
 رعنا لیاقت علی خان گورمنٹ کالج آف ہوم اکنامکس 

اردو الزمی  برائے  ی خاکہ نصاب  

میقات: سوئم  /بی ایس سال دوئم   ۳:  گھنٹے    کریڈٹ     ۴۱۱کورس نمبر:   

منٹ  ۴۵کالس =   ۱/  ۴۶کالسوں کی ُکل تعداد =   

نثر   حّصہ  

 عنوانات بنیادی نکات حواالجات دورانیہ
نمبر 

 شمار

تعارف مصنّف٭  ۱،۲ ۳  

اصناِف ادب میں ِصنف داستان کی ٭ 

 وضاحت

سخاوت اور فیّاضی کا درس٭   

اقتباس اور تشریح کی وضاحت٭   
 

 سیر دوسرے درویش کی 
دہلویمصنّف: میر اّمن ؔ  

۱ 

خطوط کی نثری اہمیت ٭ ۱،۲ ۴  

تہذیب کی عکاسی ٭  

عہِد غالؔب کے حاالت اور اثرات ٭  

مراسلے سے مکالمہ ٭  

اقتباس اور تشریح کی وضاحت ٭  
 

 خطوِط غالؔب 
مصنّف : مرزا اسد ہللا خان  

 غالؔب 

۲ 

مصنّف کا تعارف ٭ ۱،۲ ۴  

نثری خصوصیات ٭  

اصناِف ادب میں ِصنف مضمون کی  ٭ 

 تعریف وضاحت کے ساتھ

قوم کیلئے دوستی اور محبت کا پیغام ٭  

یک جہتی کے فوائد  ٭  

افکار سر سیّد ٭  
 

قومی تعلیم، قومی ہمدردی، 

 اور باہمی اتفاق 
 منّف: سر سیّؔد احمد خان

۳ 

مصنّف کا تعارف ٭ ۲،۳ ۴  

نثری خصوصیات ٭  

اصناف ادب میں صنف ناول کی وضاحت ٭  

بچیوں کی تعلیم و تربیت کی اہمیت ٭  

تربیت نسواں کے اصول ٭  

سلیقہ مندی اور فضیلت کی اہمیت ٭  

اصالح نسواں  ٭  

 

مکتب سے متعلق ایک  

 دلچسپ حکایت 
 مصنّف: مولوی نذیر احمد

۴ 

سر سیّد ایک ہمہ جہت شخصیت ٭ ۱،۳ ۳  

عناصر خمسہ کی تشکیل ٭  

شبلؔی نعمانی بطور نقّاد ٭  

سر سیّد اور انشأ پردازی  ٭  

اصالح زبان کی کوششیں  ٭  

معمار ادب کی حیثیت سے ،   سر سیّد ٭  

 

سر سیّد مرحوم اور اردو 

 لٹریچر 
نعمانی مصنّف: عاّلمہ شبلیؔ   

۵ 

مزاح نگاری کی تعریف ٭ ۱،۲ ۳  

مرزا فرحت ہللا بیگ بطور ایک مزاح نگار ٭  

مصنّف کی نثری خصوصیات ٭  

مولوی نذیر احمد کے ادبی کارناموں اور ان  ٭

 کے شخصی پہلوؤں کی وضاحت

مضامین کے ترجمے ٭  

محاوروں کا استعمال اور منفی نتائج ٭  

 

مولوی صاحب کو اپنے   

 ترجمے پر ناز تھا 
 مصنّف: فرحت ہللا بیگ

۶ 

مصنّف کا تعارف ٭ ۲،۳ ۴  ۷ مفت کرم داشتن  



نثری خصوصیات ٭  

معاشرتی برائی ‘ سفارش’ سے بچنے کا  ٭

 درس

خوشامدی، مفاد پرست، اور حکام پرست لوگوں 

 سے نفرت کا اظہار

صداقت کی اہمیت پر زور ٭  

اقتباس اور تشریح ٭  

 

دمصنّف: منشی پریم چنؔ   

مصنّفہ کا تعارف ٭ ۱،۲ ۳  

نثری خصوصیات ٭  

 فِن افسانہ نگاری کی وضاحت

عورت کی محبت اور وفاداری کا خالصہ ٭  

عورت اور مرد کی محبت کا فرق ٭  

اقتباس اور تشریح کی وضاحت ٭  

 

 جانی دشمن 
ائیعصمت ؔ چغت مصنّف:  

۸ 

مصنّف کا تعارف ٭ ۱،۲ ۳  

نثری خصوصیات ٭  

صنف مزاح کا تعارف ٭  

تحریف نگاری کا تعارف ٭  

الہور کا جغرافیائی احوال اور اسکی تحریف ٭  

آب و ہوا، ذرائع آمد و رفت، اور قابل دید  ٭

 مقامات طنز کی کسوٹی پر

رطنز کی صورت معاشرتی برائیوں پر نظ ٭  

  

 الہور کا جغرافیہ 
بخاری مصنّف: پطرس ؔ       

۹ 

 حّصٔہ نظم  /  غزلیات

تعارفشاعر کا  ٭ ۲،۳ ۳  

اردو ادب میں میؔر کا مقام  و مرتبہ ٭  

خصوصیات کالم ٭   

عشق حقیقی، عشق مجازی کے تصورات  ٭

میؔر بلحاظ افکار   

حوالے اور تشریح کی وضاحت ٭  

۔۔۔۔ناگہ جو وہ صنم ستم  
:  میر تقی میؔر شاعر  

۱ 

تعارف شاعر ٭ ۲،۳ ۳  

انفرادیت اور جدیدیت ٭  

اردو ادب میں غالبیات کی اہمیت ٭  

غالؔب کی غزل ایک اچھوتا تاثر ٭  

کالم کی خصوصیات ٭  

حوالے اور تشریح کی وضاحت ٭  

 دل سے تیری نگاہ۔۔۔۔
مرزا اسد ہللا خان غالؔب : شاعر  

۲ 

تعارف شاعر ٭ ۱،۲ ۳  

کالم کی خصوصیات ٭  

کالم میں عشق مجازی کی رعنائیاں ٭  

کالم میں سیاسی و صحافتی رنگ ٭  

شعرٔا کے کالم کے  رحسرؔت کے کالم پر دیگ  ٭

 تاثرات

س ادا سے۔۔۔۔ملتے ہیں اِ   
حسرؔت موہانی: شاعر  

۳ 

تعارف شاعر ٭ ۱،۲ ۳  

کالم کی خصوصیات ٭  

فیؔض کا فکر وتخیل، قوت و حرارت، اور حق  ٭

 و صداقت 

فیؔض کے کالم کا خاص وصف: حرکت و  ٭

 توانائی اور جوش و ولولہ

حوالہ اور تشریح کی وضاحت ٭  

۔۔رے گا درد اے۔۔ہ کب ٹھ  
فیض احمد فیؔض : شاعر  

۴ 

تعارف شاعر ٭ ۲،۳ ۳  ۵ در مدح بہادر شاہ ظفؔر۔۔۔۔ 



صنف قصیدہ کی تعریف وضاحت کے ساتھ ٭  

منظر نگاری، جزئیات نگاری اور مدح  ٭

 نگاری

اشعار کا حوالہ اور تشریح کی وضاحت ٭  

شیخ ابراہیم ذوقؔ : شاعر  

تعارف شاعر ٭ ۲،۳ ۳  

کالم کی خصوصیات ٭  

صنف مثنوی کی تعریف وضاحت کے ساتھ ٭  

کردار نگاری، جذبات نگاری ٭  

میر حسؔن کی مثنویاں تہذیب و ثقافت کی  ٭

 عکاسی

مثنوی سحر البیان کا تعارف ٭  

حوالہ اور تشریح کی وضاحت ٭  

داستان تیاری میں باغ 

 کی۔۔۔۔
: میر حسنؔ شاعر  

۶ 

یاتعربا  

تعارف شاعر ٭ ۱،۲،۳ ۴  

کالم کی خصوصیات ٭  

شاعرانہ عظمت  ٭  

مرثیے کا تعارف ٭  

رباعیات کا تعارف ٭  

رباعیات کی تشریح ٭  

اللچ کے نقصانات، اعتدال اور عدم اعتدال کا   ٭

اچھائی اور برائی کا فرق                فرق،   

 رباعیاِت انیؔس 
: میر انیؔس شاعر  

۷ 

 منظومات

تعارف شاعر ٭ ۲،۳ ۳  

کالم کی خصوصیات ٭  

آذان انسان کیلئے دعوت بیداری ہے ٭  

حوالہ اور تشریح کی وضاحت ٭  

 آذان
: عاّلمہ اقبالؔ شاعر  

۸ 

تعارف شاعر ٭ ۱،۲ ۳  

کالم کی خصوصیات ٭  

اکبؔر بطور مزاحیہ شاعر ٭  

قوم کی اصالح کا مقصد ٭  

علم کی اہمیت ٭  

حوالہ اور تشریح کی وضاحت ٭  

 بکری کو ساگ پات کا۔۔۔۔ 
: اکبؔر  الٰہ آبادی شاعر  

۹ 

( ۶۴=   ۵  + ۹۵)  کالس ٹیسٹ کیلئے رکھی گئی ہیں،کالسیں  ۵نوٹ   
 

 طریقٔہ  تدریس  
 

مصنّف / شاعر   ، تعارف ٭ سبق کا مکمل تعارف  

بتانا ٭ مشکل الفاظ کے معنی              ٭ تاریخی حوالجات بتانا  

٭ بورڈ پر امالئی کام           ٭حوالہ اقتباس                   ٭حوالہ تشریح                   
 

کتب حواالجات  

 

مخزِن ادب۔منظور شدہ جامعہ کراچی  ۔ ۱  

۔ برائے بی اے، بی ایس سی، بی کام، بی ایس سی ہوم اکنامکس، مرتبہ:  مخزِن ادب ۔  ۲

 میاں کمال الدین،   پاکستان بک سینٹر   

اردو ادب کی تاریخ۔رام بابو سکسینہ ۔ ۳  
 



( ۱۰۰)ُکل نشانات =  نشانات کی تقسیم  

  خارجی نشانات  نوٹ 

 امتحان 

داخلی نشانات 

 امتحان  

نمبر   سواالت کی نوعیت 

 شمار
  امتحان داخلی 

 ۴۰کے 

میں  نشانات

نشانات  ۱۰

کار مفوضہ 

بھی  کے 

شامل ہوں 

۔ کار گے

مفوضہ مستقل 

نہیں ہوگا، 

کبھی دیا 

جائے گا اور 

 کبھی نہیں۔

سواالت  معروضی  ۱۰ ۱۵  ۱ 

ق کا خالصہ  سب ۱۰ ۱۰  ۲ 

 ۳ سبق کے اقتباس کی تشریح  ۵ ۱۰

نظم کے بند / غزل کے   ۵ ۱۰

تشریح اشعار کی   

۴ 

 ۵ نظم کا مرکزی خیال  ۵ ۵

 ۶ خط کشیدہ  الفاظ کے معنی  ۵ ۵

 ۷ صنعتوں کی تعریف  ۔۔ ۵

 ُکل نشانات ۴۰ ۶۰

 

 

 


