
 
Aims 
This course acts as a foundation for the following semesters. The course aims to help 
the students increase their proficiency in Pakistan Studies by enhancing their 
knowledge in the subject. 
Objectives 

 Understand the distinction of ideological basis of Pakistan and Muslim 
nationalism 

  Acquaint the past and present geographical and social environment. 
 Build social competence by providing effective and efficient strategies for the 

learning of varied topics. 
Syllabus 

 
۔ نظریہ پاکستان                                                                                                          ٢  

(الف) تعریف و توضیع                                                                                        
اقبال اور قائداعظم کے ارشادت کی روشنی میں۔                               (ب) نظریہ پاکستان             

۔ نظریہ پاکستان کا تاریخی پہلو:                                                             ٢  
                ۔ ملی اصالحی تحریکیں ( شیخ احمد سر ہندی ، شاه ولی  اور مابعد۔                       ١
۔ تعلیمی کوششیں ( علی گڑھ ، دیوبند ، ندوه، انجمن حمایت اسالم اور دیگر مقامی تعلیمی ادارے، سندھ مدرسہ، اسالمیہ کالج،  ٢

 پیشاور)
     ۔ سیاسی جدوجہد                                                                                                    ٣

(الف) آئینی اصالحات اور مسلمان، جدا گانہ انتخاب۔                                                           
 (ب) تحریک خالفت۔                                                                                  

                                                 ۔ تحریک پاکستان:                            ٣
۔ مسلم قومیت، دو قومی نظریہ کا ارتقاء                                                                                    ١  
                                        ۔ ہندوستان کی آزادی کا مسئلہ اور مسلمان۔                                          ٢
    ۔ عالمہ اقبال کا خطبہ الہ آباد۔                                                                                             ٣

                                ۔ چوھدری رحمت علی اور پاکستان نیشنل موومنٹ۔                                          
ء اور کانگرس حکومتوں کا روایہ۔                                                                       ١٩٣۔ انتخابات ۵  
                        ۔ قرارداد پاکستان۔                                                                                       ٦

١٩۔  ء کے انتخابات انتقال ااقتدار۔                                                                                        ٦  
۔ قیام پاکستان ، ابتدئی مشکالت و اہم واقعات:                                               

:                                                                               ۔ ارض پاکستان۵    
۔ جغرافیائی وحدت، محل وقوع جغرافیائی اہمیت، دیہی و شہری عالقے۔                                              ١     
                                                              ۔ قدرتی وسائل                                               ٢ 

۔ زراعت۔                                                                                                                 ٣  
                                                    ۔ صنعت                                                                

۔ افرادی قوت (تعلیم)۔                                                                                   ۵  
۔ پاکستان اور عالم اسالم:                                                                    ٦  

 

 
 
 
B.Ed(4 Years) Elementary Education  

 
 

Code Subject Title Cr. Hrs Semester 
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Year Discipline 
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Books Recommend:  
Relevant portions of the following books: 

 عالمہ اقبال کے پچاس اشعار از کتاب ’’ صد شعر اقبال‘‘ آف صوفی غالم مصطفٰے تبسم  ۔
 علالمہ اقبال کے پچاس منتخب اشعار 

 از ’’ صد شعر اقبال‘‘ 
 زندگی  دل  کی  ناصبوری  ہے ۔ عمل:               ١

 آه  وه  دل  کہ  ناصبور  نہیں     
 اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے م:        عا۔ فیض 26

 روسی فنا ہوا، حبشی کو دوام ہے  
۔ تہذیب مغرب:     ٢
 

برا  نہ  مان، ذار آزما  کہ  دیکھ  اسے                     
فرنگ  دل کی  خرابی، خرد کی معموری                

 حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے  ۔ حفاظت:           ٢
 اگر کانٹے میں ہو خوے حریری 

 رنگین ہے داستان حرم      غریب و ساده۔ داستان حرم:      ٣
 نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل     

 نو مید نہ ہو ان سے اے رھبر  فرزانہ ۔ صالحیت:         ٢٨
 کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راھی 

ہر اک مقام سے آگے نکل گیا مہ نور                      ۔ حرکت:             
 کمال کس کو میسر ہوا ہے بے تگ و دو              

 جمیل تر ہیں گل و ال لہ فیض سے اس کے۔ شاعر:             ٢٩
 نگاه شاعر رنگیں نوا میں ہے جادو 

۔ مومن ایک ۵
طاقت:           عظیم

 زو کا کوئی اندازه کر سکتا ہے اس کے زوربا
 نگاه مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں  

 مرد خدا کا عمل، عشق سے صاحب فروغ  ۔ اصل حیات:       ٣٠
 عشق اصل ہے حیات، موت ہے اس پر حرام

فطرت اور  ۔6
     خودی:            

 فطرت کو دکھایا بھی ہے دیکھا بھی ہے تونے 
 آئینہ  فطرت  میں  دکھا  اپنی  خودی  بھی  

۔ مسلمان کا  ٣١
نصب العین:            

 نہ تو زمیں کے لئے ہے نہ آسمان کے لئے  
 جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے

مسلماں کے لہو میں ہے سلیقہ دلنوازی کا                ۔ اسالمی تہذیب:   
 مروت حسن عالمگیر ہے مردان غازی کا 

 یہئ زمانہ حاضر کی کائنات ہے کیا ۔ لیا زمانہ:        ۔ 32
 دماغ روشن و دل تیره و نگہہ بے باک  

۔ علم اور فقر:      ٨
 

 عقل و خردعلم کا مقصود ہے پاکی 
 فقر کا مقصود ہے عفت قلب و نگاه

 ڈھونڈنے واال ستاروں کی گزر گاھوں کا۔ جدید تمدن:       ٣٣
 اپنے افکار کی منزل کا سفر کر نہ سکا

۔ انسانی عظمت:   ٩
 

 وه بحر ہے آدمی کہ جس کا 
 ہر قطره ہے بحر بے کراں 

۔ قلب و نظر کی ٣
حفاظت:                 

 ر کا سفینہ سنبھال لر لے جا  دل و نظ
 مہ و ستاره ہیں بحر وجود میں گرداب 

۔ اخوت:           ١٠
 

 ہوس نے کردیا ہے ٹکڑے نوع انسان کو 
 اخوت کا یاں ہوجا، محبت کی زبان ہوجا

 یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاہد        ۔ کائنات:      ٣۵
 کہ آرھی ہے دمادم صدائے کن فیکوں 

۔ انسان اور  ١١
فطرت :                

 تر شناس کیا جائے ترے مقام کو اخ
 کہ خاک زنده ہے تو، تابع ستاره نہیں  

 میرے لیے ہے فقط  زور حیدری کافی   ۔ قوت:              ٣٦
 ترے نصیب فالطوں کی تیزی ادراک 

۔ خود شناس:    ١٢
 

 غلط زکر ہے تری چشم نیم باز اب تک 
 ترا وجود ترے واسطے ہے راز اب تک 

 خودی کا سر نہاں ال الہ اال هللا  ۔ توحید:             ٣
 خودی ہے تیغ، فساں ال الہ اال هللا

۔ اسالم:            ١٣
 

 نخل  اسالم  نمونہ  ہے  برو  مندی  کا 
 پھل ہے یہ سینکڑوں صدیوں کی چمن بندی کا

 ہمت عالی تو دریا بھی نہیں کرتی قبول  ۔ ہمت:               ٣٨
 غنچہ ساں غافل ترے دامن میں شبنم کب تلک

۔ زندگی:           ١
 

 برتر از  اندیشہ  سود  و  زیان  ہے  زندگی 
 ی تسلیم جاں ہے زندگی ہے کبھی جاں اور کبھ

 ہر لحظہ نیا طور، نئی برق تجلی ۔ شوق:             ٣٩
 هللا کرے مرحلہ شوق نہ ہو طے

۔ مسلمان کی  ١۵
عظمت:                 

 ا سوا هللا کے لئے آگ ہے تکبیر تری  م
 تو مسلماں ہے تو تقدیر ہے تدبیر تری 

 کر کماالت روسی و عطا  ذمقام کر و فکر:      ذ۔ ٠
 مقام فکر مقاالت بو علی سینا

 جو  ہر  مرد  جاں  ہوتا  ہے   منِت  غیر  ۔ عورت:          ١٦
 غیر نے ہاتھ میں ہے جو ہر عورت کی نمود 

 ناوک ہے مسلماں،ھلف اس کا ثریا  ۔ معراج:           ١
 ہے سر سرا پرده جاں، نکتہ معراج

۔ محنت:           ١
 

 ہیں عقده کشا یہ خار صحرا  
 کم  کر  گلہ  برھنہ  پائی

۔ عصر حاضر کا  ٢
مسلماں:                 

 ج ان کے عمل کا انداز  تن بہ تقدیر ہے آ 
 تھی نہاں جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر

۔ دان و  ١٨
سیاست:               

 

 یسہ اعجاز ہے ایک صحرا نشیں کا 
 بشیری  ہے  آئینہ  دار  نذیسری 

 ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے ۔ قائد:                ٣
 بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیده ور پیدا

۔ امروز و ١٩
فردا:                    

 

 مہ  فردا ہنگاوه  قوم  نہیں  الئق  
 جسں قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے  

 تو عرب ہو یا عجم ہو، ترا ال الہ اال۔ دل:                 
 لغت غریب، جب تک ترا دل نہ دے گواہی

خودی:           ۔ ٢٠
 

 مہ و ستاره، مثال شراره، یک دو نذس 
 مئے خودی کا ابد تک سرور رہتا ہے 

 سیزه  کار رہا ہے ازل سے  تا امروز ۔ کفر و اسالم:     ۵
 چراغ مصطفوی سے شرار بولہبی

۔ خرد اور ٢١
جنون:                  

 

 خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں  
 مرے موال مجھے صاحب جنوں کر

 حقیقت ابدی ہے مقام شبیری۔ حق و صداقت:   ٦
 بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی

۔ قرآن:             ٢٢
 

 قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلماں  
 هللا کرے تجھ کو عطا جدت کردار  

۔ اسالمی  
تہزیب:                  

 مٹایا قیصر و کسری کے استبداد کو جس نے 
 وه کیا تھا عدل حیدر، فقر بوذر، صدق سلمانی 

۔ قوم کی غلطی  ٢٣
نا قابل معافی:        

 فطرت افراد سے اغماض بھی کرلیتی ہے 
 کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف 

 آئین نو سے ڈرنا طرز کہن پہ اڑنا  ۔ آئین نو:           ٨
 منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی

۔ بے یقینی:      ٢
 

 سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار
 غالمی سے بہتر ہے بے یقینی 

 چمن میں تلخ نوائی مری گوارا کر ۔ تلخ نوائی:        ٩
 کہ زہر بھی کرتا ہے کار قریاقی 

۔ ال الہ اال هللا:    ٢۵
 

 وه ملت، روح جس کی ال سے آگے بڑھ نہیں سکتی 
 اس  ملت  کا  پیمانہ    یقیں  جانو،  ہوا  لبریز

 کوه شگاف تیری ضرب، تجھ سے کشاد شرق و غرب  ۔ ضرب مومن:    ۵٠
 تیغ حالل کی طرح، عیش نیام سے گزر 
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