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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 

 درجو : پنجون 

 بندي(     ه)جاندار شين جي درج  1باب: 

 21_1صفحو نمبر : 

 ( 5ڪل مارڪون : )

 هيٺ ڏنل سوالن جا جواب ڏيو: 

 آساني ۽ باقاعدگي سان ڪري سگهون ٿاجاندار بابت پڙهڻ سان اسان . 1

 انهن کي مطمئن. الف. 

 انهن جي درجه بندي.ب. 

 انهن ۾ ڦيرگهير. ٻ. 

 ڀ. انهن کي واضح. 

 
 مثالن جي مدد سان هيٺ اصطالحن جي وچ ۾ فرق ڪريو.. 2

 اصطالح  فرق  مثال 

 جيت   

 ئانن ڪي  
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 2هفتو: 

 ڪتاب: سنڌ ٽيڪسٽ بڪ بورڊ 

 درجو : پنجون 

 بندي(     ه)جاندار شين جي درج  1باب: 

 21_1صفحو نمبر : 

 ( 5ڪل مارڪون : )

 هيٺ ڏنل سوالن جا جواب ڏيو: 

 ٽ ٻوٽي جي نه آهي؟ اهيٺين مان ڪهڙي خاصيت مونوڪ. 1

 يون رڳون هونديون آهن.جي پنن کي هڪ جهڙ الف. ان

 ب. ان جا ٻج هڪ ڪاٽيليڊان تي مشتمل هوندا آهن. 

 آهن.  يونهوند  ان جون ضربيندڙ پتيوني گلن کي ٽي يا ٻ. ان ج

 آهن.  يونهوند  ان جون ضربيندڙ پتيونڀ. ان جي گلن کي چار 
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 آهن.  يون خاصيتونڪهڙ  جونهيٺ ڏنل جانورن  ته   مڪمل ڪريو ۾ اهو ڏيکارينديجدول . 2
 

 

  

 

 

 

 خاصيتون 

  ڇلر کنڀ  پٺي جو هڏو  وارن واري چمڙي 

 مئمل     

 مڇي     

 پکي     

 ريڙهيون پائيندڙ     
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 3هفتو: 

 ڪتاب: سنڌ ٽيڪسٽ بڪ بورڊ 

 درجو : پنجون 

 )خوردبيني جاندار(     2باب: 

 37_ 22صفحو نمبر : 

 ( 5ڪل مارڪون : )

 هيٺ ڏنل سوالن جا جواب ڏيو: 

 ۾ خوردبيني هجڻ جو مقصد آهي   ليبارٽري. 1

 . يڏسج و ڪريوڏ  کي  نالف. شي 

 .يڏسج  ننڍو ڪري  کي شين ب. 

 . يڏسج رنگين ڪري  کي  شينٻ. 

 . يڏسج ُسسائي ڪري کي شينڀ. 

 

 ڪولي جو هڪ مثال آهي   شوريشيااي. 2

 الف. فنگس. 

 ب. وائرس.

 ٻ. بيڪٽيريا.

 ڀ. خمير 
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 . هيٺين سان تعلق رکندڙ ڪابه هڪ خاصيت لکو.3

 بيڪٽيريا وائرس 

  

 

 . فنگس ٻوٽن کان ڪيئن مختلف آهن؟ 4

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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 4هفتو: 

 ڪتاب: سنڌ ٽيڪسٽ بڪ بورڊ 

 درجو : پنجون 

 )خوردبيني جاندار(     2باب: 

 37_ 22صفحو نمبر : 

 ( 5ڪل مارڪون : )

 سوالن جا جواب ڏيو: هيٺ ڏنل 

 جنهن ذريعي پيدا ڪئي ويندي آهي اهو آهي  پينسلين اينٽي بايوٽڪ .  1

 الف. بنا گهرڙي وارو جاندار. 

 ب. خمير.

 ٻ. پينسيليم. 

 ڀ. ڏهي.

 

سان ماحول جي صفائي کي برقرار رکي سگهجي ۽ پنهنجي  هيٺين الِء ڪي به ٻه رستا ٻڌايو جنهن   .2
 بچائي سگهجي.خاندان کي جراثيمن کان 

 ذاتي صفائي 

1. 

2. 
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 . ماحول جي گدالڻ انسانن الِء ڇو نقصانڪار آهي؟ 3
 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 


