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 غزل حصہ دو اور نظم حصہ تین)-کیجئے تشریح کی اشعار غزل و نظم ذیل درج -2نمبر سوال
 10)                                                                                                                               سے

 
  نظم حصہ

 کا جس پیغام ہے محبت اصول
 ہے آگیا پروردگار محبوب وہ

 دانش احسؔان :نام کا شاعر
 نعت : نام کا نظم

 تشریح:-
 حضرت ہے۔ آئی لے تشریف ہستی بردبار اور عظیم كی وسلم علیہ ہللا صلی پاک نبی درمیان ہمارے کہ ہے۔ کہتا شاعر
 پھیل روشنی کی اسالم جانب ہر میں دنیا ہے۔ دیا کر منور سے نور کے اسالم کو دنیا تمام نے وسلم علیہ ہللا صلی محمد

 گی۔ بجھے نہیں کبھی وہ ہے کی روشن شمع جو کی الفت و محبت نے وسلم علیہ ہللا صلی آپ ہے۔ گئی
 بہ آپ ک ہیں بتاتے ہوئے کرتے نچھاور پھول کے عقیدت میں اقدس ذات کی وسلم وآلہ علیہ ہللا صلی پاک نبی شاعر
 باعث لیے کے کائنات تمام وسلم علیہ ہللا صلی مصطفی محمد ہیں۔حضرت کائنات تخلیق بوجہ ہیں۔ موجودات فخر

 سے بڑے ہیں والے بانٹنے کو غموں وہ ہیں دار ایمان اور صادق وہ ہیں۔ والے کروانے بخشش ہماری وہ ہیں رحمت
 کائنات پوری وسلم علیہ ہللا صلی آپ تھا رکھواتا پاس کے ان امانتیں اپنی اور تھا مانتا کو صداقت آپکی بھی دشمن بڑا
 والے کرنے بخش کی مخلوق اپنی اور ہیں خدا محبوب آپ ہیں والے رہنے ہمیشہ ہمیشہ اور ہیں نمونہ آخری لیے کے

 ہیں
 نبی اورسلیقہ طریقہ کا گزارنے زندگی ہے۔ دیا درس كا کومحبت انسانیت تمام نے وسلم علیہ ہللا صلی کریم نبی حضور
 آخری کے تعالی ہلل وسلم علیہ ہللا صلی محمد اورحضرت ہے۔ دین کا ہللا ۔اسالم دیا ہمیں نے وسلم علیہ ہللا صلی کریم
 گی رہے بنی راہ مشعل لئے ہمارے تک دنیا رہتی تعلیمات کی وسلم علیہ ہللا صلی آپ ہیں۔ وسلم علیہ ہللا صلی نبی

 تھی حساب روز گرمی آگ تھا پانی
  تھی کباب آئی تک موج  سیخ جو ماہی

 انؔیس میر :نام کا شاعر
 شدت کی گرمی میں کربال میدان : نام کا نظم

 تشریح:-
 لو اور حرارت کی سورج کہ ہیں۔ کرتے کشی منظر ہوئے کرتے بیان حال کا شدت کی گرمی میں کربال میدان میرانیس
 چاروں تھے۔ گئے کھ سو کےلب نہرعلقمہ سبب کے گرمی تھا آتا نظر سے طرح کی رات رنگ کا دھوپ سے تپش کی

 کہ تھا۔ لگتا تھا دیا رکھ کرکے ختم کو اطمینان اور سکون کے زندگی نے زور کے گرمی تھی رہی اڑ خاک طرف
 تھا۔ رہا کھول سے حرارت اور گرمی بھی پانی کا فرات کہ تک یہاں ہے ہوگیا ختم ہی محور کا زندگی

 کہ جیسے تھا عالم یہ کا گرمی روز اس ہےکہ رہا بتا ہوئے کرتے بیان کو شدت کی گرمی میں کربال میدان شاعر
 تھی جاتی آ اوپر اگر مچھلی کوئی کہ تھا رہا ابل پانی تک حد اس اور ہو گرمی کی دن کے آخرت یعنی حساب روزے

 تھا ہوا آیا عاجز سے اس کوئی ہر جاندار تمام تھی انتہا بے شدت کی گرمی تھی جاتی بن تو

 سہرا ہے بہار پیام میں گھر کے شتر
   سہرا ہے مہار بے بڑا تو کبھی کبھی

 شادی کی اونٹ :نام کا نظم
 نگار دالور :نام کا شاعر

 تشریح:-
 کے خوشی طرف ہر -ہے آئی کر لے پیغام کا خوشیوں لئے کے اسے شادی یہ -ہے خوش بہت سے شادی اپنی اونٹ
 کبھی کبھی -ہوتی نہیں سیدھی کل کوئی کی اونٹ کہ ہیں کہتے لیکن ہے بہار ہی بہار میں بہار -ہیں رہے بج شادیانے

 اس مہار -ہے جاتا کیا ہے کیا بیان سے خوبصورتی بڑی کو "مہار" لفظ نگنے دالور یہاں -ہے ہوجاتا باہر سے اونٹ یہ
 ہے جاتا کیا میں قابو اسے کر ڈال میں ناک کی اونٹ جیسے ہیں کہتے کو رسی

 جیپ ہے جاتی کھڑا لڑ ریڑھے ہیں جاتے ڈگمگا
  مجال کیا کی سائیکل سالمت آگئے واپس 



 سرحدی محمود مرزا : نام کا شاعر
 روڈ گودام مال : نام کا نظم

 تشریح:-
 بارش پر سڑک پھوٹی ٹوٹی اس سڑک حال خستہ اس اگر کہ ہے۔ کہتا ہوئے بتاتے صورتحال کی روڈ گودام مال شاعر
 کا جانے ڈوب کے کشتیوں تو اکثر ۔بلکہ ہیں سکتی جا چالئی کشتیاں میں کھائیوں اور گڑھوں کے اس ۔تو جائے برس
 شاعرطنز یعنی ہے۔ جاتا ہو پیدا ڈر کا جانے ڈوب کشتیاں ۔کہ ہے جاتا ہو جمع پانی اتنا ۔یعنی ہے رہتا الحق خدشہ بھی
 بری حالت اور ہے جاتا ہو جمع پانی ادھر سے بارش سی ہے۔ذرا خراب حد بے حال کا سڑک ۔کہ ہے رہا برسا تیر کے

 ہے۔ جاتی ہو
 پھوٹ ٹوٹ تک حد اس وہ کہ ہے رہا بتا ہوئے لیتے سہارا کا مزاح و طنز پر سڑک پھوٹی ٹوٹی ایک کی روڈ مال شاعر
 اور ہے جاتا ڈگمگا بھی وہ تو جائے چال ریڑھا کوئی اگر پر اس کہ ہے کھڑا پانی جگہ جگہ اور ہے چکی ہو شکار کا
 وہاں اگر اور سکتی نہیں چل سالمت بھی کوئی سواری کوئی یا ہو گاڑی بھی کوئی پر اس یعنی ہے جاتی لڑکھڑا جیپ
 کا پھوٹ ٹوٹ اوپر کے روڈ اسی وہ آسکے سالمت واپس وہ ہے نہیں مجال کوئی تو کی اس تو جائے چال سائیکل کوئی
 اگر اور دے توجہ طرف کی انتظامیہ جو ہے رہا کر بیان ایسا میں بارے کے روڈ اس لیے اس شاعر ہے جاتا ہو شکار
 ٹھیک کو اس میں بعد پھر کہ ہے جاتا ہو شکار کا پھوٹ ٹوٹ اتنی وہ تو دیتے نہیں پر وقت ہم توجہ طرف کی چیز کسی

 ہے جاتا ہو ممکن نا کرنا

 غزل  حصہ
 کا وفا دیارِ  ہے راستہ وہ یہ

 ے گی ھو صبا ، َصرَصر بادِ  جہاں
 موہانی حسرؔتِ :نام کا شاعر

 موہانی حسرت کانام شعر کی راستے تو ہو مطابق کے مرضی اور اچھی منزل اگر کہ ہے کہتا شاعر :تشریح
 پر منزل شوق اور لگن میں ۔دل ہوتیں نہیں ہی محسوس تو مصیبتیں یہ بلکہ جاتا الیا نہیں میں خاطر کو دشواریوں
 آسان اور مختصر نہایت رستہ واال جانے تک در کے محبوب ہے۔ ہوجاتی آسان مشکل اور تو ہو تمنا کی پہنچنے

 سے تعالی ہللا اور ہوں چاہتا ملنا سے تعالی ہللا میں کہ ہیں کہتے موہانی حسرت ہے شیر حقیقی یہ ہے۔ ہوتا محسوس
 گے جائیں ہو پورے دن کے زندگی ۔میری جائے ہو ختم زندگی فانی یہ میری کہ ہے صورت ہی ایک کی مالقات

 منزل اچھی ایک میں ذہن ۔میرے ہے روزہ چند ہے تکلیف دنیاوی یہ لیکن ہیں۔ پڑے بھرے سے تکلیفوں دن یہ اگرچہ
 ۔مجھے ہوں اٹھاتا لطف سے تکالیف ان تو میں بلکہ سکتی نہیں ڈرا مجھے تکالیف کی دنیا یہ لئے ۔اس ہے تصور کا

 ہے ہوجاتی ٹھیک چیز ہر تو ہے امید کی اچھے یعنی ہے۔ لگتی جیسی ہوا ٹھنڈی کی صبح بھی آندھی تیز

 کا پھولوں کہ ہے بات کیا آج
 ہے ملتا سے ہنسی تیری رنگ

 معنی کے الفاظ کشیدہ خط اور نام کا مصنف عنوان، سبق -کیجیے تشریح کی پاروں نثر -3نمبر سوال
 10)                                                                                                       -لکھیے بھی

 کے پطرس صاحب مرزا کہ تھا نہیں معلوم کو اس الؤ کر منا کو صاحب مرزا تو ہو چاہتے خیر اپنی اگر
 تھے دیے نکال سے میں مسودے کے ان نے اس لئے کے دکھانے کاروائی اپنی دستور حسب ہیں استاد

 گیا ہو خیمہ پیش کا جانے نکالے سے نوکری کا اس نکالنا کا ان
 سعید محمد مرزا:نام کا سبق

 دہلوی احمد شاہد :نام کا مصنف
  تشریح:-

 ایک کر بڑھ آگے سے خان بہرام تیرا تھی وچراغ چشم کے خاندان معزز ایک کے شرفاء کے دہلی صاحب مرزا
 خان احمد سرسید میں عالقے اسی تھا مکان آبائی کا صاحب مرزا پر نکڑ کے اسی ہے جاتا مڑ کو ھاتھ سیدھے راستہ
 تھی گئی ہو داری قرابت کی ان بھی سے ہللا ذکاء منشی اور تھی عزیزداری کی صاحب مرزا بھی سید سر بھی مکان کا
 کی تقریروں کی ان تو مال کو کرنے پروگرام جب میں ریڈیو دفعہ ایک مگر تھا شاگرد کے صاحب مرزا بخاری پطرس
 نہیں منظور مجھے بعد کے دینے اصالح تمہیں کہ فرمایا نے صاحب مرزا اور اور اور تھی کرنی نے پطرس اصالح

 دیں اصالح مجھے شاگرد تمھارے کہ
 نے اس تو چال پتہ جب کو ڈائریکٹر سٹیشن جبکہ گئے اورچلے لی ٹھان کی کرنے نہ پروگرام آئندہ نے صاحب مرزا

 میری تو گے آئیں نہیں آپ اگر اور ہیں استاد کے ان کہ تھا جانتا نہیں یہ وہ الؤ مناکر انھیں تو ہو خیرچاہتے اپنی کہ کہا
 لیے کے واپسی فورا تو سنا یہ جب نے مرزاصاحب ا گے جائیں مر بھوکے بچے بال میرے اور گی جائے چلی نوکری

 گئے مان



 کام بہت میں کہ آیا نہ خیال یہ کبھی سے ا رہا کرتا کام برابر رات دن وہ سایہ ہویا دھوپ جاڑا یا ہو گرمی
 باتیں یہ وہ تھا نہ غرور یا فخر پر کام اپنے اسے لیے اسی ہے بہتر سے دوسروں کام میرا یا ہوں کرتا
 تھا کرتا محبت سے سب سمجھتااور اچھا  کو سب وہ جالیا تھانہ بیر سے کسی اسے تھا نہ ہی جانتا

 مالی دیو نام          :نام کا سبق
 عبدالحق مولوی     :نام کا مصنف

 :تشریح
 اور بھاال بھوال سادہ فطرتابہت جوکہ ہے بتایا میں بارے کے شخص ایسے ایک میں سبق مالی دیو نام عبدالحق مولوی
 کی بچوں بلکہ سے جان و دل پورے ؤہ کرنا رکھوالی کی باغ ہے کام کا جس ہے شخص غریب ایک ستھرا صاف
 ستھرا صاف طرح اس کو چمن اپنے وہ کہ ہیں بتاتے یہ عالوہ کے اس ہے رکھتا خیال کا پودوں پھول اپنے طرح
 اور ہیں والے کرنے کام اور چست بہت خان عبدالرحیم دوروغہ کے باغ ہے چوکاہوتا کا رسوئی جیسے ہے رکھتا

 مالی سے بہت پر ملنے ڈھیل سی ہلکی ہے۔ پڑتا لینا کام کر کوڈانٹ مالیوں اکثر ہیں لیتے کام خوب بھی سے دوسروں
 ہوتی شامل میں وراثت کی ان وہ ہے جو طلبی آرام گےاور کریں کوتاہی میں کام جائنگے لیٹ میں سائے کر چھوڑ کام
 بھی کوئی دوست یا ہو بارش رات یا ہو دن وہ آتی نہیں نوبت کی کہنے بھی کچھ کو جس سے الیسابندہ دیو نام لیکن ہے
 حفاظت کی چمن اپنے سے جان و دل ساتھ کے خاموشی چاپ چپ بس نے اس ہو صورتحال ایسی بھی کیسی ہو موسم
 ستائش کوئی سے کسی تو نہ اسے کرتا نہیں چوری کام یا کاہلی کوتاہی کوئی بھی بالکل میں کام اپنے وہ اور ہے کرنی
 رہیں۔وہ مکتے سرا چمن اور پودے کے اس کہ ہے یہی لگن کی اس ہے ضرورت کی صلے کسی کو اس ہی نہ چائیے

 ہے جاتا مانا تر عظیم بہت سے وجہ کی کام اپنے

 
 جگرؔمرادآبادی :نام کا شاعر

 تشریح:-
 محبوب میرے کہ ہے۔ کہتا ہوئے کرتے تعریف کی اسی اور مسکراہٹ کی محبوب اپنے شاعر میں شعر اس کے غزل
 کو مسکراہٹ کی محبوب اپنے شاعر ہے۔ ملتا سے پھولوں رنگ کا ہنسی کی اس کہ ہے خوبصورتی یہ میں ہنسی  کی
 طرح جس ہے۔ دیتا دکھائی جیسی پھولوں تو ہے مسکراتا جب محبوب میرا کہ ہے کہتا ہوئے دیتے تشبیہ سے پھولوں
 ہے لگتا پیارا ہوا مسکراتا چہرہ کا محبوب میرے طرح ۔اسی ہیں دیتے دکھائی خوبصورت ہوئے کھلکھالتے پھول

 ڈوبے ہی شام سر کہ ستارے کتنے تھے

  ہیں ڈھلے خورشید ہی کتنا سحر ہنگامِ 
 جعفری ادا : نام کا شاعر

 :تشریح
 اس -گئے ڈوب ہی سرشام شاہ جو ہیں ستارے ہی کتنے مگر -ہیں ہوتے افروز جلوہ پر آسمان وقت کے شام ستارے
 موت -دیکھتی نہیں کو کس موت کہ ہیں کہتی شاعرہ-گئے ڈھل ہی ساتھ کے نکلنے نہ دن جو ہیں  سورج کے طرح

 کی دنیا اس -تھا رہا چمک سے تاب و آب پوری اپنی نے جنہوں ہیں ایسے ستارے کتنے - ہے رحم بے اور ظالم نہایت
 سورج کرتی نہیں پروا کی کسی موت !آہ -گئے رہ محروم سے تاب و آب اس مگر تھا اٹھانا لطف سے خوبصورتی
 کا کسی نے وقت کہ -ہیں لیتی مراد اشارہ سے شعر اس -گیا ڈھل ہی وقت کے صبح ,تھا چمکنا کو دنیا تمام سے جس
 دوڑ بھاگ کی ملک اس میں ہاتھوں کے جن اور خوبصورت کی دنیا نے جنہوں بچے ایسے سے بہت -دیا نہیں ساتھ
 کر کوچ سے دنیا اس کار آخر اسے آیا بھی جو میں دنیا فانی اس یہاں مگر تھی کرنا حفاظت کی ملک اس جنہیں تھی

 ہے جانا

  



 

 10)                 -کیجیے تحریر جوابات مختصر کے سواالت پانچ سے کوئی -4نمبر سوال
 i) ہے؟ کیا بنیاد کی قومیت کی مسلمانوں

 جواب:
 ہے قائم پر کلمہ ایک اور عقیدہ ایک بنیاد کی قومیت کی مسلمانوں

 ii) ہے؟ ہوتا کیا محور کا گفتگو کی تحسین محمد 
 جواب:

 کی بچوں تو کرو بات میں بارے کے موسم .ہے ہوتا بیماریاں کی ان اور بچے بیوی محور کا گفتگو کی تحسین محمد
 وجہ کی خبری بے سے حاالت ان تو کرو بات کی لٹریچر .گے ٹھہرائیں کو موسم خراب دار ذمہ کا خرابی کی طبیعت

 گے بتائیں بیماری کی گھر بھی

 iii) ؟ دیکھا کیا پہلے سے سب نے اس تو پہنچی ٹیشن لڑکی
 جواب:

 جیسے -تھے رہے سو پڑے طرح کی الشوں آدمی سینکڑوں پر بنچوں زمین کہ دیکھا نے اس تو پہنچی اسٹیشن لڑکے
 تھا نہ ہی کرنا سفر کا ان

 iv) ؟ کہا کیا نے بخش کرعلی بھیٹردیکھ سامنے کے سینما ایک
 جواب:

 آتا۔ نظر رش اتنا کبھی تو سامنے کے مسجدوں" کہا ہوئے بڑبڑاتے نے بخش علی کر دیکھ بھیڑ سامنے کے سینما ایک
 تھے کرتے کہا یہی بھی صاحب ڈاکٹر

 v) ہے؟ ہوتی متاثر طرح کس زندگی معاشرتی سے گردی دہشت
 جواب:

 اپنے لوگ اور ،افراتفری ہراس و خوف طرف ہر کہ ہے ہوتی متاثر طرح اس زندگی معاشرتی سے گردی دہشت
 ہیں جاتے رہ کر ہو قید میں گھروں

 vi) ہے؟ مراد کیا سے ہونے عرفان کا ہونے انسان کو انسان
 جواب:

 سے فرائض اپنے اور پہچاننا کو انسان دوسرے کا انسان ایک ہر کہ ہے یہ مراد سے ہونے عرفان کا انسان کو انسان
 ہے کیا مقصد کا تخلیق کی اس کہ پہچاننا یہ کا انسان -ہونا آگاہ

 vii) ہے؟ مطلب کیا کا رہنے پرانگلیاں خاک نبض
 جواب:

 کب ہے جانتا وہ. ہے کرتا مٹی ساتھ کے مٹی کو ہاتھوں اپنے انسان کہ ہے یہ مراد سے رہنے انگلیاں پہ خاک نبض
 ہوگا وقت کا ڈالنے بیچ کب ، ہوگی نرم مٹی

 viii) ؟ ہے کیا وجہ کی ہونے "فزا راحت" کے مصیبت ہاں کہ شاعر
 جواب:

 سے مجازی عشق شاعرکا .گیا مل مستقیم صراط اسے اور کی فراہم رہنمائی نے مصیبت کی تڑپ کی عشق کو شاعر
 راحت" کے مصیبت شاعر. ہے مترادف کے بدلنے میں راحت کو مصیبت کی اُس ا ہونا راغب طرف کی حقیقی عشق
 گئی ہو رہنمائی کی اُس تمنا اور آرزو خواہش کی خوشنودی کی اُس اور الہی رضاۓ کہ ہے یہ وجہ کی نے ہو "فزا

 ہے

  



 
 
 

 خالصہ کا سبق ایک کسی -5 نمبر سوال
 (5                                                                   لکھیں
 i) خور چغل  
 ii) شہزادی کی پرستان  

     خور چغل 
 تھی عادت کی کھانااس چغلی کی دوسروں تھا۔ رہتا خور چغل ایک میں گأوں ہے۔کسی بات کی وقتوں پرانے
 سے مالزمت اپنی اسے سے وجہ کی عادت اسی تھا۔ چھوڑسکا کونہ عادت اس باوجود کے کوشش وہ اور
ے۔کچھپڑ دھونا ہاتھ بھی  تواس آگئی تک فاقوں نوبت جب رہا،پھر کرتا گزربسر پر پونجی جمع اپنی وہ دن 
 کر لے ساتھ سامان ضروری سا تھوڑا وہ کیا۔ فیصلہ کا کرنے آزمائی قسمت اور کہیں کر چھوڑ کو گأوں نے
 پاس کے کسان اور پہنچا میں گاؤں ایک وہ جاپہنچا۔ میں گأوں اور ایک چلتے چلتے اور ہوگیا روانہ پر سفر
 روٹی بدلے کے تنخواہ نے خور چغل لیا رکھ لیے کے بٹانے ہاتھ اپنا اسے نے کسان گیا لیے کے مالزمت
 لے بگاڑ کیا میرا گاتو کھالے چغلی ایک بعد ماہ چھ دی۔ رکھ شرط کی کھانے چغلی ایک بعد ماہ چھ اور کپڑا
 گئے۔ گزر مہینے لیا۔چھہ رکھ مالزم کو خور چغل نے اس گا؟چناچہ
 کسان وہ سے رو کی تھی،معاہدے یاد بات یہ کو خور چغل تھا۔مگر چکا بھول کو بات کی خور چغل تو کسان
 چغل تھی۔ اکیلی بیوی کی اس میں گھر اور تھا ہوا گیا میں کھیتوں کسان جب روز ایک تھا۔ کھاسکتا چغلی کی
 نے اس اور ہے ہوگیا ڑھی کو کسان لگاکہ کہنے ہوئے جتاتے ہمدردی گیااور پاس کے بیوی کی کسان خور
 لفاظی اپنی نے خور چغل مگر ہوئی حیران تو پہلے بیوی کی کسان ہے۔ ہوئی چھپائی سے تم بیماری اپنی
 کسان کہ ہو چاہتی جاننا تم ہے۔اگر ہوجاتا نمکین جسم کا آدمی کوڑھی کہ کہا لیااور ہی کر قائل کو اس سے
 میں باتوں کی اس بیوی کی ہو۔کسان سکتی دیکھ کر کوکاٹ جسم کے اس تم تو ہو نہیں یا ہے ہوگیا کوڑھی
 کا کسان میں جب کل کہ بولی گا۔وہ جائے لگ پتہ کا جھوٹ سچ کے نوکر طرح اس کہ سوچا یہ نے آگئی،اس
 کیا۔ رخ کا کھیتوں اب نے خور چغل گی۔ لگأوں پتا کا حقیقت تو جأونگی میں کرکھیتوں لے کھانا
سانک خور چغل  کام میں کھیتوں یہاں تم لگاکہ کہنے ساتھ کے رازداری بڑی سے اس اور پہنچا پاس کے 
 سوچ ہے۔کسان دورتی کاٹنے کو آدمیوں میں پن پاگل اور ہے ہوگئی پاگل بیوی تمھاری ادھر ہواور کررہے
ناکھا وہ جب کل آرہاتو نہیں یقین کا بات میری تمہیں اگر کہ کہا نے خور چغل پڑگیا۔ میں  تو گی آئے کر لے 
 سے ان اور گیا پاس کے سالوں کے کسان خور چغل کرکے قائل پر بات اپنی کو کسان لینا۔ دیکھ وقت اس
 تک خبر کی بہن اپنی کہ ہو تم اور ہے کردیتا موا کرادھ مار مار کو بہن تمہاری بہنوئی تمہارا کہ لگا کہنے
 یہ تم اگر کہ لگا کہنے خور چغل کیاتو نہیں یقین کا بات کی اس جب نے سالوں کے کسان رکھتے۔ نہیں
 گی جائے میں کھیتوں کر لے کھانا بہن تمھاری جب کو دوپہر کل تو ہوں رہا بول جھوٹ میں کہ ہو سمجھتے
 لینا دیکھ خود تم وقت اس تو
 سالے کے بھائی تمھارے کہ لگا کہنے اور گیا پاس کے بھائیوں کے کسان خور چغل ہوکر رخصت سے یہاں
 خبر یہ بھائی کے کسان لیتے نہیں خبر کی بھائی اپنے تم اور .ہیں کرتے کوب زرو سے اس روز چوتھے ہر
 ان کہ کہا لئے کے آنے گاؤں کے کسان لیے کے دالنے یقین کا بات اپنی نے خور چغل ہوگئے پریشان کر سن
 گئے۔ پہنچ لئے کے کرنے مدد کی بھائی اپنے ہوئے تلمالتے سے غصے بھائی کے
 کسان وہ تھااور رہا ڈر سے ہونے قریب اسکے کسان گئی۔ میں کھیتوں کر لے کھانا بیوی کی کسان روز اگلے
 نہیں۔جونہی یا ہے نمکین کہ سکے کردیکھ کاٹ کو جسم کے اس تاکہ تھی کررہی کوشش کہ ہونے قریب کے
ھدیک گیا۔یہ ہٹ پیچھے سے جلدی بیٹھی،کسان کر رکھ پر زمین روٹی اور سالن وہ  بیوی بھی کی کسان کر 
 لقمہ کا روٹی نے کسان ہی جیسے آئی۔پھر سرک قریب ذرا بہانے کے بڑھانے آگے چنگیر کہ روٹیوں بھی
 آگے منہ لئے کے کاٹنے اسے اور پکڑلی کالئی کی کسان کر جھپٹ نے بڑھایااس آگے ہاتھ لئے کے توڑنے
اکہہوگی یقین اسے اور گیا ہٹ دور کر اچھل کسان بڑھایا۔  کاٹ اور ہے ہوچکی پاگل بیوی کی اس واقعی 
 کہ آگیا یقین اسے ہے۔تو رہا بھاگ دور سے اس کسان دیکھاکہ یہ نے بیوی کی اس ہے۔ٍادھر دوڑتی کو کھانے
 کی کسان کر بڑھ آگے پھر بار ایک نے اس تھی۔ ٹھیک بات کی نوکر اور ہے ہوگیا کوڑھی واقعی کسان



 کردیا۔قریبی شروع مارنا کو بیوی وہیں اور اتارا جوتا دم ایک نے کسان تو کی کوشش کی پکڑنے کالئی
 آئے۔ نکل باہر سالے کے کسان ہوئے چھپے میں کھیت
 للکارتے تھا۔وہ رہا پیٹ کو بہن کی ان کسان سامنے کے نظر کی ان آگیاکیونکہ یقین کا بات کی نوکر انہیں
رےدوس پر اس پڑے۔ ٹوٹ پر کسان اور بڑھے آگے ہوئے  بھی کو بھائیوں کے کسان ہوئے چھپے میں کھیت 
 ایک سب وہ بعد کے للکارا،اس کو سالوں کے کسان کر نکل سے کھیت نے آگیا۔انہوں یقین کا بات کی نوکر
 نے لوگوں والے کرنے کام میں کھیتوں کے اردگرد آخرکار گئے۔ نہا میں خون سب اور پڑے پل پر دوسرے
 لڑ کیوں طرح اس سب تم کہ گیا پوچھا سے ان جب کیا۔ الگ سے دوسرے ایک انہیں اور کرایا بچاؤٔ بیچ آکر
 وہ ہے۔ کی خور چغل کارستانی ساری کہ ہوا معلوم یہ پر جس ، بتائی بات اپنی اپنی نے سب تو تھے؟ رہے
 مال نہیں کہیں خورانہیں چغل لیکن نکلے میں تالش کی خور کرچغل مل سارے

 شہزادی کی پرستان 
بوحیص اشرف  وقت ایک کا بی دھانی ہے۔ گھومتی گرد کے سیدانی ایک "شہزادی کی پرستان" تحریر کی 
 خاندان میں حملوں کے مرہٹوں پر دہلی تھی۔ بیٹی کی گھرانے شریف ایک بی سیدانی تھا۔ دورہ دور بڑا میں
نیمغال لیے کے بسر گزر گئیں۔ ہو بیوہ کہ تھا گزرا کونہ شادی میں برس ایک ہوگیا۔ تباہ  کیا اختیار پیشہ کا 
 دے جواب نے پاؤں ہاتھ تو آیا بڑھاپا ۔جب رکھا نہیں کر سنبھال ۔مگر بھی پیسہ اور بھی نام کمایا۔ خوب اور
 ترس نے بیوی کی صاحب میر کے پڑوسن تو بڑھی سے حد پریشانی ۔ تھا نہ کوئی بھی واال دینے سہارا ۔ دیا
 لیا۔ رکھ پاس اپنے کر کھا
 بیٹھے طرف چاروں کے انگیٹھی لڑکیاں اور لڑکے دبے، میں لحافوں بچے میں رات کی سردیوں دن ایک
 تمہیں کہ ہیں کہتے لوگ !بی سیدانی لگی۔ کہنے سے بی بیوی،سیدانی کی صاحب میر تھے، رہے سن کہانی
،تھی الئی اکرام و انعام بڑا سے وہاں تم اور تھا۔ گیا لے پرستان آدمی کوئی کا بادشاہ کے پرستان  سچ یہ کیا 
 بیوی کی صاحب میر ہے۔ بالیا نے پریوں اور جنون دفعہ کئی مجھے ہاں کہ دیا جواب نے بی سیدانی ہے؟
 ؟ گئی چلی دھڑک بے تم کہ کہا نے
 چال پتہ مجھے میں راستے جب تو تھے گئے لے سے دھوکے مجھے جب مرتبہ پہلی کہ بتایا نے بی سیدانی
 آفت کیا جانے نہ تو جاتی نہ گئی۔ چلی ہوئی لیتی نام کا ہللا کرکے مضبوط کو دل لیکن ڈری زیادہ بہت میں تو
 ۔ آئی واپس خوشی ہنسی ۔اور گئی خوشی ہنسی گی بھی جب میں بعد کے اس جاتی۔ آ
 کی بہادر الدولہ اعظم نواب کہ تھے دن وہ یہ کہ بتایا اور کیا۔ آغاز کا سنانے بیتی آپ اپنی نے بی سیدانی
 ہوں جاتی چلی کو دن پھر سیئے جوڑے کر رہ وہی رات دن پہلے تھی۔ رہی ہو تیاری کی بیاہ کے بیٹی اکلوتی
  آجاتی گھر اپنے کو شام
 کو شام نہائی خوب تھا۔ دن کا گئی۔جمعہ نہ مگر آئے بھالوے بہت ، چاہا نہ جی کو جانے وہاں میرا روز ایک
وازآ سے باہر کہ تھا پر دم پالؤ ۔ پالؤپکوایا یونٹ سے ماما  پالکی ہے۔ کیا یاد نے سرکار کو بی سیدانی کہ آئی 
 ۔ گئی ہو سوار کر ڈال پر سر چادر سفید اور کیا نہ انکار نے میں آجائیں۔ فورا ٔ تاکہ ہے بھیجی
 پہلے ۔ آجاتا بازار کا خانم ہی نکلتے سے واڑے قاضی ۔ تھا قریب بالکل کے گھر میرے گھر کا صاحب نواب
 کھولی جھری کی پردے تو دیئے نہ دکھائی بھی چراغ کے بازار اور گئی ہو دیر بہت جب مگر ہوا نہ خیال تو
 گئے۔ ہو ٹھنڈے پاؤں ہاتھ تھی۔ رہی جا چلی اڑی ساتھ کے ہوا ۔پالکی تھا رہا کر سائیں سائیں جنگل تو دیکھا
ابجو اسے نے کسی ہو۔ رہے جا کر لے کہاں مجھے پھوٹو سے منہ بختو کم کہ پوچھا کرکے حوصلہ  کہ دیا 
 کر گھبرا نے میں ۔ واال منہ جیسا ۔بکرے تھا آدمی کا شکل ڈھنگی بے تو دیکھا ہے۔ بلوایا نے سالمت بادشاہ
 ۔ گا ملے دام مانگا منہ آنا چلی کر سی کپڑے ہے۔ شادی کی شہزادی ہماری کہا نے اس تو پوچھا دوبارہ
رے۔گو گئی چلی اندر کے محل ساتھ کے پری اس کر اتر سے پالکی  یا پر ہزاروں کپڑے زرد رنگ گورے 
 کے زمرد شاخیں، کی ،سونے کا چاندی تنا کا درخت ہر ۔ سنا نہ دیکھا نہ جو ایسا ایسا چمن تھی۔ رہی پھر
 تھے۔ رہے چمک طرح کی ،ہیرو پھول الل جگہ کی پتھروں
 بادشاہ تھے۔ بیٹھے سے شان بادشاہ بیگم اور بادشاہ پر تخت کے یاقوت بڑے ایک کہ دیکھا کیا تو پہنچی میں
 جاتی۔ نکل جان میری ورنہ کی مدد نے تعالی ہللا کہ کہا نے میں ۔ کیا دریافت مزاج میرا نے بیگم
 بہت کی نام کے تعالی ہللا ہم کہ کہا نے بادشاہ گئے۔ ہو کھڑے ری دربا اور بادشاہ ہی سنتے نام کا تعالی ہللا
 دی تسلی اور ہیں اصلی شکلیں کی سب ہماری نہیں ڈرو بی سیدانی کہ کہا نے بیگم بادشاہ ہیں۔ کرتے عزت
 خیال کا پانی گئی ہو تازہ روح سے خوشبو کی مٹھائیوں ذائقہ خوش گا۔ آئے نہیں کوئی اب سامنے میرے کہ
 ۔ آگیا میں منہ پانی سفید اور معطر کرتا جھم جھم میں گالس کے یاقوت ہی آتے



ھی۔ت ٹھہرتی نہ نظر تو پر کپڑوں کے پرستان  لیسی سے ،موتیوں ہوئی بنی سے تاروں کی سونے اور ریشم 
 لڑیاں کی جواہرات کے رنگ رنگ زربخت، اور خواب کم اٹھے۔ کر اش اش دیکھے جو کے پوشاک ہوئی
 حیران دکھاو۔میں ہنر اپنا بی سیدانی لو بولی بیگم بادشاہ تو گیا آ سامان سارا ۔جب سنی نہ دیکھی کبھی نہ جو
اریگریک کیا کہ ہوئی  وہی ہے۔ مالک ہللا کہ کہا نے زبان مگر کرو۔ سالئی میں وضع سی کون ۔ دکھاوگی 
 حاضر میں لیے کے اس ہے آتا مجھے کچھ جو دیں ہونے صبح کہ دیا جواب نے میں ہے۔ واال رکھنے آبرو
بج تم ہے۔ رہتا موسم ہی ایک بلکہ رات ہےنہ ہوتا دن نہ میں پرستان کہ دیا جواب نے ہوں۔انھوں  شروع چاہو 
 کرو۔
 اتر تخت کے پریوں والی گانے ناچنے طرف دوسری اور تھیں مصروف میں کام اپنے بیٹھی طرف اک میں
 ہی جلد کہ تھی فکر مجھے ۔ تھا دیکھا ناچ ایسا نے آنکھوں نہ تھا سنا گانا ایسا کبھی نہ نے کانو کہ تھے رہے
ؤ۔جا گھر پاکر چھٹکارہ سے یہاں اور ں و نبٹا کام اپنا  جب آخرکار لگتی۔ چالنے سوئی اپنی تو اٹھاتی آنکھ ذرا 
 ۔ کیا ادا شکر کا ہللا نے میں تو گیا ہو مطابق کے مرضی کی ان کام سارا
 ۔ آئے بھر آنسو میں آنکھوں کی شہزادی کر سن یہ دیجئے جانے مجھے کہ کیا عرض کر جوڑ ہاتھ نے میں
بھالسن کو آپ اپنے میں مگر لگی چوٹ پر کلیجے میرے  تو گی الؤں بھ دوبارہ واری پر تم سیدانی بولی کر 
 .حافظ خدا مرضی تمہاری اچھا بولی بیگم بادشاہ .اوگی دفعہ سو

کیپال یںم  یٹھب  رک  رھاد  رھاد  ایکھد  ہبادشا کے پرستان کہ  رامکا و انعام کے  ںاکہ  ےرھیاند .ہیں  یںم  ںوھاتہ   
ےس ےولنٹٹ  اکی شروع  یکا جو  ےونک  یںم  رھپت  اٹھا  رک  رہبا  ےنکنھیپ  ےلگ  کہتا  رایم  یخوش وقت  یخوش   اور 
اھاچ ےجائ کٹ  کھآن . ےرتک بند  رک ہیں  ایآگ  ےجلت . ےوئہ  یںم چراغ  ہپرد  اٹھا  رک  ایکھد جو  یٹپ سر تو  رک  ہر   
یگئ یںم جن کہ  رکنک  رھپت  ھسمج  ہیر  ھیت  ہو . ےرہی  راتہجوا اور  ھےت  ہبچ جو . اھت  ڑیب  لکمش  ےس  اٹھا  رک   
رھگ ینچہپ  ٹبون تو  سایج پالؤ  ڑوھچ  رک  یگئ  ھیت  سایو  واہ لگا پر دم ہی  اھت  یںم . ےن  ڑیب  یب  وک  اید جواب  ںاہ   

کوھب یلگ  یوئہ  ھیت  ھچک اور  یج  ھیب  ہن ٹھیک  اھت  ےراست  یںم  ےس  یآگئ  یںم اب  لک انشاءہللا  ںجاؤ  یگ   
  



 

 15)                  لکھیے مضمون پر ایک کسی سے میں عنوانات گئے دیئے  نمبر٦۔ سوال
 ہللا رحمۃ اقبال محمد عالمہ 

 (i) تعارف
 (ii) تعلیم اعلی اور ،ثانوی ابتدائی

 (iii) خدمات سیاسی اور شمولیت میں سیاست ، زندگی عملی
 (iv) کالم و انداز منفرد شاعر۔ بحیثیت اقبال

  (v) نقیب کا وآگاہی شعور اور بیداری میں مسلمانوں
 آپ ۔ تھا کشمیر وطن کا ۔آبأواجداد ہوئے پیدا کو ء1877، نومبر 9 میں شہر تاریخی کے سیالکوٹ اقبالٔ  محمد عالمہ

 والدین پر زندگی کی ۔آپ تھیں خاتون دیندار اور شریف نہایت بھی والدہ تھے۔ انسان دیندار ایک محمد نور شیخ والد کے
 ۔ پڑا اثر گہرا کا تربیت کی

 مشن میں عمر کی سال پانچ ۔ کی حاصل سے مدرسہ دینی ایک طرح کی بچوں مسلمان عام تعلیم ابتدائی اپنی نے آپ
 پاس میٹرک کیا۔ سے اسکول میٹرک کیے۔ حاصل وظائف میں میٹرک اور پرائمری لیا۔ داخلہ میں سیالکوٹ سکول ہائی

 ۔ کیا اے ۔ ایف سے وہاں اور لیا داخلہ میں سیالکوٹ کالج مرے بعد کے کرنے
ء۱۸۹۵ آگئے۔ الہور لئے کے تعلیم اعلی اقبالٔ  بعد کے کرنے اے ۔ ایف سے سیالکوٹ  ہو داخل میں کالج گورنمنٹ میں 
ء۱۸۹۷ ۔ تھے عربی اور فلسفہ انگریزی، مضامین کے ان یہاں گئے۔  عربی کیا۔ پاس امتحان کا اے ۔ بی نے انھوں میں 
ء۱۸۹۷ نے اقبال کیے۔ حاصل تمغے طالئی دو اور آئے اول میں مضمون کے  ایم میں فلسفہ ۔ لیا داخلہ میں اے ایم۔ میں 

  ۔ لگے دینے لیکچر پر سیاست اور ،فلسفہ تاریخ میں الہور کالج اورینٹل بعد کے کرنے اے ۔
ء۱۹۰۵ نے اقبال  لیا۔ داخلہ میں یونیورسٹی کیمبرج ۔ کیا سفر کا انگلستان لئے کے تعلیم اعلی اور ،قانون فلسفہ میں 
 یونیورسٹی کیمبرج پھر اور کیا۔ پاس امتحان کا بیرسٹری نے انہوں سے یہاں گزارے۔ سال تین نے اقبال میں یورپ

 کی حاصل ڈگری کی فالسفی آف ڈاکٹر سے یونیورسٹی میونخ کی جرمنی بعد کے اس لی۔ ڈگری کی تعلیم اعلی ہی سے
 صرف ۔ رہے بھی پروفیسر کے عربی سے حیثیت کی مقام قائم کے آرنلڈ پروفیسر میں یونیورسٹی لندن تک ماہ چھ ۔
 سنسکرت فارسی ، عربی آئے۔ واپس وطن ساتھ کے ڈگریوں اور اعزازات علمی سے بہت میں عمر کی سال  ۳۳،۳۲

 کی۔ حاصل مہارت پر زبانوں کی عالوہ کے
ء۱۹۰۸ جوالئی ۲۷  ماہ اٹھارہ میں کالج گورنمنٹ کے ہی الہور کی۔ شروع وکالت آکر واپس وطن ۔ پہنچے الہور کو 

 ۔ بڑھایا بھی فلسفہ تک
ء۱۹۳۰  میں اس دیا، خطبہ جو نے آپ میں آباد الہ ہوئے۔ منتخب صدر کے لیگ مسلم انڈیا آل اقبالٔ  عالمہ میں 

 لئے اسی ۔ تھا مطالبہ کا قیام کے پاکستان گویا یہ کیا۔ پیش نظریہ کا مملکت آزاد ایک لیے کے ہند اسالمیان مرتبہ پہلی
 قیام اور آزادی حصول پر طور ذہنی ذریعے کے شاعری اپنی کو مسلمان نے ہے۔آپ جاتا کہا پاکستان مفکر کو آپ

 نہایت کو قائداعظم میں سلسلے اس بلکہ کیا پیش تصور کا پاکستان صرف نہ نے اقبال عالمہ کیا۔ تیار لیے کے پاکستان
 ۔ان بنایا ذریعہ کا پیغام اور مقصد عظیم اپنے کو شاعری نے انہوں تھے نہیں شاعر عام اقبال دیے۔ بھی مشورے مفید

 خواب کو کیا۔مسلمانوں پیدا ولولہ جوش امنگ نئی میں مسلمانوں نے شاعری کی ان تھی آفاقی اور گیر عالم شاعری کی
 ہوا کھویا اپنا وہ کہ دالیا احساس کو مسلمانوں نے انہوں کیا۔ پیدا جذبہ کا حریت اور آزادی میں ان ۔ کیا بیدار سے غفلت
 عظمت کر لے کام سے اتحاد اور پیہم عمل ، محکم یقین اور ڈالیں توڑ زنجیریں کی غالمی ۔ کریں حاصل سے پھر مقام

 اور کیا اجاگر کو تشخص ملی کے مسلمانوں ۔ کیا نقاب بے کو تہذیب مغربی نے اقبال عالمہ کرلیں۔ حاصل کو رفتہ
  ۔ دیا درس کا خودی اور جدوجہد عملی انہیں

 نے فلسفیوں اور شاعروں کے بھر دنیا اور ایران کہ کیا اظہار کا خیاالت بلند قدر اس میں فارسی اور اردو نے اقبال
 ۔ کیے پیش پھول کے تعریف کر کہہ "اقبال عصر" کو زمانے موجودہ

 و اسرار مثنوی عجم، زبور مشرق، پیام میں فارسی حجاز، ارمغان ، کلیم ضرب ، جبریل بال ، درا بانگ میں اردو
 ۔ ہیں مجموعے شعری کے اقبال حصہ، کچھ کا حجاز ،ارمغان ،جاویدنامہ رموز

 عالمہ تھی۔ ہوئی بھری کر کوٹ کوٹ اندر کے ان الوطنی حب تھے۔ مخالف کے تخیل سیاسی کے وطنیت اقبال عالمہ
 کر نہیں برداشت بھی حرمتی بے سی ذرا کی اسالم اکابرین اور اسالم رسوؑل، ۔ تھے پیکر کے اسالمی غیرت اقبال

  تھا۔ ہوا سمایا میں ریشہ و رگ کی ان رسول تھے۔عشق سکتے
 ۲۱ نے آپ ہوئی۔ ختم پر وفات کی ان باآلخر جو ۔ ہوا آغاز کا بیماری ہی بعد عرصہ کچھ کے واپسی سے انگلستان سفر

ء۱۹۳۸ اپریل  ہیں مدفون جانب بائیں کے دروازے صدر کے مسجد بادشاہی آپ ۔ پائی وفات میں 

 
 ہے نعمت ہزار تندرستی

 ہے کرتی ہموار راہ کی کامیابی سے ناکامی اور کشادگی سے تنگدستی  تندرستی۔ 
 ہے ضروری صحت اچھی لیے کے صالحیتوں دماغی و ذہنی اعلی



 ہے ضروری مشقت جسمانی اور ورزش لیے کے صحت اچھی
 استعمال تعمیری اور مثبت کا صالحیتوں جسمانی و ذہنی اعلی

 ہے۔تندرستی ہوتا بیمار انسان جب ہے آتی وقت اس کو انسان قدر کی نعمت اس ہے۔ نعمت ایک کی تعالی ہللا تندرستی
 رہ کامران و کامیاب میں دنیا وہی ہیں ماالمال سے نعمت اس لوگ جو ہے۔ نعمت خاص ایک ہوئی دی کی تعالی ہللا
 کا قارون پاس کے آدمی بیمار مگر ہے۔ جاسکتا کیا گزارا کرکے محنت بھی میں غربت سے تندرستی ہیں۔ سکتے
 الکھوں بھی سے دولت تندرستی ہے۔ ترستا کر دیکھ دیکھ اسے وہ ۔ نہیں کا کام کسی لئے کے اس تو ہو بھی خزانہ
 دونوں کی آدمی بیمار لیکن سے جسم کبھی ہے پڑتا کرنا کام سے دماغ کبھی میں زندگی کو انسان ہے۔ بہتر درجے

 ہے پڑتا ہونا محتاج کا دوسروں اسے ہے۔ رہتا کڑھتا پر قسمت اپنی بیٹھا وہ ہیں۔ ہوتی ہوچکی کم طاقتیں
 انسان بھی بہار تو ہو نہ تندرستی لگتا۔ نہیں اچھا بھی کچھ ورنہ ہے۔ مزہ کا پہننے اور پینے کھانے تو ہی میں تندرستی
 نہیں کی کام کسی بغیر کے تندرستی دلچسپیاں تمام کی دنیا ہے۔ بیکار لئے اس بھی فضا پر وادی ہے۔ خزاں لئے کے

 ،فلسفی دان سائنس مشاہیر، قومی بڑے بڑے کے دنیا ہے۔ عالمت کی دماغ مند صحت ایک جسم مند صحت ایک
 جسم ۔ ہیں ہوتے تندرست جسم اور دماغ کے ان ۔ ہیں دیتے سرانجام فرائض اپنے ہی میں تندرستی سب انجینئر ،ڈاکٹر،

 ہوگا تندرست بھی دماغ تو گا ہو تندرست
 ساتھ کا محنت اور تندرستی کیونکہ کترائے نہ سے محنت چاہیےتو کرنا تندرست اور مند صحت کو آپ اپنے انسان اگر
 ہے یہ وجہ کی اس ۔ بیمار باوجود کے ہونے امیر شہری اور ہے رہتا مند صحت باوجود کے ہونے غریب دیہاتی ہے۔
 ڈاکٹر ہیں۔ گھیرتی اسے بیماریاں مختلف ہے۔ سمجھتا شان کوکسر محنت ۔ کرتا نہیں کام کوئی اور ہے پیتا کھاتا امیر کہ
 سمجھتا وہ ہیں۔ ہوتی الحق سے وجہ کی کرنے نہ محنت اسے بیماریاں یہ ہے۔ کرتا خرچ پیسہ اور ہے۔ جاتا پاس کے

 ہے ناممکن لیکن گا لے خرید صحت سے دولت وہ کہ ہے
 ۔ ہے ضروری لئے کے صحت کھیل ،کوئی سواری،باغبانی ،گھوڑا سیر کی صبح ہے۔ الزمی لئےورزش کے صحت
 بھی سیر کی صبح ہے۔ کرتا محسوس کو آپ اپنے تروتازہ وہ تو ہے۔ پڑھتا نماز ہے۔ اٹھتا سویرے صبح انسان جب
 ورزشیں کی قسم مختلف ہے۔ ضروری بہت لیے کے صحت بھی غذا متوازن ہے۔ مفید بہت لئے کے صحت انسانی
 انسان اور ہیں۔ کرتے کام اپنا سے طریقے درست نظام تمام کے جسم رہتاہے۔ چست جسم کا انسان ۔ ہیں ضروری
 کچھ نہ کچھ اسے کہ ہے بنائی ایسی ہی ساخت کی جسم کے انسان نے تعالی ہللا ہے۔ رہتا مند صحت اور تندرست

 چاہیے لینا بنا معمول کو ورزش کو انسان لئے کے صحت لئے کے تندرستی چاہیے۔ کرنی محنت
 گردو سے جسم تاکہ ہے ضروری وضو پہلے سے نماز ہے۔ رکھتا خیال خاص کا تندرستی کی پیروکاروں اپنے اسالم
 ضروری صفائی کی لباس اور جسم لئے اس ہے۔ جاتی ہو ورزش خاصی اچھی بھی سے نماز جائے۔ ہو صاف غبار

 ہیں۔ کرتے تقاضا کا مشقت و محنت بھی حج طرح اسی ہے۔ کرتا بحال کو تندرستی کرکے اصالح کی معدے روزہ ہے۔
 گوشت کا جانوروں جن چنانچہ ہیں۔ کرتی خراب کو تندرستی ہماری جو ہے دیا قرار حرام کو غذاؤں ایسی میں اسالم
 چاہیے۔ کرنا انتخاب کا غذا ستھری صاف اور اچھی کو ۔انسان ہیں گئے دیے کر حرام وہ ہے۔ پہنچاتا نقصان کو جسم

 پیے پانی تازہ اور
 کہ ہے مبارکہ حدیث کی وسلم علیہ ہللا صلی اکرم نبی:

 ساتھ کے وضو کے نماز ہر انہیں میں تو گئی، ہو معلوم مشکل کو امت میری بات یہ کہ ہوتا نہ خیال یہ مجھے اگر
 دیتا حکم کا کرنے مسواک

 کی ،بالوں کرنا خراش تراش کی ،ناخنوں مارنا چھینٹے کے پانی تازہ پر آنکھوں چاہیے، کرنا غسل روزانہ کو انسان
 اور اخالقی کو انسان ہیں۔ شامل میں لوازمات کے تندرستی بھی رکھنا ستھرا صاف کو ماحول اور ،لباس صفائی
 حسد کینہ، کو دل ہے۔ ضروری نہایت لیے کے تندرستی کی انسان کہ چاہیے رکھنی صفائی اور پاکیزگی روحانی

 چاہیے رکھنا پاک سے غبار اور ،بغض

 
 اطاعت کی والدین
  حقوق کے والدین

  کرو سلوک حسن ساتھ کے والدین اور
 ( مجید قرآن )

 معاف تو چاہے ہللا اگر ۔وہ ہے تعلق کا ہللا حقوق تک یہاں العباد حقوق اور ہللا حقوق ہیں۔ ہوتے کے طرح دو حقوق
 کا والدین سے میں العباد حقوق یہ بندے کہ تک جب ہوسکتا۔ نہیں معاف تک وقت اس العباد حقوق لیکن ہے۔ کرسکتا
 ہے۔ کام مشکل سے سب بھال دیکھ اور پرورش پیدائش کی اوالد والدین ۔کہ ہے یہ سبب کا اس ہیں مقدم سے سب حق

 تک برس کئی لیے کے چڑھنے پروان وہ اور ہے۔ ہوتا لوتھڑا ایک اور گوشت محض وہ تو ہے ہوتا پیدا بچہ جب
 بعد کے خدا درجہ کا ان ۔اور ہے مقام بڑا کا والدین لیے ۔اسی ہے ہوتا محتاج کا بھال دیکھ اور پرورش کی والدین

  ہے ارشاد کا تعالی ۔ہللا ہے گیا دیا زور بہت پر سلوک حسن اور خدمت اطاعت کی والدین میں مجید قرآن ہے دوسرا
 کرو۔ سلوک اچھا ساتھ کے باپ ماں اور کرو نہ عبادت کی کسی سوا کے ہللا تم کہ لیا کر فیصلہ یہ نے رب تیرے

 ۔ فرمایا نیز



 کہو۔ نہ تک اف اُنھیں تو جائیں پہنچ کو بڑھاپے دونوں یا ایک سے میں والدین
 کھانا قسم جھوٹی اور کرنا قتل ناحق سلوکی بد سے والدین بنانا شریک کا خدا ہے یہ گناہ بڑے بڑے ہے ہوتا ارشاد

 :فرمایا پھر
 جنت اور پایا میں بڑھاپے کو ایک یا کو والدین نے جس جائے ہو زلیل پھر جائے ہو زلیل پھر جائے ہو ذلیل شخص وہ

  گیا نہ میں
 ہے ہوتا ارشاد میں حدیث اور ایک

 حق بڑا بھی کا باپ ۔اگرچہ ہے خوشنودی کی خدا خوشنودی کی باپ اور ہے۔ ناراضگی کی خدا ناراضگی کی باپ
 پڑتی اٹھانی تکلیف زیادہ میں مقابلے کے باپ خاطر کی بچے کو ماں لئے ۔اس ہے رکھتا فوقیت حق کا ماں لیکن ہے۔

  حق کا ماں پہلے سے ۔سب ہیں
ہے۔ نبی ارشاد سے لحاظ کے حق ۔اسی کا باپ پھر  ؐ  

 ہے نیچے کے قدموں کے ماں جنت
 کا سلوک حسن میرے ہللا رسول یا پوچھا ۔اور ہوا حاضر میں خدمت کی وسلم علیہ ہللا صلی اکرم رسول شخص ایک

ٔ آپ کون پھر پوچھا نے اُس ماں تیری فرمایا نے آپ ٔ ہے۔ کون حقدار بڑا سے سب  ؐ  پوچھا نے اُس ماں تیری فرمایا نے 
ٔ آپ کون پھر  ؐ   باپ تیرا فرمایا نے آپ ٔ کون پھر پوچھا نے اس پھر ماں تیری فرمایا نے 

ٔ آپ مانگی اجازت کی جانے لیے کے جہاد سے آپ ٔ اور ہوا۔ حاضر میں خدمت کی ص اکرم رسول شخص ایک  ؐ  نے 
 کرو۔ (کوشش) جہاد میں خدمت کی ان جاؤ کہ فرمایا ارشاد ہاں کے بوال وہ ہیں۔ زندہ باپ ماں تیری کیا فرمایا

 ہوتا نہ جاری کلمہ پر زبان کی اس ۔تو آیا وقت کا وفات کی شخص ایک میں زمانے کے وسلم علیہ ہللا صلی اکرم رسول
 کیا ۔عرض ہے زندہ ماں کی اس کیا پوچھا نے وسلم علیہ ہللا صلی حضور تھے۔ پریشان حد بے لواحقین لیے اس تھا۔

 پوچھنے کے وسلم وآلہ علیہ ہللا صلی حضور تو ہوئی حاضر وہ جب فرمایا طلب کو ماں کی اس نے آپ ٔ چنانچہ ہاں گیا
 اور جائیں۔ کی جمع لکڑیاں کہ فرمایا نے وسلم علیہ ہللا صلی حضور ہیں۔ ناراض سے بیٹے اپنے وہ کہ بتایا نے اس پر
 لگے کرنے عرض اور اٹھی تڑپ ماں پر ۔اس جائے دیا ڈال میں آگ کو بیٹے کے اس پھر ۔اور جائے لگائی آگ میں ان
ٔ حضور  ؐ  خدا ۔تو گی کروں نہیں معاف اسے تم اگر فرمایا نے وسلم علیہ ہللا صلی حضور جائے ڈاال نہ میں آگ اسے 
 ہوا جاری کلمہ پر زبان کی اس بعد کے اس ۔اور دیا کر معاف کو بیٹے اپنے نے عورت پر ۔اس گا ڈالے میں آگ اسے

 گیا۔ ہو پیارا کو ہللا وہ اور
 ۔ ہے ہوتا ارشاد ۔چنانچہ ہیں گئی سکھائی دعائیں یہ ہمیں میں مجید قرآن

 دعا یہ ۔اور تھا پاال میں بچپن مجھے سے شفقت اور رحمت نے انہوں طرح جس فرما رحم پر ان پروردگار میرے اے
 کو والدین میرے اور دے بخش مجھے پروردگار ہمارے اے" یعنی َوِلَواِلدَئَّ ِلي اْغِفرْٔ َربَّنَا ہے۔ حصہ مستقل کا نماز تو

 "بھی۔
 سلوک اچھا سے ۔ان کریں خدمت کی ان مانیں کہنا ۔انکا کرے فرمانبرداری کی والدین اپنے وہ کہ ہے فرض یہ کا اوالد

 دے خوشیاں اور سہولت کی طرح ہر کو ان کرے

  



 

 جوابات کے سواالت گئے دئے نیچے اور پڑھئے سے کوغور عبارت ذیل ۔درج7نمبر سوال
 (10                                                                                                                                                دیجئے

 کر ہو کھڑے پر جہاز تختہ -ہے چیز والی بخشنے فرحت کو دیدارآنکھوں کا سمندر وقت کے سکون
 سمندر سے اثر کے جھونکوں نرم نرم کے ہوا جو ہے، آتا نظر سلسلہ  التعداد ایک کا لہروں تو دیکھیں
 معلوم ایسا -ہے جاتا چال بناتا حلقے پیچھے کے دوسرے ایک سے رہنے آتے وقت ہر قریب قریب پر

 اور ہے نکلتا آفتاب جب وقت کے صبح -ہیں رہی دوڑ پیچھے کے دوسرے ایک لہریں کہ ہے ہوتا
 شفاف دفعتا ِ رنگ سارے کے قزح قوس تو ہیں پڑتی کرنیں کی اس پر جاگ سفید کی لہروں ہوئی اچھلتی
 ہے آتا نظر ہوا بچھا فرش روپہلی سنہری تو قریب کے افق دور اور ہیں جاتے چمک پر تختوں کے پانی

  (i) ہے؟ ہوتا کیسا نظارہ کا سمندر وقت کے سکون
 :جواب

 -ہے چیز والی بخشنے فرحت کو دیدارآنکھوں کا سمندر وقت کے سکون

 (ii) ہے؟ آتا نظر کیسا سمندر جہازسے تختہ
 :جواب

 -ہے آتا نظر سلسلہ  التعداد ایک کا لہروں تو دیکھیں کر ہو کھڑے پر جہاز تخت

 (iii) لکھیے؟ عنوان موضوع کا عبارت اس 
 :جواب

 -نظارہ کا سمندر

 (iv) ہے؟ ہوتا کیسا منظر کا سمندر وقت کے صبح 
 :جواب

 قزح قوس تو ہیں پڑتی کرنیں کی اس پر جھاگ سفید کی لہروں  ہوئی اچھلتی اور ہے نکلتا آفتاب جب وقت کے صبح
 -ہیں جاتے چمک پر تختوں کے پانی شفاف دفعتا ٔ رنگ سارے کے

 (v) ؟ ہے آتا نظر کیا قریب کے دورافق 
 :جواب

 ہے رہا ہو سامان لئے کے مقدم خیر کے خاور  شاہ گویا ہے آتا نظر ہوا بچھا فرش روپہلی سنہری قریب کے   دورافق

  



 

 5)                        ہو۔ "مکاری کی گیدڑ" عنوان کا جس لکھیے کہانی ایک     ۔8 نمبر سوال
: 

 یا   
 5)                     مکالمہ      ۔8 نمبر سوال

: 

  



 

 5)                                                                                -کیجیے درستی کی جملوں -9نمبر سوال
 یا  

 5)                                                   کریں تکمیل کی االمثال ضرب ذیل درج -9نمبر سوال
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 غزل حصہ دو اور نظم حصہ تین)-کیجئے تشریح کی اشعار غزل و نظم ذیل درج -2نمبر سوال
 10)                                                                                                                               سے

 
  نظم حصہ

 i) کا ارادوں نیک کے دل اور کا دل ہے خالق وہی
 کا دادوں باپ ہمارے اور ہمارا مالک وہی

 حمد :نام کا نظم
 لندھری جا حفیظ :نام کا شاعر

 تشریح:-
 کی تعاٰلی ہللا میں شعر اس شاعر. ہے مالک ور خالق کا چیز ہر وہی. دی بنا دنیا ساری سے لفظ ایک نے تعاٰلی ہللا

 پیداہوتا خیال جو میں دلوں ہمارے. ہے واقف سے ارادے ہر ہمارے تعاٰلی ہللا. ہیں رہے کر بیان حاکمیت اور وحدانیت
 اس چاہیےکہ لینا جان ہمیں تو کریں ارادہ کا کام نیک کسی میں دل ہم اگر. ہے ہوتا ہے سے مرضی کی تعاٰلی ہللا وہ ہے
 نیک کو بندوں پیارے اپنے وہ لئے اس. کرے سامان کا بخشش اپنی انسان کہ ہے چاہتا تعاٰلی ہللا تحریک کی کام نیک
 اور ہے مالک ہمارا تعاٰلی ہللا. ہے رہتا نکلتا راستے آسان لئے کے کاموں نیک ان اور. ہے رہتا کرتا تیار پر کرنے کام

 گی رہے ہمیشہ اور ہے سے ازل حاکمیت کی تعاٰلی ہللا غرض. بندےہیں کے اسی بھی بزرگ ہمارے

 ii) کا حیات چشمہ ،خشک خاک تھی اڑتی
 کا سےفرات پانی سے دھوپ تھا ہوا کھال

 انؔیس میر :نام کا شاعر
 شدت کی گرمی میں کربال میدان :نام کا نظم

 تشریح:-
 اور حرارت کی سورج کہ  ہیں۔ کرتے کشی منظر ہوئے کرتے بیان حال کا شدت کی گرمی میں کربال میدان میرانیس
 تھے۔ گئے کھ سو کےلب نہرعلقمہ سبب کے گرمی تھا آتا نظر سے طرح کی رات رنگ کا دھوپ سے تپش کی لو
 لگتا تھا دیا رکھ کرکے ختم کو اطمینان اور سکون کے زندگی نے زور کے گرمی تھی رہی اڑ خاک طرف چاروں

  تھا۔ رہا کھول سے حرارت اور گرمی بھی پانی کا فرات کہ تک یہاں ہے ہوگیا ختم ہی محور کا زندگی کہ  تھا۔

 iii)  الیا پر مرکز ایک کو  ہوؤں بکھرے کو ہوؤں بچھڑے
   آیا کر بن سورج میں جھرمٹ کی ستاروں اتنے

 پاکستان جیوے جیوے :نام کا نظم
 عالی الدین جمیل :نام کا شاعر

 تشریح:
 ان ُسراور کی سوچ کی ،ان آواز کی دھڑکن کی دل کے ان ہیں کرتے پیار سے وطن اپنے والے رہنے کے وطن پاک
 سنیں کچھ سے منہ ہمارے بھی جب لوگ -ہے کرتی دعا کی سالمتی کی وطن اپنے ہمیشہ ہمیشہ تال کی جذبے کے

 جب پر لبوں ہمارے -ہے لئے ہمارے وطن اور ھیں لئے کے وطن اپنے ہم -ہوگا ہی میں بارے کے پاکستان وہ تو گے
 اپنی اپنے لوگ کے صوبوں مختلف کے پاکستان -ہے ہوتا ھی لیے تیرے وہ وطن اے تو گا آئے ذکر کا کسی بھی

 ہیں رہی کر تعریف کی پاکستان لوگ تمام تو جائے کیا غور لیکن- ہیں گاتے نظمیں عالقائی
 لوگ سارے بہت اور  کھویا کو پیاروں اپنے کردیں قربان جانیں قیمتی اپنی نے لوگوں سارے بہت میں آزادی جدوجہد
 بکھرے تمام وہ نے اس تو بنا پاکستان جب لیکن گئے بچھڑ سے پیاروں اپنے لوگ سارے بہت ہوئے گھر بے سے گھر
 وجود کا پاکستان اور ہیں رہے کر بسر زندگی اپنی وہ جہاں  کیا مہیا گھر ایک کو لوگوں ہوئے بچھڑے تمام وہ ہوئے
 بہت لئے کے کرنے حاصل کو اس آیا کر بن سورج میں جھرمٹ کے ستاروں ہیں کتنے مال ہمیں سے مشکلوں انتہائی

  چاہیے کرنی کوشش ہمیں لئے کے سربلندی کی پاکستان ہمیشہ  گئیں دی قربانیاں ساری بہت گیا بہہ خون سارا

 iv) پٹ جھٹ دیں بھیج تصویر کی بیاہ مجھے
   کروٹ کس آپ ہیں بیٹھے کہ ہے دیکھنا یہ 

 فگؔار دالور :نام کا شاعر 
 شادی کی اونٹ :نام کا نظم

  تشریح :-
 ہے آئی خبر نئی میں اخبار -ہے کی شادی کی اونٹ خبر یہ اور ہے ملی خبر نئی ایک سے اخبار آج کہ ہے کہتا شاعر



 مصروف میں تیاریوں کی شادی اپنی خرم و خوش کر باندھ سہرا باقاعدہ اوراونٹ ہے ہورہی شادی کی اونٹ ایک کہ
 آپ کہ ہوں چاہتا دیکھنا یہ دیں بھیج تصویر کی شادی اپنی سے جلدی مجھے ہوئے دیتے مبارک کی شادی شاعر -ہے

 بعد کے شادی کہ ہوں چاہتا دیکھنا یہ میں تو ہیں ہوئے بیٹھے کروٹ کس آپ اور ہیں رہے لگ کیسے کر بن دولہا
 ہے جاتا ہو مختلف طرح کس وہ ہے جو انسان

 مجبور پر ماننے بات کی مالک اپنے اونٹ طرح جس ہے کیا استعمال پر طور کے استعارے لفظ کا اونٹ نے شاعر
 ہے ہوتا مجبور پر ماننے بات کی بیوی اپنی بھی شوہر طرح اسی ہے ہوتا

 غزل  حصہ
 i)  کا عطا بارگاہ اُس درماندہ میں

   ہے گئی ہو خطا ہوں گار گناہ
 موہانی حسرت :نام کا شاعر

 :تشریح
 ہللا جب ہے۔ کیا اشارہ طرف کی واقعے والے جانے نکالے سے جنت کو السالم علیہ آدم حضرت میں شہر اس شاعر
 درخت اس خبردار لیکن کھاؤ سے یہاں ہوں جہاں چیز جو کہا اور دیا بھیج میں جنت کیا پیدا کو آدم حضرت نے تعالیٰٔ
 اور ورغالیا کو السالم علیہ آدم حضرت نے شیطان ۔لیکن کھانا  مت پھل کا درخت کہااس یہ مطلب جانا مت  پاس کے
 میں باداش کی عدولی حکم نے تعالی ہللا ۔پھر لیا کھا پھل وہ نے انہوں کیا مجبور پر کھانے پھل ہوا کیا منع سے دھوکے

 بچھڑا سے دربار کے تعالی ہللا آدم یعنی میں کہ ہے کہتا شاعر گیا دیا بھیج پر زمین انہیں اور پڑا نکالنا سے جنت
 گنہگار ہم آج سے وجہ کی جس لیا کھا پھل کا درخت گئے کئے منع سے غلطی یعنی تھی گئی ہو غلطی ایک ہوں۔  ہوا
 مقام اصل میرا وہی ہوں چاہتا پہنچنا پر مقام اِسی کر چل پر حکم کے ہللا کے کر تالفی کی غلطی اس ہے۔میں گیا بن

 ہے۔

 ii)  کا محبت مزا بھی کو روح
   ہے ملتا سے ہمسایگی کی دل

 ُمرادآبادی جگر :نام کا شاعر
 تشریح:-

 چاہ کی ملنے سے اسی صرف کو شاعر مگر ہے۔ ملتا سے رخی بے ہے۔ کرتا رخی بے محبوب کا اس سے شاعر
 بھی پھر دیتا نہیں جواب سے جوشی گرم کا چاہتوں کی اس ہے۔ رہتا دور دور سے شاعر محبوب کا شاعر ہے۔ ہوتی

 میں ہے۔ نہیں قریب بھی کر رہ قریب میرے محبوب میرا کہ ہے کہتا شاعر ہے۔ رہتی چاہ کی ملنے سے کسی کو شاعر
 ہے ٹوٹتا دل میرا سے پروائی بے اور الپرواہی کی اس دیتا۔ نہیں ساتھ میرا وہ مگر ہوں چاہتا مالنا ساتھ اپنے اسے

 ساتھ کے اسی پل ہر میں ہے چاہتا یہی دل لئے اس ہے ملتا سے اسی بھی پھر دل کہ ہے محبت میری یہ مگر
 ہے کہتا شاعر یعنی ہو میں ہمسائیگی کی اس دل جب ہے آتا کب مزہ کا محبت کبھی روح کہ ہے رہا کہہ رہوں۔شاعر
 محبت بھی تب تو ہوا نصیب وصل جب بعد کے جدائی کڑی وہ اور ہے کرتا التفات نظر طرف کی آپ محبوب جب کہ

 دنیا کڑتے میں جدائی وقت ہر ورنہ ہے آتا مزا بھی کو
 نہیں مزہ کا زندگی کوئی بھی

 iii)  سواَِ سے پہلے ہے میں آنکھوں ان بھی غفلت آج
   نہیں بھی شکیبا بیمار خاطرِ  ہی آج  

 گورکھپوری فراقؔٔ  :نام کا شاعر
  تشریح :-

 سے پہلے میں آنکھوں کی محبوب میرے کہ ہے کہتا وہ -ہے کررہا بیان کو رخی بے کی محبوب شاعر میں شعر اس 
 رخی بے کی اس تو آج مگر -تھا کرتا نہیں یاد زیادہ مجھے محبوب میرا بھی پہلے ہے رخی بے یعنی الپرواہی زیادہ

 -رہا ہو نہیں صبر سے دل میرے آج ہے پریشان بہت دل میرا سے وجہ اس ہے ہوئی بڑھی زیادہ بھی سے پہلے
 تو آج مگر -تھا ہوچکا عادی کا کرنے صبر پر رخی بے کی محبوب دل میرا رہا آ نہیں سکون کو دل میرے کیونکہ
 میرے آج مگر کرتا صبر پر بات اس بھی آج دل میرا کہ تھا یہ تو چاہیے -کردی حد میں کرنے رخی بے نے محبوب

 چین بے بہت دل میرا -رہا آ نہیں قرار کو دل میرے کہ -ہے والی پریشانی ایسی ہی بات آج -ہے نہیں صبروتحمل کو دل
 -ہے پریشان ہی بہت آج اور -ہے قرار بے و

  



 

 غزل حصہ دو اور نظم حصہ تین)-کیجئے تشریح کی اشعار غزل و نظم ذیل درج -2نمبر سوال
 10)                                                                                                                               سے

 
  نظم حصہ

 i) کا ارادوں نیک کے دل اور کا دل ہے خالق وہی
 کا دادوں باپ ہمارے اور ہمارا مالک وہی

 حمد :نام کا نظم
 لندھری جا حفیظ :نام کا شاعر

 تشریح:-
 کی تعاٰلی ہللا میں شعر اس شاعر. ہے مالک ور خالق کا چیز ہر وہی. دی بنا دنیا ساری سے لفظ ایک نے تعاٰلی ہللا

 پیداہوتا خیال جو میں دلوں ہمارے. ہے واقف سے ارادے ہر ہمارے تعاٰلی ہللا. ہیں رہے کر بیان حاکمیت اور وحدانیت
 اس چاہیےکہ لینا جان ہمیں تو کریں ارادہ کا کام نیک کسی میں دل ہم اگر. ہے ہوتا ہے سے مرضی کی تعاٰلی ہللا وہ ہے
 نیک کو بندوں پیارے اپنے وہ لئے اس. کرے سامان کا بخشش اپنی انسان کہ ہے چاہتا تعاٰلی ہللا تحریک کی کام نیک
 اور ہے مالک ہمارا تعاٰلی ہللا. ہے رہتا نکلتا راستے آسان لئے کے کاموں نیک ان اور. ہے رہتا کرتا تیار پر کرنے کام

 گی رہے ہمیشہ اور ہے سے ازل حاکمیت کی تعاٰلی ہللا غرض. بندےہیں کے اسی بھی بزرگ ہمارے

 ii) کا حیات چشمہ ،خشک خاک تھی اڑتی
 کا سےفرات پانی سے دھوپ تھا ہوا کھال

 انؔیس میر :نام کا شاعر
 شدت کی گرمی میں کربال میدان :نام کا نظم

 تشریح:-
 اور حرارت کی سورج کہ  ہیں۔ کرتے کشی منظر ہوئے کرتے بیان حال کا شدت کی گرمی میں کربال میدان میرانیس
 تھے۔ گئے کھ سو کےلب نہرعلقمہ سبب کے گرمی تھا آتا نظر سے طرح کی رات رنگ کا دھوپ سے تپش کی لو
 لگتا تھا دیا رکھ کرکے ختم کو اطمینان اور سکون کے زندگی نے زور کے گرمی تھی رہی اڑ خاک طرف چاروں

  تھا۔ رہا کھول سے حرارت اور گرمی بھی پانی کا فرات کہ تک یہاں ہے ہوگیا ختم ہی محور کا زندگی کہ  تھا۔

 iii)  الیا پر مرکز ایک کو  ہوؤں بکھرے کو ہوؤں بچھڑے
   آیا کر بن سورج میں جھرمٹ کی ستاروں اتنے

 پاکستان جیوے جیوے :نام کا نظم
 عالی الدین جمیل :نام کا شاعر

 تشریح:
 ان ُسراور کی سوچ کی ،ان آواز کی دھڑکن کی دل کے ان ہیں کرتے پیار سے وطن اپنے والے رہنے کے وطن پاک
 سنیں کچھ سے منہ ہمارے بھی جب لوگ -ہے کرتی دعا کی سالمتی کی وطن اپنے ہمیشہ ہمیشہ تال کی جذبے کے

 جب پر لبوں ہمارے -ہے لئے ہمارے وطن اور ھیں لئے کے وطن اپنے ہم -ہوگا ہی میں بارے کے پاکستان وہ تو گے
 اپنی اپنے لوگ کے صوبوں مختلف کے پاکستان -ہے ہوتا ھی لیے تیرے وہ وطن اے تو گا آئے ذکر کا کسی بھی

 ہیں رہی کر تعریف کی پاکستان لوگ تمام تو جائے کیا غور لیکن- ہیں گاتے نظمیں عالقائی
 لوگ سارے بہت اور  کھویا کو پیاروں اپنے کردیں قربان جانیں قیمتی اپنی نے لوگوں سارے بہت میں آزادی جدوجہد
 بکھرے تمام وہ نے اس تو بنا پاکستان جب لیکن گئے بچھڑ سے پیاروں اپنے لوگ سارے بہت ہوئے گھر بے سے گھر
 وجود کا پاکستان اور ہیں رہے کر بسر زندگی اپنی وہ جہاں  کیا مہیا گھر ایک کو لوگوں ہوئے بچھڑے تمام وہ ہوئے
 بہت لئے کے کرنے حاصل کو اس آیا کر بن سورج میں جھرمٹ کے ستاروں ہیں کتنے مال ہمیں سے مشکلوں انتہائی

  چاہیے کرنی کوشش ہمیں لئے کے سربلندی کی پاکستان ہمیشہ  گئیں دی قربانیاں ساری بہت گیا بہہ خون سارا

 iv) پٹ جھٹ دیں بھیج تصویر کی بیاہ مجھے
   کروٹ کس آپ ہیں بیٹھے کہ ہے دیکھنا یہ 

 فگؔار دالور :نام کا شاعر 
 شادی کی اونٹ :نام کا نظم

  تشریح :-
 ہے آئی خبر نئی میں اخبار -ہے کی شادی کی اونٹ خبر یہ اور ہے ملی خبر نئی ایک سے اخبار آج کہ ہے کہتا شاعر



 مصروف میں تیاریوں کی شادی اپنی خرم و خوش کر باندھ سہرا باقاعدہ اوراونٹ ہے ہورہی شادی کی اونٹ ایک کہ
 آپ کہ ہوں چاہتا دیکھنا یہ دیں بھیج تصویر کی شادی اپنی سے جلدی مجھے ہوئے دیتے مبارک کی شادی شاعر -ہے

 بعد کے شادی کہ ہوں چاہتا دیکھنا یہ میں تو ہیں ہوئے بیٹھے کروٹ کس آپ اور ہیں رہے لگ کیسے کر بن دولہا
 ہے جاتا ہو مختلف طرح کس وہ ہے جو انسان

 مجبور پر ماننے بات کی مالک اپنے اونٹ طرح جس ہے کیا استعمال پر طور کے استعارے لفظ کا اونٹ نے شاعر
 ہے ہوتا مجبور پر ماننے بات کی بیوی اپنی بھی شوہر طرح اسی ہے ہوتا

 غزل  حصہ
 i)  کا عطا بارگاہ اُس درماندہ میں

   ہے گئی ہو خطا ہوں گار گناہ
 موہانی حسرت :نام کا شاعر

 :تشریح
 ہللا جب ہے۔ کیا اشارہ طرف کی واقعے والے جانے نکالے سے جنت کو السالم علیہ آدم حضرت میں شہر اس شاعر
 درخت اس خبردار لیکن کھاؤ سے یہاں ہوں جہاں چیز جو کہا اور دیا بھیج میں جنت کیا پیدا کو آدم حضرت نے تعالیٰٔ
 اور ورغالیا کو السالم علیہ آدم حضرت نے شیطان ۔لیکن کھانا  مت پھل کا درخت کہااس یہ مطلب جانا مت  پاس کے
 میں باداش کی عدولی حکم نے تعالی ہللا ۔پھر لیا کھا پھل وہ نے انہوں کیا مجبور پر کھانے پھل ہوا کیا منع سے دھوکے

 بچھڑا سے دربار کے تعالی ہللا آدم یعنی میں کہ ہے کہتا شاعر گیا دیا بھیج پر زمین انہیں اور پڑا نکالنا سے جنت
 گنہگار ہم آج سے وجہ کی جس لیا کھا پھل کا درخت گئے کئے منع سے غلطی یعنی تھی گئی ہو غلطی ایک ہوں۔  ہوا
 مقام اصل میرا وہی ہوں چاہتا پہنچنا پر مقام اِسی کر چل پر حکم کے ہللا کے کر تالفی کی غلطی اس ہے۔میں گیا بن

 ہے۔

 ii)  کا محبت مزا بھی کو روح
   ہے ملتا سے ہمسایگی کی دل

 ُمرادآبادی جگر :نام کا شاعر
 تشریح:-

 چاہ کی ملنے سے اسی صرف کو شاعر مگر ہے۔ ملتا سے رخی بے ہے۔ کرتا رخی بے محبوب کا اس سے شاعر
 بھی پھر دیتا نہیں جواب سے جوشی گرم کا چاہتوں کی اس ہے۔ رہتا دور دور سے شاعر محبوب کا شاعر ہے۔ ہوتی

 میں ہے۔ نہیں قریب بھی کر رہ قریب میرے محبوب میرا کہ ہے کہتا شاعر ہے۔ رہتی چاہ کی ملنے سے کسی کو شاعر
 ہے ٹوٹتا دل میرا سے پروائی بے اور الپرواہی کی اس دیتا۔ نہیں ساتھ میرا وہ مگر ہوں چاہتا مالنا ساتھ اپنے اسے

 ساتھ کے اسی پل ہر میں ہے چاہتا یہی دل لئے اس ہے ملتا سے اسی بھی پھر دل کہ ہے محبت میری یہ مگر
 ہے کہتا شاعر یعنی ہو میں ہمسائیگی کی اس دل جب ہے آتا کب مزہ کا محبت کبھی روح کہ ہے رہا کہہ رہوں۔شاعر
 محبت بھی تب تو ہوا نصیب وصل جب بعد کے جدائی کڑی وہ اور ہے کرتا التفات نظر طرف کی آپ محبوب جب کہ

 دنیا کڑتے میں جدائی وقت ہر ورنہ ہے آتا مزا بھی کو
 نہیں مزہ کا زندگی کوئی بھی

 iii)  سواَِ سے پہلے ہے میں آنکھوں ان بھی غفلت آج
   نہیں بھی شکیبا بیمار خاطرِ  ہی آج  

 گورکھپوری فراقؔٔ  :نام کا شاعر
  تشریح :-

 سے پہلے میں آنکھوں کی محبوب میرے کہ ہے کہتا وہ -ہے کررہا بیان کو رخی بے کی محبوب شاعر میں شعر اس 
 رخی بے کی اس تو آج مگر -تھا کرتا نہیں یاد زیادہ مجھے محبوب میرا بھی پہلے ہے رخی بے یعنی الپرواہی زیادہ

 -رہا ہو نہیں صبر سے دل میرے آج ہے پریشان بہت دل میرا سے وجہ اس ہے ہوئی بڑھی زیادہ بھی سے پہلے
 تو آج مگر -تھا ہوچکا عادی کا کرنے صبر پر رخی بے کی محبوب دل میرا رہا آ نہیں سکون کو دل میرے کیونکہ
 میرے آج مگر کرتا صبر پر بات اس بھی آج دل میرا کہ تھا یہ تو چاہیے -کردی حد میں کرنے رخی بے نے محبوب

 چین بے بہت دل میرا -رہا آ نہیں قرار کو دل میرے کہ -ہے والی پریشانی ایسی ہی بات آج -ہے نہیں صبروتحمل کو دل
 -ہے پریشان ہی بہت آج اور -ہے قرار بے و
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  نظم حصہ

 i) کا ارادوں نیک کے دل اور کا دل ہے خالق وہی
 کا دادوں باپ ہمارے اور ہمارا مالک وہی

 حمد :نام کا نظم
 لندھری جا حفیظ :نام کا شاعر

 تشریح:-
 کی تعاٰلی ہللا میں شعر اس شاعر. ہے مالک ور خالق کا چیز ہر وہی. دی بنا دنیا ساری سے لفظ ایک نے تعاٰلی ہللا

 پیداہوتا خیال جو میں دلوں ہمارے. ہے واقف سے ارادے ہر ہمارے تعاٰلی ہللا. ہیں رہے کر بیان حاکمیت اور وحدانیت
 اس چاہیےکہ لینا جان ہمیں تو کریں ارادہ کا کام نیک کسی میں دل ہم اگر. ہے ہوتا ہے سے مرضی کی تعاٰلی ہللا وہ ہے
 نیک کو بندوں پیارے اپنے وہ لئے اس. کرے سامان کا بخشش اپنی انسان کہ ہے چاہتا تعاٰلی ہللا تحریک کی کام نیک
 اور ہے مالک ہمارا تعاٰلی ہللا. ہے رہتا نکلتا راستے آسان لئے کے کاموں نیک ان اور. ہے رہتا کرتا تیار پر کرنے کام

 گی رہے ہمیشہ اور ہے سے ازل حاکمیت کی تعاٰلی ہللا غرض. بندےہیں کے اسی بھی بزرگ ہمارے

 ii) کا حیات چشمہ ،خشک خاک تھی اڑتی
 کا سےفرات پانی سے دھوپ تھا ہوا کھال

 انؔیس میر :نام کا شاعر
 شدت کی گرمی میں کربال میدان :نام کا نظم

 تشریح:-
 اور حرارت کی سورج کہ  ہیں۔ کرتے کشی منظر ہوئے کرتے بیان حال کا شدت کی گرمی میں کربال میدان میرانیس
 تھے۔ گئے کھ سو کےلب نہرعلقمہ سبب کے گرمی تھا آتا نظر سے طرح کی رات رنگ کا دھوپ سے تپش کی لو
 لگتا تھا دیا رکھ کرکے ختم کو اطمینان اور سکون کے زندگی نے زور کے گرمی تھی رہی اڑ خاک طرف چاروں

  تھا۔ رہا کھول سے حرارت اور گرمی بھی پانی کا فرات کہ تک یہاں ہے ہوگیا ختم ہی محور کا زندگی کہ  تھا۔

 iii)  الیا پر مرکز ایک کو  ہوؤں بکھرے کو ہوؤں بچھڑے
   آیا کر بن سورج میں جھرمٹ کی ستاروں اتنے

 پاکستان جیوے جیوے :نام کا نظم
 عالی الدین جمیل :نام کا شاعر

 تشریح:
 ان ُسراور کی سوچ کی ،ان آواز کی دھڑکن کی دل کے ان ہیں کرتے پیار سے وطن اپنے والے رہنے کے وطن پاک
 سنیں کچھ سے منہ ہمارے بھی جب لوگ -ہے کرتی دعا کی سالمتی کی وطن اپنے ہمیشہ ہمیشہ تال کی جذبے کے

 جب پر لبوں ہمارے -ہے لئے ہمارے وطن اور ھیں لئے کے وطن اپنے ہم -ہوگا ہی میں بارے کے پاکستان وہ تو گے
 اپنی اپنے لوگ کے صوبوں مختلف کے پاکستان -ہے ہوتا ھی لیے تیرے وہ وطن اے تو گا آئے ذکر کا کسی بھی

 ہیں رہی کر تعریف کی پاکستان لوگ تمام تو جائے کیا غور لیکن- ہیں گاتے نظمیں عالقائی
 لوگ سارے بہت اور  کھویا کو پیاروں اپنے کردیں قربان جانیں قیمتی اپنی نے لوگوں سارے بہت میں آزادی جدوجہد
 بکھرے تمام وہ نے اس تو بنا پاکستان جب لیکن گئے بچھڑ سے پیاروں اپنے لوگ سارے بہت ہوئے گھر بے سے گھر
 وجود کا پاکستان اور ہیں رہے کر بسر زندگی اپنی وہ جہاں  کیا مہیا گھر ایک کو لوگوں ہوئے بچھڑے تمام وہ ہوئے
 بہت لئے کے کرنے حاصل کو اس آیا کر بن سورج میں جھرمٹ کے ستاروں ہیں کتنے مال ہمیں سے مشکلوں انتہائی

  چاہیے کرنی کوشش ہمیں لئے کے سربلندی کی پاکستان ہمیشہ  گئیں دی قربانیاں ساری بہت گیا بہہ خون سارا

 iv) پٹ جھٹ دیں بھیج تصویر کی بیاہ مجھے
   کروٹ کس آپ ہیں بیٹھے کہ ہے دیکھنا یہ 

 فگؔار دالور :نام کا شاعر 
 شادی کی اونٹ :نام کا نظم

  تشریح :-
 ہے آئی خبر نئی میں اخبار -ہے کی شادی کی اونٹ خبر یہ اور ہے ملی خبر نئی ایک سے اخبار آج کہ ہے کہتا شاعر
 مصروف میں تیاریوں کی شادی اپنی خرم و خوش کر باندھ سہرا باقاعدہ اوراونٹ ہے ہورہی شادی کی اونٹ ایک کہ
 آپ کہ ہوں چاہتا دیکھنا یہ دیں بھیج تصویر کی شادی اپنی سے جلدی مجھے ہوئے دیتے مبارک کی شادی شاعر -ہے

 بعد کے شادی کہ ہوں چاہتا دیکھنا یہ میں تو ہیں ہوئے بیٹھے کروٹ کس آپ اور ہیں رہے لگ کیسے کر بن دولہا
 ہے جاتا ہو مختلف طرح کس وہ ہے جو انسان



 مجبور پر ماننے بات کی مالک اپنے اونٹ طرح جس ہے کیا استعمال پر طور کے استعارے لفظ کا اونٹ نے شاعر
 ہے ہوتا مجبور پر ماننے بات کی بیوی اپنی بھی شوہر طرح اسی ہے ہوتا

 غزل  حصہ
 i)  کا عطا بارگاہ اُس درماندہ میں

   ہے گئی ہو خطا ہوں گار گناہ
 موہانی حسرت :نام کا شاعر

 :تشریح
 ہللا جب ہے۔ کیا اشارہ طرف کی واقعے والے جانے نکالے سے جنت کو السالم علیہ آدم حضرت میں شہر اس شاعر
 درخت اس خبردار لیکن کھاؤ سے یہاں ہوں جہاں چیز جو کہا اور دیا بھیج میں جنت کیا پیدا کو آدم حضرت نے تعالیٰٔ
 اور ورغالیا کو السالم علیہ آدم حضرت نے شیطان ۔لیکن کھانا  مت پھل کا درخت کہااس یہ مطلب جانا مت  پاس کے
 میں باداش کی عدولی حکم نے تعالی ہللا ۔پھر لیا کھا پھل وہ نے انہوں کیا مجبور پر کھانے پھل ہوا کیا منع سے دھوکے

 بچھڑا سے دربار کے تعالی ہللا آدم یعنی میں کہ ہے کہتا شاعر گیا دیا بھیج پر زمین انہیں اور پڑا نکالنا سے جنت
 گنہگار ہم آج سے وجہ کی جس لیا کھا پھل کا درخت گئے کئے منع سے غلطی یعنی تھی گئی ہو غلطی ایک ہوں۔  ہوا
 مقام اصل میرا وہی ہوں چاہتا پہنچنا پر مقام اِسی کر چل پر حکم کے ہللا کے کر تالفی کی غلطی اس ہے۔میں گیا بن

 ہے۔

 ii)  کا محبت مزا بھی کو روح
   ہے ملتا سے ہمسایگی کی دل

 ُمرادآبادی جگر :نام کا شاعر
 تشریح:-

 چاہ کی ملنے سے اسی صرف کو شاعر مگر ہے۔ ملتا سے رخی بے ہے۔ کرتا رخی بے محبوب کا اس سے شاعر
 بھی پھر دیتا نہیں جواب سے جوشی گرم کا چاہتوں کی اس ہے۔ رہتا دور دور سے شاعر محبوب کا شاعر ہے۔ ہوتی

 میں ہے۔ نہیں قریب بھی کر رہ قریب میرے محبوب میرا کہ ہے کہتا شاعر ہے۔ رہتی چاہ کی ملنے سے کسی کو شاعر
 ہے ٹوٹتا دل میرا سے پروائی بے اور الپرواہی کی اس دیتا۔ نہیں ساتھ میرا وہ مگر ہوں چاہتا مالنا ساتھ اپنے اسے

 ساتھ کے اسی پل ہر میں ہے چاہتا یہی دل لئے اس ہے ملتا سے اسی بھی پھر دل کہ ہے محبت میری یہ مگر
 ہے کہتا شاعر یعنی ہو میں ہمسائیگی کی اس دل جب ہے آتا کب مزہ کا محبت کبھی روح کہ ہے رہا کہہ رہوں۔شاعر
 محبت بھی تب تو ہوا نصیب وصل جب بعد کے جدائی کڑی وہ اور ہے کرتا التفات نظر طرف کی آپ محبوب جب کہ

 دنیا کڑتے میں جدائی وقت ہر ورنہ ہے آتا مزا بھی کو
 نہیں مزہ کا زندگی کوئی بھی

 iii)  سواَِ سے پہلے ہے میں آنکھوں ان بھی غفلت آج
   نہیں بھی شکیبا بیمار خاطرِ  ہی آج  

 گورکھپوری فراقؔٔ  :نام کا شاعر
  تشریح :-

 سے پہلے میں آنکھوں کی محبوب میرے کہ ہے کہتا وہ -ہے کررہا بیان کو رخی بے کی محبوب شاعر میں شعر اس 
 رخی بے کی اس تو آج مگر -تھا کرتا نہیں یاد زیادہ مجھے محبوب میرا بھی پہلے ہے رخی بے یعنی الپرواہی زیادہ

 -رہا ہو نہیں صبر سے دل میرے آج ہے پریشان بہت دل میرا سے وجہ اس ہے ہوئی بڑھی زیادہ بھی سے پہلے
 تو آج مگر -تھا ہوچکا عادی کا کرنے صبر پر رخی بے کی محبوب دل میرا رہا آ نہیں سکون کو دل میرے کیونکہ
 میرے آج مگر کرتا صبر پر بات اس بھی آج دل میرا کہ تھا یہ تو چاہیے -کردی حد میں کرنے رخی بے نے محبوب

 چین بے بہت دل میرا -رہا آ نہیں قرار کو دل میرے کہ -ہے والی پریشانی ایسی ہی بات آج -ہے نہیں صبروتحمل کو دل
 -ہے پریشان ہی بہت آج اور -ہے قرار بے و
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  نظم حصہ

 i) کا ارادوں نیک کے دل اور کا دل ہے خالق وہی
 کا دادوں باپ ہمارے اور ہمارا مالک وہی

 حمد :نام کا نظم
 لندھری جا حفیظ :نام کا شاعر

 تشریح:-
 کی تعاٰلی ہللا میں شعر اس شاعر. ہے مالک ور خالق کا چیز ہر وہی. دی بنا دنیا ساری سے لفظ ایک نے تعاٰلی ہللا

 پیداہوتا خیال جو میں دلوں ہمارے. ہے واقف سے ارادے ہر ہمارے تعاٰلی ہللا. ہیں رہے کر بیان حاکمیت اور وحدانیت
 اس چاہیےکہ لینا جان ہمیں تو کریں ارادہ کا کام نیک کسی میں دل ہم اگر. ہے ہوتا ہے سے مرضی کی تعاٰلی ہللا وہ ہے
 نیک کو بندوں پیارے اپنے وہ لئے اس. کرے سامان کا بخشش اپنی انسان کہ ہے چاہتا تعاٰلی ہللا تحریک کی کام نیک
 اور ہے مالک ہمارا تعاٰلی ہللا. ہے رہتا نکلتا راستے آسان لئے کے کاموں نیک ان اور. ہے رہتا کرتا تیار پر کرنے کام

 گی رہے ہمیشہ اور ہے سے ازل حاکمیت کی تعاٰلی ہللا غرض. بندےہیں کے اسی بھی بزرگ ہمارے

 ii) کا حیات چشمہ ،خشک خاک تھی اڑتی
 کا سےفرات پانی سے دھوپ تھا ہوا کھال

 انؔیس میر :نام کا شاعر
 شدت کی گرمی میں کربال میدان :نام کا نظم

 تشریح:-
 اور حرارت کی سورج کہ  ہیں۔ کرتے کشی منظر ہوئے کرتے بیان حال کا شدت کی گرمی میں کربال میدان میرانیس
 تھے۔ گئے کھ سو کےلب نہرعلقمہ سبب کے گرمی تھا آتا نظر سے طرح کی رات رنگ کا دھوپ سے تپش کی لو
 لگتا تھا دیا رکھ کرکے ختم کو اطمینان اور سکون کے زندگی نے زور کے گرمی تھی رہی اڑ خاک طرف چاروں

  تھا۔ رہا کھول سے حرارت اور گرمی بھی پانی کا فرات کہ تک یہاں ہے ہوگیا ختم ہی محور کا زندگی کہ  تھا۔

 iii)  الیا پر مرکز ایک کو  ہوؤں بکھرے کو ہوؤں بچھڑے
   آیا کر بن سورج میں جھرمٹ کی ستاروں اتنے

 پاکستان جیوے جیوے :نام کا نظم
 عالی الدین جمیل :نام کا شاعر

 تشریح:
 ان ُسراور کی سوچ کی ،ان آواز کی دھڑکن کی دل کے ان ہیں کرتے پیار سے وطن اپنے والے رہنے کے وطن پاک
 سنیں کچھ سے منہ ہمارے بھی جب لوگ -ہے کرتی دعا کی سالمتی کی وطن اپنے ہمیشہ ہمیشہ تال کی جذبے کے

 جب پر لبوں ہمارے -ہے لئے ہمارے وطن اور ھیں لئے کے وطن اپنے ہم -ہوگا ہی میں بارے کے پاکستان وہ تو گے
 اپنی اپنے لوگ کے صوبوں مختلف کے پاکستان -ہے ہوتا ھی لیے تیرے وہ وطن اے تو گا آئے ذکر کا کسی بھی

 ہیں رہی کر تعریف کی پاکستان لوگ تمام تو جائے کیا غور لیکن- ہیں گاتے نظمیں عالقائی
 لوگ سارے بہت اور  کھویا کو پیاروں اپنے کردیں قربان جانیں قیمتی اپنی نے لوگوں سارے بہت میں آزادی جدوجہد
 بکھرے تمام وہ نے اس تو بنا پاکستان جب لیکن گئے بچھڑ سے پیاروں اپنے لوگ سارے بہت ہوئے گھر بے سے گھر
 وجود کا پاکستان اور ہیں رہے کر بسر زندگی اپنی وہ جہاں  کیا مہیا گھر ایک کو لوگوں ہوئے بچھڑے تمام وہ ہوئے
 بہت لئے کے کرنے حاصل کو اس آیا کر بن سورج میں جھرمٹ کے ستاروں ہیں کتنے مال ہمیں سے مشکلوں انتہائی

  چاہیے کرنی کوشش ہمیں لئے کے سربلندی کی پاکستان ہمیشہ  گئیں دی قربانیاں ساری بہت گیا بہہ خون سارا

 iv) پٹ جھٹ دیں بھیج تصویر کی بیاہ مجھے
   کروٹ کس آپ ہیں بیٹھے کہ ہے دیکھنا یہ 

 فگؔار دالور :نام کا شاعر 
 شادی کی اونٹ :نام کا نظم

  تشریح :-
 ہے آئی خبر نئی میں اخبار -ہے کی شادی کی اونٹ خبر یہ اور ہے ملی خبر نئی ایک سے اخبار آج کہ ہے کہتا شاعر



 مصروف میں تیاریوں کی شادی اپنی خرم و خوش کر باندھ سہرا باقاعدہ اوراونٹ ہے ہورہی شادی کی اونٹ ایک کہ
 آپ کہ ہوں چاہتا دیکھنا یہ دیں بھیج تصویر کی شادی اپنی سے جلدی مجھے ہوئے دیتے مبارک کی شادی شاعر -ہے

 بعد کے شادی کہ ہوں چاہتا دیکھنا یہ میں تو ہیں ہوئے بیٹھے کروٹ کس آپ اور ہیں رہے لگ کیسے کر بن دولہا
 ہے جاتا ہو مختلف طرح کس وہ ہے جو انسان

 مجبور پر ماننے بات کی مالک اپنے اونٹ طرح جس ہے کیا استعمال پر طور کے استعارے لفظ کا اونٹ نے شاعر
 ہے ہوتا مجبور پر ماننے بات کی بیوی اپنی بھی شوہر طرح اسی ہے ہوتا

 غزل  حصہ
 i)  کا عطا بارگاہ اُس درماندہ میں

   ہے گئی ہو خطا ہوں گار گناہ
 موہانی حسرت :نام کا شاعر

 :تشریح
 ہللا جب ہے۔ کیا اشارہ طرف کی واقعے والے جانے نکالے سے جنت کو السالم علیہ آدم حضرت میں شہر اس شاعر
 درخت اس خبردار لیکن کھاؤ سے یہاں ہوں جہاں چیز جو کہا اور دیا بھیج میں جنت کیا پیدا کو آدم حضرت نے تعالیٰٔ
 اور ورغالیا کو السالم علیہ آدم حضرت نے شیطان ۔لیکن کھانا  مت پھل کا درخت کہااس یہ مطلب جانا مت  پاس کے
 میں باداش کی عدولی حکم نے تعالی ہللا ۔پھر لیا کھا پھل وہ نے انہوں کیا مجبور پر کھانے پھل ہوا کیا منع سے دھوکے

 بچھڑا سے دربار کے تعالی ہللا آدم یعنی میں کہ ہے کہتا شاعر گیا دیا بھیج پر زمین انہیں اور پڑا نکالنا سے جنت
 گنہگار ہم آج سے وجہ کی جس لیا کھا پھل کا درخت گئے کئے منع سے غلطی یعنی تھی گئی ہو غلطی ایک ہوں۔  ہوا
 مقام اصل میرا وہی ہوں چاہتا پہنچنا پر مقام اِسی کر چل پر حکم کے ہللا کے کر تالفی کی غلطی اس ہے۔میں گیا بن

 ہے۔

 ii)  کا محبت مزا بھی کو روح
   ہے ملتا سے ہمسایگی کی دل

 ُمرادآبادی جگر :نام کا شاعر
 تشریح:-

 چاہ کی ملنے سے اسی صرف کو شاعر مگر ہے۔ ملتا سے رخی بے ہے۔ کرتا رخی بے محبوب کا اس سے شاعر
 بھی پھر دیتا نہیں جواب سے جوشی گرم کا چاہتوں کی اس ہے۔ رہتا دور دور سے شاعر محبوب کا شاعر ہے۔ ہوتی

 میں ہے۔ نہیں قریب بھی کر رہ قریب میرے محبوب میرا کہ ہے کہتا شاعر ہے۔ رہتی چاہ کی ملنے سے کسی کو شاعر
 ہے ٹوٹتا دل میرا سے پروائی بے اور الپرواہی کی اس دیتا۔ نہیں ساتھ میرا وہ مگر ہوں چاہتا مالنا ساتھ اپنے اسے

 ساتھ کے اسی پل ہر میں ہے چاہتا یہی دل لئے اس ہے ملتا سے اسی بھی پھر دل کہ ہے محبت میری یہ مگر
 ہے کہتا شاعر یعنی ہو میں ہمسائیگی کی اس دل جب ہے آتا کب مزہ کا محبت کبھی روح کہ ہے رہا کہہ رہوں۔شاعر
 محبت بھی تب تو ہوا نصیب وصل جب بعد کے جدائی کڑی وہ اور ہے کرتا التفات نظر طرف کی آپ محبوب جب کہ

 دنیا کڑتے میں جدائی وقت ہر ورنہ ہے آتا مزا بھی کو
 نہیں مزہ کا زندگی کوئی بھی

 iii)  سواَِ سے پہلے ہے میں آنکھوں ان بھی غفلت آج
   نہیں بھی شکیبا بیمار خاطرِ  ہی آج  

 گورکھپوری فراقؔٔ  :نام کا شاعر
  تشریح :-

 سے پہلے میں آنکھوں کی محبوب میرے کہ ہے کہتا وہ -ہے کررہا بیان کو رخی بے کی محبوب شاعر میں شعر اس 
 رخی بے کی اس تو آج مگر -تھا کرتا نہیں یاد زیادہ مجھے محبوب میرا بھی پہلے ہے رخی بے یعنی الپرواہی زیادہ

 -رہا ہو نہیں صبر سے دل میرے آج ہے پریشان بہت دل میرا سے وجہ اس ہے ہوئی بڑھی زیادہ بھی سے پہلے
 تو آج مگر -تھا ہوچکا عادی کا کرنے صبر پر رخی بے کی محبوب دل میرا رہا آ نہیں سکون کو دل میرے کیونکہ
 میرے آج مگر کرتا صبر پر بات اس بھی آج دل میرا کہ تھا یہ تو چاہیے -کردی حد میں کرنے رخی بے نے محبوب

 چین بے بہت دل میرا -رہا آ نہیں قرار کو دل میرے کہ -ہے والی پریشانی ایسی ہی بات آج -ہے نہیں صبروتحمل کو دل
 -ہے پریشان ہی بہت آج اور -ہے قرار بے و

  



 

 (5                                                                   لکھیں خالصہ کا سبق ایک کسی -5 نمبر سوال
 i)مالی دیو نام  

 ii) استنبول

 مالی دیو نام 
 کی انسانیت ہی خلق حسن اور لگن سے کام -ہے کیا اجاگر کو عظمت کی محنت نے "الحق عبد مولوی" اردو بابائے
 رکھتا تعلق سے ڈھیڑ ذات نیچ اگرچہ -تھا مالی میں باغ کے آباد اورنگ درانی رابعہ مقبرہ مالی دیو نام -ہے معراج

 میراث کی ذات کسی خوبیاں جیسی حسن اور نیکی  -تھا مجسمہ خوبصورت کا اخالق اورحسن نیکی , سچائی مگر -تھا
 -تھا نگرانی زیر کی مصنف باغ کا مقبرہ -ہیں سکتی بن حصہ کا ذات ہر صالحیتیں اور خاصیتیں انفرادی یہ نہیں

 اپنے مصنف -گیا کیا سپرد کے دیو نام کام کا بنانے چمن سامنے کے بنگلے -تھا میں باغ احاطہ بھی مکان کا رہنے
 کرتا صاف کے پودے ایک ایک مصروف میں کام دیو نام -دیکھتا کو کام کے دیکھ نام سے کھڑکی موجود میں کمرے
 میں اس جب تھا ہوتا وقت اسی کام -ہوتا خوش اور دیکھتا سے رخ ہر کو پودے کے مڑ مڑ کرتا درست ڈول ڈالتا پانی
 نام مگر دیکھتا سے دلچسپی کو دیو نام کر چھوڑ کام اپنے مصنف اوقات اکثر -ہے بگاڑ کام مزا بے -لگے آنے لذت

 مضبوط توانا کو پودوں -کرتا طرح کی اوالد اپنی نگہداشت کی پودوں پیڑ مگن میں کام اپنے خبر بے سے اردگرد دیر
 جیسے ہوتا معلوم ایسا کرتا پیار کو ان بیٹھتا پاس دیکھتا سے توجہ کو پودے ایک ایک -ہوتا خوش کر دیکھ سبز اورسر

 جب اور کرتا جتن ہزار منگواتا دوائیں ساتھ کے فکر تو جاتا لگ کیڑا کو پودے کسی اگر -ہوں رہا کر باتیں سے ان
 ہی سے بوٹیوں جڑی کی باغ اپنے -تھی شناخت بھی کی بوٹیوں جڑی - آتا نہ چین اسے جاتا ہو نہ تندرست پودا تک
 صاف بھی خود -کرتا عالج مفت ہمیشہ یہ جاتے لے کر بال اسے یا آتے لوگ سے دراز دور -کرتا عالج کا بچوں

 ان بلکہ کرتا صاف فورا اسے آتا نظر بھی کچھ پتھر کنکر اور گھاس -رکھتا ستھرا صاف بھی کو چمن اور رہتا ستھرا
 کی پودوں آتی نہ نظر بھی چیز کوئی ایسی-رہتا لگا میں ستھرائی صفائی وقت ہر وہ کیونکہ آتی نہ نوبت کی چیزوں
 نے آپ فینسی خان عبدالرحیم داروغہ کے باغ -تھا رکھا بنا آئینہ چمن سارا بہار جھاڑ چھانٹ کانٹ سنچائی کیاریاں

 لیٹ میں سائے یا پیتے بیڑی جاتے بیٹھ مالی تو ہوتی ڈھیل کرواتے کام کے کر ڈپٹ ڈانٹ کو مالیوں اکثر سے مستعدی
 کی کام اپنے بس پرواہ کی صلے نہ خواہش کی تعریف نہ -آئی نہ نوبت کی کہنے کچھ کبھی کو دیو نام مگر -جاتے

 دیو نام مگر گئے مرجھا یا ہوگئے تلف پودے پیڑ بیشتر -پڑی ٹوٹ آفت میں باغ دوران کے سالی کہت مرتبہ ایک دھن
 بےمثل اس سینچتا کو پودوں اور التا کر ڈھونڈ کا پانی گھڑا ایک ایک سے دراز دور اور تھا رہتا بھرا ہرا چمن کا

 کا انعام کوئی پر پرورش کی اوالد کہ دیا کر انکار کر کہہ یہ پر جس کی پیشکش کی انعام نے مصنف پر کارکردگی
 نواب) الحسن سراج سید ڈاکٹر کام کا لگانے باغ میں آباد اورنگ نے نظام حضور حضرت اعلی -ہوتا نہیں مستحق

 سے مدت تھا نمونہ عمدہ کا تعمیر فن مغلیہ باغ کا درانی رابعہ مقبرہ -کیا تفتیش کو تعلیمات ناظم (بہادر جنگ یار سراج
 کے دیو نام صاحب ڈاکٹر -تھا آرہا نظر شاداب و سرسبز پھرسے بدولت کی صاحب ڈاکٹر -تھا پڑا سنسان اور ویران
 و تعلیم کی باغبانی فن نہ -تھا انداز وہی کا دیو نام بھی یہاں -گئے لے باغ شاہی سے مقبرے اسے -تھے دان قدر بڑے
 موجود مالی بیسیوں میں باغ شاہی -تھی جیت اصل کی اس لگاؤ سچا اور دھن کی کام بس ڈپلومہ یا سند کوئی نہ تربیت
 کا مکھیوں کی شہد اچانک کہ تھا مگن میں کام اپنے روز ایک -رہا بہتر سے سب بھی یہاں کام کا دیو نام مگر تھے

 موت  پر سر کے اس کہ ہوئی نہ خبر اسے کہ تھا مگن قدر اس میں کام اپنے دیو نام مگر گئے بھاگ مالی سب ہوا حملہ
 -ہوگئے رخصت سے دنیا ہی میں دھن کی کام دیو نام -گیا ہو دم بے کہ کاٹا اتنا کو غریب نے مکھیوں -ہے رہی منڈال
 بیر جالپا، حسد، غرور و فخر-تھا دھنی کا کام اور ہمدرد اخالق، خوش مزاج، عاجز بھاال، بھوال مزاج، سادہ دیو نام

 -ہے عظمت کی انسان میں خدمت کی خدا مخلوق -کرتا خدمت کی پودوں اور جانوروں انسانوں -تھا نہ علم کا ،دشمنی
 اور نیکی ہی پہنچانا تک کمال درجہ کو صالحیت اس ہے رکھی صالحیت کوئی نہ کوئی نے قدرت میں شخص ہر

 ہے بڑائی

 استنبول
 حملہ میں ء 672 بار پہلی نے مسلمانوں میں شہر اس -ھے قسطنطنیہ نام قدیم کا اس -ہے شہر ایک کا ترکی استنبول

 انصاری ایوب ابو حضرت میں اس -گئی لوٹ واپس ناکام فوج کی مسلمانوں بعد محاصرے کے سال سات لیکن -تھا کیا
 میں ء1452 ہوئے مدفون میں استنبول وہ اور ہوا انتقال کا ان دوران کے مہم اسی -تھے شریک بھی عنہ ہللا رضی

 کا مسلمانوں کو ء1453 مئی 29 اور کیا حملہ پر استنبول نے فاتح محمد المعروف ثانی محمد بیٹے کے نے ثانی مراد
 -کی ادا نماز وہیں اور ہوا داخل میں کرکلیسا اتر سے گھوڑے اپنے فاتح محمد سلطان بعد کے فتح -ہوگیا قبضہ مکمل
 سلیم -کروایا تعمیر معیار بلند ایک نے محمد سلطان -کیا اضافہ کا تعمیرات سے بہت میں اس نے حکمرانوں مسلمان
 اول محمود -کروایا مکمل کام کا مرمت اور مینار دو باقی میں ثالث مراد -بنوایا مینار دوسرا طرف کی شمال نے ثانی
 بیش اور الطعام دار وسیع ایک میں شمال, مدرسہ ایک ,فوارہ خوبصورت ایک ,رستہ سلطانی کا چھت میں ء1754نے
 لوہیں گول آٹھ کی لکھ کی آفندی عزت مصطفی خطاط مشہور میں عید کے  عبدالمجید سلطان -بنوایا خانے کتب قیمت

 تعمیر فن کے ترکوں مسجد یہ -ہے جاتا کہا شہر کا مساجد اسے -ہیں مساجد سو پانچ تقریبا میں استبول  -گئی کی نصب



 کتابیں قلمی الکھ ایک میں خانے کتب اس -ہے ملحق اس خانہ کتب بڑے ایک -ہے مرقع حیسن کا پسندی نفاست اور
 ہے محفوظ ذخیرہ بڑا سے سب  کا مخطوطات اور ہیں

 میں کانفرنس استنبول -تھا گیا استنبول پر دعوت کی حکومت لئے کے شرکت میں کانفرنس اسالمی طب تیسری مصنف
 -تھا کیا نے ڈوگراباچی پروفیسر ڈاکٹر سربراہ کے یونیورسٹیوں تمام کے ترکی اور دوست کے مصنف ہو انتظام کا

 استنبول کر لے ساتھ کو دوستوں اپنے بعد کے کانفرنس -تھے میزبان ہمارے وزیراعظم کے ترکی کہ ہے کہتا مصنف
 کاپی پ تو نے ہم پھر سے وہاں -رہی نہ انتہا کی خوشی اور حیرت کی سب تو پہنچے سلیمانیہ -گیا نکل کرنے سیر کی

 سب -پڑھی کر مل عصر اور ظہر نماز نے ہم میں مسجد اس -آگئے احمد سلطان مسجد ہم بعد کے اس -کی سیر کی
 ہمیں بعد کے دینے حاضری پر مزار- پہنچے دینے حاضری پر مزار کے انصاریٔ  ایوب ابو حضرت ہم میں آخر سے

 تھا کرنا سفر ذریعے کے جہاز والے جانے ادنا کر لے سامان سے میدان ہوائی اتاترک

  



 

 15)                                                -لکھیے مضمون پر ایک کسی سے میں عنوانات گئے دیئے
 زندگی دیہاتی 

 خصوصیات اپنی کی زندگی دیہاتی -ہے آتا میں وجود معاشرہ کا ملک کسی سے ملنے کے دونوں ان دیہات یا شہروں
 آبادی صد سترفی کی پاکستان ہیں بھی پہلو تاریک اور ہیں بھی پہلو روشن کے دونوں اپنی کی زندگی شہری اور ہیں
 کے ان اور ماحول کا زندگی شہری تو یہاں -ہیں رہتے میں شہروں لوگ فیصد تیس صرف جبکہ ہے رہتی میں دیہات
 کی زندگی شہری اور دیہاتی -ہیں الگ الگ بھی مسائل کے دونوں اور ہے ہوتا مختلف سے دوسرے ایک سہن رہن
 اصل اپنے کو فطرت -ہے ہوتی فراوانی کی فطرت حسن میں دیہات - ہیں مختلف سے دوسرے ایک بھی سہولیات
 نے خدا دیہات "کہ ہے مقولہ مشہور ایک کا انگریزی -نہیں جگہ کوئی اور بہتر سے گاؤں تو ہو دیکھنا میں روپ

 اس مناظر یہ -ہیں ہوتے دید قابل ناظر منظر کے شام اور صبح کی دیہات پر طور خاص -"نے انسان شہر اور بنائے
 درخت دار سایہ بھرے ہرے کھیت ہوئے لہلہاتے -جائے چال دیکھتا انسان کہ ہے چاہتا دل کہ ہیں ہوتے فریب دل قدر
 یہ -ہے ہوتا سکون پر بہت ماحول کا دیہات ہے بڑاعطیہ بہت کا قدرت لئے کے والوں گاؤں ہوا تازہ اور فضا کھلی
 رخ کا دیہاتی بالعموم میں تالش کی سکون کر اکتا سے زندگی پرور ہنگامہ کے شہر لوگ کے شہر ہے چیز خداداد
 میں مکانات سادہ اور فضا کھلی لوگ دیہاتی -ہے ہوتا مندانہ صحت اور ستھرا صاف ماحول کا دیہات -ہیں کرتے

 زیادہ نسبت کی لوگوں شہری وہ کہ ہے وجہ یہی -ہیں کھاتے غذا خالص ہوا تازہ -ہیں کرتے مشقت و محنت -ہیں رہتے
 ہوتا نہیں ریاکاری بناوٹ میں زندگی کی ان -ہیں ہوتے اورمخلص سادہ بہت لوگ دیہاتی -ہیں ہوتے مند صحت اور توانا
 محبت خود میں لوگوں کے گاؤں -ہیں رہتے شاکر و صابر پر قسمت اپنی وہ ہیں ہوتے پسند کفایت لوگ -ہے ہوتی نہیں
 -ہے ہوتا خاندان ایک گویا گاؤں پورا -ہیں ہوتے شریک کے برابر میں درد دکھ کے دوسرے ایک وہ ہے ہوتی زیادہ

 ملنسار بہت لوگ کے گاؤں -ہے جاتا سمجھا خوشی کی سب خوشی کی شخص ایک غم کا سب کو غم کے شخص ایک
 سے کاہلی اور سستی لوگ -ہیں کرتے توازو خاطر کی اس کر بڑھ سے استطاعت اپنی وہ -ہیں ہوتے نواز مہمان اور

 ہیں ہوتے عادی کے مشقت و محنت سخت وہ ہیں ہوتے دور کوسوں
 سب کا زندگی دیہاتی -ہیں ہوتے فقیر کے لکیر بالعموم لوگ کے دیہات -ہیں ہوتے محروم سے برکتوں کی اس اور
 لوگ کے دیہات -ہیں ہوتے محروم سے برکتوں کی اس اور روشنی کی علم لوگ یہ -ہے جہالت پہلو تاریک سے

 کمائی کی پسینے خون اپنے وہ -ہیں کرتے پابندی تک حد ناجائز کی رواج و رسم وہ -ہیں ہوتے فقیر کے لکیر بالعموم
 بہت میں حصول کے زندگی ضروریات اپنی کو لوگوں کے دیہات -ہیں کرتے برباد میں رسموں فضول کی شادی بیاہ
 آمدورفت ذرائع -ہیں کرتے ٹوٹکے ٹونے عالج کا بیماری اکثر لوگ -ہوتی نہیں سہولیات طبی -ہے پڑتی اٹھانی دقت

 ہیں ہوتے دور سے اداروں کے کرنے نافذ قانون اور پولیس دیہات اکثر -ہوتی نہیں بھی سہولت کی
 بہترتعلیم سے بہتر کو بچوں اپنے انھیں -ہیں ہوتے یافتہ تعلیم لوگ شہری -ہیں ہوتی عام سہولتیں تعلیمی میں شہروں
 طبی میں شہروں -ہیں ہوتی دستیاب بآسانی زندگی مزوریات عام میں اورشہروں ہیں ہوتے میسر مواقع کے دلوانے

 بہتر میں شہروں -ہیں ملتے ہی میں شہروں تر زیادہ بھی مواقع کے کاروبار اور عظمت ہیں ہوتی میسر بھی سہولیات
 لوگوں اور ہیں ہوتے ادارے فنی و سنعتی دیگر اور فیکٹریاں کارخانے میں شہروں -ہیں ہوتے میسر آمدورفت ذرائع

 سینما پارک، -ہیں ہوتی میسر بھی سہولتیں تفریحی کی قسم مختلف میں شہروں -ہیں ملتے مواقع کے روزگار کو
 طرح کی دیہات ماحول کا شہر -ہیں بہالتے دل اپنا سے تفریحات ان تو ہیں جاتے اکتا سے کام لوگ جب -وغیرہ

 سب ان -ہے رہتی کسیف دھوۓ کے کارخانوں آلودہ اور بوجھل سے شور کے ٹریفک ہوا کی یہاں ہوتا نہیں پرسکون
 رہائش میں چہروں -کرتے نہیں کام سے دلجمعی وہ -ہیں آتے میسر ہی کم لمحات کے سکون کو شہریوں  سے چیزوں
 کے کمی کی پانی میں شہروں -آتی نہیں میسر سہولتیں رہائشی مناسب سے لحاظ کے آبادی -ہے ہوتا سنگین مسئلہ کا
 ہوتے عادی کے نمائش و نمود اور تکلف بالعموم میں سہن رہن اپنے لوگ شہری -ہے پڑتا کرنا سامنا بھی کا مسائل

 ایک اور ہمدردی باہمی یہاں -ہے ہوتا عالم کا نفسی نفس عجب -ہے ہوتی کی قسم کی مشینوں زندگی کی شہروں -ہیں
 پرزے کل کا شخص ہر -ہے ملتا کم موقع کا بیٹھنے مل اور فراغت -ہے ہوتا ہی کم احساس کا درد دکھ کے دوسرے
 اور روشن کے ایک ہر -ہیں خصوصیات اپنی اپنی کی  زندگی شہری اور دیہاتی الغرض -ہے آتا نظر رواں طرح کی
 مسائل کے زندگی شہری اور جائے دی توجہ بھی طرف کی ترقی دیہی کہ -ہے کی امر اس ضرورت -ہیں پہلو تاریک
  سکیں بن باعث کا خوشحالی و ترقی کی قوم و ملک کر مل دونوں شہر اور دیہات ہمارے تاکہ -جائیں کیے حل بھی

 ہے نعمت ہزار تندرستی
 ہے کرتی ہموار راہ کی کامیابی سے ناکامی اور کشادگی سے تنگدستی تندرستی۔

 ہے ضروری صحت اچھی لیے کے صالحیتوں دماغی و ذہنی اعلی
 ہے ضروری مشقت جسمانی اور ورزش لیے کے صحت اچھی
 استعمال تعمیری اور مثبت کا صالحیتوں جسمانی و ذہنی اعلی

 ہے۔تندرستی ہوتا بیمار انسان جب ہے آتی وقت اس کو انسان قدر کی نعمت اس ہے۔ نعمت ایک کی تعالی ہللا تندرستی
 رہ کامران و کامیاب میں دنیا وہی ہیں ماالمال سے نعمت اس لوگ جو ہے۔ نعمت خاص ایک ہوئی دی کی تعالی ہللا



 کا قارون پاس کے آدمی بیمار مگر ہے۔ جاسکتا کیا گزارا کرکے محنت بھی میں غربت سے تندرستی ہیں۔ سکتے
 الکھوں بھی سے دولت تندرستی ہے۔ ترستا کر دیکھ دیکھ اسے وہ ۔ نہیں کا کام کسی لئے کے اس تو ہو بھی خزانہ
 دونوں کی آدمی بیمار لیکن سے جسم کبھی ہے پڑتا کرنا کام سے دماغ کبھی میں زندگی کو انسان ہے۔ بہتر درجے

 ہے پڑتا ہونا محتاج کا دوسروں اسے ہے۔ رہتا کڑھتا پر قسمت اپنی بیٹھا وہ ہیں۔ ہوتی ہوچکی کم طاقتیں
 انسان بھی بہار تو ہو نہ تندرستی لگتا۔ نہیں اچھا بھی کچھ ورنہ ہے۔ مزہ کا پہننے اور پینے کھانے تو ہی میں تندرستی
 نہیں کی کام کسی بغیر کے تندرستی دلچسپیاں تمام کی دنیا ہے۔ بیکار لئے اس بھی فضا پر وادی ہے۔ خزاں لئے کے

 ،فلسفی دان سائنس مشاہیر، قومی بڑے بڑے کے دنیا ہے۔ عالمت کی دماغ مند صحت ایک جسم مند صحت ایک
 جسم ۔ ہیں ہوتے تندرست جسم اور دماغ کے ان ۔ ہیں دیتے سرانجام فرائض اپنے ہی میں تندرستی سب انجینئر ،ڈاکٹر،

 ہوگا تندرست بھی دماغ تو گا ہو تندرست
 ساتھ کا محنت اور تندرستی کیونکہ کترائے نہ سے محنت چاہیےتو کرنا تندرست اور مند صحت کو آپ اپنے انسان اگر
 ہے یہ وجہ کی اس ۔ بیمار باوجود کے ہونے امیر شہری اور ہے رہتا مند صحت باوجود کے ہونے غریب دیہاتی ہے۔
 ڈاکٹر ہیں۔ گھیرتی اسے بیماریاں مختلف ہے۔ سمجھتا شان کوکسر محنت ۔ کرتا نہیں کام کوئی اور ہے پیتا کھاتا امیر کہ
 سمجھتا وہ ہیں۔ ہوتی الحق سے وجہ کی کرنے نہ محنت اسے بیماریاں یہ ہے۔ کرتا خرچ پیسہ اور ہے۔ جاتا پاس کے

 ہے ناممکن لیکن گا لے خرید صحت سے دولت وہ کہ ہے
 ۔ ہے ضروری لئے کے صحت کھیل ،کوئی سواری،باغبانی ،گھوڑا سیر کی صبح ہے۔ الزمی لئےورزش کے صحت
 بھی سیر کی صبح ہے۔ کرتا محسوس کو آپ اپنے تروتازہ وہ تو ہے۔ پڑھتا نماز ہے۔ اٹھتا سویرے صبح انسان جب
 ورزشیں کی قسم مختلف ہے۔ ضروری بہت لیے کے صحت بھی غذا متوازن ہے۔ مفید بہت لئے کے صحت انسانی
 انسان اور ہیں۔ کرتے کام اپنا سے طریقے درست نظام تمام کے جسم رہتاہے۔ چست جسم کا انسان ۔ ہیں ضروری
 کچھ نہ کچھ اسے کہ ہے بنائی ایسی ہی ساخت کی جسم کے انسان نے تعالی ہللا ہے۔ رہتا مند صحت اور تندرست

 چاہیے لینا بنا معمول کو ورزش کو انسان لئے کے صحت لئے کے تندرستی چاہیے۔ کرنی محنت
 گردو سے جسم تاکہ ہے ضروری وضو پہلے سے نماز ہے۔ رکھتا خیال خاص کا تندرستی کی پیروکاروں اپنے اسالم
 ضروری صفائی کی لباس اور جسم لئے اس ہے۔ جاتی ہو ورزش خاصی اچھی بھی سے نماز جائے۔ ہو صاف غبار

 ہیں۔ کرتے تقاضا کا مشقت و محنت بھی حج طرح اسی ہے۔ کرتا بحال کو تندرستی کرکے اصالح کی معدے روزہ ہے۔
 گوشت کا جانوروں جن چنانچہ ہیں۔ کرتی خراب کو تندرستی ہماری جو ہے دیا قرار حرام کو غذاؤں ایسی میں اسالم
 چاہیے۔ کرنا انتخاب کا غذا ستھری صاف اور اچھی کو ۔انسان ہیں گئے دیے کر حرام وہ ہے۔ پہنچاتا نقصان کو جسم

 پیے پانی تازہ اور
 کہ ہے مبارکہ حدیث کی وسلم علیہ ہللا صلی اکرم نبی:

 ساتھ کے وضو کے نماز ہر انہیں میں تو گئی، ہو معلوم مشکل کو امت میری بات یہ کہ ہوتا نہ خیال یہ مجھے اگر
 دیتا حکم کا کرنے مسواک

 کی ،بالوں کرنا خراش تراش کی ،ناخنوں مارنا چھینٹے کے پانی تازہ پر آنکھوں چاہیے، کرنا غسل روزانہ کو انسان
 اور اخالقی کو انسان ہیں۔ شامل میں لوازمات کے تندرستی بھی رکھنا ستھرا صاف کو ماحول اور ،لباس صفائی
 حسد کینہ، کو دل ہے۔ ضروری نہایت لیے کے تندرستی کی انسان کہ چاہیے رکھنی صفائی اور پاکیزگی روحانی

 چاہیے رکھنا پاک سے غبار اور ،بغض

 فائدے کے علم   
 ہیں کے کرنا حاصل واقفیت سے چیز کسی یا کرنا ادراک کا چیز کسی جاننا، پہچانتا، آگاہی، معنی لفظی کے علم

 کو انسان ہی سے وجہ کی علم اسی اور ہوا عنایت سے طرف کی تعالیٰٔ رب کو انسان جو ہے مرتبہ بڑا بہت ایک علم
 اور فضیلت پر فرشتوں کو انسان ہی سے وجہ کی اس .ہے طاقت بڑی بہت ایک علم .ہے گیا کہا المخلوقات اشرف
 بہترین کی دماغ و دل کو انسان نے تعالی ہللا .گیا کیا فائز پر خالفت منصب انسان بدولت کی ہی علم .ہے ملی برتری

 ہے رہتا کرتا تحت منزلیں کی ارتقا مسلسل انسان ہوئے التے کار بروئے کو صالحیتوں ان .ہے نوازا سے صالحیتوں
 میں علم کو وسلم علیہ ہللا صلی اکرم رسول نے تعالی ہللا .ہے گیا دیا زور پر فضیلت اور اہمیت کی علم میں مجید قرآن

 .ہے دیا حکم کا دعا کی اضافے

دنیِ  َربِ  لما ِ ز   ع 
 "فرما اضافہ میں علم میرے ! رب اے"

 .ہے ہوتا سے (پڑھیے) اقرا آغاز کا اس .ہوئی نازل وحی پہلی سے سب جو پر اکرمٔ  رسول
 :ہے ہوتا ارشاد .ہے گیا دیا زور بہت پر فضیلت و اہمیت کی علم بھی میں حدیث

 ".ہے فرض پر وعورت مرد مسلمان ہر کرنا حاصل کا علم"
 :فرمایا ارشاد پھر

 ."ہے کردیتا آسان راہ کی جنت لئے کے اس ہللا ہے، کرتا اختیار راہ کی کرنے حاصل علم شخص جو"
 "تک لحد سے مہد کرو حاصل علم" :ہے ہوتا ارشاد میں حدیث اور ایک

 "ہیں وارث کے نبیوں عالم" :فرمایا ارشاد میں حدیث اور ایک



 ."کرے حاصل کو اس پالے، بھی جہاں اسے وہ ہے، میراث گمشدہ کی مومن حکمت" :ہے نبوی ِ حدیث
 :فرمایا میں بارے کے علم نے علیِ  حضرت

 تو دولت کیونکہ .دی دولت کو جاہلوں اور کیا عطا علم ہمیں نے اس کہ ہیں راضی پر تقسیم اس کی تعالی ہللا ہم"
 ".نہیں زوال کو علم اور گی ہوجائے فنا عنقریب

 آگاہی و عرفان دماغ و دل کے انسان اور ہیں ہوتے دور اندھیرے کے جہالت سے جس ہے، روشنی اور نور ایسا علم
 سیکھتا فرق میں اس .ہے سیکھتا کرنا تمیز میں شر و خیر اور باطل و حق انسان طفیل کے علم.ہیں ہوتے منور سے

 طرز اور سہن رہن کے انسان سے وجہ کی علم اور ہیں ہوتی پیدا صالحیتیں خوابیدہ کی دماغ و دل بدولت کی علم .ہے
 دلی فراخ بجائے کی نظری تنگ اور تعصب سے وجہ کی علم میں انسان.ہے ہوتی پیدا شائستگی وہ تہذیب میں زندگی
 بجائے کی اللچ اور حرص عجزوانکساری، بجائے کے نخوت و غرور ایثار، بجائے کے غرضی خود ، رواداری اور

 ہیں ہوتے پیدا اوصاف جیسے اخوت اور محبت بجائے کے نفرت اور اورحسد قناعت و صبر
 اور الزوال دولت کی علم لیکن ہے زوال کو دولت و مال کا دنیا .ہے نہیں فنا کو دولت اس .ہے دولت الزوال ایک علم
 دولت کی علم.ہے بڑھتی سے کرنے خرچ دولت کی علم لیکن ہے گھٹتی سے کرنے خرچ دولت کی دنیا .ہے فانی غیر
 دولت کی علم لیکن .ہے کرسکتا نہیں حاصل سکون و اطمینان روحانی انسان سے دولت کی دنیا .سکتا نہیں چرا کوئی
 حاصل برتری پر دولت و مال کو علم .ہے کرتا حاصل سکون روحانی سے انسان .ہے بخشتی جال کو زندگی انسانی

 انسان کہ ہے کرشمہ کا ہی علم یہ .ہے رہا کر مسخر کو قوتوں بڑی بڑی کی کائنات انسان بدولت کی علم سائنسی .ہے
 انسان کہ ہے فیض کا ہی علم یہ .ہے رہا کر حکمرانی پر فضاؤں وصیت اور سمندروں ہوئے بپھرے پہاڑوں، فلک سر

 ہے بدولت ہی کی سب یہ .ہے رہا کر دو و تگ لئے کے تسخیر کی سیاروں دوسرے اور .ہے چکا رکھ قدم پر چاند

  



 

 جوابات کے سواالت گئے دئے نیچے اور پڑھئے سے کوغور عبارت ذیل ۔درج7نمبر سوال
                                                                                                                                             -دیجئے

  10) 
 تھا جاتا رکھا نہیں روا کرنا تجاوز سرمو سے جس دستور قدیم کا نگاری خیریت و پرسی مزاج آداب و القاب نے غالب
 دیے چھوڑ تھے پابند کے ترتیب انکی اور کے نقادوں مگر تھے نہ ہیں لکھتے باتیں یہ نہیں بات یہ کردیا ترک بالکل
 مرزا جان کی جان میری تو کا بات اس صاحب پیرومرشد پرور بندہ تو تھے لکھتے کبھی تھے دیتے کر شروع اور
 اور سالم دعا طرح اس نے نے طلبی جواب تیری ڈاال مار یا ہو چاہتے کیا تم صاحب شروع سے طرح اس خط غالب

 تھی تھی نہ پابندی کوئی بھی میں کرنے تحریر تعریف اور نام

 i) ؟ ہیں کیا اجزاء حصے ضروری کے خط میں خیال کے آپ
 جواب:

 .ہیں حصے ضروری کے خط آداب و القاب

 ii) ہے؟ کیسی زبان کی خطوط کے غالب
 جواب:

 دیتے کر شروع لکھنا مضمون سے سطر پہلی بس تھے دیے چھوڑ بالکل  آداب و القاب وہ ہے دی جدت نئی کو نگاری
 تھے

 iii) ؟ ہیں کیا خصوصیات چند کی نگاری مکتوب کی غالب
 جواب:

 پابند کے ترتیب اور ے قائد پرانے اور تھا چھوڑدیا دستور قدیم کا خیریت و پرسی مزاج اور آداب و القاب نے غالب
  تھے نہیں

 iv) ؟ تھا کیا نگاری مکتوب دستور قدیم
 جواب:

 جن ترتیب کی ان دستوراور قدیم کا نگاری خیریت و پرسی مزاج آداب و القاب تھا شامل میں نگاری مکتوب دستور قدیم
 تھا جاتا سمجھا محال لکھنا خط بغیر کے

 v) ؟ ہے جاتا لکھا کیوں خط
 جواب:

 دیا پیغام کر لکھ خط تو ہو دینا پیغام کوئی جاسکے پوچھا احوال حال کا شخص دوسرے تاکہ ہے جاتا لکھا لیے اس خط
 ہے جاتا لکھا ہاتھ میں بارے کے پوچھنے خیریت کی اگلے اور میں بارے کے خیریت اپنی اور جائے

  



 5)                        ہو۔ "مکاری کی گیدڑ" عنوان کا جس لکھیے کہانی ایک     ۔8 نمبر ال
: 

 یا   
 5)                     مکالمہ      ۔8 نمبر سوال

: 

  



 

 5)                                                                                -کیجیے درستی کی جملوں -9نمبر سوال
 یا  

 5)                                                   کریں تکمیل کی االمثال ضرب ذیل درج -9نمبر سوال

  



 
 


