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  SINDHI COMPOSITE COURSE  STD. IX 

 درجش: نائشن   دنڌي جاؼع ڪشرس  

  ACTIVITY BOOKLET   صؼػي پدتڪا 

  

جي زؼاني ۾ تصػين جي ڎاڍي اهؼيف آهي. تصػين عي اندان جي ٽين اعه ؼڃيش  اڄ 
ؽجي ٿش. اندان تصػين سيندسآهي. تصػين دساران دؼاج ۾ بنا خشن خرابي آندسػن آڻي دغ

دساران پنؽنجي سهنشار ۾ غھربم تبديػشن آڻي زندغي دنشاري دغھي ٿش. ٽصػيؼي اسدر جي 
ڎاڪن ۾ آذرم، غرُسڪم، ادڪُشل سضيره اچي سڃن ٿا. جيشن جي هر عيتر ۾ جھزيَء 

تصػين جش ؼعيه ؼظرد  آهي. به ان عان بچيم نهسرح تبديػشن اچن ٿيشن تصػيؼي عيتر 
ارم ڪيم غيان ذريصي پنؽنجي جيشن ۾ ترظي ڪري ۽ داڳئي سظف آهي ته ٻار ح

دؼاج ۾ ديش ڎانؾن دندس ڪؾزا طرض ۽ جشابداريشن آهن، اهي دؼجھي تصػين جي 
 چؤؼعي سڪاس ڎانؾن ڎني سيئي آهي. ؼظرد ۾ دڀ عان اڳرائي دعندڏ جي

بدػجڻ دان دعڻ ۽ ديعارڻ جي ترتيؿ ۾ ڦيرغھير ٿيندي رهي آهي. آزؼُشدن ۽  سظف 
هڪ اهي خاؼيشن ڪڍي  جربن سديػي هػندڏ ترتيؿ جشن خاؼيشن درپيش اچن ٿيشن.ت

نئين ترتيؿ جي رچنا ٿئي ٿي. ؼادتر ؼرڪسي دعيا، ٻار ؼرڪري دعيا، ػياظف ؼرڪسي 
دعيا، هنر ؼرڪسي دعيا اهزيشن ترتيبُشن ادان آزؼايُشن آهن. ظؤؼي اڀيادڪرم رُسپ ريعا 

(NCF 2005) ؼشجؿ هاڻشڪا دردي  0202م رُسپ ريعا ۽ ؼؾاراذٽر راجيه اڀيادڪر
ؼػؾه ڪذادس صڳيتش ڪتاب تيار ڪيا سيا آهن. درجي پؾرئين عان درجي اٺين تائين 

سريظش صڳش ڪيش سيش آهي.   (Comprehensive Continuous Evaluation)ؼاپڻ
درجش نائشن ۽ درجش ڎهشن اهي ديڪنڊري تصػين جا ؼعيه ڎاڪا آهن. درجي پنجين عان 

پزهندڏ درجي ڎهين تائين دنڌي جاؼع ڪشرس جي دؾشػيف پڻ رعيم آهي. درجش نائشن 
نثر تشڏي نشن بابف  حارم ڪري ُچڪش آهي. ٻار جاؼع ڪشرس ڪيترائي ػطظ

ُچڪش آهي. درجي نائين ۽ درجي ڎهين ۾ پزهندڏ ٻار جش بنياد ڪنؾن حد تائين ڄاڻ پائي 
عان ؼػؾه ؼاپڻ جي سريظي ۾  0206-0205اڃا به پختشبڻجي ان صِء ؼؾاراذٽر درڪار 

سڎي ڦيرغھير ڪئي آهي.جاؼع ڪشرس جي اؼتحاني پيپر جش درُسپ بدػيش سيش آهي. 
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سيندس، جنؾن عي  اؼتحاني پيپر، اؼتحاني پيپر نه رهندس بػڪ هڪ صؼػي پيپر دڏيش
Activity Sheet  .به دڏيش سيندس 

۾ ؼعيه زسر ٻار جي دؼجھڻ ۽ دشچڻ جي ذڪتيَء تي ڎنش سيش آهي.ٻار جشاب  ان 
ن ۾ بيان ڪري دغؾي.  انؾن ان پاڻ دؼجھي ، دشچي ۽ پنؾنجن ػطشرڳش ياد ڪرڻ بدر

ٻار جي ۽ چشڄ دان ؼذصشػين ۾ بؾرس سٺندس، دعڻ جي ڪريا ۾  نئين سريظي ۾ ٻار چاهه
دػچدپي سڌندي. ادانعي ڄاڻ آهي ته دػچدپيَء دان ڪيم ڪن ۾ ڪاؼيابي ؼػندي 

 ٻار جي ڪيم ؼذضشػيَء ؼان ادانعي هيٺين ڳاػؾين جي ڄاڻ ؼػي ٿي:آهي. 

 ٻار نثر ۽ نشن بابف ڇا دؼجھيش آهي.  (0

 ٻار جي دؼاضي ظابػيف. ( 0

 ٻار جدا جدا هنرن ۾ ڪيتري ؼؾارت حارم ڪئي آهي. ( 3

 ار جي ڪػپنا ذڪتي.ٻ ( 4

 ٻار جي رچناتؼڪ ذڪتي. ( 5

 رحيح سياڪرڻ ڪتؿ آڻي جؼال ػعڻ جي ظابػيف.  (6

 ڀنڊار. ػطشيجش حارم ڪيم ٻار  ( 7

 جُدا جدا سذين تي پنؾنجا سيچار رعڻ جي ظابػيف. ( 8

 دردي ڪتاب عان دشاِء ٻين ذريصن ؼان ٻار ڪيتري غيان حارم ڪيش آهي. ( 9

 دان صڳاپي بابف حارم ڪيم ظابػيف. ڀاذا جي ٻين سذين ( 02

 سظف اندر ڎنم ؼذضشػي پُشري ڪرڻ جي ظابػيف.  (00

       ڄاڻ عي جدا جدا رُسپن ۾) چتر، غراف، درخف چتر، جدسل دازي(  ػطشيڎنم  ( 00
 ۽ انجي ابتز  حاػف ۾ پيش ڪري دغھڻ جي ظابػيف.

هؼٿائي ٿي ۽  ، ديعارڻ جي ترتيؿ ۾ ڪابه ؼذضشػي ٻار جش صڏس دعڻ سرفدعڻ 
 عيس پؾريشن هٿ آزؼشدس ڎئي ٿي.

سريظي ؼشجؿ ٻار جي حارم ڪيم غيان جي چڪاس ڪرڻ صِء  نئين 
صػحديُشن ؼذضُشػيشن ادتصؼال ڪرڻ غھرجن. اؼتحاني پيپر ٻارن ۾ ڪنؾن به ظدن جش 
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اؼتحاني پيپر اهزس  ڊپ پيدا نه ڪري ان صِء، اؼتحاني پيپر ۾ تبديػيُشن آنديشن سيُشن آهن.
ڊاس جي ؼذضُشػين ۾ بؾرس سٺندي پنؾنجي حارم ڪيم جنؾن ۾ ٻار بنا ڊپ  ئڻ غھرجيه

غيان جش اشؾار ڪري دغھي. نئين سريظي دان پيش ڪيم دشاػن ۾ دػچدپي سٺي، بنا 
 ڪنؾن چنتا جي هُش جشاب ػعي دغھي. ٻار پنؾنجا سيچار آزاديَء دان پيش ڪري دغھي.

ان رعيش سيش آهي ته ڎنم ؼذضشػين پدتڪا تيار ڪرڻ سظف ان ڳاػؾه جش ڌي صؼػي
 ڪػپنا ذڪتيَء جش ادتصؼال ڪري ٻڌائيٻار ڪنؾن سذيه بابف سيچار، پنؾنجي  ذريصي

اػڳه اػڳه ؼذضشػيشن حم ڪري دڦي. تصػين جش دائرس طظط ادڪشل جي چئن  دغھي.
ديشارن اندر ؼحدسد نه آهي، اهش سديع آهي. اها ڄاڻ ٻار عي ؼذضشػيشن حم ڪندي 

دائري ۾ غھر، پاڏس ؼاحشل، بازار ۽ دئر دپاٽش سضيره ؼاڌين به آهن. زندغيَء جي ؼػندي. ان 
هُش پنؾجشن  هر ظدم تي تصػين پرائي دغھجي ٿي. جڏهن ٻار عي خشدؼختياري ڎجي ٿي ته

ڀاسنائشن پنؾنجا احداس سڌيڪ اثرائتي نؼشني پيش ڪرڻ جي ڪشذش ڪري ٿش. 
يچار ذڪتي، اشؾار ذڪتيَء جي نئين ؼػؾه ؼاپ جي سريظي ئي ذاغرد جي رحيح س

 چڪاس ڪري دغھجي ٿي. 

 نئين صؼػي پيپر جا ؼعيه پؾػشُ    

 غيان رچناساد جي ؼدد دان ؼرڪسي ؼذضشػي اڀياس. ( 0

 ٻار جش آتن سذشاس سڌائڻ.  (0

 ي ڀنڊار سڌائڻ.ػطش  (3

 رٽڻ جي صادت عي دسر ڪرڻ. ( 4

 ٻار جي درجڻ ذڪتي سڌائڻ. (5

 ضيرددتشري پڻش آڻڻ.ؼػؾه ؼاپڻ جي سريظي ۾  (6

 خشد اڀياس صِء ٻار عي اتداهف ڪرڻ. ( 7

 دعڻ، ديعارڻ جي پرڪريا طظط ڪتابن دان سادسش نه رعي، زندغيَء دان ( 8

 سادسش رعي ٿي.

 آزؼشدن سديػي غيان حارم ڪرڻ صِء هؼٿائڻ.  (9 
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 سڌائڻ. دػيػي سيچار پيش ڪرڻ جي ظابػيف ( 02

  

زرسري آهي ته رسايتي نؼشني ؼػؾه ؼاپڻ ۽ ؼذضشػي آڌارت ؼػؾه ؼاپڻ جي اهن  اهش 
 جسن جش سيچار ڪجي. هر سريظي ۾ خاؼيشن، خشبيشن ٿينديشن آهن. ان ڪري اهش صزؼي

 آهي اهش سريظش ساپرائجي جيڪش سڌ ۾ سڌ بي نظص هجي.

 

 ؼاپ سريظش رسايتي ؼػؾه   

 يادغيري ذڪتيَء تي سڌيڪ زسر. (0

 ؼذضشػين عي غھٽ اهؼيف. (0

 پاڻ سيچار، اشؾار ڪرڻ تي غھٽ ڌيان.  (3

 ؼارڪن تي سڌيڪ زسر. ( 4

 طظط ددتشري تصػين تي زسر. ( 5

 زندغي ۽ سهنشار عان دسري.  (6

 ئي هئڻ.ڪير، ڪيئن، اهزن دشاػن جي غھڻا ( 7

عي سانغر رٽڻ انؾن صادتن تيار ٿيم نشٽس تي ؼدار رعڻ ۽ سشسي  ڎدي ڪري ػعڻ، ( 8
 سڌائڻ.

 دشاػن تي سڌيڪ ڌيان. (V.N.B)اؼتحاني پيپر صِء اهن دشاػن   (9

 دعڻ ديعارڻ جي پرڪريا جش ؼحدسد دائرس.  (02

ؼػؾه ؼاپڻ سريظي جشن ؼٿيشن خاؼيشن دسر ڪرڻ صِء تصػين عي ڪالس  رسايتي 
جي چئن ديشارن عان ٻاهر ڪڍي زندغيَء جي آزؼشدن دان جشڏڻ صِء راجيه درڪار 
ؼذضشػي آڌارت ؼػؾه ؼاپڻ سريظش اپنايش آهي. هن نئين سريظي ذريصي ٻارن جش آتن سذشاس 

 سڌندس.
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 ؼذضشػي آڌارت ؼػؾه ؼاپڻ سريظش

 ٻارن جي جذبن، احدادن، اؼيدن، خشذي ۽ دک جي اشؾار ڪرڻ جي ذڪتيَء  ( 0

 جش سڪاس ڪرڻ. 

 سيچارن عي ؼحدسد دائري عان سديع دائري تائين پؾچائڻ ۾ ؼدد ڪرڻ.  (0

 ڪرڻ. ادتصؼال شؼتي ج ‘پاڻ ڪريان، پاڻ دعان’  (3

 حارم ڪيم آزؼشدا ڪن َڻڻ جي ظابػيف سڌائڻ.  (4

 آزؼشدي، پيش ڪش، دؼجھه ذڪتي، ڪػپنا ٻارن جي غيان، دؼجؾه،  (5

 ذڪتي، اشؾار ذڪتي، درجڻ ذڪتي ان جي رحيح نؼشني ڪٿ ڪرڻ. 

 ؼارڪن تي سڌيڪ زسر نه هئڻ.  (6

 ضيرددتشري پڻي سارا سريظا ؼػؾه ؼاپڻ صِء ڪن آڻڻ.  (7

 خشدؼختياريَء دان سيچارن جي پيش ڪش جا ؼشظصا ڎيڻ.  (8

 ٻارن جش صػحدين ؼذضشػين بابف غيان سڌائڻ.  (9

 

نؼشني رسايتي دشاػي پيپر جش درسپ بدصيش سيش آهي. زندغيَء ۾ ٻشػيَء جي  اهزي
سڎي اهؼيف آهي. پنؾنجن ؼٽن ؼائٽن، دسدتن، دؼاج ۽ ديش صِء دجاڳ ناغرڪ جي 

م رسپ ۾ زندغي غذارڻ صِء ٻشػي صزؼي آهي. زندغيَء جي هر عيتر ۾ ڪاؼيابي حار
ڪرڻ صِء ٻشػيَء جش غيارن هئڻ زرسري آهي. ٻشػين ۾ دڀ عان پؾرين ؼادري ٻشػيَء عي 

 اهؼيف ڎني سيئي آهي.

ا پنؾنج ن ؼان ؼسػبي جؼال ٺاهڻ، جدا جدا سذين تينشان ػطظ دعڻ، ػطش نشان
ن جش ؼنادؿ سهڪرس، جدا جدا ؼشظصن تي اثرائتا شؼزبشط ترڪ رعڻ، ڳاػؾائڻ سظف ػط

د ٿي ڪجي ته اهي دڀ حارالتشن ٻار ديڪنڊري تصػين پشري جؼال پيش ڪرڻ اؼي
ڪرڻ بصد پرائي دغؾندس. ان ڪري دشاػي پيپر جي درسپ ۾اجزي نؼشني تبديم آندي 

 سيئي آهي، جيئن ٻار جي ٻشػيَء ؼٿان پڪز پختي بڻجي.
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۾ رهڻ جش  (Inertia)ُء ؼاٺار ڳاػؾه ڎٺي سيئي آهي ته صام سشر اندان جش دڀا اها
جيئن هػي ٿي تيئن هػندس رهي اها  ئڻ عان هش ڎڪندس آهي.نئشن سريظش اپنا هشندس آهي.

دشچ اندان جي هشندي آهي. نئين سريظي ؼان نظران به ٿي دغھن ٿا،  هر سريظي ۾ 
 خشبيشن، خاؼيُشن هشنديشن آهن. پشِء نئين سريظي عي اپنائڻ جي ڪؾزي زرسرت آهي؟

ؼاپڻ جي سريظي ۾ ؼؼڪن  جي ان دڀاَء عي ڌيان ۾ رعندي نئين ؼػؾه اندان
 ذڪ ذبؾه/ اصتراص/دشال ۽ انؾن جا دؼاڌان هيٺ ڎجن ٿا.

 ذڪ/ اصتراض

 ؼػؾه ؼاپڻ جي هن سريظي ۾ طظط نثر/نشن جا ٽڪر ڎنم آهن. ٻار دردي   (0

 ڪتاب ڇش پزهندس؟

 نئين سريظي ۾ داهتيه عي غھف اهؼيف ڎنم آهي.  (0

 دڄي آعاڻي، ػيك، ڪشيتا انؾن تي دشال نه اچڻا آهن انڪري ذاغرد داهتيه  (3

 جي رس عان سانجھجي سيندس. 

 ؼذضشػين ۾ خشدؼختياريَء ڪري ذاغرد جدا جدا جشاب ػعندا، ان سظف ؼػؾه   (4

 ؼاپڻ صِء ڪؾزي ڪدشٽي ڪن آڻبي؟

 ۾ بيان  طظط ننڍا ننڍا جشاب هئڻ ڪري، ڪنؾن سذي تي سڌيڪ ػطشن  (5

 ڪرڻ جي ظابػيف غھٽجندي.

 ظي ۾ ۾ ياداذف جي هڪ پنؾنجي ڀشؼڪا آهي. رسايتي سري رسزاني زندغيَء  (6

 ياداذف ۾ سڌيڪ زسر هش. پر نئين سريظي ۾ ياداذف عي غھٽ اهؼيف ڎنم آهي.

    

 دؼاڌان  

 ذاغرد عي سشسي سانغر جشاب رٽڻ عان دسر رعيش سيش آهي.  (0

  ذاغردن عي پنؾنجا سيچار آزاديَء دان شاهر ڪرڻ صِء تخػيظي تحرڪ  (0

(inspiration)  .ؼػندس 
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 ٽڪر ؼان جشاب اهشئي ٻار ڳشػؾي دغھندس جنؾن دردي ڪتاب جش اڀياس   (3

 چڱيَء سرح ڪيش هجي.

 پاڻ اڀياس ڪرڻ ۾ ذاغرد ؼؾارت حارم ڪندا.  (4

 ؼيابي ؼػڻ تي ٻارن جيپنؾنجي دشجھه ٻشجھه دان دػيم پيش ڪرڻ ۾ ڪا  (5

 آتن سذشاس ۾ ساڌارس ايندس.

 ٻار ٻڌي ڪري ئي غيان حارم ڪندا هئا. ؼادترن جي اڄ تائين  (6

chalk and talk method   جي ڪري ٻارن جي دػچدپي غھٽ رهندي هئي. پر 

 هاڻي پاڻ ڪريائشن ڪرڻ ۾ ٻارن جي تصػين ۾ دػچدپي سڌندي.

 ڀاذا ديعارڻ ۾ جدا جدا راندين جي ادتصؼال ڪري ڪالس جش ؼاحشل زنده ۽  (7

 خشذنؼا رهندس.

 ، سڌيڪ ػطشن ۾ بيان ڪرڻ جي ڪال جش سڪاس ڪرڻ صِء خط، غطتغشُ   (8

 هن.احشال ػعڻ، تاتپرج جھزا دشال عنيا سيا آ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جخشش ؼسا

اڌياپڪ جي ڀشؼڪا

 ذڪتي طيرػش
ذڪتي سڌائيندڏ اڀياس ڪندڏ

 

 ڪرياذيم

 دڦم رٿا اڎيندڏ
دڦم ؼارگ 

 درذڪ
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غيان حارم 
 ڪرڻ صِء تيار.

اشؾاري ذڪتيَء 
 سرف صڏس

ذاغرد جي 
 ڀشؼڪا

طيرػش سٺڻ 
 جي ظابػيف

رچناتؼڪ 
ذڪتيَء ڎانؾن 

 صڏس

ؼذضشػين ۾ بؾرس 
 سٺندڏ

ڪػپنا 
ذڪتيَء 
 ڎانؾن صڏس
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  SECTION A: PROSE  ڀاڱش اػف: نثر   

 )اػف(. دردي ڪتاب جش هڪ ٽڪر  1دشال 

 (07دير، رطح : ربح جش 6) پاٺ 

 ؼذضشػين جا ؼثال: 

  ڎنم ؼثال ؼشجؿ غشل ڀريش.  ا(

       

 

 

 

 

 

 

 

 سارا ػطظ دبق ؼان ڳشػؾيش.هيٺ ڎنم ػطشن جا داڳيَء   (2

  

 

 

 

 

 

 ( آدؼان

 ( ڪدرت

 ( خبر

 ( صجيؿ

 ( صؼر

 

 

پنج 
 ڇؾه

 

 ڎيڍ ٻه

 بجي

داڍي 
 چئين

 دؤ 
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 اعر دان ذرسع ٿيندڏ ػطظ ػعش.‘ م’هڪ ئي جؼػي ۾ آيم   (3

  

  

 

 

 .ربح جي دير ڪرڻ ؼان طائدا ػعش  (4

          

    

    

   

 

 ػطظ دنڌي تشڏي هندي ٻنؾي ٻشػين ۾ ڪن آندس سيندس آهي. اهزا ‘ نؤڪري’  (5

 ٻيا به ػطظ ڳشػؾيش. 

     

     

 

 چؤڪنڊن ۾ ذؾر/ ڳشٺ ؼان ؼنادؿ ػطض ػعش.  (6

I. :ڪارخانن جش دسنؾشن 

II. :ضػيظ هشا  

III. ڀ:عػيم نيرس ن 

IV. :سڎيشن صؼارتشن 

V. :چؤڌاري داسڪ 
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VI.  َا آساز، پعين ججھرڪيشن، ڪانش:      
    

هيٺ ڎنم جؼػن ۾ زير ػيڪ ػطشن بدران برئڪيٽ ۾ ڎنم ُؼنادؿ ارسالح   (7
 ڪن آڻيش:

 ؼعاؼيػش ٿيڻ، ؼغن ٿي سڃڻ() دؼڪ نه رهڻ، حم ڪرڻ، 

I.  ؼحُش ٿي سيشراجيش اؼتحانن دبؿ ڪتابن ۾. 

II.  خبر ئي نه پيئيآعاڻي ؼسيدار هئي، سظف جي ؼشنعي. 

III.  دعبيشن آهن.ڪيتريشن ئي ڳاػؾيشن  غڏجڻ دانسڎن دان 

IV.  ۾ ڪاؼياب سيئي. جشاب ڎيڻر يٽا دشال جش 

 خاڪش پشرس ڪريش. هيٺيشن (8

 

 

 

 

 

 

 ا. ان بابف هيٺين ڄاڻ پشري ڪريش.تشهان ڪنؾن پؾاڏي ادٿان تي غھؼڻ سي (9

I. :پؾاڏي ادٿان جش ناػش 

II. :تشهان جي ذؾر عان ؼطارػش 

III. :سڃڻ صِء ؼداطريَء جش سظف 

IV. :اتي ڎٺم نشارا 

V.  جؼال:ان پؾاڏي ادٿان بابف ٻه 

 

 

  غھؼڻ          

 ٻه خاريتشن زرسري ڪريائشنٻه  ٻه طائدا
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 ڎنم ػطشن جشؼنادؿ دػدػش عڻي، رحيح جؼػش ػعش. ( 11

 ساظصي. –جي  –جشڳي  –ادان  –ظياس  –زندغي  –ذؾرين  –آهي  

 

 اڻ ڎٺم ٽڪر: )ب(  1دشال 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 زد ػعش (1

i. جديد 

ii. اسعش 

iii. سڎس 

iv.  

 

ڳڻـ ‘ڪؼپيشٽر جش ؼسػؿ آهي ‘.ڳڻـ‘آهيجي ػطشي  ‘ڪؼپيشٽر’ 

ٿش.  ادان جي آڱرين عي دڀ عان ظدين ڪؼپيشٽر ڪشٺي دغھجي‘. جي ؼذين
جديد ڪؼپيشٽر ۾ اػيڪٽرانڪ سريظي دان يادداذف داخم ڪئي سڃي ٿي، 
جنؾن عي ڊيٽا طيڊنغه يا پرسغراؼنغه ڪشٺجي ٿش. ڪؼپيشٽر ڳڻـ جي آڌار جي 
پرسديس ڪري ٿش. آپريٽر اها ڄاڻ حارم ڪري، غھربم رسپ ۾ پيش ڪري ٿش. 

جيئن  .ڪؼپيشٽر جي ظدن ۽ ظشت جش دارسؼدار ان ۾ داخم ڪيم ڄاڻ تي ٿئي ٿش
رسزؼره جي حداب ڪتاب صِء جشڏ، ڪٽ،  زرب ۽ سنڊ سضيره صِء ڪتؿ ايندڏ 
ڪئػڪيشػيٽر دادس ڪؼپيشٽر ئي آهي. سڎن سڎن ڪارخانن ۾ اسعا ۽ جشعائتا 

 ڪؼپيشٽر آهي.درجي جش ‘ رسبشٽ’ڪن دؤصئيَء دان ڪرڻ سارس 

هش جش اهش هڪ سڎس  پؾرين ڪؼپيشٽر جش آڪار ايڏس ته سڎس هشندس 
ڪؼرس ساصري ڇڏيندس هش. پر اڄ اػيڪٽرانڪ عيتر ۾ ٿيم جديد عشجنائن جي ؼدد 

تيار ڪرڻ دبؿ ان جش آڪار تؼام ننڍس ٿي سيش آهي. ان دان ‘ چپس’دان ننڍيشن 
ڪؼپيشٽر جي يادداذف ۽ ڪن ڪرڻ جي ظشت ۾ پڻ ڪاطي ازاطش ٿي سيش آهي.
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 هيٺين جي ايجاد جش دػدػش، پؾرين عان پشِء جي سظف انشدار ٺاهي ػعش. ( 2

  ؼشبائيمؼپيشٽر، ٽي. سي.، ر يڊيش، ڪ 

 

 جشڏا ؼاليش.رحيح  (3

  

 

 

 

 

 جشڏا ؼاليش.( هيٺ ڎنم جدا جدا سذين ۽ انؾن دان صڳاپش رعندڏ ػطشن جا رحيح 4

 انغريسي .0

 حداب .0

 دائنس .3

 اتؾاس .4

 اػف( جشڏ

 ب( پرسديس
 ٻ( ظدين

 پ( عشجنا

 

 هيٺين جا هڪ دٽ ۾ جشاب ػعش. (5

 ڇا آهي؟ڪؼپيشٽر جي ػطشي  (0

 ڪؼپيشٽر جي ظشت جش دارسؼدار ڇا تي آهي؟ (0

 ؼان ٻه طائدا ۽ ٻه نظران ػعش. ڪؼپيشٽر (6

  

 

 

 

 اػف( ڪؼپيشٽر
 ب(   ڊيٽا طيڊنغه

 ٻ( ڪئيػڪيشػيٽر
 پ( رسبشٽ

 ڪؼپيشٽردرجي جش  (0

 دادس  ڪؼپيشٽر (0

 يادداذف داخم ڪرڻ (3

 ڳڻـ جي ؼذين. (4
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  SECTION B: POETRY نشن ب ڀاڱش:

 دردي ڪتاب جي هڪ نشن. (2دشال 

 (32رطح: ‘ دنڌ ؼنؾنجي اؼا: ‘3) نشن   

 ؼذضشػين جا نؼشنا:

 .ػعشهيٺين ػطشن جي  (1

i) ڪعه 

ii) جيجم 

iii) ظػن 

 هيٺين دشاػن جا هڪ دٽ ۾ جشاب ػعش. (2

i) ذاصر دؾاڳڻ صِء ڇا چيش آهي؟ 

ii) ذاصر چندن ڇا عي ٿش دڏي؟ 

 ‘.تنؾنجش ٿيان سير، تنؾنجش پيئان عير’ (3

 آسازي ػطظ آهن، بيف ۾ آيم اهزا ٻيا چار جشڏا ػعش.عير ۽ سير هن 

 اهي ٻئي ػطظ پ اعر دان ذرسع ٿيندڏ آهن.‘ پشرس پشان’( 4

 اهزي نؼشني داڳئي ػطظ دان ذرسع ٿيندڏ ػطشن جا چار جشڏا ػعش.    

 ( برئڪيٽ ۾ ڎنم ػطشن ؼان ؼنادؿ ػطظ عڻي دٽشن پشريشن ڪريش.5

 ( ) پيارس، نيارس (0 

  ؼنؾنجش ديش_____ 

  آهي دڀ عان_____ 

 ( ذان، ؼان ) (0

  دڀني عي ڎيش_____ 

 پنؾنجش  نسڌايش_____ 
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 ) ؼچايشن، ڳايُشن ( (3

  صڎا ڇش نه_____ 

  ؼؤجشن ڇش نه_____ 

 

 ن دٽشن دؼجھايش.هيٺيشُ  (6

 ‘هيُء جش ٻاػڪ جش ربحاڻي جش ؼصؼار آهي.’  اػف( 

 ‘تنؾنجي ؼاڻؾن عي ديني ۾ دانڍيش ستان.’ ب(  

 

 .SECTION C: GRAMMAR  : غراؼر.ڀاڱش ٻ   

 زد (0

 رطتشن ٺاهڻ (0

 ػعي جؼػي ۾ ڪن آڻيش.ارسالحن جي  (3

 ڳاػؾائڻ جا ػطظ دڃاڻڻ.  (4

 ؼارڪشن آهن ( ؼارڪُشن آهن. هرهڪ دشال تي  ) سياڪرڻ تي ڪم 

 
   SECTION D: WRITING SKILLSڀاڱش پ: ػعاسٽي هنر 

 ) چئن ؼان هڪ( تي پنؾنجا سيچار ػعڻ)اػف(. ڎنم سذين ؼان ڪنؾن به هڪ  4دشال 

 . بياني:1

i. .سظف جي اهؼيف 

ii. تصػين جا ؼظرد 

iii. ڳشٺن جا بدػجندڏ نشارا 

iv. .ڪؼپيشٽر جي اهؼيف 

v. .ؼشبائيم سردان يا دراپ 
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 . آتن ڪٿا:2

i. ڇٽيَء جي آتن ڪٿا 

ii. ڦاٽم ڪشٽ جي آتن ڪٿا 

iii. غم جي آتن ڪٿا 

iv. جھُشني صؼارت جي آتن ڪٿا 

v. پراڻي ٿيػؾيَء جي آتن ڪٿا 

 . جيشني:3

i. .ؼُشنعي سڻندڏ نيتا 

ii. .ؼنؾنجش پيارس ادتاد 

iii. .ؼنؾنجش پيارس رانديغر 

 . خياػي:4

i. ...جيڪڏهن ؼان پرڌان ؼنتري هجان 

ii. ...جيڪڏهن ؼان هيڊؼادتر هجان 

iii. ...جيڪڏهن ؼان دائنددان هجان 

iv. ...جيڪڏهن ؼان پشػيس اڌڪاري هجان 

 . چشڻيُشن:5

i. ٻه ته ٻارهان 

ii. .يڪ تندردتي هسار نصؼف 

iii.  سيم ڪن اچي.دسدف اهش جش آئي 

iv. .دچ ته بيٺش نچ 

v. ي ؼٿان پر ڪنؾنجي هٿان.ئڎ 
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 : ددتشري/ ضيرددتشري ) ڪش به هڪ (خط )ب(.  4دشال 

 ددتُشري خط:

 ادڪشل جي هيڊؼادتر ڎانؾن: .1

i. بيؼاريَء دبؿ ؼشڪم سٺڻ بابف 

ii. .ڊپػيڪيٽ ػيشنل درٽيطڪيٽ بابف 

iii. ن ۾ ػيك ڎيڻ بابفادڪشل ؼخس 

iv. .طي ؼصاف ڪرائڻ بابف 

v.  رطائيَء بابف.ادڪشل اندر 

vi. .ادڪشل جي ڪئنٽين بابف 

vii. .ػئبرريَء ۾ نشان ڪتاب غھرائڻ بابف 

 اخبار جي دؼپادڪ ڎانؾن: .2

i. .سڻن جي ڪٽائيَء جش اسالع ڎيڻ بابف 

ii. نظرانن بابف. –جي طائدن تصػيؼي درذتي  درڪار سرطان بدػيم 

iii. دؼاج ۾ ذادين تي ٿيندڏ طزشل خرچن بابف 

iv.  ساري ظدم جي داراه بابف.درڪار سرطان ادڪشػن ۾ ڪؼپيشٽر ڎيڻ 

 ؼيشنديپم صؼػدار ڎانؾن: .3

i. پاڏي ۾ ؼڇرن جش آزار دسر ڪرڻ بابف 

ii. .پاڏي ۾ آسارا ڪتن جي آزار بابف 

iii. .سڌيم غھر ٽئڪس غھٽائڻ بابف 

iv. .جنن جش درٽيطڪيٽ حارم ڪرڻ بابف 

v. .سارڊ ۾ جؼع ٿيم ڪچرس هٽائڻ بابف 
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 پشػيس اڌڪاريَء ڎانؾن: .4

i.  چشرين بابفپنؾنجي ايرازيَء ۾ سڌندڏ 

ii. ئيڪم جي چشريَء جي رپشرٽ ػعائڻ صَء.دا 

iii. .ؼشبائيم جي چشريَء بابف 

iv. .سارڊ ۾ ٻن ڌرين ۾ ٿيندڏ جھڳزن بابف 

 ضيرددتُشري خط:

 داهيزيَء عي جنن ڎينؾن جشن ساڌايُشن ڎيڻ بابف. (0

 ننڍي ڀاُء عي اؼتحان ۾ پؾريشن نؼبر اچڻ تي ساڌايشن ڎيڻ بابف (0

 دؼجھائيندي.دسدف عي پنؾنجي غھر جي ائڊريس  (3

 پنؾنجي دؤٽ عي تصػين جي اهؼيف دؼجھائڻ بابف. (4

 پيُء عان ڪتابن صِء پيدا غھرائڻ بابف. (5

 دسدف عي راندين ۾ انصام عٽڻ جشن ساڌايشن ڎيڻ بابف. (6

 ؼاؼي سٽان ؼػيم جنن ڎينؾن جي دُشعزيَء صِء عيس ذڪرادائي ڪرڻ بابف. (7

 بابف. پنؾنجي ڀيڻ عان ؼئٽرڪ عان پشِء جي ڪشرس جي رالح سٺڻ (8

 جي ؼشظصي تي.‘ ؼدرس ڊي‘پنؾنجي ؼاُء عي  (9

 ( پنؾنجي دسدف عي غھؼي آيم هنڌ بابف.02
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 يا     

 اڻ ڎٺم ٽڪر بابف دشال جشاب. .)ب( 4دشال 

 

دان دٺي هػف چػف يا سهنشار عي طزيػف چئبش آهي. طزيػف هڪ اهش ٻين  
صست پائي دغھي ٿش. انؾيَء غڻ ڳؾڻش آهي جنؾنجي ذر يصي اندان دؼاج ۾ هر هنڌ ؼاُن ۽ 

عي حارم ڪرڻ صِء ۽ ان عي صؼم ۾ آڻڻ صِء ادانجش پيدش پائي خرچ نٿش ٿئي، پر ؼشٽ 
 ۾ ادانعي غھڻش ڪجھه حارم ٿئي ٿش.

اندان ڪيترس به پزهيم ڳزهيم ڇش نه هجي پر جيڪڏهن طزيػف جي ڪؼي 
 ش پزهيم ڳزهيم انداننهشندس ته ان عي ايڏس آدر نه ؼػندس. اهزا ڪيترائي ؼثال ؼػندا ج
 عي به نؤڪري نه ؼػي ۽ انؾن عي ؼػي جن ۾ طزيػف جش غڻ هش.

ڪنؾن به ادڪشل ڪاػيج يا آطيس ۾ ادين طزيػف دان هػندادين ته ادانجش 
ڎعيش ڪن به آدانيَء دان ٿي دغھندس. ادان عي غھرجي ته پاڻ عان سڎن ۽ بسرغن عي ؼان 

 .۽ انؾن دان طزيػف ڀريش سرتاُء ڪريشن ڎيشن

نئزت عان دشاِء طزيػف جش غڻ پرائي نٿش دغھجي جيڪڏهن ادين پنؾنجي ڪن 
۾ دشڀارا ٿيڻ چاهيشن ٿا ته هٺ سڎائي ڇڏي نئزت ڌاريُشن ۽ دڀني دان طزيػف ڀريش سرتاُء 

 .ڪريُشن

ؼٺش ڳاػؾائڻ پڻ طزيػف جي هڪ نذاني آهي. زبان آهي ننڍڏي پر آهي سهه جي 
يَء سرح دشچجي ته ؼان جيڪش ڳاػؾايان ٿش اهش اڳػي چڱڳنڍڏي. ان صِء ڳاػؾائڻ عان اڳه 

 عي دهرم ته ڪين ردائيندس.

 

 هيٺين دشاػن جا جشاب ػعش. .1

i. طزيػف جي ڀيٽ ڇا دان ڪئي سيئي آهي؟ 

ii. آطيس سضيره ۾ طزيػف دان هػڻ دان ڇا ٿيندس؟ 

iii. ڳاػؾائڻ عان اڳه ڇا دشچڻ غھرجي؟ 
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iv.  سڌيڪ اهؼيف تشهان جي سيچار ؼشجؿ طزيػف ۽ پزهائيَء ؼان ڪنؾن عي
 آهي؟

v. ؟ا عان دشاِء طزيػف جش غڻ پرائي نٿش دغھجيڇ 

 ٽڪر ؼان ڳشػؾيش. ػطظ سارا هيٺين ػطزن جا داڳي .2

 نظران .0

 زهر .0

 حارم ڪرڻ .3

 ڄڀ .4

 

 

 

 ائين ڇش چيم آهي؟‘ زبان آهي ننڍڏي پر آهي سه جي ڳنڍڏي’ .3 

 هيٺيشن چتر پشرس ڪريش. .4

   

  

 

 

 

اندان ۾  
غڻ غھربم  

 طزيػف



Model Activity Sheet: Sindhi Page 1 
 

Sindhi: Composite.    Total Marks: 40 

Std. IX       Time: 2 Hours. 

   Model Activity Sheet 

 ـوڊل عنمي پيپٌ      
 

    Section: A (Prose) 

   يٺيُن ٽڪٌ پٍهي عنمي ڪم ڪٌيُه :( اؿف )دُال 

 
 

  .  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ؾًريل ـهوڀوري ؿٍائيَء سؼت هڪ آـٌيڪن عُرت ؽي پنهنجي 
ڪيئن  ته احُال ڏنُ هُٽ ـوُء ؽي . ان ۾ پخط آيُجون جلٌ سٽون هڪ 

۽ ڪيئن هڪ نورـنڊيَء جي نوريَء ؽيس  هُ هُ جنگ ۾ ڦٽجي پيُ
ذٌڻ ڏني، جنهن ڪٌي هُ جٌـن دپوهين جي سر  نه رڳُ پنهنجي ؾ‛ٌ ۾

يي چٍهه ؽون بچي سيُ، پٌ هن اهٍي ته ؼٌبوئتي ننُني دنىس دور دنڀول ؿ
دون ـميُ. اهُ  سڃي پنهنجي پمٽه جُ هُ جهٽ ٺيڪ ٿي سيُ ۽ 

آـٌيڪن دُؿجٌ سري ؾ‛ٌ نه ـُٽيُ ڇوڪوڻ ته هُ جمى پُِء جنگ ۾ 
ـورجي سيُ. هن خط جُ ـوُء تي ؾ‛ٌس اثٌ ٿيُ۽ ؿٍائي ختم ٿيه تي دڄو دورا 
ٻه دول ڪم ڪٌي، ڪج‛ه پيسو بچوئي، هَُء ائٽالنٽڪ ـهودوؾٌ 

ميم عُرت ؽي ڳُؿهي ؿنل‛ي نورـنڊي آئي ۽ ؾ‛ڻي پڇو ڳوڇو ؽونپُِء هن ح
عُرت جنهن دنىس پٽ ؽي اج‛ُ ڏنُ هُ، دو هڪ  هو. اؿيائين

ـسڪين ڪٍـيَء جي زال هئي. هن جي ؾ‛ٌ پهچه دون آـٌيڪن 
عُرت ؽيس هڪ ننڍس پوردل ڏنُ، جنهن ۾ هڪ دُني ساچ پيل هئي، 
جو هن آـٌيڪن دُؿجٌ ؽي ڪوؿيج ـون انعوم سُر ـمي هئي ۽ جو ـوُء 

ن دونڍينىي آئي هئي. ڳُٺوڻي عُرت جُ هيُء ؼىر پٽ جي يود ۾ جيَء دو
آـٌيڪن عُرت جي  ڄ دُڌس هُسيو ۽ ا تي جو ـوڻهُ دنگ رهجياڏدي 

 ڪيل ذڪٌادائيَء جو ؾه پيو ڳوئين.
 



Model Activity Sheet: Sindhi Page 2 
 

 
   20     ڪم هٽڪٌ ـون  چور ؿفظ ڳُؿهيُ جيڪي انلٌيَي ٻُؿيَء ۾ ب .1

         آنىا سينىا آهن.    
 جنال ٽڪٌ ـون مب سارا دوڳئي ـط ،نال پٍهيچؤڪنڊن ۾ ڏنل ج .0

 .ُؿك  نڊي ُچ
 

1.  .  

 

 

 

0. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 
 

 

  

  .بىِيُ دىجو ع هيٺين اؿف. 3
 21       .  پيسو0      عُرت  .1

 آـٌيڪن عُرت ؽيس هڪ  ننڍس پوردل ڏنُ. .ب.3
 21    ) جنمي ۾ ڪم آنىل رفتُن ڳُؿهيُ( 

 20 ڳُٺوڻي عُرت جي ڪيل ذڪٌ ادائيَء بوبت پنهنجو سيچور ؿكُ. . 4

 ڀمُ ٿي سيُ.  -ڪ هُ جمى چو

هڪ غٌيب هوريَء  دو 
 جي زال هئي.               

ٍ ؽي پنهنجي اـ ان ۾ پٽ
.                ڏنيخبٌچور   

 ‚ُ ؿٍائيَء ۾ زخنجي پيُ.    
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 60   . هيٺيُن ٽڪٌ پٍهي عنمي ڪم ڪٌيُ.( ب) 1دُال 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  21         ڀٌيُ خول. (اؿف) 1
نىي پٺيون جي.............  وـيوبيڪ( 1) ُُ  ۰آ‚ي ‚
 ۰آ‚ي نشوني جي .............. ـحنت  (0)

 21    آ‚ي؟ سيُ چيُ ڇو۾  ؾيتو ُتڀڳ ذٌينى  .(ب)1
   
 
 
 
 

اڄ هٌهڪ انسون ؽي ـحنت جي اهنيت دنج‛ه ۾ اچي سيئي 
آهي. هٌڪُ دنج‛ي ٿُ ته ـحنت ؽون دُاِء ڪج‛ه به حورل 
ڪٌڻ ڏؽيُ آهي. ـحنت پُتٌتو جي نشوني آهي. انسون جُ ػٌض آهي 
ته جيُن ۾ هُ ڪٌم ڪنىس رهي. ڪٽنب، دنوج، ديش ۽ 
انسونيت ڏانهن پنهنجو ػٌض يود ڪٌي ـحنت ڪنىس رهي. اهُ ئي 

نجُ ڌرم آهي. اهو ئي دچي ڀڳتي آهي. ذٌينى ڀڳُت ؾيتو ۾ ڀڳُان ه
ذٌي ڪٌذه چيُ آهي ته ڪٌم ڪنىس رهجي ۽ نتيجُ ايشُر تي 

 ڇڏڻ ؾ‛ٌجي.
 ٺيد ۾  اـتحون ٌيڪ ـحنت دٺي سٌح َءيچڱ به ذوؾٌد ادين

 ـحنت جيتٌي ُجيڪ ۰ٿو ندل‛ُ ؽٽي انعوم ٌيڪ حورل  دڦمتو
 دون ـحنت پن‛نجي ادون ۾ حقيقت ۰ٿُ پوئي دڦمتو استٌي ٿُ، ٌيڪ

 ڪنىڙ ـحنت وـيوبيڪ ۰ٿو دل‛ُن ٺو‚ي آئينىه ۽ نصيب پن‛نجُ
   ۰آ‚ي ‚ُنىي پٺيون جي
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 (0)     ۰ـاليُ اڙجُ جو ؿفظن ڏنل۾  ب۽  اؿف .0

 
  .اؿف

  

 
 ب.
 
 

 ؿكُ. ڪوؿنن ۾ ڏنل ‚يٺ دُچي ڪنىڙ ـحنت دـوغي  ۽ ـحنت بىني . 3
  

 ڪنىڙ ـحنت دـوغي ـحنت ڪنىڙ بىني
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اهنيت

 زنىؾي

 نتيجُ جيُن آئينىه

ههـم ڦل ـستقبل  
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SECTION B POETRY 
 

 60   ۰ڪٌيُ ڪم عنمي ‚يٍپ بيت ڏنل ‚يٺ .2 دُال
 

 ،۾ خمق دڀ خوؿق خمق، هـنج‛ خوؿق .۱

 ‚ڪ جن سرؿُ چئي، ‘دوـي ’ڪُ،  دنج‛ي   

 ۰‛يپوڻ پٌچي تي جن‛ن ،ـوؿڪ ٌيڪ ـ‛ٌ  

 
 دتلٌس بنو ‘دوـي’ ٌي،ڪ يٌڪ سٍا‚ ۰۲

 ڀٌي ڀنڊار ڌڻي جو سيٌاڳه جُڳه تڀڳ   

 ٻٌي دي دتن ۾، انىر جُت ئيڀان 

 اؽين ؽُن. رام رـتو پٌي، ٿئي نه پمڪ 

 

 دون ر‚ت رؽه بوؼي ،يسيئ دو سيئي .3

 پي‛ي، پس انىر ؽي دپٌين‘ دوـي’  

 ڪي. ينڪ اينىي ـُٽي دي‛ي، كهـون   
 
 

  دوڳئي  .1
 
 20  ُؿ‛يُڳ ڙاجُ جو ؿفطن چور ٿينىڙ ذٌسع دون چورا جي ؽٌا

 ‛ييپوڻ پٌچي :ـثول
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 جُڙا ـاليُ. .0
    

   
 

 20    .ُكؿ ؿفظ آسازي ‚م جو ؿفظن ‚يٺين .3
 خوؿق. 1 
 . جُڳه0 
 . رک3 
 . ڪي4ٌ 

 
 20    “ڪي ينڪ اينىي ـُٽي دي‛ي، كهـون” .4

 دنج‛ويُ ۾ ؿفظن پن‛جن جي دٽ ان

 

 

 

 
 

 پٌي ٿئي نه پمڪ .1        
 ،يچئ ‘دوـي’ ُ،ڪ دنج‛ي. 0
3.  

 
نىر جُت ئيڀنا

 
   ۾ا

 قخم ـنج‛م خوؿق. 4

 ‚ڪ جن سرؿُ .1
 ٻٌي دي دهه. 0

 ۾ دڀ . خوؿق خمق3
 اؽين ؽُن رام رـتو. 4
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SECTION C: GRAMMAR  
 

 60         ؾٌاـٌ   .3 دُال

 
 20     (چور به يڪ) .كُؿ زى جو ‚يٺين .1

 ؾه .1 
 رسذن. 0

 ايوڻپ. 3

 ‚نسو. 4

 ڏين‛ن .5
 

 20    (چور به يڪ) .ؿكُ رفتُن جُن ‚يٺين .0

 هـم‛. 1 

 دول. 0 

 عقل. 3 
 ؼوبميت . 4

 رات .5
 

 ۾ ڪم  جنمي ؿكي جي ارطالحن ‚يٺين .3

 20        (چور به يڪ) آڻيُ.   

 . اؽيُن ؽمه1  
 . سر چٍهه0
 . پوڻ پتُڙڻ.3 
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 20  )ڪي به چور( . سيوڪٌڻ ـُجب ڳوؿهوئه جو ؿفظ دڃوڻ4ُ
 . تنهنڪٌي1 
 . ايٌاني0 
 . انسونيت3 
 . ڪهٍس4 
 . ؿكيوئين5 

 

 10  SECTION: D  WRITING SKILL 

 
 اؿف. هيٺين ـون ڪنهن به هڪ سذيه تي پنهنجو سيچور  .4دُال 
 50          ؿكُ.    
 . ـوُء جُ پيور1 
 ڪٿو. . دوئيڪل جي آتم2 
 . دننڊ ڪنوري هڪ ذوم3 
 ...... ـون دپوهي بڻجه چوهيون ٿُ.4 

 
 55 ب. پنهنجي دسدت يو دوهيٍيَء ؽي دنىس جنم ڏينهن جُن 
 ساڌايُن ڏينىي خط ؿكُ.    
    
  يو     
 تُهون جي پوڙي ۾ ـڇٌن جُ آزار سڌي سيُ آهي. اهٍس 
 ذڪويت پتٌ رفوئي عنمىار ڏانهن ؿكُ. 
 يو      
 ٍهي عنمي ڪم ڪٌيُ.ٽڪٌ پ 
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 ع ۾ حيىرابود1156سري دنه ػيبٌ 15ڄيٺي دپوهينال ڻيَء جُ جنم  
دني ۾ تمسيىاس ايسٌداس دپوهينالڻيَء جي ؾ‛ٌ ۾ ٿيُ. دنىس اـٍ جُ نوؿُ 
چتٌي ٻوئي هُ. هن ادڪُؿي تعميم ڪنىن ـل ؾٌؿس هوِء ادڪُل، حيىرابود 

َء ۾ ڪوؿيج ڪٌاچي دني .جي ي.ڊ تعميم ِِء  ىعن با ۾ حورل ڪئي.

. سديورٿي جيُن ئينن پوس ڪيوواـتح. اي بي.ي جُردٽُنيُداخل ٿي ۽ ـنبئي ي
پٍهوئي   سٺه ڪٌي هن سڌيڪ هور آنىسؿن ۾ ڀوڳڏيكوري. ادهڪ ۾ هن ؼوبميت

ع ه سٺه ذٌسڪين ڪئي. سيهن دوؿن جي عنٌ ۾ هن ديودي ؽيتٌ ۾ ڀوڳ
ـن ي عنٌ ۾ ڪٌاچي ـيُنسيل ادڪُل بُرڊ جي چيئٌج نسرهي 24ڪيُ. 
س ؼوبميت ۽ ؿيوؼت جُ را آنىا، ان ـون دنىادڪُؿن ۾ ڪوػي دياٿي. هن 

 انىازس ؿڳوئي دلهجي ٿُ.
دڄوڳي آنىي. هن ڀينٌن جُن ٽُؿيُن  وصدادي ڄيٺيَء دنيي نورين ۾ خ 

جُ بهشڪور ڪيُ. هَُء ـهوتنو ؾونيي،  ذين ڪٌي سديشي هلنٺوهي پڪيٽ
ي ۽ دادا جئٌاـىاس ڪٌپوِڻ هي پٽيل، آچوريئدٌدار سؿڀ ڀو ل نهٌس،پنڊت جُاهٌؿع

سٺه دبب ؽيس  هڀوڳ هل ۾ دڪٌيؼُـي همچ ۾ آئي.ٌڪ دسؿتٌام جي دنپ
نڊر نوري دُر دكتيُن  ه هيَءسڃڻُ پيُ. پُِء ب هتي جيل ۾ ب سؼتن جىا جىا

              ىي اڳتي سڌنىي رهي.    نده
  

 
 

 21    ڙ جنال ڳُؿهي ؿكُ.ىني ڏيكور هٽڪٌ ۾ انل .1
 

 21   ؿفط چُنڊي ؿكُ. َيينىل انلٌآٽڪٌ ۾ ڪم  .0
 

 21   .دُال ٺوهيُ اننڍ هٻ هر تي ڪهٍا بآڌا ٽڪٌ جي .3
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 21         جُڙا ـاليُ .4
 
 
 1626 (1)    آزاديَء جُ ڏينهن   (1)
 آؾسٽ 15 (2)    هنپٌجو سادي ڏين (2)
 جنُري  06  (3)    آنىسؿنيُ ڀورت ڇڏ (3)
 1640 (4)   يَء جُيٺي دپوهينالڻڄ (4)

 مجن 

 
 21  .هي ؿكُڳُؿ  جو جُڙا ‘ادمرفت ’ثول ـُجب ڏنل ـ .5
 

   ؛ ـثول
    

 
    

 
    
    

  
 
 
   
 
 

    

 تعميم ادڪُؿي
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Sindhi: Composite.    Total Marks: 40 

Std. IX       Time: 2 Hours. 

   Model Answer Paper. 

 پيپر ـىڊل جوابي      
     

Section: A (Prose) 
      

   
       (Only 4 expected)                                         :اؿف 1دوال   

  

 آـريڪن .1 

 دوؿجر .2 

 ائٽالنٽڪ 3. 

           . جرـن4 
                 ساچ                                                                                       .5  
                          پىردم                                                     .  6  

 

2. 

 ي پيو.. هو جنل ۾ ڦٽج1 

 ٽ ٺيڪ ٿي سيو. هو جه. 2 

 هي. ليَء جي زا.  دى هڪ ـسڪين ڪڙـ3

4 . 
 
 ـىُء ؽي احوال ڎنو. ن ۾ پٽا
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 (.اؿف) 3

 ونعورت –عورت  

 پيسو    -پيسى  

 (only 2 expected)    رفتون )ب(. 3

 . آـريڪن1 

 . هڪ2 

 . ننڍس3 

 ڳوٺىڻي عورت ذىهوڪىر عورت نه هئي جڏهن دنيس پٽ خط ۾ ؿكيو . 4

 ؿڙائيَء ۾ هو زخنجي پيو ۽ هڪ نىرـنڊيَء جي نىريَء ؽيس پنهنجي  ته

ؾھر ۾ اجھو ڎيئي دىر دنڀىل ؿًي نه ته ٻي حىؿت ۾ هو جرـن دپىهين 
جي هٿ اچي سڃي هى. جيتوڻيڪ ان عورت جو پٽ پوِء جمي جنل ۾ 

ٻه دىل ؿڳىتىر ڪن  عورت ؿڙائي ڪنيي ـىرجي سيو، پوِء به ان ڳوٺىڻي
۽ ان  ائٽالنتڪ ـهىدىؾر پىر ڪري نىرـنڊي پهتيڪري، پيسى بچىئي، 

هن سؼت دنيس پٽ ؽي آدرس ڎنو هو. عورت ؽي ڳوؿهي ؿًس جنهن ڪن
ت
 
ن عورت  ؽي هڪ پىردم ڎنوجنهن ۾ هڪ دوني ساچ پيم ا

 
ي سڃي ا

 هئي جى هن جي پٽ ؽي ڪىؿيج ـىن انعىم سور ـمي هئي.

 دچ پچ ڳوٺىڻي عورت جي ڪيم ذڪرادائي الثىني آهي.

 .ب.1دوال 

  )اؿف( خىل ڀريو. 1 

 ـحنت ڪنيڏ. 1

 پوترتى. 2
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نيس رهه نتيجو ايشور ڀڳوت ؾيتى ۾ چيو سيو آهي ته ڪرم ڪذريني   ..ب1
 رؽه. تي

  ـمهه  –اهنيت   .2

 ڦم  -نتيجو  

 زنيؾي –جيون  

 ـستقبم –آئينيه  

   

3.     (Two from each column are expected) 

   

   
   

  
  
   

 

 

    Section B (Poetry)     

    (Only 4 are expected)     ( 2دوال)  

 ڪير ڪري ( 1)

 دًدهه   (2)

 پس پيهي  (3)

 ڪنيڏدـىغي ـحنت  بيني ـحنت ڪنيڏ

 . ـوچي1

 . ڪڙـي2

 .  ساڍس3

 . ؿوهىر4

 . ڪنڀىر5

 . ڊاڪٽر1

 . سڪيم2

 . ـىدتر3

 . انجنيئر4

 . ؿيكڪ.5
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 رـتى رام  (4)

 رک رهت  (5)

 دىـي دپرين  (6)

 

 جوڏا ـاليو. .2

 رـتى رام اؽين ؽون  –   پمڪ نه ٿئي پري . 1

 سرؿو جن هڪ     –  دنجھي ڪو دىـي چوي . 2

 ً ٻريد   هدت  -   انڀئي جوت انير ۾ . 3

 خىؿق دڀ خمق ۾.   -  خىؿق ـنجھه خمق  . 4

 

              (only one answer of each is expected ). هن آسازي ؿفظ3

 ـىؿڪ، دىؿڪ، ڪىؿڪ -خىؿق : 

 رسڳه، سيوڳه، ڀوڳه.  -جوڳه : 

  ـك، دك،  ڪك  -رؽه : 

 ڪير، ڍير، دير، سير. -ڪير: 

4.  

ان “ ـىنك ديهي، ـوٽي اينيي ڪين ڪي.”دىـي رىحب  چون تى ته 
و آهي. اهو تنىم دٽ جو ؾهرس ـطمب آهي. ادىن ؽي ـنش جنن ـمي

ين ان ـميم دوغىت ؽي نه اد جنن سري نه ـمنيس. ڇواـمهه آهي. اهڙس 
انير دتڪرم ڪري پنهنجو جيون دڦم بڻىيون.  ب آڻيون.دٺي ننوني ؼت
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ن پرـىتنى ؽي هرهڪ  ڀمو جو هجڳ۾ جھىتي پىئي پىڻ ؽي دڃىڻون. 
 
ڪريون. ا

  هرديه ۾ ڎدون.

 

    Grammar Section C:       

 3)دوال )

 زي .1

وؤا  _  ؾو 
 
 ؾ

 اسنياهو  _  رسذن 

 ديىڻپ  _  ايىڻپ 

 اهنسى  _  هنسى 

 رات  _  هنهڎي 

 رفتون .2

 ـمهىتو  _  ـمهه 

 دىؿيىنو  _  دىل 

 عقمنني  _  عقم 

 ؼىبم _  ؼىبميت 

 ورا توڪ  _  رات 

 ۽ جنمو ارطالحن جي ـعني .3

      (only one meaning of each is expected)   
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مو  .1
 
 بردار ٿيو دجىڳ ٿيو، خ _ اؽيون ؽ

 جى بينىريَء بىبت دؿيم ٻًي راجيش جون ر اڪٽڊ _  جنمو 

 سيون. مياؽيون ؽ    

  .ؼىبوَء ۾ اچو، هٿ اچو _ سر چڙهو . 2

 ڪري دپىهي دينىپتيَء جي سؼتىئتي چترائيَء  _  جنمو
 .ؽىن بچي سيى سر چڙهون جي دذن    

 .نت ڪرڻـٿىڪٽ ڪرڻ، تنىم ؾهڻي ـح _ پىڻ پتوڏڻ  .3

الِء ادىن  َء ؽي ڪڍڻبينىريجي  تيَء۾ ڎيتي ؿي دنىج _  جنمو       
 ؾهرجي. پىڻ پتوڏڻؽي 

 

 سيىڪرڻ ـوجب ؾراـر جى ؿفط .4

  ف جنموحر _  تنهنڪري  .1

  ترف _   انياير .2

 ادن _  نسىنيتا .3

 مػع _  ؿكيىئين .4

     

 Section D (WRITING SKILL) 

 ـضنون :( اؿف  4دوال)
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 طخ .( ب4دوال )

 يى

 ٽڪر جو عنمي ڪن

        (only 2 answers  expected )  ه ڎيكىرينيڏ  جنال  انل .1

 ع ۾ ٿيو.6911ػيبرسري  11ڄيٺي دپىهينالڻي جو جنن    

 ڪيو. رسع۾ هن ديىدي ؽيتر ۾ ڀىڳه سٺو ذ دىؿن جي عنر  سيهن 

رـن ئسرهين جي عنر ۾ ڪراچي ـيونسپم ادڪول بورڊ جي چي 24 
 .ٿي

 

 (Only 2 answers expected ) ڪر ـىن چونڊيم انلريزي ؿفظ ٽ .2

 ؿسؾر .2   يسررػيب .1

 ادڪول .4    هىِء .3

  پىس .6   ڪىؿيج .5

 ـيونسپم .8   .اي .بي .7

 ـنيئرچ .11    بورڊ .9

  پڪيٽنله .11
 

(Only two answer expected, the answers may be other than the following)  .3 

 

 ڄيٺي دپىهينالڻيَء جو جنن ڪڏهن ۽ ڪٿي ٿيو؟ . 1

 ڄيٺي دپىهينالڻيَء سڌيڪ پڙهىئي ڇو ڪين ڪئي؟ .2
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 سيئي؟دنًي نىرين ۾ ڪهڙي دجىڳي آنيي  .3

 ٽڪر ۾ آيم ـشهور نيتىئن جى نىال ؿكو. .4

 

 جوڏا ـاليو. .4

 آؾسٽ 15  -   آزاديَء جو ڎينهن  .1

 جنوري 26  -   پرجىسادي ڎينهن .2

 1942  -   ڀىرت ڇڏيو آنيسؿن .3

 1916 - ڄيٺي دپىهينالڻيَء جو جنن .4

 

 (only two answers expected) ادن جى جوڏا –رفت  .5

 تعمين  . 1

 ديىدي ؽيتر .2

 ؼؤـي همچم .3

 نڊر نىري. .4
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