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 ع  2022سيمسٽر: خزان    ( 399)  ڪوڊ: ڪورس: سنڌي الزمي ۽ آسان اردو

 سطح: انٽر ميڊيئٽ 

ےئ رں وک دہاایت ذلی درج ےلہپ ےس رکےن ںلح یقشمں ااحتمین رہمابین ربا  ڑپیھں ےس وغ

ے افی، رٹیمک رباےئں دہاایت) ورں ںا ے یب ا  (ںرپورگازم ںا

وی ربمن ںےک وساالت امتمں - 1 ل ںرہ اہتبل ںیہ اسم ں ںیسقتں ںربمن ںاطمقب ےکتیع ون ںیک وسا  ۔ںےگ وہ

ور ڑپےئیھ ےس وتہج وک وساالتں- 2 ل ںا ب اطمقب ےک اقتےض ںےک وسا ےئجیک وجا  ۔ںرحتری

ےک ںرقمرہں- 3 یک/دعب ںاترخی  ااحتمین ںوصرت ںاتریخ  اےنپ ںںیم  ریں ںذہم ںرت ںامتم ںںیم ںوصرت ںیک ںےنجیھب ںوک ںویٹرٹ ںہقلعتم ںیقشم  بل ںدا  ںلعں ںاط

 ۔ںیگ وہ رپ

ور رجتابیت ےک آپںں-ں 4 یت ا رییک رطز ں رظنای  ۔ںیگ اجےئ یک ازفایئ دقر ںرحت

ور ولعمامت/  ثحب ریغ ہقلعتمں- 5 ی، ں بتک ا ں۔ںےئجیکں ںاانتجب ےس رکےن لقن ںوہب وہ ںےس ومادں ںاگڈیئای درگی اطماعلیت ڈٹس

 

 40ڪاميابي نمبر:             100مارڪون: 
 1امتحاني مشق نمبر 

 ( 5کان  1)يونٽ 

 (  20)      هيٺ ڏنل سوالن جا جواب ڏيو:      . 1سوال

(i) وطن جي حب کي شاعر ڇا جي عالمت ڪوٺيو آهي؟ 

(ii) مير عبدالحسين سانگي جي مزار ڪٿي آهي؟ 

(iii)  .شيخ اياز جي شاعريَء جو مجموعي تاثر پنهنجن لفظن ۾ لکو 

(iv) :شيخ عبدهللا عبد جو تعارف لکو 

(v)   شيخ اياز ڪهڙي دور جو اهم شاعر آهي؟ 

 (  40)    هيٺ ڏنل لفظن جي معنى لکي جمال ٺاهيو!   . 2سوال

هاشم، اطاعت، عنصر، شاعر، راضي، جڳ، سڳنڌ، سهيڙي، کوڙا، ٺيٺ، سرويچ، اتم،  

 بوستان، نازان، گدا، اوج، جهان، گلستان، ڪوهسار، شمس. 

 وارننگ

 عزيز شاگرد ساٿيو! اوهان جي الِء ڪجھ گذارش آهي.  
جيڪڏهن توهان پنھنجي امتحاني مشق ڪنھن ٻئي کان لکرائي يا مواد چوري ڪري  . 1

لکيويا پنھنجي امتحاني مشق ڪنھن ٻئي شاگرد کان لکرائي هوندي ته توهان پنھنجي 
اها ڄاڻ ڪھڙي به  تائين جو  ايتري  ٿا،  يا ڊگري کان محروم ٿي سگھو  سرٽيفڪيٽ 

 مرحلي تي ٿي هجي. 
ڪنھن ٻئي شاگرد کان اُڌار ورتل يا نقل ڪيل امتحاني مشق عالمه اقبال اوپن يونيورسٽي   .  2

 پاليسي جي مطابق سزا ڏني ويندي.  Plagiarismاسالم آباد جي مواد جي چوري 






