سرکاری حکم نامہ نمبر ایف -ای -ڈی –  /646/4104ضمیر نمبر  /4ایس -ڈی  5مورخہ 36.6.3106
کے تحت تحتانوی تعلیم اسکالرشپ امتحان  ،جماعت پنجم کے لئے مقاصد نصاب اور اوزان کا یکجاخاکہ۔

مضمون :اردوزبان ّاول
نمبر شمار

1۔

4

مقاصد کے
لحاظ سے جز

مقاصد کے لحاظ سے ضمنی جز

مطالعہ کے
ذریعے تخیّل و
تصور واضح
کرنا

1۔ اقتباس اور اس پر منحصر سواالت
4۔ اخبار کے اشتہارات اور خبر پر منحصر سواالت
3۔ نظم اور نظم پر منحصر سواالت

عملی قواعد

1۔ الفاظ کی قسمیں ۔ اسم ۔ اسم ضمیر صفت اور فعل
4۔ جنس ( مذکر  ،مؤنث )
3۔ واحد ۔ جمع
2۔ زمانہ
5۔ رموز اوقاف
6۔ جملوں کے حصے
7۔ خوشخط  /غیر خوشخط لفظ

اوزان فی
صد میں

42

42

نمبر شمار

مقاصد کے
لحاظ سے جز

3۔

روزمرہ زندگی
میں زبان کا
استعمال

مقاصد کے لحاظ سے ضمنی جز
1۔ محاورے
4۔ کہاوتیں
3۔ مکالمے پر مبنی سواالت
2۔ ہدایات
الف) مناسب الفاظ کا استعمال کرکے جملہ مکمل
کرنا
ب) بالترتیب جملوں پر منصر اقتباس
ج) دیے گیے جملوں مین سے صحیح یا غلط کی
نشاندہی کرنا
د) مناسب متبادل کا انتخاب کرکے جملہ مکمل
کیجۓ
5۔ اطالعاتی تکنا لوجی سے متعلق اردو زبان میں
استعمال کیے جانے والے انگریزی الفاظ کے متبادل
اردو الفاظ تالش کرنا

اوزان فی
صد میں

42

نمبر شمار

مقاصد کے
لحاظ سے جز

2۔

ذخیرۃ الفاظ پر
عبوریت

مقاصد کے لحاظ سے ضمنی جز
1۔ ہم معنی الفاظ
4۔ متضاد الفاظ
3۔ لفظی معمّہ
2۔ مرکب الفاظ
5۔ صنعتی الفاظ
6۔ لفظوں کے مجموعے کے لے ایک لفظ
7۔ گروہوں کو ظاہر کرنے واال لفظ
8۔ جانوروں کے بچوں کے نام ظاہر کرنے
والے لفظ
9۔ مکانات ظاہر کرنے واال لفظ
12۔ حرف جوڑکر بامعنی لفظ تیارکرنا
11۔ حرف کی ترتیب میں لفظ بنانا
14۔ ایک لفظ کے مختلف معنی تالش کرنا
13۔ زباندانی سے متعلق جنرل نالج پر مبنی
الفاظ ۔ مصنف ،شاعر ،صوفی ،سائنسداں ،
کھالڑی  ،قومی نشانیہ  ،یومیہ  ،اعزازات کے
تمغے ،تصانیف ،کھیل رنگوں کی پہچان  ،ذائقہ
اور مشہور اصطالحات۔

اوزان فی
صد میں

34

