
B.A. Part –I Examination 
  ۔1سوال نمبر 

  ۔ فن تاريخ نگاری نے کس ملک ميں ترقی کی اور کيوں ؟ لکهے 1
  ۔ تہذيب کس طرح پهيلی؟ دنيا کے قديم تہذيبی مراکز کون سے ہيں؟2
  ۔ کمپيوٹر مختلف شعبوں ميں کس طرح کارآمد ہے؟ 3
  کے بعد قوميت کا تصور کس طرح بدال؟ 1857۔ 4
  سلونو کا تہوار کس طرح منايا جاتا تها؟ اپنے الفاظ ميں بيان کيجئے؟ ۔ قلعہ ميں5

  2سوال نمبر۔ 
  ۔ دنيا ہے اک ۔۔۔۔1
  ۔ تو بهی جو اس 2
  فردوس کا نمونہ۔ 3
  ۔ ايک ايک لفظ4
  ۔ گرادے قصر تمدن 5
  کہيں پيدا ہے ۔6
  ۔ جہاں چهوڑا خوشی 7
  ۔ جانے کس موڑ پہ8

  ۔3سوال نمبر 
  پر بحث کی ہے؟ ۔غالب نے کس ادبی نکتہ1
  ۔ منشی ہر گوپال تفتہ کے نام خط ميں غالب نے کس تاريخی واقعہ کی طرف اشاره کيا ہے؟2
  ۔صفيہ اختر نے اپنے شوہر کو کس طرح حوصلہ ديا؟3
  صفيہ اختر کے خطوط کی ادبی خصوصيات لکهئے؟۔4
  مخلوط زبان کسے کہتے ہيں؟۔5
  فائدئے ہوتے ہيں؟ ۔ مترادف الفاظ کے استعمال سے زبان کو کون سے6
  ۔ اردو زبان کی خصوصيات بيان کيجئے؟7
  ۔ مخلوط زبان سيکهتے وقت کن باتوں کا خيال رکهنا چاہيے اور کيوں؟8

  ۔4سوال نمبر
  ۔ مزاج پرسی کرنے والے بيمار کو کس طرح مشوره ديتے ہيں؟1
  کس طرح تصوير کشی کی؟ لکهئے۔ ۔ افسانہ پيتل کا گهنٹہ ميں مصنف نے اوده کے جاگيردارانہ نظام کے زوال کی2
  ۔ وحيد الدين سليم کے گهر کا نقشہ اپنے الفاظ ميں بيان کيجئے؟3
  ۔ وحيد الدين سليم کی مصنف سے پہلی مالقات کس طرح ہوئی؟ لکهئے۔4

  ) الف (۔ 5سوال نمبر 
  والی بال ميچ کا آنکهوں ديکها حال لکهئے

  يا 
  ے۔کالج کے تقريری مقابلے کی روداد بيان کيجئ

  ايک خيال کی توسيع کيجئے۔) ب(
  ۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بهی جہنم بهی 1
  يا 

  ہمت مرداں مدد خدا
  ) ج(
  ۔ تن بدن ميں آگ لگنا1
  آسمان سر پر اٹهانا ۔ 2
  ۔ بال بال بچنا 3
  ۔ ہاته بٹانا 4
  ۔ ناکوں چنے چبانا5



  ۔ پهولے نہ سمانا6
  ۔ خدا لگتی کہنا7
  پانی پانی ہونا۔ 8
  ہاته ملنا۔ 9

  ۔ منه ميں پانی بهر آنا10
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

B.A. Part –II Examination 
  ۔ 1سوال نمبر 

  ۔ آبی آلودگی سے بچاو کے طريقے اپنے الفاظ ميں تحرير کيجئے؟1
  ۔ فضائی آلودگی سے بچاو کے طريقے اپنے الفاظ ميں تحرير کيجئے؟2
  ۔ ماحوليات کی آلودگی کی قسميں لکهيے؟3
  بنيادی اصول تحرير کيجئے؟مذہب کے ۔ 4
  ۔ تعصب سے کيا مراد ہے؟ اس کے نقصانات تفصيل سے لکهيے؟5
  ۔ مذہب اور سياست کا فرق واضح کيجئے؟6
  ۔ حکومت نے علم ماحوليات کو اہم و الزمی کيوں قرار ديا ہے؟7
  ۔ ريڈيو، ٹی وی ، ابالغ کا اہم ذريعہ کيوں ہے؟ لکهئے؟8

  ۔2سوال نمبر 
  ۔ برس کے کهل 1
  ۔ چل بهی ديئے2
  ۔ ميں پاسکا3
  ۔ غير پهرتا ہے4
  ۔ اے بت پرست5
  ۔ ميرے بغل ميں6
  ۔ الٹی ہوگئيں سب7
  ياں کے سپيد و سياه۔ 8
  مرے ہاته ہيں۔ 9

  ۔ ميں بالتا تو 10
  ۔3سوال نمبر 

  ۔ سر سيد احمد خان کی ادبی خدمات بيان کيجئے؟1
  کيجئے؟۔ اردو نثر کے ارتقاء ميں صوفيوں کی خدمات تحرير 2
  ۔ فورٹ وليم کالج کے زير اہتمام تيار کرده کتابيں اور ان کی خصوصيات بيان کيجئے؟3
  ۔ تلميحات کے ماخذ کيا ہيں؟4
  ۔ اردو نثر کے عہد زريں کی مشہور شخصيات ميں سے کسی دو کے متعلق تحرير کيجئے؟5
  تحرير کيجئے؟ ۔ جون پور کا قاضی اس محاورے کے معنی شخصيات ميں سے کسی دو کے متعلق6



  شيخ چلی اس تلميحی شخصيات سے وابستہ قصے کو بيان کيجئے؟۔ 7
  اردو زبان کی ادبی تلميحات کے ماخذ بيان کيجئے؟۔ 8

  ۔ 4سوال نمبر 
  ۔ کمال کر کی زندگی پر تفصيل سے روشنی ڈاليے؟1
  افسانہ الل باغ کا خالصہ اپنے الفاظ ميں بيان کيجئے؟۔ 2
  خالصہ تحرير کيجئے؟۔ برکت ايک چهينک کی 3
  ۔ روضتہ الکبرٰی کی ابتداء کس طرح ہوئی؟ تفصيل سے بيان کيجئے؟4

  ۔ 4سوال نمبر 
  الف۔

  پسنديده ادبی شخصيت
  انٹر نيٹ کی اہميت
  کهيلوں کی اہميت

  ب۔ 
  ر کيجئے؟۔ بجلی کے بار بار بند ہوجانے سے پڑهائی ميں روکاوٹ ہورہی ہے الکٹرک بورڈ آفيسر کے نام شکايت نامہ تحري1
  يا
  ۔ ميونسپل کميٹی ميں کلرک کی جگہ خالی ہے۔ صدر بلديہ کے نام اس عہده کےليے درخواست لکهئے؟1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

B.A. Part –III Examination 
  ۔1سوال نمبر 

  ۔ ليزر شعاعوں کے فوائد بيان کيجئے؟1
  ۔ جنگ کے ہتهياروں ميں ليزر شعاعوں کا استعمال کيسے کيا جارہا ہے؟2
  ۔ ہندو مذہب ميں عورت کی حيثيت کو بيان کيجئے؟3
  ۔ آزادی کے بعد ہندوستان ميں عورت کا مقام تحرير کيجئے؟4
  انٹرنيٹ کے ذريعہ فائدے اور نقصان کو واضح کيجئے؟۔ 5
  ۔ سائبر اسپيس کيا ہے؟ آپ اس سے کيا سمجهتے ہيں؟ واضح کيجئے؟ 6
  ۔ تعليم کے فوائد بيان کيجئے؟7
  نظر ميں تعليم کس زبان ميں حاصل کرنا چاہئے؟ ۔ سر سيد کی8

  ۔2سوال نمبر 
  ۔ ہر کثرت باراں1



  ۔ حيرت کی نہيں2
  ۔ الکه مضمون 3
  ۔ ياں اگر 4
  ۔ غنچوں کو جو5
  ۔ شبو تری ناک6
  ۔ کل اپنے مريدوں7
  ۔ خود اپنی 8

  ۔3سوال نمبر 
  ۔ لکهنو ميں اردو داستان گوئی کو جوترقی ہوئی اسے بيان کيجئے؟1
  لکهنو کے گولڈن ايج ميں اردو زبان و شاعری کو کس طرح فروغ حاصل ہوا؟ تحرير کيجئے؟۔ 2
  ۔ لکهنو ميں پهبتی کے فن نے کس طرح ترقی کی؟ اسے مثالوں کے ذريعے سمجهايئے؟3
  ۔ داستان گوئی عربوں کا فن ہے۔ اس قول کی وضاحت کيجئے؟4
  ميں تقسيم کيا؟۔ موالنا آزاد نے اپنی زندگی کو کس طرح دو حصوں 5
  آزاد نے خوش حال زندگی گزارنے کا کس طرح درس ديا؟۔ موالنا  6
  ۔ موالنا آزاد کی چائے نوشی کا حال اپنے الفاظ ميں لکهئے؟7
  ۔ موالنا آزاد نے عيش و مسرت کے کن سامانوں کا ذکر کيا ہے؟ 8

  ۔ 4سوال نمبر 
  ۔ اعتراض 1
  ۔ مريد پور کا پير2
  ۔ بچهو پهوپهی 3

  ۔5مبر سوال ن
  ۔ ميرا پسنديده اديب1
  ۔ موبائل کے مثبت اور منفی اثرات2
  علم بڑی دولت ہے۔ 3
  ۔ اور اليکشن آگيا4
  ۔ رالتا ہے تيرا نظاره اے ہندوستاں مجه کو 5
  
  

 :جنگ آزادی کس سال لڑی گئی تهی: سوال
 ۔1857جواب  

 Q. جہاں محمڈن اينگلو اورينٹل اسکول قائم کيا گيا تها: 
 گڑه۔جواب  علی 

 س۔ انڈين نيشنل کانگريس کس نے قائم کی؟
 جواب  اے ہوم۔

 سوال۔ جب کانگريس کا قيام عمل ميں آيا؟
 ۔1885جواب  

 سرسيد کب پيدا ہوا؟: سوال
 1817جواب  

 سر سيد کا انتقال کب ہوا؟: سوال
 1898جواب  

 بنگال کی تقسيم کب ہوئی؟: سوال
 ۔1905جواب  

 منسوخ کردی گئی؟ جب بنگال کی تقسيم Bengal سوال
 ۔1911جواب  



 قائداعظم مسلم ليگ ميں کب شامل ہوئے؟: س
 ۔1913جواب  

 پہلی جنگ عظيم کب شروع ہوئی؟ the سوال
 ۔1914جواب  

 ؟ پہلی جنگ عظيم آخر کب ختم ہوئی؟the سوال
 ۔1918جواب  

 مسلم ليگ کب وجود ميں آئی؟… س
 ۔1906دسمبر  30جواب  

 پہلے صدر کون تهے؟مسلم ليگ کے  Muslim سوال
 جواب  سر آغا خان۔

 شملہ ڈيپوٹيشن نے وائسرائے الرڈ منٹو سے کب فون کيا؟ Sim سوال
 ۔1906جواب  

 Q. مورلی اصالحات نافذ کی گئيں؟- جب منٹو 
 ۔1909جواب  

 لکهنؤ معاہده کب ہوا؟ Lucknow سوال
 ۔1916جواب  

 س۔ جالياں واال باغ واقعہ کب پيش آيا؟
 ۔1919اپريل  13جواب  

 س۔ خالفت تحريک کب شروع ہوئی؟
 ۔1918جواب  

 خالفت ڈيپوٹيشن کا سکريٹری کون تها؟ hi سوال
 جواب  حسن دمحم حيات۔

 کا ايڈيٹر کون تها؟"کامريڈ " ”سوال 
 جواب  موالنا دمحم علی جوہر۔

 کا ايڈيٹر کون تها؟"ہمدرد " ”سوال 
 جواب  دمحم علی جوہر۔

 ڈيٹر کون تهے؟کے اي"الہالل " ”سوال 
 جواب  موالنا آزاد۔

 موالنا ظفر علی خان کے اخبار کا نام بتائيں؟… س
 جواب  زميندار۔

 جب سيورز کے معاہدے پر دستخط ہوئے؟ Se سوال
 ۔1920اگست  20جواب  

 ترکی کا خليفہ کون تها؟: س
 جواب  سلطان عبد المجيد۔

 س۔ عدم تعاون کی تحريک کا آغاز ان دنوں ميں ہوا تها؟
 جواب  خالفت تحريک۔

 خالفت موومنٹ کے دور ميں انگلينڈ کا وزير اعظم کون تها؟… س
 جواب  لليڈ جارج

 تحريک خالفت کے حق ميں فتوٰی کس نے جاری کيا؟: س
 جواب  موالنا آزاد اور موالنا عبدالباری۔

 خالفت تحريک ختم کرنے کا اعالن کس نے کيا؟: س
 جواب  گاندهی۔

 Q.  شہزادی ہندوستان کا دوره کرتی تهی؟جب والنس کی 
 ۔1921جواب  نومبر 



 سانحہ چوراثی کب ہوا؟: سوال
 ۔1922فروری  4جواب  

 س۔ مونٹگے ہندوستان کا دوره کب ہوا؟
 ۔1917نومبر  10جواب  

 ہندوستان ميں مونٹگ۔ چيمس فورڈ اصالحات کب متعارف کروائی گئيں؟ Mont سوال
 ۔1919جواب  

 Q. کونسل آف اسٹيٹ ميں کتنے ممبر تهے؟ مونٹگ چيمز ميں 
 فورڈ اصالحات؟

 ۔60جواب  
 جب ڈارکی کو ہندوستانی ايکٹ ميں متعارف کرايا گيا؟ Di When سوال

 ۔1919جواب  
 صوبوں ميں ڈيارچی کو متعارف کرايا گيا؟ 8جب ہندوستان کے : سوال

 ۔1921جواب  فروری 
 Q. جب ڈارکی کو سرحد ميں متعارف کرايا گيا؟ 

 ۔1932واب  ج
 ہندوستان ميں کب تک ڈارکی حکومت قائم رہی؟ Di سوال

 ۔1937- 1921جواب  
 Q. رووليٹ ايکٹ پر نافذ کيا گيا تها: 

 ۔1919مارچ  18جواب  
 سائمن کميشن کے قيام کا اعالن کب ہوا؟: سوال

 ۔1927نومبر  8جواب  
 ؟ميں اپنا مشہور خطاب کب پہنچايا" الہ آباد"س۔ عالمہ اقبال نے 

 ۔1930دسمبر  30جواب  
 جب انگلينڈ ميں ليبر پارٹی برسر اقتدار آئی؟ Labor When سوال

 ۔1929جواب  مئی 
 Q. جب لندن ميں پہلی گول ميز کانفرنس طلب کی گئی تهی؟ 

 ۔1930نومبر  12جواب  
 Q. پہلی گول ميز کانفرنس ميں کل کتنے مندوبين تهے؟ 

 89جواب  
 کی صدارت کس نے کی؟پہلی گول ميز کانفرنس : س

 ويں۔ 5جواب  جارج 
 س ۔دوسری گول ميز کانفرنس کب طلب کی گئی؟

 ۔1931ستمبر  7جواب  
 س۔ جب تيسری گول ميز کانفرنس کا آغاز ہوا؟

 ۔1932نومبر  17جواب  
 Q. جب پوونا معاہده ہوا تها؟ 

 ۔1932ستمبر  25جواب  
 پوونا معاہدے کے دستخط کن کون تهے؟ P سوال

 امبيڈکر اور گاندهی۔جواب  
 Q.  ميں کتنی نشستيں تهيں؟ 1937صوبائی اسمبليوں کے انتخابات 

 ۔1535جواب  
 Q. نمائندے کی کل تعداد کتنی تهی؟ 

 ۔1771جواب  
 کانگريس نے کتنی نشستوں پر قبضہ کيا؟: سوال



 ۔706جواب  
 صوبوں ميں مسلمانوں کے لئے کتنی نشستيں تهيں؟: سوال

 ۔491جواب  
 مسلم ليگ نے کتنی نشستوں پر قبضہ کيا؟ :سوال

 ۔211جواب  
 سوال۔ جب کانگريس کی وزارتيں ختم ہوگئيں؟

 ۔1939نومبر  14جواب  
 Q. جب نجات کا دن منايا گيا؟ 

 ۔1939دسمبر  22جواب  
 جب کرپس مشن ہندوستان آيا؟: سوال

 ۔1942مارچ  23جواب  
 Q. ہندوستان چهوڑو تحريک شروع کی گئی تهی؟ 

 ۔1942جواب  
 س ۔جب نادر شاه نے ہندوستان پر حملہ کيا؟

 ۔1739جواب  
 Q. جب پالسی کی جنگ لڑی گئی؟ 

 ۔1758جواب  
 ميں سلطان ٹيپو کو انگريزوں نے شکست دی تهی۔ Sultan Sultan Sultan in س

 ۔1799جواب  
 :تحرير کيا تها“ حجالبالغہ”س۔ 

 جواب  شاه ولی هللا۔
 کس نے شروع کی؟سميں نے فرازی تحريک 
 جواب  حاجی شريعت هللا۔

 س۔ اسرار سنيديد کس نے لکهی؟
 جواب  سرسيد احمد خان۔

 ۔جب سرسيد احمد خان کو امپيريل کونسل کا ممبر نامزد کيا گيا؟Sir س
 ۔1877جواب  

 س۔ جب سرسيد کو وائسرائے قانون ساز کونسل کا ممبر نامزد کيا گيا؟
 ۔1878جواب  

 کس نے لکها؟" ہخطبت احمدي: "سوال
 جواب  سرسيد احمد خان۔

 کس نے لکها؟"تائبين القلم " ”سوال 
 جواب  سرسيد احمد خان۔

 تحصيل االخالق کو کس نے شروع کيا؟”س 
 جواب  سرسيد احمد خان۔

 Q. M.A.O کالج سال ميں قائم کيا گيا تها: 
 ۔1875جواب  

 Q. جب محمڈن ايجوکيشنل کانفرنس تشکيل دی گئی؟ 
 ۔1866 

 جب برٹش انڈين ايسوسی ايشن تشکيل دی گئی؟: سوال
 ۔1866جواب  مئی ، 

 جب انڈين نيشنل کانگريس تشکيل دی گئی؟: سوال
 ۔1885جواب  

 س۔ انڈين پيٹرياٹک ايسوسی ايشن کس نے تشکيل دی؟



 ميں۔ 1888جواب  سرسيد احمد خان نے 
 دمحمڈين ڈيفنس ايسوسی ايشن کا بانی کون تها؟ Mohammed سوال

 جواب  سرسيد احمد خان۔
 س۔ انڈين نيشنل کانگريس کا بانی کون تها؟

 جواب  ايلن اوکٹيوئن ہمی۔
 برہمو سماج کے بانی کون تهے؟ Brah سوال

 جواب  راجہ رام موہن رے۔
 پاراتهنا سماج کا بانی کون تها؟ Para سوال

 جواب  ڈاکٹر اتما رے پانڈ رنگ۔
 ديو سماج کے بانی کون تهے؟ De سوال

 اب  سيتا مند اگنيہوتری۔جو
 رام کرشن مسيہ کے بانی کون تهے؟… س

 جواب  رام کرشن پرسات۔
 آريہ سماج کے بانی کون تهے؟Ary س

 جواب  ديانند سرسوتی۔
 ت اسالم کب قائم ہوا؟Islam س۔ انجمن ہمی

 ۔1884ستمبر  24جواب  
 انجمن ہمت اسالم کے بانی کون تهے؟ An س

 ڈاکٹر دين دمحم نذير ، منشی چراغ عبدالرحيم۔جواب  خليفہ حامد الدين ، 
 انجمن ہمت اسالم کے پہلے صدر کون تهے؟ An س

 جواب  خليفہ حامد الدين۔  س۔ جب اسالميہ کالج ريلوے روڈ قائم کيا گيا؟
 ۔1907جواب  

 س۔ جب اسالميہ کالج برائے گرلز کاپر روڈ قائم ہوا؟
 ۔1939جواب  

 تنازعہ شروع ہوا؟؟ جب ہندی اردو Hindi سوال
 ۔1867جواب  

 جب ہندوستانی کونسل ايکٹ نافذ کيا گيا؟ Indian When Indian سوال
 ۔1892اور  1861جواب  

 جب بنگال تقسيم ہوا؟: سوال
 ۔1905جواب  
 کيا تها؟ ‟مسلم آؤٹ لک„سوال 

 جواب  يہ ايک جرنل کا نام تها جو لندن ميں خالفت ڈپٹيشن نے شروع کيا تها۔
 سيور کے معاہدے پر دستخط ہوئے؟س۔ جب 
 ۔1920اگست  10جواب  

 کيا موپلس برطانويوں کے خالف تهے؟: سوال
 جواب  ہاں ، انہوں نے تحريک خالفت کی حمايت کی۔

 جنرل ڈائر کون تها؟: سوال
 جواب  جنرل ڈائر نے جالياں واال باغ ميں فائرنگ کا حکم دے ديا۔

 اد کس نے رکهی؟گائے پروٹيکشن سوسائٹی کی بني C سوال
 جواب  بال گنگا دهر تلک۔

 بانڈے ماتهرم کس نے لکها؟ Band سوال
 جواب  بامکن چندر چيٹرجی۔

 مہاسباه کی بنياد کس نے رکهی؟ Maha سوال
 جواب  مدن موہن مالوير۔



 شودی ميں مرکزی کردار کون تها؟ Sh س
 جواب  سوامی شرد نند۔

 بينکين چٹرجی کون تهے؟: سوال
 ناول کے مصنف تهے۔" نند ناتهآ"جواب  وه 

 شرف رپورٹ کيوں تيار کی گئی؟: س
 جواب  بہار ميں کانگريس پر ہونے والے ظلم کی تحقيقات کرنا۔

 ہندوستان کس نے آزادی جيت ليا؟”” سوال 
 جواب  ابوالکالم آزاد۔

 ۔جب مسلمانوں نے يوم نجات کا دن منايا؟When When س
 ۔1939دسمبر  22جواب  
 کس نے لکها؟"ہندوستان پر سزا " ”سوال 

 جواب  بی نکلسن۔
 کس نے شائع کيا؟"تحزيب " ”سوال 

 جواب  عبد الحليم شرار۔
 کس نے لکها؟" ہندوستان کے لئے ايک فيڈريشن آف کلچرل زون"سوال 

 جواب  ڈاکٹر عبداللطيف۔
 ماسٹر تارا سنگه کون تهے؟ Master سوال

 جواب  وه سکهوں کا قائد تها۔
 Q. "کب شروع کی گئی؟" ہندوستان چهوڑو تحريک 

 ۔1942جواب  
 کس نے لکها؟" باپ اور بيٹی: "سوال

 جواب  بيگم شاه نواز۔
 شملہ کانفرنس کب ہوئی؟ Sim س

 ۔1945جون  25جواب  
 Q. "کس نے لکهی؟" ہندوستان ميں بجلی کی منتقلی 
 .V.P.Menon  جواب

 کابينہ مشن کے ممبر کون تهے؟: س
 سر پيتهک الرنس۔  .iii اليگزنڈر .ii.  A.V اسٹرافورڈ کرپس . جواب  ميں

 جب قائداعظم نے براه راست يوم آزادی کے لئے باليا؟… س
 ۔1946اگست  16جواب  

 برطانيہ کا آخری وائسرائے کون تها؟ Britain سوال
 جواب  الرڈ ماؤنٹ بيٹن۔

 معلومات اردو ادب
 
 ميں مستعمل ہے؟ کی ترکيب کن معنوں" سبزه بيگانہ" 1سوال۔*

 جواب۔ خودرو سبزه
 
 کی ترکيب اردو ميں کن معنوں ميں رائج ہے؟" نرگس بيمار" 2سوال۔*

 جواب۔ مست آنکه
 
 کو کس نے الہامی کتاب قرار ديا ہے؟" ديوان غالب" 3سوال۔*

 جواب۔عبدالرحمن بجنوری
 
 کے مرتب کون ہيں؟" علمی اردو لغت" 4سوال۔*



 جواب۔ وارث سر ہندی
 
 سے کيا مراد ہے؟" ٹکسالی زبان" 5سوال۔*

 جواب۔فصيح و مستند زبان خصوصا دلی والوں کی بات محاوره زبان کو ٹکسالی کہتے ہيں 
 

 سر سيد احمد خاں شاعر بهی تهے وه کيا تخلص کرتے تهے؟ 6سوال۔
 جواب۔ آہی

 
 فن شعر پر مستند کتاب ہے يہ کس کی تصنيف ہے؟" نکات سخن" 7سوال۔

 نیجواب۔ حسرت موہا
 

 اردو کے سب سے زياده متنازع نقاد کون ہيں؟ 8سوال۔
 جواب۔ کليم الدين احمد

 
 کی ترکيب کا کيا مفہوم ہے؟" چراغ سحری" 12سوال۔

 جواب۔ قريب مرگ
 

 کس مشہور طنزومزاح نگار کاناول ہے؟" چاکيواڑه ميں وصال" 13سوال۔
 جواب۔ دمحم خالد اختر

 
 سے پہلی کتاب کونسی لکهی؟حالی نے مذہبی مناظرے پر سب  14سوال۔

 جواب۔ ترياق مسموم
 

 کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟" پردے ميں رہنے دو" 15سوال۔
 انجم انصار. جواب

 
 حسن عسکری کا اصل نام؟ 16سوال۔

 جواب۔ اظہارالحق
 

 افسانہ کس کا ہے؟" بوچهاڑ" 17سوال۔
 جواب۔ خديجہ مستور

 
 کس کا ناولٹ ہے؟" روہی" 19سوال۔

 ہاشمی جواب۔ جميلہ
 

 ء کوکس اديب کی صدی کی تقريبات کےليے وقف کيا گيا تها؟2014سن  20سوال۔
 جواب۔حالی اور شبلی

 
 کسے کہا جاتاہے؟" وحده الشريک ہيومرسٹ"اردو ميں  21سوال۔

 جواب۔احمد شاه
 

 شبلی نے ابتداء ميں کون سا تخلص اختيار کيا؟ 22سوال۔
 جواب۔ تسنيم

 



 ہوئے؟افالطون کہاں پيدا  23سوال۔
 جواب۔ يونان

 
 اردو تنقيد پر ايک نظر، اردو شاعری پر ايک نظر، کس کی کتابيں؟ 24سوال۔

 جواب۔ کليم الدين احمد
 

 کس شاعر کو عوامی غزل گو کہا جاتا هے؟ 25سوال۔
 ابراہيم ذوق. جواب

 
 کا ديباچہ کس نے لکها؟" سياه حاشيے"منٹو کی کتاب  26سوال۔

 جواب۔ حسن عسکری
 

 کس کا ناول ہے؟" بارش کا آخری قطره" 27سوال۔
 جواب۔ رضيہ فصيح اححمد

 
 محاوره سے کيا مراد ہے؟" حرزجاں بنانا" 28سوال۔

 جواب۔ بہت عزيز رکهنا
 

 محاوره سے کيا مراد ہے؟" خاطر نشان ہونا" 29سوال۔
 جواب۔ بات کادل ميں بيٹه جانا

 
 گارساں دتاسی کی تصانيف کی تعداد؟ 30سوال۔
 155. جواب

 
 شاعری دنيا کی مادری زبان ہے، کس کاقول ہے؟ 34وال۔ س

 جواب۔ نيئر مسعود
 

 کس انشا پرداز کی پہلی تصنيف ہے؟" جام جم" 35سوال۔
 جواب۔ سرسيداحمد خاں

 
 کيا ہنسی آتی ہے مجه کوحضرت انسان پر 36سوال۔

 فعل بد توان سےہو، لعنت کريں شيطان پر
 شاعر کانام؟

 جواب۔ انشاهللا خاں
 

 اردو تحقيق کا معلم اول کس کو کہا جاتا ہے؟ 37سوال۔
 جواب۔ حافظ محمود شيرانی

 
 لمبے سفر کا ساتهی، کس کا سفرنامہ ہے؟ 38سوال۔

 جواب۔ بانو قدسيہ
 

 افسانوی مجموعہ؟" گناه کی مزدوری" 39سوال۔
 مرزا حامد بيگ. جواب

 



 کس کاہے؟" اگن کنڈلی"ناول  40سوال۔
 جواب۔ آغاسہيل

 
 بکے لقب سے کون ملقب ہيں؟"شاعر کشمير"41سوال۔

 جواب۔ دمحم دين فوق
 

 کس نے کہا؟" بهال مانس غزل گو"موالنا حالی کو  42سوال۔
 جواب۔ فراق گورکهپوری

 
 کس کی ہے؟" گرد کارواں"نظم  43سوال۔

 جواب۔ حکيم احمد شجاع
 

 شاعر کاانجام کس کی تصنيف ہے؟ 44سوال۔
 جواب۔ نيازفتح پوری

 
 قطب شاہی دور کس رياست کاہے؟ 45سوال۔

 جواب۔ گولکنڈه
 

 کس کے ڈراموں کامجموعہ ہے؟" قلعہ کہانی" 46سوال۔
 اشفاق احمد. جواب

 
 کس کی کتاب ہے؟" مشکالت اقبال" 47سوال۔
 مالک رام. جواب

 
 کس کاہے؟" غبن"ناول  48سول۔

 جواب۔ منشی پريم چند
 

 کا مفہوم کياہے؟" ڈول ڈالنا" 49سوال۔
 بنياد رکهنا. ابجو

 
 کس کا ہے؟" آدهی کہانی"ناول  50سوال۔
 رضيہ بٹ. جواب

 
 اردو لغت کس نےلکهی؟" فصيح الغات" 51سوال۔

 جواب۔ احسن مارہروی
 

 صنف ادب کے لحاظ سے کيا ہے؟" روشنائی" 52سوال۔
 جواب۔ رپورتاژ

 
 ناول کس نے لکها؟" بغير عنوان کے" 53سوال۔
 منٹو. جواب

 
 راشد کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ن۔م  54سوال۔

 ، لندن1984اکتوبر  14جواب۔ 



 
 کس کے افسانے ہيں؟" زرخريد"اور " سستا پيسہ" 55سوال۔

 جواب۔ عزيز احمد
 

 منٹو ايک مطالعہ اور جديد افسانہ، مصنف کانام؟ 56سوال۔
 جواب۔ وارث علوی

 
 ناول کس کاہے؟" پهول اور بارود" 58سوال۔

 جواب۔ اخترجمال
 
 غزل کو وحشی صنف کہنے والے نقاد کانام کيا ہے؟ 59ال۔سو*

 جواب 
 کليم الدين احمد

 
 بکس کی نظموں کا مجموعہ ہے؟"پگهال نيلم" 60سوال۔
 سجاد ظہير. جواب

 
 نظم کس کی ہے؟" ہارٹ اٹيک " 62سوال۔

 جواب۔ فيض احمد فيض
 

 کس کارسالہ ہے؟" پيام يار لکهنئو" 63سوال۔
 جواب ۔منشی نثار حسين

 
 مشرقی تہذيب تنگ گليوں کی پيداوار ہے، کس کاقول ہے؟ 64سوال۔

 جواب۔ مہدی افادی
 

 ولی دکنی کو اردو شاعری کا باواآدم کس نے قرار ديا؟ 65سوال۔
 جواب۔ دمحمحسين آزاد

 
 اردو شاعری ميں ايہام گوئی کارواج کس شخصيت نے ڈاال؟ 66سوال۔

 جواب۔ نجم الدين خاں آبرو
 

 کانام بتائيں جوبايک سپاہی کے بيٹے تهے؟اس شاعر  67سوال۔
 ذوق. جواب

 
 شبلی کتنا عرصہ علی گڑه کالج ميں پروفيسر رہے؟ 68سوال۔
 سال 14. جواب

 
 کس پس منظر ميں لکها گيا؟" خون جگر ہونےتک"ناول  69سوال۔

 جواب۔ بنگال کے بارے ميں
 

 انشاء کی بے نقط تصنيف کا نام؟ 71سوال۔
 جواب۔ سلک گوہر

 



 کے مصنف کون ہيں؟" اسالم"بتائيے مسدس 72سوال۔
 جواب۔ موالنااعظم

 
 مرثيے کےلئے مسدس کو کس شاعر نے مخصوص کيا؟ 73سوال۔

 جواب۔ ميرضميرلکهنوی نے
 

 کافی کس زبان کابگڑا ہوا لفظ ہے؟ 74سوال۔
 جواب۔ عربی زبان کے قوافی سے ماخوذ

 
 سچل سرمست کس نظريے کے قائل تهے؟ 75سوال۔

 الحق اور وحدت الوجود کےجواب۔ ان 
 

 حضرت بابا بلهے شاه کا اصل نام؟ 76سوال۔
 جواب۔ عبدهللا

 
 اردو رباعی کا پہال شاعر کسے 77سوال۔*

 *سمجها جاتا ہے؟
 جواب۔ مالوجہی

 
 بابائے اردو کسے کہا جاتا ہے؟ 78سوال۔*

 مولوی عبدالحق کو
 

 دنيا ميں سب سے ذياده ناول کس نےلکهے؟ 79سوال۔
 زوليم فاکسز نےجواب۔ مس

 
 فيض نے ايک نظم ميڈم نورجہاں کےنام لکهی اس کا پہال شعر بتائيں؟ 80سوال۔

 جواب۔ مجه سےپہلی سی محبت ميرے محبوب نہ مانگ
 

 اردو کی پہلی خاتون ناول نگار۔۔۔۔؟  81سوال۔
 جواب۔ رشيدالنساء بيگم

 
 کب شائع ہوا؟" خدا کی بستی"شوکت صديقی کا ناول  82سوال۔
 ء1956 جواب۔

 
 کس کا ناولٹ ہے؟" سموک سکرين" 83سوال۔

 جواب۔ طارق اسماعيل ساگر
 

 کس کا ناولٹ ہے؟" ايک چادر ميلی سی" 84سوال۔
 جواب۔ راجندر سنگه بيدی

 
 کس کی تصنيف ہے؟" راج نيتی" 85سوال۔
 للوالل کوی. جواب

 
 کس کی تصنيف ہے؟" اوکهے لوگ" 86سوال۔



 جواب۔ ممتازمفتی
 

 ادب ميں جديد شاعری کا استاد کس شخصيت کو مانا جاتا ہے؟اردو  87سوال۔
 جواب۔ موالنا الطاف حسين حالی

 
 کا خطاب اقبال کو کب مال؟" سر" 88سوال۔

 ء1923جواب۔ يکم جنوری 
 

 کےعنوان سے کس نے آپ بيتی لکهی؟" مشاہدات" 89سوال۔
 جواب۔ ہوش بلگرامی

 
 اژ لکها؟محمود ہاشمی نے کشمير پر کونسا رپورت 90سوال۔

 جواب۔ کشمير اداس ہے
 

 کس کا تذکره ہے؟" ديوان جہان" 91سوال۔
 جواب۔ بينی نرائن

 
 نظيراکبر آبادی نے جو مرثيے کہے وه کس شکل ميں ہيں؟ 92سوال۔

 جواب۔ مخمس
 

 جب امرتسر جل رہا تها، ايک ادبی کتاب ہے، مصنف کانام۔۔؟ 93سوال۔
 جواب۔ خواجہ افتخار

 
 افسانےکا پہال آدم جی انعام يافتہ مجموعہ کس کاہے، نيز اس کا نام کياہے؟اردو  94سوال۔

 جواب۔ عرش صديقی۔۔۔۔باہرکفن کےپاؤں
 

 رفعت سروش کو ان کی کس طويل نظم پر نہرو ايوارڈ مال؟ 95سوال۔
 White Nightجواب۔ 

 
 ماہنامہ اردو معلی، کس نےجاری کيا؟ 96سوال۔

 جواب۔ حسرت موہانی
 

 ی عرب کا پہال اردو شاعر ہونے کا اعزاز کسے حاصل ہے؟سعود 97سوال۔
 جواب۔ نعيم حامدعلی کو

 
 استعاروں کابادشاه کسے کہا جاتاہے؟ 98سوال۔

 جواب۔ نجم الدين آبرو
 

 کا خطاب کس شاعر کو ديا گيا ہے؟" صدرالشعراء" 99سوال۔
 جواب۔ ايرج مرزا

 
 انعام دياگياتها؟ساحر لدهيانوی کو ان کی کس تصنيف پر لينن  100سوال۔

 جواب۔۔۔۔۔۔۔۔متاع غير
 



 :یته یگئ یکس سال لڑ یجنگ آزاد: سوال
 ۔1857جواب   

Q .تها ايگ اياسکول قائم ک نٹلياور نگلويجہاں محمڈن ا: 
 گڑه۔ یجواب  عل 
 ؟یکس نے قائم ک سيکانگر شنلين نيس۔ انڈ 
 جواب  اے ہوم۔ 
 ا؟يآ ںيعمل م اميکا ق سيسوال۔ جب کانگر 
 ۔1885جواب   
 ہوا؟ دايکب پ ديسرس: سوال 
 1817جواب   
 کا انتقال کب ہوا؟ ديسر س: سوال 
 1898جواب   
 ؟یکب ہوئ ميتقس یبنگال ک: سوال 
 ۔1905جواب   
 ؟یگئ یمنسوخ کرد ميتقس یجب بنگال ک Bengalسوال  
 ۔1911جواب   
 کب شامل ہوئے؟ ںيم گيقائداعظم مسلم ل: س 
 ۔1913جواب   
 ؟یکب شروع ہوئ ميجنگ عظ یپہل theسوال  
 ۔1914جواب   
 ؟یآخر کب ختم ہوئ ميجنگ عظ ی؟ پہلtheسوال  
 ۔1918جواب   
 ؟یآئ ںيکب وجود م گيمسلم ل… س 
 ۔1906دسمبر  30جواب   
 کے پہلے صدر کون تهے؟ گيمسلم ل Muslimسوال  
 جواب  سر آغا خان۔ 
 ا؟ينے وائسرائے الرڈ منٹو سے کب فون ک شنيپوٹيشملہ ڈ Simسوال  
 ۔1906جواب   

Q .ں؟يگئ یاصالحات نافذ ک یمورل- جب منٹو 
 ۔1909جواب   
 لکهنؤ معاہده کب ہوا؟ Lucknowسوال  
 ۔1916جواب   
 ا؟يآ شيواال باغ واقعہ کب پ اںيس۔ جال 
 ۔1919 لياپر 13جواب   
 ؟یکب شروع ہوئ کيس۔ خالفت تحر 
 ۔1918جواب   
 کون تها؟ یٹريکا سکر شنيپوٹيخالفت ڈ hiسوال  
 ۔اتيجواب  حسن دمحم ح 
 کون تها؟ ٹريڈيکا ا" ڈيکامر" ”سوال  
 جوہر۔ یجواب  موالنا دمحم عل 
 کون تها؟ ٹريڈيکا ا"ہمدرد " ”سوال  
 جوہر۔ یجواب  دمحم عل 
 کون تهے؟ ٹريڈيکے ا"الہالل " ”سوال  
 جواب  موالنا آزاد۔ 



 ں؟يخان کے اخبار کا نام بتائ یموالنا ظفر عل… س 
 ۔نداريجواب  زم 
 کے معاہدے پر دستخط ہوئے؟ ورزيجب س Seسوال  
 ۔1920اگست  20جواب   
 کون تها؟ فہيکا خل یترک: س 
 ۔ديجواب  سلطان عبد المج 
 ہوا تها؟ ںيکا آغاز ان دنوں م کيتحر یس۔ عدم تعاون ک 
 ۔کيجواب  خالفت تحر 

 ا؟يک یکس نے جار یٰ فتو ںيخالفت کے حق م کيتحر: س
 ۔یجواب  موالنا آزاد اور موالنا عبدالبار 
 ا؟يختم کرنے کا اعالن کس نے ک کيخالفت تحر: س 
 ۔یجواب  گانده 

Q .؟یته یہندوستان کا دوره کرت یشہزاد یجب والنس ک 
 ۔1921جواب  نومبر  
 کب ہوا؟ یسانحہ چوراث: سوال 
 ۔1922 یفرور 4جواب   
 س۔ مونٹگے ہندوستان کا دوره کب ہوا؟ 
 ۔1917نومبر  10جواب   
 ں؟يگئ یفورڈ اصالحات کب متعارف کروائ مسيمونٹگ۔ چ ںيہندوستان م Montسوال  
 ۔1919جواب   

Q .کتنے ممبر تهے؟ ںيم ٹيکونسل آف اسٹ ںيم مزيمونٹگ چ 
 فورڈ اصالحات؟ 
 ۔60جواب   

 کا اعالن کب ہوا؟ اميکے ق شنيسائمن کم: سوال
 ۔1927نومبر  8جواب   

 ا؟ياپنا مشہور خطاب کب پہنچا ںيم" الہ آباد"س۔ عالمہ اقبال نے 
 ۔1930دسمبر  30جواب   

Q .؟یته یگئ یکانفرنس طلب ک زيگول م یپہل ںيجب لندن م 
 ۔1930نومبر  12جواب   

Q .تهے؟ نيکل کتنے مندوب ںيکانفرنس م زيگول م یپہل 
 89جواب   
 ؟یصدارت کس نے ک یکانفرنس ک زيگول م یپہل: س 
 ۔ںيو 5جواب  جارج  
 ؟یگئ یکانفرنس کب طلب ک زيگول م یس ۔دوسر 
 ۔1931ستمبر  7جواب   
 کانفرنس کا آغاز ہوا؟ زيگول م یسريس۔ جب ت 
 ۔1932نومبر  17جواب   

Q .جب پوونا معاہده ہوا تها؟ 
 ۔1932ستمبر  25جواب   
 پوونا معاہدے کے دستخط کن کون تهے؟ Pسوال  
 ۔یاور گانده ڈکريجواب  امب 

 ں؟يته ںينشست یمسلمانوں کے لئے کتن ںيصوبوں م: سوال
 ۔491جواب   
 ا؟ينشستوں پر قبضہ ک ینے کتن گيمسلم ل: سوال 



 ۔211جواب   
 ں؟يختم ہوگئ ںيوزارت یک سيسوال۔ جب کانگر 
 ۔1939نومبر  14جواب   

Q .ا؟يگ ايدن منا جب نجات کا 
 ۔1939دسمبر  22جواب   

 ا؟يجب کرپس مشن ہندوستان آ: سوال
 ۔1942مارچ  23جواب   

Q .؟یته یگئ یشروع ک کيہندوستان چهوڑو تحر 
 ۔1942جواب   

Q .؟یگئ یجنگ لڑ یک یجب پالس 
 ۔1758جواب   
 
 ؟ یکس نے لکه" مسدس مدو جزر اسالم"

 یشبل
 ☑یحال
 ديس سر

 اقبال  عالمہ
 
 صنف ہے ؟ یشعر یکس ملک ک" کويہا"

 ☑جاپان
 نڈيانگل
 کايامر

 رانيا
 
 ؟ ںيکتنے مصرے ہوتے ہ ںيم" کويہا"
 کيا

 دو
 ☑نيت

 چار
 

 تهے ؟ یکے بان کيگڑه  تحر یعل
 یحال
 ☑ديس سر

 یآباد اکبر
 احمد  رينظ جناب

 
 ناول کس نے لکها ؟" امراؤ جان ادا"

 چندر  کرشن
 چند ميپر

 احمد  رينذ یمولو
 ☑رسوا یہاد مرزا

 
 ؟ یکب شروع ہوئ کيپسند تحر یترق



١٩٢٨ 
١٩٣٢ 
١٩٣٦☑ 
١٩٣٨ 

 
 شاعر تهے ؟ یکس کے دربار یوجہ مالں
 ☑قطب شاه  یقل عبدۦ

 ريعالمگ بياورنگز
 قطب شاه یقل

 شاه ظفر  بہادر
 
 کس کا تذکره ہے ؟" نکات شعرا"

 غالب
 ☑ريم یتق ريم
 سودا  یمحّمد رف رايم

 آزاد  نيحس دمحم
 

 ں؟يکتنے مصرے ہوتے ہ ںيبند م کيکے ا مسدس
 نيت

 پانچ
 ☑چه

 سات
 

 تها؟ ايکا تخلص ک عيمحّمد رف مرزا
 ريم

 یحال
 ذوق
 ☑سودا

 
 ں؟يکون مشہور ہ ےيکے ل" کيتحر یک یگوئ ہاميا"

 غالب
 سيان
 ريدب

 ☑مظہر جان جاناں  مرزا
 ں؟يکتنے ہزار اشعار ہ ںيقطب شاه کے کالم م یقلدمحم

٢٠٠٠٠ 
٣٠٠٠٠ 
٥٠٠٠٠☑ 
٧٠٠٠٠ 

 
 ؟یکتاب کس نے لکه" یمقدمہ شعرو شاعر"

 ديس سر
 یشبل



 ☑یحال
 غالب

 
 ہے؟ فيتصن یکس مشہور شاعر ک" لطافت ائےيدر"

 یناج شاکر
 ☑هللا خان انشا انشا

 ريم یتق ريم
 غالب

 
 ؟یکس نے لکه" نظم خضر راه"

 ☑اقبال
 جوش
 سودا
 غالب

 
 مجموعہ ہے؟ یکس کا شاعر" بارش یپہل"
 ريم یتق ريم

 یرانيش اختر
 ☑یکاظم ناصر
 شاه بهلے

 
 ؟ یکس نے لکه" کے منڈوے تلے یليچمب کيا"
 ضياحمد ف ضيف

 آزاد  نيحس دمحم
 ☑نيالد یمح مخدوم

 یرانيش اختر
 
 نظموں کا مجموعہ ہے؟ یکس ک" ميافکار سل"
 ☑ميسل نيالد ديوح 

 اختر ميسل
 یکاظم ناصر

 باجوه  ميسل
 
 قطب شاه کس مغل بادشاه کا ہم عصر تها؟ یقل

 وںيہما
 بابر
 ☑اکبر

 ميسل
 
 نظم ہے؟ یکس ک" شمع و شاعر"

 یحال
 غالب
 ☑اقبال



  ذوق
 معلوماتاردوادب

 
 ۔1س۔

 کس کا ناول ہے؟"  ںياداس نسل"
 
 ني۔۔۔۔۔ عبدهللا حسج
 

 ۔2۔س
 ؟ ايکے نام سے کس نے ک" یفِن شاعر"کا ترجمہ  فيتصن یک ارسطو

 
 احمد  زيعز۔۔۔۔۔ ج

 ۔3س
 

 سے وابسطہ ہے؟ یکس صنف شاعر یسرائ مدح
 
 دهي۔۔۔۔۔ قصج
 

 ۔4۔س
 ہے؟ فيتصن یکس ک" محاسِن کالم غالب"
 
 ی۔۔۔۔۔ عبدالرٰحمن بجنورج
 

 ۔5۔س
 ہے؟ فيتصن یکس ک" سخندان فارس"
 
 ۔۔۔۔۔ آزاد ج
 

 ۔6۔س
 ہے ؟ فيتصن یکس ک" ہيگنج ہاے گراں ما" 
 
 یقياحمد صد دي۔۔۔۔۔ رشج
 

 ۔7۔س
 ں؟يکتنے مصرعے ہوتے ہ ںيکے ہر بند م مخمس

 
 ۔۔۔۔۔ پانچ ۔ج
 

 ۔8س
 ہے؟ فيتصن یکس ک" ہم نفساِن رفتہ"
 
 یقياحمد صد دي۔۔۔۔۔ ۔رشج
 

 ۔9۔س



 
 کس قسم کا رسالہ تها  ؟" اوده پنچ"
 
 ۔۔۔۔۔ طنز و مزاح کا حامل ج
 

 ۔10۔س
 

 ؟ ريکے مد" مخزن" رسالہ
 
 ۔۔۔۔۔ عبدالقادرج
 

 ۔11۔س
 
 نظم ہے ؟ یکس ک "یتنہائ"
 
 ضياحمد ف ضي۔۔۔۔۔ فج
 

 ۔12۔س
 

 پنچ کہاں سے نکلتا تها؟ اوده
 
 ۔۔۔۔۔ لکهنؤج
 

 ۔14۔س
 ہے ؟ یتيکر ل ديکو کون ق ريبے نظ شہزادے

 
 ۔ ی۔۔۔۔۔ پرج
 

 ۔15۔س
 ہے؟ فيتصن یکس ک" اردو نظم ںيم یکے بعد دہل یآزاد" 
 
 هللا  قي۔۔۔۔۔  عتج
 

 ۔16۔س
 

 کے پہلے رپورتاژ نگار ؟ اردو
 
 ۔۔۔۔۔  کرشن چندر۔ج
 

 ۔17۔س
 کس کو کہا جاتا ہے؟" بلبل ہزار داستان"
 
 ی۔۔۔۔۔  داغ دہلوج
 



 ۔18۔س
 سخن کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ پہلوان

 
 ۔۔۔۔۔  سودا ۔ج
 

 ۔19۔س
 
 کے مصنف؟" کتاب یآخر یاردو ک" 
 
 اختر ۔ مي۔۔۔۔۔  ڈاکٹر سلج
 

 ۔20۔س
 
 تصنف ہے؟ یکس ک" خانہ بدوش "
 
 ۔۔۔۔۔  تارڑ۔ج
 

 ۔21۔س
 ہے ؟ فيتصن یکس ک" داستان مجاہد" 
 
 ۔ یحجاز مي۔۔۔۔۔  نسج
 

 ۔22۔س
 
 کا مفہوم  ؟" چٹخانا  اںيجوت" 
 
 ۔۔۔۔۔ مارے مارے پهرنا ج
 

 ۔23۔س
 
 کے مصنف  ؟" گهر سے گهر تک " 
 
 یقاسم مي۔۔۔۔۔ احمد ندج
 

 ۔24۔س
 فطرت کس کو کہا جاتا ہے ۔ مصور

 ۔ یحسن نظام ۔۔۔۔۔ ج
 

 ۔25۔س
 

 نہ تها ۔ یبه ںي؎ چراغ سامنے والے مالن م
 نہ تها ۔ یبه ںيوہم و گمان م رےيسانحہ م ہي

 کا شعر ہے؟ کس
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 یرٹهي۔ م ںيکسے کہتے ه" بچوں کا شاعر " 43
 ۔ احسان دانش  ںيکسے کہتے ه" شاعر  مزدور" 44
 ی۔ اکبر الہ آباد ںيکسے کہتے ه" لسان العصر" 45
 ۔ استاد ذوق  ںيکسے کہتے ه" ہند یخاقان" 46
 ۔ اکبر  ںيکسے کہتے ه" شہنشاه ظرافت" 47
 ۔ خسرو ںيکسے کہتے ه" ہند  یطوط" 48
 ۔ گوئٹے ںيکسے کہتے ه" جرمن ادب کا بادشاه " 49
 ۔ وارث شاه ںيکسے کہتے ه"  ئريکسپيش یک  یپنجاب" 50
 ۔ داغ ںيکسے کہتے ه" بلبل ہند" 51
 چند مي۔ پر ںيکسے کہتے ه" قلم کا مزدور" 52
 ۔ غالب ںيکسے کہتے ه" نجم الدولہ " 53
 آباد حي۔ جوش مل ںيکسے کہتے ه" شاعر شباب " 54
 ۔مرزا غالب ںيکسے کہتے ه" رند پارسا" 55
 ۔ غالب ںيکسے کہتے ه" نظام  جنگ" 56
 ی۔ اکبر الہ اباد  ںيکسے کہتے ه" کا امام  یشاعر  ہيمزاح" 57

 
 آباد حي۔ جوش مل ںيکسے کہتے ه" شاعر   یانقالب" 58۔

 یقاسم مي۔ احمد ند ںيکسے کہتے ه" مياردو ادب  کا منگال ڈ" 59
 یدہلو دري۔ح ںيکسے کہتے ه" الہند  اليخ" 60
 ۔ اقبال ںيکسے کہتے ه" شاعر  یاور قوم یمل"61
  ۔ غالب ںيکسے کہتے ه" ینثر کا بان  ديجد" 62

  
 ساردوکےاہملغتاورلغتنوي

 
 نيالد روزيف مولوی��اللغات      روزيف - 1
 وارثسرہندی��اردو لغت  یعلم - 2
 عبدالواسعہانسوی��غرائب اللغات    - 3
 یشگعبداللہخوي��فرہنگ عامره    - 4
 یاحمد دہلو دسي��ہيفرہنگ آصف - 5
 خان آرزو یعل نسراجالدي��نوادرااللفاظ     - 6
 شانالحقحقی��فرہنگ تلفظ    - 7
 ۔ نورالغات ۔ جلد اول ۔ دوم ۔ سوم  ۔چہارم ۔ پر مشتمل ہے ۔ 8
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 اردوادب
 هے؟ یکہالت رغزليکےبغ فردي��

 رمردفيغ: جواب
 کہا جاتا ہے؟ وںيک قينستعل یکے فانٹ کو نور قاردونستعلي��

 اينام د قينستعل ینسبت سے نور ینے اپنے باپ مرزا نور احمد کے نام ک لياحمد جم: جواب
 فرق ہے؟ ايک ںفعالورمصدرمي��



 ہوتا ںيزمانے کا تعلق نہ ںيزمانہ ہوتا ہے اور مصدر م ںيفعل م: جواب
 ں؟ي۔ نام لکهںکےکتنےحصےہي"  راجہگده"  ناول��

 چار: جواب
 )شام سمے سے منسوب(۔عشق ال حاصل 1
 )دن ڈهلے( تجسس  ی۔ ال متناہ2
 )دن چڑهے( ۔ رزق حرام 3
 )رات کے پچهلے پہر(  یآگاہ ی۔ موت ک4
 ں؟يکہتے ہ ايک ںيجائے ، اصطالح م ايشعر بار بار دہرا ايمصرع  یآخر ںينظم کو جس کے ہر بند م یساي��

 بند عيترج: جواب
 ۔ںيکے چار ارکان ہ انعلمبي��

 کہالتا ہے۔ ہيتشب نايکے مانند قرار د زيچ یخاص صفت کے اعتبار سے دوسر یکو کس زيچ یکس: ہيتشب - ا
 طرح بہادر ہے یک ريش یعل" مثال

 
شے سے  یشے کے لوازمات پہل یجائے، اور اس دوسر ايشے قرار دے د یدوسر نہيشے کو بع کيا ںياصطالح م: استعاره - ب

 ۔ںياسے استعاره کہتے ہ ں،يجائ ےيمنسوب کر دئ
 ہے ريتو ش یعل" مثال

 
 ںيمعنوں م یبجائے مجاز یمعنوں ک یقيظ ہے جو اپنے حقوه لف ہينيشاخ ہے۔ اصطالح م یسريت یک انيعلم ب ہي: ۔مجاِز مرسلج

 اور تعلق ہو۔ یکے عالوه کوئ ہيتشب ںيمعنوں م یو مجاز یقياستعمال ہو اور حق
 "مثال

 ہے یآٹا سے مراد آٹا ہ یعنيہوا ہے۔  استعمال ںيمعنوں م یقيآٹا اپنے حق ہاںيہے۔  یآٹا گونده رہ خاتون
 ںيآٹا تو نہ یعنيحالت ہے۔  یک یماض یاستعمال ہوا ہے جو اس ک ںيآٹا ،گندم کے معنوں م ہاںيہے۔ ايسے آٹا پسوا ال یچک احمد
 آٹا پسوانے کا ذکر ہے۔ کنياور آٹا بنا۔ ل یته یگئ یبلکہ گندم پسوائ ايگ ايپسوا

کا محتاج ہو، وه  نےيقر یہوں اور ان کا سمجهنا کس دهيمبہم اور پوش یوه کلمہ ہے، جس کے معن ہيرو سے  یک انيعلم ب: ہي۔ کناد
جا سکتے ہوں۔  ےيمراد ل یبه یمعن یقياس طرح استعمال ہوا ہو کہ اس کے حق ںيمعنوں م یبجائے مجاز یمعنوں ک یقياپنے حق

غلط نہ  یبه نايمراد ل یٰ معن یقياس کے حق کنيطرف اشاره کر دے گا، ل یمعنوں ک یاس کے مجاز رلفظ بول ک کيبولنے واال ا یعني
 ہو گا۔

 ۔"ںينہ بدل ںيعادت کنيہو گئے ل ديبال سف" "مثال
 درست ہے۔ یہونا به ديبال سف ںيمعنوں م یقيحق کنيہونے سے مراد بڑهاپا ہے ل ديسف بال ںيمعنوں م یمجاز ہاںي

 کهاتا ہے چيحرم ہے جو چرا کے ب خيش یہ؎ي��
 و چادر زہرا سيبوذر و دلق او ميگل          

 بار ہوا؟ یاستعمال کتنکا  یمرکب اضاف ںيشعر م اس
 چار:  جواب
 لغت��
 یاردو لغت۔۔۔۔ وارث سرہند یعلم

 یاللغات۔۔۔۔۔۔۔ عبدالواسع ہانسو غرائب
 یشگيعامره۔۔۔۔۔۔ عبدهللا خو فرہنگ
 یاحمد دہلو دي۔۔۔۔۔ سہيآصف فرہنگ

 ۔۔۔۔۔ خان آرزونوادرااللفاظ
 یتلفظ۔۔۔۔۔۔۔ شان الحق حق فرہنگ

 نيالد روزيف یاللغات۔۔۔۔۔ مولو روزيف
 ہے؟ ايک یکاضافتتملي��



ہے۔مثالََ◌ امجد کا  یکہالت یکيمالک اور دوسرا مملوک ہو تو وه اضافت تمل کيسے ا ںيم ہياگر مضاف اور مضاف ال:  جواب
 کتاب یگهوڑا، اسلم ک

 !ںيبتائ فيتعر یک مرکبامتزاجی��
 گڑه یمثالََ◌ نواب شاه، عل ںيکہتے ہ یاسم سے مل کر بنے اس کو مرکب امتزاج ادهيدو سے ز ايوه مرکب جو دو :  جواب
 مراد ہے؟ اياس ضرب المثل سے ک’’  یزنده صحبت باق اري‘‘��

 گے ںيزنده رہے تو ملتے رہ: جواب
 مراد ہے؟ ايسے ک صفتعددی��

 درجے  کو ظاہر کرے ايبيتعداد، ترت یجو جو اپنے موصوف ک ںياس صفت کو کہتے ہ: جواب
 ہے مجهے جانے دو الياک ںيجنگل م س؎قي��

 دو وانےيگے د ںيٹهيجو مل ب یخوب گزرے گ 
 احيداد خاں س اںيم: شاعر
 انعام مال؟ یکو کس کتاب پر آدم ج ناصرکاظمی��

 وانيد:  جواب
 ہے اس رشک قمر کا پہلو نہرشکآئي��

 ادهر سے نظر آتا ہے اُدهر کا پہلو صاف
موجود  ہاںيشخص  سايغزل پهاڑتے ہوئے کہا تها کہ جب ا یپڑهے جانے پر آتش نے اپن ںيکا مطلع ہے جو مشاعرے م اس غزل ہي

 !ےيغزل کے خالق کا نام بتائ. ضرورت ہے ايک یريہے تو پهر م
 قيخل ريم:  جواب
 ںيبرس تک غاروں م سيچال اوہشمعاُجاالجسنےکي��
 ںيکے درباروں م ايسب دن یته یروز جهلکنے وال اک

 )شاعر: (جواب
 خاں یموالنا ظفر عل 

 ہے؟ افعلمعطوفکي��
دوسرے کے بعد واقع ہوں ان فعلوں کو فعل  کيجس فاعل سے دو فعل ا یعنينيپائے جائ یمعن یعطف ںيوه فعل جس م:  جواب

 ۔رهيوغ ايگ ٹهيمثالََ◌ وه اٹه کر ب ںياور دوسرے کو معطوف کہتے ہ ہي۔ پہلے فعل کو معطوف علںيمعطوف کہتے ہ
 ے؟ياصطالح کا تعلق کس صنف ادب سے  یک بتشبي��

 دهي۔قصجواب
 کس زبان کا لفظ ہے ؟  حتلمي��

 ی۔عرب جواب
 مراد ہے؟ ايبند سے ک ںياصطالح م شعری��

شعر ، قبل  ايمصرعے  یہو اور آخر ايگ ايک انيطور پر ب یواقعے کو اراد اياليخ یکس ںيمسلسل نظم کا وه حصہ جس م یکس: جواب
دس مصرعوں  کريسے ل نيکے مطابق ت تينوع ینظم ک ں،يہر بند م سےيکہے گئے، اشعار اور مصرعوں سے مختلف ہوں۔ ا ںياز

چار، مخمس کا پانچ، مسدس کا چهے مصرعوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ سات، آٹه اور دس  دمثالََ◌ مربع کا ہر بن ںيتک ہو سکتے ہ
 ہے۔ یکم رہ تيروا یمگر ان ک ںيہوتے ہ ںيبند م کيا یمصرعے به

 حروفاضافت��
 ںيکر دايتعلق پ ںيوه حروف جو دو اسموں کا آپس م: جواب

 رهيوغ ی،کے را ،رے،ر یکا ،ک مثال
 ہے ؟ ايک ینحو بترکي��

 کرنا انيکے اجزا کو الگ الگ ب ہيجملہ اسم ايہيجملہ فعل:  جواب
 ں؟يہ تےينظم مراد ل یمنقبت سے کون س ںيم شاعری��

کرام  ايصحابہ کرام اول ںيجس م  ںيمنقبت اس نظم کو کہتے ہ ںياصطالح م یادب ک ںيہ فيو تو ص فيتعر یمنقبت کے معن: جواب
 ہو یگئ یک فيتعر یک ںياور بزرگان د



 
 معلومات ۔۔۔ یادب ديچند مز

 
 ۔ںيشرر کو اردو کا والٹر سکاٹ کہتے ہ ميعبدالحل - 1
 ۔ںيسرشار کو اردو کا چارلس ڈکنز کہتے ہرتن ناته  - 2
 ۔ںيکو مصور غم کہتے ہ یريراشد الخ - 3
 مصور غم کہا جاتا ہے۔ د،يکو عورتوں کا سرس یريراشد الخ - 4
 ۔ںيوارث اور ابواالعجاز کہتے ہ ہياحمد کا روحان ريکو  نذ یريراشد الخ - 5
 شاعر کہا جاتا ہے۔ یکا چاسر اور عوام یکو اردو شاعر یاکبر آباد رينظ - 6
 کو بلبل ہند کہا جاتا ہے۔ یداغ دہلو - 7
 الملک اور مرزا نوشہ کہا جاتا ہے۔ ريمرزا غالب کو دب - 8
 کہا جاتا ہے۔ ئريکو اردو کا شکسپ یريآغا حشر کاشم - 9

 کہا جاتا ہے۔ ئريدانتے کو جرمن کا شکسپ - 10
 ۔ںيکو مصور فطرت کہتے ہ یخواجہ حسن نظام - 11
 کہا جاتا ہے۔ نيالمتغزل سيحرار، رئ دااليس یموہان حسرت - 12
 ڈاکٹر جان گلکرائسٹ کو اردو نثر کا باپ کہا جاتا ہے۔ - 13
 کو بادشاه نثر کہا جاتا ہے۔  یامن دہلو ريم - 14
 ۔ںيکا باوا آدم کہتے ہ یکو اردو شاعر یدکن یول - 15
 کہا جاتا ہے۔ ہيکو بادشاه مرث سيان ريم - 16
 کہا جاتا ہے۔ دهيکو بادشاه قص مرزا سودا  - 17
 ۔ںيشاه ڈرامہ کہالتے ہ یريآغا حشر کاشم - 18
 ۔ںيامام بخش ناسخ کو پہلوان سخن کہتے ہ حيش - 19
 کو خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ ريم یتق ريم - 20
 احسان دانش کو شاعر مزدور کہا جاتا ہے۔ - 21
 آزاد کو آقائے اردو کہا جاتا ہے۔ نيدمحم حس - 22
 عبدالحق  کو بابائے اردو کہا جاتا ہے۔ یولوم - 23
 احمد کو محسِن اردو کہا جاتا ہے۔ نيصالح الد - 24
 کو شاعر انقالب کہا جاتا ہے۔ یآباد حيجوش مل - 25
 کو شاعر شباب کہا جاتا ہے۔ یرانياختر ش - 26
 کہا جاتا ہے۔ اتيعدم کو شاعر خمر ديعبدالحم - 27
 شاعر کہا جاتا ہے۔ یاور اکبر کو قوم یحال - 28
 کو ابواالثر کہا جاتا ہے۔ یجالندهر ظيحف - 29
 چند کو افسانے کا باوا آدم کہا جاتا ہے۔ ميپر - 30
 کو لسان العصر کہا جاتا ہے۔ یاکبر الہ آباد - 31
 عالمہ اقبال کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے۔ - 32
 االمت کہا جاتا ہے۔ ميعالمہ اقبال کو حک - 33

 
  8:  خاکے ںيخاکم بدہن م

 یعبدالواسع ہانسو:  سيکے پہلے لغت نو اردو
 غرائب الغات: لغت  یپہل یک اردو

 خان آرزو  نيسراج الد:  ميترم ںياللغات م غرائب
 یدمحم عل: کے والد کا اصل نام  ريم یتق ريم
 دمحم حسن : کا نام  یبهائ لےيکے سوت ريم یتق ريم

 ماموں : سے تعلق  ريآرزو کا م خان



 روپے  200:  فہيآصف الدولہ نے وظ ںيم لکهنو
 خوشبو: شاکر کے پہلے مجموعے کا نام  نيپرو

 خان آرزو نيسراج الد:  یالفاظ کس نے مرتب ک نوادر
 21: خاکے  ںيم البم
 ميشنکر نس ايد: کا مصنف  یبکادل گل
 رستم د سہراب:  حشر کا سب سے پہال ڈراما آغا
 عالم آرا: ناطق فلم  یپہل
 منٹو: کروٹ کس کا ڈرامہ ہے  آو

 یعصمت چغتائ:  ڈرامے ںيبانک یکے باہر اور دهان سرائے
 امجد اسالم امجد:  ڈرامہ کس نے لکها یو یسے پہال ٹ سب

 ٢٢۵:  چند کے کل افسانے ميپر
  18:  چند کے کل ناول ميپر

 چند ميپر:  کس کا ناول ہے تيعاف گوشہ
 101:  فيکل تصان یشرر ک ميعبدالحل
  28:  ناول یخيشرر کے کل تار ميعبدالحل

 21:  ںيلله اںيسوانح عمر ینے کتن شرر
 15:  ںيلکه ںيکتاب یخيتار ینے کل کتن شرر
 14:  ںيموضوعات پر لکه یاليخ ںيکتاب ینے کل کتن شرر
 6:  ںينے کتنے ڈرامے اور منظومات لکه شرر
  18: ںيمتفرقات لکه ینے کتن شرر
 یابن صف:  ںيلکه ںيکتاب ادهينے ز بياد یپاکستان کس

 یشبل: نگار خيکا پہال تار اردو
 یرٹهيم لياسماع: نظم گو  یکا پہال معر اردو
 بارات یتاروں بهر: نظم  یمعر یسب سے پہل یادب ک اردو
 یمال وجہ:  نگار ہيکا پہال انشائ اردو
 احمد خان ديسر س:  نگار ہيکا پہال باقاعده انشائ اردو
 یمالوجہ:  گو شاعر ہيکا پہال مرث اردو
 یاکبر آباد رينظ:  ںيکے پہلے نظم گو کون ہ اردو
 احمد رينذ یڈپٹ:  کے پہلے نادل نگار اردو
 کدم راو پدم راو: کا نام  یمثنو یپہل یک اردو
 ینظام:  یکس نے لکه یمثنو یپہل یک اردو
 گيمرزا فرحت هللا ب:  کا پہال خاکہ نگار کون ہے اردو
 خان کمبل پوش وسفي:  کا پہال سفرنامہ نگار کون ہے اردو
 عجائبات فرنگ: کے پہلے سفرنامے کا نام  اردو
 حضرت انسان:  ہے ینظم کون س یآخر یک اقبال

 محل ايبازار :  مطلب ہے ايکا ک یمعل اردوئے
 1886: یگئ یکب لکه یسعد اتيح
 1897:  یگئ یغالب کب لکه ادگاري

 1901:  یگئ یکب لکه ديجاو اتيح
 1938 یفرور 8:  یگئ ینظم کب لکه یآخر یک اقبال

  4: کا مجموعہ ہے  بوںيکتنے اد انگارے
 یدکن یول:  معشوق کسے کہا جاتا ہے یکا ادب ريم

 اختر ميڈاکٹر سل:  ايقرار د یمثنو نيعشق کو کس نے بدنام تر زہر
 نيخان رنگ اريسعادت :  نگار یختيکا پہال ر اردو



 انشاهللا خان انشا:  واعد نگارکا پہال ق اردو
 لطافت ائےيدر: کتاب  یپہل یقواعد ک اردو
 شرر: آزاد نظم گو شاعر  پہال
 سمندر: آزاد نظم  یپہل

 دلگداز:  یہوئ عيشا ںيآزاد نظم کس رسالے م یپہل یک اردو
 1901 یفرور:  یہوئ عيآزاد نظم کب شا یپہل یک اردو
 یحال:  کا پہال سوانح نگار اردو
 یسعد اتيح:  یسوانح عمر یپہل یک اردو
 کرشن چندر: کا پہال رپوتاژ نگار  اردو
 پودے: کے پہلو رپوتاژ کا نام  اردو
 ینصرت: گو  دهيکا پہال قص اردو
 یحعفر زٹل: کا پہال مزاح نگار  اردو
 غالب: کا پہال باقاعده مزاح نگار  اردو
 نيالد ميعظ: گو  ٹيکا پہال سان اردو
 ميعظ اديفر: کا نام  ٹيکے پہلے سان اردو
 1903: کب شائع ہوا  ٹيکا پہال سان اردو
 خسرو ريام: کا پہال غزل گو کون ہے  اردو
 یريراشد الخ: کا پہال افسانہ نگار  اردو
 جہينصر اور خد: کا پہال افسانہ  اردو
 یامانت لکهنو: کا پہال ڈرامہ نگار  اردو
 اندر سبها: کا پہال ڈرامہ  اردو
 یحال: کا پہال نقاد  اردو
 سالک ديعبدالمج: کا پہال خود نوشت نگار  اردو
 یمال وجہ: گو  یکا پہال رباع اردو
 ريم: کا پہال تذکره نگار  اردو
 ذوق: لکها  دهيقص ںيشان م یگو جس نے بادشاه ک دهيقص پہال
 یجعفر زٹل: شہر آشوب نگار  پہال

 خسرو ريام: نگار  تيکا پہال گ اردو
 نيدمحم ام: نگار  کويکا پہال ہائ اردو
 غالب:  شاعر یکا پہال باغ اردو
 کدم راو پدم راو: منظوم کتاب  یپہل یک اردو
 گلدستہ: کا پہال رسالہ  اردو
  1850:  ہوا یکا پہال رسالہ کب جار اردو
 جام جہاں نما : کا پہال اخبار  اردو
 1822:  ہوا یکا پہال اخبار کب جار اردو

 3:  ںيہ ںيقسم یکتن یک نثر
 4: ںيہ ںيقسم یکتن یک مجاز
 یحسرت موہان: کا امام کسے کہا جاتا ہے ہيثان نشاة

 یبکٹ کہان: محبوب سے بچهڑے لمحات کا ذکر ہو ںيجس م یکہان وه
 شاکر نيپرو: کس کا تخلص ہے  نايب

 وينام د: پہلے ہندو شاعر یک اردو
 چراغ حسن حسرت: لکهے نيکے نام سے کس نے مضام کولمبس
 یادا جعفر: نام ہے یکس کا فرض عطارد

 گيفرحت هللا ب: لکهے نينشرح کے نام سے کس نے مضام الم



 یناصر عل ريم: کا مطلع اول  تيرومان
 لدرميدريسجاد ح: کا مطلع اول تيرومان ںيم نثر

 باره ماسہ: کا زکر ہو نوںيباره مہ ںيجس م تيگ یباره ٹکڑوں کا ہند 
 دليب: کا استاد کسے مانا جاتا ہے غالب
 1635: یگئ یرس کب لکه سب

 


