
GOVERNMENT URDU HIGH SCHOOL HARNAHALLI 
SHIVAMOGGA   DISTRICT      - SHIVAMOGGA 

8Th STD, SUMMATIVE ASSESMENT-1 -    SEPT/OCT-2022 

TIME:1 hrs         SUBJECT:FL  URDU       ك ـاُردو
ّ
زابِم او  MARKS:30                        

     1X3=3                                             درج ذلی وساولں ےک اچر ابتمدك وجاابت دےی ےئگ  ںیہ۔ومزوں وجاب اک ااختنب رک ےک ےئھکل۔   

۔وہ یئگ یکایبم   یک رعتفی اخقلِ اکانئت ںیم سج  مظن  وہ ۔    1  

      )د(   دیصق                                        )ج(   ونثمی                                                                    )ب(   دمح                                                                   )افل(   تعن        

  وجاب : ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                                                 ۔ یت مال تالہ ے ںیہافص99،رازق،اقدر " وریغہ اہلل اعتٰیل ےک   "اخقل۔2

       ایپرے مال)د(                                       اخص مال)ج(                                                    ذا یت مال)ب(                                  اٰینسحل  ءاامس)  افل(             

   وجاب : ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔زربواےل رحوف وک ےتہک ںیہ۔3   

     اسنک)د(                                          ومضمل)ج(                                                      حوتفم)ب(                                          وسکمر)افل(         

     وجاب : ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ےلہپ دو وظفلں  ںیم سج رطح اک وجڑ اور انمتبس ےہ ایُس رطح اک انمبس وجڑ رسیتے ظفل ےک ےئل  اگلےیئ۔  

  1X2= ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                     2 :                  رفاق وگروپھکری      ؛؛                                         یئن داین وک السل     :     یلع رسدار رفعجی   ۔4    

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:                           انعتی                                                                                    ؛؛                                                احںیتج:                          احتج۔ 5      

      1X2=2                                                                                                          درج ذلی وساولں ےک وجاب اکی ےلمج ںیم  ےئھکل ۔  

   ؟اہلل اعتٰیل ےک وکیئ اپچن افص یت  مال ےئھکل۔6

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وجاب : ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

؟                       ہفیطل ےسک ےتہک ںیہ۔ 7    

                               ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وجاب : ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

2X3=6                                                                                                  ےک  وجاب  دو   ای         نیت ولمجں ںیم ےئھکل ۔                               لی  وساولںدرج ذ    

  ؟وضحؐر جح ےک ےئل بک اور اہکں ےس رواہن وہےئ۔8

  ۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب : ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        

؟زغك ےک ےلہپ اور آرخی رعش وک ایک ےتہک  ںیہزغك ےسک ےتہک ںیہ ۔    9   

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب : ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          

 

 



۔سب اڈے رپ دی اجےن وایل دہاایت ےئیھکل؟11  

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب : ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          

                                                                 3X3=9درج ذلی وساولں ےک وجاب  نیت      ای   اچر ولمجں ںیم ےئھکل     ؟      

   ؟ایک اہک ےس ڈاوکؤں ےک رسدار ےن اامل زغایل   ۔  11

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب : ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    

   ۔ےک ادضاد ےئھکل اافلظ درج ذلی۔ 12

 

 الع ںیتم رومز و اواقف ربمن الع ںیتم رومز و اواقف ربمن

 دم 1
 4 

 یمجع
 

 حلص 2
 5 

 دوتس
 

 قح 3
  رمد 6 

 

                                                                       ۔رج ذلی رومز و اواقف وک العوتمں ےک ذرےعی اظرہ ےئیجیک۔د13

 الع ںیتم رومز و اواقف ربمن الع ںیتم رومز و اواقف ربمن

 وا ونی 1
 4 

 وہفق
 

 وساہیل 2
 5 

مہ

 

ت

 

خ
 

 

 اجفہیئ 3
  دشتدی 6 

 

 4 X2=8                                                                                                                            ؟یئگ دمح وک اینپ ایدداتش ےس لمکم ےئیجیک دی  ۔ 14 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ زابی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب : وت رب ااعلنیمل ےہ      

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یہ اتکی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وت۔۔۔                               

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریتی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔زساوارِ اتسشئ                 

 زدنیگ ااضف۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وتدیح اک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔احںیتج۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دنبے۔۔۔۔۔۔۔                

 انعتی اک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ونممم ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اشِم اتکییئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دیتی ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یھجت                   

 ۔۔۔۔۔ےہ اشدہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ودحت اک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اضف اک                        



ں یک ںیہ اےنپ اافلظ ںیم ےئیھکل  ۔
 
ی

 

ت
ح
ص

 

ن

؟ہتجح اولداع ےک ےبطخ ںیم وضحؐر ےن ایک ایک  15 

  وجاب : ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    

 ای ۔                                                               

 ؟"خیش دبعااقلدر الیجین     " اک واہعق اےنپ اافلظ ںیم ےئھکل  "اامل زغایل   " ای          

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب : ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    

   ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
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