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  SINDHI )الزمی(         

Class IX (Science & General Group) جماعت کے لیےنویں    
 

 حصو الف

 جو نشان لڳـــــــــــــــایو.  (صحیح جــــــــــــــــــــــــــوابن تي ). 01سوال 

 .جن سڄي دنیا الِء نیڪيَء ۽ ڀالئيَء جا ______________ آهن ملسو هيلع هللا ىلصحضور  .1

 مظهر ()د  )ج( سرچشما  )ب( ڪرشما  )الف( پتال

 لکیل آهي.” سنڌ باد جو سفر“ڪتاب  .2

    سانوڻ فقير ()د ڪشنچند بيوس)ج(   باباعلي )ب(   امرجليل)الف( 

 اپریل ____________ ع ۾ وفات ڪئي. 13عالمه صاحب  .3

 1978 ()د  1968)ج(            1951)ب(       1910)الف( 

 عالمه آِء آِء قاضي دادو ضلعي جي تاریخي ڳوٺ _________________ ۾ ڄائو هو. .4

 گرهوڙشريف ()د         )ج( جهوڪ شريف      )ب( پاٽ شریف   شريف     )الف( ملڪاڻي

 .سچل سرمست جو اصل نالو هو .5

 عبدالوهاب)د(   عبدهللا)ج(   عبدالحق)ب(  )الف( عبدالجبار

 گنجي ٽڪر جي دامن وٽ________________ جي درگاه آهي. .6

  هه سيد جمال شا ()د  )ج( پیر عبدالرحمان سرهندي  )ب( عبد هللا شاهه اصحابي)الف( سيد مصري شاه         

 ڪربال  ___________ تاریخ تي پهتا. علیه السالم امام حسین .7

 هه61محرم  4 ()د هه61محرم  3)ج(      هه61محرم  2)ب(  هه61محرم  1)الف( 

 .ع تي جنم ورتو1919آڪٽوبر  4مخدوم محمد زمان طالب المولٰي  .8

 سعيدآباد ۾ ()د ڀٽ شاه ۾)ج(  هاال ۾)ب(  مٽيارئ ۾)الف( 
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 ___ وٽ آهي.__________حضرت عبدالرحمان سرهنديَء جو مقبرو جبل جي  .9

 ءَ چوٽي ()د )ج( دامن   )ب( پاڙ َگسَ  )الف(

 هو . جي جنم تي وڃٹو____________   فاریه کي پنهنجي سرتيَء   .10

 مومل ()د  مارئي)ج(        ماريه)ب(   سسئيءَ )الف( 

 . ڪارنامو آهيعالمه صاحب  جو وڏي ۾ وڏو زندهه  .11

 عجائب گهر ()د )ج( سنڌ یونیورسٽي )ب( شاهه جو رسالو     عالمه آِء آِء قاضي الئبريري)الف( 

 .عالمه صاحب سنڌ یونیوسٽيَء جو وائس چانسلر ٿیو .12

 ۾ ع1953 ()د ۾ ع1952)ج(  ۾ ع1951)ب(  ۾ ع1950)الف( 

 عالمه آِء آِء قاضي جو وڏي ۾ وڏو ماخذ ___________ هو. .13

 مقدمه لطيفي ()د   )ج(سرها گل     )ب( شاهه جو رسالو )الف( قرآن شريف

 .  شاهه عبداللطیف ڀٽائي رحه ____________ هجري ۾ ڄائوهو .   14

 1172 ()د  1165)ج(         1152)ب(     1102)الف( 

 . سید شیر شاهه ڳوٺ  ___________ ۾ جنم ورتو. 15

 سيکاٽ ()د الکو)ج( امین      )ب( لقمان ڪوريجو   )الف( گدڙ آهپن

 . شاهه عبداللطیف ڀٽائي رحه _________________ ڳوٺ م ڄائو هو .16

 مبارڪ پور ()د  )ج( ڀئین پور     )ب( فتح پور   )الف( احمد پور          

 .هاڻ مالڪ جي مرضي آهي ته اسین هڪ ٻئي جو کٹڻ سکون.    17
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 وزن ()د    پاسو)ج(        بار)ب(       قرض)الف( 

 جن رحلت فرمائي  .ملسو هيلع هللا ىلص هه ______ ع تي پاڻ سڳورن11    .18

 636 ()د 632)ج(        626)ب(             622ف()ال       

 .  شاهه عبداللطیف ڀٽائي رحه _______________ جي پریت جو سهٹو مثال ڏنو آهي.19

 ڪونجن ()د  )ج( پکین  )ب( جيتن جانورن )الف(

 .سمن جي دور جو وڏي ۾ وڏو شاعر  ______________ آهي . 20

  اياز شيخ ()د     )ج( قاضي قادن )ب( سيد شير شاهه  )الف( شاهه عبداللطيف ڀٽائي رحه       

 ع تي پیدا ٿیا. 626هه جنوري  4حضرت امام حسین علیه السالم ___________   21

 رجب 3 ()د شوال 3 )ج(    رمضان 3 )ب(     شعبان 3)الف( 

 .کي گهر جو ڀاتي سمجهندا هئا______________  ملسو هيلع هللا ىلصپاڻ سڳورا  22

 مهمانن ()د پاڙيسرين)ج(  غالمن )ب(  يتيمن )الف(

 پاڙي بابت سنڌيَء ۾ چوڻي آهي ته پاڙو ___________ کي به پیارو آهي. 23

 اوليائن()د   اصحابن)ج(     )ب( نبین امامن)الف( 

 .سنگاپور ندي ڊگهي آهي 24

 ميل يارنهن (د)  ميل ڏهه )ج(           میل نوَ )ب(       ميل  اٺ )الف(

 .ٿو پ رکيروهي سنڌي ادب ۾ سڃاڻبعلي احمد  25

 سينو اڊرام (د)  مزاح نگار)ج(    شاعر )ب(          ناول نگار )الف(
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 .لیکراج ڪشن چند عزیز ڄائو 26

 موري ۾ (د)  سيوهڻ ۾)ج(   حیدرآباد ۾)ب(   ڪراچَئ ۾ )الف(

 هجري تي پهتا. 61محرم  2امام حسین علیه السالم _________________  ۾ حضرت  27

 بصره ()د ڪربال)ج(   بغداد )ب(  ڪوفي )الف(

عالمه آِء آِء قاضي جي آخري آرامگاهه _________________ ڪالوني ڄامشوري ۾  28

 آهي.

 عيدگاه ()د     لياقت يونيورسٽي )ج(     )ب( سنڌ یونیوسٽي       مهراڻ يونيورسٽي )الف(

 آهي . ذڪر ۾سڪ  جيڻيه سا 29

 جو)د( مومل  جو اليل )ج(       جو ئيءَ سس )ب( جو رئيءَ ما)الف( 

 .ویٿ ئجرا الخط رسم يڌسنموجوده  30

 ع1866)د(   ع1857 )ج(  ع1853)ب(  ع1843 )الف(

 کي پڇڻ ویندا هئا.____________  ملسو هيلع هللا ىلصحضور اڪرم 31

  )د( غالمن غريبن )ج(         بیمارن)ب(  اميرن )الف( 

 زنده لفظ جو ضد ________________ آهي. 32

 )د( چاڪ  )ج( مرده صحتمند )ب( بيمار )الف(

 .ونن جو ڪتاب آهيضملیکراج ڪشن چند عزیز جي م 33

  آفتاب ادب (د)  بهارا خالق )ج(  قديم سنڌ)ب(   ادبي آعینو)الف( 
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 قدیم آثارن جي ماهر کي ____________ چئبو آهي. 34

 )د( سائنٽسٽ )ج( ايسٽروالجسٽ   )ب( آرڪیاالجسٽ   )الف( سائيڪاالجسٽ  

 .ڪاهوَء جو دڙو اٽڪل زمین والري ٿو 35

 پنجاهه ايڪڙ (د) ايڪڙ هچالي)ج(   ٽیهه ایڪڙ)ب(          ويهه ايڪڙ)الف( 

 .جي ڪالم کي سڏ جي ٿو اسماعیلي مبلغن 36

 نظم (د)  گنان)ج(   ڪافي)ب(  ڳيچ )الف(          

 هن دنیا ۾ __________ کان ڪو به آجو نه آهي. 37

 طينل)د( غ )ج( داغن   )ب( عیبن  نشانن )الف(

 ع ۾ میرپورخاص شهر ____________ ماڻڪاڻيَء ٻڌرایو .1806 38

  خان)د( مير شير محمد   میر علي مراد خان)ج(      خان مير فتح)ب(   خانمير صوبدار )الف( 

 ؟ڪرائيڪاهوَء جي دڙي جي کوٽائي  . 39

 چارلس نيپيئر (د)   جيمس برنس)ج(  مارشلجان )ب(      جان جیڪب)الف(      

 

 .  ٿر جي ماڻهن جي اڪثریت ___________ تي گذارو ڪندي آهي.40

    ڪاروبار (د) )ج( مال     )ب( ڏُٿِ   )الف( ميون      

 . محمد اسماعیل عرساڻي پیدا ٿیو.    41
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 مٽياريَء ۾ (د)  هاال ۾)ج(      شڪارپور ۾)ب(           حيدرآباد ۾)الف( 

 نبي بخش بلوچ ضلعي ۾ ڄائو هو؟ڊاڪٽر .  42

  سانگهڙ )د(   عمرڪوٽ)ج(   ميرپور خاص)ب(   حيدرآباد )الف(

                   برا بر هو. ۽ نششید هڪ فقیر م.   جم43

  غريب (د)   وڌسا)ج(           درويش)ب(   صوفي )الف(    

 شاهه جو رسالو سنڌي ٻوليَء جو اهم  آهي. .44

 انيود (د) مڪالو)ج(   )ب( دستاویز      منشور)الف( 

 .ڏهن ٻارنهن گهرن جي ڳوٺڙي کي چئبو آهي ۾ ڪچي جي عالئقي 45

 وانڍ (د) پتڻ )ج(  يٽڪی)ب(         مياڻ)الف( 

 .فاریه هڪ ڇوڪري هئي 46

 غريب (د) امير  )ج(  وڏگهراڻي)ب(   دادلي)الف( 

 ._____ هئيزندگي قرآن مجید جو عملي ____ پاڻ سڳورن صه جي سڄي مبارڪ 47

 داستان (د) )ج( تفسیر   مثال )ب(    اعتراف)الف( 

 ع ۾ میر علي مراد ماڻڪاڻي _________________ شهر ٻڌایو.1806سن  48

 مٺي (د)       )ج( عمرڪوٽ        )ب( میر پور    )الف( حيدرآباد

 .ڀٽ شاهه کي پنهنجو __________ بٹایو رحه ئيشاهه عبد اللطيف ڀٽا 49
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 اوتارو (د) اوطاق)ج(    )ب( مسڪن  گهر )الف( 

 .امر جلیل هڪ هو 50

 )د( اهي سڀ  ڪالم نگار)ج(   رامانگارڊ)ب(            ڪهاڻيڪار)الف( 

 .شاهه صاحب جي پيُء جو نالو _______ هو 51

 جمال شاه سيد (د) سيد بالول شاه)ج(     سيد حبيب شاهه)ب(     سيد جمن شاهه )الف( 

 .ناول جو لیکڪ آهي ”الهایوڳنیٺ گونگيَء “ 52

 ليم بروهي ح (د)  امر جلیل)ج(  يحسينامداد )ب(    علي بابا)الف( 

 .مصنمون بد تمیز جو لیکڪ آهي 53

 شيرشاه دسي (د)  جمال ابڙو)ج(    امر جليل)ب(    علي بابا)الف( 

 ۾ ٿي. ءَ عالمه صاحب جي شادي جرمني 54

 ع ۾1955 (د) ۾ ع1951( ج)  ۾ ع1910)ب(   ۾ ع1905)الف( 

 .شڪاريَء شڪار ڪري آنڊا ڦتا ڪیا 55

 ٻٻر تي (د) ڪنڊيَء تي )ج(    ڪرڙ تي)ب(    کٻڙتي)الف( 

 .هيشاهه ۾ جي ڪپ تي آ ٽڀشیخ ایاز جي قبر  56

 ڪراڙڍنڍ )د(  روڊ)ج(   شاخ)ب(    ٽَ ڀِ )الف( 

 .وٽ _______ ٿي ايندا هئا ملسو هيلع هللا ىلصمسلمان توڙي ڪافر پاڻ سڳورن  57

 سوالي( د) مهمان)ج(    مزدور)ب(       فقير)الف(
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 .سنڌي غزل جو بادشاهه سڏ جي ٿو 58

 ین سانگيسالح میر عبد )د(  سچل سرمست)ج(  تنويرعباسي)ب(    شيخ اياز)الف( 

 .جي دور جو وڏي ۾ وڏو شاعر  ______________ آهي ڪلهوڙن   59

   شاه ڪريم (د)  ن( قاضي قادج) ( سيد شير شاههب)   عبداللطیف ڀٽائي رحهشاهه ( الف)       

 . هئي ئيماهتاب محبوب ڄا .60

 ڪراچيَء ۾ )د(  حيدرآباد ۾ )ج(  ۾ ڪارپورش )ب(     ۾ ڪاڻيڙال)الف( 

 .؟ ئو هوڄا سلیمآغا      .61

 ڪراچيَء ۾ ()د  حيدرآباد ۾ )ج(  ۾ ڪارپورش ب( )    ۾ ڪاڻيڙال)الف( 

 .جو ترجموڪیو  ليرسا جيشاهه  آغا سلیم        .62

 ۾ ءَ ئڪيسرا ()د           ۾َء عربي)ج(            اردو۾)ب(   ۾ ءَ فارسي)الف( 

 .ترجمو  ______________ جي دور ۾ ٿیو سنڌيَء ۾ قرآن شریف جو    .63

 ڪلهوڙن ()د عربن)ج(   نمرسو)ب(   سمن)الف( 

 .حضرت عليَء تي حملو ڪیو .64

    مرشِ  ()د    سعدبن عمر)ج(   ابن ملجم)ب(   زيادابن )الف( 

 .سرانجام ڏنا مسجد جي موذن جا فرض  صاحب قاضي عالمه .65

 سالن جي عمر ۾     10()دسالن جي عمر ۾     9)ج   سالن جي عمر ۾ 8)ب( سالن جي عمر ۾    7)الف( 

 . ۾ ڄائو ڳوٺسید میران محمد شاه تاریخي  .66
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 گرهوڙشريف ()د         )ج( جهوڪ شريف )ب( پاٽ شريف            ٽکڙ)الف( 

 .عربن کانپوِء سنڌ تي راڄ قائم ٿیو .67

 انگريزن جو ()د ڪلهوڙن جو)ج(  سومرن جو)ب(  سمن جو)الف( 

 

 .سنڌي هڪ قدیم ۽ _______ ٻولي آهي  .68

  منجهيل ()د     کيڏ)ج(   شاهوڪار)ب(    سولي)الف(        

 .اڄ ڪراچي هڪ شهر آهي .69

 نئون ()د    شاه)ج(      سٺو)ب(   وڏو)الف( 

 .آهي جو مشهور ڪتاب ڀیرو مل مهر چند آڏوا ڻي .70

 ادبي آئينو ()د آفتاب ادب)ج(  بهار اخالق)ب(  سنڌ قدیم)الف( 

 .آهي شاه صاحب جي بیتنِء واین جي اسلوب بیان ۾ وڏي .71

 چاِسنيِ  ()د ڄاڻ )ج(  وسعت)ب(  سمجه )الف(

 سڏبو آهيساميَء جي بیتن کي  .72

 ساميَءجا ڪالم ()د ساميَء جا گيت )ج(  )ب( ساميَء جا شعر ساميَء جا سلوڪ )الف( 

 

 

 


