
PROVISIONAL ANSWER KEY 
NAME OF THE POST : 
Assistant Professor in Urdu, Class-II (AFH) 
Advt No. :72/2016-17 
Date of Preliminary Test : 5/2/2017 
Subject : Concerned Subject ( 101 to 300 )



AFH-A ] [ 17 ] [ P.T.O.

کس ماہر لسانيات نے کہا ’’ برصغير کی ساری زبانيں اپ بھرنش کے بچے ہيں ’’101.
   ہے؟

 
 (A) سينتی کمار چڑجی  (B) ڈاکٹر گريرسن 
(C) ہيم چندر   (D) ڈاکٹر گلکريسٹ  

  
اردو زبان کی تشکيل و ترويج کے سلسلہ ميں کس بادشاه کے حملہ کو اہميت 102.

 حاصل ہے؟
  

(A) محمود غزنوی   (B) محمد غوری 
(C) محمد بن قاسم   (D) ابراہيم غزنوی  

 
راتری کس زبان کا اصل لفظ ہے، جسے اردو ميں رات کی حيثيت سے قبول کيا 103.

 گيا؟
  

(A) عربی    (B) فارسی 
(C) ترکی    (D) سنسکرت 

 ہندوستان کے کس سنت نے غريب نواز کا تلفظ گريب نواج سے کيا؟104.
  

(A) سنت کبير   (B) گرونانک 
(C) رام داس   (D) سنت ايکناتھ  

 
  قصيده درلغات ہندی کس شاعر نے ہمايوں کے دور ميں لکھا؟105.

   
(A) شيخ جمالی    (B) حکيم يوسفی 
(C) اجئے چند   (D) فيضی 

 
  تحرير کی؟’’ غرائب اللغات‘‘عہد عالمگير کے کس بزرگ نے لغت106.

 
(A) سراج الدين خاں ٓارزو  (B) موالنا شيخ عبدهللا انصاری 
(C) موالنا ناصر علی  (D) عبدالواسع ہانسوی  
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 عادل شاہی دور کے ملک الشعراء کا نام کيا تھا؟107.
  

(A) مالنصرتی   (B) کمال خاں رستمی 
(C) مال خيالی   (D) حسن شوقی  

  
کا نام تحرير کيجئے، جس نے نثر اور قطب شاہی دور کے نامور ملک الشعراء 108.

  شاعری ميں کمال حاصل کيا؟
 

(A) غواصی   (B) مال وجہی 
(C) فيروز    (D) محمود  

        
  اردو کی سب سے پہلی نثری داستان کا نام کيا ہے؟109.

 
(A) قطب مشتری   (B) طوطی نامہ 
(C) سب رس   (D) پرت نامہ  

  
  ميں کس کے حاالت اور مصائب کا ذکر موجود ہے؟’’ نوسرہار‘‘اشرف کی مثنوی 110.

 
(A) بادشاه وقت   (B) احمد نظام شاه 
(C) ابراہيم عادل شاه   (D) ؓ حضرت امام حسين 

 
نظير اکبر ٓابادی کی طرح متنوع موضوعات پر دکنی ميں نظم لکھنے والے شاعر 111.

  کا نام کيا ہے؟
 

(A) سلطان محمد قلی قطب شاه (B)  قطب شاهعبدهللا 
(C) سلطان ابو الحسن تانا شاه (D) جمشيد قلی قطب شاه  

 
 

  دکن ميں سب سے پہلے لکھی جانے والی داستاں کا نام کيا ہے؟112.
 

(A) معراج العاشقين   (B)  کلمات الحقائق 
(C) شکار نامہ   (D)  ميالد نامہ 
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 عادل شاہی دور کے ملک الشعراء کا نام کيا تھا؟107.
  

(A) مالنصرتی   (B) کمال خاں رستمی 
(C) مال خيالی   (D) حسن شوقی  

  
کا نام تحرير کيجئے، جس نے نثر اور قطب شاہی دور کے نامور ملک الشعراء 108.

  شاعری ميں کمال حاصل کيا؟
 

(A) غواصی   (B) مال وجہی 
(C) فيروز    (D) محمود  

        
  اردو کی سب سے پہلی نثری داستان کا نام کيا ہے؟109.

 
(A) قطب مشتری   (B) طوطی نامہ 
(C) سب رس   (D) پرت نامہ  

  
  ميں کس کے حاالت اور مصائب کا ذکر موجود ہے؟’’ نوسرہار‘‘اشرف کی مثنوی 110.

 
(A) بادشاه وقت   (B) احمد نظام شاه 
(C) ابراہيم عادل شاه   (D) ؓ حضرت امام حسين 

 
نظير اکبر ٓابادی کی طرح متنوع موضوعات پر دکنی ميں نظم لکھنے والے شاعر 111.

  کا نام کيا ہے؟
 

(A) سلطان محمد قلی قطب شاه (B)  قطب شاهعبدهللا 
(C) سلطان ابو الحسن تانا شاه (D) جمشيد قلی قطب شاه  

 
 

  دکن ميں سب سے پہلے لکھی جانے والی داستاں کا نام کيا ہے؟112.
 

(A) معراج العاشقين   (B)  کلمات الحقائق 
(C) شکار نامہ   (D)  ميالد نامہ 
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  کس شاعر کی تحرير کرده ہے؟’’ پنچھی باچھا‘‘مثنوی دکنی کی 113.
 

(A) قاضی محمود بحری  (B) وجہی الدين وجدی 
(C) مال ضعيفی   (D) شاه مظفر  

 
  ولی اورنگ ٓابادی نے کس شہر کی تعريف ميں مثنوی تحرير کی ہے؟114.

 
(A) اورنگ ٓاباد   (B) حيدرٓاباد 
(C) گجرات    (D) شہر سورت  

 
دہلی سفر کرنے کے بعد ولی اورنگ ٓابادی نے دہلی کے کس بزرگ سے دکن سے 115.

  مالقات کی؟
 

(A) سيد ابو المعالی   (B) سعد هللا خاں گلشن 
(C) مزرا مظہر جان جاناں  (D) خواجہ مير درد  

 
 

’’ ديوان زادٔه حاتم‘‘دہلی کے کونسے شاعر نے ولی کے کالم سے متاثر ہوکر 116.
  تحرير کيا؟

 
(A)  مبارک ٓابروشاه   (B) شاکر ناجی 
(C) مظہر جان جاناں  (D) شاه حاتم 

 

  اردو کا تعلق کھڑی بولی سے ہونے کا ثبوت کس ماہر لسانيات نے پيش کيا؟117.
 

(A) محمد حسين ٓازاد   (B) حافظ محمود شيرانی 
(C)  ؔڈاکٹر سيد محی الدين قادری زور (D) ڈاکٹر مسعود حسين خاں  

  ميں يہ نظريہ پيش کيا گيا ہے کہ اردو کا تعلق برج بھاشا سے ہے؟کس کتاب 118.
 

(A) پنجاب ميں اردو   (B) ہندوستانی لسانيات 
(C) ٓاب حيات   (D) لسانی جائزے 
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  اردو کے ٓاغاز کے نظريے پر کس محقق نے اعتراض کيا ہے؟119.
 

(A) سيد سليمان ندوی  (B)  حسين ٓازادمحمد 
(C) پروفيسر گيان چند جين  (D) پروفيسر مسعود حسين خاں 

  
  ہندوستان کی ٓابادی سب سے پہلے کس عالقے ميں ٓاباد تھی؟120.

 
(A) وادٔی سندھ   (B) وادٔی پنجاب 
(C) دوابۂ  گنگ و جمن  (D) وادی نينوا 

 
  مرتب کرکے شائع کيا؟کو کس نے ’’ کدم رأو پدم راؤ ‘‘اردو کی اولين مثنوی 121.

 
(A) پروفيسر عبدالقادر سروری  (B) حکيم سيد شمس هللا قادری 
(C) ڈاکٹر سيد محی الدين قادری زور D) ڈاکٹر جميل جالبی  

  قديم ہند ۔ٓاريائی دور کو قبل مسيح کے کس عہد کی يادگار کا درجہ حاصل ہے؟122.
 

(A) 2000  قبل مسيح1000قبل مسيح تا 
(B) 1500 قبل مسيح500مسيح تا  قبل 
(C) 500  قبل مسيح1000قبل مسيح تا 
(D) 500  عيسوی1500عيسوی تا 

 
جنوبی ہند کے چار اہم خطے ديوگری، تلنگانہ، کرناٹک اور معبر تھے۔ اس کا 123.

  اظہار کس محقق نے کيا ہے؟
 

(A) گيان چند جين   (B) سيده جعفر 
(C) ڈاکٹر زور   (D) ڈاکٹر مسعود حسين خاں  

 
  مغربی ہند ی کی پانچ بوليوں ميں کون سی بولی شامل نہيں ہے۔124.

 
(A) ہريانی    (B) برج 
(C) قنوجی    (D) سہارنپوری 
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  اردو کے ٓاغاز کے نظريے پر کس محقق نے اعتراض کيا ہے؟119.
 

(A) سيد سليمان ندوی  (B)  حسين ٓازادمحمد 
(C) پروفيسر گيان چند جين  (D) پروفيسر مسعود حسين خاں 

  
  ہندوستان کی ٓابادی سب سے پہلے کس عالقے ميں ٓاباد تھی؟120.

 
(A) وادٔی سندھ   (B) وادٔی پنجاب 
(C) دوابۂ  گنگ و جمن  (D) وادی نينوا 

 
  مرتب کرکے شائع کيا؟کو کس نے ’’ کدم رأو پدم راؤ ‘‘اردو کی اولين مثنوی 121.

 
(A) پروفيسر عبدالقادر سروری  (B) حکيم سيد شمس هللا قادری 
(C) ڈاکٹر سيد محی الدين قادری زور D) ڈاکٹر جميل جالبی  

  قديم ہند ۔ٓاريائی دور کو قبل مسيح کے کس عہد کی يادگار کا درجہ حاصل ہے؟122.
 

(A) 2000  قبل مسيح1000قبل مسيح تا 
(B) 1500 قبل مسيح500مسيح تا  قبل 
(C) 500  قبل مسيح1000قبل مسيح تا 
(D) 500  عيسوی1500عيسوی تا 

 
جنوبی ہند کے چار اہم خطے ديوگری، تلنگانہ، کرناٹک اور معبر تھے۔ اس کا 123.

  اظہار کس محقق نے کيا ہے؟
 

(A) گيان چند جين   (B) سيده جعفر 
(C) ڈاکٹر زور   (D) ڈاکٹر مسعود حسين خاں  

 
  مغربی ہند ی کی پانچ بوليوں ميں کون سی بولی شامل نہيں ہے۔124.

 
(A) ہريانی    (B) برج 
(C) قنوجی    (D) سہارنپوری 
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ڈاکٹر مسعود حسين خاں نے کھڑی بولی کو جن دو حصوں ميں تقسيم کيا ہے وه 125.
  کون سے عالقے ہيں؟

 
(A) دوابۂ  گنگ و جمن کے اضالع  (B) مشرقی اضالع 
(C) مغربی اضالع    (D) شمالی اضالع  

 
اورنگ زيب نے دکن ميں کتنے صوبوں کو شامل کرکے اسے دکنی عالقہ قرار 126.

  ديا؟
 

(A) نو    (B) چھ 
(C) دس    (D) باره  

 
  دور ميں ہوا؟ہارون خاں شروانی کے مطابق دکن ميں دو تمدنوں کا اتصال کس 127.

 
(A) عالٔو الدين خلجی  (B) محمد بن تغلق 
(C) بہمنی سلطنت   (D) چالوکيہ سلطنت 

عالٔو الدين خلجی کے ديو گری پر حملہ کے وقت جنوب ميں کون سا خاندان 128.
  حکمران تھا؟

 
(A) موريا خاندان   (B) وردھن خاندان 
(C) چانکيہ خاندان   (D) کاکتيہ خاندان  

 
  بہمنی بادشاہوں نے اپنے دور اقتدار ميں سب سے زياده کس صنعت کو فروغ ديا؟129.

 
(A) پارچہ بافی   (B) تجارت 
(C) طرز تعمير   (D) دستکاری  

  عادل شاہی دور ميں فن موسيقی پر لکھی ہوئی کتاب کا نام کيا ہے؟130.
 

(A) ابراہيم نامہ   (B) نورس نامہ 
(C) شاہی نامہ   (D)  نامہخاور  
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  دکن کے اہم شاعروں ميں حضرت بہاء الدين باجن کا تعلق کس عالقے سے ہے؟131.
 

(A) گولکنڈه    (B) بيجاپور 
(C) احمدٓاباد    (D) گجرات 

اردو ميں کس شاعر کو پہلے ہجو نگار اور شہر ٓاشوب کے تخليق کار کا درجہ 132.
  حاصل ہے؟

 
(A) قائم چاند پوری   (B) مير جعفر زرٹلی 
(C) شيخ شرف الدين مضمون (D) صدر الدين محمد خاں فائز دہلوی 

  مرزا مظہر جان جاناں کو اردو ادب ميں کس وجہ سے اہميت حاصل ہے؟133.
 

(A) مصلح و مجدد   (B) ماہر لسانيات 
(C) مذاق سخن کے علمبردار (D) نظريہ شعر کے موجد 

ً قصيده کے  سودا 134ؔ. نے مختلف اصناف سخن ميں طبع ٓازمائی کی ، ليکن وه مزاجا
  شاعر تھے؟يہ فقره کس نے کہا ہے؟

 
(A) گيان چند جين   (B) سيده جعفر 
(C) ڈاکٹر اُم ہانی اشرف  (D) مسيح الزماں  

  
  خواجہ مير درد ؔ کی اردو شاعری کس طرز کی نمائندگی کرتی ہے؟135.

 
(A) درويشی   (B) فقر و فاقہ 
(C) تصوف    (D) نفس کشی 

 
  مير تقی مير نے کس شاعر کے مشورے پر عشق پرستی اختيار کی ؟136.

 
(A) سراج الدين خان ٓارزو  (B) قائم الدين قائم چاند پوری 
(C) مرزا مظہر جان جاناں  (D) شاه حاتم  
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  دکن کے اہم شاعروں ميں حضرت بہاء الدين باجن کا تعلق کس عالقے سے ہے؟131.
 

(A) گولکنڈه    (B) بيجاپور 
(C) احمدٓاباد    (D) گجرات 

اردو ميں کس شاعر کو پہلے ہجو نگار اور شہر ٓاشوب کے تخليق کار کا درجہ 132.
  حاصل ہے؟

 
(A) قائم چاند پوری   (B) مير جعفر زرٹلی 
(C) شيخ شرف الدين مضمون (D) صدر الدين محمد خاں فائز دہلوی 

  مرزا مظہر جان جاناں کو اردو ادب ميں کس وجہ سے اہميت حاصل ہے؟133.
 

(A) مصلح و مجدد   (B) ماہر لسانيات 
(C) مذاق سخن کے علمبردار (D) نظريہ شعر کے موجد 

ً قصيده کے  سودا 134ؔ. نے مختلف اصناف سخن ميں طبع ٓازمائی کی ، ليکن وه مزاجا
  شاعر تھے؟يہ فقره کس نے کہا ہے؟

 
(A) گيان چند جين   (B) سيده جعفر 
(C) ڈاکٹر اُم ہانی اشرف  (D) مسيح الزماں  

  
  خواجہ مير درد ؔ کی اردو شاعری کس طرز کی نمائندگی کرتی ہے؟135.

 
(A) درويشی   (B) فقر و فاقہ 
(C) تصوف    (D) نفس کشی 

 
  مير تقی مير نے کس شاعر کے مشورے پر عشق پرستی اختيار کی ؟136.

 
(A) سراج الدين خان ٓارزو  (B) قائم الدين قائم چاند پوری 
(C) مرزا مظہر جان جاناں  (D) شاه حاتم  
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شاعر کے زمانے مينسياسی انتشار ،زندگی کی تباہی اور تہذيب دہلی ميں کس 137.
  کاشيزاره بکھر چکا تھا؟

 
(A) مير تقی مير   (B) شاه حاتم 
(C) قائم چاند پوری   (D) مرزا مظہر جان جاناں 

  کس شاعر نے تحرير کيا ہے؟’’ نکات الشعراء‘‘اردو کا پہال تذکره 138.
 

(A)  مرزا غالؔب   (B) تمنا اسد علی خاں 
(C) لچھمی نرائن شفيق  (D)  ؔمير تقی مير  

 مير کی غزل کو کون سے رس کی شاعری کا نام ديا گيا ہے؟139.
  

 (A) کتھا رس   (B) روپ رس 
(C) شرنگھار رس   (D) پنگل رس 

  فورٹ وليم کالج کا قيام کون سے سن ميں عمل ميں ٓايا؟140.
 

(A) 1798ء    (B) 1799ء 
(C) 1800ء    (D) 1801ء 

 
ء ميں کون سا اہم 1797ڈاکٹر گلکريسٹ پيشے سے ڈاکٹر تھے ، ليکن انہوں نے 141.

 کارنامہ انجام ديا؟
  

 (A) ہندوستانی لغت کی تياری  
(B) ہندوستانی زبان کے قواعد کی تياری 
(C) مجلس منتخبہ کا انتخاب 
(D) ده مجلس کی تياری  

ہند ميں سب سے مشہور داستان کون سی  فورٹ وليم کالج کی نثر سے قبل شمالی142.
  لکھی گئی تھی؟

 
(A) عجائب القصص   (B) نو ٓائين ہندی 
(C) جذبۂ  عشق   (D) نو طرز مرصع  
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  فورٹ وليم کالج کے قيام کا اہم مقصد کيا تھا؟143.
 

(A) برطانوی حکومت کی بنياد استوار کرنا 
(B)  نوجوان سيول افسروں کو ہندوستانی زبانيں سکھاناانگلستانی 
(C) گورنر جنرل کی کونسل کے لئے ٓائين و ضوابط مرتب کرنا 
(D) جونير سيول سرونٹ کی تربيت کرنا  

 
فورٹ وليم کالج کے سب سے مشہور مترجم کی حيثيت سے کس منشی کا نام 144.

 شہرت کا حامل ہے؟
  

 (A) مير بہادر علی حسينی  (B) مظہر علی خاں وال 
(C) سيد حيدر بخش حيدری  (D) مير امن 

 

  کے مرکزی کرداروں کے نام کيا ہيں؟’’ سب رس‘‘دکنی داستاں 145.
 

(A) زلف و خال   (B) نظر و غمزه 
(C) حسن و دل   (D) وہم و مہر 

فورٹ سينٹ جارج کالج سے قبل سينٹ جارج اسکول کا قيام کس مقصد سے عمل 146.
  تھا؟ميں ٓايا 

 
(A) منشی فراہم کرنا  (B) گماشتے فراہم کرنا 
(C) تاجر فراہم کرنا   (D) کونسل کے لئے صدر فراہم کرنا 

 
کمپنی کے اعلٰی مالزمين کو تربيت دينے کيلئے مدراس ميں فورٹ سينٹ جارج 147.

  کالج کا قيام کب عمل ميں ٓايا؟
 

(A) 1802ء    (B) 1812ء 
(C) 1803ء    (D) 1810ء 

 
فورٹ سينٹ جارج کالج مدراس ميں عربی، فارسی، سنسکرت اور تامل کی کتابيں 148.

  کس زبان ميں ترجمہ کی گئيں؟
 

(A) اردو    (B) دکنی 
(C) برج بھاشا   (D) اودھی 
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  فورٹ وليم کالج کے قيام کا اہم مقصد کيا تھا؟143.
 

(A) برطانوی حکومت کی بنياد استوار کرنا 
(B)  نوجوان سيول افسروں کو ہندوستانی زبانيں سکھاناانگلستانی 
(C) گورنر جنرل کی کونسل کے لئے ٓائين و ضوابط مرتب کرنا 
(D) جونير سيول سرونٹ کی تربيت کرنا  

 
فورٹ وليم کالج کے سب سے مشہور مترجم کی حيثيت سے کس منشی کا نام 144.

 شہرت کا حامل ہے؟
  

 (A) مير بہادر علی حسينی  (B) مظہر علی خاں وال 
(C) سيد حيدر بخش حيدری  (D) مير امن 

 

  کے مرکزی کرداروں کے نام کيا ہيں؟’’ سب رس‘‘دکنی داستاں 145.
 

(A) زلف و خال   (B) نظر و غمزه 
(C) حسن و دل   (D) وہم و مہر 

فورٹ سينٹ جارج کالج سے قبل سينٹ جارج اسکول کا قيام کس مقصد سے عمل 146.
  تھا؟ميں ٓايا 

 
(A) منشی فراہم کرنا  (B) گماشتے فراہم کرنا 
(C) تاجر فراہم کرنا   (D) کونسل کے لئے صدر فراہم کرنا 

 
کمپنی کے اعلٰی مالزمين کو تربيت دينے کيلئے مدراس ميں فورٹ سينٹ جارج 147.

  کالج کا قيام کب عمل ميں ٓايا؟
 

(A) 1802ء    (B) 1812ء 
(C) 1803ء    (D) 1810ء 

 
فورٹ سينٹ جارج کالج مدراس ميں عربی، فارسی، سنسکرت اور تامل کی کتابيں 148.

  کس زبان ميں ترجمہ کی گئيں؟
 

(A) اردو    (B) دکنی 
(C) برج بھاشا   (D) اودھی 
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  ہے؟فورٹ سينٹ جارج کالج سے ترجمہ ہونے والی اہم کتاب کا نام کيا 149.
 

(A) خزينۃ االمثال   (B) مجمع االمثال 
(C) نفائس کالم   (D) وسيط النحو 

کلکتہ اور مدراس کے باہر کے نثر نگاروں ميں فقير محمد خاں گويااورغالم امام 150.
  شہيد کے عالوه کس کا نام مشہور ہوا؟

 
(A) رجب علی بيگ سرور  (B) غالم غوث بے خبر 
(C) منشی شمس الدين  (D) منشی مظفر  

 
رجب علی بيگ سرور نے فسانۂ  عجائب ميں کس عالقے کی تہذيب کی نمائندگی 151.

  کی ہے؟
 

(A) دہلی    (B)  ٔلکھنو 
(C) رامپور    (D) حيدرٓاباد 

رجب علی بيگ سرور نے منشی شيو نارائن کی فرمائش پر الف ليلٰی کا مختصر 152.
  ترجمہ کس نام سے پيش کيا؟

 
(A)  سلطانیسرور   (B) شبستان سرور 
(C) شمشيرخوانی   (D) فسانۂ  عبرت 

فسانۂ  عجائب کا پالٹ کن کرداروں کے داستان عشق کو تفريحی انداز سے پيش 153.
  کرتا ہے؟

 
(A) جان عالم اور انجمن ٓاراء (B) جان عالم اور نجم النساء 
(C) جان عالم اور وزير زادی (D)  زادیجان عالم اور بادشاه 

  ذوؔق کے استاد شاه نصير نے دلی کی گلياں چھوڑ کر کس مشہور شہر کا رخ کيا؟154.
 

(A)  ٔلکھنو    (B) رام پور 
(C) حيدرٓاباد   (D) مرشد ٓاباد
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  غالؔب نے دہلی سے کلکتہ روانہ ہوتے ہوئے کس شہر ميں قيام کيا تھا؟155.
 

(A) الٰہ ٓاباد    (B) بنارس 
(C)  ٔلکھنو    (D) حيدرٓاباد  

 
انگريزی حکومت کی طرف سے غالب ؔ کی گرفتاری کی خبر کس رسالے ميں 156.

  شائع ہوئی تھی؟
 

(A) سيد االخبار   (B) شمس االخبار 
(C) فوائد الناظرين   (D) اعظم االخبار 

نے کون سی کتاب  ء کے ہنگاموں کے بعد گوشہ نشينی کے دور ميں غالب 1571857ؔ.
  تحرير کی؟

 
(A) تاريخ تيموريہ   (B) برہان قاطع 
(C) مہر نيم روز   (D) دستنبو 

  غالؔب کے خطوط کے پہلے شائع شده مجموعے کا نام کيا ہے؟158.
 

(A) اردوئے معلی   (B) عود ہندی 
(C)  مکاتب غالؔب   (D) داراالنشاء 

 
  لسفہ جلوه گر ہے؟غالؔب کی شاعری ميں کون سا صوفيانہ ف159.

 
(A) وحدت الشہود   (B) وحدت الوجود 
(C) وحدت الکالم   (D) وحدت اديان  

  
 

  غالب نے اپنی شاعری ميں سب سے زياده اہميت کس فکر کو دی ہے؟160.
 

(A) غم عشق   (B) غم جاناں 
(C) غم روزگار   (D) غم دوراں 
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  غالؔب نے دہلی سے کلکتہ روانہ ہوتے ہوئے کس شہر ميں قيام کيا تھا؟155.
 

(A) الٰہ ٓاباد    (B) بنارس 
(C)  ٔلکھنو    (D) حيدرٓاباد  

 
انگريزی حکومت کی طرف سے غالب ؔ کی گرفتاری کی خبر کس رسالے ميں 156.

  شائع ہوئی تھی؟
 

(A) سيد االخبار   (B) شمس االخبار 
(C) فوائد الناظرين   (D) اعظم االخبار 

نے کون سی کتاب  ء کے ہنگاموں کے بعد گوشہ نشينی کے دور ميں غالب 1571857ؔ.
  تحرير کی؟

 
(A) تاريخ تيموريہ   (B) برہان قاطع 
(C) مہر نيم روز   (D) دستنبو 

  غالؔب کے خطوط کے پہلے شائع شده مجموعے کا نام کيا ہے؟158.
 

(A) اردوئے معلی   (B) عود ہندی 
(C)  مکاتب غالؔب   (D) داراالنشاء 

 
  لسفہ جلوه گر ہے؟غالؔب کی شاعری ميں کون سا صوفيانہ ف159.

 
(A) وحدت الشہود   (B) وحدت الوجود 
(C) وحدت الکالم   (D) وحدت اديان  

  
 

  غالب نے اپنی شاعری ميں سب سے زياده اہميت کس فکر کو دی ہے؟160.
 

(A) غم عشق   (B) غم جاناں 
(C) غم روزگار   (D) غم دوراں 
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ذوؔق کو کون سی شعری صنف ميں کمال حاصل ہے اور انہوں نے کس شعری 161.
  صنف کو فروغ ديا؟

 
(A) شہر ٓاشوب   (B) غزل 
(C) قصيده    (D) رباعی 

ذوؔق کے مقابلے ميں غالؔب نے اپنے قصيدوں ميں کس قسم کی جديد تشبيب کا 162.
  اضافہ کيا؟

 
(A) بہاريہ تشبيب   (B) ڈرامائی تشبيب 
(C) فطری تشبيب   (D) پرکشش تشبيب 

  کس مدرسے کو ترقی دے کر دہلی کالج کی نشاة الثانيہ انجام دی گئی؟163.
 

(A) مدرسۃ العلوم   (B) مدرسۂ  غازی الدين خان 
(C) مدرسۂ  فيروز جنگ  (D) مدرسۂ  اشاعت العلوم 

  ء ميں اس کے پہلے مہتمم کون تھے؟1825دہلی کالج قائم ہواتو 164.
 

(A) مسٹر بتروس   (B) مسٹر ٹيلر 
(C) مسٹر مٹکاف   (D) مسٹر ٹٹلر  

دہلی کالج کے توسط سے مضمون نگاری کی بنياد رکھنے والے نثر نگار کون 165.
  تھے؟

 
(A) ماسٹر پيارے الل  (B) شمس العلماء ذکا هللا 
(C) ماسٹر رام چندر   (D) ديبی پرشاد بشاش  

 
يوروپ اور ہندوستان کی کتابوں سے استفاده کرکے کون سے ماسٹر رام چندر نے 166.

  علوم پر کتابيں لکھيں؟
 

(A) الجبراء و رياضی  (B) فلسفہ و منطق 
(C) ادب اور شاعری  (D) اسالم اور عيسائيت 
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  ماسٹر رام چندر کی رياضی پر لکھی ہوئی کتاب کا نام کيا ہے؟167.
 

(A) اصول جبر و مقابلہ  (B) بھوت نہنگ 
(C) علوم طبعی   (D) اصول علم ہيئت  

 
ماسٹر رام چندر نے فوائد الناظرين کے عالوه کون سے دوسرے اہم اخبار کی 168.

  اشاعت عمل ميں الئی؟
 

(A) نشان ہند   (B) واقعات دہلی 
(C) محب ہند   (D) نور الناظرين 

اور تعليمی شعور کی تحريک کی کن دو مشہور ہندوستان ميں ذہنی بيداری 169.
 ہندوستانيوں نے بنياد رکھی؟

  
 (A) شاه ولی هللا اور عبدهللا سندھی 
(B) شاه اسٰمعيل شہيد اور سيد احمد شہيد 
(C) شاه محمد اسحاق اور شاه عبدالغنی 
(D) راجہ رام موہن رائے اور سرسيد احمد خاں 

 
 

سيد احمد بريلوی کے خياالت سے متاثر ہوکر کس شاعر نے ’’ جہاديہ‘‘مثنوی 170.
  لکھی؟

 
(A) مرزا غالب   (B) ذوق دہلوی 
(C) مومن خاں مومن  (D) ظہير دہلوی 

 
  

ٓاريہ سماج اور برہمو سماج کی روشن خيالی کا ٓاغاز کس اردو کے مصلح کے 171.
  دور ميں ہوا؟

 
(A) محمد قاسم نانوتوی  (B) شاه ولی هللا دہلوی 
(C)  گنگوہیرشيد   (D) سرسيد احمد خاں  
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  ماسٹر رام چندر کی رياضی پر لکھی ہوئی کتاب کا نام کيا ہے؟167.
 

(A) اصول جبر و مقابلہ  (B) بھوت نہنگ 
(C) علوم طبعی   (D) اصول علم ہيئت  

 
ماسٹر رام چندر نے فوائد الناظرين کے عالوه کون سے دوسرے اہم اخبار کی 168.

  اشاعت عمل ميں الئی؟
 

(A) نشان ہند   (B) واقعات دہلی 
(C) محب ہند   (D) نور الناظرين 

اور تعليمی شعور کی تحريک کی کن دو مشہور ہندوستان ميں ذہنی بيداری 169.
 ہندوستانيوں نے بنياد رکھی؟

  
 (A) شاه ولی هللا اور عبدهللا سندھی 
(B) شاه اسٰمعيل شہيد اور سيد احمد شہيد 
(C) شاه محمد اسحاق اور شاه عبدالغنی 
(D) راجہ رام موہن رائے اور سرسيد احمد خاں 

 
 

سيد احمد بريلوی کے خياالت سے متاثر ہوکر کس شاعر نے ’’ جہاديہ‘‘مثنوی 170.
  لکھی؟

 
(A) مرزا غالب   (B) ذوق دہلوی 
(C) مومن خاں مومن  (D) ظہير دہلوی 

 
  

ٓاريہ سماج اور برہمو سماج کی روشن خيالی کا ٓاغاز کس اردو کے مصلح کے 171.
  دور ميں ہوا؟

 
(A) محمد قاسم نانوتوی  (B) شاه ولی هللا دہلوی 
(C)  گنگوہیرشيد   (D) سرسيد احمد خاں  

 

 
AFH‐A]              [12]                    [Contd… 

  ء ميں سر سيد احمد خاں نے کون سا رسالہ شائع کيا؟1721840.
 

(A) ٓاثار الصناديد   (B) جام جم 
(C) خطبات احمديہ   (D) اسباب بغاوت ہند 

 ٓاغاز کس طرح کيا؟ء ميں تعليمی سرگرمی کا 1875سرسيد احمد خاں نے 173 .
 

(A) خطبات احمديہ لکھ کر  
(B) سائنٹفک سوسائٹی قائم کرکے 
(C) تہذيب االخالق جاری کرکے 
(D) مدرسہ العلوم مسلمانان علی گڈھ قائم کرکے  

 
  ء کے غدر کے موقع پر سر سيد کی مصروفيات کيا تھيں؟1741857.

 
(A) علمی و ادبی ذوق کا نشوونما  
(B) معائنہ ٓاثار قديمہ کا 
(C) بجنور کے مقام پر صدر امين کے عہدے پر فائز 
(D) عبرانی زبان کا مطالعہ  

  
  ء ميں کون سی دو کتابيں لکھيں؟1859ء اور 1858سرسيد احمد خاں نے 175 .

 
(A) خطبات احمديہ اور مسافران لندن 
(B) تاريخ فيروز شاہی اور سيرت فريديہ 
(C) تزک جہانگيری اور ٓائين اکبری 
(D) سرکشیٔ  ضلع بجنور اور اسباب بغاوت ہند  

 
  قيام انگلستان کے دوران سرسيد نے کون سی اہم تصنيف تحرير کی؟176.

 (A) ٓاثار الصناديد   (B) خطبات احمديہ 
(C) سيرت فريديہ   (D) ٓائين اکبری 

 
  سر سيد احمد خان نے سائنٹفک سوسائٹی کے ذريعہ کيا کارنامے انجام ديئے؟177.

 
(A) سائنس کی تعليم   (B) ذريعہ معاش کا فروغ 
(C) مادی ترقی کے ذرائع  
(D) انگريزی کتابوں کا اردو ميں ترجمہ 
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سرسيد احمد خان کے مزاج ميں مذہب پسندی کے بجائے کون سا جذبہ کارفرما 178.

  تھا؟
 

(A) سائنس پسندی   (B) ادب پسندی 
(C)  پسندیعقل   (D) مذہب پسندی  

 
کا اجراء کب ’’ تہذيب االخالق‘‘سرسيد کے جاری کرده سب سے مشہور رسالے 179.

  عمل ميں ٓايا؟
 

(A) 24 ء1870؍دسمبر  (B) 13  ء1857؍جنوری 
(C) 25 ء1849؍اگست  (D) 12 ء1866؍فروری  

 
  ے؟سرسيد تحريک سے وابستہ دو اہم اردو کے نامور رفقاء کے نام بتائي180.

 
(A) نواب محسن الملک اور وقار الملک 
(B) مولوی چراغ علی اور عالمہ شبلی نعمانی 
(C) ڈپٹی نذير احمد اور محمد حسين ٓازاد 
(D) موالنا حالی اور شبلی نعمانی 

  عالمہ شبلی کی سرسيد سے مالقات کون سے سن ميں ہوئی؟181.
 

(A) 1882ء    (B) 1883ء 
(C) 1884ء    (D) 1885ء  

سر سيد کی سفارش پر شبلی نعمانی کو حکومت سے شمس العلماء کا خطاب کس 182.
  سن ميں حاصل ہوا؟

 
(A) 1892ء    (B) 1893ء 
(C) 1894ء    (D) 1895ء  

 
  شبلی نے سوانح نگاری کی صنف کو کس نئے انداز سے وابستہ کرديا؟183.

 
(A) سفر نامہ نگاری  (B) تنقيد نگاری 
(C) سيرت نگاری   (D) تحقيق نويسی 
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سرسيد احمد خان کے مزاج ميں مذہب پسندی کے بجائے کون سا جذبہ کارفرما 178.

  تھا؟
 

(A) سائنس پسندی   (B) ادب پسندی 
(C)  پسندیعقل   (D) مذہب پسندی  

 
کا اجراء کب ’’ تہذيب االخالق‘‘سرسيد کے جاری کرده سب سے مشہور رسالے 179.

  عمل ميں ٓايا؟
 

(A) 24 ء1870؍دسمبر  (B) 13  ء1857؍جنوری 
(C) 25 ء1849؍اگست  (D) 12 ء1866؍فروری  

 
  ے؟سرسيد تحريک سے وابستہ دو اہم اردو کے نامور رفقاء کے نام بتائي180.

 
(A) نواب محسن الملک اور وقار الملک 
(B) مولوی چراغ علی اور عالمہ شبلی نعمانی 
(C) ڈپٹی نذير احمد اور محمد حسين ٓازاد 
(D) موالنا حالی اور شبلی نعمانی 

  عالمہ شبلی کی سرسيد سے مالقات کون سے سن ميں ہوئی؟181.
 

(A) 1882ء    (B) 1883ء 
(C) 1884ء    (D) 1885ء  

سر سيد کی سفارش پر شبلی نعمانی کو حکومت سے شمس العلماء کا خطاب کس 182.
  سن ميں حاصل ہوا؟

 
(A) 1892ء    (B) 1893ء 
(C) 1894ء    (D) 1895ء  

 
  شبلی نے سوانح نگاری کی صنف کو کس نئے انداز سے وابستہ کرديا؟183.

 
(A) سفر نامہ نگاری  (B) تنقيد نگاری 
(C) سيرت نگاری   (D) تحقيق نويسی 

AFH‐A]              [14]                    [Contd… 

موازنہ انيس و دبير کو اردو شاعری ميں کون سی تنقيد کی نمائنده کتاب تصور کيا 184.
  جاتا ہے؟

 
(A) تاثراتی تنقيد   (B) جمالياتی تنقيد 
(C) تقابلی تنقيد   (D) سائنٹفک تنقيد 

 

 

  نام کيا تھا؟ادوھ پنچ کے ايڈيٹر کا 185.
  

(A) اکبر الہ ٓابادی   (B) رتن ناتھ سرشار 
(C) جواال پرشاد برق  (D) منشی سجاد حسين  

 
 

  نے اپنی صحافت کے ذريعہ کون سا کارنامہ انجام ديا؟’’ اودھ پنچ‘‘رسالہ 186.
 

(A) مغرب کی تقليد سے پرہيز (B) سرسيد کی حمايت 
(C) انگريز حکومت کی تائيد (D)  نمائندگیعوام کی  

 
 

  سے وابستہ اردو کے سب سے مشہور شاعر کا نام کيا ہے؟’’ اودھ پنچ’’187.
 

(A) سيد محمد ٓازاد   (B) منشی جواال پرشاد برق 
(C) اکبر الہ ٓابادی   (D) تربھون ناتھ ہجر 

  انجمن پنجاب کا جديد طرحی مشاعرے نظم کے توسط سے کب شروع ہوا؟188.
 

(A) 1875ء    (B) 1874ء 
(C) 1868ء    (D) 1872ء 

 
  انجمن پنجاب کو نئے ادبی افکار سے فروغ دينے والے شاعر کا نام کيا ہے؟189.

 
(A) ٓاغا محمد باقر   (B)  ؔمحمد حسين ٓازاد 
(C)  ؔخواجہ الطاف حسين حالی (D) عبدالحليم شرر 
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  کو اردو کا پہال ناول تصور کيا جاتا ہے؟ ڈپٹی نذير احمد کے کس اخالقی قصے190.
 

(A) ابن الوقت   (B) مراة العروس 
(C) بنات النعش   (D) توبۃ النصوح 

  مراة العروس کی تاريخ اشاعت کے بارے ميں ٓاپ کيا جانتے ہيں؟191.
 

(A) 1869ء    (B) 1870ء 
(C) 1871ء    (D) 1872ء  

  
  ٓازادکون سے اخبار ميں شائع ہوتا تھا؟رتن ناتھ سرشار کا ناول فسانۂ  192.

 
(A) اودھ پنچ   (B) اودھ اخبار 
(C) دبدٔه ٓاصفی   (D) اعظم االخبار 

 
  
  رتن ناتھ سرشار نے انگريزی ناول کا ترجمہ کس نام سے کيا؟193.

 
(A) سير کوہسار   (B) جام سرشار 
(C) خدائی فوجدار   (D) پدمنی 

 
 

ميں کس تہذيب کے زوال کے ٓاثار دکھائی ديتے ’’ ٓازاد  فسانہ ٔ ‘‘سرشار کے ناول 194.
  ہيں؟

 
(A) مشرقی تہذيب   (B) مغربی تہذيب 
(C) لکھنٔوی تہذيب   (D) ہندوستانی تہذيب  

 
 

  اندر سبھا لکھنے والے اديب کا نام کيا ہے؟195.
 

(A) ٓاغا حيدر حسن امانت  (B) مداری الل 
(C) شيخ فيض بخش   (D)  کانپوریعلی نفيس 
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  کو اردو کا پہال ناول تصور کيا جاتا ہے؟ ڈپٹی نذير احمد کے کس اخالقی قصے190.
 

(A) ابن الوقت   (B) مراة العروس 
(C) بنات النعش   (D) توبۃ النصوح 

  مراة العروس کی تاريخ اشاعت کے بارے ميں ٓاپ کيا جانتے ہيں؟191.
 

(A) 1869ء    (B) 1870ء 
(C) 1871ء    (D) 1872ء  

  
  ٓازادکون سے اخبار ميں شائع ہوتا تھا؟رتن ناتھ سرشار کا ناول فسانۂ  192.

 
(A) اودھ پنچ   (B) اودھ اخبار 
(C) دبدٔه ٓاصفی   (D) اعظم االخبار 

 
  
  رتن ناتھ سرشار نے انگريزی ناول کا ترجمہ کس نام سے کيا؟193.

 
(A) سير کوہسار   (B) جام سرشار 
(C) خدائی فوجدار   (D) پدمنی 

 
 

ميں کس تہذيب کے زوال کے ٓاثار دکھائی ديتے ’’ ٓازاد  فسانہ ٔ ‘‘سرشار کے ناول 194.
  ہيں؟

 
(A) مشرقی تہذيب   (B) مغربی تہذيب 
(C) لکھنٔوی تہذيب   (D) ہندوستانی تہذيب  

 
 

  اندر سبھا لکھنے والے اديب کا نام کيا ہے؟195.
 

(A) ٓاغا حيدر حسن امانت  (B) مداری الل 
(C) شيخ فيض بخش   (D)  کانپوریعلی نفيس 

  
AFH‐A]              [16]                    [Contd… 

ڈرامے کو فروغ دينے ميں کون سی کمپنيوں کے کارنامہ کو نظر انداز نہيں کيا 196.
  جاسکتا؟

 
(A) تھيڑيکل کمپنی   (B) فلم کمپنی 
(C) ناٹک کمپنی   (D) ڈرامہ کمپنی  

ميں کس ڈرامے کی وجہ سے امتياز علی تاج کو اردو ڈرامہ نگاری کی تاريخ 197.
 شہرت حاصل ہے؟

 (A) شاه جہاں   (B) روشن ٓاراء 
(C) انار کلی   (D) پرستان 

  
کے کرداروں ميں کس قسم کی کشمکش کو ’’ انار کلی‘‘امتياز علی تاج نے ڈرامہ 198.

  ڈرامے کا جز بنايا ہے؟
  

(A) تزکيہ    (B) اندرونی کشمکش 
(C) بيرونی کشمکش  (D)  کشمکشنفسياتی  

  
  ڈرامے کی فنی خصوصيت کے بارے ميں ٓاپ کيا جانتے ہيں؟199.

 
(A) فنکارانہ بصيرت کا استعمال 
(B) منظر اور پس منظر کا انداز 
(C) حرکت اور عمل کے پہلؤوں کی نمائندگی 
(D) افاديت اور مقصديت پر توجہ 

 
  کونسا ہے؟ کا سب سے اہم کردار’’ فردوس بريں ‘‘عبدالحليم شرر کے ناول 200.

  
(A) حسين    (B) زمرد 
(C) شيخ علی وجودی  (D) کاظم جنوبی 

 
کے ذريعہ اردو نثر ميں کون سی ’’ ايک چادر ميلی سی‘‘راجندر سنگھ بيدی نے 201.

  صنف کا اضافہ کيا ہے؟
 

(A) ناول    (B) افسانہ 
(C) ناولٹ    (D) ڈرامہ  
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جيسا فقره منشی پريم چند نے کون سی کانفرنس ’’ حسن کا معيار بدلنا ہوگاہميں ’’202.
  ميں ادا کيا تھا؟

 
(A) انجمن ترقی پسند مصنفين کی کانفرنس 
(B) رومانوی تحريک کی کانفرنس 
(C) علی گڈھ تحريک کی کانفرنس 
(D) ہندو مہا سبھا کی کانفرنس 

  کو مقبوليت حاصل ہوئی؟ترقی پسند تحريک کے توسط سے کس اہم نعره 203.
 

(A) ادب برائے ادب   (B) ادب برائے زندگی 
(C) ادب برائے مقصد  (D) ادب برائے مذہب  

 
قرة العين حيدر کے کس ناول ميں شعور کے رو کی تکنيک کارگر اور موثر ثابت 204.

 ہوئی؟
(A) گردش رنگ چمن  (B) ٓاگ کا دريا 
(C) ميرے بھی صنم خانے  (D)  دلسفينۂ  غم 

 
ميں کہانی کا ٓاغازہندوستانی تہذيب کی کتنے ہزار سال پہلے ’’ ٓاگ کا دريا‘‘ناول 205.

  سے ہوتا ہے؟
 

(A) 2000سال قبل   (B) 2500 سال قبل 
(C) 3000سال قبل   (D) 4000سال قبل 

 

  ناول کا ٓاغازکس شہر کے دور زريں سے ہوتا ہے؟’’ ٓاگ کا دريا’’206.
 

(A) بدھ گيا    (B) پاٹلی پتر 
(C) الہ ٓاباد    (D) پنجاب  

 
قرة العين حيدر کے کون سے ناول کو فيملی ساگا يا سوانحی ناول کا درجہ حاصل 207.

  ہے؟
 

(A) کار جہاں دراز ہے  (B) گردش رنگ چمن 
(C) چاندنی بيگم   (D) ميرے بھی صنم خانے  
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جيسا فقره منشی پريم چند نے کون سی کانفرنس ’’ حسن کا معيار بدلنا ہوگاہميں ’’202.
  ميں ادا کيا تھا؟

 
(A) انجمن ترقی پسند مصنفين کی کانفرنس 
(B) رومانوی تحريک کی کانفرنس 
(C) علی گڈھ تحريک کی کانفرنس 
(D) ہندو مہا سبھا کی کانفرنس 

  کو مقبوليت حاصل ہوئی؟ترقی پسند تحريک کے توسط سے کس اہم نعره 203.
 

(A) ادب برائے ادب   (B) ادب برائے زندگی 
(C) ادب برائے مقصد  (D) ادب برائے مذہب  

 
قرة العين حيدر کے کس ناول ميں شعور کے رو کی تکنيک کارگر اور موثر ثابت 204.

 ہوئی؟
(A) گردش رنگ چمن  (B) ٓاگ کا دريا 
(C) ميرے بھی صنم خانے  (D)  دلسفينۂ  غم 

 
ميں کہانی کا ٓاغازہندوستانی تہذيب کی کتنے ہزار سال پہلے ’’ ٓاگ کا دريا‘‘ناول 205.

  سے ہوتا ہے؟
 

(A) 2000سال قبل   (B) 2500 سال قبل 
(C) 3000سال قبل   (D) 4000سال قبل 

 

  ناول کا ٓاغازکس شہر کے دور زريں سے ہوتا ہے؟’’ ٓاگ کا دريا’’206.
 

(A) بدھ گيا    (B) پاٹلی پتر 
(C) الہ ٓاباد    (D) پنجاب  

 
قرة العين حيدر کے کون سے ناول کو فيملی ساگا يا سوانحی ناول کا درجہ حاصل 207.

  ہے؟
 

(A) کار جہاں دراز ہے  (B) گردش رنگ چمن 
(C) چاندنی بيگم   (D) ميرے بھی صنم خانے  
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  دہلوی نے کس بادشاه کے عہد ميں حيدرٓاباد ميں قيام کيا؟داغ 208.
 

(A) نواب مير عثمان علی خاں (B) نواب مير نظام علی خاں 
(C) نواب مير محبوب علی خاں (D) نواب مير فرخنده علی خاں 

 

  امير مينائی کے پہلے ديوان کا نام کيا ہے؟209.
 

(A) گوہر انتخاب   (B) صنم خانٔہ عشق 
(C) الغيب مراة   (D) شعلۂ جواال  

 

  ء ميں حسرت موہانی کو کون سی جماعت کے بانی اراکين ميں شامل کيا گيا ؟2101919.
 

(A) کميونسٹ پارٹی ٓاف انڈيا (B) جمعيتہ العلماء ہند 
(C) انڈين نيشنل کانگريس  (D) خالفت تحريک  

  
کا انداز دکھائی کس شاعر کی غزلوں ميں روٹھنے اور تغافل برتنے کی شکايت 211.

  ديتا ہے؟
 

(A) فراق گورکھپوری  (B) مجاز لکھنٔوی 
(C) حسرت موہانی   (D) فانی بدايونی  

 

حسرت کی کون سی غزل ان کی محبت اور سيرت سے پردے اٹھا دينے کا کام 212.
  انجام ديتی ہے؟

 
(A) ديکھنا بھی تو انہيں دور سے ديکھنا کرنا 
(B)  عتاب تھاازبستٔہ ناز يار بہ شکل 
(C) چپکے چپکے رات دن ٓانسو بہانہ ياد ہے 
(D) اب ہميں بھی کوئی گلہ نہ رہا 

جيسے رسالہ کا اجراء کون سے شاعر نے علی گڈھ مسلم ’’اردوئے معلی ’’213.
  يونيورسٹی سے انجام ديا؟

 
(A) مجاز لکھنٔوی   (B) حسرت موہانی 
(C) تسليم لکھنٔوی   (D) سالم مچھلی شہری 
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فانی بدايونی نے اردو غزل ميں غم پرستی اور حزن دوستی کو شاعری کا کون سا 214.
  انداز بنا ديا؟

 
(A) صحت مند رجحان  (B) فلسفۂ  حيات 
(C) ترسيلی عمل   (D) چونکا دينے والی خصوصيت  

 
  ہے؟فانی کی شاعری ميں موت کو کس لئے اہميت دی گئی 215.

 
(A) زندگی کے مصائب کا حل (B) نرگسی انا اور خود اذيتی 
(C) حسرت و حرماں نصيبی (D) سوز و گداز و درد مندی  

 
  فراق کی غزلوں ميں عشق کا جذبہ کس حيثيت سے پيش ہوتا ہے؟216.

 
(A) انوکھا طرز ترسيل  (B) نئی ٓاواز تخليق 
(C) زندگی کا جلوهٔ  صد رنگ (D)  ٓاميزشہمہ رنگوں کی  

                                       
عشق ‘‘عشق کو روحانيت کا درجہ ديتے ہوئے کس شاعر نے يہ مصرعہلکھا ہے؟ 217.

 ‘‘توفيق ہے ، گناه نہيں
 

(A) فيض احمد فيض  (B) سردار جعفری 
(C) فراق کورگھپوری  (D) غالب دہلوی 

 

ارضی زياده ہے اور عشق وه کون سا شاعر ہے جس کی غزلوں ميں عشق 218.
  ماورائی بہت کم ہے؟

 
(A) داغ دہلوی   (B) جگر مرادٓابادی 
(C) جليل مانک پوری  (D) فانی بدايونی  

 
کون سے رباعی گو شاعر کے کالم ميں اخالق ٓاموزی اور متصوفانہ نکات کی 219.

  فراوانی ملتی ہے؟
 

(A) مير انيس   (B) موالنا حالی 
(C) امجد حيدرٓابادی   (D) فراق گورکھپوری 
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فانی بدايونی نے اردو غزل ميں غم پرستی اور حزن دوستی کو شاعری کا کون سا 214.
  انداز بنا ديا؟

 
(A) صحت مند رجحان  (B) فلسفۂ  حيات 
(C) ترسيلی عمل   (D) چونکا دينے والی خصوصيت  

 
  ہے؟فانی کی شاعری ميں موت کو کس لئے اہميت دی گئی 215.

 
(A) زندگی کے مصائب کا حل (B) نرگسی انا اور خود اذيتی 
(C) حسرت و حرماں نصيبی (D) سوز و گداز و درد مندی  

 
  فراق کی غزلوں ميں عشق کا جذبہ کس حيثيت سے پيش ہوتا ہے؟216.

 
(A) انوکھا طرز ترسيل  (B) نئی ٓاواز تخليق 
(C) زندگی کا جلوهٔ  صد رنگ (D)  ٓاميزشہمہ رنگوں کی  

                                       
عشق ‘‘عشق کو روحانيت کا درجہ ديتے ہوئے کس شاعر نے يہ مصرعہلکھا ہے؟ 217.

 ‘‘توفيق ہے ، گناه نہيں
 

(A) فيض احمد فيض  (B) سردار جعفری 
(C) فراق کورگھپوری  (D) غالب دہلوی 

 

ارضی زياده ہے اور عشق وه کون سا شاعر ہے جس کی غزلوں ميں عشق 218.
  ماورائی بہت کم ہے؟

 
(A) داغ دہلوی   (B) جگر مرادٓابادی 
(C) جليل مانک پوری  (D) فانی بدايونی  

 
کون سے رباعی گو شاعر کے کالم ميں اخالق ٓاموزی اور متصوفانہ نکات کی 219.

  فراوانی ملتی ہے؟
 

(A) مير انيس   (B) موالنا حالی 
(C) امجد حيدرٓابادی   (D) فراق گورکھپوری 
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  ترقی پسند تحريک ميں کون سے دو ر کے رجحانات کا امتزاج پايا جاتا ہے؟220.
 

(A) رومانيت اور جماليت پسندی (B) تصوريت اور عينيت پسندی 
(C) تخئيل اور وجدان پسندی  (D) حقيقت پسندی اور انقالبی تحريک 

کس تحريک نے اردو شاعری ميں ٓازاد نظم نگاری کو مقبول بنانے کی کوشش 221.
  کی؟

 
(A) رومانی تحريک   (B) علی گڈھ تحريک 
(C) ترقی پسند تحريک  (D) جديديت پسند تحريک  

 

 

حلقۂ  ارباب ذوق کے وجود ميں ٓانے سے پہلے اس اداره کو کس نام سے قائم کيا 222.
  گيا تھا؟

 
(A) مجلس علميہ   (B) مجلس ادب 
(C) مجلس داستاں گوياں  (D) علمی مجلس 

 
 

  حلقۂ  ارباب ذوق کے اديب و شعراء نے کس طريقے کو ناپسند کيا؟223.
 

(A) پروپيگنڈه اور تبليغ  (B) رومانيت اور فرديت 
(C) جنسيت اور ہيئت پرستی  (D) سرگوشی اور خود کالمی 

بعد جوش مليح ٓابادی نے کس چيز سے فائده پہنچنے کا حيدرٓاباد پہنچنے کے 224.
  اعتراف کيا ہے؟

 
(A) بادشاه وقت کی ميزبانی  
(B) دربار پرستی اور دربار داری 
(C) مذہب بيزاری اور اشتراکيت 
(D) دارالترجمہ جامعہ عثمانيہ کی مالزمت 
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  امتيازی خصوصيت کيا ہوسکتی ہے؟جوش مليح ٓابادی کی شاعری کی 225.
 

(A) مناظر و مظاہر کو مجسم بنا دينا 
(B) جدت فکر اور جدت ادا کی نمائندگی 
(C) باغيانہ اور رومانی لہجہ 
(D) کالسيکی رومانيت کا اظہار 

  
جوش مليح ٓابادی نے انقالبی شاعری کے ذريعہ ہندوستان ميں کس جذبے کو عام 226.

  کرديا؟
 

(A) اور حريت پسندی وطن پرستی  
(B) حق پسندی اور جدوجہد 
(C) بديسی سامراج کے خالف غصہ 
(D) طنز اور انقالبيت کی کاٹ  

وه کون سے شاعر ہيں جنہيں غالب اور اقبال کی طرح فلسفہ طراز شاعر نہيں 227.
  قرار ديا جاتا؟

 
(A) جوش مليح ٓابادی  (B) علی سردار جعفری 
(C) فيض احمد فيض  (D) محی الدين مخدوم 

 
ترقی پسند شاعروں  فيض نے اپنے کالم ميں کس حقيقت کو بھرپور نمائندگی 228.

  دی ہے؟
 

(A) شاعری کے موضوعات ميں تبديلی 
(B) جذبے کی لطافت ميں اضافہ 
(C) شعريت اور ادبی ذکاوت کا اظہار 
(D) انسانيت کی فتح کا تصور  

 
  کن خصوصيات کو نمائندگی دی ہے؟مجروح سلطانپوری نے اپنی غزلوں ميں 229.

 
(A) ترقی پسند خياالت  (B) رنگين پيکر تراشی 
(C) حقيقت امروز کی ترجمانی (D) بے پناه ترسيلی قوتوں کا اظہار  
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  امتيازی خصوصيت کيا ہوسکتی ہے؟جوش مليح ٓابادی کی شاعری کی 225.
 

(A) مناظر و مظاہر کو مجسم بنا دينا 
(B) جدت فکر اور جدت ادا کی نمائندگی 
(C) باغيانہ اور رومانی لہجہ 
(D) کالسيکی رومانيت کا اظہار 

  
جوش مليح ٓابادی نے انقالبی شاعری کے ذريعہ ہندوستان ميں کس جذبے کو عام 226.

  کرديا؟
 

(A) اور حريت پسندی وطن پرستی  
(B) حق پسندی اور جدوجہد 
(C) بديسی سامراج کے خالف غصہ 
(D) طنز اور انقالبيت کی کاٹ  

وه کون سے شاعر ہيں جنہيں غالب اور اقبال کی طرح فلسفہ طراز شاعر نہيں 227.
  قرار ديا جاتا؟

 
(A) جوش مليح ٓابادی  (B) علی سردار جعفری 
(C) فيض احمد فيض  (D) محی الدين مخدوم 

 
ترقی پسند شاعروں  فيض نے اپنے کالم ميں کس حقيقت کو بھرپور نمائندگی 228.

  دی ہے؟
 

(A) شاعری کے موضوعات ميں تبديلی 
(B) جذبے کی لطافت ميں اضافہ 
(C) شعريت اور ادبی ذکاوت کا اظہار 
(D) انسانيت کی فتح کا تصور  

 
  کن خصوصيات کو نمائندگی دی ہے؟مجروح سلطانپوری نے اپنی غزلوں ميں 229.

 
(A) ترقی پسند خياالت  (B) رنگين پيکر تراشی 
(C) حقيقت امروز کی ترجمانی (D) بے پناه ترسيلی قوتوں کا اظہار  
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ميں

مجروح سلطانپوری نے روايتی غزل کی پيروی کرتے ہوئے ترقی پسند غزل کو 230.
  سی انفرايت سے وابستہ کيا؟کون 

 
(A) شاعرانہ مزاج   (B) افکار تازه 
(C) اظہار کے پيکر   (D) نيا زاويہ نگاه 

 
  ن۔م۔ راشد کی نظموں پر کس تحريک کے اثرات نماياں ہوتے ہيں؟231.

 
(A) ترقی پسند تحريک  (B) رومانيت کی تحريک 
(C) علی گڈھ تحريک  (D) حلقۂ  ارباب ذوق  

  
  انسان کس شاعر کا شعری مجموعہ ہے؟= ال232.

 
(A) ميراں جی   (B) عظمت هللا بيگ 
(C) ن ۔ م ۔راشد   (D) مخدوم محی الدين 

ن۔ م۔ راشد کی نظموں ميں کس رويے کی وجہ سے وضاحت اور صفائی کی جگہ 233.
  پيچيدگی نے لے لی ہے؟

 
(A) رومانيت   (B) حقيقت پسندی 
(C) عالمت نگاری   (D)  نگاریجذبات 

  
  ميراں جی نے اپنی شاعری کے ذريعہ کس قسم کی نظموں کو تقويت پہنچائی؟234.

 
(A) قومی اور وطنی نظم  (B) ٓازاد اور معرٰی نظم 
(C) نيچرل اور پابند نظم  (D) رومانی اور روايتی نظم 

ميراں جی نے اپنی شاعری ميں مروجہ اخالقيات اور معيارات کو نظرانداز کرکے 235.
  کون سا طريقہ اختيار کيا؟

 
(A) پُر فريب اور مصنوعی طريقہ 
(B) اختراعی اور مغربی طريقہ 
(C) جنسی پہلو اور الشعوری طريقہ 
(D) پيکر تراشی اور نئے تالزمہ کا طريقہ 
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  ہيں؟ ميں مرکزی کردار کون کون سے’’ سحر البيان‘‘مير حسن دہلوی کی مثنوی 236.
 

(A) شہزاده بے نظير اور شہزادی بدر منير 
(B) نجم النساء اور ماه رخ 
(C) فلک سير اور فيروز شاه 
(D) نعمت خاں اور راضی  

 

 
  ميں شہزادے بے نظير کو کون سی پَری قيد کرليتی ہے؟’’سحر البيان ‘‘مثنوی 237.

 
(A) ماه رخ    (B) الل پری 
(C) نيلم پری   (D) سبز پری  

 
 

ميں کس کے کردار کی وجہ سے کہانی کا عمل ٓاگے بڑھتا ’’ سحر البيان‘‘مثنوی 238.
  ہے؟

 
(A) شہزادی بدر منير  (B) شہزاده بے نظير 
(C) وزير زادی نجم النساء  (D) ماه رخ پری 

ميں بے نظير اور بدر منير کو دوباره مالنے کا کام کون ’’ سحر البيان‘‘مثنوی 239.
  انجام ديتی ہے؟

 
(A) ماه رخ پری   (B) وزير زادی نجم النساء 
(C) فيروز شاه    (D) فلک سير  

 
  کا قصہ اختتامی مرحلے ميں کون سا نتيجہ فراہم کرتا ہے؟’’ سحر البيان‘‘مثنوی 240.

 
(A) الميہ (Tragedy)   
(B) طربيہ (Comedy) 
(C) الم طربيہ (Tragedic Comedy) 
(D) ان ميں سے کچھ بھی نہيں 
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  ہيں؟ ميں مرکزی کردار کون کون سے’’ سحر البيان‘‘مير حسن دہلوی کی مثنوی 236.
 

(A) شہزاده بے نظير اور شہزادی بدر منير 
(B) نجم النساء اور ماه رخ 
(C) فلک سير اور فيروز شاه 
(D) نعمت خاں اور راضی  

 

 
  ميں شہزادے بے نظير کو کون سی پَری قيد کرليتی ہے؟’’سحر البيان ‘‘مثنوی 237.

 
(A) ماه رخ    (B) الل پری 
(C) نيلم پری   (D) سبز پری  

 
 

ميں کس کے کردار کی وجہ سے کہانی کا عمل ٓاگے بڑھتا ’’ سحر البيان‘‘مثنوی 238.
  ہے؟

 
(A) شہزادی بدر منير  (B) شہزاده بے نظير 
(C) وزير زادی نجم النساء  (D) ماه رخ پری 

ميں بے نظير اور بدر منير کو دوباره مالنے کا کام کون ’’ سحر البيان‘‘مثنوی 239.
  انجام ديتی ہے؟

 
(A) ماه رخ پری   (B) وزير زادی نجم النساء 
(C) فيروز شاه    (D) فلک سير  

 
  کا قصہ اختتامی مرحلے ميں کون سا نتيجہ فراہم کرتا ہے؟’’ سحر البيان‘‘مثنوی 240.

 
(A) الميہ (Tragedy)   
(B) طربيہ (Comedy) 
(C) الم طربيہ (Tragedic Comedy) 
(D) ان ميں سے کچھ بھی نہيں 
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  کا موضوع کيا ہے؟’’ کربل کتھا‘‘فضل علی فضلی کی کتاب 241.
 

(A) مظلومی کا اظہار  (B) مذہبی فريضہ کی تکميل 
(C) واقعات کربال کا بيان  (D) سوز يتيمی کا ذکر  

 

کون سی کتاب کو شمالی ہند کی پہلی نثری داستاں کی حيثيت سے عيسوی خاں کی 242.
  اہميت حاصل ہے؟

 
(A) دانش افروز   (B) منطق الطير 
(C) چمنستان برکات   (D) قصۂ  مہر افروز و دلبر 

قصۂ  مہر افروز ودلبر کو طبع زاد داستاں کا درجہ حاصل ہے يا يہ ترجمہ شده 243.
  قصہ ہے؟

 
(A) ترجمہ شده   (B) طبع زاد 
(C) اضافہ شده   (D) ترميم شده 

 
  قصۂ  مہر افروز ودلبر جيسی داستاں ميں تمام کردار کس انداز کے ہيں؟244.

 
(A) داستانوی   (B) تمثيلی 
(C) ديوماالئی   (D) حقيقی  

 
ميں عطا حسين خاں تحسين نے فارسی سے کس قصے کو عام ’’نو طرز مرصع ’’245.

  فہم زبان ميں منتقل کيا ہے؟
 

(A) گل رخ بانو اور محمد شاه (B) سمن رخ بانو اور ٓازر شاه 
(C) گل رخ بانو اور نذر شاه  (D) شاه رخ بانو اور مظہر شاه 

 
پہلے لکھی گئی يا عطا حسين خاں تحسين کی ’’ باغ و بہار‘‘مير امن کی داستاں 246.

  ؟’’نو طرز مرصع‘‘
 

(A) باغ و بہار   (B) نو طرز مرصع 
(C) صاحبان نو ٓاموز  (D) نو ٓائين ہندی  
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عبدالحليم شرر لکھنٔوی کے ناولوں کو اردو ميں کس قسم کے ناولوں کی حيثيت 247.
  سے شہرت حاصل ہے؟

 
(A) سماجی ناول   (B) جاسوسی ناول 
(C) تاريخی ناول   (D) معاشرتی ناول 

 
انداز کو  عبدالحليم شرر نے تاريخی ناولوں ميں کس انگريزی ناول نگار کے248.

  اپناياہے؟
 

(A) پيٹر اسکاٹ   (B) والٹر اسکاٹ 
(C) شرالک ہومز   (D) جيمس اسکاٹ 

 
  اردو ميں تنقيد کا ٓاغاز کس اديب کی کتاب کی وجہ سے فروغ پايا؟249.

 
(A)  موالنا حالی:مقدمہ شعر و شاعری از 
(B)  موالنا شبلی: شعر العجم از 
(C)  عبدالرحمن بجنوری: محاسن کالم غالب از 
(D)  مسعود حسن رضوی اديب: ہماری شاعری از  

 
  حالی نے اپنے تنقيدی نظريات ميں کن شعری اصناف پر تنقيد کی ہے؟250.

 
(A) نظم ، مرثيہ، رباعی   (B) غزل ، مثنوی ، قصيده 
(C) ٓازاد نظم ، معرٰی نظم، نثری نظم (D) پيروڈی ، سانيٹ، ترائيلے  

  ميں تنقيد کا رجحان کس حيثيت سے نماياں ہوتا ہے؟ اردو تذکروں251.
 

(A) کالم پر اصالحسے   (B) تحريکوں کا جائزہسے  
(C) شاعر کی سوانحلکھنے سے  (D) شاعر کے کالم کی پيش کشيسے  

  
نکات شعراء کے مقابلے ميں مير حسن کے کون سے تذکرے ميں تنقيد کے زياده 252.

  پہلو نماياں ہيں؟
 

(A)  خارگلشن بے   (B) تذکرهٔ شعرائے اردو 
(C) خوش معرکٔہ زيبا  (D) تذکرهٔ  ريختہ گوياں 
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عبدالحليم شرر لکھنٔوی کے ناولوں کو اردو ميں کس قسم کے ناولوں کی حيثيت 247.
  سے شہرت حاصل ہے؟

 
(A) سماجی ناول   (B) جاسوسی ناول 
(C) تاريخی ناول   (D) معاشرتی ناول 

 
انداز کو  عبدالحليم شرر نے تاريخی ناولوں ميں کس انگريزی ناول نگار کے248.

  اپناياہے؟
 

(A) پيٹر اسکاٹ   (B) والٹر اسکاٹ 
(C) شرالک ہومز   (D) جيمس اسکاٹ 

 
  اردو ميں تنقيد کا ٓاغاز کس اديب کی کتاب کی وجہ سے فروغ پايا؟249.

 
(A)  موالنا حالی:مقدمہ شعر و شاعری از 
(B)  موالنا شبلی: شعر العجم از 
(C)  عبدالرحمن بجنوری: محاسن کالم غالب از 
(D)  مسعود حسن رضوی اديب: ہماری شاعری از  

 
  حالی نے اپنے تنقيدی نظريات ميں کن شعری اصناف پر تنقيد کی ہے؟250.

 
(A) نظم ، مرثيہ، رباعی   (B) غزل ، مثنوی ، قصيده 
(C) ٓازاد نظم ، معرٰی نظم، نثری نظم (D) پيروڈی ، سانيٹ، ترائيلے  

  ميں تنقيد کا رجحان کس حيثيت سے نماياں ہوتا ہے؟ اردو تذکروں251.
 

(A) کالم پر اصالحسے   (B) تحريکوں کا جائزہسے  
(C) شاعر کی سوانحلکھنے سے  (D) شاعر کے کالم کی پيش کشيسے  

  
نکات شعراء کے مقابلے ميں مير حسن کے کون سے تذکرے ميں تنقيد کے زياده 252.

  پہلو نماياں ہيں؟
 

(A)  خارگلشن بے   (B) تذکرهٔ شعرائے اردو 
(C) خوش معرکٔہ زيبا  (D) تذکرهٔ  ريختہ گوياں 
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  تذکروں کی تنقيدی اہميت کس وجہ سے ہے؟253.
 

(A) اختصار متن    (B) سوانحی اشارات 
(C) تنقيدی نقطۂ  نظر کا ٓازادانہ استعمال (D)  مندیکالم سے درد 

 
  

  مشاعروں کی تنقيدی اہميت کيا ہوتی ہے؟254.
 

(A) شعر کی تعريف    (B) شعری معنويت کا اظہار 
(C) لفظ و محاورے کی تعريف  (D) اصالح کا جذبہ 

 
 

موالنا حالی نے شاعری کی تنقيد کرتے ہوئے کن اہم ضرورتوں کو شاعری کے 255.
  لئے ضروری قرار دياہے؟

 
(A) ، جوش، تفحض الفاظ، مشاہده ذات و کائنات اصليت ، سادگی 
(B) اصليت، سادگی اور محاکات 
(C) اصليت، جوش اور مشاہده ذات و کائنات 
(D) اصليت اور جوش 

  
  مشرقی تنقيد سے متاثر نقادوں کی کيا خصوصيت بتائی گئی ہے؟256.

 
(A) غور و فکر پر داللت  (B) زبان و بيان پر توجہ 
(C) پس منظر کا جائزة  (D) معنی و بيان کی اصطالحات کا ذکر 

  ادبی پس منظر ميں يہ واضح کيجئے کہتحقيق کی ابتداء کس روش سے ہوتی ہے؟257.
 

(A) تذکرے    (B) انتخاب کالم 
(C) تنقيد    (D) ذہنی صالحيت 

 

  مولوی عبدالحق کے تحقيقی شعور ميں کس قسم کی تنقيد جلوه گر نہ ہوسکی۔258.
 

(A)  تنقيدمشرقی   (B) مغربی تنقيد 
(C) سائنٹفک تنقيد   (D) تاثراتی تنقيد 
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مسعود حسن رضوی اديب نے ہماری شاعری ميں تنقيد کے کون سے دو رويوں 259.
  کو پيش کيا ہے؟

 
(A) نئے رجحانات اور جديد خياالت   
(B) تنقيدی شعور اور تنقيدی فکر 
(C)  نظريات اور انداز تنقيدتنقيدی 
(D) سخن فہمی اور سخن سنجی 

  کون سے اديب کو مغربی ادب اور مغربی زندگی سے لگأو تھا؟260.
 

(A) شبلی نعمانی   (B) موالنا حالی 
(C) سرسيد احمد خاں  (D) ڈپٹی نذير احمد 

کس نقاد ڈاکٹر عبادت بريلوی نے تنقيد ميں مغربی رجحان کے علمبردار کی حيثيت 261.
  کا نام پيش کيا ہے؟

 
(A) عظمت هللا خاں    (B) ڈاکٹر عبدالرحمان بجنوری 
(C) ڈاکٹر سيد محی الدين قادری زور (D) عبدالقادر سروری  

 
  ڈاکٹر زور کی کون سی کتاب ميں تنقيد کی چار قسموں کا ذکر موجود ہے؟262.

 
(A) ہندوستانی لسانيات  (B) روح تنقيد 
(C) نقد االدب   (D) مقدمہ شعر و شاعری 

کسی تخليق کے مطالعہ کے بعد دل و دماغ پر مرتسم ہونے والے نقوش کو کس 263.
  قسم کی تنقيد ميں شمار کيا جاتا ہے؟

 
(A) سائنٹفک تنقيد   (B) تاثراتی تنقيد 
(C) مارکسی تنقيد   (D) جمالياتی تنقيد 
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مسعود حسن رضوی اديب نے ہماری شاعری ميں تنقيد کے کون سے دو رويوں 259.
  کو پيش کيا ہے؟

 
(A) نئے رجحانات اور جديد خياالت   
(B) تنقيدی شعور اور تنقيدی فکر 
(C)  نظريات اور انداز تنقيدتنقيدی 
(D) سخن فہمی اور سخن سنجی 

  کون سے اديب کو مغربی ادب اور مغربی زندگی سے لگأو تھا؟260.
 

(A) شبلی نعمانی   (B) موالنا حالی 
(C) سرسيد احمد خاں  (D) ڈپٹی نذير احمد 

کس نقاد ڈاکٹر عبادت بريلوی نے تنقيد ميں مغربی رجحان کے علمبردار کی حيثيت 261.
  کا نام پيش کيا ہے؟

 
(A) عظمت هللا خاں    (B) ڈاکٹر عبدالرحمان بجنوری 
(C) ڈاکٹر سيد محی الدين قادری زور (D) عبدالقادر سروری  

 
  ڈاکٹر زور کی کون سی کتاب ميں تنقيد کی چار قسموں کا ذکر موجود ہے؟262.

 
(A) ہندوستانی لسانيات  (B) روح تنقيد 
(C) نقد االدب   (D) مقدمہ شعر و شاعری 

کسی تخليق کے مطالعہ کے بعد دل و دماغ پر مرتسم ہونے والے نقوش کو کس 263.
  قسم کی تنقيد ميں شمار کيا جاتا ہے؟

 
(A) سائنٹفک تنقيد   (B) تاثراتی تنقيد 
(C) مارکسی تنقيد   (D) جمالياتی تنقيد 
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احتشام حسين کے نزديک تنقيد ميں تعريف و تشريح سے زياده کون سا عمل ہونا 264.
  چاہئے؟

 
(A) تخليق    (B) تصنيف 
(C) ترجمانی   (D) تجزيہ 

  ٓال احمد سرور نے تنقيد کے ذريعہ کس رويے کی نمائندگی پر توجہ دی؟265.
 

(A) مسرت و بصيرت  (B) تدبرو تفکر 
(C) ترميم و توضيح   (D) تالش و تجزيہ  

 

  يہ فقره اردو کے کس نقاد نے ادا کيا؟’’…غزل ايک نيم وحشی صنف سخن ہے’’266.
 

(A) اختر حسين رائے پوری  (B) کالم الدين احمد 
(C) عزيز احمد   (D) سيد وقار عظيم  

 
ملک دکن ميں ہندو اور مسلمانوں کی زبانوں سے مل کر ايک نئی زبان بنائی گئی، 267.

  سی زبان کہا جاتا ہے؟اسے کون 
 

(A) گجری    (B)  دکنی 
(C) ريختہ    (D)  کھڑی بولی  

 
بہمنی سلطنت کے عالوه دکن کی پانچ نئی مسلم سلطنتوں کی درباری زبان کيا 268.

  تھی؟
 

(A) عربی    (B) فارسی 
(C) ترکی    (D) حبشی  

 
و کس بادشاه نے حضرت محمد گيسودراز نے بہمنی دور ميں گلبرگہ کا رخ کيا ت269.

  ٓاپ کا استقبال کيا؟
 

(A) سلطان احمد شاه بہمنی  (B) سلطان فيروز شاه بہمنی 
(C) سلطان محمود شاه بہمنی (D) سلطان عالٔو الدين بہمنی 
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  معراج العاشقين جيسی کتاب ميں کتنے عناصر اور کتنے گن کا ذکر موجود ہے؟270.
 

(A) چار عناصر بيس گن  (B) دو عناصر دس گن 
(C) پانچ عناصر پچيس گن  (D) تين عناصر پندره گن  

 
 

  شاه ميراں جی شمس العشاق کی پيدائش کس مقام پر ہوئی؟271.
 

(A) مدينہ     (B) مکہ 
(C) بيجاپور    (D) دکن  

 
  

هللا کو حکيم شمس ’’ خوش نغز‘‘ميراں جی شمس العشاق کی مشہور تصنيف 272.
  قادری نے کس نام سے ياد کيا ہے؟

 
(A) گنج روح   (B) گنج عشق 
(C) گنج عقل   (D) گنج عرفاں  

 
  فيروز کی مشہور مثنوی کو کس محقق نے شائع کيا؟273.

 
(A) ڈاکٹر نذير احمد   (B) ڈاکٹر مسعود حسين خاں 
(C) ڈاکٹر جميل جالبی  (D) ڈاکٹر محی الدين قادری زور  

  
  الدين جانم کس کے فرزند اور خليفہ تھے؟برہان 274.

 
(A)  ٰؒحضرت امين الدين علی اعلی (B)  ؒعين الدين گنج العلم 
(C)  ؒميراں جی شمس العشاق  (D)  شيخ محمود خوش دہاؒں  

 
  محمد نصرت نصرتی کا بيجاپور ميں کب انتقال ہوا؟275.

 
(A) اورنگ زيب عالمگير کے بيجاپور پرحملے سے قبل 
(B) عبدالرزاق قادرؒی کے انتقال سے قبل سيد شاه 
(C) علی عادل شاه شاہی کے بادشاه بننے سے قبل 
(D) ابراہيم عادل شاه کے انتقال کے بعد  
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  معراج العاشقين جيسی کتاب ميں کتنے عناصر اور کتنے گن کا ذکر موجود ہے؟270.
 

(A) چار عناصر بيس گن  (B) دو عناصر دس گن 
(C) پانچ عناصر پچيس گن  (D) تين عناصر پندره گن  

 
 

  شاه ميراں جی شمس العشاق کی پيدائش کس مقام پر ہوئی؟271.
 

(A) مدينہ     (B) مکہ 
(C) بيجاپور    (D) دکن  

 
  

هللا کو حکيم شمس ’’ خوش نغز‘‘ميراں جی شمس العشاق کی مشہور تصنيف 272.
  قادری نے کس نام سے ياد کيا ہے؟

 
(A) گنج روح   (B) گنج عشق 
(C) گنج عقل   (D) گنج عرفاں  

 
  فيروز کی مشہور مثنوی کو کس محقق نے شائع کيا؟273.

 
(A) ڈاکٹر نذير احمد   (B) ڈاکٹر مسعود حسين خاں 
(C) ڈاکٹر جميل جالبی  (D) ڈاکٹر محی الدين قادری زور  

  
  الدين جانم کس کے فرزند اور خليفہ تھے؟برہان 274.

 
(A)  ٰؒحضرت امين الدين علی اعلی (B)  ؒعين الدين گنج العلم 
(C)  ؒميراں جی شمس العشاق  (D)  شيخ محمود خوش دہاؒں  

 
  محمد نصرت نصرتی کا بيجاپور ميں کب انتقال ہوا؟275.

 
(A) اورنگ زيب عالمگير کے بيجاپور پرحملے سے قبل 
(B) عبدالرزاق قادرؒی کے انتقال سے قبل سيد شاه 
(C) علی عادل شاه شاہی کے بادشاه بننے سے قبل 
(D) ابراہيم عادل شاه کے انتقال کے بعد  
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  دکنی کی دو مشہور رزميہ مثنويوں کے نام تحرير کيجئے؟276.
 

(A) گلشن عشق اور چندر بدن و ماہيار 
(B) علی نامہ اور خاور نامہ 
(C) يوسف زليخا اور قطب مشتری 
(D) پھول بن اور طوطی نامہ 

  
  علی نامہ اور خاور نامہ کن شاعروں کی لکھی ہوئی مثنوياں ہيں؟277.

 
(A) مال وجہی اور مال غواصی 
(B) ابن نشاطی اور ہاشمی 
(C) محمد نصرت نصرتی اور کمال خاں رستمی 
(D) صنعتی اور مقيمی 

 

منٹو کی شہرت ان کے فنی طور پر کمزور اور جنسی افسانے پر ہوئی۔ اس کا نام 278.
  کيا ہے؟

 
(A) ہتک    (B) کالی شلوار 
(C) ٹوبہ ٹيک سنگھ   (D) ٹھنڈا گوشت 

  
  کے شاعر کا نام کيا ہے؟’’ زہر عشق‘‘مثنوی 279.

 
(A) ديا شنکر نسيم   (B) مير حسن دہلوی 
(C) شوق لکھنوی   (D) دہلوی شوق  

 
کس قصيدے کا مصرعہ ہے اور اس ’’ سمت کاشی سے چال جانب متھرا بادل’’280.

  ميں کس کی مدح کی گئی ہے؟
 

(A) مديح خير المرسلين، پيغمبر اسالم حضرت محمد 
(B) قصيدهٔ الميہ ، بادشاه وقت کی مدح 
(C) قصيدٔه بہاريہ ، بہار کی مدح 
(D) قصيدهٔ  مدحيہ، شيخ وقت کی مدح 
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کس شاعر کے خطوط کو اردو نثر کے ارتقائی سفر کا سنگ ميل قرار ديا جاتا 281.
  ہے؟

 
(A) موالنا حالی کے خطوط  (B) کليات مکاتب اقبال  
(C) مکاتب غالب   (D) خطوط حالی  

 

  انگريزی کی کس نظم کا ترجمہ ہے؟’’ گو ر غريباں‘‘نظم 282.
 

(A) Paradise Loss  (B) The Village Church Yard 
(C) Lucy Gray   (D) The Dawn 

  بندر کی تقرير  داستان کا خصوصی حصہ ہے؟283.
 

(A) قصہ مہر افروز و دلبر  (B) داستان امير حمزه 
(C) طلسم ہوش رباء   (D) فسانٔہ عجائب 

  کا نام کيا ہے؟کے ہيرو ’’ رانی کيتکی کی کہانی‘‘مشہور داستاں 284.
 

(A) شہزاده بے نظير  (B) کنور اودے بھان 
(C) شہزاده تاج الملوک  (D) شہزاده مہر افروز  

 
  فسانۂ  ٓازاد کے سب سے مزاحيہ کردار کا نام کيا ہے؟285.

 
(A) مياں ٓازاد   (B) مير صاحب 
(C) مياں خوجی   (D) مياں رند 

 
 

  ہے؟اردو کے پہلے سفر نامے کا نام کيا 286.
 

(A) سفر ايران   (B) عجائبات فرنگ 
(C) مسافران لندن   (D) سفر نامۂ  روم اور مصر و شام  
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کس شاعر کے خطوط کو اردو نثر کے ارتقائی سفر کا سنگ ميل قرار ديا جاتا 281.
  ہے؟

 
(A) موالنا حالی کے خطوط  (B) کليات مکاتب اقبال  
(C) مکاتب غالب   (D) خطوط حالی  

 

  انگريزی کی کس نظم کا ترجمہ ہے؟’’ گو ر غريباں‘‘نظم 282.
 

(A) Paradise Loss  (B) The Village Church Yard 
(C) Lucy Gray   (D) The Dawn 

  بندر کی تقرير  داستان کا خصوصی حصہ ہے؟283.
 

(A) قصہ مہر افروز و دلبر  (B) داستان امير حمزه 
(C) طلسم ہوش رباء   (D) فسانٔہ عجائب 

  کا نام کيا ہے؟کے ہيرو ’’ رانی کيتکی کی کہانی‘‘مشہور داستاں 284.
 

(A) شہزاده بے نظير  (B) کنور اودے بھان 
(C) شہزاده تاج الملوک  (D) شہزاده مہر افروز  

 
  فسانۂ  ٓازاد کے سب سے مزاحيہ کردار کا نام کيا ہے؟285.

 
(A) مياں ٓازاد   (B) مير صاحب 
(C) مياں خوجی   (D) مياں رند 

 
 

  ہے؟اردو کے پہلے سفر نامے کا نام کيا 286.
 

(A) سفر ايران   (B) عجائبات فرنگ 
(C) مسافران لندن   (D) سفر نامۂ  روم اور مصر و شام  
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  کا موضوع کيا ہے؟’’ دريائے لطافت‘‘سيد انشاء هللا خاں انشاء کی کتاب 287.
 

(A) داستاں نويسی   (B) لسانيات 
(C) تنقيد    (D) قواعد نويسی  

کس ڈرامہ نگار نے نظير اکبر ٓابادی کی شاعری اور زندگی کو ڈرامہ کی حيثيت 288.
  سے پيش کيا؟

 
(A) ٓاغا حشر کامشيری  (B) امتياز علی تاج 
(C) حبيب تنوير   (D) ڈاکٹر محمد حسن  

 
  ترقی پسند تحريک کے ٓاغاز سے قبل اردو ناولوں ميں کون سا ميالن موجود تھا؟289.

 
(A) حقيقت پسندی   (B) روايت پسندی 
(C) ادب برائے زندگی  (D) رومانيت  

  منشی پريم چند کی پہلی کہانی کا نام کيا ہے؟290.
          

(A) دنيا کا سب سے انمول رتن 
(B) سوز وطن 
(C) بازار 
(D) گوشٔہ عافيت  

 
کس کتاب ميں درج کيا انيس اور دبير کے امتيازات شعری کو شبلی نعمانی نے 291.

  ہے؟
 

(A) موازنٔہ انيس و دبير  (B) شعر العجم 
(C) علم الکالم   (D) الغزالی  

 
ڈاکٹر زور نے محمد غوری کی فتح دہلی سے ولی کی وفات تک کے عرصے کا 292.

  تحقيقی جائزه کس کتاب ميں پيش کيا ہے؟
 

(A) دکنی ادب کی تاريخ  (B) اردو شہ پارے 
(C) مرقع سخن   (D) سرگذشتہ حاتم 
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کو ادب کی کس صنف کا ’’ نذير احمد کی کہانی ،کچھ ان کی کچھ ميری زبانی’’293.
 درجہ حاصل ہے؟

(A) سوانح نگاری   (B) سفر نامہ نگاری
(C) خاکہ نگاری   (D) مراسلہ نگاری 

کو کس صنف نثر کا درجہ حاصل ’’ يادوں کی برات‘‘نثری صنف کے اعتبار سے 294.
 ہے؟

(A) سوانح نگاری   (B) خاکہ نگاری 
(C) خود نوشت سوانح  (D) سفر نامہ نويسی 

 کو حالی کی کس قسم کی نثری تحرير کا درجہ حاصل ہے؟’’ يادگار غالب’’295.

(A) رپورتاژ   (B) خاکہ 
(C) سوانح    (D) ٓاپ بيتی 

 قسم کے نقاد کی حيثيت سے شہرت حاصل ہے؟ شمس الرحمن فاروقی کو کس296.

(A) فطری نقاد   (B) جديد نقاد
(C) ہيئتی نقاد   (D) متنی نقاد 

 حالی اور شبلی کی تنقيد کو کون سی تنقيد کا درجہ ديا جاتا ہے؟297.

(A) ترقی پسند تنقيد   (B) روايت پسند تنقيد
(C) جمالياتی تنقيد   (D) سائنٹفک تنقيد 

 احمد نگر جيل ميں لکھے گئے خطوط کے مجموعے کا نام کيا ہے؟298.

(A) اوراق مصور   (B) اعتبار نظر
(C) غبار خاطر   (D) سوز دروں
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زبانی’’293. ميری کچھ کی ان ،کچھ کہانی کی احمد کا’’نذير صنف کس کی ادب کو
ہے؟ حاصل درجہ

(A)نگاری نگاری(B)سوانح نامہ سفر
(C)نگاری نگاری(D)خاکہ مراسلہ

سے294. اعتبار کے صنف برات‘‘نثری کی حاصل’’يادوں درجہ کا نثر صنف کس کو
ہے؟

(A)نگاری نگاری(B)سوانح خاکہ
(C)سوانح نوشت نويسی(D)خود نامہ سفر

غالب’’295. ہے؟’’يادگار حاصل درجہ کا تحرير نثری کی قسم کس کی حالی کو

(A)رپورتاژ(B)خاکہ
(C)سوانح(D)بيتی ٓاپ

کس296. کو فاروقی الرحمن ہے؟شمس حاصل شہرت سے حيثيت کی نقاد کے قسم

(A)نقاد نقاد(B)فطری جديد
(C)نقاد نقاد(D)ہيئتی متنی

ہے؟297. جاتا ديا درجہ کا تنقيد سی کون کو تنقيد کی شبلی اور حالی

(A)تنقيد پسند تنقيد(B)ترقی پسند روايت
(C)تنقيد تنقيد(D)جمالياتی سائنٹفک

ہے؟298. کيا نام کا مجموعے کے خطوط گئے لکھے ميں جيل نگر احمد

(A)مصور نظر(B)اوراق اعتبار
(C)خاطر دروں(D)غبار سوز
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 متنی تنقيد کی انگريزی اصطالح کيا ہے؟299.

(A) Comparative Criticism
(B) Realistic Criticism 
(C) Romantic Criticism 
(D) Texcual Criticism 

ہندوستانی ڈرامائی صنف ميں عصر حاضر کی سب سے مشہور صنف کون سی 300.
 ہے؟

(A) One Act Play (B) Silent Play 
(C) Street Play  (D) Bookish Play
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