
 

 

عالهه البال اوپي ٌىًٍىرسٽً، اسالم آباد 

 (شعبى پاڪستاًً زباًىى)

ع  2013خساى : سٍوسٽر  (  213)سٌڌي الزهً ۽ سلٍس اردو 

 100: هٍٽرڪ        هارڪىى: سطح

 1اهتحاًً هشك ًوبر 

( 2 ۽ 1ٌىًٽ )

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

i.   لزآى ڪزٌن ۾ هللا تعبلى پبڻ طڳْرى کً ڇب طڏٌْ آًُ؟

ii.  پبڻ طڳْرى جً ڪِڙي ڳبلِ هبڻِي جْ ڌٌبى ڇڪبئٌٍذي ُئً ۽ پٍزّي تً آهبدٍ ڪٌذي ُئً؟

iii.   پبڻ طڳْرى جً ًظز ۾ طڀ کبى طٺْ هبڻِْ ڪِڙّ آًُ؟

iv.   پبڻ طڳْرى جً چْڻ هْجت ڪِڙا هبڻِْ هللا تعبلى جً ردوت کبى هذزّم رٌُذا؟

v.   پبڻ طڳْرا ڪِڙٌي خْثٍي ّارا ُئب؟

vi.   عزثي جً دّر ۾ اطبى کً طٌڌي ۾ ڇب جْ تزجوْ هلٍْ آًُ؟

vii.   طظئً پٌِْى ڪِڙي دّر جْ لصْ آًُ؟

viii.   شبُ لطٍف ڪِڙي دّر جْ شبعز آًُ؟

ix.   ُبڻْڪً رطن الخط ڪِڙي طبل همزر ڪئً ّئً؟

x.   طچل طزهظت ڪِڙي دّر جْ شبعز آًُ؟

(  20).    هٍٺ ڏًل ڏکٍي لفظي جً هعٌى لکً جوال ٺاهٍى. 2سىال 

 لذٌن، شبُْڪبر، طٍبدي، آڳبٽً، طًِْزي دّر، لبصز، رِّء سهٍي، الفت، کِزّ  

(  10).     سٌڌي ادب جً هختصر تارٌخ پٌهٌجي لفظي ۾ لکى. 3سىال 

(  10): رسىل اڪرم صلً هللا علٍہ وسلن جى اخالق هبارڪ بابت هضوىى لکى. 4سىال 

(  20):       هٍٺ ڏًل جولي جً سوجهاڻً لکى.5سىال 

i. “ْجِڙي طزح طج ثزف کً. طٺْ اخالق عولي کً اُڙي طزح ًبص ڪزي ڇڏي ٿ  ”

ii. “ًُاى هبڻِْ الِء ڪب ثَ ڀالئً ڪبًًِ جٍڪْ ٻٍي طبى الفت ًٿْ . هْهي تَ الفت ۽ هذجت جْ هزڪش آ

”  رکً

iii. “ُْ ّطٌذى ردوت ۽ شفمت جْ ڪڪز ُز ڪٌِي تً ُڪ جِڙّ ّطٌذ  ”



iv. “ لظبًٍبت جب هبُز، هلڪً تْڙي عبلوً ططخ تً هْئي جً دڙي هبى لڌل ُهِزى تً لکت کً پڙُڻ جب

”  جتي ڪزي رٍُب آُي

 

 2اهتحاًً هشك ًوبر 

( 4 ۽ 3ٌىًٽ )

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

i.   شبُ عجذاللطٍف ڀٽبئً ڪِڙي طبدات گِزاڻً هبى ُْ؟

ii.   شبُ لطٍف جً تڙ ڏاڏي جْ ًبلْ ڇب ُْ؟

iii.   شبُ صبدت ڪڏُي ۽ ڪٿً پٍذا ٿٍْ؟

iv.   شبُ صبدت ڪِڙى عبلوي ۽ ثشرگي طبى هاللبتْى ڪٍْى؟

v.   شبُ صبدت جً ڪالم جً هجوْعً کً ڇب طڏٌْ ّڃً ٿْ ۽ اى جً هعٌى ڇب آًُ؟

vi.   ڊاڪٽز دائْد پْٽْ طٌڌي سثبى کبى طْاِء ٻٍي ڪِڙٌي سثبًي جْ ڄبڻْ ُْ؟

vii.   عالهَ دائْد پْٽْ ڪڏُي ۽ ڪٿً ڄبئْ؟

viii.   عالهَ دائْد پْٽً طٌڌي سثبى ۽ ادة جً ڪِڙي خذهت ڪئً؟

ix.   ڊاڪٽز دائْد پْٽً پً اٌڇ ڊي جً ڊگزي ڪِڙي ًٌٍْْرطٽًَء هبى دبصل ڪئً؟

x.   ڊاڪٽز دائْد پْٽْ طٌڌ ۾ هٍٽزڪ جً اهتذبى ۾ پِزٌْى ًوجز اچڻ تً کٍض ڪِڙّ اًعبم هلٍْ؟

(  10).    هٍٺ ڏًلي ڏکٍي لفظي جً هعٌى لکى ۽ جولي ۾ ڪن آڻٍى. 2سىال 

عالهَ، دطتزص، ڀْى، طڀبڳً، ڀلً ڀت، ڦڪٍْى، ڪزُْ، تڳً، اَُهُز، دبج   

.  سٌڌي زباى جً آفالً شاعر شاه لطٍف جً زًذگً جى ڀرپىر احىال پٌهٌجي لفظي ۾     لکى.3سىال 

(       10 )

(  20).   جً سوجهاڻً لکى8 کاى 4تىهاى جً سبك ۾ ڏًل شاه لطٍف جً بٍت ًوبر .4سىال 

 

 

 

(  10)هٍٺٍاى لفظ شاه جً رسالً ۾ ڪهڙي ًوىًً لکٍل هلي ٿا؟    .5سىال 

ڏٌي، الهٍي، تڏهي، جڏهي، ڪرڻى، ًائٍي  

(  10).       هٍٺ ڏًلي لفظي جا ڇٍذ لکى.6سىال 

 هتعلْي، ڪٌڊ ڪڙڇ، ڪلٍبڻ، ڪبرڻً، ڦڪٍْى، ڪْڙٌي، ڏکٌذى، اڪبري، تبًگًِ، اًًِّ 

 



ع  2013خساى : سٍوسٽر  (  213)سٌڌي الزهً ۽ سلٍس اردو 

 100: هٍٽرڪ        هارڪىى: سطح

 3اهتحاًً هشك ًوبر 

( 7 کاى 5ٌىًٽ )

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

i.   تٌذرطتً ثبثت طٍبڻي ڇب چٍْ آًُ؟

ii.   جٍڪْ هبڻِْ لذرت جً لبًْى جً ڀڃڪڙي ڪٌذّ، تَ ڪِڙّ ًتٍجْ ًڪزًذّ؟

iii.   صذت جب ڪِڙا ٻَ ّڏا ۽ ثٌٍبدي اصْل آُي؟

iv.   تبسي ُْا ًَ هلٌذي تَ ڪِڙّ ًتٍجْ ًڪزًذّ؟

v.   جظن کً ڪٍئي صبف رکجً؟

vi.   خط ڇب جً ثذراى لکٍْ ّڃً ٿْ؟

vii.   ُڪ خط جب ڪٍتزا دصب ٿٍي ٿب؟

viii.   خط ۾ ٌُڌ ۽ تبرٌخ ڪٿً لکٍب ّڃي ٿب؟

ix.   اًظبًً دمي ۾ طڀ کبى اُن دك ڪِڙّ آًُ؟

x.   ثٌٍبدي اًظبًً دك ڪِڙا آُي؟

(  10).    هٍٺ ڏًلي ڏکٍي لفطي جً هعٌى لکى ۽ جوال ٺاهٍى.2سىال 

ّالف، هِذة، ثبلغ، اصالح، ًبفذ، ڦڙت، ڪبُل، پبڪٍشگً، اُپبُء، پزهبرٌت 

(  10).    تٌذرستً هسار ًعوت آهً تً پٌهٌجً لفظي ۾ هضوىى لکى.3سىال 

(  10).     اًساًً حمي بابت پٌهٌجي لفظي ۾ هضوىى لکى.4سىال 

(  10).    پٌهٌجً دوست کً خط لکً ڪراچً گهوڻ جً دعىت ڏٌى.5سىال 

.  پٌهٌجً اسڪىل جً هٍڊ هاستر کً اسڪىل هاى سرٽٍفڪٍٽ حاصل ڪرڻ الِء درخىاست لکى.6سىال 

    (    10  )

  ( 10).  پٌهٌجً اسڪىل جً هٍڊ هاستر کً فٍس هعاف ڪرڻ جً درخىاست لکى.7سىال 

 

 

 

 



 


