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 (ٽيونحصو )
 هيٺ ڏنل عنوانن تي مضمون لکو..8سوال

 .شاهه عبداللطيف ڀٽائي جو پيغام .10

 .ڏکن سکن جي سونهن .10

 .جهموريت بهترين انتقام آهي .10

 عملي تباهي جا ڪارڻ. .10

 اسالم هڪ عالمگير مذهب آهي. .10

 تتيَء ٿڌيَء ڪاه. .10

 عورت جي تعليم .10

 وطن جي حب .18

 يا

 .جيڪا سنڌي ادب ترقي ڪئي ان الِءدليل ڏيئي سمجهايوسمن جي دور ۾  .10

شاهه عبداللطيف ڀٽائي دنيا جو وڏي ۾ وڏو شاعر آهي، عالمي معيارن جي  .10

 .روشني ۾ ثابت ڪيو

وڃي ٿو ان ڪلهوڙن جي دور کي سنڌي ادب جو سونهري دور ڇو ٿو سڏيو  .10

 .جي وضاحت ڪريو

   ، تفصيل سان لکيوثابت ٿيوڪيترو فائديمند  ٻولي الءِ  سنڌيءَ  دور وانگريزن ج  .10

 

 .لکو جهاڻيمبيتن جي حوالو ڏئي س لنڏ هيٺ.9سوال

 صوفين صاف ڪئو، ڌوئي ورق وجود جو .10

 تڏهن تن ٿيو، جيتري پسڻ پرينَء جو

 اُٿي ويا اوٺار، کڻي ساٿ سويل جو .10

 هاڻي اديون آئيا، ڏورڻ مون ڏونگار

 ٻيا ڀي هوت هزار، منهنجو پيچ پنهونَء سان

 حق، جي وڙهين جي وچرين،چنڊ! ُچئين  .10

 نڪ، تو ۾ ناهه پرينَء جو نويٻه اکيون ٽ

 الغرض تنهنجو ارادو جيڪي چاهي سو ٿئي،  .10

 اڪثر ٿي پوي. سوتنهنجا الفاظ چون جيڪي 

 

 هڪ ڏکي، ٻيو ڏوکري، ٽيون تُتس ڏينهن، .10

 محبت سندو مينُهن، ويچاريَء وسايو!

 ٿي پڪي عادت وڏي، جا پئي ننڍي، .10



 ڪچيَء پيا جنهن کي ُڪٻ.ٿيا پڪي پختا، 

 يا

 شاه عبدالڪريم رحه .10

 سچل سرمست رحه .10

 خواجه محمد زمان .10

 فقير حمل .10

 ”سانگي“مير عبدالحسين خان .10

 ”بيدل“فقير قادر بخش .10

ڀٽائي  شاه عبدا للطيف .10
رح

 

 خليفو گل محمد گل .18

 مرزا قليچ بيگ .19

 سجاولي” سرويچ“ .01

 

 

 . جهان آرا ناول تي تنقيدي نوٽ لکو.01سوال 

 جي زندگيَء تي نوٽ لکو.هيٺين شخصيتن 

 عالمه آِء آِء قاضي .10

 ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ .10

 ڊاڪٽر عمر بن دائود پوٽو .10

 حڪيم فتح محمد سيوهاڻي .10

 ڊاڪٽر هوتچند مولچند ُگربخشاڻي .10

 اله بچايو سمون .10

 عثمان علي انصاري .10

 ڪريم بخش چنا .18

 رشيد ڀٽي .19

 

 


