9

) GRADE -IX (9th

ابتم دل یمیلعت وصنم ہب بر ا ےئ سا ل 2021-2022

امج عت :۔ مہن
ربمن امشر

ام ہ اور ہتفہ

امہ ااستکیب صالںیتیح

ااستکیب رس رگایمن

باب :1وقب اور رحکت ےک وقانین ،
1

ربمتس اک الہپ
ہتفہ
{باب}1-

 وقب اور رحکت ےک بایمہ قلعت

ومضم ن ؛۔ ساسنئ Science

 ا ساین ےس دایتسب وہےن واےل ولھکےن ےسیجلیھکےک دنیگ ،لیھک اکر ،وگیل،
وریغہ رپ وقب اک اامعتسل رکےت وہےئ وہےن وایل دبتبلیون اک اشمدہہ رکبا۔

وک انھجمس۔

دقر امیپیئ
 -1دنمرہج دلی وقب ےک قلعتم اافلظ وک اچہپ بییے۔
1۔ رحکت 2۔ امیکیئ اعتلم

 وقب ےک اامعتسل ےس اایشء ںیم

 ےکلہ ےکلھپ بالکٹس ےک دنیگرپ ےکنت { } strawاک اوتسامل رکےت وہےئ

3۔ وتعس 4۔ دحتم

وہےن واےل رحکت یک رشح یک

زیتی ےس اور ا ہتسہ ےس وھپبک امر رک دنیگ ںیم دیپا دشہ رحکت ےک فرق وک

5۔ رحتک 6۔ ارساع

دبتبلیون اک اشمدہہ رکبا۔

اچہپانن۔

7۔ دھکہ 8۔ انچنیھک۔

 وقب ےس اایشء یک لکش ںیم

 وچبن وک یٹم با ےلک) (clayدے رک لکش دبےل وایل رسرگویمن وک ااجنم

وہےن وایل دبتبلیون وک انشخت
رکبا۔



چ
2۔ ڑھکی وہیئ یتشک ےس خت مال ھالبگ اگلبا ےہوت یتشک

دانی۔

اخمفل تمس ںیم رحکت رکیت ےہ۔ اےکس ووج اہب ایک ںیہ۔

ابک دھاےگ ےس بادنےھ وہےئ وگیل با ڈنیپولمل وک لیکا رک وتمارن احلت یک

یقشم اتکب اک ہصحّ اول اک ہفص ربمن  55اک امہ ربمن 51۔

واضخت رکبا۔

3۔ وتمارن وقب ےس ایک رماد ےہ۔ مثاںیل دو۔
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امہ ااستکیب صالںیتیح

ربمن امشر

ام ہ اور ہتفہ

2

ربمتس اک دورسا

 ومجد یک واضخت وین نٹ ےک ےلہپ
ہیلک ےک اطالقےس رکبا۔

{باب1 -

 ومجد اور تیمک ےک قلعت وک

اجری }

انھجمس۔
 رحکت دورسےہیلک یک واضخت

 وتمارن اور ریغ وتمارن وقںیت۔
 وقب یک رعتفی
 ویننٹ ےک رحکت اک الہپ ہیلک ایبن
رکبا اور انھجمس۔

ااستکیب رس رگایمن
 وچبن ےک دو رگوب انببا اور ر ّسا یسک اک لیھک اک ااقند رکبا۔

 وتمارن اور ریغ وتمارن وقوتن وک ےنھجمس ےک ےئلدنمرہج دلی ودویکنلاک
اشمدہہ رکںی۔
https://youtu.be/IUPCZ9oOuk8
https://youtu.be/HSCbqvOFPnM

https://youtu.be/AMhdVpokkVE

رکبا۔

 سائکل ےک بابڈل وک امھگےنیک رسرگیم۔

3

}2

4۔ یقشم ہحفص ربمن 51
1۔ ومجد ےسایک رماد ےہ؟ { یقشم اتکب ہصح ّ اول اک ہحفص

رک ےتچنیھک وہےئ وقب  ،تیمک اور ارساع ےک ارثاب یک انشخت رکبا۔
 ومجد یک واضخت ےک ےئل دنمرہج دلی کنل اک اشمدہہ رکںی۔

 رلی اگری

https://youtu.be/UxCDCvuu0ug

 ساِءلک

https://youtu.be/o889LHUijMI

ربمتس اک رسیتا

 دنیگ اک امھگبا { } rolling
 اسکیت وبرد

ربمن  53اک امہ ربمن 3
 دولھان حطس رپ وچبن وک دیپل ےنلچ یک رسرگیم۔
2۔ دولھان حطس رپ سیِکل وساری ےک دوران سییکل اک بربک
 وھچ یٹ وگیل وک برے وگیل ےس امرےن یک رسرگیم۔
 زیم رپ اتکب رھک رک اتکب وک باےگ بادنھ رک ےنچنیھک یک رسرگیم۔ اتکوبن یک دعتاد اگلےن رپسابیکل وفرا ًرویتک ںیہن۔ ایکس وہج ایک ےہ۔
ںیم ااضہف رکبا اتکوبن وک ابک رپ ابک رھک رک { ڈنبل انب رک} باےگ ےس بادنھ 3۔ دنمرہج دلی ںیم ومجد یک بریتھوہیئ رتبیت ںیم وھکل۔

 ویننٹ ےک دورسے ہیلک یک واضخت ےک ےئل دنمرہج دلی کنل اک اشمدہہ رکںی۔
 ارساع  ،وقب ےک ارثاب اور

دنمرہج دلی ںیم ریغ وتمارن وقوتن یک انشخت ےئجیک۔
 رنیم یک رحکت

ہتھل
ابک زیم رپ ڑکلی اک ڑکٹا ر ھک رک زیم وک ررتاھچ رکےنےس ڑکلی ےک ڑکٹے یک رحکت  وہا رھبے وہےئ ابغرے رپ دوونن یون ےس دباؤ
داانل۔ { یقشم اتکب ہصح ّ اول اک ہحفص ربمن  51امہ ربمن
اور وتمارن احلت اک اشمدہہ رکبا۔
https://youtu.be/WzrWO5_lbS8
https://youtu.be/N6LqeEsqqmQ

ہتفہ

دقر امیپیئ

 ولےہ اک وگہل اور ہالکٹس یک دنیگ رپ اسموی وقب اگلےن رپ دیپا وہےن واےل

 سب

 اکر
4۔ یقشم اتکب ہصح ّ اول اکہحفص ربمن 55اک امہ ربمن2۔
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ربمن امشر

ام ہ اور ہتفہ
ہتفہ
{باب1 -
اجری }

امہ ااستکیب صالںیتیح
تیمک ےک قلعت وک انھجمس۔
 ویننٹ ےک دورسے ہیلکیک اسحیب
وصرب وک انھجمس۔

ااستکیب رس رگایمن
ارساع اک اشمدہہ رکبا۔ اور ےط دشہ افیلص وک ولعمم رکبا۔
 ویننٹ ےک دورسے ہیلکیک واضخت اک اشمدہہ دنمرہج دلی کنل ےس ےئجیک۔
https://youtu.be/Uj_stoVfB5c

 ویننٹ ےک دورسے ہیلکےک

دقر امیپیئ
5۔ یقشمہحفص ربمن 53
6۔ یقشم اتکب ہصح ّ اول اک ہحفص ربمن 53اک امہ ہصحّ 53۔
7۔ ویننٹ ےک رحکت اک رسیتا ہیلک ایبن رکبا۔
8۔ یقشم ہحفص ربمن 52۔

قلعت ےس اسحوبن وک لح رکبا۔
 ویننٹ ےک درسیتا ہیلک انھجمس۔

 باب  51ےک رسرگیم ربمن  9٫4٫1یک واضخت رکبا۔

1۔ یقشم احفصب ربمن  54اور  55یکقشم رکواںیئ۔

 یقشم اسحوبن وک لح رکبا۔
 ریتبا ،راکت یک رحکت  ،امکین ےس ریت یک رحکت ےک لمع رپ ثحب وابمہثح رکبا۔
 ویننٹ ےکرسیتےہیلک یک واضخت ےک ےئلدنمرہج دلی ےک لیثک اامعتسل رکںی۔
https://youtu.be/UZ-hA9Fw9BY
https://youtu.be/nUS1SRJVH8c

باب ربمن  : 2ردنیگ یک اینبدی ااکیئ
4

ربمتس وچاھت

 وخرد نیب اور اےکس وصحّون

 وخرد نیب ےک اامعتسل اک اظمہرہ )(Demonstration

1۔ سادہ اور رمکت وخرد نیب ںیم ایک فرق رکںی۔

ہتفہ

اک اشمدہہ رکبا۔
 ہیلک یک ساخت ااعفلوک

 رسرگیم  5٫1ںیم وموجد ایپر یک یلھج ےک ایلخباک اشمدہہ۔

2۔ ہیلخ ےسایک رماد ےہ؟

 وفڈل اوکسب ںیم ایپر ےک یلھج ےک ایلخب اک اشمدہہ رکبا۔

3۔ ایپر یک یلھج ںیم وموجد ایلخب ےک اشمدہہ یک رسرگیم

 ایپر ےک یلھج ےک ایلخب ےک اطم ہعل ےک ےئلدنمرہج دلی کنل اک اشمدہہ رکںی۔

اک لمع رصتخم ایبن رکو۔

{باب2 -
}

انھجمس۔

https://youtu.be/oLjb28uVc

5

 خلوی یلھج  ،رمکرہ اور خلوی
وضعوچن یک ساخت اور ااعفل ایبن

 رابرب وہ ےک قلعتم ولعمامب ااٹھکّرکبا۔
 ودوی کلیس یک دمد ےس رسرگیم ربمن ،5٫4 ،5٫3اور  5٫5اک اظمہرہ رکبا۔

یقشم ہحفص ربمن9-
4۔ لمع وفند برریی ےس ایک رماد ےہ۔
3|Page

ربمن امشر

امہ ااستکیب صالںیتیح

ام ہ اور ہتفہ
رکبا۔

ااستکیب رس رگایمن

دقر امیپیئ

کت
 ملیو وگاگلیئ ےک قلعتم ولعمامب ااٹھکّرکبا۔
 خعی وضعوچن ےکااعفل ےک قلعتم خڈول ایتر رکبا۔

5۔ خلوی یلھج ےک ااعفلایک ںیہ۔
6۔ ولکرو بالست اور راوبئ روسم ےک

 ہیلخ یک یلیصفت ولعمامب ےکےئل دنمرہج دلی کنل اک اشمدہہ رکںی۔

ااعفل ایبن رکو۔ یقشم ہحفص ربمن6 -
7۔ابنبایت اور ویحاین خلیے یک لکش اُبار رک ھصون ےک بام یک
انشخت رکو۔

https://youtu.be/YpRWqOEhX5c

 اشمورب یک رسرگایمن۔
ِ تھلث ئست
1۔ فلتخم مسق ےک وپدون ےک بیّون وک ااٹھکّ رکبا۔ ایپی ل ج ےک فلتخم
ایلخب اک اشمدہہ رکبا۔
2۔ ا ول با ابڈے یک یلھج اک اامعتسل رکےت وہےئ لمعِ دتا لخ اکرجتہب ااجنم دانی۔

{یقشم اتکب ہصح اول ےک ہحفص ربمن }18

ورک سیت ربمن  8اور ورک سیت ربمن15

)( osmosis
https://youtu.be/B8ihqbbyX84

3۔ ابنبایت ہیلخ اور ویحاین ہیلخےک وضعوچن اکومارہن رکبا اور فرق اک خڈول
ایتررکبا۔
ابتمدل یمیلعت وصنمہب ےایتر رکےن ںیم درہج دلی ارسفان اور اسابڈہ اک اعتون راہ۔
رتحمم اسی ۔یپ ۔بادڈنگی دی دی یپ ا یئ رتایقب ،دابت رپلپسن وےجوپر

رتحمم انی۔ وی وہوسر دی دی یپ ا یئ ااظتنہیم وےج وپر

رتحمم ایضء اقحل ساباررکی اردو راہطب اکر دی دی یپ ا یئ ا سف وےئج وپر
رتحمم دبعارلمیح –امی دابت رچکیلر وےئجوپر
ب
رتحمہم امی۔یب۔ ینف دنب(وگرٹنمن ا ُردو اہیئ اوکسل ثلیسور) ،رتحمم ایضء اقحل ساباررکی اردو راہطب اکر دی دی یپ ا یئ ا سف وےئج وپر رتحمم ضیف ادمح بیطخ  ،وگرٹنمن ا ُردواہبر رپارمئی اوکسل ،ابڈی
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مسغالیت رپہچ/ورک سیت51-

ومضمن  :ساسنئ
امجعت :مہن IX
رول ربمن:
بام :
_______________________________________________________________________________________
1۔ دنمرہج دلی دےیئ ےئگ ایبباب ںیم وتمارن اور ریغ وتمارن وقب یک انشخت ےئجیک۔
۱۔ زیم رپ ریھک وہیئ اتکب ___________________ ۲۔ سلے وبرد)(sleigh boardےس اتلسھپ وہا ڑلاک______________۔
م
چ
۳۔ ریپاوشب ےس ےچین یک رطف ھالبگ اگلبا وہا ا دیم_____________ ۴۔ سیقثل اچل ےس رحکت رکیت وہیئ اکر____________۔
۵۔اسکین وقب ےس ریسّ ےک دوونن انکرون وک ےنچنیھک اک لمع___________________________۔
2۔ لکش اچہپن رک وجاب ںیھکل۔
1۔ دنمرہج دلی لکش وک ویننٹ ےک ےلہپ ہیلک اک اطالق ا ب ےسیک رکو ےگ۔

2۔ لکش ربمن  1اور  2ںیم وتمارن اور ریغ وتمارن وقوتن ےک بام اتبؤ۔

3۔ دنمرہج دلی لکش ںیم ومجد اور تیمک ےک قلعت اک اطالق ا بےسیک رکو ےگ۔

4۔ دنمرہج دلی لکش ںیم اکر ا ےگ یک اجبت رحکت رک ریہ ےہ ایکس وہج ایک ےہ۔
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مسغالیت رپہچ/ورک سیت52-

ومضمن  :ساسنئ
امجعت :مہن IX
رول ربمن:
بام :
_______________________________________________________________________________________
1۔ ویننٹ ےک رحکت اک الہپ ،دورسا اور رسیتا ہیلک ایبن رکو۔
وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
2۔ ومجدےس ایک رماد ےہ؟ دو مثاںیل دںی۔
وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
چ
3۔ اُرپیک رطف ھالبگ اگلےت وقت ویننٹ ےک رسیتے ہیلک اک اطالق ا ب ےسیک رکوےگ۔
وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
4۔" زیت راتفر ےس یتلچ وہیئ ومرٹ سالکیئ ا ہتسہ ےس یتلچ وہیئ سبےس ربادہ اسقنن اچنہپ یتکس ےہ۔" اس ایبن یک واضخت رحتک یک اقب ےک قلعت ےس ا ب ےسیک
رکوےگ۔
وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
مسغالیت رپہچ/ورک سیت53-
1۔ ریغ وتمارن وقب یک دو مثاںیل دو۔
وجاب :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
2۔ رحکت ےک ےلہپ ہیلک اک ابتمدل بامایک ےہ؟
وجاب :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
3۔ رحکت یک دورسے ہیلک یک اسحیب وصرب ںیھکل۔
وجاب :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
4۔ ارساع ےسایک رماد ےہ؟ اوکس ولعمم رکےن اک اضہطب وھکل۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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مسغالیت رپہچ/ورک سیت54-

امجعت :مہن IX
بام :

ومضمن  :ساسنئ
رول ربمن:

1۔دنمرہج دلی ےک انمست وجد اگلںیئ۔
افل

ب

وقب

سکثالر دقمار)(scalar Quantity

ومجد

تیمک Xراتفر

تیمک

ویننٹ اک رسیتاہیلک

رحتک

وڑکیر دقمار)(Vector Quantity

لمع اور ر ِدلمع

ویننٹ اک الہپہیلک

درست وجد

2۔ دنمرہج دلی ےک حیحص اور طلغ ایبن یک اچہپن ےئجیک۔

 .Iاخمفل تمس ںیم اکم رکےن وایل اسکین وقںیت اایشء وک وتارن احلت ںیم برقرار ریتھک ںیہ۔

گ
 .IIابلکٹرک اھکنپ دنب رکےن ےک دعب یھب دنچ وحملن ےک ےئل حمّثا راتہ ےہ ،ویک بکہثہ ومجد ےس قلعت ںیہن رکھثا۔
 .IIIایبن ربمن  2ویننٹےک دورسےہیلک ےس قلعت رکھثا ےہ۔
 .IVلک وقب یسک اایشء رپ اکم رکےن وایل امتم وقوتن اک ومجمہع ےہ۔
لک
3۔ویننٹ ےک رحکت ےک رسیتے ہیلک یک مثاولن وک اےنپ اافلظ ںیم ھییے۔
ویننٹ اکرسیتا ہیلک

مثال51-

مثال52-
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امجعت :مہن IX
بام :

مسغالیت رپہچ/ورک سیت54-
ومضمن  :ساسنئ
رول ربمن:

1۔ دنمرہج دلی خڈول ںیم دےئ ےئگاصتوری ےک ےئل اُوصل ںیھکل اور اےنپ ولمجن وجار شیپ رکںی۔
امشر

وصتری

اقب ِل اطالق ویننٹ اک ہیلک

وجار)(Justification

ربمن
1

2

3

4

5

6
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7

8

9
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امجعت :مہن IX
بام :

مسغالیت رپہچ/ورک سیت56-
ومضمن  :ساسنئ
رول ربمن:

1۔ ابنبایت ہیلخ اور ویحاین ہیلخ ےکوصحن با وضعوچن ےک درایمن فرق رکےت وہےئ اخیل وہگجن وک رپ ےئجیک۔
ابنبایت

ہیلخ اک ہصحّ /وضعہچ

ویحاین ہیلخ

خلوی یلھج
خلوی دویار
خلوی رمکرہ
اموٹئ اکبڈربا
رائسوروم
راوبئ روم
ڈنیسوروم
ولکرو بالست
اغیگل ااسجر
اڈنیو بالکمس ریٹی ویکم
2۔ دنمرہج دلی یک رہفست انبؤ۔
یلھجّ دار وضعےچ

ریغ یلھجّ دار وضعےچ

3۔ دنمرہج دلی ںیم فرق اچہپون۔
ولکرو بالست

اموٹئ اکبڈربا
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امجعت :مہن IX
بام :

مسغالیت رپہچ/ورک سیت57-
ومضمن  :ساسنئ
رول ربمن:

1۔ دنمرہج دِل خڈول ںیم وضع وچن ےک با اور ااعفل وھکل۔

وضع

بام

ااعفل

2۔ دنمرہج دلی ےک بام اتبؤ۔
1۔ ابنبایت ہیلخ اک باوریچ اخہن۔
2۔خلتہکا وتبایئ اک رھگ۔
3۔ ہیلخ اک دریخہ۔
4۔ ہیلخ یک کتمکل {ایمیکیئ} رٹکیفبان۔
5۔ خثہ یک وخد شک ایلھتن۔
6۔ہیلخ یک رپّنیٹ فکٹربان۔
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مسغالیت رپہچ/ورک سیت58-

امجعت :مہن IX
بام :

ومضمن  :ساسنئ
رول ربمن:

1۔ دنمرہج دلی فلتخم ایلخب یک انشخت ےئجیک اور بام اتبےئ۔

1
2

3
4
5
6
7

2۔ دنمرہج دبلیثابایت ہیلخ اور ویحاین ہیلخ ےک وضعن یک ئسادنیہےئجیک۔

3۔ دنمریج دلی ںیم ابنبایت اور ویحاین ہیلخ ںیم وکیئ فرق ےئھکل۔
ابنبایت ہیلخ

ویحاین ہیلخ
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امجعت :مہن IX

مسغالیت رپہچ/ورک سیت59-

بام :

ومضمن  :ساسنئ
رول ربمن:

1۔ دنمرہج دلی لکش وک اچہپن رک رسرگیم اک ںیھکل۔

2۔دنمرہج باال رسرگیم ںیم لکش ربمن  2ںیم ا ول ےک ولحمل یک دقمار ربادہ وہےن یک وہج ایبن رکو۔اور اس لمعاک بام وھکل۔

3۔ دنمرہج دلی ےک درایمن فرق وھکل۔{ یقشم اتکب اکہحفص ربمن }18۔
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مسغالیت رپہچ/ورک سیت15-

امجعت :مہن IX

ومضمن  :ساسنئ
رول ربمن:

بام :
1۔ دنمرہج دلی ںیم فرق وھکل۔ {یقشم اتکب اک ہحفص ربمن}17
رپو ایکرویسٹ

وی ایک رویسٹ

2۔دنمرہج دلی ااکشل ںیم ویک لیثک ہیلخ یک انشخت ےئجیک اور وہج اتبےئ۔

ایپر نیک یلھج ےک ایلخب

بثکرربا
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