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ابتمدلیمیلعتوصنمہب2021اور2022ےکےل{امجتع۔} 9thامہِ۔اوتکرب2021
ربمن امشر
1

امہ/ہتفہ
اوتکبر

امہ ااستکیب صالںیتیح
مثلثات ےک اینبدی وصترات

ااستکیب رسرگایمں
ثحب و ابمہصح ےک درےعی مثلثات ےک وصخایصت ااٹھک رکنا۔ا ومر اگر

تشخ
دقرامیپیئ /یص
رسرگیم۔ہحفص1

ح ّصہےتیل وہےئ وچبں وک اھجمسنا

الہپ ہتفہ

=https://www.youtube.com/watch?v
2PZt8zUWjjc
https://youtu.be/w0aKouJVAkY

دوارتعثہ االصالع ےک ااسقم

دوارتعثہ االصالع یک لکش اور ااکس نامدےتھکی وہےئ وجر اگلنا۔
نک
ومدل د ھکر وصخایصت انھجمس اور ایکس رہفتسی ونبانا۔ااسکتین اور فرق اک

رسرگیم۔ہحفص1

ومارہنرکےن یک رسرگیم ااجنم دانی۔
https://www.youtube.com/watch?v=oxRrOs0Dsvs

وتماری اصالع اور اےکس وصخایصت انک وتماری اصالع اکذغرپلیکشت رکےت وہےئاکبٹ رک اچروں داوویں

ااستکیب اتکت ح ّصہ اوّل

یک امیپشئ رکنا۔ورت چنیھک رکاکنٹثااور انک دورسے رپ قبطنم رکےت وہےئ
اں یک امہ وصخایصت یک رہفست انبنا اور ہلئسم 7.1اور 7.2اک وبثت شیپ
رکنا۔
2
رسیتا ہتفہ

دوارتعثہ االصالع وتماری اصالع

ہلئسم اابثیت7.3،7.4،7.5،7.6،7.7اور 7.8وکنابٹ رکےت

ںیم دبتلی وہےن ےئلیک اُوصل

وہےئ دوارتعثہ االصالع وتماری اصالع ںیم دبتلی وہےن ےکےئل دراکر

3

رسرگیم۔ہحفص2

اُوصولں وک انھجمس۔
*لح دشہ مثاولں وک لح رکےت وہےئ اس یسیج مثاولں وک خد لیکشت
رکےک لح رکےن ںیہک۔
ویطس ہطقناک ہلئسم

ثلثم ےک وکیئ یھب دو وعلضں ےک درایمں ویطس ہطقن یک تشادنیہ رکےک
اُںیہن وجر ےن رپ احلص وہےن واےل داوےی اور علض یک امیپشئ رکےن وک
ںیہک۔
ویطس ہطقناک ہلئسم نابٹ رکےت وہےئ مثاولں وک لح رک ےن ےک ےئل

رسرگیم۔ہحفص3

ربمن امشر

امہ/ہتفہ

امہ ااستکیب صالںیتیح

ااستکیب رسرگایمں

تشخ
دقرامیپیئ /یص

ںیہک۔
=https://www.youtube.com/watch?v
V2n7Y6Xi6Vw

ریہوں افرومہل
وچاھت ہتفہ

*وتسمی ااکشل اک ااحطہ اور رہبق ےک نارے ںیم ثحب و ابمہصح رکےن یک

ااحطہ اور رہبق اجت

رسرگیم۔ہحفص1

رسرگیم ااجنم دانی۔
ریہوسن افرومہل یک لیکشتیک رسرگیم
dM1ZEak00https://youtu.be/xi

ریہوں افرومہل

رسرگیم۔ہحفص2اور 3

* ریہوسن اکرصتخم اعترف ایبں رکنا۔
*3مسق ےک مثلثات اک رہبق اضہطب یک دمدےس لح رکےن وک ںیہک۔
*ثلثم ےک اصالع دےئ اجےن رپ ریہوسن افرومہل اک اامعتسل رکےت وہےئ

2

اں ےک رہبق اجت وصحمل رکےن ےک رطہقی اھجمسنا۔
*ایس رطح اگل اگل مثاولں وک دے رک لحرکےن ںیہک۔
ریہوں افرومہل اک اطالق

*دوارتعثہ االصالع ےک رہبق اجت ریہوں ےک افرومہل ےک اامعتسل ےس

ااستکیب اتکت ح ّصہ دوّم

درناتف رکےت وہےئ ایس رطھ ےک مثالئ وک لح رکےن وک ںیہک۔
*ہطخ اک رہبق اور ہطخ رپ وموجد یثلثم لکش ےک ح ّصہ وک لح رکنا۔
*نالسٹ اک رہبق ریہوں افرومہل ےک درےعی درناتف رکنا۔
https://youtu.be/9iO9XPmnvyU

ابتمدل یمیلعت وصنمہب اک رتہمج رکےن ںیم درہج دلی ارسفاں اور اساندہ اک اعتوں راہ۔
رتحمم اسی ۔یپ ۔نادڈنگی دی دی یپ ا یئ رتایقت ،دابٹ رپلپسن وےجوپر
رتحمم دبعارلمیح – امی  ،دابٹ رچکیلر وےئج وپر

رتحمم نیعم ادلنی۔اے۔ بنہن
بن
ی رساکری اردو اہیئ اوکسل ہلی۔ علض :و ِےج وپر۔

رتحمم انی۔ وی وہوسر دی دی یپ ا یئ ااظتنہیم وےج وپر
رتحمم ایضء اقحل ساناررکی اردو راہطب اکر دی دی یپ ا یئ ا سف وےئج وپر
ل
ہ
ف
رتحمم دیس رند اقدری رنال ا خسثات ا ُردو اہیئ اِوکسل وےئج وپر۔ علض :وِےجوپر۔

یقشم ہحفص1-
دوارتعثہ االصالع
1۔ دوارتعثہ االصالع ےس ایک مُراد ےہ؟

2۔ دوارتعثہ االصالع ےک اچروں دایلخ راوہیاک ومجمہع ؟

3۔ دوارتعثہ االصالع ےک ااسقم ےئھکل۔

دنمرہج دلی خدول ںیم دےئ ےئگ دوارتعثہ االصالع ےک امنیب فرق اور ااسکیتین ےئھکل۔
لیطتسم

رمعب)1

نیعم

رمعب)2

وتمازیاالالضع

لیطتسم3

وتمازیاالالضع

رمعب)4

یقشم ہحفص2-
دوارتعثہ االصالع
شکل کو دیکھتے ہوئے ان کے خصوصیات لکھئے۔
وصخایصت

انم

دوارتعثہ االصالع

یقشم ہحفص3-
دوارتعثہ االصالع
1۔4ےعلضارگہچاسمویوہوت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔الہکاتےہ۔
2۔4ےعلضاورذاوےیارگاسمویوہوت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔الہکاتےہ۔
3۔اقملباالضعارگاسمویوہوت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔الہکےتںیہ۔
4۔نیعمںیمورتاکیدورسےیک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رکےتںیہ۔
5۔اکییہوجڑےاقملباالضعاسمویوہوت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔الہکاتےہ۔
6۔اقملباالضعاسمویواروتمازیوہوتہیذواروبہتاالضلع۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔الہکاتےہ۔
7۔ دوارتعثہ االصالع ےک  4دایلخ راوویں اک ومجمہع ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہناےہ۔
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9۔ہرایک ضالع 4سم ہوتورقبہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

10۔شکل میں ∠SPQ = 70ہوتو∠SRQکی قیمت لکھئے۔
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یقشم ہحفص4-
دوارتعثہ االصالع
* وسطی نقطہ کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے ثبوت پیش کیجئ

مفروضہ

ثابت کرنا

عمل

ثبوت

یقشم ہحفص1-
ہیرون کا فارمولہ
 مندرجہ ذیل جدول کو مکمل کیجئے۔
ااحہط

رہبق

وتسمیلکش

ربمنامشر
1

2

3

4

5

6

7

یقشم ہحفص2-
ہیرون کا فارمولہ
ریہوناکیراییضدانںیہوج ی پ ٹ
اجدشیںیم
ہ
رےتہ ھےراییضولئسمںےکےئلانےکےبامشر
دخامتںیہ۔سجیکوہجےسوہوہشمرراییضدان
الہکےتںیہ۔

ایک باغ میں3رنگ کے پھول متھے ان کی 3دیواریں تھی ان دیواروں کی لمبائی 15میٹر 11میٹر اور 6میٹر
ہوتو۔اس کا رقبہ دریافت کیجئے۔

= 16

32
2

=

15+11+6
2

=

𝑐𝑎+𝑏+
2

=S

رگنیکدویاراکرہبق
)= s(s − a)(s − b)(s − c
)= 16(16 − 15)(16 − 11)(16 − 6
)= 16(1)(5)(10
)= 4 × 4 × 5 × 5 × 2
= 20 2 m2

باغ ہرابھرا ہے

آپ کیجئے
ایک باغ میں3رنگ کے پھول متھے ان کی 3دیواریں تھی ان دیواروں کی لمبائی 8میٹر 6میٹر اور 5میٹر
ہوتو۔اس کا رقبہ دریافت کیجئے۔

یقشم ہحفص3-
ہیرون فارمولہ
مثال:مثلث نما باغ ABCجن کی لمبایاں 120میٹر80،میٹر50،میٹرہوں تومثلث نما باغ کا رقبہ معلوم کیجئے۔
= 125

250
2

=

50 +80 +120
2

=

𝑐𝑎+𝑏+
2

= À: Sحل

باغ کا رقبہ
)= s(s − a)(s − b)(s − c
)= 125(125 − 120)(125 − 80)(125 − 50
)= 125(5)(45)(75
) = 25 × 5 × 5 × 9 × 5 × 25 × 3
= 375 15 m2
آپ کیجئے:
ایک مثلث نما پُل کی دیوایوں کی لمبائی 122میٹر 22میٹراور 120میٹر ہوتومثلث نما پُل کا رقبہ معلوم
کیجئےاور1میٹرکی قیمت  5000ہوتو کل پُل کی قیمت معلوم کیجئے۔

یقشم ہحفص4-
ہیرون کا فارمولہ
مثلث نما زمیں کی دیواروپر کمل کے پھول ہیں ان دیواروں کی لمبائی 240میٹر 200میٹر360میٹر ہوتو۔مثلث
نمازمیں کا رقبہ معلوم کیجئے۔جہانایک ہکٹر کی قیمت 10000مربع میٹر ہے۔

