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3ايس ايس سي اسڪيم آف اسٽ�يز
 

بورڊ جي حيثيت سان انگريزي مي6يم ۽ اردو مي6يم جي اسڪولن کي ايس ايس  يھڪ قومآغاخان يونيورسٽي ايگزامينيشن بورڊ 
تعليم کاتي جي قومي نصابي اداري طرفان ايس ايس سي جي نظرثاني ٿيل  ۔پيش ڪري ٿوسي ۽ ايچ ايس ايس سي جي سند 

۽ ڏھين ٻنھي ڪNسن  جنھن جي مطابق ايس ايس سي جو ھر مضمون نائين. ء ۾ ترتيب ڏني وئي2007اسڪيم آف اسٽ6يز ستمبر 
ء جي 2007جا مضامين پيش ڪيا وڃن ٿا ۽ ستمبر ِء سائنس گروپ ۽ ھيومنٽيز گروپ ايس ايس سي جي �. ۾ پڙھايو ويندو

 .نظرثاني ٿيل قومي اسڪيم آف اسٽ6يز ۾ شامل مضمونن جون مارڪون جي پيروي ڪئي وئي آھي
  

 امتحان %ِء مضامينجا ) ڪ�س نائين ۽ ڏھين(ايس ايس سي حصو پھرين ۽ ٻي 

 سائنس گروپ )نائون ڪ�س( پھريونايس ايس سي حصو 

  مضمون
 مي�يم نمبر

 عملي
 نظري

(Theory)  
  عملي

 نظري
(Theory)  

  انگريزي I 75 - 75انگريزي �زمي 

  يا -I اردو �زمي

  يا) الف(اردو آسان **

  )ب( -Iآف پاڪستان  جاگرافيتاريخ يا **

75 - 75 

 اردو

  اردو

  انگريزي

  اردو / انگريزي 30* - 30*  )ج( -I يا اخNقيات -IاسNميات 

  اردو / انگريزي I- *45 - *45 پاڪستان اسٽ6يز

  اردو / انگريزي I- 75 - 75 رياضي 

  اردو / انگريزي I- 65 10 75 طبيعات 

  اردو / انگريزي I- 65 10 75 ڪيميا 

 يا -I حياتيات 

 -I ڪمپيوٽر سائنس 
65 10 75 

  اردو / انگريزي

  انگريزي

   525* 30 495* :ُڪل

  سائنس گروپ) ڏھون ڪ�س(ايس ايس سي حصو ٻيو 

  مضمون
 نمبر

 نظري مي�يم
(Theory)  

  ُڪل  عملي

  انگريزي II- 75 - 75انگريزي �زمي

�-II �زمي اردو �����������  

  ��� ��� ��� ���  )الف( سنڌي**

 )ب( -II تاريخ ۽ جاگرافي آف پاڪستان** 

75 - 75 

 اردو

 سنڌي

  انگريزي

� -II  اسNميات   اردو / انگريزي 45* - 45* )ج(-II اخNقيات ��

  اردو / انگريزي II- *30 - *30 پاڪسان اسٽ6يز

  اردو / انگريزي II- 75 - 75 رياضي

  اردو / انگريزي II- 65 10 75 طبيعات

  اردو / انگريزي II- 65 10 75 ڪيميا

 ��� ��� ��� ��� -II حياتيات 

 -II ڪمپيوٽر سائنس
65 10 75 

  اردو / انگريزي

  انگريزي

   525* 30 495* :ُڪل

  .صوبي سنڌ جا اُميدوار ڪNس نائين ۾ اردو آسان ۽ ڏھين ۾ سنڌي جو امتحان ڏئي سگھن ٿا  الف ۔

جي منظوري کان پوِء اردو �زمي جي بجائي تاريخ ۽ جاگرافي پاڪستان جي مضمون جو  بورڊ غير ملڪي شاگرد  ب۔
  .انتخاب ڪري سگھن ٿا

  ۔صرف غير مسلم اميدوارن �ءِ   ج۔

  ھن جو اطNق ٿيندو  *

  ۽ اُن کان پوِء جي �ءِ  2013ايس ايس سي حصي پھرين جي امتحانات سال 

 ۽ اُن کان پوِء جي �ءِ  2014امتحانات سال  اايس ايس سي حصي ٻي ج

  ۔۾ ٿيندا مئيانھن مضمونن جا امتحانات صرف ** 

                                                 
3
تعليم کاتو، اسNم آباد وزارِت تعليم، شعبو ) ڪNس نائون ۽ ڏھون(اسڪيم آف اسٽ6يز ايس ايس سي ء 2007 ستمبرپاڪسان  تحڪوم 

 .نصابيات
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  ھيومنٽيز گروپ) نائون ڪ�س( ايس ايس سي حصو پھريون
  

  مي�يم نمبر مضمون
 انگريزي I- 75 انگريزي �زمي 

��-Iاردو �زمي  �� � �� ��� ��� ��� 

  يا) الف(اردو آسان ** 
 )ب( -I تاريخ ۽ جاگرافي آف پاڪستان **

75 

  اردو
  اردو

 انگريزي

� -I اسNميات ������
�

�	
 I- )اردو / انگريزي 30* )ج  

  اردو / انگريزي I- *45 پاڪستان اسٽ6يز

  اردو / انگريزي I- 75 رياضيجنرل 

 225  .يورمضمونن مان ڪنھن به ٽن مضمنون جو انتخاب ڪ اختياري ھيٺين ڏنل
(75 each) 

  

  اردو / انگريزي -I جاگرافي** .1

  اردو / انگريزي -I جنرل سائنس .2

  انگريزي )عملي I- )65  +10 ڪمپيوٽر سائنس .3

  اردو / انگريزي -I معاشيات  .4

  اردو / انگريزي -I شھريت  .5

  اردو / انگريزي -I تاريِخ پاڪستان** .6

  اردو / انگريزي -I ايليمنٽس آف ھوم اڪنامڪس** .7

  اردو / انگريزي )عملي I-(Food & Nutrition)  )65  +10غذا ۽ غذائيت** .8

   انگريزي -I آرٽ ۽ ماڊل ڊرائنگ** .9

   انگريزي I-(Business Studies)ڪاروباري مطالعو ** .10

   انگريزي I-(Environmental Studies) ماحولياتي مطالعو** .11

  525* :ُڪل

  گروپھيومنٽيز ) ڏھون ڪ�س(ايس ايس سي حصو ٻيو 

  مي�يم نمبر مضمون
 انگريزي II- 75 انگريزي �زمي 

�-II اردو �زمي �����������  

  ��� ��� ��� ���  )الف( سنڌي**

 )ب( -II تاريخ ۽ جاگرافي آف پاڪستان ** 

75 

 اردو
  سنڌي

 انگريزي

��� -II اسNميات 
�

�	
���� II- )اردو / انگريزي 45* )ج  

  اردو / انگريزي II- *30 پاڪستان اسٽ6يز

  اردو / انگريزي II- 75 جنرل رياضي 

 225  .ھيٺين ڏنل اختياري مضمونن مان ڪنھن به ٽن مضمنون جو انتخاب ڪيو
(75 each) 

  

  اردو / انگريزي -II جاگرافي ** .1

  اردو / انگريزي -II جنرل سائنس .2

  انگريزي )عملي II- )65  +10 ڪمپيوٽر سائنس .3

  اردو / انگريزي -II معاشيات  .4

  اردو / انگريزي -II شھريت  .5

  اردو / انگريزي -II تاريِخ پاڪستان  ** .6

  اردو / انگريزي -II ايليمنٽس آف ھوم اڪنامڪس  ** .12

  اردو / انگريزي )عملي II-(Food & Nutrition)  )65  +10غذا ۽ غذائيت** .7

   انگريزي -II آرٽ ۽ ماڊل ڊرائنگ ** .8

   انگريزي II-(Business Studies)ڪاروباري مطالعو** .9

   انگريزي II-(Environmental Studies) ماحولياتي مطالعو ** .10

  *525 :ُڪل
  .سگھن ٿاصوبي سنڌ جا اُميدوار ڪNس نائين ۾ اردو آسان ۽ ڏھين ۾ سنڌي جو امتحان ڏئي   الف ۔

جي منظوري کان پوِء اردو �زمي جي بجائي تاريخ ۽ جاگرافي پاڪستان جي مضمون جو  بورڊ غير ملڪي شاگرد  ب۔
  .انتخاب ڪري سگھن ٿا

  ۔صرف غير مسلم اميدوارن �ءِ   ج۔

  ھن جو اطNق ٿيندو  *

  ۽ اُن کان پوِء جي �ءِ  2013ايس ايس سي حصي پھرين جي امتحانات سال 

    ۽ اُن کان پوِء جي �ءِ  2014حصي ٻي جي امتحانات سال ايس ايس سي 

  ۔۾ ٿيندا مئيانھن مضمونن جا امتحانات صرف ** 



38 

 

  ۾ اضافي مضمون) ڪ�س نائين ۽ ڏھين(ايس ايس سي حصو پھريون ۽ ٻيو 

ڪ�س (ايس ايس سي حصو پھريون 
  )نائون

  مي�يم نمبر  )ڪ�س ڏھون(ايس ايس سي حصو ٻيو 

  )د( -II انگريزي زبان ۾ ادب  **  ۔1  )د( -I زبان ۾ ادب انگريزي  **  ۔1

(75 each)  

  انگريزي

  انگريزي  )د( -II ڪمرشل جاگرافي  **  ۔2  )د( -I ڪمرشل جاگرافي **  ۔2

 اضافي رياضي**  ۔3

 (Additional Mathematics)  )د(  

 اضافي رياضي **  ۔3

 (Additional Mathematics)  )د(  

  انگريزي

  .اضافي مضمون جي طور تي کٹي سگھجن ٿان وھي مضم  د۔

  ۔۾ ٿيندا مئيانھن مضمونن جا امتحانات صرف ** 
  




