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AFSS CENTRAL EVALUATION SYSTEM 

Central Assessment Team (CAT), HO Islamabad 

1st Mid Term Examination 2017 – 18 
 

URDU   -   Class VI 

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: 
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ّ۔نمبر(۰۲)ّہّمعروضیحصّ 
درجّذیلّمیںّسےّہرّایکّکےّدرستّجوابّکےّگردّدائرہّلگاکرّخالیّجگہّپرّ:۱سوال

۱۲ّ     ّّّّّّّّّّ  کریں۔

 بھیجنا چاہیے۔_______________کا ذکر آئے تو ملسو هيلع هللا ىلص حضور پاک  (۱

 پیغام ج(  درود سالم ب(  تحفہ ا( 

ِِ یہ  (۲    راہ اس کی ستارے ہیں گرد ِ

 کا  ملسو هيلع هللا ىلصہ ہے کہکشاں محمد دجا         

 کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔______________اس شعر میں  

 معراج شبِ  ج(   ہجرت ب(  قدر شبِ  ا( 

 ۔ہے _____________لفظ با ری سے مر ا د  (۳

مو ت  ج(  پید ا کر نے وا ال ب(  روزی د ینے وا ال ا(  

 د ینے وا ال 

 ۔____________ قر یب کی ضد ہے  (۴

 عجیب ج(   دور  ب(  نز د یک  ا( 

 کہالتی ہے۔_____________کی تعریف میں لکھی گئی نظم ی ٰاللہ تعال (۵

 دسمس   ج(   حمد ب(  نعت ا( 

 ۔نا و ل  لکھیں_____________ نے راشد الخیری (۶

 اسماعیل میرٹھی ج(          خانموالنا ظفر علی  ب( راشد الخیری ا( 

 ۔ہو تا  ہے_____________حمد کا مر کز ی خیا ل  (۷

کی تعر یف کر نا     ملسو هيلع هللا ىلص حضو ر پاک  ب(          کی تعر یف کر نا هللا ا ا( 

  فطر ی منا ظر بیان کر یں ج(

 ہے۔ _____________ا سم   ‘ اس’ قو ا عد کے مطا بق لفظ (۸

 ا سم نکرہ                          ج(                        ب(  ا سِم ضمیر           ا(  ا سِم آلہ 

 ہے۔ملسو هيلع هللا ىلص سر ور  کو نین _____________کا ملسو هيلع هللا ىلص حضو ر ( ۹

   خطا ب ج(                        نا مب(                              لقبا(  

 ی۔خر ید   _____________ مال  نصر ا لد ین نے  ایک روز ( ۱۱

  ا(  مر غی                            ب(  کلیجی                        ج( سبزی  

 

ّّّّّّدرّجّذیلّّالفاظّکےّمتضادّلکھیں۔ّ:۰سوال

ّ۵ّ
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ّمتضادّالفاظّمتضادّالفاظّ

ّ حاضر  شب

ّ آغاز  دانائی

ّ   جنگ

ّ

ّّّّّدرجّذیلّواحدّکیّجمعّاورّجمعّکیّواحدّلکھیں۔ّ:۳سوال

ّ۵ّ

ّجمعّواحدّجمعّواحدّ

  طریقہ تحائف 

 خطوط   نعمت

    مشکل

 

 

ّ۔نمبر(۳۲)ّّانشائیہّہّحصّ 
ّّّاسمّصفتّاورّاسّکیّاقسامّمثالوںّکےّساتھّواضحّکریں۔ّّ:۱سوال

ّ۱۲ 

ّدرجّذیلّسواالتّمیںّسےّکسیّپانچّکےّّمختصرّجواباتّتحریرّکریں۔ّّ:۰سوال

ّّ۱۲ّ

 تعالٰی نے کن کن نعمتوں سے نوازا تھا؟کو اللہ علیہ السالم حضرت سلیمان   (۱

    ہ اور اس کی قوم کا کیانام تھا؟من کی  ملکی    (۲

 پر دردو بھیجنے کی اہمیت چند جملوں میں بیان کریں۔ملسو هيلع هللا ىلص حضور پاک   (۳

 چچا چھکن کیا شکایت کرکے چچی سے روٹھ گئے؟  (۴

ے معلوم تمام مخلوقات کو حضرت سلیمان ؓ  کے انتقال کے بارے میں کیس  (۵

 ہوا؟

ہے   اس شعر کا  مطلب مختصر  بیان وہ خالق جہاں ہے  وہ  رازق جہاں   (۶

 کریں۔
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ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّدرجّذیلّاشعارّمیںّسےّکسیّایکّکیّتشریحّکریں۔:۳سوال

ّ۵ّ

ذکر ہوتا ہے صبح و شام   ہے ہر اک زبان پہ  نام اس کا  ؎ 

 اس کا

ا س کی ہر با ت پر دُرود  و ا س کی ہے ذا ت پر دُرود  و سالم           

 سالم          

 یا       

ِ عز  ت پر  ؎   عجب بشا ش تھے دو نو ں ر ضا ئے ر ب 

 تذ بذب کچھ نہ تھا دو نو ں کی صو ر ت پر   تا مل  یا                            

 اسماعیل علیہ السالم صابر ہے !اے باپ’’فرزند نے کہا                            

 تعمیل حاضر ہے   خدا  کے نام پر بند ہ پئے   

ّّدرجّذیلّالفاظّکوّاپنےّجملوںّمیںّاستعمالّکریں۔)کوئیّسےّپانچ(ّّب(

ّّّّّّّّ۵ّ

  ،  تخت ،      دعوت ،  شکر ،قدرت  ،   رنگ برنگے  

 سجدہ


