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انم:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           امجتع :۔اپوچنںی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           اُردو                                                                                                                           ومضمن :۔   

رول  ربمن:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                            :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  شکیس    

 وممس رسام یک  وفتی 

 رضوری لعم امت :۔ اِس اکم وک آپ  دحیلعہ اکویپں  رپ ںیھکل ےگ۔ 

 دتریسی  صقم :۔                                                                                                                                  )   ھکل یئ  اور ڑپاھیئ  یک  اہمرت  یک  اجن ( 

"افل" ّصح   

 وسال ربمن ا :۔  دنمرہج ذلی مظن وک وغر ےس ھجمس رک اِس اک وچنڑ)رمزکی ایخل (  اےنپ اافلظ ںیم دنبملق ےئیجیک؟ 

دردی(                                         )اموخذ از ومیل وکرپ (                                                                                                                                                                                       
م
 مظن                      :                                                                                                                                                                                                                   ) ہ

ُل اھت وکیئ اُداس ھٹیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ینہٹ ہپ یسک رجش یک اہنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ب 
ل
ُ
ب 

                                                                                                                                                                                                                  )علطم(                                                

ے ںیم دن زگارا                                                                                                                                                                                اتہک اھت ہک رات رس رپ آیئ  

 

گن
ُ
چ 
                                                                                                                                                     اُڑےن 

                                                                                                                          رہ زیچ رپ اھچ ایگ ادنریھا                                                                                 کت       وچنہپں سک رطح آایشں 

ُل یک آہ وزاری  
ب 
ل
ُ
ب 

                                                                                                           ونگج وکیئ اپس یہ ےس وبل                                                                                                                                                                                        نُس رک 

وہں ارگ ہچ ںیم ذرا س   و دل ےس                                                                                                                  ڑیکا   احرض وہں دمد وک اجن                                        

                                                                                                               ںیم راہ ںیم روینش رکوں گ               ایک مغ ےہ وج رات  ےہ ادنریھی                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                            اکمچ ےک ےھجم ِدای انبای                                                                                  اہلل ےن دی ےہ ھجم وک لعشم                                                                                      

    )عطقم( آےت ںیہ وج اکم دورسوں ےک                                                                                              ںیہ ولگ ویہ اہجں ںیم اےھچ                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 
                          العہم اابقل
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 قبس ربمن ۱۹:۔ دنسابد اہجزی 

وسال ربمن  ۲:۔ قبس "دنس ابد اہجزی" ےس  دی یئگ ابعرت وک ڑپےیھ اور  اےنپ اافلظ  ںیم ےیھکل ہک ارگ آپ دنس ابد وہےت وت ایک لمع رتبیک  

 ںیم لےت ؟ 

دنس ابد ےن اےنپ رس ےس ڑگپی وھکیل  اور اےنپ آپ وک رپدنے یک اٹگن ےک سھت وبضمیط ےس ابدنھ ایل۔ رات ایِس رطح زگری۔حبص  

ابد  یھب اُڑےت اُڑےت  وہ اینت اُواچنیئ رپ چنہپ ایگ ہک زنیم  رپدنہ آامسن یک رطف اُڑےن اگل اور اس ےک سھت دنباھ وہا دنس   وہےت یہ 

زنیم رپ اُرتےت یہ    رظنوں ےس اُولھج وہیئگ۔ ااچکن وہ رپدنہ زیتی ےس ےچین اُرتےن اگل اور کلپ ےتکپھج یہ اکی اھگیٹ  رپ اُرت ایگ۔ 

آپ وک وھکل ایل۔ ہک دنس ابد ےن دلجی ےس اےنپ  اُڑےن یہ وک اھت رپدنے ےن کپل رک اینپ وچن ںیم اکی تہب ڑبا سپن ڑکپا  رھپ وہ    

    اافلظ وک اےنپ ولمجں ںیم اامعتسل ےئجیک؟ 

ئ

 وسال  ربمن ۳:۔ ذلی  ںیم دی 

بت  اسمھگن  اولھج 
ُ
 زجریہ  ایھبکن  ئمطم  ر

 

 قبس ربمن  ۲۱: بیلصِ ارمح )رڈی رکاس( 

 وسال ربمن ۴:۔ قبس " بیلص ارمح " وک ذنہ نیشن رک ےکاخیل وہگجں وک انمس   اافلظ ےس رُپ ےئیجیک۔ 

اس    وسیل رفون۔۔۔۔۔۔ اک اکی گؤں ےہ۔ واہں اکی دہعف۔۔۔۔۔۔۔۔، ایلٹ،اور۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیم اسمھگن یک گنج وہیئ۔ 

رنہی ڈاٹ گنج  گنج ںیم تہب ےس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ امرے ےئگ اور تہب ےس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہےئ۔  

اور    اشنہشہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےک اپس ایگ  ےس تہب اتمرث وہا۔ وہ رفاسن ےک   ےک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔احلت

  رنہی ڈاٹ زویمخں یک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دخم   ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےک احلت اور ابتیہ یک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔انسیئ۔ 

۔ ںیم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہا۔ اِس ےن اکی اتکب یھب یھکل سج اک انم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رھک   

 وسال ربمن  ۵:۔  ارگ یسک  ےلحم ںیم آگ یک واردات ےس ابرہ اکمانت اخرتسک وہ ےئگ  اور اُن یک احتل ارتب وہیئگ ۔اس ےلسلس ںیم              

 رڈی رکاس اانپ رکدار  ےسیک ادا رکےئ گ ؟)ذرا لیصفت ںیم وجاب ےئیھکل۔( 
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 وسال ربمن ۶:۔ےچین دےی ےئگ اافلظ ںیم  یسک یھب  اکی  ظفل اک یظفل ہشقن ےئیھکل؟ 

 وخش  امں  رب زگدیہ 

 

 ّصح "ب" 

 وسا ل ربمن ا:۔ دنمرہج ذلی ولمجں ںیم طخ دیشکہ اافلظ یک ہگج اُن ےک اضتمد ھکل رک ےلمج ےئن ےس ےئیھکل؟ 

 ا( ںیم آپ اک  اخدم  اور  الغم   وہں۔ 

 ۲( امہرے اسمہہی  کین  اور  رمح دل   ںیہ۔ 

 ۳( اب غ   ںیم فلتخم رگن ےک  وھپل  ےلھک ںیہ۔ 

 ۴( اہلل ےن رفامای وج   ااھچیئ   ےک راےتس رپ ےلچ گ وہ  تنج   ےہ۔ 

 ۵( ہی ڑسک تہب  نت   ےہ۔ 

 ےئگ اافلظ  ےک رتمادافت ےئیھکل؟ 

ئ

 وسال ربمن ۲:۔ اخےک ںیم دی 

ح دم   رفسہ  ّذلت  ارم  اشخ  

  صف 

ُ

 سیگ  دصا  ِگ  گ

 

 وسال ربمن ۳:۔  اینپ دریس اتکب "دہ دہ" ںیم مک ےس مک  دس ےئن احمورات التش رک ےک ینعم اور ولمجں ےک سھت ےئیھکل؟ 

 

 وسال ربمن ۴:۔   " ہلمج اہیمس  " اور  " ہلمج ہیلعف  " ےس قلعتم اپن اپن اثمںیل ےئیھکل؟ 

 



 

Grade-5-Urdu-Winter-Assignment Urdu 4 
 

 وسال ربمن ۵:۔  دنمرہج ذلی ادِمادی اافلظ یک دمد ےس اکی  ومضمن انمس نع ا ن ےک سھت ےئیھکل؟ 

ادِمادی اافلظ :۔       اعدات،                                                                                       اوطار،                                                                                        آداب،                                                                                                           زعت و ارتحام،                                                                                                           ااھچیئ،                                                                                                                                         رُبایئ،                                                                                                                                                        اگنہ،                                                                                                                   ا               ِاسنن،                                                                                                         زدنگ ،  

                                                                                                                                                                                                                                                                                        اہلل اعتٰیل  یک ابعدت،                                                                                                                                 اانھُٹ،                                                                                                                                                    حبص وسریے،                                                                                                                                   ذتّل،                                                                                                                                ےب زعیت،                                                                                                                                     الکشمت،                                                                                                                                وخوصبرت، 

۔                    ایھچ اعدیت                                                                                                                                                         داانیئ،                                                                                                                                                                                  اکایمیب،                                                                                                                                                                 ، تحص و دنترتس   

 ذینہ آزامشئ ےس قلعتم دنچ وسالت دنمرہج ذلی  ںیہ :۔ 

 وسال ربمن۶:۔  ےچین دےی وہےئ ااشرات یک دمد ےس  اہکین ےیھکل۔ 

اکی ولڑمی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔درای انکرے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ڑبی یلھچم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اکاٹن قلح ںیم سنھپ  

ایگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ڑبی تبیصم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ھکان انیپ رحام وہ ایگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔زمکور ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔آرخ  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ااعنم دوں   ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اکاٹن اکنل دورتبیک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔سرس اھبیئ اہمتری رگدن یبمل

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اکاٹن لکن ایل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ااعنم  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رمع رھب اید روھک ےگگ

لکن آیئ اور مت زدنہ وہ۔  ریمے ہنم ےس حیحص السم اماگن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ارے ویبوفف ہی ایک مک ےہ ہک اہمتری رگدن   

 ہجیتن:۔اکمر اور دوھےک ابز رپ رھبوہس ںیہن رکان اچےیہ۔

 ے 
ھن
 

ج

 وسال ربمن۷:۔ ذرا  وب

 وگل وٹمل ڈایب ےس لکن 

 اچدنی اک اپین ،وسےن یک وگیل 

)اکی ھکےن وایل زیچ(                                                                                                                                                                                                                                         

 نت یک یبمل رس یک وھچیٹ 

 رکدے س یک وبیٹ وبیٹ 

)نچک ںیم اکم آےن وایل زیچ(                                                                                                                                                                                   

                                                                                            

 دو ںینہب ،اکی وگل وٹمل 

 اِک یبمل،اِک وگری

 اِس ںیم وت رنیم یہ اپیئ

 اُس ںیم وشرا وشری 

)اکی زبسی(                                                                                                                                     
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 وسال ربمن  ۸:۔رہ روز یسک یھب ارگنزیی  اابخر  یک امہ رسیخ وک اےنپ اافلظ ںیم رتہمج رک ےک اُردو زابن ںیم دنبملق ےئیجیک ۔  

 وطخط اگنری 

 وطخط اگنری نیت  رطح ےک وہےت ںیہ :

 ا( یجن وطخط :۔  وہ وطخط  ںیہ وج اےنپ ےبنک ےک ولوگں  ،رہتش داروں ،دووتسں اور ےنلم ےنلج واولں وک ےھکل اجےت  ںیہ۔ 

 

 ۲( اکروابری وطخط  :۔ ہی وہ وطخط  ںیہ وج اجترت  یک رغض ےس یسک رفم ای ادارہ  وک قلعت ےک  احلظ ےس ےھکل  اجےت ںیہ۔ 

 

 ۳( درتفی  وطخط :۔ وہ  وطخط  وج درتفی اومر ےس قلعتم وہےت ںیہ ًالثم فلتخم مسق یک در وخاںیتس ،رساکری ونسٹ وریغہ۔ 

 

ب ا ں ریمشک ںیم زگارےن یک دوعت دی یئگ وہ ۔ 

 

ُھٹ

ج 

 وسال ربمن۹:۔                                        اینپ یلیہس ای دوتس ےک انم طخ ےئیھکل سج ںیم اُوکس وممس رسام یک 

 

 

 • ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ • 


