
 

 حصو )الف(
  ـــــــــــــــايو.( لڳصحيح جــــــــــــــــــــــــــوابن تي )

 

 قومي جذبو ۽ قومي جذبو جو مصنف آهي: .1
 ڊاڪٽر گربخشاڻي)د(   ( ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ ج) سيوهاڻي( حڪيم فتح محمد ب)  عالمه آِء آِء قاضي)الف( 

 تاب لکيل آهيبرائون گرل ڪ .2
 ڊاڪٽر دائودپوٽو ()د    عالمه آِء آِء قاضي)ج(      مرزا قليچ بيگب( )  عالمه اقبال )الف( 

 ڪلهوڙا دور ۾ سنڌ جو عظيم شاعر پيدا ٿيو: .3
سچل سرمست)الف( 

حه ر
شاهه عبداللطيف ڀٽائي )ب(  

حهر
       قاضي قادن ()د   شيخ اياز)ج(   

 .ادب ٻولي جو هوندوآهي .4
    نهن سو ()د زيور)ج(     سينگار )ب(   ڪمال )الف(

 ؟مضمون شاهه جو شعر ۽ شاعري ورتل آهي .5

 مان آفتاب ادب ()د  مان مقدمه ابن خلدون)ج(   مان مقدمت الصلوات)ب(   مقدمه لطيفي مان)الف(  

 .شاهه عبداللطيف ڀٽائي پيدا ٿيو  .6
 هــــه ۾ 0014 ()د      هــــه ۾  0013)ج(  هــــه ۾  0012 )ب(   ۾ هــــه 0011)الف( 

 .ر جو تعلق آهيشيڪسپيئ .7
        روس ()د      فرانس  )ج(     انگلينڊ )ب(     جرمني  )الف( 

 لفظ تمدن جو تعلق آهي: .8
      ٻولي سانهندي  ()د عربي ٻولي سان)ج(  فارسي ٻوليَء سان)ب(   سنڌي ٻولي سان)الف(  

 .پورهيتن جو عالمي ڏينهن ساليانو ملهايو ويندو آهي  .9
       مئيچار  ()د      ٽي مئي)ج(    ٻي مئي )ب(      پهرين مئي )الف( 

 ..جهنڊي جو رنگ آهي سڄي دنيا جي مزدورن جي  .11
     ڪارو ()د    ڳاڙهو)ج(         سائو)ب(  اڇو     )الف( 

 .وائي جي صنف ايجاد ڪئي  .11
  رح سچل سرمست ()د     شاهه لطيف رح)ج(    مخدوم نوح رح   )ب(      شاه ڪريم رح)الف(

 .ادب جو سنهري دور سڏجي ٿو   ڌيسن .12
    انگريزن جو دور ()د ڪلهوڙا دور)ج(      ٽالپر دور )ب(        سومرا دور )الف( 

 .سنڌي ادب جو الفاني دستاويز آهي  .13
 مقدمه لطيفي ()د  شاهه ڪريم جو رسالو)ج(    شاهه جو رسالو)ب(  سچل جو رسالو )الف( 

 .گذريو آهي ٽالپر دور جو عظيم ۽ مقبول شاعر ٿي .14
 قاضي قادن ()د    مخدوم محمد زمان)ج(        سڇل سرمست)ب(       شاهه لطيف )الف(  

 .قرآن شريف جو پهريون ترجمو ڪيو ر ۾ ثسنڌي ن  .15
 ڊاڪٽر گربخشاڻي ()د   آخوند عزيز هللا)ج(    حاجي احمد مالح )ب(   آخوند گل محمد )الف(  

 .ناول لکيو آهي ”زينت” .16
   ڊاڪٽر گربخشاڻي)د(   غالم علي االنه)ج(    مرزا قليچ بيگ)ب(     نبي بخش بلوچ ڊاڪٽر)الف(  

 ڪامياب زندگي جو رازآهي . .17
 محبت ()د       محنت)ج(      )الف( ملڪيت           )ب( شهرت  

 آهي. ڪتاب لکيو ”سرها گل“ .18
 مرزا قليچ بيگ)د(    النهغالم علي ا)ج(   ڊاڪٽر عمر دائود پوٽو)ب(    ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ)الف( 

 .حڪيم فتح محمد سيوهاڻي پيدا ٿيو .19
 خدا آباد ۾ ()د   سيوهڻ شريف ۾)ج(       پاٽ شريف م )ب(       دادو ۾ )الف( 

 جو مصنف آهي؟ ”آفتاب ادب“ڪتاب  .21
 مرزا قليچ بيگ)د(  )ج( حڪيم فتح محمد سيوهاڻي)ب( ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ   )الف( غالم علي االنه 

 ادبي ٻوليَء جو درجو عام ٻوليَء کان آهي. .21
 گهٽ ()د ٿورو گھڻو)ج(   وچولو)ب(      باال ۽ برتر)الف(  

 ڄائو.اڪٽر هوتچند مولچند  .22
 ۾ جيڪب آباد ()د    ۾ شڪارپور)ج(   ۾ حيدرآباد سنڌ)ب(     ۾ حيدرآباد دکن)الف( 

 
 

 سچل ۽ سامي پيدا ٿيا. .23
 راجستان ۾ ()د    پنجاب ۾)ج(      پلوچستان ۾ )ب(        سنڌ ۾)الف( 

 بيدل ۽ بيڪس جو تعلق آهي. .24
 سان حيدرآباد ()د خيرپور سان)ج(       شڪارپور سان)ب(    روهڙي سان)الف(

 شاهه عبد اللطيف ڀٽائي رحه جا ابا ڏاڏا رهندا هئا. .25
 قنڌار ۾ ()د  بلخ ۾)ج(   هرات ۾)ب(  لداخ ۾ )الف(

 اختيار ڪئي.مسلم ليگ ۾ شموليت  خان لياقت علي .26
 ع ۾0213 ()د ع ۾ 1291)ج(   ع ۾ 1299)ب(   ع ۾1291)الف( 

 قائد ملت پنهنجي تقرير ۾ فرمايو، ته قوم جا معمار آهن. .27
 زدورم ()د ڊاڪٽر)ج(   شاعر)ب(           استاد)الف(  

 علم ۾ واڌاري جو دارومدار آهي .28



 صبر تي  ()د شڪر تي)ج(  فڪر تي)ب(  ذڪر تي)الف(

 ل ۽ قرآن آهن.ويد _ انجي .29
 ديوان ۾ ()د ۾ قصي)ج(   نثر ۾)ب(    نظم ۾)الف( 

 محنت جو بهترين مظاهرو آهي. .31
 سجاوٽ ()د ڪلفت)ج(      محبت)ب(               عداوت)الف(  

 ناول ٻولي جو لفظ آهي. .31
 فارسي ()د عربي)ج(  انگريزي)ب(   سنڌي)الف(   

 ناول جو مصنف آهي.“ نور جهان” .32
   محمد عثمان ڏيپالئي ()د  گوبند مالھي)ج(    ڊاڪٽر گربخشاڻي)ب(  ڙوملديوان ڪو)الف( 

 سانگهڙ ناول جو ليکڪ آهي.” .33
 نبي بخش بلوچ ()د  محمد عثمان ڏيپالئي )ج(     عثمان علي انصاري )ب(      محمد صديق ميمڻ)الف( 

 انگريزن سنڌ فتح ڪئي. .34
 ع ۾0232 ()د  ع ۾1461)ج(        ع ۾1461)ب(  ع ۾1461)الف( 

 موالنا رومي عظيم شاعر ٿي گذريو آهي. .35
 جو سنڌي ()د جو ترڪي)ج(    جوفارسي  )ب(    جو عربي)الف( 

 .يزي آدب پهريون ڪتاب جنهن جو نالو هوانگر .36
 گرل  برائون ()د راسيالس)ج(    پاميال)ب(    بليڪ گرل)الف( 

 .خواجه محمد زمان ڄائو .37
   شريف ۾  ملڪاڻي ()د    شريف مجهوڪ )ج(   شريف ۾  ( سيوهڻب)         ( پاٽ شريف مالف) 

 .خليفي گل محمد وفات ڪئي .38
 افغانستان ۾ ()د   پاڪستان ۾)ج(   عربستان ۾)ب(   ايران ۾)الف(   

 .جو اصل نالو هونياز همايوني  .39
 احمدمهتاب  ()د  اشتياق احمد)ج(     مشتاق احمد)ب(  آفتاب احمد)الف( 

 .اعظم مقرر ٿيوپاڪستان جو پهريون وزير .41
 لياقت علي خان)د(  غالم محمد خان )ج(     ذوالفقار علي ڀٽو )ب(      ڪندر مرزااس)الف( 

 

 


