگیم 3
وصتری اچہپن رک د بیے ےئگ اخوکن ںیم ادوار ںیھکل

رسرگیم 4
پ
ھتر ےک دور ںیم فلتخم اواقٹ ںیم وہےن وایل دبتتلیو ن اک جالہص رکںی
پ
پ
پ
دقمی ھتر اک دور ویطس ھتر اک دور جدتد ھتر اک دور
راہشئ
ذغا
ایھتہر /اورار

رراعت ےک
ا الٹ

ولاہ  /داھیت دور

رسرگیم 5
دنہواتسن ںیم رھتپ ےک رامےن ےک رتاوتسن یک رہفست انبںیئ
ربمن امشر
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

رھتپ ےک دور یک ایتسبن

تاےئ اجےن وایل رتاںیتس

رسرگیم 6
ےچیند بیے ےئگ دنہواتسن ےک ےشقن ںیم رھتپ ےک دور یک رتاوتسن یک نسادنیہ ےئجیک

رسرگیم 7
انمست ووجاہٹ ںیھکل
ولےہ ےک دور ںیم ررایتع دیپاوار ںیم ااضہف داھکی ایگ

دقمی ذہتںیبی
رسرگیم 1
درتایئ دیماونن یک رہفست انبںیئ اہجن ذہتںیبی رپوان ڑچںی ںیہ
ذہتںیبی

د بیے ےئگ ےشقن ںیم داین یک دقمی ذہتوبین یک نسادنیہ رکںی

درتا  /دنی

رسرگیم 2
وصتری دھکی رک د بیے ےئگ اخےک ںیم دنچ ےلمج ےئھکل

رسرگیم 3
ذہتبی یک انشحت رکےک اخہن رپی ےئجیک
1

اہرام

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

2

یمم

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

3

سف
ا نکس

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

4

اہبرگلیفک

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

5

راگرٹ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

6

لنکنا نشلگ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

7

اوسکپمل لیھک

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

8

وموجنہ دارو ےک حمام اخےن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

9

رہشی وصنمہب

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رسرگیم 4
دنمرہج دلی یک حیحص وجر اگلںیئ
ٹ

افل
روم

رچینل رٹسہی

گ
ا سیس زیسر

تاربئ دنی

یلپ ین

روم اک رہنسا دور

ایگنل

روم اک گنس رتاس

ولکمیش

روم اک وہشمر دارٹک

رسرگیم ربمن 5
دنہواتسن ےک ےشقن ںیم ہرہپ ذہتبی ےک اقمامٹ یک نسادنیہ رکںی

رسرگیم 6
لک
دنمرہج دلی وساالٹ ےک وجاتاٹ ھییے
1

رصم وک درتاےئ لین اک ہفحت ویکن اہک اجتا ےہ ؟

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

ومہرا یب وکن اھت ؟

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 3راگرٹ ایک ےہ ؟
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 4وسیم وپ تاہیم ذہتبی یک رمس اطخل وکیسن ےہ ؟
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 5دقمی ذہتبی ںیم نیچ واول ن یک دنی ایک ےہ ؟
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

6

تاتاےئ بط وکن ےہ؟

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
7

لک
روم ذہتبی ےک وہشمر رعشاء ےک تام ھییے

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 8داین اک ست ےس برا اہرام وکنسا ےہ اور اےس سک ےن ریمعت رکواتا ؟
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وقیم عالامٹ اور وقیم یتہجکی
رسرگیم 1
رپمچ یک وصتری اکنل رک رتگ رھبںی اور وصخایصٹ ںیھکل امہرے وقیم
وصخایصٹ

امہرا وقیم رپمچ

رسرگیم 2
لک
وقیم رپمچ وکر ےک انعرص ھییے
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رسرگیم 3
د بیے ےئگ اخوکن ںیم وقیم عالامٹ ےک قلعتم ںیھکل

وتدون یک ذہتبی
رسرگیم 1
لبق ار وتد دعب ار وتد دور یک ایسیس ،امسیج اور ذمیبہ ردنیگ ےک قلعتم ںیھکل
لبق ار وتدک دہع
ایسیس ردنیگ

امسیج ردنیگ

ذمیبہ ردنیگ

دعب ار وتدک دہع

