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AFSS CENTRAL EVALUATION SYSTEM 

Central Assessment Team (CAT), HO Islamabad 

1st Mid Term Examination 2017 – 18 
 

URDU   -   Class V 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Student Name:  Roll No: 

Center Name: Date: 

 Day: 

Invigilator Name: Sign: 

Marks Obtained:  Remarks: 

Examiner Name: 

 

 

 

Date: 

Sign : 
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ّ۔ّنمبر(۰۲)ہّمعروضیحصّ 
گئےّالفاظّکیّواحدّیاّجمعّّّخالیّجگہوںّمیںّقوسینّ)بریکٹّ(میںّدئیے:1سوال

۰۰ّّّّ۔لکھیئے

 )مشکل( پیش آئیں۔ _________مجھے سفر کے دوران بہت سی  (۱

 )حاالت(           ہے؟_________آپ کا کیا  (۲

 )آلہ(  تھے۔_________بہت سے ڈاکٹر کے پاس (۳

 )آفت( سے بچائے۔_________اللہ ہمیں ہر قسم کی   (۴

 )حرکت(   کررہا تھا۔_________بندر  عجیب و غریب  (۵

 )خطرات(           ہے۔_________آگے بہت  (۶

 )عادات(          بہت اچھی ہے۔_________غفاربھائی کی  (۷

 )خیال(اچھے عمل  کی طرف لے جاتے ہیں۔   _________اچھے (۸

) حا د     سے بچ سکتے ہیں۔_________ٹریفک کے قوانین پر عمل کرنے سے ہم  (۹

 ثہ(

نکالیے۔51نمبر ________ب کاکے مطابق اس کتا_____معلمہ کی (۱۱

 )ہدایات،صفحات( 

ّ۔سمّصفتّاورّموصوفّالگّکرّکےّلکھیئےدرجّذیلّجملوںّمیںّسےّّاّ:2سوال

ّّ۵ّ

اّسمّّسمّصفتاّجملے

ّموصوف

ّّ اسامہ کے پاس ایک بڑی پنسل ہے۔

ّّ مریم نے سارہ کو ایک خوبصورت  انگوٹھی دی ۔

ّّ یہ چٹائی بہت کھردری ہے ۔

ّّ ابو نے احمد سے ٹھنڈا پانی مانگا۔

ّّ میرا نوکر بہت ایمان دار ہے۔

ّ

ّّّّّّدرجّذیلّالفاظّکےّمعنیّلکھیں۔ّ:3سوال

ّ۵ّ

ّ

ّنیمعّالفاظّنیّمعّالفاظّ

ّ صداقت  طلب
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ّ ابتدا  مبلغ

ّ   رہنما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ّ۔ّنمبر(۰۰)ّانشائیہّحصہّ
۰۰ّّّّّمثاّلوّںّکےّساّتھّوّاّضحّکرّیں۔ردیفّاورقافیہّ:1سوال

۵ّّّّّ۔کیّتشریحّکریںّّمیںّسےّکسیّاّیکّدرجّذیلّاشعار:2سوال

 عنا یت کا اس کی بیا ں کیا کر یں                  

 عجب نعمتیں ا س نے بخشی ہمیں                     

 ز میں ا پنے بند وں کو رہنے کو دی                     

     ہو ا سا نس لینے کی خا طر ملی                      

 یا   

 ملسو هيلع هللا ىلصپیاری  بی بی آمنہ کے لعل ہیں پیارے حضور   

 پیارے عبداللہ کی آنکھوں کا نورہاں وہی  ہیں   

 تھیں ز میں پر نفر تیں ,جب تشر یف ال ئےملسو هيلع هللا ىلص آپ                                    

 کی آمد ہے  دنیا  میں محبت کا ظہورملسو هيلع هللا ىلص آپ                                  
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ّّّّجواباتّتحریرّکریں۔ےّسواالتّککوئیّّسےّّپانچّ:3لاسو

ّ۰۰ 
 بستی کہاں تھی؟نینوا کی  (۱ 

 کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ملسو هيلع هللا ىلص حضور پاک  (۲ 

 نبیوں اورپیغمبروں پر کیا ذمہ داری ہوتی ہے (۳ 

 ایمرسن کون تھے ؟ (۴ 

 عقل مند لوگ کیا کرتے ہیں؟ (۵ 

 ذمہ دار کا کیا مطلب ہے؟ (۶ 

 

۵ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّکرّیں۔:ّدّرّجّّذّیلّالفاّظّکوّجملوّںّمیںّاّستعماّل۴ّّسوالّ

ّ

ّجملےّالفاّظ

  نتظا ر ا 

  حکم 

  ا نکا ر

  محسوس

  تعمیل

  تو جہ

 


