
 

 

دوم اردو الزمی پرچہ   

 حصہ )الف( کثیراالنتخابی سواالت

میں سے ایک درست جواب منتخب کثیراالنتخابی سواالت  کے جوابات 50 ۔ درج ذیل 1سوال نمبر 

                                                                                         کیجیئے۔ 

50نمبر:  

 

 واال تھا۔ ہونے کا نفاز اس تاریخ سے انڈیا ایکٹ .1

a. یکم جنوری 

b. یکم فروری 

c. یکم مارچ 

d. یکم اپریل 

 

 ۔ اردو اس زبان کا لفط ہے .2
a. عربی 

b. ترکی 

c. ہندی 

d. فارسی 

 

 اردو کے پہلے نظم گو شاعر ہیں ۔ .3

a. جوش ملیح آبادی 

b.                                                            مرزا غالب 

c.                                                                          نظیر اکبر آبادی 

d. میر تقی میر 

 

 ۔با رغزل کا حصہ اس شاعر نے بنایااصالحی اور معاشرتی موضوعات کو پہلی  .4
a.                                                                                                              میر تقی میر                       

b.                                                                          الطاف حسین حالی                                

c. نظیراکبرآبادی 

d. اکبر الٰہ آبادی 

 

 اس افسانوی مجموعے میں شا مل ہے۔  افسانہ  ہمسفر .5
a.                                                                                                                   جنم کہانیاں               

b.                                                                                                            سفرمینا                                              

c.                                                                   اجلے پھول                                                                 

d. آنگن 



 

 

 

                                                                                                                                                                                جائے کہالتی ہے۔                                                        مانگی تعاٰلی سے دعا ایسی نظم جس میں ہللا .6

a.                                                  حمد                                                                                                              

b. نعت 

c. اجاتمن 

d. قصیدہ 

 

 ۔نگار  کہالئے افسانہادب کے پہلے اردو  .7
a.                                                                                                سجاد حیدریلدرم 

b.                                                                          منشی پریم چند 

c.                                              مولوی عبدالحق 

d. حالی 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ۔                                                                                                                            انار کلی ان کا شاہکار ڈرامہ ہے .8
a.                                                                              مرزاادیب                             

b.                                                                                                                    سعادت منٹو                          

c.                                                                   سرسیداحمد                    

d.  امتیازعلی 

 

 ۔ب ہےادب کی پہلی تنقید کی کتا .9
a.                                      مقدمہ شعر وشاعری                       

b.                                                       مراۃالعروس 

c.                                      جنم کہانیاں                                 

d. آنگن 
                                                                                                       

 سیدعبدہللا کا یہ سبق ہمارے نصاب میں              شامل ہے۔  .10
a.                                        عز م وجزم     

b.                                                    ہمسفر 

c. مولوی عبدالحق                                                    

d. اردوزریعہ تعلیم 

                             

 ۔ماخذ ہےکا " سمندر کا دل"  ڈرامہ .11

a.  کہانیاں                                      جنم                         

b.                                                                                                لہو اور قالین 

c. ترقی پسند ادب 

d. اجلے پھول 

 

 اردو ادب  کا پہال       ڈرامہ ہے۔ .12

a.                                                                                                                   لیلٰی مجنوں                           

b.                                                                                                  انارکلی                                              



 

c.                                                                                                                     اندر سبھا                                                         

d. داستان 

 

 اس تصنیف سے اخذ ہے۔          زم وجزم      مضمون ع .13

a.                              سفرمینا                                       

b.                                                جنم کہانیاں 

c. مدارس                                 خطبات  

d. مقاالت سرسید 
 

 ب کے پہلے تنقید نگار ہیں۔اردو اد .14

a.                                                                                                                          حالی      

b.                                                                                                                    سعادت منٹو                          

c.                                               سرسیداحمد                                                                          

d. امتیازتاج 
 

 انھیں اردو کا پہال عوامی اور جمہوری  شاعرکہا جاتا ہے۔ .15

a.                       جوش ملیح آبادی                                      

b.                                                                مرزا غالب 

c.               نظیر اکبر آبادی                                                            

d.  میر 
 

 پاکستان کے قومی ترانے کےخالق کا نام ہے ۔ .11

a.  جالندھریحفیظ                               

b.                                                     اسمعیل میرٹھی 

c.                                                                                            جوؔش 

d. شان الحق 
 

 لسان العصر انھیں کہا جاتا ہے۔ .17

a.                                                  اکبر اٰلہ آبادی 

b.   الطاف حسین حالی                         

c. یؔر نظ                                                                     

d.   مرزا غالب 
       

 



 

 تصوف کے امام "              کہالئے۔ " .18

a.                                                                                                             مرزا غالب 

b.                                                                                   عالمہ اقبال 

c.                                   میرتقی میر                                         

d. میردرد 
                                          

 ۔سالم                کے خالق ہیںشاہنامہ اشاہکار نظم    .19

a.                                    الطاف حسین حالی 

b.                                              عالمہ اقبال    

c.                                             حفیظ جالندھری 

d. شبلی 
 

 ۔میں اس انگریز اسکالر کا زکر ہے مضمون عزم وجزم .20

a.                                                                                                                          چاسر            

b.                                                                                                                       اسپرنگر                                                          

c.                                                                     فاشٹر                                                                                                                 

d. شیکسپر 
 

 ان کی تحریر ہے۔          گداگری کی مذمت     اسالم میں  .21

a.                                                                                                                          حالی      

b.                                                                                                                    سعادت منٹو                          

c.                                                                                      سرسیداحمد 

d. امتیازتاج 
 

 ۔منگو کا پیشہ تھا .22

a.                                                                                                       درزی                          

b.                                                                                                                    تانگے واال                                                                                       

c.                                                                                                                          کسان                                                                  

d. ڈاکٹر 
 

 

 

 

 

 

 



 

 ۔نے جو لفافہ  چرایا          اس میں  کتنے پیسے تھےچور  .23

a. 70 

b. 170 

c. 270 

d. 370 

 

  نصاب میں شامل  حفیظ جالندھری  کی نعت کا عنوان  ہے .24

a.                                                        محبوب سبحانی 

b. حبوب سلطانی                 م    

c.                                        محبوب خدا 

d. محبوب الحق 

 میں بس کہاں جا رہی تھی۔شامل نصاب افسانہ ہمسفر  .25

a.                                                                                                                   بحریہ ٹاون 

b.                                                                                   اسٹیل ٹاون 

c.       نیو ٹاون                                                               

d.        ماڈل ٹاون 
                    

 ۔نظیراکبرآبادی کا اصل نام یہ ہے .21

a.                                                                                                                 ولی محمد                                    

b.                                                     ببرعلی                                                                                                                  

c.                                        شبیرالحسن                                                                               

d. فضل الحسن  

   

 ۔اس سبق کا کردار  ہے                          نتھوگنجا  .27

a. ہمسفر 

b.                                                                                                                           چور                                                                 

c.                 عزم وجزم                                                                                                                                                   

d. نیاقانون 
 

 

 

 

 

 

 



 

 ان کی شاہکار  نظم ہے۔           مدو جزراسالم  .28

a.                                                                               جوش ملیح آبادی 

b.                                                                                                                          حالی               

c.                                                                                                                نظیؔر                                                       

d.     میردرد 
                        

 غزل کا آخری شعر کہالتاجاتا ہے۔ .29

a.                                                                                                                          مطلع                                                                                             

b.                                                                                                                          مقطع                             

c.                                                                                                                         تلمیح                                            

d.  بیت الغزل 

    

 چھ مصروں کی نظم کہالتی ہے۔ .30

a.                                          مسدس                                                                               

b.                                                                                                                          مخمس                                                           

c.                                                                                                                          مثمن                                                                       

d. مثلث 

 پانچ مصروں کی نظم کہالتی ہے۔ .31

a.                                                                                                                         مسدس 

b.                                                                                                                          مخمس                                                              

c. مثمن 

d.      مثلث 
 

 غزل میں ایک یادو الفاظ بار بار استعمال ہوتے ہیں۔ .32

a.                                                                               استعارہ 

b.                                                                                                                        تشبیہہ                                                         

c.                                                                      قافیہ                                                                                                                    

d.  ردیف 
         

 ان کی تحریر  ہے۔ہرا کی رخصتی             حضرت فاطمۃ الز .33

a.                                                                               جوش ملیح آبادی 

b.                      حالی                                                                                                        

c.  ؔحفیظ                                                                                            

d.  اکبر اٰلہ آبادی 



 

 ۔مینا اور اجلے پھول  انکی تصانیف ہیںسفر .34

a.                                                                                                                      مرزاادیب                    

b. سعادت منٹو                                                       

c. اشفاق احمد 

d. حالی 

 

 نام ہے ۔ صلاکا        اختر شیرانی      .35

a.                                                                                                                      ولی محمد                                    

b.                                                                                ببرعلی                                                                                            

c.                                                                           شبیرالحسن 

d. محمد داود خان 
 

 انھیں شاعر رومان کہا جاتا ہے۔ .31

a.                         اختر شیرانی                                                                                                                

b.                                                                                                                          حالی                                             

c.  نظیؔر  

d. میردرد 

        

 ۔الہامی کتاب اس کتاب کو کہا گیا ہندوستان کی .37

a.                                                 دیوان حالی                             

b.                                                            دیوان میر 

c.                                                 دیوان غالب 

d. دیوان ناصر 
 

 ۔ادب کے پہلے فلسفی شاعر ہیں اردو .38

a.                                                                                                                          غالب         

b.                                                                                                         میر تقی میر 

c. میردرد                                                                                                           

d.  نظیؔر     
 

 

 

 

 

 



 

 معاشرے کی اصالح کے تہذیب االخالق رسالہ نکاال۔ .39

a.                                                                                                                          آزاد   

b.                                                                                                                          حالی      

c.                                                                                                                 مولوی عبدالحق                                 

d.  سرسید 

               

 ڈرامے کا معمار اّول  انھیں قرار دیا جاتا ہے۔ اردو  .40

a.                                                  واجد علی شاہ 

b.                                                                             امانت لکھنوی  

c.                                       انتظار حسین 

a. حالی 
 

 میں اس سواری کا زکر ہے۔ہمسفر              افسانہ .41

b.                                                                                                                         تانگے                                              

c.                                                                              ریل گاڑی                   

d.                                                                                                                            بس                          

e.            سائیکل 

 شکیلہ بیگم کے بیٹے کا عالج اس شہر میں ہونے واال تھا ۔ .42

a.                                                                                                         اسالم آباد 

b.                                                                                                                         کراچی                         

c.                                                                                                  راولپنڈی 

d. الہور 
                                                

 نصاب میں شامل  حمد ان کی تحریر ہے ۔  .43

a. ن حالیالطاف حسی  

b.                                                                         نظیر اکبر آبادی 

c.                                                              اکبر الہ آبادی 

d. اقبال                                               

 ۔ ہے۔افسانہ  نیا قانون   اس تصنیف سے اخذ  .44

a.                                                           جنم کہانیاں 

b.                                                  منٹو کے بہترین افسانے 

c.                               مقاالت سرسید 

d. آنگن 
 



 

 ذیراحمد کی کہانی انکی تصنیف ہے۔ڈپٹی ن .45

a. دہلوی شاہد احمد 

b.                                                                                     چراغ حسن 

c. صدیقی                                                    رشیداحمد 

d. فرحت ہللا بیگ 
 

 بزم ہم خوش نفساں سے یہ سبق ہماری کتاب میں موجود ہے۔ .41

a.                                                  مولوی عبدالحق 

b.                                                                                      عزم وجزم 

c. اردو زریعہ تعلیم 

 

 کہالئے۔                      بابائے اردو .47

a. مولوی عبدالحق 

b.                                                                   شاہد احمددہلوی 

c.  احمدخان                                                              سرسید 

d. عالمہ اقبال 
 

 ۔للّو        اس سبق کا کردار ہے .48

a.                                                                                                                     نیا قانون                                             

b.                                                                            سمندر کا دل                                                                   

c.                                                                                                                    آرام وسکون                                                      

d.    چور 

             

 ۔اطع برہان      ان کی تصانیف ہیںدستنبو، ق .49

a.                                                                                                                     مرزا غالب             

b.                                                                        عالمہ اقبال                                                                                                 

c.                                                                    میرتقی میر                                                                                                                

d. میردرد 

 

 میرتقی میر کے اردو کے کل اتنے دیوان ہیں۔ .50

a.                                                                                                                           چار                                                                                                                                             

b.                                                                                                                          پانچ                                                                                                                                                                                                   

c.                                                                                                                            چھ                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                            



 

                                                                                                         منٹ 20گھنٹہ  1وقت 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    

مختصر جواب کے سواالت                                                                                     حصہ )ب( 

                                                                                                                                     

(30)نشانات                                                                      

 

۔ مندرجہ ذیل میں سے کسی دو کی تشریح شاعر کے حوالے کے ساتھ سے کیجیئے ۔                    2

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

نمبر10                                                                                                                      

                                                            میں بچا تیر ِ حوادث  سے نشانہ بن کر                                               

آڑے آئی میرے تسلیم ِ                                                                                                                              

 سپر کی صورت       

                   

                                      تم سے بے جا ہے مجھے اپنی تباہی کا گلہ                                                               

 اس میں کچھ شائبہ خوبی تقدیر بھی تھا                                                                             

 

      یے دل کے کئی کر کے دئیے لوگوں کو                                                                                             مرث

شہر دلّی میں ہے سب پاس نشانی اس کی   

 

آہستہ کہ نازک ہے بہت کاملے سانس بھی   

کاارگہ شیشہ گری اس کآفاق کی   

  

 

 

 



 

کے حوالے کے ساتھ تحریر مصنف  اور  سی ایک اقتباس کی تشریح سبق۔  درج ذیل میں سے ک3

    کیجیئے۔                                                                                                                      

نمبر10                                    

مذہب کے حلقہ اطاعت میں داخل ہوں ناممکن ہے کہ وہ کسی ایک ہی وہ تمام اشخاص جو کسی ۔1 

اس دنیا کی بنیاد ہی اختالف عمل پر ہے ۔باہمی تعاون اور مختلف پیشوں صنف انسانی سے متعلق ہوں ،

ہے۔ اس میں بادشاہ یا رئیس ِ جمہور اور حکام بھی  اور کاموں ہی کے زریعے سے یہ دنیا چل رہی

، مطیع اور فرمانبردار  رعایا بھی۔ضروری ہیں اور محکوم  

۔جس قدر قوم میں بھیک مانگنے والوں کی کثرت زیادہ ہوجاتی ہے اسی قدر قوم کی دولت میں ،2 محنت  

و جفاکشی میں ،غیرت وجمیعت میں ہمت والو العزی میں گھاٹا ہوجاتا ہے ۔مفلسوں کو کاہلی اور بے 

ہت سا روپیہ ایسی جماعت کی تعداد بڑھانے اور غیرتی کی ترغیب ہوتی ہے اور دولت مند وں کا ب

میں سم قاتل کا حکم رکھتا ہے تقویت دینے میں صرف ہوتا ہے جن کا وجود سوسائٹی کے حق  

۔۔۔۔۔۔۔۔یا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 

 درج ذیل میں کسی ایک کا خالصہ  سبق کے مصنف کے مختصر تعارف کے ساتھ تحریر کیجیئے۔

                                                                                                                                                            

نیا قانون  ٭  

   چور٭ 

آرام و سکون ٭   

 

۔ درج ذیل میں سے کسی ایک نظم کا مرکزی خیال لکھیئے نیز شاعر کا حوالہ بھی دیجیئے ۔4  

                                                                                                                                     
کی رخصتی حضرت فاطمۃ الزہرا ٭    

٭  اسرار قدرت   

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 

 



 

 درج زیل جز کی تشریح کیجیئے ۔تشریح کردہ جز کے شاعر اور نظم کا نام بھی تحریر کیجئے۔

                                                    پیران بے فروغ کا گل ہوچکا چراغ                                    

ناحق نہ دل کو تابع اوہام کیجیے                                                    

                                     الفاظ ِ کفروفسق کو بس بھول جایئے                                                  

  ہر ملت و طریق کا اکرام کیجیئے                                      

رکھیئے نمود وشہرت و اعزاز پر نظر                                                                                    

ے دولت کو صرف کیجیئے اور نام کیجیئ    

  

                                                                                  کے سواالتحصہ  )ج(   تفصیلی جواب 

20نشانات                                                                                                                     

سی ایک شاعر کے کالم مندرجہ ذیل میں سے ک ۔5  

 یا

 مصنف کے طرز تحریر کی خصوصیات تحریر کیجیئے۔

 ٭ میر تقی میر

                              ٭ مرزا غالب                                                             

مرزا فرحت ہللا بیگ                                                                               ٭   

 ٭ سر سید احمد خان 

                     


