
1 

 

ػالهه الثال اوپي ٌىًٍىرسٽً، اسالم آتاد 

 (شؼثى پاڪستاًً ستاًىى)

ع  2013خشاى :   سٍوسٽز I(398  )سٌڌي السهً آساى اردو 

 100:   هارڪىى اًٽز هٍڊئٍٽ    : سطح

 1اهتحاًً هشك ًوثز 

( 4 کاى 1ٌىًٽ )

(  40 ) :     هٍٺ ڏًل سىالي جا جىاب ڏٌى. 1سىال

(i)   لٍبقت علً خبى کً ڪٿً ضهٍذ ڪٍى وٌى؟

(ii)  سٍبست ۾ لٍبقت علً خبى جى هعٍبر ڪهڙو هى؟ 

(iii)  اسالهً سوبج ڇب کً ٿى چئجً؟ 

(iv) هبڻهى، ٻهراڙي ڇڏي ضهر وڃڻ الِء ڪهڙا دلٍل ڏٌي ٿب . 

(v)  کً ڪهڙا ڏاڪب چڙهڻب پىى ٿب؟ ” اًُس“ضهري زًذگًَء تبئٍي پهچڻ ۾ 

(vi)  زًذگً جى هقصذ ڇب هجڻ گهرجً؟ 

(vii)  سځ وڌٌڪ عست ۽ احترام الئق ڪهڙو ضخص آهً؟ 

(viii)  سچً اًسبًٍت ڇب آهً؟ 

(ix)  ڊاڪٽر دائىد پىٽً جً ڪي به چئي ڪتببي جب ًبال لکى ۽ پبڻ پٌهٌجً سبًڃر ۾ سٌڌ

 جً حبلت ڪهڙي ٻڌائً اٿي؟ 

(x)  البٍروًًَء سٌڌي رسن الخظ بببت ڇب لکٍى آهً؟ 

(  10 ) !   هٍٺ ڏًل لفظي جً هؼٌى لکً جوال ٺاهٍى. 2سىال

پٍص گىئً، ًبصحبڻى، وحذاًٍت، تڪلف، سهبئى، زاُغ، جهٻىاچڻ، گىًب گىى، 

.  ڂبًت ڂبًت ڪىتبهً
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(  20):     هٍٺ ڏًل هاى ڪي ته ٻي تً ًىٽ لکى. 3سىال

سٌڌ جىى اڳىڻٍىى رواٌتىى  (2ادبً ۽ سڌرٌل ٻىلً    (1  

ڪىهستبًً ڪچهري     (3  

(  10):  سثك ڪاهٍاب سًذگًَء جى ڪارگز جى خالصى پٌهٌجي لفظي ۾ لکى. 4سىال

(  10 ) .   توذى ۽ تهذٌة جً فزق کً واضغ طىر تٍاى ڪزٌى.5سىال

۾ لٍکڪ جً ًظز ۾ هلڪ جً چٽٍل تصىر کً ” پاڪستاًً لىهٍت جى همصذ“سثك .6سىال 

 .      کىلً تٍاى ڪزٌى

( 10) 

 

 2اهتحاًً هشك ًوثز 

( 9 کاى 5ٌىًٽ )

(  40):       هٍٺ ڏًل سىالي جا جىاب ڏٌى. 1سىال

(i)   فصبصت ۽ سالست ڇب آهً؟

(ii) ًبول جً هعٌى ڇب آهً؟ 

(iii)  ًبول جب اهن جسا ڪهڙا آهي؟ 

(iv)  ًبول جً هىضىعي کً ڪهڙى اهن عٌىاًي ۾ ورهبٌى وٌى آهً؟ 

(v)  ضبعري بببت حضرت عور رضه هللا عٌہ جى ڪهڙو قىل آهً؟ 

(vi)  ًج سٌڌي ضبعري بببت ڊاڪٽر بلىچ صبحب جً ڪهڙي راِء آهً؟ 

(vii)  عبم سٌڌي ضبعري ۾، ضبعر ڪٌهي سبى هخبطب هىًذو آهً؟ 

(viii)  ًپىرهٍتي جً پهرٌي جڳ هطهىر هلچل ڪهڙي هلڪ جً ڪهڙي ضهر ۾ هل

 هئً؟ 

(ix)  پىرهٍتي جً اهب هلچل ڪهڙي سي ۾ هلً هئً؟ 

(x)  هسدورى پٌهٌجي حقي هڃرائڻ الِء ڪهڙي ڪىضص ڪئً؟  

(  10  ) !  هٍٺ ڏًل لفظي جً هؼٌى لکً جوال ٺاهٍى. 2سىال
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سىڀ، وٌسبه، هبري هبت، ًفعً خىرى، سٌڌا، آغىش، هخذوم، سبئل، هستحق، 

 . ڪڙهً

هٍٺ ڏًل سٌڌي ستاى جً ػظٍن شاػزى هاى ڪي ته ٻي تً پٌهٌجي  لفطي ۾ هضوىى . 3سىال

(  20  ) .      لکى

ضبه ڪرٌن بلڙي وارو  (2قبضً قبدى    (1  

خىاجه دمحم زهبى لٌىاري وارو     (4ضبه عبذاللطٍف ڂٽبئً  (3  

(  10):  تائٍي جً سوجهاڻً لکى4 کاى 1ُسز ڪلٍاڻ جً تٍتي هٌجهاى تٍت ًوثز . 4سىال

(  10  ) . سچل سزهست ۽ حول فمٍز جى تؼارف الڳ الڳ ڪزي لکى.5سىال

ڊاڪٽز ًثً تخش خاى تلىچ ػام سٌڌي شاػزي جىى هىضىع جً اػتثار کاى .6سىال 

.  تفصٍل ساى  لکى. ڪهڙٌىى شاخىى ٻڌاٌىى آهي ۽ هاڻهي جا ڪهڙا لسن ڳڻاٌا آهي

         

( 10) 


