
 



 تفہ امجتع ےئرباربج وکرس  

 رایتس اہمراٹش  اوکسیل میلعت و لیھک  ہبعش  رحمک : 
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   راہیج ہبعش زابن داین رٹکی ڈارئ ڈٹپ  ،: رتحمم ڈارٹک المکدویی اوےٹ ار دمریاکرزگ •
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   رفظمدمحم   وتفیص رپوزی رتحمم : راہطب اکر •
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 اھتسنس رپنھب ڈارٹک دسرنش ولکٹچار ، 

 ولپی رشیم رشوڈے،علض رپدشی رپارمئی اوکسل ، وکڈنوھے  داھوڈے  ہقلعت وحیلی علض وپن 

   رتمنیمج:۔

 ذوااقفلر عیفش ادلنی الم )اشنیہ اہئ اوکسل رکاڈ ،علض اس اترہ( 

 ریشنی دمحم رشفی ابابغن)انمجن اردو اہئ اوکسل تج  علض اسیلگن( 

 رویویر:

 اعرم،ڈیہ امرٹس دمین اہئ اوکسل ،وجوشیگری ئبمم ااصنری دمحم  

 میلس ، دمین اہئ اوکسل ، وجوشیگری ئبمم 
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      ۔یک رحتریی ااجزت ےک ریغب  اش عئ ہن ایک اجےئ اہمراٹش وپن دشی

 تفہ ج وکرس رباے امجتع  رب 

 ۔

 ارکام و            رسرپتس رضحات  ۂ دہاایت رباےئ ااسذت

ےس  19-وکوڈ وہج  یک  الیھپؤ  ےک  رمض  ہبلط    زگہتش  وابئ  اسل  ےس  یمیلعت  وطر  ںیہن یصخش  اشلم  ںیم  دترسی  و  درس  رپ  وطر  لمکم 

اس ںیم  یک یتح االاکمن اکوںیش یک ںیہ۔  ےنچنہپ  رطہقی میلعت ےک ذرےعی زایدہ ےس زایدہ ہبلط کت    آف النئ  ,وہےکس۔۔ذگہتش یمیلعت اسل رھب  آن النئ

۔ ااعدہ  2022-2021یمیلعت اسل  ںیمہ اکایمیب یھب احلص وہئ  اک  اس  ااسمل ےنھکیس    اسھت اسھت   وہان رضوری ےہ ںیم ہبلط ن وج ھچک ڑپاھ اھکیس 

 ج وکرس اک اصنب ایتر ایگ ےہ۔ واےل اصنب یک یگشیپ ایتری یک رغض ےس اس رب 

 دونں اک ےہ۔ 30ہی ربج وکرس لک  .1 •

ہی اصنب امجتع وومضمن  ےک  .   امہ وصترات  وک  رسرگویمں یک وصرت ںیم رتبیت دای ایگ ےہ۔اسہقب امجتع ےکںیم   ربج وکرس  .اس 2 •

 ےہ۔ " )ربج(لپاکی   "االاحلظ ےس ایتر ایک ایگ ےہ۔اسہقب امجتع یک درایست اور اس اسل یک درایست وک وجڑن و

 رتبیت دےی ےئگ ںیہ ںیھنج  ابلط آاسین ےس دایتسب واسلئ اک اامعتسل رکےت  3 •

 

ھکی ٹ
ج
۔اس وکرس ںیم ایسی رسرگایمں اور وھچےٹ رپو

 وہےئ ااجنم دے ےتکس ںیہ۔ 

و الصوتیحں وک  املصح ہی اصنب زج اور ذیلی زج ےک احلظ ےس یلمع اخہک )رسرگیم انم( ےک وطر رپ ایتر ایک ایگ ےہ۔ہی یلمع اخہک آومزیش .4 •

 دمرظن رھک رک ایتر ایک ایگ ےہ۔ 

 رسرگیم انیم یک رتبیت وک ذلی ےک اقنط یک دمد ےس ےتھجمس ںیہ۔اس ےس ںیمہ اںیھن لح رکوان ںیم دمد ےلم یگ۔  •

اس یمیلعت اسل ںیم نج  اسہقب امجتع  ےک اابسق ےس قلعتم فلتخم امہ وصترات  رسرگیم انم  ںیم اشلم ےیک ےئگ ںیہ۔ ےیئ ےتھجمس ںیہ:۔آ •

 وصترات  یک وتعیس یک یئگ ےہ، اسہقب امجتع ےک ان وصترات رپ زایدہ زور دای ایگ ےہ۔ 

ےہ۔وحاہل ےک ےیل ، اسہقب امجتع یک اتکب اامعتسل رکن ےس قلعتم ابلط وک دہاایت دی اسہقب امجتع ےک اابسق اک وحاہل  دای ایگ وحاہل :۔          •

 اجےئ 

رسرگیم انم ںیم احلص وہن واےل آومزیش املصح اور ومن اپن وایل الصوتیحں وک   اشلم ایک ایگ  دےی ےئگ :آومزیش املصح •

  وصحایلیب   اور ہقلعتم الصوتیحں ےک اراقت         یک رطف وتہج دی اجےئ۔ےہ۔رسرگیم انم لح رکواےت وتق  آومزیش املصح یک 

امہری دترسی لہس وہ اس ۔ےک ےیل فلتخم دجول،وصترایت اخہک اور فلتخم ااکشل  دی یئگ ںیہ وصترات یک واضتح  :ذنہ نیشن رکی  •

 ےہ۔ 

 

 ےیل ھچک امہ اقنط اور ایکن واضتح  اشلم یک گ



 

 

 

 

اس رغض ےس  ملع ، میہفت، اور االطق اک وتازن ربرقار رےتھک  وہےئ  وساالت ایتر ےیک     وصترات اےھچ ادناز ںیم ھجمس آاجیئ ۔ :آؤ قشم رکی 

ی د ہ اکیپ ںیم لح رکواای اجےئ اتہک ااعدہ ےک اسھت اسھت  ےنھکل یک قشم
ح
عل

 یھب ےئگ ںیہ۔رہ رسرگیم انم ےک یقشم وساالت    وک  ابلط ےک ذرےعی 

 رس لمکم وہن رپ ان اکویپں وک عمج رک ایل اجےئ۔ وہ ۔ربج وک

              

 لم ایک ایگ      اش  اس رغض ےس اعمون وڈیوی کنل،ویک آر وکڈ وریغہ وک  وصترات اےھچ ادناز ںیم ھجمس آاجیئ  زمدی اطمہعل ےک داشک کنل:۔ 

 ہقلعتم وڈیوی رھگ رپ دےنھکی ےک ےیل ابلط وک دہاایت دی اجےئ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                           

اطبل ملع ن وایعق ایک اھکیس اس ابت وک ےنھجمس،اس یک اجچن رکن اور ہبلط وک آدنئہ امجتع ےک اصنب ےس  ذگہتش یمیلعت اسل ںیم  .6 •

 وافق وہن ےک ےئل ہی اصنب ااہتنئ دیفم ےہ۔ 

 ااسذتہ وک اچےیہ ہک رہ اطبل ملع ےک ذرےعی صتخم دشہ اایم یک وصنمہب دنبی ےک احلظ ےس لمکم رکوایئ۔. 7 •

یص وتہج دی ہک اطبل ملع رہ یلمع اخےک )رسرگیم انےم( وک ذباِت وخد لح رکی۔اہجں رضورت وہ واہں ہبلط  ااسذتہ اس اجبن وصخ. 8 •

 یک دمد و رامنہئ رکی۔ 

 ہبلط ےک ےیل دہاایت/ ہبلط ےس گتفگ 

 

آپ ن آن النئ اور درگی ذراعئ ےس اینپ میلعت اجری ریھک یھت۔آپ ےک اس یمیلعت اسل ےک رشوع اایم ںیم اسہقب امجتع   زگہتش اسل  زعزی ہبلط            

 یک درایست اک ااعدہ اور اس اسل یک امجتع ےک اصنب یک یگشیپ ایتری یک رغض ےس ہی ربج وکرس ایتر ایک ایگےہ۔ 

 

دونں رپ لمتشم ےہ ۔  30ہی ربج وکرس ہلمج .1  

وہاگ۔زگہتش یمیلعت اسل ںیم آپ ن وایعق ایک اھکیس ہی ےنھجمس ےک ےیل اور آدنئہ امجتع یک درایست وک ےنھجمس ےک ےیل ہی ربج وکرس دیفم اثتب .2  

دونں یک رتبیت ےک احلظ ےس لمکم رکی۔ ،اس ربج وکرس وک . 3  

اس ںیم دونں ےک احلظ ےس ایتر رکدہ یلمع اکم و رسرگایمں دی یئگ ںیہ۔ .4  

  اخہک لمکم رکن ںیم وکئ دوشاری آےئ وت اےنپ ااتسد ای رسرپتس ےس دمد ںیل۔ یلمع.5

یلمع اخہک ےک وماد وک رتہب وطر رپ ےنھجمس ےک ےیل وڈیوی کنل دی یئگ ےہ۔ اس اک اامعتسل رکےک وصترات وک ھجمس ںیل ۔ .6  

  ےیل اےنپ ااتسد ای رسرپتس یک دمد ںیل۔ وکئ ابت ھجمس ںیم ہن آےئ ای دوشاری وسحمس وہوت اےس ےنھجمس و دور رکن ےک .8



ی د ہ اکیپ ںیم ںیھکل اور اس اکیپ وک دقر امیپئ ےک ےیل افحتظ ےس رںیھک۔
ح
عل

 9.رسرگیم انم ےک یقشم وساالت ےک وجاابت اکی 

.................... اس ربج وکرس وک نسحب و وخیب لمکم رکن ےک ےیل دیل ابمرک ابد                                      

 

 رپدشی ، وپہن 

 

ن

 

ش
ک

 

س

و دنھ و رپ

 

ش

 

سن

ی ک 

 

ن

 

ش
ی ک

 

ش

30راہیج   

 ربج وکرس  

 اسسنئ  لامجتع : تفہ                                                                         ومضمن : رنج

 رہفتس   

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ربمن اخہک یلمع
 یلمع اخہک یک ااکویئں ےک انم 

 ویم 

   

 2،1 وہا ، اپین اور زیم  –دقریت واسلئ   01

 ,43 اجدناروں یک داین  02

 5،6 اجدناروں ںیم ونتع  اور  درہج دنبی  03

 7 دقریت آافت ےک دوران نسح ااظتنم  04

 9،8 احتل اور وصخایصت –ارطاف ںیم اپےئ اجن واےل امدہ  05

 10،11  دقریت اایش ، ااسنن یک ایتررکدہ اایش  –  اایش یک اامعتسل امہرے 06

 12،13 ذغتہی  اور  ذغا 07

 14 اور دلج  اظنم اکدبلی امہرا  08

 15،16 یمسق  یک رحتک اور رحتک 09

 17،18 یمسق یک وقت اور وقت 10

 19،20 وتاانئ  اور اکم 11

 21،22 اسدہ ںینیشم  12

 23،24 آواز 13

 25،26 روینش اور اسہی  14

 27،28 انقمیط  دپسچل 15

 29،30 راگنریگن یک اکانئت 16

   



 10:   یلمع اخہک 

 

 ، زیم یک ہہت ، یٹم ےک ازجا  اور ویہسم یٹم  وہا ںیم وسیگں اک انتبس  اور زںیم ںیم اپین یک میسقت  آےیئ ںیھجمس :

 وہا ، اپین اور زیم    –دقریت واسلئ  1قبس ربمن  یٹھچامجتع  وحاہل :

ذریخہ ےہےسیج ذغا یک ربابدی وک مک ےس مک  رکان ،اپین اور یلجب ےک  ےب اج اامعتسل وک مک رکن رپ زور ،                  ابرش ےک اپین یک   اموحل ےک ظفحت ےک ےیل وکشش رکات: وتمعق الصںیتح

 ادنوزی ، ابناتت یک دھکی اھبل ]رجش اکری [ رکات ےہ ،دیبار راتہ ےہ وریغہ  ۔ 

 آےیئ ذنہ نیشن رکی : 

  وک وہا اور  اپین زیم  ۔ںیہ  ےتہکاںیہن دقریت واسلئ    ےہ ، اپین  اور زیم ےسیج ازجا امہ  وہا  ےیل ےک  رکن  وپری رضورںیت ی اینبد  یک ان اور اقب ےکرکہ ارض رپ اجدنارون 

 ۔ ںیہ  ےتہک ہرک  اوراضفئ رجحی رکہ  ، آیب رکہ   ابرتلبیت

 وہا ےک ازجا   –وہا  

  آیب،  اسیئ ، رفلس ڈائ آ  اسیئ انرٹئونج ڈائ آ  ،ےھچ ریغ اعلم ںیسیگ ،   اسیئ ، آنجیسک ،اکرنب ڈائ آانرٹئونجںیم  وہا رکہ یک  اضفئاپےئ اجن واےل   ارطاف  ےک ارض  رکہ

 ۔   ےہ وہات  دصیف 19 انتبس ہی ںیمریغتمہ  ہرک  ہکبج ےہ  وہیت وہا دصیف 80  رقتابی یک وہا لک ںیم رکہ  اول  ۔ںیہ  وہےت  اشلم وریغہ ذرات  ےک رگد، اخبرات

 : اےس ہشیمہ ذنیہ نیشن رںیھک 

وہا ںیم فلتخم وسیگں اور دورسے ازجا ےک وتازن یک وہج ےس رکہ ارض رپ اجدناروں اک ووجد اقمئ ےہ۔ زدنیگ   

رکہ  ےک ےیل وسرج یک روینش اور رحارت ےک رکہ ارض کت ےتچنہپ اور درگی رضم ازجا وک روےنک ےک ےیل اضفئ 

ی ےہ ۔ رگد  ، ابدل، ربف  اور  ابرش وریغہ رکہ وہ ایک وہج ےس ووجد ںیم آےت ںیہ ۔ 

 

ھکن
 
چ

 ےب دح امہ 

 

 

  



: زیم ںیم اپین یک میسقت   

 رونج سیگ ےک اہ 

  

 
ےنلج ےس وہ  آنجیسک  ےک اسھت اعتلم رکیت ےہ ۔اس اعتلم ےک ہجیتن ںیم اپین    وہ اںیم ی

 احلص وہات ےہ ۔ 

اپین مظنم رطےقی ےس  آیب  دور ےک ذرہعی احلص وہات  ےہ ۔آیب دور وک  اخبرات  اچہپن اک   امہ      اکم رکہ ارض  رپ  

  رحب امظع رکےت ںیہ ۔اس ےک ہجیتن ںیم ابرش وہ رک زیم رپ ےھٹیم اپین ےک ذراعئ ایتر وہےت ںیہ ۔

ےب زمہ وہات ےہ ۔ یئک اایش اپین ںیم آاسین ےس لح وہیت ںیہ ۔اس ےیل اپین وک آافیق للحم ےتہک ںیہ ۔   اپین ےب رگن ، ےب وب  اوردرہج رحارت ںیم اپین یک نیت احںیتل ںیہ ۔ اعم  

 رکہ ارض رپ دایتسب اپین یف دصی انتبس

 دنمسر رحب امظع   97%

 ربف یک لکش ںیم اور درگی زیم ںیم وموجد اپین  2.7%

 ےنیپ ےک ےیل دایتسب اپین /اھٹیم اپین   0.3%

 لک  100%

 زیم یک ںیہت    –زیم  

  ےئل ےک راوتسں اور اکمن،   تعراز اامعتسل اک  زیم  مہ۔ ںیہ  رےتہ رپ زیم ویحاانت ربی امتم اور  ااسنن ۔ ےہ آیت رظن ںیم لکش  یک اٹچونں ڑبی ، یٹم ،رھتپ ںیمہ زیم 

  اور لیت،یٹم اک  دعماینت وایل وہن احلص ےس زیم ۔ ںیہ  رکےت

ی 
گ

 
ن 

 وہات اظرہ ےس  اس ۔ ںیہ  ریتھک  اتیمہ تہب ےیل امہرے س

  ڑسن ےک  ابایقت  ےک ویحاانت ابناتت اور  ہہت یک  اورپ ےس بس  ںیم زیمہتخپ یٹم  یک  ۔  ےہ  وہلیس دقریت  امہ اکی زیم ہک ےہ

  ےیل ےک وہن ایتر ہہت ومیٹ رٹیم یٹنیس ۲٫۵ہتخپ یٹم یک  ۔  ےہ راتہ اجری لسلسم ےس راتفری تسس  لمع اک  ےننب یٹم  ۔ ےہ یتنب ےس

  ےہ یتگل وہن متخ ںیم رعےص مک یٹم ےس وہج  یک اکومں ےسیج ینک اکن اور آدنھ ،    الیسب ۔ ںیہ  وہےت دراکر اسل وںزہار رقتابی

  یک زیم ےیل  ےک افحتظ یک یٹم  ےیل اس۔
ھ
ج

ھھن 
چ

 ےس ابناتت وک زیم رطہقی رتہب ےس بس  ےیل ےک  اس  ۔ےہ رضوری روانک وک 

  یک زیم ےس ڑبےنھ ےک  ڑویں،ھج   درتخ ، اھگس ۔ےہ  انکڈاھ
ھ
ج

ھھن 
چ

 ۔ ےہ وہیت واعق  یمک ںیم 

 الپکٹس یک افشف وبلت ،  اکی یھٹم یٹم ، ھچک رھتپ رکنک،  رتی وسےھک ےتپ اور اپین ےئجیل۔ 

  ےچین ےک ےصح ںیم دنمرہج ابال امتم زیچی ڈال رک اپین ڈاےیل۔  

 

 وبلت اک اورپ اک ہصح اکٹ

 اس ےک دعب اس آزیمے وک ایھچ رطح الہ رک رک رھک دےئجی ۔ 

 دورسے دن اس اک اشمدہہ ےئجیک اور وجاب دےئجی  

 وبلت اک آزیمہ اسیک رظنآراہ ےہ ؟ 

 ایک اس ںیم ںیہت  رظن آ ریہ ںیہ ؟  

  ےچین کت وہتں  ںیم ایک ایک رظن آات ےہ ؟ اورپ ےس 

-ویہسم یٹم :   



سم   ۔ویہےتہک ںیہ   ویہسمر وہیت ےہ اےس ایت ہہتےنلگ ےس یٹم رپ وج ڑسن اجدناروں ےک ذرےعی رمدہ ابناتت اور ویحاانت ےک مسج اک زجتہی وہرک ینعی ان ےک وخرد ینیب 

 انتبس ویہسم اک ںیم اورپ یک ہہت ںیم  ایھچ زرزیخ زیم ۔سم اتیمہ ریتھک ےہ ویہزیم ںیم وہا ےک زگرن اور یٹم ںیم اپین روک رک رےنھک ںیم  ۔زیم وک زرزیخ انبیت ےہ 

۔ دصیف وہات ےہ ۵۰ےس دصیف ۳۰رقتابی    

: قشم رکےت  ںیہ   

دنمرہج ذلی ےلمج حیحص ےیجیک ۔  ۔۱  

یف دص ےہ ۔ 21ا[  وہ ا ںیم وموجد انرٹئونج   

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   

 رونج سیگ ےک اہ  ب[ 

  

 
  اسھت اعتلم رکیت ےہ ۔ ےنلج ےس وہ   اکرنب ڈائ آاسکیئ   ےک وہ اںیم  ی

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  ۔ ںیہ  وہےت دراکر اسل  ۱۰۰۰ رقتابی ےیل  ےک وہن ایتر  ہہت ومیٹ رٹیم یٹنیس ۲٫۵ہتخپ یٹم یک ج[    

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

} اراگن ، آنجیسک ، ژانین  { اافلظ اک اامعتسل رکےک ےلمج لمکم ےیجیک۔   ۔وقنیس ےک۲  

 وفوٹرگایف ںیم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سیگ اک اامعتسل وہات ےہ ۔    

 

س
فلن 

 ا[  

 ب[  ربیق بلب  ںیم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سیگ اک اامعتسل وہات ےہ ۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سیگ دراکر ےہ ۔ اجدناروں وک  لمع سفنت ےک ےیل  ج[    

 ۔ ۳

 

۔ آپ ےک ملع ےک اطمقب اپین ےک فلتخم اامعتسل اتبٹ   

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

؟    س وک اقوب رکن ےک ےیل آپ  ایک ادقاامت رک ےتکسںیہ ۔ دنمرہج ذلی ااکشل ےس ایک اظرہ وہات ےہ ؟ ا۴  



 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

یٹم ںیم وموجد وخردینیب اجدنار متخ وہےیئ وت ایک وہاگ  ؟  ۔۵  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔  ہن   متخ ںیم رعےص مک یٹم۔۶

 

وہ اس ےیل دتاریب اتبٹ   

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ابناتت یک افحتظ اور رجش اکری ےک ےیل آپ اور آپ ےک دوتس ایک رکو ےگ ؟ ۔۷  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 زمدی ولعمامت ےک ےیل کنل : 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186924459458561156?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_

campaign%3Dshare_content 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186916436459521748?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_

campaign%3Dshare_content 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186916839833601146?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_

campaign%3Dshare_content  

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186917087559681157?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_

campaign%3Dshare_content 

 02:    یلمع اخہک 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186924459458561156?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186924459458561156?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186916436459521748?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186916436459521748?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186916839833601146?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186916839833601146?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186917087559681157?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186917087559681157?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content


 اجدناروں یک وصخایصت  آےیئ ںیھجمس :

 اجدناروں یک داین   2قبس ربمن  یٹھچامجتع  وحاہل :

 اظرہی لکش و وصرت ، استخ ، اکم ، وبشخ وریغہ (  اایش ء اور اجدناروں یک  انشتخ رکات ےہ۔   اشمدہہ رکدہ وصخایصت یک اینبد رپ  ) الثم : وتمعق الصںیتح

 آےیئ ذنہ نیشن رکی : 

، ازفاشئ   ںیم یئک مسق ےک ویحاانت اور ابناتت اپےئ اجےت ںیہ ۔امتم ویحاانت اور ابناتت اجدنار وہےت ںیہ۔ وشنامن اک وہان ، لمع سفنت ، ارختساج امہرے ارطاف واانکف  

ئ اجیت ۔ان وصخایصت یک اینبد ریغ اجدنار ںیم ہی وصخایصت ںیہن اپلسن ، وجایب لمع یک الصتیح ، رقمرہ رعہص ایحت ، ایلخت یک استخ ہی اجدناروں یک وصخایصت ںیہ ۔

 رپ اجدناروں اور ریغ اجدناروں  یک امجتع دنبی رک ےتکس ںیہ ۔ 

         :   اجدناروں یک وصخایصت  

بت کت وہیت ریتہ ےہ   امتم اجدناروں ںیم وشنامن وہن ےک ابووجد ویحاانت  یک وشن امن ھچک رعہص کت یہ وہیت ےہ۔نکیل ابناتت یک وشنامن وہ بج کت وہ زدنہ ںیہ    وشن امن  :

 امتم ابناتت ںیم اخص وطر رپ ےنت یک وماٹئ اور اواچنئ ںیم ااضہف وہات ےہ ۔ابناتت ںیم اشںیخ یھب ںیتلکن ںیہ ۔ 

ذجب رکن اور اس ےک اامعتسل ےک دعب ایتر وہن وایل اکرنب ڈائ آاسکیئ وک   :   اجدناروں وک زدنہ رےنہ ےک ےیل آنجیسک یک رضورت وہیت ےہ۔ مسج ںیم آنجیسک سفنت 

 ابرہ اخرج رکن ےک لمع وک"  سفنت" ےتہک ںیہ ۔  

 ارخاج وہات ےہ ۔  یھب :  مسج  ںیم وموجدہ افدس امدوں وک مسج  ےس ابرہ اخرج رکن ےک لمع وک" ارخاج"  ےتہک ںیہ ۔ ھچک وممس ںیم ابناتت ےک ہتپ ڑھجےت ںیہ ہی ارخاج   

اور اس ےک وجاب ںیم  اجدناروں ںیم وج لمع وہات ےہ وہ وجایب لمع ای رد لمع الہکات ےہ   وجایب لمع یک الصتیح اور رحتک :    ارطاف ںیم وہن واال واہعق ینعی رحمک 

 ۔رحمک ےک وجاب  ںیم وہن واےل لمع وک  رد لمع یک الصتیح ےتہک ںیہ ۔ 

 :   ازفاشئ لسن 

   وصتری وک دھکی رک آپ ےک ذنیہ ںیم ایک آات ےہ ؟  رصتخم ولعمامت ےیھکل ۔      

 

 

 

 :    رقمرہ رعہص ایحت

اکی اخص رعہص ےک دعب ان اک فلتخم ابناتت  اور ویحاانت ےک رعہص ایحت فلتخم  وہےت ںیہ ۔

س کت زدنہ راتہ رب۵۰رعہص ایحت متخ وہاجات ےہ ینعی ان یک ومت وہ اجیت ےہ ۔الثم رتش رمغ رقتابی  

 ےہ ۔ 

 :   ایلخت یک استخ 

 اجدنار نج وھچےٹ وھچےٹ  ازجا ےس ےنب وہےت ںیہ اںیھن یہ ایلخت ےتہک ںیہ ۔ےک ذرہعی ااجنم اپےت ںیہ ۔ ایلخت اجدناروں ےک مسج ےک امتم ااعفل وخردینیب 

 "  کی ولخی اجدنار " ےتہک ںیہ ۔ ھچک اجدنار یئک ایلخت ےس ےنب وہےت ںیہ اںیھن"  ریثک ولخی اجدنار " ےتہک ںیہ ۔  ھچک اجدنار اکی یہ ہیلخ ےس ےنب وہےت ںیہ اںیھن

 

 قشم رکےت ںیہ : 

 ۔دنمرہج ذلی ازجا ےک اامعتسل ےیھکل ۔1

 ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ :افل( اگےئ  

 ( وتیسل : ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ب



ج(      دہش یک یھکم :  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔  وجایب لمع یک الصتیح اور رحتک یک وکئ دو اثمںیل ںیھکل ۔) ےسیج ااچکن وہن واےل آواز ےس رپدنوں اک اڑ اجان ( 2

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔ رھچم اور دہش یک یھکم امہرے ےیل رضم ےہ ااسی ویکں اہک اجات ےہ ؟  3

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔  ۔ 4

 

 آپ یک ولعمامت ےک اطمقب ڈکن ےک اامعتسالت اتبٹ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔ ۔5

 

 اینہٹں اگلن رپ وپدے اگ آےت ںیہ اےسی ابناتت یک رہفتس انبٹ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 زمدی ولعمامت ےک ےیل :  

https://diksha.gov.in/play/content/do_31327401592685363219906?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm

_campaign%3Dshare_content 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31327401592685363219906?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31327401592685363219906?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content


        03:   یلمع اخہک                                                   

 

 ابناتت یک استخ ، ابناتت یک امجتع دنبی  آےیئ ںیھجمس :

  دنبیہج اجدناروں ںیم ونتع  اور  در   3قبس ربمن  یٹھچامجتع  وحاہل :

 اکم ےک احلظ ےس رگو دنبی رکات ےہ ۔   اور   اور اجدناروں  یک وصخایصت ، استخ  اایش: وتمعق الصںیتح

 آےیئ ذنہ نیشن رکی : 

  ۔ھچک ابناتت اپین ےک ادنر وت ھچک اپین  ںیہ  وہیت دار ڈریے اویچن ھچک وت۔ھچک ابناتت اھگس یک رطح وھچیٹ  ںیہ  اجیت اپئ ابناتت یک مسق اگل اگل رپ اقمامت  یئک ارطاف  امہرے

  ذغا ےک وطر رپ اامعتسل اک  ابناتت درگیاور ھچک ابناتت   ںیہ  رکےت ایتر وخدھچک ابناتت اینپ ذغاب  ۔ ںیہ  آیت رظن ابناتت ھچک ںیمہ  یھب ںیم راتسگین ۔ ےہ آیت رظن ریتیت رپ

۔ ںیہ  رکےت  

استخ:   یک   ابناتت   

۔ ج  ہصح واال   ادنر ےک زیم اور ہنت   ہصح اک  اورپ ےک زیم ۔ںیہ   وہےت  ےصح دو  ےک ابناتت  رپ وطر ماع   

 اک  وھپل  ۔ ےہ  وہات  جا ےس ہنت ذرےعی  ےک  ڈلٹن ے وھچےٹ  اور ےبمل وہ  ۔ ےہ  ہصح  وخوصبرت اک  ابناتت  ہی :   وھپل  

۔ ےہ  وہلیس امہ اک  لسن  ازفاشئ  ہی ۔  ےہ وہیت  تخاس  اور رگن وصخمص   

  اور درفم  ؛ںیہ  وہےت ےک مسق دو  ےتپ ۔  ںیہ  رکےت ادا   رکدار امہ ہی ںیم ایتری یک  ذغا ۔ںیہ  وہےت  وہےئ  ےلیھپ ےتپ    :ےتپ

ک رم  

  فلتخم ےک وپدے ذغا وک  ، ایتری یک ذغا  اکم اک  ۔ہنت  ےہ  وہات رپ ااصحنر ےنت ااصحنر اک  تخاس  اور اواچنئ یکابناتت   ہنت : 

  ابناتت  وہ   العوہ  ےک  اس ۔ ےہ داتی ااجنم لمعھچک ابناتت ںیم ہی ازفاشئ لسن   ذغا  اک ذریخہ رکان ےہ ۔،    اچنہپان کت وصحں

۔ےہ داتی اہسرا  وک وصحں درگی ےک  

 یک ]رٹم[اٹبن ، میس ۔ ںیہ  وہےت جیب  زایدہ  ےس اکی ای اکی ۔ولھپں ںیم  ںیہ   وہےت  ےک استخ  فلتخملھپ    :لھپ

ںیہ ۔ یہ لھپ ایلھپں  

  ےک ج اچنہپان اورپذجب رکےک  وک امدہ  ذغائ اور  اپین ےس ےس زیم ، دانی اہسرا  وک وپدہ  ۔ ےہ  ریتھک اھتےم وک یٹم ہی  : ج

ج دار رہشی اور ج الص دو یمسق ںیہ ؛ ج یک ۔  ےہ رکیت ریخذ  اک  اذغ ج ںیم ومیل ،  رج اگ۔ںیہ  ااعفل                        

: دنبی  درہج   یک  ابناتت                                        

س  ۔ ںیہ  ےتکس رک ےس آاسین ابناتت یک امجتع دنبی مہ رپ اینبد اس۔ںیہ  ےتکس ھجمس  رپ وطر وفری مہ رفق ںیم ئاواچن  ، استخ یک ابناتت یک اانکف و ارطاف 

ن 

 

ی
ل

انیم   ریکوسل 

  اورھجڑایں    درتخ ۔ ںیہ  یمسق نیت ابناتت یک   ےس احلظ ےک اواچنئ اور اسجتم یک ےنت  ےک  ابناتت ۔ یک دنبی امجتع اسیسنئ  یلہپ ےس بس  یک ابناتت ن   اسدسنئاں

 وپدا 

   : درتخ

 یئک وک ان ۔ںیہ  یتلکن اشںیخ رپ اواچنئ ھچک ےس زیم ںیم ان ۔ںیہ  وہےت  وبضمط اور تخس  ےنت ےک ان۔ ںیہ  وہیت یبمل ابناتت ھچک

  اسہلریثک اور ںیہ  وہےت ڑبے ںیم اسجتم اور وےچنا درتخ ۔ںیہ  ےتہک درتخ وک ابناتت اےسی ۔ںیہ  تگل  لھپ اور وھپل کت اسل

الثم ؛  آم  ، مین ، ربدگ  ۔ ںیہ  وہےت  

:   ھجڑایں   



  اک  ان نکیل ےہ وہیت وھچیٹ   اسجتم اور اواچنئ یک ان تبسنب یک تخدر  یہی ۔ںیہ  یتلکن  اشںیخ  ںیم ان یہ  رقبی ےک  زیم ۔ ںیہ  ںیتاپ وشنامن  رک گل  ےس زیم ابناتت ھچک 

   ۔ ںیہ  ڑبیتھ کت اواچنئ رٹیم ۳ ای  ۲۔ھجڑایں     ےہ وہات تخس  اور وماٹ ہنت

 رر الثم  
ہ ئ

 

کن

۔ںیہ  ھجڑایں ہی الگب ،  اجدنسی  ، اھگرینی ،      

ہ اک  وپدوں ۔ ںیہ  وہےت رہے اور دکچلار دح ےب رپ تبسنب یک  ھجڑویں  اور درتخ ےنت  ےک وپدوں۔ ںیہ ڑبتھ  کت رٹیم ۱٫۵ ےس ۱:   وپدے

 

ی
ص
  اسل دو  ےس  امہ دنچ ایحت رع

۔ ےہ  وہات کت  

:  لیب  

  اجیت لیھپ یہ رپ زیم ںیلیب ھچک ۔ںیہ  یتیل دمد یک  اہسرے ےئل ےک اپن امن  وشنںیلیب ھچک

 لیب ےسیج ارپسگن وک لیب یک ڑککی ۔ ںیہ  وہیتوہائ جی  ںیم ولیبں یسیج الپٹن ینم ۔ںیہ 

  دمد یک اہسرے  ےیل اس  ،  ےہ وہات  ارہ اور رنم ،  دکچلار  دح ےب۔لیب اک ہنت ںیہ  وہےت  ورےڈ

۔ےہ  وہیت  ےس زیتی وشنوامن یک اس ےس  

 

 دنمرہج ذلی رسرگیم  ےیجیک ۔  

رگام ےک وممس ںیم فلتخم ابناتت ےک جیب  عمج ےیجیک۔ ابرش ںیم اںیھن یلھک ہگج ]ےب اکر زیم ، 

 رکیٹی وریغہ [ رپ ڈاےیل۔ 

 قشم رکےت ںیہ 

۔ مہ ںیم وکن فلتخم ےہ ؟ ۔ ۱

 

   اس ےک ارطاف دارئہ انبٹ 

     ا[    ربدگ  ،   آم   ،   ایلم  ،   الگب   

 ب[   اگرج    ،  ومیل   ،   دنقچر    ،   انرلی   

۔ آپ ےک ارطاف ےک اموحل ںیم اپےئ  اجن واےل رمک  ےتپ واےل ابناتت ےک انم ےیھکل ۔ ۲  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

۔ اس اک ایک اامعتسل وہات ےہ ؟ ںیہ  وہےت ورےڈ  لیب ےسیج ارپسگن وک لیب یک ڑککی ۔۳  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   

۔آپ وک ولعمم دشہ ابناتت ےک اامعتسل ےیھکل ۔ ۴  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 

 

 ۔ ۵

 

۔ وپدے یک لکش انب رک اس ںیم   ےتپ ، ہنت ، وھپل ،ج  ، لھپ ہی ازجا داھکٹ   

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زمدی ولعمامت ےک ےیل کنل : 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186925571440641163?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_

campaign%3Dshare_content 

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186925879459841804?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_

campaign%3Dshare_content 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 04:    یلمع اخہک 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186925571440641163?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186925571440641163?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186925879459841804?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186925879459841804?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content


 

 آتف ےک ااسقم  ، آتف اک نسح ااظتنم  آےیئ ںیھجمس :

 دقریت آافت ےک دوران نسح ااظتنم  4قبس ربمن  یٹھچامجتع  وحاہل :

زدنیگ ںیم االطق رکات ےہ ۔ےسیج   ےھکیس وہےئ اسیسنئ وسترات اک روز رمہ: وتمعق الصںیتح

وتمازن ذغا ےک ےیل انمبس ذغائ ازجااک ااختنب ، زیچوں وک اگل اگل رکن اک رطہقی ، وممس ےک  

احلظ ےس ابلس اک ااختنب ، نیعت تمس ےک ےیل انقمیسیط وسئ ]بطق  امن [ اک اامعتسل ، زیت ابرش ، طحق  

 ےس ےنٹپن ] دتارک[ ےک ےیل دتاریب اتبات ےہ ۔ 

 آےیئ ذنہ نیشن رکی : 

 دو  رکدہ  دیپا  یک ااسنن اور  دقریت یک  آتف۔ ںیہ  ےتہک  آتف وک تبیصم  ایسی ۔ ےہ  وہات اصقنن  امسیج اور امیل،   اجین رپ امیپن ڑبے اک  امسج  ای کلم ےس تبیصم  وایل آن اچکنا

۔  ےہ  وہیت  رضورت یک ااظتنم نسح اور وصنمےب وفری ےیل ےک دتریب یک تفآ رکدہ   دیپا یک ااسنن ای دقریت۔ ںیہ  یمسق امہ  

     آتف 

:       ززلہل       

  دبتلی ںیم رہلوںززلےل یک   وتاانئ ہی ۔  ےہ وہیت  اخرج  وتاانئ رپ امیپن  ڑبے ےس وہج  یک رحتک ںیم زیم

  ڑپیت دراڈی ںیم اس اور ےہ  رلزیت زیم ےس وہج  یک سج ۔ےہ رکیت دیپا لچلہ رپ حطس اورپی یک زیم رک وہ

۔ےہ  الہکات  ززلہل  یہ ان   رلز ااچکن اک  رشق ےک زیم ۔ںیہ     

  یھب رخ  ےک ویںدن ۔ںیہ  اجےت وہ ربابد وریغہ  رٹپایں یک اگڑویں رلی ، ےتسا ر،   ،   لپ ریمعت ےس وہج  یک ززلےل

۔ ےہ  وہات  اصقنن امیل اور اجین رپ  امیپن  ڑبے رطح ایس ۔ںیہ  ےتکس دبل  

:  الیسب   

 ےس وہج  یک ابرشدشدی   ۔ےہ  آتف دقریت وایل  وہن  روامن  ابر ابر ںیم داین وپری الیسب

وت   ےہ اجات  لکن ابرہ  ےس انکروں ےک دنی اپین واال   وہن عمج  ںیم دقمار زایدہ  رپ اقمم اکی

  یک اپین ںیم  رہشوں ڑبے رپ وہن ابرش زایدہ  تہب  ۔ےہ  وہیت  دیپا وصراحتل یک الیسب

  ےہ  اجات لیھپ ںیم راوتسں اپین ۔ ںیہ  اجےت رھب ڑگے ےس وہج  یک ااظتنم اناکیف ےک اکنیس

 ڑبے تہب  ےس وہج  یک اس ۔  ےہ اجات وہ دالخ ںیم  رھگوں اور  العوقں ےک اپس سآ اور

   ،  یک زیم۔ ےہ  وہات  اصقنن امیل اور اجین رپ امیپن
ھ
ج

ھھن 
چ

 ےلچ الیسب اور اصقنن اک  ولصفں 

۔ ےہ  وہیت رخاب تحص یک ولوگں ےس وہج  یک ےنلیھپ ارماض  اور امیبرایں  دعب ےک اجن  

  آدنھ: 

  زیت ےس وہج  یک دبتیلی وایل وہن  ںیم وممس ےس وہج  یک ان اور ےکےٹپ  دابؤ زایدہ  ای مک واےل وہن دیپا ںیم وہا 

  اجین ااہتن ےب ۔  ےہ اتچنہپ اصقنن  دشدی وک العوقں اتمرث ےس آدنھ ۔ںیہ   یتلچ آدنایھں اور ںیہ  یتلچ وہایئ  دنت و

۔ ںیہ  اجےت وہ  اتمرث االبغ ذراعئ۔  ےہ وہات اصقنن امیل و  

 

: آگ   یک   گنج   



۔  ےہ ےسیتلیھپ زیتی ہی۔ ںیہ  ےتہک  آگ   یک  گنج   وک آگ  اقوب ےب وایل ےنگل ےس وہج  یک ااسنن ای رپ وطر دقریت ںیم العےق  ےک اھگس ای گنج  

۔ ےہ  اجیت وہ آولدہ  وہا  ۔ےہ  وہات اصقنن رپ  امیپن ڑبے اک  واسلئ  دقریت ےس اس   

 

:      رںیھک  نیشن  ذنہ   ہشیمہ               

۔ ےہ داری ذم  االخیق یک  امتم  مہ اعتون و دمد یک  دورسے اکی ںیم زامن ےک تفآ                         

  راہطب   ےئل  ےک  ااظتنم   ن  اس   ان  دوران   ےک  آتف                               

108  مکحم   اک   آافت   دتارک              102  اوبمینیل           101    ٹ   ربیگی   افرئ             100     وپیل                  

    

 

:  دتاریب  اایتحط   وتق   ےک  آتف           

 

 

۔ اچےیہ   ربانت   اایتحط   ایک   ںیمہ   دوران   اس   ای   بق   ےس   آن   آتف   دقریت ای     رکدہ   دیپا   یک   ااسنن   ہک   دیھکی  آےیئ   

   ۔رںیھک رظن لسلسم رپ ربخوں رپ وی یٹ،   رڈیوی

۔ ںینس  ےس وغر ت االطاع وہئ دی  ذرےعی ےک  ومایمست ۔مکحم   رکی اامعتسل اک  ومابلئ  ، رڈیویرٹیبی ےس ےنلچ واےل    

 www.imd.gov.in  ۔رکی  اامعتسل اک   اسٹیئ  وبی 

رویں  ںیہ   یتکسھکاٹچںین رپ ڈولھان یک اہپڑوں  ےس  وہج  یک ابرش دیدش ای ےنٹھپ ےک ابدولں

 

 

 

 اہسرا  وتق اےسی ۔ ںیہ  ڑپےت رگ ےچین وہ ۔ ںیہ  اجیت ڑپ دراڑی  ںیم اہپڑوں اور ۔ٹ

 انپہرپ اقمم  وفحمظ دورسے یسک  ہکلبںیک رو  ہن ںیم  اکمن ےک رقبی ےک  انکرے ےک دنی رپ آن الیسب ںیم دنیرںیک ۔  ہن ںیم  دانم ےک  اہپڑ ےیل  ےک رکن احلص

،  ںیہ  اجیت ڑپ دراڑی ںیم زیم ،ںیہ  اجےت وٹٹ راےتس ںیم ززلےلوہےئ اپین ںیم ہن یہ ارتی اور ہن یہ اگڑی وک آےگ ڑباھےئ۔ ےتہب  رکی۔ ایقم رپ ئواچنا وت وہںیل ۔نکمم 

  احلص دمد ےس  پمیک ای رمزک ادمادی ۔ ےہ کیھٹ راہتس اک  آےگ ہک ںیل رک اانیمطن  ہی وہےئ اجےت وک اقمم دورسے ےس اقمم اکی ےیل  اس ۔ںیہ  اجیت اڑھک رٹپی یک رلی

  آہل رفو آشت رپ اقمامت ےسیج انشیٹس، رولیے   اتپسہل،    دمرہس ےئل  ےک ےنچب ےس آگ  ۔ ےکس  وہ احلص دلج وریغہ  ادماد  بط  ادتبائ اپین،  ٹکیپ  ےک ذغا  ،دوایئ اتہک رکی

رکی۔  اامعتسل  

 

 

 قشم رکےت ںیہ 



آپ ایک رکو ےگ ۔] وکئ اکی لمع ےیھکل [  ۔۱   

 ا[آپ ےک العےق ںیم آدنھ آن وایل ےہ ۔ ایسی االطع یلم ۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 ب[الیسب یک وہج ےس ولگ  اپین ںیم ےسنھپ وہےئ ںیہ ۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ںیہ رصتخم ےیھکل۔   ۔ طحق ےک ایک  ارثاوہتےت۲  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

آپ وک ولعمم دشہ دقریت اور ااسنن یک دیپا رکدہ آتف اک ادنراج ےیجیک۔۔۳  

 دقریت آتف  ااسنن یک دیپا رکدہ آتف 

  

  

  

 

 

 

تف اٹےنل ےک ےیل آپ ایک رکو ےگ ۔ ۔ااسنن یک دیپا رکدہ آ۴  



۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔ آتف ےک نسح ااظتنم ےک دوران وکیسن دتاریب رکان رضوری ےہ ؟۵  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 زمدی ولعمامت ےک ےیل کنل : 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186072092917761693?referrer=utm_source%3Dmobile%26ut

m_campaign%3Dshare_content 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 05:    یلمع اخہک 

 



 امدہ یک احتل ، شپت اور  احتل ںیم دبتیلی  آےیئ ںیھجمس :

 ت  احتل اور وصخایص–ارطاف ںیم اپےئ اجن واےل امدہ  5قبس ربمن  یٹھچامجتع  وحاہل :

ربق  اور ریغ اایش اور اجدناروں یک وصخایصت ، استخ اور اکم ےک احلظ  ےس رگوہ دنبی رکات ےہ ےسیج داھاگ اور وست ، الص ج اور رہشی دار ج ، وملص : وتمعق الصںیتح

 وملص ربق وریغہ 

 آےیئ ذنہ نیشن رکی : 

   ولعمم دشہ اایش ےک انم ےیھکل ۔۔ان  ونیتں احوتلں ںیم آپ وک  یعبط احںیتل ںیہ ۔ امعئ ، وھٹس ،سیگامدہ یک نیت 

   

ںیم اپین یک نیت احںیتل داھکیئ یئگ ںیہ  ان ےک انم ےیھکل۔   دنمرہج ذلی لکش   

                           

امدہ بج اکی احتل ےس دورسی احتل ںیم دبتلی وہات ےہ اس لمع وک  "امدے یک احتل ںیم دبتیلی  "ےتہک ںیہ ۔  امدہ یک احتل ںیم دبتیلی :      

تل  اح  ینعی وھٹس احتل یک ےئش وک رحارت دےنی رپ وہ  امعئ   اور زمدی رحارت دےنی رپ وہ اھبپ ںیم دبتلی وہ اجات ےہ ۔ ربف وک رحارت دےنی رپ وہ اپین ںیم دبتلی وہ اجات ےہ

ایس رطح ےئش یک شپت مک وہن رپ سیگ امعئ ںیم اور امعئ وھٹس احتل ںیم   اورزمدی  رحارت دےنی رپ امعئ احتل یسیگ احتل ںیم دبتلی وہ اجیت ےہ ۔   ںیم دبتلی وہ اجات ےہ

 دبتلی وہ اجیت ےہ ۔ 

ی اس  شپت انےنپ ےک ےیل شپت امیپ اک اامعتسل رکےت ںیہ ۔شپت   :   شپت اور شپت امیپ   

ی لس
ش

انےنپ ےک ےیل ڈرگی 

روزرمہ یک زدنیگ ںیم اامعتسل وہن واےل شپت امیپ ۔ ااکئ اامعتسل رکےت ںیہ ۔  

اجیت ںیہ ۔ دعماینت زیم وھکد رک اکنیل اجیت ںیہ ۔ دعماینت یک لکش ںیم زیم ےک ادنر  اپئ  داھںیت  



 داھوتں یک وصخایصت:  

  : ورق  ذپریی  

 

   ےتہک ںیہ ۔  ورق ذپریی    اجےت ںیہ اس وصختیص وک داھوتں وک وھٹک ٹیپ رک ان ےک رتپے انبٹ 

 

 

 

 

 

 

داھوتں وک   : ذپریی    اتر  وھٹک 

 اترانب ٹیپ رک ان ےک 

 

  ےتہک ںیہ ۔   ذپریی  اتر    اجےت ںیہ اس وصختیص وک ٹ 

  

 

:  ربق ےک وملص   

   ۔امتم داھںیت مک ای زایدہ انتبس ںیم ربق یک وملص وہیت ےہ ۔داھںیت ربق یک دمعہ وملص وہیت ںیہ 

داھںیت رحارت ےک دمعہ وملص وہیت ےہ۔  :ےک وملص رحارت     

 داھوتں ںیم وصخمص کمچ اپئ اجیت ےہ ۔داھوتں وک وصخمص رگن یھب وہات ےہ۔ 

 



 داھوتں  یک آواز ںیم انھکنھکٹہ وہیت ےہ ۔ اےس داھوتں یک جنگ ےتہک ںیہ ۔

 

 

 قشم رکےت ںیہ   

اایش یک رہفتس دی یئگ ےہ ۔  دنمرہج ذلی ںیم ھچک[1وسال ربمن   

اازئر

 

 ی
ن

 

 ی
سن
 یک وگایلں ،وپاٹمیش ، 

 

ن
 
ھلن

ت

ن ن

 

ن

  ، آویڈنی انرلی اک لیت ، وناشدر ، ارپسٹ ، الحکل ،اپین ،رٹیپول ، اکوفر ،وسڈمی ، یھگ ،

دنمرہج ابال ںیم وکیسن ےئش رسام ںیم ڑکسیت ےہ ۔ ۔۱  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

دنمرہج ابال ںیم وکیسن ےئش امعئ احتل ںیم ےہ۔  ۔۲  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  احتل ںیم دبتلی وہےت داھکی ےہ۔ دنمرہج ابال ںیم وکیسن ےئش وک آےنپ امعئ احتل ےس یسیگ ۔۳

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   

آےنپ وھٹس احتل ےس یسیگ احتل ںیم دبتلی وہےت داھکی ےہ۔  دنمرہج ابال ںیم وکیسن ےئش وک ۔۴  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 وت الھب ۔ [  2وسال ربمن  

 

اتبٹ   

 شپت امیپ ںیم وکیسن ےئش اامعتسل وہیت ےہ ۔ 



 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 امدہ یک احتل ںیم دبتیلی سک وہج ےس وہیت ےہ ۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ںیم وکن وہں ؟ [  3وسال ربمن    

۔ ےھجم وصخمص لکش ںیہن وہیت ۔ ےھجم وصخمص اسجتم ںیہن وہیت۔ ربنت ںیم اےنپ مجح ےک اسموی ہگج ریھگات وہں ۔۱   

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ےھجم وصخمص لکش وہیت ےہ۔ یسک رطح یھب رںیھک وت لکش دبتلی ںیہن وہیت ۔ومہار حطس رپ اڈنںیلی وت ڈریھ اتنب ےہ ۔ ۔۲  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   

ےیھکل ۔  وقس ںیم داھت یک وکن یس وصختیص  وموجد ےہ وہ   ۔ذلی اک ریپارگاف وغر ےس ڑپےیھ اور[  4وسال ربمن    

[ ایم ن ابوریچ اخہن ےک ربیق ہمقمق یک یجنک  وک رشوع ایک وت رمکہ ںیم روینش   آیئگ۔) ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔( ۱  

ن ومیقیس یک رایض ےک ےیل اتسر ےک اتر وک ڑیھچ دای ۔) ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔(   آاپ[ ۲  

آواز آئ ۔)  [ ایم ن آاپ ےک ےیل اچےئ انبن ےک ےیل ربنت سیگ ےک اورپ راھک اور ااچکن ایم ےک اہھت ےس رکش ےک ڈےب اک ڈنکھ ےچین رگا اور زوردار ۳

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔( 

   اک ایم وک اکٹھج اگل ۔) ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔(  [ سیگ رپ رےھک  وہےئ ربنت۴

 وت  الھب ۔  [5وسال ربمن 

 

 

۔اتبی  

 ا[  داھںیت اہک اپئ اجیت ںیہ ؟  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 اور ان ےک اامعتسل ۔ 

 

 ب[ روزرمہ یک زدنیگ ںیم اامعتسل وہن واےل دو داھوتں ےک انم اتبٹ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  



۔ااسی ویکں ؟  [ 6وسال ربمن    

 ا[ ربیق آالت ںیم اتہبن یک اتر اامعتسل وہیت ےہ۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 ب[ وکرک اک ڈنیہل الپکٹس اک وہات ےہ ۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 اتسر ںیم  الیٹس یک اتر ےک اجبےئ ررب یک اتر اامعتسل یک اجےئ وت ایک وہاگ ؟ ج[

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 رسرگیم ےیجیک۔ 

 احتل ںیم وہن وایل اےنپ وادل اصبح ےک اسھت ہی لمع ےیجیک ۔اکی رتشطی ںیم ومم ےک ڑکٹے ےیجیلاور ارپسٹ ےک رچاغ  ای  ومم یتب ےک ذرہعی رحارت دےیجی۔ومم یک

 دبتیلی اک وغبر اشمدہہ ےیجیک ۔اور اےنپ ایبض ںیم ےیھکل ۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 

 

 زمدی ولعمامت ےک ےیل کنل :  

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186926599782401164?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_

campaign%3Dshare_content&contentid=do_313018692769978240116 

 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581846130688240509?referrer=utm_source%3Dmobile%26

utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186928103751681638  

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581846130688240509?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186928103751681638
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581846130688240509?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186928103751681638


 

 06:    یلمع اخہک 

 

 امہرے اامعتسل یک دقریت اایش ، ااسنن یک انبئ وہئ اایش    آےیئ ںیھجمس :

 امہرے اامعتسل یک اایش    6قبس ربمن  یٹھچامجتع  وحاہل :

  افشف  ریغ  اورافشف   ،للحم ریغ  ، للحم دی   -زیچی ےسیج ےہ  رکات دنبی امجتع یک  اامعل اور  اجدناروں ، زیچوں رپ اینبد یک  وصخایصت اظرہی : وتمعق الصںیتح

  ایحیت ریغ اور ایحیت ےک اموحل لیب ،  وایل ڑبےنھ اجبن یک اورپ  ، لیب زنیم ،  ھجڑایں  ابناتت ،  وپدے، ںیہ ۔ وہیت  ںیہن دبتلی دوابرہ وج  اور  ےہ وہیت  دبتلی  دوابرہ وج دبتایلیں 

  وریغہ رحتک دوری  اور،  دارئوی   یطخ   رحتک ، قلعت اک  ازجاء 

 آےیئ ذنہ نیشن رکی : 

 زیچی انبئ اجیت ےس یئک ےئش یہ  ۔اکیاخص انبوٹ وہیت ےہ  وصحں یک  ان ےکلکشزیچ وں یک وصخمص  ۔اایشء ےس یتنب ںیہ ی زیچ  ۔دینیب ذرات ےس ینب وہیت ںیہ راایشوخ 

۔ہیکت وریغہ ، ئراض ،  روامل،   ی ڑاس ، داھاگ ،  ڑپکا  ےس  سالثم    اپک۔ںیہ     

اپین ،  یٹم ابناتت ،   الثم ۔دقرت ںیم اپئ اجن وایل اایشء وک دقریت اایشء ےتہک ںیہ  :  دقریت اایش  

ریغ ایحیت اایش     اایش  اورایحیت ۔دقریت اایشء ےک دو امہ یمسق ںیہ     

ایش  ا اور ابناتیت ایشااسقم ںیہ ویحاین ا دو ےک اایش  ایحیت ۔ ےتہک ںیہ   "اایشایحیت  "اروں ےس احلص وہن وایل اایشء وک: اجدن اایش ایحیت    

الثم زبسی رتاکری   ۔ اںیہن ابناتیت اایشء ےتہک ںیہ ہی وج اایشء ابناتت ےس احلص وہیت ےہ    اایش  :  یت ابن   لھپ،   

 

ہریغو اون  ،  دودھ وج اایش ویحاانت ےس احلص وہیت ےہ  اںیہن   ویحاین اایش  ےتہک ںیہ ۔ الثم  : اایش   ویحاین    

 



اپین اجدناروں ےس  ، یٹم ،   وہا :  یت اایش ریغایح   احلص  

ےتہک  " ایحیت اایشء اںیہن   "ریغ ںیہن وہےت  ۔ںیہ   

 

  

 

دلج رخاب وہن واےل ولھپں اایش   انزک  ۔ےتہک ںیہ  اایش "ااسنن یک انبئ وہئ  "وک ےئشدایتسب دقریت اایشء رپ فلتخم لمع ےک ےجیتن ںیم ےننب وایل  :  اایش ااسنن یک انبئ وہئ  

وریغہ وک گنکیپ یک رضورت   اس ےیل ڑبے ڑبے ڈےب اور رھتوموکل اامعتسل ےیک    ۔وہیت ےہ 

روک اور   آب ہی ۔اجےت ںیہ  اس   ۔اور آاسین ےس ان اک لقن و لمح وہ اتکس ےہ ۔ےکلہ وہےت ںیہ 

ےئل ان اک اامعتسل ڑباتھ اج راہ  ۔ ےہ  

  

:  لقتسم دبتیلی   

  دوابرہ ینعی  یئن اایش    ےس  انبےت وتق فلتخم ایمیکئ اامعل یک وہج ےس ازجاء یک وصختیص دبتلی وہیت ےہ ہی دبتیلی ایمیکئ اعتلم یک وہج ےس وہیت ےہ ااسنن یک انبئ وہئ اایش 

۔ ےتہک ںیہ "   لقتسم دبتیلی "  احلص ںیہن وہیت اس ےیل اس وک اینبدی اایش   

 قشم رکےت ںیہ :  

دقریت اور ااسنن یک انبئ وہئ اایش ںیم درہج دنبی ےیجیک۔  ۔ دنمرہج ذلی اایش یک۱  

 ڑکلی ، اپکس ، ٹنمیس ، لپچ ، اکچن ، یٹم ، اٹنی ، لھپ ،   دودھ ، الپکٹس ،رھکای ، ولاہ ، وہا ، نگ 

   دقریت اایش 



۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 ااسنن یک انبئ اایش  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔ دنمرہج ذلی اایش ےس وکیسن ااسنن یک انبئ وہئ اایش انب ےتکس ںیہ ۔ ۲  

 ا[ یٹم 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 ب[ ڑکلی  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔ ااسی ویکں ؟  ۳  

 ا[ رتی ےس اکچن ایتر یک اجیت ےہ نکیل اکچن ےس رتی ںیہن ۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اامعتسل ہن ایک اجےئ ۔  اجب[  ریغ ایحیت ازجا اک ےب  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 دبتیلی ۔ روزرمہ زدنیگ ںیم دقریت  ۴
 

ت ت

ےیھکل ۔]وکئ دو [   اثمںیل وایل تسم  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

   ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 زمدی ولعمامت ےک ےیل کنل :  

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186071076290561743?referrer=utm_source%3Dmobile%26ut

m_campaign%3Dshare_content 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186071076290561743?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186071076290561743?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content


 

 

 

 

 07:    یلمع اخہک 

 

 واٹنم ، دعماینت ، رچیب دار اایش ، رپونیٹ      ، اور ذغائ ازجا ذغتاییت امدے  آےیئ ںیھجمس :

    ذغا اور ذغتہی  7قبس ربمن  یٹھچامجتع  وحاہل :

 اسیسنئ وصترات اک روزرمہ زدنیگ ںیم االطق رکات ےہ ۔ ےسیج وتمازن ذغا ےک ےیل انمبس ذغائ ازجا اک ااختنب   ےھکیس وہےئ : وتمعق الصںیتح

 آےیئ ذنہ نیشن رکی : 

  مسج  ، وشنامن یک مسج،  رکان احلص وتاانئ ۔ںیہ  رکےت اامعتسل اک  اپین اور ذغا ےیل  ےک دےنی ااجنم ااعفل فلتخم اجدنار

   رکان  دماتعف یک  ارماض  اپہن ااجنم اک  ااعفل روزرمہ ےک

  امہ ےک ذغا امہری اایشء دار رےتش اور دعماینت،   واٹنم ، نیٹ ورپ ، رچیب ،  اشنہتس :   اایش   ذغائ   اور   امدے   ذغتاییت 

۔  ںیہ  دےام اییتذغت  

  {     اکروباہیئرٹی }      اشنہتس   -  زج ذغتاییت    واال   دےنی   انئ  ا   وت 

یم  ذغا امہری ےئل  اس ۔ےہ  وہیت  احلص ےس ہتساشن ںیمہ  ہی  ۔ےہ  وتاانئرضورت       امہ  امہری   رپ وطر  اخص ں  

۔  ںیہ  وہیت  اشلم زیچی یسیج ،   یٹ و ، ر  اپچیت،   اچول   

 

  ذغا وج مہ ۔ےہ  وہیت  احلص وتاانئ تہب  وھتڑی ںیمہ یھب ےس اایشء دار یبرچ رطح یسیج ،نھکم یھگ ،   لیت  اایشء   دار رچیب  

 اامعتسل اک  ولیکریولک ےیل ےک  امیپشئ یک رحارت۔ ےہ  وہیت احلص وتاانئ ںیم لکش  یک رحارت ںیمہ ےس ان ںیہ  اھکےت

۔ ےہ اجات ایک   

  ےک  ااعفل ایحیت درگی اور رکان ایتر ایلخت  ےئن ہگج یک وھپٹ وٹٹ  وایل وہن ںیم مسج،   ےیل  ےک وشنامن   [ رپونیٹ ایمحلت ]   

۔ےہ  وہیت احلص ےس ذغائ اایش یسیج اڈنے  ،  وگتش ،  زیچی وایل ےننب ےس دودھ  ، دودھ ، داولں ںیمہ ایمحلت  رضوری ےئل     

  ہی ۔ےہ وہیت رضورت یک اایش  ہشی دار ر اور نیتایح  ،دعماینت ےئل  ےک ااعفل ایحیت رضوری  دورسے ےک مسج  اور وقت دمتعف  الخف ےک ارماض   ایحنیت   اور   دعماینت 

۔ ےہ  وہیت احلص ذرہعی ےک  ولھپں اور زبسویں ےس وطر اخص ںیمہ  

 



 

 ذغائ ذراعئ  اور مسج ںیم ان یک یمک ےس وہن وایل امیبرویں ےک قلعتم ولعمامت ذلی ںیم دی یئگ ےہ ۔ 

یمک ےس وہن وایل  

 امیبرایں  

 دعماینت   اامعتسل  ذراعئ 

اایمین ، لسلسم اکھتن اک 

 ااسحس

وگتش ، اپکل ، بیس  

 یقنم   

مسج ےک رہ ہصح کت آنجیسک  

 اچہپان  

 ولاہ 

داتن رخاب وہان ،  

 ڈہایں رنم اور زمکور وہان  

دودھ ، دودھ ےس ےننب  

 وایل زیچی ،  

 رہے زبسایں ، وگتش 

 میشلیک اور افوفسرس   داوتنں اور ڈہویں وک وبظمط رکان  

گاا  

 

 ی
ھن

گ

، یلھچم ،   یقنم ، ایلھپں 

کمن ،دنمسر ےس  

احلص وہن وایل ذغا ئ  

 اایش 

وشنامن رپ اقوب ،مسج ںیم وہن  

 وایل ایمیکئ ااعفل وک زیت رکان  

 آویڈنی  

کمن ، زیچ ]رینپ [ ، زبس   الضعت یک زمکوری  

وتپں وایل زبسایں ،  

 داںیل ، لھپ 

مسج ںیم اپین اک وتازن اقمئ رکان ،  

 ااصعیب اظنم اور الضعت  

 ےک ااعفل اجری رانھک ۔ 

 وسڈمی اور وپاٹمیش 

واٹنم ذپری لح ان ںیم اپین  [۲ واٹنم ذپری لح ںیم اپین [۱: ایحنیت دو مسق ےک وہےت ںیہ ۔ }واٹنم {   ایحنیت    

  ےیل اس۔ںیہ   وہےت  اخرج  ےس مسج  ذرےعی ےک ےنیسپ  اور اشیپب وہ  ۔ںیہ  ذپری لح ںیم اپین  ہی ینعی ںیہ  وہےت لح ںیم اپین"  یس"  اور یب  "  " نمواٹ   :    واٹنم   ذپری   لح   ںیم  اپین 

۔  ےہ  رضوری  وہان دایتسب لسلسم اک  ان  

 ،   اے  ،  ےک ۔واٹنمےہ  اجات وہ ریخہذ اک  ان ںیم سج  ۔ںیہ  وہےت لح ںیم رچیب یک مسج ینعی  اایشء دار رچیبوہ   وہےت ںیہن لح ںیم یناپ واٹںیم ہی :     واٹنم   ذپری   لح   ان   ںیم  اپین 

ےت ںیہ ۔وہ ذپری  لحان  ںیم اپین ای   اور ڈی   

 

 ںیم اھچھچاور دیہ اجدنار ینیب وخرد دنم افدئہ واےل  رکن دبتلی ںیم دیہ وک دودھ  : رپوابویئکٹ 

ابویئکٹ  رپو ےک مسق یئک  ۔ںیہ  ےتہک "  ویبکیٹ رپو "  وک اجدناروں ینیب  وخرد دنم افدئہ ان ۔ںیہ  اجےت اپےئ

  ےک  تحص امہری رانہ واہں  ںیم دعتاد  انمبس اک  ان ۔ ںیہ  رےتہ ںیم آوتنں امہری ںیم دعتاد  یک الوھکں

۔ ےہ رضوری ےئل  

 



 

  ےتہک   ذغتہی   زری   اےس وت وہ ہن اشلم ازجاء  ذغائ ںیم دقمار رضوری  ےیل ےک  مسج ںیم وخراک  امہری ارگ  :    ذغتہی   زری 

  اامعتسل اک  وخراک  زایدہ   ےس رضورت  نکیل  ۔ںیہ  وہےت اکشر اک ذغتہی   زری ےچب وت ےلم ہن  اذغ ںیم دقمار انمبس ۔ ںیہ 

ےہ ۔   اجات وہ   "   رب ذغتہی  "  وت اجےئ ایک   

  یلت یک ابزار زین اایش  ذغائ وہئ یک  کیپ  ےس وخوصبریت توابشم  انبےئ ےنب،    سپچ ،  ربرگ،  ونڈزل ، ٹیلکاچ  :  وفڈ  کنج

۔ ےہ  آیت دنسپ ںیمہ زیچی ایسی ےئل ایس  ۔ںیہ  وہےت وسحمس دار زمے تہب ریغہڈا  ایجھب و و ےسیج اایشء ذغائ وہئ   

  دیپا رپاشیاینں فلتخم اور ےہ  وہات  ذغتہی رب اور ذغتہی  زری  ےس یمک یک امدوں ذغتاییت  اور واٹنم  ، رپونیٹ ںیمہ ےس اھکن زیچی یک رطح اس  رک وھچڑ  ذغا ذغتاییت  اور وتمازن

۔  ںیہ  وہیت  

:  ذغائ اایش ںیم الموٹ        

۔  ذغائ اایش رفوتخ رکےت وتق  زایدہ انمعف  احلص رکن ےک ےیل اس ںیم یتسس ےئش المئ اجیت ےہ ۔ اس وک  " ذغا ںیم  الموٹ  " ےتہک ںیہ   

ویٹ ذغا ہن اھکیئ ۔ ذغا ںیم الموٹ ےک ےیل اامعتسل وہن وایل ےئش زرہیلی ای تحص ےک ےیل رضم وہ یتکس ےہ ۔ذغا ںیم الموٹ رکان اقونین رجم اور رحام ےہ ۔ الم  

 ذغائ اایش  اور اس ںیم المویٹ امدہ دنمرہج ذلی ںیہ ۔ 

اٹنی اک وفسف ، رسخ دکہ  اکوفسف   –الل رمچ                     اپین ، ویرای ، ااٹسرچ  –دودھ    

ے ےک جیب  –اکیل رمچ 

ت

ی
 
ن
 
 ی
پ

دوھن اک وسڈا ، اکذغ یک دگلی  –آسئ رکمی                          

رسیخ املئ اگر ےک رھتپ ، رکنک –ومگن یلھپ ےک دان                    ابرکی دیفس رکنک  –اچول   

 قشم رکےت ںیہ  

 وت الھب ۔۔۱

 

ا[ ذغتہی ےسک ےتہک ںیہ ؟  اتبٹ   

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ب[  ذغائ ازجا ےس ےنلم وایل رحاریت وتاانئ سک ااکئ ںیم انےتپ ںیہ ؟  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ج[ دعماینت ےسک ےتہک ںیہ ؟ 



۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   

  وہ اجےئ ۔ ا[  مسج ںیم آویڈنی یک یمک    ۔وت ایک وہاگ ؟ ۲

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ب[  مسج ںیم واٹنم  اے  یک یمک  وہ اجےئ ۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   

۔ دنمرہج ذلی احتل ںیم آپ وکیسن ذغا ئ ازجا اک اامعتسل رکو ےگ ۔ ۳  

 ا[ ریبی ریبی امیبری وہئ ےہ ۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ارکسوی امیبری یک العامت رظن آ ریہ ےہ ۔  ب[  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔ دنمرہج ذلی اایش یک ذغائ ازجا ںیم درہج دنبی ےیجیک ۔ ۴  

، رتنسہ ، یلھچم ، لیت ، اگرج  آول ، یھگ ، رینپ ، وہیگ ، دال ، وگتش ، اتیپپ ، اڈنے ، رویٹ ، ڑککی  

 اشنہتس ]اکروباہدیئرٹی[  رچیب دار اایش  ایحنیت ]واٹنم [  رپونیٹ ]ایمحلت [  دعماینت 

     

 

 

 

۔ لمع رکےک دےیھکی ۔ ۵  

ںیم دہش ےک دنچ رطقے ڈاںیل ۔اخصل دہش اپین یک ہہت ںیم عمج وہ اجات ےہ اور المویٹ دہش اپین ںیم لح ذپری وہات ےہ ۔  اکی افشف اکچن ےک الگس ںیم اپین ےیجیل۔اس  

 دہش المویٹ ےہ ای ںیہن ےیھکل              ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔وماٹےپ ےس ےنچب ےک ےیل آپ ایک دتاریب اایتخر رکو ےگ ۔ ] وکئ اچر [  ۶  

 ا[۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  



 ب[۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ج[۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   

 د[۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔ اخیل ہگج لمکم ےیجیک۔ ۷  

 ا[  ذغتاییت امدہ حیحص انتبس ںیم ہن انلم اس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےتہک ںیہ۔      

ہ دقمار ںیم ذغا اامعتسل  رکن رپ  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہات ےہ ۔ ب[  رضورت ےس زاید  

 ج [  ایسی اایش ےس مسج وک امتم رضوری ذغتاییت امدہ احلص ہن وہن یک وہج ےس  اس اایش وک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےتہک ںیہ ۔ 

۔ ۸

 

۔ دودھ ںیم الموٹ یک انشتخ ےک ےیل وکئ اکی لمع اتبٹ   

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   

: امت ےک ےیل کنل زمدی ولعم  

 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581846130688240509?referrer=utm_ 
source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312490069714 
63270422411 
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581846130688240509?referrer=utm_ 
source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186928397 
762561151 
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581846130688240509?referrer=utm_ 
source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186928514 
498561764                                               

 زری ذغتہی ، وماٹاپ  

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186928759767041639?referrer=utm_sourc 
e%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content 

-   ذغائ اایش ںیم الموٹ  

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186928867573761274?referrer=utm_sourc 
e%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content 

 

 



 

 

08-یلمع اخہک    

اکدبلی اظنم یک رعتفی ، ڈہویں یک یمسق      آےیئ ںیھجمس:       

امہرا اکدبلی اظنم اور دلج   8امجتع مشش ،قبس ربمن    وحاہل:   

اجدناروں اور اامعل یک انزمد ںیلکش /ولف اچرٹ انبان ےہ۔ ےسیج وھپل ےک ےصح،ڈہویں ےک وجڑ ، اھتنرن اک لحم،آیب رکچ وریغہ۔   وتمعق الصںیتیح:  

ااء یک   اظنم ےک ادنروین   زین مسج ےک  واال    ےنی مسج وک وصخمص لکش اور اہسرا د اکدبلی اظنم:  

 

ض
ع
اظنم    ی واال اظنم اکدبل رکن    افحتظ   ا

۔ الہکات ےہ   

  کی ےک ےنلم ےس ا   ں وی امتم ڈہ ۔ ےہ     وہیت ڈہی فلتخم    رہ   ۔ ںیہ   وہیت   ینب   لکش یک   یہ   کی ا   ں ای امتم ڈہ   اجن وایل   اپئ   مسج ںیم   امہرے 

اظنم اتنب    ی ےس لم رک اکدبل   ں وی ڈہ   ی اور رک   ں وی مسج ےک امتم ڈہ    ےہ وہج ےس مسج وک لکش احلص وہیت   یک   اھےچن ڈ   ۔ ڈاھہچن اتنب ےہ 

بج    وہےت ںیہ   یت ایح ایلخت    ےک   ں وی ےہ ڈہ   دو امہ ازجا ےس لم رک یتنب   ں ای ڈہ   ۔ وہیت   کچل ںیہن   ےہ ان ںیم   تخس وہیت   ں ای ڈہ ۔  ےہ 

  ںای ےس ڈہ     میشلیک   ۔   ںیہ   یتنب   ں ای رک ڈہ لم    امدوں ےس  یت ایح   ریغ   اور کمن ےسیج   ت دعماین   یسیج    افیفس میشلیک   ،   اکروبین   ہک میشلیک 

۔ ںیہ   وبضمط وہیت   

اہکں    امہرے مسج ںیم   ں ای ڈہ   ہی   ۔   ںیہ   اچر یمسق   ڈہویں یک    انبوٹ ےک احلظ ےس  یک   ں وی وموجد  ڈہ   امہرے مسج ںیم ڈہویں یک یمسق:  

۔ ےس ثحب ےئجیک   لیہس   ای دوتس    اس وموضع رپ اےنپ   ںیہ   

 

 

 

 وجڑ :  سج اقمم رپ دو ای دو ےس زایدہ ڈہایں  جی وہئ وہیت ںیہ اس اقمم وک وجڑ ےتہک ںیہ ۔ وجڑ دو مسق ےک وہےت ںیہ ۔ 

ڈہویں یک رحتک وہیت ںیہ  الثم اہھت ریپ یک ڈہایں  :       ۔ رحتمک وجڑ 1  

ریغ رحتمک وجڑ   : ڈہویں یک رحتک  ںیہن وہیت  الثم وھکڑپی یک ڈہایں  ) الچن ڑبجا وھچڑ رک (  ۔  2  

: ی قشم رک   آےیئ   

 وھچیٹ ڈہایں 

 

 ےب اقدعہ ڈہایں 

 

 یبمل ڈہایں 

 

 

 یٹپچ ڈہایں 

 



رک ان ےک انم ںیھکل۔   دمد ےس  اجونروں وک اچہپن   یک   وچنں ڈاھ   ںیم   وں ری وصت   یئگ   ی د   ےچین   : 1وسال    

۔ وھکل    اےنپ اافلظ ںیم   ؟  ہن وہ وت   ں ای ڈہ   ارگ امہرے مسج ںیم   :   2وسال    

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   

اک ومازہن    بملئ   یک   ں وی اور ڈہ   وادلہ ےک اسھت درہاےیئ   ، وادل   ، اھبئ نہب ،   اےنپ لمع    یہی اب    انیپ   ئ بمل   یک   ں وی ڈہ   یک   وں اور ریپ   ےل رک اےنپ اہوھتں   ٹپ   شئ امیپ   کی ا   :    3وسال  

۔ دجول لمکم ےئجیک   یک   لی دمد ےس ذ   ولعمامت یک   احلص وہن وایل    ۔ ےئجیک   

 

 ڈہایں 

 ڈہویں یک بملئ مس ںیم 

 

 وخد یک 

 

 اھبئ/نہب 

 

 وادل 

 

 وادلہ 

 اہھت یک ڈہایں 

 ریپ یک ڈہایں 

    

    

: وجڑایں اگلیئ۔ 4وسال ربمن    

 وتسن افل  وجاب  وتسن ب 

۔ہضبق دار وجڑ  1  افل۔ انٹھگ    

۔دنیگ اور ایپہل امن ڈہی  2  ب۔الکئ    

ے واال  وجڑ  3  ج۔دنکاھ 

 

 شلی
 ھن
ت

۔   

 

 زمدی ولعمامت ےک ےیل کنل: 

https://diksha.gov.in/play/content/do_312604667564204032219163?referrer=utm_source%3Dmobile%26ut

m_campaign%3Dshare_content 



09  –یلمع اخہک    

 

۔ یمسق   رحتک اور رحتک یک   رظن آن وایل   ںیم   روزرمہ زدنیگ ، تک  رح آےیئ ںیھجمس:    

یمسق   رحتک اور رحتک یک   ،   9قبس ربمن    مشش امجتع:   وحاہل:    

ازجاء اک قلعت    یت ایح   ریغ     اور یت اموحل ےک ایح   ےسیج   ۔ رکات ےہ   ی امجتع دنب   اجدناروں اور اامعل یک ،   وں رپ زیچ   د اینب   یک   ت وصخایص اظرہی    :  وتمعق الصںیتیح 

۔   ہ رحتک وریغ   ی اور دور   وی ارئ ۔یطخ،د رحتک ،   

۔ رحتک ےتہک ںیہ   وک ےش یک   ہگج لقتنم   ی ہگج ےس دورس   کی ا   رقمرہ وتق ںیم   ےش یک   یسک   ۔ ےتہک ںیہ   وک مہ رحتمک زیچ   زیچ   وہئ   رحتک رکیت آےیئ ذنہ نیشن رکی:     

 

 

۔ ےہ   رحتک ںیم   ہک وہ زیچ   ےہ رظن آےئ وت اہک اجات    لسلسم ہگج دبتل   زیچ   اشمدہہ رکن واےل وک ارگ وکئ   

۔ ومسقں وک ےتھجمس ںیہ   رحتک یک   آےیئ    

-: رحتک    یطخ     

یطخ    ۔ ےہ   رحتک الہکیت   یطخ   یک   اس ےئش   ہی وہ وت    تمس ےس رفس رکیت   یہ   کی ا   ای   ںیم )دیسھ( طخ    یہ   کی ےش ا   ارگ وکئ            

۔ ںیہ   دو یمسق   رحتک یک   

: رحتک    یطخ   ں سکی ۔ 1  

رحتک ےتہک    یطخ   ں سکی وہات ےہ وت اس رحتک وک     ی وہا افہلص  بج لسلسم اسمو   ایک   ط   وتق ںیم   ااکئ   ےعی ےش ےک ذر   یسک              

۔   ںیہ   

ریغ سکیں یطخ رحتک:   -2  

۔ رحتک ےتہک ںیہ   یطخ   ں سکی   اس رحتک وک ریغ   یک   وہا افہلص  لسلسم دباتل ےہ  وت ےئش   ط ایک   وتق ںیم   اکئ ا   ےعی ےش ےک ذر   ارگ یسک             

اس رحتک یک دنمرہج ذلی یمسق ںیہ ۔ یک رحتک طخ میقتسم ںیم ہن وہ وت  اےس " ریغ یطخ رحتک " ےتہک ںیہ ۔   : ےئش ریغ یطخ رحتک       

 



۔ ازتہازی رحتک :  ازتہاز یک وہج ےس احلص وہن وایل رحتک وک " ازتہازی رحتک " ےتہک ںیہ ۔ 1  

 

رقمرہ وہفق ےک دعب  اکی وصخمص ہطقن    ۔ دوری رحتک : سج رحتک ںیم ےئش 2

 ےس ابر ابر زگریت ںیہ   اےس" دوری رحتک" ےتہک ںیہ ۔ 

   

۔ دارئوی رحتک :  دارئوی راےتس ےس وہن وایل رحتک وک  "دارئوی رحتک"  3

 ےتہک ںیہ ۔ 

 

  ۔ ۔  ےب رتبیت رحتک :    سج رحتک یک تمس اور راتفر دبتل ریتہ ےہ اےس  "ےب رتبیت رحتک" ےتہک ںیہ 4

 

: وکئ ےئش رحتک ںیم وہ وت رضوری ںیہن یک وہ اکی یہ مسق یک رحتک ںیم ںیہ ۔ آےیئ ذنہ نیشن رکی   

ے رکدہ افہلص وک " اچل "ےتہک ںیہ ۔   

 

طی
 اچل :  ااکئ وتق ںیم  ےئش ےک ذرہعی 

-:   ی قشم رک   آےیئ   

 رہفتس انب   یک   فلتخم اایش   رحتک رکن وایل   اےنپ ارطاف و اانکف ںیم   -1

 

 ےہ اس قلعت ےس ہتپ اگل   رحاکت رظن آیت   سک مسق یک   ان ںیم  ٹ 

 

۔   ٹ   

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   

مسق    دمد ےس رحتک یک   یک   وں ری وصت   یئگ   ید   ےچین   -2

۔ اچہپین   

 

 

 

 

 

 



۔ اچہپئین   یمسق   رحتک یک   یک   دمد ےس دنیگ   اور اس یک    ی رطف وھچڑ   یک  وک ےچین   دنیگ   ےس ئ  رپ ڑھکے وہ رک  اواچن   رکیس   اور   ۔ ںیل   دنیگ   کی ا   اےنپ اہھت ںیم     -3  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔ اتبےیئ   ھچک اثمںیل   رحتک یک   یطخ    ںیم   روزرمہ زدنیگ   امہری    -4    

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔ اثمولں ےک اسھت رفق واحض ےئجیک    رحتک ںیم   یطخ   ں سکی   رحتک  اور ریغ   یطخ   ں سکی -  5  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   

۔ رہفتس انبےیئ   یک   فلتخم اایش   رحتک رکن وایل   انب رپ  اےنپ ارطاف واانکف ںیم    اےنپ اشمدہات یک اےنپ -6  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   

۔ اک اامعتسل رک ےک ولعمم ےئجیک   ؟اضطب ےہ   انتک افہلص ط رک یتکس   ی وہ اگڑ   ںیم   ٹنھگ   کی ےہ وت ا   اک افہلص ط رکیت   ولکرٹیم   350  وٹنھگں ںیم   7  ی اگڑ   وکئ ۔ 7  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

: ی اور ولعمم رک   ی وکشش رک   

۔ مسق اتب   رحتک یک   اور وھجےل یک   ےل اک اشمدہہ ےئجیک وھج وھجال وھجےتل وتق      -1

 

ٹ   

   ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 



۔ مسق اچہپین   رحتک یک   واےل رپدنوں یک   ن اڑ اور    ۔ اڑن واےل رپدنوں اک اشمدہہ ےئجیک   آامسن ںیم -2    

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   

۔ مسق اتبےیئ   اور رحتک یک   اک اشمدہہ ےئجیک   ےک یہپ   اور اسکیئ   اسکیئ   ی ر ہمت الچےت وتق    اسکیئ   ۔ الچےیئ   راےتس رپ اسکیئ   ھ دیس   اکی   -3    

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   

 زمدی ولعمامت ےک ےیل کنل: 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581846130688240509?referrer=utm_source%3Dmobile%26

utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186919315619841628 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581846130688240509?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186919315619841628
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581846130688240509?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186919315619841628
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وقت اور وقت یک یمسق آےیئ ںیھجمس:    

وقت اور وقت یک یمسق  امجتع مشش                                                                                            : وحاہل   

۔ ےہ   ات اک مظن رک ےک احلص رک   رپ ینبم وساالت ےک وجاب آاسن یتفت   سجت     : وتمعق الصںیتیح   

اگلئ وہئ    ےک ئیل   وک یسک یھب رطح ےنچنیھک اور ڈنلیکھ   ےئش     : آےیئ ذنہ نیشن رکی   

یسک یھب ےش وک اٹہن ےک ےیل وقت یک رضورت وہیت ےہ    ۔ اطتق وک وقت ےتہک ںیہ  

اک    وقت رکن ےک ےیل    اےس اسک رطح ےس رحتمک ےش یک تمس دبےنل اور    ایس 

۔ یک لکش دبےنل ےک ےیل وقت یک رضورت وہیت ےہ    ۔ےئش اامعتسل وہات ےہ    

   : وقت یک یمسق 

: وقت  اکیمیکن    -2                                :                              وقت    الضعیت   -1  

۔ ںیہ   اکیمیکن وقت ےتہک ونیشمں ےک ذرےعی اگلئ یئگ وقت وک  ۔                الضعت یک دمد ےس اگلئ یئگ وقت وک الضعیت وقت ےتہک ںیہ     

 

 

 

 

1-   

ق

 

ن

ی وقت 

ل

ی وقت یتچنیھک ےہ اےس    زیچوں وک  اینپ رطف   وقت ےس  یم سج    ز :  

قل

 

ن

                        ۔ ےتہک ںیہ   

   

زایدہ وزن ااھٹن ےک  ےیل زایدہ وقت    رپ    وھچےٹ لیھت ۔ اگلین ڑپیت ےہ  

قل

 

ن

ی وقت مک ےہ ینعی اس اک وزن مک ےہ اور  

  رپ  لیھت ڑبے  

قل

 

ن

ی وقت زایدہ ےہ ینعی اس   ۔ اک وزن زایدہ ےہ    

 رپ لمع رکن وایل     ےئش 

ق

 

ن

ی وقت ینعی اس  

ل

۔ اک وزن وہات ےہ   ےئش   

۔ انقمیط ےک ذرےعی  اگلئ یئگ وقت انقمیسیط وقت الہکیت ےہ  :   وقت  انقمیسیط   -2  

 



اکی دورسے ےس    بج دویحطس   ۔     ہشیمہ رحتک یک اخمفل تمس ںیم لمع رکیت ےہ رڑگ یک وقت      : وقت    رڑگ یک     -1

یک وقت مک وہیت ےہ   رڑگ   ںیم   ۔ومہار وحطسں مک وہ اجیت ےہ   یت وہ وت ان ےک درایمن رحتک  رڑگ   

۔ ںیم  رڑگ یک وقت زایدہ وہیت ےہ    ں اور ریغ ومہار وحطس     

داراایش  ان ابر   ۔ ابر دیپا وہات ےہ   یق ٹی یسیج اایشء ںیم رب ،اوبیان الپکٹس    ، رڑگ یک وہج ےس  ررب   : وقت  یک    ربق وکسین     -2

۔ وج وقت دیپا وہیت ےہ اےس ربق وکسین یک وقت ےتہک ںیہ  ںیم   

۔ رپ اکی یہ وتق ںیم فلتخم وقںیت لمع رکیت ںیہ اےس ومجمیع وقت ےتہک ںیہ   یھبک یسک اکم ےک ےیل ےئش   ومجمیع وق  ںیت :   -3    

     اور ںیھجمس:   لمع رک ےک دیھکی 

۔ اسکیئ الچےت وتق اشمدہہ ےئجیک اور اس رپ وکن وکن یس وقںیت لمع رکیت ےہ اچہپین     -1  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔ اس ےک ےئل آپ ن سک وقت اک اامعتسل ایک ےہ اچہپین   ےیل۔ ےیجیل اس ےک دوونں رسوں رپ دابؤ ڈا   گن ارپس   اکی   -2  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

   : آےیئ قشم رکی   

۔ اور اشندنیہ ےئجیک    ےہ اےس اچہپین   ا دی یئگ وصتری ںیم وکن وکن یس وقوتں اک اامعتسل وہ      -1    

( ذموکرہ ابال دوونں   3         (  اکیمیکن وقت       2       (  الضعیت وقت    1  

 

۔ اس یک تمس ویکں رک دبتل ےہ اتب   ؟ ٹف ابل ےتلیھک وتق دنیگ ںیم رحتک سک وہج ےس دیپا وہیت ےہ     -2

 

ٹ   

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   

۔ اس یک وہج ولعمم ےئجیک ۔ دنیگ وک وقت اگل رک آامسن یک رطف اکنیھپ اجےئ وت وھتڑی اواچنئ رپ اج رک رھپ ےس وہ دنیگ واسپ ےچین آیت ےہ       -3  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   

 وک ان اایش ےک رقبی ےل اج   ۔اکی انقمیط اکچن ےک الگس اور الپکٹس یک اایش رےیھک    ، زیم رپ ولےہ یک یلیک   اکی    -4

 

وک ششک    انقمیط    ان ںیم ےس وکن وکن یس زیچی   ٹ 

۔ اس ششک ےک ےھچیپ یک وہج ولعمم ےئجیک    ۔ ںیہ اےس دئھکی   رکیت   



۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   

 ں انب الپکٹس ےک اکذغ یک یلھچم     -5

 

۔   ٹ 

 

اپین ںیم ریتیت    ں  یلھچم    ۔ اکی رہگے تشط ای ربنت ںیم اپین ےل رک اس ںیم یلھچمں وھچڑےیئ ۔ویلھچمں ےک اکی اجبن نپ اگلٹ 

 اکی انقمیط ےل رک اپین ےک اورپ مھگ   ۔ ںیہ 

 

۔ ویلھچمں ےک اپین ںیم وھگےنم یک وہج ولعمم ےئجیک ۔   ٹ   

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   

۔ رپ رڑگ رک اکذغ ےک ڑکٹوں ےک رقبی ال   ں رپ لیت ہن اگل وہ ابول   سج   الپکٹس اک ھگنک   اور رپ الیھپےیئ زیم  اکذغ ےک وھچےٹ وھچےٹ ڑکٹے    -6

 

اور اس یک وہج    ؟ ایک وہات ےہ   ٹ 

۔ یھب ولعمم ےئجیک   

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   

؟ ااسیویکں   ، یک اجیت ےہ   زےنی یک حطس رھکدری   رولیے انشیٹس رپ     -7  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   

؟ ااسی ویکں  ، لیت ڈاال اجات ےہ    ونیشمں ںیم واتق وفاتق   -8  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   

۔ زمدی ولعمامت احلص رکی       

۔ اور ان ےک ذرےعی یک یئگ قیقحت ےک ابرے ںیم ولعمامت ااھٹک رکی   آزئک ویننٹ  اسسنئ داں رس     -1  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   

 و  رٹنی ےک ےیل اامعتسل وہن واےل اسیسنئ اوصولں وک درایتف رکی     -2
می گلی

۔   

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   

 زمدی ولعمامت ےک ےیل کنل: 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581846130688240509?referrer=utm_source%3Dmobile%26

utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312604668398977024219166 



11  –یلمع اخہک    

 

اکم اور وتاانئ ںیم قلعت   ، وتاانئ    ، اکم  آےیئ ںیھجمس:    

اکم اور وتاانئ   ، 11قبس ربمن    مشش امجتع:   وحاہل:    

ےھکیس وہےئ اسیسنئ وصترات اک روزرمہ زدنیگ ںیم االطق رکات ےہ۔   :  وتمعق الصںیتیح   

 ذنہ نیشن رکی:   

 

 آٹ 

۔   الہکات ےہ   وہان   ات ےہ وت اکم وہ بج وقت اگل رک یسک ےش اک اٹہو   

زایدہ  ۔اسموی وقت اگلرک  دبتیلی اقمم وہ وت بت یھب سج اکم ےک ےیل زایدہ وقت دراکر وہ وہ اکم زایدہ وہات ےہ اسموی افےلص کت   

۔ اٹہؤ وہ وت بت یھب اکم زایدہ وہات ےہ   

 

 

۔ وہن واےل اٹہؤ وک وحلمظ رانھک وہات ےہ                                                       زایدہ وہات ےہ ینعی اکم یک امیپشئ رکن ےک ےئل وقت اور    وہ وت اکم   ( دبتیلی اقمم ) ن رپ زایدہ اٹہؤ  اگل اسموی وقت    

اکم    :  اکم اور وتاانئ ںیم قلعت    ۔ وقت ےک ذرےعی اکم ںیم دبتلی وہیت ےہ    ، وتاانئ  ۔                                                                     رکن یک الصتیح وک  یہ وتاانئ ےتہک ںیہ   

 

اکیمیکن اکم    :   اکیمیکن وتاانئ   -1 ۔ ںیہ   ےتہک رکن ےک  ےیل اامعتسل وہن وایل وتاانئ وک اکیمیکن وتاانئ    

اور وتاانئ    وتاانئ ابوقل ی  ۔ وتاانئ یک دو یمسق ںیہ   ہی اکیمیکن  ابرحلتک    

ےہ۔   رحتک ےس احلص وہیت   ، تک  ابرحل ےس اور وتاانئ    وتاانئ ںیم عمج دشہ    وتاانئ ابوقل ی مسج   

وتاانئ ابوقل ی ےتہک ںیہ۔ ںیم ذریخہ یک  یئگ وتاانئ وک  زیچ   ای یک وصخمص احتل ای اقمم یک وہج ےس  ےئش   ےئش   : وتاانئ ابوقل ی   افل(    

ےتلیھک وتق     ریکم اثمل ےک وطر رپ     ۔  وتاانئ ابرحلتک ےتہک ںیہ ئ وک یک وہج ےس  احلص وہن وایل وتاان تک  وتاانئ ابرحلتک: رح   ب(  

   ۔ وت دوونں یھب رحتک ںیم آیت ےہ   ی وک مہ وتاانئ د   اکئ اور ارٹس   وگیٹ ارگ  

  ولیکری وسرج یک روینش ںیم  رحاریت وتاانئ وہیت  ےہ اس یک امیپشئ یک ااکئ  ۔ یک اکی لکش ےہ    وتاانئ   رت رحا   :   رحاریت وتاانئ     -2



۔ ےہ   

 

:  رک ےک دیھکی لمع آےیئ     

۔ اسےنم  وسرج یک روینش ںیم ڑکپ    اکذغ ےک  ےل رک   دحمب دعہس   کی ا -1    

 

ٹ   

۔ وک اس رطح آےگ ےھچیپ ےئجیک  ہک اکذغ رپ روینش اک  ابرکی ہطقن رظن آےئ    دعہس  اب    -2  

دعہس وک ایس احتل ںیم وھتڑی دری ڑکپے رےئیہ۔ ایک رظن آات ےہ؟اس اک اشمدہہ ےئیجیک۔    -3  

۔ اس یک وہج ولعمم رکی   ؟ ویکں وہات ےہ ااسی    

ا یک  ذغ ینعی روینش یک وتاانئ    ۔ ںیہ   ا ایتر رکےت ذغ ابناتت وسرج یک روینش یک دمد ےس    :   ونر یک وتاانئ     -1

اک اامعتسل اےنپ ااعفل  ااجنم دےنی ےک ےیل     اس ذغا ت اور ویحاانت  ۔ ابنات وتاانئ ںیم دبتلی وہیت ےہ  

۔ رکےت ںیہ  ینعی روینش  وتاانئ یک اکی لکش ےہ   

اس    ۔ رحتک  وک اقوب ںیم رکن ےک ےیل آواز اک اامعتسل ایک اجات ےہ   ایس رطح ولھکونں ںیم انجن یک   ۔ اجےت ںیہ   ٹچ ےک ےشیش    ڑھکویکں    زیت آواز یک وہج ےس   وصیت وتاانئ:     -2

۔ اکی لکش ےہ   وتاانئ یک اس رطح واحض وہات ےہ ہک آواز   ۔ ےس ولعمم وہات ےہ ہک  آواز ےک ذرےعی اکم وہات ےہ   

 ےک ببس  فلتخم ولکشں  لمع ی ںیم  ذریخہ دشہ وتاانئ ایمیکئ  ڑکل یھبک یھبک ےنلج یک آواز یھب آیت ےہ ویکہکن    ۔ ی یتلج ےہ وت  رحارت اور روینش یتلم ےہ  ڑکل :  ایمیکئ وتاانئ     -3

لص وہن وایل وتاانئ  ایمیکئ وتاانئ الہکیت ےہ اح  ےک دوران  ئ لمع ایمیک   ۔ وہیت ےہ   اخرج رٹیبی ںیم  ایمیکئ لمع ےک ذرےعی ربیق وتاانئ  ۔ڈیل اڈیس  وہیت ےہ   اخرج ںیم    

 

 

 

 

 

    : آےیئ قشم رکی  

 آ     -1

 

ی:  دامغ رپ زور د   ٹ   

۔ افلظ ںیم ںیھکل ا اکم اور وقت ان ےک درایمن قلعت وک رصتخم ا    ، دی یئگ وصتری ںیم اٹہؤ     -1  

   ۔ ی ےیجیک رپ   اخہن انمبس ظفل نچ رک    -2  

( وقت   ۔ اٹہؤ   ۔ وتاانئ   ۔) ےہ   ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم وموجد اکم رکن یک الصتیح ینعی   ےش ےک مسج افل(    



رٹیم افےلص رپ ےل  اجےئ وت    200ارگ وہ ڑھکی ےک دو وٹرکے   ۔ رٹیم ےک افےلص رپ ےل اجات ےہ    100  روٹرکے  اچ )رجبی(ےک زمدور اور ڑھکی   اکی    ب(   

)اسموی۔زایدہ۔مک(              اکم وہات ےہ۔                            ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    

 آ     -3  

 

:  دامغ رپ زور دی   ٹ   

؟ ایک رہ اکم ےک ےیل وقت اگلان رضوری ےہ      -1    

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

؟ وقت ےک ذرےعی  اکم ںیم دبتیلی ےک  ےیل ایک رضوری ےہ     -2    

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

؟ آپ یک ایک راےئ ےہ     -4  

؟ وہا ااسی ک ںیہک ےگ    اٹہو    -1  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

؟ اکم یک امیپشئ رکےت وتق  سک ابت وک وحلمظ رںیھک ےگ      -2    

۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   

؟ ںیھکل  ہک وسرج زیم ےک اموحل وک سک رطح دمد رکات ےہ     -5  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

؟ ےس ےنلم وایل وکیسن وتاانئ اک اامعتسل ایک اجات ےہ وسرج  یسمش وتاانئ ےک آالت ںیم      -6  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   

؟ وتاانئ ےک  ذراعئ ےسک ےتہک ںیہ     -7  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

؟ ںیم سک مسق یک وتاانئ اک ذریخہ وہات ےہ    ں اجن واےل اٹپوخ اڑاےئ ویایل ےک ومعق رپ  د -8  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   



اثمںیل ےیھکل۔   -9  

۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ افل( ونر یک وتاانئ:    

۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ب( وصیت وتاانئ: ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ج( ایمیکئ وتاانئ:    

۔ لیہس ےس گتفگ رکےک ےیھکل    / اےنپ دوتس   ؟ العےق ںیم وتاانئ یک وکن وکن یس اثمںیل دےتھکی ںیہ   ، پ اےنپ رھگ  آ     -10  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   

 زمدی ولعمامت ےک ےیل کنل: 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581846130688240509?referrer=utm_source%3Dmobile%26

utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186920313159681761 

 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581846130688240509?referrer=utm_source%3Dmobile%26

utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186920536473601271 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581846130688240509?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186920313159681761
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581846130688240509?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186920313159681761
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581846130688240509?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186920536473601271
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581846130688240509?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186920536473601271


21  -یلمع اخہک    

 ڈولھان حطس اور افہن  اسدہ ںینیشم  ، دیچیپہ ںینیشم ،  آےیئ ںیھجمس :

   12قبس ربمن  یٹھچامجتع  وحاہل :

 

ن
 
ن

 

 ی
ن

 

ش
م

 اسدہ 

 یک زیچوں اک اامعتسل  رکےک امڈسل ایتر رکات ےہ۔    اانکفاےنپ ارطاف و  :  وتمعق الصںیتح

   ، دایتسب واسلئ  اک اامعتسل  وصنمہب دنبی  وریغہ اکنت ںیم اسحتیس ااہظر رکات ےہ ۔ قیلخت رکدہ                  

 آےیئ ذنہ نیشن رکی : 

 

 

ن
 
ن

 

 ی
ن

 

ش
م

  : روزرمہ یک زدنیگ ےک اکومں یک ااجنم دیہ ےک ےیل تنحم مک ےنگل ،  مک وتق ںیم زایدہ اکم  وہن ےک ےیل وج  واسلئ اامعتسل ےیک اجےت ںیہ 

 اںیھن  " 

 

ن
 
ن

 

 ی
ن

 

ش
م

 " ےتہک ںیہ ۔  

 نج ونیشمں یک استخ اسدہ اور ااسن وہیت ےہ اںیھن " 

 

ن
 
ن

 

 ی
ن

 

ش
م

 "ےتہک ںیہ ۔  اسدہ 

  ااسین ےس 

 

ن
 
ن

 

 ی
ن

 

ش
م

اامعتسل ںیم آیت ںیہ ۔اس ےک العوہ ان ےک ڑگبن اک اور رخاب  اسدہ 

 وہن اک ااکمن تہب مک وہات ےہ ۔ 

 

 

 

: 

 

ن
 
ن

 

 ی
ن

 

ش
م

 دیچیپہ 

 

 

 

 



 

 

 قشم رکےت ںیہ 

 التش ےیجیک اور ان ےک انم ےئیھکل ۔   ۔ 1

 

ن
 
ن

 

 ی
ن

 

ش
م

آپ ےک رھگ ںیم اامعتسل وہن وایل اسدہ   

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   

 اور ان اک اامعتسل سک رطح وہات ےہ ہی ایبن ےیجیک۔   ۔وصتری ںیم اتبےی وہےئ 2

 

اسدہ ونیشمں ےک انم اتبٹ    

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 



ی ف ونیشمں یک رہف 3
ل

ت

ی

 

ح
م

 اور ان یک یمسق ےیھکل۔ ۔رھگ ںیم دایتسب وہن واےل 

 

تس انبٹ   

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   

   ۔ وصتری ںیم داھکےیئ وہےئ رطہقی ےک اطمقب ڈولھان ایتر ےیجیک۔ 4

 

 

 

 

 

السئ نیشم ، رکنی ، رھچی  ،رسوات ، اورنپ ، یچنیق ،    امجتع دنبی ےیجیک ۔ ریبم ، رچیخ ، ڈولھان  حطس   ،افہن ، وسئ ، زہنی ، لسھپ ڈنگی   ۔ 5  

 : ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ن
 
ن

 

 ی
ن

 

ش
م

 اسدہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 : ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دیچیپہ  

 

ن
 
ن

 

 ی
ن

 

ش
م

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 رسرگیم :  

 ۔    آپ  رپان ، ابکڑ 

 

 انبٹ 

 

ن
 
ن

 

 ی
ن

 

ش
م

، ےب اکر  ںیم ےس االت ڈوھڈن رک ان ےس اسدہ   

 ۔ 

 

 رپاان اناکرہ وہ اکچ ملق ےیجیل  اور اس یک اکی اسدہ نیشم انبٹ 

 زمدی ولعمامت ےک ےیل :  

 

 

ن
 
ن

 

 ی
ن

 

ش
م

 اسدہ 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581846130688240509?contentId=do_313018692533813248

1762 

  افہن 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581846130688240509?referrer=utm_source%3Dmobile%26

utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186921532129281148 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581846130688240509?contentId=do_3130186925338132481762
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581846130688240509?contentId=do_3130186925338132481762
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581846130688240509?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186921532129281148
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581846130688240509?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186921532129281148


 13:   یلمع اخہک 

 

 آواز  آےیئ ںیھجمس :

 آواز  13قبس ربمن  یٹھچامجتع  وحاہل :

 اور وااعقت اک  ووجاہت ےس قلعت اتبات ےہ ۔  اامعل : وتمعق الصںیتح

 آےیئ ذنہ نیشن رکی : 

ی ک وپیل یک یٹس، اجونروں ،  اہرن ےک  اگڑویں  یک اہچہچٹہ ،  رپدنے
ن ف
 امہرے ی  آواز یک مسق فلتخم ےک  رطح اس ڑگاٹہ ابدولں یک ڑگ آواز یک اٹپوخں ، آواز  یک رٹ

 ھچک وت ںیہ  دیتی انسئ اسھت  ےک آاسین ےس ےس وہن دنلب  آوازی ھچک ںیہ۔ ےتہک "وصت"  ںیم ںیم زابن اسیسنئ وک آوازوں ےک ااسقم فلتخم ان ںیہ۔ آےئ ےتنس ںیم اموحل

ےہ۔   وہیت فیلکت ںیمہ ےس  آوازوں ھچک اور ںیہ  وہیت دنسپ ںیمہ آوازی ۔ھچک اتکس  اج ںیہن انس  اںیہن ریغب دےی وتہج  رپ ان ےس تسپ وہن آوازی  

   وہیگ ؟   وہیت   دیپا  رطح   سک  آواز 

؟   ےہ  وہات وسحمس ایک  وت رںیھک  اہھت رپ ارکیپس دوران ےک ےنجب اگن راکیرڈر ،رپ  پیٹ رڈیوی ، ۔اکمن ںیم۱  

ےگ ؟  رکی وسحمس ایک  آپ  ےیجیک دنب راکیرڈر  پیٹ ای رڈیوی دعب دری ھچک  

 یس وکن اور دورسی وک آپ العوہ  ےک رحتک یک ڈنیب  وھچڑےی آپ ن ایک داھکی ؟ ررب چنیھک رک اکی رسا اک  اس ےس رطےقی وہےئ وصتری ںیم اتبےئ رک ےل  ڈنیب ررب ۔اکی۲ 

وہیئ ؟   ولعمم ابںیت  

                                        

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  ےئش ںیم اراعتش ینعی  ےہ وہات ازتہاز دیپا ےس رحتک ۔زیت ےہ  وہیت رحتک یک مسق اکی ان ںیم ےہ  وہیت لچلہ  ںیم ادناز وصخمص ںیم ںیم زیچوں وایل  رکن دیپا آواز

ےہ۔  اجیت وہ  دنب  یھب آواز رپ رےنک ےک  اس ےہ دیتی  انسئ آواز ںیمہ کت رےنہ رمشعت ےک  زیچ ےہ رضوری وہان اراعتش ںیم زیچ  یسک ےیل  ےک رکن  دیپا آواز ےہ۔ وہات  

ںیہ۔  ےتہک "بنم  اک  آواز "اےس ےہ  وہیت دیپا آواز ذرےعی ےک زیچ سج  

   ےہ   دیتی   انسئ  رک  ویکں  آواز 



  ںیم وتمسں  امتم ےس بنم  ےک آواز ۔ ےہ وہیت شعترم  یھب ہہت یک وہا لصتم ےس اس رپ وہن اراعتش ںیمبنم  ےک  آواز ۔ےہ وہیت  وموجد وہا  ارطاف  ےک بنم  ےک آواز 

  رپدہ  زک ان وموجد ںیم فوج ےک اکن وت ںیہ  یتچنہپبج امہرے اکونں کت  رہلی  ہی ۔ںیہ  ےتہک  "رہلی یک آواز یہ"وک رہلوں ان ۔ ںیہ   اجیت لیھپ  رہلی  یک اراعتش ےک آواز

۔ ےہ  دیتی انسئ  آواز ںیمہ اور  ےہ اتچنہپ کت دامغ ذرےعی ےک تایلخ بصع  ہک ن اک  ااسحس ےس  وہج  یک اراعتش  اس ۔ ےہ  وہاترمشعت   

        ااشتع  یک  آواز 

 وک رےابغ رےیھک  رک  ڑکپ ےس وبضمط رقبی ےک اکن ےس  رطےقی  وہےئ اتبےئ ںیم وصتری را ابغ  وہا  رھبا ےس وہا  ۔رھبےی اپین ںیم دورسے اور وہا  ںیم اکی ےئجیل رےابغ دو 

  انسئ اصف ایدہ ز  آواز ےس رےابغ سک  ےئجیک  اسھت ےک  رےابغ وہےئ  رھبے ےس اپین لمع  یہی ۔ ےینس آواز اور ےی رڑگ ےس ایلگن

؟   ےہ دیتی  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

   واےل اجن داھکےئ ںیم  وصتری۔ رکو اسھت  ےک ولوگں دو  ہی۔2

 

۔ رطہقی ےس الپکٹس ےک دو پک  وک داھہگ یک دمد ےس وجڑٹ   

یک اجبن ےس وبئیل  اور  دورسی اجبن ےس اےنپ دوتس وک انسئ داتی ےہ ای  ںیہن دئھکی۔  پک  اکی ، رںیھک داھہگ وک ڈالیھ ےہ ایگ داھکای ںیم وصتری ہک اسیج   

 ۔ اب آپ وک انسئ دے اگ ۔

 

  اک  یک ااشتع" آواز "اےس  ںیہ  یتلیھپ رہلی یک آواز ذرےعی ےک  ےش سجوموجد اف رطا اک  بنم   ےک  آوازاب داھہگ وک چنیھک رک ہی لمع دورہاٹ 

   ۔ںیہ  ےتہک  واہطس

ہب تبسن    یک وہا نکیل  ۔ےہ  یتچنہپ کت اکونں امہرے آواز  رکےک رفس ںیم لکش  یک رہلوں ےس  ںیموھٹس  ےئش   یسک ای اپین اآواز یک ااشتع ےک ےیل واہطس رضوری وہات ےہ ۔وہ 

  واحض زایدہ   تعااش یک آواز ںیمامعئ 

  بس  ہی ںیمےئش  سوھٹ  ہکبج  ےہ وہیت

   ۔ےہ دیتی انسئ  واحض زایدہ  ےس

  ہگج اخیل رپ وطر لمکم  ایسی ینعی الخء

۔ وہ  ہن  وہا اہجں  

      

 قشم رکےت ںیہ 



ںیہ ؟  رکےت ایک  مہ  ےئل ےک رکن دنب اےس ےہ وہیت  آواز یک زور تہب وت رگے رپ زیم راکیب یک ۔ الیٹس1  

وہاگ؟ رجتہب ےیجیک اور اشمدہات ےیھکل۔  ایک  ےس رکن ااسی     

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  ۔ دان ےک رائ ای وھبہس وھتڑا  رپ اس رک  ےل راکیب ای ہلبط ۔اکی2

 

  رپ وہن دنب ؟   آواز ےہ آات رظن ایک  دوران ےک وہن  آواز اگلےیئ رضب یکلہ ےس ایلگن رپ رپدے الیھپٹ 

ےہ ؟  داتی داھکئ ایک   

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اراعتش  ےک  سک  آوازی ذلی ۔دنمرہج 3   وہیت دیپا ےس

 ےہ؟  

 اتسر  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 یٹنھگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

   اپین ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ واال  ن لن ےس رگ

رتشطی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  وایل  وٹےنٹ رک رگ ےچین  

  دیپا ویکں رہلی رپ اپین ےک ربنت   ؟        ےہ آات رظن ایک  وک آپ اگلےئ رضب یس یکلہ رپ انکرے ےک  اس ےئجیل ربنت اکی وہا رھبا ےس اپین  ےس رطےقی  ےئگ داھکےئ ںیم وصتری۔4

 وہیئ ؟ 

                               

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  ؟ یگےد انسئ آواز یک اس ایک   رپ ےنجب ٹنھگ  وہا اکٹل ںیم اس  وہ ہن  وہا ینعی ءالخ ںیم سج ںیم ربنت اخیل کی۔ا5

۔ اتبیئ ےہ راےئ ایک  یک آپ  



۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   

۔ ےہ  اتگل  وک آپ ااسی ےہ رضورت یک واوتس وکےسن  وکن ےیل ےئل  ےک ااشتع یک ۔    آواز6  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

   ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔ آواز یک ااشتع ےک ایک ینعم ںیہ ؟ 7  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 

 

    : آواز زمدی ولعمامت ےک ےیل کنل

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581846130688240509?referrer=utm_source%3Dmobile%26

utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130     

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581846130688240509?referrer=utm_source%3Dmobile%26

utm_campaign%3Dshare_content&con 
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 14:   یلمع اخہک 

 

 روینش ےک ذراعئ  اور روینش یک ااشتع    آےیئ ںیھجمس :

 روینش اور اسہی  14قبس ربمن  یٹھچامجتع  وحاہل :

ےہ ےسیج ابرکی  اےنپ ارطاف و اانکف یک زیچوں اک اامعتسل رکےک امڈسل ایتر رکات ےہ اور ان ےک اکومں یک واضتح یھب رکات : وتمعق الصںیتح

 وسراخ واال رمیکہ، ریپی اوکسپ ، ربیق اٹرچ وریغہ 

 آےیئ ذنہ نیشن رکی : 

 ؟   ںیہ  آیت  رظن  زیچی   ںیمہ  ںیم  ںیم  اترکی   رہگی   ایک

               

          

روینش یک    ےس احلظ اس ںیہ  دیتی روینش ںیم دقمار  ینتج اایشء  ۔ںیہ  ےتہک رونش ےئش اںیہن ںیہ۔  وہیت بنم  اک  روینش وخد ذبات وہ  ےہ  وہیت اخرج  روینش ےس ایشا ای زیچوں نج

ےہ   وہیت  زیت زایدہ  تبسنب یک روینش وایل وہن احلص ےس یتب ومم روینش  وایل ےنلم  ذرےعی  ےکاٹرچ الثم دشت وہیت ےہ۔  

ررشف  ، ینہ شم  ونگج، اتسرے واےل  آن رظن ںیم رات۔ ےہ  بنم  دقریت امہ ےس بس اک  روینش وسرج 
گل

 

 ی
پ
   ۔ںیہ بنم     دقریت ےک روینش وما

روینش دیتی ںیہ ۔اںیھن روینش ےک ونصمی بنم ےتہک ںیہ ۔الثم ومم یتب   زیچی ھچک وہئ انبئ یک ااسنن   ۔ ںیہ  ےتہک زیچ ای ےئش  رونش  ریغ  اںیہن ںیہن بنم  اک  روینش اایشی ای زیچی وج

 یک عمش ، بلب وریغہ 

     روینش یک ااشتع 

  ںوسراوخ وھچےٹ وھچےٹ  ےک تھچ ای اگشف ےک دروازے  ای ڑھکیک  ن آپ وتق ےک دوہپ  ابر یئک

 تھچ ای فاعشںیع  بج اگش یک روینشدیھکی وہں یگ ۔  اعشںیع دیھکی  یک روینش وایل آن ادنر ےس

 ذرات ےک رگد وموجد ںیم  راےتس ےک ان وت ےہ آیت اجبن یک زیم ےس ںوسراوخ وھچےٹ  وھچےٹ ےک

  ےس اس ےہ  وہات ولعمم  راہتس اک  روینش ںیمہ ےس وہج  یک ذرات  ان۔ ںیہ  آےت رظن رپ وطر واحض ںیمہ

۔ ےہ  رکیت رفس  ںیم ریکل دیسھ  روینش ہک ےہ  وہات واحض  



 روینش یک ااشتع 

 

  وچیبں  ےک ان ۔ ےیجیل دایتفں نیتوقمے یک   ، دیھکی ےک رک لمع آےیئ  

 و ں ونیتں ان اطمقب ےک رطےقی  وہےئ  اتبےئ ںیم وصتری  ۔ےئجیک ےک ذرہعی وسراخ ےوس  ای وسئ   ومیٹ۔ چیب
ی

ت

فن
  ںیمھ دیس  اکی وسراخ  ےک ان ہک دےئجی  رتبیت رطح اس وک د

 یھب وکئ اب ۔ ےیجیکوغر   ؟ ےہ آیت رظن ویکں ول یک یتب  ومم آپ وک ۔دےیھکی وک ول یک یتب ومم ےس  اجبن دورسی اور رےیھک  ڑھکی یتلج وہئ ومم یتب   اجبن اکی ےک ۔دیتف ںیہ ر

۔ ےیھکل ںیم ضایب وک ووجاہت یک  اس  اور وغر ےیجیک ؟ آیت ںیہن رظن ویکں ول یک یتب  ومم ؟ ےہ ریہ آ رظن ول  یک ومم یتب  وک آپ ایک ۔ اٹہےیئ دقر یسک دیتف اکی  

۔ ںیہ  ےتہک ااشتع  " یک روینش " ںیم میقتسم طخیہ وک رکن رفس ںیم راےتس دیسھ ےک روینش          

۔ اکذغ دیفس  التپ واہں  رک اکنل اکڈنکھ اجبن اکی یک  اس  ۔ ےئجیل ڈہب اکی اک  لٹش  ےک ڈیبنٹنم

 

  وہئ یتلج اکی رپ افےلص ھچک ۔ےیجیک  وسراخ ںیم نکھڈ  ےک اجبن دورسی اکپچٹ 

رےہ  اسےنم  ابلکل ےک  وسراخ ےک ڈےب ول یک اس ہک  رےیھک ارطسح یتب ومم  

 ۔وصتری سکع ااٹل ویکں  رظن آات ےہ     ؟  اینپ ایبض ںیم اگ  آےئ رظن سکعااٹل اک  ول رپ اکذغ ےلتپ وہےئ ےگل رپ رسے دورسے وک آپ اب 

 ےیھکل۔ 

وصتری ںیم ینب وہئ ڑھکویکں ےس ابرہ دیھکی وت ایک 

 رفق رظن آات ےہ ؟ ویکں ؟            

 یک ابرہ ےس ڑھکیک  دورسی۔ ےہ  دیتی داھکئ اصفیک  زیچی   ابرہ ےس ڑھکیک یلہپ یک وصتری

 ےگل ںیم ںڑھکویک   ۔آات ںیہن رظن اک  ابرہ ےس ڑھکیک  رسیتی ۔ آیتںیہن   رظن اصف زیچی 

۔ںیہ  آیت رظن زیچی یک ابرہ ںیمہ ےس احلظ ےک ومسقں یک وشیشں  آےگ  

۔ ےہ الہکیت  ےس افشف  وہ   ےہ زگریت ےس وطر لمکم  ینشرو  ےسےئش  سج افشف ےئش :    

۔ںیہ   ےتہک  ریغ افشف ےئش ےسازگریت  ںیہن  روینش  ےس سج   ریغ افشف ےئش :      

۔ ےہ الہکیت ےس  افشف مین  وہ  ےہ زگریت دقمار ھچک یک روینش ےسسج ےئش   مین افشف ےئش :    

یسک ےئش یک ای اجدنار یک اھچوں یہ اسہی وہات ےہ ۔  –اسہی اک اننب   



  

، اکی اٹرچ یک روینش دویار رپ ڈاےیل ۔ اب اےنپ دوتس وک اٹرچ اور دویار ےک درایمن ڑھکا ےیجیک ۔ آپ ایک دےتھکی ںیہ ؟      لمع ےیجیک  

                   

  ےہ ڑپیت اھچؤں  یکےئش رپ حطس یسک دورسی ای دویار اجبن دورسی یک ےئش ےئل  اس زگریت ںیہن  روینش ےس ںیم اس وت وہ ےئش  فافش ریغ ںیم راےتس ےک اعشوعں یک روینش            

۔ ںیہ  ےتہک اسہی اک  ےئش  اس اےس  

    ۔ےہ وہیت رصحنم رپ تمس  اور افےلص درایمین ےک  رپدے اور مسج،  بنم  ےک روینش لکش یک  ۔اسہی  ےہ اتنب اسہی اک  مسج اس وت ےہ زگریت ںیہن روینش بج ےس ںیمےئش  یسک 

  

  آاسین ںیمہ دبتیلی ہی وت رکی اشمدہہ اک  دروتخں وہےئ  ےتلچ ےس راےتس ۔ےہ  وہات وھچاٹ ںیم دوہپ  اور ےہ  وہات بمل  ںیم اشم اور  حبص اسہی  اک  مسج یسک  ذرےعی ےک  روینش یک وسرج 

ےہ   وہیت رصحنم رپ افےلص درایمن ےک  اسہی اور مسج، بنم  ےک  روینش ۔اسہی ںیم وہن وایل دبتیلی  ےہ آیت ںیم ھجمس ےس  

۔   ےہ وہیت امرف  راک  اسسنئ  آاسن ےھچیپ  ےک اس ہک ویکںڈری  ہن رک  دھکی اسہی وتق ےک رات  

 قشم رکےت ںیہ ۔ 

ھچک  ےک ذلی اب دےیھکی اسہی اک  دوتس اےنپ رپ دویار ذرےعی ےک اٹرچ   اور ےئجیک  ڑھکا رپ افےلص وصخمص وک دووتسں اےنپ ںیم رمکے ڑبے اکی۔۱  

۔ ےئجیک  ونٹ رکےک اشمدہہ اک  دبتویلیں  وایل  وہن ںیم اسےئ اور  ےئجیک لمع  

۔  دوتس وک دویار ےک رقبی ےیجیھب ۔ 1  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 



 ۔ 

 

 ب[  دوتس وک اےنپ رقبی البٹ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔ ج[ اب آپ اس ےس دور اج رک دوابرہ رق

 

بی آٹ   

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔

 

 رھپ ےچین الٹ 

 

 د[ رٹچ وک اواچنئ رپ ےل اجٹ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔  

 ۔ 

 

 ہ[ دوتس یک ابیئ اور دایئ اجبن اجٹ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

۔ انبےیئ لااکش  یک اجونروں اور رپدنوں فلتخم ےس دمد یک ریپ اہھت  اےنپ رپ اینبد یک ےننب ےک اسےئ۔ 2  

۔ رےیھک الگس اک  اکچن وہا  رھبا ےس اپین ںیم روینش یک وسرج   وایل آن ےس یکڑھک  ےل رک   اکذغ دیفس  ڑبا اور اپین ،الگس اک  اکچن ۔3  

؟  ےہ آات رظن ایک  رپ اکذغ   

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   

؟  ےہ آات رظن  ایک  ںیم ولبلبں ان ۔ںیہ  وہےت ایتر ےلبلب  ںیہ  امرےت وھپکن رپ اس ڈوبےئ ںیم اپین ےک  اصنب ےک رک وگل اتر اکی ۔4  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

؟   ےہ اتگل وک آپ ااسی ےہ  وہیت رضوری زیچی یس وکن وکن ےیل  ےک ےننب ےک  اسےئ ۔5  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   



دنمرہج ذلی ںیم وکیسن زیچی رونش ںیہ اور وکیسن ریغ رونش ںیہ ؟ ۔6  

 زیچی رونش / ریغ رونش 

 اتکب 

 یتلج وہئ ومم یتب   

 ومم اجم   

 ملق 

                 

  رک ومڑ وک یلب ںیم دعب  ۔دےیھکی اےس رےیھک اور یلن ںیم  یتب  ومم وہئ  یتلج رپاڈنیٹس  ےئجیل یلن  وایل  ڑمن ےس آاسین نکیل دیسھ  اکی رطح یک یلن  وہےئ داھکےئ ںیم وصتری۔  7

؟ سک لمع ںیم ومم یتب یک ول واحض رظن آیت ےہ ؟ ویکں ؟   ےہ  آات رظن ایک ۔  ومم یتب یک اجبن دےیھکی  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   

 اور ان یک دقریت اور ونصمی  روینش ےک بنم ںیم درہج دنبی ےیجیک۔ 8

 

۔ ھچک رونش زیچوں ای اایش ء یک رہفتس انبٹ   

 زیچی /اایشء دقریت روینش ےک بنم  ونصمی روینش ےک بنم 

۔۱    

۔ ۲    

۔ ۳    

۔ ۴    

۔ دنمرہج ذلی دجول لمکم ےیجیک ۔9  

 اایشء ےک انم  افشف ےئش  ریغ افشف ےئش  مین افشف ےئش 

 ےشیش اک ڑکٹا    

 ومم اگل وہا اکذغ     

 رنیگن شیش    



 لیت اگل وہا اکذغ     

 دیفس الپکٹس     

 اچےئ یک یلتیک    

 ایبض    

 ڑپکا    

 اپین   

 ڑکلی   

 ااملری     

وبلت اپین یک      

 ںیم سک ےس وجڑی انبوں ۔ 10

 

۔ اتبٹ   

 وتسن افل  وتسن ب

 آہنیئ ریغ رونش 

 ونگج ااٹل سکع 

ھااہل  ااکعنس  ی
ق

 

ن
 

 اچدن رونش 

 

 زمدی ولعمامت ےک ےیل کنل:  

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581846130688240509?referrer=utm_source%3Dmobile%26

utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186922                          

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581846130688240509?referrer=utm_source%3Dmobile%26

utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186922603069441625 

                                     

 اسہی اک اننب 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_313018697452929024

1176 

    

 

 

 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581846130688240509?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186922714
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581846130688240509?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186922714
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_3130186974529290241176
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_3130186974529290241176


 15:   یلمع اخہک 

 

 انقمیط ، انقمتیسیط ،ااجید ، انقمیسیط اور ریغ انقمیسیط اایشء      آےیئ ںیھجمس :

 دپسچل انقمیط   15قبس ربمن  یٹھچامجتع  وحاہل :

 ےھکیس وہےئ اسیسنئ وصترات اک روز رمہ زدنیگ ںیم االطق رکاتےہ۔ : وتمعق الصںیتح

 آےیئ ذنہ نیشن رکی : 

۔ ںیہ  ےتہک انقمیط وک ےئش اس ںیہ  یتکپچ وک ےئش سج  زیچی ینب ےس وریغہ  وکابٹل ، لکن ولاہ ،   

انقمیط یک اس وصختیص وک انقمتیسیط ےتہک ںیہ ۔                          

  وہیت دبتلی ہگج  یک زیچ اس ذرےعی  ےک وقت انقمیسیط وت ےہ  رکات ششک وک زیچ یسک انقمیط

  اس ۔ےہ ڑپات  اٹہان وک زیچوں ڑبی ڑبی رپ اقمامت ےسیج وریغہ ڈوپی ارچک، اگہ دنبہ ۔اکراخونں  ، ےہ

  سج۔ ےہ اپات ااجنم اکم ےس وقت انقمیسیط اہیں ۔ےہ  وہات  اامعتسل اک  اس ںیم رکنی  ےئل ےک

   ۔  ےہ وتاانئ اکی  انقمتیسیط ہک ےہ وہات ولعمم ہی ےس

ااٹیئ   وہئ ںیمایشینگیم  درایتف یک انقمیط

 

 ی
ن

 

ی
ی گ
م

  اجیت اپئ وصخایصتانقمیسیط  ںیم اٹچن اس ۔

 یک"   امن " بطق  ےس یس ا رک  لچ آےگ وہن اگل ۔ اامعتسل اک  رھتپ اس ےیل ےک  رکن ولعمم  تمس دوران ےک  رفس ںیم العوقں نااجن  ۔ںیہ  ےتہک " ولڈاوٹسن  " یھب اےس ۔ ںیہ 

۔ وہئ اجیدا  

بطق امن ےک ابرے ںیم زمدی ولعمامت احلص ےیجیک۔  دنمرہج ذلی کنل وک کلک رکےک  

https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%95%E0%A4%BE% 
E0%A4%AF%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0 

 

     

 

              

 

         

 

   

امن انقمیطالسخ  رقص امن انقمیط  اوتساہن امن انقمیط  لعن امن انقمیط   

ی امن  ،    ڑھگ  السخ امن ، مہ ںیم ںیم زدنیگ یک روزرمہ

عل

 

ن

   ۔ںیہ  رکےت اامعتسل اک  انقمیط نٹب  وھچےٹ وھچےٹ  رطح ، اوتساہن امن انقمیط ایس  انقمیط امن دارئہ 

  ےئجیل آزیمہ اک  نپ اور ہ د ربا اک  ولےہ ، ہسوھب اک  ڑکلی، ڑکٹے ےک اکذغ ،رتی ںیم  رتشطی  اکی  دیھکی ےک رک لمع آےیئ

 مھگ  ںیم آزیمے اس وک انقمیط اکی

 

؟   ےہ آات رظن ایک ۔ ٹ   



                                           انقمیط یک وصختیص :

 ایک  اظرہ ےس  وک  بطق ونجیب اورامشیل بطق وک        ۔ںیہ  ےتہک  بطق ونجیب وک رسے ےک اجبن یک ونجب اور  ۔ ںیہ  ےتہک بطق  یلامش اےس ےہ  اترھٹ تمس  یک لامش رساوج  انقمیط۔۱

۔ ےہ  اترھٹ امشالونجاب ہشیمہ  ۔ انقمیط  ےہ اجات  

 سک تمس   یطانقم ہک ےئجیک ونٹ ۔دےئجی  اکٹل رپ  اڈنیٹس اکی اےس  رک ابدنھ ڈوری اکی  چیب  وچیبں ےکانقمیط   السخ امن  اکی۔۲

۔ولےہ اک  ےہ  وہیت زایدہ  رپ نیبطق بطق ینعی  دوونں ینعی  رپ رسوں دوونں ےک انقمیط وقت انقمیسیط   ےہ  وہات اسک  ںیم

 ربادہ انقمیط ےک دوونں بطق رپ زایدہ رظن آات ےہ۔     

    ۳ 

 

 

وت دو آزاد انقمیط ایتر وہےت ںیہ ینعی اکی  ۔انقمیط ےک دو ےصح ےیک اجی

 انقمیط ےک دو نیبطق اکی دورسے ےس اگل ںیہن ےیک اج ےتکس ۔   

 لمع رکےک دےیھکی۔       

   ۔اکی اسالخ امن انقمیط ےک دو ڑکٹے ےیجیک اور اےس ولےہ ےک ربادہ رپ رےیھک

وہا رظن آات ےہ ۔  انقمیط ےک دوونں رسوں رپ ولےہ اک ربادہ زایدو دقمار ںیم اکپچ  

  ےتہک  انقمتیسیط  یلاام وک انقمتیسیط اس  ےہ وہیت احلص انقمتیسیط یھب  اےس  رپ اجن ےل  انقمیسیط ےئش   رقبی  ےک انقمیط۔۴ 

۔ ںیہ   

 

 

۔انقمیط ےک اشمہب نیبطق ںیم دعف اور ریغ اشمہب نیبطق ںیم  ۵

 ششک اک لمع وہات ےہ ۔  

 

۔انقمیسیط اایشء ںیم اعریض انقمتیسیط دیپا یک اجیتکس ےہ۔  اکی  وسئ ای لیک رپ انقمیط ےتسھگ رےیہ وت اس ںیم  ۶

 انقمتیسیط دیپا وہیت ےہ ۔  

                                              

  



 قشم رکےت ںیہ 

۔ انبےیئ رہفتس یک  اس  ےہ وہا ایک  اامعتسل اک  انقمیط ںیم اایشء یس وکن وکن ںیم رھگ ےک آپ ۔۱   

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ر ریغ انقمیسیط اایش ء یک امجتع دنبی ےیجیک۔۔ دنمرہج ذلی دجول ںیم آپ ےک ارطاف ںیم اپئ اجن وایل انقمیسیط او ۲  

 انقمیسیط اایشء  ریغ انقمیسیط اایشء

  

 

 

 

 

 

 

   ۔وصتری ںیم داھکیےیئ اجن واےل انقمیط ےک انم ےیھکل اور ہی آپ رھگ ںیم اہک اہک اامعتسل وہےت ںیہ اےنپ رھگ ےکڑبوں ےس ولعمم ےیجیک۔۳

 

     

 

              

 

         

 

   

ااسی ویکں وہات ےہ ؟ ۔ ۴  

 ا[ نپ وہڈلر ااٹل رکن رپ یھب نپ ےچین ںیہن رگیت ۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ہ ےچنیھک ریغب ںیہن اتلھک ۔ ااسی ویکں وہات ےہ ؟  ب[ ررفیرجیرٹیاک دروازہ اگلےت وتق اکی وصخمص افہلص ےک دعب وہ وخد وخبد دنب وہ اجات ےہ اور دوابر  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اور ہی سک اکم ےک ےیل اامعتسل وہات ےہ ؟  ۔ لکش ںیم رظن آن۵

 

  واےل آہل اک انم اتبٹ 



   

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ے ےیجیک۔ ۶

 

طی
۔ آپ ےک رقبی وموجدہ انقمیط ےک نیبطق   

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   

۔انقمیط ےک دعف اور ششک اس وصختیص اک اامعتسل رکےت وہےئ اکی  ولھکان ایتر ےیجیک۔اس ےک ےیل دنمرہج ذلی کنل اک اامعتسل ےیجیک۔ ۷  

 https://sites.google.com/acads.iiserpune.ac.in/iiserp-scienceactivitycentre/home/levi 
tating-pen 
https://sites.google.com/acads.iiserpune.ac.in/iiserp-scienceactivitycentre/home/levi 
tating-pen-2-magnetism 

 ایک وہاگ ؟   ۔۸

 

 اب اس ےک رقبی اکی نپ  ےل اجٹ 

 

اکی لمع ےیجیک ، اکی لیک رپ انقمیط اکی رسے ےس دورسے رسے کت ےتسھگ وہےئ ےل اجٹ   

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

لی ف رطوقیں اک ااختنب ےیجیک ۔دےیھکی ایک رجتہب وہات ےہ ۔ ۔ اسسنئ داونں یک ااجیدات ےک ۴

ت

ی

 

ح
م

وااعقت / اہکاینں ڑپےیھ ۔اس احلظ ےس لمع رکےک دےیھکی ۔ لمع رکےت وتق   

 

 

:  زمدی ولعمامت ےک ےیل کنل   

 

   دپسچل انقمیط 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581846130688240509?referrer=utm_ 
source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312604669266 
018304219171        

  

 

 وخد اک انقمیط انبٹ 

https://sites.google.com/acads.iiserpune.ac.in/iiserp-scienceactivitycentre/hme/mak 
e-your-own-magnet-magnetism 

 

 

 

 



 16:   یلمع اخہک 

 

       اتسرے اور اشکہکںاکانئت ےسک ےتہک ںیہ ؟   آےیئ ںیھجمس :

 اکانئت یک راگنریگن  16قبس ربمن  یٹھچامجتع  وحاہل :

ی ف ازجاء ےسیج اتسرے ،ایسرے ، ایسرےچ وریغہ اک اشمدہہ رکےک ان اک ومزہن رکان۔۱: وتمعق الصںیتح
ل

ت

ی

 

ح
م

 ۔اکانئت ےک 

ی ف وصترات ، اامعل یک ولعمامت احلص رکان۔ ۲               
ل

ت

ی

 

ح
م

ی ف ذراعئ اورواسلئ اک  اامعتسل رکےک 
ل

ت

ی

 

ح
م

 ۔ارٹنین ، ولعمامت احلص رکن ےک 

 آےیئ ذنہ نیشن رکی : 

                             

  امہری ویہ اگ  آےئ رظن اٹپ رطح یک  دوھی دیفس اکی  وہا رھبا ےس روںاتس بج اجبن یک  امشل ےس ونجب وک آپ وت وہ اصف ابلکل آامسن ہک بج ںیم رات دنریھیا  

۔ ےہ  اجات اجان  ےس انم اشکہکں  ایلع اےس ۔ےہ  اشکہکں  

۔  ںیہ  ےتہک  اشکہکں  وک ومجمےع ےک  ایسروں ےک ان اور اتسرے امشر ےب      

اےس " آاکش اگنگ  "ےتہک ںیہ ۔امہری آاکش اگنگ اشکہکں ےک سج ومجمہع ںیم ےہ اس وک اقمیم اشکہکں اک ومجمہع ےتہک ںیہ ۔اکانئت ںیم  ےہ  واعق  ںیم اشکہکں  سج یسمش اظنم امہرا     

 ایسی یئک اشکہکیئ ںیہ ۔ 

ےئن ووجد ںیم  اتسرے رمدہ  ،  دل ےک اب، وہا   احصہیب  ، اتسروں ےک رھجٹم ،  اتسرے ڑبے   نگ زہاروں ںیم اسجتم رطح ایس وھچےٹ ےس وسرج  امہرے ںیم آاکش اگنگ   

۔ ںیہ  اشلم  ااسجم یکلف یئک  ےسیج اتسرے واےل آن  

  



  وطر اعم۔ ںیہ   ےتکس دھکی ںیم آامسن مہ اتسرے ےک روگنں فلتخم  اےسی رسخ ،  ےلیپ ، دیفس ،  ےلین  ۔ںیہ  آےت رظن اتسرے زہاروں وہےئ  ےتکمچ رپ آامسن اصف ںیمہ  ںیم رات  

ی سی   50000 ےس3500 رحارت درہج  اک  حطس  یک اتسروں رپ

ی لس
ش

۔  ںیہ  رےتہ رکےت دبتلی رگن اانپ  ےک اطمقب اتسرے  رحارت درہج  ۔ ےہ  وہاتڈرگی   

:   اتسروں یک یمسق             

اافل وطنقرس ، رعشی وریغہ  الثم: ہی اتسرے رسخ ، ےلین  رگن ےک وہےت ںیہ ۔  وسرج ےسیج اتسرے}رین{ ۔  ۱    

 وہاتکس ےہ۔وہ رسخ رگن ےک ںیہ۔  نگ زایدہ دکمچار  100ےس کت ںیہ۔وسرج یک کمچ  4000ےس  3000 وں اک درہج رحارت اتسرہی:  دویاقتم  رسخ اتسرے ۔  ۲

 ےک درایمن وہات ےہ ۔ 4000ےس3000رسخ اتسروں ےس ڑبے وہےت ںیہ ۔ ان اک درہج رحارت   : ہی دویاقتم  میظع اہشبحل اتسرے ۔ ۳

ت نیت ای ۔ جواں اتسرے : آامسن ںیم فصن ےس زایدہ دعتاد جواں اتسروں یک ےہ ۔ینعی دو اتسرے اکی دورسے ےک ارطاف رگدش رکےت رےتہ ںیہ ۔ضعب اواق۴

 اچر اتسرے یھب وہےت ںیہ ۔

 وتق اس ۔ ںیہ   رکےت اخرج  وتاانئ ۔ےنلیھپ رپ اتسرے مک ےہ  راتہ وہات  الیھپؤ ۔ان ںیم  لسلسم ڑکساو اور  ریتہ ںیہن اقمئ لکش اور  روینش یک اتسروں نا:   ۔ ریغتم اتسرے ۵

 رظن رونش  زایدہ  ےیل وہ   اس ےہ  رکات اخرج  وتاانئ زایدہ  اتسرہ اور ےہ اتھڑب تہب رحارت درہج  اک  حطس یک ان وت ںیہ  ےتڑکس  وہ  بج ےک  ۔رب الخف اس  ےہ  وہیت مک کمچ ایکس

 اتسرہ  دار دم  الثم ۔ےہ آات

ض ںیم ونٹ ےیجیک۔ اناس  اور ارسو ان  اداروں اکےک وبی اسٹئ  ےس راہطب رکےک اکانئت اور اظنم یسمش ےک فلتخم ازجاےک قلعتم ولعمامت احلص ےیجیک ۔اور ایب     

    www.nasa.gov          اور        www.isro.gov.in          

 اظنم یسمش 

 

  ہی ریمخی  اور زیم  ،  زرہا اطعرد ںیم ان ںیہ  ایسرے آھٹ لک  ںیم یسمش اظنم ۔ ںیہ  اشلم  اثبق اہشب  اور اتسرے ددمار ،ایسرے ذیلی  ،ایسرے،    وسرج  ںیم یسمش ماظن

  ۔ ےہ  وہات ایسروں اک الغف تخس  ادنروین امتم  ۔ےہ ےہ  وہات  ہقلح ارطاف   ےک ریبوین  ایسروں   ۔ںیہ  ایسرے ریبوین وچپینن اور ویرسنی ،  رتشمی  ہکبج ۔ ںیہ  ایسرے ادنروین

۔ ےہ وہات امدنن ےک  وہا الغف اک  ایسروں ریبوین  

 قشم رکےت ںیہ  

http://www.nasa.gov/
http://www.isro.gov.in/


دنمرہج ذلی وساالت ےک وجاابت ےیھکل ۔  ۔۱  

 ا[ امہرا اظنم یسمش سک اشکہکں ںیم ےہ ؟  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ب[ آاکش اگنگ  ای اشکہکں اک دورسا انم ایک ےہ ؟  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 ج[ اشکہکں ےک اچر ااسقم ےیھکل۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  داھکئ اتسرے ےک رگن ےس وکن وکن آپ وک  ۔ےئجیک اشمدہہ اک  ایسروں اور رےاتس ںیم آامسن ۔ ےئجیک اشمدہہ اک  آامسن ںیم رات ادنریھی ۔۲

 

 ونٹ ںیم اینپ ایبض  ۔دٹ 

۔ ےئجیک  

 ۔ ۳

 

 انبٹ 

 

 

 

۔ادنریھی رات ںیم اصف رھتسے آامسن اک  ڈرائ  

۔ادنریھی رات ںیم آامسن ںیم امشل یک اجبن اکی دکمچار بطق اتسرے اک اشمدہہ ےیجیک۔ ۴  

دا ای دادی ےس ایسروں یک اہکاینں ےئینس۔ ۔ رھگ ںیم وموجد دا ۵  

ےیھکل۔   وجاابت ےک وساالت ذلی دنمرہج ۔۶  

؟  ںیہ  ایسرے ےنتک  لک ںیم یسمش  اظنما[     

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔ ےیھکل انم ےک  ایسروں ادنروین ںیم یسمش  اظنمب[   

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔ ےیھکل انم اک وموجد ایسرہ  رپ  اقمم رمزک  ےک یسمش  اظنمج[   

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔ ےیھکل انم وار رتبیت یک ایسروں  ذلی دنمرہج  ںیم یسمش  اظنم۔۲  

رد ، رمخی  ، وچپینن   ،  زرہہ  ،زلح  ، ویرسنی  ، رتشمی  ، اطع  زیم  



[ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۴[۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    ۳[ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     ۲[۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        ۱  

[ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    ۸[۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    ۷[ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    ۶[۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        ۵    

۔ ںیمہ اچہپین ۔ ۳     

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                         ب[  رگم ایسرہ  : ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ا[  رسخ ایسرہ  :     

  ج[  وطافن زدہ ایسرہ  : ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    د[  بس ےس زیت  ایسرہ  : ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

[  ڑلاتکھ ایسرہ  : ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہ[  ایحیت زدنیگ واال  ایسرہ  : ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         خ     

 ۔ ۴  

 

۔ آپ ےک رھگ ںیم وموجد اایشء اک اامعتسل رکےت وہےئ اظنم یسمش اک امڈل انبٹ   

 

 

 زمدی ولعمامت ےک ےیل کنل : 

 اکانئت یک راگن ریگن 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581846130688240509?contentId=do_ 
312604669393494016219173  

 

 

 

 

 

 

 

    

 


