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SYLLABUS URDU (ELECTIVE) CODE -003
CLASS XI 2021-22
M.M. 40

90 Min

SUBJECT- URDU
FIRST TERM

TIME:-

Part A-40 Marks MCQ
COVERAGE OF SYLLABUS 50%
Reading and Comprehension
حصہ الف ) عبارت فہمی  ،شعر فہمی اور قواعد (
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 عبارت فہمی اور شعر فہمی سے متعلق ايک جملے پر مشتمل جواب والے
سواﻻت ديے جائيں ﮔے ۔
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 يا پانچ اشعار ديے جايں ﮔے ہر اقتباس ميں
ميں سے ہی ايک ايک نمبر ﮐے
عبارت فہمی سے متعلق سواﻻت پوچهے جايں ﮔے ۔
5
پانچ سوال ہوں ﮔے – ﮐثير انتخابی سواﻻت ہوں ﮔے ۔
٭ درسی ﮐتاب سے ﮐثير انتخابی سواﻻت 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 ہوں ﮔے ۔
ﮐثير انتخابی سواﻻت ہوں ﮔے ۔
4
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Part B - Writing Skill
حصہ ب تحريری مہارت (
٭ درسی ﮐتاب اور اردو ﮐی معاون درسی ﮐتاب سے متعلق سواﻻت پوچهے جائيں ﮔے يہ
سوال دو  ،دو نمبر ﮐے ہونگے اضافی سواﻻت ﮐے ساته جن دو نمبر ﮐے تين 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 ناول ،ڈرامہ ﮐہانی نگار ﮐے حاﻻت
زندﮔی ،تاريخ پيدائش ،وغيره پرمﺴتعمل سوال ديا
جائيگا ﮐثير انتخابی سواﻻت ہوں ﮔے ۔
6
-1

ناول

ڈرامہ
- 2
ﮐہانياں
- 3
انشائيہ
- 4
٭ درسی اور معاون ﮐتاب ﮐے سبق سے 4معروضی سواﻻت ﮐثير انتخابی سواﻻت
ديئے جايئں جو ہر سوال دو نمبر ﮐا ہوﮔا
8
٭ اردو ادب ﮐی تاريخ سے)اردو زبان ﮐا آغاز و ارتقا (  6سوال معروضی سواﻻت
ﮐثير انتخابی سواﻻت ديئے جايئں جو ہر سوال ايک نمبر ﮐا ہوﮔا
6

ﮐتاب ﮐا نام

1

گلستان ادب

2

خيابان اردو

Name of Book 1 Gulistan e Adab 2 Khyaban e urdu
ششماہی امتحان ﮐے اسباق )حصہ( نثر
 1داستان  ،ميں اور ميرا من  " ،سرﮔذست آزاد  ،بخت بادشاه ﮐی "
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 2ادبی تاريخ ﷴ حﺴين آزاد " مرزا مظہر جان جانا "
 3طنز و مزاح  ،پطرس بخاری " سويرے جو ﮐل ميری آنکه ﮐهلی
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
ششماہی امتحان ﮐے اسباق )حصہ( نظﻢ
 1ولی دﮐنی ؛

شرار شوق سے سر شار ہيں ہﻢ
ﮐيا صبح عشق نے ظالﻢ ﮐيوں آب آہﺴتہ

 2مير تقی مير ؛ جس سر ﮐو غرور آج ياں تاجوری ﮐا
رفتگان ميں جہاں ﮐے ہﻢ بهی ہيں
 3مثنوی ؛

ديا شنکر نﺴيﻢ

الہ بادی مﺴتقبل
نظﻢ  1اﮐبر ٰ

--- 2عﻼمہ اقبال ﮐا شعاع اميد

معان ﮐتاب
 1اسمٰ عيل معرٹهی آب زﻻل
2

سرور جہان آ بادی مادرے و طن

خطوط نويﺴی يا مکتوب نگاری  ،دفتری  ،نجی
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SYLLABUS URDU (ELECTIVE) CODE -003
CLASS XI 2021-22
M.M. 40

SUBJECT- URDU

120 Min

TIME:-

SECOND TERM

COVERAGE OF SYLLABUS 50%
Part A- Reading and Comprehension
حصہ الف ) عبارت فہمی  ،شعر فہمی اور قواعد (
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
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
سواﻻت ديے جائيں ﮔے ۔
دو درسی اقتباسات ) ايک نثری ايک شعری ( ديےجا ئيں ﮔے جن ميں
٭
نثری اقتباس  150سے  200الفاظ پر يا حﺴﺐ نمبر مشتمل ہو ﮔا شعری اقتباس ميں دو بند ياپانچ
اشعار ديے جايں ﮔے ہر اقتباس ميں عبارت فہمی سے متعلق سواﻻت پوچهے جايں ﮔے ۔
ميں سے ہی ايک ايک نمبر ﮐے پانچ سوال ہوں ﮔے –
5

٭ درسی ﮐتاب سے ﮐثير انتخابی سواﻻت 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 ہوں ﮔے ۔
4
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Part B - Writing Skill
حصہ ب تحريری مہارت (
٭ درسی ﮐتاب اور اردو ﮐی معاون 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 ۔
6
٭ درج ذيل اصناف دے ﮐر ﮐﺴی
6
ايک پر ايک پر نوٹ لکهوايا جائے ﮔا ۔
-1

ناول

ڈرامہ
- 2
ﮐہانياں
- 3
انشائيہ
- 4
٭ درسی اور معاون ﮐتاب ﮐے سبق سے 5سوال ديئے جائے ﮔے ہر سوال دو نمبر ﮐا
ہوﮔا ۔
8
٭ اردو ادب ﮐی تاريخ سے)اردو زبان ﮐا آغاز و ارتقا ( پر نوٹ لکهوايا جائے ﮔا۔
6
---

ساﻻنہ امتحان اسباق ﮐے نام
حصہ نثر
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 1مختصر افﺴانہ عصمت چغتائی؛
 2مضمون ؛ شبلی نعمانی

چوتهی ﮐا جوڑا
سر سيد مرحوم اور اردو لٹيريچر

) حصہ ب نظﻢ (
 1مرزا اسد ﷲ خاں غالﺐ
ابن مريﻢ ہوا ﮐرے ﮐوئی
پهر مجهے دئيده تر يا د آيا
قصيده
مرثيہ ببر علی انيس
نظﻢ  1مخدوم

چاند تارو ﮐا بن

معاون درثی ﮐتاب خيابان اردو
نظﻢ علی سردار جعفری
اختر اﻻيمان

" اردو "

" ايک لﮍﮐا "

مکتوب نگاری
صنعتيں اور علﻢ بيان

 2فيض

تنہائی
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SYLLABUS URDU (ELECTIVE) CODE -003
CLASS XII 2021-22
M.M. 40

SUBJECT- URDU
FIRST TERM

90 Min

TIME:-

COVERAGE OF SYLLABUS 50%
Part A,B-40 Marks MCQ
Reading and Comprehension
حصہ الف ) عبارت فہمی  ،شعر فہمی اور قواعد (
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
5
ايک ايک نمبر ﮐے پانچ سوال ہوں ﮔے – ﮐثير انتخابی سواﻻت ہوں ﮔے ۔
٭ ہر اقتباس ميں عبارت فہمی اورشعر فہمی سے متعلق ايک جملے پر مشتمل جواب والے
۔
سواﻻت ديے جائيں ﮔے
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 ايک ايک نمبر ﮐےہوں ﮔے۔5

٭ درسی ﮐتاب سے ﮐثير انتخابی سواﻻت 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
ہوں ﮔے ۔ ﮐثير انتخابی سواﻻت ہوں ﮔے ۔
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Part B – Writing Skill
حصہ ب تحريری مہارت

٭ درج ذيل اصناف دے ﮐر ﮐﺴی ايک پر سوال پوچهے جائيں ﮔے جيﺴے مشہور ناول
،ڈرامہ ﮐہانی نگار ﮐے حاﻻت زندﮔی ،تاريخ پيدائش ،وغيره پرمﺴتعمل سوال ديا جا سکتا ہے
6
ﮐثير انتخابی سواﻻت ہوں ﮔے ۔
غزل
- 1
تنقيدی مضمون
نظﻢ

- 2
- 3

مختصر افﺴانہ

- 4

٭ درسی ﮐتاب سے اور اردو ﮐی معاو ن درسی ﮐتاب متعلق سواﻻت پوچهے جائيں ﮔے
يہ سوال دو نمبر ﮐے ہونگے اضافی سوﻻت ﮐے ساته جن دو نمبر ﮐے تين سوال ﮐے
جواب دينے ہو ں ﮔے ۔ ﮐثير انتخابی سواﻻت ﮐے جوابات دينے ہوں ﮔے۔
6
٭ درسی اور معاون ﮐتاب ﮐے سبق سے 4معروضی سواﻻت ﮐثير انتخابی
سواﻻت ديئے جايئں جو ہر سوال دو نمبر ﮐا ہوﮔا
8
٭ اردو ادب ﮐی تاريخ سے)اردو زبان ﮐا آغاز و ارتقا (  6سوال معروضی سواﻻت ﮐثير
انتخابی سواﻻت ديئے جايئں جو ہر سوال ايک نمبر ﮐا ہوﮔا
6

ﮐتاب ﮐا نام

1

گلستان ادب

∞∞
2

خيابان اردو

Name of Book 1 Gulistan e Adab 2 Khyaban e urdu
ششماہی امتحان ﮐے اسباق )حصہ( نثر
 1تنقيدی مضمون سيد احتشام حﺴين " خوجی ايک مطالعہ "
" فوٹو ﮔرافر"
 2مختصر مضمون قرۀ العين حيدر
 3سريندر پرﮐاش ﮐا " بجوﮐا"

9|Page

 4ياديں سجاد ظہير "روشنائی "
)حصہ( نظﻢ
غزل الطاف حﺴين حالی )اب بهاﮔتے ہيں سائيہ عشق بتاں سے ہﻢ
 2زندﮔی ہے بہر حال بﺴر بهی ہوﮔی
نظﻢ طبا طبائی "ﮔور غريباں "
 2اقبال روح ارضی آدم ﮐا استقبال ﮐرتی ہے

معاون کتاب

خيابان اردو

ناول منشی پريﻢ چند " بيوه "
ڈرامہ آغا حشر ﮐا شميری ﻻ " يہودی ﮐی لﮍﮐی
اردو ادب ﮐی تاريخ " اردو زبان ﮐا آغاز و ارتقا
شعروں ميں قافيہ  ،رديف  ،مطلع  ،مقطع  ،بند  ،مصرعہ ،
صنعت ﮐی پہچا ن ﮐے متعلق پہچان ہو سکتے ہيں
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SYLLABUS URDU (ELECTIVE) CODE -003
CLASS XII 2021-22
M.M. 40

SUBJECT- URDU
SECOND TERM

120 Min

TIME:-

COVERAGE OF SYLLABUS 50%
Part A- Reading and Comprehension
حصہ الف ) عبارت فہمی  ،شعر فہمی اور قواعد (
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
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
سواﻻت ديے جائيں ﮔے ۔
دو درسی اقتباسات ) ايک نثری ايک شعری ( ديےجا ئيں ﮔے جن ميں
٭
نثری اقتباس  150سے  200الفاظ پر يا حﺴﺐ نمبر مشتمل ہو ﮔا شعری اقتباس ميں دو بند ياپانچ
جن
اشعار ديے جايں ﮔے ہر اقتباس ميں عبارت فہمی سے متعلق سواﻻت پوچهے جايں ﮔے ۔
ميں سے ايک ايک نمبر ﮐے پانچ سوال ہوں ﮔے –
5

٭ درسی ﮐتاب سے ﮐثير انتخابی سواﻻت 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 ہوں ﮔے ۔
4
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Part B - Writing Skill
حصہ ب تحريری مہارت (
٭ درسی ﮐتاب اور اردو ﮐی معاون 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 ۔
6
٭ درج ذيل اصناف دے ﮐر ﮐﺴی
ايک پر ايک پر نوٹ لکهوايا جائے ﮔا ۔
6
-1

ناول

ڈرامہ
- 2
ﮐہانياں
- 3
انشائيہ
- 4
٭ درسی اور معاون ﮐتاب ﮐے سبق سے 5سوال ديئے جائے ﮔے ہر سوال دو نمبر ﮐا
ہوﮔا ۔
8
٭ اردو ادب ﮐی تاريخ سے)اردو زبان ﮐا آغاز و ارتقا (يا مختصر تاريخ پر نوٹ
6
لکهوايا جائے ﮔا۔
---

ﻧﺻﺎب
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ﮔلﺴتان ادب بارہويں جماعت ﮐے لئے
Published by N.C.E.RR.T New Delhi
اردو ﮐی درسی ﮐتاب
مندرجہ ذيل اسباق ﮐے سواﻻت نہيں پوچهے جائيں ﮔے ۔
مرزا غالﺐ خط نمبر ) 1منشی ہر ﮔوپال تفتہ ﮐے نام (
مرزا غالﺐ خط نمبر) 2منشی نبی بخش حقير ﮐے نام (
مختصر افﺴانہ
٭ بلونت سنگه لمحے
٭ غزل
٭آرزو لکهنوی
٭ راجر منچندابانی
خيابان اردو ) اردو ﮐی معاون ﮐتاب
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