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 حصہ  نظم

 

10۔                                          )جئےیک حیتشر ینظم و غزل اشعار ک لیدرج ذ:  ۲سوال نمبر   

 

سے یحکمران یک یہے اُس یآسمان نظام    

سے یباغبان یک یہے اُس یجادوان بہار  

 

یروز حساب تھ یتھا آگ گرم یپان                

یکباب تھ یموج تک آئ خیجو س  یماہ     

 

کاشت کار یعنیانسان ، یقو کیسماں اور ا ہی  

کا پروردگار بی،     تہذ      شوایارتقاء کا پ   

 

پوچھے ینہ ان ک ںیآس پاس کے جو بستے ہ  

اس قدر وہ خستہ حال ںیہ ہیہے  راںیقدر و جس  

 

 حصہ  غزل



 

مزہ محبت کا یروح کو بھ  

سے ملتا ہے یگیہمسا یک دل  

 

ل وحش ہیبات  کا مقام یہے کہ سکون  د   

ںینہ یوسعت  صحرا بھ ںینہ یُکنج  زنداں بھ    

 

وریدھوپ کے ت یگئے ہنس کے کڑ لیجو جھ  

ںیوہ لوگ جلے ہ ںیخنک چھاؤں م یک تاروں   

 

 یالفاظ کے معن دہیسے پہلے سبق کا عنوان ،مصنف  کا نام اور خط کش حیتشر جئےیک حیتشر ینثر پاروں ک لی: درج ذ3سوال نمبر

5۔                                         )ےیلکھ ںیم  

 

خبر تک  یدوستوں اور قدر دانوں کو اس سانحہ ارتحال ک نکڑوںیہے کہ پرسوں وہ رحلت فرما گئے اور ان کے س ہیحد   - الف

ہم لوگ! زندہ  ںیہم تک نہ پہنچے. کتنے بے خبر ہ یسناؤن یسے اٹھ جائے اور اس ک ںی. افسوس اتنا بڑا صاحب کمال ہم مینہ ہوئ

سزا  یک یغفلت ہ یہمار ہی دیہے. شا یغفلت مجرمانہ ہوت یسی. اںیاہل کمال سے غافل ہو جائ پنےہوتا کہ ا ںیشعار نہ ہیقوموں کا 

ایگ ایل نیہم سے چھ یکیا کایا وںیہے کہ مرزا صاحب کو   

اور  یکین یسار ںیکو درجہ کمال تک پہنچانے م تیہے ان صالح یرکھ تیصالح ینہ کوئ یقدرت نے کوئ ںیہر شخص م -ب

انسان ، انسان بنتا  ںیم یکوشش ہ یوہاں تک پہنچنے ک کنیپہنچا ہے نہ پہنچ سکتا ہے. ل یکوئ یہے. درجہ کمال تک نہ کبھ یبڑائ

 ںینے جو استعداد تجھ م ںیپوچھے گا کہ م ہیخدا  یجانچ پڑتال ہوگ یک مانیجب ا نسمجھو کندن ہوجاتا ہے. حساب کے د ہیہے. 

ایک ایتونے ک ںیم نےی، اسے کمال تک پہنچانے اور اس سے کام ل یتھ یک عتیود  

10)                  ےیجیک ریسے پانچ سواالت کے مختصر جوابات تحر ی:  کوئ ٤سوال نمبر   

ا؟یبنا وںیکو موضوع سخن ک دالفطریع ںیاردو کے شعرا نے ہر دور م    (i 

؟ ایاثر ک اینے ک ریتقر یک ریپر فق لدرمی دریمصنف سجاد ح     (ii  

خوش تھے ؟ ادہیکس بات پر ز یک یب یب یدانیس یویب یصاحب اور ان ک ریم  (iii 

؟یاالٹ ہوئ وںیکہاں اور ک نیمربع  زم کیبخش کو ا یعل  (iv  

؟ ایگ اید ںیالمبارک کا آدھا آدھا خطبہ کن دو زبانوں م ۃجمع ںیم یترک    (v  

ہے اسے یک یکش ریجو تصو ینے کسان کے گھر لوٹنے ک یآباد حیشاعر جوش مل  (vi دوسطروں 

ہے؟ ایگل کھالنے کا ذکر کر کے کس طرف اشارہ ک ایشاعر نے ن ںینظم م  (vii 

اس ںیڈھلے ہ دیخورش یڈوبے  ہنگام  سحر کتنے ہ یتھے کتنے ستارے کہ سر  شام ہ  (viii شعر 

مراد ہے ؟ ایسے ک ںیڈھلے ہ دیخورش ںیم  

5۔                                                                     )ےیسبق کا خالصہ لکھ کیا یکس:  ۵سوال نمبر   



یشہزاد یپرستان ک  

 چغل خور   

ےیپر مضمون لکھ کیا یسے کس ںیگئے عنوانات م ئےی:  د٦سوال نمبر  - 

 

یزندگ یہاتیاور د یشہر   

سات کا موسمبر  

نیدیع  

جئےیدئے گئے سواالت کے جوابات د چےیعبارت کوغور سے پڑھئے اور ن لیدرج ذ -۷سوال نمبر  - 

 ایجج  یباہمت، نڈر اور مستقل مزاج انسان تھے.ان کا دامن اللچ اور ہوس سے پاک تھا. وہ کس ماندار،یسے ا شہیہم قائداعظم

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

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

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

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

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

کارنامہ ہے میان کا عظ امی. پاکستان کا قیتھ یبام عروج پر پہنچ گئ شہرت  . 

 

کس قسم کے انسان تھے؟ قائداعظم  (i 

کس قسم کا تھا ؟ ہیقائداعظم کا رو  (ii 

کارنامہ کونسا ہے؟ میقائداعظم  کا عظ  (iii 

ے؟یجیک ریاس عبارت کا عنوان تحر  (iv 

ہے؟ یک فیتعر ینے قائداعظم کے کس وصف ک وںیہندوستان کے وائسرائ  (iv 
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۔جئےیک حیتشر ینظم و غزل اشعار ک لیدرج ذ: ۲سوال نمبر                                            (10) 

( حصہ نظم اور دو حصہ غزل سے نیت ) 



 

جس نے ایک دایکو فطرت اسالم پر پ بٔشر  

جس نے ایک دایکے نام پر ش ی  مصطف محمد  

 

ہے زیخاک کا کتنا نشاط انگ یریرقص ت  

ہے زیکے سوز سے لبر یذرہ زندگ ذرہ  

 

غامیسب محنت کش گلے ملے اور ابھرا اک پ  

ہے قدرت کا انعام ہیکو سمجھو  غامیپ اس  

 

سفر کو چلے ےیل یگاڑ یشتر نئ اںیم  

ہے کہ تم آگئے پہاڑ تلے یخوش مجھے  

 

 حصہ  غزل

 

ہے پہلے سے سوا   ںیان آنکھوں م یغفلت بھآج   

ںینہ یبھ بایشک ماریخاطر  ب یہ آج  

 

یراحت فراز ہوگئ یبھ بتیمص  

یآرزو رہنما ہو گ یریت  

 

ملتا ںینہ یجو کبھ یمل کے بھ  

سے ملتا ہے یکر دل، اس ٹوٹ  

 

 یالفاظ کے معن دہیسے پہلے سبق کا عنوان ،مصنف  کا نام اور خط کش حیتشر جئےیک حیتشر ینثر پاروں ک لیدرج ذ: ۳سوال نمبر

۔ےیلکھ ںیم  

 

 لیجاؤ. عق یکو ساتھ لے کر چل لیکہ تم عق ےیروپے جوڑ کر رکھے تھے. سونکال کر د نیجان نے جانے کب سے ت یام - الف

نے  ںی. مںیہ یسمجھت ایکو ک وںیہے. جانے وہ لڑک یبات تومجھے زہر معلوم ہوت یان ک یہیہے تو لڑکا. بس  کنیل یسہ یبچہ ہ

کر ڈر کے مارے اگل دے گا کھیکو د لیکھا لے گا اور عق ی، جو کوئ ہوں ڑایلڈو پ یکوئ ایک ںیان سے پوچھا کہ م . 



وسلم سے  ہیہللا عل یاو حضرت صل یحق گوئ یمانیجوش ا ںیتھ اںینما ںیزیچ نیت ںیم تیشخص یک یانصار وبیحضرت ابو ا -ب

 یہے کہ وہ حضرت محمد صل ہیمرتبہ ومقام  کیعنہ کا ا یعنہ ہللا تعال یہللا تعال یرض یانصار وبیحضرت ابو ا دتیمحبت عق

رہے یوآلہ وسلم کے مزبان بھ ہیہللا عل  

۔ےیجیک ریسے پانچ سواالت کے مختصر جوابات تحر ی:  کوئ ٤سوال نمبر                    (10) 

ےیجیک انیب ہیکا حل دیمرزا محمد سع . 

 

؟یتھ ایخاص بات ک یپرستان کے پھلوں ک  

 

؟ ایانکار ک وںیسے ک نےینے انعام ل یمال وینام د  

 

تعلق ہے؟ ایسے ک یزندگ ینیاور د یبیتہذ یالفطر کا ہمار دیع  

 

ہے؟ ایگ ایفرق بتا یادیبن ایک ںیکے مطابق دل کے کنول اور چراغوں م یادا جعفر  

 

جئےیظہور کا مفہوم واضح کتازہ انجم کے  . 

 

؟یگئ یشروع ک وںیخالفت ک کیتحر  

 

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

۔ےیسبق کا خالصہ لکھ کیا یکس:  ۵سوال نمبر                                                                  (5) 

 

پاکستان ہینظر                                                                      

یمال وینام د                                                                        

ےیپر مضمون لکھ کیا یسے کس ںیگئے عنوانات م ئےید (6) - 

                                                                    

اعظم          قائد 

نیدیع  

کے مسائل یزندگ یشہر  

10)    :                                                                                                                            7سوال نمبر   



عالقے سے تعلق  ایرشتے"نسل  یسلسلے تمام   "قوم یاسالم سے پہلے کہ تمام قوم ںی۔ ہئےیبدل د یاسالم نے لفظ قوم کے معن 

 ی۔ اسالم کسایرشتہ قائم کرد یقوم یبلکہ خدائ یروحان این کیاسالم نے ال الہ اال ہللا محمد رسول ہللا کے تحت ا کنیرکھتے تھے۔ ل

 ںیکا، پاکستان م نیماچ ایہے  کا باشندہ نیرب کا، وہ چ ایکا رہنے واال ہے  قہیوہ افر کیتاج ایہے  کپوچھتا کہ وہ تر ںیسے نہ

 یاور محمد رسول ہللا صل دیتوح ینے ہللا ک یگورے رنگ کا، بلکہ جس کس ایوہ کالے رنگ کا ہے  ں،یہندوستان م ایہوا ہے.  دایپ

ہے ںینہ یرشتہ اور کوئ ارای۔ جس سے اچھا اور پایبندھ گ ںیم ےرشت کیوہ ا ایرسالت کو مان ل یوسلم ک ہیہللا عل  

 

ہے؟ یوسعت د ینے لفظ قوم کو کتن اسالم  

 

جائز ہے؟ ازینسل اور عالقے کا امت ںیاسالم م ایک  

 

قائم ہوگا؟ ازیامت انیکے مسلمان اور پاکستان کے مسلمان کے درم نیکے مسلمان, چ یترک ںیاسالم م  

 

حاصل ہے؟ تیفوق یگورے مسلمان کو کالے مسلمان پر کوئ ای  

 

 عبارت کا عنوان؟

 

 

 

 

 


