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عالهه اقببل اوپي ٌىًٍىرسٽً، اسالم آببد 

 (شعبى پبڪستبًً زببًىى)

 

 

ع  2014 بهبر: سٍوسٽر        (398): ڪىڊ

 100: اًٽر هٍڊٌئٽ      هبرڪىى: سطح

 1اهتحبًً هشق ًوبر 

 4 کبى 1ٌىًٽ 

 

( 20):     هٍٺ ڏًل سىالي جب جىاة ڏٌى.  1سىال

(i)  ؟  ڀٽي جي ڪهڙي تبريخي اهويت لکي آهيڊاڪٽز دائىد پىٽي

(ii)  الجيزوًيَء سٌڌي رسن الخط ثبثت ڇب لکيى آهي؟ 

(iii)  عبلوي ٻىليَء جي وصف ڪهڙي ثيبى ڪئي آهي؟ 

(iv) حڪين فتح دمحم سيىهبڻي جى هختصز تعبرف لکى . 

(v)   ڪچهزيَء ۾ ڪهڙيي لىڪ صٌفي جب ًبال ورتب ويب آهي؟ 

( 40):  هٍٺ ڏًل لفظي جً هعٌى سبى گڏ جوال پڻ ٺبهٍى.  2سىال



2 

 

، هفلسي، پيزوي، ڍًگ، آثبر، هبهيت، ًج، سهبئى، ٻلهبر، جٌجبل، آص

هحذود، حيلى، علين، عويك، عشم، ًظن، اختصبر، اخالق، ويٌجهبر، 

. ڪزاهت

 

 (10).   سبًىڻ فقٍر جً پڙهٍل شبعريَء کً ًثر ۾ لکى.  3سىال

(  10).   ادبً ۽ سڌرٌل ٻىلًَء جىى پٌج اهن لٍبقتىى لکى.  4سىال

(  20):      هٍٺ ڏًل عٌىاًي تً ًىٽ لکى.  5سىال

(i)  لىهي جذثى ۽ لىهي اخالق  

(ii) ڪبهيبة سًذگيَء جى ڪبرگز 

 

 2اهتحبًً هشق ًوبر 

( 9 کبى 5ٌىًٽ )

 

 100:   هبرڪىى

( 20).     هٍٺ ڏًل سىالي جب جىاة ڏٌى.  1سىال

(i) ؟  عبم سٌڌي شبعزي ۾، شبعز ڪٌهي سبى هخبطت هىًذو آهي

(ii)  ًبول جب اهن جشا ڪهڙا آهي؟ 

(iii)  پىرهيتي جي پهزيي جڳ هشهىر هلچل ڪهزي هلڪ جي

 ڪهڙي شهز ۾ هلي هئي؟ 

(iv) ؟ثالغت ۽ سالست ڪٌهي کي چئجى آهي 

(v)  هشورى پٌهٌجي حمي هڃزائڻ الِء ڪهڙي ڪىشش ڪئي؟  
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(  40):   هٍٺ ڏًل لفظي جً هعٌى لکى ۽ جوال پڻ ٺبهٍى.  2سىال

، هلىل، واکبڻ، ٻسى، ًبساى، حزج، ڪڪ، هىسوى، پبرص، هىروثي، پلز

، هظهز، عزيبًي، عڪبسي، اپٽبر، سهيڙڻدرڪٌبر، وجذاًي، ضخبهت، 

.  شڪٌجى، واکبڻ

شبهه عبداللطٍف ڀٽبئً پٌهٌجً شبعري جً ُسر ڪلٍبڻ ۾ ڇب جى ذڪر . 3سىال

( 10):     ڪري ٿى بٍتي ذرٌعً هثبل ڏئً لکى

 (10):  تبئٍي جً سوجهبڻً لکى4 کبى 1ُسر لٍال چٌٍسر جً بٍت ًوبر  . 4سىال

( 10):    هٍٺ ڏًل عٌىاًي تً هضوىى لکى.  5سىال

(i)  لبضي لبدى

(ii)  شبهه ڪزين 

 (10):  ورهبڱً کبى پىِء سٌڌي ًبول جً ارتقب بببت ًىٽ لکى. 6سىال 

 


