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ل  6    دےئجی۔ درج ذلی رثنی اابتقس وک وغر ےس ڑپھ رک اس ےس قلعتم وپےھچ ےئگ وساولں ےک وجاابت     ۔1  وسا

ور    ا وپلگن  اےس  ںیم  ریساہل  ور  ا انڈو  لمت  ےہ۔  اجات  انمای  ںیم  رفوری  ونجری  ینعی  اھتیئ  ےنیہم  لمت  ہی  ےہ۔  ر  وہتا اخص  اک  انڑو  لمت  اک وپلگن  وپلگن  ںیہ۔  ےتہک  ایت  رکنس ںیم  رکانکٹ 

ےہ  بلطم  یھک ’یظفل  یک  اجیت  ‘ اچول  الیھکیئ  وک  رغوبیں  رپ  ومےعق  اس  ہی  وج  ےہ۔  ر  وہتا اک  ااہِظر  ےک  سّمرت  ور  ا رکفی  ےب  وخیش،  وایل  وہےن  دیپا  ےس  ےنٹک  ےک  لصف  یئن  درالص  ےہ۔وپلگن 

الج دای اجات ےہ۔ ‘ وھبیگ وپلگن ’نیت ِدن کت انمای اجات ےہ۔ الہپ ِدن زیچوں وک  ور رپاین   الہکات ےہ۔ اِس دن رھگوں یک افصیئ رکےک ےب اکر ا

 i؟ ےہوپلگن اہکں اک اخص وہتار  ۔ 

 (A) اہمرارٹش     (B) رجگات 

 (C)  لمت انڑو     (D) دیل 

 ii وپلگن اک یظفل بلطم ایک ےہ؟ ۔ 

 (A)  اچول یک یھک     (B)  دودھ یک یھک 

 (C) دنگم یک یھک     (D)  ر یک یھک  وجا

 iii وپلگن اک الہپ ِدن ایک الہکات ےہ؟  ۔ 

 (A)  وسرہی وپلگن     (B)  و وپلگن

ٹ

 َم

 (C)  وپلگن وھبیگ     (D)    اِن ںیم ےس وکیئ ںیہن۔ 

ل    6    درج ابال رعشی اابتقس وک وغر ےس ڑپھ رک اس ےس قلعتم وپےھچ ےئگ وساولں ےک وجاابت دےئجی۔  ۔ 2وسا

ےہ   راہ  اھک  د  ولجہ 

 

ےہ   راہ  اٹل   رکںین 

 

 

ےہ    راہ  اھبل  یج   ایک 

 

  

اتسرے    ےک  حبص  و   ا

 

  

ےہ؟   ایک  رتی   لفحم 

 

رتی    ل  ےہ؟ زنم  اہکں 

 

 

ےہ؟    راہ  اج  تمس   سک 

 

  

اتسرے    ےک  حبص  و   ا

 

  

 

 iےس ابت رک راہ ےہ؟  ۔ 

ِ

 اِس مظن ںیم اشرع ِک

 (A) رات ےس     (B) اچدن ےس 

 (C)  حبص ےک اتسرے ےس    (D)  ٓاامسن ےس 

 ii حبص ےک اتسرے یک زنمل اہکں ےہ؟  ۔ 

 (A)  زنیم رپ     (B)  اتسروں یک لفحم 

 (C)   رھگ رپ اشرع ےک    (D)  اِن ںیم ےس وکیئ یھب ںیہن 



 iii ےک ایک ینعم ںیہ؟‘ ولجہ’ظفل   ۔ 

 (A)  رون     (B)  ادنریھا 

 (C) اشم      (D) حبص 

ل    6    درج ذلی دریس رثنی اابتقس وک وغر ےس ڑپھ رک اس ےس قلعتم وپےھچ ےئگ وساالت ےک وجاابت دےئجی۔ ۔ 3وسا

رقتًابی    ادتبا  یک  ر  وہتا ای  ےلیم  گل اس  دےنی  لخ  د ںیم  وکحتم  یک  دنہواتسن  زی  ارگن بج  اھت  ہن  زام وہ  ہی  یھت۔  وہیئ  ںیم  زامےن  ےک  اثین  اشہ  اربک  ابداشہ  لغم  ےلہپ  ل  اس وس   ڈاھیئ 

ٓاسپ ںیم اںیہن  ور  ا وھپٹ ڈایل  ںیم  ولوگں  ےک  ےن دنہواتسن  اوہنں  ٓارک  نکیل اہیں  ےھت۔  ٓاےئ  یک رغض ےس  ںیم اجترت  کلم  امہرے  ارگنزی  ڑلےھت۔  العوقں    رھپ تہب ےس  ایک۔  زمکور  رک  ا 

زی ارسف وہات اھت وج ابداشہ ےک درابر زی رپ وگیل الچ دی۔ رذیڈیٹن ارگن ے رمزا اہجریگن ےن اکی ارگن لخ دے اتکس اھت۔ رپ اقضب وہ ےئگ۔ اکی ِدن لغم زہشاد  ی اکومں ںیم د

 iےلیم یک ادتبا رقتًابی بک وہیئ؟ ۔ 

 (A)  وس اسل ےلہپ وس اسل ےلہپ  (B)    نیت   اچر 

 (C)  ل ےلہپ ل ےلہپ  (D)    ڈاھیئ وس اس وس اس  اپچن 

 ii ےئل ٓاےئ ےھت؟ ۔ 

ِ

زی امہرے کلم ںیم ِک  ارگن

 (A)  ریس رکےن     (B)  اجترت رکےن 

 (C)  ٓارام رکےن     (D)  اِن ںیم ےس وکیئ یھب ںیہن 

 iii درج ذلی اابتقس سک قبس ےس ایل ایگ ےہ؟  ۔ 

 (A)  رھتپ اک وسپ     (B)  یفسلف ونرک 

 (C)   اابتعر     (D)  وھپل واولں یک ریس 

ل   6    درج ذلی دریس رعشی اابتِقس وک وغر ےس ڑپھ رک اس ےس قلعتم وپےھچ ےئگ وساولں ےک وجاب دےئجی۔ ۔ 4وسا

زامہن   اک  اہبر  ےہ   ٓاای 

ںیہ  ریہ  کٹچ  ایک  ایک   ایلکں 

وخبش  یک  اُن  ہی  یکلہ   یکلہ 

ایپرے  تیگ  ںیہ  اگیت   ڑچایں 

ےہ  وہا  زفا  راتح   ینتک 

 

زامہن   اک  اھکنر  ےک   ابوغں 

ںیہ  ریہ  کہم  روںیش   اسری 

ںیم   نمچ  ےہ  وہیئ   وس   رہیلیھپ 

اسرے  ںیم  نمچ  وھپل  ںیہ   

ے
ت

 ُُس

ےہ  الھک  در  اک  تنج   وگای 

 

 

 iہن ٓا ایگ ےہ؟ ۔   اک زام

ِ

 ِک

 (A)  اجڑے     (B) رگیم 

 (C)  رباست     (D) اہبر 

 ii تیگ وکن اگ راہ ےہ؟  ۔ 

 (A)  رمغ     (B) ڑچایں 

 (C) انیم     (D)  ان ںیم ےس وکیئ یھب ںیہن 

 iii ےک ایک ینعم ںیہ۔ ‘ وسرہ  ’ظفل ۔ 

 (A) رطفرہ      (B)  انکرے 

 (C)  درتخ ےک انکرے    (D)  دنی ےک انکرے 



ل    ےئگ ونعاانت ںیم ےس یسک اکی ونعان رپ  ۔ 5وسا

ے

 5     اافلظ رپ لمتشم ومضمن ےئیھکل۔ 100ےچین دیئ

 iدیع اطفل  ۔ 

 ii دنسپدیہ یھک  ۔ 

 iii ٓازادی  ۔ 
ِ

 ویم

ل   4     اشدی ںیم رشتک ےک ےئل دو دن یٹھچ یک دروخاتس ےئیھکل۔ اےنپ رپلپسن ےک انم  ۔ 6وسا

 ای   

ھکل رک اےنپ ا  ل ایبن ےئجیک۔ اینپ وھچیٹ نہب وک طخ   وحا

ل  8       دی وہیئ دہاایت ےک اطمقب وساولں ےک وجاب دےئجی۔ ۔ 7وسا

 i۔  ۔

ے

انبیئ  ےچین دےی ےئگ اافلظ ںیم ےس رصف اچر  ےک وادح ےک عمج 

اہپڑ، ویمے،رھجہن     ڑچای، لیھج، درای، 

 ii ےئگ اافلظ ںیم ےس رصف اچر یک االِم درتس ےئجیک۔ ۔ 

ے

 ےچین دیئ

 رصزبس، رتاقرایں، ڑلاق، ڑسق ابوگں، ونت،   

 iii ور تیفیک ےک انم وک ۔  ےتہک ںیہ۔______یسک صخش، ہگج، زیچ ا

، اِس   

ے

فت  ریمض، ِص

 iv ےچین دےی ےئگ اافلظ ںیم ےس رصف اچر ےک اضتمد ےئیھکل۔ ۔ 

 دیق، ابداشہ، ربابد، دنسپ، ادتبا، زعت  

ل   ےئگ وساالت ںیم ےس رصف نیت وساالت ےک وجاابت ۔ 8وسا

ے

 9      ےئیھکل۔ ےچین دیئ

 iوبڑےھ ےن ابوریچ ےس ایک دروخاتس یک؟ ۔ 

 ii ںیم اسمل یلع یک وکن ےس اتکب اشعئ وہیئ اور اس ںیم ایک ایبن ایک ایگ ےہ؟1941 ۔ 

 iii ر وکن وکن ےس ںیہ؟  ۔  دنہواتسن ےک ذمیبہ وہتا

 iv اھبریت ےک وھگڑے یک اچل یسیک یھت؟  ۔  اباب 

 vتبیصم شیپ ٓایئ؟وبڑےھ وک رفس ےک دوران ایک   ۔ 

ل   6      ےچین دےی ےئگ وساالت ںیم ےس رصف نیت وساالت ےک وجاابت ےئیھکل۔ ۔ 9وسا

 iںیم اشرع ےن نک نک رپدنوں اک ذرک ایک ےہ؟ ‘ ریما ونط’مظن ۔ 

 ii ابوغں رپ اھکنر ٓاےن یک ایک وہج ےہ؟  ۔ 

 iii وک اہک ایگ ےہ؟  ۔ 

ِ

 دشکل نمچ ِک

 iv ےک اشرع اک انم اتبےیئ؟‘ اہبر’مظن ۔ 

ل   ور طلغ رپ )✓حیحص ولمجں رپ حیحص ) ۔ 10وسا  4       (اک اشنن اگلںیئ۔ ✗(ا

 iیسک زامےن ںیم اکی وبڑاھ راتہ اھت۔ وہ اھت ڑبا ویبوقف ۔ ( ) 

 ii ہن وہا۔  وہ اکی ابر دور دراز ۔  ( )  ےک رفس رپ روا

 iii پن راہ اھت۔  ۔  ( ) وبڑاھ رسدی ےک امرے رھت رھت اک

 iv رھتپ اک وسپ۔ انتک زمے اک وہات ےہ  ۔  ( ) 



Marking Scheme 
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Class: 7th 

 3x2 = 6        لمت انڑو  (C) ۔i ۔ 1

 ii ۔ (A)  اچول یک یھک 

 iii ۔ (C)  وھبیگ وپلگن 

 3x2 = 6       حبص ےک اتسرے ےس  (C) ۔i ۔ 2

 ii ۔ (B)  اتسروں یک لفحم 

 iii ۔ (A)  رون 

ل ےلہپ  (C) ۔i ۔ 3  3x2 = 6       ڈاھیئ وس اس

 ii ۔ (B)  اجترت رکےن 

 iii ۔ (D)  وھپل واولں یک ریس 

 3x2 = 6        اہبر (D) ۔i ۔ 4

 ii ۔ (B) ڑچایں 

 iii ۔ (A) رطفرہ  

 5x1 = 5      1  دیہمت۔   ومضمن ۔ 5

 3 سیفن ومضمن ۔    

 1  ااتتخم۔   

 5  لک ربمن۔    

 4x1 = 4      2  استخ۔ طخ /دروخاتس ۔6

 2 سیفن ومضمن۔    

 4  ربمن۔ لک    

اہپڑوں، ویمے۔ویمہ، رھجہن۔رھجونں  ۔i ۔7 اہپڑ۔  x 4 = 2 ½   ڑچای۔ڑچویں، لیھج۔ولیھجں، درای۔درایٔوں، 

 ii ابوگں۔ابوغں، ونت۔ونط،رصزبس۔رسزبس، رتاقرایں۔رتاکرایں، ڑلاق۔ڑلاک، ڑسق۔ڑسک  ۔   ½ x 4 = 2 

 iii 2         اِس ۔x1 = 2 

 iv ابداشہ۔ہکلم، ربابد۔ٓاابد، ۔ ،  x 4 = 2 ½    دنسپ۔اندنسپ، ادتبا۔ااہتن، زعت۔ذل  دیق۔ٓازاد

ور کھت ایگ وہں۔  ۔i ۔ 8 پن راہ وہں ا ےتھکی ںیہن امرے رسدی ےک رھت رھت اک  3x3=9 وبڑےھ ےن ابوریچ ےس اہک ہک ےھجم انپ ڑپکے اھکس ےنیل دو۔ د

 ii رنیگن وصتریوں ےک ذرےعی رپدنوں ےک انم ےس اکی اتکب اشعئ وہیئ سج ںیم ‘ دی کب ٓاف اڈننی ربڈس ’ ںیم 1941 ۔ 

 یک اچہپن رکایئ یئگ یھت۔  

 iii ر انمےئ اجےت ںیہ۔  ۔ ور رکسمس وریغہ وہتا  دنہواتسن ںیم دویایل، دیع، رگورپب ا

 iv ودی اٹھگٔوں وک دھکی رک انچ راہ وہ۔  ۔ ودی ا اھبریت ےک وھگڑے یک اچل ایسی یھت ےسیج اطٔوس ا  اباب 

 vور اس یک وھبک ربارب ڑبیتھ اج ریہ یھت۔  وبڑےھ وک رفس ےک دوران وج ھچک اھت ۔   بس متخ وہ ایگاھت۔ وہ وھباک رےنہ رپ وبجمر اھت۔ ا

 ابرش یھب ںیہن رک ریہ یھت۔ اس ےک ڑپکے یھب اپین ںیم گیھب ےئگ ےھت۔ 



 3x2 = 6     ڑچای، وطاط، انیم، ومر، وکلئ، لبلب، وکچر وریغہ اک ذرک ایک ےہ۔  ۔i ۔9

ii اہبر یک وہج ےس۔  ۔ 

 iii نط ۔   وک اہک ایگ ےہ۔ و

 iv رسفؔ ریمھٹ  ۔  ا

 1x4 = 4         ✗ ۔i ۔ 10

 ii ۔ ✓ 

 iii ۔ ✓ 

 iv ۔ ✓ 

 


