AGLOW SCHOOL SYSTEM
SUMMER VACATION WORK CLASS 6
ENGLISH A:

Unit No 1 To 3
Read all lessons with translation and also write down exercises on copies.

ENGLISH B:
Learn & Write the followings :
Part of Speech.
)Singular / Plural (Arm …… City
)Masculine/Feminine ( Boy … Negro) Forms of Verb (Accept … Watch
)Translation ( Set 1 to 6
Applications : For Sick Leave & Urgent piece of work.
Letters (To father about result & money) , (To friend congratulating him/her at success).
Stories: Dog and his shadow, Thirsty Crow
Essays : My best friend , Allama Iqbal











SCIENCE :
) Unit No 1 and 3( Reading + Solve Exercised on copies

COMPUTER :
) Unit No 1 ( Reading + Solve Exercised on copies

MATHEMATICS:
Unit No 1 and 3 Solve all exercise on copies.
Learn and write tables 2 to 20 times.

اسالمیات  :باب نمبر  1سے  2تک تمام اسباق یاد کریں اور آخر پر دی گئے سواالت کاپیوں پر تحریر کریں۔
سورہ الم نشرح زبانی یاد کریں۔
جغرافیہ : :باب نمبر  1سے  2تک تمام اسباق یاد کریں اور آخر پر دی گئے سواالت کاپیوں پر تحریر کریں۔
اردو الف:سبق نمبر 1 -حمد سے لے کر سبق نمبر  6تک پڑھائی کریں ،الفاظ معانی یاد کریں اور مشقیں کاپی پر حل
کریں۔
اردو ب:
لفظ کی اقسام ،جملہ کی تعریف اور اقسام ،کلمہ کی اقسام یاد کریں اور تحریر کریں۔
واحد جمع (اسم ۔۔۔۔۔ صفت)
مذ کر مونث (سیٹ نمبر  )1،2،3الفاظ متضاد (مصیبت ۔۔۔۔۔رنج )
الفاظ و محاورت کا جملوں میں استعمال کریں اور لکھیں۔ سلیبس کے مطابق
خط  :چھوٹے بھائی کے نام پڑھائی پر توجہ دینے کے لئے ،دوست کے نام سالگرہ پر مبارکباد
درخواست  :ضروری کام  ،بیماری
کہانیاں  :اتفاق میں برکت ہے  ،ایمانداری
مضمون  :رحمت عالم حضرت محمد صلی ہللا علیہ وسلم  ،قرآن مجید  ،تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار
(سب کو یاد کریں اور لکھیں)
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