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INTERNATIONAL INDIAN SCHOOL, RIYADH 

GULF SAHODAYA EXAMINATION (SAUDICHAPTER), FEBRUARY /MARCH 2021 

Class:  IX                                                                 Subject: URDU COURSE (B) CODE – 303 

Maximum Marks: 80                                               Duration: 3 hours 

 

  میں جوابات متبادل کے  سوالوں متعلق سے  اس اور  پڑھیے سے  غور  کو عبارت ( درسی غیر ) ذیل درج  -1 نمبر  سوال

 )5)                                                                                                                  ۔   لکھیے کر چن  جواب  صحیح سے

۔  ہے جاتی ہو  قربت  میں لوگوں  خیال  ہم دو ۔ہے جاتا کہا  بیزار  آدم انہیں  ہیں کرتے خیال اچھا کو تنہائی لوگ جو        

  بری ہمیشہ کو شاگردوں  اپنے اساتذہ اور  اوالد اپنی والدین۔ پڑے اثر  اچھا کا صحبت تاکہ بنائیں دوست  بہتر میں زندگی

 نیک اور معتبر  کار، تجربہ مند، دانش زیادہ سے اپنے سے خیال  کے  ترقی اور  بہتری اپنی۔ ہیں کرتے منع سے سنگت

  داری ذمہ یہ کی والدین۔ ہے بناتی کردار  بد  یا کردار  نیک کو بچوں ہی صحبت۔ چاہیے بیٹھنا میں مجلس کی لوگوں خیال

  کے نقصان اور  رسوائی سوائے  سے  صحبت کی  ناالئقوں  ۔ رکھیں نظر  پر  حرکت و نقل ہر   کی بچوں اپنے وہ کہ ہے

  ہم سے  گزارنے وقت ساتھ کے جس   جائے مل دوست ایک واال خوبیوں ساری کہ ہو  اچھا ہی کیا۔ ہوتا نہیں  حاصل کچھ

 ۔ہو صاف پاک اور  نیک بھی کردار  آئے، بھی  پختگی ذہنی اور  اندیشی  دور  میں

 

 ہے؟  گئی لی مراد  کیا سے  صحبت سے  خیال  کے آپ۔  الف

 دشمنی  ۔  1

 دوستی  ۔  2

 روشنی   ۔ 3

 رسوائی ۔  4

 ؟ ہیں بنتے کیسے  بچے سے  رہنے میں  سنگت بری۔  ب

 بیمار   ۔ 1

 انسان  نیک ۔  2

 گمراہ  ۔  3

 فنکار ۔  4

 ہے؟ کیا لفظ متضاد کا رسوائی لفظ۔  پ

 نامی نیک ۔  1

 یکجہتی  ۔  2

 ہنسائی  جگ ۔  3
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 بدنامی  ۔  4

 چاہیے؟  کرنی اختیار صحبت کی  لوگوں کن ہمیں۔  ت

 کی  لوگوں نیک اور  عالم  ۔  1

 کی  جھوٹوں ۔  2

 کی ناالئقوں ۔  3

 کی  چوروں  ۔  4

 گے؟  چاہیں بننا دوست کیسے لئے کے دوسروں   آپ۔  ٹ

 بہادر ۔  1

 والے خوبیوں  اچھی  ۔ 2

 نیک ۔  3

 کار تجربہ ۔  4

 

  جوابات متبادل  کے سوالوں متعلق سے  اس اور  پڑھیے سے  غور کو اقتباس شعری(  غیردرسی) ذیل درج ۔  2نمبر  سوال

 ( 5)                                                                                                                        ۔  لکھیے جواب  صحیح سے میں

  

                     دیا  کر   روشن  الکے  راہ  سر   نے بڑھیا ایک                      دیا کا  مٹی ایک سے گھر وقت کے  پٹے جھٹ

 بڑا   چھوٹا  اک  ہر   جائے گزر  آساں  سے  راہ                    کھائیں نہ ٹھوکر   کہیں  پردیسی اور  گیر  رہ تاکہ

 سدا   کی  جن رہی  ہی اندر کے محلوں روشنی                   سے فانوس  اور  سے  جھاڑوں  ان ہے بہتر  دیا یہ

 ہوا  چھایا  پر  دیوار   و  در   گھپ  اندھیرا  ہے                   دیکھیے  باہر   سے محلوں ذرا  اک کر   نکل  گر 

    پارہیں بیڑے  کے مالحوں کی  جن  سے روشنی                     ہیں    مینار    رہنما   وہ  میں   آفاق  رو    سرخ

 

 ؟  کیا روشن وقت کس  دیا کا مٹی نے بڑھیا۔  الف

 وقت  کے رات  ۔  1

 وقت  کے صبح ۔  2

 وقت  کے دوپہر ۔  3

 وقت  کے پٹے جھٹ  ۔  4

 ؟  گے جائیں  گزر  کون آسان سے  راہ۔  ب

 پردیسی  اور  گیر  راہ   ۔ 1
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 کاروباری   ۔ 2

 عورتیں  اور  مرد   ۔  3

 مویشی   ۔  4

 ؟ ہے بہتر سے  چیز   کس دیا  کا مٹی( ۔ پ)

 سے  روشنی  کی  محلوں  ۔  1

 سے  فانوس اور جھاڑوں   ۔ 2

 سے   روشنی  کی ستاروں   ۔  3

 سے   روشنی  کی سورج   ۔  4

 ؟ تھا ہوا چھایا کہاں  اندھیرا( ۔ ت)

 اندر کے محلوں  ۔  1

 قریب  کے محلوں   ۔ 2

 باہر سے  محلوں  ۔  3

 دور سے  محلوں ۔  4

 ہے؟ چیز کونسی  والی دکھانے راستہ کو مالحوں  میں رات ( ۔ ٹ)

 کاقافلہ  کشتیوں   ۔ 1

 روشنی   کی چاند ۔ 2 

 چمنی  ۔  3

 مینار رہنما ۔  4

 

  صحیح  سے میں  جوابات متبادل کے سوالوں متعلق سے  اس اور  پڑھیے سے  غور   کو اقتباس ذیل درج۔  3 نمبر  سوال

 (5)                                                                                                                        ۔  کیجئے نشاندہی  کی جواب

۔  تھا گیا بھیجا میں خال  کو 1975  اپریل 19 جو تھا سیارہ  مصنوعی پہال کا ہندوستان ملک ہمارے  بھٹ آریہ               

  اپنے  جاپان  اور  چین   جرمنی، مغربی  آسٹریلیا،  فرانس، اٹلی،  کینیڈا،  برطانیہ،  امریکہ،  روس،  پہلے   سے ہندوستان

 ۔  بھیجا  میں خال سیارہ  مصنوعی نے  جس ہے  ملک گیارھواں   ہندوستان۔  تھے چکے  بھیج میں  خال سیارے مصنوعی

 مصنوعی  ایجاد  اہم  ایک سے میں ان ہیں  ہوئیں ایجادیں بڑی  بڑی جو  سے  مدد  کی سائنس  میں عہد   ہمارے            

  کاموں مختلف میں اس۔   ہے ہوتا مکان منزلہ تین یا دو کا طرح ایک ہوا بنا کا  دھات سیارہ مصنوعی  ۔ ہے   بھی سیارہ

  مدد کی   راکٹ اور  ہے گیا بنایا میں روشنی  کی  کشش  قوت کی زمین  اسے۔   ہیں  جاتے لگائے  آالت   سائنسی لئے کے

 ۔  ہے جاتا بھیجا میں  خال سے

 

 تھا؟  گیا بھیجا میں خال  میں تاریخ  سی  کون بھٹ، آریہ( ۔ ا) 
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 1969  مارچ20 ۔  1

 1975 اپریل  19۔  2

 1959  جون22۔  3

 1981 اگست 25۔  4

 تھے؟  چکے بھیج میں خال سیارے مصنوعی اپنے نے ملکوں کتنے پہلے سے  ہندوستان( ۔ ب)

 پندرہ  ۔  1

 بیس   ۔  2

 دس   ۔  3

 بارہ  ۔  4

 ہے؟ ہوتا بنا کا چیز  کس" سیارہ مصنوعی( ۔ "پ)

 کا دھات   ۔  1

   کا مٹی  ۔   2

   کا لکڑی  ۔  3

 کا  گھاس  ۔  4

 ہے؟  ہوتا طرح کی  مکان منزلہ کتنے" سیارہ مصنوعی( ۔ "ت)

   پانچ یا چار   ۔  1

   تین  یا دو  ۔  2

   سات یا چھے  ۔  3

 نو یا  آٹھ ۔  4

 ہے؟ جاتا  بھیجا طرح کس میں خال کو" سیارے مصنوعی( ۔ "ٹ)

 سے   مدد  کی  جہاز    ۔  1

 سے  مدد کی میزائل    ۔ 2

 سے   مدد  کی  راکٹ   ۔  3

 سے   مدد کی  شوٹ  پیرا ۔   4

 

  سے  میں جوابات  متبادل کے سوالوں متعلق سے  اس اور  پڑھیے سے  غور   کو اقتباس شعری  ذیل درج۔  4 نمبر  سوال

 (5)                                                                                                                     ۔  کریں  نشاندہی کی  جواب صحیح
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  ہے   کھال  در   کا  جنت   گویا                                                                       ہے ہوا  فضا  راحت  کتنی

 ہے دلکشی  کی  بال میں شے ہر                                                                       ہے  آدمی  ہر   خوش   خوش

 پرور  روح   حسن،  کا  شام  یہ                                                                      منظر   فریب دل کا صبح یہ

 عالم   کا   خودی   بے  رے  ہللا                                                                     عالم  کا چاندنی  کو رات یہ

 ہے   تنی   کی  نور    ایک  چادر                                                                    ہے  چاندنی   دلچسپ کیسی

 

 ہے؟  کھال در کا  کس سے ہوا فضا راحت( ۔ ا)

   کا باغ  ۔  1 

 کا  مسجد  ۔  2

   کا  دوزخ   ۔ 3

 کا  جنت  ۔  4

 ؟  ہے خوش  کون میں موسم  کے بہار( ۔ ب)

 آدمی    ۔  1

 پرندے    ۔  2

   مویشی  ۔  3

 درندے   ۔  4

 ہے؟  کہا کیسا نے شاعر  کو منظر  کے صبح( ۔ پ)

 دلکش   ۔  1

   دلفریب  ۔  2

 اداس   ۔  3

 حسین  ۔  4

  ہے؟ ہوتا کب  خود بے انسان  میں موسم  کے بہار( ۔ ت)

 کر  دیکھ بہار پر   پھولوں  ۔  1

 پر گانے گیت کے چڑیوں  ۔  2

 کر دیکھ  چاندنی میں رات   ۔  3

 کر دیکھ نظارے دلکش  کے صبح ۔  4

 ہے؟ ہوا استعمال کا کس میں مصرعے اس " ہے تنی کی  نور  ایک چادر ( ۔ "ٹ)



6 
 

P.T.O 

 محاورہ     ۔ 1

   استعارہ ۔   2

 کہاوت   ۔  3

 تشبیہ   ۔ 4  

 

 ( 4)                                                                  ۔    لکھیے ساتھ کے مثالوں تعریف ضمیرکی(  یا) اسم۔  5 نمبر  سوال

 

 (2)                                                                   ۔    لکھیے واحد  کے جمع  اور  جمع کی  واحد ذیل درج۔  6 نمبر  سوال

 کتاب   ۔  1

 صدائیں  ۔  2

 لڑکی   ۔  3

 دعائیں  ۔  4

 

 (2)                                                                                              ۔ لکھیے الفاظ متضاد کے  ذیل درج۔  7 نمبر  سوال

   اتار ۔  1

 صبح ۔  2

 نفع۔   3

 اچھے ۔  4

 

 ( 2)                                                                           ۔      بنائیے مترادف  کر  جوڑ  لفظ میں  ذیل درج۔  8 نمبر  سوال

 ____  و عیش   ۔  1 

 ____ و خواب   ۔  2 

 ____   میل  ۔  3 

 ____ بڑھ  ۔  4 

 

 ( 4)                                                    ۔لکھیے کر  لگا  الحقہ لفظ دو کوئی  کراور  لگا سابقہ لفظ دو کوئی۔  9 نمبر  سوال

 (2)                                                             ۔     لکھیے مونث اور  مذکر  سے  مدد کی  لفظوں ذیل درج ۔10 نمبر  سوال
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 )      (    ۔ تھی رہی  چل ہوا  ۔  1

 )      (   ۔آگیا پر  وقت جہاز   ۔  2

 )       (    ۔ہے گرتی سے  پہاڑوں ندی  ۔  3

 )        (       ۔گیا مل اخبار تازہ  ۔  4

 

 ( 4)                                                               ۔               لکھیے ساتھ  کے مثالوں تعریف کی تشبیہ۔  11 نمبر  سوال

 

  صحیح  سے میں  جوابات متبادل کے سوالوں متعلق سے ان اور  پڑھیے سے  غور  کو سواالت  ذیل  درج۔  12 نمبر  سوال

 ( 1× 4=4)                                                                                            ۔                           لکھیے کر  چن  جواب

 ؟  تھی ہوتی کیسی  روٹی  کی ہاتھی۔  1

   موٹی   انچ  تین  دو  ۔   ا

 موٹی  انچ پانچ چار  ۔  ب

 موٹی انچ  سات  چھے ۔  پ

 ؟  چاہیے چھوڑنا  نہیں کیوں کو انڈوں کے  پرندوں۔  2

 ہیں جاتے ہو میلے  انڈے سے  چھونے  ۔  ا

 ہیں جاتے ہو بڑے انڈے سے  چھونے ۔  ب

 ہیں  جاتے ہو گندے انڈے سے  چھونے ۔  پ

 ؟  ہے کرتا کیا شیر   بعد کے بھرنے پیٹ۔  3

 ہے کرتا  شکار    ۔  ا 

   ہے  جاتا سو ۔  ب 

     ہے   گھومتا ۔  پ 

 ؟  تھی رہی  گا کیوں میں لئے غمگینی لڑک۔  4

   تھی رہی  آ یاد کی  باپ ماں کو اس  ۔  ا

 تھی   خراب  بہت  طبیعت  کی اس ۔  ب

 تھی    زخمی  سے  طرح بری  وہ  ۔  پ

 

 ( 2× 3=6)                      ۔        لکھیے جواب مختصر  کے( 3) تین کسی  سے  میں سواالت  ذیل  درج۔  13 نمبر  سوال
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 ؟  کہا  کیا سے  لکڑہارے نے سندباد  وقت ہوتے رخصت  ۔  1

 ؟  کیوں اور    گیا دیا  انعام   سا   کون کو   ڈونان  ۔  2

 ؟  ہے بندھتاسر   کے کس سہرا کا عزت   میں دنیا  ۔  3

 ؟  ہے  مراد    کیا  سے  بننے   بہادر   ۔  4

 

 ۔  لکھیے مضمون(1) ایک کوئی مشتمل پر  الفاظ( 200) پردوسو ایک سےکسی میں عنوانات ذیل  درج۔  14 نمبر  سوال

                                                                                                                                                                    (10 ) 

   تہوار مذہبی  ۔  1

   حاالت  کے سفر    ۔  2

 شخصیت   پسندیدہ  ۔  3

 وائرس  کرونا  ۔  4

 

 ( 5)                                 ۔ لکھیے درخواست لیے کے بدلنے سیکشن نام  کے پرنسپل کے اسکول اپنے ۔15 نمبر  سوال

 

 ( 5)                                 ۔ بتائیے میں بارے کے مصروفیات  تعلیمی اپنی کر  لکھ خط  کو والد اپنے۔  16 نمبر  سوال

 

               لکھیے، میں الفاظ اپنے مشتمل  پر  الفاظ( 100) سو صہ خال  کا" احسان بدلہ کا احسان" سبق  ۔17   نمبر  سوال

 ( 5)                                                                              ۔  ڈالیے روشنی  پر  زندگی  کےحاالت مصنف اور 

 ( یا)                                                   

          پر زندگی  حاالت کے مصنف اور  لکھیے،  میں الفاظ اپنے مشتمل پر الفاظ( 100)سو خالصہ کا" وقت" سبق

 ۔  ڈالیے روشنی

 

         حاالت کے شاعر اور  لکھیے میں الفاظ اپنے مشتمل  پر  الفاظ سو خالصہ  کا" مسلمان ہندو"  نظم  18 نمبر  سوال

 ( 5)                                                                                                         ۔   ڈالیے  روشنی  پر  زندگی

 ( یا)                                                   

 ۔  ڈالیے  روشنی  پر  زندگی  کےحاالت شاعر    اور  اور کیجیے تشریح کی" دوہے" گئے دیئے ذیل  درج

 

 کھجور پیڑ   جیسے ہوا کیا تو  ہوا بڑا      ( 1)

   دور   اتی گے ال  پھل نہیں کوچھایا پنتھی          
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                    ------------------    

 لپٹائے رہے پنکھ رہے  گڑی میں گڑ ماکھی   ( 2)

 ئے  بال بری اللچ   دھنے سر   اور   ملے ہاتھ          

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

   موہے  روندے کیا تو  کمہارسے  کہے ماٹی    ( 3)

 ہے  تو گی روندوں  میں گا آئے  ایسا  دن ایک        

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

 ہاتھ  لکاٹی لیے میں  بجار   کھڑا   کبیرا    (4)

 ساتھ  ہمارے  چلے آپنا ے  ر  جا  گھر جو          

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