Urdu Writing Examples
Level

Description of Level

Example

Level 1
Novice-Low

At this level, I am able to create individual words that
have no extended meaning. I can share some simple
vocabulary, which deals with the
prompt/task/situation, but I tend to struggle to
connect those words to create meaning

نوجوانوں جب دوستوں کے تاالش کرتےے

Level 2
Novice-Mid

At this level, I am beginning to develop the ability to
create meaning by grammatically connecting words.
Specifically, I can connect some basic subjects and
verbs or verbs and objects, but I may be inconsistent
at doing this. I am often limited in my vocabulary to
Novice level topics that I experience in my every-day
life or that I have recently learned.

ٹی و ی سے بچوں پر اشر پر تا ہے۔ وقت ٹی و ى پ رھتے یں

Level 3
Novice-High

At this level, I can create simple sentences with very
basic grammatical control and accuracy. There are
often errors in my responses, while at the same time I
might have good control with some very simple
structures and functions of the language that I have
just learned or studied. At the Novice levels, errors
are expected as I try to create simple sentences.
Generally, the sentences that I am able to create are
very basic and simple with few, if any, added details.

طی وی دیکھنا اور ویدیو گیم کھیلنا کوی بری بات نهین۔ اج کل کا زمانہ
نیا زمانھ ے۔

Level 4
IntermediateLow

At this level, I can create simple sentences with some
added detail; such sentences help create VARIETY.
At the Intermediate Low level, simple sentences are
enhanced by use of prepositional phrases, helping
verb usage, as well as some adverbs and a variety of
adjectives. I generally create independent sentences
(ideas) that can be moved around without affecting
the overall meaning of the response. There are still a
number of errors in my response, but I have fairly
good control of more basic sentences. I am feeling
more confident in using different structures and
expanding vocabulary and taking more risks with my
responses.

 ٹی وی دیھکنا وقت ضیا ہع-ٹی وی بـچوں پر اچھے اور برے اثرات ڈالتا ہے
- وہ وقت پر کھا نا نہیں کھا پاتے- بـچے وقت پر کام نہیں کر پا تے-کرتا یے
 زیادہ توی- ٹی وی سے نظر کمزور یوتی ہے-امی اور ابو پریشان ہوتے ہیں
دیھکنا اچھی عادت نہیں ہے-

Level 5
IntermediateMid

At this level, I can now create enough language to
show groupings of ideas. My thoughts are loosely
connected and cannot be moved around without
affecting meaning. I can also create a few sentences
with complexity and am able to use some transition
words. I am also able to use more than just simple
present tense, but often make mistakes when I try to
use other tenses. My vocabulary use is expanding and
I am able to use more than the usual, high frequency
or most common vocabulary. I feel that I am able to
create new language on my own and communicate
my everyday needs without too much difficulty.

ٹی وی دیکھنے کا ایک نقصان یہ ہے کہ یہ بچوں کی بینائی کو کمزور
 لیکن ساتھ ہی بچوں کے لیے ٹی وی دیکھنا اور ویڈیو گیمز، کرتا ہے
کھیلنا بھی آرام دہ ہے اور بچوں کو محتاط رہنا چاہیے کہ وہ ویڈیو گیمز
نہ کھیلیں۔ بہت زیادہ ویڈیو گیمز بچوں کے جسم میں بیماری کا سبب بن
سکتے ہیں۔ کیونکہ وہ زیادہ حرکت نہیں کرتے اور ویڈیو گیمز اسکول اور
گھر میں اپنی توجہ ضائع کرتے ہیں۔

Level

Example

Description of Level

ٹی وی دیکھنے اور ویڈیو گیم کھیلنے کے بہت سے فاءدے اور نقصانات
ہیں -ٹی وی دیکھنے اور ویڈیو گیم کھیلنے سے بچے بہت سی نئ چیزیں
سیکھتے ۂیں -ان کو بہت سی نئ معلومات ملتی ہیں اور یۂ بچوں کی
پسندیدہ تفریح ہے مگر اس کے بہت سے نقصانات بھی ہیں -بچے سارا دن
ٹی وی دیکھتے ہیں اور ویڈیو گیم کھیلتے ہیں اور پڑھائ کو وقت نہیں
دیتے ،رات کو دیر سے سوتے ہیں اور صبح دیر سے اٹھتے ہیں -کالس میں
بھی دیھان نہیں دیتے جسکی وجہ سے وہ امتحانات میں فیل ہو جاتے
ہیں -بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سارا سارا دن ٹی وی دیکھنے کی وجہ سے
بچوں کی نظر کمزور ہو جاتی ہے -بچے باہر جا کر نہیں کھیلتے جسکی
وجہ سے انکی جسمانی ورزش نہیں ہوتی اور بچے بیمار رہتے ہیں -صحت
مند رہنے کے لیے جسمانی ورزش کی اشد ضرورت ہے -بچوں کو چاہیے کہ
وہ کچھ دیر ٹی وی دیکھیں اور ویڈیو گیم کھیلیں ،پڑھائ پر توجہ دیں،
رات کو وقت پر سویں ،صبح وقت پر اٹھیں ،صبح کی سیر کو جایں ،کالس
میں پوری توجہ دیں اور اچھے نمبروں سے پاس ہوں ے

At this level, I have good control of the language and
feel quite confident about an increasing range of
topics. There are still some occasional errors in my
language production, but that does not hinder my
ability to communicate what I need to share. I can use
circumlocution to explain or describe things for
which I do not know specific vocabulary or
structures. I can understand and use different time
frames and am just beginning to develop the ability to
switch most time frames with accuracy. I can use
transition words and concepts with some ease. My
language has a more natural flow, but I still may have
some unnatural pauses or hesitations.

Level 6
IntermediateHigh

آج کل  ،بچے ٹی وی اور ویڈیو گیمز جیسی بہت سی چیزیں استعمال
کرتے ہیں۔ ایک طرح سے جو ان کے لیے بھی اچھا ہے کیونکہ ٹی وی پر
بچے کپاس اور دیگر چیزوں کے ذریعے ادب اور نئی چیزوں کے بارے میں
سیکھتے ہیں۔ -لیکن ٹی وی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بچوں کو جلد
معلوم ہوتی ہیں۔ چونکہ کچھ وقفے ہیں  ،والدین کو نگرانی کرنی چاہیے کہ
ان کے بچے کیا دیکھ رہے ہیں۔ جب ویڈیو گیمز کی بات آتی ہے تو اس کے
کچھ فوائد اور نقصانات ہوتے ہیں۔ ویڈ گیمز بچوں کے دماغ اور ذہانت کو
تیز کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کے پیغام کے مطابق وہ زندگی کی
مشکالت کا سامنا کرنے سے نہیں ڈرتے کیونکہ وہ انہیں ویڈیو گیمز کے
ذریعے سیکھتے ہیں-یہ بات ثابت ھو چکی ھے کہ ویڈیو گیمز سے بچے
مشکالت کا ھل نکانے اور ھاتھ اور ان کو ساتھ ساتھ ھالنے میں ماھر ھو
گئے ھیں -ان میں سے کچھ خراب نظر ،بری صہب اور دوسروں سے کم
سے کم بات کرنا ان منفی اثرات میں شامل ھے۔ ،کچھ والدین مذاق میں
اس سے گریز کرتے ہیں  ،جو کہ ایسا نہیں ہے جو کیا جانا چاہیے  ،کیونکہ
وقت بدلتا ہے اور لوگ تازہ ترین دراڑوں سے آگاہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں
بچوں کو ایسی چیزیں سکھانی چاہیے۔ پھر کچھ پابندیوں کے ساتھ تاکہ
بچے سیکھ سکیں اور کھیل سکیں۔ پچھلی وجوہات کی بنا پر  ،باپ اور
ماؤں کو اس معاملے کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اخالقیات اور منفیات کی
نشاندہی کرنی چاہیے  ،اس لیے بچوں کو موقع دینے کے لیے آخری
احتیاطی تدابیر کے ساتھ  ،وقت کے ساتھ رفتار کو برقرار رکھنے کے ساتھ
ساتھ ان کی نفسیاتی اور ذہنی کو بھی محفوظ رکھنا چاہیے۔ صحت
 .صحت نفسیاتی

At this level my response contains a number of
complexities with higher degree of accuracy. Such
language allows me to address each aspect of the
prompt more completely and with more depth of
meaning. I am able to use Advanced vocabulary or
Advanced terms, conjugations etc. with confidence. I
feel that I can create natural flow using as much detail
and descriptive language as possible to create a clear
picture. Errors with more complex structures may
still occur. My ability to switch time frames begins to
increase in accuracy.

Level 7
AdvancedLow
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دوست احباب خدا کی بہت بری نعمت ہیں ،کہا جاتا ہے کہ انساں کی
پہچان اسکے دوست اور اسکی محفل سے پتہ لکتی ہے۔ ایک بری
شکصیت نے فرمایا ہے کہ بھاہی اور اچھے دوست میں بس آتنا فرق ہے
حتنا کہ سونے اور چاندی میں ہے،یعنی دونو نیاب اور جسے ملے وہ خوش
نصیب ۔ آج کے اس دور میں اک اچھا اور خالص دوست ملنا غنیمت کے
مطراف ہے۔ دوست ینی وہ شخص جو آپ کے ساتھ ہر خوش ؤ غم میں آپ
کے ساتھ کھرا رہے اور اب کی حوصله افضا کرتا رہے۔ آپ کی زندگی میں
بہت سے ایسے مواقے آہیں گے جب آپ کو اک دوست کی ضرورت پرے جو
آپ کے ساتھ شاناہ بہ شاناہ کھرا رہے ۔ کوئی ایسا جو آپ کی حمت ہو۔
آپ اس کے بھروسے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا سکتے ہو۔ ایک اچھے دوست
کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ آب کی اصالہ کرے اور آپ کو سیدھے راہ
پرالۓ۔ دوست بناۓ نہی جاتے وہ آپکی ذندگی میں خود آتے ہیں۔ مگر آن
حاصل کردہ دوستوں کو سمبھال کر رکھنا آپ کی ذماداری ہے ،اور کسی
بھی غلط فہمی کے بایس انہیں آہ نا کریں۔ دوستی ایک پاک رشتا ہے اسے
نبھانا چاۓ۔ اچھی دوستی کی کچھ نشانیاں ہیں کہ؛ اناء کا بیج نا بویا
جا ۓ۔ دل میں کینہ ؤ حصد نہ ھو۔ دل کے راستے ہموار ہوں۔ دوست کی
مصیبت کواپنی سمجھا جاۓ .فالح ؤ بهبود پرزور دیا جاۓ۔ رب کی راہ میں
الیا جاۓ۔ ایسی شخصات سے بچنا چاہیے جو اپ کی بے وجھہ تعریف
کرے ۔ جھو ٹے دالسے دے۔ ٭ وقت کا پابند نا ھو۔ اخالقیات کا پاس نا
رھکے۔ ٭ صرف کام کے وقت ہی یاد کرے ۔ اچھی دوستی نبھاہی جاتی ہے
اور اسکےبھی تریقے ہوتے ہیں مژاّل ٭انکی محبت کا پاس رکھا جاۓ۔
انہیں ادھورا نا چھوریں۔ مصیبت کے وقت اپنا پلو چھرا کر نا بھاگیں۔ ہم
ایک سال میں کئ دوست بنا سکتے ہیں پر کئ سالوں تک اک ہی دوست
سے دوستی نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے اور اسی دوست کے ہمراہ ساری
زندگی گزارنا نہایت ہی مشکل ہے ،اور ایسے دوست قصمت سے ہی ملتے
ہیں۔ اج كل دوستى كو بركرار ركنا بهت ہم ہے

At this level my response demonstrates my ease with
the language. I am able to create a response which
not only addresses each aspect of the prompt, but
delves into each point with clarity and concise
language. I am able to incorporate a number of more
complex structures as well as Advanced vocabulary
and Advanced phrases with a higher degree of
accuracy throughout the majority of the response.
The language I create has a natural flow due to the
way I incorporate a variety of patterns and
complexities into my response. My response shows
my ability to create language that has sophistication
of language skills and syntactical density. My ability
to switch time frames accurately is evident, if called
for in the prompt.

Level 8
Advanced-Mid
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