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DETAILS OF CORE COURSES B.A (Gen) 

Urdu 

Study of Prose and Poetic Forms in Urdu Literature (BUDC 131)       6 credits  
                   مطالعہ کا شعری اصناف  و نثری ميں ادب اردو

“لعہمطاکااصنافنثری وشعریميںادباردو”BUDC-131کورسکےسميسٹر1stےا۔بی
 جس ہيں ں کائيا١ 15 اور ک بال 3 کے اس ہے کا يڈٹ کر 6 کورس يہ ۔ہيں ذيل درج ت تفصيال کی
۔گاہورکهنامصروفکواپنےلئےکےپڑهائیگهنٹے180کوآپلئےکے

Block 1. Afsanwi Asnaf 

Block 2. Ghair Afsanwi Asnaf 

Block 3. Sheyri Asnaf 

 

اصنافافسانوی1بالک

  ريخ تا مختصر محرکات، سماجی تعريف،: ن داستا   - 1
        ترکيبی اجزائے ريخ، تا مختصر تعريف،: ناول  ۔ 2 

  ترکيبی اجزائے اور ريخ تا مختصر تعريف،: افسانہ    ۔3

  روايت اور فن: ڈرامہ اردو  ۔ 4
 اصناف  افسانوی غير ۔2  بالک

  نگاری مکتوب ميں اردو۔ 5

  نگاری مضمون اور انشائيہ مزاح،و طنز ميں اردو ۔6
 روايتاور فن: نگاری خاکہ ميں اردو۔ 7

   فن اور روايت کی سفرنامہ اور نوشت خود, نگاری سوانح ميں ۔ اردو8
  ف اصنا  شعری ۔ 3 بالک

      تاريخ مختصر اور ترکيبی اجزائے تعريف،: ۔ قصيده9

        تاريخ مختصر اور ترکيبی اجزائے تعريف،: ۔ مثنوی10

  اورارتقا تعريف ہيئت،: ۔ غزل11 

تاريخمختصراورترکيبیاجزائےتعريف،: ثيہ۔ مر12

 

 

 

  اورارتقا تعريف: نظم اردو ۔ جديد13

  اصناف شعری ديگر کے اردو۔ 14
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Study of Urdu Classical Ghazal         (BUDC 132)                      6 credits 
           مطالعہ کا غزل اردو کالسيکی                                                                  

 درجت تفصيال کی  “مطالعہ کا غزل اردو کالسيکی”  BUDC-132 کورس کے سميسٹر سيکنڈ ے ا ۔بی
  180 کو آپ لئے کے جس ہيں ں کائيا١ 11 اور ک بال 3 کے اسہے کا يڈٹ کر 6 کورس يہ ۔ہيں ذيل

  ۔گا ہو رکهنا مصروف کو اپنے لئے کے پڑهائی گهنٹے

Block 1. Ghazal ka Fan Maqbooliat Aur Irteqa 

Block 2. Darj Zail Shoara ki Ghazal Goyee ki Khosusiaat Part-I  

Block 3. Darj Zail Shoara ki Ghazal Goyee ki Khosusiaat Part-II  

 اورارتقامقبوليتفن، کا غزل۔     1  ک بال

ہيئتاورتعريفکیغزل۔ 1

 ارتقا اور کا آغاز غزل اردو۔ 2

 اسباب کے مقبوليت کی غزل۔3

 منظر پس اقتصادی اور سماجی سياسی، تہذيبی، کا غزل اردو۔4

 ) اول حصہ( ت خصوصيا کی گوئی غزل کی شعراء يل ذ رج د۔     2  ک بال

 ت خصوصيا کی گوئی غزل کیدی آبا اورنگ سراج اور کنی د ولی۔5

             تدريس کی متن            )ولیؔ (                                لگے کاری تير کا عشق جسے           1    

 تدريس کی متن )ولیؔ (                کا بازی عشق ہے بہتر شغل           2      

 تدريس کی متن        ) سراج(        گا کرے ياد کوئی جو کو چہرے سوں پهول اس           3   

 تدريس کی متن        ) سراج(                           کا کسی مائل دنوں ان ہوں ہوا           4    

 عناصر دی بنيا کے گوئی غزل کی ميرتقی مير۔6

 تدريس کی متن      )مير(  ہے جانے ہمارا حال بوٹا بوٹا پتا، پتا 1    

 تدريس کی متن)مير(  ہے سی کیحباب اپنی ہستی 2   

  .ت خصوصيا کی گوئی غزل کی درد مير خواجہ۔7

 تدريس کی متن   )درد(   کريں جستجو فلککی ہوس کس سے تجه ہم 1  

 تدريس کی متن   )درد(              چلے دهرذّمے اپنے چند تہمت  2  

 ت خصوصيا کی ئی گو غزل کی آتش علی حيدر خواجہ۔ 8

  تدريس کی متن)آتش(   کرتے روبرو کے گل تجهے تهی، آرزو يہ  1 

   تدريس کی متن)آتش(  کيسے کيسے گماں کے، ان ہيں پر دہن 2   

 )دوم حصہ(خصوصيات کی گوئی غزلکی شعراء ذيل درج۔     3  بالک

 خصوصيات کی گوئی غزل کی ظفرشاه بہادر۔9

 تدريس کی متن)ظفر( ميں ديار اجڑے ميرا دل ہے نہيں لگتا  1  
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 تدريس کی متن     )ظفر(تهی نہ تو ايسی کبهی مشکل مجهے کرنی بات 2  

 ت خصوصيا کی گوئی غزل کی غالب۔10 

  تدريس کی متن  )  غالب(   گئيں ہو نماياں ميں گل و اللہ کچه کہاں؟ سب 1 

 تدريس کی متن ) غالب( تک ہونے اثر عمر اک چاہئے کو آه 2    

 خصوصيات کی گوئی غزل کی مومن۔11

 تدريس کی متن  ) مومن(         ہوتا نہيں ذرا کو اس اثر 1              

  تدريس کی متن  ) مومن(    ديکهنا راز کہيں جائے نہ کهل پہ غيروں 2             

 

 

Origin and Development of Urdu Language (BUDC 133)                      6 credits 

      ارتقا و آغاز کا زبان اردو
 ذيل درج تفصيالت کی  “ارتقا و آغاز کا زبان اردو”  BUDC-133  کورس کے سميسٹر  تهرڈ ے ا ۔بی
  180 کو آپ لئے کے جس ہيں کائياں١ 11اور بالک 2 کے اس ہے کا کريڈٹ 6 کورس يہ ۔ہيں

  ۔گا ہو رکهنا مصروف کو اپنے لئے کے پڑهائی گهنٹے
Block 1.  Part Ist 

Block 2. Part IInd  

   اولحصہ۔  1  بالک

 دوم حصہ۔2 بالک

  اور ش نقو اّولينکے زبان ۔ اردو7 
  اردو دکنی               

  شاعری اور نثر اردو ميں ہند شمالی۔             8
  ارتقا کا             

  ششکو کی زبان اصالح ميں دہلی۔ 9  
       کی گوئی ايہام ترکِ  اور گوئی ايہام    (

 کیتم حا اورشاهمظہر مرزا ۔ تحريک
 کی ديباچےکے زاده ديوان ، ت ما خد

  ) اہميت لسانی و تاريخی

  عمل کا زبان اصالح ميں لکهنؤ ۔10
  کی شاگردوں انکے اور ناسخ     
  کاوشيں     
         اسباب کے مقبوليت کی زبان ۔ اردو11
   ل حا صورتِ  موجوده اور

 اردو اور زبانيں آريائی ہند جديد۔ 1  

  نقوش ابتدائی کے     
  
  محرکات سماجی کے ارتقا اور ابتدا کی اردو۔ 2

    

                 نظريات مختلف متعلق سے ماخذ کے اردو۔ 3
                                    

    صوفيائے ميں ميں فروغ کے اردو ۔4
    حصہ کا کرام    

 

  رشتہ کا بولی کهڑی اور اردو۔   5
  

 ہندوستانی اور ہندی اردو6     
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Study of Urdu Nazm (BUDC-134)                                             6 credits 

      مطالعہ کا نظم اردو

 ہيں ذيل درج تفصيالت کی  “مطالعہ کا نظم اردو”  BUDC-134    کورس کے سميسٹر 4th    ے ا ۔بی
گهنٹے180کوآپلئےکےجسہيںںکائيا12١اورکبال3کےاسہےکاکريڈٹ6کورسيہ

  ۔گا ہو رکهنا مصروف کو اپنے لئے کے پڑهائی
Block 1. Urdu Nazm ka Fan Aqsam Aur Khosusiaat 

Block 2. Darj Zail Shoara ki Nazm Goyee ki Khosusiaat Part-I 

Block 3. Darj Zail Shoara ki Nazm Goyee ki Khosusiaat Part-II 

 

 ت خصوصيا اور م اقسا فن، کا نظم اردو۔  1  ک بال

 خصوصيات اور اقسام تعريف، کی نظم اردو۔ 1

 ارتقاء و آغاز کا نظم اردو۔2

 منظر پس سماجی و تہذيبی کا نظم اردو۔3

 الوطنی حب اور نظم اردو۔4

  )اول حصہ( خصوصيات  کی گوئی نظم کی شعراء ذيل درج۔   2 ک بال

  نگاری نظم کی آبادی اکبر نظير    ۔5

  تدريس کی متن   )  آبادی اکبر نظير(نامہ آدمی  مفلسی،

 نگاری نظم کیآزاد حسين محمد۔6

  تدريس کی متن     )آزاد حسين محمد(  

  نگاری نظمکی حالی حسين الطاف۔7

  تدريس کی متن        )حالی (     دلّی مرثيہ  ُرت، برکها

 )دوم  حصہ( خصوصيات  کی گوئی نظم کی شعراء ذيل درج۔   3 ک بال

  نگاری نظم کی آبادی الہ اکبر۔8

  تدريس کیمتن     ) اکبر(            مستقبل دلّی، دربارِ  جلوۀ

 نگاری نظم کی ميرٹهی اسماعيل۔9

 تدريس کی متن)ميرٹهی اسماعيل( 

  نگاری نظم کی چکبست نرائن برج ت پنڈ۔10

 تدريس کی متن  ) چکبست(     تلک دهر گنگا بال مرثيہ سين، ايک کا رامائن          

 نگاری نظم کی اقبال عالمہ      ۔11

  تدريس کی متن)اقبال (شوالہ نيا  راه،خضرِ 
 نگاری نظم کی آبادی مليح جوش           12.  

  تدريس کی متن )جوش(صبح لبيلی ا  ن، کسا                      
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DETAILS OF LANGUAGE COURSES (Gen) 

 

Study of Modern Urdu Prose and Poetry (BUDLA 135)                     6 Credits 

        لعہ مطا کا شاعری اردو جديد اور نثر اردو جديد
 کا شاعری اردو جديد اور نثر اردو جديد BUDLA 135  کورس کے: سميسٹر  1st ے ا ۔ بی
 ں کائيا١ 15 اور ک بال 2 کے اس ہے کا يڈٹ کر 6 کورس يہ ۔ہيں ذيل درج ت تفصيال کی  “لعہ مطا
  ۔گا ہو رکهنا مصروف کو اپنے لئے کےپڑهائی گهنٹے  180 کو آپ لئے کے جس ہيں

Block 1. Jadeed Urdu Nasr 

Block 2. Jadeed Urdu Shairi  

 نثر اردو جديد۔  1   ک بال   

ارتقاء نثرکا اردو يد ۔ جد1

 “خوشی کی اميد”اور نگاری مضمون کی خاں احمد سيد سر۔ 2

 “کہانی کی چڑے چڑيا”اور نگاری انشائيہ کی آزاد ابوالکالم۔ 3

 “ڑی کهال کے شطرنج”اور نگاری افسانہ کی چند پريم 4

 “چارپائی”اور نگاری مزاح کی صديقی احمد رشيد۔ 5

 “غالب گارِ  ياد ”نگاری اور سوانح کی حالی حسين الطاف 6

 اردوشاعری جديد۔  2   ک بال

 ارتقا کا اردوشاعری جديد۔ 7

 تجزيہ کا کالم منتخب اور شاعری کی موہانی حسرت۔ 8

 تجزيہ کا کالم منتخب اور شاعری کی بدايونی فانی۔ 9

 تجزيہ کاکالم منتخب اور شاعری کی اقبال عالمہ۔ 10

تجزيہکاکالممنتخباورشاعریکیگورکهپوریفراق۔ 11

 تجزيہ کا کالم منتخب اور شاعری کی آبادی مليح جوش۔ 12

 تجزيہ کا کالم منتخب اور شاعری کی فيض احمد فيض۔ 13

 تجزيہ کا کالم منتخب اور شاعری کیز مجا الحق اسرار۔ 14

  تجزيہ کا کالم منتخب اور شاعری کی جعفری سردار علی۔ 15
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DETAILS OF DISCIPLINE SPECIFIC COURSES 

 
Study of Mirza Ghalib (BUDE 141)                                                         6 Credits 

       لعہ مطا صی خصو کا غالب مرزا
 ت تفصيال کی  “مطالعہ صی خصو کا غالب مرزا”  BUDE-141    کورس کے سميسٹر    5th ے ا ۔بی
کوآپلئےکےجسہيںںکائيا11١اورکبال3کےاسہےکاکريڈٹ6کورسيہ۔ہيںذيلدرج

  ۔گا ہو رکهنا مصروف کو اپنے لئے کے پڑهائی گهنٹے  180

Block 1.   Ghalib ke Swanehi Kwayef 

Block 2.   Ghalib Ki Khususiyaat Part-I   

Block 3.   Ghalib Ki Khususiyaat Part-II  

  کوائف سوانحی۔ 1  ک بال
 ماحولمعاشرتی وتہذيبی ادبی، کا صدی انيسويں۔ 1

  شخصيت اور سوانح کی غالب  ۔2

  معاصرين کے غالب۔ 3
)اولحصہ(خصوصياتکیغالب۔ 2کبال

 اسلوب شعری کا لب غا 4

 گوئی غزل کی لب غا۔ 5

 تدريس کی متن    ہوتا ياروصال کہ قسمت ہماری تهی نہ يہ۔6

 تدريس کی متن     تها بهی تاخير باعث کچه تو تاخير ہوئی     

 تدريس کی متن      خشت و سنگ نہ ہے تو ہی دل

 تدريس کی متن     تک ہونے اثر عمر اک چاہئے کو آه          

  تدريس کی متن    ہوناآساں کا کام ہر ہے دشوار کہ بس

          تدريس کی متن          آيا ياد تر ديده مجهے پهر

 تدريس کی متن    ہوا نہ دوا کشِ  منت درد          

)دومحصہ(خصوصياتکیلبغا۔ 3بالک

 گوئی قصيده کی غالب۔ 7

 تدريس کی متن   منتخبہ کے“نہيں معشوق يکتائی جلوؤ جز دہر”قصيده۔ 8

 خصوصيات کی غالب خطوطِ ۔ 9

 تدريس کی متن          منتخبہ              غالب خطوطِ ۔10

  انفراديت کی غالب۔11
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Study of Meer Amman Dehalwi (BUDE 142)                                       6 Credits 

      مطالعہ کا دہلوی امن مير

 ذيل درج ت تفصيال کی  “مطالعہ کا دہلوی امن مير”  BUDE-142    کورس کے سميسٹر  6th ے ا ۔بی
  180 کو آپ لئے کے جس ہيں کائياں١ 8  اور ک بال 2 کے کورس اس ہے کا کريڈٹ 6 کورس يہ ۔ہيں

  ۔گا ہو رکهنا مصروف کو اپنے لئے کے پڑهائی گهنٹے
Block 1.  Part 1st 

Block 2.  Part IInd  

  اول حصہ۔ 1  ک بال

  روايت کی گوئی داستان ميں ۔ ہندوستان1

  عہد کا اّمن ۔ مير2

فناورشخصيت: اّمن۔ مير3

 دوم حصہ  2  ۔ک بال

  اّمن ميراور کالج وليم فورٹ۔ 3

  نگارش اسلوب کا اّمن مير۔ 4

  اردو دہلوی اورسالست کی اّمن مير۔ 5

  نگاری داستان کی اّمن مير۔ 6

  ماخذ کا س ا اور بہار و باغ۔ 7

 ) تدريس کی متن منتخبہ(    بہار و باغ۔ 8

 


