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

 هنڌ تي لکو.
 

هلڪي برسات جو سلسلو رات کان ئي شروع ٿيل هو، احمد پنهنجي دوستن سان گڏ موسم جي خوبصورتيَء کان 
، نه مان سهڻا ماڳ آهن ڪهڙاي تفريح الِء تلطف اندوز ٿي رهيو هو ته اوچتوئي زاهد چيو احمد! توکي خبر آهي ته ه

نه ٿو ڄاڻان، احمد حيران ٿيندي چيو. ڇو ته مون کي هتي آئي ٿوروئي عرصو ٿيو آهي، تنهن ڪري مان هتان جي 
تفريحي ماڳن کان بي خبر آهيان. مان ٿو توکي ٻڌايان! زاهد چيو. هتان کان ٻن ميلن جي فاصلي تي هڪ جبل جي 

ل آهي انهيَء جڳهه يريوڻن ۽ رنگين ُگلن سان گه يدارام، اخروٽ ۽ ٻين ميودامن ۾ هڪ تفريح گاهه آهي جيڪو باد
 کي قدرتي چشمي وڌيڪ خوبصورت بنايو آهي.

ڏاڍو سٺو زاهد تو ته منهنجي دل هرکائي ڇڏي آهي منهنجي دل ُاتي وڃڻ الِء بيتاب ٿي رهي آهي. ته پوِء دير ڪهڙي 
 اجازت ته وٺان، توهان به پنهنجي گهر وڃي اجازت وٺو احمد چيو.هينئرئي هل ته هلون زاهد چيو. مان بابا کان 

ڪيڏو نه سهڻو نظارو آهي، چشمي مان وهندڙ ٿڌي مٺي پاڻيَء کي وهندي ڏسي احمد چيو اهلل تعالى منهنجي  !واهه
ي ڏاڍا خوش ٿي رهيا هئا. ناصر چوطن پاڪستان کي ڪيڏو نه سهڻو ۽ من موهيندڙ بنايو آهي ٽئي دوست هتي ا

 چيو ته منهنجي دل ته هتي اچي باغ باغ ٿي وئي آهي.
ڻ لڳي، برسات ايتري ته تيز ٿي وئي وسڪارو ويس مٽيو ۽ تيز برسات  جو رنگ مٽجي ويو، اڇي ُجهڙ اوچتو ُجهڙ

جو چوڌاري سرمئي دونهون محسوس ٿيڻ لڳو، موسم جو اهڙو مزاج ڏسي ٽئي دوست گهٻرائجي ويا ۽ دل ئي دل 
 برسات بند ٿئي ته هو خيريت سان گهر پهچن. ۾ دعا گهرڻ لڳا ته

 

 عبارت جو مناسب عنوان ٿيندو: هن  (.1

 (a) اديُگلن جي و (b) برسات جي آمد (c) ُگل ۽ جبل (d) يادگار سفر 
         

 عبارت ۾ ڪهڙي عالئقي جو ذڪر آهي؟  (.2

 (a)  ميداني (b) سامونڊي (c)  ريگستاني (d) جابلو 
         

 لکڻ جو خاص مقصد آهي:عبارت  هن  (.3

 (a) معلومات ۾ اضافو ڪجي (b) برسات ۾ نڪرجي (c) تفريح تي وڃڻ گهرجي (d) ميوا کائجن ُخشڪ 
         

 جي معنى ٿيندي:‘ ڪارو ويس مٽيو اڇي ُجهڙ’  (.4

 (a) صبح ٿيو (b) شام ٿي (c) ڪارا ڪڪر آيا (d) ُاس نڪتي 
         

 مان مراد آهي.‘ گهٻرائڻ’گهٻرائجي ويا. لفظ عبارت ۾ آهي ته ٽئي دوست   (.5

 (a)  ويا  ُڀلجي رستو (b)  پريشان ٿي ويا (c)  واپس هليا آيا (d) برسات ۾ ُپسي ويا 
         

 لفظ جي معنى ٿيندي:‘ بيتاب’منهنجي دل گهمڻ الِء بيتاب آهي. هن جملي ۾   (.6

 (a) وڃڻ (b) بيقرار (c) تيار (d) خوش 
         

 عبارت مطابق سيروتفريح دوران اسان کي تيار رهڻ گهرجي:  (.7

 (a) کاڌو کائڻ الِء (b) تحفا خريد ڪرڻ الِء (c) روند الِء راند (d) الِء پنهنجي حفاظت 
         

 هيَء عبارت آهي:  (.8

 (a)  سائنسي  (b) تفريحي (c)  جاسوسي (d) تاريخي 
         

 آهي:هن عبارت ۾ محاورو استعمال ٿيل   (.9

 (a) خوشگوار صبح (b)  رنگارنگ ُگل (c) 
ڪيڏو نه سهڻو 

 نظارو
(d) دل باغ باغ ٿيڻ 

         

 هيٺ ڏنل لفظن مان ڪهڙي لفظ ۾ اڳياڙي استعمال ٿيل آهي:  (.11

 (a) توانائي بخش (b) شوقين (c) غير حاضر (d) خوش ٿيا 



 .. پورو ٿيو ..

         

چارٽ جي شڪل ۾ ڏنو ويو آهي. توهان انهيَء  ناحوال تصوير ، جنهن ۾ موسم جوهڪ چارٽ ڏنل آهي بابتهيٺ موسم 
 .چونڊي جوابي ڪاپي ۾ لکوکي غور سان ڏسو ۽ ڏنل سوالن جي درست جواب 

 هفتي جي: ،ملي ٿي ڄاڻڏنل چارٽ مان   (.11

 (a)  ڏينهن جي (b)  موسم جي (c) موڪل جي (d) خبرن جي 

 ٿي ته سفر ڪرڻ کان اڳ ضروري آهي ته: خبر پويمان  چارٽڏنل   (.12

 (a) سفر جي تياري ڪجي (b) موسم جو حال ڄاڻجي (c) خبرون ٻڌجن (d) وقت جي پابندي ڪجي 

 چارٽ موجب اهي ڪهڙا ڏينهن آهن، جن تي برسات پوندي؟  (.13

 (a) سومر، اڱارو (b) اڱارو، اربع (c) اربع، خميس (d) خميس، جمعو 

 ڏينهن: جمعي جيچارٽ موجب   (.14

 (a) موسم خشڪ رهندي (b)  برسات وسنديهلڪي (c)  ندي وستيز برسات (d) موسم جهڙالي رهندي  

 ؟چارٽ موجب تيز هوائون لڳنديون  (.15

 (a)  سومر جي ڏينهن (b)  اڱاري جي ڏينهن (c)  خميس جي ڏينهن (d)  آچر جي ڏينهن 

 چارٽ موجب توهان جي موڪل جي  ڏينهن جي  موسم هوندي :  (.16

 (a) هوادار (b)  خشڪ (c) ُجهڙالي (d) برسات 

 ڇنڇر جي ڏينهن جيڪا تصوير ڏنل آهي ان کي چئبو آهي:  (.17

 (a) ڪڪر (b)   نوڻک (c) برسات (d) انڊ لٺ 

 آهي: چارٽڏنل   (.18

 (a) سماجي (b)  تاريخي (c)  معلوماتي (d) تفريحي 
         

 ي.ــاد شل رهــو آبــيا رب! وطن هي منهنج

 سائو سکيو، ستابو سر سبز هجي سدائين.
 ي.ـــموال ڪرم سان تنهنجي شاداب شل ره

 مٿي ڏنل شعر ۾ ڪهڙا لفظ رديف طور ڪم آيا آهن؟  (.19

 (a)  آباد، شاداب (b) سائو، سکيو (c) سکيو، ستابو (d) شل رهي 

 ڪهڙو جملو فعل معروف جو مثال آهي؟  (.21
 (a)  راند کيڏي وئي (b) خط لکيو هو (c) گهمڻ وياسين (d) هاريَء هر هاليو 

PART-B 
 ڏنل سوالن جا  جواب، جوابي ڪاپيَء تي لکو.

 

 مٽي ان جي سوني آهي سوڀارو ساڻيهه اسان  جو. ڏاڏاڻو هي  ڏيهه اسان جو.
 کانڀاڻيَء سان جهار اڏائي سونا سونا سنگ اپائي. هاري ان تي هر ٿو ڪاهي.

  مارڪون( 10)مٿي ڏنل بيت جي سٽن جي سمجهاڻي لکو.   (.21
 10) بجليَء جا ڪي به پنج فائدا لکو ۽ اهو به لکو ته توهان جي گهر ۾ بجليَء تي ڪهڙيون ڪهڙيون شيون هلنديون آهن.  (.22

 مارڪون(
 خريد الِء نوان ڪتابالئبريري  جياسڪول جي هيڊماستر/ هيڊ ماسترياڻيَء کي درخواست لکو جنهن ۾ اسڪول   (.23

 مارڪون( 10)ڪرڻ الِء گذارش ڪريو. 
 مارڪون( 10). (ڏهه جمال لکو)برسات بابت مضمون لکو   (.24
 مارڪون( 10)مثال ڏيو؟  5فعل جي وصف لکو ۽ ڪي به   (.25
                                                                                  مارڪون( 5)انٽرنيٽ ۽ ڪمپيوٽر جا ڪي به پنج فائدا لکو.   (.26


