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

 i) کو دل کے یتیموں کو جان کی غریبوں
 ہے گیا آ قرار ہے ہوگیا سکون

 متن حواِلہ-:
  نعت :نام کا نظم

  دانش احسان :نام کا شاعر
  تشریح:-

 اپنایا قانون کا بھینس کی اُس الٹھی کی ۔جس تھا ہوا ڈوبا میں اندھیرے کے جہالت معاشرہ عرب پہلے سے آمد کی آپ ؑ
 حال پرسان کوئی کو ۔غریبوں تھے عزت پرصاحبؑ  بوتے بل کے دولت اپنی باوجود کے برائیوں لوگ ۔امیر تھا جاتا

 ہوتی نہ عزت جگا کسی ہوتیں۔اسکی ہی ٹھوکریں کی در در لیے کے اس تو ہوتا یتیم غریب کوئی ۔اگر تھا نہیں
ر  آئے میسر حقوق اپنے بھی کو یتیموں اور غریبوں طرح اس ہوگئی۔ ختم القانونیت ساری سے آوری تشریف کی حضو 

  ہوگئے مال ماال سے دولت کی اسالم میں دل انکے لگے گزارنے زندگی اپنی خطر و خوف بے بھی وہ

 ii)  پر خاک تھی ترستی خلق کو خنک آب 
 پر خاک تھی برستی سےآگ ہوا گویا

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

 میں نظم اس کہ ہے کرتا بیان میں صورت کی اشعار اپنے نقشہ کا سختی اور گرمی میں کربال میدان شاعر :تشریح
 میدان کے کربال قافلہ کا حسین امام حضرت جب ہے کی نگاری منظر کی گرمی اور جنگ میدان کے کربال نے شاعر

 قافلہ لگے جلنے زبان سے حرارت کی لفظوں کہ ہے ڈر ہے۔ باہر سے بیان کہ تھی گرمی شدید اتنی تو ٹھہرا میں
 تمام کہ تھی تپش اتنی اور تھی رہی چل ہوا گرم شدید اتنی روز اس ڈاال پڑاؤ میں کربال کو الحرام محرم دس نے حسینی

 ایسا کیونکہ تھا رہا کر تمنا کی پانی ٹھنڈے روح ذی ہر میں میدان کے ۔کربال.تھے رہے مانگ پناہ کی ہللا جاندار
 تھی  رہی کر محسوس حدت کی اس مخلوق ہر پر زمین اور ہے گرم طرح آگ ہوا کہ تھا ہورہا محسوس

 iii) تھی میں منظر خزاں گلستانِِ اس بھی کلی یہ
 تھی میں خاکستر اپنی رب یا بھی چنگاری ایسی 

 اقبالؑ  محمد عالمہ :نام کا شاعر
 عبدہللا بنت فاطمہ :نام کا نظم

 تشریح:-
 کرتے بیان حقیقت مضمر میں واقعے کے شہادت کی فاطمہ سے نگاہوں رس دور اپنی اقبال عالمہ شاعر میں شعر اس
 ہللا سے وجہ اسی تھی، لڑکی دامن پاک اور سیرت نیک ایک والی رہنے میں ریگستان تو فاطمہ آئی کہ ہیں کہتے ہوئے
 لگائی یہ داری ذمہ تیری نے تعالی ہللا کہ ہے قسمت خوش بہت تو فاطمہ لیا۔ چن لیے کے کام اہم اور نیک نےتجھےاس
 بڑی کی پالنے پانی جہاد دوران کو ان ہیں رہے کر جہاد میں راہ کی ہللا جو ۔مجاہدین دیا بنا سقایی کا مجاہدین تجھے کہ

 ہے قسمت خوش انتہائی تو ہے، دی تجھےسونپ نے ہللا جو تھی داری ذمہ عظیم
 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

 iv)  ہمارا کام ہے اب والے جھیلنے دکھ گئے جھیل
 ہمارا نام ہی ایک گا رہے ایک گے رہیں ایک

 جعفری اداؔؑ  :نام کا شاعر
 تشریح:-

نے اقبال عالمہ خواب کا ۔اس تھا نہ کم سے خواب کسی کرنا حاصل ۔پاکستان رہے دائم قائم ہمیشہ پاکستان  ؒ  تھا دیکھا 
 اپنے نے ماؤں ہے۔ نتیجہ کا محنت کی بزرگوں ہمارے قیام کا پاکستان تھی۔ کی پوری نے قائداعظم تعبیر کی ۔جس
 ہوئے گھر بے الکھوں ہوئے۔ یتیم ہزاروں کھویا۔ کو بھائی نے لٹایا۔بہن سہاگ اپنا نے  ۔عورتوں کیا قربان کو بیٹوں

 جان ہوکر نڈھال سے ،بھوک ہوئے بیمار پڑا۔ کرنا سامنا کا مصیبتوں کی طرح طرح وقت کرتے ہجرت سے ۔ہندوستان
 کی اس ہم کہ ہے بنتا فرض ہمارا اب ہے باری ہماری ۔اب ہیں چکے جھیل دکھ حصےکے اپنے والے ۔جھیلنے دی

 روشن نام کا اس دیں۔ ہونے نہ ضائع کو محنت کی بزرگوں اپنے سنواریں۔ کو ۔اس دیں آنے نہ آنچ پر اس کریں۔ حفاظت
 رکھے دائم قائم کو وطن میرے تعالی ہللا بنائیں۔ ۔خوبصورت کریں محنت رات دن لیے کے کرنے

 غزل  حصہ  



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

 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

 ii) نہیں بھی تمنا میں دل نہیں بھی سودا میں سر
 ہے نہیں بھی بھروسا کا محبت ترکِِ اس لیکن

 کھپوری گود فراق :نام کا شاعر
 غزل :نام کا نظم

 تشریح:-
 تو نہ کہ ہے کہتا وہ -ہے کررہا اظہار کا حالت اور کیفیت درمیانی کی امیدی و مایوسی شاعر میں شعر کےاس غزل
 ترک سے اس میں اگر اور لو کر اختیار جدائی سے محبوب کہ ہے سمائی سرمیں ہی نہ اور ہے تمنا کی دل میرے
 محبوب خود تو شاعرنہ -گا جاؤں بھول کو اس واقعی میں کہ ہے نہیں بھروسہ پر خود مجھے تو لوں بھی کر محبت

 چھوڑ کو محبوب سے وجہ کی حالت وہ اوراگر -گا دے کرنے ایسا دل کا اس ہی نہ اور ہے چاہتا کرنا تعلق ترک سے
 شاعر لیکن کرے نہ محبت کر نہ یاد شک ہے محبوب -گا پائے نہیں بھول کبھی اسے وہ کہ ہے یقین اسے تو دے بھی

 گا چھوڑے کرنا نہیں بھی یاد اور گا رہے کرتا کرنا بھی محبت -گا آئے نہ بات کبھی سے کرنے ایسا دل کا

 iii) تیور کے دھوپ کڑی کے ہنس گئے جھیل جو
 ہیں جلے لوگ وہ میں چھاؤں خنک کی تاروں

 جعفری اداؔؑ  :نام کا شاعر
 تشریح:-

نے اقبال عالمہ خواب کا ۔اس تھا نہ کم سے خواب کسی کرنا حاصل ۔پاکستان رہے دائم قائم ہمیشہ پاکستان  ؒ  تھا دیکھا 
 اپنے نے ماؤں ہے۔ نتیجہ کا محنت کی بزرگوں ہمارے قیام کا پاکستان تھی۔ کی پوری نے قائداعظم تعبیر کی ۔جس
 ہوئے گھر بے الکھوں ہوئے۔ یتیم ہزاروں کھویا۔ کو بھائی نے لٹایا۔بہن سہاگ اپنا نے  ۔عورتوں کیا قربان کو بیٹوں

 جان ہوکر نڈھال سے ،بھوک ہوئے بیمار پڑا۔ کرنا سامنا کا مصیبتوں کی طرح طرح وقت کرتے ہجرت سے ۔ہندوستان
 کی اس ہم کہ ہے بنتا فرض ہمارا اب ہے باری ہماری ۔اب ہیں چکے جھیل دکھ حصےکے اپنے والے ۔جھیلنے دی

 روشن نام کا اس دیں۔ ہونے نہ ضائع کو محنت کی بزرگوں اپنے سنواریں۔ کو ۔اس دیں آنے نہ آنچ پر اس کریں۔ حفاظت
 رکھے دائم قائم کو وطن میرے تعالی ہللا بنائیں۔ ۔خوبصورت کریں محنت رات دن لیے کے کرنے

  



 
 اور نام کا  ،مصنف عنوان کا سبق پہلے سے تشریح کیجئے تشریح کی پاروں نثر ذیل درج :3نمبر سوال

 10)                                             لکھیے میں معنی کے الفاظ کشیدہ خط
 جو وہ ۔ایک ہیں بنیادی دو کے تشکیل کی قومیت میں دنیا ۔کہ ہے ضروری لینا سمجھ یہ یہاں  (الف
 نے مغرب ۔اہل ہیں ہوئی کی قیام کی  ملسو هيلع هللا ىلصمقبول رسول موجود ۔دوسری ہے کی قائم نے مفکرین مغربی

 حدود جغرافیائی بنیادی کی قومیت کرکے پیدا سعت ذرا میں بنیادوں قبائلی اور نسلی خاندانی
 ہے۔ بنتی سے وطن قوم کہ کہا اور کی استوار پر

 پاکستان نظریہ :نام کا سبق
 خان مصطفیؑ  غالم ڈاکٹر :نام کا مصنف

 مضبوط :استوار
 والے کرنے غوروفکر :مفکرین 

 بنانا :تشکیل 
 تشریح:-

 سینہ خالف کے قوتوں باقی وہ ۔تو ہے پڑتی ضرب پر دین کے مسلمانوں جب ۔کہ ہے یہ خیال مرکزی کا مضمون اس
 اہمیت زیادہ سے خاشاک و خس کو دشواریوں والی آنے میں راہ ہے۔اور ہوجاتا بیدار جذبہ میں ۔ان ہیں جاتے ہو سپر

 ہے ثبوت بین کا بات اس وجود کا ۔پاکستان ہیں رہتے ڈٹے پر موقف اپنے تک مقصد حصول اور دیتے نہیں
 بہت سمجھنا کا بات ایک یہاں ۔کہ ہیں رہے بتا ہوئے کرتے خطاب میں اجالس کے لیگ مسلم جناح محمدعلی قائداعظم
 وہ دوسری  ہے کی قائم نے مفکرین مغربی جو وہ ہیں۔ایک بنیادیں دو کی تشکیل کی قومیت میں دنیا کہ ہے ضروری

 کی قومیت کرکے پیدا وسعت میں بنیادوں قبائلی نسلیں خاندانی نے مغرب ۔اہل ہے ہوئی کی قائم کی  ملسو هيلع هللا ىلصمقبول رسول جو
 مسلمانوں کے دنیا سے وجہ کی نظریے اسی ہے۔ بنتی سے وطن قوم کہ کہا اور کی استوار پر حدود جغرافیائی بنیادیں
 ہر کو مسلمانوں ہے گیا ہو ظاہر طرح اچھی سے ہونے کے جنگوں عالمی وہ ہے۔ بنا راستہ جو کا تباہی درمیان کے

 ہے اکثریت اقلیت مسلمان ۔کیونکہ چاہیے کرنی جدوجہد کی کرنے حاصل وطن کر ہو ایک سے لحاظ

 پہنچانے تک کمال درجہ کو صالحیت ان ہے رکھی صالحیت کوئی نہ کوئی نے قدرت میں شخص ہر (ب
 وہاں لیکن .ہے سکتا پہنچ نہ ہے پہنچا کوئی کبھی نہ تک کمال درجہ .ہے بڑائی اور نیکی ساری میں
 جب دن کے حساب .ہے ہوجاتا کندن سمجھو یہ .ہے بنتا انسان ، انسان میں ہی کوشش کی پہنچنے تک
 اسے ، تھی کی ودیعت میں تجھ استعداد جو نے میں کہ گا پوچھے یہ خدا ہوگی پڑتال جانچ کی ایمان

   کیا کیا تونے میں لینے کام سے اس اور پہنچانے تک کمال
  عبدالحق مولوی :نام کا مصنف

  مالی دیو نام :نام کا سبق
 سباق سیاق

 -تھا رہتا صاف خود وہ طرح جس -تھا رہتا ستھرا صاف وہ باوجود کے اس مگر آدمی کا ذات نیچی ایک تو تھا دیو نام
 تھا کرکھتا باغ اپنے طرح اسی

 نے اُس -سی ستھری صاف ہے ہوتی جگہ والی بنانے روٹی طرح جس تھا رہتا خوبصورت اور صاف اتنا باغ کا اُس
 بھرے ہرے انہیں کے کر پر وقت چھانٹ کاٹ کی درختوں -تھے ہوئے بنائے رستے خوبصورت اندر کے باغ باقاعدہ

 ہوت پھول کے رنگوں خوبصورت بہت میں باغ کے اس اور دیتا بنا درخت تناور اور
 ستھرا صاف بھی خود وہ اور تھا کرتا تکمیل کی کام اپنے کر سمجھ عبادت وہ تھی محبت سے کام اپنے اسے -تھے ے

 تھا ہوا رکھا صاف  طرح کی آئنہ بھی کو باغ اور تھا رہتا
  



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

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

  ہے ہوتا بیماری کی بچوں بیوی اپنی صرف اور صرف محور کا گفتگو کی تحسین محمد
  نکلتے نہیں باہر سے مضمون اس وہ مگر کروں کوشش ہی کتنی میں کہ ہے کہتا مصنف

 ii) تھا؟ کیا نام کا دادا کے ان اور ہوئے پیدا کہاں دہلوی احمد شاہد
 جواب:

 تھا دہلوی احمد نذیر ڈپٹی نام کا دادا کے ان اور ہوئے پیدا میں دہلی دہلوی احمد شاہد

 iii) کیا؟ بدگمان کر کہہ کیا کو بیوی کی کسان خورنے چغل
 جواب:

 کہ ہے پتا تمہیں کہ لگا کہنے اور آیا پاس کے بیوی کی کسان خور چغل تو گئے بیت مہینے چھ کرتے کام کو خور چغل
 کہ ہوں بتاتا نشانی  ایک تمھیں میں ہے رکھی چھپائے بیماری یہ اپنی سے تم تک اب نے ۔اس ہے گیا ہو کوڑی کسان
 کسان نے  خور چغل  یوں ہوں سکتی کر تصدیق کی بات اس کر چاٹ گوشت کا اس تم ہے ہوتا نمکین گوشت کا کوڑی

 کیا گمان بد کو بیوی کے

 iv) تھی؟ رہی کر کیوں سفر لڑکی
 جواب:

 انہیں سے گھر کہ تھا خیال کا جان امی اسکی -تھا مال خط کا بیماری کی جان چچا کے لڑکی کو والوں گھر کے لڑکی
 کے عیادت کی  جان چچا اپنے وہ -گئی ہو تیار لئے کے جانے لڑکی کر سن یہ -تھا اچھا تو  جاتا چال دیکھنے کوئی

 تھی رہی کر سفر لئے

 v) ہے؟ تعلق کیا سے زندگی دینی اور تہذیبی ہماری کا الفطر عید
 جواب:

 -خوشی والی آنے بار بار ہے مطلب کا عید -ہے تعلق گہرا سے زندگی دینی اور تہذیبی کی مسلمانوں الفطرکا عید
 کے مسلمانوں اسے اور ہے جاتا تک دور بہت میں زندگی معاشرتی کر بن اقائی تہذیبی کی ان تہوار یہ کا مسلمانوں

 ہے مالتا سے جغرافیے تر وسیع کے زندگی فکری اور تہذیبی

 vi) کیجیے تحریر بھی والدت سال کا ان اور تھا کیا نام اصل کا دانش احسان
 جواب:

 ہے ء1914 والدت سال کا ان اور تھا الحق احسان نام اصل کا دانش احسان

 vii) ہے؟ مراد کیا کی شاعر سے پڑھنے نکیل میں شادی کی اونٹ نظم
 جواب:

 ہے گئی ہو شادی کی اس کیونکہ گیا آ میں قابو اونٹ اب کہ ہے یہ مراد کی شاعر سے پڑنے نکیل

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

 ہے کیا ذکر کا کمی کی تمنا میں دل اور جنون و عشق یعنی سودا میں سر نے گورکھپوری فراق شاعر
  



 

 5)                                                                    لکھیے خالصہ کا سبق ایک کسی :4 نمبر سوال
     پاکستان نظریہ 

ی غالم ڈاکٹر  کا پاکستان وطن الگ پر بنا کی جس -ہے کی وضاحت کی نظریہ اس میں مضمون اس نے خان مصطف 
 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 ثانیؑ  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 ہللا 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 
ہ خطبہ نے ء۱۹۴۰ -کیا پیش تصور کا وطن الگ میں اس اور کیا پیش آباد ال   مسلمانوں سے ُرو کی پاکستان قرارداد میں 

 ہوا فیصلہ کا کرنے قائم ریاست آزاد کی
 کی ملسو هيلع هللا ىلصہللا 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 

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

 ہے فالح ہماری میں

 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
  



 

 20)                       لکھیے مضمون پر ایک کسی سے میں عنوانات گئے دیئے :6 نمبر سوال
 پابندی کی وقت

 و انفرادی کی انسان وقت پابندئ -ہے کہالتا وقت پابندی دینا انجام سے باقاعدگی اور پر مقررہ وقت کو کام کسی
 وقت جو -ہیں آتی نظر کامران و کامیاب قومیں اور افراد وہی میں دنیا -ہے حامل  کا اہمیت بڑی میں زندگی اجتماعی
 نہیں لحاظ کا وقت پابندی قومیں یا افراد جو -ہیں دیتے سرانجام ساتھ کے وقت پابندی کام ہر اور ہیں کرتے قدر کی
 طلوع پر وقت سورج -ہے ہوا جکڑا میں وقت پابندی سارا کا سارے کائنات نظام -ہیں رہتی نامراد و ناکام وہ رکھتیں
 و تغیر کے موسموں اور  دن رات-ہے مقرر وقت کا غروب و طلوع کے چاند -ہے ہوتا غروب پر وقت اور ہے ہوتا

 اور پھولوں فصلوں طرح اسی-ہے پابند کی وقت بھی گردش کی ستاروں -ہے کارفرما اصول کا وقت پابندی میں تبدیل
 یافتہ ترقی و زندہ- ہے پر  وقت پابندی انحصار کا کامرانی و ترقی کی قوم یا افراد -ہیں اوقات مقررہ بھی کے پھلوں
 قو جو آج -ہیں جانتے قیمت بیش کو لمحے ایک ایک کے اس اور ہیں سمجھتے قیمت قدرو  کی وقت افراد اور اقوام
 جن لیکن ہیں پہنچی پر مقام اس ہی کر جان قیمت و قدر کی وقت وہ ہیں آتی نظر سرفراز اور سربلند میں دنیا میں

 کہتے ہے حال یہی بھی کا افراد -ہوگئیں شکار کا   زوال وہ کی نہ پابندی کی اُس اور جانی نہ قدر کی وقت  نے قوموں
 اور ہوئی فاش شکست  اُسے ہواکہ یہ نتیجہ پہنچا سے دیر منٹ چند میں میدان جرنیل کا نپولین فاتح مشہور کہ ہیں

 کے اس وقت ہے لیتا اٹھا فائدہ سے وقت جو -کرتا نہیں انتظار کا کسی وقت -پڑی بھگتنا بھر عمر سزا کی کواُس نپولین
 ایک وقت -ہے جاتا نکل آگے کر چھوڑ پیچھے دور کوسوں اُسے اس وقت کرتے نہیں قدر کی وقت جو -ہے جاتا آ کام
 اُسے اور ہے کرتا قدر کی اُس-ہے اٹھاتا فائدہ سے وقت  جو ہے کرتا حاصل عزت میں دنیا شخص وہ -ہے دولت عظیم
 آج کبھی اور کریں اختیار عادت کی کرنے پر وقت مقررہ کام ہر -کریں نہ ضائع وقت کہ چاہئے ہمیں-کرتا نہیں ضائع

 -ہیں کردیتے ضائع خزانہ قیمتی ایک درحقیقت وہ  اور کرتے نہیں قدر کی وقت لوگ جو-چھوڑیں نہ پر کل کام کا
 کرسکتے درست حالت اقتصادی اپنی ہم تو کریں محنت ہم اگر ساتھ کے وقت پابندی -آتا نہیں واپس کبھی وقت ہوا گزرا
 نہ پر وقت بوئے، نہ پر وقت فصل اگر کسان- کرسکتا نہیں حاصل تعلیم تو جائے نہ سکول پر وقت اگر  علم طالبؑ  -ہیں

 نہ کام پر وقت اگر مزدور اور کروائے نہ کام پر وقت کارخانہ طرح اسی -سکتا کر نہیں حاصل بھی کچھ تو کاٹے
 کام جو -ہے جاتا دور کوس الکھوں ہوا بھوال کا منٹ ایک کہ ہیں کہتے -گا ہو نہ حاصل بھی کچھ کو دونوں ان تو کرے
 ہی نامکمل اوقات اکثر تو جائے دیا ڈال میں التوا لیے کے وقت دوسرے اسے اگر -ہے بہتر وہی جائے لیا کر پر وقت
 میں شعبے ہر پابندی کی وقت -جائے کیا پر وقت کام ہر کہ ہے یہ طریقہ بہترین کا کرنے قدر کی وقت چنانچہ ہے رہتا
 سے کامیابی ہوگا نہیں پابند  کا وقت تک جب ہوں رکھتا تعلق سے پیشے کسی  خواہ شخص کوئی کا دنیا ہے ضروری
 پر وقت کام ہر وہ- ہوتی نہیں کو نام کاہلی اور سستی میں ان -ہیں ہوتے پابند کی وقت لوگ جو -گا سکے ہو نہیں ہمکنار
- ہے رہتی ٹھیک بھی صحت کی ان- ہے جاتا پا انجام پر وقت بھی کام کا ان سے اس -ہیں رہتے مستعد لئے کے کرنے
 ہمیں بھی نے تعالی ہللا- ہے گزرتی وخوشگوار کامیاب زندگی کی ان- ہے رہتی چست اور مستعدی بھی طبیعت کی ان

 بھی حج- ہے بناتا پابند کا وقت بھی روزہ -ہے دیتی درس کا وقت پابندی ہمیں نماز -ہے دیا حکم کا پابندی کی وقت
 بیش ایک یہ -ہے دولت بڑی بہت ایک وقت- ہے پسند بےحد پابندی کی وقت  کو تعالیؑ  ہللا -ہے ہوتا ادا ہی پر وقت مقرر
 واپس بھی پر قیمت کسی لمحات کے وقت ہوئے گزرے لیکن ہے سکتی مل واپس دولت ہوئی کھوئی -ہے خزانہ قیمت
 گزرے طرح اسی سکتا آ نہیں واپس جھونکا ہوا گزر کا ہوا اور پانی ہوا گزرا کا دریا طرح جس- جاسکتے الئے نہیں

 نہیں ممکن بھی النا واپس کا وقت ہوئے

 پاکستان تحریک 
 سید سر ہللا، ولی شاہ پھر کیا۔ پیش نظریہ قومی دو نے جنہوں ہیں بزرگ پہلے میں صغیر بر ثانی الف مجدد حضرت 
 ادارے مسلم مختلف میں صغیر بر کی۔ وضاحت کی پاکستان نظریہ نے کرام علمائے دیگر اور اقبال عالمہ خان احمد

  آئیں میں وجود معرض لیے کے پرچار کے نظریے اسی تحریکیں کئی اور ہوئے قائم پر بنیاد کی نظریے اسی
 کا جس تھی جہد جدو تاریخی وہ کی تحفظ کے ثقافت مذہبی اور تشخص قومی کے مسلمانوں میں اصل پاکستان تحریک
 کا مملکت عالحدہ لیے کے جس تھا۔ منوانا کو شناخت کی ان قوم بحیثیت اور تحفظ کا حقوق کے مسلمانوں مقصد بنیادی

  تھا ضروری حد از قیام
 تاریخ

 اصل کی اس مگر ہے سکتا جا دیا قرار کو جلسے کے ء1940 مارچ، 23 آغاز باقاعدہ کا پاکستان تحریک تو یوں
 کا لیگ مسلم تھی لی کر جدا راہیں اپنی سے کانگریس نے ہند مسلمانان جب ہے ہوتی سے موڑ اس کے تاریخ شروعات

 قیام
 الہور ,کونسل گورننگ لیگ مسلم

 میں سیاست عملی کو مسلمانوں سے بصیرت سیاسی اپنی نے خان احمد سید سر بعد کے آزادی جنگ کی ء1857
 ء1885 نہیں۔ ممکن کامیابی میں سیاست بغیر کے حصول کے تعلیم اعلیؑ  نزدیک کے آپ تھا۔ کیا منع سے لینے حصہ
 دیا۔ کر شروع کرنا کام لیے کے مفادات کے ہندوؤں کر ہٹ سے مقاصد اپنے ہی جلد نے کانگریس تو بنی کانگریس میں



 ء1906 دسمبر، 30 چاہیے۔ ہونی جماعت سیاسی عالحدہ کی ان کہ ہوا پیدا احساس یہ میں مسلمانوں سے وجہ کی جس
 آف خان ہللا سلیم نواب اجالس کا قائدین کے صغیر بر پر اختتام کے اجالس ساالنہ کے کانفرنس ایجوکیشن محمڈن میں

  ہوا فیصلہ کا قیام کے لیگ مسلم میں اجالس اس ہوا۔ پر گاہ رہائش کی ڈھاکہ
 اسباب کے قیام کے لیگ مسلم

 بننا جماعت کی ہندوؤں کا کانگریس
 تنازع ہندی اردو

 مخالفت کی کشی گاؤ
 تحریکیں ہندو پسند انتہا

 عمل رد کا ہندوؤں پر بنگال تقسیم
 سرگرمیاں کی لیڈروں ہندو متعصب

 رویہ کا انگریزوں
 محرومیت کی مسلمانوں

 جانا کیا انداز نظر پر طور سیاسی کا مسلمانوں
 کامیابی کی وفد شملہ

 واریت فرقہ
 اعالن کا اصالحات سیاسی

 پاکستان قرارداد
 طور باضابطہ ہوئے کرتے خطاب سے اجالس ساالنہ اکیسیوں کے لیگ مسلم میں آباد الہ نے اقبال عالمہ میں ء1930
 کو تصور اسی نے علی رحمت چودھری دیا۔ کر پیش تصور کا ریاست مسلم جداگانہ میں مغرب شمال کے صغیر بر پر

 حق کے تقسیم کی صغیر بر میں اجالس ساالنہ اپنے میں ء1938 نے لیگ مسلم سندھ دیا۔ نام کا پاکستان میں ء1933
 فیصلہ کا جہد جدو کی قیام کے مملکت مسلم عالحدہ میں ء1930 بھی اعظم قائد ازیں عالوہ لی۔ کر پاس قرارداد میں

 میں الہور کے 1940 مارچ 23 لیا۔ کر تیار پر طور ذہنی کو قوم رفتہ رفتہ نے اعظم قائد تک ء1940۔ تھے چکے کر
 سے عالقوں مختلف کے ہندوستان تمام میں جس ہوا منعقد اجتماع الشان عظیم ایک کا ہند مسلمانان میں پارک منٹو
 ہند مسلمانان مطابق کے جس کی منظور قرارداد ایک اور کی شرکت کرکے سفر صورت کی قافلے نے مسلمانوں
 بنیادی اہم کے پاکستان قرارداد تھے۔ چاہتے ریاست عالحدہ بھی سے ہندوؤں ساتھ ساتھ کے آزادی سے انگریزوں

 نکات
 قیام کا حکومت مسلم آزاد

 نامنظوری کی اسکیم دوسری عالوہ کے تقسیم
 تحفظ کا مسلمانوں میں عالقوں ہندو

 پاکستان کو اگست 14 یعنی پہلے منٹ کچھ سے بجے 12 رات کہ تھی رات ترین مبارک کی المبارک رمضان 27
 انڈیاکا اور اگست 14 آزادی یوم ہمارا سے مناسبت اس گیا۔ لیا نام کا آزادی کی ہندوستان میں اوربعد ہوا اعالن کا بننے
 بنگال، پنجاب، ہی ہوتے اعالن کا بننے کے پاکستان تحت کے سازش سمجھی سوچی ہے۔ایک جاتا منایا کو اگست 15
 کی بربریت اور ظلم نے سکھوں اور ہندوئوں پڑا۔ ٹوٹ طوفان کا گری غارت و قتل اور فسادات نسلی میں اڑیسہ بہار،
 اغواء اور گئیں لوٹی عصمتیں کی لڑکیوں نوجوان گیا۔ کیا قتل کو مردوں عورتوں بچوں معصوم گناہ بے کردی۔ انتہا
 شروع آنے پاکستان سامان سرو بے قافلے پٹے لٹے الکھوں کردئیے۔ آتش نذر محلے اور آبادیاں مسلم گئیں۔ کرلی
 دشمن کیا۔ پرمجبور کرنے ہجرت کو مسلمانوں زیادہ سے الکھ 50 نے مکانی نقل بڑی سے سب کی تاریخ ہوگئے۔

 میں مہینوں یا ہفتوں چند صرف خواب کا پاکستان اور گا کرسکے نہیں برداشت جھٹکا عظیم یہ پاکستان کہ تھا سمجھتا
 پاکستان منظورتھا۔ ہی اور کچھ کو ایزدی مثیئت مگر گے۔ بنالیں غالم اپنا کو مسلمانوں کر کھل ہندو تو جائیگا ہو ختم

 مہاجرین میں شہروں سب کیا۔ مقدم خیر سے محبت ایثار جذبہ مثال بے کا بھائیوں مہاجر اپنے نے مسلمانوں مقامی کے
 نے حکومت لئے کے آبادی مستقل انکی اور گئے کئے مہیا کھانے مفت کئے مہیا بستر چارپائیاں کئے۔ قائم کیمپ کے

 کردیا شروع کرنا آباد انہیں میں مکانوں ہوئے چھوڑے کے ہندوئوں میں عجلت نہایت
 تر تمام کے ابتدا اور آگیا میں وجود معرض پاکستان سے فضل کے کریم ہللا ہے۔ داستان اورخونچکاں ناک درد بڑی یہ
 عالمہ گا رہے دائم و قائم قیامت تا تک دنیا رہتی ہللا انشاء اور ہے قائم سے سال 69 عرصہ باوجود کے مسائل سنگین
 اور باکردار ایمانداری قیادت اگر ہے۔ مقصد ہمارا پاکستان آزاد فالحی جمہوری اسالمی کا ویژن کی قائداعظم اور اقبال

 ہے خیز زر بڑی مٹی یہ کہ کہیے تو آجائے میسر پسند انصاف

 مسائل کے زندگی شہری
 اپنی کی زندگی دیہاتی .ہے آتا میں وجود معاشرہ قومی کا ملک کسی سے ملنے کے دونوں ان دیہات یا ہو شہر

 پاکستان   .بھی تاریخ اور ہیں بھی پہلو روشن کے دونوں .ہیں خصوصیات اپنی کی زندگی شہری اور ہیں خصوصیات
 لوگوں شہری اور دیہاتی ہیں رہتے میں شہروں لوگ فیصد 30 صرف جبکہ ہے رہتی میں دیہات آبادی فیصد ستر کی



 مضمون اس ہیں الگ الگ بھی مسائل کے دونوں اور .ہے ہوتا مختلف سے دوسرے ایک سہن رہن کا ان اور ماحول کا
 کا شہر                                                             ہیں جاتی کی بیان سے الگ خصوصیات نمایاں کی زندگی شہری میں
 سے دھوئیں کے کارخانوں اور بوجھل سے شور کے ٹریفک ہوا کی یہاں ہوتا نہیں پرسکون طرح کی دیہات معمول
ونسک کو شہریوں سے وجہ کی شوروغل وغیرہ ٹریفک اور فیکٹریوں کارخانوں ہے رہتی کثیف  ہی کم لمحات کے 

 ناظر محمد خوشی بقول کرسکتے نہیں کام ساتھ کے جمعی دل وہ اور ہیں آتے مئوثر
 بہت شور اور غل میں شہر ہے
 بہت زور کا ہوا و حرص اور

 کرائے ہے ہوتا فقدان کا سہولتوں رہائشی مناسب سے لحاظ کے آبادی ہے ہوتا سنگین بہت مسئلہ کا رہائش میں شہروں
 بڑا بہت پر صحت کی اس سے جس ہیں رہتے میں مکانوں غلیظ اور تاریک و تنگ لوگ اکثر اور ملتے نہیں مکان پر

 جیسے وغیرہ کمی کی سہولتوں طبی و تعلیم پانی کے پینے باعث کے آبادی ہوئی بڑھتی ازیں عالوہ ہے پڑتا اثر
 ہے ہوتا سامنا کا مسائل سنگین

 خود کر بڑھ سے حیثیت اپنی وہ ہیں ہوتے عادی زیادہ کے نمائش اور تکلف بالعموم میں سہن رہن ہی اپنے لوگ شہری
 چیز یہی اور ہیں جاتی بڑھ تحاشہ بے زندگی ضروریات کی ان میں نتیجے کے جس ہیں کرتے پیش کر چڑھا بڑھا کو

 ہیں دیتی رکھ کے کر غارت کو قلب سکون کے ان
 سراسر تکلیف ہے میں تکلف ذوق اے
 کرتے نہیں تکلف لوگ جو ہیں اچھے

 اور ہمدردی باہمی یہاں ہے ہوتا عالم کا نفسی نفسا عجب ہے ہوتی کی قسم مشینی زندگی کی شہروں: زندگی مشینی
 کے مشین شخص ہر ہے ملتا ہی کم موقع کا بیٹھنے مل اور فراغت ہے ہوتا ہی کم احساس کا دکھ کے دوسرے ایک

 ہے ہوتی تنہائی بڑی ہی اتنی ہو شہر بڑا جتنا کہ ہے بجا کہنا کا بیکن . ہے آتا نظر دواں رواں طرح کی پرزے
 اور جائے دی توجہ طرف کی ترقی کی ایک ہر ہیں خصوصیات اپنی اپنی کی زندگی شہری اور دیہاتی الغرض  
 و ترقی کی قوم و ملک کر مل دونوں شہر اور دیہات ہمارے تاکہ جائیں کیے حل بھی مسائل کے زندگی شہری

 سکیں بن باعث کا خوشحالی
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 اور اللچ دامن کا ان.تھے انسان مزاج مستقل اور نڈر باہمت، ایماندار، سے ہمیشہ قائداعظم
 سننا لفظ کوئی خالف کے شان اپنی بھی سے وکیل ساتھی یا جج کسی وہ .تھا پاک سے ہوس
 فریب اور دگا کبھی نہ اور. تھے نہیں گھبراتے میں حاالت نامساعد.تھے کرتے نہیں پسند
 حاصل مقاصد سیاسی وہ.  تھی پاکیزہ اور شہری صاف سیاست کی ان. تھے لیتے کام سے
 حق کو بات جس.تھے مخالف سخت اقدامات قانون خالف اور پھوڑ توڑ  لیے کے کرنے
 تک مسئلہت ہی نہ اور کرتے نہیں سمجھوتہ سے کسی میں بارے کے اس ہیں سمجھتے

 قائم پر آخر جو. تھا سلیقہ اور شوق حد بے انھیں کا پوشی خوش .تھے لیتے کام سے کوشی
 کی ان. تھی کی تعریف کی پوشی خوش کی ان نے وائسرائیوں ہی کتنے کے ہندوستان .رہا

 ان قیام کا پاکستان .تھی گئی پہنچ پر عروج بام شہرت کی ان میں سالوں چند آخری کے زندگی
 ہے کارنامہ عظیم کا

 i) تھے؟ انسان کے قسم کس قائداعظم
 جواب:

 تھے انسان مزاج مستقل اور نڈر باہمت، ایماندار، قائداعظم

 ii) تھا؟ کا قسم کس رویہ کا قائداعظم
 جواب:

 خالف اور پھوڑ توڑ  لیے کے کرنے حاصل مقاصد سیاسی وہ.  تھی پاکیزہ اور شہری صاف سیاست کی قائداعظم
 تھے مخالف سخت اقدامات قانون

 iii) ہے؟ کونسا کارنامہ عظیم کا  قائداعظم
 جواب:

 ہے کارنامہ عظیم کا  قائداعظم قیام کا پاکستان

 iv) کیجیے تحریر عنوان کا عبارت اس
 جواب:

 تھی کی تعریف کی پوشی خوش کی ان نے وائسرائیوں کے ہندوستان

 v) ہے؟ کی تعریف کی وصف کس کے قائداعظم نے وائسرائیوں کے ہندوستان
 جواب:

  تھا سلیقہ اور شوق حد بے کا پوشی خوش کو قائداعظم
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Section-B Q.2) 

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

 i) سے گیاہ سبزی سے، پھولوں تھی اڑی سرخی
 سے سیاہ کی ،سائے تھا اترا میں کنوؤں پانی

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

 تشریح :-
 ہیں کہتے ہوئے کرتے بیان کو شدت کی گرمی کی دن اس اور فرات دریائے کے کربال میدان میں شعر اس انیؔسؑ میر
 طرح کی انگاروں بلبلے والے کھولنے طرف چاروں ہو۔ انگارہ واال گھومنے کہ تھا ہوتا معلوم ایسا بھنور کا دریا کہ

 گرمی ہے۔ آئی نکل باہر سے منہ باعث کے ہونے نہ سیراب زبان کی لہروں تھا۔ رہا اگل آگ پانی اور تھے۔ رہے دہک
 تھا گرتا پر زمین جو دانا وہ تھا جاتا بھن جل باعث کے شدت کی

 لہروں بھی مچھلیاں لئے اس ہے۔ جاتا بھونا گوشت پر جن ہیں ہوتی  سالخیں کی لوہے کے جتنی تھی گرم اتنی لہری 
 تھی رہی  بھن آکر میں زد کی

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

 متن حواِلہ-:
 عبدہللا بنت فاطمہ :نام کا نظم

  اقبال محمد عالمہ :نام کا شاعر
 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

  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 ہمارے جو

 iii) امیر اے کا مدینہ خاک میں ہوں مشتاق
 پر سرزمین اسی تو بھی موت جو اے

 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

 iv)  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
 i)  حسؔرت بھی کو انتہا گے جائیں پہنچ

 ہے گئی ہو ابتدا کی راہ اس جب 
 موہانی حسؔرت  :نام کا شاعر

  تشریح:-
 اور رضا کی تعالی ہللا انسان جب -ہے کرتا پیش کالم حاصل اپنا شاعر میں شعر آخری کے غزل -:حقیقی عشق

 کی حق معرفت تو ہے جاتی ہو چکی ہو ابتدا کی حقیقی عشق میں خدا راہ جب -ہے لیتا بڑھا قدم لئے کے خوشنودی
 کوتابع خواہشات تمام اپنی لیے کے رضا کی العزت رب ہللا انسان جب -ہے جاتی آ قریب کے اس بھی منزل کی انتہا

ی رضائے فکر اور عمل ایک ایک کا ذات اپنی لیے کے خوشنودی کی ہللا -ہے کردیتا  تک یہاں -ہے کردیتا تابع کے الہ 
ی اطاعت الہی، محبت کہ ی رضائے اور الہ   راہ کی شریعت اور طریقت ،تقوی، پرہیزگاری -ہے دیتا مٹا کو خود میں الہ 
 ہے پہنچتا جا تک انتہا کی حقیقی معرفت کی الوہیت کر گزر سے منزل کی ہللا فی فنا پھر تو ہے کردیتا گم کو خود میں
 تو ہے لی کر ابتدا کی چلنے میں راستے کے محبوب نے میں جب کہ ہے کہتا شاعر سے حوالے کے -:مزاجی عشق
 مجھے بھی محبت کی اس ضرور تو ہے کرلیا پیدا میں دل جذبہ کا خواہش کی محبوب -گا جاؤں پہنچ بھی تک انتہا

 گی جائے ہو حاصل

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

 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

 iii) نہیں بھی تمنا میں دل نہیں بھی سودا میں سر
 ہے نہیں بھی بھروسا کا محبت ترکِِ اس لیکن

 کھپوری گود فراق :نام کا شاعر
 تشریح:

 تو نہ کہ ہے کہتا وہ -ہے کررہا اظہار کا حالت اور کیفیت درمیانی کی امیدی و مایوسی شاعر میں شعر کےاس غزل
 ترک سے اس میں اگر اور لو کر اختیار جدائی سے محبوب کہ ہے سمائی سرمیں ہی نہ اور ہے تمنا کی دل میرے
 محبوب خود تو شاعرنہ -گا جاؤں بھول کو اس واقعی میں کہ ہے نہیں بھروسہ پر خود مجھے تو لوں بھی کر محبت

 چھوڑ کو محبوب سے وجہ کی حالت وہ اوراگر -گا دے کرنے ایسا دل کا اس ہی نہ اور ہے چاہتا کرنا تعلق ترک سے
 شاعر لیکن کرے نہ محبت کر نہ یاد شک ہے محبوب -گا پائے نہیں بھول کبھی اسے وہ کہ ہے یقین اسے تو دے بھی

 گا چھوڑے کرنا نہیں بھی یاد اور گا رہے کرتا کرنا بھی محبت -گا آئے نہ بات کبھی سے کرنے ایسا دل کا
  



Section-C Q.3) 

 اور نام کا  ،مصنف عنوان کا سبق پہلے سے تشریح کیجئے تشریح کی پاروں نثر ذیل درج :3نمبر سوال
 5)                                                  لکھیے میں معنی کے الفاظ کشیدہ خط

 باپ کا بچوں سات مارا کا آفت میں .سنو حال کا نصیب بد مجھ لئے کے خدا !مسلمانو بھائی اے (الف
 میں مانگتا نہیں بھیک میں .ہوں کہتا سے ایک ایک مصیبتیں اپنی اور ہوں محتاج کو روٹیوں اب .ہوں
 بھائی .پہنچاتا نہیں بھی گھر مجھے پیارا کا خدا کوئی مگر جاؤں چال کو وطن اپنے کہ ہوں چاہتا یہ

 بندو کے خدا اے نہیں دوست کوئی میرا ہائے , نہیں دوست کوئی میرا .ہوں الوطن غریب میں !مسلمانو
 ہوں الوطن غریب میں, سنو میری!

 بچاؤ سے دوستوں میرے مجھے :نام کا سبق
 یلدرم حیدر سجاد :نام کا مصنف

 مصیبت آفت
 مند ضرورت محتاج

 مانگنا کا سوالی بھیک
 پردیسی الوطن غریب

 تشریح:-
 میرا کرو رحم پر مارے کے حاالت بدبخت مجھ !بھائیو میرے کہ ہے رہا لگا صدا کر ہو کھڑا پر چوراہے جو فقیر اک
 پاس میرے .ہے جانا کر لے کھانا لیے کے اُن مجھے ہوں باپ کا بچوں سات اور ہو زدہ مصیبت ایک میں سنو حال

 بچوں اپنے میں تاکہ کرو مدد میری ہوں پردیسی مختاط غریب میں جاؤں کر لے کو کھانے کچھ لئے کے اُن نہیں کچھ
 تک گھر میرے مجھے کہ کرتا نہیں مدد میری کوئی لیکن ہوں چاہتا جانا واپس وطن اپنے میں جاؤں لے کچھ لیے کے
 یہی لوگ تم ہے نہیں غمگساد دوست کوئی میرا .سکے کر مدد میری جو آتا نہیں نظر شخص ایسا کوئی مگر دے پہنچا

 لو کھا ترس پر پردیسی غریب مجھے لو سن فریاد میری

 سالٹ فروٹ انہیں نے میں سویرے صبح .تھا قریب کے دل کے ان میں دیا دم نے صاحب ڈاکٹر جب  ب
 آنکھوں کی ان پر منٹ دس کر بج پانچ عین لیکن ، گی جائے ہو بحال طبیعت کی آپ اب کہ کہا اور پالیا

 کر اٹھا سر کا ان سے جلدی نے میں .نکال ہللا ہی ہللا سے زبان اور آئی چمک سی نیلی نیلی تیز ایک میں
 ہوگئے رخصت وہ لیکن لگا جھنجھوڑنے انہیں اور لیا رکھ پر سینے اپنے

 بخش علی :نام کا سبق
 شہاب ہللا قدرت :نام کا مصنف

 وفادار پرانے بہت کے اقبال عالمہ بخش علی کہ ہیں بتارہے میں بارے کے اقبال عالمہ مصنف میں پراگرف گئے دۓ
 کہ ہے چاہتا وہ اور ہے۔ قبضہ کا کسی پر ہے۔جس مال مربعہ میں پور الئل سے وجہ کی خدمت کی ان ۔اسے ہیں مالزم
 درویش نیک بہت وہ کہ ہے۔ بتاتا میں بارے کے اقبال عالمہ وہ دوران کے سفر جائے۔ مل واپس سے زمینوں کی اس
 رہا بتا بخش ۔علی تھا ہی میں ہاتھ کے بخش علی کتاب حساب سارا کا خرچ کا گھر کے ان ۔اور تھے انسان لوگ ہللا اور

 بالکل کرتا۔مجھے نہ ضائع کبھی پیسہ کا ان کرتا کام سے طریقے سلجھے اور سے شعاری کفایت بہت بھی میں کہ
 مہنگی روٹی وہاں ۔کیونکہ ہے رہتا بھوکا اسٹیشن کئی کئی میں سفر کے ریل میں کرتا خرچہ کا ان کہ لگتا نہیں اچھا

 ضرورت اپنی کو انسان بخش علی کہ تھے۔ کرتے تھے۔کہا جاتے ہو ناراض پر بات اس صاحب ڈاکٹر ۔لیکن تھی ملتی
 کرو رہا بھوکا مت خوامخواہ ۔تم چاہیے چلنا مطابق کے

 تشریح:-
 سے دنیا کا ان جب کہ ہے رہا کر بیان منظر کا موت کی ان تھا مالزم خاص بہت کا اقبال عالمہ جوکہ بخش علی

 بھی سالٹ فروٹ صبح تھی نہیں ٹھیک سے رات طبیعت کی ان .تھا پاس کے ان میں تو آیا قریب وقت کا ہونے رخصت
 نیلی کی اُن .ہوگئی خراب زیادہ طبیعت کی ان سے اچانک مگر .ہیں ہورہے بہتر وہ کہ لگا کو بخش علی اور پالیا

 ہوگئے رخصت کو جہاں اگلے ہی ساتھ اور لگے کرنے یاد کو ہللا وہ لمحے اُسی .گئیں ہو روشن آنکھیں
  



Section-C Q.4) 

 10)                   کیجیے تحریر جوابات مختصر کے سواالت پانچ سے کوئی  :5 نمبر سوال
 i) ؟ ہے کیا مرتبہ اور نام کا کتاب اآلرا معرکۃ کی سعید محمد مرزا

 جواب:
 سو کی اردو کہ ہے کارنامہ علمی ایسا ایک کتاب یہ .ہے "باطنیت اور مذہب" نام کا کتاب اآلرا معرکۃ کی صاحب مرزا

 گا پڑے کرنا شامل ضرور کو "باطنیت اور مذہب" میں ان تو جائیں چھانٹی کتابیں

 کیجیےii) بیان مختصرا ِ تعارف  کا خان شاکر محمد بچاؤ سے دوستوں میرے مجھے سبق
 جواب:

 مطابق کے لیاقت اپنی انہیں .ہیں آدمی معزز نہایت میں بھر ضلع اور رئیس کے پور سلیم موضع صاحب خان شاکر
 ہے شوق بہت کا لٹریچر

 iii) پڑا؟ اٹھانا نقصان کیا سے عادت بری اپنی کو خور چغل
 جواب:

 سے وجہ کی عادت اسی -گیا ہو کم اعتماد پر اس کا لوگوں کہ پڑا اٹھانا نقصان یہ سے عادت بری اپنی کو خور چغل
 ایک چھانی خاک کی  دردر کہا سے لوگوں مختلف -ہوگیا بیکار وہ چونکہ پڑے دھونا ہاتھ بھی سے نوکری اپنی اسے

 رکھا نہ مالزم پاس اپنے اسے بھی نے کسی سے وجہ کی ہونے خور چغل مگر گیا پاس کے ایک

 iv) کیجیے بیان میں الفاظ اپنے تعارف کا میوزیم 'کاپی توپ' 
 جواب:

 ہے کہالتا اوقاف جو ہے موجود علیحدہ بھی خانہ  عجائب فوجی عالوہ کے گھر عجائب کے قدیمہ آثار میں کاپی توپ
 ہیں موجود نمونے انگیز حیرت بھی کے تیزمصوری نقاشی اور ادب آرٹ ترکی اسالمی

 v) ؟ ہے مراد کیا سے اس "ہوں دیتا روزہ ہم عموما ِ جواب کا خطوط"
 جواب:

 ہیں دیتے باقاعدہ کرتے نہیں دیر میں جواب کے خطوط کہ ہے مراد سے اس

 مصرعے اس vi) "ہمارا کام ہے اب والے جھیلنے دکھ گئے جھیل " میں "پاکستان جیوے جیوے" نظم
 لکھیے مفہوم کا

 جواب:
 نسل نئی اب .کیں برداشت تکالیف سی بہت لیے کے حصول کے پاکستان نے آباؤاجداد ہمارے کہ ہے یہ مطلب کا اس

 کریں محنت لئے کے ترقی اور خوشحالی کی وطن اپنے ہم کہ ہے کام ہمارا یعنی

 vii) ہے؟ نازاں پر بات کس میں مطلع کے غزل نصاب شامل جعفری ادا شاعرہ 
 جواب:

 اپنے عرصہ کچھ وہ لیکن  برا یا سمجھے اچھا اسے زمانہ چاہے کہ ہے نازاں پر بات اس شاعرہ میں مطلع کے غزل
 ہے مال موقع کا چلنے کر مال قدم چار دو ساتھ کے محبوب اپنے انہیں.ہیں رہی تو شامل میں زندگی کی محبوب

 کام کونسا وہ اور  ہوئیviii) شہادت میں جنگ کس کی لڑکی نامی فاطمہ میں "عبدہللا بنت فاطمہ" نظم
  ؟ تھی رہی کر

 جواب:
 ہوئی شہید ہوئی پالتی پانی کو غازیوں میں جنگ کی طرابلس لڑکی نامی فاطمہ

  



Section-C Q.5) 

 5)                                                                   لکھیے خالصہ کا سبق ایک کسی  :4 نمبر سوال
 شہزادی کی پرستان

 سعید مرزامحمد
 شہزادی کی پرستان 

 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
 بھی نام کمایا۔ خوب اور کیا اختیار پیشہ کا مغالنی لیے کے بسر گزر گئیں۔ ہو بیوہ کہ تھا گزرا کونہ شادی میں برس

 نہ کوئی بھی واال دینے سہارا ۔ دیا دے جواب نے پاؤں ہاتھ تو آیا بڑھاپا ۔جب رکھا نہیں کر سنبھال ۔مگر بھی پیسہ اور
 لیا رکھ پاس اپنے کر کھا ترس نے بیوی کی صاحب میر کے پڑوسن تو بڑھی سے حد پریشانی ۔ تھا

 سن کہانی بیٹھے طرف چاروں کے انگیٹھی لڑکیاں اور لڑکے دبے، میں لحافوں بچے میں رات کی سردیوں دن ایک
 کا بادشاہ کے پرستان تمہیں کہ ہیں کہتے لوگ !بی سیدانی لگی۔ کہنے سے بی بیوی،سیدانی کی صاحب میر تھے، رہے
 کہ دیا جواب نے بی سیدانی ہے؟ سچ یہ کیا تھی، الئی اکرام و انعام بڑا سے وہاں تم اور تھا۔ گیا لے پرستان آدمی کوئی

 گئی چلی دھڑک بے تم کہ کہا نے بیوی کی صاحب میر ہے۔ بالیا نے پریوں اور جنون دفعہ کئی مجھے ہاں
 میں تو چال پتہ مجھے میں راستے جب تو تھے گئے لے سے دھوکے مجھے جب مرتبہ پہلی کہ بتایا نے بی سیدانی

 کے اس جاتی۔ آ آفت کیا جانے نہ تو جاتی نہ گئی۔ چلی ہوئی لیتی نام کا ہللا کرکے مضبوط کو دل لیکن ڈری زیادہ بہت
 آئی واپس خوشی ہنسی ۔اور گئی خوشی ہنسی گی بھی جب میں بعد

 بیٹی اکلوتی کی بہادر الدولہ اعظم نواب کہ تھے دن وہ یہ کہ بتایا اور کیا۔ آغاز کا سنانے بیتی آپ اپنی نے بی سیدانی
 گھر اپنے کو شام ہوں جاتی چلی کو دن پھر سیئے جوڑے کر رہ وہی رات دن پہلے تھی۔ رہی ہو تیاری کی بیاہ کے

 آجاتی
 سے ماما کو شام نہائی خوب تھا۔ دن کا گئی۔جمعہ نہ مگر آئے بھالوے بہت ، چاہا نہ جی کو جانے وہاں میرا روز ایک
 تاکہ ہے بھیجی پالکی ہے۔ کیا یاد نے سرکار کو بی سیدانی کہ آئی آواز سے باہر کہ تھا پر دم پالؤ ۔ پالؤپکوایا یونٹ

 گئی ہو سوار کر ڈال پر سر چادر سفید اور کیا نہ انکار نے میں آجائیں۔ فورا ؑ
 خیال تو پہلے ۔ آجاتا بازار کا خانم ہی نکلتے سے واڑے قاضی ۔ تھا قریب بالکل کے گھر میرے گھر کا صاحب نواب
 جنگل تو دیکھا کھولی جھری کی پردے تو دیئے نہ دکھائی بھی چراغ کے بازار اور گئی ہو دیر بہت جب مگر ہوا نہ
 کہ پوچھا کرکے حوصلہ گئے۔ ہو ٹھنڈے پاؤں ہاتھ تھی۔ رہی جا چلی اڑی ساتھ کے ہوا ۔پالکی تھا رہا کر سائیں سائیں
 دیکھا ہے۔ بلوایا نے سالمت بادشاہ کہ دیا جواب اسے نے کسی ہو۔ رہے جا کر لے کہاں مجھے پھوٹو سے منہ بختو کم
 شہزادی ہماری کہا نے اس تو پوچھا دوبارہ کر گھبرا نے میں ۔ واال منہ جیسا ۔بکرے تھا آدمی کا شکل ڈھنگی بے تو

 گا ملے دام مانگا منہ آنا چلی کر سی کپڑے ہے۔ شادی کی
 رہی پھر یا پر ہزاروں کپڑے زرد رنگ گورے ۔گورے گئی چلی اندر کے محل ساتھ کے پری اس کر اتر سے پالکی
 الل جگہ کی پتھروں کے زمرد شاخیں، کی ،سونے کا چاندی تنا کا درخت ہر ۔ سنا نہ دیکھا نہ جو ایسا ایسا چمن تھی

 تھے رہے چمک طرح کی ،ہیرو پھول
 نے بیگم 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
 کرتے عزت بہت کی نام کے تعالی ہللا ہم کہ کہا نے بادشاہ گئے۔ ہو کھڑے ری دربا اور بادشاہ ہی سنتے نام کا تعالی ہللا

 اب سامنے میرے کہ دی تسلی اور ہیں اصلی شکلیں کی سب ہماری نہیں ڈرو بی سیدانی کہ کہا نے بیگم بادشاہ ہیں۔
 میں گالس کے یاقوت ہی آتے خیال کا پانی گئی ہو تازہ روح سے خوشبو کی مٹھائیوں ذائقہ خوش گا۔ آئے نہیں کوئی

 آگیا میں منہ پانی سفید اور معطر کرتا جھم جھم
 ہوئی لیسی سے ،موتیوں ہوئی بنی سے تاروں کی سونے اور ریشم تھی۔ ٹھہرتی نہ نظر تو پر کپڑوں کے پرستان
 کبھی نہ جو لڑیاں کی جواہرات کے رنگ رنگ زربخت، اور خواب کم اٹھے۔ کر اش اش دیکھے جو کے پوشاک

 کاریگری کیا کہ ہوئی حیران دکھاو۔میں ہنر اپنا بی سیدانی لو بولی بیگم بادشاہ تو گیا آ سامان سارا ۔جب سنی نہ دیکھی
 نے میں ہے۔ واال رکھنے آبرو وہی ہے۔ مالک ہللا کہ کہا نے زبان مگر کرو۔ سالئی میں وضع سی کون ۔ دکھاوگی

 میں پرستان کہ دیا جواب نے ہوں۔انھوں حاضر میں لیے کے اس ہے آتا مجھے کچھ جو دیں ہونے صبح کہ دیا جواب
 کرو شروع چاہو جب تم ہے۔ رہتا موسم ہی ایک بلکہ رات ہےنہ ہوتا دن نہ

 تھے رہے اتر تخت کے پریوں والی گانے ناچنے طرف دوسری اور تھیں مصروف میں کام اپنے بیٹھی طرف اک میں
 اور ں و نبٹا کام اپنا ہی جلد کہ تھی فکر مجھے ۔ تھا دیکھا ناچ ایسا نے آنکھوں نہ تھا سنا گانا ایسا کبھی نہ نے کانو کہ
 کے مرضی کی ان کام سارا جب آخرکار لگتی۔ چالنے سوئی اپنی تو اٹھاتی آنکھ ذرا جاؤ۔ گھر پاکر چھٹکارہ سے یہاں

 کیا ادا شکر کا ہللا نے میں تو گیا ہو مطابق
 میرے ۔ آئے بھر آنسو میں آنکھوں کی شہزادی کر سن یہ دیجئے جانے مجھے کہ کیا عرض کر جوڑ ہاتھ نے میں



 .اوگی دفعہ سو تو گی الؤں بھ دوبارہ واری پر تم سیدانی بولی کر سنبھال کو آپ اپنے میں مگر لگی چوٹ پر کلیجے
 حافظ خدا مرضی تمہاری اچھا بولی بیگم بادشاہ

 ٹٹولنے سے ہاتھوں میں اندھیرے .ہیں کہاں اکرام و انعام کے بادشاہ کے پرستان کہ دیکھا ادھر ادھر کر بیٹھ میں پالکی
 آنکھ .جائے کٹ اچھا اور خوشی خوشی وقت میرا تاکہ لگے پھینکنے باہر کر اٹھا پتھر میں کونے ایک جو کیا شروع

 سمجھ پتھر کنکر میں جن کہ گئی رہ کر پیٹ سر تو دیکھا جو کر اٹھا پردہ میں چراغ ہوئے جلتے .آگیا کر ہیں کرتے بند
 کر چھوڑ جیسا پالؤ بونٹ تو پہنچی گھر کر اٹھا سے مشکل بڑی تھا بچہ جو .تھے جواہرات اور ہیرے وہ .تھی رہی
 نہ ٹھیک بھی جی کچھ اور تھی ہوئی لگی بھوک ہاں دیا جواب کو بی بڑی نے میں .تھا ہوا لگا پر دم ہی ویسا تھی گئی

 گی جاؤں کل انشاءہللا میں اب آگئی سے میں راستے تھا

 سعید مرزامحمد 
 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
 لئے کے کرنے تقریر پر ریڈیو انہیں نے شاگرد ایک کے صاحب سکتا۔مرزا لکھ نہیں ناول کر چھوڑ وباطنیت مذہب کا
 اصالح کہاتمہیں اور دیا کر واپس کانٹریکٹ چھانٹ کانٹ باوجہ نے صاحب مرزا بعد کے تقریروں ۔دوایک کیا آمادہ

 کے نظامی محمود میں جلسے ۔ایک دیں اصالح مجھے شاگرد تمہارے کہ نہیں منظور یہ مجھے بعد کے دینے
 کاٹ بات کی مرزا ۔وہ کیا اشارہ کو فیض نے ۔پطرس دی رائے نےمحتاط صاحب مرزا تھا۔ ہونا خیال اظہار پر مکالمے
پرانی فورا اور آگئے میں جالل صاحب ۔مرزا لگا بولنے کر  ؒ  بخود دم فیض ڈالے کھنگال اوراق کے تاریخ کی تہذیبوں 

 صرف میں خریدنے کتابیں اپنی حصہ کا آمدنی اپنی اور رہتے مصروف مطالعےمیں گھنٹوں صاحب ۔مرزا گیا رہ
 بولے صاحب مرزا گئی۔ دی دعوت کو صاحب مرزا لئے کے شرکت میں دانشکدہ پروگرام سے پاکستان ریڈیو کردیتے
 صاحب مرزا قبل سے  پاکستان قیام نہیں حاجت کی دونوں مجھے ہے۔ کرتا کام کوئی لئے کے شہرت یا دولت انسان
 ہوئے منتخب بھی صدر کے لیگ مسلم ئی صوبا میں لیگ مسلم پہلے سے پاکستان ۔قیام لیا حصہ بھی میں سیاست نے
لی ۴۰۔ دیکھا ہی پہنے شیروانی ہمیشہ پہلے سے سال ۳۲ ۔انہیں پہنا ہی نے مرزا انگلش پہلے سے سب میں ۔د   کی سال 
 لیے اس صدمہ کا موت ہے برحق ۔موت لگی ہونے محسوس دقت میں لکھنے لئے اس گیا آ رعشہ میں ہاتھوں میں عمر

 ہے کرتا پیدا ہی کم زمانہ لوگ عظیم ایسے کہ ہے زیادہ
  



Section-C Q.6) 

 20)                      لکھیے مضمون پر ایک کسی سے میں عنوانات گئے دیئے :6 نمبر سوال
     سلوک ساتھ کے باپ ماں

 ( 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

 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

 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  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 َول َوال دَيَّؑ ل ي اْغف رْؑ َ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

  سفر دلچسپ ایک   
 ہے سفر ایک زندگی

 ہیں ہوتے ہوتا ذریعہ کا حصول کے معموالت سفر
 ہیں بخشتے سرور کو روح منظر دلفریب

 اہمیت کی صفر میں زندگی انسان
 ہوتا نہیں فراموش کبھی سفر یادگار

 ذریعہ کا کامیابی یعنی ظفر وسیلہ کو سفر ہے۔ پڑتا واسطہ سے سفر ضرور کبھی نہ کبھی میں زندگی اپنی کو انسان ہر



 آمدورفت ذرائع جدید تو کل آج ۔لیکن سقرتھا واقعی سفر میں دور قدیم بھی عذاب یا جہنم یعنی سقر اور ہے۔ گیا کہا بھی
 سفرسفر ہے گھرگھر بھی ۔پھر ہے ہوگیا دہ آرام اور آسان بہت سفر باعث کے

 چیزوں مختلف پھر ۔اور ہے رکھتا بھی دلچسپیاں سی بہت اندر اپنے یہ لیکن ہے۔ ہوتی بھی تکلیف کچھ اگرچہ سے سفر
 ہے تا ہو اضافہ بھی میں معلومات کی انسان سے جول میل کے لوگوں اور مشاہدے کے

 ہے۔ جاسکتا کہا فراموش ناقابل جسے ہے ایسا سفر ایک ۔لیکن ہے مال موقع کا کرنے سفر مرتبہ کی مجھے تو یوں
 مجھے جو ہے۔ سفر دلچسپ ایک کا ریل میں درجے تیسرے ۔یہ گے رہیں ثبت پر دل میرے نقوش کے یاد کی جس

 پڑا آنا تک خان یار رحیم سے الہور ہمراہ کے دوست ایک اپنے
 سٹیشن الہور ذریعہ کے ٹیکسی ۔ہم لیا ساتھ سامان سا مختصر کچھ اور کئے طے مراحل کے تیاری کی سفر اس نے ہم
 ہے۔ریلوے حامل کا روایات درخشاں اور قدیم ۔یہ ہے رکھتا شان اور خصوصیت منفرد ایک سٹیشن کا ۔الہور پہنچے
 پیسنجر کہ ہوا گئے۔معلوم پہنچے پر فارم پلیٹ متعلقہ اور خریدے ٹکٹ نے ہم تھا۔ ہجوم تحاشا بے کا قلیوں پر اسٹیشن
 پنکھوں تھی شدید بہت ۔گرمی تھا رہا مار ٹھاٹھیں سمندر ایک کا انسانوں گویا پر فارم ۔پلیٹ ہے لیٹ گھنٹہ آدھا ٹرین
 ٹھنڈے طرف ۔ہر تھے رکھے جما ڈیرے جگہ جگہ نے فروشوں ۔خوانچہ تھا ہجوم بڑا پر طور خاص نیچے کے

 کے مطالعہ کھڑے پر سٹال بک لوگ تھی۔کچھ نہ کمی بھی کی والوں کرنے نوش ۔چائے تھا دورہ دور کا مشروبات
 تھا عالم کا افراتفری ۔عجیب تھے رہے رکھ پر فارم پلیٹ کر الال سامان کا مسافروں قلی تھے۔ رہے گزار وقت ذریعے
 ہی دیکھتے اور دی سنائی گرج طوفانی ایک میں فضا ور پر ہنگامے کے فارم ۔پلیٹ ہوئیں ختم گھڑیاں کی انتظار آخر

 کی گاڑی سیالب ہوا بپھرا کا ہوئی۔مسافروں داخل میں حدود کی فارم پلیٹ ہوئی کرتی چھک چھک ٹرینچ دیکھتے
 نیچے سامان مسافر والے آنے لگی ہونے پیل دھکم میں چڑھنے اور اترنے گیا مچ سا کہرام ایک اور پڑا امڈ طرف
 سوار میں گاڑی ہوئے سوار میں گاڑی بمشکل ۔ہم تھے رہے ٹھونس اندر سامان مسافر والے جانے لڑکھڑارہےتھے

 تھے۔ رہے الجھ میں آپس لیے کے سیٹوں ۔مسافر تھے ہوئے لگے ڈھیر کے ۔سامان تھی بھی بےپناہ میں ڈبے تو ہوئے
 اُترے ۔نیچے تھے آئے بٹھانے پر گاڑی کو عزیزوں اپنے جو لوگ کافی اور بجائی سیٹی نے گاڑی کرکے خدا خدا آخر
 پاس کے کھڑکی سے اتفاق سیٹ ری گئی۔ہما مل سیٹ بعد کے دو و تگ کچھ بھی ہمیں اور آئی میں حرکت گاڑی اب
 مویشی تھے۔ رہے دیکھ کھیت بھرے ۔ہرے تھے سکتے جا دیکھے سے آسانی مناظر بیرونی مختلف لئے ۔اس تھی
 تھی رہی ہو محسوس ہوئی بھاگتی پیچھے زمین ۔ساری تھے رہے اڑ پرندے میں فضا تھے۔ رہے چل میں چراگاہوں

 ہم کبھی تھی۔ رہی گزر سے پر میدانوں عریض و وسیع اور ،کھیتوں ،باڑوں پلوں سے رفتاری تیز نہایت گاڑی ۔ہماری
 کبھی دیکھتے ہوئے باندھے ٹکٹکی طرف کی گاڑی کو دیہاتیوں اور کرتے مشاہدہ کا گاؤں مشتمل پر گھروں کچے
 مناظر مختلف کے قسم اس ۔الغرض دیکھتے ہوا رینگتا آہستہ آہستہ چھگڑا کوئی کبھی آتے نظر بچے ہوئے کھیلتے

 تھے رہے گزر سے نظروں ہماری ہی جھپکتے پلک
 لطیفوں کے طرح طرح کو دوسرے ایک سب ۔وہ تھے چکے مل گل اب ساتھی سفر ہم ہوئے بیٹھے میں ڈبے کے ریل
 یہاں ۔ابھی لگا ہونے شروع تبصرہ پر حاضرہ حاالت بعد کے گوئی لطیفہ تھے۔ رہے کر محسوس سے چٹکلوں اور
 تھیلی کی روپوں ۔میرے گیا لوٹ میں دی سنائی پکار و چیخ کی قسم شدید سے کونے ایک کہ تھی جاری بحث سیاسی
 ٹکٹ کے مسافروں ہوا۔اور داخل میں ڈبے ہمارے کلیکٹر ٹکٹ میں اتنے جاؤں کہاں کروں کیا میں اب ہے گئی ہو گم
 کلکٹر ٹکٹ ۔اور گیا گھس میں روم واش اور کھسکا کہ جو تھا رہا کر سفر ٹکٹ بغیر جو مسافر ۔ایک لگا کرنے چیک
 پی سگریٹ سے دھڑلے لوگ لیکن ہے۔ معاونت کی نوشی تمباکو میں گاڑی طرح اسی نکال باہر پر جانے واپس کے
 گر باہر سے گاڑی پرس سے ہاتھ کے ۔اس تھا رہا کھیل سے پرس پاس کے کھڑکی بچہ ایک طرح ۔اسی تھے رہے

 اترا نیچے مسافر واال پرس ،کی گچھ پوچھ اور آیا اندر مالزم ریلوے گی روک گاڑی طرح اسی گئی کھینچی گیا۔زنجیر
 آیا لے پرس اپنا اور

 منزل اپنی ہم اور تھی دواں رواں ۔گاڑی گئے لیٹ پھر کھایا کھانا کا رات پہنچے پر اسٹیشن خانیوال ہم طرح اسی
 سفر یادگار لئے ہمارے سفر ۔یہ ہوا پذیر اختتام گئے پہنچ یارخان رحیم رہیں ہم پھر تھے۔ جارہے طرف کی مقصود

  فراموش ناقابل  تھا

 موسم کا برسات
 کی گرمی ہو گئی لگ آگ کو چیز ہر جیسے سے تپش کی سورج ہیں پہنچی کو انتہا گرمی جب مہینےمیں کے جون
 دریا ہے ہوجاتا کم پانی بھی میں نالوں ندی - کرسکتا نہیں جرات کی نکلنے باہر سے گھر شخص کوئی سے وجہ

 سے اچانک کہ تھا دن ایک ہی ایسا-ہے لگتی لگنے شہانی چیز ہر تو پڑے برس بارش میں ایسے -ہے ہوجاتا خوشک
 نئی جیسے کو شخص ہر -ہوگئی پیدا ٹھنڈک میں ہوا -لیا چھپا منہ نے سورج -تھیں رہی آ ہوئی جھومتی گھٹائیں سیاہ
 دم ایک -تھی نہ انتہا کی خوشی کی لوگوں کر دیکھ منظر یہ -لگی نے آ جان میں جان کی سب ہوں رہی مل زندگی

 -گیا ہو کھڑا پانی میں کوچوں گلیوں  -گیا ہو تھل جل میں منٹوں -آئے نکل سے گھروں بچے -گئی ہو شروع بھی بارش
 لگے دوڑنے ادھر ادھر -لگے کھیلنے میں پانی بچے

 میں لباس سبز پتے ذرد -ہے موسم کا بہار جاتی نظر جہاں -لگا بکھیرنے خوبصورتی کی الگ بھی منظر کا درختوں
 ہوئی بارشدھمتی -لگے چھٹنے بادل اب بعد کے بارش رہی ہوتی بارش لگاتار گھنٹے چار تین -لگے آنے نظر ملبوس
 ہو خوشگوار کافی موسم بعد کے بارش -گیا ہو صاف مطلع اور گئے ہو اونچے بادل بعد کے دیر تھوڑی -تھی رہی جا



 زندگی نئی جیسے لگا ایسا تو کوئی ہوئی خوشگوار کر دھل فضا -دیے بکھیر رنگ پر آسمان نے کنران قوس اور گیا
  ہو گئی مل

 چل کرنے فروخت و خرید کوئی تو اٹھانے لطف کا موسم کوئی -پڑے نکل سے گھروں لوگ بعد کے تھمنے بارش
 -ہیں رہے گا گیت کے خوشیوں پرندے -لگا آنے نظر سبزہ ہی سبزہ طرف ہر -گئے نکل کو سیر کی باغ لوگ کئی  پڑا

 رہا چلتا منظر یہی تک ہونے شام
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 کھڑے پر جہاز تختہ -ہے چیز والی بخشنے فرحت کو دیدارآنکھوں کا سمندر وقت کے سکون
 کے جھونکوں نرم نرم کے ہوا جو ہے، آتا نظر سلسلہ  التعداد ایک کا لہروں تو دیکھیں کر ہو
 بناتا حلقے پیچھے کے دوسرے ایک سے رہنے آتے وقت ہر قریب قریب پر سمندر سے اثر
 کے صبح -ہیں رہی دوڑ پیچھے کے دوسرے ایک لہریں کہ ہے ہوتا معلوم ایسا -ہے جاتا چال
 تو ہیں پڑتی کرنیں کی اس پر جاگ سفید کی لہروں ہوئی اچھلتی اور ہے نکلتا آفتاب جب وقت
 کے افق دور اور ہیں جاتے چمک پر تختوں کے پانی شفاف دفعتا ِ رنگ سارے کے قزح قوس

 ہے آتا نظر ہوا بچھا فرش روپہلی سنہری تو قریب
 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
 


