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2سوال نمبر  : 10)           -مندرجہ ذیل نظم و غزل کے اشعار کی تشریح کیجئے   

( صہ غزل سےتین اشعار حصہ نظم سے اردو اشعار ح  ) 

 الف( یوں ہی گر روتا رہا غالب تو اے اہل جہاں

 دیکھنا ان بستیوں کو تم کو ویراں ہو گئیں

پر جس کی نظر افالک  کو  رات  ہے  ب( دوڑتی   

 دن کو جس کی انگلیاں رہتی ہیں نبض خاک پر

 

پیغام اک   ج( سب محنت کش گلے ملے اور ابھرا   

انعاماس پیغام کو سمجھو یہ ہے قدرت کا   

 



 د( ڈگمگا جاتے ہیں ر یڑھے لڑ کھڑا جاتی ہے جیپ 

 واپس آجائے سالمت سائیکل کی کیا مجال

 

 حصہ غزل

 الف( مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا

 ٹوٹ کر دل، اسی سے ملتا ہے 

 ب( ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں

 اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں

 

حالت  کی   محبت   ِن دا ُرتبہ   د( تِرے   

 تِرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے

 

نمبر سوال مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک نثر پارے کی تشریح کریں نیز حوالہ متن بھی تحریر  :3 

5)                                                                                                                  کریں   

کھڑے ہوں گے  دو رویہ سے دروازے تک چار فیٹ کا راستہ بن گیا۔ نمازی ممبر ذرا سایہ اعالن ہوتے ہی (الف 

نہایت اطمینان سے باہر آگئے یہ تنظیم کی بات ہے۔ حُرک اب  مندوبین سے نہ ہال اور ہم سب ایک انسان اپنی جگہ

اور منظم قوم بن چکے ہیں شائستہ دنیا کی نہایت  

 

( مرزا صاحب دہلی کے شرفاء کے ایک متمول خاندان کے چشم و چرا خ تھے طرا ہا بیرم خان سے آگے بڑھ کر ب

مڑجاتا ہے اسی کے نکڑ پر مرزا صاحب کا آبائی مکان تھا اسی عالقے میں سرسید احمدخان کا  ایک راستہ سیدھا 

نشی ذکاءہللا سے بھی ان کی قرابت داری قدیم مکان بھی تھا سر سید سے بھی مرزا صاحب عزیز داری تھی اور م

 ہوگئی تھی

 

: مندرجہ ذیل میں سے صرف پانچ سواالت کے جوابات تحریر کریں ہر سوال کا جواب تین سے چار 4سوال نمبر 

10)                                                                        سطور تک ہو:   

 

یں کیوں کامیاب نہ ہو سکا؟سلطان ٹیپو اپنی جدوجہد م  (i 

 

 ii) سیدانی بی کی شخصیت پر تین جملے تحریر کریں

 

 iii) لوک کہانی کی مختصر تعریف کیجئے؟

 

 iv) مسجد سلیمانیہ کس نے تعمیر کرائی ؟

 

 v) پون ٹوٹی )چنگی( کس چیز پر معاف تھی ؟

 

 vi) انسان کو انسان ہونے کا عرفان ہونے سے کیا مراد ہے؟

 

کنول اور چراغوں میں کیا بنیادی فرق بتایا گیا ہے؟دل کے   (vii 

 

 viii) جھیل گئے دکھ جھیلنے والے اب ہے کام ہمارا "اس مصرے کا مفہوم بیان کیجیے "

 

ملمع-الف  5)                                                                    -: کسی ایک سبق کا خالصہ لکھیے5سوال نمبر   

علی بخش -ب   

15)                    -: درج ذیل عنوانات میں سے کسی ایک پر مضمون لکھیے 6سوال نمبر   

تعلیم نسواں -الف  

علم کے فائدے-ب  

قائداعظم -ج  

: درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھئے اور آخر میں دیئے گئے سواالت کے جوابات تحریر 7سوال نمبر 

10)                                                                                                                -کیجیے  



تختہ جہاز پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو  -سکون کے وقت سمندر کا دیدارآنکھوں کو فرحت بخشنے والی چیز ہے

ثر سے سمندر پر قریب قریب ہر وقت سلسلہ نظر آتا ہے، جو ہوا کے نرم نرم جھونکوں کے ا لہروں کا ایک التعداد 

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لہریں ایک دوسرے کے  -آتے رہنے سے ایک دوسرے کے پیچھے حلقے بناتا چال جاتا ہے

صبح کے وقت جب آفتاب نکلتا ہے اور اچھلتی ہوئی لہروں کی سفید جاگ پر اس کی کرنیں  -پیچھے دوڑ رہی ہیں

دفعتاً شفاف پانی کے تختوں پر چمک جاتے ہیں اور دور افق کے قریب تو  پڑتی ہیں تو قوس قزح کے سارے رنگ

 سنہری روپہلی فرش بچھا ہوا نظر آتا ہے

 

 i) سکون کے وقت سمندر کا نظارہ کیسا ہوتا ہے؟

 

 ii) تختہ جہازسے سمندر کیسا نظر آتا ہے؟

 

 iii) اس عبارت کا موضوع عنوان لکھیے؟

 

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

 

 v) دورافق کے قریب کیا نظر آتا ہے ؟
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2سوال نمبر  10) -مندرجہ ذیل نظم و غزل کے اشعار کی تشریح کیجئے  :  

 ( تین اشعار حصہ نظم سے دو اشعار حصہ غزل سے)

اجاال اور تاریکی خشک و تر،  و گرم ، الف( یہ سرد   

 نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی

کہ االماں ب( وہ لُو کہ الخدر، وہ حرارت   

 َرن کی زمین تو ُسرخ تھی اور زرد آسماں

 

 ج( یہ سماں اور ایک قوی انسان ،یعنی کاشت کار

تہذیب کا پروردگار    ،      ارتقاء کا پیشوا    

ہیں رونقیں ہیں جس طرف دیکھیے د( رونقیں  

 چیخنے لگتے ہیں اس پر شام ہوتے ہی شغال

 حصہ غزل

 الف( یہ فخر تو حاصل ہے، برے ہیں کہ بھلے ہیں

ِترے ساتھ چلے ہیں  بھی   ہم   قدم  چار  دو   

 ب( رنگ وہ فصل خزاں میں ہے کہ جس سے بڑھ کر

 شان رنگینی حسن چمن آرا بھی نہیں

محبت کاج( روح کو بھی مزا   

 دل کی ہمسایگی سے ملتا ہے

نمبر سوال مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک نثر پارے کی تشریح کریں نیز حوالہ متن بھی تحریر  :3 

5)                                                                                                                              کریں   

فال  ہیں ان کی عنایت سے میں  رطب السان کی تعریف میں شعر ا اس قدر مرغان خوش نوا یہ ضرور ہے کہ جن (

خوش نہیں ہو ا کہ سب کے سب میرے کمرے کے نیچے درخت پر جمع ہوگئے اور شور مچانا شروع کر دیا تاہم ہم 

وگیاہ ہمہ تن مشغول نے کوشش کرکے ان کی طرف سے کان بند کر لیے اور کام میں  

ب( میرا خیال ہے کہ مرحوم سے شاید ہی کبھی کسی شخص کو تکلیف پہنچی ہو۔ شریف شخص کی یہ صفت سب 

تھی جس  متنوع سے معتبر معنی گئی ہے۔ اردو،فارسی اور عربی ادبیات پر مرحوم کی نظر بڑی گہری، وسیع اور

بھی زبان پر نہیں الئے۔بڑے شوق اور ک  نامالئم الفاز کیا۔ استفادہ رہے اور اس سے معترف کی ہم سب ہمیشہ

 سنجیدگی سے علمی مسائل پر اظہار خیال فرماتے تھے

 

: مندرجہ ذیل میں سے صرف پانچ سواالت کے جوابات تحریر کریں ہر سوال کا جواب تین سے چار 4سوال نمبر 

10)                                                                        سطور تک ہو:   



 i)  سر سید کے کس دوست نے مسلم لیگ کی بنیاد رکھی اور مسلم لیگ کب قائم

 ہوئی ؟

ہوئی؟ االٹ  علی بخش کو ایک مربع زمین کہاں اور کیوں   (ii 

 

 iii) اردو کے شعرا نے ہر دور میں عیدالفطر کو موضوع سخن کیوں بنایا ؟

 

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

 

 v) فاطمہ کو راکھ میں دبی ہوئی چنگاری کیوں کہا گیا ہے ؟

 

 vi) کھیت سے منہ پھیر کر کسان کہاں جاتا ہے ؟

 

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

 

 viii)  مرزا محمد سعید کا آبائی گھر کس شہر میں تھا اور کس عظیم مسلمان رہنما

کی عزیز داری تھی؟ ان سے  
 

5)                -: کسی ایک سبق کا خالصہ لکھیے5سوال نمبر  

اردو ادب میں عید الفطر -الف   

پرستان کی شہزادی -ب  
 

 محنت کی برکتیں

 ڈاکٹر عالمہ محمد اقبال

 شہری اور دیہی زندگی

 

ت کے جوابات تحریر : درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھئے اور آخر میں دیئے گئے سواال74سوال نمبر

10)                                                                                                                -کیجیے  

جب مسلمانوں کے قدم -پنجاب کی حد ان دنوں میں غزنی کی حد تک پھیلی ہوئی تھی اور راجہ یہاں کا جےپال تھا 

چنانچہ دفعتاً ملغان پر جا کر ڈیرے ڈال  -ہوئے تو اس نے غزنی پر ایک بھاری فوجی چڑھائی کیآگے بڑھتے معلوم 

چنانچہ دونوں فوجیں آمنے -ادھر سے سبکتگین بھی نکال -دیئے اور پشاور سے کابل تک برابر لشکر پھیال دیا 

سے گولے پڑنے لگے یعنی بے آسمان  سامنے پڑی تھیں اور ایک دوسرے کی پیش دستی کی منتظر تھیں کہ دفعتاً 

ہندوستانی بے چارے  -انہیں خبر بھی نہ ہوئی -وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے -موسم برف گرنی شروع ہوگئی

مگر وہاں رضائی کا گزارا کہاں ،سیکڑوں اکڑ کر مر گئے ،ہزاروں کے  -اپنے لحاف اور رضائیاں ڈھونڈنے لگے

ے رہےہاتھ پاؤں رہ گئے ،جو بچے ان کے اوسان جات   

 

 i)  پنجاب کی حد غزنی تک پھیلی ہوئی تھی ،کس زمانے میں ؟

 

 ii) جے پال کون تھا اور سبکتگین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں ؟

 

کون برف میں رہنے کے عادی تھے؟ -وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے  (iii 

 

 iv) وہاں رضائی کا گزارا کیوں نہیں تھا ؟

 

کیوں نہ ہوئی؟ جےپال اور سبکتگین میں جنگ  (v 

 

 

 

 

 

 


