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

    (10)                                                                                                                     سے(

    

 حصہ  نظم

 دو عالم کا امدادگار آگیا ہے

 امین آگیا غم گسار آگیا ہے
 

 

 گرمی سے ُمضطرب تھا زمانہ زمین پر 

دانہ زمین پربھن جاتا تھا جو ِگرتا تھا   
 

 جلوہ قدرت کا شاہد حسن فطرت کا گواہ

 ماہ کادل مہر عالم تاب کا نور نکاح
 

 اس پہ جانے کا کبھی ہوتا ہے جس کو اتفاق

 اس کے لوٹ آنے کا پیدا ہی نہیں ہوتا سوال
 

 حصہ  غزل



 

 تِرے ُرتبہ داِن محبت کی حالت

 تِرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے
 

یاد بھی آئی نہ ہمیںایک مدت سے تیری   

 اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں
 

 

 جلنا تو چراغوں کا مقدر ہے ازل سے 

 یہ دل کے کنول ہیں کہ بجھے ہیں نہ جلے ہیں
 

 

سوال نمبر3:درج ذیل نثر پاروں کی تشریح کیجئے تشریح سے پہلے سبق کا عنوان مصنف  کا نام اور 

 خط کشیدہ الفاظ کے معنی میں لکھیے۔                                            )10
 

افسوس! اتنا بڑا صاحب کمال ہم سے اٹھ جائے اور اس کی سناؤنی ہم تک نہ پہنچے کتنے بے خبر 

 ہیں ہم لوگ! زندہ قوموں کا یہ شعار نہیں ہوتا کہ اپنے اہل کمال سے غافل ہوجائیں
 

صالحیت رکھی ہے ان صالحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی  

میں ساری نیکی اور بڑائی ہے. درجہ کمال تک نہ کبھی کوئی پہنچا ہے نہ پہنچ سکتا ہے. لیکن وہاں 

تک پہنچنے کی کوشش ہی میں انسان ، انسان بنتا ہے. یہ سمجھو کندن ہوجاتا ہے. حساب کے دن جب 

ہ پوچھے گا کہ میں نے جو استعداد تجھ میں ودیعت کی تھی ، اسے ایمان کی جانچ پڑتال ہوگی خدا ی

 کمال تک پہنچانے اور اس سے کام لینے میں تونے کیا کیا ؟
 

 

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

 

 i) مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ کیا تھا؟
 

 

 ii) مصنف پراس فقیر نے کیا اثر کیا ؟
 

 iii)لڑکی سفر کیوں کر رہی تھی؟  
 

 iv)توپکاپی میوزیم کا تعارف اپنے الفاظ میں لکھیں 
 



 v)شاعری میں میر انیس کی وجہ شہرت کیا ہے ؟  
 

 vi)بحوالہ نظم "مال گودام روڈ" سڑک پر چلنے والی کن سواریوں کا حلیہ بگڑتا ہے؟  
 

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

 viii)فراق گورکھپوری کی شامل نصاب غزل اُن  کے کس مجموعہ کالم سے لی گئی ہے؟ 
 

سوال نمبر 5:  کسی ایک سبق کا خالصہ 

   لکھیے۔                                                                 )5
 

 مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ
 

 نام دیو مالی
 

 سوال نمبر ٤  دیئے گئے عنوانات میں سے کسی ایک پر مضمون لکھیے-                    )15
 

 قائِداعظم  

 شہری اور دیہاتی زندگی 

 

 وقت کی پابندی

سوال نمبر ۷- درج ذیل عبارت کوغور سے پڑھئے اور نیچے دئے گئے 

 -سواالت کے جوابات دیجئے

 

مختلف انسان مختلف زبانیں بولتے ہیں- زبانوں کو ان کے مہروں نے مختلف خاندانوں پر تقسیم 

کررکھا ہے ان میں دو خاندان بہت مشہور ہیں ایک سا می دوسرا آریائی- سامی خاندان میں عربی اور 

عبرانی وغیرہ زبانیں شامل ہیں- آریائی خاندان میں ناصرف پاکستان بلکہ ہندوستان کی بہت سی زبانیں 

شامل ہیں بلکہ یونانی اطالوی جرمن فرانسیسی اور انگریزی زبانوں کا شمار بھی اسی خاندان میں ہوتا 

ہے- دراصل آریائی خاندان زبانوں کا بہت بڑا خاندان ہے اوراس سلسلہ کا کوئی دوسرا خاندان اس کی 

وسعت کے برابری نہیں کرسکتا- زبانوں کی یہ آریائی خاندان کی شعائیں پاکستان ہندوستان ایران 

 انگلستان اور یورپ کے مختلف ممالک تک پھیلی ہوئی ہیں-         )10
 

 i) زبانوں کے دو مشہور خاندان کون کون سے ہیں 
 



 ii)عربی اور انگریزی، زبانوں کے کس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں
 

 iii) ہماری قومی زبان کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے
 

 vi) آریائی خاندان کی جن زبانوں کا اوپر ذکر کیا گیا ہے ان کے نام لکھیں
 

 v)دنیا کے کون کون سے ممالک ایسے ہیں جہاں آریائی خاندان کی زبانیں بولی جاتی ہیں
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کریں نیز حوالہ متن بھی :مندرجہ ذیل اشعار میں سے ) الف( اور ) ب( سے ایک شعر کی تشریح  : 2سوال نمبر 

 (10)                                                                                               دیں

 

 حصہ نظم

 

 

 بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت

 وہ پیغمبر ذی وقار آگیا ہے

 

 یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت تھی

میں تھیغازیان دیں کی سقائی تیری قسمت     

 

 جس کے بازو کی صالبت کا مدار 

 جس کے کسی بل پر اکڑتا ہے غرور شہر یار

 

 ڈگمگا جاتے ہیں ر یڑھے لڑکھڑا جاتی ہے جیپ

 واپس آجائے سالمت سائیکل کی کیا مجال

 

غزل حصہ   

 

 آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا

 رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے

 آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا 

ہنسی سے ملتا ہےرنگ تیری   

 

 تھے کتنے ستارے کہ سر شام ہی ڈوبے

 ہنگاِم سحر کتنا ہی خورشید ڈھلے ہیں



 

 

کا نام  درج ذیل نثر پاروں کی تشریح کیجئے تشریح سے پہلے سبق کا عنوان ،مصنف : ۳سوال نمبر

 (10)                        اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی میں لکھیے۔

نے کے تاروں سے بنی ہوئی اب رواں موتیوں سے لیس ہوئی گلشن ایسا ہی کم الف:: ریشم اورسو 

خواب اور زربفت کہ دید نہ شنید گوٹا وہ کہ دنیا دیکھے اور اش اش کرے رنگ رنگکے جواہرات کی 

 -لڑیاں تھیں

 

میرا خیال ہے کہ مرحوم سے شاید ہی کبھی کسی شخص کو تکلیف پہنچی ہو۔ شریف شخص کی   :ب

ب سے معتبر معنی گئی ہے۔ اردو،فارسی اور عربی ادبیات پر مرحوم کی نظر بڑی گہری، یہ صفت س

کبھی  وسیع اور متنوع تھی جس کی ہم سب ہمیشہ معترف رہے اور اس سے استفادہ کیا۔ نامالئم الفاز 

 زبان پر نہیں الئے۔بڑے شوق اور سنجیدگی سے علمی مسائل پر اظہار خیال فرماتے تھے ۔

 

کوئی سے پانچ سواالت کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ : 5 سوال نمبر              (10) 

 

 i) پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو کس کام کے لیے بالیا تھا؟

 ii) . مرزا محمد سعید نے کس کالج میں تدریس کے فرائض سرانجام دیے

 iii) چاندنی چوک میں فقیر کی تقریر کا لِب لباب کیا تھا ؟

اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے" اسالم کیسے صلح وآتشی کا مذہب ہے ؟ سبق"  (iv 

 

 v) نام دیو مالی کی موت کا سبب کیا تھا؟

 vi) جلوہ قدرت کا شاہد سے کون مراد ہے

میں خضر سے کون سی ہستی مراد ہے؟ نظم "نعت"کے آخری شعر   (vii 

 

دی فرق بتایا گیا ہے؟شامل نصاب غزل میں دل کے کنول اور چراغوں میں کیا بنیا  (viii 

کسی ایک سبق کا خالصہ لکھیے : ۵سوال نمبر    

 مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ

 علی بخش



 

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

  یوم آزادی                                                                    

 گداگری

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

1)                                                                                                                        -دیجئے

0) 

تختہ جہاز پر کھڑے ہو کر  -خشنے والی چیز ہےسکون کے وقت سمندر کا دیدارآنکھوں کو فرحت ب

سلسلہ نظر آتا ہے، جو ہوا کے نرم نرم جھونکوں کے اثر سے  دیکھیں تو لہروں کا ایک التعداد 

ایسا  -سمندر پر قریب قریب ہر وقت آتے رہنے سے ایک دوسرے کے پیچھے حلقے بناتا چال جاتا ہے

صبح کے وقت جب آفتاب نکلتا ہے  -دوڑ رہی ہیںمعلوم ہوتا ہے کہ لہریں ایک دوسرے کے پیچھے 

اور اچھلتی ہوئی لہروں کی سفید جاگ پر اس کی کرنیں پڑتی ہیں تو قوس قزح کے سارے رنگ دفعتاً 

شفاف پانی کے تختوں پر چمک جاتے ہیں اور دور افق کے قریب تو سنہری روپہلی فرش بچھا ہوا 

 -نظر آتا ہے

 

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

 (ii) تختہ جہازسے سمندر کیسا نظر آتا ہے؟

 (iii) اس عبارت کا موضوع عنوان لکھیے؟

 

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

 

 (v)دورافق کے قریب کیا نظر آتا ہے ؟ 

 


