
10th Grade Sargodha Board  

URDU 

2018  

 Group A  

MCQ SECTION 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 
  



 

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

سے                                                                                                                               

(10  

 حصہ نظم

دل کا اور دل کے نیک ارادوں کاوہی خالق ہے   

اور ہمارے باپ دادوں کا وہی مالک ہمارا   
 متن حواِلہ:-

 حمد :نام کا نظم
 جالندھری حفیظ :نام کا شاعر

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

 پیداہوتا خیال جو میں دلوں ہمارے. ہے واقف سے ارادے ہر ہمارے تعاٰلی هللا. 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 هللا وہ ہے
 نیک کو بندوں پیارے اپنے وہ لئے اس. کرے سامان کا بخشش اپنی انسان کہ ہے چاہتا تعاٰلی هللا تحریک کی کام نیک
 اور ہے مالک ہمارا تعاٰلی هللا. 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 هللا غرض. بندےہیں کے اسی بھی بزرگ ہمارے

 میں خاموش تربت تیری ہنگامہ کوئی ہے
 میں آغوش اس تازہ قوم ایک ہے رہی پل

 اقبالؒ  محمد عالمہ :نام کا شاعر
 عبدهللا بنت فاطمہ :نام کا نظم

 تشریح:-
 آزادی کی قوم سلمان جان اپنی نے تو فاطمہ کہ ہیں۔ کہتے ہوئے کرتے پیش تحسین خراج بہترین کو فاطمہ اقبال عالمہ
 میں دیکھنے فاطمہ ہیں فرما آرام میں قبر اوراب کردیا پیش نذرانہ کا جان اپنی خاطر کی آزادی دی۔ کر قربان لیے کے
 اور کام تیرے ہوئے کئے میں عمری کم فاطمہ ہے۔ ہوا چھپا شوروغل کوئی اندر کے اس لیکن ہے قبرخاموش تیری تو
 ہمارے جو ہے۔ شخصیت کی آپ یہ ہے۔ رہی کر پیدا جذبہ کا آزادی اندر ہمارے کر بن ہے رہنما ہماری روح تیری اب

 ہے رہی کر پیدا ولولہ اور جوش نیا ایک کا آزادی میں دلوں

 لہو کا جس میں خاشاک آگ ہے لہرکھاتا
  بو و رنگ سیل ہے جاتی بن آنچ کی دل کے جس

 آبادی ملیح جوش :نام کا شاعر
 کسان :نام کا نظم

 تشریح:-
 کوڑے اور پھونس گھاس خون کا اس کہ ہے ہوتا عادی کا مشقت و محنت قدر اس کسان ہیں کہتے شاعر میں شعر اس
 دیتا کر ایک پسینہ خون کہ ہے کرتا مشقت و محنت قدر اس میں کھیتوں اپنے وہ ہے۔یعنی لہراتا میں رگوں کی کرکٹ
 کہ ہے یہ مراد ہے۔ ہوتا شامل بھی لہو کا اس میں پسینے اس تو .ہے بہتا پسینہ کا اس اور ہے کرتا محنت وہ جب ہے۔
 محنت سخت کی ۔کسان.ہے جاتی بن سیالب کا خوشبو و رنگ آگ یعنی آنچ کی دل کے ہےکسان کرتا محنت زیادہ بہت

 لہلہاتی سے محنت کی ہی کسان فصلیں .ہے ہوتی میسر وخوشبو رنگت کو پھلوں فصلوں،پھولوں، سے وجہ کی
 پر اس ہنر سارا اپنا ہیں۔وہ سےپکتے مشقت کی اسی پھل اور ہیں کھلتے سے بھال دیکھ اور نگرانی کی اسی ہیں،پھول

 ہے کرتا استعمال

  طرح کی وظیفے میرے کب ہوں رہتا سوچتا
 خیال کو حکومت ہے آتا کا بدحالی کی اس

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

 تشریح:-
 ایسی میں سڑک اس کہ ہے کہتا شاعر -ہے کرتا اختیار انداز طنزیہ ہوئے سناتے حال کا سڑک میں شعر اپنے شاعر

 اور کھائیوں ان مگر -ہے سکتا ہو دفن میں ان ہی بعد کے مرنے آدمی کہ ہیں غار بڑے بڑے ایسے اور ئیاں کھا
 ہے جاتا کیا دفن کو انسان بعد کے مرنے میں جن گھڑے ایسے -ہیں رہے ال میں استعمال اپنے لوگ زندہ کو غاروں

 ہے موجود سڑک والی گڑھوں ایسے لیے کے پھرنے چلنے کے لوگوں زندہ



 ہو خراب بالکل آہستہ آہستہ یہ کہ ہے رہا کہہ یہ اور ہے رہا کر تنز گہرا ایک پر پھوٹ ٹوٹ کی روڈ گودام مال شاعر
 نہ چالتا نہیں کو گاڑی اپنی سے خوشی پر اس کوئی ہیں کھڑے جگہ جگہ پہ اس ہے چکی ٹوٹ زیادہ اتنی ہے چکی
 ے کر دیان کب طرف کی پھوٹ ٹوٹ کی اس طرف کی اس حکومت کہ ہوں رہا سوچ میں اب ہے آتا پیدل طرف اس

 گی رہے کرتی پوشی چشم بھی سے اس طرح کی وظفے میرے یا گی

 غزل  حصہ
  سے ازل ہے مقدر کا چراغوں تو جلنا

 ہیں جلے نہ ہیں بجھے کہ ہیں کنول کے دل یہ
 جعفری ادا  :نام کا شاعر

 تشریح:-
 لکھا جلنا ہمیشہ میں قسمت کی چراغ کہ ہیں کہتے ہوئے کرتے موازنہ کا دل کے عاشق اور چراغ شاعرہ میں شعر اس
 ذمہ کے چراغوں کام کا جلنے نے تعالی هللا سے وقت اس ہے ہوئی تخلیق کائنات یہ سے جب کہ ہیں کہتی شاعرہ-ہے
 رہتے جلتے خود مگر ہیں کرتے مہیا روشنی کو دوسروں یعنی ہیں رہے دے انجام بخوبی کام یہ وہ اور ہے دیا لگا

 عشق میں چراغ کے دل میرے مگر- نہیں بات معمولی کوئی دینا جال کو ذات اپنی لئے کے فائدے کے دوسروں -ہیں
 پر طور پورے اور سکا نہیں بجھ پر طور مکمل لئے اس ہے کیا روشن نے هللا شعلہ یہ -بھڑکتا نہیں شعلہ کا حقیقی

 ہے گیا رہ کر الجھ میں غموں انسان کیونکہ سکا دکھا نہیں لئے اس تاب و آب اپنی
 جل نہ دل کا اس -ہے دوچار سے کیفیت ہی ایسی بھی دل کا شاعرہ -کیا نہیں انتظام کا جلنے کے کنول کے دل نے اس

 ہے ہوا بجھا پر طور مکمل ہی نہ اور ہے رہا

وحشی دل سکون کہ ہے یہ بات  ِِ  مقام    کا   
 نہیں بھی صحرا ،وسعتِ  نہیں بھی زنداں کنج

 گورکھپوری فراق :نام کا شاعر
 تشریح:-

 دل کے اس ہوجائے مبتال میں مرض اس جو ہے۔ نہیں عالج کوئی کا مرض کے عشق کہ ہے کہتا شاعر میں شعر اس
 جائے بن وحشی دل کا اس کہ جائے ہو گرفتہ دل تک حد اس انسان میں محبت کی محبوب اگر آتا نہیں قرار کہیں کو
 قید جائے دیا کر قید بھی میں زنداں کو دل وحشی ایسے ہے۔ ناممکن ملنا قرار اور سکون کو دل وحشی ایسے پھر

 والے ہونے بےقرار میں یاد کی محبوب وہ ۔ ہوسکتا نہیں حاصل قرار کو تڑپ کی اس تو جائے۔ کردیا بند میں خانے
 ہے آتا قرار میں وسعتوں کی صحرا اسے ہی نہ ہے بنتا قید کی زندان تو نہ ٹھکانا کا دل وحشی

 ملتا نہیں کبھی جو بھی کے مل
  ہے ملتا سے اسی دل، کر ٹوٹ

 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
 رہوں 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

 

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

 پسند آنا پر فورم پلیٹ پبلک وہ تھے گھبراتے سے شہرت صاحب مرزا خود دراصل (الف 
 کرتے کام نیاز بے سے پروا کی صلے نہ تمنا کی ستائش تھے کرتے کام تھے کرتے نہیں

 م کا فرمائشی تھا ہوتا کرنا کام نے انہوں لیے اس تھے کرتے کام لئے کے تسکین اپنی تھے
 رسالے کے عبدالقادر سر پہلے سال پچپن سے اب نے انہوں کیے نہیں عمر ساری نے انھوں

 نہیں پر فرمائش کی صاحب شیخ مگر لکھیں مضمون میں محسن
 دہلوی احمد شاہد :نام کا مصنف

 سعید محمد مرزا :نام کا سبق
 معنی کے الفاظ:

 تعریف    :ستائش



 انعام         :صلے
 الپرواہ        نیاز بے

 تشریح:-
 حاصل تعلیم سے کالج گورنمنٹ نے صاحب ۔مرزا ہوئے پیدا میں گھرانے امیر ایک کے شرفاء کی دلی صاحب مرزا
 انہیں تھے والے کرنے کام خاموش ایک ۔مرزامحمدسعید گئے کر انتقال میں گمنامی شخص قابل ہی نہایت ایک کی
 کو شاگرد اپنے یاسمین ناول ۔پہال تھا نہ پسند انہیں آنا پر فارم پلیٹ پبلک تھا عشق سے کام ۔اپنے تھا نہ پسند شہرت

 میں الہور کالج گورنمنٹ اور گڑھ ۔علی پائی تعلیم سے کالج گورنمنٹ الہور نے صاحب ۔مرزا دیا دے بالقیمت
 پبلشر ایک دفعہ ایک تھے۔ شامل تاج علی امتیاز اور بخاری پطرس میں شاگردوں کے ۔ان رہے پروفیسر کے انگریزی
 حقیقی اپنا میں بھی تو دیں دے بھی ہزار دس یا پانچ آپ کہا میں مزاج ٹھنڈے ۔اپنے آیا لکھوانے سے اُن دہلی سے الہور

 سکتا لکھ نہیں ناول کر چھوڑ وباطنیت مذہب کا

 بھاگ مالی سب ہوئی۔ یورش کی مکھیوں کی شہد کہ ہوئی بات کیا کہ معلوم نہ دن ایک (ب
 لگا میں کام اپنے وہ ہے۔ رہا ہو کیا کہ ہوئی نہ بھی خبر کو دیو گئے۔نام چھپ کر بھاگ

 جھکڑہ ناک غضب کا مکھیوں ہے۔ رہی کھیل پر سر کے اس قضا کہ تھا معلوم کیا رہا۔اسے
 دی دے جان میں اسی ۔آخر.گیا ہو دم بے کہ کاٹا اتنا کاٹا پڑا۔اتنا ٹوٹ پر غریب اس

 دیومالی نام :نام کا سبق
 عبدالحق مولوی :نام کا مصنف

 معنی کے الفاظ:
 حملہ         یورش
 موت           قضا

 ہونا میں غصے  ناک غضب
 بغیر کے دم         دم بے

 تشریح:-
 صلے اسے تھا۔نہ کرتا طرح کی اوالد اپنی حفاظت کی پودوں وہ تھا۔ انسان جفاکش اور محنتی ہی نہایت مالی دیو نام
 بھاگ سب کیا۔ حملہ اچانک نے مکھیوں کی شہد ہوئی بات کیا نہیں معلوم دن ایک تمنا۔ کی ستائش نہ تھی پرواہ کی
 وہ تھا۔ مگن میں کام اپنے وہ کیونکہ ہوسکی نہ خبر بالکل کو دیو گئے۔نام چھپ لئے کے بچانے جان اپنی کر بھاگ

 دیا کر حملہ پر ناک کی غریب ہے۔اس آگیا قریب وقت کا موت کی اس کہ تھا نہیں علم رہا۔اسے مصروف میں کام اپنے
 دی دے جان میں حالت اسی کار ہوگیا۔آخر بس بے چارہ بے وہ کہ کاٹا اتنا کاٹا اتنا

 

  تحریر جوابات مختصر کے سواالت پانچ سے کوئی :4 نمبر سوال

 (i) ہے؟ کیا بنیاد کی قومیت کی مسلمانوں
 جواب:

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

 (ii)؟ تھے خوش زیادہ پر بات کس کی بی سیدانی بیوی کی اوران صاحب میر
 جواب:

 رہی کر تربیت اچھی کی بچوں کے ان وہ کہ تھے خوش بہت سے بات اس کی بی سیدانی بیوی کی ان اور صاحب میر
 کرتیں نصیحتیں اچھی اور پڑھاتیں شریف قرآن کو بچوں .تھیں

 (iii)؟ تھا کیا لباب لبِ  کا تقریر کی فقیر میں چوک چاندنی
 جواب:

 مارا کا آفت میں سنو بات میری لئے کے خدا مسلمانوں بھائی اے"تھا یہ لباب لب کا تقریر کی فقیر میں چوک چاندنی
 مجھے کوئی نہیں دوست کوئی میرا ہائے ہوں چاہتا جانا واپس وطن اپنے میں ہوں پردیسی میں ہوں باپ کا بچوں سات

 کرو مدد میری پہنچاتا نہیں گھر

 (iv)تھا؟ کیا سبب کا موت کی مالی دیو نام
 جواب:

 ہو کیا کہ ہوئی نہ بھی خبر کو دیو نام -گئے چھپ کر بھاگ بھاگ مالی سب ہوئی پورش کی مکھیوں کی شہد دن ایک
 ناک کاغضب مکھیوں ہے رہی کھیل پر سر کے اُس  قضا کہ تھی نہ خبر اسے رہا مصروف میں کام اپنے وہ -ہے رہا

 دی دے جان میں اسی کار آخر ہوگیا بس بے کاٹا اتنا  -پڑا ٹوٹ پر غریب اس جھلڑ

 (v)؟ ہے گیا کیا ذکر کا مخلوقات کن کی خالق میں "حمد" نظم



 جواب:
 ہے گیا کیا ذکر کا انسان اور ،حیوانات ،جمادات نباتات میں حمد نظم

 (vi)ہوا؟لکھیے اثر کیا کا دھوپ پر پانی کے فرات دریائے مطابق کے بیان کے شاعر
 جواب:

 وجہ کی دھوپ کہ ہے کہنا کا ۔شاعر ہے رہا چھو کو حدوں کی آرائی مبالغہ ہوئے کرتے بیان کو شدت کی گرمی شاعر
 لگے ابلنے یہ اور ہو دیا رکھ پر آگ تیز اسے جیسے تھا رہا ہو محسوس ایسا پانی کا فرات دریائے سے

 (vii)؟ ہے کیا ذکر کا کمی کی چیز کس میں دل اور سر نے شاعر
 جواب:

 کا حصول کے محبت کی محبوب میں سر کہ ہے کہتا شاعر .ہے کیا ذکر کا کمی کی محبت میں دل اور سر نے شاعر
 نہیں خواہش کی محبوب میں دل اور نہیں سودا

 (viii)؟ 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

  



 
                                                                    لکھیں خالصہ کا سبق ایک کسی :5 نمبر سوال

 پاکستان نظریہ
 کا پاکستان وطن الگ پر بنا کی جس -ہے کی وضاحت کی نظریہ اس میں مضمون اس نے خان مصطٰفی غالم ڈاکٹر

 ہے گیا کیا بیان بھی منظر پس مختصر کا پاکستان قیام ہی ساتھ کے اس -ہوا ممکن حصول
 -کیا کر ڈٹ سامنا کا اس تو آیا مدمقابل کے اسالم بھی جب کفروالحاد مگر اپنایا شیوا کا رواداری ہمیشہ نے مسلمانوں

 دینی کی مسلمانوں اور کیا فراہم موقع کا کرنے رائج طریقہ کافرانہ میں ملک کو ہندوؤں بےجارواداری کی بادشاہ اکبر
 ہوئے کھڑے اٹھ ثانیؒ  الف مجدد حضرت لیے کے بچانے کو دین میں ایسے -ہوگئی ختم آزادی

 کے سربلندی کی اسالم -گیا پھیل انتشار میں ملک اور جمائے قدم اپنے نے انگریزوں بعد کے زوال کے سلطنت مغلیہ
 اس -سکی مل نہ کامیابی انہیں لیکن کیا مقابلہ کا انگریزوں نے سلطان ٹیپو بیٹے کے ان اور علی حیدر سلطان لئے

 شروع تحریک کی کرنے دور سے برائیوں معاشرتی کو مسلمانوں نے بیٹوں کے ان اور دہلوی هللا ولی شاہ میں زمانے
ء۱۸۳۱ نے اسماعیل شاہ پوتے کے ان -کی ء۱۸۵۷ نے مسلمانوں -پائی شہادت میں کوشش اسی میں   قدم اپنے میں 
 سے انگریزوں نے خان احمد سرسید میں ایسے -چال نہ بس کا ان سامنے کے انگریزوں لیکن کی کوشش کی جمانے
ء۱۸۵۷ -جانا غنیمت کو مفاہمت  اور تہذیبی کی مسلمانوں پذیر زوال نے خان احمد سید سر بعد کے آزادی جنگ کی 

ء۱۸۸۵ -اٹھایا بیڑا کا اصالح علمی -ہوئی شروع تلفی حق اورسماجی معاشی کی مسلمانوں سے قیام کے کانگریس میں 
ء۱۹۰۴  ڈالی بنیاد کی لیگ مسلم نے وقارالملک نواب میں 

ء۱۹۱۱  -کی حاصل مدد کی مسلمانوں ذریعے کے وعدوں جھوٹے نے انگریزوں دوران کے عظیم جنگ پہلی میں 
 ٹکڑے کے سلطنت وسیع کی ترکی نے انہوں -گئے پھر سے وعدوں اپنے وہ تو ہوئی حاصل فتح کو انگریزوں جب
 نے جوہر علی شوکت موالنا اور جوہر علی محمد موالنا برادران علی لئے کے تحفظ کے خالفت -کردیے ٹکڑے
 کو مسلمانوں طرف دوسری تو گئے بن دشمن کے مسلمانوں انگریز تو طرف ایک -کردی شروع خالفت تحریک

ء۱۸۲۷ -دی کر شروع تحریک لیے کے بنانے ہندو زبردستی  کو نمائندگی الگ کی مسلمانوں میں رپورٹ نہرو میں 
ء۱۹۳۰ اور انھیں -کئے پیش نکات چودہ نے اعظم قائد میں جواب کے اس -گیا دیا کر انداز نظر بالکل  اقبال عالمہ میں 
ء۱۹۴۰ -کیا پیش تصور کا وطن الگ میں اس اور کیا پیش آباد اٰلہ خطبہ نے  مسلمانوں سے ُرو کی پاکستان قرارداد میں 

 ہوا فیصلہ کا کرنے قائم ریاست آزاد کی
 کی ملسو هيلع هللا ىلصهللا رسول جو دوسری اور کی قائم نے مفکرین مغربی جو وہ ایک -ہیں بنیادیں دو کی تشکیل کی قومیت میں دنیا
 ایک قومیت کی مسلمانوں جبکہ ہے کی پراستوار حدود جغرافیائی بنیاد کی قومیت میں مغرب اہل -ہے ہوئی کی قائم

 آئی میں وجود پر بنیاد کی کلمے ایک جو -ہے میت قو نظریاتی
 اسالمی مقصد کا پاکستان نظریہ -ہے رکھتا حیثیت بنیادی تصور کا قدروں اور زندگی اسالمی میں پاکستان نظریہ

 کوششوں انتھک کی ساتھیوں کے ان اور قائداعظم -ہے بنانا نمونہ کا مملکت مثالی ایک لیے کے ترویج کی اصولوں
ء۱۹۴۷ اگست ۱۴ پاکستان آخرکار سے  آیا میں وجود سے نام کے ریاست اسالمی پر نقشے کے دنیا کو 

 بندی گروہ کی قسم ہر کہ ہے فرض ہمارا لہذا -ہے بنانا مملکت فالحی اسالمی ایک کو پاکستان مقصد کا پاکستان نظریہ
 میں ،اسی کریں رائج کو قوانین اور اصول اسالمی میں اس -دیں ترجیح پر مفاد ذاتی کو مفاد قومی کر ہو تر باال سے

 ہے فالح ہماری

 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
 

 15)                -لکھیے مضمون پر ایک کسی سے میں عنوانات گئے دیئے  :6نمبر سوال

 آزادی یوم
ؒ کو 1947 اگست 14 پاکستان  مسلمان جب ہے دن وہ یہ -ہے کہالتا آزادی یومؒ  کا پاکستان دن یہ -آیا میں وجود معرض 

 پورے اگست14 سال ہر -ہے اہمیت بہت نزدیک کے پاکستانیوں کی دن اس لہذا ہوئے، آزاد سے غالمی کی قوم انگریز
 ہے جاتا منایا سے خروش و جوش بڑے میں ملک

ک ا س بھر سال گ لو  کے شادمانی اور ،مسرت محلّہ ،محلّہ گاؤں ،گاؤں شہر شہر -ہیں کرتے انتظار لیے کے دن مبار 
 ،بیل اونٹ گھوڑے، -ہیں نکلتے جلوس -ہیں ہوتی تقریریں -ہیں جاتے کیے منعقد جلسے -ہیں جاتے بھر سے نغمات
 ہر -ہیں جاتے نکالے جلوس پر بسوں اور ،کاروں ،موٹرسائیکلوں ،ٹرالیوں ٹریکٹر -ہیں بنتے زینت کی ،جلوسوں

 پھولے سے ولولے نئے ایک -ہیں خوش بہت اور ،سادہ مسرور سب جوان اور ،بوڑھا ،بچہ ،عورت ،مرد ،بڑا چھوٹا
 اپنے -ہیں روتے لوگ شمار بے کر سن کو واقعات دلخراش -ہے جاتی سنائی کہانیاں کی پاکستان مؒ  قیا -سماتے نہیں

 وی ٹی ریڈیو -ہیں نکالتے ایڈیشن خصوصی اخبارات -ہیں کرتے پیش تحسین خراج ؒ کو استقالل اور ہمت کی آباؤاجداد
 ہیں جاتے کیے نشر پروگرام خصوصی کے پاکستان تحریک پر

 نے جنہوں کئے پیدا لوگ ایسے اندر کے مسلمانوں نے کریم هللا میں دور ترین سیاہ کے مایوسی اور غالمی اس
 رہنماؔوں ان -کیا بیدار سے غفلت خواب کو مسلمانوں اور کیا زندہ دوبارہ کو تڑپ اور جذبہ کا آزادی اندر کے مسلمانوں

، میں ، عالمہ قائداعظم   ہیں شامل وغیرہ خان احمد سرسید اور حالی ،موالنا برادران علی اقبال 
 انفرادی اپنی کر رہ میں اس مسلمان تاکہ تھا کرنا حاصل ملک علیحدہ ایک لئے کے مسلمانوں مقصد کا پاکستان قیام
 لہذا تھے مذاہب علیحدہ بالکل ہندو اور اسالم چونکہ -سکیں گزار مطابق کے اصولوں کے اسالم زندگی واجتماعی

 تھی سکتی رہ نہیں میں ملک ایک میں قو دونوں
  بنا سبب کا پاکستان حصول نعرہ کا هللا اال الہ ال کیا مطلب کا پاکستان

 کے مسلمانوں وہ- گئی ہو قائم حکومت کی انگریزوں میں برصغیر بعد کے ناکامی میں آزادی جنگ کی ء1857
 نہیں سے ہاتھ موقع کوئی کا کرنے رسوا ذلیل انہیں انگریز -تھا چکا بکھر شیراذ کا قوم مسلمان -تھے دشمن بدترین
 پر مسلمان- پر دفاتر کا ہندو اور ہوا قبضہ پر حکومت کا انگریزوں- تھے گئے مل ساتھ کے اس ہندو -دیتے جانے

 ،مذہب ثقافت، کی ان- تھی پر عروج اپنے پریشانی اور مایوسی -تھے گئے دیے کر بند دروازے تمام کے مالزمتوں
 اور انگریزوں -گئیں کی کوششیں سامراجی کی کچلنے کو حریت جذبہ -گیا کیا مسخ طرح بری کو تاریخ اور ،معاشرت
 تو دیکھتے کو حالت کی ان اکابرین مسلمان- تھی چکی ہو رحم قابل بہت حالت کی مسلمانوں نے جوڑ گٹھ کے ہندوؤں

 جاتا کٹ کلیجہ کا ان
 تصور بعدازاں کہ جو کی پیش تجویز کی وطن الگ نے اقبالؒ  عالمہ میں اجالس کے آباد اٰلہ میں ء1930 چنانچہ

 ان اور اعظمؒ  قائد -دیا قرار ہدف اپنا کو پاکستان لئے اس نے لیگ مسلم میں ء1940 -ہوئی موسوم سے نام کے پاکستان
 حاصل ضرور پاکستان وہ پڑے دینی نہ کیوں قربانی بڑی ہی کتنی خواہ کہ کرلیا عزم پختہ نے کار رفقائے عظیم کے

 تیار کو حکومت انگریز سامنے کے بوجھ سوج سیاسی کی ان اور صالحیتوں قائدانہ کی قائداعظم آخر -گے کریں



ؒ پاکستان عزیز وطنؒ  اور- گیا ہو تقسیم ہندوستان کو ء1947 اگست  14 اور پڑے ڈالنے  آیا میں وجود معرض 
ؒ چیز اصل ،بلکہ رکھتا نہیں اہمیت کوئی لینا منا آزادی یوم پر طور رسمی صرف  حصولؒ  اگرچہ -ہے داری ذمہ احساس 
 کہ ہے داری ذمہ ہماری اب یہ -ہے رکھتا اہمیت زیادہ کہیں سے اس تحفظ کا آزادی لیکن ہے، رکھتا اہمیت بہت آزادی
 کے استطاعت اپنی شخص ہر لہذا چاہیے، ہونا نصبالعین مشترکہ ہمارا استحکام کا آزادی کریں حفاظت کی ملک اس

 کریں کام لیے کے آزادی مطابق
 مسلمانوں کے خطے اس صرف نہ یہ -ہے قلعہ مضبوط کا اسالم اور مرکز کا اسالم عالمؒ  یہ -ہے گاہ پناہ ہماری پاکستان
 لیے کے مستقبل روشن کے اس -ہے چٹان مضبوط اور بازو قوی لئے کے اسالم عالم پورے یہ بلکہ ہے، واحدسہارا کا

  چاہیے ہونا مستعد وقت ہر ہمیں
 وقت وہ -ئیں بنا قلعہ تسخیر قابلؒ  نا ایک کا اسالم کو پاکستان سے ودیانت صداقت اور خلوص و محنت کہ چاہیے ہمیں

 انشاءهللا- گا ہو کھڑا میں صف کی ممالک یافتہ ترقی کے دنیا پاکستان جب نہیں دور

 سلوک ساتھ کے باپ ماں
  مجید قرآن

 معاف تو چاہے هللا اگر ۔وہ ہے تعلق کا هللا حقوق تک یہاں العباد حقوق اور هللا 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 ۔هللا 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 هللا 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
 ہے حق بڑا بھی کا باپ ۔اگرچہ ہے خوشنودی کی خدا خوشنودی کی باپ اور ہے۔ ناراضگی کی خدا ناراضگی کی باپ
 ہیں پڑتی اٹھانی تکلیف زیادہ میں مقابلے کے باپ خاطر کی بچے کو ماں لئے ۔اس ہے رکھتا فوقیت حق کا ماں لیکن

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

 ہے نیچے کے قدموں کے ماں جنت
 کا سلوک حسن میرے هللا رسول یا پوچھا ۔اور ہوا حاضر میں خدمت کی وسلم علیہ هللا 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 هللا صلی اکرم رسول
 کیا ۔عرض ہے زندہ ماں کی اس کیا پوچھا نے وسلم علیہ هللا صلی حضور تھے۔ پریشان حد بے لواحقین لیے اس تھا۔

 پوچھنے کے وسلم وآلہ علیہ هللا 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 هللا 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 هللا 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 هللا 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 َول َوال دَيَّؒ ل ي اْغف رْؒ َ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



 سیر کی گھر چڑیا
 ہونگے پرندے دوسرے یا طوطے چڑیاں وہاں جیسے ہے لگتا سے نام. ہے واقف بچہ بچہ تو سے نام کے گھر چڑیا
 ہیں جاتے پائے جانور کے قسم ہر ضیکہ غیر پرند چرند ،جانو درندے جنگلی پائے جو تو میں گھر چڑیا نہیں لیکن

 لگتے اچھے تماشے کے طرح طرح اور کود اچھل گ کچھ کی بندروں .ہیں جاتے گھر چڑیا سے شوق بڑے ہرکوئی
 ہیں ہوتے معلوم بھلے بڑے زرافے اور ،گاۓ،زیبرے، ہرن،نیل طوطے، برنگے رنگ. ہیں

 گزرا میں سیر کی گھر چڑیا جمعہ پچھال ہمارا.ہے آتا خوف کر دیکھ جنہیں ہیں ہوتے بھی درندے میں گھر چڑیا لیکن
 خوبصورت بہت مچھلیاں برنگی رنگ .دیں دکھائی مچھلیاں ہمیں پہلے سے سب ہوئے داخل اندر سے گیٹ ہم ہ جیسے.

 قید .تھا پنجرہ کا شیر پہلے سے سب. آئے نظر پنجرے سے بہت ہمیں بڑھے آگے اور ہم ہی جیسے. تھیں آرہی نظر
 الگ ایک بھی میں آواز کی اس .گئے ہو بخود دم ہم کر دیکھ اسے .تھی نہ کمی میں دبدہے ہے دیر کے شیر بھی میں
 کر دیکھ اسے تھا مجمع کا والوں دیکھنے بھی وہاں .آیا نظر چیتا میں پنجرے ایک تو گئے آگے تھوڑا .تھی دہشت ہی
 ہونا پاس کے پنجرے کے بندروں .دیے دکھائی بھی بندر پھر بھالو میں پنجرے ایک .ہے میں غصے سخت کہ تھا لگتا
 بھی لومڑی جرافہ، گیڈر، بھیڑیا عالوہ کے اس. تھے رہے ہنس بھی بڑے بچے تو بچے سے حرکتوں کی ان کبھی
 کر دیکھ خوبصورتی کی ہرن عالوہ کے اس ہم .گئے ہو حیرت محو کر دیکھ چیتا اور گائے نیل سنگھا، بارہ دیکھی

 گئے ہو گم میں حیرت بھی
 دیکھا بند میں گھر کے شیشے بھی کو سانپ.دے مار جھپٹا پر ھم کب جانے نہ کہ لگا ڈرنے کر دیکھ کو مچھ مگر

 ایک پھر.ہیں رہی پڑھ هللا عو کل آنتیں سے بھوک دیں بھی کھال کچھ اب کہ کہا سے والد تو لگی بھوک چلتے چلتے.
 مٹائی بھوک کی پیٹ کر منگوا اشیاء کی مرضی اپنی نے سب تو آیا نظر ہوٹل

 .تھی موجود بھی جھیل ایک درمیان کے گھر چڑیا .لگے کرنے سیروتفریح رپھر با ایک سب کر ہو فارغ سے کھانے
 واپسی بھی نے ہم تو. آئی کو ہونے شام آہستہ آہستہ کی سیر کی گھر چڑیا باقی ہوکر سوار پر کشتی موجود میں جس

 گئے آ واپس گھر کر بیٹھ میں گاڑی سب اور کی تیاری کی
 

  جوابات کے سواالت گئے دئے نیچے اور پڑھئے سے کوغور عبارت ذیل درج :7نمبر سوال

 اور گئی ہو بیدار حمیت رگِ  کی وزیروں امیروں سے تقریر انگیز ولولہ اور دوز دل کی ملکہ
 .گے دیں کر نثار قطرہ ایک  ایک کا خون اپنے میں حفاظت کی وطن کہ لیا کر نےتہیہ سب

 و ترتیب کی فوج نے بی بی چاند .تھی رہی پہنچ نگر احمد برابر خبریں کی آمد کی فوج شاہی
 کا آمد کی دشمن کے کر مکمل انتظام سارا اور لیا لے میں ہاتھ اپنے اہتمام سارا کا تنظیم

 شاہی نے والوں نگر احمد ،لیکن کیا حملہ پر اگر آئی،احمد فوج شاہی باآلخر.لگی کرنے انتظار
 ہوگئے کھٹے دانت کے اُس کہ کیا سے دیری اور ہمت اتنی مقابلہ کا فوج

 (i)؟ کیا پیدا اثر کیا نے تقریر کی ملکہ 
 جواب:

 کی وطن اپنے کہ لیا کر عزم پختہ نے سب اور گیا ہو پیدا غیرت ش جو میں وزیروں امیروں سے تقریر کی ملکہ
 گے دیں کر قربان تک جان لئے کے حفاظت

 
 (ii) کی؟ اختیار تدابیر کیا لیے کے بچانے نگر احمد نے بی بی چاند

 جواب:
 آمد کی دشمن کے کر مکمل انتظام سارا اور لیا لے میں ہاتھ اپنے اہتمام سارا کا تنظیم و ترتیب کی فوج نے بی بی چاند

 لگی کرنے انتظار کا
 (iii)؟ ہوا انجام کیا کا حملے کے فوج شاہی 

 جواب:
 ہوگئے کھٹے دانت کے اُس کہ کیا سے دیری اور ہمت اتنی مقابلہ کا فوج شاہی نے والوں نگر احمد

 (iv)ہے؟ مطلب کیا کا حمیت رگِ 
 جواب:

 جوش کا غیرت ہے مطلب کا حمیت رگ 
 (v) ہے؟ نام کیا کا ملکہ کی نگر احمد

 جواب:
 ہے بی بی چاند نام کا ملکہ کی نگر احمد



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

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

 نظم حصہ
 سے حکمرانی کی اُسی ہے آسمانی نظامِ 
  سے باغبانی کی اُسی ہے جادوانی بہار

 جالندھری حفیظؔؒ :نام کا شاعر
 حمد :نام کا نظم

 تشریح:-
 سورج، چاند ہے۔ تعالی هللا واال چالنے کو سب ان کچھ جو درمیان کے آسمان و زمین کہ ہے۔ کہتا شاعر میں شعر اس

 ضبط و نظم کا ہمیشہ یہ ہے۔ تعالی هللا واال چالنے کو سب ان زرہ زرہ موجود میں اوران پہاڑ سمندر، ستارے،آبشاریں،
 جھلک کی تعالی هللا سے شے ہر چیز ہر کی کائنات ہے۔ تعالیٰؒ هللا واال سمبھالنے کو اس کہ ہے سے وجہ اس بہار اور

 ہے تعالی هللا رکھواال کا اس کیونکہ گی۔ رہیں قائم تک قیامت بہاریں یہ کی ۔کائنات ہے آتی نظر

  ہے بھی نو بھی کہن انداز میں تابانی کی جن
  ہے بھی پرتو کا تقدیر کوکب تیرے اور

 عبدهللا بنت فاطمہ :نام کا نظم
 اقبال محمد عالمہ :نام کا شاعر

 تشریح:-
 نے فاطمہ ہے کردی بیان حقیقت بندہ مضمر میں واقعے کے شہادت کی فاطمہ سے نگاہوں رس دور کہ ہے کہتا شاعر
 جان اپنی کیلئے دالنے نجات سے غالمی کو مسلمانوں نے جنہوں ہے رکھی الج کی قربانیوں کی ہستیوں بزرگ اپنی
 عالمہ ہوئی کھڑی نکل لیے کے جہاد ہوئے چلتے پر قدم نقش کے ان بھی بچی معصوم سی فاطمہ دیں کر قربان بھی
 جوانوں کے قوم اس تھا عالم یہ کا شہادت جذبہء کے بچیوں کی قوم جس کہ تھا لیا دیکھ نے نگاہوں شناس زمانہ کی
 سے شہادت کی فاطمہ جو ہے شامل روشنی وہ میں جہاد جذبہ کے نوجوانوں ہوگا عالم کیا کا بزرگوں دیدہ جہاں اور

 ہے گئی بکھر طرف چاروں

  کی تخریب قوتیں سے جس ہیں رہتی سرنگوں
  کی تہذیب کمر ہے لگتی پر بوتے بل کے جس کی

  کسان :نام کا نظم
 دانش احسان :نام کا شاعر

 تشریح:-
 -ہے جاتی چھا خاموشی طرف ہر جب وقت کے شام کہ ہے کہتا ہوئے کرتے بیان تعریف کی کسان شاعر میں شعر اس
 مگن میں کام اپنے بھی ابھی شخص ایک لیکن -ہیں جاتی ہو ویران کھیتاں وقت اس -ہے ہوتا رہا ہو غروب بھی سورج
 اس انحصار کا معیشت کی ملک کسی -ہے پیشہ مقدس ایک باڑی کھیتی -ہے انسان مضبوط ایک یہ -ہے کسان یہ -ہے
 اتنی ملک وہ ہوگا خوشحال اور محنتی کسان کا ملک جس -ہے بادشاہ کا کھتیوں کسان -ہے پرہوتا پیداوار زرعی کی
 -ہے ہی کسان رکھواال کا تہذیب ہماری کیونکہ -ہے پر کسان دارومدار کا ترقی کی ملک کسی -گا کرے ترقی زیادہ
 زندگی کی کسان نے شاعر-ہے ہوتا انسان محنتی اور مضبوط ایک کسان -ہے جاتا سمجھا امام کا ترقی ملکی کسان
 ہے دی حیثیت کی ہڈی کی ریڑھ میں ترقی کی ملک کو کسان اور -ہے کیا مشاہدہ سے نظر گہری بڑی متعلق سے

 کسان نے شاعر -ہے واال کرنے مضبوط کو معیشت کی ملک -ہے واال کرنے پیدا کا تہذیب اور ہے امام کا ترقی کسان
 ہے دیا قرار علمبردار کا انسانیت کو

 پیغام اک ابھرا اور ملے گلے کش محنت سب
  انعام کا قدرت ہے یہ سمجھو کو پیغام اس

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

 تشریح:-
 پاکستان ہے۔ آیا سامنے پیغام ایک تو ہیں ملے گلے میں آپس والے کرنے محنت ۔سب رہے دائم و قائم ہمیشہ پاکستان
 ہے پاکستان پیارا یہ ہے۔ انعام ایک یہ کا تعالی ۔هللا کیا حاصل بعد کے قربانیوں ہزاروں ۔جسے ہے ملک پیارا میرا

 یہ گے دیں کر قربان بھی جان لئے کے اس ہم ہے ہمارا دیس ۔تمام ے پیغام یہ طرف حر اور ہے دیس کا کشوں ۔محنت
 میں آپس لوگ تمام رکھے۔ دائم و قائم اسے تعالی هللا کہ ہے دعا سے تعالی ۔هللا ہے انعام سے طرف کی قدرت دیس

 !۔آمین بڑھے آگے اور کرے ترقی ملک یہ تاکہ رھیں سے اتفاق اور محبت

 غزل  حصہ



 ہوگئی فراز راحت بھی مصیبت
  گی ہو رہنما آرزو تیری

 موہانی حسرؔتؒ :نام کا شاعر
 تشریح:-

 لیتی کر گھر میں دل خواہش کی خوشنودی اور رضا کی تعالی هللا جب کہ ہیں کہتے موہائی حسرت شاعر میں شعر اس
 کو الہی محبت انسان جب ہے۔ ملتا سکون دلی بھی میں مشکالت اور مصائب والے آنے میں راہ کی اس تو ہے

 بن وسیلہ کا سکون کے الہی قرب دکھ اور تکلیف، مصائب تمام والے آنے میں خدا راہ پھر تو ہے۔ لیتا مرکوزومہورمان
 بھی کوڑے کر رکھ پر پتھر گرم جیسے انگاروں میں صحرا تپتے کو صادق جیسےعاشق جشی بالل پھر ہیں۔ جاتے
 پتوں سوکھے تو ہے۔ ہوتا قیام میں طالب ابی شعب ہے۔ ہوتی بلند صدا کی احد احد صرف سے زبان تو جائیں مارے

 کو روح کے کر قربان میں خدا راہ گھر کا گھر تو ہے ہوتا برپا کربال میدان ہے۔ ملتا سکون بھی میں مٹانے بھوک سے
 ہے۔ بنتی ذریعہ کا راحت اور سکون کا وصال و قرب کے هللا تکلیف ہر والی آنے میں راہ کی هللا کہ گویا ہے۔ ملتا قرار
 خوشنودی کی اس تو ہے مقصد اگرمیرا خواہش اور چاہت آرز،و کی محبوب میرے کہ ہے کہتا شاعر :مجازی عشق

 اگر کہ ہے کہتا شاعر ہوکر مخاطب سے محبوب اپنے گا۔ کرلوں برداشت سے پیشانی خندہ کو مصیبت ہر میں لئے کے
 ہوگی ذریعہ کا سکون لئے میرے میں مشکل اور مصیبت ہر تو ہوجائے حاصل مجھے خواہش تیری آرزو، تیری

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

 آبادی ؔمراد جگر  :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

 ہیں بھلے کہ ہیں برے ہے حاصل تو فخر یہ
  ہیں چلے ساتھ تیرے بھی ہم قدم چار دو

 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
  



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

                                                                                                        -لکھیے بھی
 کہوں کیا بیگم تو دیکھا جو کر نکال منہ ہے رہا بول پاس کے پالکی کوئی جیسے ہو معلوم ایسا (الف 

 جاتی چلی آپ ہی آپ پالکی اور ٹانگیں سی کی گھوڑے منہ سا کا ے بکر تھا آدمی کا شکل بےچاکی ایک
 رہ کر ہو ڈھیر لگی پڑھنے کلمہ اور لیں کر بند آنکھیں لگا گھٹنے دم میرا تو اب کہاریاں نہ کہار نہ تھی
 بولی کر للکار اور ڈرنا کیا سے مرنے پھر مرنا آخر مرنا اول کہ کی ہمت پھر بعد کے منٹ دو مینٹ گئی

 بھوت یا جن ہے کون تو مرگ اں جو اے
 :شہزادی کی پرستان  :نام کا سبق

 دہلوی احمد شاید :نام کا مصنف
 :معنی کے الفاظ کشیدہ خط

 عجیب :کی بےچا
  اٹھانےوالے ڈولی :کہار

  لگا رکنے سانس :لگا گھٹنے
 کر مخاطب سے غصے کو کسی :مرگ جواں

 تشریح:-
 بڑا میں وقت ایک کا بی دھانی ہے۔ گھومتی گرد کے سیدانی ایک "شہزادی کی پرستان" تحریر کی صبوحی اشرف
 ایک ہوگیا۔ تباہ خاندان میں حملوں کے مرہٹوں پر دہلی تھی۔ بیٹی کی گھرانے شریف ایک بی سیدانی تھا۔ دورہ دور

 کمایا خوب اور کیا اختیار پیشہ کا مغالنی لیے کے بسر گزر گئیں۔ ہو بیوہ کہ تھا گزرا کونہ شادی میں برس
 میں تو دیکھا باہر کے نکال منہ نے اس جب تھی ہوئی بیٹھی میں پالکی گی پرستان وہ جب کہ تھی رہی بتا بھی سیدانی
 ہی نہ تھی رہی چل بخود خود پالکی کااور گدھے شکل کی گھوڑے ٹانگیں کی اس تھا آدمی کا شکل عجیب کہ بتاؤں کیا

 نے میں لگا ہونے بند بالکل سانس میرا مارے کے ڈر تو اب تھا واال تھامنے کو اس ہی نہ تھا واال اٹھانے کو کو اس
 ہمت بھی میں بولی نہیں کیوں پہلے ہے مرنا جو میں بعد سوچا نے پھرمیں گی لگیں پڑھنے کلمہ اور لیں کر بند آنکھیں

 مجھے ہو رہے جا کہاں ہے کہاں ہواور کون کہ پوچھا کرکے

 اور توانا کو ان تھا پھیلتا اور بڑھتا بھی دل کا اس پھیلتے پھیلتے اور بڑھتے وہ جیسے جیسے (ب
 لگ کیڑا سے اتفاق میں پودے کسی کبھی ہے جاتی دوڑ لہر کی خوشی پر چہرے کے اس کر دیکھ ناننا

 یا دروغہ کے باغ اور التا دوائیں سے بازار ہوتا فکر بڑا  اسے تو جاتا ہو پیدا روگ اور کوئی یا جاتا
 ہمدرد کوئی جسے کرتا سیوا ایسی کی پورے اس اور رہتا لگا میں اسی بھر دن منگاتا کر کہہ سے مجھ

 لیتا بچا اسے اور کرتا جتن ہزار ہے کرتا کی بیمار عزیز اپنے ڈاکٹر دل نیک اور
 مالی دیو نام :نام کا سبق

 عبدالحق مولوی :نام کا مصنف
 :معنی کے الفاظ کشیدہ خط

 تروتازہ :ناننا اور توانا
 بیماری :روگ
 خدمت :سیوا
 کوشش :جتن

 تشریح:-
 اور تھی محبت کو اس سے کام اپنے قدر کس وہ کہ ہیں لکھتے میں بارے کے دیو نام میں مالی دیو نام عبدالحق مولوی
 سے بیماری ہر کی پودے ہر تھا دیکھتا سے پیار اور سے محبت ہی بہت وہ کو جس داری ذمہ کی اس رکھوالی کی باغ
 چھوٹے ہر وہ تھی رہتی مسکراہٹ پر لبوں کے اس اور خوشی پر چہرے کے اس تھا مزاج سادہ بہت وہ تھا واقف بھی
 اپنی کی بھائیوں غریب اپنے وہ بھی باوجود کے اس لیکن تھا غریب وہ تھی کم تنخواہ کی اس تھا ملتا سے کوادب بڑے

 گیا چال سے دنیا اس کرتا کرتا کام وہ تھا عشق سے کام اپنے اسے تھا کرتا مدد کر بڑھ سے اوقات اپنی سے ذات
 پھول اور پودے کے اس جیسے تھا رہا چڑھا پروان کو پودوں سے محبت اور محنت بہت میں باغ اپنے مالی دیو نام
 بھی سے بھولے کبھار کبھی اگر اور جاتا پھول سے خوشی سینہ کا اس ہوتا خوش وہ ویسے ویسے تھے بڑھتے پھل
 اس سے محبت اور خدمت سے طرح اس رات دن کی اس اور ہوتا رنجیدہ زیادہ بہت تو جاتا لگ کیڑا کو پودے کسی

 کا اس سے وجہ اسی ہے کرتا خدمت میں حالت کی بیماری کی اپنے کسی اپنا بہت کوئی کہ جیسے کرتا بھال دیکھ کی
 گا رہے یاد ہمیشہ نام

 



 خالصہ کا سبق ایک کسی :5 نمبر سوال
                                                                    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
 تواس آگئی تک فاقوں نوبت جب رہا،پھر کرتا گزربسر پر پونجی جمع اپنی وہ دن پڑے۔کچھ دھونا ہاتھ بھی
 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
دمیآؒ کوڑھی کہ کہا لیااور ہی کر قائل کو اس سے  کسان کہ ہو چاہتی جاننا تم ہے۔اگر ہوجاتا نمکین جسم کا 
 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
یتوںکرکھ لے کھانا  کیا رخ کا کھیتوں اب نے خور چغل گی۔ لگأوں پتا کا حقیقت تو جأونگی میں 
 کام میں کھیتوں یہاں تم لگاکہ کہنے ساتھ کے رازداری بڑی سے اس اور پہنچا پاس کے کسان خور چغل
وچس ہے۔کسان دورتی کاٹنے کو آدمیوں میں پن پاگل اور ہے ہوگئی پاگل بیوی تمھاری ادھر ہواور کررہے  
 تو گی آئے کر لے کھانا وہ جب کل آرہاتو نہیں یقین کا بات میری تمہیں اگر کہ کہا نے خور چغل پڑگیا۔ میں
 سے ان اور گیا پاس کے سالوں کے کسان خور چغل کرکے قائل پر بات اپنی کو کسان لینا۔ دیکھ وقت اس
یتاکرد موا کرادھ مار مار کو بہن تمہاری بہنوئی تمہارا کہ لگا کہنے  تک خبر کی بہن اپنی کہ ہو تم اور ہے 
 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
ےک آنے گاؤں کے کسان لیے کے دالنے یقین کا بات اپنی نے خور چغل ہوگئے پریشان کر سن  ان کہ کہا لئے 
 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
ای ہے نمکین کہ سکے کردیکھ کاٹ کو جسم کے اس تاکہ تھی کررہی کوشش کہ ہونے قریب کے  نہیں۔جونہی 
 بیوی بھی کی کسان کر دیکھ گیا۔یہ ہٹ پیچھے سے جلدی بیٹھی،کسان کر رکھ پر زمین روٹی اور سالن وہ
 لقمہ کا روٹی نے کسان ہی جیسے آئی۔پھر سرک قریب ذرا بہانے کے بڑھانے آگے چنگیر کہ روٹیوں بھی
ڑلیپک کالئی کی کسان کر جھپٹ نے بڑھایااس آگے ہاتھ لئے کے توڑنے  آگے منہ لئے کے کاٹنے اسے اور 
 کاٹ اور ہے ہوچکی پاگل بیوی کی اس واقعی ہوگیاکہ یقین اسے اور گیا ہٹ دور کر اچھل کسان بڑھایا۔
 کہ آگیا یقین اسے ہے۔تو رہا بھاگ دور سے اس کسان دیکھاکہ یہ نے بیوی کی اس ہے۔ٍادھر دوڑتی کو کھانے
رنوک اور ہے ہوگیا کوڑھی واقعی کسان  کی کسان کر بڑھ آگے پھر بار ایک نے اس تھی۔ ٹھیک بات کی 
 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
 بھی کو بھائیوں کے کسان ہوئے چھپے میں کھیت دوسرے پر اس پڑے۔ ٹوٹ پر کسان اور بڑھے آگے ہوئے



 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 بچاؤؒ بیچ آکر
 وہ ہے۔ کی خور چغل کارستانی ساری کہ ہوا معلوم یہ پر جس ، بتائی بات اپنی اپنی نے سب تو تھے؟ رہے
رچغلک مل سارے  مال نہیں کہیں خورانہیں چغل لیکن نکلے میں تالش کی خور 

 شہزادی کی پرستان
 وقت ایک کا بی دھانی ہے۔ گھومتی گرد کے سیدانی ایک "شہزادی کی پرستان" تحریر کی صبوحی اشرف
انخاند میں حملوں کے مرہٹوں پر دہلی تھی۔ بیٹی کی گھرانے شریف ایک بی سیدانی تھا۔ دورہ دور بڑا میں  
 کیا اختیار پیشہ کا مغالنی لیے کے بسر گزر گئیں۔ ہو بیوہ کہ تھا گزرا کونہ شادی میں برس ایک ہوگیا۔ تباہ
 دے جواب نے پاؤں ہاتھ تو آیا بڑھاپا ۔جب رکھا نہیں کر سنبھال ۔مگر بھی پیسہ اور بھی نام کمایا۔ خوب اور
ےس حد پریشانی ۔ تھا نہ کوئی بھی واال دینے سہارا ۔ دیا  ترس نے بیوی کی صاحب میر کے پڑوسن تو بڑھی 
 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
 سچ یہ کیا تھی، الئی اکرام و انعام بڑا سے وہاں تم اور تھا۔ گیا لے پرستان آدمی کوئی کا بادشاہ کے پرستان
 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 هللا 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
 پالکی ہے۔ کیا یاد نے سرکار کو بی سیدانی کہ آئی آواز سے باہر کہ تھا پر دم پالؤ ۔ پالؤپکوایا یونٹ سے ماما
  گئی ہو سوار کر ڈال پر سر چادر سفید اور کیا نہ انکار نے میں آجائیں۔ فورا ؒ تاکہ ہے بھیجی
بقری بالکل کے گھر میرے گھر کا صاحب نواب  پہلے ۔ آجاتا بازار کا خانم ہی نکلتے سے واڑے قاضی ۔ تھا 
 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
لہحوص  کہ دیا جواب اسے نے کسی ہو۔ رہے جا کر لے کہاں مجھے پھوٹو سے منہ بختو کم کہ پوچھا کرکے 

 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
 یا پر ہزاروں کپڑے زرد رنگ گورے ۔گورے گئی چلی اندر کے محل ساتھ کے پری اس کر اتر سے پالکی
 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
یںم  بادشاہ تھے۔ بیٹھے سے شان بادشاہ بیگم اور بادشاہ پر تخت کے یاقوت بڑے ایک کہ دیکھا کیا تو پہنچی 

 جاتی نکل جان میری ورنہ کی مدد نے تعالی هللا کہ کہا نے میں ۔ کیا دریافت مزاج میرا نے بیگم
اکہ نے بادشاہ گئے۔ ہو کھڑے ری دربا اور بادشاہ ہی سنتے نام کا تعالی هللا  بہت کی نام کے تعالی هللا ہم کہ 
 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
رتاک جھم جھم میں گالس کے یاقوت ہی آتے   آگیا میں منہ پانی سفید اور معطر 
 لیسی سے ،موتیوں ہوئی بنی سے تاروں کی سونے اور ریشم تھی۔ ٹھہرتی نہ نظر تو پر کپڑوں کے پرستان
 لڑیاں کی جواہرات کے رنگ رنگ زربخت، اور خواب کم اٹھے۔ کر اش اش دیکھے جو کے پوشاک ہوئی
یاگ آ سامان سارا ۔جب سنی نہ دیکھی کبھی نہ جو  حیران دکھاو۔میں ہنر اپنا بی سیدانی لو بولی بیگم بادشاہ تو 
 وہی ہے۔ مالک هللا کہ کہا نے زبان مگر کرو۔ سالئی میں وضع سی کون ۔ دکھاوگی کاریگری کیا کہ ہوئی
 حاضر میں لیے کے اس ہے آتا مجھے کچھ جو دیں ہونے صبح کہ دیا جواب نے میں ہے۔ واال رکھنے آبرو



 شروع چاہو جب تم ہے۔ رہتا موسم ہی ایک بلکہ رات ہےنہ ہوتا دن نہ میں پرستان کہ دیا جواب نے ہوں۔انھوں
 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
 جب آخرکار لگتی۔ چالنے سوئی اپنی تو اٹھاتی آنکھ ذرا جاؤ۔ گھر پاکر چھٹکارہ سے یہاں اور ں و نبٹا کام اپنا
  کیا ادا شکر کا هللا 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
 تو گی الؤں بھ دوبارہ واری پر تم سیدانی بولی کر سنبھال کو آپ اپنے میں مگر لگی چوٹ پر کلیجے میرے
 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   

  



 
                          لکھیے مضمون پر ایک کسی سے میں عنوانات گئے دیئے  :6نمبر سوال

 زم ........ زم
 متبرک کا مکرمہ مکہ جہاں کل آج -گئے ڈالے میں آزمائش دوست کے هللا یعنی هللا خلیل السالم علیہ ابراہیم حضرت

 -تھا نہ شائبہ کا تک چیزوں جاندار تک دور دور -تھا نہ کچھ عالوہ کے صحرا پہاڑ، اور ریت وہاں پہلے ہے آباد شہر
 سے حکم کے هللا یہاں کو بچے منے ننھے اپنے ہمراہ کے ہاجرہؒ  حضرت بیوی اپنی ابراہیمؒ  حضرت میں زمانے اس
 کوئی -گئی رہ اکیلی میں صحرا اس ساتھ کے بچے شیرخوار ماں -تھی دن چند وقت اس عمر کی بچے -گئے چھوڑ
 کی دھوپ- تھے مانگتے پناہ بھی پرند چرند سے تپش اور گرمی کی سورج- تھا نہ مددگار اور واال پوچھنے حال

 کو بچے نے اس -تھی رہی چل لو گرم زمین، تپتی -کردیا خشک بھی مشیکز یعنی چھاگل کی پانی نے تپش اور گرمی
 ننہا -گئی گھبرا کر دیکھ میں حالت اس کو بچے ماں -تھے گئے سوکھ ہونٹ کے بچے یعنی کردیا مجبور پر بلبالنے

 کے ریت میں صحرا اس -گئی گھبرا شدید اور گئی بھول پیاس اپنی کر دیکھ حالت یہ کی اس کو ماں -لگا سسکنے بچہ
 پانی خدایا اوہ پکاری السالم علیہ ہاجرہ حضرت -تھی رہی تپ طرح کی طنور زمین -تھا دیتا نہیں دکھائی کچھ عالوہ
 اے-لیے کے اسالم علیہ اسماعیل ،یعنی لیے کے بچے شیرخوار اس نہیں لیے میرے -پانی گھونٹ ایک صرف پانی

 بچے ننھے میرے -فرما پیدا چشمہ کا پانی میں بیاباں جنگل اور صحرا اس-والے بنانے گلستان کو آگ خدا کے ابراہیمؒ 
 فرما بارش کی اکرام و انعام اپنے پر بچے اس نہیں لیے میرے پاک هللا کر عطا قطرہ کا پانی کو

 کبھی -تھی رہی دوڑ اُدھر ا دھر میں تالش کی پانی ماں -تھا ہالرہا ٹانگیں کبھی کبھی تھا بےحال اور نڈھال سے پیاس
 بھر لمحہ -تھی آتی نظر توڑتے دم زندگی سے تپش کی سورج -تھی رہی ڈال میں منہ کے بچے معصوم اس لعاب اپنا
 حالت کی بچے -دیا کر چین بے کو ماں نے نزع حالت کی بچے آخر -جاتا ہو حال وہی پھر تو سنبھلتی طبیعت لئے کے
 حالت کی بچے سے السالم علیہ ہاجرہ حضرت لگا رگڑنے ایڑیاں سے شدت کی اس -تھی رہی جا بگڑتی لمحہ بہ لمحہ
 نہ پانی بعد کے تالش کافی -ہے مروہ نام کا جس چڑھیں جا پر پہاڑی ایک میں عالم کے چینی بے اسی -گئ نہ دیکھی
 دوڑ بھاگ اس -دوڑی طرف کی مروہ وہ پھر تو مال نہ پانی بھی پھر پر وہاں بھاگیں طرف کی پہاڑ صفانامی تو مال
 کبھی بےقرار ،بےتاب، چین بے ماں -پہنچائے نہ نقصان اسے درندہ کوئی کہ ہے اکیال بچہ تھا بھی ڈر یہ انھیں میں

 پورے چکر چھ جب کے پہاڑوں مروہ و صفا طرح اسی -دوڑاتیں نظر طرف کی آسمان کبھی دیکھتیں کو بچے
 رہی مانگ دعا اور تھیں رہی دوڑ کر چڑھ پر پہاڑ مرتبہ ساتویں جب-پڑا کرنا سامنا کا ناکامی بار ہر لیکن کرچکیں

 حیران کر دیکھ منظر غریب و عجیب کا اٰلہی رحمت تو آئیں دیکھنے کو بچے واپس بعد کے چکر ساتویں جب وہ- تھیں
 یہ -ہے پڑا پھوٹ چشمہ کا پانی میٹھے ٹھنڈے سے وہاں تھا رہا رگڑ ایڑیاں بچہ نڈھال سے پیاس جہاں کہ گئیں ہو

 کو بچے پھر -کیا ادا شکر الکھ الکھ کا هللا اور پڑیں گر میں سجدے فورا ؒ السالم علیہ ہاجرہ حضرت کر دیکھ معجزہ
 گرد کے پانی سے مدد کی ریت اور پتھروں نے آپ لہذا تھا رہا بہہ مسلسل سے چشمے پانی- پیا بھی خود پالیا پانی

 زمزم کہ فرمایا نے ہاجرہؒ  حضرت سے اچانک -تھا رہا جا بہتا پانی باوجود کے اس لیکن بنادی منڈیر سی چھوٹی ایک
 اس اور ہے زمزم نام کا چشمے اس سے نسبت اسی گیا رک وہیں پانی کہ تھی دیر کی کہنے یہ کے آپ- جا ٹھہر یعنی

 ہوا منسوب سے نام کے زم زم آب پانی بابرکت کی چشمہ
 پالتے کو جانوروں اپنے اور پیتے پانی سے اجازت کی حاجرہؒ  حضرت نکلے آ ادھر میں تالش کی پانی بدو کے عرب

 بنا شہر کا خیموں یہ پہلے ہے جاتا کہا -گئے چلے ہوتے آباد گرد کے چشمے اور گئے آتے بدو صحرائی طرح اسی-
 ہے مشہور سے نام کے مکرمہ مکہ آج جو ہے شہر وہی یہ -گیا بن شہر کا پتھروں آہستہ آہستہ پھر

 کے پہاڑوں دونوں ان کہ آئی پسند قدر اس ادا کی سعی وہ کی ہاجرہ حضرت درمیان کے مروہ اور صفا کو تعالی هللا
ہے رسول سنت پینا پانی کا اس -ہے پانی بابرکت زم زم آبؒ  -کردیا شامل میں عمرہ اور حج ارکان کو سعی درمیان  ؐ - 

 ہے ملتی نجات سے بیماریوں جسمانی اور روحانی تمام سے پینے کے اس

 ہے نعمت ہزار تندرستی
 ہے۔ نعمت بہا کراں 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 هللا تندرستی
 رہ کامران و کامیاب میں دنیا وہی ہیں ماالمال سے نعمت اس لوگ جو ہے۔ نعمت خاص ایک ہوئی دی کی تعالی هللا

 خزانہ کا قارون پاس کے آدمی بیمار مگر ہے۔ جاسکتا کیا گزارا کرکے محنت بھی میں غربت سے تندرستی ہیں سکتے
 درجے الکھوں بھی سے دولت تندرستی ہے۔ ترستا کر دیکھ دیکھ اسے وہ ۔ نہیں کا کام کسی لئے کے اس تو ہو بھی

 کم طاقتیں دونوں کی آدمی بیمار لیکن سے جسم کبھی ہے پڑتا کرنا کام سے دماغ کبھی میں زندگی کو انسان ہے۔ بہتر
 ہے پڑتا ہونا محتاج کا دوسروں اسے ہے۔ رہتا کڑھتا پر قسمت اپنی بیٹھا وہ ہیں۔ ہوتی ہوچکی



 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 هللا 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 هللا 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
 هللا اگر ۔وہ ہے تعلق کا هللا حقوق تک یہاں العباد حقوق اور هللا حقوق ہیں۔ ہوتے کے طرح دو حقوق میں مجید قرآن

 میں العباد حقوق یہ بندے کہ تک جب ہوسکتا۔ نہیں معاف تک وقت اس العباد حقوق لیکن ہے۔ کرسکتا معاف تو چاہے
 سے سب بھال دیکھ اور پرورش پیدائش کی اوالد والدین ۔کہ ہے یہ سبب کا اس ہیں مقدم سے سب حق کا والدین سے

 کئی لیے کے چڑھنے پروان وہ اور ہے۔ ہوتا لوتھڑا ایک اور گوشت محض وہ تو ہے ہوتا پیدا بچہ جب ہے۔ کام مشکل
 کے خدا درجہ کا ان ۔اور ہے مقام بڑا کا والدین لیے ۔اسی ہے ہوتا محتاج کا بھال دیکھ اور پرورش کی والدین تک برس
 ہے ارشاد کا تعالی ۔هللا ہے گیا دیا زور بہت پر سلوک حسن اور خدمت اطاعت کی والدین میں مجید قرآن ہے دوسرا بعد

 کرو سلوک اچھا ساتھ کے باپ ماں اور کرو نہ عبادت کی کسی سوا کے هللا 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
 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 جنت
 ہے ہوتا ارشاد میں حدیث اور ایک

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

  حق کا ماں پہلے سے ۔سب
ہے نبی ارشاد  ؐ : 

 ہے نیچے کے قدموں کے ماں جنت                                        
 کا سلوک حسن میرے هللا رسول یا پوچھا ۔اور ہوا حاضر میں خدمت کی وسلم علیہ هللا 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 هللا صلی اکرم رسول
 کیا ۔عرض ہے زندہ ماں کی اس کیا پوچھا نے وسلم علیہ هللا صلی حضور تھے۔ پریشان حد بے لواحقین لیے اس تھا۔

 پوچھنے کے وسلم وآلہ علیہ هللا 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 هللا 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 هللا 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 هللا 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 َوِلَواِلَديَّ  ِلي اْغِفرْ  َ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 درج :7نمبر سوال

                                                                                                                                            -دیجئے
  

 قومی" تمام سلسلے قومی تمام کہ پہلے سے اسالم ہیں دیئے۔ بدل معنی کے قوم لفظ نے اسالم
 تحت کے ہللا رسول محمد ہللا اال الہ ال نے اسالم لیکن تھے۔ رکھتے تعلق سے عالقے یا نسل"رشتے

 یا ہے ترک وہ کہ پوچھتا نہیں سے کسی اسالم کردیا۔ قائم رشتہ قومی خدائی بلکہ روحانی نیا ایک
 .ہے ہوا پیدا میں پاکستان کا، ماچین یا ہے باشندہ کا چین وہ کا، رب یا ہے واال رہنے کا افریقہ وہ تاجیک

 محمد اور توحید کی ہللا نے کسی جس بلکہ کا، رنگ گورے یا ہے کا رنگ کالے وہ میں، ہندوستان یا
 اور اچھا سے جس گیا۔ بندھ میں رشتے ایک وہ لیا مان کو رسالت کی وسلم علیہ ہللا صلی ہللا رسول

 ہے نہیں کوئی اور رشتہ پیارا
 i) ہے؟ دی وسعت کتنی کو قوم لفظ نے اسالم

 جواب:
 دیے حقوق کے برابری کو سب کر ہو باالتر سے نسل اور رنگ ہر نے سب ہیں۔ دیئے بدل معنی کے قوم لفظ نے اسالم

 ii) ہے؟ جائز امتیاز کا عالقے اور نسل میں اسالم کیا
 جواب:

 بلکہ روانی نیا ایک تحت کے هللا رسول محمد هللا اال الہ ال نے اسالم نہیں جائز امتیاز کا عالقے اور نسل میں اسالم نہیں
 دیا کر قائم رشتہ قومی خدائی

 iii) ہوگا؟ قائم امتیاز درمیان کے مسلمان کے پاکستان اور مسلمان کے چین ,مسلمان کے ترکی میں اسالم
 جواب:

 وہ لیا مان کو رسالت کی هللا رسول محمد اور توحید کی هللا نے کسی ہے۔جس نہیں حاصل امتیاز کوئی کو کسی نہیں
 گیا بندھ رشتے ایک

 iv) ہے؟ حاصل فوقیت کوئی پر مسلمان کالے کو مسلمان گورے یا
 جواب:

 برابر سب ہے۔ حاصل فضیلت کوئی پر دوسرے کو کسی ہی نہ نہیں فوقیت کوئی کو کسی کے تقوی سوائے میں اسالم
 ہیں

 v) عنوان؟ کا عبارت
 جواب:

 ہے دیتا درس کا مساوات و برابری اسالم
  



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

 


