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Syllabus for QAT 2021-22

Class

Subject

Syllabi for QAT

Page no 18 to 89, 93 to 118, 121 to 130, 135, 136,138,139, 144
and 150 of Primer
Mathematics

Class
Nursery/Prep

English

Page no 1 to 111, Page no 122 and 128 of PCTB book including
all Exercises and topics.
نریپ کی اردو کی کناب کے/پنجاب کریکولم ای نڈ پیکسٹ یک بورڈ کی جماعت نرسری

Urdu

Text

یا121  ص فحہ بمبر53 ) ( سبق بمبر106 یا1 مشقی سواالتص فحہ ب مبر،  اسناق ب معہ ن ظمیں48 ے
( پہل
)146  ص فحہ ب مبر62 ) ( سبق ب مبر130یا128  ص فحہ بمبر56 ) "( سبق ب مبر123
تما م مشقی سواالت شامل ہیں ۔

Class

Subject

Mathematics
Class 1
Waqfiyat-eAama

Syllabi for QAT’s

Syllabi for QAT

Chapter No 1 i.e. Page no 1 to 42
Chapter No 2 i.e. Page no 43 to 74
Chapter No 3 i.e. Page no 75 to 86
Chapter No 6 i.e. Page no 114 to 123
(All the exercises are included)
 سبق ب مبر،)34  یا1 اسناق (ص فحہ بمبر8 ے
 پنجاب پیکسٹ یک بورڈ کے پہل، واقفیت عامہ جماعت اول

)ب معہ تمام مشقی سواالت اور سرگرمناں۔56  یا49(ص فحہ بمبر13  سبق ب مبر،)48  یا46 (ص فحہ ب مبر12

1
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English

Total Units:8
Unit 2 (page 9 to 18), Unit 3 (page 19 to 30) , Unit 4 (page 31 to
41), Unit 6 (page 56 to 65), Unit 7 (page 66 to 76), Unit 8 (page
77 to 85), Unit 9 (page 86 to 98) , Unit 11 (page 108 to 119) , of
PCTB book including all Exercises, review and topics of
Grammar.
ّ
8ے
پنجاب کریکولم ای نڈ پیکسٹ یک بورڈ کی جماعت اول کی اردو کی کناب کے پہل

" 14  سبق،)151  یا145  "چوک میں لگی بت ناں "(ص فحہ بمبر13  ب معہ ن ظمیں اور سبق،اسناق

Urdu

Text

 یا158 ی نکی پھنالؤ " (ص فحہ ب مبر،  " ی نک پنو15  سبق،)157  یا152 دھنک"(ص فحہ ب مبر
)اور تما م مشقی سواالت۔167

Class

Subject

Mathematics

Syllabi for QAT

Chapter No 1 i.e.
Chapter No 2 i.e.
Chapter No 3 i.e.
Chapter No 5 i.e.

Page no 1 to 29
Page no 30 to 93
Page no 94 to 107
Page no 128 to 140

(All the exercises are included)

 اسناق( سبق12پنجاب کر یکو لم ا ی نڈ پیکسٹ یک بورڈ کی جماعت د و م کی واقفیت عا مہ کی کناب کے
)1،2،4،5،6،7،8،9،10،12،14،16 ب مبر

Waqfiyat-eAama
Class 2
English

اور تما م مشقی سواالت اور سرگرمناں۔

Total Units:9
Unit 1 (page 1 to 10), Unit 2 (page 11 to 19), Unit 3 (page 20 to
31), Unit 4 (page 32 to 41), Unit 6 (page 52 to 65), Unit 8 (page
76 to 85), Unit 9 (page 86 to 98), Unit 11 (page 108 to 116),
Unit 12 (page 117 to 127) of PCTB book including all Exercises,
review and topics of Grammar.
12 ے
پنجاب کریکولم ای نڈ پیکسٹ یک بورڈ کی جماعت دوئم کی اردو کی کناب کے پہل

Urdu

Text

" 15  سبق،)93 یا86  "صفا ئی کا رکھیں خ نال"(ص فحہ بمبر14 اسناق ب معہ ن ظمیں اور سبق
 " ایک سواری نڑی20  سبق،)102  یا94 شاری دی نا ای نا گھر ہے"(ص فحہ بمبر

Syllabi for QAT’s

2
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ی ناری"(ص فحہ بمبر  126یا  ، )133سبق  " 22بوٹ پنوٹ کی مونر کار" (ص فحہ بمبر  136یا
 )144اور تما م مشقی سواالت۔

قواید و انساء

کہای ناں

خ طوط

درچواستیں

مضامین

3

کلمہ اور مہمل  ،کلمہ اور اس کی اقسام ،اور درسی کناب کی مشق میں
سے گرا ب مر سے متعلقہ کوئی پھی سوال
ی نا شا کوا ،ات فاق میں نرکت ہے

ے ایک خط
ے کے لن
ے کی اطالع د پن
اپنی والدہ کو امنجان کے بتنج
لکھیں  ،والد صاحب کو ان کی خبریت دریافت کرنے کا خط لکھیں

Grammar

چ
چ
ے ھنی کی
ے ھنی کی درچواست  ،ضروری کام کے لن
پیماری کے لن
درچواست
مبرا گھر ،مبرا شکول ،مبری کناب  ،مبری کرسی  ،مبری مبز

Syllabi for QAT’s

Syllabus for QAT 2021-22
Syllabi for QAT

Page no 41 to 75
Page no 76 to 95
Page no 126 to 140
Page no 141 to 165
Page no 166 to 178

Chapter No 2 i.e.
Chapter No 3 i.e.
Chapter No 5 i.e.
Chapter No 6 i.e.
Chapter No 7 i.e.

Subject

Class

Mathematics

Including exercises, theory definitions and examples.
پنجاب کر یکو لم ا ی نڈ پیکسٹ یک بورڈ کی جماعت سو م کی واقفیت عا مہ کی کناب کے 12اسناق( سبق ب مبر

وا قفی ِت عا مہ

)1,2,3,4,5,7,8,9,11,13,14،15
اور تما م مشقی سواالت اور سرگرمناں۔

Lesson 1 (Page 1 to 11), Lesson 3 (Page 22 to 32) Lesson 4
(Page 33 to 46), Lesson 5 (Page 47 to 56), Lesson 6 (Page 57 to
67), Lesson 8 (Page 79 to 92), Lesson 9 (Page 93 to 102),
Lesson 11 (Page 112 to 127) of PCTB book including all
Exercises and topics of Grammar.
Comprehension Passage
Creative Writing
Paragraph Writing

English

Class 3

پنجاب کر یکو لم ا ی نڈ پیکسٹ یک بورڈ کی جماعت سوم کی اردو کی کناب کے  16اسناق
ب معہ ن ظمیں ( سبق بمبر )1,2,3,4,5,7,9,10,11,12,15،16،18،19،20،21

Text

اور تما م مشقی سواالت۔

ل فظ کی قسمیں ،کلمہ کی اقسام  ،اسم کی قسمیں ،اسم صفت ،اسم ضمبر،
قواعد انساء

تین زمانے  ،خالی جگہوں کو نر کریا اور درسی کناب کی مشق میں

Urdu

سے گرا ب مر سے متعلقہ کوئی پھی سوال۔

Grammar
درچواستیں

چ
ے ھنی کی درچواست ،پیماری کے
شادی میں سرکت کے لن
چ
ے ھنی کی درچواست،درچواست نرانے حصول سرپیفیکیٹ،
لن
درچواست ی نام ہ نلتھ آفیسر

4
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Syllabus for QAT 2021-22
ے،
ے کے لن
والد کے یام خط امنجان میں کامنائی کی ا طالع د پن
پ
ے نر شکریہ ادا کرنے کے
چجا کے یام خط گھڑی کا تحقہ ھنجن
خ طوط

ے،
ے کے لن
ے،دوست کے یام خط شادی کی دعوت د پن
لن
چ
ے
صیت سے جتن
ھونے پھا ئی کے یام خط نر ے دوسبوں کی ج
ے ،والدہ کے یام
ے کی یل قین کرنے کے لن
اور نڑھا ئی نر بوجہ د پن
ے
خط ان کی خبریت دریافت کرنے کے لن
ات فاق میں نرکت ہے،ی ناشا کوا،اتمایداری اچھی صفت ہے،

کہای ناں

ے،ال لچ نری یال ہے ،جیسا کرو گے ونسا پھرو
ہمیشہ سچ بولنا خا ہتن
گے ،غرور کا سر پنجا ،احسان کا یدلہ احسان

مضامین

5

مبرا گاؤں ،مبرا شکول،مبرا اسناد  ،گانے،صفا ئی،ہمارا وطن
یاکسنان ،مبرا پہبرین دوست ،منال چرا عاں ،ڈا کنا  ،کمتنو نر

Syllabi for QAT’s

Syllabus for QAT 2021-22
Class

Subject

Mathematics

Syllabi for QAT

Chapter No 1 i.e.
Chapter No 3 i.e.
Chapter No 5 i.e.
Chapter No 6 i.e.
Chapter No 7 i.e.

Page no 1 to 35
Page no 50 to 70
Page no 94 to 129
Page no 130 to 162
Page no 163 to 175

Including exercises, theory definitions and examples.
Science

Chapter # 1 to Chapter # 6 complete and Chapter # 9 (Pg#103
to 115) including exercises and examples.
Lesson 1 (page 1 to 12), Lesson 3 (page 22 to 33), Lesson 4
(page 34 to 44), Lesson 6 (page 55 to 66), Lesson 7 (page 67 to
77), Lesson 8 (page 78 to 86), Lesson 10 (page 98 to 100),
Lesson 12 (page 116 to 126), Lesson 13 (page 127 to 139)
of PCTB book including all Exercises and topics of Grammar.
Comprehension Passage
Creative Writing
Paragraph Writing

English
Class 4

Story Writing
 Thirsty crow
 The grapes are sour
 The dog and its shadow
Application Writing
 Application to the head of your institution for grant of leave
to attend a marriage
 Application to the head of your institution for sick leave
 Application to the head of your institution for an urgent
piece of work

اسناق ب معہ ن ظمیں اور سبق12 ے
پنجاب کریکولم ای نڈ پیکسٹ یک بورڈ کی جماعت چہارم کی اردو کی کناب کے پہل
" یاتیں18  سبق،)109 یا103 " حضرت فا طمتہ الزہرا رضی ﷲ تعالی عتھا (ص فحہ بمبر16

Urdu

Text

،)131 یا125 " را نے کا اخبرام" (ص فحہ بمبر19  سبق،)124 یا116 دایائی کی (ص فحہ ب مبر
 " یارتخی عمارتیں " (ص فحہ بمبر23  سبق،)142 یا140 ے " (ص فحہ بمبر
 " شان دار فیضل22سبق
) اور تما م مشقی سواالت۔152 یا143

Syllabi for QAT’s
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ک
ے کی اقسام  ،تین زمانے ،اسم صفت ،اسم ضمبر ،اسم یکرہ
جملہ  ،کلمہ و مہمل  ،لم

قواعد و انساء

 ،اسم معرفہ-

ہمارے ی نا رے رسول ﷺ ،کمتنونر ،ڈاکنا ،منال چرا عاں ،مبرا پہبرین
مضامین

دوست ،ورزش کے فا یدے ،صفائی ،ہمارا وطن  ،عند ال ف طر۔

والد کے یام خط لکھیں اور اپنی کامنائی کی اطالع دیں ،والدہ کے یام
خط لکھیں اور اپنی صحت کے یارے میں ی نا تیں ،نڑے پھا ئی کے
یام خط لکھیں اور سب گھر والوں کی خبریت ی نا تیں ،ماموں کے یام خط
لکھیں اور ایکی خبریت دریافت کر یں ،چھو نے پھا ئی کے یام خط
خ طوط

لک
ے کی یل قین کریں ،دوست کے یام خط
صیت سے جتن
ھیں اور نری ج
لکھیں اور پھا ئی کی شادی میں آنے کی دعوت دیں ،چجا کے یام تحقہ

Grammar

ے نر شکریہ کا خط لکھیں۔ دوست کے یام خط لکھیں اور اسے یاس
ملن
ہونے نر منارک یاد دیں۔

ال لچ نری یال ہے ،کو شش کرو آچر کامناب ہو خا ؤ گے ،ات فا ق میں نرکت
کہای ناں

ہے ،اتمان داری اچھی صفت ہے ،جیسا کرو گے ونسا پھرو گے،
چھوٹ کی سزا  ،غرور کا سر پنجا ،سچ ہے ہمدردی نڑی اچھی خبز ہے۔

درچواست نرا نے رحصت ضروری کام ،درچواست نرا نے رحصت
درچواستیں

پیماری ،درچواست نرا نے رحصت سرکت شادی  ،درچواست نرا نے
حصول سرپیفیکیٹ-

7
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Class

Subject

Mathematics

Class 5

General
Knowledge

Syllabi for QAT

Chapter No 1 i.e.
Chapter No 2 i.e.
Chapter No 4 i.e.
Chapter No 5 i.e.
Chapter No 7 i.e.
Chapter No 8 i.e.
Chapter No 9 i.e.

Page no 1 to 29
Page no 30 to 41
Page no 57 to 85
Page no 86 to 109
Page no 116 to 148
Page no 149 to 161
Page no 162 to 174

Including exercises, theory definitions and examples.
75 % of PCTB syllabus
Chapter No 1 i.e. Page no 1 to 19
Chapter No 2 i.e. Page no 20 to 32
Chapter No 3 i.e. Page no 33 to 48
Chapter No 5 i.e. Page no 59 to 71
Chapter No 6 i.e. Page no 72 to 90
Chapter No 8 i.e. Page no 111 to 123
Chapter No 9 i.e. Page no 124 to 134
(All the exercises are included)

Syllabi for QAT’s

8

Syllabus for QAT 2021-22

Lesson 1 (page 1 to 11), Lesson 2 (page 12 to 24) ,
Lesson 3 (page 25 to 34),
Lesson 4 (page 35 to 44), Lesson 5 (page 45 to 53), Lesson 8
(page 75 to 83), Lesson 9 (page 84 to 95) , Lesson 10 (page 96
to 108) , Lesson 11 (page 109 to 117) , Lesson 12 (page 118 to
126) of PCTB book including all Exercises and topics of
Grammar.
Comprehension Passage
Creative Writing
Paragraph Writing

English

Letter Writing
 Letter to father about success in examination
 Letter to uncle thanking him for the gift
 Letter to father about mother’s illness
 Letter to friend condoling him/her mother’s death
Story Writing
 Thirsty crow
 The grapes are sour
 The dog and its shadow
 An old farmer and his sons
 A foolish stag
 Hare and tortoise
Application Writing
 Application to the head of your institution for grant of
leave to attend a marriage
 Application to the head of your institution for sick leave
 Application to the head of your institution for an urgent
piece of work
 Application to the head of institution for the issuance of
leaving certificate

 اسناق ب معہ15 ے
پنجاب پیکسٹ یک بورڈ کی جماعت پنجم کی اردو کی کناب کے ( پہل

Text

Urdu

-)تمام مشقی سواالت شامل ہیں150 یا144  ص فحہ ب مبر21 ( سبق ب مبر

ک
ے کی
 جمل، اسم کی اقسام،ے کی اقسام
 لم،  کلمہ مہمل، ل فظ جملہ،چرف
Grammar

Syllabi for QAT’s

،)128 یا122  ص فحہ ب مبر18  ( سبق ب مبر،)108 یا1 مشقی سواالتص فحہ ب مبر، ن ظمیں

- اسم ضمبر، فعل کی اقسام، اسم صفت،قسمیں

قواعد و انساء

9
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ﷲ ایک ہے ،حضرت محمد ﷺ ،مبری نسندیدہ کناب ،
علم کے فایدے  ،فاید اعظم  ،ورزش کے فایدے ،مبرا پہبرین
مضامین

دوست ،مبرا وطن ،مبرا گاؤں  ،صنح کی سبر  ،مجیت کی عظمت،
صفائی ،نڑوں کی اطاعت ،کمتنونر کی اہمیت ،ہمارا شکول -

ے ،والد کے
ے کا شکریہ ادا کرنے کے لن
چجا کے یام خط تحف
ے کے
یام خط امنجان میں کامناب ہونے کی اطالع د پن
ے ،نڑے پھائی کے
ے،والدہ کے یام خط پیمار نرسی کے لن
لن
ے'' ،ماموں کے یام خط
یام خط ''خبریت معلوم کرنے کے لن
خ طوط

ے'' چھونے پھا ئی کے یام خط
''خبریت معلوم کرنے کے لن
ے ،دوست کے یام
نڑھائی میں جمیت کی یل قین کرنے کے لن
ے،دوست کے
خط نڑے پھائی کی شادی میں سمولیت کے لن
ے ،دوست
ے کے لن
یام خط امنجان میں کامنائی نر منارکناد د پن
ے-
کے یام خط چھت نا ں گاؤں میں گزا رنے کے لن

چھوٹ کی سزا ،اللخی کنا ،دوست وہ چو مصتیت میں کام آنے
کہای ناں

ے ہیں ،ات فاق میں نرکت ہے ،اتمایداری کا صلہ،
،ایگور کھن
احسان کا یدلہ احسان۔

10
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 درچواست نرانے رحصت،درچواست نرانے فیس معافی
،پیماری درچواست نرانے مدرسہ چھوڑنے کا سرپیفیکیٹ
 درچواست نرا نے،درچواست نرانے روک پھام ویا ئی امراض

درچواستیں

ے
 ہ نڈ ماسبر کے یام درچواست دویارہ دا خل،رحصت ضروری کام
ے۔
کے لن

Class

Subject

Mathematics
Class 6

Syllabi for QAT

Chapter No 1 i.e. Page no 3 to 13
Chapter No 2 i.e. Page no 14 to 24
Chapter No 3 i.e. Page no 25 to 44
Chapter No 5 i.e. Page no 58 to 64
Chapter No 6 i.e. Page no 65 to 73
Chapter No 8 i.e. Page no 86 to 97
Chapter No 9 i.e. Page no 97 to 103
Chapter No 10 i.e. Page no 104 to 123
Chapter No 11 i.e. Page no 124 to 137
Chapter No 12 i.e. Page no 138 to 156

Including exercises, theory definitions and examples.
General
Science

Syllabi for QAT’s

Chapter # 1, Chapter # 2, Chapter # 3, Chapter # 4, Chapter # 5,
Chapter # 8, Chapter # 9 and Chapter # 10, Chapter No 12,
Complete including exercises, examples and activities.

11
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English

Syllabi for QAT’s

Lesson 1 (page 1 to 12), Lesson 2 (page 13 to 23) , Lesson 3
(page 24 to 36) , Lesson 5 ( page 48 to 62), Lesson 6 (page 63 to
74) , Lesson 7 (page 75 to 84) , Lesson 9 (page 92 to 101) ,
Lesson 11(page 115 to 125) , Lesson 13 (page 136 to 148) of
PCTB book including all Exercises and topics of Grammar.
Review exercise no 1 (Page 45 to 47), Review exercise no2
(page 102- to 104) are also included.
Comprehension Passage
Creative Writing
Summary Writing
Letter writing:
 Letter to friend about your activities in school
 Letter to friend thanking him for coming to your birthday
party
 Letter to friend telling him about how you spent your
summer vacations
 Letter to father telling him about your performance in
exams
 Letter to friend telling him about your Eid Millan Party
 Letter to father for money.
 Letter to friend congratulating him on his success.
Essay writing:
 What you did this morning before coming to school
 Person you admired in your childhood
 What you do in a Park
 Land Pollution
 The People of Kalash Valley
 Night
 My Best Teacher
 My First Day at School
 My Best Friend
 My Exams
 Sportsmanship
 My Favorite Game
 The Seasons I like the Most
 The Rainbow
 Uses and Benefits of latest inventions
Story writing:
 Greed is curse
 The grapes are sour
 Nature cannot be changed
 A good beginning makes a good end
 Where there is a will, there is a way
 Union is strength
Dialogue writing:

12
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A dialogue between Student and new Teacher.
A dialogue between Father and Son on throwing litter in a
park.
A telephonic dialogue between two friends.
A dialogue between two friends planning to see a show on
“Quaid and Our Pakistan”.
A dialogue between two students on guiding the new
student about different places in school.
A dialogue between two friends about performance in Class
room Test.
A dialogue between Mother and Son on getting ready for
school.
A dialogue between two friends about Sports and Games.

 اسناق اور ن ظمیں (ص فحہ بمبر16 ے
 پنجاب پیکسٹ یک بورڈ کے پہل، اردو جماعت ششم
Text

 سبق،)114  یا1 08 (ص فحہ ب مبر21 سبق بمبر، )102  یا97(ص فحہ بمبر19 سبق ب مبر، )85  یا1
)ب معہ تمام مشقی سواالت ۔132  یا1 28 (ص فحہ ب مبر24 ب مبر
 اسم مشبق اور اشکی، اسم معرفہ اور اسم یکرہ کی اقسام،اسم کی اقسام
الفاظ،واخدجمع،چرف کی اقسام-  فعل ماضی کی اقسام،اقسام

Urdu

قواعد و انساء

مذکر مویث،الفاظ مبرادف،میضاد

Grammar

ے والد صاحب کے یام ایک خط تحرنر کریں حس میں ان کو شالگرہ
ا پن
کی منارک یاد دیں۔
ے نر شکریہ کا ایک خط
ے پھائی کے یام کنابوں کا تحقہ ملن
ا پن

خ طوط

لکھیں ۔

Syllabi for QAT’s

13

Syllabus for QAT 2021-22
اپنی والد ہ صاحتہ کے یام ایک خط تحرنر کریں حس میں ان کی صحت
کے یارے میں دریافت کنا گنا ہو۔
دوست کے یام خط حس میں امنجان کی کامنائی کی منارک یاد دی گنی
ہو-
ے نر چجا کے یام شکریہ کا خط-
گھڑی کا تحقہ ملن
نڑے پھائی کے یام ایک خط لکھیں حس میں اسے پہلی سہ ماہی
ے کے یارے میں م طلع کریں-
کے امنجان کے بتنج
رسندیں

رسند یایت وصولی فیمت کمتنونر ،رسند راہداری ،رسند یایت ماہایہ وظیقہ
ہ نڈ ماسبر صاحب کے یام درچواست نرانے ضروری کام
ہ نڈ ماسبر صاحب کے یام درچواست نرانے فیس معافی

درچواستیں

ہ نڈ ماسبر صاحب کے یام درچواست نرانےرحصت سمولیت شادی
ے کے خالف شکایت کی درچواست
بوسٹ ماسبر کے یام ڈا کن
ہ نڈ ماسبر صاحب کے یام درچواست نرانے حصول وظیقہ
ہمارے ی نارے رسول صلی اللہ علتہ وشلم ،عالمہ اف نال رجمتہ اللہ علتہ ،
فاید اعظم رجمتہ اللہ علتہ ،

مضامین

ی نارا وطن یاکسنان ،ہمارا شکول  ،مبرا پہبرین اسناد  ،وفت کی یای ندی ،
علم کے فایدے ،والدین کی خدمت ،نرشات کاموسم ،ماچولنائی آلودگی،
ے-
شابیس کے کر سم
کسی یارتخی مفام کی سبر
سچ کی نرکت  ،چوشامد نری یال ہے ،احسان کا یدلہ احسان،

کہای ناں

جیسا کرو گے ونسا پھرو گے ،ات فاق میں نرکت ہے،
دوست وہ چو مصتیت میں کام آنے۔
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Class

Subject

Mathematics

Syllabi for QAT

Chapter No 1 i.e. Page no 3 to 19 E.M
Chapter No 2 i.e. Page no 20 to 36 E.M
Chapter No 4 i.e. Page no 46 to 58 E.M
Chapter No 5 i.e. Page no 59 to 75 E.M
Chapter No 6 i.e. Page no 76 to 87 E.M
Chapter No 7 i.e. Page no 88 to 98 E.M
Chapter No 8 i.e. Page no 99 to 116 E.M
Chapter No 10 i.e. Page no 124 to 140 E.M
Chapter No 12 i.e. Page no 156 to 173 E.M
Chapter No 13 i.e. Page no 174 to 182 E.M

Including exercises, theory definitions and examples.
75 % of PCTB syllabus
General
Science
Class 7

English

Syllabi for QAT’s

Chapter No 1, Chapter No 2, Chapter No 3, Chapter No 4, Chapter
No 5, Chapter No 7, Chapter No 8, Chapter No 10
and Chapter No 11
Complete including exercises, examples and activities.
Lesson 1 (page 1 to 14) , Lesson 2 (page 15 to 27) , Lesson 3
(page 28 to 39), Lesson 5 (page 53 to 65) , Lesson 6 (page 66 to
79) , Lesson 7 (page 80 to 88) , Lesson 9 (98 to 107), Lesson 10
(page 113 to 125), Lesson 13 (page 150 to 162) , Lesson 14
(page 163 to 173) of PCTB book including all Exercises and
topics of Grammar. Review Exercise no 1 (Page 48 to 52),
Review Exercise no 2 (Page 108 to 112) are also included.
Comprehension Passage
Creative Writing
Summary Writing
Letter Writing
 Letter to your friend to invite him/ her in summer vacations
 Letter to your friend to invite him/ her to your birthday party
 Letter to your father for money
 Letter to your uncle thanking him for the gift
Application writing:
 Application to headmaster/ headmistress for sick leave.
 Application to headmaster/ headmistress for urgent
piece of work.
 Application to headmaster/ headmistress for fee
concession.
15
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Application to headmaster/ headmistress for leave to
attend marriage.
Story Writing:
 Where there is a will there is a way/ He who seeks, finds
 Greed is a curse
 The grapes are sour
 An oily tongue seldom fails
 Slow and steady wins the race
 Tit for tat
 Do good have good
Paragraph writing:
 What you do everyday
 My Village
 Our Festivals
 Rainfall/ A rainy day
 How do I clean my room?
 The game I like the most
 A road side accident
 A visit to a Hospital
 A visit to Murree
 Quaid-i-Azam: Father of Nation
 My Favourite Hobby
 My dream of Life
 My school Library
 Science is a Blessing
Dialogue writing:
 Dialogue between two friends about honesty
 Dialogue between two friends about the crop of the year
 Dialogue between two friends about road safety
 Dialogue between two friends Borrowing a camera
 Dialogue between customer and booking clerk of a tourist
company
 Dialogue between two friends discussing their activities
Dialogue between two friends on Dengue fever
ہ
مشقی،  اسناق ب معہ ن ظمیں17 ے
 کے ( پہل،  پنجاب پیکسٹ یک بورڈ، اردو جماعت فیم

Urdu

Text

-) تمام مشقی سواالت شامل ہیں139 یا133

Grammar

Syllabi for QAT’s

ص فحہ بمبر2 4( سبق بمبر، )128 یا122 ص فحہ بمبر2 2( سبق بمبر، )94 یا1 سواالتص فحہ بمبر

،  اسم صفت اور اس کی اقسام،اسم معرفہ اور اسم یکرہ کی اقسام

قواعد و انساء
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اسم صفت کے درجے  ،اسم ضمبر  ،فعل کی اقسام ی ناوٹ کے لجاظ
سے-
ے دوست کے یام ایک خط -
والد کی پیمار نرسی کے لن
ے کا
ے اپنی والدہ صاحتہ سے اخازت لتن
تفرتخی سفر نر خانے کے لن
ایک خط
اپنی پہن کے یام ایک خط حس میں اس کی صحت کے یارے میں
خ طوط

دریافت کنا گنا ہو-
ے
ےکے لن
موسم گرما کی تعطنالت میں الہور کی سبر کی دعوت د پن
دوست کے یام خط-
ے چھوئی پہن کے یام خط
ے کے لن
ے کی دعوت د پن
صنعنی تمانش دیکھن
ے دوست کے یام خط ۔
شکول کی کارکردگی کے یارے میں ا پن
ے ہ نڈ ماسبر صاحب کے
ے کے لن
شکول چھوڑنے کا سرپیفیکیٹ لتن
یام درچواست
ہ نڈ ماسبر صاحب کے یام درچواست نرانے فیس معافی

درچواستیں

ہ نڈ ماسبر صاحب کے یام درچواست نرانے دویارہ داخلہ
ے بوتین کونسل کے یاطم کے یام
ے کی صفائی کروانے کے لن
مج ل
درچواست
ہ نڈ ماسبر صاحب کے یام درچواست نرانےرحصت سمولیت شادی-
عالمہ محمد اف نال رجمتہ اللہ علتہ  ،فاید اع ظم رجمتہ اللہ علتہ  ،ی نا را
وطن یاکسنان ،
ی ندرسنی ہزار تعمت ہے -علم کے فایدے ،کرکٹ منچ کا آیکھوں

مضامین

دیکھا خال،
ورزش کے فایدے  ،وفت کی یای ندی ،اسناد کا مفام ،کفایت شعاری،
،میت کی ع ظمت-
نرشات کا موسم ،صنح کی سبر ج

17
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، جمیت کا پھل ضرور ملنا ہے، چوشامد نری یال ہے، غرور کا سر پنجا
، چھوٹ کا اتجام نرا ہویا ہے،ات فاق میں نرکت ہے

کہای ناں

- سچ میں نرکت،جیسا کرو گے ونسا پھروگے

Class

Subject

Syllabi for QAT

Mathematics

Chapter No 1 i.e. Page no 1 to 15
Chapter No 2 i.e. Page no 16 to 38
Chapter No 3 i.e. Page no 39 to 53
Chapter No 5 i.e. Page no 89 to 97
Chapter No 7 i.e. Page no 122 to 135
Chapter No 8 i.e. Page no 136 to 149
Chapter No 9 i.e. Page no 150 to 167
Chapter No 10 i.e. Page no 168 to 178
Chapter No 11 i.e. Page no 179 to 187
Including exercises, theory definitions and examples.

General
Science

English
Class 8

Syllabi for QAT’s

Chapter # 1,2,3,4,5,6,7,9 and 11 complete including exercises,
examples and activities.
Lesson 1 (page 1 to 5) , Lesson 2 (page 6 to 13) , Lesson 3 (page
14 to 18) , Lesson 5 (page 27 to 31) , Lesson 6 (page 32 to 37) ,
Lesson 7 (page 38 to 45) , Lesson 9 (page 55 to 59) , Lesson 10
(page 60 to 64) , Lesson 13 (page 75 to 79) , Lesson 14 (page 80
to 87) of PCTB book including all Exercises and topics of
Grammar. Review Exercise no 1 (Page 24 to 26) and Review
Exercise No 2 (Page 52 to 54) are also included.
Comprehension Passage
Creative Writing
Summary Writing
Story Writing
 Where there is a will, there is a way/He who seeks finds.
 Greed is a curse.
 The Grapes are sour.
 Don’t be fooled by flattering.
 Slow and steady wins the race.
 All that glitters is not Gold
 The Wolf and the Lamb.
 Union is strength.
18
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 A friend in need is a friend indeed.
 Honesty is the Best Policy.
Paragraph Writing:
 Journey by bus / A Railway Journey/ Journey by train
 Visit to a Park
 Prayer to Allah
 Puppet Show
 A morning walk
 Importance of Justice
 Uses and abuses of mobile phone
 An Accident


The Holy Prophet Muhammadﷺ

 Quaid-e- Azam
 Allama Iqbal
 The Life of a Policeman
 A visit to the Zoo
 Sports and Games
 My Father
Letter Writing:
 Letter to friend telling him about exhibition held in school
 Letter to father asking for money
 Letter to father/ mother telling him/ her about your progress in
studies
 Letter to father telling him about your mother’s illness
 Letter to uncle thanking him for birthday present
 Letter to mother describing your illness and recovery
 Letter to younger brother advising him to take greater interest
in studies
 Letter to friend congratulating him/her on his/ her success in
the examination
 Letter to friend condoling the death of his/ her mother.
 Letter to friend requesting him to spend holidays with you
Dialogue Writing:
 Dialogue between two friends discussing about a cartoon
movie
 Dialogue between two friends talking about a recently held
cricket match

Syllabi for QAT’s
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ے (  17اسناق ب معہ ن ظمیں
اردو جماعت ہشیم ،پنجاب پیکسٹ یک بورڈ کے پہل
،مشقی سواالتص فحہ بمبر 1یا  (، ،)113سبق ب مبر2 1ص فحہ ب مبر 127یا  (، ،)133سبق ب مبر25

Text

ص فحہ بمبر 153یا ) 159

اسم کی اقسام ی ناوٹ کے لجاظ سے،مضدر کی اقسام یلجاظ
قواعد و انساء

معنی،اسم ذات کی اقسام،اسم صفت اور اس کی اقسام ،مرکب
یاقص کی اقسام،چرف اور چرف کی اقسام-
ے والد کے یام
ے ا پن
شاالیہ امنجان میں کامنائی کی اطالع کے لن
خط لکھیں ،والدہ کے یام ایک خط تحرنر کریں حس میں ان کی
Urdu

ے نر چجا کے یام
پیماری کی اطالع نر مزاج نرسی کی گنی ہو ،تحقہ ملن
شکریہ کا خط لکھیں ،چھونے پھائی کے یام خط لکھیں حس میں
خ طوط

Grammar

اسے نڑھائی کی یل قین کی گنی ہو ،نڑےپھائی کے یام خط لکھیں
حس میں اسے امنجان میں شایدار کامنائی کی منارک یاد دیں،
ے اپنی والدہ صاحتہ سے اخازت
تفرتخی سفر نر خانے کے لن
ے کا ایک خط لکھیں ،اپنی سہنلی کے یام ایک خط لکھیں
لتن
حس میں اس کی صحت کے یارے میں دریافت کنا گنا ہو،والدہ
کی وفات نر دوست کے یام تعزیت کا خط لکھیں-

20
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ے ہ نڈ ماسبر صاحب
ے کے لن
شکول چھوڑنے کا سرپیفیکیٹ لتن
کے یام درچواست لکھیں  ،شادی میں سرکت کرنے کے
ے ہ نڈ ماسبر صاحب کے یام درچواست لکھیں  ،ہ نڈ ماسبر
لن
صاحب کے یام درچواست نرانے فیس معافی لکھیں ،ہ نڈ ماسبر
درچواستیں

ے کی
صاحب کے یام درچواست نرانے دویارہ داخلہ لکھیں ،مجل
ے بوتین کونسل کے یاطم کے یام
صفائی کروانے کے لن
ے وایڈا
درچواست لکھیں ،سبریٹ الی ییس کے پہبر اپت طام کے لن
حکام کے یام درچواست  ،ہ نڈ ماسبر صاحب کے یام مدرسہ

ے درچواست -
ے کے لن
چھوڑنے کا سرپیفیکیٹ لتن

ہمارے ی نارے رسول صلی اللہ علتہ وشلم  ،عالمہ محمد اف نال ،
فاید اعظم رجمتہ اللہ علتہ  ،ی نا را وطن یاکسنان  ،ی ندرسنی ہزار
مضامین

تعمت ہے -علم کے فایدے ،کرکٹ منچ کا آ یکھوں دیکھا
خال ،ورزش کے فایدے  ،وفت کی یای ندی ،اسناد کا مفام،
کفایت شعاری ،نرشات کا موسم ،صنح کی سبر ،والدین کی خدمت،
ایک دلچسپ سفر ،دپہائی زیدگی-
غرور کا سر پنجا ہویا ہے  ،چوشامد نری یال ہے ،جمیت کا پھل ضرور
ملنا ہے ،ات فاق میں نرکت ہے ،چھوٹ کا اتجام نرا ہویا

کہای ناں

ہے،ال لچ نری یال ہے،
 ،جیسا کرو گے ونسا پھرو گے ،ہمدردی عنادت کی روح ہے،
احسان کا یدلہ احسان-
Syllabi for QAT
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Mathematics (Arts)

Chapter No 1 i.e. Page no 1 to 30
Chapter No 2 i.e. Page no 31 to 42
Chapter No 6 i.e. Page no 135 to 174
Chapter No 7 i.e. Page no 175 to 194
Chapter No 8 i.e. Page no 195 to 220
Chapter No 9 i.e. Page no 221 to 248
Chapter No 10 i.e. Page no 249 to 290

Chapter # 1 to Chapter # 7 complete including all definitions,
examples and exercises

Chapter No 1 i.e. Page no 1 to 32
Chapter No 2 i.e. Page no 33 to 56
Chapter No 3 i.e. Page no 37 to 74
Chapter No 4 i.e. Page no 75 to 96
Chapter No 5 i.e. Page no 97 to 113
Chapter No 7 i.e. Page no 130 to 144
Mathematics(Science) Chapter No 9 i.e. Page no 168 to 184
Chapter No 10 i.e. Page no 185 to 198
Chapter No 12 i.e. Page no 210 to 217
Chapter No 13 i.e. Page no 218 to 227
Chapter No 14 i.e. Page no 228 to 237
Chapter No 16 i.e. Page no 244 to 251

Biology

Chemistry
Class 9

Physics

Syllabi for QAT’s

Including all definitions, examples, theorems, corollaries, and
exercises.
Chapter # 1 to Chapter #5 and Chapter#7 (Pg# 117 to 138),
Chapter #9 (Pg# 171 to 208) complete including exercises
and examples.
Chapter # 1,2,3,4,5 and 7 complete including exercises and
examples
Chapter No 1 i.e. Page no 1 to 25 E.M Page no 1-25 U.M
Chapter No 2 i.e. Page no 26 to 54 E.M Page no 26-53 U.M
Chapter No 3 i.e. Page no 55 to 83 E.M Page no 54-83 U.M
Chapter No 5i.e. Page no 106 to116 E.M Page no109-119 U.M
Chapter No 6i.e.Page no 117 to 142 E.M Page no120-148 U.M
Chapter No 8i.e. Page no167 to 192 E.M Page no175-203 U.M
Complete including exercises and examples.
22
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Computer Science

General Science

English

Syllabi for QAT’s

Chapter # 1 to Chapter # 3 complete including exercises and
examples.
Topic No. 1.1 to 4.7 and Topic No. 6.1 to 6.3 from the content
book
Lesson 1 (page 1 to 11), Lesson 2 (page 12 to 20) , Lesson 3
(21 to 31) , Lesson 4 (page 32 to 45) , Lesson 6 (page 62 to
72) , Lesson 8 (page 81 to 88) , Lesson 10 (page 104 to 110),
Lesson 11 ( page 111 to 122), Lesson 12 (page 123 to 133) of
PCTB book including all Exercises and topics of Grammar.
Review exercises (page 46 to 49, page 89 to 92, and page 134
to 137) are also included.
Translation
 Paragraph from English to Urdu
 Sentences from Urdu to English
Punctuation
Correct form of verb
Correct spellings
Idioms
Active passive voice
Comprehension of a passage
Summary writing
Paraphrase
Common Errors
Story Writing
 The Kindness of Holy Prophet (P.B.U.H)
 Robbers Turn good citizens
 The donkey trapped in his own trick
 The foolish stag
 A friend in need is a friend indeed
 Haste Makes Waste
 A big reward
 The tailor and the elephant
Stories in outlines
 Greedy dog
 The grapes are sour
 The merchant and a horse
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 The greedy man and tiger
 Union is strength
 The lion and the kind man
 A farmer and his sons
Letter Writing:
 Letter to mother who is worried about your health.
 Letter to father asking him about your mother’s health.
 Letter to sister congratulating her on success in
Examination.
 Letter to mother about the test you have just taken.
 Letter to father requesting him to send some extra
funds.
 Letter to brother about the importance of the study of
science subjects.
 Letter to friend congratulating him/ her on her
birthday.
 Letter to friend requesting him/ her to spend his / her
spring holidays with you.
 Letter to friend congratulating him on the marriage of
his sister.
 Letter to friend requesting him / her to lend some
books.
Dialogue Writing:
 Between a political activist and a teenager on importance
of patriotism
 Between a teacher and a student
 Between two students regarding prayers

 اسناق7 ے
اردو نرا نے جما عت پہم(پنجاب پیکسٹ یک بورڈ) کے (حصہ نبر میں سے پہل
Text

پنوستہ رہ سحر سے امن ِد پہار رکھ، تعت،) شامل ہیں (ن ظمیں =جمد55 یا2 ب مع مشقی سواالتص فحہ بمبر
لگنا پہیں ہے دل مرا، رخ وزلف نر خان کھویا کنا،(غزلیں =ہشنی اپنی خناب کی سی ہے، )"
ش
 نسر تح اور مکمل مشقی سواالت شامل ہیں۔،اچڑے دیار میں ")ب معہ لیس اردو

Urdu

 ن ظموں اور غزلوں،ے گنی کہا پنوں
کا ی یتیٹ یک کےقوا عد و انساء کے آرپیکلز اونر د پن
Grammar

Syllabi for QAT’s

میں موچود ہوں گے وہ تمام شامل ہوں گے۔
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واخد جمع

(قوا عد و انساء پنجاب پیکسٹ بورڈ)

الفاظ میضاد

(قوا عد و انساء پنجاب پیکسٹ بورڈ)
ے ،والدہ کے یام
ے کے لن
والد کے یام امنجان میں کامنائی کی اطالع د پن
ے ،نڑے پھا ئی کے یام  ،آیا کے یام ،چجا
خبریت دریافت کرنے کے لن
کے یام  ،چھونے پھا ئی کے یام  ،دوست کے یام یا راصگی خیم کرنے

خ طوط

ے
کے لن
ے
سہنلی کے یام  ،دوست کے یام پہن /پھا ئی کی شادی کی دعوت د پن
ے ،یا چر کیب کے یام
کے لن
مرتض اور طتیب
دکایدار اور چریدار
دو دوسبوں کے درمنان مالوٹ کے مو صو ع نر
دو دوسبوں کے درمنان منچ نر پیضرہ
دو دوسبوں کے درمنان میس نات کے ت قضایات نر
دو ہم جما عنوں کے درمنان رسوت کے مو صوع نر

ے
مکا لم

اسناد اور طلتہ کے درمنان یا ر تخ یاکسنان کے موصوع نر
دو ہم جما عنوں کے درمنان بت نگ یازی کے مو صو ع نر
دو ہم جما عنوں کے درمنان وفت کی یای ندی نر
دو ہم جما عنوں کے درمنان قصول چرچی نر
دو دوسبوں کے درمنان ستیما بتنی کے قوا ید و ت قضایا ت نر
دو دوسبوں کے درمنان یلیٹ فارم سے رحصنی کے مو صو ع نر

م
ہویل میں ( یتنحر اور مہمان کے درمنان)
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چ
◄ ہ نڈ ما سبر صاحب سے ھنی کی درچواست
◄پیماری کی درچواست
درچواست

◄فیس معافی کی درچواست
ے درچواست
◄سر پیفیکیٹ کے حصول کے لن
ے درچواست
◄صفا ئی کے لن
ے کی شکا یت
◄ڈا کن
◄سبر کا گھر
◄گندڑ کی مکا ری
ے
◄حس کا کام اسی کو شا چھ
◄قوم کی خاطر ای نار
◄ سچ کی نرکت
◄ات فا ق میں نرکت

کہای ناں

◄یا ات فا فی کا اتجام
◄چھوٹ کی سزا
◄عفلمند پنوی
◄دودھ میں یائی
◄ہرئی کی دعا
◄اتضاف
◄بتنو تچوڑ
◄یادان کی دوسنی
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Class

Subject

Mathematics
(Arts)

Mathematics
(Science)

Syllabi for QAT
Chapter No 1 i.e. Page no 3 to 36
Chapter No 2 i.e. Page no 37 to 58
Chapter No 4 i.e. Page no 87 to 108
Chapter No 5 i.e. Page no 109 to 128
Chapter No 7 i.e. Page no 177 to 222
Chapter No 9 i.e. Page no 249 to 276
Chapter No 10 i.e. Page no 277 to 290
Including exercises, theory definitions and examples.
Chapter No 1 i.e. Page no 1 to 16
Chapter No 2 i.e. Page no 17 to 48
Chapter No 4 i.e. Page no 74 to 84
Chapter No 5 i.e. Page no 85 to 106
Chapter No 6 i.e. Page no 107 to 144
Chapter No 7 i.e. Page no 145 to 170
Chapter No 8 i.e. Page no 171 to 178
Chapter No 9 i.e. Page no 179 to 188
Chapter No 13 i.e. Page no 221to 240
Including exercises, theory definitions and examples.

Chemistry

Biology

Class 10
Physics

Chapter # 9,10,11,12,13 and 16 complete including exercises and
examples
Chapter # 10 to Chapter # 16 complete including exercises and
examples.

Chapter No 10 i.e.
Chapter No 11 i.e.
Chapter No 12 i.e.
Chapter No 14 i.e.
Chapter No 15 i.e.
Chapter No 16 i.e.

Page no 1 to 18 E.M
Page no 19 to 35 E.M
Page no 36 to 67 E.M
Page no 90 to 117 E.M
Page no 118 to 138 E.M
Page no 139 to 154 E.M

Complete including exercises and examples.

Computer
Science

Chapter # 1 to Chapter # 5 complete including exercises and examples.

General Science
Syllabi for QAT’s
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Topic No. 7.1 to 9.6 and Topic No. 10.1, 10.5, 10.6, 10.7,10.10, 10.11,
10.12 from the content book

Lesson 1 (page 1 to 14), Lesson 2 (page 15 to 26), Lesson 3 (27 to 36),
Lesson 4 (page 37 to 49), Lesson 6 (page 67 to 78) , Lesson 8 (page 91
to 100), Lesson 10 (page 118 to 127) , Lesson 11 (page 129 to 138) ,
Lesson 13 (149 to 159) to 148) of PCTB book including all Exercises
and topics of Grammar. Review exercises (page 50 to 54, page 101 to
105 and page 160 to 163) are also included.
Translation
 Paragraph from Urdu To English
 Paragraph from English to Urdu

English

Punctuation
Correct form of verb
Pair of words
Direct and Indirect Narration
Comprehension of a passage
Summary writing
Paraphrase
Synonyms/antonyms
Correct Spellings
Paragraph Writing :
 My School
 Girl Guides
 A Visit To a Museum
 Fashions
 A River in Flood
 A Dream
 How to keep our town clean
 An industrial Exhibition
Paragraph Exercises with Hints:
 A Fortune-teller
 Basant
 A Picnic
 A Visit To An Historical Place
 A Visit To The Zoo
 Allama Iqbal
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Essay Writing:
 My Last day at School
 Sports and Games
 My House
 Courtesy
 Libraries
 Health
 The Monsoon/ A Rainy Day
 A Scene at Railway Station
 A Hockey Match
 A Cricket Match
 A True Muslim
Essays in Outlines:
 My Favourite book
 My Ambition
 My Hobby

ے
اردو نرا نے جما عت دہم (پنجاب پیکسٹ یک بورڈ) (حصہ نبر میں سے مرزا محمد شعند یا مجھ
مش
م
ص
نظ
س
دان کریال
مبرے دو بوں سے تجاؤ فحہ بمبر 13یا  )58تمام قی سواالت شا ل ہیں ( میں =من ِ

میں گرمی شدت  ،فاطمہ پی ِت عندﷲ،کسان،مال گودام روڈ") (غزلیں =مصتیت پھی راحت فزا ہو

Text

ش
ے ہیں ")ب معہ لیس اردو،
گنی ہے،آدمی آدمی سے ملنا ہے،یہ فحر بو خاصل ہے ،نرے ہیں کہ پھل
نسر تح اور مکمل مشقی سواالت شامل ہیں۔

عنارت میں نشبتہ  ،اسنعا رہ  ،مجاز مرشل  ،کنایہ  ،صنا تع کی نسایدہی کریا  ،مت ندا اور خبر کے

Urdu

ت
ے چوالے سے نرکیب تچوی
ے کی ف طتع کریا ،جملہ اسمتہ ،جملہ فعلتہ اور ا شک
چوالے سے جمل

قواید و انساء کریا ،جملہ معبر ضہ کے چوالے سے علط قفرات کی درسنگی ،ذومعنی الفا ظ کی پہجان کریا اور Grammar
عنارت سے ذومعنی الفاظ کی نسایدہی کریا ،اردو زیان اور مخ نلف ایداز ی ناں ،ہیت کے

چوالے سے ن ظم اور غزل کے فرق کو سمجھنا۔
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◄زم زم ،عالمہ محمد اف نال ،فا یدا عظم ،بو م آزادی ،عندین ،جمیت کی نر کتیں،

ع
حب وطن ،ت لیم نشواں

◄ ایک دلچسپ سفر ،ی ندرسنی ہزار تعمت ہے ،عنادت مرتض ،ما ں یاپ کے شاپھ
شلوک ،خا یدئی رات
◄ سہری اور دپہائی زیدگی ،وفت کی یای ندی ،مبرے دوست ،سہری زیدگی کے
مسا یل ،نرشات کا موسم ،خا نے کی ایک دعوت
ے ،تحریک یاکسنان ،عالب ،ریل گا ڑی ،تجارت ،مبرا مدرسہ
◄ شا بیس کے کر سم
چوشامد ،والدین کی اطاعت
مضامین

◄ مدرسے کا کیب خایہ ،موالیا خالی ،ضرورت اتجاد کی ماں ہے
◄سہند ملت لنا فت علی خاں ،شکول میں مبرا پہال دن ،رسم و رواج کی یای ندی،
◄ کا ہلی ،قوت خافظہ ،چڑیا گھر کی سبر،
◄ ب منا کو بوسی کے ت قضایات ،رنڑ اور رنڑ کی صنعت ،ہما رے مہمان ،مسلمابوں کے
پہوار،
ے کی سبر
◄صفا ئی کے فا یدے ،ایک منل
◄سردی کا موسم ،امنجان کی ی ناری  ،یائی ،شکول کی تعطنالت ،شا پیکل ،کنا،
◄ ال لچ نری یال ہے ،اپنی مدد آپ ،ستیما بتنی،
◄فٹ یال کا ایک منچ ،گداگری
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