دی پنجاب سکول
ماڈل پیپر برائے داخلہ جماعت پنجم
پرچہ اردو
کل نمبر57 :

وقت :ایک گھنٹہ تیس منٹ
(حصہ اول)

نوٹ :مندرجہ ذیل سواالت کے جوابات اسی پرچہ پر تحریر کیجیے۔ کاٹ کا  ،مٹا کر لکھا ہوا جواب غلط تصور ہوگا۔ یہ حصہ
الزما ً جوابی پرچہ کے ساتھ نتھی کیجیے
واحد جوع  ،هرکس هوًث ،الفاظ هتضاد ،الفاظ هتسادف (جولے هیں تبدیلی) (کوئی ظے پاًچ/دض)
ظوال ًوبس 1۔
()۰۱
واحد جولے کو جوع هیں تبدیل کیجیے۔
هثالً :هیں ًے تصویس بٌائی۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
هرکس جولے کو هوًث هیں تبدیل کیجیے۔
هثالً  :ہوازا شباى اُزدو ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ظوال ًوبس 2۔ هٌاظب اِظن صفت/اظن ضویس/فعل لگا کس جولے هکول کیجیے۔
()۰۱
هثالً
2۔ ظب دزخت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔تھے۔
1۔ ظازٍ ًے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ پھول توڑا۔
4۔ شاشیہ ًے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔لباض خسیدا
3۔ علی جواعت کا ظب ظے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔لڑکا ہے۔
5۔ دیواز بہت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ تھی۔
ظوال ًوبس3۔ دزج ذیل الفاظ کے هتضاد لکھیے۔
( )۵
2۔ (۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔) اًعاى
1۔ (۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)کافس
4۔ (۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)ثوس
3۔ (۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)هہواى
5۔ (۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)خوزشید
ظوال ًوبس4۔ الفاظ کے هعٌی لکھیے۔ (کوئی ظے دض)
()۰۱
ظوال ًوبس5۔ تفہین عبازت ً /ظن یا ًثس هثالً
()۰۱
بلبل تھا کوئی اداض بیٹھا
ٹہٌی پہ کعی شجس کی تٌہا
اُڑًے ُچگٌے هیں ِدى گصزا
کہتا تھا کہ زات ظس پہ آئی
ہس چیص پہ چھا گیا اًدھیسا
پہٌچوں کط طسح آشیاں تک
جگٌو کوئی پاض ہی ظے بوال
ظي کس بلبل کی آٍ و شازی
کیڑا ہوں اگسچہ هیں ذزا ظا
حاضس ہوں هدد کو جاى و دل ظے
هیں زاٍ هیں زوشٌی کسوں گا
کیا غن ہے جو زات ہے اًدھیسی
چوکا کے هجھے دیا بٌایا
ہللا ًے دی ہے هجھ کو هشعل
آتے ہیں جو کام دوظسوں کے
ہیں لوگ وہی جہاں هیں اچھے
ض۳۔ کوى ظے لوگ اچھے ہوتے
ض۲۔ بلبل کیوں اداض تھا؟
ض۰۔ بلبل کہاں بیٹھا تھا؟
ہیں؟
ض۴۔ کیا آپ ًے کبھی کعی کی هدد کی ہے؟ تفصیل ظے لکھیے۔
ظوال ًوبس 6۔ دزج ذیل عٌواى پس کن اش کن بیط ظطسوں پس هشتول هضووى لکھیے۔
()۰۵
علن کے فائدے
ظوال ًوبس 7۔ دزج ذیل الفا ظ کو جولوں هیں اظتعوال کیجیے۔ (کوئی ظے پاًچ)
( )۵
( ) ۵ +۵
ظوال ًوبس 8۔ اهال (الفاظ +پیساگساف)

