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عالمه اقبال اوپه ٌىوٍىرسٽً، اسالم آباد 

 (شعبى پاڪستاوً زباوىن)

 

ع  2017 بهار:    سٍمسٽر(213)سىڌي الزمً ۽ سلٍس اردو  : ڪىرس

 100: مارڪىن مٍٽرڪ      : سطح

 40کامٍابی کے ومبر        

 

 1امتحاوً مشق ومبر 

 )2 ۽ 1 ٌىوٽ (

( 40):  هٍٺ ڏول ڏکٍه لفظه جً معىى لکً جمال ٺاهٍى.  1سىال

، هحزّم، تزص، الفت، اٌُح، حضْر لبصز، اٌُح، يميي، کِزّ، طلْڪ

شزهي لصْر، فزشتْ، الفت، ثذتزيي، شفمت، هجشز طًِْزي، طيبحي، 

.  آڳبٽي، لذين

( 20):    هٍٺ ڏول جمله جً تشرٌح ڪرٌى.  2سىال

(i) ”شبيذ ئي ڪْ اُڙّ هْضْع ُدي خٌِي تي هزسا صبحت ًَ لکيْ ُدي “

(ii) ”  لظبًيبت خب هبُز،  هلڪي تْڙي عبلوي ططح تي هْئي خي دڙي هبى لڌل

 .“هِزى تي لکت کي پڙُڻ خب ختي ڪزي رُيب آُي
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(iii) ُْي دّر خْ . طوب دّر کي طٌڌي ادة خْ تعويزي دّر لکيْ ّڃي ٿ

 . رّهبًْي لصْ ًْري ڄبم توبچي آُي

(iv) تُْبى هبى طڀ کبى طٺب هبڻِْ اُي آُي خيڪي اخالق خب طٺب آُي.  

( 20):     هٍٺ ڏول سىاله جا جىاب ڏٌى.  3سىال

(i) خي دّر خْ ّڏّ شبعز ڪيز آُي؟ ٽبلپزى 

(ii) هختصز تعبرف ڪزايّْ هْخْدٍ دّر خي ڪي ثَ ٽي اُن شبعزى ج  . 

(iii)  هخذّم اثْالحظي خي ڪتبة خْ ًبلْ ڇب آُي؟ 

(iv)  پبڻ طڳْرى صَ خي ًظز ۾ طڀ کبى طٺْ هبڻِْ ڪِڙّ آُي؟ 

(v)  پبڻ طڳْرا صَ ڪِڙيي خْثيي ّارا ُئب؟ 

 

(  10): هٍٺ ڏول عىىان تً پىهىجه لفظه ۾ هڪ هڪ پٍراگراف لکى.  4سىال

(i) دّر  اًگزيش 

(ii) دّرٽبلپز  

( 10):    هٍٺ ڏول لفظه تً زٌر، زبر ۽ پٍش لڳاٌى.  5سىال

توثيلي،  تصْف،  الفبًي،   ثيجبڪي،  طزهظتي، 

. عڪبطي، ططح،   هحفْظ،  طلظلي،  ڪالم
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  2امتحاوً مشق ومبر 

 )4 ۽ 3 ٌىوٽ (

 40کامٍابی کے ومبر      100: مارڪىن   

( 40):   هٍٺ ڏول لفظه جً معىى لکً جمال لکى.  1سىال

ثبڪوبل، عظين، ڪبئٌبت، ايڪبًت، ڪٌڊڪڙڇ، ڦڪيْى، ڏاتز، ڪزُْ، 

ڪْڙيي، اڪبري، عالهَ، دطتزص، هْضْع، ڀلي ڀت، ڀْىِء، پبڻ 

پتْڙڻ، اپٽبر، ڀالري، ّطبى،  

.  شوض العلوبء

( 20):     هٍٺ ڏول بٍته جً سمجهاڻً لکى.  2سىال

طبري رات ُطجحبى، خبڳي خي يبد ڪيْ   (1)

اى خي عجذللطيف خئي، هٽيَء لڌّ هبى 

. ڪْڙيي ڪي طالم، آڳ اچئْ اى خي

خيڪي هٌدِ خِبى، طْ تبري تڳي تٌٌِدي  (2)

لطف خي لطيف چئي، تْ در ڪوي ڪبًَ  

عذُل ُڇٽبى آى ًَ، ڦيزّ ڪح ڪْ فضل خْ 

چڱب ڪي چڱبيْى، هٺبيْى هٺي  (3)

خْ ّڙ خڙي خي طيي، طْ ّڙ طيئي ڪي،  

 تْى حجيت تْى طجيت تْى دارّى کي دردى (4)

 تْى ڏييي، تْى الُيي، ڏاتز کي ڏکٌذى

 تڏُي ڦڪيْى فزق ڪي خڏُي اهز ڪزُْ اى کي

( 30):     هٍٺ ڏول سىاله جا جىاب ڏٌى.  3سىال

(i)   شبَُ لطيف خي پيذائش ڪِڙي طبل ۾ ٿي؟

(ii)  خْ رّضْرّ هجبرڪ ڪٌِي تعويز ڪزايْشبَُ لطيف. 

(iii) عالهَ دائْد پْٽي صبحت طٌڌي سثبى ۽ ادة خي ڪِڙي خذهت ڪئي؟ 

(iv) ڊاڪٽز دائْد پْٽْ طٌڌي سثبى کبى طْاِء ٻيي ڪِڙيي سثبًي خْ ڄبڻْ ُْ؟ 

(v)  شبَُ لطيف دراسى ۾ ڪٌِي طبى هليْ ُْ؟ 

( 10):    هٍٺ ڏول لفظه تً زٌر، زبر، پٍش لڳاٌى.  4سىال

  ثلٌذ پبيَ، ثدب طْر، ڀلي ڀت، گزُْڙي، اپٽبر، تحميك، خبج، ّڙ، اًِّي، 

.  هٺبيْى
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  3امتحاوً مشق ومبر 

 )7 کان 5ٌىوٽ (

 40کامٍابی کے ومبر      100: مارڪىن   

(  30):  هٍٺ ڏول ڏکٍه لفظه جً معىى لکى ۽ جمال پڻ ٺاهٍى.  1سىال

اّص، چظت، ڦڙت، ڪزڀلْ، اپبُء، پزهبريت، اًتشبر، طبلن، صحتوٌذ، 

صبلح، خْدپزطتي، طشا لْڙڻ، ّالف، تصْر، ًبفذ، هِذة، خْاُش، 

.  هٌشْر، اّليي، آُظتي

( 10):     هٍٺ ڏول سىاله جا جىاب ڏٌى.  2سىال

(i)  اًظبًي حمي ۾ طڀ کبى اُن حك ڪِڙّ آُي؟

(ii) طيبطي حمي ۾ ڪِڙا حك شبهل آُي؟ 

(iii)  ثٌيبدي اًظبًي حك ڪِڙا آُي؟  

(iv)  تبسي ُْا ًَ هلٌذي تَ ڪِڙّ ًتيدْ ًڪزًذّ؟ 

(v)  تٌذرطتيَء ثبثت طيبڻي ڇب چيْ آُي؟ 

( 10) کً امتحان ۾ پاس ٿٍڻ جً مبارڪ باد جى خط لکى؟  ااُء پىهىجً ڀ . 3سىال

پىهىجً اسڪىل جً هٍڊ ماستر کً درخىاست لکى ته تىهان جً ڏهٍه ڪالس  .4سىال

( 10):       جً فٍس معاف ڪري

( 10) : پىهىجً دوست کً خط لکً حٍدرآباد گهمڻ جً دعىت ڏٌى .5سىال

  (10):  پىهىجً عالئقً جً صفائً الِا تعلقً عملدار کً درخىاست لکى. 6سىال

پىهىجً اسڪىل جً هٍڊ ماسترٌاڻً کً اسڪىل مان مٍٽرڪ پاس . 7سىال 

( 10).   سرٽٍفڪٍٽ حاصل ڪرڻ الِا درخىاست لکى

پىهىجً ضلعً عملدار کً پىهىجً ڳىٺ ۾ ڇىڪرٌه جى اسڪىل کىلڻ . 8سىال

 (10).     جً درخىاست لکى

 


