
{1st std Language 60 days}جماعت ا ّول اُردو زباندانی کے اکتسابی ماحصل پر مبنی 60 روزه اکتسابی زینے
مورخہ worksheet کارڈ نمبر آموزشی عمل ُسرخی لوگو سرگرمی جماعت زینہ سنگ میل نمبر شمار دن

مشقی صفحات 
کے لئے یہاں 
پر کلک کریں

1/1 پہلی اور دوسری جماعت کے طلباء کو مختلف 
اداکاری کے ساتھ ادا کریں

ُدعا لڑکا لڑکی گیت 1 1 1

1

7/1

پہلی اور دوسری جماعت کو کہانی کے اوصاف 
کے مطابق کہانی بیان کریں،آسان سواالت پوچھ 

کر تصدیق کرلیں،اور بچوں سے کہانی 
کہلوائیں،

ٹوپی بیچنے 
واال بندر منہ کہانی 1 3 1 2

7/1
کارڈ میں دی گئی ہدایت کے مطابق دستکاری 
کی سرگرمی انجام دینے کے لئے بچوں کی 

ہمت افزائی کریں

رنگین قلم کی 
چھاپ

کتاب پر صراحی 
میں برش دستکاری 1 5 2 3

8/1 پہلی اور دوسری جماعت کے طلباء کو مختلف 
اداکاری کے ساتھ ادا کریں کیا بنوں رقاصہ گیت 1 2 1 4

5/1

پہلی اور دوسری جماعت کے طلباء کو اداکاری 
کے ساتھ کہانی بیان کریں۔آسان سواالت پوچھ 
کر جواب حاصل کریں۔طلباء سے دیگر کہانیاں 

کہینے پر آماده کریں۔

حق گوئی کا 
ثمره منہ عام کہانی 2 2 1 6

مشقی صفحات 
کے لئے یہاں 
پر کلک کریں

8/2 پہلی اور دوسری جماعت کے طلباء کو مختلف 
اداکاری کے ساتھ ادا کریں حرکتی گیت رقاصہ گیت 1 11 2 8

2

8/3

پہلی اور دوسری جماعت کو کہانی کے اوصاف 
کے مطابق کہانی بیان کریں،آسان سواالت پوچھ 

کر تصدیق کرلیں،اور بچوں سے کہانی 
کہلوائیں،

ایمانداری کتاب بچوں کی کہانیاں 1 30 2 9

7/2
کارڈ میں دی گئی ہدایت کے مطابق دستکاری 
کی سرگرمی انجام دینے کے لئے بچوں کی 

ہمت افزائی کریں
اسپرے پینٹنگ کتاب پر صراحی 

میں برش دستکاری 1 4 3 10

1/1 کارڈ میں دی گئی ہدایات کے مطابق سرگرمی 
انجام دیں جنبِش قلم تاراناتھ جنبِش قلم 1 6 1 11

سنگ میل -02(ا ۔آ ۔ل ۔م ۔ن ۔ر)
مورخہ worksheet کارڈ نمبر آموزشی عمل گروه کارڈ/کتاب ُسرخی لوگو سرگرمی زینہ نمبر شمار دن

مشقی صفحات 
کے لئے یہاں 
پر کلک کریں

36/1-6 ُکل چھ کارڈ (6)دئے گئے ہیں کارڈ میں دئے 
گئی ہدایت کے مطانق تصآویر کے نام پوچھیں

قبل از اکتساب کارڈ اآل م ن ر مگر مچھ تصویری جھلکی 
کارڈ 1 12

3
مشقی صفحات 
کے لئے یہاں 
پر کلک کریں

7/1
کارڈ کی ہدایات اور طریقئہ کار کا بغور مطالعہ 
کرکے تعلیمی وسائل کے استعمال سے یہ زینہ 

مکمل کریں
اکتساب کارڈ اآل م ن ر زیبرا ربّر کے حروف 7 13

مشقی صفحات 
کے لئے یہاں 
پر کلک کریں

36/1-6
پہلی جماعت کے طلباء کو کارڈ کے ہدایت کے 
مطابق منفرد حروف مختلف طریقوں سے مشق 
کروایں۔اور حروف کی ادائیگی کرنا سیکھائیں

اکتساب کارڈ اآل م ن ر ہاتھ میں قلم منفرد حروف کی 
لکھاوٹ 8 14

مشقی صفحات 
کے لئے یہاں 
پر کلک کریں

37/1-6

مشقی کتاب کی مدد سے حروف لکھنے کا 
طریقہ اور پڑھنے کی مشق کروائیں۔اگر وقت 
درکار نہ ہوا تو گھر پر لکھنے کی ہدایت دیں 

اور تصدیق کریں

اکتساب مشقی کتاب اآل م ن ر کتاب پر ہاتھ میں قلم منفرد حروف کی 
لکھاوٹ 9 15

47/1

کارڈ کی ہدایت کے مطابق حروف کی مختلف 
اشکال کی پہچان کروائیں۔حروف سے بننے 
والے مختلف الفاظ بنائیں اور سکھائیں۔لکھنے 

کی مشق کروائیں

اکتساب کارڈ اآل م ن ر گینڈا حروف کی بدلتی 
ہوئی اشکال 12 16

14/1-4

مشقی کتاب کی مدد سے حروف کی مختلف 
اشکال کی پہچان کروائیں۔اگر وقت درکار نہ ہوا 

تو گھر پر لکھنے کی ہدایت دیں اور تصدیق 
کریں

اکتساب مشقی کتاب اآل م ن ر کتاب پر گینڈا حروف کی بدلتی 
ہوئی اشکال 13 17

مشقی صفحات 
کے لئے یہاں 
پر کلک کریں

36/1-6
حروف کی مختلف شکلوں کو استعمال کرکے 

الفاظ بنائیں۔اور طلباء کو دہرانے کے لئے 
کہیں۔دیواری تختہ سیاه کا استعمال کریں۔

مشقی کارڈ اآل م ن ر زرافہ جادوئی لفظی تختی 14 18

5

7/1

مشقی کتاب کی مدد سے حروف کی مختلف 
اشکال کی پہچان کروائیں۔اگر وقت درکار نہ ہوا 

تو گھر پر لکھنے کی ہدایت دیں اور تصدیق 
کریں

مشقی مشقی کتاب اآل م ن ر کتاب پر زرافہ جادوئی لفظی تختی 15 19

مشقی صفحات 
کے لئے یہاں 
پر کلک کریں

9/1
کارڈ میں اساتذه کو دی گئی ہدایت کے مطابق 
بچوں الفاظ اور اعراب لگانے سے بننے والی 

آوازوں کو سکھائیں۔
اکتساب کارڈ  ُ َِ مچھلی

اعراب اور 
عالمات کی 
خصوصیات

16 20

14/1-2
مشقی کتاب میں دئے گئے الفاظ لکھنے اور 
پڑھنے کی مشق کروائیں۔اور امال نویسی 

کروائیں۔
مشق مشقی کتاب ا آ ل م ن ر کتاب پر گائے غیر مانوس الفاظ 18 21

مشقی صفحات 
کے لئے یہاں 
پر کلک کریں

7/1

مشقی کتاب پر دی گئی ہدایت پر عمل کرتے 
ہوئے اس سرگرمی کو انجام دیں۔اگر وقت 

درکار نہ ہوا تو گھر پر لکھنے کی ہدایت دیں 
اور تصدیق کریں

مشق مشقی کتاب ا آ ل م ن ر کتاب پر کتّا اور پّال تصویری الفاظ 20 22

6
مشقی صفحات 
کے لئے یہاں 
پر کلک کریں

7/1
کارڈ میں دی گئی ہدایت کے مطابق اس 

سرگرمی کو انجام دیں۔سیکھے ہوئے الفاظ سے 
جملہ سازی کرنے کے موقعہ فراہم کریں۔

اکتساب کارڈ ا آ ل م ن ر شیر منظر کشی پر 
اظہاِر خیال 21 23

https://drive.google.com/file/d/1mezDSo9tzdL6tyB7tYx_4erD7Ege1ubp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mezDSo9tzdL6tyB7tYx_4erD7Ege1ubp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mezDSo9tzdL6tyB7tYx_4erD7Ege1ubp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hz7aSTM1omFv8IOXz7Ydn2WbBAeNDFxP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AdgQMRNqx5lR3EIcITA0DJArfaGs2wzL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1soMsGmPkDZpKklTGVRGYTvvyYa90hnqZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15CUOVuYbNIZkn0qjvAW2ekWTVEDEhX8N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19kCATz-U4sb4Jeu3o2GHyEOOtPNDGy-L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cwyQsJbHnsTw-5LJYUFi3cDx3qTsV2M_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V6yl_oj6J-QFHpOkqI_IZrBnD4erp8Wy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17nIhrmPyHmS7drks0ymCBJWnMzSdZEFo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bLmIjcVl5ww15OGERh2wvG2l0Wn3qldx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bLmIjcVl5ww15OGERh2wvG2l0Wn3qldx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bLmIjcVl5ww15OGERh2wvG2l0Wn3qldx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uuncLIetyFXxre9fwKcNjsey9FhICs9K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QrZDIKVKVZxFq9nqiqtlqVgt5rDwualm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MUzdZ4BFxu4n_QleWjlRQ4g-dLx85Ccl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1La-cUevjiuJmVtClGUD1nFqOW14uWlME/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19hrZs7mUcs0R9wJFCKujw20JqvK3eoyR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s2wn8U-gRJndEasfp0GUCt_zsaMWoyWf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-mRDUXqTq9ww9mbhBzFl10v5fKE0Vilf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-mRDUXqTq9ww9mbhBzFl10v5fKE0Vilf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-mRDUXqTq9ww9mbhBzFl10v5fKE0Vilf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rihKURscy77-2C0tchcxa0TAoG6veDZT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hDp-x4moT7zWiUtx12ufvm_AQP9gyy4W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hDp-x4moT7zWiUtx12ufvm_AQP9gyy4W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hDp-x4moT7zWiUtx12ufvm_AQP9gyy4W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iDfNLsgJPHpEI6C8JZIBNd4relOd8oET/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UMbNAQiisbX2kehzLmsXrEYPSDc24J6O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UMbNAQiisbX2kehzLmsXrEYPSDc24J6O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UMbNAQiisbX2kehzLmsXrEYPSDc24J6O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XvgZR7DBzFBOAF873Mj2Z4SYed0GpI9B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w32brxmfLrcRDzf0nnLZlzcHdljGFrUM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w32brxmfLrcRDzf0nnLZlzcHdljGFrUM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w32brxmfLrcRDzf0nnLZlzcHdljGFrUM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dzchB4GSub-xBUixSd1F2dECaRVqIqYJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LPvhArXV34hs0lSpi1VJ2sNJuJlvD7yZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JPOpRMA8WPDSA7FTz_oBjDHhh2gGQ5cB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rIrO6duAeWSNWCkc7LRsGhNAjxECyon-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rIrO6duAeWSNWCkc7LRsGhNAjxECyon-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rIrO6duAeWSNWCkc7LRsGhNAjxECyon-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B6DwOntfur1M3IbS3Qf14Hm8DppaviHL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q5iEzUGxNt52yx-I4DSVkT0WhrA_Di-o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JgLEgfp17zphlAe4agugAcsmVY3QB0zC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JgLEgfp17zphlAe4agugAcsmVY3QB0zC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JgLEgfp17zphlAe4agugAcsmVY3QB0zC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g2_-7wHATbD0E2FlvmzxHwdHz2ujcWZ9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FiOi0rBIfFFCWDdRDy1kvFR6l_hfgFAg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vthu2zRPYDL-kodVaDij9eBXa5wls1iW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vthu2zRPYDL-kodVaDij9eBXa5wls1iW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vthu2zRPYDL-kodVaDij9eBXa5wls1iW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a9UZV_yatYR_zDE3wfCD_mTye1FXDZNt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kt4W7SBPwlFQNun7hofnVey5-AQhaLdm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kt4W7SBPwlFQNun7hofnVey5-AQhaLdm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kt4W7SBPwlFQNun7hofnVey5-AQhaLdm/view?usp=sharing


مشقی صفحات 
کے لئے یہاں 
پر کلک کریں

7/1

مشقی کتاب پر دی گئی ہدایت پر عمل کرتے 
ہوئے اس سرگرمی کو انجام دیں۔اگر وقت 

درکار نہ ہوا تو گھر پر لکھنے کی ہدایت دیں 
اور تصدیق کریں

مشق مشقی کتاب ا آ ل م ن ر کتاب پر ہرن تصویری جملے 23 24

6

مشقی صفحات 
کے لئے یہاں 
پر کلک کریں

21/1-3

مشقی کتاب پر دی گئی ہدایت پر عمل کرتے 
ہوئے اس سرگرمی کو انجام دیں۔اگر وقت 

درکار نہ ہوا تو گھر پر لکھنے کی ہدایت دیں 
اور تصدیق کریں

مشق مشقی کتاب ا آ ل م ن ر کتاب پر بھالو صحیح لکھو 25 25

77/1

مشقی کتاب پر دی گئی ہدایت پر عمل کرتے 
ہوئے اس سرگرمی کو انجام دیں۔اگر وقت 

درکار نہ ہوا تو گھر پر لکھنے کی ہدایت دیں 
اور تصدیق کریں

عملی مشقی کتاب ا آ ل م ن ر کتاب پر اونٹ معّمہ 26 26

32/1-2

اس مرحلے کے طلباء کو موجود عبارتوں کو 
ترتیب سے پڑھانے،نقل کروانے،امال 

نویسی،اور آساں سواالت کے جواب لکھنے کی 
سعی کروانا۔

محاسبہ عبارتیں الل انار روئی کی گڑیا عبارتیں 31 27

سنگ میل -03 (د۔ک۔ب۔س۔و )

مشقی صفحات 
کے لئے یہاں 
پر کلک کریں

36/7-11 ُکل چھ کارڈ (6)دئے گئے ہیں کارڈ میں دئے 
گئی ہدایت کے مطانق تصآویر کے نام پوچھیں اکتساب کارڈ د،ک،ب،س،و مگر مچھ تصویری جھلکی 

کارڈ 1 28

87/2
کارڈ کی ہدایات اور طریقئہ کار کا بغور مطالعہ 
کرکے تعلیمی وسائل کے استعمال سے یہ زینہ 

مکمل کریں
اکتساب کارڈ د،ک،ب،س،و زیبرا ربّر کے حروف 6 29

مشقی صفحات 
کے لئے یہاں 
پر کلک کریں

36/7-11
پہلی جماعت کے طلباء کو کارڈ کے ہدایت کے 
مطابق منفرد حروف مختلف طریقوں سے مشق 
کروایں۔اور حروف کی ادائیگی کرنا سیکھائیں

اکتساب کارڈ د،ک،ب،س،و ہاتھ میں قلم منفرد حروف کی 
لکھاوٹ 7 30

مشقی صفحات 
کے لئے یہاں 
پر کلک کریں

36/7-11
پہلی جماعت کے طلباء کو کارڈ کے ہدایت کے 
مطابق منفرد حروف مختلف طریقوں سے مشق 
کروایں۔اور حروف کی ادائیگی کرنا سیکھائیں

اکتساب کارڈ د،ک،ب،س،و ہاتھ میں قلم منفرد حروف کی 
لکھاوٹ 7 31

937/7-11

مشقی کتاب کی مدد سے حروف لکھنے کا 
طریقہ اور پڑھنے کی مشق کروائیں۔اگر وقت 
درکار نہ ہوا تو گھر پر لکھنے کی ہدایت دیں 

اور تصدیق کریں

اکتساب مشقی کتاب د،ک،ب،س،و کتاب پر ہاتھ میں قلم منفرد حروف کی 
لکھاوٹ 8 32

مشقی صفحات 
کے لئے یہاں 
پر کلک کریں

7/2

کارڈ کی ہدایت کے مطابق حروف کی مختلف 
اشکال کی پہچان کروائیں۔حروف سے بننے 
والے مختلف الفاظ بنائیں اور سکھائیں۔لکھنے 

کی مشق کروائیں

اکتساب کارڈ د،ک،ب،س،و گینڈا حروف کی بدلتی 
ہوئی اشکال 11 33

مشقی صفحات 
کے لئے یہاں 
پر کلک کریں

14/3-5

مشقی کتاب کی مدد سے حروف کی مختلف 
اشکال کی پہچان کروائیں۔اگر وقت درکار نہ ہوا 

تو گھر پر لکھنے کی ہدایت دیں اور تصدیق 
کریں

اکتساب مشقی کتاب د،ک،ب،س،و کتاب پر گینڈا حروف کی بدلتی 
ہوئی اشکال 12 34

1036/7-11
حروف کی مختلف شکلوں کو استعمال کرکے 

الفاظ بنائیں۔اور طلباء کو دہرانے کے لئے 
کہیں۔دیواری تختہ سیاه کا استعمال کریں۔

مشقی کارڈ د،ک،ب،س،و زرافہ جادوئی لفظی تختی 13 35

مشقی صفحات 
کے لئے یہاں 
پر کلک کریں

7/2

مشقی کتاب کی مدد سے حروف کی مختلف 
اشکال کی پہچان کروائیں۔اگر وقت درکار نہ ہوا 

تو گھر پر لکھنے کی ہدایت دیں اور تصدیق 
کریں

مشقی مشقی کتاب د،ک،ب،س،و کتاب پر زرافہ جادوئی لفظی تختی 14 36

مشقی صفحات 
کے لئے یہاں 
پر کلک کریں

9/2-3
کارڈ میں اساتذه کو دی گئی ہدایت کے مطابق 
بچوں الفاظ اور اعراب لگانے سے بننے والی 

آوازوں کو سکھائیں۔
اکتساب کارڈ  ُ َِ مچھلی

اعراب اور 
عالمات کی 
خصوصیات

15 37

11

9/1-2

مشقی کتاب کی مدد سے حروف کی صحیح 
امخرج کی پہچان کروائیں۔اگر وقت درکار نہ 

ہوا تو گھر پر لکھنے کی ہدایت دیں اور تصدیق 
کریں

اکتساب مشقی کتاب  ُ َِ کتاب پر مچھلی
اعراب اور 
عالمات کی 
خصوصیات

16 38

مشقی صفحات 
کے لئے یہاں 
پر کلک کریں

9/4
کارڈ میں اساتذه کو دی گئی ہدایت کے مطابق 
بچوں الفاظ اور اعراب لگانے سے بننے والی 

آوازوں کو سکھائیں۔
اکتساب کارڈ  ُ َِ مچھلی

اعراب اور 
عالمات کی 
خصوصیات

15 40

9/3

مشقی کتاب کی مدد سے حروف کی صحیح 
امخرج کی پہچان کروائیں۔اگر وقت درکار نہ 

ہوا تو گھر پر لکھنے کی ہدایت دیں اور تصدیق 
کریں

اکتساب مشقی کتاب  ُ َِ کتاب پر مچھلی
اعراب اور 
عالمات کی 
خصوصیات

16 41

مشقی صفحات 
کے لئے یہاں 
پر کلک کریں

7/2
مشقی کتاب میں دئے گئے الفاظ لکھنے اور 
پڑھنے کی مشق کروائیں۔اور امال نویسی 

کروائیں۔
مشقی مشقی کتاب د،ک،ب،س،و کتاب پر گائے غیر مانوس الفاظ 18 42

127/2

مشقی کتاب پر دی گئی ہدایت پر عمل کرتے 
ہوئے اس سرگرمی کو انجام دیں۔اگر وقت 

درکار نہ ہوا تو گھر پر لکھنے کی ہدایت دیں 
اور تصدیق کریں

مشقی مشقی کتاب د،ک،ب،س،و کتاب پر کتّا اور پّال تصویری الفاظ 20 43

مشقی صفحات 
کے لئے یہاں 
پر کلک کریں

7/2
کارڈ میں دی گئی ہدایت کے مطابق اس 

سرگرمی کو انجام دیں۔سیکھے ہوئے الفاظ سے 
جملہ سازی کرنے کے موقعہ فراہم کریں۔

اکتساب کارڈ د،ک،ب،س،و شیر منظر کشی پر 
اظہاِر خیال 21 44

مشقی صفحات 
کے لئے یہاں 
پر کلک کریں

8/2

مشقی کتاب پر دی گئی ہدایت پر عمل کرتے 
ہوئے اس سرگرمی کو انجام دیں۔اگر وقت 

درکار نہ ہوا تو گھر پر لکھنے کی ہدایت دیں 
اور تصدیق کریں

مشقی مشقی کتاب د،ک،ب،س،و کتاب پر ہرن تصویری جملے 23 45
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https://drive.google.com/file/d/1GNr9bG_1Rsw87XqyuZvHHLuaYW0IxFGQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GNr9bG_1Rsw87XqyuZvHHLuaYW0IxFGQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mnCvX8I1M2m1UUZ-jA-URqHAbCUYzEAn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qkVS36BwARS7mV6E-PBDcY9f0G3WiV2m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/169J9LmzU3cvb2oz-_jL_bpC3qzWiU204/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/169J9LmzU3cvb2oz-_jL_bpC3qzWiU204/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/169J9LmzU3cvb2oz-_jL_bpC3qzWiU204/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EdfSxA2ATkDyPEipdg0TQLpA0ffaNSsC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AjdSdJUX4okKlhbq6bG02EsMjDmzQAWi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AjdSdJUX4okKlhbq6bG02EsMjDmzQAWi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AjdSdJUX4okKlhbq6bG02EsMjDmzQAWi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DemfgEUvdyJ0Nl_2Jf57K_cLQ66vbH3C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N7UjlSRoTJ9J5Gkn8ullXjVsKbQ1reR-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u7W9_OJc_v4BF4zEO2T48goCYvNsVlsN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u7W9_OJc_v4BF4zEO2T48goCYvNsVlsN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u7W9_OJc_v4BF4zEO2T48goCYvNsVlsN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l7uoWcrpP50_h1oE3SlK26O3cE9OaHCi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-JERvge85k5KoBTlCBOBW0z_7byT4OPD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-JERvge85k5KoBTlCBOBW0z_7byT4OPD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-JERvge85k5KoBTlCBOBW0z_7byT4OPD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qEBcbgJnqaxeUHv_NhYKgRmms-ACreXP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oIVkOt0MmWLSd2ZQUUsSyXN7bvguBZ4v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1erj-JDVeADqPUVNOxdLc7-gcW-9TJHVt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1erj-JDVeADqPUVNOxdLc7-gcW-9TJHVt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1erj-JDVeADqPUVNOxdLc7-gcW-9TJHVt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qEBcbgJnqaxeUHv_NhYKgRmms-ACreXP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oIVkOt0MmWLSd2ZQUUsSyXN7bvguBZ4v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18TLw3NisPQkO6Nb7AwBKjT3E_luZfAFM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18TLw3NisPQkO6Nb7AwBKjT3E_luZfAFM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18TLw3NisPQkO6Nb7AwBKjT3E_luZfAFM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lMzhe4EI2Pz9wyIiko7nmLQE0PYntIUn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1atihbXqdbf-T5kIZ-_2KwzfrvhO-QhbC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JsbmOaRce1w0biQFFi3EsaTrl6cvOwNt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JsbmOaRce1w0biQFFi3EsaTrl6cvOwNt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JsbmOaRce1w0biQFFi3EsaTrl6cvOwNt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11zRaYzNFi8fUsou2ATUNlQf3DV8jv3EG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11zRaYzNFi8fUsou2ATUNlQf3DV8jv3EG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11zRaYzNFi8fUsou2ATUNlQf3DV8jv3EG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hn1JmWVLEDJIa77WXy5twW6GepZb0Vcq/view?usp=sharing


مشقی صفحات 
کے لئے یہاں 
پر کلک کریں

21/4-6

مشقی کتاب پر دی گئی ہدایت پر عمل کرتے 
ہوئے اس سرگرمی کو انجام دیں۔اگر وقت 

درکار نہ ہوا تو گھر پر لکھنے کی ہدایت دیں 
اور تصدیق کریں

عملی مشقی کتاب د،ک،ب،س،و کتاب پر بھالو صحیح لکھو 25 46

13

مشقی صفحات 
کے لئے یہاں 
پر کلک کریں

7/2

مشقی کتاب پر دی گئی ہدایت پر عمل کرتے 
ہوئے اس سرگرمی کو انجام دیں۔اگر وقت 

درکار نہ ہوا تو گھر پر لکھنے کی ہدایت دیں 
اور تصدیق کریں

عملی مشقی کتاب د،ک،ب،س،و کتاب پر اونٹ معّمہ 27 47

3/1
سیکھئے ہوئے اکتسابی نکات اور صالحیتوں 
کو زبانی اور تحریری کرواکر اکتساب کو 

مستحکم کریں اور تصدیق کریں
محاسبہ مشقی کتاب د،ک،ب،س،و کتاب پر سانپ 

سیڑھی یاداشت کا کھیل 30 48

مشقی صفحات 
کے لئے یہاں 
پر کلک کریں

32/4-5

اس مرحلے کے طلباء کو موجود عبارتوں کو 
ترتیب سے پڑھانے،نقل کروانے،امال 

نویسی،اور آساں سواالت کے جواب لکھنے کی 
سعی کروانا۔

محاسبہ عبارتیں سندر مور روئی کی گڑیا عبارتیں 31 49

14
مشقی صفحات 
کے لئے یہاں 
پر کلک کریں

8/1-4
مشقی کتاب پر دی گئی ہدایت پر عمل کرتے 
ہوئے اس سرگرمی کو انجام دیں۔الفاظ کی 

تصدیق کریں
محاسبہ مشقی کتاب والد کتاب پر ترازو میرا کارنامہ 33 50

1 محاسباتی پرچہ
دئے گئے مشقی صفحہ کو استعمال کرکے اّول 15 دنوں کا محاسبہ کروائیں محآسبہ-01 15

2 محاسباتی پرچہ
سنگ میل-04 (ت۔ج۔گ۔پ۔ی۔ه،ے)

Click here for 
Worksheets

36/12-17 ُکل چھ کارڈ (6)دئے گئے ہیں کارڈ میں دئے 
گئی ہدایت کے مطانق تصآویر کے نام پوچھیں اکتساب کارڈ ت،ج،گ،پ،ی،ه مگر مچھ تصویری جھلکی 

کارڈ 1 51

167/3
کارڈ کی ہدایات اور طریقئہ کار کا بغور مطالعہ 
کرکے تعلیمی وسائل کے استعمال سے یہ زینہ 

مکمل کریں
اکتساب کارڈ ت،ج،گ،پ،ی،ه زیبرا ربّر کے حروف 7 52

36/12-17
پہلی جماعت کے طلباء کو کارڈ کے ہدایت کے 
مطابق منفرد حروف مختلف طریقوں سے مشق 
کروایں۔اور حروف کی ادائیگی کرنا سیکھائیں

اکتساب کارڈ ت،ج،گ،پ،ی،ه ہاتھ میں قلم منفرد حروف کی 
لکھاوٹ 8 53

Click here for 
Worksheets 36/12-17

پہلی جماعت کے طلباء کو کارڈ کے ہدایت کے 
مطابق منفرد حروف مختلف طریقوں سے مشق 
کروایں۔اور حروف کی ادائیگی کرنا سیکھائیں

اکتساب کارڈ ت،ج،گ،پ،ی،ه ہاتھ میں قلم منفرد حروف کی 
لکھاوٹ 8 54

17
Click here for 
Worksheets

37/12-18

مشقی کتاب کی مدد سے حروف لکھنے کا 
طریقہ اور پڑھنے کی مشق کروائیں۔اگر وقت 
درکار نہ ہوا تو گھر پر لکھنے کی ہدایت دیں 

اور تصدیق کریں

اکتساب مشقی کتاب ت،ج،گ،پ،ی،ه کتاب پر ہاتھ میں قلم منفرد حروف کی 
لکھاوٹ 9 55

7/3

کارڈ کی ہدایت کے مطابق حروف کی مختلف 
اشکال کی پہچان کروائیں۔حروف سے بننے 
والے مختلف الفاظ بنائیں اور سکھائیں۔لکھنے 

کی مشق کروائیں

اکتساب کارڈ ت،ج،گ،پ،ی،ه گینڈا حروف کی بدلتی 
ہوئی اشکال 12 56

Click here for 
Worksheets

7/3

کارڈ کی ہدایت کے مطابق حروف کی مختلف 
اشکال کی پہچان کروائیں۔حروف سے بننے 
والے مختلف الفاظ بنائیں اور سکھائیں۔لکھنے 

کی مشق کروائیں

اکتساب کارڈ ت،ج،گ،پ،ی،ه گینڈا حروف کی بدلتی 
ہوئی اشکال 12 57

1814/5-6

مشقی کتاب کی مدد سے حروف کی مختلف 
اشکال کی پہچان کروائیں۔اگر وقت درکار نہ ہوا 

تو گھر پر لکھنے کی ہدایت دیں اور تصدیق 
کریں

اکتساب مشقی کتاب ت،ج،گ،پ،ی،ه کتاب پر گینڈا حروف کی بدلتی 
ہوئی اشکال 13 58

7/3

کارڈ کی ہدایت کے مطابق حروف کی مختلف 
اشکال کی پہچان کروائیں۔حروف سے بننے 
والے مختلف الفاظ بنائیں اور سکھائیں۔لکھنے 

کی مشق کروائیں

اکتساب کارڈ ت،ج،گ،پ،ی،ه گینڈا حروف کی بدلتی 
ہوئی اشکال 12 59

Click here for 
Worksheets

7/3

کارڈ کی ہدایت کے مطابق حروف کی مختلف 
اشکال کی پہچان کروائیں۔حروف سے بننے 
والے مختلف الفاظ بنائیں اور سکھائیں۔لکھنے 

کی مشق کروائیں

اکتساب کارڈ ت،ج،گ،پ،ی،ه گینڈا حروف کی بدلتی 
ہوئی اشکال 12 60

1914/5-6

مشقی کتاب کی مدد سے حروف کی مختلف 
اشکال کی پہچان کروائیں۔اگر وقت درکار نہ ہوا 

تو گھر پر لکھنے کی ہدایت دیں اور تصدیق 
کریں

اکتساب مشقی کتاب ت،ج،گ،پ،ی،ه کتاب پر گینڈا حروف کی بدلتی 
ہوئی اشکال 13 61

36/12-17
حروف کی مختلف شکلوں کو استعمال کرکے 

الفاظ بنائیں۔اور طلباء کو دہرانے کے لئے 
کہیں۔دیواری تختہ سیاه کا استعمال کریں۔

مشقی کارڈ ت،ج،گ،پ،ی،ه زرافہ جادوئی لفظی تختی 14 62

Click here for 
Worksheets

7/3

مشقی کتاب کی مدد سے حروف کی مختلف 
اشکال کی پہچان کروائیں۔اگر وقت درکار نہ ہوا 

تو گھر پر لکھنے کی ہدایت دیں اور تصدیق 
کریں

مشقی مشقی کتاب ت،ج،گ،پ،ی،ه کتاب پر زرافہ جادوئی لفظی تختی 15 63

20

9/5
کارڈ میں اساتذه کو دی گئی ہدایت کے مطابق 
بچوں الفاظ اور اعراب لگانے سے بننے والی 

آوازوں کو سکھائیں۔
اکتساب کارڈ  ُ َِ مچھلی

اعراب اور 
عالمات کی 
خصوصیات

16 64

Click here for 
Worksheets

9/4

مشقی کتاب کی مدد سے حروف کی صحیح 
امخرج کی پہچان کروائیں۔اگر وقت درکار نہ 

ہوا تو گھر پر لکھنے کی ہدایت دیں اور تصدیق 
کریں

اکتساب مشقی کتاب  ُ َِ کتاب پر مچھلی
اعراب اور 
عالمات کی 
خصوصیات

17 65

https://drive.google.com/file/d/11zRaYzNFi8fUsou2ATUNlQf3DV8jv3EG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11zRaYzNFi8fUsou2ATUNlQf3DV8jv3EG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11zRaYzNFi8fUsou2ATUNlQf3DV8jv3EG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yhqSfMi9V70n_rAErIC1K9XHFHG1JTaG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aeTvAv0dp5N6bZ4KrTKnuoBC7FXFAmJP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aeTvAv0dp5N6bZ4KrTKnuoBC7FXFAmJP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aeTvAv0dp5N6bZ4KrTKnuoBC7FXFAmJP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19TcxB7E3W8R_BDaguqwbIXw1y9OjBZwG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19WZq41i261Vk1VhkMg3GnhJOz2XdDXqb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12XGPGtdQcHmjc1X6L0TDy-6T-9QO_PqQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12XGPGtdQcHmjc1X6L0TDy-6T-9QO_PqQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12XGPGtdQcHmjc1X6L0TDy-6T-9QO_PqQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kpN0gKmSJAaZ7UGZtTZNTZyiarlZpCfq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cdHexr2OhzmQKfeWWmy7pKzjv0kwmNNT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cdHexr2OhzmQKfeWWmy7pKzjv0kwmNNT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cdHexr2OhzmQKfeWWmy7pKzjv0kwmNNT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bsN_Ije3kulh8gFpIY5gZwLPS_lhvfzn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1riswMgCy2HvemvKJJwCPqRMBsGvrryxf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t0Lt2v5vsYJrWRqVTOQYz0gQS_mWiYBK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dAj9ePzxHtK9yjtbHvdzbiRCuawKrell/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dAj9ePzxHtK9yjtbHvdzbiRCuawKrell/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KHtzCm6YlUp4e59EhnXzK_0_cOJP8fUh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1364s2F0cLtmrHIzjAdGKmTwoGTOrtks_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gi-MTY62Fk_2To0DUS6ER_3KETugZBlc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Tx96mlqQbjHGVrXqYYBozuz7OFC5aFQF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Tx96mlqQbjHGVrXqYYBozuz7OFC5aFQF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gi-MTY62Fk_2To0DUS6ER_3KETugZBlc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/148i6by1AqusVt-w52_3E0upefhAMW-EB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/148i6by1AqusVt-w52_3E0upefhAMW-EB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JzjL4N45hvB4-iRKRxG4G2VK6z9LbHGG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V75z9oyPaOh4aq5vznRydivrAZ2ps1v4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yV3FvoNIon4RpFiur4uvSVJ7V6Kvv_5O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yV3FvoNIon4RpFiur4uvSVJ7V6Kvv_5O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V75z9oyPaOh4aq5vznRydivrAZ2ps1v4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y6c4MJRLLU59Ei7JBbBU4BlULIO425FE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V75z9oyPaOh4aq5vznRydivrAZ2ps1v4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ns33rldOMJnplhdi8rt_EuX15DsSArUh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ns33rldOMJnplhdi8rt_EuX15DsSArUh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V75z9oyPaOh4aq5vznRydivrAZ2ps1v4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cKyc0h0n0NB35SHiN7QLYg3UCbL4YYCc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Kin_qok03BX6z1UAKEsNdPwY8MMBSel8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iL6YzLRALeFX7wfWZSACl57jvrSS7ZRo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iL6YzLRALeFX7wfWZSACl57jvrSS7ZRo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-zGZk8cDnBxkdeOg7194P3m-pvYG-pyL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vlKIw6wypUsEFr9NfJ1ogZF9cj-CE1u5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GsUJVHhMLuHeGC-wytBiqsuelrNFghUF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GsUJVHhMLuHeGC-wytBiqsuelrNFghUF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DbfKIg1ti-nq97GcGZ3FGxiOwkSeH8qo/view?usp=sharing


Click here for 
Worksheets

14/5-6
مشقی کتاب میں دئے گئے الفاظ لکھنے اور 
پڑھنے کی مشق کروائیں۔اور امال نویسی 

کروائیں۔
مشقی مشقی کتاب ت،ج،گ،پ،ی،ه کتاب پر گائے غیر مانوس الفاظ 19 66

20

Click here for 
Worksheets

14/5-6
مشقی کتاب میں دئے گئے الفاظ لکھنے اور 
پڑھنے کی مشق کروائیں۔اور امال نویسی 

کروائیں۔
مشقی مشقی کتاب ت،ج،گ،پ،ی،ه کتاب پر گائے غیر مانوس الفاظ 19 67

21

7/3

مشقی کتاب پر دی گئی ہدایت پر عمل کرتے 
ہوئے اس سرگرمی کو انجام دیں۔اگر وقت 

درکار نہ ہوا تو گھر پر لکھنے کی ہدایت دیں 
اور تصدیق کریں

مشقی مشقی کتاب ت،ج،گ،پ،ی،ه کتاب پر کتّا اور پّال تصویری الفاظ 21 68

7/3

مشقی کتاب پر دی گئی ہدایت پر عمل کرتے 
ہوئے اس سرگرمی کو انجام دیں۔اگر وقت 

درکار نہ ہوا تو گھر پر لکھنے کی ہدایت دیں 
اور تصدیق کریں

عملی مشقی کتاب ت،ج،گ،پ،ی،ه کتاب پر اونٹ معّمہ 27 69

7/3
کارڈ میں دی گئی ہدایت کے مطابق اس 

سرگرمی کو انجام دیں۔سیکھے ہوئے الفاظ سے 
جملہ سازی کرنے کے موقعہ فراہم کریں۔

اکتساب کارڈ ت،ج،گ،پ،ی،ه شیر منظر کشی پر 
اظہاِر خیال 22 70

Click here for 
Worksheets

7/3
کارڈ میں دی گئی ہدایت کے مطابق اس 

سرگرمی کو انجام دیں۔سیکھے ہوئے الفاظ سے 
جملہ سازی کرنے کے موقعہ فراہم کریں۔

اکتساب کارڈ ت،ج،گ،پ،ی،ه شیر منظر کشی پر 
اظہاِر خیال 22 71

228/3

مشقی کتاب پر دی گئی ہدایت پر عمل کرتے 
ہوئے اس سرگرمی کو انجام دیں۔اگر وقت 

درکار نہ ہوا تو گھر پر لکھنے کی ہدایت دیں 
اور تصدیق کریں

مشقی مشقی کتاب ت،ج،گ،پ،ی،ه کتاب پر ہرن تصویری جملے 24 72

21/7-9

مشقی کتاب پر دی گئی ہدایت پر عمل کرتے 
ہوئے اس سرگرمی کو انجام دیں۔اگر وقت 

درکار نہ ہوا تو گھر پر لکھنے کی ہدایت دیں 
اور تصدیق کریں

عملی مشقی کتاب ت،ج،گ،پ،ی،ه کتاب پر بھالو صحیح لکھو 26 73

Click here for 
Worksheets

21/7-9

مشقی کتاب پر دی گئی ہدایت پر عمل کرتے 
ہوئے اس سرگرمی کو انجام دیں۔اگر وقت 

درکار نہ ہوا تو گھر پر لکھنے کی ہدایت دیں 
اور تصدیق کریں

عملی مشقی کتاب ت،ج،گ،پ،ی،ه کتاب پر بھالو صحیح لکھو 26 74

23
4/2

مشقی کتاب پر دی گئی ہدایت پر عمل کرتے 
ہوئے اس سرگرمی کو انجام دیں۔اگر وقت 

درکار نہ ہوا تو گھر پر لکھنے کی ہدایت دیں 
اور تصدیق کریں

عملی مشقی کتاب ت،ج،گ،پ،ی،ه کتاب پرصندوق پر بندر مربع کا کھیل 28 75

10/1-5 طلباء کو ذہین نشین ہوئے الفاظ کی تصدیق اس 
کھیل کی مدد سے حاصل کریں۔ محاسبہ کارڈ ت،ج،گ،پ،ی،ه کچھوا آش کاکھیل 31 76

Click here for 
Worksheets

32/9

اس مرحلے کے طلباء کو موجود عبارتوں کو 
ترتیب سے پڑھانے،نقل کروانے،امال 

نویسی،اور آساں سواالت کے جواب لکھنے کی 
سعی کروانا۔

محاسبہ عبارتیں جگ مگ تاج روئی کی گڑیا عبارتیں 32 77

2432/10

اس مرحلے کے طلباء کو موجود عبارتوں کو 
ترتیب سے پڑھانے،نقل کروانے،امال 

نویسی،اور آساں سواالت کے جواب لکھنے کی 
سعی کروانا۔

محاسبہ عبارتیں پیارا جگ روئی کی گڑیا عبارتیں 32 78

32/11-12

اس مرحلے کے طلباء کو موجود عبارتوں کو 
ترتیب سے پڑھانے،نقل کروانے،امال 

نویسی،اور آساں سواالت کے جواب لکھنے کی 
سعی کروانا۔

محاسبہ عبارتیں میری پتنگ روئی کی گڑیا عبارتیں 32 79

سنگ میل-05 (ز،چ،ص،خ،ڈ،ٹ)

Click here for 
Worksheets

36/18-23 ُکل چھ کارڈ (6)دئے گئے ہیں کارڈ میں دئے 
گئی ہدایت کے مطانق تصآویر کے نام پوچھیں اکتساب کارڈ ز،چ،ص،خ،ڈ،ٹ مگر مچھ تصویری جھلکی 

کارڈ 1 80

25
7/4

کارڈ کی ہدایات اور طریقئہ کار کا بغور مطالعہ 
کرکے تعلیمی وسائل کے استعمال سے یہ زینہ 

مکمل کریں
اکتساب کارڈ ز،چ،ص،خ،ڈ،ٹ زیبرا ربّر کے حروف 6 81

Click here for 
Worksheets

8/4 کارڈ میں دی گئی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے 
اس سرگرمی کو انجام دیں۔ قبل از اکتساب کارڈ ز،چ،ص،خ،ڈ،ٹ خرگوش متعلقہ کہانی 5 82

26
36/18-23

پہلی جماعت کے طلباء کو کارڈ کے ہدایت کے 
مطابق منفرد حروف مختلف طریقوں سے مشق 
کروایں۔اور حروف کی ادائیگی کرنا سیکھائیں

اکتساب کارڈ ز،چ،ص،خ،ڈ،ٹ ہاتھ میں قلم منفرد حروف کی 
لکھاوٹ 7 83

Click here for 
Worksheets 37/19-24

مشقی کتاب کی مدد سے حروف لکھنے کا 
طریقہ اور پڑھنے کی مشق کروائیں۔اگر وقت 
درکار نہ ہوا تو گھر پر لکھنے کی ہدایت دیں 

اور تصدیق کریں

اکتساب مشقی کتاب ز،چ،ص،خ،ڈ،ٹ کتاب پر ہاتھ میں قلم منفرد حروف کی 
لکھاوٹ 8 84

Click here for 
Worksheets

7/4

کارڈ کی ہدایت کے مطابق حروف کی مختلف 
اشکال کی پہچان کروائیں۔حروف سے بننے 
والے مختلف الفاظ بنائیں اور سکھائیں۔لکھنے 

کی مشق کروائیں

اکتساب کارڈ ز،چ،ص،خ،ڈ،ٹ گینڈا حروف کی بدلتی 
ہوئی اشکال 11 85

27

14/7-8

مشقی کتاب کی مدد سے حروف کی مختلف 
اشکال کی پہچان کروائیں۔اگر وقت درکار نہ ہوا 

تو گھر پر لکھنے کی ہدایت دیں اور تصدیق 
کریں

اکتساب مشقی کتاب ز،چ،ص،خ،ڈ،ٹ کتاب پر گینڈا حروف کی بدلتی 
ہوئی اشکال 12 86

https://drive.google.com/file/d/1GsUJVHhMLuHeGC-wytBiqsuelrNFghUF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GsUJVHhMLuHeGC-wytBiqsuelrNFghUF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F9hppNqU6P3XYh824YgPrnP8aBAcRazP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JVknES1758lzVkU1x0ZxkZeBbJ1lBOAN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JVknES1758lzVkU1x0ZxkZeBbJ1lBOAN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cx4PhEwK7S4eYaU5w2IY2J83xjrjrkYS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ChW_CimoZ1wbMcWnkpDc0OJ56Vwf0wx-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nRfdl2yMQdlJibzEmgD2GEDdbDRUjMZq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yfrxHJP6DGnoy8AOaMKcdvoobtH2eZ_3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yfrxHJP6DGnoy8AOaMKcdvoobtH2eZ_3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10efUYD1a2vKN3s35AHtw-39Cl7z-tSY0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rirvzsttaONhxXv3NkRyepk2K_af0-f3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PZum_1extZr45no33R4L5jDFb7BqkK2H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PZum_1extZr45no33R4L5jDFb7BqkK2H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oL8ZVbn-UGnRt-UeFjbUSUq_sm85Q1dk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iSPea42Gontlfaf1QU7IS3cTQhgP_NNr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c2-_ypBlrDEu_fVCld7HTqo0bquNeX4k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c2-_ypBlrDEu_fVCld7HTqo0bquNeX4k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DHhWM9FTJ6yB10uS2ylPE82FxJEDb2t3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DHhWM9FTJ6yB10uS2ylPE82FxJEDb2t3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DHhWM9FTJ6yB10uS2ylPE82FxJEDb2t3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yu4VXzLVUltpw8f_gfbaf416dBFAI6Ts/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yu4VXzLVUltpw8f_gfbaf416dBFAI6Ts/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14fyhyoTRc8avuu2d74CBr5BVQfbiMHRJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t3Ko3OrFAejPR9GcxQOofn8FecgkncSo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18QB6QGSnxz8wQE6SP6Jtl5VkqEIcpNev/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18QB6QGSnxz8wQE6SP6Jtl5VkqEIcpNev/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JvflPvvcKMRIqSukWJi8EKWyqu5b2ptB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ozpqZ-uOUvf8DAdRYI-fVRkWQeHBSQt_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ryhjihngdvrXkJdFoU1rFqEl__wfgNwU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ryhjihngdvrXkJdFoU1rFqEl__wfgNwU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IdzVBovzuzb10vinnvS8vniHX8Hg72YC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NnwLsW7zXDIO_c2EGUhv29YYP2DJXbqz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NnwLsW7zXDIO_c2EGUhv29YYP2DJXbqz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mbeZz8eM-g8x-MaIWeUMuNzUSeqC9bge/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18hU-_SknaOgpQ_tkEs5gF5afoTlySkBF/view?usp=sharing


Click here for 
Worksheets

36/18-23
حروف کی مختلف شکلوں کو استعمال کرکے 

الفاظ بنائیں۔اور طلباء کو دہرانے کے لئے 
کہیں۔دیواری تختہ سیاه کا استعمال کریں۔

مشقی کارڈ ز،چ،ص،خ،ڈ،ٹ زرافہ جادوئی لفظی تختی 13 87

287/4

مشقی کتاب کی مدد سے حروف کی مختلف 
اشکال کی پہچان کروائیں۔اگر وقت درکار نہ ہوا 

تو گھر پر لکھنے کی ہدایت دیں اور تصدیق 
کریں

مشقی مشقی کتاب ز،چ،ص،خ،ڈ،ٹ کتاب پر زرافہ جادوئی لفظی تختی 14 88

Click here for 
Worksheets 9/6

کارڈ میں اساتذه کو دی گئی ہدایت کے مطابق 
بچوں الفاظ اور اعراب لگانے سے بننے والی 

آوازوں کو سکھائیں۔
اکتساب کارڈ  ُ َِ مچھلی

اعراب اور 
عالمات کی 
خصوصیات

15 89

Click here for 
Worksheets

9/5

مشقی کتاب کی مدد سے حروف کی صحیح 
امخرج کی پہچان کروائیں۔اگر وقت درکار نہ 

ہوا تو گھر پر لکھنے کی ہدایت دیں اور تصدیق 
کریں

مشقی مشقی کتاب  ُ َِ کتاب پر مچھلی
اعراب اور 
عالمات کی 
خصوصیات

16 90

2914/7-8
مشقی کتاب میں دئے گئے الفاظ لکھنے اور 
پڑھنے کی مشق کروائیں۔اور امال نویسی 

کروائیں۔
مشقی مشقی کتاب ز،چ،ص،خ،ڈ،ٹ کتاب پر گائے غیر مانوس الفاظ 18 91

Click here for 
Worksheets 7/4

مشقی کتاب پر دی گئی ہدایت پر عمل کرتے 
ہوئے اس سرگرمی کو انجام دیں۔اگر وقت 

درکار نہ ہوا تو گھر پر لکھنے کی ہدایت دیں 
اور تصدیق کریں

مشقی مشقی کتاب ز،چ،ص،خ،ڈ،ٹ کتاب پر کتّا اور پّال تصویری الفاظ 20 92

Click here for Worksheets
دئے گئے مشقی صفحات کی مدد سے محاسبہ 

مکمل کریں Click here for Worksheets محاسبہ-02 30

Click here for 
Worksheets

7/4

مشقی کتاب پر دی گئی ہدایت پر عمل کرتے 
ہوئے اس سرگرمی کو انجام دیں۔اگر وقت 

درکار نہ ہوا تو گھر پر لکھنے کی ہدایت دیں 
اور تصدیق کریں

مشقی مشقی کتاب ز،چ،ص،خ،ڈ،ٹ کتاب پر اونٹ معّمہ 26 93

317/4
کارڈ میں دی گئی ہدایت کے مطابق اس 

سرگرمی کو انجام دیں۔سیکھے ہوئے الفاظ سے 
جملہ سازی کرنے کے موقعہ فراہم کریں۔

عملی کارڈ ز،چ،ص،خ،ڈ،ٹ شیر منظر کشی پر 
اظہاِر خیال 21 94

Click here for 
Worksheets 8/4

مشقی کتاب پر دی گئی ہدایت پر عمل کرتے 
ہوئے اس سرگرمی کو انجام دیں۔اگر وقت 

درکار نہ ہوا تو گھر پر لکھنے کی ہدایت دیں 
اور تصدیق کریں

مشقی مشقی کتاب ز،چ،ص،خ،ڈ،ٹ کتاب پر ہرن تصویری جملے 23 95

Click here for 
Worksheets

21/10-12

مشقی کتاب پر دی گئی ہدایت پر عمل کرتے 
ہوئے اس سرگرمی کو انجام دیں۔اگر وقت 

درکار نہ ہوا تو گھر پر لکھنے کی ہدایت دیں 
اور تصدیق کریں

عملی مشقی کتاب ز،چ،ص،خ،ڈ،ٹ کتاب پر بھالو صحیح لکھو 25 96

32

3/2
کارڈ میں دی گئی ہدایت کے مطابق اس 
سرگرمی کو انجام دیں۔کھیل کی مدد سے 
سیکھے ہوئے الفاظ کی تصدیق کریں ۔

محاسبہ کارڈ ز،چ،ص،خ،ڈ،ٹ سانپ سیڑھی یاداشت کا کھیل 28 97

3/2
سیکھئے ہوئے اکتسابی نکات اور صالحیتوں 
کو زبانی اور تحریری کرواکر اکتساب کو 

مستحکم کریں اور تصدیق کریں
محاسبہ مشقی کتاب ز،چ،ص،خ،ڈ،ٹ کتاب پر سانپ سیڑھی یاداشت کا کھیل 29 98

32/13-18

اس مرحلے کے طلباء کو موجود عبارتوں کو 
ترتیب سے پڑھانے،نقل کروانے،امال 

نویسی،اور آساں سواالت کے جواب لکھنے کی 
سعی کروانا۔

محاسبہ ٹماٹر ہی ٹماٹر ز،چ،ص،خ،ڈ،ٹ روئی کی گڑیا عبارتیں 30 99

Click here for 
Worksheets

32/13-18

اس مرحلے کے طلباء کو موجود عبارتوں کو 
ترتیب سے پڑھانے،نقل کروانے،امال 

نویسی،اور آساں سواالت کے جواب لکھنے کی 
سعی کروانا۔

محاسبہ ڈم ڈم ڈگڈگی ز،چ،ص،خ،ڈ،ٹ روئی کی گڑیا عبارتیں 30 100

3332/13-18

اس مرحلے کے طلباء کو موجود عبارتوں کو 
ترتیب سے پڑھانے،نقل کروانے،امال 

نویسی،اور آساں سواالت کے جواب لکھنے کی 
سعی کروانا۔

محاسبہ تازه تازه تربوزے ز،چ،ص،خ،ڈ،ٹ روئی کی گڑیا عبارتیں 30 101

32/13-18

اس مرحلے کے طلباء کو موجود عبارتوں کو 
ترتیب سے پڑھانے،نقل کروانے،امال 

نویسی،اور آساں سواالت کے جواب لکھنے کی 
سعی کروانا۔

محاسبہ صابن ز،چ،ص،خ،ڈ،ٹ روئی کی گڑیا عبارتیں 30 102

سنگ میل-06 (ح،ث،ش،ف،ء)

Click here for 
Worksheets

36/24-27 ُکل چھ کارڈ (6)دئے گئے ہیں کارڈ میں دئے 
گئی ہدایت کے مطانق تصآویر کے نام پوچھیں اکتساب کارڈ ح،ث،ش،ف،ء مگر مچھ تصویری جھلکی 

کارڈ 1 103

34
7/5

کارڈ کی ہدایات اور طریقئہ کار کا بغور مطالعہ 
کرکے تعلیمی وسائل کے استعمال سے یہ زینہ 

مکمل کریں
اکتساب کارڈ ح،ث،ش،ف،ء زیبرا ربّر کے حروف 7 104

Click here for 
Worksheets

36/24-27
پہلی جماعت کے طلباء کو کارڈ کے ہدایت کے 
مطابق منفرد حروف مختلف طریقوں سے مشق 
کروایں۔اور حروف کی ادائیگی کرنا سیکھائیں

اکتساب کارڈ ح،ث،ش،ف،ء ہاتھ میں قلم منفرد حروف کی 
لکھاوٹ 8 105

35

37/25-28

مشقی کتاب کی مدد سے حروف لکھنے کا 
طریقہ اور پڑھنے کی مشق کروائیں۔اگر وقت 
درکار نہ ہوا تو گھر پر لکھنے کی ہدایت دیں 

اور تصدیق کریں

اکتساب مشقی کتاب ح،ث،ش،ف،ء کتاب پر ہاتھ میں قلم منفرد حروف کی 
لکھاوٹ 9 106

https://drive.google.com/file/d/1pVKUrD85OT5QjdEsrz47Xk7eOcvx_mm_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pVKUrD85OT5QjdEsrz47Xk7eOcvx_mm_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/173wGFKDpsJ26sDybioxrjde9RKBDusuX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MpNo3t2Mu6O1_0bec1rS2POO-hSgCQNH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tAVwcE5ktoLuQqmi7_t0YDUN0vC2O1Go/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tAVwcE5ktoLuQqmi7_t0YDUN0vC2O1Go/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KPym8a4Gs3lVlUyUgwwKgwh2oIOsEtLJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1asUEgobkPqqfKZ3AVQ9Y07SF6UxgX7Y_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1asUEgobkPqqfKZ3AVQ9Y07SF6UxgX7Y_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zHxaKxSosc00H32xartrr2Xhs2y_Awrs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IDColgpzsiJDsS_UDCF3mhx7w5Z5--Bk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HWPmxI8h23oPo69xUjXGqEA-gXLBgDkw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HWPmxI8h23oPo69xUjXGqEA-gXLBgDkw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bBLPTcI_C-K8ZkOWxpVVDqjN1-mYyo-w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11dTf9K06v_N7FcXb7Prj-T14RQVTIs_Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FZNZ17g3CZExVXzAJM4h7DWROtJKzByP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FZNZ17g3CZExVXzAJM4h7DWROtJKzByP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NVPuFsmm4WBUtzJ2KtUo_DK5ASYdDVZU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HB3JtoSC4ijNQGMN9TFthK7CHJOHkHPl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HB3JtoSC4ijNQGMN9TFthK7CHJOHkHPl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OIiqru1mGb4Fca2KXoA66kxwzIt-5A0B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OaF93hVLpJg8gsDWnTCH2OGwzu8SnZ2S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OaF93hVLpJg8gsDWnTCH2OGwzu8SnZ2S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hQPR4Ohil1vlQahAZSVV3QO5NVOSrK92/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1liwZDhbYLgVuemSfPFrHLHFUuYYEa-gJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1liwZDhbYLgVuemSfPFrHLHFUuYYEa-gJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XMV9c00OryhaBkYM9YbSF-8aWwXMI_yj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W_Rqs8hfusJgOIOavBAKmNY7ve1SnvbG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1olaV17whfmQzHvdJhkbATl2sUrJGmA07/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rXGpcoC7OWwkoW1q-_vUCsFuT0P6i-dT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rXGpcoC7OWwkoW1q-_vUCsFuT0P6i-dT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YGvk03L4w2GL9zBOAuEmcz7fz5fQtKrd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15AFju3HVOpdKYItNIisU0YldXUmKXc4g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11eKmFMU_i7o1POKQXfeiVK_XJxEoFJPF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IORn7pThROGqAFm__kzq74oTI7gXlnbu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IORn7pThROGqAFm__kzq74oTI7gXlnbu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gQlHcbHv-EhZdwMH3LA0zomIN0EtDCo_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cxbXIAwPkmiJMb5JCVLJGUc5DuCQdGki/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O97bhqOiX8kV5TBP_RLz65cDsV7OXd8v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O97bhqOiX8kV5TBP_RLz65cDsV7OXd8v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fy5c0rA53OtdLqZV3nVLvbfQcj3u5aex/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fqE0L_T7CfXhnZ_RzR9q2mAfmtrvpecj/view?usp=sharing


Click here for 
Worksheets

7/5

کارڈ کی ہدایت کے مطابق حروف کی مختلف 
اشکال کی پہچان کروائیں۔حروف سے بننے 
والے مختلف الفاظ بنائیں اور سکھائیں۔لکھنے 

کی مشق کروائیں

اکتساب کارڈ ح،ث،ش،ف،ء گینڈا حروف کی بدلتی 
ہوئی اشکال 12 107

36

14/9-10

مشقی کتاب کی مدد سے حروف کی مختلف 
اشکال کی پہچان کروائیں۔اگر وقت درکار نہ ہوا 

تو گھر پر لکھنے کی ہدایت دیں اور تصدیق 
کریں

اکتساب مشقی کتاب ح،ث،ش،ف،ء کتاب پر گینڈا حروف کی بدلتی 
ہوئی اشکال 13 108

Click here for 
Worksheets

36/24-27
حروف کی مختلف شکلوں کو استعمال کرکے 

الفاظ بنائیں۔اور طلباء کو دہرانے کے لئے 
کہیں۔دیواری تختہ سیاه کا استعمال کریں۔

مشقی کارڈ ح،ث،ش،ف،ء زرافہ جادوئی لفظی تختی 14 109

377/5

مشقی کتاب کی مدد سے حروف کی مختلف 
اشکال کی پہچان کروائیں۔اگر وقت درکار نہ ہوا 

تو گھر پر لکھنے کی ہدایت دیں اور تصدیق 
کریں

مشقی مشقی کتاب ح،ث،ش،ف،ء کتاب پر زرافہ جادوئی لفظی تختی 15 110

9/7
کارڈ میں اساتذه کو دی گئی ہدایت کے مطابق 
بچوں الفاظ اور اعراب لگانے سے بننے والی 

آوازوں کو سکھائیں۔
اکتساب کارڈ ح،ث،ش،ف،ء مچھلی

اعراب اور 
عالمات کی 
خصوصیات

16 111

Click here for 
Worksheets

9/6-7

مشقی کتاب کی مدد سے حروف کی صحیح 
امخرج کی پہچان کروائیں۔اگر وقت درکار نہ 

ہوا تو گھر پر لکھنے کی ہدایت دیں اور تصدیق 
کریں

اکتساب مشقی کتاب ح،ث،ش،ف،ء کتاب پر مچھلی
اعراب اور 
عالمات کی 
خصوصیات

17 112

38

14/9-10
مشقی کتاب میں دئے گئے الفاظ لکھنے اور 
پڑھنے کی مشق کروائیں۔اور امال نویسی 

کروائیں۔
مشقی مشقی کتاب ح،ث،ش،ف،ء کتاب پر گائے غیر مانوس الفاظ 19 113

Click here for 
Worksheets

7/5

مشقی کتاب پر دی گئی ہدایت پر عمل کرتے 
ہوئے اس سرگرمی کو انجام دیں۔اگر وقت 

درکار نہ ہوا تو گھر پر لکھنے کی ہدایت دیں 
اور تصدیق کریں

مشقی مشقی کتاب ح،ث،ش،ف،ء کتاب پر کتّا اور پّال تصویری الفاظ 21 114

397/5

مشقی کتاب پر دی گئی ہدایت پر عمل کرتے 
ہوئے اس سرگرمی کو انجام دیں۔اگر وقت 

درکار نہ ہوا تو گھر پر لکھنے کی ہدایت دیں 
اور تصدیق کریں

عملی مشقی کتاب ح،ث،ش،ف،ء کتاب پر اونٹ معّمہ 27 115

7/4
کارڈ میں دی گئی ہدایت کے مطابق اس 

سرگرمی کو انجام دیں۔سیکھے ہوئے الفاظ سے 
جملہ سازی کرنے کے موقعہ فراہم کریں۔

اکتساب کارڈ ح،ث،ش،ف،ء شیر منظر کشی پر 
اظہاِر خیال 22 116

Click here for 
Worksheets

8/5-6

مشقی کتاب پر دی گئی ہدایت پر عمل کرتے 
ہوئے اس سرگرمی کو انجام دیں۔اگر وقت 

درکار نہ ہوا تو گھر پر لکھنے کی ہدایت دیں 
اور تصدیق کریں

مشقی مشقی کتاب ح،ث،ش،ف،ء کتاب پر ہرن تصویری جملے 24 117

4021/13-16

مشقی کتاب پر دی گئی ہدایت پر عمل کرتے 
ہوئے اس سرگرمی کو انجام دیں۔اگر وقت 

درکار نہ ہوا تو گھر پر لکھنے کی ہدایت دیں 
اور تصدیق کریں

عملی مشقی کتاب ح،ث،ش،ف،ء کتاب پر بھالو صحیح لکھو 26 118

Click here for 
Worksheets 1/1

مشقی کتاب پر دی گئی ہدایت پر عمل کرتے 
ہوئے اس سرگرمی کو انجام دیں۔اگر وقت 

درکار نہ ہوا تو گھر پر لکھنے کی ہدایت دیں 
اور تصدیق کریں

محاسبہ مشقی کتاب ح،ث،ش،ف،ء کتاب پرصندوق پر بندر مربع کا کھیل 29 119

Click here for 
Worksheets

10/6-10 طلباء کو ذہین نشین ہوئے الفاظ کی تصدیق اس 
کھیل کی مدد سے حاصل کریں۔ محاسبہ کارڈ ح،ث،ش،ف،ء کچھوا آش کاکھیل 31 120

41
32/19-23

اس مرحلے کے طلباء کو موجود عبارتوں کو 
ترتیب سے پڑھانے،نقل کروانے،امال 

نویسی،اور آساں سواالت کے جواب لکھنے کی 
سعی کروانا۔

محاسبہ عبارتیں ہیلو فون روئی کی گڑیا عبارتیں 32 121

Click here for 
Worksheets

32/19-24

اس مرحلے کے طلباء کو موجود عبارتوں کو 
ترتیب سے پڑھانے،نقل کروانے،امال 

نویسی،اور آساں سواالت کے جواب لکھنے کی 
سعی کروانا۔

محاسبہ عبارتیں جنگل کا راجہ شیر روئی کی گڑیا عبارتیں 32 122
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32/19-25

اس مرحلے کے طلباء کو موجود عبارتوں کو 
ترتیب سے پڑھانے،نقل کروانے،امال 

نویسی،اور آساں سواالت کے جواب لکھنے کی 
سعی کروانا۔

محاسبہ عبارتیں کیا خوب ثمر روئی کی گڑیا عبارتیں 32 123

سنگ میل-07 (ط،ظ،ع،غ،ق)

Click here for 
Worksheets

36/28-32 ُکل چھ کارڈ (6)دئے گئے ہیں کارڈ میں دئے 
گئی ہدایت کے مطانق تصآویر کے نام پوچھیں اکتساب کارڈ ط،ظ،ع،غ،ق مگر مچھ تصویری جھلکی 

کارڈ 1 124
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7/6
کارڈ کی ہدایات اور طریقئہ کار کا بغور مطالعہ 
کرکے تعلیمی وسائل کے استعمال سے یہ زینہ 

مکمل کریں
اکتساب کارڈ ط،ظ،ع،غ،ق زیبرا ربّر کے حروف 6 125

36/28-32
پہلی جماعت کے طلباء کو کارڈ کے ہدایت کے 
مطابق منفرد حروف مختلف طریقوں سے مشق 
کروایں۔اور حروف کی ادائیگی کرنا سیکھائیں

اکتساب کارڈ ط،ظ،ع،غ،ق ہاتھ میں قلم منفرد حروف کی 
لکھاوٹ 7 126

37/29-33

مشقی کتاب کی مدد سے حروف لکھنے کا 
طریقہ اور پڑھنے کی مشق کروائیں۔اگر وقت 
درکار نہ ہوا تو گھر پر لکھنے کی ہدایت دیں 

اور تصدیق کریں

اکتساب مشقی کتاب ط،ظ،ع،غ،ق کتاب پر ہاتھ میں قلم منفرد حروف کی 
لکھاوٹ 8 127

https://drive.google.com/file/d/1BkENs1qbb6_O4jQlBK8I-0oHE-vcRHEy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BkENs1qbb6_O4jQlBK8I-0oHE-vcRHEy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LvlwTzGUjp0PiTc5jPO2rbuZ3XUb4Boi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/136KUuODMdFpjQRxrj14TkeDMf9AL6eYN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fXp7jzOfedu8o0R3dDLKVfjoVcS5pmuc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fXp7jzOfedu8o0R3dDLKVfjoVcS5pmuc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g5n9t2DQT5zYa4_yHTnYqkFMPQOL90MI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DGSTB_xb1Du50sogo1dHbjHrwMV2PcIv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-V3PPul6_IcZjrRYMQhL2Do2ardWblIf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vSusmKc_KHixnNahUiV9bbgiAKd-0sdS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vSusmKc_KHixnNahUiV9bbgiAKd-0sdS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q_Yo2ow8X4lqi0BP0FMOocIbLF3rFrcF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UnlCcV5vD7r51h27E0tutuPe3IoA9o-7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18-JdXjgc00UYWkQsY79XxRjpXToXEmuK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18-JdXjgc00UYWkQsY79XxRjpXToXEmuK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YKob5MIJdLS1k2HHb_RY0gqFZEQ_4SVw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16hqfaHLk7XAuqBNwYClBKG_VvHhiAvgl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15BPxAJdtrNyOnexyj7VKzLKY3i3rRhGN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15BPxAJdtrNyOnexyj7VKzLKY3i3rRhGN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BUuzEub503WVlccdBoa7SukE3XVU3MNw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1akg91ffLJRQmjQWNTidOxpNSwZr8ED9g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19iMcO-QoIH2s950qEXi9Tjwofn0Ue_Zj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19iMcO-QoIH2s950qEXi9Tjwofn0Ue_Zj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KOOV7-WkXD-zRSugeOKIfE0r8DDmZk4j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aHzFrLmjr-Hdc4kT_GsiVkuWkMCzq8-f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aHzFrLmjr-Hdc4kT_GsiVkuWkMCzq8-f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gElUL-_XjutsZ0w4UJiyHQi9UFqJ6yWJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cv5B7g7xLpd1gCi_DBaVOSr-lK0b2w8f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LLnnoJWxeYXwWTb6hhmyj4L5e3qF2RAb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LLnnoJWxeYXwWTb6hhmyj4L5e3qF2RAb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K_eKrWKbSppakHekTm-5ov6FeB9x3SAZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ppDWZRz5hkDhvGJ74WFLFw4TfuGMSOj0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OIVllY-lbth4GockhtKTivGJ5Mi_L5lv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OIVllY-lbth4GockhtKTivGJ5Mi_L5lv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TB6KYkd6F5FQzsl6W84x3s17cGcstgHZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sb2dPzmdzJUTEqz-QDNbmwanuZyvXTHy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FswiEs1Ab-JZCh5ojb4FnWnXXLAwGFBe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oldQ3nrnokoqKeoCL-oANjn2LuE3XO-q/view?usp=sharing


Click here for 
Worksheets 7/6

کارڈ کی ہدایت کے مطابق حروف کی مختلف 
اشکال کی پہچان کروائیں۔حروف سے بننے 
والے مختلف الفاظ بنائیں اور سکھائیں۔لکھنے 

کی مشق کروائیں

اکتساب کارڈ ط،ظ،ع،غ،ق گینڈا حروف کی بدلتی 
ہوئی اشکال 11 128
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Click here for 
Worksheets 14/11-12

مشقی کتاب کی مدد سے حروف کی مختلف 
اشکال کی پہچان کروائیں۔اگر وقت درکار نہ ہوا 

تو گھر پر لکھنے کی ہدایت دیں اور تصدیق 
کریں

اکتساب مشقی کتاب ط،ظ،ع،غ،ق کتاب پر گینڈا حروف کی بدلتی 
ہوئی اشکال 12 129

Click here for 
Worksheets

Click here for 
Worksheets دئے گئے مشقی صفحات کی مدد سے محاسبہ مکمل کریں محاسبہ-03 45

Click here for 
Worksheets

36/28-32
حروف کی مختلف شکلوں کو استعمال کرکے 

الفاظ بنائیں۔اور طلباء کو دہرانے کے لئے 
کہیں۔دیواری تختہ سیاه کا استعمال کریں۔

مشقی کارڈ ط،ظ،ع،غ،ق زرافہ جادوئی لفظی تختی 13 130

467/6

مشقی کتاب کی مدد سے حروف کی مختلف 
اشکال کی پہچان کروائیں۔اگر وقت درکار نہ ہوا 

تو گھر پر لکھنے کی ہدایت دیں اور تصدیق 
کریں

مشقی مشقی کتاب ط،ظ،ع،غ،ق کتاب پر زرافہ جادوئی لفظی تختی 14 131

9/8
کارڈ میں اساتذه کو دی گئی ہدایت کے مطابق 
بچوں الفاظ اور اعراب لگانے سے بننے والی 

آوازوں کو سکھائیں۔
اکتساب کارڈ  ُ َِ مچھلی

اعراب اور 
عالمات کی 
خصوصیات

15 132

Click here for 
Worksheets

9/8

مشقی کتاب کی مدد سے حروف کی صحیح 
امخرج کی پہچان کروائیں۔اگر وقت درکار نہ 

ہوا تو گھر پر لکھنے کی ہدایت دیں اور تصدیق 
کریں

اکتساب مشقی کتاب  ُ َِ کتاب پر مچھلی
اعراب اور 
عالمات کی 
خصوصیات

16 133

47

14/11-12
مشقی کتاب میں دئے گئے الفاظ لکھنے اور 
پڑھنے کی مشق کروائیں۔اور امال نویسی 

کروائیں۔
مشقی مشقی کتاب ط،ظ،ع،غ،ق کتاب پر گائے غیر مانوس الفاظ 18 134

Click here for 
Worksheets

7/6

مشقی کتاب پر دی گئی ہدایت پر عمل کرتے 
ہوئے اس سرگرمی کو انجام دیں۔اگر وقت 

درکار نہ ہوا تو گھر پر لکھنے کی ہدایت دیں 
اور تصدیق کریں

مشقی مشقی کتاب ط،ظ،ع،غ،ق کتاب پر کتّا اور پّال تصویری الفاظ 20 135

487/6

مشقی کتاب پر دی گئی ہدایت پر عمل کرتے 
ہوئے اس سرگرمی کو انجام دیں۔اگر وقت 

درکار نہ ہوا تو گھر پر لکھنے کی ہدایت دیں 
اور تصدیق کریں

عملی مشقی کتاب ط،ظ،ع،غ،ق کتاب پر اونٹ معّمہ 26 136

7/6
کارڈ میں دی گئی ہدایت کے مطابق اس 

سرگرمی کو انجام دیں۔سیکھے ہوئے الفاظ سے 
جملہ سازی کرنے کے موقعہ فراہم کریں۔

اکتساب کارڈ ط،ظ،ع،غ،ق شیر منظر کشی پر 
اظہاِر خیال 21 137

Click here for 
Worksheets

8/7

مشقی کتاب پر دی گئی ہدایت پر عمل کرتے 
ہوئے اس سرگرمی کو انجام دیں۔اگر وقت 

درکار نہ ہوا تو گھر پر لکھنے کی ہدایت دیں 
اور تصدیق کریں

مشقی مشقی کتاب ط،ظ،ع،غ،ق کتاب پر ہرن تصویری جملے 23 138
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21/16-18

مشقی کتاب پر دی گئی ہدایت پر عمل کرتے 
ہوئے اس سرگرمی کو انجام دیں۔اگر وقت 

درکار نہ ہوا تو گھر پر لکھنے کی ہدایت دیں 
اور تصدیق کریں

عملی مشقی کتاب ط،ظ،ع،غ،ق کتاب پر بھالو صحیح لکھو 25 139

Click here for 
Worksheets

3/3
کارڈ میں دی گئی ہدایت کے مطابق اس 
سرگرمی کو انجام دیں۔کھیل کی مدد سے 
سیکھے ہوئے الفاظ کی تصدیق کریں ۔

محاسبہ کارڈ ط،ظ،ع،غ،ق سانپ سیڑھی یاداشت کا کھیل 28 140

503/3
سیکھئے ہوئے اکتسابی نکات اور صالحیتوں 
کو زبانی اور تحریری کرواکر اکتساب کو 

مستحکم کریں اور تصدیق کریں
محاسبہ مشقی کتاب ط،ظ،ع،غ،ق کتاب پر سانپ سیڑھی یاداشت کا کھیل 29 141

32/24-28

اس مرحلے کے طلباء کو موجود عبارتوں کو 
ترتیب سے پڑھانے،نقل کروانے،امال 

نویسی،اور آساں سواالت کے جواب لکھنے کی 
سعی کروانا۔

محاسبہ عبارتیں نجم کا قلم روئی کی گڑیا عبارتیں 30 142

سنگ میل-08( ژ،ڑ،ض،ذ)

Click here for 
Worksheets

4/4
کارڈ میں دی گئی ہدایت کے مطابق اور اعلی 

درجے کے طلباء کی مدد سے اس سرگرمی کو 
انجام دیں۔

اجتماعی کارڈ ژ،ڑ،ض،ذ آپسی گفتگودو چوہے گنٹھی بجاتے ہوئے 3 143
51

36/33-36 ُکل چھ کارڈ (6)دئے گئے ہیں کارڈ میں دئے 
گئی ہدایت کے مطانق تصآویر کے نام پوچھیں اکتساب کارڈ ژ،ڑ،ض،ذ مگر مچھ تصویری جھلکی 

کارڈ 1 144

Click here for 
Worksheets

7/7
کارڈ کی ہدایات اور طریقئہ کار کا بغور مطالعہ 
کرکے تعلیمی وسائل کے استعمال سے یہ زینہ 

مکمل کریں
اکتساب کارڈ ژ،ڑ،ض،ذ زیبرا ربّر کے حروف 7 145
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36/33-36
پہلی جماعت کے طلباء کو کارڈ کے ہدایت کے 
مطابق منفرد حروف مختلف طریقوں سے مشق 
کروایں۔اور حروف کی ادائیگی کرنا سیکھائیں

اکتساب کارڈ ژ،ڑ،ض،ذ ہاتھ میں قلم منفرد حروف کی 
لکھاوٹ 8 146

Click here for 
Worksheets 37/34-37

مشقی کتاب کی مدد سے حروف لکھنے کا 
طریقہ اور پڑھنے کی مشق کروائیں۔اگر وقت 
درکار نہ ہوا تو گھر پر لکھنے کی ہدایت دیں 

اور تصدیق کریں

اکتساب مشقی کتاب ژ،ڑ،ض،ذ کتاب پر ہاتھ میں قلم منفرد حروف کی 
لکھاوٹ 9 147
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https://drive.google.com/file/d/1PA-aBy3ESr5J7-AxI39f9UpkaQyHi_W5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PA-aBy3ESr5J7-AxI39f9UpkaQyHi_W5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JD0694PJA1vlDDO2fLMJXRgM7d3WfyCY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lXCBpw0820jmqeIHNwuBiPTyDKMTgW5V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lXCBpw0820jmqeIHNwuBiPTyDKMTgW5V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PjP65kzXfarwpIeYEyFWxGu6l9Jv17uz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ffahEPvX63uCVhz8habFX4LIGzYOGd9N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ffahEPvX63uCVhz8habFX4LIGzYOGd9N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BzthIgZGtAV4_5gPwnYPrXkT6dkj9qzs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BzthIgZGtAV4_5gPwnYPrXkT6dkj9qzs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dJvacDm04T_K0C4bCznHNvVUVImPUN2U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dJvacDm04T_K0C4bCznHNvVUVImPUN2U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PLLK5Xuvfz9MM5uWOS1VCHWC2EnH3NMw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RS8mS6RITAcVRVMlbuEUTXXL0yBAAm8D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lbHLTjHPKFbpNrS_fZ7QKLTDL_uz_2nF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CXTh4WCx5jLIL9R6DHbOsqyx5DfgON_9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CXTh4WCx5jLIL9R6DHbOsqyx5DfgON_9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13Y9fZ3kF8MyMvFLyeqanDrrpNQasSCsK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DN5h2qgzcyzGU3uIcgpJ7v5iYwIg65Mv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14NW18YCwc-r5rXhIaljLqcaUIwhK2THi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14NW18YCwc-r5rXhIaljLqcaUIwhK2THi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hJ8-ktwBltZRq8z-Bjlg6dtuns7HRWcP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P0diKIn-79MXQYjGm7Bv39VA-d5ut1VA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1axkSGc5kHugqf4k1fsJ_FLhWu_NM_7vX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1axkSGc5kHugqf4k1fsJ_FLhWu_NM_7vX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VqlY8SXMGQ3K8GLs1y5aP3BeBcPSRlhD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1psYuoAwdTIeX3pdkDkwGRdW5Hfyk73Kw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FLisqFe60KNdCMyRuk9rCOrbs_Ww-amL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FLisqFe60KNdCMyRuk9rCOrbs_Ww-amL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/183Ze7nPMgo7HlmjJ4XiwrSOAHWKRHLHL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FWulKVcyNthVp2jaKOXqAfLb4MeDFMuB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V2e6Qu1K-yfa6xUPNHLi8Vb-i1jk4smm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V2e6Qu1K-yfa6xUPNHLi8Vb-i1jk4smm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DP2lahnk_tPPO3i4xjdUuqeNJ5NlC2YO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XtAwOY2Rhx4bNYjmyFn4PN4s7VScuU38/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HVlH8BG-IGWXfLHN1ZmIL7qSz8V5OekA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HVlH8BG-IGWXfLHN1ZmIL7qSz8V5OekA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YGXk0YqX2TtauLyKuv4ELNf3aicyYI5j/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/12uhAWrypYe97efWXNg9En_waZMZz7I7E/view?usp=sharing


Click here for 
Worksheets 7/7

کارڈ کی ہدایت کے مطابق حروف کی مختلف 
اشکال کی پہچان کروائیں۔حروف سے بننے 
والے مختلف الفاظ بنائیں اور سکھائیں۔لکھنے 

کی مشق کروائیں

اکتساب کارڈ ژ،ڑ،ض،ذ گینڈا حروف کی بدلتی 
ہوئی اشکال 12 148

53

Click here for 
Worksheets

14/13-14

مشقی کتاب کی مدد سے حروف کی مختلف 
اشکال کی پہچان کروائیں۔اگر وقت درکار نہ ہوا 

تو گھر پر لکھنے کی ہدایت دیں اور تصدیق 
کریں

اکتساب مشقی کتاب ژ،ڑ،ض،ذ کتاب پر گینڈا حروف کی بدلتی 
ہوئی اشکال 13 149

5436/33-36
حروف کی مختلف شکلوں کو استعمال کرکے 

الفاظ بنائیں۔اور طلباء کو دہرانے کے لئے 
کہیں۔دیواری تختہ سیاه کا استعمال کریں۔

مشقی کارڈ ژ،ڑ،ض،ذ زرافہ جادوئی لفظی تختی 14 150

Click here for 
Worksheets 7/7

مشقی کتاب کی مدد سے حروف کی مختلف 
اشکال کی پہچان کروائیں۔اگر وقت درکار نہ ہوا 

تو گھر پر لکھنے کی ہدایت دیں اور تصدیق 
کریں

مشقی مشقی کتاب ژ،ڑ،ض،ذ کتاب پر زرافہ جادوئی لفظی تختی 15 151

Click here for 
Worksheets

9/9
کارڈ میں اساتذه کو دی گئی ہدایت کے مطابق 
بچوں الفاظ اور اعراب لگانے سے بننے والی 

آوازوں کو سکھائیں۔
اکتساب کارڈ  ُ َِ مچھلی

اعراب اور 
عالمات کی 
خصوصیات

16 152

559/9

مشقی کتاب کی مدد سے حروف کی صحیح 
امخرج کی پہچان کروائیں۔اگر وقت درکار نہ 

ہوا تو گھر پر لکھنے کی ہدایت دیں اور تصدیق 
کریں

اکتساب مشقی کتاب  ُ َِ کتاب پر مچھلی
اعراب اور 
عالمات کی 
خصوصیات

17 153

14/13-14
مشقی کتاب میں دئے گئے الفاظ لکھنے اور 
پڑھنے کی مشق کروائیں۔اور امال نویسی 

کروائیں۔
مشقی مشقی کتاب ژ،ڑ،ض،ذ کتاب پر گائے غیر مانوس الفاظ 19 154

Click here for 
Worksheets 7/7

مشقی کتاب پر دی گئی ہدایت پر عمل کرتے 
ہوئے اس سرگرمی کو انجام دیں۔اگر وقت 

درکار نہ ہوا تو گھر پر لکھنے کی ہدایت دیں 
اور تصدیق کریں

مشقی مشقی کتاب ژ،ڑ،ض،ذ کتاب پر کتّا اور پّال تصویری الفاظ 19 155

56

Click here for 
Worksheets 7/7

مشقی کتاب پر دی گئی ہدایت پر عمل کرتے 
ہوئے اس سرگرمی کو انجام دیں۔اگر وقت 

درکار نہ ہوا تو گھر پر لکھنے کی ہدایت دیں 
اور تصدیق کریں

عملی مشقی کتاب ژ،ڑ،ض،ذ کتاب پر اونٹ معّمہ 27 156

Click here for 
Worksheets

7/7
کارڈ میں دی گئی ہدایت کے مطابق اس 

سرگرمی کو انجام دیں۔سیکھے ہوئے الفاظ سے 
جملہ سازی کرنے کے موقعہ فراہم کریں۔

اکتساب کارڈ ژ،ڑ،ض،ذ شیر منظر کشی پر 
اظہاِر خیال 22 157

578/8

مشقی کتاب پر دی گئی ہدایت پر عمل کرتے 
ہوئے اس سرگرمی کو انجام دیں۔اگر وقت 

درکار نہ ہوا تو گھر پر لکھنے کی ہدایت دیں 
اور تصدیق کریں

مشقی مشقی کتاب ژ،ڑ،ض،ذ کتاب پر ہرن تصویری جملے 24 158

Click here for 
Worksheets 21/19-21

مشقی کتاب پر دی گئی ہدایت پر عمل کرتے 
ہوئے اس سرگرمی کو انجام دیں۔اگر وقت 

درکار نہ ہوا تو گھر پر لکھنے کی ہدایت دیں 
اور تصدیق کریں

مشق مشقی کتاب ژ،ڑ،ض،ذ کتاب پر بھالو صحیح لکھو 26 159

Click here for 
Worksheets

21/19-21

مشقی کتاب پر دی گئی ہدایت پر عمل کرتے 
ہوئے اس سرگرمی کو انجام دیں۔اگر وقت 

درکار نہ ہوا تو گھر پر لکھنے کی ہدایت دیں 
اور تصدیق کریں

عملی مشقی کتاب ژ،ڑ،ض،ذ کتاب پر بھالو صحیح لکھو 26 160

58

4/4

مشقی کتاب پر دی گئی ہدایت پر عمل کرتے 
ہوئے اس سرگرمی کو انجام دیں۔اگر وقت 

درکار نہ ہوا تو گھر پر لکھنے کی ہدایت دیں 
اور تصدیق کریں

محاسبہ مشقی کتاب ژ،ڑ،ض،ذ کتاب پرصندوق پر بندر مربع کا کھیل 28 161

Click here for 
Worksheets

32/29-32

اس مرحلے کے طلباء کو موجود عبارتوں کو 
ترتیب سے پڑھانے،نقل کروانے،امال 

نویسی،اور آساں سواالت کے جواب لکھنے کی 
سعی کروانا۔

محاسبہ عبارتیں ذاکر روئی کی گڑیا عبارتیں 32 162

5932/29-32

اس مرحلے کے طلباء کو موجود عبارتوں کو 
ترتیب سے پڑھانے،نقل کروانے،امال 

نویسی،اور آساں سواالت کے جواب لکھنے کی 
سعی کروانا۔

محاسبہ عبارتیں ضعیف روئی کی گڑیا عبارتیں 32 163

8/5-8
مشقی کتاب پر دی گئی ہدایت پر عمل کرتے 
ہوئے اس سرگرمی کو انجام دیں۔الفاظ کی 

تصدیق کریں
محاسبہ مشقی کتاب ژ،ڑ،ض،ذ کتاب پر ترازو میرا کارنامہ 35 164

Click here for 
Worksheets

Click here for 
Worksheets دئے گئے مشقی صفحات کی مدد سے محاسبہ مکمل کریں محاسبہ-04 60

طلباء کی جانچ کے لئے ترقیاتی مشاہدے کے لئے یہاں پر کلک کریں For Student Progress Card Click Here
SN NAME POST CLUSTER CRC NAME TALUKE MOBILE NO

1 MOHAMED ASLAM CRP CRC ARALIHALLI BHADRAVATH
I 7019095145

2 MANSOOR AHAMED CRP CRC LASHKAR MOHALLA SHIVAMOGA 7899621687
3 IMRAN KHAN CRP CRC TIPU NAGAR SHIVAMOGA 7676565544
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{1st std Mathematics for 60days}جماعت ا ّول علِم ریاضی کے اکتسابی ماحصل پر مبنی60 روزه اکتسابی زینے

{1st&2nd std Mathematics for first 10 days}جماعت ا ّول اور دّوم اُردوعلِم ریاضی کے اکتسابی ماحصل پر مبنی10 روزه اکتسابی زینے
Work 

sheets آموزشی عمل کارڈ نمبر ُسرخی مرحلہ لوگو سرگرمی زینہ سنگ میل دن

مشقی صفات 
کیلئے یہاں 

پر کلک 
کریں

پہلی اور دوسری جماعت کے طلباء کو 
مختلف اداکاری کے ساتھ ادا کریں 6/1 اجتمائی تمہیدی مرحلہ کوئل تمہیدی سرگرمی 1 2

1
پہلی اور دوسری جماعت کے طلباء کارڈ 

میں دی گئی ہدایات کے مطابق اور 
اداکاری کے ساتھ گیت کو سر انجام دیں

6/2 اجتمائی تمہیدی مرحلہ کوئل گیت 1 3

کارڈ میں دے گئے مقصد کو مِد نظر رکھ 
کر طریقئہ تدریس پر عمل کرکے اس 

سرگرمی کو انجام دیں۔
10/1 درجہ بندی تمہیدی مرحلہ

انڈے سے 
نکلتے ہوئے 

چوزے
تمہیدی سرگرمی 3 1

مشقی صفات 
کے لئے یہاں 

پر ِکلک 
کریں

کارڈ میں دے گئے مقصد کو مِد نظر رکھ 
کر طریقئہ تدریس پر عمل کرکے اس 

سرگرمی کو انجام دیں۔
14/2 درجہ بندی تمہیدی مرحلہ

کتاب پر انڈے 
سے نکلتے 
ہوئے چوزے

تمہیدی سرگرمی 4 1

2
کارڈ میں دے گئے مقصد کو مِد نظر رکھ 

کر طریقئہ تدریس پر عمل کرکے اس 
سرگرمی کو انجام دیں۔

14/3 درجہ بندی تمہیدی مرحلہ
کتاب پر انڈے 
سے نکلتے 
ہوئے چوزے

تمہیدی سرگرمی 5 1

کارڈ میں دے گئے مقصد کو مِد نظر رکھ 
کر طریقئہ تدریس پر عمل کرکے اس 

سرگرمی کو انجام دیں۔
14/4 درجہ بندی تمہیدی مرحلہ

کتاب پر انڈے 
سے نکلتے 
ہوئے چوزے

تمہیدی سرگرمی 6 1

مشقی صفات 
کے لئے یہاں 

پر ِکلک 
کریں

کارڈ میں دے گئے مقصد کو مِد نظر رکھ 
کر طریقئہ تدریس پر عمل کرکے اس 

سرگرمی کو انجام دیں۔
2/1 اشکال بنانا قبل از اکتسابی پلیٹ اور برش دستکاری 1 2

مشقی کتاب میں دی گئی ہدایات پر عمل کر 3
کے مشقی کتاب پر اس سرگرمی کو انجام 

دیں اور مورخہاور دستخط کے ساتھ 
تصدیق کریں۔

14/5 مقام تمہیدی مرحلہ
کتاب پر انڈے 
سے نکلتے 
ہوئے چوزے

تمہیدی سرگرمی 8 1

مشقی صفات 
کے لئے یہاں 

پر ِکلک 
کریں

مشقی کتاب میں دی گئی ہدایات پر عمل کر 
کے مشقی کتاب پر اس سرگرمی کو انجام 

دیں اور مورخہاور دستخط کے ساتھ 
تصدیق کریں۔

14/6 مقام کے مطابق 
دائیں-بائیں تمہیدی مرحلہ

انڈے سے 
نکلتے ہوئے 

چوزے
تمہیدی سرگرمی 10 1

4
مشقی کتاب میں دی گئی ہدایات پر عمل کر 
کے مشقی کتاب پر اس سرگرمی کو انجام 

دیں اور مورخہاور دستخط کے ساتھ 
تصدیق کریں۔

14/4 درجہ بندی تمہیدی مرحلہ
کتاب پر انڈے 
سے نکلتے 
ہوئے چوزے

تمہیدی سرگرمی 6 1

مشقی کتاب میں دی گئی ہدایات پر عمل کر 
کے مشقی کتاب پر اس سرگرمی کو انجام 

دیں اور مورخہاور دستخط کے ساتھ 
تصدیق کریں۔

14/7 مقام (آگے-
پیچھے-درمیان) تمہیدی مرحلہ

انڈے سے 
نکلتے ہوئے 

چوزے
تمہیدی سرگرمی 12 1

مشقی صفات 
کے لئے یہاں 

پر ِکلک 
کریں

مشقی کتاب میں دی گئی ہدایات پر عمل کر 
کے مشقی کتاب پر اس سرگرمی کو انجام 

دیں اور مورخہاور دستخط کے ساتھ 
تصدیق کریں۔

10/5 مقام (آگے-
پیچھے-درمیان) تمہیدی مرحلہ

کتاب پر انڈے 
سے نکلتے 
ہوئے چوزے

تمہیدی سرگرمی 11 1

5
مشقی کتاب میں دی گئی ہدایات پر عمل کر 
کے مشقی کتاب پر اس سرگرمی کو انجام 

دیں اور مورخہاور دستخط کے ساتھ 
تصدیق کریں۔

10/6
مقام کے لحاظ 
سے قریب اور 

دور
تمہیدی مرحلہ

کتاب پر انڈے 
سے نکلتے 
ہوئے چوزے

تمہیدی سرگرمی 13 1

مشقی کتاب میں دی گئی ہدایات پر عمل کر 
کے مشقی کتاب پر اس سرگرمی کو انجام 

دیں اور مورخہاور دستخط کے ساتھ 
تصدیق کریں۔

14/8 مقام قریب اور 
دور تمہیدی مرحلہ

کتاب پر انڈے 
سے نکلتے 
ہوئے چوزے

تمہیدی سرگرمی 17 1

مشقی صفات 
کے لئے یہاں 

پر ِکلک 
کریں

پہلی اور دوسری جماعت کے طلباء کارڈ 
میں دی گئی ہدایات کے مطابق اور 

اداکاری کے ساتھ گیت کو سر انجام دیں
10/7 گنتی ایک اور 

کئی کا تصور تمہیدی مرحلہ
انڈے سے 

نکلتے ہوئے 
چوزے

تمہیدی سرگرمی 15 1

پہلی اور دوسری جماعت کے طلباء کارڈ 6
میں دی گئی ہدایات کے مطابق اور 

اداکاری کے ساتھ گیت کو سر انجام دیں
14/9 ایک اور کئی تمہیدی مرحلہ

انڈے سے 
نکلتے ہوئے 

چوزے
تمہیدی سرگرمی 16 1

مشقی صفات 
کے لئے یہاں 

پر ِکلک 
کریں

مشقی کتاب میں دی گئی ہدایات پر عمل کر 
کے مشقی کتاب پر اس سرگرمی کو انجام 

دیں اور مورخہاور دستخط کے ساتھ 
تصدیق کریں۔

10/8 وزن اور 
جسامت تمہیدی مرحلہ

کتاب پر انڈے 
سے نکلتے 
ہوئے چوزے

تمہیدی سرگرمی 17 1

7
مشقی کتاب میں دی گئی ہدایات پر عمل کر 
کے مشقی کتاب پر اس سرگرمی کو انجام 

دیں اور مورخہاور دستخط کے ساتھ 
تصدیق کریں۔

14/10 حجم تمہیدی مرحلہ
کتاب پر انڈے 
سے نکلتے 
ہوئے چوزے

تمہیدی سرگرمی 18 1

مشقی کتاب میں دی گئی ہدایات پر عمل کر 
کے مشقی کتاب پر اس سرگرمی کو انجام 

دیں اور مورخہاور دستخط کے ساتھ 
تصدیق کریں۔

14/11 اشکال کا 
موازانہ تمہیدی مرحلہ

کتاب پر انڈے 
سے نکلتے 
ہوئے چوزے

تمہیدی سرگرمی 20 1

مشقی صفات 
کے لئے یہاں 

پر ِکلک 
کریں

مشقی کتاب میں دی گئی ہدایات پر عمل کر 
کے مشقی کتاب پر اس سرگرمی کو انجام 

دیں اور مورخہاور دستخط کے ساتھ 
تصدیق کریں۔

14/12 وزن تمہیدی مرحلہ
کتاب پر انڈے 
سے نکلتے 
ہوئے چوزے

تمہیدی سرگرمی 21 1

8
مشقی صفات 
کے لئے یہاں 

پر ِکلک 
کریں

مشقی کتاب میں دی گئی ہدایات پر عمل کر 
کے مشقی کتاب پر اس سرگرمی کو انجام 

دیں اور مورخہاور دستخط کے ساتھ 
تصدیق کریں۔

10/09 بلند اور پست تمہیدی مرحلہ
 انڈے سے 
نکلتے ہوئے 

چوزے
تمہیدی سرگرمی 19 1

مشقی کتاب میں دی گئی ہدایات پر عمل کر 
کے مشقی کتاب پر اس سرگرمی کو انجام 

دیں اور مورخہاور دستخط کے ساتھ 
تصدیق کریں۔

14/13 زیاده کم تمہیدی مرحلہ
کتاب پر انڈے 
سے نکلتے 
ہوئے چوزے

تمہیدی سرگرمی 23 1

مشقی صفات 
کے لئے یہاں 

پر ِکلک 
کریں

پہلی اور دوسری جماعت کے طلباء کارڈ 
میں دی گئی ہدایات کے مطابق اور 

اداکاری کے ساتھ گیت کو سر انجام دیں
10/10 زیاده کم مساوی تمہیدی مرحلہ

انڈے سے 
نکلتے ہوئے 

چوزے
تمہیدی سرگرمی 22 1

9
مشقی صفات 
کے لئے یہاں 

پر ِکلک 
کریں

پہلی اور دوسری جماعت کے طلباء کارڈ 
میں دی گئی ہدایات کے مطابق اور 

اداکاری کے ساتھ گیت کو سر انجام دیں
14/14 زیاده کم مساوی تمہیدی مرحلہ

انڈے سے 
نکلتے ہوئے 

چوزے
تمہیدی سرگرمی 24 1

مشقی صفات 
کے لئے یہاں 

پر ِکلک 
کریں

پہلی اور دوسری جماعت کے طلباء کارڈ 
میں دی گئی ہدایات کے مطابق اور 

اداکاری کے ساتھ گیت کو سر انجام دیں
1/1 تالیوں کا کھیل تمہیدی مرحلہ

انڈے سے 
نکلتے ہوئے 

چوزے
تمہیدی سرگرمی 1 1

10
مشقی صفات 
کے لئے یہاں 

پر ِکلک 
کریں

مشقی کتاب میں دی گئی ہدایات پر عمل کر 
کے مشقی کتاب پر اس سرگرمی کو انجام 

دیں اور مورخہاور دستخط کے ساتھ 
تصدیق کریں۔

4/1 چھوٹے ہوئے 
اعداد لکھو تمہیدی مرحلہ

کتاب پر انڈے 
سے نکلتے 
ہوئے چوزے

تمہیدی سرگرمی 2 1

پہلی اور دوسری جماعت کے طلباء کارڈ 
میں دی گئی ہدایات کے مطابق اور 

اداکاری کے ساتھ گیت کو سر انجام دیں
4/3

خالی جگہوں 
میں ہندسوں کو 

بھرتی کرو
تمہیدی مرحلہ

انڈے سے 
نکلتے ہوئے 

چوزے
تمہیدی سرگرمی 4 1

سنگ میل-02 ہندسوں کا تصّور

مورخئہ آموزشی عمل کارڈ نمبر گروه مرحلہ لوگو سرگرمی زینہ نمبر شمار دن
مشقی صفات 
کے لئے یہاں 

پر ِکلک 
کریں

پہلی اور دوسری جماعت کے طلباء کارڈ 
میں دی گئی ہدایات کے مطابق اور 

اداکاری کے ساتھ گیت کو سر انجام دیں
6/3 اجتمائی تمہیدی مرحلہ کوئل گیت 1 1
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مشقی صفات 
کے لئے یہاں 

پر ِکلک 
کریں

کارڈ میں دی گئی ہدایات کے مطابق عمل 
کرتے ہوئے اس سرگرمی کو سر انجام 

دیں
16/1 1 اکتسابی بگلہ ہندسوں کا تصّور (1 تا 5) 3 2 11

Click here for 
Worksheets

کارڈ میں دی گئی ہدایات کے مطابق عمل 
کرتے ہوئے اس سرگرمی کو سر انجام 

دیں
16/2 1 اکتسابی بگلہ ہندسوں کی تحریر(1) 4 3

Click here for 
Worksheets

کارڈ میں دی گئی ہدایات کے مطابق عمل 
کرتے ہوئے اس سرگرمی کو سر انجام 

دیں
16/3 1 اکتسابی بگلہ ہندسوں کی تحریر(2) 5 4

12
Click here for 
Worksheets

کارڈ میں دی گئی ہدایات کے مطابق عمل 
کرتے ہوئے اس سرگرمی کو سر انجام 

دیں
16/4 1 اکتسابی بگلہ ہندسوں کی تحریر(3) 6 5

Click here for 
Worksheets

کارڈ میں دی گئی ہدایات کے مطابق عمل 
کرتے ہوئے اس سرگرمی کو سر انجام 

دیں
16/5 1 اکتسابی بگلہ ہندسوں کی تحریر(4) 7 6

13
Click here for 
Worksheets

کارڈ میں دی گئی ہدایات کے مطابق عمل 
کرتے ہوئے اس سرگرمی کو سر انجام 

دیں
16/6 1 اکتسابی بگلہ ہندسوں کی تحریر(5) 8 7

کارڈ میں دی گئی ہدایات کے مطابق عمل 
کرتے ہوئے اس سرگرمی کو سر انجام 

دیں
16/6 2 اکتسابی بگلہ ہندسوں کی تحریر(5-1) 8

Click here for 
Worksheets

مشقی کتاب میں دی گئی ہدایات کی بنیاد پر 
انجام دی گئی سرگرمی کی تصدیق کریں۔ 21/1 1 مشقی کتاب پر بگلہ گنتی اور تحریر 9 8

14Click here for 
Worksheets

مشقی کتاب میں دی گئی ہدایات کی بنیاد پر 
انجام دی گئی سرگرمی کی تصدیق کریں۔ 21/2-5 3 مشقی کتاب پر بگلہ گنتی اور تحریر(1 تا5) 10 9

Sheet-1 Sheet-2 Sheet-3 دئے گئے مشقی صفحات کی مدد 
سے محاسبہ مکمل کریں محاسبہ-01 15

Click here for 
Worksheets

کارڈ میں دی گئی ہدایات کی بناء پر 
محاسباتی سرگرمی کو انجام دیں 1/1 4 عملی کچھوا معمہ 14 13

16Click here for 
Worksheets

کارڈ میں دی گئی ہدایات کی بناء پر 
محاسباتی سرگرمی کو انجام دیں 20/1 5 محاسباتی رٹ اور چمٹا حساب کریں گے 15 14

سنگ میل-03 جمع ( 1 تا 5)

Click here for 
Worksheets

کارڈ میں دی گئی ہدایات کے مطابق عمل 
کرتے ہوئے اس سرگرمی کو سر انجام 

دیں
4/1 1 اکتسابی

چونچ میں 
لکڑی پکڑی 
ہوئی چڑیا

جمع 1 تا 5 3 16

17
مشقی کتاب میں دی گئی ہدایات کی بنیاد پر 
انجام دی گئی سرگرمی کی تصدیق کریں۔ 17/1-2 2 مشقی مرحلہ کتاب پر چونچ 

میں لکڑی جمع 4 17

Click here for 
Worksheets

مشقی کتاب میں دی گئی ہدایات کی بنیاد پر 
انجام دی گئی سرگرمی کی تصدیق کریں۔ 17/3-4 2 مشقی مرحلہ کتاب پر چونچ 

میں لکڑی جمع 6 19

مشقی کتاب میں دی گئی ہدایات کی بنیاد پر 18
انجام دی گئی سرگرمی کی تصدیق کریں۔ 17/5-6 2 مشقی مرحلہ کتاب پر چونچ 

میں لکڑی جمع 8 21

کارڈ میں دی گئی ہدایات کی بناء پر 
محاسباتی سرگرمی کو انجام دیں 20/2 5 محاسباتی رٹ اور چمٹا حساب کریں گے 12 22

سنگ میل-04 تفریق ( 1 تا 5)
Click here for 
Worksheets

پہلی اور دوسری جماعت کے طلباء 
کو مختلف اداکاری کے ساتھ ادا کریں 6/3 اجتمائی تمہیدی مرحلہ کوئل گیت 1 23

19
Click here for 
Worksheets

کارڈ میں دی گئی ہدایات کے مطابق عمل 
کرتے ہوئے اس سرگرمی کو سر انجام 

دیں
4/1 1 اکتسابی بطخ تفریق (1 تا 5) 3 24

Click here for 
Worksheets

مشقی کتاب میں دی گئی ہدایات کی بنیاد پر 
انجام دی گئی سرگرمی کی تصدیق کریں۔ 9/1 2 مشقی کتاب پر بطخ تفریق(1 تا 5) 4 25

20Click here for 
Worksheets

مشقی کتاب میں دی گئی ہدایات کی بنیاد پر 
انجام دی گئی سرگرمی کی تصدیق کریں۔ 9/2 2 مشقی کتاب پر بطخ تفریق 5 26

کارڈ میں دی گئی ہدایات کی بناء پر 
محاسباتی سرگرمی کو انجام دیں 20/3 5 محاسباتی رٹ اور چمٹا حساب کریں گے 7 27

سنگ میل-05 گنتی اور تحریر (6 تا 9)
مشقی صفات 
کے لئے یہاں 

پر ِکلک 
کریں

کارڈ میں دی گئی ہدایات کے مطابق عمل 
کرتے ہوئے اس سرگرمی کو سر انجام 

دیں
16/7 1 اکتسابی بگلہ ہندسوں کا تصّور 2 28

21
مشقی کتاب میں دی گئی ہدایات کی بنیاد پر 
انجام دی گئی سرگرمی کی تصدیق کریں۔ 21/6-7 3 مشقی کتاب پر بگلہ گنتی اور تحریر 7 29

مشقی صفات 
کے لئے یہاں 

پر ِکلک 
کریں

مشقی کتاب میں دی گئی ہدایات کی بنیاد پر 
انجام دی گئی سرگرمی کی تصدیق کریں۔

21/7-10 3 مشقی کتاب پر بگلہ گنتی اور تحریر 8 30

22
مشقی صفات 
کے لئے یہاں 

پر ِکلک 
کریں

مشقی کتاب میں دی گئی ہدایات کی بنیاد پر 
انجام دی گئی سرگرمی کی تصدیق کریں۔

21/9-10 3 مشقی کتاب پر بگلہ گنتی اور تحریر 10 35

مشقی صفات 
کے لئے یہاں 

پر ِکلک 
کریں

مشقی کتاب میں دی گئی ہدایات کی بنیاد پر 
انجام دی گئی سرگرمی کی تصدیق کریں۔ 21/11-12 3 مشقی کتاب پر بگلہ گنتی اور تحریر 11 36

کارڈ میں دی گئی ہدایات کی بناء پر 23
محاسباتی سرگرمی کو انجام دیں 20/4 5 محاسباتی رٹ اور چمٹا حساب کریں گے 15 40

سنگ میل-06 کم زیاده،مساوی،بڑھتی،گھٹتی ترتیب،آگے،پیچھے،درمیان (6 تا 9)
مشقی صفات 
کے لئے یہاں 

پر ِکلک 
کریں

کارڈ میں دی گئی ہدایات کے مطابق عمل 
کرتے ہوئے اس سرگرمی کو سر انجام 

دیں
2/1 1 اکتسابی مرغی اور 

چوزے زیاده،کم مساوی 2 41

24
مشقی کتاب میں دی گئی ہدایات کی بنیاد پر 
انجام دی گئی سرگرمی کی تصدیق کریں۔ 9/1-2 2 مشقی مرحلہ کتاب پر مرغی 

اور چوزے زیاده،کم مساوی 3 42

مشقی صفات 
کے لئے یہاں 

پر ِکلک 
کریں

مشقی کتاب میں دی گئی ہدایات کی بنیاد پر 
انجام دی گئی سرگرمی کی تصدیق کریں۔ 9/3-4 2 مشقی مرحلہ کتاب پر مرغی 

اور چوزے زیاده،کم مساوی 5 44

مشقی کتاب میں دی گئی ہدایات کی بنیاد پر 25
انجام دی گئی سرگرمی کی تصدیق کریں۔ 9/5-6 2 امشقی مرحلہ کتاب پر مرغی 

اور چوزے زیاده،کم مساوی 7 46

مشقی صفات 
کے لئے یہاں 

پر ِکلک 
کریں

کارڈ میں دی گئی ہدایات کے مطابق عمل 
کرتے ہوئے اس سرگرمی کو سر انجام 

دیں
2/1 1 اکتسابی پھسلنی بڑھتی ،گھٹتی ترتیب 10 48

26
مشقی کتاب میں دی گئی ہدایات کی بنیاد پر 
انجام دی گئی سرگرمی کی تصدیق کریں۔ 6/1-2 2 مشقی کتاب پر پھسلنی بڑھتی ،گھٹتی ترتیب 11 49

مشقی صفات 
کے لئے 

یہاں پر کلک 
کریں

کارڈ میں دی گئی ہدایات کے مطابق عمل 
کرتے ہوئے اس سرگرمی کو سر انجام 

دیں
2/1 1 اکتسابی دو سر والی 

چڑیا آگے پیچھے درمیان 14 51

مشقی کتاب میں دی گئی ہدایات کی بنیاد پر 27
انجام دی گئی سرگرمی کی تصدیق کریں۔ 5/1-2 2 مشقی کتاب پر دو سر 

والی چڑیا آگے پیچھے درمیان 15 52

کارڈ میں دی گئی ہدایات کی بناء پر 
محاسباتی سرگرمی کو انجام دیں 20/5 5 محاسباتی رٹ اور چمٹا حساب کریں گے 18 54

سنگ میل-07 جمع (6 تا9)

مشقی صفات 
کے لئے یہاں 

پر ِکلک 
کریں

کارڈ میں دی گئی ہدایات کے مطابق عمل 
کرتے ہوئے اس سرگرمی کو سر انجام 

دیں
4/2 1 اکتسابی

چونچ میں 
لکڑی پکڑی 
ہوئی چڑیا

جمع 1 تا9 2 55

28
مشقی کتاب میں دی گئی ہدایات کی بنیاد پر 
انجام دی گئی سرگرمی کی تصدیق کریں۔ 17/7-8 2 مشقی مرحلہ کتاب پر چونچ 

میں لکڑی جمع 3 56

مشقی صفات 
کے لئے یہاں 

پر ِکلک 
کریں

مشقی کتاب میں دی گئی ہدایات کی بنیاد پر 
انجام دی گئی سرگرمی کی تصدیق کریں۔ 17/9-10 2 مشقی مرحلہ کتاب پر چونچ 

میں لکڑی جمع 5 58

کارڈ میں دی گئی ہدایات کی بناء پر 
محاسباتی سرگرمی کو انجام دیں 20/6 5 محاسباتی رٹ اور چمٹا حساب کریں گے 8 60
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https://drive.google.com/file/d/1dFYeEmMiALyRxZCYpBxRXJ5fQln03MD6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dFYeEmMiALyRxZCYpBxRXJ5fQln03MD6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dFYeEmMiALyRxZCYpBxRXJ5fQln03MD6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dFYeEmMiALyRxZCYpBxRXJ5fQln03MD6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16NukTuIREFa-Q78zAAZOhvh5ohQTXsJc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PssbZ2y5H05GRGX5tWhKqvKHsA1zmLTM/view?usp=sharing


سنگ میل-08 تفریق ( 1 تا 9)
مشقی صفات 
کے لئے یہاں 

پر ِکلک 
کریں

کارڈ میں دی گئی ہدایات کے مطابق عمل 
کرتے ہوئے اس سرگرمی کو سر انجام 

دیں

19/7 اجتمائی قبل از اکتسابی گیند کھیلیں گے سیکھیں گے 2 61

29
مشقی صفات 
کے لئے یہاں 

پر ِکلک 
کریں

کارڈ میں دی گئی ہدایات کے مطابق عمل 
کرتے ہوئے اس سرگرمی کو سر انجام 

دیں

4/2 1 اکتسابی بطخ تفریق 3 62

Click here for 
Worksheets دئے گئے مشقی صفحات کی مدد سے محاسبہ مکمل کریں محاسبہ-02 30

مشقی صفات 
کے لئے یہاں 

پر ِکلک 
کریں

مشقی کتاب میں دی گئی ہدایات کی بنیاد پر 
انجام دی گئی سرگرمی کی تصدیق کریں۔ 9/3-4 2 مشقی کتاب پر بطخ تفریق 4 63

31
کارڈ میں دی گئی ہدایات کی بناء پر 

محاسباتی سرگرمی کو انجام دیں 20/7 5 محاسباتی رٹ اور چمٹا حساب کریں گے 7 65

مشقی صفات 
کے لئے یہاں 

پر ِکلک 
کریں

پچھلے سنگ میل پر مبنی میرا کارنامہ 
سرگرمی کو ہدایات کے مطابق سرانجام 

دیں۔

2/1 5 محاسباتی کتاب پر ترازو میرا کارنامہ 8 66

سنگ میل-09 صفر کا تصّور
مشقی صفات 
کے لئے یہاں 

پر ِکلک 
کریں

پہلی اور دوسری جماعت کے طلباء کارڈ 
میں دی گئی ہدایات کے مطابق اور 

اداکاری کے ساتھ گیت کو سر انجام دیں

6/5 اجتمائی تمہیدی مرحلہ کوئل گیت 1 67

32
مشقی صفات 
کے لئے یہاں 

پر ِکلک 
کریں

کارڈ میں دی گئی ہدایات کے مطابق عمل 
کرتے ہوئے اس سرگرمی کو سر انجام 

دیں

16/12-13 1 اکتسابی بگلہ گنتی اور تحریر(صفر کا تّصور) 3 68

مشقی صفات 
کے لئے یہاں 

پر ِکلک 
کریں

مشقی کتاب میں دی گئی ہدایات کی بنیاد پر 
انجام دی گئی سرگرمی کی تصدیق کریں۔ 21/13 3 مشقی کتاب پر بگلہ گنتی اور تحریر(صفر) 5

کارڈ میں دی گئی ہدایات کی بناء پر 33
محاسباتی سرگرمی کو انجام دیں 20/8 5 محاسباتی رٹ اور چمٹا حساب کریں گے 7 71

سنگ میل-10 صفر کے استعمال سے جمع ( مجموعہ 9 سے زائد نہ ہو)
مشقی صفات 
کے لئے یہاں 

پر ِکلک 
کریں

کارڈ میں دی گئی ہدایات کے مطابق عمل 
کرتے ہوئے اس سرگرمی کو سر انجام 

دیں

4/3 1 اکتسابی
چونچ میں 

لکڑی پکڑی 
ہوئی چڑیا

جمع 2 72

34
مشقی صفات 
کے لئے یہاں 

پر ِکلک 
کریں

مشقی کتاب میں دی گئی ہدایات کی بنیاد پر 
انجام دی گئی سرگرمی کی تصدیق کریں۔

17/10-12 2 مشقی مرحلہ کتاب پر چونچ 
میں لکڑی جمع 3 73

مشقی صفات 
کے لئے یہاں 

پر ِکلک 
کریں

کارڈ میں دی گئی ہدایات کے مطابق عمل 
کرتے ہوئے اس سرگرمی کو سر انجام 

دیں

4/3 1 اکتسابی بطخ تفریق 7 76

35
مشقی صفات 
کے لئے یہاں 

پر ِکلک 
کریں

مشقی کتاب میں دی گئی ہدایات کی بنیاد پر 
انجام دی گئی سرگرمی کی تصدیق کریں۔ 9/5-6 2 مشقی کتاب پر بطخ تفریق 8 77

کارڈ میں دی گئی ہدایات کی بناء پر 
محاسباتی سرگرمی کو انجام دیں 20/9 5 محاسباتی رٹ اور چمٹا حساب کریں گے 11 79

سنگ میل-11 دس کا تصّور ، مقامی قیمت

مشقی صفات 
کے لئے یہاں 

پر ِکلک 
کریں

کارڈ میں دی گئی ہدایات کے مطابق عمل 
کرتے ہوئے اس سرگرمی کو سر انجام 

دیں
16/14 1 اکتسابی بگلہ ہندسوں کا تصّور 2 80

36
مشقی کتاب میں دی گئی ہدایات کی بنیاد پر 
انجام دی گئی سرگرمی کی تصدیق کریں۔ 21/14-16 3 مشقی کتاب پر بگلہ گنتی اور تحریر 3 81

مشقی صفات 
کے لئے یہاں 

پر ِکلک 
کریں

کارڈ میں دی گئی ہدایات کے مطابق عمل 
کرتے ہوئے اس سرگرمی کو سر انجام 

دیں

1/1-2 1 اکتسابی اباکس مقامی قیمت 7 84

37
مشقی صفات 
کے لئے یہاں 

پر ِکلک 
کریں

کارڈ میں دی گئی ہدایات کے مطابق عمل 
کرتے ہوئے اس سرگرمی کو سر انجام 

دیں

16/15 1 اکتسابی بگلہ ہندسوں کا تصّور(11 تا19) 11 87

مشقی صفات 
کے لئے یہاں 

پر ِکلک 
کریں

مشقی کتاب میں دی گئی ہدایات کی بنیاد پر 
انجام دی گئی سرگرمی کی تصدیق کریں۔ 21/17-18 3 مشقی کتاب پر بگلہ گنتی اور تحریر 12 88

کارڈ میں دی گئی ہدایات کی بناء پر 38
محاسباتی سرگرمی کو انجام دیں 20/10 5 محاسباتی رٹ اور چمٹا حساب کریں گے 15 90

سنگ میل-12 زیاده-کم-مساوی-بڑھتی-گھٹتی ترتیب۔آگے،پیچھے-درمیان

مشقی صفات 
کے لئے یہاں 

پر ِکلک 
کریں

کارڈ میں دی گئی ہدایات کے مطابق عمل 
کرتے ہوئے اس سرگرمی کو سر انجام 

دیں
2/2 1 اکتسابی مرغی اور 

چوزے زیاده،کم مساوی 2 91

39
مشقی کتاب میں دی گئی ہدایات کی بنیاد پر 
انجام دی گئی سرگرمی کی تصدیق کریں۔ 9/7-9 2 امشقی مرحلہ کتاب پر مرغی 

اور چوزے زیاده،کم مساوی 3 92

کارڈ میں دی گئی ہدایات کے مطابق عمل 
کرتے ہوئے اس سرگرمی کو سر انجام 

دیں
2/2 1 اکتسابی پھسلنی بڑھتی ،گھٹتی ترتیب 7 95

مشقی صفات 40
کے لئے یہاں 

پر ِکلک 
کریں

مشقی کتاب میں دی گئی ہدایات کی بنیاد پر 
انجام دی گئی سرگرمی کی تصدیق کریں۔

6/3-4 2 مشقی کتاب پر پھسلنی بڑھتی ،گھٹتی ترتیب 8 96

مشقی صفات 
کے لئے یہاں 

پر ِکلک 
کریں

مشقی کتاب میں دی گئی ہدایات کی بنیاد پر 
انجام دی گئی سرگرمی کی تصدیق کریں۔

6/5-6 2 مشقی کتاب پر پھسلنی بڑھتی ،گھٹتی ترتیب 10 98

41
مشقی صفات 
کے لئے یہاں 

پر ِکلک 
کریں

کارڈ میں دی گئی ہدایات کے مطابق عمل 
کرتے ہوئے اس سرگرمی کو سر انجام 

دیں

2/2 1 اکتسابی دو سر والی 
چڑیا آگے پیچھے درمیان 13 100

مشقی صفات 
کے لئے یہاں 

پر ِکلک 
کریں

مشقی کتاب میں دی گئی ہدایات کی بنیاد پر 
انجام دی گئی سرگرمی کی تصدیق کریں۔ 5/3-5 2 مشقی کتاب پر دو سر 

والی چڑیا آگے پیچھے درمیان 14 101

کارڈ میں دی گئی ہدایات کی بناء پر 42
محاسباتی سرگرمی کو انجام دیں 20/11 5 محاسباتی رٹ اور چمٹا حساب کریں گے 18 104

سنگ میل -13 ( مجموعہ 19 سے زائد سے نہ ہو)

مشقی صفات 
کے لئے یہاں 

پر ِکلک 
کریں

کارڈ میں دی گئی ہدایات کے مطابق عمل 
کرتے ہوئے اس سرگرمی کو سر انجام 

دیں
4/4 1 اکتسابی

چونچ میں 
لکڑی پکڑی 
ہوئی چڑیا

جمع 2 106

43
مشقی کتاب میں دی گئی ہدایات کی بنیاد پر 
انجام دی گئی سرگرمی کی تصدیق کریں۔ 16/13-14 2 مشقی مرحلہ کتاب پر چونچ 

میں لکڑی جمع 3 107

مشقی صفات 
کے لئے یہاں 

پر ِکلک 
کریں

مشقی کتاب میں دی گئی ہدایات کی بنیاد پر 
انجام دی گئی سرگرمی کی تصدیق کریں۔ 16/15-16 2 مشقی مرحلہ کتاب پر چونچ 

میں لکڑی جمع 5 109

کارڈ میں دی گئی ہدایات کی بناء پر 44
محاسباتی سرگرمی کو انجام دیں 20/13 5 محاسباتی رٹ اور چمٹا حساب کریں گے 8 111

https://drive.google.com/file/d/1I1QHXyHr9eCEvLr4Nr2Lt6VswOOPPbDL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I1QHXyHr9eCEvLr4Nr2Lt6VswOOPPbDL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I1QHXyHr9eCEvLr4Nr2Lt6VswOOPPbDL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I1QHXyHr9eCEvLr4Nr2Lt6VswOOPPbDL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vvRa0TvW6ixXOhZtwO1Ot3qWUmX_jwmO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oQ2IMV51uihrmDKTtdJfbb06ju933E4m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oQ2IMV51uihrmDKTtdJfbb06ju933E4m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oQ2IMV51uihrmDKTtdJfbb06ju933E4m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oQ2IMV51uihrmDKTtdJfbb06ju933E4m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14NutEOUdcw0TtftaCQNw5HL-Z7RSUXby/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eKN09YRPgitRngJo8J7AA1PYba5R6I7j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eKN09YRPgitRngJo8J7AA1PYba5R6I7j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eKN09YRPgitRngJo8J7AA1PYba5R6I7j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eKN09YRPgitRngJo8J7AA1PYba5R6I7j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X1XfvBpudo0N4QY5SFo9RsOWmg0EhZSy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qFrEPGdCzSDpS2XUtegRqKek3ixBc8rq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jNNSxgF0a5LY8OveX6uWiP2UBnx43F1w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jNNSxgF0a5LY8OveX6uWiP2UBnx43F1w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jNNSxgF0a5LY8OveX6uWiP2UBnx43F1w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jNNSxgF0a5LY8OveX6uWiP2UBnx43F1w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xHaS6dkn9nBXPbrwahYWbvFmjengPkeD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NvxSbZ4W9Q8m8Dopa0AkT7l--vNK20qW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NvxSbZ4W9Q8m8Dopa0AkT7l--vNK20qW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NvxSbZ4W9Q8m8Dopa0AkT7l--vNK20qW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NvxSbZ4W9Q8m8Dopa0AkT7l--vNK20qW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18KrwH-L5u4sH5il6WpKjUFQV_NpV4qDJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14zbTRry_c1VJ1cx0hXCu8bjsibmmCsfP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14zbTRry_c1VJ1cx0hXCu8bjsibmmCsfP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14zbTRry_c1VJ1cx0hXCu8bjsibmmCsfP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14zbTRry_c1VJ1cx0hXCu8bjsibmmCsfP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jnu78X1l7U9kgmD2BuDESukK1GLAYmV6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UeCci3flrcQOwvWxHJ5uenOtAN7ELFnS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UeCci3flrcQOwvWxHJ5uenOtAN7ELFnS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UeCci3flrcQOwvWxHJ5uenOtAN7ELFnS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UeCci3flrcQOwvWxHJ5uenOtAN7ELFnS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XO5mTrPLh6sOeHNQoCAhGIkZojq12tia/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tsuDE0SX_qYrnWB9sc5ZZCW2hyGqhX-r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R4HpnHXOKqdSBz7GTm3D3rWiGSzIxh3k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R4HpnHXOKqdSBz7GTm3D3rWiGSzIxh3k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R4HpnHXOKqdSBz7GTm3D3rWiGSzIxh3k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R4HpnHXOKqdSBz7GTm3D3rWiGSzIxh3k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iNozwg6O_ICsgzWRTSkWOKvn1N3KbOyQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y-YPWSKpbP3JPJkbq39Qzlm2y-nQWV5l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y-YPWSKpbP3JPJkbq39Qzlm2y-nQWV5l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y-YPWSKpbP3JPJkbq39Qzlm2y-nQWV5l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y-YPWSKpbP3JPJkbq39Qzlm2y-nQWV5l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uc5GF_FJeaHSH91LaUMEzV8KcquXFZPx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wE9vRUVtGaXTwC_4VLtm337yapRsHiOl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wE9vRUVtGaXTwC_4VLtm337yapRsHiOl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wE9vRUVtGaXTwC_4VLtm337yapRsHiOl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wE9vRUVtGaXTwC_4VLtm337yapRsHiOl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17gx9JS9_Y-V-yLpsZBNA-60v2Q2ZNp1o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gxqS6vRGCRr7qgPHA9FwbtxnPwwUEyWL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gxqS6vRGCRr7qgPHA9FwbtxnPwwUEyWL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gxqS6vRGCRr7qgPHA9FwbtxnPwwUEyWL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gxqS6vRGCRr7qgPHA9FwbtxnPwwUEyWL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qf_ZAXDxjb-1clV9Bf9gfMQrb0ovCKwn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y0TKSm7AQk9TIPV0a19dM7nUXoBsIWM_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10ObLgSS4BptO9WP_e4l0WQv_rSCYDZrK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10ObLgSS4BptO9WP_e4l0WQv_rSCYDZrK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10ObLgSS4BptO9WP_e4l0WQv_rSCYDZrK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10ObLgSS4BptO9WP_e4l0WQv_rSCYDZrK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xKAG2GPHgBuyWsilmXfsxBbuXxyQjk55/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1daBtSaMf9lm2zPreJ6IHxDmIQiZi5tfe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZJmyMpTrlO4y3wFH5TjFOKso6KP1YEx0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZJmyMpTrlO4y3wFH5TjFOKso6KP1YEx0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZJmyMpTrlO4y3wFH5TjFOKso6KP1YEx0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZJmyMpTrlO4y3wFH5TjFOKso6KP1YEx0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DMQZD3I1W5Y03U0OxQCzB0Rgo1LIa3uI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g-LXAJ0myaytWp7UzkxMKwyGCX66e03g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g-LXAJ0myaytWp7UzkxMKwyGCX66e03g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g-LXAJ0myaytWp7UzkxMKwyGCX66e03g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g-LXAJ0myaytWp7UzkxMKwyGCX66e03g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MyFIYHe3RuLyCfjwhI7BdFIESKOX_IvD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TqH_glzys3AOqljyZlakJwBmTPqePmSm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TqH_glzys3AOqljyZlakJwBmTPqePmSm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TqH_glzys3AOqljyZlakJwBmTPqePmSm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TqH_glzys3AOqljyZlakJwBmTPqePmSm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NJMmAN_CaT66Jc7QNVvYPvzGwXgnvnmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UrqpkHtY_YvCeebi8h5QT-aUs693QQDI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UrqpkHtY_YvCeebi8h5QT-aUs693QQDI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UrqpkHtY_YvCeebi8h5QT-aUs693QQDI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UrqpkHtY_YvCeebi8h5QT-aUs693QQDI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lSxhiG-kWthxrnehke_ooCQFVswzBBER/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N08fr-QAwEYhFtcAGlYu_Wq5gknEOt9b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NI1gQ-nx6JU1pIqjF4yfY_Zpu8CsFEqT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10i0w2RJkDXhQSvqF3N8oXyaa4FMmpno-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10i0w2RJkDXhQSvqF3N8oXyaa4FMmpno-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10i0w2RJkDXhQSvqF3N8oXyaa4FMmpno-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10i0w2RJkDXhQSvqF3N8oXyaa4FMmpno-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ewXiCM2xBlCcRNXOC8qsjGB7hCNmq33E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10ckSgZXxJQeVavzJQALBIFeE8dAJ4N8b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10ckSgZXxJQeVavzJQALBIFeE8dAJ4N8b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10ckSgZXxJQeVavzJQALBIFeE8dAJ4N8b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10ckSgZXxJQeVavzJQALBIFeE8dAJ4N8b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K1LapN8jP_msJorhVTxNFK7jh8V8cOU4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JzAGwo0BfSintI8gEG_DQqN0vAzGhqTD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JzAGwo0BfSintI8gEG_DQqN0vAzGhqTD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JzAGwo0BfSintI8gEG_DQqN0vAzGhqTD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JzAGwo0BfSintI8gEG_DQqN0vAzGhqTD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Oi2NUikArDxnaJPUmSqelawryDD37gGx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e0fmo96qVNXotZnZCXPuD5mlJJ2bbeeN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e0fmo96qVNXotZnZCXPuD5mlJJ2bbeeN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e0fmo96qVNXotZnZCXPuD5mlJJ2bbeeN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e0fmo96qVNXotZnZCXPuD5mlJJ2bbeeN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D_QFO5NolkDN8WINUI7ZbWdbBmyyhWSS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mgzw6eVntLlnHiiE4_xj-IDrJ_fzmjbf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1enVZGYfM_lGu2zpSd-qszeRSW-1z7U4M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1enVZGYfM_lGu2zpSd-qszeRSW-1z7U4M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1enVZGYfM_lGu2zpSd-qszeRSW-1z7U4M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1enVZGYfM_lGu2zpSd-qszeRSW-1z7U4M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BZKXPHS27AvmEWQ1faIwJskpkwkNiSrJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cUhwkmbjUkmsbKcraCXOKXm-3fF68Kwn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a0NGKQl0KiTd47p5m3KoTdbaaGsjSeQ9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a0NGKQl0KiTd47p5m3KoTdbaaGsjSeQ9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a0NGKQl0KiTd47p5m3KoTdbaaGsjSeQ9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a0NGKQl0KiTd47p5m3KoTdbaaGsjSeQ9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IoiEUg2op67jqMDUqSv6U6bXxlsKQTZM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wo7Zq__P9TcNcWKKKZq6_IeK1Cg3Tahc/view?usp=sharing
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سنگ میل-14 تفریق( فرق 19 سے زائد نہ ہو)
مشقی صفات 
کے لئے یہاں 

پر ِکلک 
کریں

کارڈ میں دی گئی ہدایات کے مطابق عمل 
کرتے ہوئے اس سرگرمی کو سر انجام 

دیں

4/4 1 اکتسابی بطخ تفریق 2 112

46
مشقی صفات 
کے لئے یہاں 

پر ِکلک 
کریں

مشقی کتاب میں دی گئی ہدایات کی بنیاد پر 
انجام دی گئی سرگرمی کی تصدیق کریں۔

9/7-8 2 مشقی کتاب پر بطخ تفریق 3 113

مشقی صفات 
کے لئے یہاں 

پر ِکلک 
کریں

مشقی کتاب میں دی گئی ہدایات کی بنیاد پر 
انجام دی گئی سرگرمی کی تصدیق کریں۔

9/9 2 مشقی کتاب پر بطخ تفریق 5 115

47
مشقی صفات 
کے لئے یہاں 

پر ِکلک 
کریں

کارڈ میں دی گئی ہدایات کی بناء پر 
محاسباتی سرگرمی کو انجام دیں

20/14 5 محاسباتی رٹ اور چمٹا حساب کریں گے 7 116

سنگ میل -15 مشترکہ عمل (مجموعہ 19 سے زائد نہ ہو)
مشقی صفات 
کے لئے یہاں 

پر ِکلک 
کریں

کارڈ میں دی گئی ہدایات کے مطابق عمل 
کرتے ہوئے اس سرگرمی کو سر انجام 

دیں

1/1 1 اکتسابی عالمتیں مشترکہ عمل 2 117

48
مشقی صفات 
کے لئے یہاں 

پر ِکلک 
کریں

مشقی کتاب میں دی گئی ہدایات کی بنیاد پر 
انجام دی گئی سرگرمی کی تصدیق کریں۔

3/1-3 2 مشقی کتاب پر 
عالمتیں مشترکہ عمل 3 118

مشقی صفات 
کے لئے یہاں 

پر ِکلک 
کریں

کارڈ میں دی گئی ہدایات کی بناء پر 
محاسباتی سرگرمی کو انجام دیں

20/15 5 محاسباتی رٹ اور چمٹا حساب کریں گے 7 121

49
مشقی صفات 
کے لئے یہاں 

پر ِکلک 
کریں

کارڈ میں دی گئی ہدایات کے مطابق عمل 
کرتے ہوئے اس سرگرمی کو سر انجام 

دیں

1/1 5 محاسباتی سانپ سیڑھی یاداشت کا کھیل 8 122

سنگ میل-16 ہندسوں کا تصّور -گنتی اور تحریر 99-20
مشقی صفات 
کے لئے یہاں 

پر ِکلک 
کریں

کارڈ میں دی گئی ہدایات کے مطابق عمل 
کرتے ہوئے اس سرگرمی کو سر انجام 

دیں

16/16 1 اکتسابی بگلہ ہندسوں کا تصّور 2 123

50
مشقی صفات 
کے لئے یہاں 

پر ِکلک 
کریں

مشقی کتاب میں دی گئی ہدایات کی بنیاد پر 
انجام دی گئی سرگرمی کی تصدیق کریں۔

21/19 3 مشقی کتاب پر بگلہ گنتی اور تحریر 3 124

مشقی صفات 
کے لئے یہاں 

پر ِکلک 
کریں

مشقی کتاب میں دی گئی ہدایات کی بنیاد پر 
انجام دی گئی سرگرمی کی تصدیق کریں۔

21/20 3 مشقی کتاب پر بگلہ گنتی اور تحریر 4 125

51
مشقی صفات 
کے لئے یہاں 

پر ِکلک 
کریں

مشقی کتاب میں دی گئی ہدایات کی بنیاد پر 
انجام دی گئی سرگرمی کی تصدیق کریں۔ 21/21 3 مشقی کتاب پر بگلہ گنتی اور تحریر 5 126

کارڈ میں دی گئی ہدایات کی بناء پر 
محاسباتی سرگرمی کو انجام دیں 20/16 5 محاسباتی رٹ اور چمٹا حساب کریں گے 7 127

سنگ میل -17 اشکال

Click here for 
Worksheets

کارڈ میں دی گئی ہدایات کے مطابق عمل 
کرتے ہوئے اس سرگرمی کو سر انجام 

دیں
1/1 اجتمائی قبل از اکتسابی پلیٹ اور برش کرافٹ 1 127

52
Click here for 
Worksheets

کارڈ میں دی گئی ہدایات کے مطابق عمل 
کرتے ہوئے اس سرگرمی کو سر انجام 

دیں
1/1 1 اکتسابی پرکار اشکال 2 128

Click here for 
Worksheets

مشقی کتاب میں دی گئی ہدایات کی بنیاد پر 
انجام دی گئی سرگرمی کی تصدیق کریں۔ 3/1-3 3 مشقی کتاب پر پرکار اشکال 3 129

Click here for 
Worksheets

کارڈ میں دی گئی ہدایات کی بناء پر 
محاسباتی سرگرمی کو انجام دیں 20/17 5 محاسباتی رٹ اور چمٹا حساب کریں گے 7 132

سنگ میل -18 وقت

Click here for 
Worksheets

کارڈ میں دی گئی ہدایات کے مطابق عمل 
کرتے ہوئے اس سرگرمی کو سر انجام 

دیں
1/1 1 اکتسابی گھڑی وقت 3 133

53
Click here for 
Worksheets

مشقی کتاب میں دی گئی ہدایات کی بنیاد پر 
انجام دی گئی سرگرمی کی تصدیق کریں۔ 2/1 3 مشقی کتاب پر گھڑی وقت 4 134

Click here for 
Worksheets

مشقی کتاب میں دی گئی ہدایات کی بنیاد پر 
انجام دی گئی سرگرمی کی تصدیق کریں۔ 2/2 3 مشقی کتاب پر گھڑی وقت 5 135

54Click here for 
Worksheets

کارڈ میں دی گئی ہدایات کی بناء پر 
محاسباتی سرگرمی کو انجام دیں 20/18 5 محاسباتی رٹ اور چمٹا حساب کریں گے 7 136

سنگ میل-19 لمبائی کی پیمائش

Click here for 
Worksheets

کارڈ میں دی گئی ہدایات کے مطابق عمل 
کرتے ہوئے اس سرگرمی کو سر انجام 

دیں
1/1 1 اکتسابی اسکیل لمبائی کی پیمائش 2 137

55
Click here for 
Worksheets

مشقی کتاب میں دی گئی ہدایات کی بنیاد پر 
انجام دی گئی سرگرمی کی تصدیق کریں۔ 1/1 3 مشقی کتاب پر اسکیل لمبائی کی پیمائش 3 138

Click here for 
Worksheets

مشقی کتاب میں دی گئی ہدایات کی بنیاد پر 
انجام دی گئی سرگرمی کی تصدیق کریں۔ 1/1 3 مشقی کتاب پر اسکیل لمبائی کی پیمائش 3

Click here for 
Worksheets

کارڈ میں دی گئی ہدایات کی بناء پر 
محاسباتی سرگرمی کو انجام دیں 20/19 5 محاسباتی رٹ اور چمٹا حساب کریں گے 5 139

سنگ میل-20 روپیے اور پیسے

Click here for 
Worksheets

کارڈ میں دی گئی ہدایات کے مطابق عمل 
کرتے ہوئے اس سرگرمی کو سر انجام 

دیں
1/1 1 اکتسابی ایک روپیے کا 

سّکہ روپیے پیسے 2 140

56
Click here for 
Worksheets

کارڈ میں دی گئی ہدایات کے مطابق عمل 
کرتے ہوئے اس سرگرمی کو سر انجام 

دیں
1/1 1 اکتسابی ایک روپیے کا 

سّکہ روپیے پیسے 2

Click here for 
Worksheets

مشقی کتاب میں دی گئی ہدایات کی بنیاد پر 
انجام دی گئی سرگرمی کی تصدیق کریں۔ 3/1-3 3 مشقی کتاب پر ایک 

روپیے کا سّکہ روپیے پیسے 3 141

57Click here for 
Worksheets

کارڈ میں دی گئی ہدایات کی بناء پر 
محاسباتی سرگرمی کو انجام دیں 20/20 5 محاسباتی رٹ اور چمٹا حساب کریں گے 7 144

سنگ میل -21 اعداد و شمار کا تجزیہ

Click here for 
Worksheets

کارڈ میں دی گئی ہدایات کے مطابق عمل 
کرتے ہوئے اس سرگرمی کو سر انجام 

دیں
1/1 1 اکتسابی چمکاڈر اعداد و شمار 2 145

58
Click here for 
Worksheets

مشقی کتاب میں دی گئی ہدایات کی بنیاد پر 
انجام دی گئی سرگرمی کی تصدیق کریں۔ 1/1 2 مشقی کتاب پر 

چمکاڈر اعداد و شمار 3 146
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https://drive.google.com/file/d/1i0h1kDOYa746-t-Kt8QU-YWz9RO7457X/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1AMBwyfRrh4xeZ6Rk8Yzn-aET8m0x8xJI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AMBwyfRrh4xeZ6Rk8Yzn-aET8m0x8xJI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AMBwyfRrh4xeZ6Rk8Yzn-aET8m0x8xJI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AMBwyfRrh4xeZ6Rk8Yzn-aET8m0x8xJI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xDMRFjsf6UDqEV8hsOlwW2ZvJClq4Jqh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n5tydl8IO8a-eouGtR6XBb7bm7NWDekX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n5tydl8IO8a-eouGtR6XBb7bm7NWDekX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n5tydl8IO8a-eouGtR6XBb7bm7NWDekX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n5tydl8IO8a-eouGtR6XBb7bm7NWDekX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18Ke3bc9EPs2ncBrdsvNoYV9pJfUuhD4l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ckULCOvENbfE5ESyf6R3c3F2vegSNnqM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ckULCOvENbfE5ESyf6R3c3F2vegSNnqM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ckULCOvENbfE5ESyf6R3c3F2vegSNnqM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ckULCOvENbfE5ESyf6R3c3F2vegSNnqM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KjioA2iiB-KzMlFZcVEZxkbcGz8kC3Pc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15t2OwMXnDJJWLlYGZK7AGGXBoQK9Z82d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15t2OwMXnDJJWLlYGZK7AGGXBoQK9Z82d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15t2OwMXnDJJWLlYGZK7AGGXBoQK9Z82d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15t2OwMXnDJJWLlYGZK7AGGXBoQK9Z82d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dMpAGIBD3uety_95sp7zctDfA4K-f1dr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YFUxQq2hbHd1cRM_3FbYpEICzvMwXaNL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YFUxQq2hbHd1cRM_3FbYpEICzvMwXaNL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YFUxQq2hbHd1cRM_3FbYpEICzvMwXaNL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YFUxQq2hbHd1cRM_3FbYpEICzvMwXaNL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TzQWJvIBS6qle_erlV2I-zBz_m0RvQ9x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dU_l262akQZ2B1af-CrsoiazYRBRyeCb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dU_l262akQZ2B1af-CrsoiazYRBRyeCb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dU_l262akQZ2B1af-CrsoiazYRBRyeCb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dU_l262akQZ2B1af-CrsoiazYRBRyeCb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Trqs2Ter_hb6JwB7mERXBu1xSJuq5M5N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QOq6yezVkMM6ryNrNiSsTWc1wUcxWZMa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QOq6yezVkMM6ryNrNiSsTWc1wUcxWZMa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QOq6yezVkMM6ryNrNiSsTWc1wUcxWZMa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QOq6yezVkMM6ryNrNiSsTWc1wUcxWZMa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xJw4HmNAaSRBcoSjuLKakAR4VMaFYjQr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kKcgJgJVnpbTFwncbW6nU7ZIL4LhVUaU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kKcgJgJVnpbTFwncbW6nU7ZIL4LhVUaU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kKcgJgJVnpbTFwncbW6nU7ZIL4LhVUaU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kKcgJgJVnpbTFwncbW6nU7ZIL4LhVUaU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t1eQFVEilycbzr3O5wG5vkW9gMnwCXnw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mqRQWhWPdPgpZZ_fQRoHSx1izfP3pn84/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Swzac8ZboJ6QXmdZW-CDU-m4SrW9Vy5f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17KrROv2Rfc-U2U3lbOEQ0JW4xv_6FXQj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZAoIz3nBSq_VHnV86lp3NQxKmwfb4vnQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19uDzjZ4WlBH7nPnrebUyIsixsJAYcciT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WEirNcKZUXqILshXjrNsQ9c7fltZcR5J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nWEYeUJ3x5GhlHgzaXOUqCRFcu3HM4MK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FoC7-KhmtISW162g17o-46mcoBjaQNpm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12zmx00tZ4Z87EMG4MpZd4fi-s5ym-2Wf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jTiSKMTrp9xM810EznWXBVyyIHSGf763/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x6yf3_-cT2LZehW5M-VsWaWNt2qXYUe9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x6yf3_-cT2LZehW5M-VsWaWNt2qXYUe9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1snV7AVDoLbeIet3lmGE7XQJrcJOTgj9H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17lN1tdsxUIN-_bquKNGP7NJ71fKXk05X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17lN1tdsxUIN-_bquKNGP7NJ71fKXk05X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UnCbMjm0d1NgiblTlXzvxWF7Vh6OcRCk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V40E_3l61urMzTehgJVSeaHm67DT7uGo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FlN4eiV93Kl1IOxfgJN8JZal88GoJtdC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HttdQ8-_Et3pA37lWL_mAUw5S30OIZzX/view?usp=sharing


Click here for 
Worksheets

کارڈ میں دی گئی ہدایات کے مطابق عمل 
کرتے ہوئے اس سرگرمی کو سر انجام 

دیں
16/16 4 عملی مرحلہ ڈائس آو کھیلیں 5 147

59
Click here for 
Worksheets

پچھلے سنگ میل پر مبنی میرا کارنامہ 
سرگرمی کو ہدایات کے مطابق سرانجام 

دیں۔
2/2 5 محاسباتی کتاب پر ترازو میرا کارنامہ 6 148

Click here for 
Worksheets دئے گئے مشقی صفحات کی مدد سے محاسبہ مکمل کریں محاسبہ-04 60

For Student Progress Chart please Click here طالِب علم کے ترقیاتی مشاہدے کے لئے یہاں پر کلک کریں

NAME POST CLUSTER CRC NAME TALUKE MOBILE NO
MOHAMED ASLAM CRP CRC ARALIHALLI BHADRAVATI 7019095145

MANSOOR AHAMED CRP CRC LASHKAR MOHALLA SHIVAMOGA 7899621687
IMRAN KHAN CRP CRC TIPU NAGAR SHIVAMOGA 7676565544

https://drive.google.com/file/d/1ofQjtu4jvtukidrIFEGW-Up7RY13g42Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aDu64AhMWJ_uiLqTxoUbwZ_n_VHIroKB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CbP-xMPaApJQ-iz8VfO1uoyfiDT8wD0F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CbP-xMPaApJQ-iz8VfO1uoyfiDT8wD0F/view?usp=sharing
















{1st std EVS for 60 days}ماحولیاتی مطالعہ کےاکتسابی ماحصل پر مبنی اکتسابی زینےبرائے اّول جماعت
Work sheets آموزشی عمل کارڈ نمبر ُسرخی لوگو سرگرمی زینہ سنگ میل جماعت نمبر شمار دن

Click here for 
Worksheets

دونوں جماعت کے طلباء کو اداکاری 
کے ساتھ اس سرگرمی کو ینجام دیں 9/1 پیارے بچے بھنورا گیت 1 1 1 1

1
دونوں جماعت کے طلباء کو اداکاری 
کے ساتھ اس سرگرمی کو ینجام دیں 7/2 چاند بھنورا گیت 3 1 2 2

کارڈ میں دی گئی ہدایات پر عمل 
کرتے ہوئے اس سرگرمی کو انجام 

دیں اور تصدیق کریں
5/1 تیرنا ڈوبنا حل 

ہونا مکڑی تجربہ 6 1 1 3

Click here for 
Worksheets

کارڈ کی ہدایات اورطلباء کی ہمت 
افزائی کرتے ہوئے اس سرگرمی کو 

مکمل کریں۔
1/1

دھاگے کی 
مدد سے 
اشکال بنانا

پنسل دستکاری 2 1 1 4

2
کارڈ میں دی گئی ہدایات پر عمل 

کرتے ہوئے اس سرگرمی کو انجام 
دیں اور تصدیق کریں

6/2 موسیقی کے 
ُسر مکڑی آسان تجربہ 8 1 2 5

Click here for 
Worksheets

دونوں جماعت کے طلباء کو اداکاری 
کے ساتھ اس سرگرمی کو ینجام دیں 7/1 چڑیا بھنورا گیت 1 1 2 6

سبھی کرداروں کو پچھلے دن ہی بڑی 3
جماعت کے طلباء میں تقسیم کر قبل از 

تیاری کے ساتھ ہدایات پر عمل کرنا
1/1 ترکیب روئی کی گڑیا کٹھ پتلی کا کھیل 11 1 2 7

Click here for 
Worksheets

کارڈ کی ہدایات اورطلباء کی ہمت 
افزائی کرتے ہوئے اس سرگرمی کو 

مکمل کریں۔
6/1 کنبہ جادوگر گونگی اداکاری 2 2 1 8

4
کارڈ میں دی گئی ہدایات پر عمل 

کرتے ہوئے اس سرگرمی کو انجام 
دیں اور تصدیق کریں

5/2 ہوا کی 
موجودگی مکڑی تجربہ 9 1 1 9

کارڈ کی ہدایات اورطلباء کی ہمت 
افزائی کرتے ہوئے اس سرگرمی کو 

مکمل کریں۔
2/1 اپنی پسند کی 

تصویر بنائیں پنسل دستکاری 7 1 2 10

Click here for 
Worksheets

دونوں جماعت کے طلباء کو اداکاری 
کے ساتھ اس سرگرمی کو ینجام دیں 9/3 اعضاء حس بھنورا گیت 7 1 1 11

5

کارڈ کی ہدایات اورطلباء کی ہمت 
افزائی کرتے ہوئے اس سرگرمی کو 

مکمل کریں۔
4/1 پُھر کھیل ٹّڈا کھیل 3 1 1 12

کارڈ کی ہدایات اورطلباء کی ہمت 
افزائی کرتے ہوئے اس سرگرمی کو 

مکمل کریں۔
6/1 میرا گروه ٹّڈا کھیل 4 1 2 13

Click here for 
Worksheets

کارڈ کی ہدایات اورطلباء کی ہمت 
افزائی کرتے ہوئے اس سرگرمی کو 

مکمل کریں۔
6/2 ندی کناره ٹّڈا کھیل 5 1 2 14

6
کارڈ میں دی گئی ہدایات پر عمل 

کرتے ہوئے اس سرگرمی کو انجام 
دیں اور تصدیق کریں

5/4 موڑ کے 
دانے مکڑی آسان تجربہ 1 7 1 15

Click here for 
Worksheets

سبھی کرداروں کو پچھلے دن ہی بڑی 
جماعت کے طلباء میں تقسیم کر قبل از 

تیاری کے ساتھ ہدایات پر عمل کرنا
1/1 چاالک 

بکریاں
روئی کی 

گڑیا کٹھ پتلی 11 1 2 16

کارڈ میں دی گئی ہدایات پر عمل 7
کرتے ہوئے اس سرگرمی کو انجام 

دیں اور تصدیق کریں
5/3 پانی کا نیچے 

نہ گرنا مکڑی آسان تجربہ 2 6 1 17

Click here for 
Worksheets

دونوں جماعت کے طلباء کو اداکاری 
کے ساتھ اس سرگرمی کو ینجام دیں 7/3 لو بھیّا گآڑی 

آئی بھنورا گیت 6 1 2 18

8

کارڈ کی ہدایات اورطلباء کی ہمت 
افزائی کرتے ہوئے اس سرگرمی کو 

مکمل کریں۔
6/3 تحفظ جادوگر گونگی اداکاری 1 4 1 19

کارڈ کی ہدایات اورطلباء کی ہمت 
افزائی کرتے ہوئے اس سرگرمی کو 

مکمل کریں۔
4/3 پانی چاہیے 

پانی ٹّڈا کھیل 1 6 1 20

Click here for 
Worksheets

دونوں جماعت کے طلباء کو اداکاری 
کے ساتھ اس سرگرمی کو ینجام دیں 7/4 عیدیں بھنورا گیت 1 3 2 21

9

کارڈ کی ہدایات اورطلباء کی ہمت 
افزائی کرتے ہوئے اس سرگرمی کو 

مکمل کریں۔
6/4 بنیادی 

ضروریات جادوگر گونگی اداکاری 2 5 1 22

https://drive.google.com/file/d/1YrIDIEZxQuP8raCZjG__1Uvt_MHb5Ncr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YrIDIEZxQuP8raCZjG__1Uvt_MHb5Ncr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15bDPAACeVd-Z1thZYsjzGOvlvS-01Xk8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18p7IDgzm2TfUQT0qGjqzYxLEKJc_Dc3B/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TYy0Zc_3bsV12Rt6f_Iy375HsILyGGQm7ZOdyhNaZdI/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18AINOMW28U0NWiz_fUMzi5cocwXWFXZk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10HnLF9jVgjzpRFSylutItTeWElOURzhF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AGAEX4f7CiuQnMTXu-rZJ5IOCi_H-jZt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AGAEX4f7CiuQnMTXu-rZJ5IOCi_H-jZt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EYXsH6i6uidAYCmB1YvIGaQFKTLMKnsd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EYXsH6i6uidAYCmB1YvIGaQFKTLMKnsd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EYXsH6i6uidAYCmB1YvIGaQFKTLMKnsd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dvJeCxq8lwFjCy9lm5LT2-dHVo3Sj9Cg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ej_wanht6dFzjMceME4tvEUpZg-pAul4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uj-_Dpo7nsmnVuZsbCnBVcGQ7Dsy0p2X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uj-_Dpo7nsmnVuZsbCnBVcGQ7Dsy0p2X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1egfUqH4MaH8TtMopJlZedjqQeTjkmnLV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iWWIM3hM2dc-hRAW2SGMmcSRQaVRC1J2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AyZPs0HX8pokWTrb-k_p0Re0m7ZJPrfu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AyZPs0HX8pokWTrb-k_p0Re0m7ZJPrfu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A-QwnrbjtMlZJkYoD8aK2OeeQdygaBrO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KDd7RFZF2QnpuIcM41u895AikROjateY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LIRfOsTXM-NNoE1-C0I6NlBAsZLdUKhd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LIRfOsTXM-NNoE1-C0I6NlBAsZLdUKhd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vZFeVACJCdIZ3uW0t1narZZQj5719tzM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tMoV_uh-ZcMAtGzYc5GvUgWtBXcmtzGz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16QNhea0VeX4cjVL9EeEQ5l05yzjwHhtv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NUvVyhmWCQnmCuqgOuey8lsDh9HxTW_C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NUvVyhmWCQnmCuqgOuey8lsDh9HxTW_C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hni09xZaBTn1sIKwL5kFcFAQx_WVgr7B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DlKySQd-yHlLHv83Hl2Hw7QRw5oeFpNX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-pWuhFmgHNZCLYrd_PFPXH1UPz5-q-Gy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g7zeL7DV2V1tLmVMPo_U4yyDaMmr2fXe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kWAxHvkFs6BIJrX-WBMoc7667ToACB_h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kWAxHvkFs6BIJrX-WBMoc7667ToACB_h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zzavg5njdLkB2aop0atet_tdH6PWmbrH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oeAtA-Ga6CgToJf9-uOSTaHmboCJhW3I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aJaGFi9--mXR7Se8IS88HyboXbBxq31Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aJaGFi9--mXR7Se8IS88HyboXbBxq31Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QAXNbIW-FIQoZJ0Z0duj8IjHs77g7g3w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QAXNbIW-FIQoZJ0Z0duj8IjHs77g7g3w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-BrxTzQpqT5Vkb4ZEBv9jV9obfFzlpmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dAOgiljADJ70SvMk-4NhGxFCgRki0k06/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12BDgSRI5EQ0czIvepMeUDsxrTf8tHFMT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PDbZ0pBlZ7bSgPT8z-6QyDw0VNK5sl7Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UpN1xsxLpwfMTgLiDubeWZxyLPoeRUT-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UpN1xsxLpwfMTgLiDubeWZxyLPoeRUT-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-2wdf58EKKAOyAhuas-jGOu5B6NhR4I9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11WN7lnm8YW31zQgXxqmv0fvKazQvJByw/view?usp=sharing


Click here for 
Worksheets

کارڈ کی ہدایات اورطلباء کی ہمت 
افزائی کرتے ہوئے اس سرگرمی کو 

مکمل کریں۔
4/4 جانور پودے ٹّڈا کھیل 1 9 1 23

9

Click here for 
Worksheets

کارڈ کی ہدایات اورطلباء کی ہمت 
افزائی کرتے ہوئے اس سرگرمی کو 

مکمل کریں۔
2/2 انگوٹھے کی 

چھاپ پنسل دستکاری 10 1 2 24

10
موسمی نقشہ کی پہچان دونوں جماعت 

کے طلباء کو کروایں اور روزانہ 
نشاندہی کرنے کی ہدایات دیں۔

1/1 آب و ہوا کی 
تبدیلی

سورج اور 
بادل موسمی نقشہ 10 1 2 26

اکتسابی عمل کارڈنمبر کارڈ/مشقی 
صفحہ گروه مرحلہ سرخی لوگو/نشان سرگرمی زینہ نمبر نمبر شمار دن

سنگ میل:1
Click here for 
Worksheets

کارڈ میں موجود سرگرمیوں کے لئے 
واضح ہدایات فراہم کرتے ہوئے کام میں 

مصروف رکھیں۔
1/1 کارڈ اجتماعی تمہیدی مرحلہ

دھاگے کی 
مدد سے 
اشکال

پنسل دستکاری 2 27 11

سنگ میل:2 : کنبہ

Click here for 
Worksheets

اب تک استعمال شده یا غیر استعمال شده 
مشاہداتی صفحات کو طلباء ہی سے استاتذه 

کی رہنمائی میں انجام دیں۔
11/1 مشقی کتاب 1 قبل از اکتسابی 

مرحلہ کنبہ کتاب پر 
محدب عدسہ مشاہده 3 28

* مشاہده کی تکمیل کے بعد طلباء کو کارڈ 11
میں موجود مباحثہ سواالت پر غور کرنے 
کو کہیں۔ اسکی تصدیق کے بعد ان مباحثہ 
سواالت کو استعمال کرتے ہوئے اکتسابی 

مواد کی فہمائش کی جائے۔

12/1 کارڈ 2 اکتسابی مرحلہ مباحثی 
سواالت تتلی بحث 4 29

Click here for 
Worksheets

* مشاہده کی تکمیل کے بعد طلباء کو مشقی 
کتاب میں موجود مباحثہ کی تصاویر پر 
غور کریں۔ اسکی تصدیق کے بعد ان 

مباحثہ تصاویر کو استعمال کرتے ہوئے 
اکتسابی مواد کی فہمائش کی جائے۔*اگر 
کسی بچہ کے پاس مشقی کتاب موجود نہ 

ہو تو مباحثہ کی تصاویر یا استاد جن 
تصاویر کا مظاہره کر رہے ہوں انکا مشاہده 

کرنے کو کہیں۔

24/1-2 مشقی کتاب 2 اکتسابی مرحلہ مباحثی 
تصاویر

کتاب پر 
تتلی بحث 5 30

مشقی کتاب میں موجود سرگرمیوں کے 12
لئے واضح ہدایات فراہم کرتے ہوئے کام 
میں مصروف رکھیں۔ اگر کسی بچہ کے 
پاس کتاب موجود نہ ہو توایسے بچوں کو 

نقل (زیراکس) فراہم کی جاسکتی ہے۔

24/1 مشقی کتاب 3 مشقی مرحلہ مباحثی 
سواالت

کتاب پر 
پنسل دستکاری 6 31

مشقی کتاب میں موجود سرگرمیوں کے 
لئے واضح ہدایات فراہم کرتے ہوئے کام 
میں مصروف رکھیں۔ اگر کسی بچہ کے 
پاس کتاب موجود نہ ہو توایسے بچوں کو 

نقل (زیراکس) فراہم کی جاسکتی ہے۔

24/1 مشقی کتاب 3 مشقی مرحلہ مباحثی 
سواالت

کتاب پر 
پنسل دستکاری 6 32

Click here for 
Worksheets

مشقی کتاب میں موجود سرگرمیوں کے 
لئے واضح ہدایات فراہم کرتے ہوئے کام 
میں مصروف رکھیں۔ اگر کسی بچہ کے 
پاس کتاب موجود نہ ہو توایسے بچوں کو 

نقل (زیراکس) فراہم کی جاسکتی ہے۔

13/1 مشقی کتاب 4 عملی مرحلہ جوڑ لگاؤ کتاب پر 
جھینگر جوڑلگاؤ 7 33

13
مشقی کتاب میں موجود سرگرمیوں کے 
لئے واضح ہدایات فراہم کرتے ہوئے کام 
میں مصروف رکھیں۔ اگر کسی بچہ کے 
پاس کتاب موجود نہ ہو توایسے بچوں کو 

نقل (زیراکس) فراہم کی جاسکتی ہے۔

12/1 مشقی کتاب 5 محاسباتی مرحلہ جوڑ لگاؤ کتاب پر ہاتھ 
میں قلم صحیح لکھو 8 34

سنگ میل : 3 : کنبہ اور باہمی امداد

Click here for 
Worksheets

اب تک استعمال شده یا غیر استعمال شده 
مشاہداتی صفحات کو طلباء ہی سے استاتذه 

کی رہنمائی میں انجام دیں۔
11/2 مشقی کتاب 1 قبل از اکتسابی 

مرحلہ
کنبہ اور امداِد 

باہمی
کتاب پر 

محدب عدسہ مشاہده 2 35

* مشاہده کی تکمیل کے بعد طلباء کو کارڈ 14
میں موجود مباحثہ سواالت پر غور کرنے 
کو کہیں۔ اسکی تصدیق کے بعد ان مباحثہ 
سواالت کو استعمال کرتے ہوئے اکتسابی 

مواد کی فہمائش کی جائے۔

12/2 کارڈ 2 اکتسابی مرحلہ کنبہ اور امداِد 
باہمی تتلی بحث 3 36

Click here for 
Evaluation sheet دئے گئے مشقی صفحات کی مدد سے محاسبہ مکمل کریں محاسبہ-01 15

https://drive.google.com/file/d/1UpN1xsxLpwfMTgLiDubeWZxyLPoeRUT-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UpN1xsxLpwfMTgLiDubeWZxyLPoeRUT-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LtVqqoJq1eisftSKUV6L2uxq-lfqwrp3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M2J-fyJlhzTvAMFBbVfx5cQpS8oa3tSD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M2J-fyJlhzTvAMFBbVfx5cQpS8oa3tSD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EBMoL_ZSuFIy-gMzqJgQZ3aJZlH-pgG7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BhB4136fko7zVCPh06Vl9PC0uk47g7AI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mg1NbZmF_LvNESqVKCziPvPnqnZLZ7im/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mg1NbZmF_LvNESqVKCziPvPnqnZLZ7im/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zsFTyd4AUephjpwj8Q93vYqlaWijz3FB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zsFTyd4AUephjpwj8Q93vYqlaWijz3FB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ffWUbGmxmas4o5bcF0D5PFob6p2e3ph9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l9cMby3g8Nj9ln-02lI7jTNXj2YiCZ2I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s_B52f_yjjSEjoZ0aeN1T6TH2Tdg361z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s_B52f_yjjSEjoZ0aeN1T6TH2Tdg361z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oMB86xioxZLcxrnSsx1es_W2JnwLayxH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IDudR2o3oC-8ik8UEAUu273XDjfFvUTD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IDudR2o3oC-8ik8UEAUu273XDjfFvUTD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ngu9jGzdZwnml5_JyYsjY2cAgpvm08tZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ngu9jGzdZwnml5_JyYsjY2cAgpvm08tZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D9pRYM4aVriYjJDb3XWtWNjrA5f54wz3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SIYY1q-k9vYD44h4jo9ZjTVyKWf-wANe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Pq3hpEA4J-m9C0z65hx0-RmkcsKL6JGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Pq3hpEA4J-m9C0z65hx0-RmkcsKL6JGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SPl9HTd6nePwV3eJLgYdOe5eV6HJfo2v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z21yPr8cTfNkxWxXBxwqmcW18mOQ95Ow/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11abbm7Cr12AssPjS3HVFH1sVV8ShIDXL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11abbm7Cr12AssPjS3HVFH1sVV8ShIDXL/view?usp=sharing


Click here for 
Worksheets

* مشاہده کی تکمیل کے بعد طلباء کو مشقی 
کتاب میں موجود مباحثہ کی تصاویر پر 
غور کریں۔ اسکی تصدیق کے بعد ان 

مباحثہ تصاویر کو استعمال کرتے ہوئے 
اکتسابی مواد کی فہمائش کی جائے۔*اگر 
کسی بچہ کے پاس مشقی کتاب موجود نہ 

ہو تو مباحثہ کی تصاویر یا استاد جن 
تصاویر کا مظاہره کر رہے ہوں انکا مشاہده 

کرنے کو کہیں۔

24/3-4 مشقی کتاب 2 اکتسابی مرحلہ مباحثی 
تصاویر

کتاب پر 
تتلی بحث 4 37

16

Click here for 
Worksheets

مشقی کتاب میں موجود سرگرمیوں کے 
لئے واضح ہدایات فراہم کرتے ہوئے کام 
میں مصروف رکھیں۔ اگر کسی بچہ کے 
پاس کتاب موجود نہ ہو توایسے بچوں کو 

نقل (زیراکس) فراہم کی جاسکتی ہے۔

24/2 مشقی کتاب 3 مشقی مرحلہ دستکاری کتاب پر 
پنسل دستکاری 5 38

Click here for 
Worksheets

مشقی کتاب میں موجود سرگرمیوں کے 
لئے واضح ہدایات فراہم کرتے ہوئے کام 
میں مصروف رکھیں۔ اگر کسی بچہ کے 
پاس کتاب موجود نہ ہو توایسے بچوں کو 

نقل (زیراکس) فراہم کی جاسکتی ہے۔

13/2 مشقی کتاب 4 عملی مرحلہ کنبہ اور امداِد 
باہمی

کتاب پر 
جھینگر جوڑلگاؤ 6 39

17

Click here for 
Worksheets

مشقی کتاب میں موجود سرگرمیوں کے 
لئے واضح ہدایات فراہم کرتے ہوئے کام 
میں مصروف رکھیں۔ اگر کسی بچہ کے 
پاس کتاب موجود نہ ہو توایسے بچوں کو 

نقل (زیراکس) فراہم کی جاسکتی ہے۔

12/2 مشقی کتاب 5 محاسباتی کنبہ اور امداِد 
باہمی

کتاب پر ہاتھ 
میں قلم صحیح لکھو 7 40

سنگ میل : 4 : تحفظ
Click here for 
Worksheets

اب تک استعمال شده یا غیر استعمال شده 
مشاہداتی صفحات کو طلباء ہی سے استاتذه 

کی رہنمائی میں انجام دیں۔
11/3 مشقی کتاب 1 قبل از اکتسابی 

مرحلہ تحفظ کتاب پر 
محدب عدسہ مشاہده 2 41

18
Click here for 
Worksheets

* مشاہده کی تکمیل کے بعد طلباء کو کارڈ 
میں موجود مباحثہ سواالت پر غور کرنے 
کو کہیں۔ اسکی تصدیق کے بعد ان مباحثہ 
سواالت کو استعمال کرتے ہوئے اکتسابی 

مواد کی فہمائش کی جائے۔

12/3 کارڈ 2 اکتسابی تحفظ تتلی بحث 3 42

Click here for 
Worksheets

* مشاہده کی تکمیل کے بعد طلباء کو مشقی 
کتاب میں موجود مباحثہ کی تصاویر پر 
غور کریں۔ اسکی تصدیق کے بعد ان 

مباحثہ تصاویر کو استعمال کرتے ہوئے 
اکتسابی مواد کی فہمائش کی جائے۔*اگر 
کسی بچہ کے پاس مشقی کتاب موجود نہ 

ہو تو مباحثہ کی تصاویر یا استاد جن 
تصاویر کا مظاہره کر رہے ہوں انکا مشاہده 

کرنے کو کہیں۔

24/5-6 مشقی کتاب 2 اکتسابی مباحثی 
تصاویر

کتاب پر 
تتلی بحث 4 43

19

Click here for 
Worksheets

مشقی کتاب میں موجود سرگرمیوں کے 
لئے واضح ہدایات فراہم کرتے ہوئے کام 
میں مصروف رکھیں۔ اگر کسی بچہ کے 
پاس کتاب موجود نہ ہو توایسے بچوں کو 

نقل (زیراکس) فراہم کی جاسکتی ہے۔

24/3 مشقی کتاب 3 مشقی تحفظ کتاب پر 
پنسل دستکاری 5 44

Click here for 
Worksheets

مشقی کتاب میں موجود سرگرمیوں کے 
لئے واضح ہدایات فراہم کرتے ہوئے کام 
میں مصروف رکھیں۔ اگر کسی بچہ کے 
پاس کتاب موجود نہ ہو توایسے بچوں کو 

نقل (زیراکس) فراہم کی جاسکتی ہے۔

24/4 مشقی کتاب 3 مشقی تحفظ کتاب پر 
پنسل دستکاری 6 45

20

Click here for 
Worksheets

مشقی کتاب میں موجود سرگرمیوں کے 
لئے واضح ہدایات فراہم کرتے ہوئے کام 
میں مصروف رکھیں۔ اگر کسی بچہ کے 
پاس کتاب موجود نہ ہو توایسے بچوں کو 

نقل (زیراکس) فراہم کی جاسکتی ہے۔

13/3 مشقی کتاب 4 عملی مرحلہ تحفظ کتاب پر 
جھینگر جوڑلگاؤ 7 46

Click here for 
Worksheets

مشقی کتاب میں موجود سرگرمیوں کے 
لئے واضح ہدایات فراہم کرتے ہوئے کام 
میں مصروف رکھیں۔ اگر کسی بچہ کے 
پاس کتاب موجود نہ ہو توایسے بچوں کو 

نقل (زیراکس) فراہم کی جاسکتی ہے۔

12/3 مشقی کتاب 5 محاسباتی تحفظ کتاب پر ہاتھ 
میں قلم صحیح لکھو 8 47 21

سنگ میل : 5 : بنیادی ضروریات
Click here for 
Worksheets

اب تک استعمال شده یا غیر استعمال شده 
مشاہداتی صفحات کو طلباء ہی سے استاتذه 

کی رہنمائی میں انجام دیں۔
11/4 مشقی کتاب 1 قبل از اکتسابی 

مرحلہ
بنیادی 

ضروریات
کتاب پر 

محدب عدسہ مشاہده 3 48

22
Click here for 
Worksheets

* مشاہده کی تکمیل کے بعد طلباء کو کارڈ 
میں موجود مباحثہ سواالت پر غور کرنے 
کو کہیں۔ اسکی تصدیق کے بعد ان مباحثہ 
سواالت کو استعمال کرتے ہوئے اکتسابی 

مواد کی فہمائش کی جائے۔

12/4 کارڈ 2 اکتساب بنیادی 
ضروریات تتلی بحث 4 49

https://drive.google.com/file/d/11xm1i6umdVDgKMH-o5CEUPyIBndoNAmV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PFRohnV3EbJB_cBABwOd21iQ4zAgLHzC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wbwUL2ymGy65WnNJm6TUGhBaWhLDUHCE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LnvxdA079TwJtdrDiyofHIIv_BLhjYle/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KUEP9hJSC9yrU-zckZkcQbq1L2ew0XwY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qFfIQ1pLvUyeM8kZIgXFNxicyOesTGjl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1csiZzGMsxL0bJ_6MRHdC1ZoxVoi2JMFV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hS628iQb7JynU2wH9wJ6xMlYhpxHN1o_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CrJf1l0IXaR7VxipxVtUNk_GYooS52iJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EW4lCp5kTb5Sp5vFAZiAhaKklDhDtbkO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NXFvxZAFOEeOfqA0XI66u2eEPqnLIq10/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DxmaSlxLHYSuxpsEXIQcpDWYynUjdUjv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/172DnsNPFCXpjRiXf6G26AiCRmzFp-KcD/view?usp=sharing


Click here for 
Worksheets

* مشاہده کی تکمیل کے بعد طلباء کو مشقی 
کتاب میں موجود مباحثہ کی تصاویر پر 
غور کریں۔ اسکی تصدیق کے بعد ان 

مباحثہ تصاویر کو استعمال کرتے ہوئے 
اکتسابی مواد کی فہمائش کی جائے۔*اگر 
کسی بچہ کے پاس مشقی کتاب موجود نہ 

ہو تو مباحثہ کی تصاویر یا استاد جن 
تصاویر کا مظاہره کر رہے ہوں انکا مشاہده 

کرنے کو کہیں۔

24/7-8 مشقی کتاب 2 اکتساب مباحثی 
تصاویر

کتاب پر 
تتلی بحث 5 50

23

Click here for 
Worksheets

مشقی کتاب میں موجود سرگرمیوں کے 
لئے واضح ہدایات فراہم کرتے ہوئے کام 
میں مصروف رکھیں۔ اگر کسی بچہ کے 
پاس کتاب موجود نہ ہو توایسے بچوں کو 

نقل (زیراکس) فراہم کی جاسکتی ہے۔

24/5 مشقی کتاب 3 مشقی مرحلہ مباحثی 
تصاویر

کتاب پر 
پنسل دستکاری 6 51

Click here for 
Worksheets

مشقی کتاب میں موجود سرگرمیوں کے 
لئے واضح ہدایات فراہم کرتے ہوئے کام 
میں مصروف رکھیں۔ اگر کسی بچہ کے 
پاس کتاب موجود نہ ہو توایسے بچوں کو 

نقل (زیراکس) فراہم کی جاسکتی ہے۔

24/6 مشقی کتاب 3 مشقی مرحلہ مباحثی 
تصاویر

کتاب پر 
پنسل دستکاری 7 52

24

Click here for 
Worksheets

مشقی کتاب میں موجود سرگرمیوں کے 
لئے واضح ہدایات فراہم کرتے ہوئے کام 
میں مصروف رکھیں۔ اگر کسی بچہ کے 
پاس کتاب موجود نہ ہو توایسے بچوں کو 

نقل (زیراکس) فراہم کی جاسکتی ہے۔

13/4 مشقی کتاب 4 عملی مرحلہ مباحثی 
تصاویر

کتاب پر 
جھینگر جوڑلگاؤ 8 53

Click here for 
Worksheets

مشقی کتاب میں موجود سرگرمیوں کے 
لئے واضح ہدایات فراہم کرتے ہوئے کام 
میں مصروف رکھیں۔ اگر کسی بچہ کے 
پاس کتاب موجود نہ ہو توایسے بچوں کو 

نقل (زیراکس) فراہم کی جاسکتی ہے۔

12/4 مشقی کتاب 5 محاسباتی مباحثی 
تصاویر

کتاب پر ہاتھ 
میں قلم صحیح لکھو 9 54 25

سنگ میل : 6 : پانی
Click here for 
Worksheets

اب تک استعمال شده یا غیر استعمال شده 
مشاہداتی صفحات کو طلباء ہی سے استاتذه 

کی رہنمائی میں انجام دیں۔
11/5 مشقی کتاب 1 قبل از اکتسابی 

مرحلہ پانی کتاب پر 
محدب عدسہ مشاہده 3 55

26
Click here for 
Worksheets

* مشاہده کی تکمیل کے بعد طلباء کو کارڈ 
میں موجود مباحثہ سواالت پر غور کرنے 
کو کہیں۔ اسکی تصدیق کے بعد ان مباحثہ 
سواالت کو استعمال کرتے ہوئے اکتسابی 

مواد کی فہمائش کی جائے۔

12/5-6 کارڈ 2 اکتساب پانی تتلی بحث 4 56

Click here for 
Worksheets

* مشاہده کی تکمیل کے بعد طلباء کو کارڈ 
میں موجود مباحثہ سواالت پر غور کرنے 
کو کہیں۔ اسکی تصدیق کے بعد ان مباحثہ 
سواالت کو استعمال کرتے ہوئے اکتسابی 

مواد کی فہمائش کی جائے۔

12/5-6 کارڈ 2 اکتساب پانی تتلی بحث 4 57 27

Click here for 
Worksheets

* مشاہده کی تکمیل کے بعد طلباء کو مشقی 
کتاب میں موجود مباحثہ کی تصاویر پر 
غور کریں۔ اسکی تصدیق کے بعد ان 

مباحثہ تصاویر کو استعمال کرتے ہوئے 
اکتسابی مواد کی فہمائش کی جائے۔*اگر 
کسی بچہ کے پاس مشقی کتاب موجود نہ 

ہو تو مباحثہ کی تصاویر یا استاد جن 
تصاویر کا مظاہره کر رہے ہوں انکا مشاہده 

کرنے کو کہیں۔

24/9-10 کارڈ 2 اکتسابی مرحلہ پانی کتاب پر 
تتلی بحث 5 58

28

Click here for 
Worksheets

مشقی کتاب میں موجود سرگرمیوں کے 
لئے واضح ہدایات فراہم کرتے ہوئے کام 
میں مصروف رکھیں۔ اگر کسی بچہ کے 
پاس کتاب موجود نہ ہو توایسے بچوں کو 

نقل (زیراکس) فراہم کی جاسکتی ہے۔

24/7 کارڈ 3 مشقی کتاب پانی کتاب پر 
پنسل دستکاری 6 59

Click here for 
Worksheets

مشقی کتاب میں موجود سرگرمیوں کے 
لئے واضح ہدایات فراہم کرتے ہوئے کام 
میں مصروف رکھیں۔ اگر کسی بچہ کے 
پاس کتاب موجود نہ ہو توایسے بچوں کو 

نقل (زیراکس) فراہم کی جاسکتی ہے۔

24/8 کارڈ 3 مشقی کتاب پانی کتاب پر 
پنسل دستکاری 7 60

29Click here for 
Worksheets

مشقی کتاب میں موجود سرگرمیوں کے 
لئے واضح ہدایات فراہم کرتے ہوئے کام 
میں مصروف رکھیں۔ اگر کسی بچہ کے 
پاس کتاب موجود نہ ہو توایسے بچوں کو 

نقل (زیراکس) فراہم کی جاسکتی ہے۔

12/5 مشقی کتاب 5 محاسباتی مرحلہ پانی کتاب پر ہاتھ 
میں قلم صحیح لکھو 8 61

Click here for 
Worksheets

کارڈ میں موجود ہدایات کے مطابق اس 
کھیل کی سرگرمی انجام دیں 2/1 کارڈ 5 محاسباتی مرحلہ پانی

سورج 
مکھی کا 

پھول
یادداشت کا کھیل 9 62

Click here for 
Worksheets دئے گئے مشقی صفحات کی مدد سے محاسبہ مکمل کریں محاسبہ-02 30

https://drive.google.com/file/d/1UNqogIGTS6hz8qvE0ux0ixBY6uC80nho/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/199DgoUJc_80JQL6f-tHMLoqCcKpNgLcM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1suA1qpUDyfjyKja0qMxV44eImTXzWFs7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xxn0bQ6QfffnmN3hzEWQLZHWvkuJqjv8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11PdotHjt6j4MzFsInFPvKYRkmKw70wDU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xLMtou2mZbGvs1oOxuDazVKbSnHHk3-Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oyzbBUOhLczuVWeA8GKtU4nx1KS1W6iz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oyzbBUOhLczuVWeA8GKtU4nx1KS1W6iz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oPL4HR2V9hw8ejT49wVrhqWrupsgi3hV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kfVyrmT4yQtqkPVLakRaKgtCbWoYtfXQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15tY6EW5lsTLQD-jDzMFVq8NYn49h4NB4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13YlbaES4m51p33kKLg8GuykdkpYPWloV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1djT9oGOvyJ9eCOJO7V2LzASQLBxK1yeo/view?usp=sharing


سنگ میل : 7 : غذا
Click here for 
Worksheets

اب تک استعمال شده یا غیر استعمال شده 
مشاہداتی صفحات کو طلباء ہی سے استاتذه 

کی رہنمائی میں انجام دیں۔
11/6 مشقی کتاب 1 قبل از اکتسابی 

مرحلہ غذا کتاب پر 
محدب عدسہ مشاہده 3 63

31
Click here for 
Worksheets

* مشاہده کی تکمیل کے بعد طلباء کو کارڈ 
میں موجود مباحثہ سواالت پر غور کرنے 
کو کہیں۔ اسکی تصدیق کے بعد ان مباحثہ 
سواالت کو استعمال کرتے ہوئے اکتسابی 

مواد کی فہمائش کی جائے۔

12/6 کارڈ 2 اکتساب غذا تتلی بحث 4 64

Click here for 
Worksheets

* مشاہده کی تکمیل کے بعد طلباء کو مشقی 
کتاب میں موجود مباحثہ کی تصاویر پر 
غور کریں۔ اسکی تصدیق کے بعد ان 

مباحثہ تصاویر کو استعمال کرتے ہوئے 
اکتسابی مواد کی فہمائش کی جائے۔*اگر 
کسی بچہ کے پاس مشقی کتاب موجود نہ 

ہو تو مباحثہ کی تصاویر یا استاد جن 
تصاویر کا مظاہره کر رہے ہوں انکا مشاہده 

کرنے کو کہیں۔

24/11-12 مشقی کتاب 2 اکتسابی مرحلہ غذا کتاب پر 
تتلی بحث 5 65

32

Click here for 
Worksheets

مشقی کتاب میں موجود سرگرمیوں کے 
لئے واضح ہدایات فراہم کرتے ہوئے کام 
میں مصروف رکھیں۔ اگر کسی بچہ کے 
پاس کتاب موجود نہ ہو توایسے بچوں کو 

نقل (زیراکس) فراہم کی جاسکتی ہے۔

24/9 مشقی کتاب 3 مشقی مرحلہ غذا کتاب پر 
پنسل دستکاری 6 66

Click here for 
Worksheets

مشقی کتاب میں موجود سرگرمیوں کے 
لئے واضح ہدایات فراہم کرتے ہوئے کام 
میں مصروف رکھیں۔ اگر کسی بچہ کے 
پاس کتاب موجود نہ ہو توایسے بچوں کو 

نقل (زیراکس) فراہم کی جاسکتی ہے۔

24/10 مشقی کتاب 3 مشقی مرحلہ غذا کتاب پر 
پنسل دستکاری 7 67

33

Click here for 
Worksheets

مشقی کتاب میں موجود سرگرمیوں کے 
لئے واضح ہدایات فراہم کرتے ہوئے کام 
میں مصروف رکھیں۔ اگر کسی بچہ کے 
پاس کتاب موجود نہ ہو توایسے بچوں کو 

نقل (زیراکس) فراہم کی جاسکتی ہے۔

13/5 مشقی کتاب 4 عملی مرحلہ غذا کتاب پر 
جھینگر جوڑلگاؤ 8 68

Click here for 
Worksheets

مشقی کتاب میں موجود سرگرمیوں کے 
لئے واضح ہدایات فراہم کرتے ہوئے کام 
میں مصروف رکھیں۔ اگر کسی بچہ کے 
پاس کتاب موجود نہ ہو توایسے بچوں کو 

نقل (زیراکس) فراہم کی جاسکتی ہے۔

12/6 مشقی کتاب 5 محاسباتی مرحلہ غذا کتاب پر ہاتھ 
میں قلم صحیح لکھو 9 69

34

Click here for 
Worksheets

کارڈ میں موجود ہدایات کے مطابق اس 
منصوبہ کی سرگرمی انجام دیں 2/1 کارڈ 5 محاسباتی مرحلہ غذا چیوٹیوں کی 

قطار منصوبہ 10 70

سنگ میل : 8 : نقل وحمل کے ذائع
Click here for 
Worksheets

اب تک استعمال شده یا غیر استعمال شده 
مشاہداتی صفحات کو طلباء ہی سے استاتذه 

کی رہنمائی میں انجام دیں۔
11/7 مشقی کتاب 1 قبل از اکتسابی 

مرحلہ
نقل و حمل 
کے ذرائع

کتاب پر 
محدب عدسہ مشاہده 3 71

35
Click here for 
Worksheets

* مشاہده کی تکمیل کے بعد طلباء کو کارڈ 
میں موجود مباحثہ سواالت پر غور کرنے 
کو کہیں۔ اسکی تصدیق کے بعد ان مباحثہ 
سواالت کو استعمال کرتے ہوئے اکتسابی 

مواد کی فہمائش کی جائے۔

12/7 کارڈ 2 اکتساب نقل و حمل 
کے ذرائع تتلی بحث 4 72

Click here for 
Worksheets

* مشاہده کی تکمیل کے بعد طلباء کو مشقی 
کتاب میں موجود مباحثہ کی تصاویر پر 
غور کریں۔ اسکی تصدیق کے بعد ان 

مباحثہ تصاویر کو استعمال کرتے ہوئے 
اکتسابی مواد کی فہمائش کی جائے۔*اگر 
کسی بچہ کے پاس مشقی کتاب موجود نہ 

ہو تو مباحثہ کی تصاویر یا استاد جن 
تصاویر کا مظاہره کر رہے ہوں انکا مشاہده 

کرنے کو کہیں۔

24/13-14 کارڈ 2 اکتسابی مرحلہ نقل و حمل 
کے ذرائع

کتاب پر 
تتلی بحث 5 73

36

مشقی کتاب میں موجود سرگرمیوں کے 
لئے واضح ہدایات فراہم کرتے ہوئے کام 
میں مصروف رکھیں۔ اگر کسی بچہ کے 
پاس کتاب موجود نہ ہو توایسے بچوں کو 

نقل (زیراکس) فراہم کی جاسکتی ہے۔

24/11 مشقی کتاب 3 مشقی مرحلہ نقل و حمل 
کے ذرائع

کتاب پر 
پنسل دستکاری 6 74

Click here for 
Worksheets

مشقی کتاب میں موجود سرگرمیوں کے 
لئے واضح ہدایات فراہم کرتے ہوئے کام 
میں مصروف رکھیں۔ اگر کسی بچہ کے 
پاس کتاب موجود نہ ہو توایسے بچوں کو 

نقل (زیراکس) فراہم کی جاسکتی ہے۔

24/12 مشقی کتاب 3 مشقی مرحلہ نقل و حمل 
کے ذرائع

کتاب پر 
پنسل دستکاری 7 75

37

https://drive.google.com/file/d/1LkXRZI6dm1EAjspzKu24saijJosUZc5E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ej5qiTRV8zqzX1y7-sYhJmqz7CGs3UAP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qqEQAvYD6I9irRba-KXkKRSzxtzUIH8M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T1u7CN87mLlUq3lj1sI5yQfr2MIQ3LNw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vhw8cUVoGjSb_PfXcrDJCklqn_2itjHh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15-fbcqrlciMPBjq1EWFedJYJOMdeaoZG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MB92ssKG_KUxcOu0QjvofrFAVrmKUyH_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NGDAgMAuKtHyz3Ghta6MxW8-MKJJJvb4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v3OQK_j2bqRsi9QQwRKod_xYvYDXaBcx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TpOSQMB8RluVt6l1AZY_gWWoHp-O9LC5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12FyunU9yJqEEd-94sHfUIubB5NsENetM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oqr55y2-WXawVbB9heEnSC9Fep5w6DFc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BFA_nGOU1OG_BaFEl2Wv95gLCYHQzmtv/view?usp=sharing


Click here for 
Worksheets

مشقی کتاب میں موجود سرگرمیوں کے 
لئے واضح ہدایات فراہم کرتے ہوئے کام 
میں مصروف رکھیں۔ اگر کسی بچہ کے 
پاس کتاب موجود نہ ہو توایسے بچوں کو 

نقل (زیراکس) فراہم کی جاسکتی ہے۔

24/13 مشقی کتاب 3 مشقی مرحلہ نقل و حمل 
کے ذرائع

کتاب پر 
پنسل دستکاری 8 76

37

Click here for 
Worksheets

مشقی کتاب میں موجود سرگرمیوں کے 
لئے واضح ہدایات فراہم کرتے ہوئے کام 
میں مصروف رکھیں۔ اگر کسی بچہ کے 
پاس کتاب موجود نہ ہو توایسے بچوں کو 

نقل (زیراکس) فراہم کی جاسکتی ہے۔

13/6 مشقی کتاب 4 عملی مرحلہ نقل و حمل 
کے ذرائع

کتاب پر 
جھینگر جوڑلگاؤ 9 77

38

Click here for 
Worksheets

مشقی کتاب میں موجود سرگرمیوں کے 
لئے واضح ہدایات فراہم کرتے ہوئے کام 
میں مصروف رکھیں۔ اگر کسی بچہ کے 
پاس کتاب موجود نہ ہو توایسے بچوں کو 

نقل (زیراکس) فراہم کی جاسکتی ہے۔

12/7 مشقی کتاب 5 محاسباتی مرحلہ نقل و حمل 
کے ذرائع

کتاب پر ہاتھ 
میں قلم صحیح لکھو 10 78

سنگ میل : 9 : جانور پیڑ پودے
Click here for 
Worksheets

اب تک استعمال شده یا غیر استعمال شده 
مشاہداتی صفحات کو طلباء ہی سے استاتذه 

کی رہنمائی میں انجام دیں۔
11/8 مشقی کتاب 1 قبل از اکتسابی 

مرحلہ
جانور پیڑ 

پودے

کتاب 
پرمحدب 

عدسہ
مشاہده 3 79

39
Click here for 
Worksheets

اب تک استعمال شده یا غیر استعمال شده 
مشاہداتی صفحات کو طلباء ہی سے استاتذه 

کی رہنمائی میں انجام دیں۔
11/9 مشقی کتاب 1 قبل از اکتسابی 

مرحلہ
جانور پیڑ 

پودے

کتاب 
پرمحدب 

عدسہ
مشاہده 4 80

Click here for 
Worksheets

* مشاہده کی تکمیل کے بعد طلباء کو کارڈ 
میں موجود مباحثہ سواالت پر غور کرنے 
کو کہیں۔ اسکی تصدیق کے بعد ان مباحثہ 
سواالت کو استعمال کرتے ہوئے اکتسابی 

مواد کی فہمائش کی جائے۔

12/8 کارڈ 2 اکتساب جانور پیڑ 
پودے تتلی بحث 5 81

40

Click here for 
Worksheets

* مشاہده کی تکمیل کے بعد طلباء کو مشقی 
کتاب میں موجود مباحثہ کی تصاویر پر 
غور کریں۔ اسکی تصدیق کے بعد ان 

مباحثہ تصاویر کو استعمال کرتے ہوئے 
اکتسابی مواد کی فہمائش کی جائے۔*اگر 
کسی بچہ کے پاس مشقی کتاب موجود نہ 

ہو تو مباحثہ کی تصاویر یا استاد جن 
تصاویر کا مظاہره کر رہے ہوں انکا مشاہده 

کرنے کو کہیں۔

24/15-16 مشقی کتاب 2 اکتساب جانور پیڑ 
پودے

کتاب پر 
تتلی بحث 6 82

Click here for 
Worksheets

مشقی کتاب میں موجود سرگرمیوں کے 
لئے واضح ہدایات فراہم کرتے ہوئے کام 
میں مصروف رکھیں۔ اگر کسی بچہ کے 
پاس کتاب موجود نہ ہو توایسے بچوں کو 

نقل (زیراکس) فراہم کی جاسکتی ہے۔

24/14 مشقی کتاب 3 مشقی مرحلہ جانور پیڑ 
پودے

کتاب پر 
پنسل دستکاری 7 83

41

Click here for 
Worksheets

مشقی کتاب میں موجود سرگرمیوں کے 
لئے واضح ہدایات فراہم کرتے ہوئے کام 
میں مصروف رکھیں۔ اگر کسی بچہ کے 
پاس کتاب موجود نہ ہو توایسے بچوں کو 

نقل (زیراکس) فراہم کی جاسکتی ہے۔

24/15 مشقی کتاب 3 مشقی مرحلہ جانور پیڑ 
پودے

کتاب پر 
پنسل دستکاری 8 84

Click here for 
Worksheets

مشقی کتاب میں موجود سرگرمیوں کے 
لئے واضح ہدایات فراہم کرتے ہوئے کام 
میں مصروف رکھیں۔ اگر کسی بچہ کے 
پاس کتاب موجود نہ ہو توایسے بچوں کو 

نقل (زیراکس) فراہم کی جاسکتی ہے۔

24/16 مشقی کتاب 3 مشقی مرحلہ جانور پیڑ 
پودے

کتاب پر 
پنسل دستکاری 9 85

42

Click here for 
Worksheets

مشقی کتاب میں موجود سرگرمیوں کے 
لئے واضح ہدایات فراہم کرتے ہوئے کام 
میں مصروف رکھیں۔ اگر کسی بچہ کے 
پاس کتاب موجود نہ ہو توایسے بچوں کو 

نقل (زیراکس) فراہم کی جاسکتی ہے۔

24/17 مشقی کتاب 3 مشقی مرحلہ جانور پیڑ 
پودے

کتاب پر 
پنسل دستکاری 10 86

Click here for 
Worksheets

مشقی کتاب میں موجود سرگرمیوں کے 
لئے واضح ہدایات فراہم کرتے ہوئے کام 
میں مصروف رکھیں۔ اگر کسی بچہ کے 
پاس کتاب موجود نہ ہو توایسے بچوں کو 

نقل (زیراکس) فراہم کی جاسکتی ہے۔

13/7 مشقی کتاب 4 عملی مرحلہ جانور پیڑ 
پودے

کتاب پر 
جھینگر جوڑلگاؤ 11 87

43Click here for 
Worksheets

مشقی کتاب میں موجود سرگرمیوں کے 
لئے واضح ہدایات فراہم کرتے ہوئے کام 
میں مصروف رکھیں۔ اگر کسی بچہ کے 
پاس کتاب موجود نہ ہو توایسے بچوں کو 

نقل (زیراکس) فراہم کی جاسکتی ہے۔

13/8 مشقی کتاب 4 عملی مرحلہ جانور پیڑ 
پودے

کتاب پر 
جھینگر جوڑلگاؤ 12 88

Click here for 
Worksheets

مشقی کتاب میں موجود سرگرمیوں کے 
لئے واضح ہدایات فراہم کرتے ہوئے کام 
میں مصروف رکھیں۔ اگر کسی بچہ کے 
پاس کتاب موجود نہ ہو توایسے بچوں کو 

نقل (زیراکس) فراہم کی جاسکتی ہے۔

12/8 مشقی کتاب 5 محاسباتی مرحلہ جانور پیڑ 
پودے

کتاب پر ہاتھ 
میں قلم صحیح لکھو 13 89

https://drive.google.com/file/d/1VtjJJiXfShxxmiBBjkG06JXcPadDGFex/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f0BPdT2qFpqTBrWFLWXCrT6dpHMotzok/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xPzfNq55QqQW3t-27CIqwAm4ioaBfBeC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iVRHeaqBr56NaShRbqlS9ZA4rtCvPOEO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IFPFe9_t7nwQ-xPxpwRQqfJ3t8v9RR6j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mDecOev6Bh6ZS9TzZtAgPXX3jhojRA5l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bWGTgza6DPehUaqEXljN8X7msSxhcqJK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/158rCzHmBMT_3sqAJPZq8QGSk2GSo6aRA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qQypikhLe269DRPzlCaFN_imhYRvG5r6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PBagT4oLJoEHMZVv0XFmUk3xpiih7jO-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SC8s91uIng0LWwE8coySkkhVJfyGbGWF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S55oYNlSVEe6TKXNPsn_Y77iFSGXekwN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qKJNUEBgAQIO92yGG8JSvzRkV2zdPcsf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yqSXQjxMVcjA5H628URG-NsvtgT4s4pF/view?usp=sharing


سنگ میل : 10 : پاکی صفائی اور تحفظ

Click here for 
Worksheets

مشقی کتاب میں موجود محاسباتی 
سرگرمیوں کو پہلی جماعت کے طلباء کی 
مشقی کتابوں میں ہی انجام دیا جائے جبکہ 
دوسری جماعت کے طلباء کے لئے اس 

سرگرمی کو انجام دینے کیلئے الزمی طور 
پر محاسباتی صفحات فراہم کراتے ہوئے 

انجام دی جائے۔

2/1 کارڈ 1 قبل از اکتسابی 
مرحلہ پاکی و صفائی صد پا سوال جواب 3 90

44

Click here for 
Worksheets

* مشاہده کی تکمیل کے بعد طلباء کو کارڈ 
میں موجود مباحثہ سواالت پر غور کرنے 
کو کہیں۔ اسکی تصدیق کے بعد ان مباحثہ 
سواالت کو استعمال کرتے ہوئے اکتسابی 

مواد کی فہمائش کی جائے۔

12/9 کارڈ 2 اکتساب پاکی و صفائی تتلی بحث 4 91

دئے گئے مشقی صفحات کی مدد سے محاسبہ مکمل کریں محاسبہ-03 45

Click here for 
Worksheets

* مشاہده کی تکمیل کے بعد طلباء کو مشقی 
کتاب میں موجود مباحثہ کی تصاویر پر 
غور کریں۔ اسکی تصدیق کے بعد ان 

مباحثہ تصاویر کو استعمال کرتے ہوئے 
اکتسابی مواد کی فہمائش کی جائے۔*اگر 
کسی بچہ کے پاس مشقی کتاب موجود نہ 

ہو تو مباحثہ کی تصاویر یا استاد جن 
تصاویر کا مظاہره کر رہے ہوں انکا مشاہده 

کرنے کو کہیں۔

24/17-18 مشقی کتاب 2 اکتساب مباحثی 
تصاویر

کتاب پر 
تتلی بحث 5 92

46

Click here for 
Worksheets

مشقی کتاب میں موجود سرگرمیوں کے 
لئے واضح ہدایات فراہم کرتے ہوئے کام 
میں مصروف رکھیں۔ اگر کسی بچہ کے 
پاس کتاب موجود نہ ہو توایسے بچوں کو 

نقل (زیراکس) فراہم کی جاسکتی ہے۔

24/18 مشقی کتاب 3 مشقی مرحلہ مباحثی 
سواالت

کتاب پر 
پنسل دستکاری 6 93

Click here for 
Worksheets

مشقی کتاب میں موجود سرگرمیوں کے 
لئے واضح ہدایات فراہم کرتے ہوئے کام 
میں مصروف رکھیں۔ اگر کسی بچہ کے 
پاس کتاب موجود نہ ہو توایسے بچوں کو 

نقل (زیراکس) فراہم کی جاسکتی ہے۔

13/9 مشقی کتاب 4 عملی مرحلہ پاکی و صفائی کتاب پر 
جھینگر جوڑلگاؤ 7 94

47

Click here for 
Worksheets

مشقی کتاب میں موجود سرگرمیوں کے 
لئے واضح ہدایات فراہم کرتے ہوئے کام 
میں مصروف رکھیں۔ اگر کسی بچہ کے 
پاس کتاب موجود نہ ہو توایسے بچوں کو 

نقل (زیراکس) فراہم کی جاسکتی ہے۔

12/9 مشقی کتاب 5 محاسباتی مرحلہ پاکی و صفائی کتاب پر ہاتھ 
میں قلم صحیح لکھو 8 95

سنگ میل : 11 : موازنہ اور فرق
Click here for 
Worksheets

کارڈ میں موجود ہدایات کے مطابق اس 
سرگرمی انجام دیں 2/2 کارڈ 1 قبل از اکتسابی 

مرحلہ
موازنہ اور 

فرق صدپا سوال جواب 2 96

48
Click here for 
Worksheets

* مشاہده کی تکمیل کے بعد طلباء کو کارڈ 
میں موجود مباحثہ سواالت پر غور کرنے 
کو کہیں۔ اسکی تصدیق کے بعد ان مباحثہ 
سواالت کو استعمال کرتے ہوئے اکتسابی 

مواد کی فہمائش کی جائے۔

12/10 کارڈ 2 اکتسابی مرحلہ موازنہ اور 
فرق تتلی بحث 3 97

Click here for 
Worksheets

* مشاہده کی تکمیل کے بعد طلباء کو مشقی 
کتاب میں موجود مباحثہ کی تصاویر پر 
غور کریں۔ اسکی تصدیق کے بعد ان 

مباحثہ تصاویر کو استعمال کرتے ہوئے 
اکتسابی مواد کی فہمائش کی جائے۔*اگر 
کسی بچہ کے پاس مشقی کتاب موجود نہ 

ہو تو مباحثہ کی تصاویر یا استاد جن 
تصاویر کا مظاہره کر رہے ہوں انکا مشاہده 

کرنے کو کہیں۔

24/19-20 مشقی کتاب 2 اکتسابی مرحلہ مباحثی 
تصاویر

کتاب پر 
تتلی بحث 4 98

49

Click here for 
Worksheets

مشقی کتاب میں موجود سرگرمیوں کے 
لئے واضح ہدایات فراہم کرتے ہوئے کام 
میں مصروف رکھیں۔ اگر کسی بچہ کے 
پاس کتاب موجود نہ ہو توایسے بچوں کو 

نقل (زیراکس) فراہم کی جاسکتی ہے۔

24/19 مشقی کتاب 3 مشقی مرحلہ موازنہ اور 
فرق

کتاب پر 
پنسل دستکاری 5 99

Click here for 
Worksheets

مشقی کتاب میں موجود سرگرمیوں کے 
لئے واضح ہدایات فراہم کرتے ہوئے کام 
میں مصروف رکھیں۔ اگر کسی بچہ کے 
پاس کتاب موجود نہ ہو توایسے بچوں کو 

نقل (زیراکس) فراہم کی جاسکتی ہے۔

13/10 مشقی کتاب 4 عملی مرحلہ موازنہ اور 
فرق

کتاب پر 
جھینگر جوڑلگاؤ 6 100

50

Click here for 
Worksheets

مشقی کتاب میں موجود سرگرمیوں کے 
لئے واضح ہدایات فراہم کرتے ہوئے کام 
میں مصروف رکھیں۔ اگر کسی بچہ کے 
پاس کتاب موجود نہ ہو توایسے بچوں کو 

نقل (زیراکس) فراہم کی جاسکتی ہے۔

12/10 مشقی کتاب 5 محاسباتی مرحلہ موازنہ اور 
فرق

کتاب پر ہاتھ 
میں قلم صحیح لکھو 7 101

سنگ میل : 12 : کھیل

https://drive.google.com/file/d/13Ecznae8pAU2wsNCkLQRkM1b_pxHWVV2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vzTD2Xe5eCyCDfk9kcnEX4YSDjkHWMXU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rlrcp9Vh5vZHNw2253p7_P4Lg1jDYhjS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14NlF0-RybSjlHeXsUquQpQS1ZSWyfdMM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1teAQOk92JRQz18zvG3yZ96HHWQMUqBVd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D0sd8R2Uk9MiccQX0umJR70zbAW0WiwH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-Sc32OAm6X6R8KybEIK35jWiVwzOvJrf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vr_mVmtXGstsyxFK7N0rhLh2vZyB5QU8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UpFk0s9bALWwwou-51-nvIJi9TVa3ei5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mc7GzlYi2hKrRrOmZsaqdsyx1fr9mkzs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15gqKmYLG1CP7Rameb2ZcBL0txbssHI5l/view?usp=sharing


Click here for 
Worksheets

اب تک استعمال شده یا غیر استعمال شده 
مشاہداتی صفحات کو طلباء ہی سے استاتذه 

کی رہنمائی میں انجام دیں۔
11/10 مشقی کتاب 1 قبل از اکتسابی 

مرحلہ کھیل کتاب پر 
محدب عدسہ مشاہده 3 102

51
Click here for 
Worksheets

* مشاہده کی تکمیل کے بعد طلباء کو کارڈ 
میں موجود مباحثہ سواالت پر غور کرنے 
کو کہیں۔ اسکی تصدیق کے بعد ان مباحثہ 
سواالت کو استعمال کرتے ہوئے اکتسابی 

مواد کی فہمائش کی جائے۔

12/11 کارڈ 2 اکتسابی مرحلہ کھیل تتلی بحث 4 103

Click here for 
Worksheets

* مشاہده کی تکمیل کے بعد طلباء کو مشقی 
کتاب میں موجود مباحثہ کی تصاویر پر 
غور کریں۔ اسکی تصدیق کے بعد ان 

مباحثہ تصاویر کو استعمال کرتے ہوئے 
اکتسابی مواد کی فہمائش کی جائے۔*اگر 
کسی بچہ کے پاس مشقی کتاب موجود نہ 

ہو تو مباحثہ کی تصاویر یا استاد جن 
تصاویر کا مظاہره کر رہے ہوں انکا مشاہده 

کرنے کو کہیں۔

24/21-22 مشقی کتاب 2 اکتسابی مرحلہ کھیل کتاب پر 
تتلی بحث 5 104

52

Click here for 
Worksheets

مشقی کتاب میں موجود سرگرمیوں کے 
لئے واضح ہدایات فراہم کرتے ہوئے کام 
میں مصروف رکھیں۔ اگر کسی بچہ کے 
پاس کتاب موجود نہ ہو توایسے بچوں کو 

نقل (زیراکس) فراہم کی جاسکتی ہے۔

24/20 مشقی کتاب 3 مشقی مرحلہ کھیل کتاب پر 
پنسل دستکاری 6 105

Click here for 
Worksheets

مشقی کتاب میں موجود سرگرمیوں کے 
لئے واضح ہدایات فراہم کرتے ہوئے کام 
میں مصروف رکھیں۔ اگر کسی بچہ کے 
پاس کتاب موجود نہ ہو توایسے بچوں کو 

نقل (زیراکس) فراہم کی جاسکتی ہے۔

13/11 مشقی کتاب 4 عملی مرحلہ کھیل کتاب پر 
جھینگر جوڑلگاؤ 7 106

53

Click here for 
Worksheets

مشقی کتاب میں موجود سرگرمیوں کے 
لئے واضح ہدایات فراہم کرتے ہوئے کام 
میں مصروف رکھیں۔ اگر کسی بچہ کے 
پاس کتاب موجود نہ ہو توایسے بچوں کو 

نقل (زیراکس) فراہم کی جاسکتی ہے۔

12/11 مشقی کتاب 5 محاسباتی مرحلہ کھیل کتاب پر ہاتھ 
میں قلم صحیح لکھو 8 107

Click here for 
Worksheets

کارڈ میں موجود ہدایات کے مطابق اس 
سرگرمی انجام دیں 2/2 کارڈ 5 محاسباتی مرحلہ کھیل چیونٹیوں 

کی قطار منصوبہ 9 108 54

سنگ میل : 13 : سورج، چاند ،ستارے
Click here for 
Worksheets

اب تک استعمال شده یا غیر استعمال شده 
مشاہداتی صفحات کو طلباء ہی سے استاتذه 

کی رہنمائی میں انجام دیں۔
11/11 مشقی کتاب 1 قبل از اکتسابی 

مرحلہ
سورج، چاند 

،ستارے
کتاب پر 

محدب عدسہ مشاہده 2 109

55

Click here for 
Worksheets

* مشاہده کی تکمیل کے بعد طلباء کو کارڈ 
میں موجود مباحثہ سواالت پر غور کرنے 
کو کہیں۔ اسکی تصدیق کے بعد ان مباحثہ 
سواالت کو استعمال کرتے ہوئے اکتسابی 

مواد کی فہمائش کی جائے۔

12/12 کارڈ 2 اکتسابی مرحلہ سورج، چاند 
،ستارے تتلی بحث 3 110

Click here for 
Worksheets

* مشاہده کی تکمیل کے بعد طلباء کو مشقی 
کتاب میں موجود مباحثہ کی تصاویر پر 
غور کریں۔ اسکی تصدیق کے بعد ان 

مباحثہ تصاویر کو استعمال کرتے ہوئے 
اکتسابی مواد کی فہمائش کی جائے۔*اگر 
کسی بچہ کے پاس مشقی کتاب موجود نہ 

ہو تو مباحثہ کی تصاویر یا استاد جن 
تصاویر کا مظاہره کر رہے ہوں انکا مشاہده 

کرنے کو کہیں۔

24/23-24 مشقی کتاب 2 اکتسابی مرحلہ سورج، چاند 
،ستارے

کتاب پر 
تتلی بحث 4 111

Click here for 
Worksheets

مشقی کتاب میں موجود سرگرمیوں کے 
لئے واضح ہدایات فراہم کرتے ہوئے کام 
میں مصروف رکھیں۔ اگر کسی بچہ کے 
پاس کتاب موجود نہ ہو توایسے بچوں کو 

نقل (زیراکس) فراہم کی جاسکتی ہے۔

24/21 مشقی کتاب 3 مشقی مرحلہ سورج، چاند 
،ستارے

کتاب پر 
پنسل دستکاری 5 112

56

Click here for 
Worksheets

مشقی کتاب میں موجود سرگرمیوں کے 
لئے واضح ہدایات فراہم کرتے ہوئے کام 
میں مصروف رکھیں۔ اگر کسی بچہ کے 
پاس کتاب موجود نہ ہو توایسے بچوں کو 

نقل (زیراکس) فراہم کی جاسکتی ہے۔

24/22 مشقی کتاب 3 مشقی مرحلہ سورج، چاند 
،ستارے

کتاب پر 
پنسل دستکاری 6 113

Click here for 
Worksheets

مشقی کتاب میں موجود سرگرمیوں کے 
لئے واضح ہدایات فراہم کرتے ہوئے کام 
میں مصروف رکھیں۔ اگر کسی بچہ کے 
پاس کتاب موجود نہ ہو توایسے بچوں کو 

نقل (زیراکس) فراہم کی جاسکتی ہے۔

24/23 مشقی کتاب 3 مشقی مرحلہ سورج، چاند 
،ستارے

کتاب پر 
پنسل دستکاری 7 114

57

Click here for 
Worksheets

مشقی کتاب میں موجود سرگرمیوں کے 
لئے واضح ہدایات فراہم کرتے ہوئے کام 
میں مصروف رکھیں۔ اگر کسی بچہ کے 
پاس کتاب موجود نہ ہو توایسے بچوں کو 

نقل (زیراکس) فراہم کی جاسکتی ہے۔

24/24 مشقی کتاب 3 مشقی مرحلہ سورج، چاند 
،ستارے

کتاب پر 
پنسل دستکاری 8 115

https://drive.google.com/file/d/1ZF0wIGSS91lo5lequkJUxIa0Qkvbvxyq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VNDc95NylOLDbpsyB67con84OOkT6caq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_ofIOm5I2oqijc9mgk0GihSY_ldoditx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11bLXCTZlotkc_pRBzRp2x7ZxXCr7rY9V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FnFtAccSYrxNWrpYBjLLuCpZDKk85WPU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SDAnp3LHENNJ0wqiWkg4UXNlhj0By_pU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c1CFLCDxRPo-1dXH2kDVc-9YmcJjJjhx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zafy__QA3j_s3OnIlJiYpjsVKfAsTBDk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qwy3RxiKzIz6Up2lL-ZHsPXxR00mWMkm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BpUgCEhJkkOK84NII8mdQ2kNaO7WnbK1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ANuJGvBBTIQFd2YOt8hQATiVB0mAW25C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oT867g8EeRyUWDFM1H2ytN2S1Kp8Sjx0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ouh8RGg02np37qlRYR5oyG7s6kfniH1_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vUHnoTQU26ntDboVohtWBj4xV39o4n-z/view?usp=sharing


Click here for 
Worksheets

مشقی کتاب میں موجود سرگرمیوں کے 
لئے واضح ہدایات فراہم کرتے ہوئے کام 
میں مصروف رکھیں۔ اگر کسی بچہ کے 
پاس کتاب موجود نہ ہو توایسے بچوں کو 

نقل (زیراکس) فراہم کی جاسکتی ہے۔

13/12 مشقی کتاب 4 عملی مرحلہ سورج، چاند 
،ستارے

کتاب پر 
جھینگر جوڑلگاؤ 9 116

58

Click here for 
Worksheets

مشقی کتاب میں موجود سرگرمیوں کے 
لئے واضح ہدایات فراہم کرتے ہوئے کام 
میں مصروف رکھیں۔ اگر کسی بچہ کے 
پاس کتاب موجود نہ ہو توایسے بچوں کو 

نقل (زیراکس) فراہم کی جاسکتی ہے۔

13/13 مشقی کتاب 4 عملی مرحلہ سورج، چاند 
،ستارے

کتاب پر 
جھینگر جوڑلگاؤ 10 117

Click here for 
Worksheets

مشقی کتاب میں موجود سرگرمیوں کے 
لئے واضح ہدایات فراہم کرتے ہوئے کام 
میں مصروف رکھیں۔ اگر کسی بچہ کے 
پاس کتاب موجود نہ ہو توایسے بچوں کو 

نقل (زیراکس) فراہم کی جاسکتی ہے۔

12/12 مشقی کتاب 5 محاسباتی مرحلہ سورج، چاند 
،ستارے

کتاب پر ہاتھ 
میں قلم صحیح لکھو 11 118

59

Click here for 
Worksheets

مشقی کتاب میں موجود سرگرمیوں کے 
لئے واضح ہدایات فراہم کرتے ہوئے کام 
میں مصروف رکھیں۔ اگر کسی بچہ کے 
پاس کتاب موجود نہ ہو توایسے بچوں کو 

نقل (زیراکس) فراہم کی جاسکتی ہے۔

2/2 کارڈ 5 محاسباتی مرحلہ سورج، چاند 
،ستارے

چیونٹیوں 
کی قطار منصوبہ 12 119

Click here for 
Worksheets دئے گئے مشقی صفحات کی مدد سے محاسبہ مکمل کریں محاسبہ-04 60

ترقیاتی مشاہدے کے لئے یہاں پر کلک کریں For 60 Days Student Progress card Click here to veiw
SN NAME CLUSTER CRC NAME TALUKE MOBILE NO
1 MOHAMED ASLAM CRC ARALIHALLI BDVT 7019095145
2 MANSOOR AHAMED CRC LASHKAR MOHALLA SMGA 7899621687
3 IMRAN KHAN CRC TIPU NAGAR SMGA 7676565544

https://drive.google.com/file/d/1iEVk9rVv56elOhqocmzAB1o6OkfSaIRV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Uti1_IfVImXXdkRj5Vnrcfu2jynWTjE_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DAoUMt5pkXVUJdb940HR_crA2tqV0sxW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pg_eoq7l_0o3sNS3ybRjL4SnP-iW7N2P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fstJbKuW4lN-B17ABRu-s0wdj6mdKdY9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fstJbKuW4lN-B17ABRu-s0wdj6mdKdY9/view?usp=sharing





