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URDU Compulsory-Fourth Semester 
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   

ندپریم چ   موالنا عبدلحلیم شرر                          4- -3   

؟ۓعبدلحلیم 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؟        

مرزا غالب                                            2-              درد۔                   -1   

فیض احمد فیض                             میر تقی میر                                          4- -3   

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  

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

خوشی۔                              امید                                        2- -1   

حوصلہ                  تعلیم  -3                                       4 -  

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

فیض احمد فیض -2عبدلحلیم شرر                       -1   

میر تقی میر     -4عالمہ اقبال                          -3   

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

میر تقی میر     -2عالمہ اقبال                       -1    

جوش ملیح آبادی     -4عبدلحلیم شرر                       - 3   

تھا؟ حسرت موہانی کا اصل نام کیا   11   

ۓ دھنپت را  -2سید فضل الحسن                         -1   

علی سکندر         -4اسد اللۃ خاں                               - 3  

رئیس المتغزلین کسے کہا جاتا ہے؟  -12  

جوش ملیح آبادی   - 2عالمہ اقبال                                -1   

حسرت موہانی   -4               عبدلحلیم 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  

' سچی خوشی' یہ مضمون کس نے لکھا ہے؟  14   

ی نذیر احمدمولو  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     

لیح آبادی   جوش م  -4عبدلحلیم شرر                     -3      



 

 

تاریخی ناول نگار کے موجد کون ہیں؟  -16   

میر تقی میر    -2عالمہ اقبال                        -1         

جوش ملیح آبادی     -4عبدلحلیم شرر                         -3      

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

دنیاوی تعلیم   -2                    دینی تعلیم        -1   

حِب وطن   -4تعلیِم نصواں                         -3   

جَگر مرادابادی کا اصل نام کیا تھا؟  18    

ۓدھنپت را  -2سید 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   -4             عبدلحلیم 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      

؟  ۓسر سید احمد خاں کہاں پیدہ ہو  -21   

لکھنؤ۔                       دہلی                                                2-   -1   

فیض آباد  آگرہ                                                 4- -3   

عبدالحلیم شرر کا سنہً پیدائش کیاہے؟    -22   

 1-  1860                                   2-   1861  

 3- 1862                                    4- 1863  

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

یہ اقتباس کس مضمون سے ہے؟                        "    -ہے کہ اس کی زندگی ایک مختصر سا وقفہ ہے  

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



 

 

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

یا زمانہ نئ صبح وشام پیدہ کر                     خدا اگر دلی فطرت  دیار عشق میں اپنا مقام حاصل کر        ن  -24 

 شناس دے تجھکو    سکوت اللہ و گل سے کالم پیدہ کر                یہ کس شاعر کا شعر ہے؟

میر تقی میر    -2عالمہ اقبال                       -1       

ی جگر 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 -2           مرزاغالب       -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     سرسید احمد خاں                             2- -1   

پریم چند   موالنا عبدلحلیم شرر                          4- -3   

جو رہی                                 تریزندگی اسی سےتری ابرو اسی سے                                              - 31  

 خودی تو شاہی نہ رہی تو رو سیاہی 

 یہ کس کا شعر ہے؟ 



 

 

جوش ملیح آبادی     -2عالمہ اقبال                       -1         

معین احسن جزبی    -4جگر مرادابادی                      -3         

اور سب سے عناد ہے ہم کو                       اس شعر میں کونسی    دوستی ایک سے بھی تجھ کو نہیں          -32  

 صنعت کا استعمال ہوا ہے؟ 

مراۃالنظیر  -2صنعِت تلمیح                                -1     

صنعِت تضاد -4صنعِت استعارہ                        -3     

                                                     ھ کی دوا کرے کوئابن مریم ہوا کرے کوئ          میرے دک         -33  

                                                        

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

یہ کس کا شعر ہے؟            

معین احسن جزبی  -2         مرزاغالب                     -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؟                   

رمراۃالنظی  -2صنعِت تلمیح                                -1     

صنعِت تضاد  -4صنعِت استعارہ                           -3     

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

عرب  -2ہندوستان                                  -1   

یونان  -4افغانستان                                    -3   

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

-میں خالہ جان کے یہاں جاتا تھا" ۓہو  

 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         -2بیٹے سے قرض لیا تھا                -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       

 ـ

 
 
 
 
 
 
 

URDU Compulsory -BA Fourth Semester 
Question Bank 

  

ناول 'غبن'    ے ہوےمنشی پریم چند کی سوانح حیات مختصر تحریر کرت   -1سوال نمبر  
     -کی روشنی میں انکی مکالمہ نگاری کو واضح کیجیے

یا                                                                   
                                             -درجہ زیل اشعار کی تشریح کیجیے                   

                                               
        تیری مانگ میں گنگا جل ہے     بھرا پورا تیرا آنچل ہے                         -   1

                                                
ہریالی ہے پھول ہے پھل ہے      تیری گود سکھ منڈل           



 

 

       ایسی مثال رکھنا سب سے جدا ہو بھای          اپنی انا میں رہ کر اپنا خیال رکھنا   - 2
اندھے کبوتروں کی سمتوں کا کیا پتہ                                                              

نگے اس طرف بھی تیار جال رکھنا    ہے                                              آی 
یہ ترو شاداب و                            خشگوار     ۓواں یہ جاں بخش پانی یہ ہوا – 3

                                    خشگوار  ۓشیریں میوہ ہا
سبز کھیتوں کی                            ٹھنڈی ٹھنڈی عطر میں ڈوبی ہوی  باِد جنوب     

ں اور یہ میدانوں کا روب                           ہوایی 
                                        وہ دن آنے کو ہے  آزاد جب  ہندوستاں ہوگا           - 4

                                        
مبارکباد  اس کو  دے رہا سارا  جہاں ہوگا         
     سینا پر   ۓعلم  لہرا رہا ہوگا  ہمارا  را      
سے ہمارا ہی نشاں ہوگااور اونچا سب نشانوں          

                                                    -ایک جملے میں جواب لکھیے   -2سوال  نمبر  
                                                 

ناول غبن کا موضوع کیا ہے؟   -الف  
نظم مادِر ہند میں شاعر نے کیا پیغام دیا ہے؟  -ب  
کا پورا نام کیا ہے؟  سرور جہاں آبادی -ج  
ایم اے ساجد کا پورا نام کیا ہے؟  ڈاکٹر -د  
                                          - شاہد کبیر کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں-1سوال نمبر  

                                         
     یا                                                             

                                                     -درجہ زیل اشعار کی تشریح کیجیے          
                                    

                       تیری مانگ میں گنگا جل ہے              بھرا پُرا تیرا آنچل ہے   -   1
                                                       

ہریالی ہے پھول  ہے پھل ہے          تیری گودی ُسکھ منڈل ہے               
ماتا کو پرنام اے ماں اے ماں تجھ کو سالم                           

       مثال رکھناسب سے جدا ہو بھای  ایسی         اپنی انا میں رہ کر اپنا خیال رکھنا   - 2
اندھے کبوتروں کی سمتوں کا کیا پتہ                                                                 
نگے اس طرف بھی تیار جال رکھنا    ہے                                              آی 
یہ ترو شاداب و                            خشگوار     ۓواں یہ جاں بخش پانی یہ ہوا – 3

                                          خشگوار  ۓشیریں میوہ ہا
سبز کھیتوں کی                            ٹھنڈی ٹھنڈی عطر میں ڈوبی ہوی  باِد جنوب     

ں اور یہ میدانوں کا روب                           ہوایی 



 

 

                                                   جنھیں دو وقت کی روٹی میسر نہیں ہوتی   - 4
                                              

یا کی ہر نعمت کا خواں ہوگابچھا ان کے لئے  دن            

        
                                                    -ایک جملے میں جواب لکھیے   -3سوال  نمبر  

                                                 
ناول غبن کا موضوع کیا ہے؟   -الف  
نظم مادِر ہند میں شاعر نے کیا پیغام دیا ہے؟  -ب  
ور جہاں آبادی کا پورا نام کیا ہے؟ سر -ج  
ایم اے ساجد کا پورا نام کیا ہے؟  ڈاکٹر -د  
  

 

 

 

 

 
                                            


