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جوابي ڪاپيَء تي جوابن الِء ڏنل  سوالن جا درست جواب چونڊيهدايت: 
 مقرر ڪيل هنڌ تي لکو. d، يا a ،b ،cعالمت 

  :دہاتی

 

 وجا ب  اک  ا اختنب  ےیجیک ا و ر  وجا یب اکیپ رپ ہنکمم وجا ب ا ب

 

 لی ںیم ےس د ر ست

 

 د

 

 d ب ا ، a ،b ،c د ر ج
 ےںیم ےس د ر س 

ھی
لک

 وجا ب  رقمر  رکد ہ اخےن ںیم 

 

 .ت

 1. :ھنن مان ڪھڙو ٻج ھڪ ٻج پن آھي 1.
 :ان ںیم ےس وکن اس جیب کی دال ےہ

 (a) ڪڻڪ (b) چڻا (c) مٽر (d) نليما   (a) دنگم (b) انچ   (c)  رٹم (d) ومیلں 
 2.  خميري جو ٺھڻ ڪھڙي خوردبينيَء جاندار جي سبب ٿيندو آھي؟ 2.

  ریمخ اک اننبسک وخرد اجدنار یک وہج ےس وہات ےہ؟

 (a) بيڪٽيريا (b) فنجاِء (c)  وائرس (d) الجي  (a) ر ای

 

 ی کٹ
 ایجل (d) وارئس (c) اجنفیئ (b) ب

 3.       ڪاٽيليڊانس جي اندر ڇا موجود ھوندو آھي؟ 3.
ڈسن ےک ادن رایک   وموجد وہات ےہ؟

 

 

 

 اکٹ
 (a)   غذا (b)  آڪسيجن (c)  روشني (d)  پاڻي  (a) ذغا       (b) آنجیسک        (c)      روینش   (d)   اپین 
 4. ن حصن ۾ تقسيم ڪيو ويو آھي؟ڪيتر کيڪيڙن جي جسم  4.

 ڑیکوں ےک مسج وک ےنتک  وصحں ںیم میسقت ایک ایگ ےہ؟
 (a) ٻن ۾ (b) ٽن ۾ (c)  ڄئن ۾ (d) پنجن ۾  (a) دو ںیم        (b) نیت ںیم         (c)  اچر ںیم           (d) اپچن ںیم 
اڇلڻ واري ھر شيِء ڪجھ دير کانپوِء زمين تي ڪري پوندي آھي       5.

 ان جو سبب آھي:
.5 

 ےہ: ااھچیل اجےن وایل رہ ےش ھچک دری ےک دعب زنیم رپ رگاجیت ےہ۔ اس یک وہج

 (a) گاٺ جي قوت (b) ھوا جو دٻاُء   (a)  رڑگ یک وقت      (b)  وہا اک دابؑو         (c)   

ق  

 وتمازن وقت (d)  ششک ث
 (c)  ڪشش ثقل (d) متوازن قوت      
 6. ڪھڙي آلودگي ٿيندي آھي؟ڪري جي  نيهندو 6.

 ؟وکن یس آولدیگ وہیت ےہ وہج ےس ےک  ںیئوھد

 (a) زمين جي آلودگي (b) گوڙ جي آلودگي  (a) زنیم یک آولدیگ       (b) وشر یک آولدیگ                
 (c)  ھوا جي آلودگي (d) پاڻي جي آلودگي  (c)  وہا یک آولدیگ             (d) اپین یک آولدیگ 
 7. ٿي ويندو؟ ڪھڙي حالت ۾ تبديلڻيَء کي فريزر ۾ رکيو وڃي ته مادوپا 7.

  ؟ ےہاتاپین وک رفزیر ںیم راھک اجےئ، وت امدہ سک احتل ںیم دبتلی وہ 

 (a) پاڻياٺ مان گئس (b) پاڻياٺ مان نھرو  (a) امعئ ےس سیگ (b) امعئ ےس وھٹس (c)  سیگ ےس امعئ (d) وھٹس ےس امعئ 

 (c) گئس مان پاڻياٺ (d) نھرو مان پاڻياٺ      
 ؟سرڪٽ ۾ بلب کي ڪھڙي نشانيَء م ظاھر ڪندا آھيون 8.

 

.8 
 
 
 

 ؟ رسٹک ںیم بلب وک سک الع تم ےس اظرہ رکےت ںیہ

 9. :ڪڪر ٺھندا آھن 9.
 :ابدل ےتنب ںیہ

 (a)  سانبخارات (b) سان مينھن (c)سان گرم ھوا  (d) سان رجڻ  (a) ےس اخبرات (b) رباست ےس    (c)  رگم وہا ےس    (d)  ےس الھگپؤ 
 10. ؟ڏنل مان بايو ڊي گريڊ ايبل شيون ڪھڙيون آھنھيٺ  10.

 ؟وکن یس ےہ ےش   ابوئیڈی رگڈیالبی  ذلی ںیم ےس 

 (a) لوھ جا ڪوڪا (b) پالسٽڪ جو ڪوپ  (a)     ولےہ یک لیک       (b)    الپکٹس ےک پک 

 (c) ڀاڄين جون کلون (d) ڍپالسٽڪ جون ٿيلهيون  (c) ےک ےکلھچ     زبسویں               (d) الپکٹس یک ایلیھتں 
 11. ڇڪڻ يا ڌڪڻ چورائيندو آھي: 11.

 :اکھ دانی الہکات ےہانچنیھک ای د
 (a) قوت (b) مايو (c)  گاٺ (d) رفتار  (a) وقت (b) تیمک (c)  رڑگ (d) راتفر        
 12.   بجليَء جي گذرڻ واري رستي کي ڇا چئبو آھي؟ 12.

   یلجب ےک اہبؤ ےک راےتس وک ایک              ےتہک ںیہ؟ 

 
(a)  سوئچ  (b) سرڪٽ (c)  موٽر (d) ٽريئب   (a) وسچئ 

(b)                                                                                                                                          

 رسٹک  
(c)  ومرٹ (d) رٹیبی 

 13.  ؟ھنن ۾ ڪھڙو جسم روشن آھي 13.
 ان ںیم ےس وکن اس مسج رونش ےہ؟



 (a) ڪتاب   (b) وڻ   (c) ڪپڙا  (d) جگنو   (a) اتکںیب   (b) درتخ (c)  ڑپکے (d)         ونگج 
 14. ؟مادي جون ڪيتريون حالتون آھن 14.

 ؟امدہ یک ینتک  احںیتل ںیہ
 (a) ھڪ (b) ٻه (c) ٽي (d) پنج   (a) اکی (b) دو (c)  نیت (d) اپچن 
 15. :فيوز کي استعمال ڪندا آھيون 15.

 ویفز وکاامعتسل رکےت ںیہ:

 (a) سرڪٽ بريڪر ۾ (b) موٽر ۾  
(a) رسٹک ربرکی ںیم (b)     اپین یک ومرٹ ںیم

 

 (c)  گھنٽيَء ۾ (d) بجلي جي سرڪٽ ۾  
(c)    دروازے یک یٹنھگ  ںیم                  (d) وکیسریٹ االرم ںیم             

 16.  پاڻيَء ۽ شيشو ڪنھن جي مثال آھي؟ 16.
  اپین  اور ہشیش سک یک اثمل ںیہ ؟ 

 (a) شفاف  (b) نيم شفاف   (a)  افشف     (b) مین افشف (c)  ریغ افشف                                                                                                                                  (d) افشف ریغ افشف 
 (c) غير شفاف (d) شفاف،غير شفاف      
 ۔ 17 کي معلوم ڪرڻ جي الِء استعمال ڪيو ويندو آھي: زمين ۽ سمنڊ ۾ طرف 17.

 زنیم اور دنمسر ںیم تمس  اک ہتپ اگلےن ےک ےیل اامعتسل ایک اجات ےہ:

 (a) اسٽاپ واچ (b) ايمپيئر (c) قطب نما (d) گيلوانو ميٽر  (a) اٹسپ واچ       (b)  ر 
ٹ

 

 ی
 مپ
ی

ب  امن  (c) ا

 

 ولیگاون رٹیم (d)        قظ
الِء اھا ڪھڙي سادي مشين آھي جيڪا شين کي چيرڻ يا ٽڪرا ڪرڻ جي  18.

 وہ وکیسن اسدہ نیشم ےہ  وج ہک زیچوں وک ریچےن  ای ڑکٹے رکےن ےک ےیل اامعتسل وہیت ےہ؟ ۔18 استعمال ٿيندي آھي؟

 (a) چپر (b) ليور (c)  پلي (d) لھواري سطح  (a) افہن (b) ویلر (c)  رچیخ (d) ڈولھان 
 ۔19 سج جي روشني اسان تائين پھچندي آھي: 19.

:یتچنہپ ےھ وسرج یک روینش مہ کت  

 (a) 4 منٽن ۾ (b) 6 منٽن ۾ (c)  8 منٽن ۾ (d) 10 منٽن ۾  (a)  4ٹنم ںیم      (b) 6     ٹنیم ںیم  (c)  8 ٹنم ںیم (d) 10         ٹنم ںیم 
 ۔20  ڪھڙي گروپ جي گرھن ۾ چنڊ نه آھي؟ 20.

  سک رگوپ ےک ایسروں ںیم اچدن ںیہن ےہ؟

 (a) زھره-عطارد (b) زمين-عطارد (c)  زمين-زھره (d) مريخ-زھره  (a) اطعرد ۔ زرھہ      (b)    اطعرد ۔ زنیم (c)  زرھہ    ۔  زنیم (d)       زرھہ   ۔ رمخی 
 

Part – B 

 

 ڏنل سوال جوابي ڪاپيَء تي حل ڪريو. هدايت:
 وجا یب اکیپ ںیم لح ےئجیک۔  :دہاتی

 

  .د ےئ ےئگ وسا الب

.21 
جانورن مان ڇا مراد آهي؟ هر ڪرنگهي ۽ بنا ڪرنگهي وارن 

 هڪ جا ٻه مثال لکو.
 07 ۔ ل ںیل ںیھرہ اکی یک دو دو اثم  ؟ اقفرہی اور ریغ اقفرہی اجونروں ےس ایک رماد ےہ 21. 07

.22 
 وضاحت ڪريو.تصوير ٺاهي  پاڻيَء جي چڪر جي

۔واضتح رکںی انب رک وصتری  اپین ےک رکچ یک     22. 07  07 

.23 
 ڪريو ۽ ڪي به ٽي فائدا لکو.گاٺ جي تعريف 

 رڑگ یک رعتفی رکںی اور وکیئ ےس یھب نیت وفادئ ںیھ۔ 23. 07
07 

.24 
مادو ڪهڙي حالتن ۾ پاڻي کي گرم ۽ ٿڌي ڪرڻ سان 

 يندو آهي؟ وضاحت ڪريو.تبديل ٿ
وکیسن احتل  ںیم دبتلی وہات ےہ؟ واضتح  امدہ  اپین وک رگم اور ڈنھٹے رکےن ےس 24.  05

 رکںی۔

05  

.25 
 ھوا جي آلودگي جا سبب لکو.

 وہا یک آولدیگ یک ووجاہت ایبن  رکںی 25.  05
05  

.26 
 ايمفيبين جون ڪي به ٽي خاصيتون بيان ڪريو.

ی زنیب اجونروں یک نیت وصخایصت ںیھ 26.  07

 مف
ی

 ا
07  

.27 
 ٻج جي حصن جا ناال لکو.

  05 ۔وصح ں ےک انم ںیھ فلتخم جیب ےک 27.  05

.28 
 احت ڪريو.ضوڪيئن ٺهندو آهي؟ پاڇو 

 05 ۔اسہی ےسیک اتنب ےہ؟واضتح رکںی 28. 05

.29 
ن جا ناال لکو ۽ ڪنهن به ٻن زمٽيَء ۾ موجود مختلف ج

 جي وضاحت ڪريو.
 07 یٹم ںیم وموجد فلتخم ازجا ےک انم ںیکل اور یسک دو یک واضتح رکںی۔  29. 07

 

The End 

 


