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  A-PART 
( مقرر d) يا(، a( ،)b( ،)cجوابي ڪاپيَء تي جوابن الِء ڏنل عالمت ) سوالن جا درست جواب چونڊيعبارت پڙهي 

 مارڪون( 20) ڪيل هنڌ تي لکو.

 
 .ارا تاراــيـــي پــــه هـــه واهـــواه ارا تارا،ــــن ســــلڪــن چـــــــلڪــچ
 .ڙن تاراـــکـــي ۾ پـــــڄـــــاڀ س ڪرن ٿا،ـــي نــــڻيَء ٽاـــــهــجــانــــس

 جرڪـــــي تـن سان سارو جهان. ،شانـڪهــڪرسي، ڪتيون ۽ ڪ
 لڳــــــي ٿو سڀن ۾ نــج نيـــارو. هــڪــــــڙو تـــــن ۾ قــطـــــب تارو،
 ٿـــــڌڙي ٿــــڌڙي روشنــيَء وارا. راتــيــــون ڪــــــن ٿا روشـن تارا،

 
 عبارت ۾ ذڪر ڪيل آهي.  (.1

 (a)  چنڊ جو (b)  سج جو (c)  تارن جو (d) رات جو 

         
 عبارت جو عنوان ٿيندو:  (.2

 (a) قطب تارو (b) پکڙيل تارا (c) پيارو تارو (d) روشن تارا 

         
 آهي؟ عبارت ۾ شاعر ذڪر ڪيو  (.3

 (a) رات جو (b) آسمان جو  (c) دنيا جو (d) تارن جو 

         
 جي معنى آهي: ‘ُاڀ  ’لفظ ‘ ُاڀ سڄي ۾ پکڙن  تارا’  (.4

 (a) ميدان  (b) جبل (c) دنيا (d) آسمان 

         
 جي معنى ٿيندي:‘ جن  ’ج نيارو هن سٽ ۾ لفظ لڳي سڀن ۾ ن    (.5

 (a) سهڻو (b) خالص (c) عجيب (d) نرالو 

         
 مان مراد آهي: ‘ڪهڪشان’ڪرسي، ڪيترن ۽ ڪهڪشان   (.6

 (a) چانڊوڪي رات (b) چمڪندڙ تارن جو پٽو (c)  اونداهي رات (d) چنڊ ۽ تاري جو چمڪڻ 

         
 آهي: ملندي يروشنجو اسان کي ڏينهن  .‘تارا روشن ڪن ٿا ،راتيون’  (.7

 (a) مان  چنڊ (b) سج ۽ چنڊ مان (c) چنڊ ۽ تاري مان (d) سج مان 

         
 ڏنل عبارت آهي:  (.8

 (a) آکاڻي  (b) درخواست (c) مضمون (d) نظم 

         
 زمان ماضي ۾ جملو لکڻ الِء ڪهڙو لفظ استعمال ڪبو؟  (.9

 (a) لک (b) لکيو (c) لکندس (d) لکڻ 

         
 ب جي ترتيب جي لحاظ کان آخر ۾ لکبو؟-ڪهڙو لفظ الف  (.11

 (a) تارا (b) چلڪن (c) روشني (d) پيارا 

         



 

 

 

 
 

هڪ مشهور عالم کان تعليم  ،يل هئي. ان جا ٻه پٽڙکان وٺي هسپانيه تائين پک َءدرياسنڌو  خليفو مامون الرشيد جنهن جي سلطنت 
يون ڪرڻ ڊوڙيا پر سڌ ،رن کي پڙهائڻ کان پوِء تخت تان اٿيو ته ٻئي شهزادا ان جون جتيونصل ڪري رهيا هئا. هڪ ڏينهن عالم ٻاحا

ته ٻئي هڪ هڪ جتي سڌي ٿيو ڪن. آخر فيصلو اهو  استاد جون جتيون سڌيوناهي هي چاهيو ٿي ته نشروع ٿي ويو. ٻ ٻنهي ۾ جهڳڙو
اڄ دنيا ۾ سڀني کان وڌيڪ معزز شخص ڪير ’ :ڪندا. بادشاهه کي جڏهن ان واقعي جي خبر پئي ته هن استاد کي سڏايو ۽ پڇيو ته

اري ۾ ڇا چوندا ۽ ان شخص جي ب’  :؟ مامون الرشيد چيو ته‘اميرالمؤمنين کان وڌيڪ معزز ڪير هوندو’؟ استاد صاحب فرمايو ‘آهي
۽ استاد  منديَء کي استاد جي تربيت سمجهي ارن جي سعداتٻ۽ پوِء ‘. ئيٿجنهن جون جتيون کڻڻ الِء اميرالمؤمنين جي پٽن ۾ جهيڙو 

 کي خوش ٿي انعام ڏنائين.

 ارن جي تربيت ڪئي هئي ته ٻار:ٻاستاد   (.11

 (a) نپاڻ ۾ وڙه   (b) وڏن جو ادب ڪن (c) انعام وٺن (d)  ٿينمشهور 

         
 رت موجب ڪير وڌيڪ معزز آهي؟ابع  (.12

 (a) استاد (b) شهزادا (c) شاگرد (d) خليفو 

         
 عبارت جو مناسب عنوان ٿي سگهي ٿو:  (.13

 (a) خليفو مامون رشيد (b) اشهزاد  (c)  استاد جي تربيت (d) مشهور عالم 

         
 جي معنى آهي: ززلفظ مع  (.14
 (a)  وڏو (b) مائٽ (c) عزت وارو (d) شهرت وارو 

         
 لفظ نوازيو جي معنى ٿيندي:  (.15

 (a) ُحڪم مڃيو   (b)  شاباس ڏني (c) احترام ڪيو (d) انعام ڏنو 

         
 مان مراد آهي: ‘سعادتمندي’لفظ   (.16

 (a)  نيڪي (b)  فرمانبرداري (c) اخالقي (d) يخوش نصيب 

         
 :پڙهڻ ويندا آهنٻار عام طور تي   (.17

 (a)  آفيس (b)  اسڪول (c) اسپتال (d) نڪئب 

         
 هي هڪ عبارت آهي:  (.18

 (a)  آکاڻي (b) خط (c) مضمون (d) درخواست 

         
 ب جي ترتيب سان پهرين لکبو:-ڪهڙو لفظ الف  (.19

 (a) عالم  (b)  شهزادا (c) استاد (d) مشهور 

         
 کي مستقبل ۾ لکڻ الِء لکبو:‘ ياڊوڙ’لفظ ٻار ڊوڙيا.   .21

 (a) ڊوڙ  (b) ڊوڙندو (c) ڊوڙيو (d) ڊوڙڻ 
         

B-PART 
  .لکوجوابي ڪاپيَء تي  ن جا جواب،ڏنل سوال

 

 مارڪون( 10)جملن ۾ مڪمل ڪريو.  10نامڪمل آکاڻي   .21
 مالڪ ڪو نه هو. اوچتو مالڪ ......................... هڪڙو ننڍڙو ڀولڙو باغ ۾ ڪيال کائڻ الِء ويو. هيڏانهن هوڏانهن ڏٺو باغ جو 

  

 مارڪون( 10) )درزي، هاري، واڍو، لوهار، مهاڻو، موچي، ڪنڀر، مزدور، حجم ۽ دڪاندار( ٻڌايو ته ڪير ڇا ڪندو آهي؟  .22
  

 مارڪون( 10)توهان موڪل کان پوِء ڇا ڇا ڪندا آهي؟ )ڏهه جمال لکو(.   .23
  

 مارڪون( 10ساهيڙيَء کي خط لکي کيس ٻڌايو ته توهان ڪالس ۾ پهريون نمبر آيا آهيو. )پنهنجي دوست/   .24
  

 ُاڀ سڄي ۾ پکڙن تارا. ،     سانجهيَء ٽاڻي نڪرن ٿا    واهه واهه هي پيارا تارا.     چلڪن چلڪن سارا تارا،   .25
 مارڪون( 10. )مٿي ڏنل بيت جي سمجهاڻي لکو 
  

 مارڪون( 05سان لکو. ) نزمان حال جي وصف مثال  .26

 
 

 .. پورو ٿيو.. 


