
Directorate of Curriculum, Assessment and Research Sindh, Jamshoro 
Standardized Achievement Test (SAT) for the session 2018 - 19 

Time: 90 Minutes                                         امڈل رپیپ :Grade:VIII                                    Total Marks: 75 

  :Subjectاردو

  

۔ںیم دی یئگ ہگج ںیم ےیھکل"یب اکیپ وجا "اور حیحص وجاب ، وک وغر ےس ڑپےیھاہکین  دی یئگ  

اان وتق اھت یکلہ یکلہ ڈنھٹی وہا لچ ریہ یھت ومرٹ وے رپ رتکفی مک اھت اور اکر انمبس راتفر ےس رواں دواں یھت ڑسک ےک ارطاف ںیم وھتڑے وھتڑے افےلص رپ  ونتری اےنپ وادل ےک اسھت رکایچ اج راہ اھت حبص اک ُسہ

 ادل ےس وپےنھچ اگل ہک ہی سک رطح ےک وبرڈ ںیہ اور ان اشنانت ےک ایک ینعم ںیہ اس ےک ابرے ںیم اتب ںیئ ہک ان اک ایک افدئہ ےہ ۔ فلتخم اشنانت واےل وبرڈ ےگل وہ ےئ ےھت ۔ ہی دھکی رک ونتری  اےنپ و

اگڑی الچرےہ وہےت ںیہ وت ہن   اگڑی الچےن واولں اک اور ہن یہ دیپل   ۔ ہ   اُس ےک وادل ےن اتبای ہک رہ اکم اک وکیئ اقدعہ اور اقونن وہات ےہ ، راےتس ںیم ےگل ہی وبرڈ اور اشنانت رٹکفی ےک اقدعے اور وقانین ںیہ

وگں یک زدنایگں اچبںیئ اور اےھچ رہشی وہےن اک وبثت دںی ۔ ونتری ےنلچ واولں اک ایخل رکےت ںیہ ۔ سج یک وہج ےس احداثت وہےت ںیہ ۔اس ےیل ںیمہ اچےیہ رٹکفی وقانین رپ لمع درآدم رکےت وہ ےئاینپ اور ول

آےن وایل اکر سج یک راتفر مک یھت رگم اکر اور ومرٹ اسلکیئ  ڑم ایگ  ےھچی ےس   ُ ادل ایھب اس وک اتب یہ رےہ ےھت ہک ااچکن اکی احدہث روامن وہ ایگ اکی ومرٹ اسلکیئ وسار تہب زیتی ےس ریغب وکیئ ااشرہ دےی داںیئ اجبنےک و

  وہ ےئ وکیئ ااشرہ ںیہن دای ۔ ےن اہک اس ونوجان ےن رٹکفی ےک اوصل رپ لمع ںیہن ایک اور ومڑ اکےتٹیک رکٹ وہ یئگ اور وہ ونوجان زیمخ وہ ایگ ، ونتری ےک وادل 

 واےل وک اس ابت اک ایخل رہاچ  اچےیہ ہک اےنپ ٹلیب رضور ابدنانھ اچ ےیہ ، اکر ںیم ےنھٹیب ونتری ےک وادل ےن اےُس دنچ ا  ابںیت اتبںیئ ہک اکر ںیم ےنھٹیب ےک دعب ڈراویئر اور اس ےک ربارب وایل ٹیس رپ ےنھٹیب واےل وک افحیتظ

دںی اس ےک العوہ اانپ ومابلئ وفن اامعتسل ہن رکںی ۔ اہجں رپ زربیا رکاگنس اک مسج اک وکیئ ہّصح وصخًاص اہھت اور رس اب رہ ہن اکنںیل ۔اگڑی الچےت وتق دورسی اگڑی وک اوور کیٹ رکےت وہ ےئ اڈنرٹیکی اک ااشرہ رضور 

اک وبرڈ اگل وہا وہ واہں اپرگنک ہن رکںی ۔ اس ےک العوہ ’’اپرگنک عنم ےہ ‘‘وہ واہں تہب اایتحط ربںیت ویکں ہک ہی اشنن دیپل ےنلچ واولں ےک ےیل وہات ےہ ، اوکسل اور اتپسہل ےک اپس اہرن ہن اجبںیئ اور اہجں رپ وبرڈ اگل 

 رٹکفی اور ایس رطح دیپل ےنلچ واولں اک یھب رفض اتنب ےہ ہک وہ ڑسک رپ ےنلچ ےک اجبےئ ٹف اپھت رپ ںیلچ ۔ ونتری ےن اےنپ اوب ےس اہک ہک آج ےھجمومرٹ اسلکیئ الچےن واےل وک اچےیہ ہک وہ انمبس راتفر ےس الچںیئ 

 ےک وحاےل ےس تہب ایھچ ولعمامت یلم ںیہ ، ںیمہ رٹکفی ےک اوصولں رپ انلچ اچےیہ ات ہک احداثت ےس اچب اج ےکس ۔ 

ِ س رحتری ںیم  اتبےئ ےئگ ںیہ :ا :1وسال   

 (a) رٹکفی ےک وقانین (b) رٹکفی ےک وااعقت (c) رٹکفی ےک افدئے (d) رٹکفی ےک احداثت

:2وسال  رحتری ےس اتپ اتلچ ےہ ہک ںیمہ :   

 (a) رفس رکان ےہڑسک رپ  (b) ولوگں یک زدنیگ اچبین ےہ  (c) رٹکفی وقانین رپ لمع رکان ےہ (d) دیپل ےنلچ واولں اک ایخل رہاچ  اچ ےئہ

وہیت ےہ ’’زربیا رکاگنس ‘‘ :3وسال    

 (a) اگڑی الچےن واولں ےک ےئل  (b) ٹُف اپھت رپ دوڑےن واولں ےک ےئل  (c) دیپل ےنلچ واولں ےک ےئل  (d) اگڑی ڑھکی رکےن واولں ےک ےئل

 :4وسال ےک وبرڈ اکبلطم ےہ :’’اپرگنک عنم ےہ ‘‘

 (a) دیپل انلچ عنم ےہ (b) اگڑی ڑھکی رکان عنم ےہ (c) عنم ےہوشر اچمان  (d) دیپل انلچ عنم ےہ

 :5وسال  آج لک ونوجان تہب زیت الچےت ںیہ :

 (a) اسلکیئ (b) ومرٹ اسلکیئ (c) اکر (d) پیج

 :6وسال  ںیم ےنتک رکدار ںیہ؟اس ابعرت 

 (a) دو (b) نیت (c) اچر (d) اپچن

:7وسال ےھکلظفل ںیہ :رُحوف یجہت ےک احلظ ےس درتس رتبیت ںیم   

 (a) اہجز ۔ اسلکیئ ۔ اکر ۔ ومرٹ اسلکیئ (b) اسلکیئ ۔ اہجز۔ اکر ۔ ومرٹ اسلکیئ (c) اک ر۔ اہجز ۔ اسلکیئ ۔ ومرٹ اسلکیئ (d) ومرٹ اسلکیئ ۔ اہجز ۔ اسلکیئ ۔ اکر

ِ ن ولمجں ںیم ’’ ریمض ‘‘انم یک ہگج آےن واال ظفل  :8وسال  ےہ :’’ریمض ‘‘الہکات ےہ ، ا  

 (a) ونتری (b) ااھچ  (c) ونوجان (d) وہ

:9وسال  یک دض ےہ :’’ افدئہ ‘‘ظفل   

 (a) اصقنانت (b) اصقنن (c) انصق (d) صقن

ِ ن ںیم ےس درتس اھکل ظفل ےہ:  :10وسال  ا

وًاث (c) وصخًاص (d) وسخًاث

ث
 

 (a) وسخاسًٍ  (b) خ



 ======ہصح انھکل========

 ذلی ںیم دےی ےئگ وساولں ےک وجاابت وجایب اکیپ ںیم دی یئگ ہگج رپ ےیھکل۔ دہاتی:

 (15)لک ربمن ۔ ۔ رطسوں اک ومضمن ںیھکل  ۱۵یسک درای ای دنمسر ےک انکرے یک ریس رپ   :21وسال ربمن

 (5)لک ربمن ۔ ۔ یک احتل وک رتہب انبےن یک ذگارش ےیجیک اور ےلحم  یک  افصیئ رھتسایئ  اےنپ وکرلسن اصبح وک دروخاتس ںیھکل: 22وسال ربمن

 (5)لک ربمن ۔۔  اجتوزی ںیھکل ۵ہلئسم ےہ۔ اپین ےک اامعتسل وک مک رکےن ےک ےیل وکیئ اپین یک یمک امہرے کلم اک تہب ڑبا : 23وسال ربمن

(10)لک ربمن ۔  رکںی۔ہی اکی ان لمکم اہکین ےہ۔ اس وک اےنپ ایخل ےک اطمقب لمکم  :24وسال ربمن  

        ذگرےت وہےئ اس اک اہلکڑا                  دنی ںیم رگ ایگ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔۔ ۔ ۔اکی ڑکل اہرا لگنج ںیم ڑکلایں اکےنٹ اج راہ اھت۔ اس اک ذگر اکی دنی رپ ےس وہا۔ دنی ےس  

(15)لک ربمن ۔              وموضع: رباست اک اکی دن ااش روں یک دمد ےس ومضمن وک لمکم رکںی۔ :25وسال ربمن  

ابرش ےک دعب یک وصراحتل  ابرش ےک افدئے اور اصقنانت،   وخیش اور رسمت،    لج لھت ابرش،  ابدولں یک آدم،   رگیم یک دشت ،   

۔ںیم دی یئگ ہگج ںیم ےیھکل"وجایب اکیپ "اور حیحص وجاب ،  وک وغر ےس ڑپےیھ ابعرت   دی یئگ  

ِ ن ولیھکں اک دامغ رپ یھب دمعہ ارَث ڑپات ےہ ہی لیھک ابلطء ںیم رفامں   ور ادنیشی دیپا رکےت ںیہ ۔اپاتسکن ںیم فلتخم نیب االوقایم ولیھکں اک دصقم امسجین ورزش اور ابلطء وک وبضمط انبان ےہ ۔ ا
ُ
 ر داری ، رفض انشیس ، او ر د

ب

 یلم وںیہ ش انل عووع رک دے ر الےن ےک ےئل فلتخم ںایٹیمں اق م یک یئگ ںیہ ںاہں رک ٹ وک تہب زایدہ وف تی دی اجیت ےہ ۔اوکسل ےک ابلطء ںویلں ادیاونں اور اہجں ہگجولیھکں وک وبقمل اعم انبےن اور اِ ںیہن اعیمل ایعم

ں وک آزامےن ےک ےئل اوکپمل لیھک لیکشت دای ایگ ۔ ہی رہ اچر اسل ےک دعب دقعنم ےئک اجےت ںیہ ۔ اس لیھک ےک ںیہ ، آج اپاتسکن رک ٹ یک داین ںیم اجان اچہپان اجات ےہ ۔اس ےک العوہ وپری داین ںیم الھکڑویں یک الحوتیح

ِ س اک اکی ڈنھجا انبای اجات ےہ سج ےک انبےن واےل ریبن ڈی وکربنٹ ِ س اک ڈنھجاویانن ےک رہش ااقعند ےک ےئل رہ رمہبت یسک ےئن کلم اک رہش بختنم ایک اجات ےہ ، ا  ایزگیرڈنر ای ںیم ارہاای ایگ ، ڈنھجے اک ر گ  دیف ےہ ںیہ ۔ ا

رہے روگنں رپ لمتشم ںیہ ۔ ہی اپچن دارئے اپوچنں ربِ اومظعں ینعی سج ےک درایمن اپچن دارئے ےنب وہےئ ںیہ ، اورپ یک اجبن نیت دارئے ےلین ، اکےل اور الل ر گ ےک ںیہ ہ  ہک ےچین ےک دو دارئے ےلیپ اور 

 اوکپمل ےک وقل ےک وطر رپ اامعتسل ارفہقی، ارماکی اور آرٹسایلی یک امندنئیگ رکےت ںیہ ۔ اوکپمل لعشم دقمی اوکپمل یک اکی ایداگر ےہ ۔ زیت رت ، دنلب رت ، اطتق ور ہی ااایشیء ، ویرپ ، 

 
 
ن

افلظ ریبن ڈی وکربٹ

ِ ن ولیھکں ےک  مام وقانین وک  ظوفظ رہ ےت وہ ےئ ےیک۔اوکپمل زمیگ یک ااتتفیح رقتبی ںیم زیمابن کلم اک اکی الھکڑی اِن اافلظ ںیم فلح  ااتُاات ےہ "ںیم  مام ہصح و ےن واولں یک رطف ےس فلح ااتُاات وہں ہک   ا

ِ ن ولیھکں اور امہرے ومیٹں اک واقر اق م رےہ "۔ اوکپمل ولیھکں اک الص دصقم انتیج ںیہن  ےہ ایِس رطح سج رطح زدنیگ اک دصقم ج  ہش  انتیج ںیہن  ہکل   ہکل ہصح انیاوپسرسٹ نیم ارپسٹ اک اظمرہہ رکںی ےگ ات ہک ا

 .رتہبنی رطےقی ےس وکشش رکان ےہ 

:اس ابعرت  ںیم زایدہ رت ولعمامت ںیہ  :11وسال  

 (a) میلعت یک (b) ولیھکں یک (c) اوکپمل یک (d) ورزش یک

:مسج ےک العوہ ولیھکں اک ااھچ ارث ڑپات ےہ  :12وسال  

رپذینہ وشن امن     (d) وسچ رپ (c) وتق رپ (b) ڑپاھیئ رپ (a) 

 :13وسال   امہرے کلم ںیم زایدہ رت ےلیھک اجےت ںیہ : 

 (a) ٹف ابل (b) اہیک (c) رک ٹ (d) سنیٹ

 :14وسال    دقمی اوسکپمل یک اشنین ےہ 

 (a) اہیک (b) دنیگ (c) لعشم (d) ڈنھجا

:اوکپمل اک ڈنھجا  دیف ےہ ،  دیف یک اشنین ےہ  :15وسال   

چس یک   (c) انم یک (d) تبحم یک  (b) ااحتد یک (a) 

:اوکپمل ولیھکں یک رطح امہرے ںاہں زایدہ رت وہےت ںیہ  16وسال   

 (a) چیم (b) وٹرانٹنم (c) لیھک (d)  ماےش

 :17وسال  اوکپمل اک ڈنھجا یلہپ رمہبت ویانن ںیم ارہاای ایگ اس اک بلطم ےہ ہک ویانن اکی کلم ےہ : 

 (a) رتیق ایہتف (b) دقمی (c)  وہشمر (d) اصف رھتسا  

 :18وسال رک ٹ لیھک راہ ےہ۔: ہی ہلمج اظرہ رک راہ ےہ:

 (a) زامہن احل (b) زامہن امیض (c) زامہن لبقتسم (d) زامہن امیض دیعب

ال اکی وبقمل لیھک ےہ: ہی ہلمج ےہ:  

ن  

 :19وسال ایک اپاتسکن ںیم ف

 (a) اسدہ (b) ااکنرہی (c) ایبہین (d) وساہیل

 :20وسال وقادع ےک اطمقب "رقتبی " ےہ:

 (a) امس (b) ریمض (c) لعف (d) تفص


