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B.A. Part-1 Semester-1 

Compulsory Urdu 

Question Bank 

 

                    -مرزا غالؔب کی شاعرانہ خصوصیات مختصراً تحریر کیجیے ۔ 1سوال نمبر 
                                               

                                              -کیجیےاشعار کی تشریح درجہ زیل  -2سوال نمبر  
                                            
ہستی اپی حباب کی سی ہے                                                                    

ہی نمائش سراب کی سی ہے             
نازکی اس کے لب کی کیا کہیے                پنکھری ایک                            
 گالب کی سی ہے   

                                      -یے ذیل کے اشعار کی تشریح کیج      -3سوال نمبر 
                                                 

ہر چند  آئنہ ہوں پر اتنا  ہون نا قبول          منہ پھیر لے وہ                             
 جس کے مجھے رو برو کرے  

کس بات پر چمن           نے گل کو ہے ثبات نہ ہم کو ہے اعتبار                      
 ہوس رنگ و بو کرے      

                        -مرزا گالؔب کے حاالِت زندگی  مختصراً بیان کیجیے      4سوال نمبر  
                                           

حیدر علی آتش کی شاعرانہ خصوصیات کیا ہیں؟                            5-سوال نمبر   
                    -مرزا غالؔب کی شاعرانہ خصوصیات مختصراً تحریر کیجیے ۔ 6ل نمبر سوا

                                                
                                              -کیجیےاشعار کی تشریح درجہ زیل  -7سوال نمبر  

                                            
دیکھیے  ابر کی طرح اب کے              میری چشم                        
 پر آب کی سی ہے 

میؔر ان نیم باز آنکھوں میں             ساری مستی شراب کی                           
 سی ہے 

                                      -کیجیے ذیل کے اشعار کی تشریح       -8سوال نمبر 
                                                      



 

 

یہ آرزو تھی تجھے گل کے رو برو کرتے                ہم اور بلبل بیتاب              
 گفتگو کرتے         

زبان غیر سے کیا         پیامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا                                
 شرح آرزو کرتے       

                            -میر تقی میؔرکے حاالِت زندگی  مختصراً بیان کیجیے   -9سوال نمبر 
                                          

خواجا  میر درؔد کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟         10-سوال نمبر   
 
 

                          -درجہ ذیل میں سے کسی ایک عنوان پر مضمون تحریر کیجیے     11-ال نمبرسو
                                                             

رحمت یا  -سوشل میڈیا - 2                                      نوجوان طبقہ ملک کی طاقت           -1
 زحمت                                                                               

سَوچھ بھارت تحریک کی اہمیت                              -4میرے دوست میرےدشمن                    -3
                                                                   

        -میر تقی میؔر کی حاالِت زندگی اور انکی شاعری کے متعلق اہم معلومات دیجیے   -12سوال نمبر
                                                            

                                                -درجہ ذیل  اشعار کی تشریح کیجیے   -الف      -13سوال نمب 
                                                                 

مدرسہ یا دیر تھا کعبہ یا بت خانہ تھا                      ہم سبھی مہماں تھے واں تو ہی صاحِب خانہ    -1
 تھا 

خواب تھا جو کچھ  کہ دیکھا جو سنا افسانہ تھا                  وائے نادانی کہ وقت مرگ یہ ثابت ہوا         
ہستی اپنی حباب کی سی ہے                   یہ نمائش سراب کی سی ہے             -2   

نازکی ا س کے لب کی کیا کہیے                        پنکھڑی اک گالب کی  سی ہے                         
                                                                                 

                                                             -ذیل کے اشعار کی تشریح کیجیے  -14سوال نمبر   
                                                                     

ہی جہاں میں  تیرا افسانہ کیا                           کہتی ہے تجھ کو خلق خدا  سن تو س             -1
 غائبانہ کیا 

کیا کیا الجھتا ہے تری زلفوننکے تار سے                      بخیہ طلب ہے سینہ ً  صد                    
 چاک شانہ کیا    

رو کرتے           یہ آرزو تھی تجھے گل کے روب                       -2  
ہم اور بلبل بے تاب گفتگو کرتے                                                                    

الف     ہم تجھ سے کس ہوس کی فلک جستجو کریں           دل ہی نہیں رہا کہ کچھ  -15سوال نمبر
 آرزو کریں                                                 

         -خواجا میر درؔد نے اس غزل میں محبوب کی کون کون سی شکایت کی ہے                         
تھا  مستعار حسن سے            -ب                                                                                  



 

 

ی کا ذرہ ظہور تھا                                    اس کے جو نور تھا               خورشید میں بھی اس ہ
       

اس غزل میں مؔیر نے اپنے محبوب کی خوبصور تی کا کیا بیان کیسے کیاہے؟                               
                                                                                   

ل سے کسی ایک شاعر کی سوانح لکھتے ہوے ان کی ادبی خدمات پر روشنی  درجہ ذی -16سوال نمبر
                                                   -ڈالیے

خواجہ میر     -2حیدر علی آتش                                                    - 1                          
 درؔد       

 
---------------------------------------------------------------------------------     

 
 
 

B.A. Part-1 Semester-1 

Compulsory Urdu  

OBJECTIVE QUESTIONS 
 

سر سید احمد خاں کی سنہً پیدایئش کیا ہے؟    -1  

  1-     1817                                  2-   1818     

     1816                                  4-    1819     -3     

' مراۃ العروس' اور' بنعات النعش' کس کی ناول ہیں؟         -2   

مولوی نذیر احمد  سرسید احمد خاں                            2- -1   

پریم چند   موالنا عبدلحلیم شرر                          4- -3   

؟ۓ عبدلحلیم شرر کہاں پیدہ ہو    -3   

دہلی                                               2-  لکھنؤ۔                     -1   

فیض آباد  آگرہ                                                4- -3   

؎ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا       لہو آتا ہے تب نہیں آتا   -4    



 

 

                ہوش جاتا نہیں رہا لیکن              جب وہ آتا ہے تب نہیں آتا                  

یہ کس کا شعر ہے؟                           

درد   2- مرزاغالب -1                                               

فیض احمد فیض۔                               میر تقی میر                                     4- -

3  

دل سے تیری نگاہ جگر تک ات گئ     دونو کو اک ادا میں رضامند کر گئ    -5   

یہ شعر کس کا ہے؟        

درد۔                                مرزا غالب                                            2- -1   

فیض احمد فیض                             میر تقی                                            4-

   3-میر 

سر سید نے انگلستان کا سفر کب کیا تھا؟   -6   

 1869                       -2                                                1868 -1   

 1870                      -4                                                1875 -3   

رسالہ 'تہزیب االخالق' کب جاری کیا گیا؟   -7   

1876                      -2                                         1875 -1   

 1874             4-                                           3  -  1878  

سر سید کے مطابق وہ کو نسی قوت ہے جو آئندہ آنے والی باتوں کے خیال میں دل کو   -8

                                                                                     مشغول رکھتی ہے؟                         

                                              

امید                                        2-                        خوشی۔     -1   

حوصلہ                   تعلیم    -3                                       4 -  

   9-نظم 'جاوید کے نام' کس کی نظم ہے؟ 



 

 

فیض احمد فیض  -2عبدلحلیم شرر                       -1   

میر تقی میر       -4                       عالمہ اقبال   -3   

شاعِر شباب اور شاعِر انقالب کسے کہا جاتا ہے؟    -10   

میر تقی میر      -2عالمہ اقبال                       -1    

جوش ملیح آبادی      -4عبدلحلیم شرر                     - 3   

حسرت موہانی کا اصل نام کیا تھا؟   11   

ۓ دھنپت را  -2ل الحسن                      سید فض   -1   

علی سکندر          -4اسد اللۃ خاں                               - 3  

رئیس المتغزلین کسے کہا جاتا ہے؟   -12  

جوش ملیح آبادی     -  2عالمہ اقبال                              -1   

حسرت موہانی    -4عبدلحلیم شرر                            -3  

اردو شعر و ادب کو فلسفہً خودی سے کس نے آراستہ کیا؟   -13   

جوش ملیح آبادی    -  2عالمہ اقبال                              -1  

حسرت موہانی    -4عبدلحلیم شرر                            -3  

ہ مضمون کس نے لکھا ہے؟ ' سچی خوشی' ی  14   

مولوی نذیر احمد  سرسید احمد خاں                            2- -1   

پریم چند   موالنا عبدلحلیم شرر                          4- -3   

سخن'  کس کا لقب ہے؟  ۓ' خدا -15   

میر تقی میر      -2عالمہ اقبال                       -1     

جوش ملیح آبادی      -4عبدلحلیم شرر                   -3      

تاریخی ناول نگار کے موجد کون ہیں؟   -16   



 

 

میر تقی میر     -2عالمہ اقبال                       -1         

جوش ملیح آبادی     -4 عبدلحلیم شرر                      -3      

مولوی نذیر احمد نے توبتہ النصوح' کس مقصد سے لکھی تھی؟  -17   

دنیاوی تعلیم    -2دینی تعلیم                           -1   

حِب وطن    -4تعلیِم نصواں                        -3   

جَگر مرادابادی کا اصل نام کیا تھا؟  18    

ۓدھنپت را  -2                  سید فضل الحسن       -1     

علی سکندر          -4اسد اللۃ خاں                               - 3  

ی سے حاِل دل    پھر تونے یاد آکے بدستور کر دیا مانوس ہو چال تھا تسل   – 19    

یہ کس کا شعر ہے؟     

جوش ملیح آبادی     -  2عالمہ اقبال                              -1    

حسرت موہانی    -4عبدلحلیم شرر                            -3  

آتِش گل، داغِ جگراور شعلہ طور کس کے مشہور مجموعہ کالم ہیں؟    -  20  

میر تقی میر     -2عالمہ اقبال                       -1        

جگر مرادابادی   -4عبدلحلیم شرر                       -3      

؟  ۓ سر سید احمد خاں کہاں پیدہ ہو   -21   

لکھنؤ۔                       دہلی                                               2-   -1   

فیض آباد  آگرہ                                                4- -3   

دالحلیم شرر کا سنہً پیدائش کیاہے؟ عب   -22   

 1-  1860                                   2-   1861  

 3- 1862                                    4-  1863  



 

 

"آج انسان بیشتر مشینوں کی دنیا میں سانس لے رہا ہےاوروہ یکایک یہ سوچنے      -23  

"                -ی زندگی ایک مختصر سا وقفہ ہےپر مجبور ہو گیا ہے کہ اس ک            

یہ اقتباس کس مضمون سے ہے؟                

لکھنؤ میں فنوِن ادیبہ کی ترقی     -2دنیا پہ امید قایم ہے                        -1   

انسانی زندگی میں ماحول کی اہمیت    -4سچی خوشی                              -3   

دیار عشق میں اپنا مقام حاصل کر        نیا زمانہ نئ صبح وشام پیدہ کر                -24 

الم پیدہ کر          خدا اگر دلی فطرت شناس دے تجھکو    سکوت اللہ و گل سے ک        

یہ کس شاعر کا شعر ہے؟          

میر تقی میر      -2عالمہ اقبال                       -1       

یجگر مراداباد   -4عبدلحلیم شرر                       -3      

ہیں    ۓیہ کس صنف کے چار فن قرار دیے گ-رزم، بزم، حسن وعشق اور عیاری   -25 

 ؟  

ڈرامہ    -2افسانہ                                -1   

نظم    -4داستان                               -3   

" فطرت ایک مفلس کی نطر میں"کس کی نظم ہے؟     -26   

معین احسن جزبی  -2مرزاغالب                 -1    

جگر مرادابادی   -4عبدلحلیم شرر                       -3      

" شہنشاہ ہمایوں کا مقبرہ"کس کی نطم ہے؟ -27    

جوش ملیح آبادی    -2عالمہ اقبال                       -1        

معین احسن جزبی     -4جگر مرادابادی                     -3      

سائنٹفک سوسایٹی کس نے قائم کی؟  -28   

مولوی نذیر احمد     سرسید احمد خاں                            2- -1   



 

 

پریم چند   موالنا عبدلحلیم شرر                          4- -3   

سرسید احمد خاں کا انتقال کب ہوا؟  -29   

   1-  1890                                   2- 1891  

 3- 1892                                      4- 1898          

اردو ناول کے موجد کسے قرار دیا گیا ہے؟   -30   

مولوی نذیر احمد     سید احمد خاں                   سر         2- -1   

پریم چند   موالنا عبدلحلیم شرر                          4- -3   

تریزندگی اسی سےتری ابرو اسی سے                                                      - 31  

جو رہی خودی تو شاہی نہ رہی تو رو سیاہی                             

ا شعر ہے؟ یہ کس ک  

جوش ملیح آبادی    -2عالمہ اقبال                       -1        

معین احسن جزبی      -4جگر مرادابادی                      -3        

دوستی ایک سے بھی تجھ کو نہیں         اور سب سے عناد ہے ہم کو                 -32  

اس شعر میں کونسی صنعت کا استعمال ہوا ہے؟             

مراۃالنظیر   -2صنعِت تلمیح                              -1     

صنعِت تضاد -4صنعِت استعارہ                       -3     

                  ابن مریم ہوا کرے کوئ          میرے دکھ کی دوا کرے کوئ         -33  

                                                                                          

شرع و آئیں پر مدار سہی        اپنے قاتل کا کیا کرے کوئ                     

ہ کس کا شعر ہے؟   ی           

معین احسن جزبی  -2مرزاغالب                             -1    

جگر مرادابادی   -4عبدلحلیم شرر                       -3      



 

 

کیا کہا خضر نے سکندر سے     اب کے رہنما کرے کوئ  -34   

اس شعر میں کونسی صنعت کا استعمال ہوا ہے؟                    

مراۃالنظیر   -2نعِت تلمیح                            ص  -1     

صنعِت تضاد -4صنعِت استعارہ                           -3     

"داستان گوئ" یہ فن کہاں سے شروع ہوا؟ -35   

عرب   -2ہندوستان                                  -1   

یونان  -4افغانستان                                    -3   

وہی        -"اایک مرتبہ عید پر بہت ہی قیمتی ٹوپی مجھ کو امان خان نے بنا دی تھی -36 

-میں خالہ جان کے یہاں جاتا تھا"  ۓوہی ٹوپی اوڑھے ہو             

 یہ کس کے الفاظ ہیں؟ 

مولوی نذیر احمد     سرسید احمد خاں                            2- -1   

پریم چند   موالنا عبدلحلیم شرر                          4- -3   

حسرت موہانی کا سنہً پیدائش کیا ہے؟      -37   

1-  1870                                   2-   1871  

 3- 1872                                    4-  1875  

نظم "جاوید کے نام" میں اقبال کس سے مخاطب ہے؟    -38      

اپنے بیٹے سے  -2اپنےدوست سے۔                     -1         

رشتہ دار سے     -4والد سے                               -3         

خان صاحب کو سرکاری پیادے کیوں پکڑ کر لے جارہے تھے؟     -39   

چوری کی تھی         -2تھا                بیٹے سے قرض لیا -1      

جھوٹ بولے تھے  -4نشے میں تھے                          -3       



 

 

ماحول کی آلودگی کا بنیادی سبب کیا ہے؟       -40   

گندگی  -2آبادی میں اضافہ                  -1       

صنعتیں -4تعلیم کی کمی                   -3       
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