
 ء سے نافذ۲۰۱۵رابعہ انگزیزیدرجہتعلیممقداِر 
 بزاے ششماہی

 

 ۸Rainbow  Class 8کتاب رینبو درجہ — (۱)

 35(  ۱۰)تا    (۱)سبق نمبز 

  ومجر کے ضواالت حطت ریل طریمے ضے پوچھے جبئیں گے۔۳۵ اش کتبة ضے :نوٹ
  ومجر کب ہوگب۔۱۵دو وثر پبروں میں ضے کطی ایک کب مطلت اردو میں لکھىب ہوگب۔ یہ ضوال  (الف)
 ومجر کب ۱۰وظم کے دو ٹکڑوں میں ضے کطی ایک کب مطلت اردو میں لکھىب ہوگب۔ یہ ضوال  (ة)

 ہوگب۔
اضجبق کے اخیر میں جو مشمی ضواالت ہوتے ہیں ان میں ضے پبوچ ضوالوں کے جواة اوگریسی  (ج)

  ومجر کب ہوگب۔۱۰میں لکھىب ہوگب۔ یہ ضوال 

  ,۸A New Style of General Englishاے نیو اسٹائل آف جنزل انگلش درجہ —(۲)

Class 8  

Part- I Grammer 

 20(  ۱۳)تا    (۱)سبق نمبز 

 ومجر کے ضواالت پوچھے جبئیں گے۔۲۰ اش حصے ضے :نوٹ

Part- II Translation 

 20(  ۱۲)تا    (۱)سبق نمبز 

ومجر کے ضواالت پوچھے جبئیں گے۔ جص میں دش جملے ثراے ۲۰ اش حصے ضے :نوٹ
اوگریسی ترجمہ ہوں گےاور دش جملے ثراے اردو ترجمہ ہوں گے۔ دوووں دش دش ومجر کے ہوں 

 گے۔

Part- III Composition 

25 
  اش حصےمیں درخواضتیں، خطوط اور مضبمیه شبمل ہیں۔:نوٹ

ان میں ضے ہر ایک کب وصف اول پوچھب جبئے گب۔ مضمون دش جملوں پرمشتمل ہوگب، جص کے 
 ہوگب۔/۱۰ ہوں گے۔ درخواضت یب خظ کب ومجر /۱۵ومجر 

 

 
 ء سے نافذ۲۰۱۵رابعہ انگزیزی درجہتعلیممقداِر 

 بزاے ساالنہ
 

 ۸Rainbow  Class 8کتاب رینبو درجہ — (۱)

 35(  ۱۹)تا    (۱۱)سبق نمبز 



  ومجر کے ضواالت حطت ریل طریمے ضے پوچھے جبئیں گے۔۳۵ اش کتبة ضے :نوٹ
  ومجر کب ہوگب۔۱۵دو وثر پبروں میں ضے کطی ایک کب مطلت اردو میں لکھىب ہوگب۔ یہ ضوال  (الف)
 ومجر کب ۱۰وظم کے دو ٹکڑوں میں ضے کطی ایک کب مطلت اردو میں لکھىب ہوگب۔ یہ ضوال  (ة)

 ہوگب۔
اضجبق کے اخیر میں جو مشمی ضواالت ہوتے ہیں ان میں ضے پبوچ ضوالوں کے جواة اوگریسی  (ج)

  ومجر کب ہوگب۔۱۰میں لکھىب ہوگب۔ یہ ضوال 

  ,A New Style of General English ۸اے نیو اسٹائل آف جنزل انگلش درجہ —(۲)

Class 8 

Part- I Grammer 

 20(  ۲۶)تا    (۱۴)سبق نمبز 

 ومجر کے ضواالت پوچھے جبئیں گے۔۲۰ اش حصے ضے :نوٹ

Part- II Translation 

 20(  ۲۳)تا    (۱۳)سبق نمبز 

ومجر کے ضواالت پوچھے جبئیں گے۔ جص میں دش جملے ثراے ۲۰ اش حصے ضے :نوٹ
اوگریسی ترجمہ ہوں گےاور دش جملے ثراے اردو ترجمہ ہوں گے۔ دوووں دش دش ومجر کے ہوں 

 گے۔

Part- III Composition 

25 
  اش حصےمیں درخواضتیں، خطوط اور مضبمیه شبمل ہیں۔:نوٹ

ان میں ضے ہر ایک کب وصف اخیر  پوچھب جبئے گب۔ مضمون دش جملوں پرمشتمل ہوگب، جص کے 
 ہوگب۔/۱۰ ہوں گے۔ درخواضت یب خظ کب ومجر /۱۵ومجر 

 

 
 ء سے نافذ۲۰۱۵۔ثانیہدرجہ انگزیزی تعلیممقداِر 

 بزاے ششماہی
 

 ۶Rainbow  Class 6کتاب رینبو درجہ — (۱)

 35(  ۹)تا    (۱)سبق نمبز 

  ومجر کے ضواالت حطت ریل طریمے ضے پوچھے جبئیں گے۔۳۵ اش کتبة ضے :نوٹ
  ومجر کب ہوگب۔۱۵دو وثر پبروں میں ضے کطی ایک کب مطلت اردو میں لکھىب ہوگب۔ یہ ضوال  (الف)
 ومجر کب ۱۰وظم کے دو ٹکڑوں میں ضے کطی ایک کب مطلت اردو میں لکھىب ہوگب۔ یہ ضوال  (ة)

 ہوگب۔
 ومجر کے ضوال پوچھے جبئیں /۱۰اضجبق کے اخیر میں جو مشمی ضواالت ہوتے ہیں ان میں ضے  (ج)

 گے۔



  ,A New Style of General English ۶اے نیو اسٹائل آف جنزل انگلش درجہ —(۲)

Class 6Part- I Elementry Knowledge 

 10(  ۳)تا    (۱)سبق نمبز 

 ومجر کے ضواالت پوچھے جبئیں گے۔۱۰ اش حصے ضے :نوٹ

Part- II Grammer 

 20(  ۷)تا    (۱)سبق نمبز 

 ومجر کے ضواالت پوچھے جبئیں گے۔۲۰ اش حصے ضے :نوٹ

Part- III Translation 

 20(  ۷)تا    (۱)سبق نمبز 

ومجر کے ضواالت پوچھے جبئیں گے۔ جص میں دش جملے ثراے ۲۰ اش حصے ضے :نوٹ
 ومجر کے ضواالت ثراے اردو ترجمہ ۱۰ہوں گے ثمیہ / ۱۰اوگریسی ترجمہ ہوں گے، جه کے ومجر 

Exerciseوغیري ضے ہوں گے۔ 

Part- IV Composition 

15 
 کے ضواالت میں ضے کل پبوچ ضواالت پوچھے جبئیں گے، IQuestion& Answersسبق نمبز 

 ہوں گے۔ ۵جه کے ومجر 
 جملوں پر مشتمل ایک /۱۰میں ضے وصف اول مضبمیه اش میں I(A)IEssay Writingسبق نمبز

  ہوں گے۔/۱۰مضمون لکھىبہوگب، جص کے ومجر 

 ء سے نافذ۲۰۱۵۔ثانیہدرجہ انگزیزی تعلیممقداِر 
 بزاے ساالنہ

 

  ۶Rainbow  Class 6کتاب رینبو درجہ — (۱)

 35(  ۱۷)تا    (۱۰)سبق نمبز 

  ومجر کے ضواالت حطت ریل طریمے ضے پوچھے جبئیں گے۔۳۵ اش کتبة ضے :نوٹ
  ومجر کب ہوگب۔۱۵دو وثر پبروں میں ضے کطی ایک کب مطلت اردو میں لکھىب ہوگب۔ یہ ضوال  (الف)
 ومجر کب ۱۰وظم کے دو ٹکڑوں میں ضے کطی ایک کب مطلت اردو میں لکھىب ہوگب۔ یہ ضوال  (ة)

 ہوگب۔
 ومجر کے ضوال پوچھے جبئیں /۱۰ضجك کے اخیر میں جو مشمی ضواالت ہوتے ہیں ان میں ضے  (ج)

 گے۔

 A New Style of General ۶اے نیو اسٹائل آف جنزل انگلش درجہ —(۲)

EnglishClass 6 Part- I Elementry Knowledge 

 10(  ۶)تا    (۴)سبق نمبز 

 ومجر کے ضواالت پوچھے جبئیں گے۔۱۰ اش حصے ضے :نوٹ



Part- II Grammer 

 20(  ۱۴)تا    (۸)سبق نمبز 

 ومجر کے ضواالت پوچھے جبئیں گے۔۲۰ اش حصے ضے :نوٹ

Part- III Translation 

 20(  ۱۴)تا    (۸)سبق نمبز 

ومجر کے ضواالت پوچھے جبئیں گے۔ جص میں دش جملے ثراے ۲۰ اش حصے ضے :نوٹ
 ومجر کے ضواالت ثراے اردو ترجمہ ۱۰ ہوں گے ثمیہ /۱۰اوگریسی ترجمہ ہوں گے، جه کے ومجر 

 وغیري ضے ہوں گے۔Exerciseاور 

Part- IV Composition 

15 
 کے ضواالت میں ضے کل پبوچ ضواالت پوچھے جبئیں گے، IQuestion& Answersسبق نمبز 

 ہوں گے۔ ۵جه کے ومجر 
میں ضے وصف اخیر مضبمیه  پوچھے جبئیں گے اش مضمون I(A)IEssay Writingسبق نمبز

 جملوں پر مشتمل ہوگب۔/۱۰ ہوگب، جو کہ /۱۰کب ومجر 

 
 ء سے نافذ۲۰۱۵، درجہ ثالثہ انگزیزی تعلیممقداِر 

 بزاے ششماہی
 

  ۷Rainbow  Class 7کتاب رینبو درجہ — (۱)

 35(  ۸)تا    (۱)سبق نمبز 

  ومجر کے ضواالت حطت ریل طریمے ضے پوچھے جبئیں گے۔۳۵ اش کتبة ضے :نوٹ
  ومجر کب ہوگب۔۱۵دو وثر پبروں میں ضے کطی ایک کب مطلت اردو میں لکھىب ہوگب۔ یہ ضوال  (الف)
 ومجر کب ۱۰وظم کے دو ٹکڑوں میں ضے کطی ایک کب مطلت اردو میں لکھىب ہوگب۔ یہ ضوال  (ة)

 ہوگب۔
اضجبق کے اخیر میں جو مشمی ضواالت ہوتے ہیں ان میں ضے پبوچ ضوالوں کے جواة اوگریسی  (ج)

  ومجر کب ہوگب۔۱۰میں لکھىب ہوگب۔ یہ ضوال 

  ,A New Style of General English ۷اے نیو اسٹائل آف جنزل انگلش درجہ —(۲)

Class 7 Part- I Grammer 

 20(  ۱۱)تا    (۱)سبق نمبز 

 ومجر کے ضواالت پوچھے جبئیں گے۔۲۰ اش حصے ضے :نوٹ

Part- II Translation 

 20(  ۱۲)تا    (۱)سبق نمبز 

ومجر کے ضواالت پوچھے جبئیں گے۔ ان میں دش جملے ثراے اوگریسی ۲۰ اش حصے ضے :نوٹ
 ترجمہ اوردش جملے ثراے اردو ترجمہ ہوں گے۔ 



Part- III Composition 

25 
  اش حصےمیں درخواضتیں، خطوط اور مضبمیه شبمل ہیں۔:نوٹ

ان میں ضے ہر ایک کب وصف اول پوچھب جبئے گب۔ مضمون دش جملوں پرمشتمل ہوگب، جص کے ومجر 
 ہوگب۔/۱۰ ہوں گے۔ درخواضت یب خظ کب ومجر /۱۵

 
 

 

 
 ء سے نافذ۲۰۱۵درجہ ثالثہ انگزیزی تعلیممقداِر 

 بزاے ساالنہ
 

  ۷Rainbow  Class 7کتاب رینبو درجہ — (۱)

 35(  ۱۵)تا    (۹)سبق نمبز 

  ومجر کے ضواالت حطت ریل طریمے ضے پوچھے جبئیں گے۔۳۵ اش کتبة ضے :نوٹ
  ومجر کب ہوگب۔۱۵دو وثر پبروں میں ضے کطی ایک کب مطلت اردو میں لکھىب ہوگب۔ یہ ضوال  (الف)
 ومجر کب ۱۰وظم کے دو ٹکڑوں میں ضے کطی ایک کب مطلت اردو میں لکھىب ہوگب۔ یہ ضوال  (ة)

 ہوگب۔
اضجبق کے اخیر میں جو مشمی ضواالت ہوتے ہیں ان میں ضے پبوچ ضوالوں کے جواة اوگریسی  (ج)

  ومجر کب ہوگب۔۱۰میں لکھىب ہوگب۔ یہ ضوال 

  ,A New Style of General English ۷اے نیو اسٹائل آف جنزل انگلش درجہ — (۲)

Class 7 Part- I Grammer 

 20(  ۲۲)تا    (۱۲)سبق نمبز 

 ومجر کے ضواالت پوچھے جبئیں گے۔۲۰ اش حصے ضے :نوٹ

Part- II Translation 

 20(  ۲۳)تا    (۱۳)سبق نمبز 

ومجر کے ضواالت پوچھے جبئیں گے۔ ان میں دش جملے ثراے اوگریسی ۲۰ اش حصے ضے :نوٹ
 ترجمہ اوردش جملے ثراے اردو ترجمہ ہوں گے۔ 

Part- III Composition 

25 
  اش حصےمیں درخواضتیں، خطوط اور مضبمیه شبمل ہیں۔:نوٹ

ان میں ضے ہر ایک کب وصف اخیر پوچھب جبئے گب۔ مضمون دش جملوں پرمشتمل ہوگب، جص کے ومجر 
 ہوگب۔/۱۰ ہوں گے۔ درخواضت یب خظ کب ومجر /۱۵

 
 



 

 
 

 ء سے نافذ۲۰۱۵ انگزیزی جماعِت خامسہ تعلیممقداِر 
 (بزائے ششماہیفزسٹ پیپز)

 

Book English For Class IX (U.P. Board) 

 

◘ Prose_  Lesson No. 1, 2, 3 

◘ Poetry_  Lesson No. 1, 2, 3 

Suplementry 

◘ Lesson No. 1, 2 

 :-ووٹ

پروز کے پڑھے ہوئے اضجبق میں ضے دو وثری پبرے دیے جبئیں گے، ان میں  -(1)

ضے کطی ایک کی تشریح ضیبق و ضجبق کے ضبتھ اردو میں کروی ہوگی۔ مفروضہ ومجر 

 10 ہوں گے۔      ۱۰

 Comprehensiveپروز کے پڑھے ہوئے ہر ضجك کے اخیر میں دیے ہوئے  -(2)

Questions ؍ ضوال کے جواثبت ۴؍ضواالت پوچھے جبئیں گے۔ ان میں ضے ۷ میں ضے

 8 ہوں گے۔۸اوگریسی میں لکھىے ہوں گے۔ مفروضہ ومجر 

خبلی جگہ )پروز کے پڑھے ہوئے ہر ضجك کے اخیر میں دیگر متفرق ضواالت  -(3)

 ہوں گے۔ ۵میں ضے کوئی ضوال پوچھب جبئے گب۔ مفروضہ ومجر  (کب ثھروب وغیري

       5 

 دیے جبئیں گے۔ ان میں ضے کطی Stanzasپڑھی ہوئی وظموں میں ضے دو  -(4)

 ہوں گے۔ ۱۰ایک کی تشریح مع ضیبق و ضجبق اردو میں کروی ہوگی۔ مفروضہ  ومجر 

        

ضپلی میىٹری ریڈر کے پڑھے ہوئے اضجبق کے اخیر میں دیے گئے مشمی  -(5)

ایک ضوال و جواة، دوضرا صحیح متجبدل لکھىب یب )ضواالت وغیري ضے دو ضواالت 

دیے ہوں گے۔ اور دوووں کے جواثبت دیىے ہوں گے۔  (خبلی جگہ پُر کروب وغیري

؍ ہوں گے۔        ۱۲مفروضہ ومجر 

 12 

 ہوں ۵؍ ضطر کی کوئی وظم لکھىب ہوگب جو پرچے میں وہ آئی ہو۔ مفروضہ ومجر ۸ -(6)

 5 گے۔  

 



 
 ء سے نافذ۲۰۱۵ انگزیزی جماعِت خامسہ تعلیممقداِر 

 (بزائے ساالنہفزسٹ پیپز)
 

Book English For Class IX (U.P. Board) 

 

◘ Prose_  Lesson No. 4, 5, 6 

◘ Poetry_  Lesson No. 4, 5 

 

Suplementry 

 

◘ Lesson No. 3, 4 

 :-ووٹ

پروز کے پڑھے ہوئے اضجبق میں ضے دو وثری پبرے دیے جبئیں گے، ان میں  -(1)

ضے کطی ایک کی تشریح ضیبق و ضجبق کے ضبتھ اردو میں کروی ہوگی۔ مفروضہ ومجر 

 10 ہوں گے۔      ۱۰

 Comprehensiveپروز کے پڑھے ہوئے ہر ضجك کے اخیر میں دیے ہوئے  -(2)

Questions ؍ ضوال کے ۴؍ ضواالت پوچھے جبئیں گے۔ ان میں ضے ۷ میں ضے

 8 ہوں گے۔۸جواثبت اوگریسی میں لکھىے ہوں گے۔ مفروضہ ومجر 

خبلی جگہ )پروز کے پڑھے ہوئے ہر ضجك کے اخیر میں دیگر متفرق ضواالت  -(3)

 ہوں گے۔ ۵میں ضے کوئی ضوال پوچھب جبئے گب۔ مفروضہ ومجر  (کب ثھروب وغیري

       5 

 دیے جبئیں گے۔ ان میں ضے کطی Stanzasپڑھی ہوئی وظموں میں ضے دو  -(4)

 ہوں گے۔ ۱۰ایک کی تشریح مع ضیبق و ضجبق اردو میں کروی ہوگی۔ مفروضہ  ومجر 

       10 

ضپلی میىٹری ریڈر کے پڑھے ہوئے اضجبق کے اخیر میں دیے گئے مشمی  -(5)

ایک ضوال و جواة، دوضرا صحیح متجبدل لکھىب یب )ضواالت وغیري ضے دو ضواالت 

دیے ہوں گے۔ اور دوووں کے جواثبت دیىے ہوں گے۔  (خبلی جگہ پُر کروب وغیري

؍ ہوں گے۔        ۱۲مفروضہ ومجر 

 12 

 ہوں ۵؍ ضطر کی کوئی وظم لکھىب ہوگب جو پرچے میں وہ آئی ہو۔ مفروضہ ومجر ۸ -(6)

 05 گے۔  

 



 وصبة اوگریسی ضکىڈ پیپر  جمبعت خبمطہ  ثرائے شش مبھی
 

English-II   Khamesa   2015      onwards 

Book-English For Class ix (U.P. Board) 
 

Grammar    (20) 
 

Lesson. No.1 The Sentence : Types 

Lesson. No.2 Parts of the Sentence 

Lesson. No.3 The Verbs 

Lesson. No.4 Primary Auxiliaries (Be, Have, Do) 

Lesson. No.5 Modal Auxiliaries 

Lesson. No.6 Negative Sentences 

Lesson. No.7 Interrogative Sentences 
 

Translation   (10) 
  

Ex. No.1 to  Ex. No.5  

Passages for Translation (Ex. No. 1-12) 
 

Essays     (10) 
 

(Long composition) :  

The Principal of Your College,  My Village 

The Postman, Your Favourite Teacher, 

The Book I like most,MySchool,My School Library 
 

Application & Letter Writing  (05) 
 

Letter (Informal Letters) No. 1 to 4 

Application (Formal Letter) No. 1 to 3  
  

Comprehention  (Unseen Passage) Exercise for Practice(05) 
 

Ex. No. 1 to 5 

 
 

 

 

 وصبة اوگریسی ضکىڈ پیپر  جمبعت خبمطہ  ثرائے ضبالوہ
 



English-II   Khamesa   2015 Onwards 

Book-English For Class ix (U.P. Board) 
 

Grammar     (20) 
 

Lesson. No.8 Tenses  

Lesson. No.9 Active & Passive Voice 

Lesson. No.10 The Parts of Speech 

Lesson. No.11 Indirect Speech 

Lesson. No.12 Clauses  

Lesson. No.13 Word Formation 

Lesson. No.14 Punctuation & Spelling 
 

Translation    (10) 
  

Ex. No.6 to  Ex. No.10  

Passages for Translation– Ex. No.13 to 25 
 

Essays       (10) 
 

(Long Composition) :  

Your Favourite Hobby,   IdulFitr 

Your Visit to a Historical Place  Pollution 

  A Cricket Match     A Journey By Train 
 

Application & Letter Writing  (05) 
 

Letter (Informal Letters) No. 5 to 9 

Application (Formal Letter) No. 4 to 6  
  

Comprehention  (Unseen Passage) Exercise for Practice(05) 
 

Ex. No. 6 to 10 

 

 

 

 

 

 

 ء سے نافذ۲۰۱۵ انگزیزی جماعِت سادسہ تعلیممقداِر 



 (بزائے ششماہیفزسٹ پیپز)
 

Book English For Class X (U.P. Board) 

 

◘ Prose_  Lesson No. 1, 2, 3 

◘ Poetry_  Lesson No. 1, 2 

 

Supplementary 

 

◘ Lesson No. 1 

 :-ووٹ

پروز کے پڑھے ہوئے اضجبق میں ضے دو وثری پبرے دیے جبئیں گے، ان میں  -(1)

ضے کطی ایک کی تشریح ضیبق و ضجبق کے ضبتھ اردو میں کروی ہوگی۔ مفروضہ ومجر 

 10 ہوں گے۔      ۱۰

 Comprehensiveپروز کے پڑھے ہوئے ہر ضجك کے اخیر میں دیے ہوئے  -(2)

Questions ؍ ضوال کے ۴؍ ضواالت پوچھے جبئیں گے۔ ان میں ضے ۷ میں ضے

  ہوں گے۔ ۸جواثبت اوگریسی میں لکھىے ہوں گے۔ مفروضہ ومجر 

خبلی جگہ )پروز کے پڑھے ہوئے ہر ضجك کے اخیر میں دیگر متفرق ضواالت  -(3)

 ہوں گے۔ ۵میں ضے کوئی ضوال پوچھب جبئے گب۔ مفروضہ ومجر  (کب ثھروب وغیري

        5 

 دیے جبئیں گے۔ ان میں ضے کطی Stanzasپڑھی ہوئی وظموں میں ضے دو  -(4)

 ہوں گے۔ ۱۰ایک کی تشریح مع ضیبق و ضجبق اردو میں کروی ہوگی۔ مفروضہ  ومجر 

       10 

ضپلی میىٹری ریڈر کے پڑھے ہوئے اضجبق کے اخیر میں دیے گئے مشمی  -(5)

ایک ضوال و جواة، دوضرا صحیح متجبدل لکھىب یب )ضواالت وغیري ضے دو ضواالت 

دیے ہوں گے۔ اور دوووں کے جواثبت دیىے ہوں گے۔  (خبلی جگہ پُر کروب وغیري

؍ ہوں گے۔         ۱۲مفروضہ ومجر 

  12 

 ہوں ۵؍ ضطر کی کوئی وظم لکھىب ہوگب جو پرچے میں وہ آئی ہو۔ مفروضہ ومجر ۸ -(6)

  گے۔  
 

 ء سے نافذ۲۰۱۵ انگزیزی جماعِت سادسہ تعلیممقداِر 
 (بزائے ساالنہفزسٹ پیپز)

 



Book English For Class X (U.P. Board) 

 

◘ Prose_  Lesson No. 4, 5, 6 

◘ Poetry_  Lesson No. 3, 4 

supplementary 

 

◘ Lesson No. 2, 3 

 

 :-ووٹ

پروز کے پڑھے ہوئے اضجبق میں ضے دو وثری پبرے دیے جبئیں گے، ان میں  -(1)

ضے کطی ایک کی تشریح ضیبق و ضجبق کے ضبتھ اردو میں کروی ہوگی۔ مفروضہ ومجر 

 10 ہوں گے۔      ۱۰

 Comprehensiveپروز کے پڑھے ہوئے ہر ضجك کے اخیر میں دیے ہوئے  -(2)

Questions ؍ ضوال کے ۴؍ ضواالت پوچھے جبئیں گے۔ ان میں ضے ۷ میں ضے

  ہوں گے۸جواثبت اوگریسی میں لکھىے ہوں گے۔ مفروضہ ومجر 

خبلی جگہ )پروز کے پڑھے ہوئے ہر ضجك کے اخیر میں دیگر متفرق ضواالت  -(3)

 ہوں گے۔ ۵میں ضے کوئی ضوال پوچھب جبئے گب۔ مفروضہ ومجر  (کب ثھروب وغیري

        5 

 دیے جبئیں گے۔ ان میں ضے کطی Stanzasپڑھی ہوئی وظموں میں ضے دو  -(4)

 ہوں گے۔ ۱۰ایک کی تشریح مع ضیبق و ضجبق اردو میں کروی ہوگی۔ مفروضہ  ومجر 

       10 

ضپلی میىٹری ریڈر کے پڑھے ہوئے اضجبق کے اخیر میں دیے گئے مشمی  -(5)

ایک ضوال و جواة، دوضرا صحیح متجبدل لکھىب یب )ضواالت وغیري ضے دو ضواالت 

دیے ہوں گے۔ اور دوووں کے جواثبت دیىے ہوں گے۔  (خبلی جگہ پُر کروب وغیري

؍ ہوں گے۔         ۱۲مفروضہ ومجر 

  12 

 ہوں ۵؍ ضطر کی کوئی وظم لکھىب ہوگب جو پرچے میں وہ آئی ہو۔ مفروضہ ومجر ۸ -(6)

 5 گے۔  

 

 

 

 

 

 



 وصبة اوگریسی ضکىڈ پیپر  جمبعت ضبدضہ  ثرائے شش مبھی
 

English-II   Sadesa   2015       Onwards 

Book-English For Class x (U.P. Board) 
 

Grammar     (20) 
 

Lesson. No.1 The Sentence : Types 

Lesson. No.2 Parts of the sentence 

Lesson. No.3 The Verbs (Transitive & Intransitive) 

Lesson. No.4 Primary Auxiliaries (Be, Have, Do) 

Lesson. No.5 Modal Auxiliaries 

Lesson. No.6 Negative Sentences 

Lesson. No.7 Interrogative Sentences 
 

Translation    (10) 
  

Lesson. No.1 to  Lesson. No.6  
  

 (Unseen Passage)    (05) 
 

Ex. No. 1 to 10 
  

Application & Letter Writing  (05) 
 

Letter No. 1 to 5 

Application No. 1 to 5  
 

Essays       (10) 
 

(Long Composition) :  

The Principal of Your College,  Your Favourite 

Teacher 

Your Favourite Leader ,   My Village 

  My College,     Your Favourite Book 

  My Best Friend 
 

  
 

 
  

 



 

 وصبة اوگریسی ضکىڈ پیپر  جمبعت ضبدضہ  ثرائے ضبالوہ
 

English-II   Sadesa   2015    Onwards 

Book-English For Class x (U.P. Board) 
 

Grammar     (20) 
 

Lesson. No.8 Tenses : Form an Uses 

Lesson. No.9 The Passive Voice 

Lesson. No.10 The Parts of Speech 

Lesson. No.11 Indirect or Reported Speech 

Lesson. No.12 Clauses  

Lesson. No.13 Word Formation 

Lesson. No.14 Punctuation & Spelling 
 

Translation    (10) 
  

Lesson. No.7 to  Lesson. No.12  
  

 (Unseen Passage)    (05) 
 

Ex. No. 11 to 20 
  

Application & Letter Writing  (05) 
 

Letter No. 6 to 11 

Application No. 6 to 10 
 

Essays       (10) 
 

(Long Composition) :  

(16) Visit to a Historical Place  (17) Your Favourite 

Festival 

(18) My Favourite Hobby,  (25) Prize Distribution 

Function 

(26) Your Favourite Game   (29) The News Papers 

(35)Pollution 

   
 

 



 
 ء سے نافذ۲۰۱۶ انگزیزی جماعِت سابعہ تعلیممقداِر 

 (بزائے ششماہیفزسٹ پیپز)
 

 

مصىف ۔ایص پی (یوپی ثورڈ گیبرہویں جمبعت کی اوگریسی)English For Class XIکتبة۔

 گپتب۔

Prose 

 

 (۳ تب ضجك ومجر ۱ضجك ومجر )پروز

Poetry (۵ تب ضجك ومجر ۱ضجك ومجر )پوئٹری 

The light of Asia  ضطر  ومجر -  تب– ۱ضطر ومجر )دی الئٹ آف ایشیب

  [۵تب۱ضوال ومجر](۱۵۰

Short Stories  ۱،۲شبرٹ اضٹوریسضجك ومجر 

 :-ووٹ
پروز کے پڑھے ہوئے اضجبق میں ضے دیے گئے دو التجبضبت میں ضے کطی  -(1)

 ؍ ہوں گے۱۰ایک کی تشریح مع ضیبق و ضجبق اردو میں کروی ہوگی، مفروضہ ومجر 
 میں (Stanzas)پوئٹری میں پڑھی ہوئی وظموں میں ضے دیے گئےدو ٹکڑوں  -(2)

؍ ۱۰ضے کطی ایک کی تشریح مع ضیبق و ضجبق اردو میں کروی ہوگی۔ مفروضہ ومجر 
 ہوں گے۔

؍ ضواالت دیے ہوں گے۔ ان ۳؍ یب ۲الئٹ آف ایشیب کے پڑھے ہوئے اضجبق ضے  -(3)
؍ لفظوں میں لکھىب ۳۰میں ضے کطی ایک کب تفصیلی جواة اوگریسی میں کم از کم 

 ؍ ہوں گے۔۴ہوگب۔ مفروضہ ومجر 
؍ ضواالت ہوں گے جه ۷شبرٹ اضٹوریس کے پڑھے ہوئے اضجبق ضے کم از کم  -(4)

 ؍ ہوں گے۔۸؍ کےجواثبت مختصراً لکھىے ہوں گے۔ مفروضہ ومجر ۴میں ضے 
 Central)پوئٹری کی پڑھی ہوئی وظموں میں ضے کطی ایک کب مرکسی خیبل  -(5)

Idea) ؍ ہوں گے۔۵ اوگریسی میں لکھىب ہوگب۔ مفروضہ ومجر 
پروز ضے دو یب تیه ضواالت کتبة کے ہر ضجك کے اخیر میں دیے گئے  -(6)

Exercise کے طرز پر پوچھے  (محبوري ، خبلی جگہوں کب ثھروب وغیري) کے ضواالت
 ؍ ہوں گے۔۸جب ضکتے ہیں۔ مفروضہ ومجر 

(7)- Figures of Speech ؍ ہوں ۵ ضے ایک ضوال ہوگب۔ جص کے مفروضہ ومجر
 گے

 
 ء سے نافذ۲۰۱۶ انگزیزی جماعِت سابعہ تعلیممقداِر 

 (بزائے ساالنہفزسٹ پیپز)
 



مصىف ۔ایص پی (یوپی ثورڈ گیبرہویں جمبعت کی اوگریسی)English For Class XIکتبة۔

 گپتب۔

Prose (۷،۵،۴ضجك ومجر)پروز 

Poetry (۱۰تب ضجك ومجر ۶ضجك ومجر )پوئٹری 

The light of Asia  تب–۱۵۱ضطر ومجر )دی الئٹ آف ایشیب  -

 (۳۰۰ضطر  ومجر 

 (۱۰ضوال ومجر-  تب– ۶ضوال ومجر )
Short Stories  ۳،۴شبرٹ اضٹوریسضجك ومجر 

 :-ووٹ
پروز کے پڑھے ہوئے اضجبق میں ضے دیے گئے دو التجبضبت میں ضے کطی  -(1)

 ؍ ہوں گے۱۰ایک کی تشریح مع ضیبق و ضجبق اردو میں کروی ہوگی، مفروضہ ومجر 
 میں (Stanzas)پوئٹری میں پڑھی ہوئی وظموں میں ضے دیے گئےدو ٹکڑوں  -(2)

؍ ۱۰ضے کطی ایک کی تشریح مع ضیبق و ضجبق اردو میں کروی ہوگی۔ مفروضہ ومجر 
 ہوں گے۔

؍ ضواالت دیے ہوں گے۔ ان ۳؍ یب ۲الئٹ آف ایشیب کے پڑھے ہوئے اضجبق ضے  -(3)
؍ لفظوں میں لکھىب ۳۰میں ضے کطی ایک کب تفصیلی جواة اوگریسی میں کم از کم 

 ؍ ہوں گے۔۴ہوگب۔ مفروضہ ومجر 
؍ ضواالت ہوں گے جه ۷شبرٹ اضٹوریس کے پڑھے ہوئے اضجبق ضے کم از کم  -(4)

 ؍ ہوں گے۔۸؍ کےجواثبت مختصراً لکھىے ہوں گے۔ مفروضہ ومجر ۴میں ضے 
 Central)پوئٹری کی پڑھی ہوئی وظموں میں ضے کطی ایک کب مرکسی خیبل  -(5)

Idea) ؍ ہوں گے۔۵ اوگریسی میں لکھىب ہوگب۔ مفروضہ ومجر 
پروز ضے دو یب تیه ضواالت کتبة کے ہر ضجك کے اخیر میں دیے گئے  -(6)

Exercise کے طرز پر پوچھے  (محبوري ، خبلی جگہوں کب ثھروب وغیري) کے ضواالت
 ؍ ہوں گے۔۸جب ضکتے ہیں۔ مفروضہ ومجر 

(7)- Figures of Speech ؍ ہوں ۵ ضے ایک ضوال ہوگب۔ جص کے مفروضہ ومجر
 گے۔

 
 
 
 

 ممذاِر تعلیم  اوگریسی ضکىڈ پیپر  جمبعت ضبثعہ ثرائے ششمبہی
 

English-II For Six Monthly  Sabia   2016   Onwards 

Book-Kaka Five In OneClass.XI By S.P. Gupta کاکا فائیو اِن َون: کتاب  بزاےگیارہویںجماعت۔  

Part (i)   Grammar  
 

Lesson. No.2 Direct & Indirect Speech     03 
 Assertive Sentence کب Indirectثىبوب   
Lesson. No.3 Synthesis  of Sentences      02 
   To combine simple sentences into simple sentence (By using a 

participle, By using an infinitive ,By using a preposition with a noun or gerund, 



By using noun or phrase in apposition.)       

     

Lesson. No.4 Transformation.       02 
   Use and removal of Adverb “Too”. 

   Interchange of one part of  speech for another.    

Lesson. No.5 Syntax.         02 
   Syntax of Nouns, Syntax of Pronouns.    

Lesson. No.6 Idioms & Phrases.       02 
   Idiom No. 1 to Idiom No. 125    

Lesson. No.7 Vocabulary. 

(i) Antonyms – Part A,B,C,D,E,F   02 

(ii) Synonyms – List I & List II    02 
 

Part (ii)   Translation 
  

Urdu to English  Lesson No. 8to 20     10 

English to Urdu  Exercise No.6 to 20(Passages for Hindi Translation)05 
  

Part (iii)  Unseen Passage 
 

Ex. No. 7 to 14          05 
  

Part (iv)   Letter Writing 
 

Letter No. 1 to 5          05 
Part (v)    Essay Writing 

(i) Science is a Good Servant but a Bad Master.(ii) Importance of 

Computer Today.(iii) ANational Festival.(iv) My Hobby. 

(v) Your Idea of A Happy Family.(vi) The Book That I like most. 10 
 

 ممذاِر تعلیم  اوگریسی ضکىڈ پیپر  جمبعت ضبثعہ  ثرائے ضبالوہ
 

English-II  For Annual Sabia   2016    Onwards 

Book-Kaka Five In OneClass.XI By S.P. Gupta کاکا فائیو اِن َون: کتاب  بزاےگیارہویںجماعت۔  

Part (i)   Grammar  
 

Lesson. No.2 Direct & Indirect Speech     03 
 Interrogative, Imperative and exclamatory sentences کبIndirectثىبوب  
Lesson. No.3 Synthesis  of Sentences      02 
   The combine simple sentences into simple sentence (By using 

an adverb oradverbial phrase,by using the nominative absolute, by using an 

adjective and by using  aconjunction.)  



Lesson. No.4 Transformation.       02 
   Interchange of Degree of Comparison. 

   Interchange of Active Voice and Passive Voice.  

Lesson. No.5 Syntax.         02 
   Syntax of Adjectives, Syntax of Articles.    

Lesson. No.6 Idioms & Phrases.       02 
   Idiom No. 126 to Idiom No. 192    
Lesson. No.7 Vocabulary. 

(i) Antonyms – Part G,H,I,J,K,L   02 

(ii) Synonyms – List III & List IV   02 
 

Part (ii)   Translation 
  

Urdu to English  Lesson No. 21 to 33     10 

English to Urdu Exercise No.21 to 35(Passages for Hindi Translation)05 
  

Part (iii)  Unseen Passage 
 

Ex. No. 15 to 22          05 

Part (iv)   Letter Writing 
 

Letter No. 06 to 10          05 

Part (v)    Essay Writing 
 

(i) A Visit to  Place of Historical Importance.(ii) My FavouriteTeacher. 

(iii) If I were the Minister of Education.(iv) The Need of Discipline in Life.  

(v) Importance of Tree Planting.(vi) News Papers and their Importance.10 

ء سے ۲۰۱۵ (فضیلت) انگزیزی جماعِت ثامنہتعلیممقداِر 
 نافذ

 (بزائے ششماہیفزسٹ پیپز)
 

 

Intermediate English Prose 

(S.P. Gupta) 
تب ۷ضجك ومجر)اوٹر میڈیٹ اوگلش پروز: کتبة

 (۸ضجك ومجر
Intermediate English Poetry 

(S.P. Gupta) 

 

ضجك ومجر )اوٹر میڈیٹ اوگلش پوئٹری: کتبة

 (۱۵تب ضجك ومجر ۱۱

The light of Asia  تب– ۳۰۱ضطر ومجر )دی الئٹ آف ایشیب  -



 (۳۵۰ضطر  ومجر 

 (۱۵ضوال ومجر-  تب– ۱۱ضوال ومجر )
Intermediate English Short Stories 

(S.P. Gupta) 
ضجك )اوٹر میڈیٹ اوگلش شبرٹ اضٹوریس: کتبة

 (۶تب ضجك ومجر ۵ومجر 

 :-ووٹ
پروز کے پڑھے ہوئے اضجبق میں ضے دیے گئے دو التجبضبت میں ضے کطی  -(1)

 ؍ ہوں گے۱۰ایک کی تشریح مع ضیبق و ضجبق اردو میں کروی ہوگی، مفروضہ ومجر 
 میں (Stanzas)پوئٹری میں پڑھی ہوئی وظموں میں ضے دیے گئےدو ٹکڑوں  -(2)

؍ ۱۰ضے کطی ایک کی تشریح مع ضیبق و ضجبق اردو میں کروی ہوگی۔ مفروضہ ومجر 
 ہوں گے۔

؍ ضواالت دیے ہوں گے۔ ان ۳؍ یب ۲الئٹ آف ایشیب کے پڑھے ہوئے اضجبق ضے  -(3)
؍ لفظوں میں لکھىب ۳۰میں ضے کطی ایک کب تفصیلی جواة اوگریسی میں کم از کم 

 ؍ ہوں گے۔۴ہوگب۔ مفروضہ ومجر 
؍ ضواالت ہوں گے جه ۷شبرٹ اضٹوریس کے پڑھے ہوئے اضجبق ضے کم از کم  -(4)

 ؍ ہوں گے۔۸؍ کےجواثبت مختصراً لکھىے ہوں گے۔ مفروضہ ومجر ۴میں ضے 
 Central)پوئٹری کی پڑھی ہوئی وظموں میں ضے کطی ایک کب مرکسی خیبل  -(5)

Idea) ؍ ہوں گے۔۵ اوگریسی میں لکھىب ہوگب۔ مفروضہ ومجر 
پروز ضے دو یب تیه ضواالت کتبة کے ہر ضجك کے اخیر میں دیے گئے  -(6)

Exercise کے طرز پر پوچھے  (محبوري ، خبلی جگہوں کب ثھروب وغیري) کے ضواالت
 ؍ ہوں گے۔۸جب ضکتے ہیں۔ مفروضہ ومجر 

(7)- Figures of Speech ؍ ہوں ۵ ضے ایک ضوال ہوگب۔ جص کے مفروضہ ومجر
 گے۔

 
ء سے ۲۰۱۵ (فضیلت) انگزیزی جماعِت ثامنہتعلیممقداِر 

 نافذ
 (بزائے ساالنہفزسٹ پیپز)

 

 

Intermediate English Prose 

(S.P. Gupta) 
ضجك )اوٹر میڈیٹ اوگلش پروز: کتبة

 (۱۳تب ضجك ومجر ۱۲ومجر
Intermediate English Poetry 

(S.P. Gupta) 

 

ضجك ومجر )اوٹر میڈیٹ اوگلش پوئٹری: کتبة

 (۲۰تب ضجك ومجر ۱۶

The light of Asia  تب–۴۵۱ضطر ومجر )دی الئٹ آف ایشیب  -

 (۵۹۰ضطر  ومجر 

 (۲۰ضوال ومجر-  تب–۱۶ضوال ومجر )
Intermediate English Short Stories 

(S.P. Gupta) 
ضجك )اوٹر میڈیٹ اوگلش شبرٹ اضٹوریس: کتبة

 (۸تب ضجك ومجر ۷ومجر 

 :-ووٹ



پروز کے پڑھے ہوئے اضجبق میں ضے دیے گئے دو التجبضبت میں ضے کطی  -(1)
 ؍ ہوں گے۱۰ایک کی تشریح مع ضیبق و ضجبق اردو میں کروی ہوگی، مفروضہ ومجر 

 میں (Stanzas)پوئٹری میں پڑھی ہوئی وظموں میں ضے دیے گئےدو ٹکڑوں  -(2)
؍ ۱۰ضے کطی ایک کی تشریح مع ضیبق و ضجبق اردو میں کروی ہوگی۔ مفروضہ ومجر 

 ہوں گے۔
؍ ضواالت دیے ہوں گے۔ ان ۳؍ یب ۲الئٹ آف ایشیب کے پڑھے ہوئے اضجبق ضے  -(3)

؍ لفظوں میں لکھىب ۳۰میں ضے کطی ایک کب تفصیلی جواة اوگریسی میں کم از کم 
 ؍ ہوں گے۔۴ہوگب۔ مفروضہ ومجر 

؍ ضواالت ہوں گے جه ۷شبرٹ اضٹوریس کے پڑھے ہوئے اضجبق ضے کم از کم  -(4)
 ؍ ہوں گے۔۸؍ کےجواثبت مختصراً لکھىے ہوں گے۔ مفروضہ ومجر ۴میں ضے 

 Central)پوئٹری کی پڑھی ہوئی وظموں میں ضے کطی ایک کب مرکسی خیبل  -(5)
Idea) ؍ ہوں گے۔۵ اوگریسی میں لکھىب ہوگب۔ مفروضہ ومجر 

پروز ضے دو یب تیه ضواالت کتبة کے ہر ضجك کے اخیر میں دیے گئے  -(6)
Exercise کے طرز پر پوچھے  (محبوري ، خبلی جگہوں کب ثھروب وغیري) کے ضواالت

 ؍ ہوں گے۔۸جب ضکتے ہیں۔ مفروضہ ومجر 
(7)- Figures of Speech ؍ ہوں ۵ ضے ایک ضوال ہوگب۔ جص کے مفروضہ ومجر

 گے۔
 

 

 

 ممذاِر تعلیم  اوگریسی ضکىڈ پیپر  جمبعت فضیلت  ثرائے ششمبہی
 

English-II For Six Monthly  Fazeelat   2015    Onwards 

Book - Kaka Five In One By S.P. Gupta    کاکا فائیو اِن : کتاب

 َون

Part (i)   Grammar  
 

Lesson. No.1 Direct & Indirect Speech     03 
 Assertive Sentence کب Indirectثىبوب   
Lesson. No.2 Synthesis         02 
   To combine simple sentences into One complex sentences. 

Lesson. No.3 Transformation.       02 
   Interchange of Affirmative and Negative Sentences. 

Interchange of exclamatory and assertive sentences. 

Interchange of one part of speech for another. 

Conversion of simple sentence to compound sentence. 

   Conversion ofcompound sentence to simple sentence. 

Lesson. No.4 Syntax.         02 
   Syntax of Verbs, Syntax of Non-finites.    

Lesson. No.5 Idioms & Phrases.       02 
   Phrasal verb from  No. 1 to No. 102    

Lesson. No.6 Vocabulary. 



(i) One word substitution No. 1 to 69   02 

(ii) Homophones No 1 to 63    02 

Part (ii)   Translation 
  

Urdu to English  Ex. No. 13 to 22     10 

English to Urdu  Ex. No. 31 to 40     05 
  

Part (iii)  (Unseen Passage) 
Ex. No. 16 to 26          05 

Part (iv)   Letter Writing 
 

Letter No. 11 to 16          05 

Part (v)    Essay Writing 
(i) An ideal family.(ii) Your duty as a citizen of India. (iii) Importance of 

games and sports.(iv) The problem of unemployment in India. (v) The 

importance of national integration. (vi) Your favourite game.  10 
 

 ممذاِر تعلیم  اوگریسی ضکىڈ پیپر  جمبعت فضیلت  ثرائے ضبالوہ
 

English-II  For Annual Fazeelat   2015    Onwards 

Book- Kaka Five In One By S.P. Gupta    کاکا فائیو اِن : کتاب

 َون

Part (i)   Grammar  
 

Lesson. No.1 Direct & Indirect Speech     03 
 Interrogative, Imperative and exclamatory sentences کبIndirectثىبوب  
Lesson. No.2 Synthesis         02 
   To combine simple sentences into one compound sentence. 

Lesson. No.3 Transformation.       02 
   Conversion of simple sentence to Complex sentence. 

Conversion of Complex sentence to simple sentence. 

Conversion of Compound sentence to Complex sentence. 

Conversion ofComplex sentence to Compound sentence. 

Lesson. No.4 Syntax.         02 
   Syntax of Adverbs, Syntax of Preposition.  

Syntax of Conjunction   
Lesson. No.5 Idioms & Phrases.       02 
   Phrasal verb from  No. 103 to No. 178    

Lesson. No.6 Vocabulary. 



(i) One word substitution No. 70 to 138  02 

(ii) Homophones No 64 to 125    02 

Part (ii)   Translation 
Urdu to English  Ex. No. 23 to 32     10 

English to Urdu  Exercise No.41 to 50     05 

Part (iii)  (Unseen Passage) 
 

Ex. No. 27 to 37          05 

Part (iv)   Letter Writing 
Letter No. 17 to 23          05 

Part (v)    Essay Writing 
(i) Students Indiscipline.(ii) Health is wealth. (iii) Money-Its uses and 

abuses. 

(iv) Reforms in educational system of India.  (v) The place of women in 

India today.(vi) Pollution problem in India.       

             10 


