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 ن شاگردن الِء هدايتو 

 

 .مهرباني ڪري هوم ورڪ ڪرڻ کان پهريان هيٺ ڏنل هدايتن تي عمل ڪريو

 لکو.  ي سوالئسڀ

 سڀني سوالن تي هڪ جيتريون مارڪون رکيل آهن. 

 صحيح جواب تي ٽڪ ڪريو. 

 هر هوم ورڪ تي درجو ، ڪتاب ۽ مضمون لکيل آهي.

 کنيون وينديون. مارڪون   20هوم ورڪ تي مارڪون ڏنل آهن ۽ 

 .چئن هفتن ۾ ورهايل آهيهوم ورڪ 

 هوم ورڪ جي هر هفتي ۾ پنج مارڪون کنيون وينديون.

  لکيو ويوشروع ڪرڻ کان پهريان باب پڙهو. )هر هفتي جو صفحو نمبر هوم ورڪ مهرباني ڪري  
 آهي.( 

 و.ٺاهي   شڪل  /پينسل جي مدد سان تصوير يا گهوريل تيز

سي  موضوعي/  تي ۽ ڪجهه    زايم سي ڪيو معروضي/  مشتمل آهي ڪجهههر هفتي جو هوم ورڪ 
 تي. زآر ڪيو
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 سائنس 
1هفتو:   

 ڪتاب: سنڌ ٽيڪسٽ بڪ بورڊ 

وٿون چدرجو :    

(    اسان جو جسم )  1باب:   

61_1صفحو نمبر :   

( 4ڪل مارڪون : )  

 هيٺ ڏنل سوالن جا جواب ڏيو: 

ميوار آهي؟ ذ . هيٺ ڏنل انساني جسم جو ڪهڙو حصو کاڌي کي هضم ڪرڻ الِء 1  

 الف. معدو 

 ب. ڦڦڙ

 ٻ. وات

ي اهو آه ،. جسم جو اهو حصو جيڪو سموري چرپر تي ضابطو رکي ٿو2  

 الف. هڏا.

 ب. دل. 

. ٻ. دماغ  
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هڪ بيماري سان  هيٺ ڏنل جدول ۾، جسم جا حصا پنهنجي عام بيمارين سان گڏ ڏيکاريل آهن. هر 3. 

 سبب لکو.  رکندڙ ڪو به هڪ قتعل

 سبب  عام بيماريون  جسم جا حصا 

 

 

 
 

 مساهه کڻڻ جي هڪ عا  دم
 بيماري آهي 

 

 بلڊ  هاِء دل جي بيماري آهي  
 جي شريانن  جي رت ، پريشر
  دل  ، سور۾   سيني۽   سختي

ڌڪ.۽  دوري جي . 
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2هفتو:   

 ڪتاب: سنڌ ٽيڪسٽ بڪ بورڊ 

وٿون چدرجو :    

)اسان جو جسم(      1باب:   

16_1صفحو نمبر :   

( 5ڪل مارڪون : )  

جواب ڏيو: هيٺ ڏنل سوالن جا   

. هاِء بلڊ پريشر جو هڪ عام سبب آهي 1  

 الف. گدالڻ ۾ ساهه کڻڻ 

 ب. تيزي سان کائڻ 

 ٻ. دٻاُء ۽ گهڻو وزن 

. . انساني جسم جو سڀ کان وڏو حصو آهي2  

 ________________________________________________________________________________________ 
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  3. هيٺ ڏنل جسم جي حصن جا اهم ڪم لکو.

 جسم جا حصا  ڪم 

 اک  

 معدو  

 ڦڦڙ 
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3هفتو:   

 ڪتاب: سنڌ ٽيڪسٽ بڪ بورڊ 

وٿون چدرجو :    

)خاصيتون ۽ جاندارن جون ضرورتون(      2باب:   

29_ 17صفحو نمبر :   

( 5ڪل مارڪون : )  

 هيٺ ڏنل سوالن جا جواب ڏيو: 

 1. هڪ پوپٽ سوين آنا الهيندو آهي 

. پنن تي الف.  

.آکيري ۾ب.   

.واريَء تي ٻ.  
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  ق ۽ هڪجهڙايون چڪر جي ڀيٽ ڪريو ۽ انهن جي وچ ۾ فر  حياتي جي /پوپٽ  جي جيونڏيڏر ۽ . 2
 لکو. 

              

 

 

 

 

 

 هڪجهڙايون  فرق 

1. 1. 

2. 2. 
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4هفتو:   

 ڪتاب: سنڌ ٽيڪسٽ بڪ بورڊ 

وٿون چدرجو :    

)خاصيتون ۽ جاندارن جون ضرورتون(      2باب:   

29_ 17صفحو نمبر :   

( 6ڪل مارڪون : )  

ڏيو: هيٺ ڏنل سوالن جا جواب   

. جانورن جو هڪ خاص گروپ جيڪو گڏيل تعلق رکن ٿا ۽ انهن کي ڪجهه ساڳيون ئي خاصيتون  1
 آهن اهي آهن 

.اثتور الف.  

جنس. ب.   

نسل.  ٻ.  

 

. جاندار ٻوٽي ۽ هڪ پالسٽڪ جي ٻوٽي جي وچ ۾ فرق ڪيو. هر هڪ خاصيت جي اڳيان ٽڪ  2
 لڳايو جيڪا جنهن ٻوٽي سان تعلق رکي ٿي. 

ڪاغذ جو ٻوٽو   / هڪ پالسٽڪ    خاصيتون  هڪ جاندار ٻوٽو  

 چرپر ڪرڻ جي قابل آهي   

پاڻي ۽ آڪسيجن جي    
 ضرورت آهي 

سج جي روشني جي    
 ضرورت نه آهي 
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 3. ٻنهي ٻوٽن ۽ جانورن جي جيئڻ الِء ضروري جزا ڪهڙا آهن. انهن مان ڪي به ٻه لکو.

 جزا 

1. 

2. 

 


