SYLLABUS URDU COURSE(B) CODE 303
)CLASS IX(2021-22
TERM 1
M.M.:40
Time Allotted: 90 minutes

)PART A (MCQ 20 marks
Reading, comprehension and grammar

صہ )الف( متبادل جواب والے سواﻻت
ح ّ
عبارت فہمی ،شعر فہمی اور عملی قواعد
*دو غير درسی اقتباسات)) (Unseen Passageايک نثری اور ايک شعری( ديئے جا
ئيں گے۔ دونوں اقتسابات پانچ ۔پانچ نمبر کے ہونگے۔ نثری اقتباس  100سے  150الفاظ
پر مشتمل ہوگا اور شعری اقتباس ميں دو بند/پانچ اشعار ديئے جائيں گے۔دونوں اقتباس
ميں پانچ متبادل جواب والے سواﻻت ديئے
جائيں گے۔دونوں ميں سے ايک کرنا ہوگا۔
*دو درسی اقتباسات)) (Seen Passageايک نثری اور ايک شعری( ديئے جايئں گے۔
دونوں اقتسابات پانچ -پانچ نمبر کے ہونگے۔ نثری اقتباس  100سے  150الفاظ پر
مشتمل ہوگا اور شعری اقتباس ميں دو بند/پانچ اشعار ديئے جائيں گے۔دونوں اقتباس ميں
پانچ متبادل جواب والے سواﻻت ديئے جائيں گے۔دونوں
ميں سے ايک کرنا ہوگا۔

*عملی قواعد
*اسم اور اس کی قسميں
*ضمير
*واحد اور جمع
*متضاد اور مترادف

PART B
Writing skill and literature
)(MCQ 20 Marks
صہ)ب( تحريری مہارت اور درسی کتاب
ح ّ
اس ميں کثير انتخابی سواﻻت  20نمبر کے ہونگے۔
درسی کتاب ميں ديئے گۓ نثری اسباق ميں سے اورا سباق کے مصنفين کے حاﻻت
زندگی،طرز تحرير،کہانی کے کردار وغير ه سے متبادل جواب والےسواﻻت ديئے
جائيں گے-
*درسی کتاب ميں ديئے گۓشعری اسباق ميں سے اور انکے شعرا کے حاﻻت زندگی
سے متبادل جوابات والے سواﻻت ديئے جائيں گے-
نصاب:
صہ ) 4نويں جماعت کے لئے(سبق 1سے 11تک
*درسی کتاب۔ جان پہچان ح ّ
*اردو قواعد اور انشا۔

SYLLABUS URDU COURSE(B) CODE 303
)CLASS IX(2021-22
TERM 2
M.M.:40
Time Allotted: 120 minutes

)PART A (20 marks
Reading, comprehension and grammar
صہ )الف( عبارت فہمی ،شعر فہمی اور عملی قواعد
ح ّ

*دو غير درسی اقتباسات)) (Unseen Passageايک نثری اور ايک شعری( ديئے جا
ئيں گے۔ دونوں اقتسابات پانچ -پانچ نمبر کے ہونگے۔ نثری اقتباس  100سے  150الفاظ
پر مشتمل ہوگا اور شعری اقتباس ميں دو بند/پانچ اشعار ديئے جائيں گے۔دونوں اقتباس
ميں عبارت فہمی اور شعر فہمی سے متعلق ايک جملے پر مشتمل جواب والے پانچ
سواﻻت ديئے
جائيں گے۔دونوں ميں سے ايک کرنا ہوگا۔
*دو درسی اقتباسات)) (Seen Passageايک نثری اور ايک شعری( ديئے جا ئيں گے۔
دونوں اقتسابات پانچ -پانچ نمبر کے ہونگے۔ نثری اقتباس  100سے  150الفاظ پر
مشتمل ہوگا اور شعری اقتباس ميں دو بند/پانچ اشعار ديئے جائيں گے۔دونوں اقتباس ميں
عبارت فہمی سے متعلق اور شعر فہمی سے متعلق ايک جملے پر مشتمل جواب والے
پانچ سواﻻت ديئے جائيں گے۔دونوں
ميں سے ايک کرنا ہوگا۔
*عملی قواعد :مختصر جواب والے سوال۔
*سابقہ و ﻻحقہ
*مزکر و مونث
*تشبيہ
مضمون نگاری:
*مضمون 250 :سے 300-الفاظ پرمشتمل مضمون لکهوايا جائگا -
قومی تہوار،تاريخی مقامات کی سير ،اسکول کا ساﻻنہ جلسہ ،پسنديده شخصيت ،صحت
اور کهيل کود وغيره۔

)PART B ( 20 Marks
Writing skill and literature
صہ)ب( تحريری مہارت اور درسی کتاب
ح ّ
اس ميں کثير انتخابی سواﻻت  20نمبر کے ہونگے۔جو  2 ,4نمبر کے ہونگے۔
درخواست يا خطوط نگاری
* درخواست فيس معافی ،سيکشن بدلنے،کسی تقريب ميں شرکت کی اجازت،چهٹی کی
اجازت وغيره
*خﻂ  -نجی )والده ،والد ،بهائ بہن ،دوستوں وغيره کے نام(
دفتری) -گاؤں،سوسائٹی،صحت،اور ديگرمسائل سے متعلق(
*درسی کتاب سے متعلق نوٹ:
درسی کتاب ميں ديئے گۓ نثری اسباق کا خﻼصہ،مرکزی خيال  ،مقاصد ،پيغام،
مصنفين کی حاﻻت زندگی ،طرز تحرير وغيره پر کم سے کم  100الفاظ پر نو ٹ لکهوا
يا جائگا۔
*درسی اسباق ميں ديئے گۓشعری اسباق کا خﻼصہ ،مرکزی خيال ،پيغام ،شعرا کے
حاﻻت زندگی وغيره ميں سے کسی ايک پر کم سے کم سو الفاظ پر نوٹ لکهوايا جائگا۔
*درسی کتاب کے نثری اسباق سےتين سوال ديئے جائيں گے۔جن ميں سے دو کے
جواب لکهنا ہونگے۔جواب کم سے کم تين جملے کا ہونا چاہئے۔
*درسی کتاب کے شعری اسباق سے تين سوال ديۓ جائيں گے۔ جن ميں سے دو سوال
کے جواب لکهنا ہونگے۔جواب کم سے کم دو جملے کا ہونا چاہئے۔
درسی کتاب
صہ ) 4نويں جماعت کے لئے( سبق 12سے سبق  22تک
*جان پہچان ح ّ
*اردو قواعد اور انشا

SYLLABUS URDU COURSE(B) CODE 303
)CLASS X(2021-22
TERM 1
M.M.:40
Time Allotted: 90 minutes

)PART A (MCQ 20 marks
Reading, comprehension and grammar
صہ )الف( متبادل جواب والے سواﻻت
ح ّ
عبارت فہمی ،شعر فہمی اور عملی قواعد
*دو غير درسی اقتباسات)) (Unseen Passageايک نثری اور ايک شعری( ديئے جا
يئں گے۔ دونوں اقتسابات پانچ پانچ نمبر کے ہونگے۔ نثری اقتباس  100سے  150الفاظ
پر مشتمل ہوگا اور شعری اقتباس ميں دو بند/پانچ اشعار د ئيےجائيں گے۔دونوں اقتباس
ميں پانچ متبادل جواب والے سواﻻت دئيے
جائيں گے۔دونوں ميں سے ايک کرنا ہوگا۔
*دو درسی اقتباسات)) (Seen Passageايک نثری اور ايک شعری( دئيےجا ئيں گے۔
دونوں اقتسابات پانچ پانچ نمبر کے ہونگے۔ نثری اقتباس  100سے  150الفاظ پر مشتمل
ہوگا اور شعری اقتباس ميں دو بند/پانچ اشعار ديئے جائيں گے۔دونوں اقتباس ميں پانچ
متبادل جواب والے سواﻻت دۓ جائيں گے۔دونوں
ميں سے ايک کرنا ہوگا۔

*عملی قواعد:
فعل ماضی،فعل حال،فعل مستقبل ،فعل معروف ،فعل مجہول
اسم معرفہ ،اسم نکره
رموز اور اوقاف
متضاد اور مترادف الفاظ

)PART B ( MCQ 20 Marks
Writing skill and literature
صہ)ب( تحريری مہارت ،درسی کتاب
ح ّ
اس ميں کثير انتخابی سواﻻت  20نمبر کےہونگے۔
درسی کتاب ميں ديئے گۓ نثری اسباق ميں سے اورا سباق کے مصنفين کے حاﻻت
زندگی،طرز تحرير،کہانی کے کردار وغيره سے متبادل جواب والے سواﻻت ديئے
جايئں گے۔
*درسی کتاب ميں ديئے گۓشعری اسباق ميں سے اور انکے شعرا کے حاﻻت زندگی
سے متبادل جوابات والے سواﻻت ديئے جايئں گے۔
نصاب:
*درسی کتاب
*جان پہچان حصہ )5دسويں جماعت کے لئے(سبق  1سے  11تک
*اردو قواعد اور انشا

SYLLABUS URDU COURSE(B) CODE 303
)CLASS X(2021-22
TERM 2
M.M.:40
Time Allotted:120 minutes
)PART A (20 marks
Reading, comprehension and grammar
صہ )الف( عبارت فہمی ،شعر فہمی اور عملی قواعد
ح ّ

*دو غير درسی اقتباسات)) (Unseen Passageايک نثری اور ايک شعری( دئيے جا
يئں گے۔ دونوں اقتسابات پانچ۔ پانچ نمبر کے ہونگے۔ نثری اقتباس  100سے  150الفاظ
پر مشتمل ہوگا اور شعری اقتباس ميں دو بند/پانچ اشعار ديئے جائيں گے۔دونوں اقتباس
ميں عبارت فہمی سے متعلق سواﻻت ديئے
جائيں گے۔دونوں ميں سے ايک کرنا ہوگا۔
*دو درسی اقتباسات)) (Seen Passageايک نثری اور ايک شعری( ديئے جا ئيں گے۔
دونوں اقتسابات پانچ ۔پانچ نمبر کے ہونگے۔ نثری اقتباس  100سے  150الفاظ پر مشتمل
ہوگا اور شعری اقتباس ميں دو بند/پانچ اشعار ديئے جائيں گے۔دونوں اقتباس ميں عبارت
فہمی سے متعلق سواﻻت ديئے جائيں گے۔دونوں
ميں سے ايک کرنا ہوگا۔
:
*عملی قواعد
واحد جمع۔
سابقہ و ﻻحقہ
مزکر و مونث
محاورے اور کہاوتوں کا جملوں ميں استعمال
مضمون نگاری:
 250الفاظ پرمشتمل مضمون لکهوايا جائگا
قومی تہوار،تاريخی مقامات کی سير ،اسکول کا ساﻻنہ جلسہ ،پسنديده شخصيت ،صحت
اور کهيل کود وغيره۔

)PART B (20 Marks
Writing skill and literature
صہ)ب( تحريری مہارت ،درسی کتاب
ح ّ
اس ميں کثير انتخابی سواﻻت  20نمبر کے ہونگے۔ج 4,,2,نمبر کے ہونگے۔
درخواست يا خطوط نگاری:
* درخواست فيس معافی ،سيکشن بدلنے،کسی تقريب ميں شرکت کی اجازت،چهٹی کی
اجازت وغيره ۔
*خﻂ  -نجی )والده ،والد ،بهائ بہن،دوستوں وغيره کے نام(
دفتری) -گاؤں،سوسائٹی،صحت،اور ديگرمسائل سے متعلق(
*درسی کتاب سے متعلق نوٹ:
درسی کتاب ميں ديئے گئے نثری اسباق کا خﻼصہ،مرکزی خيال  ،مقاصد ،پيغام،
مصنفين کی حاﻻت زندگی ،طرز تحرير وغيره پر کم سے کم  100الفاظ پر نو ٹ لکهوا
يا جائگا۔
*درسی اسباق ميں ديئے گۓشعری اسباق کا خﻼصہ ،مرکزی خيال ،پيغام ،شعرا کے
حاﻻت زندگی وغيره ميں سے کسی ايک پر کم سے کم 100الفاظ پر نوٹ لکهوايا جائگا۔
*درسی کتاب کے نثری اسباق سےتين سوال ديئے جائيں گے۔جن ميں سے دو کے
جواب لکهنا ہونگے۔جواب کم سے کم تين جملے کا ہونا چاہئے۔
*درسی کتاب کے شعری اسباق سے تين سوال ديۓ جائيں گے۔ جن ميں سے دو سوال
کے جواب لکهنا ہونگے۔جواب کم سے کم دو جملے کا ہونا چاہئے۔
نصاب:
*درسی کتاب
صہ ) 5دسويں جماعت کے لئے( سبق  12سے  22تک
*جان پہچان ح ّ
*اردو قواعد اور انشا

