
 

(الزمی)اردو نارمل کورس   

" سائنس گروپ 9جماعت "  

 حصہ "الف' الزمی ) کثیر االنتخابی سواالت (

(تمام سواالت کے جوابات مطلوب ہیں ۔۱ہدایات  :         

(سواالت کاپی پر نقل نہ کیجئے  پرچے کے مطابق صحیح نمبر ڈال کر جوابات ۲        

 لکھئے ۔

  میں سے ہر ایک کے لئے درست انتخاب کیجئے ۔)الف( دئیے گئے ممکنہ جوابات 

 ۳۷نشانات :  

 : بڑھاپا دور ثانی ہوا کرتا ہے :۱

 )د( بلوغت کا  )ج( بچپن کا  )ب( کسی کا بھی نہیں   )الف(جوانی کا 

 : جو اصطبل نظر آیا وہ دراصل تھا :۲

 )د( اسپتال )ج( عجائب گھر   )ب( ڈاک خانہ   )الف(ڈاک بنگال 

 یہ پاکستان" کے مصنف کا نام ہے :: سبق "نظر۳

موالناغالم رسول مہر )ج( خان  )ب(ڈاکٹر غالم مصطفی   )الف(عالمہ شبلی نعمانی 

 )د(موالناالطاف حسین حالی  

 : لفظ "پیراہن" سے کیا مراد ہے ؟۴

 )د( لہو  )ج( لباس  )ب( حال دل )الف(بستر 

 : سلطانہ کی بہن کا نام تھا :۵

 )د( خالدہ  )ج(شاہ زمانی بیگم   مال آرا )ب( ج  )الف(حسن آرا 

 

 



 

 :مرزا نوشہ عرفیت ہے :۶

 )د( حیدر علی آتش کی  )ج( میر درد کی  )ب( مرزا غالب کی  )الف( میر تقی میر کی 

 : رشتوں کی رعایت اور پابندی کو کہتے ہیں :۷

 )د( قانون کیمیا  )ج(قانون فلسفہ  )ب( قانون ادب   )الف(قانون شہادت 

  الڈلی نے اپنی گڑیوں کی پٹاری میں چھپائی تھیں :: ۸

  ٹکیاں( د  )ج( پوری   )ب( ٹافیاں   )الف( روٹی 

 سبق " ڈسٹرکٹ بورڈ کی  ڈسینسری " ماخوذ ہے ::۹

   )ج(مضامین سر سیر  سے  )ب( مٹی کا دیا سے    )الف (شہادت نامہ سے

 )د( سفر نامہ سے 

 کی کدمت زوجیت میں رہی تھیں ۔ملسو هيلع هللا ىلص آپ  :حضرت خدیجہ ۱۰

 ۱۰)د(    برس  ۲۵)ج(    برس  ۳۰)ب(    برس  ۲۰)الف( 

 برس 

 :شامل نصاب "حمد" ماخوذ ہے :۱۱

)ج(کلیات حالی   اسماعیل میرھٹی سے   ) ب(کلیات   )الف( کلیات سر سیر سے 

 )د( کلیات شبلی سے سے 

 :نوجوان جاوید کا تعلق کس شہر سے تھا :۱۲

 )د( اسالم آباد  )ج( کراچی  )ب(قصور   )الف(الہور 

 ::اونہہ کر کے چپ ہونے سے  نوکر ہوجاتے ہیں ۱۳

 )د( نا فرمان  )ج( دلیر  )ب(شیر  )الف( با ادب 

 

 



 

 مسکرادیا کرتے تھے :ملسو هيلع هللا ىلص دیکھ کر آپ کو  : جد ید بن عبدہللا ۱۴

ت کی وجہ مرو  )ج(   )ب( دوستی کی وجہ سے  )الف( رشتہ داری کی وجہ سے 

 )د(محبت کی وجہ سے   سے 

 :دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے ہیں :۱۵

 )د( احکامات   )ج( مزے   )ب( نظارے   )الف(رشتے 

 : پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی :۱۶

 ء۱۹۱۳)د(  ۴ء۱۹۱۲)ج(  ۳ء۱۹۱۱)ب(  ۲ء۱۹۱۰)الف(

 :شاہ زمانی بیگم اتری :۱۷

 )د( بگھی سے  )ج( پالکی سے  سے  )ب( گھوڑے )الف(رکشے سے 

  :زویا سو رہی تھی :۱۸

 )د( برآمدے میں  )ج(کوٹھری میں   )ب( کمرے میں  )الف(آنگن میں 

 : ایک شعر میں مصرے ہوتے ہیں :۱۹

 )د( آٹھ    )ج(چھ   )ب( چار   )الف( دو 

 سے کیا مراد ہے : میں لفظ آئین  : حمد باری تعالی  ۲۰

 )د( ضابطہ   )ج( اصول  )ب( قانون   )الف( طریقہ 

 ا سے  ہوا مراد ہے ::صب  ۲۱

  )د(ریگستان کی   )ج(صحرا کی   )ب( باغ کی   )الف( سمندر کی 

 :شامل نصاب نظم "دنیائے اسالم"ماخوذ ہے :۲۲

عالی جی کی )د( کلیات اقبال )ج(  اسالم  شاہ نامہ  )ب( کلیات نظیر اکبر آبادی )الف(

 نغمہ نگاری 

 



 

 کے ہر بند میں چھ مصرے ہوں  کہالتی ہے ::ایسی نظم جس ۲۳

 )د( مسنوی   )ج(مخمس    )ب(ربائی   )الف(مسرس

 :نعت میں تو صفت کی جاتی ہے :۲۴

 )د( انبیا انبیاء  کی ملسو هيلع هللا ىلص رسول اکرم )ج(  کی  )ب(صحابہ کرام   )الف( ہللا کی 

 : یونانی لفظ  سے مشتق ہے :۲۵

 لوک کہانی د( )  )ج(ناول   )ب(افسانہ  )الف(ڈرامہ

 :لفظ :بد صورت " میں "بد" قواعد کے لحاظ سے  ہے :۲۶

  )د( مکیر  ر)ج(معغ     )الحقہ  )الف(سابقہ

 ن کے شاعر ہیں :: شامل نصاب نظم " جیوے جیوی " پاکستا۲۷

ی  )ب( اسماعیل میرٹھی )الف( عالمہ اقبال  )د( میر انیس   )ج(  جمیل الدین عال 

 لے ، "فقیرانہ آئے فدا کو چ :۲۸

 میاں خوش رہو ن ہم  دعا کو چلے " 

 اس شعر سے شروع ہونے والی غزل ہے : 

 )د( حسرت کی   )ج( آتش کی    )ب( غالب کی   )الف( میر کی 

 :غزل کے پہلے شعر کو لہتے ہیں :۲۹

 )د( مربع   )ج(مصرع   )ب(مقطع  )الف(مطلع

 :مرزا محمد اسد ہللا خان پیدا ہوئے :۳۰

 )د( موہان   )ج( آگرہ   )ب( ممبئی  )الف( دہلی 

 :میر تقی میر کی والدت ہوئی : ۳۱

 ۱۷۲۳)د(  ۱۷۲۷)ج(  ۱۷۲۶)ب(  ۱۷۲۵)الف( 

 



 

 :"علقمہ" نام ہے :۳۲

 )د( سمندر کا   )ج( چشمے کا   )ب( دریا کا   )الف( نہر کا 

 : ڈ پٹی نظیر احمد کے ناولوں کی تعداد ہے :۳۳

 ۷)د(   ۸)ج(   ۵)ب(  ۳)الف(

 شامل نصاف نظم" نعت" کے شاعر ہیں :: ۳۴

 )د( حفیظ جالندھری  )ج(نظیر اکبر ابادی   )ب( امیر میتائی  )الف(عالمہ اقبال 

 مرزا غالب کی غزل میں اشعار کی تعداد ہے : :۳۵

 ۷)د(   ۶)ج(    ۵)ب(  ۴)الف( 

  : مرزا غالب کی وفات ہوئی :۳۶

 ۱۸۶۵)د(  ۱۸۶۹)ج(  ۱۸۷۱)ب(  ۱۸۷۳)الف( 

 میر نے وفات پائی :: ۳۷

 )د( آگرہ میں   )ج( موہان میں   )ب( دہلی میں   میں )الف( لکھنو  

 

 

 

 

 

 

 



 

 حصہ "ب" مختصر سواالت کے جوابات

 : مندرجہ ذیل میں سے دوسواالت کے جوابات تحریر کیجئے ۔۲

 کیا فرماتے ہیں ؟   کے اخالق کے بارے میں  ہند بن  ابی ہالہ ملسو هيلع هللا ىلص )الف( : آپ 

جب کڑاہ کے پاس پہنچی تو روپا نے  ان کے ساتھ  )ب( : بوڑھی کاکی  بھوک سے بے تاب ہوکر 

 کیسا سلوک کیا ؟ 

 )ج(:سلطانہ کے رنجیدہ رہنے کی اصل وجہ کیا تھی ؟

 دنیا میں قومیت کی تشکیل کے دو بنیادی نظرئیے کون کون سے ہیں ؟)د(: 

یہ پاکستان " یا نظم " برسات کا تماشہ " کا : مصنف اور شاعر کے حوالے کے ساتھ سبق " نظر۳

 مرکزی خیال تحریر کیجئے ۔

 : مندرجہ ذیل اشعار میں سے کسی دو کی تشریح شاعر کے مختصر  تعارف کے ساتھ کیجئے ۔۴

 "جوتجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم ،  )الف(

  سو اس عہد کو  اب وفا کر چلے "

 پیراہن،" چپک رہا ہے بدن پر لہو سے  )ب(

 رفو کیا ہے " ہماری جیب کو اب حاجت ِ

 ملسو هيلع هللا ىلصَشر محِ ،شافع ِ خلق کے سر َورِ " )ج(

 "ملسو هيلع هللا ىلصداَ وَر، خاص پیمبر  سلِ  ’مر 

 رک و عَرب کی داستان ،کیا سناتا ہے مجھے ت  " )د(

 وزَوَساز "مجھ سے کچھ پنہاں نہیں اسالمیوں کا س   

 

 



 

سخن میں سے کسی دو کی  تعریف )الف(  مندرجہ ذیل شعری اصطالحات  اور اصناف  : ۵

 مثالوں کے ساتھ کیجئے ۔

  ( نظم د)   (تخلصج)  ( ناولب)  ( ردیف ا)

 مندرجہ ذیل الفاظ و محاورات میں سے  کسی چار کے جملے بنائیں ۔ )ب( : 

 )د(رکھ رکھاؤ   تاڑ جانا (ج) بہنا  ہ  ( الٹی گنگاب) (آڑھے ہاتھوں لینا ا) 

 )و(نو دو گیارہ ہونا  )ہ( تن بدن میں آگ لگنا 

  حصہ "ج"بیانیہ سواالت کے جوابات     

 ۱۵نشانات :  

 مندرجہ ذیل میں سے دو جملوں کی تشریح کیجئے ۔ :۶

 سبق کا عنوان اور مصنف کا نام تحریر کیجئے ۔

 )الف( : دنیا کا دستور ہے کہ کوئی فرد بشر رنج سے خالی نہیں ۔

 و فتح اور شکست کو شکست سمجھیں  ۔میں وہی لوگ کچھ کرسکتے ہیں جو فتح کدنیا  )ب(:

 اس معبود کی عبادت اور اطاعت  بہ ہر حال واجب  اور فرض عین ہے ۔ )ج( : 

 ال ہللا پر قائم ہے ۔ الَ اِ  مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو  )د(:

ط تحریر کیجئے جس میں اسے  یہ بتائیے کہ عہد حاضر کے : اپنے دوست کے نام ایک خ۷

 (۷)  طلبہ کی ذمہ داریاں ہیں  ۔پاکستان میں 

 یا         

 مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک عنوان پر ڈیڑھ  صفحات کا مضمون تحریر کیجئے ۔ 

)ج( نوجوان نسل میں موبائل  )ب(اسالم کی برکتیں  )الف( کتب خانوں کی اہمیت و افادیت 

  فون کے نقصا نات 

  



 

     

   

 

 

 

 

 

  


