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 ڏھين ڪالس الء

 )ءال ريگيولر ۽ پرائيويٽ اميدوارن (جنرل گروپ  ۽سائنس 
 

 M.C.Qs  40%  حصو "الف" )گھڻ چونڊائتا سوال( 

 (03) مارڪون :ھيٺين مان ھر ھڪ الِء صحيح جواب چونڊي خال ڀريو -:1سوال نمبر 

  :اللہ جي رسَيء کي مضبوطَيء سان جھليو ۽ نه ٿيو 1
  دوست  دشمن   الٽو  ال ٽو  گمراهہ   

  :راء ڏياج راجا هو 2

  سنڌ جو  ڪشمير جو  مڪران جو  جھونا ڳڙهه جو   

  :اڄ پاڪستان جو سڀني کان وڏو، شاهوڪار ۽ اهم شهر آهي 0

  ڪراچي  اسالم آباد  هورال  ڪوئيٽا   

  :وڃومتان مون کان پوِء ٿي  4

  گمراھ   ڪافر   منافق  مشرڪ   

  :زرتشت مذھب ۾ پوڄا ڪئي ويندي ھئي  5

  پٿر جي   سج جي   باھ جي   ُبتن جي   

   :س ٿيوڪانفرنس جو ٻيو اجال  المي سربراهہاس 6

  الهور ۾  پشاور ۾  اساالم آباد ۾  ڪراچي ۾   

  :ڇپيل آھي“ ادبي آئينو”مضمونن جو مجموعو   7

  جو ڪشنچند عزيز  شيخ اياز جو  شاھ ڀٽائيَء جو  محمد رمضان جو   

  :ڪڏهن بہ هڪ جهڙو نہ ٿو رهي 8

  وقت  دوست  ماڻهو  رشتو   

  :سڀ مسلمان ھڪ آھن  9

  قوم   جماعت  فرقو   برادري   

  :سارنگ ۽ لوڙائي آهن 03

  گل ۽ ٻوٽا  وڻ ٽڻ  کاڌ ۽ خوراڪ  ساز   

  :جو شاعر آھي“ پيارا وطن”نظم  00

  شاھ ڀٽائي  ڪشنچند عزيز  عبدالڪريم گدائي  سليم ڳاڙھوي   

  :ڪنهن بہ جاندار ۽ بي جان شئي جي نالي کي چئبو آهي 02

  اسم  ضمير  صفت  فعل   

  :ھجريَء ۾ ڄاوا، ھن شھر ۾ ۰۸امام جعفر صادق سن  00

   مڪي شريف  مديني منوره  شام  عراق   

  :مان توھان کي عمل ۾ مصروف رھڻ جو تاڪيد ٿو ڪريان 14

  ڪاروباري   سماجي   مذھبي  تعليمي   

  :محمد صديق مسافر پيدا ٿيو 05

  ۰۷۹۱ع ۾  ۰۷۹۱ع ۾   ۰۷۹۷ع ۾  ۰۷۹۱ع ۾   

  :اسان جي شھرن جي ڏينھون ڏينھن وڌندي پئي وڃي 06

  ٽرئفڪ  صفائي سٿرائي   تھذيب  آدمشماري   
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  :يقين محڪم جي معنٰي آھي  07

  سخت محنت  بيداري    جدوجھد  ارادي   

  :بيوھ رھندي ھئي، ھڪڙي 08

   شھر ۾  جھنگ ۾   ڳوٺ ۾   ملڪ ۾   

  :سيد ثابت علي شاهہ ڄائو هو، سن 09

  2482ع  2472ع  2482ع  2782ع   

  :مائي خيري ھر سال ڏاڍي خبرداريَء سان ڪڍندي ھئي   23

  صدقو  زڪوات  خيرات   چندو   

  :مير معصوم بکري مسجد جوڙائي هئي 21

  روهڙَيء شهر ۾  سکر شهر ۾  ڪراچَيء شهر ۾  حدرآباد شهر ۾   

  :انگريزن خالف سڀني کان اڳري تحريڪ ھئي   22

   خالفت تحريڪ  جمعيت العلماء  خالفت ڪانفرنس  ڪانگريس   

  :ع ۾ سنڌ تي قبضو ڪيو2481 32

  عربن  ڪلهوڙن  ارغونن  انگريزن   

  :موالنا وفائيَء جي والدت ٿي، ھن مھيني ۾   24

    االولربيع    شعبان    رمضان   ذو الحج   

  :مولوي احمد مالح قرآن پاڪ جو منظوم ترجمو ڪيو، هن ٻولَيء ۾ 25

  اردو  فارسي  سنڌي  انگريزي   

  :سچل سرمست ڄائو 26

  ۰۷۸۷ع ۾   ۰۹۸۷ع ۾    ۰۹۸۹ع ۾  ۰۹۹۱ع ۾   

  :محبت جو ضد آهي 27

  الفت  ڪلفت  نفرت  عزت   

  :جي والدت ٿي حضرت امام حسين 28
  مڪي ۾  مڪي ۾  مڪي ۾  مڪي ۾   

 جو اصل نالو هو 29
ؒ

  :سچل سرمست

  ميان عبدالوهاب  ميان عبدالحق  اللہميان عبد  ميان عبدالخالق   

  پاڻ سڳورن صلى الله عليه وسلم جي اخاالق مبارڪ جي شاهدي ڏنل آهي:  30

  قرآن پاڪ ۾  توريت ۾  زبور ۾  انجيل ۾   
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 ()مختصر جوابات کے سواالت حصہ "ب"  
 

40% 

   (02) مارڪون ھيٺين مان ڪن به )6( سوالن جا جواب لکو۔  2سوال نمبر 

  نصرپور ڪھڙن ھنرن جي ڪري مشھور ھو؟ 0

  اتحاد نه ھئڻ ڪري قوم کي ڪھڙو نقصان ٿيندو؟  2

  ڏيئي ۾ ڪھڙي چڱائي رکيل آھي؟ 0

  ؟ڪئي حاصل تعليم وٽ استادن ڪھڙن ہرض حضرت امام جعفر صادق 4

  واڍي مائيَء کي ڪھڙو شرط ٻڌايو؟ 5

  بچت ڪرڻ مان ڪھڙا فائدا آھن؟ 6

  اسالم جي ڪلمي الِء شاعر ڪھڙي دعا ٿو گھري؟ 7

  ؟ڪڙميَء کي خوابن جو تعبير ڪنھن ٻڌايو  8

  ؟مائي خيريَء ڪڏھن وفات ڪئي ۽ سندس مقبرو ڪٿي آھي 9

 :لفظن جا جمال ٺاھيو( 4ھيٺ ڏنل لفظن مان ڪن به چئن ) 3سوال نمبر 
  تڪرار (0
 پڇاڙي (2
 نامور  (0
 طالب علم (4
 فيض (5
 پڇاڻو (6

 (4) مارڪون

 :جا ضد لکو( 4ھيٺ ڏنل لفظن مان ڪن به چئن )  )الف( 4سوال نمبر 
 بيمار (0
 نقصان (2
 بلندي (0
 آغاز (4
 ڪوسو (5
 قديم (6

 

 (4) مارڪون

 :جا واحد يا جمع لکو( 0ھيٺ ڏنل لفظن مان ڪن به ٽن )  )ب( 
 فيصال.  (0
 پکو.  (2
 زمانو.  (0
 چادر.  (4
 عالمت (5

 

 (0) مارڪون
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   :لکوجا مذڪر يا مؤنث ( 0ھيٺ ڏنل مان ڪن به ٽن ) )ج( 3
 ماسي (0

 مڙس (2

 ماستر (0

 ماءُ  (4

 مور (5

 (0) مارڪون

 :جي تعريف مثالن سميت لکو( 2ھيٺين مان ڪن به ٻن ) )د( 4
 حرف جر (0
 فعل (2
 حرف جملو (0
 صفت (4

 

 (4) مارڪون

 يا 
 

 

 :ھي پيراگراف پڙھي ھيٺ ڏنل سوالن جا جواب لکو 
 

 

اهميت ڏني وئي۔ انگريزن سنڌي زبان الء هڪ پاليسي ٺاهي جنهن هيٺ تعليم الء مادري زبان کي  
ع ۾ هڪ رسم الخط 2411ء هڪ رسم الخط مقرر ڪرڻ اِلء ڪميٽي جوڙي وئي. جنهن سنڌَيء ال 

ؤر ۾ سنڌي ٻولي صحيح معني ۾ جديد دؤر ۾ پير انگريزن جي د .منظور ڪيو، جيڪو اڄ به رائج آهي
 ۔پاتو 

 
 سنڌي زبان الء هڪ پاليسي ڪهڙي دؤر ۾ ٺاهي وئي؟ .1
 سنڌي ٻولِيء جي رسم الخط ڪهڙي سن ۾ منظور ڪئي وئي؟ .2
 ڪهڙي دؤر ۾ سنڌي ٻولي صحيح معني ۾ جديد دؤر ۾ پير پاتو؟ .3
 تعليم الء ڪهڙي زبان کي اهميت ڏني وئي؟ .4
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  )بياني جواب جا سوال("ج"  حصو
 

20% 

 (7) مارڪون :ھڪ عنوان تي مضمون لکو ہنھن بڪ 5سوال نمبر 
 

  چانڊوڪي رات 1

  سمنڊ جو سير 2

  ساڻيھه جي سڪ 3

جو  ڊماسترياڻيء کي اسڪول ۾ رانديننهنجي اسڪول جي هيڊ ماستر / هيپ 6سوال نمبر 
 ۔ء درخواست لکو ال هفتو ملهائڻ جي اجازت 

 یا
 ۔ء کي خط لکي کيس ڪرونا وائرس بابت ڄاڻ ڏيو پنهنجي ننڍي ڀا 

  (4) مارڪون

 :صو لکو يا مرڪزي خيال لکوھڪ سبق جو خال ہيٺين مان ڪنھن بھ 7سوال نمبر 
 شخصيت ۽ لباس .1
 قومي اتحاد .2
 گنجي ٽڪر جو سير .3

 یا
 :ھڪ نظم جو مرڪزي خيال شاعر جي حوالي سان لکو ہھيٺين مان ڪنھن ب

 سچائي جو انعام .1
 غريبن جي جھوپڙي .2
 سينگار وطن .3

 

  (4) مارڪون

   

   

 


