
قائم ہے  یدور کا کتب خانہ جو آج بھ می قد   

A. ہی کتب خانہ اسکندر        

B. کتب خانہ پرگامم   

C.  کتب خانہ بنت الحکمت   

D.  کتب خانہ جامعہ االزہر 

ANSWER: D 

 

ںی ہ  یہوت  ںی م کشنی س نسی فری ر   

A. عام کتب       

B.  کتب یحوالہ جات     

C.  کتب ینصاب    

D. رسائل و جرائد 

ANSWER: B 

 

ںی بک بورڈ سے شائع شدہ کتب کو کہتے ہ  کسٹی ٹ   

A. عام کتب      

B.  کتب ینصاب    

C.  کتب  یحوالہ جات    

D.  رسائل وجرائد 

ANSWER: B 

 

قسم ہے  ای ڈ ی کلوپ ی انسائ   

A.  ی کتب ک یحوالہ جات     

B. کتب  یدرس      

C. عام کتب   

D. رسائل و جرائد 

ANSWER: C 

 

ںی کتب موجود تھ ی ہوئ  یپر لکھ پارچمنٹ  



A. ںی کتب خانہ پرگامم م      

B.  ںی الحکمت م تی ب       

C.  ںی پال م یکتب خانہ اشور بن     

D. ںی م یری قائد اعظم الئبر  

ANSWER: A 

 

کاغذ بنانے کا کارخانہ سب سے پہلے قائم ہوا  ین ی مش  

A. ںی م نی چ     

B. ںی م رانی ا       

C. ںی م یاٹل       

D. ںی م کہی امر   

ANSWER: C 

 

اس جگہ کو کہتے تھے  ںی رول رکھے جاتے ہ  پائرسی پ  جہاں  

A.  اسٹور    

B. یری الئبر      

C. کمرہ     

D.    کے بکس  ی)مرتبان( لکڑ  

ANSWER: D 

 

ہے  ای ک شی پ  ہی نظر  ہی جرم ہے۔  ی العلم یک عوام  

A.  نے وٹنی پ      

B.  ابن خلدون نے   

C. نے نای ابن س       

D. ہارس نے  

ANSWER: D 

 

ںی اقسام ہ   ی مواد ک یری طور پر الئبر یادی بن   

A. دو   



B. چار     

C. چھ     

D. دس    

ANSWER: A 

 

کا چھپا ہوا مجموعہ کہالتا ہے اوراق    

A. مطبوعہ ری غ     

B. مطبوعہ    

C.  ی فوٹو کاپ   

D. نقل 

ANSWER: B 

 

کا مطلب ہے  مخطوطہ  

A.  ی فوٹو کاپ    

B.  شائع شدہ کتاب   

C. نسخہ یقلم     

D.  مائکروفش کارڈ 

ANSWER: C 

 

ںی اقسام ہ  یموضوع اور استعمال کتب ک بلحاظ  

A. دو  

B.  نی ت      

C. چار     

D. چھ   

ANSWER: B 

 

ںی کتب کہتے ہ  ینصاب   

A. ناول     

B.  سفر نامہ    



C. ڈرامہ  

D.  نصاب کے مطابق مرتب شدہ کتب   

ANSWER: D  

 

کا شمار ہوتا ہے  وںی اور سوانح عمر ی ناول، ڈرامے، سفرنامے، شاعر افسانے،  

A. عام کتب    

B.  کتب ینصاب     

C.  کتب  یحوالہ جات    

D. رسائل و جرائد  

ANSWER: A 

 

سے پہلے کتب خانے قائم کئے  سب   

A. نے وںی ری کشم      

B. نے وںی ری سم      

C. نے وںی بابل  

D. نے وںی ن ی چ    

ANSWER: B  

 

ا ی پال قائم ک یہ آشور بن خان  کتب  

A. بادشاہ سارگوں دوم ی آشور     

B. موس ی بطل  

C.  بخت نصر      

D.  ارسطو 

ANSWER: A 

 

واقع تھا   ہی خانہ اسکندر کتب  

A. ں ی عراق م     

B. ںی شام م     

C. ںی مصر م   



D. ںی م رانی ا    

ANSWER: C 

 

ماکس وابستہ تھا  یکال  

A. سے  ہی کتب خانہ اسکندر     

B.  پال سے یخانہ آشوربن کتب      

C.  کتب خانہ پرگامم سے     

D.  الحکمت سے تی ب    

ANSWER: A 

 

تھا ای قائم ک  ہی خانہ اسکندر کتب  

A. اول  موسی بطل  

B.  پال  یآشور بن        

C. ماکس یکال     

D. ارسطو     

ANSWER: A 

 

تھا ای ک جاد ی ا پائرسی پ   

A. اہل مصر نے   

B. اہل شام نے         

C. نے ںوی ن ی چ   

D.  نے وںی جاپان  

ANSWER: A 

 

ےی چاہ  نای د بی کتب کو کس اعتبار سے ترتت   

A. مصنف کے اعتبار سے  

B. موضوع کے اعتبار سے   

C. سائز کے اعتبار سے   

D. ںی نہ  یبھ یسے کوئ  ںی ان م   



ANSWER: B  

 

کرنے کے اصول متعارف کرواے  یکو سب سے پہلے درجہ بند کتابوں  

A. نے  یو ی ڈ لولی م    

B. نے رزی بروک س     

C. الطاف شوکت نے     

D. ںی نہ  یسے کوئ  ںی ان م   

ANSWER: B 

 

کالس کا دوسرا نام ہے  فارم   

A.  می تقس یادب     

B.  می تقس یموضوعات    

C. می تقس یمصنف     

D. ںی نہ  یسے کوئ  ںی ان م   

ANSWER: A 

ںی ہ  یکے بان  می اسک یدرجہ بند  یموضوع   

A. رزی بروک س     

B.  دی خورش  سی ڈاکٹر ان    

C.  براون یجےڈ    

D. ںی نہ  یسے کوئ  ںی ان م   

ANSWER: C 

 

شائع ہوا شنی ڈی کا پہال ا یسی ڈی ڈ   

A. 1876 ںی ء  م     

B. 1872 ںی ء  م    

C. 1874 ںی ء  م    

D. ںی نہ  یسے کوئ  ںی ان م   

ANSWER: A 

 



 

ہے ا ی ک می نے علوم کو تقس یو ی ڈ لولی م   

A. 5 ںی درجوں م     

B. 10  ںی حصوں م    

C. 8  ںی حصوں م     

D. ںی نہ  یسے کوئ  ںی ان م     

ANSWER: B 

 

اسالم کا نمبر ہے  ںی م یسی ڈی ڈ   

A. 397   

B. 297   

C. 697   

D. ںی نہ  یسے کوئ  ںی ان م   

ANSWER: B  

 

نمبر مجموعہ ہے طلب    

A. نمبر کا یدرجہ بند    

B.  نمبر کا یاب کت    

C. نمبر کا ینمبر اور کتاب  یدرجہ بند    

D. ںی نہ  یسے کوئ  ںی ان م   

ANSWER: C 

 

تھا ای ک اری کو کس نے ت    ٹالگی کے ک ی ری الئبر  ہی اسکندر   

A. ماکوس نے یکال    

B.  دنے ی خورش  سی ڈاکٹر ان    

C. نے یو ی ڈ لولی م    

D. ںی نہ  یسے کوئ  ںی ان م   

ANSWER: A 

 



ںی زمانہ کتاب  الفہرست کے مصنف ہ  مشہور   

A. اشفاق احمد   

B. ہ ی بانو قدس    

C. می عالمہ ابن ند    

D. ںی نہ  یسے کوئ  ںی ان م   

ANSWER: C 


