
 

   

 

Air Foundation School System ® 

Form No:          AFS-ACA-WI-05(02) 

Revision No:     2017-18-(Urdu)-VIII 

Issue Date:       22-05-2017 

  
 

 

   

Copyright © AFSS 

Page 1 of 4 

(ABDUL WAHEED BURDI) 
 

The unauthorized disclosure or reproduction of this CONTROLLED & CONFIDENTIAL 

document of AIR FOUNDATION SCHOOL SYSTEM shall be liable for prosecution under 

copyrights act and any other related law. 

 

AFSS CENTRAL EVALUATION SYSTEM 

Central Assessment Team (CAT), HO Islamabad 

1st Mid Term Examination 2017 – 18 
 

URDU   -   Class VIII 

50 marks   2 hours 
 

INFORMATION FOR STUDENTS 

Marks are given against each question or part of question.  

Write your name, roll number and date in the spaces provided below. 
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ّ۔ّنمبر(۰۲)ّہّمعروضیحصّ 
درجّذیلّمیںّسےّہرّایکّکےّدرستّجوابّکےّگردّدائرہّلگاکرّخالیّجگہّپرّ:۱سوال

۱۲ّّّّّّّّّّّّّکریں۔

حضرت یوسف علیہ السالم کے والد حضرت یعقوب علیہ السالم  (۱

 اسرائیل تھا۔______________کا

 لقب ج(   تخلص ب(             خطاب ا( 

 کہالتے ہیں۔______________مصر کےرہنے والے  (۲

 نحومی ج(   قطبی ب(            بنی اسرائیل ا( 

فرعون نے بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکوں  (۳

 حکم دیا۔______________کو

قتل  ج(  غائب کرنے کا ب(            گود لینے ا( 

 کرنے کا

 ق کھلوایا۔نے صند و______________فرعون کی بیوی (۴

 فاطمہ ج(   رقیہ ب(            آسیہ ا( 

 ہیں۔______________نف سبق ایک ناقابل فراموش واقعہ کے مص   (۵

حکیم  ج(  سجاد حیدر یالزم ب(           موالنا شبلی نعمانی ا( 

 محمد سعید

 کے پاس رکوائی۔ کے کھیتوں______________نے گاڑی  نفمص   (۶

 گندم ج(  خربوزوں ب(            گنے ا( 

 بل کھاتا ہوا بہہ رہاتھا۔______________سڑک کے بائیں جانب  (۷

 دریائے مرمرہ ج(  دریائے نیل ب(           دریائے سندھ ا( 

 ہیں۔______________کے شاعر‘‘ خدایا اول وآخر تو ہے ’’حمد (۸

محمد  ج(          موالنا ظفر علی خان ب(           حفیظ جالندھری ا( 

 اسماعیل میرٹھی

 صفات کا ذکر ہے ۔______________حمد کے پہلے شعر میں اللہ تعالٰی  (۹

 چار ج(   تین ب(           دو ا( 

حضرت موسٰی علیہ السالم کو اللہ تعالٰی سے کالم کرنے  کی سعادت  (۱۱

 پر نصیب ہوئی۔____________

 کوہ طور ج(        کوہ چلتن ب(           وہ سلہمانک ا( 
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ّّّّکوّجملوںّمیںّاستعمالّکریں۔درجّذیلّمحاوروںّّ:۰سوال

ّ۱۲ّ

ّجملےّمحاّورے

  ندامت

  لغزش

  آہستہآہستہ 

  عیب

  غیر ارادی

 

 

 

 

 

 

 

ّ۔ّنمبرّ(۰۲)ّانشائیہّہّحصّ 
ّّّّّّ۔تحرّیرّکرّیںّّکسیّایکّعنوانّپرّمضمون:۱سوال

ّ۱۲ّ

ج(            موجودہ دور کے ذرائع ابالغب(      میڈیا کی تباہ کاریاں ا( 

 وقت کی پابندی

ّّّّّّّّجواباتّتحریرّکریں۔ا ّدرجّذیلّسواالتّمیںّسےّّکسیّپانچّکےّمختصرّ:۰سوال

ّّ ٍّ۱۲ّ

 طور پر حضرت موسی علیہ السالم نے کیا منظر دیکھا؟کوہ     (۱

 امریکا کی جگہوں کا ذکر ہے ؟نام تحریر  کریں۔پطرس بخاری کے خط میں   (۲
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 دریائے ہڈسن کی مغربی شاخ پرکون سا پل ہے؟  (۳

 فراعین مصر کس قوم پر ظلم وستم کرتے تھے؟  (۴

 حضرت موسٰی علیہ السالم نے کہاں پرورش پائی؟  (۵

 کامرکزی خیال تحریر کیجیے۔‘‘ موسم کاحال’’مضمون  (۶

 معانی ہیں؟ملی وحدت کا کیا   (۷

ّّّّّّّّّّّّّّدرجّذیلّاشعارّمیںّسےّکسیّایکّکیّتشریحّکریں۔:۰سوال

ّ۵ّ

دیکھے تو غش   وہ صبح اور وہ چھاؤں ستارو ں کی اور وہ نور  ؎

 کرے آرنی گوئے اُوج طور

وہ جا بجا درختوں پی تسبیح خوار   دا گلوں سے قدرت اللہ کا ظہور پی  

 طیور

 یا      

کے شناسا  اُس کی حقیقتوں  جبرائیلؑ  کے پر جس مقام پرں  جلتے ہی  ؎

 توہو تمہی

اے تاجدار یثرب و بطحا           ہوؤں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نےگرئے   

 تو ہو تمہی

 

 

 

۵ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:درّجّّّذیلّاّلفاّظّکےّمتضاّدّتحرّیرّکرّیں۔ب(ّ

 

 متضاّد اّلفاّظ متضاّد اّلفاّظ

  ا ختتا م  ا تحا د

  تفصیل  مشتر ک

    تعلق


