
          PEN Syllabus Break- up Mathematics Class IV (Recommended Book: Mathematics Punjab Text Book Board) 
Duration April May September October November December January February 

1st 

Week 

Unit #1: Numbers 

Place value up to 

one hundred 

million & exercise 

Page# 1 to 11 

Unit #2 

Factors and 

Multiples 

Prime factorization, 

HFC, LCM, 

Exercises 

Page# 40 to 47 

 

 

Revision 

Unit #5 

Measurements 

Length, units, 

conversion, Addition, 

Subtraction 

Page#84 to 88 

Unit # 6 

Geometry 

Angles and their 

measurement 

Page#112 to 117 

 

 

 

Revision 

 

 

Revision 

 

 

Revision 

2nd 

Week 

Unit #1: Numbers 

Addition/ 

subtraction up to 6 

digits, 

Multiplication 

Page# 12 to 20 

Unit #3 

Fractions 

Definition, Simplify 

fractions to lowest 

term, exercise 

Page# 48 to 56 

First Term 

Exams 

7 Sep 2016 

to 

12 Sep 2016 

Unit # 5 

Measurement 

Real life problems, 

Mass, Volume Page# 

89 to 96 

Unit # 6 

Geometry 

Circle, its parts, 

summary and 

exercise 

Page#118 to 123 

Mock 

Exams 

7 Dec 2016 

to 

12 Dec 2016 

 

 

Revision 

 

 

Revision 

3rd 

Week 

Unit #1 

Numbers 

Division, Number 

line, Exercise & 

summary 

Page#21 to 31 

Unit #3 

Fractions 

Types, Conversion 

Addition, 

Subtraction, exercise 

Page# 57 to 62 

Unit #4 

Decimals and 

Fractions 

Definition, 

place value 

Page# 72 to 78 

Unit # 5 

Measurement 

Time, conversion, real 

life problems, 

exercise, summary 

Page# 97 to 104 

Unit #7 

Information 

Handling 

Bar Graph, Line 

Graph 

Page#124 to 127 

 

 

Preparation 

of Exam 

Result 2016 

 

 

Revision 

 

 

Revision 

4th 

Week 

Unit #2 

Factors and 

Multiples 

Divisibility test, 

Factors up to 50, 

Multiples & 

Exercises 

Page# 32 to 39 

Unit #3 

Fractions 

Multiplication, 

Division, Exercise 

and summary 

 

Page# 63 to 71 

Unit #4 

Decimals and 

Fractions 

Basic 

operations, 

Exercise, 

Summary 

Page# 79 to 83 

Unit # 6 

Geometry 

Line, types, their 

measurement and 

drawing 

 

Page#105 to 111 

 

Unit #7 

Information 

Handling 

Exercise 

 

 

Page#127 to 132 

 

Winter 

Vacation 

24 Dec 2016 

to 

31 Dec 2016 

 

 

Revision 

 

 

Revision 

جائیں۔ ۓکٹواں پہاڑے کروا سرگرمیوں کی مدد سے                                                                                                                                                                                   2.   

 1.  بچوں کو پڑھا یا جائے۔

جون                                                                                                                                                           4.   کے مطابق سکھایا جائے۔ہندسوں اور عالمات کی بناوٹ کو کتاب 3.  

 6102 گرما تا اگست تعطیالِت موسمِ 

ٹیچرز                                                                                                                                                                                                          6. 6107ساالنہ امتحانات مارچ  5.

 گائیڈ کا استعمال یقینی بنایا جائے۔

 ۔وقت کتاب کے سواالت کے ساتھ دیگر مواد کو بھی مِد نظر رکھا جائےپڑھاتے اورجائزہ لیتے تصورات کا7.



 PEN                       پنجاب ٹیکسٹ بُک بورڈ( )مجوزہ کتاب : معاشرتی عُلوم      جماعت چہارم ۓاپ معاشرتی ُعلوم برا۔ سلیبس بریک 

 فروری جنوری دسمبر نومبر اکتوبر ستمبر مئی اپریل دورانیہ

پہال 

 ہفتہ

 -جغرافیہ :1باب 

گلوب اور نقشہ کی 

 مہارتیں

گلوب اور نقشہ، 

بِراعظم، نقشہ 

 عناصر، ،

 2تا   0صفحہ 

 ہمارا ماضی –: تاریخ 2باب 

،  اہم شخصیات پنجاب کی

 مشق

 62تا  61صفحہ 

 

 دہرائی

ہمارا  -: حکومت4باب 

 نظام حکومت

شہریوں کے حقوق اور 

تحفظ فرائض،حقوق کے 

 کی تنظیمیں، مشق
 24تا    26صفحہ 

مل ُجل  -ثقافت: 6باب 

 کر رہنے کا طریقہ

 موازنہثقافت،بنیادیں،
  42تا  40صفحہ 

 

 دہرائی

 

 دہرائی

 

 دہرائی

دوسرا 

 ہفتہ

 -جغرافیہ :1باب 

گلوب اور نقشہ کی 

 مہارتیں

نقشہ جات کی خطوط ،

، ، مشقاہمیت

 سرگرمیاں

   9تا   7صفحہ 

ہماری  –: جغرافیہ 3باب 

 زمین اور اُسکے لوگ

صوبہ پنجاب کے طبعی 

 خدوخال

  67تا  62صفحہ 

 فرسٹ ٹرم پیپرز

 2116ستمبر  7

 تا

 2116ستمبر  12

 -معاشیات: 5باب 

 معاشی انتخاب

تعارف، معاشی 

فیصلوں کی انتخاب،

 وجوہات اور اثرات
 27تا  22صفحہ 

مل ُجل  -ثقافت: 6باب 

 کر رہنے کا طریقہ

امن اور تنازعہ، 

 تنازعات کا  حل
   44تا 42صفحہ

 موک  پیپرز

دسمبر  7

2116 

 تا

دسمبر  12

2116 

 

 دہرائی

 

 دہرائی

تیسر ا 

 ہفتہ

ہمارا  –: تاریخ 2باب 

 ماضی

صوبہ پنجاب کے 

تاریخی واقعات، 

زمانی ترتیب اور اہم 

 معلومات

 02تا  01صفحہ 

ہماری  –: جغرافیہ 3باب 

 زمین اور اُسکے لوگ

آبادی، موسم کے عناصر اور  

 اثرات

  26تا  62صفحہ 

ہمارا نظام -: حکومت4اب ب

 حکومت

معاشرہ،جمہوریت،آئین،حکومت 

ور قانون،صوبائی /مرکزی ا

 حکومت 
   22تا  27صفحہ 

 -معاشیات: 5باب 

 معاشی انتخاب

اشیاء و خدمات، اہم 

 معلومات
 22تا  27صفحہ 

مل ُجل  -ثقافت: 6باب 

 طریقہکر رہنے کا 

ذرائع مواصالت ،مشق، 

 سرگرمی
 49تا 42صفحہ 

 

امتحانی نتائج 

کی تیاری اور 

 جائزہ

 

 دہرائی

 

 دہرائی

چوتھا  

 ہفتہ

ہمارا  –: تاریخ 2باب 

 ماضی

صوبہ پنجاب کے 

تاریخی واقعات، 

زمانی ترتیب اور اہم 

 معلومات

 09تا  04صفحہ 

ہماری  –: جغرافیہ 3باب 

 زمین اور اُسکے لوگ

 اور  مشق آفاتقدرتی 

 22تا  22صفحہ 

ہمارا نظام -: حکومت4اب ب

 حکومت

اہم حکومت کی شاخیں، 

 معلومات
 20تا  29صفحہ 

 -معاشیات: 5باب 

 معاشی انتخاب

 مشق اور سرگرمی
  41تا  29صفحہ 

 

 دہرائی

موسِم تعطیالت 

دسمبر   24سرما 

2116 

 تا

دسمبر  31

2116 

 

 دہرائی

 

 دہرائی

اساتذہ کرام کتاب میں    ۔6                                                                                                                                    جائے۔سرگرمیوں کی مدد سے بچوں کو پڑھا یا ۔0

 دئیے گئے ٹیچرز نوٹ کو ضرور پڑھیں۔

2-  Map  اور Atlas, Globe6102 جون تا اگست تعطیالِت موسِم گرما ۔2                کا استعمال ضرور کریں۔ 

   6107ساالنہ امتحان مارچ  -4



PEN Syllabus Break-up Science Class IV (Recommended Book: G. Science Punjab Text Book Board) 

Duration April May September October November December January Februa

ry 

1st 

Week 

Unit # 1 

Understanding 

Ourselves 

Major body parts & 

their functions 

Page# 1 to 6 

Unit # 3 

Food and Health 

Food groups and 

sources, Balanced diet, 

Its Importance and 

harms 

Page# 23 to 27 

 

 

Revision 

Unit # 5 

Matter and its States 

Separation of insoluble 

from water, project, 

exercise 

Page# 58 to 63 

Unit # 8 

Introduction to Sound 

Sound, Intensity, Medium, 

Noise, Exercise 

 

Page# 83 to 92 

 

 

 

 

Revision 

 

 

 

Revision 

 

 

 

Revision 

2nd 

Week 

Unit # 1 

Understanding 

Ourselves 

Healthy body, malaria, 

dengue fever, Exercise 

Page# 7 to 13 

Unit # 3 

Food and Health 

Food groups and 

sources, Balanced diet 

(Imp/harms), Food 

pyramid, Personal 

hygiene, exercise, 

project Page# 28 to 34 

 

First Term Exams 

7 Sep 2016 

to 

12 Sep 2016 

Unit # 6 

Temperature and its 

Measurement 

Temperature, scales, 

measurement, safety 

measures, exercise 

Page# 64 to 71 

Unit # 9 

Investigating Electricity 

and Magnetism 

Simple circuit, conductors 

and insulators, Magnets, 

project and exercise 

Page# 93 to 102 

 

Mock 

Exams 

7  Dec 2016 

to 

12  Dec 2016 

 

 

 

Revision 

 

 

 

Revision 

3rd 

Week 

Unit # 2 

Characteristics & 

Needs of Living 

Things 

Needs of living things, 

physical 

characteristics of life, 

similarities and 

differences 

Page#14 to 18 

Unit # 4 

Living Things and 

their Environment 

Environment, types, 

activities, puzzle, 

Effects of organisms 

upon one another, 

Eating habits of 

animals 

Page# 35 to 40 

Unit # 5 

Matter and its States 

Matter, shape and 

volume, Mass, States, 

activities 

 

Page# 47 to 53 

Unit #7 

Force and Machines 

Force, Effects, 

activities, Distance and 

speed 

 

Page# 72 to 77 

Unit # 10 

Movements of the Earth  

Shape, activities, spin, 

revolution and exercise  

Page#103 to 109 

 

 

 

Preparation 

of Exam 

Result 2016 

 

 

 

Revision 

 

 

 

Revision 

4th 

Week 

 Unit # 2 

Characteristics & 

Needs of Living 

Things 

Life cycle of plants. 

Exercise with project 

Page# 19 to 22 

Unit # 4 

Living Things and 

their Environment 

Producers, consumers, 

decomposers, Food 

chain & Complete 

exercise 

Page# 41 to 46 

Unit # 5 

Matter and its States 

Effect of heat on solid, 

liquids and gases, 

Mixing of materials, 

activities 

Page# 54 to 57 

Unit #7 

Force and Machines 

Simple Machines, 

Complete exercise 

Page# 77 to 82 

 

 

 

Revision 

 

 

Winter 

Vacation  

24 Dec 2016 

 to  

31  Dec 2016 

 

 

 

Revision 

 

 

 

Revision 

 اساتذہ کرام کتاب میں دئیے گئے ٹیچرز نوٹ کو ضرور پڑھیں۔                                                                                      2 .جائے۔کی مدد سے بچوں کو پڑھا یا  سرگرمیوں ۔0 

 6102 اگست تعطیالِت موسِم گرم جون تا                                                                                  4 .                         . 6107ساالنہ امتحانات مارچ۔2



PEN                             پنجاب ٹیکسٹ بُک  اُردومجوزہ کتاب :   ( جماعت چہارمۓبرا اُردواپ  ۔سلیبس بریک

 بورڈ(
 فروری جنوری دسمبر نومبر اکتوبر ستمبر مئی اپریل دورانیہ

پہال 

 ہفتہ

 حمد :1باب نمبر 

 

 2تا   0صفحہ: 

 برسات : 5باب نمبر 

 02 تا   02صفحہ: 

: ہم اور ہمارا 6باب نمبر 

 ماحول

 66تا     09صفحہ: 

 

 دہرائی

شیخ  :15باب نمبر 

 سعدی کی حکایات

 47 تا   42صفحہ: 

 پرندے کی فریاد :11باب نمبر 

 

 72 تا    76صفحہ: 

 

 دہرائی

 دہرائی دہرائی

دوسرا 

 ہفتہ

 نعت :2باب نمبر

 

  2تا   2صفحہ:

: ایک ُکتا اور  7باب نمبر 

 اُسکی پر چھائیں

 64تا     62صفحہ: 

: اچھا بّچہ اّچھا 8باب نمبر 

 شہری

 69تا     62صفحہ: 

 فرسٹ ٹرم پیپرز

 2116ستمبر  7

 تا

 2116ستمبر  12

سویرے  :16باب نمبر 

 اُٹھنا

 

 20 تا   42صفحہ: 

 شہیِد ملّت : 21باب نمبر 

 

 72 تا   74صفحہ: 

 موک  پیپرز

 2116دسمبر  7

 تا

دسمبر   12

2116 

 دہرائی دہرائی

تیسر ا 

 ہفتہ

روشن  :3باب نمبر 

 ستارے

 

 00 تا    7صفحہ: 

 ہدایت :1 باب نمبر 

 22تا     21صفحہ: 

: صّحت اور 11باب نمبر 

 صفائی

 27تا     22صفحہ: 

الہور کا  :13باب نمبر 

 عجائب گھر

 

 41 تا   27صفحہ: 

ہماری  :17باب نمبر 

 قومی زبان اُرُدو

 22 تا   26صفحہ: 

دوسروں کی پسند کا  :21باب نمبر 

 خیال رکھیں

  

 22 تا    79صفحہ:  

 

امتحانی نتائج کی 

 تیاری اور جائزہ

 دہرائی دہرائی

چوتھا  

 ہفتہ

عید  :4باب نمبر 

 مبارک

 

تا    06 صفحہ:  

04   

: ٹوٹ بٹوٹ کی 11باب نمبر  

 موٹر کار

 21تا     22صفحہ: 

 : خدمِت خلق12باب نمبر 

 22تا     20صفحہ: 

سوہنی  :14باب نمبر 

 دھرتی

 

 42 تا  40صفحہ: 

بّچوں کا  :18باب نمبر 

 نیا دوست

 

 70 تا   27صفحہ: 

: دوسروں کی پسند کا 21باب نمبر 

 خیال رکھیں

 22تا     24صفحہ: 

 : سوچنے کی باتیں 22باب نمبر 

  29صفحہ: 

موسِم  -تعطیالت

 سرما

دسمبر   24 

2116 

 تا

 2116دسمبر  31

 دہرائی دہرائی

تخلیقی                 3. ۔الفاظ کی امال ء روزانہ کروائی جائے 4کم ازکم  .                                                          2 .جائےسرگرمیوں کی مدد سے بچوں کو پڑھا یا 1. 

 (لکھائی ہفتہ وار کروائی جائے )مضمون
نئے الفاظ کے معنی یاد کروائے جائیں اور سبق ختم ہونے پر اس کا ٹیسٹ ضرو ر لیا جائے۔  6107ساالنہ امتحانات مارچ                               5.  . 5                                                          

جون تا اگست تعطیالِت موسِم گرما     6102   .4          

 

PEN                                  چہارمجماعت ۓبرا اسالمیات)مجوزہ کتاب : جماعت چہارم               ۓبرا اسالمیاتاپ  ۔سلیبس بریک 



 ٹیکسٹ بُک بورڈ( پنجاب

 فروری جنوری دسمبر نومبر اکتوبر ستمبر مئی اپریل دورانیہ

 دو صفحات0پارہ : اّولباب  پہال ہفتہ

 حفِظ قرآن: سورۃ الکوثر

 ایمانیات و عبادات :باب دوم

 عقائد: تعارف۔
 00تا 2،7صفحہ نمبر

 دو صفحات0:پارہ اّولباب 

حفظ قرآن: سورۃ الماعون)باقی 

 )آدھی

 باب سوم: سیرِت طیبہ   

  نزوِل وحی۔
 69تا2،62 صفحہ نمبر

 

 دہرائی

 دو صفحات2:پارہ اّول باب 

حفظ قرآن:سُبَحاَن َربِِّی 

 االَعٰلی

 سیرِت طیبہ   :باب سوم

۔معراج النبی   ؐ 

 42تا41 ، 4رصفحہ نمب

اگلے دو 2:پارہ اّول باب 

 صفحات

 حفظ قرآن: ِجزاک اَللِّہُ َخیًرا

 اخالق و آداب:باب چہارم

آداِب مجلس، وقت کی 

 پابندی

 74تا29 ، 6رصفحہ نمب

 

 دہرائی

 دہرائی

 
 دہرائی

دوسرا 

 ہفتہ

اگلے دو 0: پارہاّولباب 

 صفحات

حفِظ قرآن: سورۃ 

 (العصر)آدھی

 باب دوم: ایمانیات و عبادات

ارکاِن اسالم: زکٰو ۃ کا 

 مختصر تعارف
 15تا 06،     2   صفحہ نمبر

 دو صفحات6پارہ: اّولباب 

حفظ قرآن:سورۃ الماعون 

 ))مکمل

 اب سوم۔ سیرِت طیبہ  ب

  دعوِت اسالم۔

 22تا21، 2صفحہ نمبر

 فرسٹ ٹرم پیپرز

 2116ستمبر  7

 تا

 2116ستمبر  12

اگلے دو 2:پارہ اّول باب 

 صفحات

حفظ قرآن: َسِمَع اللّٰہُ ِلَمن 

 َحِمدۃ

 سیرِت طیبہ   : باب سوم

 ہجرت مدینہ
 47تا42 ، 4رصفحہ نمب

 دہرائی0:پارہاّول باب 

حفظ قرآن:سورۃ 

 )االخالص)آدھی

 اخالق و آداب:باب چہارم

وطن اور اہِل وطن سے 

 محبت
 72تا72 ، 6رصفحہ نمب

 موک  پیپرز

دسمبر  7

2116 

 تا

دسمبر  12

2116 

 دہرائی دہرائی

تیسر ا 

 ہفتہ

اگلے دو 0:پارہاّولباب 

 صفحات

حفظ قرآن: سورۃ العصر ) 

 )آدھی

 باب دوم: ایمانیات و عبادات

  اللہ تعالٰی کے حقوق ۔

 09تا02،   2صفحہ نمبر

 اگلے دو صفحات6:پارہ اّولباب 

حفظ قرآن:سورۃ الکافرون 

 )آدھی( 

 سیرِت طیبہ    :باب سوم

قریش کی مخالفت اور آپ  کی 

 ۔ثابت قدمی

 27 تا22 ، 4رصفحہ نمب 

اگلے دو 6:پارہاّول باب 

 صفحات

حفظ قرآن:سورۃ الکافرون 

 ))مکمل

 باب سوم۔ سیرِت طیبہ   

طالب میں شعِب ابی 

 محصوری و عام الحزن
 24تا 22، 4رصفحہ نمب

اگلے دو 2:پارہ  اّولباب 

 صفحات

 حفظ قرآن: َربَّنَا لََک الَحمد

 اخالق و آداب : باب چہارم

 ایمانداری۔ سادگی
 22تا42 ، 4رصفحہ نمب

 دہرائی6:پارہاّول باب 

حفظ 

قرآن:سورۃاالخالص)باقی 

 )آدھی

ہدایت کے :باب پنجم 

 سرچشمے

 ؐ  حضرت موسٰی 

 26تا 79، 6رنمب صفحہ ن

 

امتحانی نتائج 

کی تیاری اور 

 جائزہ

 دہرائی دہرائی

چوتھا  

 ہفتہ

اگلے دو 0:پارہاّولباب 

 صفحات

حفظ قرآن: سورۃ الماعون 

 ))آدھی

 باب دوم: ایمانیات و عبادات

 بندوں کے حقوق۔

،       2   صفحہ نمبر 

 62تا61

 اگلے دو صفحات6:پارہ اّولباب 

حفظ قرآن:سورۃ الکافرون )باقی 

 )آدھی

 سیرِت طیبہ    :باب سوم

 ۔  ہجرِت حبشہ

 26تا 22، 4صفحہ نمبر

اگلے دو 6:پارہاّول باب 

 صفحات

حفظ قرآن:سُبَحاَن َربِِّی 

 العَِظیم

 باب سوم۔ سیرِت طیبہ   

 سفِر طائف
 29تا22 ، 4رصفحہ نمب

اگلے دو 2:پارہ  اّولباب 

 صفحات

نِی  حفظ قرآن: َربِِّی ِزد

 ِعلَما

 اخالق و آداب :باب چہارم

 خدمِت خلق

 22تا24 ، 6رصفحہ نمب

 دہرائی2:پارہاّول باب 

حفظ قرآن:سورۃ 

 )االخالص)مکمل

ہدایت کے  :باب پنجم 

 سرچشمے

 حضرت عمؓر 
 22 تا  6،22 صفحہ نمبر

موسِم  تعطیالت

 24سرما 

 2116دسمبر  

 تا

دسمبر  31

2116 

 دہرائی دہرائی



(،خوش الحانی، 4(،حفظ قرآن)4(،روموز اوقاف)4(، لفظوں کی شناخت، روانی)4(،ناظرہ قرآن)6(، تسمیہ)6ناظرہ ، آداب و تالوت: تعوذ) نمبرنگ حصہ    

 21(، کل نمبر2(،بامحاورہ تر جمہ)2(،لفظی ترجمہ )4(،قرأت)4تجوید)

جون تا ۔  2                                                                                                   ں۔اساتذہ کرام ناظرہ پڑھاتے وقت تعوذ، تسمیہ اور رموِز اوقاف کا خیال رکھی ۔  0

  6102اگست تعطیالِت موسِم گرما

 DSD     -2   ساالنہ ۔2                                                                                                                                        ٹیچرز گائیڈ کا استعمال یقینی بنایا جائے۔

 6107امتحانات مارچ

                     PEN Syllabus Break- up English Class IV(Recommended Book: English Punjab Text Book Board) 
Duration April May September October November December January February 

1st 

Week 

Unit # 1 

Hazrat 

Muhammad’s Love 

for Children 

Pg# 1to 8 

Unit # 4 

 

The Red Bike 

 

Pg #  29 to 36 

 

 

Revision 

Unit # 10 

 

A Naughty Little 

Sister 

Pg # 69 to 71 

Unit # 12 

 

Sleeping Habits of 

Animals 

Pg #  88 to 92 

 

 

Revision 

 

 

Revision 

 

 

Revision 

2nd 

Week 

Unit # 2 

 

New Neighbors 

 

Pg# 9 to 14 

Unit # 5 

 

My Mother 

 

Pg # 37 to 41 

First Term 

Exams 

7 Sep 2016 

to 

12 Sep 2016 

Unit # 10 

 

A Naughty Little 

Sister 

Pg # 72 to 79 

Unit # 12 

 

Sleeping Habits of 

Animals 

Pg #  93 to 96 

Mock 

Exams 

7 Dec 2016 

to 

12 Dec 2016 

 

 

Revision 

 

 

Revision 

3rd 

Week 

Unit # 2 

 

New Neighbors 

 

Pg# 15 to 19 

 

Unit # 6 

 

The Thief Next 

Door 

Pg # 42 to 49 

Unit # 8 

 

Helping Hands 

 

Pg # 58 to 64 

 

Unit # 11 

 

Emergency 

 

Pg# 80 to 38 

 

Unit # 13 

 

Who Has Seen the 

Wind? 

Pg #  97 to 99 

 

 

Preparation 

of Exam 

Result 2016 

 

 

Revision 

 

 

Revision 

4th 

Week 

Unit # 3 

 

The School Trip 

 

Pg # 20 to 28 

Unit # 7 

 

Rashid Minhas 

 

Pg # 50 to 57 

Unit # 9 

 

The Rooks 

 

Pg # 65 to 68 

 

Unit # 11 

 

Emergency 

 

Pg# 84 to 87 

 

Unit # 14 

 

Taking Care of 

our Environment 

Pg #  100 to 105 

Winter 

Vacation 

24 Dec 2016 

to 

31 Dec 2016 

 

 

Revision 

 

 

Revision 



                                                                                                                                 جائے                                                                                                                         سرگرمیوں کی مدد سے بچوں کو پڑھا یا ۔1

  الفاظ کی امال ء روزانہ کروائی جائے ۔4کم ازکم  ۔6

6107ساالنہ امتحانات مارچ   جون تا اگست تعطیالِت موسِم ۔  2  6102                                                                                                                                        4 ۔  

 گرما

نئے الفاظ کے معنی ۔ 2                                                                                                                                   ۔( تخلیقی لکھائی ہفتہ وار کروائی جائے )مضمون۔ 4

   ا جائے۔یاد کروائے جائیں اور سبق ختم ہونے پر اس کا ٹیسٹ ضرو ر لی

 


