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ہرجزو کا ایک نمبر -: دیئے گئے الفاظ یعنی الف/ ب /ج /د میں سے درست جواب کے گرد دائرہ لئگایں 1سوال نمبر 
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: درج ذیل نظم و غزل اشعار کی تشریح کیجئے۔2سوال نمبر   

 10)                                                          (تین حصہ نظم اور دو حصہ غزل سے)                      

 حصہ نظم   

 (i) اُسی نے ایک حرف ُکن سے پیدا کردیا عالم

 کشاکش کی صدائے ہاؔوہُو سے بھر دیا عالم 

 

 (ii)پانی تھا آگ گرمی روز حساب تھی

جو سیخ موج تک آئی کباب تھی ماہی   

 



 (iii) یہ سماں اور ایک قوی انسان ،یعنی کاشت کار

تہذیب کا پروردگار    ،      ارتقاء کا پیشوا    

 

کئی ٹانگے کے اُلٹ کر رہ گئے اس کی چھاتی پر    (iv) 

 سینکڑوں گھوڑوں کا اس پر ہوچکا ہے انتقال

 

: درج ذیل نظم و غزل اشعار کی تشریح کیجئے۔2سوال نمبر   

 10)                                                          (تین حصہ نظم اور دو حصہ غزل سے)                      

 حصہ غزل

 (i) مصیبت بھی راحت فراز ہوگئی

 تیری آرزو رہنما ہو گی

 

 (ii) مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا

 ٹوٹ کر دل، اسی سے ملتا ہے  

 

: درج ذیل نظم و غزل اشعار کی تشریح کیجئے۔2سوال نمبر   

 10)                                                          (تین حصہ نظم اور دو حصہ غزل سے)                      

 حصہ غزل

 (iii)  ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں

 اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں 

 

کشیدہ الفاظ کے معنی سبق عنوان ،مصنف کا نام اور خط  -: نثر پاروں کی تشریح کریں3سوال نمبر 

10)                                                                                                        -لکھئے  

سی کالی کلوٹی سڑک کی طرف دیکھنے  نیم تاریک یہ سوچ کر اس کا دل بیٹھنے لگا اور وہ خاموشی سے -الف 

اِکا ُدکا چرخ چوں کرتے ہوئے یکے کی میلی چمنیوں والی بتیوں سے ایک کثیف سے روشنی نکل  لگی ،جس پر

اس کا خیال فوراً ہی اپنی موجودہ حالت کی طرف دوڑ گیا -کر سڑک پر رینگ رہی تھی  

 

شہر کا حال کیا جانوں کیا ہے؟   -ب کوئی چیز ہے، وہ جاری ہو گئی ہے۔ سواۓ اناج اور اُپلے کے  پون ٹوٹی "

نہ لگا ہو ۔ محصول نہیں، جس پر کوئی چیز ایسی کے گرد پچیس پچیس فٹ گول میدان نکلے گا۔  جامعہ مسجد 

فنا ہو جائے گی دارالبقا دوکانیں حویلی ڈھائی جائیں گی۔  

 

10)                   : کوئی سے پانچ سواالت کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ 4سوال نمبر   

 (i) مرزا محمد سعید کس لئے لکھتے تھے؟

 

 (ii) پرستان کے پھلوں کی خاص بات کیا تھی؟

 

 (iii) سبق ملمع لڑکی سفر کیوں کر رہی تھی ؟

 

 (iv)سبق "خطوط غالؔب" کون سی دو چیزوں پر محصول وصول نہیں کیا جاتا تھا؟

 

 (v) سبق "آٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے" حکومت کی اولین ترجیح کیا ہے؟

 

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

 

سبق عنوان ،مصنف کا نام اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی  -: نثر پاروں کی تشریح کریں3سوال نمبر 

10)                                                                                                        -لکھئے  

سی کالی کلوٹی سڑک کی طرف دیکھنے  نیم تاریک ٹھنے لگا اور وہ خاموشی سےیہ سوچ کر اس کا دل بی -الف 

اِکا ُدکا چرخ چوں کرتے ہوئے یکے کی میلی چمنیوں والی بتیوں سے ایک کثیف سے روشنی نکل  لگی ،جس پر

اس کا خیال فوراً ہی اپنی موجودہ حالت کی طرف دوڑ گیا -کر سڑک پر رینگ رہی تھی  

 



یا جانوں کیا ہے؟شہر کا حال ک   -ب کوئی چیز ہے، وہ جاری ہو گئی ہے۔ سواۓ اناج اور اُپلے کے  پون ٹوٹی "

نہ لگا ہو ۔ محصول کوئی چیز ایسی نہیں، جس پر کے گرد پچیس پچیس فٹ گول میدان نکلے گا۔  جامعہ مسجد 

فنا ہو جائے گی دارالبقا دوکانیں حویلی ڈھائی جائیں گی۔  

 

10)                   سواالت کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔  : کوئی سے پانچ4سوال نمبر   

 

 (i) مرزا محمد سعید کس لئے لکھتے تھے؟

 

 (ii) پرستان کے پھلوں کی خاص بات کیا تھی؟

 (iii) سبق ملمع لڑکی سفر کیوں کر رہی تھی ؟

 

 (iv)سبق "خطوط غالؔب" کون سی دو چیزوں پر محصول وصول نہیں کیا جاتا تھا؟

 

 (v) سبق "آٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے" حکومت کی اولین ترجیح کیا ہے؟

 

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

 

 (vii) نصابی نظم اونٹ کی شادی مین نکیل پڑنے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟

 

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

 

5)                                                             -: کسی ایک سبق کا خالصہ لکھیں5نمبر سوال   

 

 (i)    ملمع:

 (ii) چغل خور:

 

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

 

: وطن حِبِّ   (i) 

 

 (ii) شہری زندگی کے مسائل:

 

:  (iii) پانی

 

: درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھئیے اور آخر میں دیئے گئے سواالت کے جوابات تحریر 7سوال نمبر 

         10)                                                                                                          کیجئیے

 

تھی ،کس زمانے میں ؟پنجاب کی حد غزنی تک پھیلی ہوئی   (i) 

 

 (ii)  جے پال کون تھا اور سبکتگین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں ؟

 

کون برف میں رہنے کے عادی تھے؟ -وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے  (iii) 

 

 (iv) وہاں رضائی کا گزارا کیوں نہیں تھا ؟

 

 (v) جےپال اور سبکتگین میں جنگ کیوں نہ ہوئی؟
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کا ایک نمبر ہے۔ ہرجزو  درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔   : ۱سوال نمبر   

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 
۔ درج ذیل نظم و غزل اشعار کی تشریح کیجئے۔2سوال نمبر   

 10)                                                          (تین حصہ نظم اور دو حصہ غزل سے)                      

 حصہ نظم   

  (i) آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر  

 گویا ہوا سےآگ برستی تھی خاک پر

 

اجاال اور تاریکی خشک و تر،  یہ سرد و گرم ،    (ii) 

 نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی      

 

فطرت کا گواہجلوؔہ قدرت کا شاہد، ُحسِن   (iii)  

نگاہ نوِر    کا   تاب  ماہ کادل، مہر عالم         

 (iv)نیا یہ آج کے پرچے نے گل کھالیا ہے

 کہ سہرا باندھ کے اِک اونٹ بِلباِلیا ہے       

 

۔ درج ذیل نظم و غزل اشعار کی تشریح کیجئے۔2سوال نمبر   

                      ( سےتین حصہ نظم اور دو حصہ غزل  )                                                          (10 

 حصہ غزل    

ہے مصیبت بھی راحت فزا ہوگئی     (i)     

ہو گئی ہے  رہنما     آرزو   تری       

 

سے ملتا ہے   آدمی    آدمی   (ii) 

  دل مگر کم کسی سے ملتا ہے     

 

ہمیںایک ُمدِّت سے تری یاد بھی آئی نہ       (iii)  

 اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ،ایسا بھی نہیں       

 

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

10)                                                                                                        -لکھئے  

پرستان کی شہزادی جس کے  -سیدانی : وہ قصہ یاد آتا ہے ،تو کلیجے پر سانپ لوٹنے لگتا ہے-الف 

دنیا میں -دوسری پریوں نے بھی منتیں کیں کہ سیِّدانی اماں، یہیں رہ جاؤ  -گئی تھی، بہت سر ہوئی ٹانکنے جوڑے

دیکھنی  بے مروتیاں نے جیسے انسانوں کیکو تو اپ بدنصیب مجھ -اب تمہارا کون ہے ؟مگر میں نے ایک نہ مانی

 -تھیں، پرستان میں کیوں بستی ؟ وہ تو ہللا نے تمہارے دل میں رحم ڈال دیا جو گور گھڑے کا ٹھکانہ ہو گیا

 

میں پرواز کر رہا ہے زندگی کے ہر موڑ پر اسے  دھندلکوں بڑی تیز رفتاری سے ماضی کے تخیل علی بخش کا -ب

جھنگ پہنچ کر میں اسے -یاد آتی رہتی ہے  خوشگوار ید یا منیرہ بیبی کی کوئی نہ کوئیاپنے ڈاکٹر صاحب یا جاو

فرض شناس ایک رات اپنے ساتھ رکھتا ہوں دوسری صبح اپنے ایک نہایت قابل اور مجسٹریٹ کپتان مہابت خان  

 کے سپرد کردیتا ہوں

 

10)                   ۔ کوئی سے پانچ سواالت کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ 4سوال نمبر   

 (i) مرزا صاحب کی کن دو قومی شخصیات سے عزیز داری تھی؟

 

 (ii)لڑکی سٹیشن پہنچی تو اس نے سب سے پہلے کیا دیکھا؟ 



 

 (iii) چغل خور نے کسان کی بیوی کو کیا کہہ کر بدگمان کیا؟ 

 

 (iv) مرزا غالب نے کتابوں پر کیا رائے دی ہے؟

 

بندوق کو شکست دی جاسکتی ہے؟ علم کی طاقت سے کس طرح   (v) 

 

  (vi)شاعر نے سر کا درد بڑھنے کی کیا وجہ بتائی ہے؟ 

 

 (vii) ہللا تعالی نے انسان کو کن نعمتوں سے نوازا ہے؟ 

 

 (viii) پھولوں کا رنگ ہنسی سے ملنے کا مفہوم واضح کریں؟ 

 

5)                                                             -کسی ایک سبق کا خالصہ لکھیں -5سوال نمبر   

 

 (i)     نظریہ پاکستان:

 (ii) نام دیو مالی:

 

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

 (i) عالمہ محمد اقبال

 

 (ii) ماں باپ کے ساتھ سلوک

 

 (iii) تمباکونوشی کے نقصانات

 

: درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھئے اور آخر میں دیئے گئے سواالت کے جوابات تحریر 7نمبرسوال 

10)                                                                                                       -کیجئے  

 

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

 

مندر کیسا نظر آتا ہے؟تختہ جہازسے س   (ii)  

 

 (iii) اس عبارت کا موضوع عنوان لکھیے؟

 

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

 

 (v) دورافق کے قریب کیا نظر آتا ہے ؟

 

 

 

 


