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                                      SYLLABUS URDU (ELECTIVE) CODE -003 

CLASS XI 2021-22 

      TIME:-       90 Min                           SUBJECT- URDU                                  M.M. 40   
FIRST TERM 

Part A-40 Marks MCQ  

COVERAGE OF SYLLABUS 50% 

Reading and Comprehension  

)عبارت فہمی ، شعر فہمی اور قواعد ( حصہ الف    

 ںجن مي گے جا ئيں ديئے )ايک نثری   ايک شعری (  اقتباسات دو غير درسی       ٭              
اقتباس يا شعری ميں سے  -اقتباس پانچ نمبر کے ہوں گے اقتباس کرنے ہونگے  ۔  ايک ئیسے کو

       کثير انتخابی سواالت ہوں گے ۔  –نمبر کے پانچ سوال ہوں گے ايک ہی ايک 

1x5 =5 

فہمی سے متعلق ايک جملے پر مشتمل جواب والے  شعر اور  ہر اقتباس  مين عبارت فہمی  ٭     
      ں گے ۔سواالت ديے جائي

 ئیسے کو ديےجا ئيں گے  جن ميں)ايک شعری ايک نثری   ( اقتباسات  درسی  دو  ٭               
يا الفاظ پر  200سے  150  ۔  اقتباس پانچ نمبر کے ہوں گے نثری اقتباس  نا ہوگااقتباس کر ايک

ميں  انچ اشعار ديے جايں گے ہر اقتباس پ يا  دو بند گا  شعری اقتباس ميں مشتمل ہوحسب نمبر 
نمبر کے  ايک  ميں سے ہی ايک۔                عبارت فہمی  سے متعلق سواالت پوچهے جايں گے 

        5   ۔       کثير انتخابی سواالت ہوں گے  –ل ہوں گے پانچ سوا

درسی کتاب سے کثير انتخابی سواالت ديئے جائے گے ۔يہ سوال ايک ايک نمبر کے ہوں  ٭      
کے ساته جن ميں سے چا ر سوالوں کے جواب دينے ہوں گے ۔              ں گے آٹه اضافی سوالو 

                                                    ۔  کثير انتخابی سواالت ہوں گے                                  
                                                                                                                               

                                                                                4  
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Part B -  Writing Skill 

)حصہ ب تحريری مہارت   

يں گے  يہ ئکتاب سے متعلق سواالت پوچهے جا کتاب اور اردو کی  معاون درسی    درسی ٭   
سواالت  کے  الت کے ساته جن دو نمبر کے  تين انمبر کے ہونگے اضافی سو ، دو سوال دو 
          ۔کثير انتخابی سواالت ہوں گے   ہوں گے   6ان کے مجموعی نمبر ينے ہو  ں  گے جواب د
          6                                                                                                      

 

 نگار کے حاالت امہ کہانی،ڈر پر مشہور  ناول ايک دے کر کسی درج  ذيل اصناف   ٭         
مستعمل سوال دياوغيره  پر،تاريخ پيدائش   ،گیزند  

                                                                            کثير انتخابی سواالت ہوں گے ۔  گا جائي
                            6                                                                                                 

                                                                                                                              
                                                                                     ناول           -1

           ڈرامہ           -  2        
کہانياں        -  3          
    انشائيہ           -    4        

کثير انتخابی  سواالت   سواالت  معروضی   4کے سبق سےدرسی اور معاون کتاب    ٭     
ديئے جايئں  جو ہر سوال دو نمبر کا ہوگا     

8                   
سوال معروضی سواالت    6 ) ارتقا اردو زبان کا آغاز و (اردو ادب کی تاريخ  سے ٭    

                                 کثير انتخابی  سواالت  ديئے جايئں  جو ہر سوال ايک نمبر کا ہوگا
                                                                                                          6    

  
 
 
 
 

خيابان اردو                                          2             گلستان ادب          1     کتاب کا نام
                                                                        

Name of Book 1 Gulistan e Adab 2  Khyaban e urdu 
نثر) حصہ(امتحان کے اسباق   ششماہی  

"ذست آزاد  ، بخت بادشاه کی سرگ  "داستان   ، ميں اور ميرا من    ،   1      
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"مرزا مظہر جان جانا  " ادبی تاريخ  دمحم حسين آزاد   2  
سويرے جو کل ميری آنکه کهلی " طنز و مزاح     ، پطرس بخاری   3  

Prose  chapter’s Name 1 Dastan mai aur mera man  sar guzast Azad 
bakhat badshao ki  
1 Dastan mir Amman , Sar guzast Azad bakht badshah ki  
2 Adbi Tareekh Muhammad Husain Azad , Mirza Mazhar jane jana  
3 Tanz o mazah Pitras bukhari , Sawere jo kal meri Ankh khuli  

نظم) حصہ(تحان کے اسباق  ام ششماہی  

ولی دکنی  ؛    شرار شوق سے سر شار ہيں ہم   1  

کيا صبح عشق  نے ظالم کيوں آب آہستہ                        

جس سر کو غرور آج ياں تاجوری کا   مير  تقی  مير  ؛     2  

رفتگان ميں جہاں کے ہم  بهی ہيں                                   

----ی ؛     ديا شنکر  نسيم     مثنو 3     

عالمہ اقبال کا شعاع اميد      2اکبر الٰہ بادی   مستقبل     1نظم           

 معان کتاب 

اسٰمعيل معرٹهی   آب زالل    1   

مادرے و طن   بادی آ  سرور جہان       2   

 خطوط نويسی يا مکتوب نگاری   ، دفتری  ، نجی  
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                                   SYLLABUS URDU (ELECTIVE) CODE -003 

CLASS XI 2021-22 

         TIME:-     120 Min                         SUBJECT- URDU                                  M.M. 40   
SECOND TERM 

COVERAGE OF SYLLABUS 50% 

Part A- Reading and Comprehension  

)عبارت فہمی ، شعر فہمی اور قواعد (  حصہ الف   

جا ئيں گے  جن ميں سے ديئے )ايک نثری   ايک شعری ( اقتباسات  دو غير درسی  ٭                 
اقتباس يا شعری ميں سے ہی  - اقتباس کرنے ہونگے  ۔  اقتباس پانچ نمبر کے ہوں گے ايک کوئی

 5                                                                       –ايک ايک نمبر کے پانچ سوال ہوں گے 
  

ہر اقتباس  مين عبارت فہمی  اور شعر  فہمی سے متعلق ايک جملے پر مشتمل جواب والے  ٭     
 سواالت ديے جائيں گے ۔     

  ديےجا ئيں گے  جن ميں  )ايک نثری   ايک شعری ( اقتباسات درسی  دو  ٭               
الفاظ پر يا حسب نمبر مشتمل ہو گا  شعری اقتباس ميں دو بند ياپانچ  200سے  150نثری اقتباس  

 واالت پوچهے جايں گے  ۔      اشعار ديے جايں گے ہر اقتباس  ميں عبارت فہمی  سے متعلق س
                                                         –ميں سے ہی ايک ايک  نمبر کے پانچ سوال ہوں گے 

                                                            5    

         

درسی کتاب سے کثير انتخابی سواالت ديئے جائے گے ۔يہ سوال ايک ايک نمبر کے ہوں گے  ٭  
         چا ر سوالوں کے جواب دينے ہوں گے ۔           کے ساته جن ميں سے ں آٹه اضافی سوالو 

                                                                                                                               
               4  
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Part B -  Writing Skill 

)حصہ ب تحريری مہارت   

متعلق سواالت پوچهے جائيں گے  يہ کتاب سے  کتاب اور اردو کی  معاون درسی    درسی ٭   
نمبر کے ہونگے اضافی سواالت کے ساته جن دو نمبر کے دو سواالت  کے جواب  ، دو سوال دو 

                                                          ۔ ہوں گے   6دينے ہو  ں  گے  ان کے مجموعی نمبر
         6                                                                                                                    

ے کر کسی ددرج  ذيل اصناف  ٭                                                                                
  6                                               ايک پر  ايک پر نوٹ لکهوايا جائے گا ۔                          

  ناول                                                                                         -1          

           ڈرامہ        -  2        
کہانياں       -  3          

    انشائيہ           -    4         
ہر سوال دو نمبر کا  سوال ديئے جائے گے  5سبق سے درسی اور معاون کتاب  کے ٭      

  ۔ہوگا  
8                 

        پر نوٹ لکهوايا جائے گا۔ ) اردو زبان کا آغاز و ارتقا (اردو ادب کی تاريخ  سے ٭    
                                                6                                                                    

                                                                                                                      
                                                                              ---  

   

 

 

 

 

 

 

اسباق کے نام  ساالنہ امتحان   

 حصہ نثر



6 | P a g e  
 

مختصر افسانہ عصمت چغتائی؛      چوتهی کا جوڑا   1  

مضمون   ؛  شبلی نعمانی       سر سيد مرحوم اور اردو لٹيريچر     2  

)ظم حصہ ب  ن(   

مرزا اسد هللا خاں غالب   1  

ابن مريم ہوا کرے کوئی                                  

پهر مجهے دئيده  تر يا د آيا                                    

 قصيده    

 مرثيہ   ببر علی انيس   

فيض      تنہائی    2مخدوم      چاند تارو کا بن       1نظم                  

 معاون درثی کتاب   خيابان  اردو   

" اردو " نظم   علی سردار جعفری       

"ڑکا  ايک ل"  اختر االيمان       

 مکتوب  نگاری   

 صنعتيں  اور علم بيان  
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SYLLABUS URDU (ELECTIVE) CODE -003 

CLASS XII 2021-22 

      TIME:-       90 Min                           SUBJECT- URDU                                  M.M. 40   
FIRST TERM 

COVERAGE OF SYLLABUS 50% 

Part A,B-40 Marks MCQ 

Reading and Comprehension 

)عبارت فہمی ، شعر فہمی اور قواعد ( حصہ الف    

جا ئيں گے  جن ميں سے ديئے )ايک نثری   ايک شعری ( اقتباسات  دو غير درسی       ٭        
اقتباس يا شعری ميں سے ہی  - اقتباس کرنے ہونگے  ۔  اقتباس پانچ نمبر کے ہوں گے ايک کوئی

  5                          کثير انتخابی سواالت ہوں گے ۔  –ايک ايک نمبر کے پانچ سوال ہوں گے 

ل جواب والے اورشعر فہمی سے متعلق ايک جملے پر مشتم عبارت فہمی ميں٭  ہر اقتباس        
يں گے                      ۔    ئسواالت ديے جا  

 ديےجا ئيں گے  جن ميں سے کوئی)ايک نثری   ايک شعری ( اقتباسات درسی  دو          ٭     
الفاظ پر يا  200سے  150اقتباس کرنا ہوگا  ۔  اقتباس پانچ نمبر کے ہوں گے نثری اقتباس   ايک

حسب نمبر مشتمل ہو گا  شعری اقتباس ميں دو بند ياپانچ اشعار ديے جايں گے ہر اقتباس  ميں 
ميں سے ہی ايک ايک  نمبر کے ت فہمی  سے متعلق سواالت پوچهے جايں گے  ۔               عبار

                                 5۔کثير انتخابی سواالت ايک ايک نمبر کےہوں گے –پانچ سوال ہوں گے 
                                                                                               

        

٭ درسی کتاب سے کثير انتخابی سواالت ديئے جائے گے ۔يہ سوال ايک       ٭                       
ايک نمبر کے ہوں گے آٹه اضافی سوالو ں کے ساته جن ميں سے چا ر سوالوں کے جواب دينے 

  4                                               کثير انتخابی سواالت ہوں گے ۔                         ہوں گے ۔
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Part  B – Writing Skill 

 حصہ  ب  تحريری مہارت 

ناول  مشہور  ايک پر سوال پوچهے جائيں گے جيسے دے کر کسی درج  ذيل اصناف   ٭    
سکتا ہے  ،ڈرامہ کہانی نگار کے حاالت زندگی، تاريخ پيدائش  ،وغيره  پرمستعمل سوال ديا  جا

     6                                                                                کثير انتخابی سواالت ہوں گے ۔
غزل        -     1                

        تنقيدی مضمون          -  2        
نظم           -  3          

                      مختصر افسانہ          -   4      

                                                                                                        

گے  يںئمتعلق سواالت پوچهے جا تابدرسی ک کی  معاو ن اردو  اور درسی کتاب سے  ٭   
کے   سوالت کے ساته جن دو نمبر کے  تين سوال  ہونگے اضافیيہ سوال دو  نمبر کے  

                ہوں گے۔    ر انتخابی سواالت کے جوابات دينے کثي ۔ گے    جواب دينے ہو  ں
                                                                                                                      

                                                     6           
معروضی سواالت   کثير انتخابی     4٭  درسی اور معاون کتاب  کے سبق سے        

 سواالت  ديئے جايئں  جو ہر سوال دو نمبر کا ہوگا  
8                   

سوال معروضی سواالت   کثير  6)  اردو زبان کا آغاز و ارتقا (٭  اردو ادب کی تاريخ  سے   
انتخابی  سواالت  ديئے جايئں  جو ہر سوال ايک نمبر کا ہوگا                                                 

                                                                                                           6                  
                                       

∞∞ 
خيابان اردو            2گلستان ادب                       1کتاب کا نام                                           

                                                                                                      
                                   

Name of Book 1 Gulistan e Adab 2  Khyaban e urdu 
نثر) حصہ(امتحان کے اسباق   ششماہی  

"خوجی  ايک مطالعہ  " تنقيدی مضمون  سيد احتشام حسين     1      
"فوٹو گرافر" صر مضمون    قرۀ العين حيدر      مخت    2  
"بجوکا" سريندر پرکاش کا        3  
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" روشنائی "ياديں سجاد ظہير     4  
نظم) حصہ(  

اب بهاگتے ہيں سائيہ عشق بتاں سے ہم   (غزل  الطاف حسين حالی      
زندگی ہے بہر حال بسر بهی ہوگی        2       

"اں  گور غريب"نظم    طبا طبائی    
اقبال  روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے    2    

  

 معاون کتاب        خيابان اردو

   "بيوه  " ناول  منشی پريم چند       

     يہودی کی لڑکی " ڈرامہ  آغا حشر کا شميری ال  

اردو زبان کا آغاز و ارتقا"   اردو ادب کی تاريخ  

قطع  ،  بند  ، مصرعہ  ، شعروں  ميں قافيہ   ، رديف  ، مطلع ، م   

                                         صنعت کی پہچا ن کے متعلق پہچان ہو سکتے ہيں  

 

 

 

 

 



10 | P a g e  
 

SYLLABUS URDU (ELECTIVE)  CODE -003 

CLASS XII 2021-22 

      TIME:-       120 Min                           SUBJECT- URDU                                  M.M. 40   
SECOND  TERM 

COVERAGE OF SYLLABUS 50% 

Part A- Reading and Comprehension  

   )عبارت فہمی ، شعر فہمی اور قواعد ( حصہ الف  

جا ئيں گے  جن ميں سے ديئے )ايک نثری   ايک شعری ( اقتباسات  دو غير درسی  ٭                 
اقتباس يا شعری ميں سے ہی  - ونگے  ۔  اقتباس پانچ نمبر کے ہوں گےاقتباس کرنے ہ ايک کوئی

 5                                                                       –ايک ايک نمبر کے پانچ سوال ہوں گے 
  

ہر اقتباس  مين عبارت فہمی  اور شعر  فہمی سے متعلق ايک جملے پر مشتمل جواب والے  ٭     
 سواالت ديے جائيں گے ۔     

  ديےجا ئيں گے  جن ميں  )ايک نثری   ايک شعری ( اقتباسات درسی  دو  ٭               
دو بند ياپانچ  الفاظ پر يا حسب نمبر مشتمل ہو گا  شعری اقتباس ميں  200سے  150نثری اقتباس  

ت پوچهے جايں گے  ۔      جن واالاشعار ديے جايں گے ہر اقتباس  ميں عبارت فہمی  سے متعلق س
                                                           –ميں  سے  ايک ايک  نمبر کے پانچ سوال ہوں گے 

                                                          5    

         

سوال ايک ايک نمبر کے ہوں گے  ٭ درسی کتاب سے کثير انتخابی سواالت ديئے جائے گے ۔يہ  
 آٹه اضافی سوالو ں کے ساته جن ميں سے   

                                                                         چا ر سوالوں کے جواب دينے ہوں گے ۔  
                                         4                                                                                    
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Part B -  Writing Skill 

)حصہ ب تحريری مہارت   

کتاب سے متعلق سواالت پوچهے جائيں گے  يہ  کتاب اور اردو کی  معاون درسی    درسی ٭   
نمبر کے ہونگے اضافی سواالت کے ساته جن دو نمبر کے دو سواالت  کے جواب  ، دو ال دو سو

                                                          ۔ ہوں گے   6دينے ہو  ں  گے  ان کے مجموعی نمبر
         6                                                                                                                    

دے کر کسی درج  ذيل اصناف  ٭                                                                                
                    ايک پر  ايک پر نوٹ لکهوايا جائے گا ۔                                                        

                    6  

  ناول                                                                                         -1          

           ڈرامہ        -  2        
کہانياں       -  3          

    انشائيہ           -    4         
سوال ديئے جائے گے  ہر سوال دو نمبر کا  5سی اور معاون کتاب  کے سبق سے٭  در     

ہوگا ۔    
8              

پر نوٹ   يا مختصر تاريخ )اردو زبان کا آغاز و ارتقا (٭  اردو ادب کی تاريخ  سے   
                                                  6                                         ۔   لکهوايا جائے گا

                                                                                                                      
                                                                                                 ---  

 

 

 

 

 

 

 

 

بنصا  
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گلستان ادب  بارہويں جماعت کے لئے          

Published by N.C.E.RR.T New Delhi  

کی درسی کتاب   اردو  

 مندرجہ ذيل اسباق کے سواالت نہيں پوچهے جائيں گے ۔ 

)منشی ہر گوپال تفتہ کے نام ( 1مرزا غالب خط نمبر   

)منشی نبی بخش حقير کے نام ( 2مرزا غالب خط نمبر  

ہ مختصر  افسان  

 ٭ بلونت سنگه  لمحے

 ٭ غزل   

 ٭آرزو لکهنوی 

 ٭  راجر منچندابانی

اردو کی معاون کتاب  ( خيابان اردو       
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) جلتی جهاڑی (نرمل ورما    

 مطالع کے لئے مجوزه کتابيں 
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کے لئيے اسباق  ساالنہ امتحان   

امراو جان ادا " خورشيد االسالم    " تنقيدی  مضمون   1  

"سکون کی نيند " مختصر افسانہ    اقبال  مجيد     2  

" ميں وه   "     شفيع جاويد           3  

"پودے " رپورٹ تاز   کرشن      

"زرد پتيوں کی بہار " سفر نامہ    رام لعل       
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)حصہ  نظم(  

"  جب لگيں زخم  " جان نثار اختر          1  

" يہ شب يہ خيال " ناصر کا ظمی      2  

زندگی سے ڈرتے ہو  " ن   م    راشد     1نظم        

يہ سحر و شا م  ملک" عميق  حنفی       2  

 اردو ادب کی تاريخ

اردو زبان کا آغاز و ارتقا           1   1  

کی ادبی خدمات                                                                                     فورٹ وليم کالج 
                                    

 ترقی پساند تحريک   2
  علی گڑه تحريک  3

 قوايد    قافيہ  ، رديف  ،  مطلع  ، مقطع    ،   صنعت کی پہچان پر سوال    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


