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نظم حصہ  



 

ارادوں کا کیخالق ہے دل کا اور دل کے ن یوہ  

مالک  ہمارا  اور  ہمارے  باپ  دادوں  کا  یوہ  

 

یارین یاریپ یاریروشن روشن پ یمہک یمہک  

یپُھلوار یہوئ یبرنگے پھولوں سے سج رنگ  

 

یخوش گوار گھڑ ہیبننے کو مبارک  رےیم  

یپڑ لینک ںیسر کا درد بڑا ناک م کہ  

 

ہے ینو بھ یانداز کہن بھ ںیم یتابان یجن ک  

ہے یکا پرتو بھ ریکوکب تقد رےیت اور  

 

 حصہ  غزل

 

مزا محبت کا یروح کو بھ  

سے ملتا ہے یگیہمسا یک دل  

 

ہے کہ جس سے بڑھ کر ںیرنگ وہ فصل خزاں م  

ںینہ یحسن چمن آرا بھ ینیرنگ شان  

 

حالت یتِرے ُرتبہ داِن محبت ک  

ہے یہو گئ ایسے ک ایک ںیشوق م تِرے  
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کو محتاج  وںیآفت کا مارا سات بچوں کا باپ ہوں. اب روٹ ںیحال سنو. مکا  بیمسلمانو! خدا کے لئے مجھ بد نص یالف( اے بھائ 

خدا  یچاہتا ہوں کہ اپنے وطن کو چال جاؤں مگر کوئ ہی ںیمانگتا م ںینہ کیبھ ںیسے کہتا ہوں. م کیا کیا ںیبتیمص یہوں اور اپن

الوطن ہوں بیغر ںیمسلمانو! م یپہنچاتا. بھائ ںینہ یمجھے گھر بھ ارایکا پ . 



 

تلف  ٹریبہت سے پودے اور پ یباغ پر آفت ٹوٹ پڑ ایبرائے نام رہ گ یپان ںیم وںیکنوؤں اور باول یباس سال بارش بہت کم ہوئ ب(

کا چمن ہرا بھرا تھا اور وہ دور  وینام د کنیل ماریدق کےب سےینڈھال اور مرجھائے ہوئے تھے ج سےیہو گئے جو بچ رہے وہ ا

۔ نچتایپر اٹھا کر التا اور پودوں کو س رکا س یگھڑا پان کیا کیدورسے ا  

 

10)                 -ےیجیک ریسے پانچ سواالت کے مختصر جوابات تحر ی: کوئ4سوال نمبر  

ہے ؟ ایک ادیبن یک تیقوم یمسلمانوں ک  (i 

تھا ؟ ایبال ےیکو کس کام کے ل یب یدانیپرستان کے بادشاہ نے س  (ii 

۔ ؟ جئےیک فیمختصر تعر یک یلوک کہان  (iii 

؟ ایانکار  ک وںیسے ک نےینے انعام ل یمال وینام د  (iv 

ہے  ؟ یکس طرح متاثر ہوت یزندگ یسے معاشرت یدہشت گرد  (v 

نے انسان کو کن نعمتوں سے نوازا ہے؟ یہللا تعال  (vi 

؟ ںیہ یکسان سے سرنگوں رہت ںیقوت یکونس  (vii 

؟ یآئ ںیکتنے عرصے سے نہ ادی یشاعر کو کس ک  (viii 

 

5)                                                                   ںیسبق کا خالصہ لکھ کیا ی: کس5ال نمبر سو  

 

دوستوں سے بچاؤ رےیم مجھے  (i 

خور چغل  (ii 

15)                    -ےیپر مضمون لکھ کیا یسے کس ںیعنوانات م لی: درج ذ6سوال نمبر  

یآزاد ومی (i 

دلچسپ سفر کیا (ii 

کے فائدے علم (iii 
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دو خاندان بہت  ںیکررکھا ہے ان م میزبانوں کو ان کے مہروں نے مختلف خاندانوں پر تقس -ںیبولتے ہ ںیان مختلف زبانانس مختلف

ناصرف  ںیخاندان م یائیآر -ںیشامل ہ ںیزبان رہیوغ یاور عبران یعرب ںیخاندان م یسام -یائیدوسرا آر یسا م کیا ںیمشہور ہ

 یاس یزبانوں کا شمار بھ یزیاور انگر یسیجرمن فرانس یاطالو یونانیبلکہ  ںیشامل ہ ںیزبان یس تبہ یپاکستان بلکہ ہندوستان ک

وسعت کے  یدوسرا خاندان اس ک یخاندان زبانوں کا بہت بڑا خاندان ہے اوراس سلسلہ کا کوئ یائیدراصل آر -ہوتا ہے ںیخاندان م

کے مختلف ممالک تک  ورپیانگلستان اور  رانیپاکستان ہندوستان ا ںیائشع یخاندان ک یائیآر ہی یزبانوں ک -کرسکتا ںینہ یبرابر

ںیہ یہوئ یلیپھ - 

 



ں؟یکے دو مشہور خاندان کون کون سے ہ زبانوں  (i 

ں؟یہ یزبانوں کے کس خاندان سے تعلق رکھت ،یزیاور انگر یعرب  (ii 

ہے؟ یزبان کس خاندان سے تعلق رکھت یقوم یہمار  (iii 

ں؟یہے ان کے نام لکھ ایگ ایجن زبانوں کا اوپر ذکر ک یخاندان ک یائیآر  (iv 

ں؟یہ  یجات  یبول ںیزبان یخاندان ک یائیجہاں آر ںیہ سےیکے کون کون سے ممالک ا ایدن  (v 
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نظم حصہ  

 

خاک پر یتھ یآب خنک کو خلق ترست     (i 

خاک پر یتھ یہوا سےآگ برست ایگو      

ہ سے  ایگ یپھولوں سے، سبز یتھ یاڑ یسرخ  (ii 

سے  اہیس یاترا تھا ،سائے ک  ںیکنوؤں  م یپان  

یک بیتخر ںیجس سے قوت ںیہ یسرنگوں رہت   (iii 

یک بیہے کمر تہذ یجس کے بل بوتے پر لگت یک  

ںیغار ہ سےیا سےیا اںیکھا ئ  یسیا ںیاس م  (iv 

بعد از وصال یآدم ںیہو سکتا ہے جن م دفن  

 حصہ  غزل

 

حالت   یتِرے   ُرتبہ  داِن   محبت   ک   (i 



ہے یہو گئ ایسے ک ایک ںیشوق م تِرے  

کا مقام یہے کہ سکون دل ِوحش ہیبات     (ii 

ںینہ ی،وسعِت صحرا بھ ںینہ یزنداں بھ کنج  

وریدھوپ کے ت یگئے ہنس کے کڑ لیجو جھ  (iii 

ںیوہ لوگ جلے ہ ںیخنک چھاؤں م یک تاروں  
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 اںیہزاروں پر یبہار تھ ایکہوں اندر ک ایک یکے ساتھ چل یطرح اوڑھ  اس پر یاور چادر کو اچھ یسے اتر یپالک ںیم -الف 

نہ سنا ہر درخت  کھایکہ نہ د سایچمن ا ںیتھ یپھر رہ یلتیکھ یکرت سیلیج یگورے گورے رنگ بوٹا سا قد زرق برق کپڑے ہنست

لعل لٹک رہے تھے ںیجگہ کہ یپتے پھلوں ک کےزمرد  ںیشاخ یکا سونے ک یکا تنا چاند  

تھا  تایسے کام ل تیکفا یبڑ یبھ ںیپاس رہتا تھا ۔م رےیتھے ۔گھر کے خرچ کا حساب کتاب م یآدم شیڈاکٹر صاحب بڑے درو -ب

پر بھوکا  شنزیسٹ یکئ یکئ ںیکے سفر کے دوران م لی۔ اکثر اوقات ریتھ یہوت فیتکل یضائع کرنے سے مجھے بڑ سہی۔ان کا پ

ہو جاتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب ناراض کنی۔ل یتھ یملت یمہنگ یوہاں روٹ ونکہیرہتا تھا ۔ک  

10)                 -ےیجیک ریسے پانچ سواالت کے مختصر جوابات تحر ی: کوئ4سوال نمبر  

؟یتھ ایخاص بات ک یپرستان کے پھلوں ک  (i 

تھا ؟ ایکا لِب لباب ک ریتقر یک ریفق ںیچوک م یچاندن  (ii 

تھا؟ سایاس کا ماحول ک یسوار ہوئ ںیجس ڈبے م یلڑک  (iii 

تھا؟ ایموت کا سبب ک یک یمال وینام د  (iv 

ہے ؟ یکس طرح متاثر ہوت یزندگ یسے معاشرت یدہشت گرد  (v 

ہے ؟ ایگ ایکن مخلوقات کا ذکر ک یخالق ک ںینظم "حمد" م   (vi 

مراد ہے؟ ایسے ک یشبنم افشان یآنکھ  ک  (vii 

ہے؟ ایگ ایفرق بتا یادیبن ایک ںیدل کے کنول اور چراغوں م  (viii 

5)                                                                   ںیسبق کا خالصہ لکھ کیا ی: کس5سوال نمبر   

 

یشہزاد یک پرستان  (i 

 ii) ملمع

15)                   -ےیپر مضمون لکھ کیا یسے کس ںیگئے عنوانات م ئےی:  د6سوال نمبر  

  زم زم

یپابند یوقت ک  

تیاہم یورزش ک  
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 ایجج  یمستقل مزاج انسان تھے.ان کا دامن اللچ اور ہوس سے پاک تھا. وہ کس باہمت، نڈر اور ماندار،یسے ا شہیہم قائداعظم

تھے .اور نہ  ںیگھبراتے نہ ںیکرتے تھے.نامساعد حاالت م ںیلفظ سننا پسند نہ یشان کے خالف کوئ یاپن یسے بھ لیوک یساتھ

  ےیمقاصد حاصل کرنے کے ل یاسی.وہ س  یتھ زہیاور پاک یصاف شہر استیس ی.ان ک ےتھ تےیسے کام ل بیدگا اور فر یکبھ

 ںیسے سمجھوتہ نہ یکس ںیاس کے بارے م ںیتوڑ پھوڑ اور خالف قانون اقدامات سخت مخالف تھے.جس بات کو حق سمجھتے ہ

تھا .جو آخر پر قائم رہا.  قہیسل ربے حد شوق او ںیکا انھ یتھے. خوش پوش تےیسے کام ل یمسئلہت تک کوش یکرتے اور نہ ہ

 یان ک ںیچند سالوں م یکے آخر یزندگ ی.ان ک یتھ یک فیتعر یک یخوش پوش ینے ان ک وںیوائسرائ یتان کے کتنے ہہندوس

کارنامہ ہے میان کا عظ امی. پاکستان کا قیتھ یشہرت بام عروج پر پہنچ گئ  . 

 

 i) قائداعظم کس قسم کے انسان تھے؟ 

کس قسم کا تھا ؟ ہیقائداعظم کا رو  (ii 

کارنامہ کونسا ہے؟ میعظ قائداعظم  کا  (iii 

۔ ےیجیک ریاس عبارت کا عنوان تحر  (iv 

ہے؟ یک فیتعر ینے قائداعظم کے کس وصف ک وںیہندوستان کے وائسرائ  (v 

 


