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SYLLABUS URDU CORE CODE -303
CLASS XI 2021-22
M.M. 40

90 Min

SUBJECT- URDU
FIRST TERM

TIME:-

Reading and Comprehension
٭
دو غير درسی اقتباسات ) ايک نثری ايک شعری (ديئے جا ئيں گے جن ميں
سے کوئی ايک اقتباس کرنے ہونگے ۔ اقتباس پانچ نمبر کے ہوں گے -اقتباس يا شعری ميں سے
۔ ہی ايک ايک نمبر کے پانچ سوال ہوں گے – کثير انتخابی سواﻻت ہوں گے
1x5 =5
ہر اقتباس مين عب ارت فہمی اور شعر فہمی سے متعلق ايک جملے پر مشتمل جواب والے ٭
۔ سواﻻت ديے جائيں گے
٭ اسم کے اقسام – قواعد کے متعلق کثير انتخابی سواﻻت ديے جائيں گے يہ سواﻻت ايک ايک
 1x8=8نمبر کے ہونگے جن ميں آٹه سوالوں کے جواب
ديئے جايں گے
٭

معرفہ -نکره

٭

ضمير کی قسميں
متکلم ﺣاضر غائﺐ
صفت کی قسميں

٭
٭

دو درسی اقتباسات ) ايک نثری ايک شعری (ديےجا ئيں گے جن ميں سے
٭
کوئی ايک اقتباس کرنا ہوگا ۔ اقتباس پانچ نمبر کے ہوں گے نثری اقتباس  150سے  200الفاظ پر
يا 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
عبارت فہمی سے متعلق سواﻻت پوچهے جايں گے ۔
۔ پانچ سوال ہوں گے – کثير انتخابی سواﻻت ہوں گے
5
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Part B - Writing Skill
٭ درسی کتاب سے متعلق سواﻻت پوچهے جائيں گے يہ سوال دو  ،دو نمبر کے ہونگے اضافی
سواﻻت کے ساته جن دو نمبر کے دو سواﻻت کے جواب دينے ہو ں گے ان کے مجموعی
۔ نمبر 6ہوں گے کثير انتخابی سواﻻت ہوں گے
6
درج ذيل اصناف دے کر کسی ايک پر مشہور افسانہ مضمون نگار کے ﺣاﻻت زنددگی تاريخ ٭
پيدائش وغيره پرمستعمل سوال ديا
جائيگا کثير انتخابی سواﻻت ہوں گے ۔
6
 -1مضمون
 2انشائيہ
ا فسا نہ 3 -
ترجمہ 4 -
درسی اور معاون کتاب کے سبق سے 5سوال معروضی کثير انتخابی سواﻻت ٭
ديئے جايئں جو ہر سوال دو نمبر کا ہوگا
10

درسی نصاب
درسی کتاب:نئ آواز )گيارهويں جماعت کے ليۓ(
اردو قواعد اور انشا
صہ نثر:سبق ا ۔معين الدين چشتی سےسبق )7۔کهدر کا کفن تک
ﺣ ّ
صہ نظم :سبق  (15انشا کی غزل
ﺣ ّ
سبق۔ (16۔ خواہشيں )نظم(
سبق۔ (17۔ لو پهر بسنت آئ )گيت(
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SYLLABUS URDU CORE CODE -303
CLASS XI 2021-22
M.M. 40

120 Min

SUBJECT- URDU
SECOND TERM

TIME:-

Part A- Reading and Comprehension
) ﺣصہ الف ) عبارت فہمی  ،شعر فہمی اور قواعد
٭

دو غير درسی اقتباسات ) ايک نثری ايک شعری ( دئے جا ييں گے جن ميں
-سے کوئی ايک اقتباس کرنے ہونگے ۔ اقتباس پانچ نمبر کے ہوں گے

1x5 =5
ہر اقتباس ميں عبارت فہمی اورشعر فہمی سے متعلق ايک جملے پر مشتمل جواب والے ٭
۔ سواﻻت ديے جائيں گے
٭ اسم کی قسميں – قواعد کے متعلق کثير انتخابی سواﻻت ديے جائيں گے يہ سواﻻت ايک ايک
۔ نمبر کے ہونگے جن ميں آٹه سوالوں کے جواب دينے ہونگے
8
معرفہ -
نکره
ضمير کی قسميں
متکلم ﺣاضر غائﺐ
صفت کی قسميں

٭
٭
٭
٭
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Part B – Writing Skill
ﺣصہ ب تحريری مہارت
٭
دو درسی اقتباسات ) ايک نثری ايک شعری (دئے جا ئيں گے جن ميں
سے کوئی ايک اقتباس کرنے ہونگے ۔ اقتباس پانچ نمبر کے ہوں گے نثری اقتباس  150سے
 200الفاظ پر مشتمل ہوں گےشعری اقتباس ميں دو بند پانچ اشعار ديے جائيں گے ہر اقتباس عبارت
۔ فہمی سے متعلق سواﻻت پوچهے جائيں گے
5
٭ درسی کتاب سے کثير انتخابی سواﻻت دئے جائيں گے يہ سواﻻت ايک ايک نمبر کے ہونگے
٭ درسی کتاب سے متعلق
5
چار اضافی سوالوں کے جواب دينے ہونگے ۔
سواﻻت پوچهے جائيں گے يہ سوال دو اور تين نمبر کے ہونگے اضافی سوﻻت کے ساته جن دو
نمبر کے دو سواﻻت کے جواب دينے ہو ں گے ان کے مجموعی نمبر 4ہونگے تين نمبر کا ايک
 7٭ درج ذيل اصناف
سوال ہوگا ان کے مجموعی نمبر 3ہونگے۔
دے کر کسی ايک پر نوٹ لکهوايا جائےگا
5
ڈر امہ 1 -
 2غزل
 3نظم
گيت 4 -
سے  300الفاظ پر مشتمل مضمون لکهوايا جائےگا مندرجہ عنوانات نيچے لکهے 250
۔ ہيں
5

پسانديده کهيل
يادگار سفر
انٹر نيٹ کے فائدے اور نقصانات
پسنديده شاعر
ہمارا وطن
نجی ،ذاتی  ،دفتری  ،سوسائٹی
٭درخواست نگاری
نصاب :
اردو کی کتاب نئ آواز گياروهيں جماعت کے ليۓ
اردو قواعد اور انشا
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زندگی اور روﺣانی خوشی سے سبق )14

ﺣصہ نثر :سبق  (8سچی
خان خاناں کی فياضی تک
ﺣصہ نظم  :سبق (18فانی کی غزل
سبق  (19نظم کلجﮓ
سبق  (20نظم ترانہ اردو
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SYLLABUS URDU CORE CODE -303
CLASS XII 2021-22
M.M. 40

SUBJECT- URDU
FIRST TERM

90 Min

TIME:-

Part A- B MCQ
Reading and Comprehension
ﺣصہ )الف( عبارات فہمی اور شعر فہمی
دو غير درسی اقتباسات ) ايک نثری ايک شعری (ديئے جا ئيں گے جن ميں سے
٭
 1x5کوئی ايک اقتباس کرنے ہونگے ۔ اقتباس سےپانچ نمبر
۔سواﻻت ايک ايک نمبر کا ہوگا کثير انتخابی سواﻻت ہوں گے
ہر اقتباس مين عبارت فہمی اور شعر فہمی سے متعلق ايک جملے پر مشتمل جواب والے
۔ سواﻻت ديے جائيں گے

٭

ﺣصہ الف )ب( عملی قواعد
٭ درسی کتاب سےقواعد کے متعلق کثير انتخابی سواﻻت دئے جائيں گے يہ سواﻻت ايک ايک
۔ نمبر کے ہونگے چار اضافی سوالوں کے جواب دينے ہوں گے
5
٭
دو درسی اقتباسات ) ايک نثری ايک شعری (ديئے جا ئيں گے جن ميں
سے کوئی ايک اقتباس کرنا ہوگا ۔ اقتباس پانچ نمبر کے ہوں گے نثری اقتباس ﺣسﺐ نمبر اور
الفاظ پر مشتمل ہو گا شعری اقتباس ميں دو بند يا پانچ اشعار دئے جايں گے ہر اقتباس ميں
عبارت فہمی  ،الفاظ معنی ،متضاد  ،محاورے ،سے متعلق سواﻻت پوچهے جائيں گے ۔
۔ سواﻻت ايک ايک نمبر کا ہوگا کثير انتخابی سواﻻت ہوں گے
5
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Part B Writing
)ﺣصہ ب )تحريری مہارت
درسی کتاب سبق سے متعلق سواﻻت پوچهے جائيں گے يہ سوال دو دو نمبر کے ٭
ہونگے چار اضافی جواب کے ساته پانچ سوال ہوں گے ہو ں گے سارے سواﻻت و جوابات کثير
۔ انتخابی ہوں گے
10

٭ درج ذيل اصناف دے کر کسی ايک پر مشہور افسانہ مضمون نگار کے ﺣاﻻت زنددگی تاريخ
جائيگا کثير انتخابی سواﻻت ہوں گے ۔
پيدائش وغيره پرمستعمل سوال ديا
5
مضمون
-1
انشايئہ

2-

افسانہ

3-

مکتوب نگاری

4-

درسی کتاب کے متعلق نوٹ ٭
٭ درسی کتاب ميں ديئے گيئے نثری اسباق کا عنوان موضوع  ،مرکزی خيا ل الفاظ معنی وغيره
5
ميں پانچ سوال ديئے جائے گے
۔ کثير انتخابی سواﻻت ہوں گے
٭ درسی کتاب ميں ديئے گئے شعری اسباق کا خﻼصہ مرکزی خياﻻت ،مقاصد ،پيغام ،الفاظ
دئے جائے گے اور جواب
معنی ،شاعر کے ﺣاﻻت زندگی ،ميں سے پانچ سوال
۔ لکهوايا جائيگا
5
نصاب
درسی کتاب ۔
نیء آواز۔) بارهويں جماعت کے ليے(
ﺣصہ نثر۔۔سبق 1۔ميگهاليہ سے سبق  6۔چچا چهکن کے کارنامے تک
ﺣصہ ۔ظم۔سبق ۔)13رباعياں(
سبق 14۔نظم پهول ماﻻ(
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SYLLABUS URDU CORE CODE -303
CLASS XII 2021-22
M.M. 40

SUBJECT- URDU
SECOND TERM

120 Min

TIME:-

Part AReading and Comprehension 40

Reading and Comprehension
ﺣصہ )الف( عبارات فہمی اور شعر فہمی
٭

دو غير درسی اقتباسات ) ايک نثری ايک شعری (ديے جا ئيں گے جن ميں سے
کوئی ايک اقتباس کرنے ہونگے ۔ اقتباس پانچ نمبر کے

۔ کے ہوں گے
5
ہر اقتباس مين عبارت فہمی اور شعر فہمی سے متعلق ايک جملے پر مشتمل جواب والے ٭
۔ سواﻻت ديے جائيں گے
ﺣصہ الف )ب( عملی قواعد
٭ درسی کتاب سےقواعد کے متعلق کثير انتخابی سواﻻت دئے جائيں گے يہ سواﻻت ايک ايک
نمبر کے ہونگے چار اضافی سوالوں کے جواب دينے ہوں گے ۔
5
دو درسی اقتباسات ) ايک
٭
نثری ايک شعری (ديےجا ئيں گے جن ميں سے کوئی ايک اقتباس کرنا ہوگا ۔ اقتباس پانچ نمبر
کے ہوں گے نثری اقتباس  150سے  200الفاظ پر مشتمل ہو گا شعری اقتباس ميں دو بند ياپانچ
۔ اشعار ديے جايں گے ہر اقتباس ميں عبارت فہم ی سے متعلق سواﻻت پوچهے جايں گے
5

)ﺣصہ ب )تحريری مہارت
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درسی کتاب سے متعلق سواﻻت پوچهے جائيں گے يہ سوال دو اور تين نمبر کے ٭
ہونگے اضافی سواﻻت کے ساته جن دو نمبر کے دو سواﻻت کے جواب دينے ہو ں گے ان
کے مجموعی نمبر 4ہونگے تين نمبر کا ايک سوال ہوگا ان کے مجموعی نمبر 6ہونگے کل نمبر
10
٭ مندرجہ ذيل چار اصناف ميں سے کسی ايک پر نوٹ لکهايا
۔ جايئگا
5
ڈرامہ

1

2-

ناول
مثنوئ

3-

نظم

4-

٭ درسی کتاب ميں ديئے گيئے نثرين اسباق کا خﻼصہ  ،مرکزی خياﻻت وغيره ميں دو عنوان
۔ ديئے جائے گے کسی ايک پر نوٹ لکهوايا جائے گا
5
 ،٭ مضون نگارييا خطوط نگاری ذاتی  ،کاروباری  ،دفتری
5
سے  300الفاظ پر مستعمل مضمون لکهوايا جائے کسی ايک کا 250
يوم آزادی

1-

ميرا پسانديده شاعر يا استاد 2-
موبائل کے فايدئے اور نقصانات 3
يادگار سفر

4

نصاب۔۔
درسی کتاب
ﺣصہ نثر۔۔سبق  ( 7ذرا فون کر لوں سے سبق  12ايک گدهے کی سر گزشت تک
ﺣصہ نظم۔۔سبق  ( 15پرچهاياں
سبق  (16اپنے گهر کا ﺣال

