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

 (سے غزل حصہ دو اور نظم حصہ تین)                                            
 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) ہے کھالیا گل نے پرچے کے آج یہ نیا
aبلبالیایا اونٹ اک کہ باندھ صحرا کہ 

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

  تشریح :-
 ہے آئی خبر نئی میں اخبار -ہے کی شادی کی اونٹ خبر یہ اور ہے ملی خبر نئی ایک سے اخبار آج کہ ہے کہتا شاعر
 مصروف میں تیاریوں کی شادی اپنی خرم و خوش کر باندھ سہرا باقاعدہ اوراونٹ ہے ہورہی شادی کی اونٹ ایک کہ

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

 iii) بکھرائے سر کیا کیا ہالئے پنکھ جب پنچھی من
 لہرائے دھن ہی ایک میں ان تو سنیں والے سننے

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

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

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

 -ہیں رہی کر تعریف کی پاکستان لوگ تمام تو جائے کیا غور لیکن- ہیں گاتے نظمیں عالقائی

 iv) 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

 غزل حصہ                                                                        
 i) فراق کہتے نہیں تو برا سے منہ اسے ہم
 نہیں بھی اچھا آدمی مگر ہے تیرا دوست



 متن حواِلہ-:
 گورکھپوری فراق :نام کا شاعر

 تشریح:-
 پہچان کی انسان دوست کیونکہ .سکتا کہہ نہیں برا سے منہ اپنے کو محبوب اپنے میں کہ ہے کہتا میں شعر اس شاعر

 .ہیں دیتے کہہ بُرا بھی کو دوست کے اس لوگ تو کرے وفائی بے ساتھ کے کسی دوست کا کسی اگر .ہیں ہوتے
 چاہتا کہنا شاعریہ .چاہیں بنانے دوست اچھے ہمیشہ لیے اس ہے ہوتی انداز اثر پر دوسرے ایک فکر طرز کی دوستوں
 .ہمارا ہے دوست ہے بھی جیسا کیونکہ .سکتے کر نہیں بات خالف کے اس ہم لیکن آدمی برا دوست اسکا تو ہے کہ ہے

  ii) سے ازل میں مقدر کے چراغوں تو جلنا
 ہیں جلے نہ ہیں بجھے کہ ہیں کنول کے دل یہ

 متن حواِلہ-:
 جعفری اداؔؑ  :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

 iii) 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

  



 
  سبق پہلے سے تشریح کیجئے تشریح کی پاروں نثر ذیل درج  :3نمبر سوال

 لکھیے۔ میں معنی کے الفاظ کشیدہ خط اور نام کا  ،مصنف عنوان 
 اور دیکھی میں گڑھ علی تکمیل و تصویر کی ان ، تھیں دیکھی میں خواب پہلے سے اس باتیں جو - الف
 سخاوت ، شرافت کی ساتھیوں اور سہارا اور شفقت کی بزرگوں کے خاندان ، عظمت کی ف اسال .پائی
 میں ہونے شریک میں وراحت رنج اور رہنے ساتھ کے ان .ہوا مند بہرہ اور آشنا سے مندی آرزو اور
 باد مبارک کو اپنے کر دیکھ میں زندگی اپنی اپنی آپ اور میں وہ ، ہوا کچھ جو پھر .دیکھی بڑائی اپنی

 ! حرج کیا تو کریں محسوس فخر اور دیں
  صدیقی احمد ریشد خطوط :نام  کا سبق

 صدیقی احمد ریشد   :نام کا مصنف
 :معنی کے الفاظ
  آباؤاجداد ف اسال

 پہنچنا فائدہ  مند بہرہ
 غم اور خوشی  وراحت رنج

 تشریح:-
 تھا دیکھا میں خواب کبھی نے ہم کچھ جو کہ ہیں رہے بتا کر لکھ خط کو الدین بشیر سید پروفیسر صدیقی احمد رشید
 کی ساتھیوں اور خاندان عظمت کی آباؤاجداد عالوہ کے اس دیکھی میں گڑھ علی تعبیر اور تصویر مکمل کی اس

 غم اور خوشی مال بھی کو سیکھنے اور رہنے ساتھ کے ان ہوئے اندوز لطف ہم بھی سے دلی نرم کی دوستوں شرافت
 -ہوئے شریک میں

 اچھا بہت ہمیں اور ہوگا محسوس فخر ہمیں میں گزارنے زندگی ساتھ کے ان ہمیں تو دیکھیں میں زندگی اپنی ہم اگر
 دیے معنی اصل کو زندگی ہماری نے جنہوں آئے میسر لوگ بھی ایسے ہمیں کہ ہے شکر کہ گا لگے

 طرف کی سڑک کلوٹی کالی سی تاریک نیم سے خاموشی وہ اور لگا بیٹھنے دل کا اس کر سوچ یہ  :ب
 سے بتیوں والی چمنیوں میلی کی یکے ہوئے کرتے چوں چرخ ُدکا اِکا پر ،جس لگی دیکھنے

 کی حالت موجودہ اپنی ہی فورا ً خیال کا اس -تھی رہی رینگ پر سڑک کر نکل روشنی سے کثیف ایک
 -گیا دوڑ طرف

ع :نام  کا سبق   ُملَمَّ
  مسرور ہاجرہ :نام کا مصنف

 :معنی کے الفاظ
  روشن کم تاریک نیم

 کم بہت   ُدکا اِکا
 آواز والی آنے سے یکے چوں چرخ

 گاڑھا گندھا   کثیف
 تشریح:-

 کی چاچا اپنے وہ -تھی گھڑی لپٹی میں قعے بر ریشمی سیاہ سامنے کے گھر ٹکٹ ریلوے بجے گیارہ کے رات لڑکی
 وہ -تھے رہے سو اُدھر ا دھر لوگ سارے بہت دیکھا ہجوم بہت پر اسٹیشن ریلوے نے اس -تھی رہی جا کرنے عیادت
 بر ضمنی نے اس جو) حالت ظاہری اپنی وہ -تھی دیر میں آنے گاڑی ابھی کیونکہ بیٹھوں؟ کہاں میں کہ تھی رہی سوچ
 کم کہ جو گئی ہو شروع دیکھنا طرف کی سڑک باہر سے خاموشی وہ -تھی پریشان بہت (تھی رکھی چھپا میں قعے
 ہلکی سے چمنیوں گندی کی جن تھے رہے چل تکنے کم بہت پر اس -تھی رہی ہو معلوم سی عجیب بڑی میں روشنی
 جو یقینا وقت اس ہوں کون میں کہ لگی سوچنے میں بارے اپنے وہ پھر- تھی جاتی پھیل پر سڑک کر نکل روشنی سی
 غریب بہت میں حقیقت لیکن گی ہوں لڑکی کبیر امیر ایک تو میں میں نظروں کی ان ہیں رہے دیکھ مجھے بھی لوگ

 مکمل جو طرح کی روشنی سی ہلکی اس بالکل ہوں لڑکی حال پریشان بہت اور جانتا نہیں کوئی جسے ہوں سے خاندان
 -رہی نہیں بھی جل

  



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

 i) کیجیے؟ تحریر نام کے ناولوں دو سے کوئی کے صاحب مرزا
 :جواب

 -ہے ہستی خواب اور  یاسمین ناول دو سے میں ناونوں کے صاحب مرزا

 ii) 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

 iii) ہوئی؟ االٹ کیوں اور کہاں زمین  مربع ایک کو بخش علی
 :جواب

 . تھی کی  االٹ زمین  مربع ایک پورمیں الئل میں  سلسلے کے خدمات کی اس نے کوحکومت بخش علی

 iv) ؟ 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

 v) .کیجئے تحریر وفات سن اور پیدائش سن کا خان مصطفی غالم ڈاکٹر
 :جواب

 .پائی وفات میں 2005 اور ہوئے پیدا میں 1912 مصطفی غالم ڈاکٹر

 vi) ؟ ہے گیا کہا کیوں چنگاری ہوئی دبی میں راکھ کو فاطمہ
 :جواب

 کوئی ہوئی دبی میں راکھ جیسے طرح اسی  کیا بیدار کو  ہوئے سوئے کے مسلمانوں کرکے قربان جان اپنی نے فاطمہ
 ہے جاتی بن سبب کا جالنے اگ دوبارہ چنگاری

 vii) ؟ ہے گیا کیا پیدا پر فطرت کس کو انسان 
 :جواب

 پر فطرت کی اسالم

 viii) ؟ کیوں -ہے پرامید لئے کے پہنچنے پر مقصود منزل شاعر
 :جواب

 اب کہ ہے امید پُر اور ہے لی کر ابتداء نے اس کیونکہ ہے پرامید لئے اس لئے کے پہنچنے پر مقصود منزل شاعر
 -گی جائے مل ضرور بھی منزل اپنی اُسے

  



 
 (5)                                                                 لکھیے۔ خالصہ کا سبق ایک کسی   :5 نمبر سوال

 بچاؤ سے دوستوں میرے مجھے 
 مگر -ہے ہوتی اہمیت بڑی کی دوستوں میں زندگی کہ ہے کیا واضح کو حقیقت اس نے یلدرم حیدر سجاد میں سبق اس
 کہ ہے کرتا بیان مصنف -رکھیں مدنظر کو مسائل اور مصروفیات حقوق، کے دوستوں اپنے جو ہیں وہی دوست اچھا

 دل اپنے سے طریقے موثر بڑے جو پڑی پر فقیر تازے موٹے ایک نظر تومیری گزرا سے چوک چاندنی کے دلی میں
 معاشی نصیبی بد کی اس میں جن -تھا دوہراتا تو باتیں وہی پھر بعد کے وقفے کچھ تھا رہا بتا کو لوگوں حالت کی

 نے میں کہ ہے کہتا مصنف -نہیں دوست کوئی کا اس کہ تھی اہم بھی بات یہ ساتھ ساتھ کے الوطنی غریب اور پریشانی
 کوئی ایسے کے اس کیونکہ ہے بہتر سے مجھ وہ کہ پہنچا پر نتیجے اس تو کیا غور پر حالت اور باتوں کی تحقیق
 سے پریشانیوں سب ان فقیر کھٹا ہٹا یہ -دیں نہ بھی فرصت کی منٹ پانچ میں دن لئے کے کام سے جو نہیں دوست

 اس کہ چاہیے کرنا ادا شکر کو فقیر اس -ہے بدتر زیادہ سے اس حالت میری کہ ہے نہیں تعجب کوئی پھر تو ہے دوچار
 پہنچانا فائدہ مجھے اور ہیں خیرخواہ میرے دوست میرے ہوں جانتا میں کہ ہے کہتا مصنف -ہے نہیں دوست کوئی کا
 کرسکا نہیں ثابت بات یہ سامنے میرے کوئی تک آج -ہے ہوجاتا نقصان میرا بدولت کی ان میں حقیقت مگر ہیں چاہتے

 عزیز نہایت بعض تو ہے کرنا کام کچھ میں دنیا اگر ہوں کہتا یہ تو میں بلکہ ہے فائدہ یہ کا بنانے دوست زیادہ کہ
  -گا پڑے چھوڑنا کو دوستوں

 کی بھونچال -ہیں مرزا احمد دوست تکلف بے اور پرانے معقول ایک کے مصنف -ہو نہ کیوں ہی صدمہ پر دل چاہے
 پر ہونے دوست کے مصنف-گے ہوں داخل طرح کی آندھی اور گے کھولیں دروازہ طرح کی گولے گے آئیں طرح
 کے مصافحہ -گے جائیں چلے کے کر دریافت خیریت غیر پر چہرے بھی منٹ ایک اور گے کریں اظہار کا فخر

 صرف نہ -ہے جاتا ہو مشکل لکھنا سے وجہ کی درد میں بعد کہ ہیں دباتے طرح اس سے جوشی گرم کو ہاتھوں دوران
 -ہے جاتا ہو مشکل کرنا جمع کو ان میں بعد کہ ہیں جاتے لے بھی حاالت کے ہوئے آئے میں ذہن ہوئے جاتے بلکہ یہ
 گے آئیں تب چاہے دل کو آرام جب قریب کے پہر تیسرے ہیں رہتے میں فکر کی بچوں اقبال محمد دوست دوسرے
 دار ذمہ کا کھانسی اور بخار کے بچے تو کروں ذکر کا موسم جب اور گے کریں تذکرہ کے بیماری کی بچوں بیوی

 -گے دیں قرار کو موسم خرابی
 جج برائیوں کی مخالف فریق جھگڑوں کے ریاست اپنی وقت ہر ہیں باز مقدمہ کہ جو دوست اور ایک کے مصنف

 کے پور سلیم موضع دوست خاص سے سب میں دوستوں کے مصنف -ہیں رہتے لگے میں مذمت یا تعریف کی صاحب
 مصنف دفعہ ایک -ہے شوق بہت کا ملنے سے آدمیوں لڑیری اور پڑھنے لٹریچر انہیں -ہیں صاحب شاکر محمد رئیس
 اور کمرہ خاص لیے کے نگاری مضمون -گئے لے ساتھ اپنے انہیں سے غرض کی ہوا و آب تبدیلی اور آئے ہاں کے
 اراستہ سے خوبی نہایت کہ دیکھا تو پہنچے ہاں کے صاحب شاکر مصنف -کردیا مہیا بھی سامان کا لکھنے پڑھنے

 کی کام بعد کے ناشتے صبح -تھا آتا نظر ذریعے کے کھڑکی منظر دلفریب نیچے تھا پر منزل دوسری کی کوٹھی کمرہ
 ہاں کے صاحب راجہ رئیس میں گاڑی -جائے کیا آرام دن پہلے کہ ہوا اصرار تو لگے جانے میں کمرے سے غرض
 کہ گئے جان اور چھڑائی جان اپنی سے دوست میزبان کے کر بہانے حیلے نے مصنف -گے کھیلیں شکار گے چلیں

 میز -لگے دیکھنے کو سامان موجود پر اس میں اور آئے میں کمرے کر اٹھ سے جلدی -ہوگا نہ میسر یہاں سکون ذہنی
 والی جلد مکمل بغیر کے کاغذ قلم، نایاب اور قیمتی بغیر کے نب دوات، کی چاندی بغیر کے سیاہی کپڑا، دار کام پر
 کا آخر -تھی نہ چیز بھی ایک کی کام میں سب ان -تھا پڑا سامان قیمت بیش کی درجے اعلی اور کتاب کی لکھنے

 سنائی آوازیں کی شوروغل سے نیچے کے کمرے اچانک کہ نکاال لیے کے استعمال بکس مفید پرانا اپنا نے مصنف
 صاحب کوئی نیچے کہ ہے آیا کر لے پیغام شبن کہ چال پتہ پر پوچھنے ہوئی دستک پر دروازے بعد دیر تھوڑی -دیں
 تشریف صاحب علی طالب راجہ دوست کے صاحب شاکر دیکھا تو گئے نیچے کر اٹھ ناخواستہ بادل -ہیں آئے ملنے

 کہ چال پتا پر دستگ پھر بعد دیر کچھ لی می فرصت کچھ تو گئے وہ جب گیا کرایا تعارف کا مصنف سے ان -ہیں الئے
 آیا میں کمرے مصنف بعد کے نجات سے ان گا جائے دکھایا بھی کو ان اب اور ہیں آئے دوست اور کوئی کے میزبان
 آدھا سے قسمتی خوش اور کیا شروع لکھنا پھر سے مشکل بڑی ,اچاٹ طبیعت ,ختم ترتیب کی جملے ,غائب خیاالت تو
 کے جانے نے مصنف جب گیا بالیا لئے کے کھانے بار کی اب ہوئی دستک پر دروازے -گیا مل لیے کے لکھنے گھنٹہ
 نہیں وہاں مصنف تک جب گے کھائیں نہیں کھانا تک وقت اس بھی میزبان کہ گیا کیا اصرار بار بار تو کیا انکار لئے

 -جائے کی معذرت سے سب کہ سوچا اور پڑا اٹھنا کر چھوڑ کام کو مصنف آخرکار -جاتے پہنچ
 استنبول 

 حملہ میں ء 672 بار پہلی نے مسلمانوں میں شہر اس -ھے قسطنطنیہ نام قدیم کا اس -ہے شہر ایک کا ترکی استنبول
 انصاری ایوب ابو حضرت میں اس -گئی لوٹ واپس ناکام فوج کی مسلمانوں بعد محاصرے کے سال سات لیکن -تھا کیا
 میں ء1452 -ہوئے مدفون میں استنبول وہ اور ہوا انتقال کا ان دوران کے مہم اسی -تھے شریک بھی عنہ ہللا رضی

 کا مسلمانوں کو ء1453 مئی 29 اور کیا حملہ پر استنبول نے فاتح محمد المعروف ثانی محمد بیٹے کے نے ثانی مراد
 -کی ادا نماز وہیں اور ہوا داخل میں کرکلیسا اتر سے گھوڑے اپنے فاتح محمد سلطان بعد کے فتح -ہوگیا قبضہ مکمل



 سلیم -کروایا تعمیر معیار بلند ایک نے محمد سلطان -کیا اضافہ کا تعمیرات سے بہت میں اس نے حکمرانوں مسلمان
 اول محمود -کروایا مکمل کام کا مرمت اور مینار دو باقی میں ثالث مراد -بنوایا مینار دوسرا طرف کی شمال نے ثانی
 بیش اور الطعام دار وسیع ایک میں شمال, مدرسہ ایک ,فوارہ خوبصورت ایک ,رستہ سلطانی کا چھت میں ء1754نے
 لوہیں گول آٹھ کی لکھ کی آفندی عزت مصطفی خطاط مشہور میں عید کے عبدالمجید سلطان -بنوایا خانے کتب قیمت

 تعمیر فن کے ترکوں مسجد یہ -ہے جاتا کہا شہر کا مساجد اسے -ہیں مساجد سو پانچ تقریبا میں استبول -گئی کی نصب
 کتابیں قلمی الکھ ایک میں خانے کتب اس -ہے ملحق اس خانہ کتب بڑے ایک -ہے مرقع حیسن کا پسندی نفاست اور

 -ہے محفوظ ذخیرہ بڑا سے سب کا مخطوطات اور ہیں
 میں کانفرنس استنبول -تھا گیا استنبول پر دعوت کی حکومت لئے کے شرکت میں کانفرنس اسالمی طب تیسری مصنف

 -تھا کیا نے ڈوگراباچی پروفیسر ڈاکٹر سربراہ کے یونیورسٹیوں تمام کے ترکی اور دوست کے مصنف ہو انتظام کا
 استنبول کر لے ساتھ کو دوستوں اپنے بعد کے کانفرنس -تھے میزبان ہمارے وزیراعظم کے ترکی کہ ہے کہتا مصنف
 کاپی پ تو نے ہم پھر سے وہاں -رہی نہ انتہا کی خوشی اور حیرت کی سب تو پہنچے سلیمانیہ -گیا نکل کرنے سیر کی

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

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



 
 (15)                 -لکھیے مضمون پر ایک کسی سے میں عنوانات گئے دیئے    :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

 کی وقت جو -ہیں آتی نظر کامران و کامیاب قومیں اور افراد وہی میں دنیا -ہے حامل کا اہمیت بڑی میں زندگی اجتماعی
 رکھتیں نہیں لحاظ کا وقت پابندی قومیں یا افراد جو -ہیں دیتے سرانجام ساتھ کے وقت پابندی کام ہر اور ہیں کرتے قدر

 -ہیں رہتی نامراد و ناکام وہ
 -ہے ہوتا غروب پر وقت اور ہے ہوتا طلوع پر وقت سورج -ہے ہوا جکڑا میں وقت پابندی سارا کا سارے کائنات نظام
 کارفرما اصول کا وقت پابندی میں تبدیل و تغیر کے موسموں اور دن رات-ہے مقرر وقت کا غروب و طلوع کے چاند

 -ہیں اوقات مقررہ بھی کے پھلوں اور پھولوں فصلوں طرح اسی-ہے پابند کی وقت بھی گردش کی ستاروں -ہے
 قیمت قدرو کی وقت افراد اور اقوام یافتہ ترقی و زندہ- ہے پر وقت پابندی انحصار کا کامرانی و ترقی کی قوم یا افراد
 نظر سرفراز اور سربلند میں دنیا میں قو جو آج -ہیں جانتے قیمت بیش کو لمحے ایک ایک کے اس اور ہیں سمجھتے
 اُس اور جانی نہ قدر کی وقت نے قوموں جن لیکن ہیں پہنچی پر مقام اس ہی کر جان قیمت و قدر کی وقت وہ ہیں آتی
 میدان جرنیل کا نپولین فاتح مشہور کہ ہیں کہتے ہے حال یہی بھی کا افراد -ہوگئیں شکار کا زوال وہ کی نہ پابندی کی
 -پڑی بھگتنا بھر عمر سزا کی کواُس نپولین اور ہوئی فاش شکست اُسے ہواکہ یہ نتیجہ پہنچا سے دیر منٹ چند میں

 کرتے نہیں قدر کی وقت جو -ہے جاتا آ کام کے اس وقت ہے لیتا اٹھا فائدہ سے وقت جو -کرتا نہیں انتظار کا کسی وقت
 عزت میں دنیا شخص وہ -ہے دولت عظیم ایک وقت -ہے جاتا نکل آگے کر چھوڑ پیچھے دور کوسوں اُسے اس وقت
 ضائع وقت کہ چاہئے ہمیں-کرتا نہیں ضائع اُسے اور ہے کرتا قدر کی اُس-ہے اٹھاتا فائدہ سے وقت ج ہے کرتا حاصل
 کی وقت لوگ جو-چھوڑیں نہ پر کل کام کا آج کبھی اور کریں اختیار عادت کی کرنے پر وقت مقررہ کام ہر -کریں نہ
 وقت پابندی -آتا نہیں واپس کبھی وقت ہوا گزرا -ہیں کردیتے ضائع خزانہ قیمتی ایک درحقیقت وہ اور کرتے نہیں قدر

 -ہیں کرسکتے درست حالت اقتصادی اپنی ہم تو کریں محنت ہم اگر ساتھ کے

 کاٹے نہ پر وقت بوئے، نہ پر وقت فصل اگر کسان- کرسکتا نہیں حاصل تعلیم تو جائے نہ سکول پر وقت اگر علم طالبؑ 
 تو کرے نہ کام پر وقت اگر مزدور اور کروائے نہ کام پر وقت کارخانہ طرح اسی -سکتا کر نہیں حاصل بھی کچھ تو
 پر وقت کام جو -ہے جاتا دور کوس الکھوں ہوا بھوال کا منٹ ایک کہ ہیں کہتے -گا ہو نہ حاصل بھی کچھ کو دونوں ان
 ہے رہتا ہی نامکمل اوقات اکثر تو جائے دیا ڈال میں التوا لیے کے وقت دوسرے اسے اگر -ہے بہتر وہی جائے لیا کر

 -جائے کیا پر وقت کام ہر کہ ہے یہ طریقہ بہترین کا کرنے قدر کی وقت چنانچہ
 کا وقت تک جب ہوں رکھتا تعلق سے پیشے کسی خواہ شخص کوئی کا دنیا ہے ضروری میں شعبے ہر پابندی کی وقت
 کو نام کاہلی اور سستی میں ان -ہیں ہوتے پابند کی وقت لوگ جو -گا سکے ہو نہیں ہمکنار سے کامیابی ہوگا نہیں پابند
 کی ان- ہے جاتا پا انجام پر وقت بھی کام کا ان سے اس -ہیں رہتے مستعد لئے کے کرنے پر وقت کام ہر وہ- ہوتی نہیں
 گزرتی وخوشگوار کامیاب زندگی کی ان- ہے رہتی چست اور مستعدی بھی طبیعت کی ان- ہے رہتی ٹھیک بھی صحت

 - ہے
 پابند کا وقت بھی روزہ -ہے دیتی درس کا وقت پابندی ہمیں نماز -ہے دیا حکم کا پابندی کی وقت ہمیں بھی نے تعالی ہللا

 - ہے پسند بےحد پابندی کی وقت کو تعالیؑ  ہللا -ہے ہوتا ادا ہی پر وقت مقرر بھی حج- ہے بناتا
 ہوئے گزرے لیکن ہے سکتی مل واپس دولت ہوئی کھوئی -ہے خزانہ قیمت بیش ایک یہ -ہے دولت بڑی بہت ایک وقت

 ہوا گزر کا ہوا اور پانی ہوا گزرا کا دریا طرح جس- جاسکتے الئے نہیں واپس بھی پر قیمت کسی لمحات کے وقت
 -نہیں ممکن بھی النا واپس کا وقت ہوئے گزرے طرح اسی سکتا آ نہیں واپس جھونکا

 خان علی لیاقت ملت شہید                                                            

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

 ایک اور ہمدردی باہمی یہاں -ہے ہوتا عالم کا نفسی نفس عجب -ہے ہوتی کی قسم کی مشینوں زندگی کی شہروں -ہیں
 پرزے کل کا شخص ہر -ہے ملتا کم موقع کا بیٹھنے مل اور فراغت -ہے ہوتا ہی کم احساس کا درد دکھ کے دوسرے
 اور روشن کے ایک ہر -ہیں خصوصیات اپنی اپنی کی زندگی شہری اور دیہاتی الغرض -ہے آتا نظر رواں طرح کی

 مسائل کے زندگی شہری اور جائے دی توجہ بھی طرف کی ترقی دیہی کہ -ہے کی امر اس ضرورت -ہیں پہلو تاریک
 -سکیں بن باعث کا خوشحالی و ترقی کی قوم و ملک کر مل دونوں شہر اور دیہات ہمارے تاکہ -جائیں کیے حل بھی

  



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

                                                                                                                                             -دیجئے
(10) 

 حسن تعلیمات اسالمی ذریعے کے شعر نے انہوں تھے شاعر باعمل ایک جو ہے یہ انفرادیت کی اقبال
 ثبوت کا اس ذریعے کے عمل اپنے اور کی تلقین کی بیزاری سے مغرب اور درویشی فقر خودی اخالق

 میز گول کی شرکت مطابق کے طاقت اور ہمت اپنی میں جدوجہد سیاسی کی مسلمانوں نے انہوں کیا مہیا
 نیز گئے فلسطین لئے کے شرکت میں کانفرنس اسالمی کیا سفر کا یورپ لیے کے شرکت میں کانفرنس
 اور دکن حیدرآباد دہلی میں عالقوں مختلف کے ہندوستان لیے کے اشاعت کی فلسفہ اور افکار اسالمی
 کے حقوق کے مسلمانوں میں اسمبلی پنجاب پر اصرار کے مسلمانوں کیے دورے کے وغیرہ بینگلور

  لیا حصہ میں انتہا لیے
 i) ؟ ہے کی تلقین کیا ہمیں ذریعے کے شعر نے اقبال

  :جواب
 کی تلقین کی بیزاری سے مغرب اور درویشی فکر ہوگی اخالق حسن تعلیمات اسالمی ذریعے کے شعر نے انہوں

 ii) ؟ کیا دورہ کا عالقوں کن لئے کے اشاعت کی افکار اسالمی نے اقبال  
  :جواب

 وغیرہ بینگلور اور دکن حیدرآباد دہلی میں عالقوں مختلف کے ہندوستان لیے کے اشاعت کی فلسفہ اور افکار اسالمی
  کیے دورے کے

 iii) ؟ کیا اختیار کیوں سفر کا یورپ نے اقبال
  :جواب

 کیا سفر کا یورپ لیے کے شرکت میں کانفرنس میز گول 

 iv) ؟ لڑا کیوں انتخاب کا اسمبلی پنجاب نے اقبال
  :جواب

  لیا حصہ میں انتہا لیے کے حقوق کے مسلمانوں میں اسمبلی پنجاب پر اصرار کے مسلمانوں

 v) ۔ کریں تحریر عنوان موزوں کا عبارت اس
      :جواب

 وجہ کی بیداری میں مسلمانوں اور شاعر قومی اقبال
 

 کیجیے درستی کی جملوں :8 نمبر سوال
 i) ؟ تھے مالک کے اخالق کے غالب مرزا

 جواب:

 ii) ؟ تھے مالک کے اخالق کے غالب مرزا
 جواب:

 iii) ؟ تھے مالک کے اخالق کے غالب مرزا
 جواب:

 iv) ؟ تھے مالک کے اخالق کے غالب مرزا
 جواب:

 v) ؟ تھے مالک کے اخالق کے غالب مرزا
 جواب:
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 (10)                                       کیجئے۔ تشریح کی اشعار غزل و نظم ذیل درج  :۲ نمبر سوال

 i) کا جس پیغام ہے، محبت اصولًِ
 ہے آگیا پروردگار کا جس  محبؑوبًِ وہ

 دانش احسؔان :نام کا شاعر
 نعت :نام کا نظم

  تشریح
 اندھیرے کے جہالت معاشرہ عرب پہلے سے آمد کی آپ ؑ ہے کیا ذکر کا حاالت کی بعد کے آمد کی آپ ؑ نے شاعر یہاں
 لفظوں دوسرے تھے۔ عزت صاحب پر بوتے بل کے دولت اپنی باوجود کے برائیوں تمام لوگ ۔امیر تھا ہوا ڈوبا میں
 شخص ہر نے اسالم ہوگی۔ ختم القانونیت ساری ساری سے آوری تشریف کی آپ ؑ تھا۔ گرم بازار کا ظلم طرف ہر میں
 دولت کی اطمینان دل کے ان ۔یوں ہوا شروع ملنا انصاف بھی کو غریبوں سے آمد کی آپ ؑ کردیئے۔ متعین حقوق کے

 ۔ ہوگئے مال ماال سے
ر  اور بتائے طریقہ کا گزارنے زندگی کو عوام جاہل کی عرب نے آپ ؑ ہے۔ دیتی درس کا محبت زندگی پوری کی حضو 
نے آپ کیا۔ الکھڑا بشانہ شانہ کے قوموں مذہب انہیں  ؑ  زبان میٹھی اپنایا۔اپنی طریقہ کا محبت لئے کے تبلیغ کی اسالم 

 عمل پر اس خود اور دیتے سبق کا محبت کو دوسروں زندگی پوری اپنی نے آپ ؑ کئے۔ موم دل کہ کافیروں سے
 تھے۔ تفسیر جاگتی جیتی کی بات اس ۔آپ ؑ کرتےگزاری

 ii) پر زمین زمانہ تھا ُمضطرب سے گرمی
 پر زمین دانہ تھا ِگرتا جو تھا جاتا بھن

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

  تشریح
 اور زمین -تھی گرمی شدید قدر اس کہ ہے کررہا بیان کو شدت کی گرمی میں میدان کے کربال شاعر میں شعر اس

 کا اُس - ہے پر زمین جو شدت کی گرمی سخت جیسے کہ تھا ہوتا معلوم ایسا -تھے رہے تپ سے گرمی دونوں آسمان
 کوئی ہر -تھا آرہا نظر بیزار سے زندگی کوئی ہر تھا حال برا کا لوگوں میں گرمی سخت اس -ہو گیا پہنچ تک آسمان اثر
 اندازہ کا شدت کی گرمی -ہوں رہے جل انگارے میں تندور جیسے تھی گرم قدر اس زمین -تھ سکون بے اور چین بے
 وہ جیسے تھا لگتا ایسے -تھا جاتا بھن جل وہ تھا گرتا پر زمین دانا جو کا اناج کہ ہے جاسکتا لگایا بھی سے بات اس

 -ہے رہا دے کر دے مثال کی دانے شاعر اندازہ کا شدت کی گرمی -ہو گرا میں بھٹی بلکہ نہیں پر فرش دانہ

  iii) پر اَفالک نظر کی جس کو رات ہے دوڑتی
 پر خاک نبِضً ہیں رہتی انگلیاں کی جس کو دن

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

 تشریح
 ماحول سازگار اور پر طور صحیح فصلیں کی اس کہ ہے۔ رہتی الحق فکر کی بات اسی دن رات کو کسان کہ کہتے

 کی آسمان نگاہیں کی ا س وقت کے رات ہے۔ رکھتا نظر پر تبدیلی کی ہوا و آب اور موسم لگاتار چڑھے۔وہ پروان میں
 طرح اس ہے۔ کرتا تحفظ مناسب پھر تو ہے ایسا اگر نہیں تو امکان کا طوفان یا ،آندھی بارش کہ ہیں رہتی لگی طرف
 لیتا جائزہ مسلسل کا کیفیت و حالت کی زمین وہ یعنی ہیں۔ رہتی پر نبض کی زمین انگلیاں کی کسان میں روشنی کی دن

 کر لے جائزہ کا تبدیلیوں ان وہ نہیں یا ہیں تیار لیے کے کاشت خشک یا ہے سہراب زمین کہ ہے دیکھتا وہ ہے رہتا
 ہے۔ کرتا اقدامات مناسب

 iv) 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

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

 قربان بھی جان لئے کے اس ہم ہے ہمارا دیس ۔تمام ے پیغام   یہ طرف حر اور ہے دیس کا کشوں ۔محنت ہے پاکستان
 -دی کر

 غزل  حصہ                                      



  i) کے اس ستم میں ہوں جاتا بھول
 ہے ملتا سے سادگی اس وہ
 جگرؔمرادآبادی : نام کا شاعر

 تشریح
 ہے۔ کرتا ستم و ظلم بہت پر مجھ محبوب میرا کہ ہے کہتا ہوئے کرتے تذکرہ کا محبوب اپنے شاعر میں شعر اس

 خیال یہ بار بار میں ذہن میرے میں تنہائی کہ ہے کہتا ہے۔شاعر ملنا نہ کا اس ستم بڑا سے سب سے طرف کی محبوب
 اس ۔ گا کروں گلہ کا رخی بے کی اس میں پہلے سے سب تو گی ہو سے محبوب اپنے مالقات میری جب کہ ہے۔ آتا

 اس ہے ہوا حال جو میرا میں جدائی کی اس گا۔ کروں گزار گوش کے اس پل ہوئے گزرے میں جدائی کی اس بعد کے
 سے محبوب اپنے مالقات کی اس جب مگر ہے۔ کرتا یاد کو ستم و ظلم ہر کے محبوب شاعر گا۔ بتاؤں میں بارے کے

 ہے۔ جاتا بھول ظلم سارے کے اس وہ تو ہے ہوتی

  ii) سے ازل میں مقدر کے چراغوں تو جلنا
 ہیں جلے نہ ہیں بجھے کہ ہیں کنول کے دل یہ

 متن حواِلہ
 جعفری اداؔؑ :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

 iii) حالت کی محبت دانًِ ُرتبہ تِرے
 ہے گئی ہو کیا سے کیا میں شوق تِرے

 غزل :نام کا نظم
 موہانی حسرؔتؑ :نام کا شاعر

 تشریح
 ہے۔ جاتا کرتا طے منازل کی محبت و عشق خاطر کی الہی ،رضائے الہی عاشق جب ک ہے کہتا شاعر میں شعر اس
 ہوجاتی یہ حالت کی دانوں مرتبہ کے الہی ہے۔عشق جاتا ہو غافل اور پرواہ بے سے کیفیت و حالت ظاہری اپنی وہ تو

م والے کرنے محبت سے اس کہ ہے ہی رضائے کو بیٹے اپنے ہللا خلیل ابراھی   ہیں، پڑتے چل کرنے قربان میں ال 

بے موسی ،حضرت ہیں جاتے ہو تاب بے لئے کے کرنے پیش نذرانہ کا جان ہللا ذبیح اسماعیلؑ   ؑ  کا وادیوں گیاہ و آب 
 ہیں، کرتے ورد کا نام کے پروردگار پاک اس میں بستیوں تک سال ہزار السالم علیہ نوح حضرت ہیں، کرتے سفر
 میں الہی ہیں۔عشق کرتے حاصل قلب سکون سے الہی ذکر بھی کر گزر سے اذیت کی دکھ جسمانی ایوب ؑ حضرت

 ورد کے ہللا ا لہ شوق کا مستی کی عشق تو ہے۔ اتی صدا کی الالہ سے دل اگر کہ ہے ہوجاتی یہ حالت کی صادق عاشق
 طاری وجد کا ُھو ُھو میں سانس ہر ہر کی جنون تو ہے کرتا ورد کا ،ہللا ہللا چھوڑ کو ا لہ عشق پھر ہے۔ ہوتا پورا سے

 ہے۔ جاتا ہو
  



 
 اور نام کا  ،مصنف عنوان کا سبق پہلے سے تشریح کیجئے تشریح کی پاروں نثر ذیل درج :نمبر۳ سوال

 (10)                                            لکھیے۔ میں معنی کے الفاظ کشیدہ خط

 کے میز اس سے غور ذرا وقت اس اور آیا میں کمرے اپنے کر اٹھ سے جلدی میں - الف
 کا قیمتی نہایت پر میز .تھی گئی کی تیار لئے کے پڑھنے لکھنے میرے جو دیکھا کو سامان

 مگر ، دوات کی چاندی .ہوگا نہ کم سے کبیرہ گناہ گرانا قطرہ ایک پر جس تھا ہوا پڑا کپڑا مدار
 نب میں اکثر مگر ، نایاب اور قیمتی نہایت قلم انگریزی .ہوئی سوکھی تو ہوں دیکھتا سیاہی

 .نہیں پتا کا کاغذ کے لکھنے مگر ، میں کتاب کی جلد مخملی ایک کاغذ جاذب ، ندارہ
 بچاو سے دوستوں میرے مجھے :نام کا سبق

  یلدرم حیدر سجاد :نام کا مصنف
 مگر -ہے ہوتی اہمیت بڑی کی دوستوں میں زندگی کہ ہے کیا واضح کو حقیقت اس نے یلدرم حیدر سجاد میں سبق اس

 اور ایک کے مصنف -رکھیں مدنظر کو مسائل اور مصروفیات حقوق، کے دوستوں اپنے جو ہیں وہی دوست اچھا
 یا تعریف کی صاحب جج برائیوں کی مخالف فریق جھگڑوں کے ریاست اپنی وقت ہر ہیں باز مقدمہ کہ جو دوست

 شاکر محمد رئیس کے پور سلیم موضع دوست خاص سے سب میں دوستوں کے مصنف -ہیں رہتے لگے میں مذمت
 اور آئے ہاں کے مصنف دفعہ ایک -ہے شوق بہت کا ملنے سے آدمیوں لڑیری اور پڑھنے لٹریچر انہیں -ہیں صاحب
 کا لکھنے پڑھنے اور کمرہ خاص لیے کے نگاری مضمون -گئے لے ساتھ اپنے انہیں سے غرض کی ہوا و آب تبدیلی

 کی کوٹھی کمرہ اراستہ سے خوبی نہایت کہ دیکھا تو پہنچے ہاں کے صاحب شاکر مصنف -کردیا مہیا بھی سامان
 -تھا آتا نظر ذریعے کے کھڑکی منظر دلفریب نیچے تھا پر منزل دوسری

 سجایا لیے میرے جو کمرہ وہ دیکھا سے غور نے میں تو آیا میں کمرے جب کر اٹھ سے جلدی میں کہ ہے کہتا مصنف
 اور تھی نہیں نب میں پن تھا نہیں کاغذ لیے کے لکھنے لیکن قیمتی بہت تو تھا سامان کا پڑھنے لکھنے میں اس تھا گیا

 -تھے رہے دے کرنے نہیں کام دوست میرے مجھے بھی یہاں مجھے یعنی تھی نہیں سیاہی میں دوات

 لبوں اور بشاشت پر چہرے کے اس تھا المزاج منکسر اور بھاال بھوال مزاج سادہ بہت وہ  ب
 بھی تنخواہ تھا غریب ملتا کر جھک سے ایک ہر بڑے چھوٹے تھی رہتی پھیلتی مسکراہٹ پر
 عشق سے کام تھا رہتا کرتا مدد کر بڑھ سے بساط کی بھائیوں غریب اپنے بھی پر اس تھی کم

 ہوگیا رخصت سے دنیا  کرتے کرتے کام آخر اور تھا
  مالی دیو نام :نام کا سبق

 عبدالحق مولوی :نام کا مصنف
 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
  



 
 (10)                   کیجیے۔ تحریر جوابات مختصر کے سواالت پانچ سے کوئی  : ٤ نمبر سوال

 . کیجیے بیان میں الفاظ اپنے تعارف کا میوزیم 'کاپی توپ' (1
 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

 سکا؟ ہو نہ کامیاب کیوں میں جدوجہد اپنی ٹیپو سلطان (2
 جواب

 اور کی تر ن، افغانستا نے اس -کیا مقابلہ کر ڈٹ کا انگریزوں اور ہندوؤں نے اس- تھا حکمران کا میسور سلطان ٹیپو
 کے ملک لیکن  کی کوشش کی مالنے ساتھ ساتھ اپنے خالف کے انگریزوں اور ہندوؤں بھی کو فرانس بعد کے اس
 کو ٹیپوسلطان سے وجہ کی جس کی غداری نے لوگوں ہی اپنے -دیا نہ ساتھ کا ٹیپوسلطان نے سرداروں دوسرے

 -ہوئی نہ نصیب کامیابی

 . تھے خوش زیادہ پر بات کس کی بی بی سیدانی بیوی کی ان اور صاحب میر (3
 جواب
 نصیحتیں. تیں پڑھا مجید قرآن کو بچوں کے ان بی بی نی سیدا کہ تھے خوش لیے اس بیوی کی اوراس صاحب میر
 بتاتیں ترکیبیں کی پکانے کھانے کر جا میں خانے باورچی کو شام .سکھاتیں کاڑھنا اور نہ پرو سینہ کو دوپہر ہیں کرتی
 عوض کے روٹیوں صرف استانی مند ہنر اور پابند کی روزے نماز اور شریف ایسی کہ .تھے خوش بیوی میاں دونوں.
 . ہے آتی میسر کہاں

 کریں؟ واضح مفہوم کا ملنے سے ہنسی رنگ کا پھولوں (4
 جواب

 کا شاعر جب اور ہیں دکھاتے بہار عجیب رنگ مختلف کے پھولوں کہ ہے مطلب کا ملنے سے ہنسی رنگ کا پھولوں
 ہے جاتی آ  بہار  بھی پر دل کے شاعر تو ہے ہوتا محبوب

 ہیں؟ رہتی سرنگوں سے کسان  قوتیں کونسی (5
 جواب

 کے فالح کے انسانوں -ہے رہتا دور سے سرگرمیوں منفی ہمیشہ کسان یعنی ہیں رہتی سرنگوں قوتیں تہذیبی سے کسان
 .کرے ئی جو عیب کی کسی چاہے برا کا کسی وہ کہ ہوتا نہیں وقت اتنا پاس کے ان کہ ہے کرتا مشقت و محنت لئے

 ہے؟ مراد کیا سے افشانی شبنم کی آنکھ (6
 جواب

 .ٹیکانا ہے مطلب کا افشانی  اور دینا تشبیہ سے شبنم کو آنسوں مراد سے افشانی شبنم کی آنکھ

 ؟ ہے مراد کیا سے نگاری خاکہ(7)
 عکاسی بہو ہو کی شخصیت خاکہ سے نظر نقطہ ادبی جبکہ ہے۔ کرنا تیار مسودہ یا بنانا ڈھانچہ معنی لغوی کے خاکہ
 کیا احاطہ بھی کا باطن بلکہ ہے جاتی کی کشی تصویر ظاہری کی شخصیت صرف نہ میں نگاری خاکہ اس ہے، نام کا

 ہے۔ جاتا

 ہے؟ تعلق کیا سے زندگی دینی اور تہذیبی ہماری کا الفطر عید (8
 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
  



 
 (5)                                                                   لکھیے۔ خالصہ کا سبق ایک کسی  :۵ نمبر سوال

 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 پھوٹ 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

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

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

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

 تعمیر فن کے ترکوں مسجد یہ -ہے جاتا کہا شہر کا مساجد اسے -ہیں مساجد سو پانچ تقریبا میں استبول -گئی کی نصب
 کتابیں قلمی الکھ ایک میں خانے کتب اس -ہے ملحق اس خانہ کتب بڑے ایک -ہے مرقع حیسن کا پسندی نفاست اور

 -ہے محفوظ ذخیرہ بڑا سے سب کا مخطوطات اور ہیں
 میں کانفرنس استنبول -تھا گیا استنبول پر دعوت کی حکومت لئے کے شرکت میں کانفرنس اسالمی طب تیسری مصنف

 -تھا کیا نے ڈوگراباچی پروفیسر ڈاکٹر سربراہ کے یونیورسٹیوں تمام کے ترکی اور دوست کے مصنف ہو انتظام کا
 استنبول کر لے ساتھ کو دوستوں اپنے بعد کے کانفرنس -تھے میزبان ہمارے وزیراعظم کے ترکی کہ ہے کہتا مصنف
 کاپی پ تو نے ہم پھر سے وہاں -رہی نہ انتہا کی خوشی اور حیرت کی سب تو پہنچے سلیمانیہ -گیا نکل کرنے سیر کی

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

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



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

: 

 پابندی کی وقت   
 و انفرادی کی انسان وقت پابندئ -ہے کہالتا وقت پابندی دینا انجام سے باقاعدگی اور پر مقررہ وقت کو کام کسی

 کی وقت جو -ہیں آتی نظر کامران و کامیاب قومیں اور افراد وہی میں دنیا -ہے حامل کا اہمیت بڑی میں زندگی اجتماعی
 رکھتیں نہیں لحاظ کا وقت پابندی قومیں یا افراد جو -ہیں دیتے سرانجام ساتھ کے وقت پابندی کام ہر اور ہیں کرتے قدر

 -ہیں رہتی نامراد و ناکام وہ
 -ہے ہوتا غروب پر وقت اور ہے ہوتا طلوع پر وقت سورج -ہے ہوا جکڑا میں وقت پابندی سارا کا سارے کائنات نظام
 کارفرما اصول کا وقت پابندی میں تبدیل و تغیر کے موسموں اور دن رات-ہے مقرر وقت کا غروب و طلوع کے چاند

 -ہیں اوقات مقررہ بھی کے پھلوں اور پھولوں فصلوں طرح اسی-ہے پابند کی وقت بھی گردش کی ستاروں -ہے
 قیمت قدرو کی وقت افراد اور اقوام یافتہ ترقی و زندہ- ہے پر وقت پابندی انحصار کا کامرانی و ترقی کی قوم یا افراد
 نظر سرفراز اور سربلند میں دنیا میں قو جو آج -ہیں جانتے قیمت بیش کو لمحے ایک ایک کے اس اور ہیں سمجھتے
 اُس اور جانی نہ قدر کی وقت نے قوموں جن لیکن ہیں پہنچی پر مقام اس ہی کر جان قیمت و قدر کی وقت وہ ہیں آتی
 میدان جرنیل کا نپولین فاتح مشہور کہ ہیں کہتے ہے حال یہی بھی کا افراد -ہوگئیں شکار کا زوال وہ کی نہ پابندی کی
 -پڑی بھگتنا بھر عمر سزا کی کواُس نپولین اور ہوئی فاش شکست اُسے ہواکہ یہ نتیجہ پہنچا سے دیر منٹ چند میں

 کرتے نہیں قدر کی وقت جو -ہے جاتا آ کام کے اس وقت ہے لیتا اٹھا فائدہ سے وقت جو -کرتا نہیں انتظار کا کسی وقت
 عزت میں دنیا شخص وہ -ہے دولت عظیم ایک وقت -ہے جاتا نکل آگے کر چھوڑ پیچھے دور کوسوں اُسے اس وقت
 ضائع وقت کہ چاہئے ہمیں-کرتا نہیں ضائع اُسے اور ہے کرتا قدر کی اُس-ہے اٹھاتا فائدہ سے وقت ج ہے کرتا حاصل
 کی وقت لوگ جو-چھوڑیں نہ پر کل کام کا آج کبھی اور کریں اختیار عادت کی کرنے پر وقت مقررہ کام ہر -کریں نہ
 وقت پابندی -آتا نہیں واپس کبھی وقت ہوا گزرا -ہیں کردیتے ضائع خزانہ قیمتی ایک درحقیقت وہ اور کرتے نہیں قدر

 -ہیں کرسکتے درست حالت اقتصادی اپنی ہم تو کریں محنت ہم اگر ساتھ کے

 کاٹے نہ پر وقت بوئے، نہ پر وقت فصل اگر کسان- کرسکتا نہیں حاصل تعلیم تو جائے نہ سکول پر وقت اگر علم طالبؑ 
 تو کرے نہ کام پر وقت اگر مزدور اور کروائے نہ کام پر وقت کارخانہ طرح اسی -سکتا کر نہیں حاصل بھی کچھ تو
 پر وقت کام جو -ہے جاتا دور کوس الکھوں ہوا بھوال کا منٹ ایک کہ ہیں کہتے -گا ہو نہ حاصل بھی کچھ کو دونوں ان
 ہے رہتا ہی نامکمل اوقات اکثر تو جائے دیا ڈال میں التوا لیے کے وقت دوسرے اسے اگر -ہے بہتر وہی جائے لیا کر

 -جائے کیا پر وقت کام ہر کہ ہے یہ طریقہ بہترین کا کرنے قدر کی وقت چنانچہ
 کا وقت تک جب ہوں رکھتا تعلق سے پیشے کسی خواہ شخص کوئی کا دنیا ہے ضروری میں شعبے ہر پابندی کی وقت
 کو نام کاہلی اور سستی میں ان -ہیں ہوتے پابند کی وقت لوگ جو -گا سکے ہو نہیں ہمکنار سے کامیابی ہوگا نہیں پابند
 کی ان- ہے جاتا پا انجام پر وقت بھی کام کا ان سے اس -ہیں رہتے مستعد لئے کے کرنے پر وقت کام ہر وہ- ہوتی نہیں
 گزرتی وخوشگوار کامیاب زندگی کی ان- ہے رہتی چست اور مستعدی بھی طبیعت کی ان- ہے رہتی ٹھیک بھی صحت

 - ہے
 پابند کا وقت بھی روزہ -ہے دیتی درس کا وقت پابندی ہمیں نماز -ہے دیا حکم کا پابندی کی وقت ہمیں بھی نے تعالی ہللا

 - ہے پسند بےحد پابندی کی وقت کو تعالیؑ  ہللا -ہے ہوتا ادا ہی پر وقت مقرر بھی حج- ہے بناتا
 ہوئے گزرے لیکن ہے سکتی مل واپس دولت ہوئی کھوئی -ہے خزانہ قیمت بیش ایک یہ -ہے دولت بڑی بہت ایک وقت

 ہوا گزر کا ہوا اور پانی ہوا گزرا کا دریا طرح جس- جاسکتے الئے نہیں واپس بھی پر قیمت کسی لمحات کے وقت
 -نہیں ممکن بھی النا واپس کا وقت ہوئے گزرے طرح اسی سکتا آ نہیں واپس جھونکا

 اقبال محمد عالمہ
 کے آپ ۔ تھا کشمیر وطن کا ۔آبأواجداد ہوئے پیدا کو 1877، نومبر 9 میں شہر تاریخی کے سیالکوٹ اقبالؑ  محمد عالمہ
 کی والدین پر زندگی کی ۔آپ تھیں خاتون دیندار اور شریف نہایت بھی والدہ تھے۔ انسان دیندار ایک محمد نور شیخ والد

 ۔ پڑا اثر گہرا کا تربیت
 مشن میں عمر کی سال پانچ ۔ کی حاصل سے مدرسہ دینی ایک طرح کی بچوں مسلمان عام تعلیم ابتدائی اپنی نے آپ

 پاس میٹرک کیا۔ سے اسکول میٹرک کیے۔ حاصل وظائف میں میٹرک اور پرائمری لیا۔ داخلہ میں سیالکوٹ سکول ہائی
 ۔ کیا اے ۔ ایف سے وہاں اور لیا داخلہ میں سیالکوٹ کالج مرے بعد کے کرنے

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

 ۔ لگے دینے لیکچر پر سیاست اور ،فلسفہ تاریخ میں الہور کالج اورینٹل بعد کے کرنے اے ۔
ء۱۹۰۵ نے اقبال  لیا۔ داخلہ میں یونیورسٹی کیمبرج ۔ کیا سفر کا انگلستان لئے کے تعلیم اعلی اور ،قانون فلسفہ میں 



 یونیورسٹی کیمبرج پھر اور کیا۔ پاس امتحان کا بیرسٹری نے انہوں سے یہاں گزارے۔ سال تین نے اقبال میں یورپ
 کی حاصل ڈگری کی فالسفی آف ڈاکٹر سے یونیورسٹی میونخ کی جرمنی بعد کے اس لی۔ ڈگری کی تعلیم اعلی ہی سے
 صرف ۔ رہے بھی پروفیسر کے عربی سے حیثیت کی مقام قائم کے آرنلڈ پروفیسر میں یونیورسٹی لندن تک ماہ چھ ۔
 سنسکرت فارسی ، عربی آئے۔ واپس وطن ساتھ کے ڈگریوں اور اعزازات علمی سے بہت میں عمر کی سال ۳۳،۳۲

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

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

 کو آپ لئے اسی ۔ تھا مطالبہ کا قیام کے پاکستان گویا یہ کیا۔ پیش نظریہ کا مملکت آزاد ایک لیے کے ہند اسالمیان مرتبہ
 پاکستان قیام اور آزادی حصول پر طور ذہنی ذریعے کے شاعری اپنی کو مسلمان نے ہے۔آپ جاتا کہا پاکستان مفکر
 مفید نہایت کو قائداعظم میں سلسلے اس بلکہ کیا پیش تصور کا پاکستان صرف نہ نے اقبال عالمہ کیا۔ تیار لیے کے
 کی ۔ان بنایا ذریعہ کا پیغام اور مقصد عظیم اپنے کو شاعری نے انہوں تھے نہیں شاعر عام اقبال دیے۔ بھی مشورے
 خواب کو کیا۔مسلمانوں پیدا ولولہ جوش امنگ نئی میں مسلمانوں نے شاعری کی ان تھی۔ آفاقی اور گیر عالم شاعری

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

 ایک اور ہمدردی باہمی یہاں -ہے ہوتا عالم کا نفسی نفس عجب -ہے ہوتی کی قسم کی مشینوں زندگی کی شہروں -ہیں
 پرزے کل کا شخص ہر -ہے ملتا کم موقع کا بیٹھنے مل اور فراغت -ہے ہوتا ہی کم احساس کا درد دکھ کے دوسرے
 اور روشن کے ایک ہر -ہیں خصوصیات اپنی اپنی کی زندگی شہری اور دیہاتی الغرض -ہے آتا نظر رواں طرح کی

 مسائل کے زندگی شہری اور جائے دی توجہ بھی طرف کی ترقی دیہی کہ -ہے کی امر اس ضرورت -ہیں پہلو تاریک
 -سکیں بن باعث کا خوشحالی و ترقی کی قوم و ملک کر مل دونوں شہر اور دیہات ہمارے تاکہ -جائیں کیے حل بھی

  



 

 جوابات کے سواالت گئے دئے نیچے اور پڑھئے سے کوغور عبارت ذیل درج -۷ نمبر سوال
                                                                                                                                             -دیجئے

(10) 

 سلسلے قومی تمام کہ پہلے سے اسالم ہیں دیئے۔ بدل معنی کے قوم لفظ نے اسالم
 محمد ہللا اال الہ ال نے اسالم لیکن تھے۔ رکھتے تعلق سے عالقے یا نسل"رشتے قومی"   تمام
 نہیں سے کسی اسالم کردیا۔ قائم رشتہ قومی خدائی بلکہ روحانی نیا ایک تحت کے ہللا رسول
 یا ہے باشندہ کا چین وہ کا، رب یا ہے واال رہنے کا افریقہ وہ تاجیک یا ہے ترک وہ کہ پوچھتا
 کا، رنگ گورے یا ہے کا رنگ کالے وہ میں، ہندوستان یا .ہے ہوا پیدا میں پاکستان کا، ماچین
 مان کو رسالت کی وسلم علیہ ہللا صلی ہللا رسول محمد اور توحید کی ہللا نے کسی جس بلکہ

 ہے۔ نہیں کوئی اور رشتہ پیارا اور اچھا سے جس گیا۔ بندھ میں رشتے ایک وہ لیا
 i) ہے؟ دی وسعت کتنی کو قوم لفظ نے اسالم

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

 ii) ہے؟ جائز امتیاز کا عالقے اور نسل میں اسالم کیا
 بلکہ روانی نیا ایک تحت کے ہللا رسول محمد ہللا اال الہ ال نے اسالم نہیں جائز امتیاز کا عالقے اور نسل میں اسالم نہیں

 دیا۔ کر قائم رشتہ قومی خدائی

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

: 

 iv) ہے؟ حاصل فوقیت کوئی پر مسلمان کالے کو مسلمان گورے یا
 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
 ہے۔ دیتا درس کا مساوات و برابری اسالم

 


