امہوساالترباےئدنسیھ(امجتعمہن)
حصو”ب“ اهم سوال

 پاڻ سڳورن ﷺ اسالمي برادري بابت ڪهڙو ارشاد فرمايو ۽ نبي ڪريم ﷺ جن زالن ،ٻارن ،يتيمن ۽
مسڪينن واسطي ڪهڙيون نصحتيون ڪرڻ فرمايون؟
ِض ُ
حضرت سلمان فارسي َر ى َ
هللا َت َع یاٰل َع ْـن ُه حق ۽ سچ جي ڳوال الِء ڪهڙيون ڪهڙيون ڪوششون ڪيون ۽ اسالم

اٰل َع ْـنهُ
هللا َت َع ی
ِض ُ
َ
َ
قبول ڪرڻ کان پوِء حضرت سلمان فارسي ر ى
ڪهڙيون خدمتون سر انجام ڏنيون؟
ِض ُ
حضرت امان جعفر صادق َر ى َ
هللا َت َع یاٰل َع ْـن ُه جا ڪهڙا مشهور شاگرد ٿي گذريا آهن ۽ ڪهڙن استادن

وٽ تعليم حاصل ڪئي؟
 قائد اعظم محمد علي جناح شاگردن کي نصيحت ڪندي ڪهڙين ڳالهين ڏانهن ڌيان ڇڪايو آهي ۽ قائد
اعظم جي خيال موجب پاڪستان ڪهڙن مقصدن کي حاصل ڪرڻ الِء حاصل ڪيو ويو آهي؟
 مائي خيري ڪهڙا ڪهڙا خير جا ڪم ڪيا؟
 ڪهڙا ملڪ بين االقوامي عدالت کان پنهنجا تڪرار نيبرائي سگهن ٿا ۽ بين االقوامي عدالت جي ججن جي
چونڊ ڪهڙي ريت ٿيندي آهي؟
 يقين محڪم ڇا کي ٿو سڏجي ۽ اتحاد نه هئڻ ڪري قوم کي ڪهڙو نقصان ٿيندو؟
 دين محمد وفائي جي ننڍ پڻ بابت اوهان کي ڪهڙي خبر آهي ۽ وفائي کي ڪهڙن بزرگن جي ڪچهري مان
فيض حاصل ٿيو؟
 ڊازائين ۽ رنگ جي لحاظ کان اجرڪ جا گهڻا قسم آهن ،اجرڪ جا ڪهڙا چار رنگ ٿيندا آهن ۽ اجرڪ سنڌ
جي ڪهڙن شهرن ۾ ٺهي ٿو؟
 ميرن جي اخالق بابت برنس ڇا لکيو آهي ۽ ميرن جي پوشاڪ ڪهڙي قسم جي هئي؟
 نوري جي قبر ڪٿي آهي ۽ ڪينجهر جي ڍنڍ تي اهو نالو ڪيئن پيو؟
 سومرن جي دور جون سنڌي ادب بابت ڪهڙيون ڳالهيون معلوم ٿيون آهن ۽ عربن جي دور ۾ سنڌي ادب جا
ڪهڙا اهڃاڻ ملن ٿا؟ ٽالپرن جي دور جا ڪهڙا مشهور شاعر ٿي گذريا آهن؟
 پنهون جي جدائي ۾ سسئي کي ڀنڀور ڪيئن ٿو نظر اچي ۽ پنهنجي محبوب جي انتظار ۾ شاعر جو وقت ڪيئن
ٿو گذري؟
 ڏيئي ۾ ڪهڙي چڱائي رکيل آهي ۽ ڏيئي وٽ نوڙت جي ڪهڙي نشاني آهي؟
 شاعر ملڪ مٺي جا جيَء جيارا ڪنهن کي ٿو سڏي ۽ شاعر ڪهڙي دعا ٿو ڪري؟
ُ
 نصرپور ڪهڙن هنرن جي ڪري مشهور هو ۽ ڪلهوڙن جي آخري ڏينهن ۾ نصرپور ۾ ڪنهن ڦرلٽ ڪئي؟
 جنگ ۽ فساد جو باعث ڪهڙيون ڳالهيون آهن؟هاري جي محنت ڪهڙو رنگ ٿي لڳائي ؟
 رڌ پچاُء ۽ کاڌي پيتي جا ٿانو ڪهڙي ريت صاف ڪرڻ گهرجن؟
 سليم وڌيڪ ڇو نه پڙهي سگهيو ۽ سليم ۽ ارشد ڌاڙيلن جو خاتمو جو خاتمو ڪيئن آندو؟
 بادشاه ٻيو ڀيرو ڪهڙو خواب لڌو ۽ نانگ ڪهڙي شرط تي ڪڙمي کي خواب جو تعمير ٻڌايو؟
اهم جمال رڻ ،ويڇا ،معمار ،هڳاُء ،اهڃاڻ ،نبيرو ،ناماچار ،وندر ،هاڪارا ،تعاون ،پيڙهي ،ڪيچ ،سهائي ،ٻيلي ،هاڪ،
جدوجهد ،بانهن ،رحلت ،رائج ،سوکڙي ،ڌونگر ،پڇاڻو ،توفيق ،سانت ،بهبود ،ڏيسارو ،مهاڀاري ،ڄمار ،داستان،
اوج ،ٻڌي ،ارڏايون ،ڇار ،ڳنڌڻ ،احترام ،جيئرو ،جهونن ،لقاُء ،ڦيرو ،خونريزي ،ڌاڪو ،سونهارا.
اهم ضد
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ُ
ُاُڀ ،اگهو ،نيڪ ،جهونن ،والدت ،رهبر ،هيٺ ،اونداهي ،اڳيون ،مهمان ،اڌ ،پوڙهو ،گل ،ڪمال ،ڪوسو ،
ُ
سهڻو ،گهٽ ،آباد ،گوڙ ،مرڻ ،ڏيهي ،آسمان ،مٺا ،امرت ،اچا ،سڄڻ ،تڪرار ،قديم ،نيڪي ،ڪرم ،انتها،
پڪيون ،ڀلي ،ڪاميابيون ،آزادي ،پيراندي ،باهه ،علم ،ڏڪارُ ،رسڻ ،ڏيهه ،اڇو ،خادم ،حرام ،سخي ،شهر،
نئون ،آمريت.

َ
استاد ،ماستر ،ڌوٻي ،جوڳياڻي ،درزي ،قاضي ،حاجياڻي ،نوڪرياڻي ،مالڪ ،ڊاڪٽرياڻي ،ڏاند ،گابو ،ڍڳي،
اهم
ُ ُ
ُ
سان/سانهه ،پاڏو ،گدڙ ،اٺ ،ڏاگهو ،ڪان ،رڍ ،نانگ ،ڪبوتري ،هاٿي ،شينهن ،مور ،ٻڪري ،ڀاُء ،ننهن،
مذڪر
ُ
ُ
۽ مونث ماسي ،سوٽ ،ڏوهٽي ،گهوٽ ،مڙس ،سهرو ،ڀاڻيجو ،شهزدو ،سهڻو ،ڪتي ،فقير.
واحد ،جمع ڏهن سالن مان ياد ڪندا.
اهم گرامر صفت،حرف جملو ،حرف ندا ،ظرف ،ضمير

حصو ”ج“ (تفصيلي جواب جا سوال)
اهم مضمون قومي هيرو ،تندرستي هزار نعمت آهي ،علم وڏي دولت آهي/تعليم جي اهميت ،ڪراچي جو شهر،
ُ
منهنجو پسنديده شاعر/ڪتاب ،ڪلفٽن جو سير ،وطن جي حب ،محنت جي عظمت ،محنت
ڪاميابيَء جي ڪنجي آهي ،سائنس جا ڪرشما.
اسڪول ۾ داخال ،اسڪول ڇڏڻ ال۽ ،شاهه عبداللطيف ڀٽائي جو ڏينهن“ ملهائڻ جي اجازت الِء ،
اهم
ڪرڪيٽ ،پرو ويزن سرٽيفڪيٽ ال۽ ،في معاف ال۽ ،ٻارن جو عالمي ڏهاڙو ملهائڻ ال۽ ،عيد
درخواستون
َ
َص َّل ُ
هللا َع َل ْي ىه َو َسل َم  ،چندو گڏ ڪرڻ ال۽ ،پاڪستان جو ڏهاڙو ملهائڻ ال۽.
ميالدالنبي
دوست ڪراچي گهمڻ ال۽ ،دوست بيماري مان صحتيابي جو خط ،امتحان ۾ ڪاميابي ال۽ ،والد
اهم خط
صاحب کي ڪتاب ۽ ڪاپيون خريد ڪرڻ ال۽ پئسا طلب ڪرڻ ال۽.
ُ
اهم
( )1دعا نظم جو شعر نمبر 2،5
سمجهاڻيون ( )2نظم نيڪي 3،2
( )3نظم سچل سرمست

َ َ ی َ
َ ْ َُ
ْحة ى
اٰل َعل ْيه
هللا تع
ر

2،3

( )4نظم ڏئيو بند نمبر 1،2،4،5،6
( )5بڻايون سک جو ڪو سنسار1،3-
( )6پيارا وطن 1،3،5
( )7هاري نظم شعر نمبر 1،4،5

اهم
مرڪزي
خيال
اهم اصطالح هڙان ڏيڻ -پاڻ ملهائڻ -نالو ڳائجڻ -ساهه صحت ٿيڻ -گوِء کڻي وڃڻ -نقش قدم تي هلڻ-
اکين ۾ هجڻ -پيرن هيٺيان لتاڙڻ-گمراهه نه ٿيڻ -سر صدقو ڪرڻ-رنگ لڳائڻ.
اهم خالصا ٻه ته ٻارنهن-مائي خيري-ميرن جي درٻار-اتحاد ،تنظيم ۽ يقين محڪم ،دين محمد وفائي-ڪينجهر
ِض ُ
ڍنڍ-اجرڪ-امام جعفر صادق َر ى َ
هللا َت َع یاٰل َع ْ ُن ْم.
ُ
وائي -نيڪي -پيارا وطن -ڏيئو -بڻايون سک جو ڪو سنسار-دعا
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