
ناں ی ہوراں دے ناول دا ک دی عبدالمج   

A. ای دل در  

B.  اک تارہ 

C. ڈا ی ٹھ  

D. اںی بار اںی دل د   

ANSWER: D 

 

دا باءو دا اصل نا کہہ اے  پنڈ  

A. موی چھ  

B. یتاج   

C.  آفتاب 

D. ی نور  

ANSWER: D 

 

ناں اے  ہ ی دے مجموعے دا ک ی شاعر  ید نی عبدالمت  عارف  

A.  پرکھ پرچول 

B.  جگراتے 

C.  اکالپے دا مسافر 

D.  اںی جھات  

ANSWER: C 

 

نصاب وچ شامل نظم دا ناں لکھو  ید  یراہ  احمد  

A. ون دا بوٹا   

B.  یسورج تے دھرت  

C.  غزل 

D. نوںی مان اے م  

ANSWER:B 

 

تائب کس صنف دے شاعر نے  ظی حف  



A. نظم 

B.  غزل 

C. تی گ  

D.  نعت 

ANSWER: D 

 

ناں اے  یکتاب دا ک ی د ی شاعر ی د  یکنجاہ  فی شر  

A. جگراتے  

B.  اںی جھات  

C. ٹکواراں 

D. نامہ  دی جاو  

ANSWER: A 

 

ںی ن  ی دے واس ای دن  یشاعر فلم  ڑےی دئ کہ  یپنجاب   

A. کاشر  می سل  

B.  ی احمد راہ  

C. یکنجاہ  ف ی شر  

D.  یازی ن  ری من  

ANSWER: B 

 

صنف شامل اے  یڑی نصاب وچ کہ  ید نی عبدالمت  عارف  

A. نظم 

B.  غزل 

C. نغمہ  

D. ت ی گ  

ANSWER: B 

 

ناں اے  ی نظم دا ک ید یبھٹ  دی عبدالمج  

A.  گل  یکل د  



B. قسم   

C. نوںی مان اے م  

D. گراں ڈای م ںی نہ  ہہی ا   

ANSWER: B 

 

دا کہہ ناں اے  وی دے پ  ری ہ   

A. دوی ک   

B. دوی دھ  

C.  چوچک 

D. دو ی س  

ANSWER: C  

 

ی دے محبوب دا کہہ ناں س یسس  

A. رانجھا 

B.  چوچک 

C. مراد 

D. دو ی ک  

ANSWER: C 

 

صنف موجود اے   یڑی نصاب وچ کہ  ی کاشر د می سل  

A.  افسانہ 

B. ی کاف  

C.  نظم 

D.  غزل 

ANSWER: D 

 

شاعر دا مصرعہ اے  ڑےی اگ لکاونداساں کہ  یگھر د ںی م  

A. خ ی رءوف ش  

B.  نی عارف عبدالمت  



C. کاشر  می سل  

D. انور   دی رش  

ANSWER: C 

 

نصاب وچ شامل نظم دا ناں لکھو  ید یازی ن  ری من   

A.  رات  یسفر د  

B. رات  یری اندھ  

C. رات  یکال  

D.  قسم 

ANSWER: A 

 

نظم اے  یشاعر د  ڑے ی کہ  نوںی اے م مان  

A.  نی عارف عبدالمت  

B.  یازی ن  ری من  

C. کاشر  می سل  

D. نظر  وم ی ق  

ANSWER: D 

 

ناں اے  یدے مجموعے دا ک ینظر دے  شاعر  ومی ق  

A. ںی توں تے م  

B.  جگراتے 

C. زاں ی چار چپ چ  

D. دا تارا  ی سرگ  

ANSWER: A 

 

صنف  ی نصاب وچ شامل لکھت د ید  خی ش رءوف   

A. نظم  

B.  غزل 

C. ی کاف  



D. ی حرف ی س  

ANSWER: B 

 

نے  اںی قسماں دس اںی کن  اںی شاہ نے گھاہ د وارث   

A.  پندراں سوالں 

B.  ی و یان  

C. ی چھب  یپنج  

D.  یاٹھائ  یستائ  

ANSWER: D 

 

صنف کہہ اے  ی شاہ دے پنجاب د وارث   

A.  افسانہ 

B.  ناول 

C.  ڈرامہ 

D.  مضمون 

ANSWER: D 

 

دے چاچے دا کہہ ناں اے  ری ہ   

A. دوی دھ  

B. دو ی س  

C. دوی ک  

D.  مرادو 

ANSWER: C 

 

دے مجموعے دا کہہ ناں اے  ی شاعر ی کاشر د می سل  

A. دا تارا  یسرگ  

B.  جگراتے 

C.  اںی جھات  

D.  پورنے 



ANSWER: A 

 

نصاب وچ شامل نظم دا کہہ ناں اے  ید  یقی صد یباق  

A.  قسم 

B. ون دا بوٹا    

C. نوںی مان اے م  

D.  گراں  ڈای م ہی ن  ہی اہ  

ANSWER: D 

 

نصاب وچ شامل لکھت دا ناں دسو  ید  دری ح  سجاد  

A.  پنڈ دا باءو 

B.  اسلم 

C. ہان دا  رےی ونجارا م  

D. سرداراں 

ANSWER: C 

 

اے  تای دا کردار کس نے ک روی ہان دا وچ ہ  رے ی م ونجارا  

A. موال  یرنگ  

B.  یموت  

C. یبال  

D. رو ی و  

ANSWER: D 

 

یس ٹھای کے دل ہار ب  کھی نوں د ی کوڑ یڑی کہ  ونجارا  

A. موی چھ   

B.  تاجو 

C. یبال  

D.  ی راب  

ANSWER: C 



 

ی تحفہ دتا س ڑای محبوبہ نوں کہ  ینے اپن  ونجارے   

A.  سوہا سوٹ 

B.  سوہا کرتا 

C. سوہا دوپٹا 

D.  سوہا چوڑا 

ANSWER: D 

 

دا کہہ ناں اے  یلی سہ  ید  یہان دے کردار بال رے ی م ونجارا  

A.  یران  

B. تاجو  

C. موںی چھ  

D.  ی راب  

ANSWER: D 

 

حور، نظم دے شاعر داناں لکھو  ید لےی ب   

A.  ی احمد راہ  

B. در ی سجاد ح  

C. نواز 

D. ی افضل جعفر ری ش  

ANSWER: D 

 

نصاب وچ شامل لکھت داناں دسو  ید  یافضل جعفر  ری ش  

A.  قسم 

B.  حور  ی د لےی ب  

C. تی گ  

D. گل  ی کل د  

ANSWER: B 

 



نظماں دے مجموعے دا ناں کہہ اے  یمنذر دے پنجاب  ری بش  

A. کال رکھ 

B.  الھڑ بلھڑ باوے دا 

C.  جگراتے 

D.  کچے گھڑے 

ANSWER: A 

 

 


