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لکھيے ميں سے کسی ايک اقتباس کی تشر يح بحوالہ سياق و سباق کا عنوان اور مصنف کا نام بھیدرج ذيل   (1 
 

   
 

سين ميں نہ حست ہمت ہوتا تو وه ٓاينده اور کچھ ترقی نہ کرتا۔ مگر ہمارے دوست مرزا عابد پالف)     اگر کوہی شخص 
ی کے بان توڑا کرتے اور نہ يپاکی چکندوزی کے سہارے چار  وه وصف تھا جسے تو کل کہتے ہيں۔ اگر ہوتا تو بيوی

صفت جو قناعت کےنام سے مشہور ہے۔  هو  
 

کوہی شير اپنا شکاراڑ رہا ہو۔  ںب)   دونوں اس وقت اس شان سے بيٹھے ہوءے پورياں کھار ہے تھے جيسے جنگل مي
ں نے بہت پہلےطے کر ليا تھا۔ گھيسو نہ جواب دہی کا خوف  تھانہ بدنامی کی فکر۔ ضعف کے ان مراحل کو انہو

ہے تو کيا اسے پن نہ ہو گا؟ فلسفيانہ انداز سے بوال" ہماری ٓاتماپرسن ہورہی  
ر پارے کی تشريح کيجے۔ سبق کا عنوان اور مصنف کا نام بھی ث)    سياق وسباق کے حوالے سے کسی ايک ن2

  لکھيے۔
  

تک قوم کی شاہراه سے سر موانحراف نہيں کيا اور جس چال سے خالصہ يہ کہ اور لوگوں نے تہ اول سے ٓاخر الف) 
طے کا مرزا نے اول شاہراه کا رخ چھوڑ کر دوسرے رخ چلنا  ہتسااگلوں نے راه طے کی تھی اسی چال سے تمام ر

 اختيار کيا اور جب راه کی مشکالت نے مجبور کيا تو ان کو بھی ٓا خر اسی رخ چلنا پڑا۔ 
يا   
اده تھی لکين ہر چيز سے صفاہی اور سليقہ ظاہر ہوتا تھا۔ کھانے پينے، ميں لباس ميں، بات چيت ب) ان کی زندگی س 

ر مدارات کرتے ۔ طميں۔ مہمان دور نزديک سے ٓاتے رہتے تھے ان سے مل کر بہت خوش ہوتے بڑی خا  
 

مندرکہ ذيل ميں سے صرف تين اشعار کی تشريح لکھيے۔ شاعر کا نام بھی تحرير کيجے۔  )3  
 
برابر ہے دنيا کوديکھانہ ديکھا       تجھی کو ياں جلوه فرمانہ ديکھا                                )١  
او ہو پانی ايک کرے يہ عشق اللہ عزاراں ہے        )   دل ہے داغ گگر ہے ٹکڑے ٓانسو سارے خون ہوہے2   

م کا جو ہے وه پہچنے گا ٓاپ سے                         پھيال يے نہ ہا تھ نہ دامن پساريےو) مقس١١١  
)  پکڑے جاتے ہيں فرشتوں کے لکھے پر ناحق                  ٓادمی کو ہی ہمارادم تحرير بھی تھا4  
کہ اب دل کو شکيبا کر ديا ) بڑھ گيں تم سے تو مل کراور بھی بے تابياں                   ہم يہ سمجھے تھے 5  
ديد بھی                              جلووں کے اژدہام نے حيران بناديا  رومميں کامياب ديد بھی مح   )6  
کا نام بھی تحرير کريں۔  رکی تشريح لکھيے۔ نظم کا عنوان اور شاع زمندرجہ ذيل اجزاء ميں سے کسی ايک ج) 4  

 
ٓا کے ديتا ہے روابر نيساں ںجہاں زہر کا کام کرتا ہے باراں جہا )ب   ، وه سبزہزار الف) وه دشت وه نسيم کے جھونکے  

Roll No. 
Model Paper 



تردد سےجواور ہوتا ہے ويراں   نہيں راس جس کو                       ، وه سبزہزارپھولوں پہ جا بجا وه گہر ہاےٓابدار  
 خزاں اور بہاراں

يہ ٓاواز پيہم وہاں ٓارہی ہے         کہ اسالم کا باغ ويراں يہی ہے  اٹھنا وه جھوم جھوم کے شاخوں کا بار بار           
 يا
باالے نحل ايک جو بلبل تو گل ہزار    

 کواہاں تھے زہر گلشن زہرا جو ٓاب کے 
 شبنم نے بھرديے تھے کٹورے گالب کے 

 
صو صيات / طرز خم )  مندرجہ ذيل شاعروں اور نثر نگاروں ميں سے کيسی ايک کے مختصر حاالت زندگی اور کال5

  تحرير کا جاہزه ليجے
) رشيد احمد صديقی ۵) سجاد حيدر يلدرم  ۴) مير حسن ٣) حيدر علی ٓاتش ٢خواجہ مير درد  ) ١  
ب کيا گيا ہے ان پر تفصيل سے روشنی اقنبے  ولووں کہ) غالم عباس کے افسانہ" بھان " ميں ہماری معاشرت کے جن پ6 

 ڈاليے  
 يا
مد کی کہانی " اردو خا کہ نگاری ميں ايک اہم سنگ ميل کی حيثيت رکھتا حبيگ کا خاکہ   " ڈ پٹی نزير ا ت هللاحا فر رزم

 ہے  بحث کيجے۔ 
 يا 

 افسانہ پر جامع نوٹ تحرير کيجے۔ 
                                                                           

 
 

 
 
 


