








 

 
 
 

 

 
 

بلیٹ کا مواد   ( نیمش یسالئ لیانڈسٹر ٹریآپر  ) 
 
 

   -1_______________________________________________________________________  فصلی پہل
  تعارف کا پرزوں اور آالت معاون کے کام اور هیمش یسالئ صىعتي

   نیهش یسالئ 1.1
 پرزے پبرٹ کے اس اور نیهش یسالئ لویگھر 1.2
  نیهش یسالئ یصنعت 1.3
 ںیلیٹریه اور آالت 1.4
 بھبل کھید اور حفبظت یک نیهش یسالئ 1.5

 
فصل یدوسر -2 _______________________________________________________________________  

  سیموں اور سالئیوں کا علم
 سیمیں: تعریف 2.1
 ںیقسو یک نیس 2.2
 ویںیس یوال یسالئ یاوپر 2.3
 کثرت یک نیس 2.4
 فیتعر: یسالئ 2.5

فصل یسریت   -3_______________________________________________________________________   
 ابتدائی ڈرافٹ اور پیٹرن اور ساخت کی تیاری

 ڈرافٹ اور پیٹرن بنانے کے لئے مطلوبہ آالت۔  3.1 

 ابتدائی ساخت 3.2
 گرین اور اس کی قسمیں 3.3

 ڈرافٹنگ -پیٹرن بنانا 3.4
 بالک نیآست 3.5
 بالک( پبجبهہ) ٹراؤزر .3.6

4- باب  _______________________________________________________________________  
  کروا ڈیاپگر کو ٹرکےمہارتیآپر هیمش یسالئ
 لیتفص یک کبم کے ٹریآپر نیهش یسالئ 4.1
 یجبنکبر هہبرت،-کےلئےحکن ٹرعہدہیآپر نیهش یسالئ 4.2
 گب؟ جبئے بیک ڈیاپگر سےیک کو هہبرت کےلئے ٹروںیآپر نیهش 4.3
 اسِکل کےلئےسبفٹ ٹروںیآپر نیهش یسالئ 4.4
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 یومائ اتیفعل
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