
 

 
 

  ۽ آئينده الء   0202ماڊل پيپر 

 

 بورڊ آف سيڪنڊري ايجوڪيشن ڪراچي
 ع0202 سيڪنڊري اسڪول سرٽيفيڪيٽ امتحان   

 (الزمي)سنڌي نارمل ڪورس 

 سائنس گروپ  - نائونڪالس 

 

 21: ڪل مارڪون                     ڪالڪ اڌ: وقت

                      (گھڻ چونڊائتا سوال)” الف“حصو                          

 .سڀني سوالن جا جواب گھربل آهن  (i) :هدايتون

  (ii) پرچي مطابق سوال جو صحيح نمبر لکي ان جي. سوال ڪاپيَء ۾ نه لکو 

 .سامھون صرف جواب ڏيو       

  (iii) هر سوال هڪ مارڪ جو آهي. 

  (iv)  توهان کي جيڪو پرچو مليو آهي ان جو ڪوڊ نمبر وڏن اکرن ۾ پنھنجي 

 .ڪاپيَء جي شروعات ۾لکو        

21-    :هرهڪ سوال الِء صحيح جواب چونڊيوهيٺ ڏنل   . 2

 (i) جي اخالق مبارڪ جي شاهدي ڏنل آهي ملسو هيلع هللا ىلصپاڻ سڳورن: 

 توريت ۾   (٭)   قرآن پاڪ ۾ (٭)   

 انجيل ۾  (٭)    زبور ۾ (٭)   

 (ii)  2481۾ سنڌ تي قبضو ڪيو ع: 

   ڪلھوڙن  (٭)     عربن  (٭)          

 انگريزن   (٭)   ارغونن (٭)   

 (iii) حضرت امام حسيؑن جي والدت ٿي: 

 ڪوفي ۾  (٭)   ڪي ۾مَ  (٭)          

 ڪربال ۾   (٭)    مديني ۾  (٭)   
 

 (iv)  اسالمي سربراهه ڪانفرنس جو ٻيو اجالس ٿيو: 

    پشاور ۾  (٭)   الهور ۾ (٭)         

 ڪراچي ۾  (٭)   اسالم آباد ۾ (٭)  

 (v)  هللا جي رسيَء کي مضبوطيَء سان جھليو ۽ نه ٿيو: 

         گمراهه  (٭) ٽوال ٽوال (٭)  دشمن  (٭)  دوست (٭)  

   

 (vi)  راِء ڏياج راجا هو: 

  ڪشمير جو  (٭)    سنڌ جو (٭)  

 جھونا ڳڙهه جو (٭)      مڪران جو (٭)
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(0) 

(vii)          سيد ثابت علي شاهه ڄائو هو، سن: 

 ع2782  (٭) ع2482 (٭) ع2472  (٭) ع2482  (٭)  
 

 (viii) محبت جو ضد آهي: 

 عزت  (٭)   نفرت (٭)  ڪلفت  (٭)  الفت (٭)  
 

 
(ix)   لوڙائي آهن ۽سارنگ: 

 ساز   (٭) کاڌ ۽ خوراڪ (٭)  وڻ ٽڻ   (٭) گل ۽ ٻوٽا (٭)  
 

 (x)   شھر آهي۽ اهم  ڪاروشاه ،کان وڏو نيپاڪستان جو سڀاڄ: 

 ڪوئيٽا  (٭)  الهور (٭) اسالم آباد  (٭) ڪراچي (٭)  
 

 (xi)  مولوي احمد مالح قرآن پاڪ جو منظوم ترجمو ڪيو، هن ٻوليَء ۾: 

 انگريزي (٭)  سنڌي (٭)  فارسي (٭)   اردو (٭)           
 

 (xii)   جو اصل نالو هوسچل سرمسؒت: 

 ميان عبدالحق (٭)   ميان عبدالوهاب (٭)  

 ميان عبدالخالق (٭)   ميان عبدهللا  (٭)
 
 

 (xiii) مير معصوم بکري مسجد جوڙائي هئي:  

  ۾شھر سکر   (٭)    شھر ۾روهڙيَء  (٭)  

 حدرآباد شھر ۾   (٭)   ۾ ڪراچيَء شھر (٭)  
 

 (xiv) ڪنھن به جاندار ۽ بي جان شئي جي نالي کي چئبو آهي: 

 فعل  (٭)  صفت (٭)  ضمير  (٭)  اسم (٭)  
 

 (xv)  ڪڏهن به هڪ جھڙو نه ٿو رهي: 

    رشتو  (٭)  ماڻھو (٭)  دوست  (٭)  وقت (٭)  

- - - - - - - - - - - - - - 
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 ۽ آئينده الء    0202ماڊل پيپر 

        

 بورڊ آف سيڪنڊري ايجوڪيشن ڪراچي
  ع0202سيڪنڊري اسڪول سرٽيفيڪيٽ امتحان

 (الزمي)سنڌي نارمل ڪورس 
 (گروپ سائنس)  - نائونڪالس 

 
 02: ڪل مارڪون                        اڍائي ڪالڪ: وقت

 
 جواب جي سوالن  بياني۽ (  ”ب“حصو)هي پيپر مختصر جواب جي  سوالن  : هدايتون       

 ان جو ڪل وقت. تي مشتمل آهي ۽ اڌ ڪالڪ کانپوِء ڏنو ويندو( ”ج“حصو )                  

 .اڍائي ڪالڪ آهي           
  43مارڪون              (مختصر جواب جا سوال)” ب“حصو            
               

 20    -     :سوالن جا جواب لکو ڇھنڪن به هيٺين مان  .0
 (i)  ؟اسالم انسانيت بابت اسان کي ڇا ٿو سيکاري 

 (ii) ؟ملڪي وسيلن کي ڪيئن صحيح نموني استعمال ڪري سگھجي ٿو 

 (iii) ؟مخدوم ابوالحسن جي ڪتاب جو نالو ڇا آهي 

 (iv) آهي؟ پاڙي بابت ڪھڙي چوڻي مشھور 

 (v)  ؟جمشيد نسروانجي جي ڏينھن ۾ ڪراچيَء جي آبادي گھڻي هئي 

 (vi) ؟نانگ جي ڏنگ جي جاِء تي چير ڇو ڏنو ويندو آهي 

 (vii) ؟بچت ڪرڻ مان ڪھڙا فائدا آهن 

 (viii)  سيد ثابت علي شاهه جا وڏا اصل ڪٿان جا هئا؟ 

 (ix)  ؟محمد صديق مسافر ڪڏهن وفات ڪئي 

 (x)  ؟جو تعلق ڪھڙي ضلعي سان هوحاجي احمد مالح 

 (xi) ڪماريَء کي فقير ڇا چيو؟جرا 

 
 

 8    -:مان ڪن به چئن لفظن کي جملن ۾ استعمال ڪريو ٺينهي .3
 ِڪرت ،   يڇاو،    ڳجھ ،   آرامگاهه،   يدجد،    واکاڻ  ،  ڪارڻ،   سھائتا 
 

 

 8-      :مان ڪن به چئن لفظن جا ضد لکو ينهيٺ ( الف.)8
 هيٺ،  سھڻو،  گرمي،   خيس،  فائدو،   ويرا،   الئق،    آمريت   
 

 

 1-     :مان ڪن به ٽن لفظن جا واحد يا جمع لکو ينهيٺ (ب)  
 ميوا،    ساٿي،    قصو،    بازار ،   لڪم  ،    قومون   
 
 1-     :مان ڪن به ٽن لفظن جامذڪر يا مونث لکو ينهيٺ (ج)  
  قاضي،      استادياڻي،     هاٿي،     جھرڪي ،     ڏاگھو،      سھرو   
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 8-      :لفظن مان ڪن به چئن جا اشتقاق لکو ينهيٺ( الف. )1
      سلڇڻو ، دولتمند، سرانجام،  اهل بيت  ،  عاليشان،  اٻوجھ،  صورتحال ، ڏهيسر 
 8      :جي وصف لکي مثال ڏيو ٻنبه  هيٺين مان ڪن (ب) 
 (i)  جرحرف      (ii) حرف ندا    (iii)  ضمير 

 يا     
   

 :ن جا جواب لکوالڏنل سو هيٺ پيراگراف پڙهيهي 
 کي هڪ پاليسي ٺاهي جنھن هيٺ تعليم الِء مادري  زبانانگريزن سنڌي زبان الِء 

 هڪ رسم الخط مقرر ڪرڻ الِء ڪميٽي جوڙي الءِ سنڌيَء . اهميت ڏني وئي 
 . جيڪو اڄ به رائج آهي ،الخط منظور ڪيوع ۾ هڪ رسم 2411جنھن  .وئي 

 .ؤر ۾ سنڌي ٻولي صحيح معنٰي ۾ جديد دؤر ۾ پير پاتوانگريزن جي د
  

(i) ؤر ۾ ٺاهي وئي؟سنڌي زبان الِء هڪ پاليسي ڪھڙي د    
 (ii) سنڌي ٻوليِء جي رسم الخط ڪھڙي سن ۾ منظور ڪئي وئي؟  

 (iii)  دؤر ۾ پير پاتو؟ ؤر ۾ سنڌي ٻولي صحيح معنٰي ۾ جديدڪھڙي د 
 (iv)  وئي؟ يتعليم الِء ڪھڙي زبان کي اهميت ڏن 
  

  00مارڪون            (جواب جا سوال بياني)” ج“حصو                                   
                 

 1       :ڪنھن به هڪ عنوان تي مضمون لکو .6
 (i)  ساڻيھه جي سڪ (ii) چانڊوڪي رات (iii)  جو سير سمنڊ 
  1  ۾ رانديناسڪول  کيهيڊماسترياڻيَء / پنھنجي اسڪول جي هيڊ ماستر  .4

 .ِء درخواست لکوجو هفتو ملھائڻ جي اجازت ال        
 يا      

 .ننڍي ڀاء  کي خط لکي کيس ڪرونا وائرس بابت ڄاڻ ڏيوپنھنجي  
 1 - :پڻ لکوشاعر ۽ نظم جو نالو . هيٺين مان ڪن به ٻن بيتن جي سمجھاڻي ڏيو .4
  (i)   هي جمال، تعيمجهيَء جواني يار جاني، هيَء 

 .، خواب آهي يا خيالنيوههي بدن تي برهه با   
  (ii) يارو، ه اينه عزت هاڻ اشرافن جي محفوظ آه 

 !.ا ٻار مٽجي وياڙوڏن تي ڇا ميار آهي، جو  ننڍ   
  (iii) ،ڪا ڪمائي ڪر ِهتي ه ت آهي عملن جي پڇا 
 .ي واسطيــــــد آهي اصل روِز جزا جــــــنيڪ ب   
  (iv) ،اکر پڙهه الف جو، ٻيا ورق سڀ وسار 

 .در تون اجار، پنا پڙهندين ڪيتراـــــــــان   
 يا                    

 

 -:هيٺ ڏنل بند جي سمجھاڻي لکي ان جي شاعر ۽ نظم جو نالو پڻ لکو 
 !ساريم اڄ سنگھار، جن ڏٺي مون ڏينھن ٿيا   
 پانور منجھ پھنوار، ،سي هي لڪ لنگھي پيھي ويا    
 جڙ وار،هڻي ويٺا پکڙا، هت سک ٿي ا    
 !اهه سنڀار، سي اڄ پھنوار پري ٿياجن جي س   
 

 8-  :يا مرڪزي خيال لکو هيٺين مان ڪنھن به هڪ سبق جو خالصو لکو(  الف. )7
 (i) گنجي ٽڪر جو سير (ii) شخصيت ۽ لباس  (iii) قومي اتحاد 

 

 8-     :ڪن به چئن اصطالحن جي معنٰي لکوهيٺين مان   ( ب)  
 ،  ٽ سٽڻسِ ،   چنگ چورڻ،     سر جو سانگو ڪرڻ هٿ ٽنگڻ ،  

 ننڊ حرام ڪرڻ، هانء  ٻڏي وڃڻ ، ويڇا وسارڻ ،    پنھنجو مٽ پاڻ هجڻ 
 1 :هيٺين مان ڪنھن به هڪ نظم جو مرڪزي خيال شاعر جي حوالي سان لکو(  ج)  
 (i)  غريبن جي جھوپڙي (ii) سينگار وطن (iii) سچائي جو انعام 

- - - - - - - - - - - - - - - 
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