
 
 

Vacation Homework Class Il (Zainab Wing) 
 
English Literature & English Language 

 Reading of unit # 1 (Collins IPE) page (1 to 4). 

 Reader (Benie and the missing bear) do reading at home. 

 Learn and do practice of dictation words of unit # 1 on rough Note books. 

 Revise words Synonyms and Grammar notes 

 Revise and solve work book page #(1 to 5). 

 Solve work book page # (6,7,8). 

 Solve given worksheet (PCM #1,4) Attached worksheets 

 Practice Comprehension from the given worksheets 

 Practice sentence formation from the given worksheets 
 

Mathematics 

 Revise tables 0,1,2,3 

 Do practice of Counting in words 101 to 130 and Unit# 1(T.B pg.# 2 to7) on rough notebooks. 

Note: Mental Math’s questions would be added from all above mentioned topics. 
Science: 

 Unit#1: Sounds 

Reading of Complete from Textbook + Learn Textbook pg # 2, 3, 5, 9, 11, 16, 20, 22, 26 

(What you have learnt only) 

Note: Take help from the notebook and book as per units mentioned above. 
 

 کارواِن اُردو:

پاکستان زندہ باد)صفحہ نمبر  (11تا  9میرا تعارف )صفحہ نمبر 

13،14،17) 

 (26،27،28،29،30ہمارے پڑوسی )

رف  ں موجود  مشکل الفاظ کی مشقکریں ۔ اور تمام اسباق می بک ورک رف کاپی پر حل اور کریں    اِن تمام اسباق کی پڑھائی  : نوٹ

 ۔کریں کاپی پر

کہانی )لومڑی اور انگور(  اور مضمون  ) میرا اُستاد(  واحد جمع ، مذکر مونث اور پھلوں کے نام کو یاد کر کے  رف اُردو  زبان: 

 کاپی پر مشق کریں۔

 لومڑی اور انگور                                                                    کہانی:                                           

ایک  دفعہ ایک لومڑی کو ایک باغ میں انگوروں کی بیل نظر آئی۔ انگور دیکھ کر اِس کے منہ میں پانی آگیا۔ انگور  کافی اونچے تھے۔  

دیر تک کوشش کرتی رہی لیکن انگوروں تک نہ پہنچ سکی۔آخر جب وہ تھک وہ انگور لینے کے لئے  چھالنگیں لگانے لگی۔وہ کافی 

 گئی تو یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی کہ انگور کھٹے ہیں۔

 انجام : انگور کھٹے ہیں۔

 مضمون:   میری استانی

وقت اسکول آتی ہیں۔وہ ہمیں پیار سے پڑھاتی ہیں۔ وہ  ہاتی ہیں۔ وہ ہمیشپڑھ ـــــــــــــ مجھے ہے۔وہ ــــــــــــــــــــــمیری استانی کا نام 

سے پڑھتی  دیز پابنما۔ وہ بچوں سے بہت پیار کرتی ہیں۔وہ نےصاف ستھرا لباس پہنتی ہیں۔ ان کے پڑھانے کا انداز بہت اچھا ہ ہہمیش

 سند ہیں۔مطالعہ کرتی ہیں۔مجھے اپنی استانی صاحبہ بہت پیں ہیں۔وہ ہمیشہ سچ بولتی ہیں۔وہ فارغ وقت م

 جمع واحد جمع واحد

 حرکتیں حرکت راتیں رات

 باتیں بات عادتیں عادت

 چوزے چوزا شرارتیں شرارت

 منے منا برکتیں برکت



 ننھے ننھا تارے تارا

 

 مونث مذکر مونث مذکر

 خالہ خالو امی ابو

 ممانی ماموں تائی تایا

 پھوپھی پھوپھا دادی دادا

 بہن بھائی نانی نانا

 بچی بچہ چچی چچا

 پھلوں کے نام:

 امرود خربوزہ خوبانی ناشپاتی آم

 لوکاٹ تربوز سردا انگور کیال

 اسالمیات:

 سورہ اخالص ،کھانا کھانے سے پہلے اور بعد کی دعا،پہال ،دوسرا کلمہ

 پہلی دو احادیث کا ترجمہ کی رف کاپی پر مشق کریں۔ 12حدیث : صفحہ نمبر 

 کریں۔ رف کاپی پر  (کے ترجمہ کی مشق6تا 1) 13:صفحہ نمبر ہللا کے پیارے صفاتی نام 

 حل کریں۔رف کاپی پرکو  6فرشتے اور ان کے کام کی پڑھائی کریں اور سوال نمبر 

 حل کریں۔ رف کاپی پرکو 9+8کی پڑھائی کریں اور مشقی سوال میں سے سوال نمبر )نبیاء )حضرت محمد ؐ السیرت ا

 


