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

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

 سوال نمبر 4: کوئی سے  پانچ سواالت کے  مختصر  جوابات تحریر کیجیے                     )10
 سوال نمبر 5: کسی  ایک  سبق کا  خالصہ  لکھیے۔                                                                     )5

 نظریہ پاکستان 
 نام دیو مالی 

 سوال نمبر 6:  دیئے  گئے  عنوانات میں سے کسی ایک پر مضمون  لکھیے 
 شہری زندگی کے مسائل 

 عیدین 
  قائِداعظم  

 سوال نمبر 7: درج ذیل  عبارت کوغور سے پڑھئے  اور  نیچے  دئے  گئے  سواالت کے  جوابات دیجئے 
 اسالم نے لفظ قوم کے معنی بدل دیئے۔ ہیں اسالم سے پہلے کہ تمام قومی سلسلے تمام   "قومی رشتے"نسل یا عالقے
 سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن اسالم نے ال الہ اال  ہللا محمد رسول ہللا کے تحت ایک نیا روحانی بلکہ خدائی قومی رشتہ

 قائم کردیا۔ اسالم کسی سے نہیں  پوچھتا کہ وہ ترک ہے یا تاجیک وہ افریقہ کا رہنے واال ہے یا رب کا، وہ چین کا باشندہ
 ہے یا ماچین کا، پاکستان میں پیدا ہوا ہے. یا ہندوستان میں، وہ کالے رنگ کا ہے یا گورے رنگ کا، بلکہ جس کسی نے
 ہللا کی توحید اور محمد رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم کی رسالت کو مان لیا وہ ایک رشتے میں بندھ گیا۔ جس سے اچھا

 اور پیارا رشتہ اور کوئی نہیں ہے
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                                         سوال نمبر 2: درج ذیل  نظم و غزل اشعار کی  تشریح کیجئے۔
 )تین  حصہ   نظم  اور دو  حصہ   غزل  سے(                                                                                  )10

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

 سوال نمبر 4: کوئی سے  پانچ سواالت کے  مختصر  جوابات تحریر کیجیے                     )10
 سوال نمبر 5: کسی  ایک  سبق کا  خالصہ  لکھیے۔                                                                     )5

 مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ
 چغل خور 

 سوال نمبر 6: دیئے گئے عنوانات میں  سے  کسی  ایک  پر مضمون  لکھیے 
 یوم آزادی

 وقت کی پابندی 
 تحریک پاکستان 

 سوال نمبر 7: درج ذیل  عبارت کوغور سے پڑھئے  اور  نیچے  دئے  گئے  سواالت کے  جوابات دیجئے 
 سکون کے وقت سمندر کا دیدارآنکھوں کو فرحت بخشنے والی  چیز ہے- تختہ جہاز پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو لہروں کا
 ایک التعداد  سلسلہ نظر آتا ہے، جو ہوا کے نرم نرم جھونکوں کے اثر سے سمندر پر قریب قریب ہر وقت آتے رہنے سے
 -ایک دوسرے کے پیچھے حلقے بناتا چال جاتا ہے- ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لہریں ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہی ہیں
 صبح کے وقت جب آفتاب نکلتا ہے اور اچھلتی ہوئی لہروں کی سفید جاگ پر اس کی کرنیں پڑتی ہیں تو قوس قزح کے
 سارے رنگ دفعتا   شفاف پانی کے تختوں پر چمک جاتے ہیں اور دور افق کے قریب تو سنہری روپہلی فرش بچھا ہوا

 نظر آتا ہے 
 


