
ی سب سے پہلے رکھ ادی بن  ی ک ہ ی نظر ی دو قوم ںی ہندو ستان م         

A.  یحضرت مجد د الف ثان  ؒ   

B. جناح  یقائد اعظم محمد عل       

C.  عال مہ محمد اقبال   

D. احمد خان دی سر س   

ANSWER: A 

 

پاکستان کتنے عرصے کے لئے منتخب ہو تا ہے  صدر        

A. پانچ سال     

B.  چار سال 

C. سات سال    

D. دس سال  

ANSWER: A 

 

تھا ای گ ای کو د تی کا لقب کس شخص ر ی مسلم اتحات کے سف ہندو        

A. للا   یحضرت شاہ ول  ؒ       

B. احمد خان   دی )ب(سر س    

C. جناح   یقائد اعظم محمد عل  

D. ال مہ محمد اقبال ع   

ANSWER: C 

 

ی تعا ون برا ئے تر ق ی ۔عال قا ئ ای آ ںی عمل م ںی سن ۔۔۔ م امی ق کا  (RCD)     

A. 1963    

B. 1964    

C. 1965   

D. 1970 

ANSWER: B 

 

کس مشہور نام سے پکارے جا تے تھے  ی احمد سر ہند خی ش        

A.  یحضرت مجد الف ثان    

B. للا   یشاہ ول  



C. ی لوی احمد بر دی س    

D.  دی شہ  ری م توی ت  

ANSWER: A 

 

ست کا حکمران تھا ا ی سلطان کس ر پوی ٹ          

A. کا سوری م     

B. آباد کا  دری ح  

C. کا  ری کشم     

D. جو نا گڑھ کا  

ANSWER: A 

 

RCD نام ___________ے؟ ای کا ن          

A. سارک    

B. ECO    

C. او  یپ  یس  

D.  او  ی س یپ  

ANSWER: B 

 

یگئ  یکب لڑ  یجنگ آزاد  ںی م ری صغ بر         

A. 1857 ںی ء م    

B. 1859 ںی ء م     

C. 1875 ںی ء م    

D. 1877 ںی ء م  

ANSWER: A 

 

یکب قائم ہو ئ  ںی مشترکہ ہند م ںی وزارت  یسی کانگر        

A. 1937 ںی ء م    

B. 1939 ںی ء م     

C. 1940 ںی ء م    

D. 1942 ںی ء م  

ANSWER: A 



 

ںی ہ  ف ی تصا ن  ی کس ک  ہ ی اور خطبات احمد  دی الضاد آثار       

A. ی احمد خان ک د ی سر س     

B. ی ک ینعما ن  یشبل  

C. یک ی مو ال نا حال     

D. ی خاں ک یمو ال نا ظفر عل  

ANSWER: A 

 

پر مشتمل ہے ٹری ۔۔۔۔۔۔ کلو م بای مشترکہ سر حد تقر ی ک نی اور چ پاکستان      

A. 500    

B. 600 

C. 300     

D. 670 

ANSWER: B 

 

ہو ئے  دای احمد خان کہاں پ  د ی سر س         

A. ںی ال ہور م     

B. ںی بنارس م   

C. ں ی احمد آباد م    

D. ںی م یدہل  

ANSWER: D 

 

یبتدا کب ہو ئ  ای تنا زعہ ک ی ہند اُردو         

A. 1859 ںی ء م     

B. 1863 ںی ءم     

C. 1965 ںی ء م    

D. 1867 ںی ءم  

ANSWER: D 

 

ای کر د می تقس ںی افسر نے بنگال کو دو حصوں م زی کس انگر ںی ء م 1905       

A.  الرڈ کرزن نے   



B.  الرڈ منٹو نے  

C. نے  ول ی الرڈ و    

D.  نے ٹنی الرڈ ما ؤ نٹ ب  

ANSWER: A 

 

یکب ہو ئ  یابتدائ  یک م ی جنگ عظ یپہل         

A. 1912 ںی ءم     

B. 1914 ںی ءم   

C. 1924 ںی ءم     

D. 1926 ںی ء م  

ANSWER: B 

 

واقع ہے  ںی ب مپاکستان کے جنو   

A. فارس  جی خل  

B. عرب  رہی بح  

C. قلزم  رہی بح  

D. ںی نہ  یسے کوئ  ںی ان م    

ANSWER: B  

 

واقع ہے  ںی کا عالقہ کس صوبے م تھر  

A. پنجاب     

B. سندھ 

C. بلوچستان 

D. ںی نہ  یسے کوئ  ںی ان م  

ANSWER: B  

 

کس زبان کا لہجہ ہے  یأچ  

A.  یکی سرا ئ  

B.  یپنجاب  

C. یسندھ  

D. ںی نہ  یسے کوئ  ںی ان م  



ANSWER: A  

 

اعظم تھے ر ی کے دوسرے وز پاکستان  

A. ن ی خواجہ ناظم الد  

B. خان  ی عل اقتی ل  

C. بوگرہ  یمحمد عل  

D. ںی نہ  یسے کوئ  ںی ان م  

ANSWER: A  

 

احمد خان کے والد کا نام تھا د ی س سر  

A. محمد عثمان 

B. ی محمد تق  

C. ی محمد عل  

D. ںی نہ  یسے کوئ  ںی ان م  

ANSWER: B  

 

ہوئے  دای پ  ںی احمد خان کس شہر م د ی س سر  

A. لکھنو 

B. رٹھی م  

C. یدہل  

D. ںی نہ  یسے کوئ  ںی ان م  

ANSWER: C  

 

ہوا  دای پ  ںی تنازعہ کس شہر م ی ہند اردو  

A. رٹھی م  

B. بنارس 

C. لکھنو 

D. ںی نہ  یسے کوئ  ںی ان م  

ANSWER: B 

 

کا موضوع ہے  دی الصناد آثار  



A. عمارات  یخی تار  

B. ںی کتاب  یخی تار  

C. ںی جنگ یخی تار  

D. ںی نہ  یسے کوئ  ںی ان م  

ANSWER: A  

 

کے رکن منتخب ہوئے  یاسمبل  ی مرتبہ کس شہر سے مرکز یجناح پہل ی اعظم محمد عل قائد  

A. یدہل  

B. لکھنو 

C.  یبمبئ  

D. ںی نہ  یسے کوئ  ںی ان م  

ANSWER: C  

 

کس رہنما کا ارشاد ہے  ہی تھا جس دن کہ پہال ہندو مسلمان ہوا۔   ای آگ ںی دن وجود م یاس پاکستان  

A.  قائد اعظم 

B.  عالمہ اقبال 

C. احمد خان  دی سر س  

D. ںی نہ  یسے کوئ  ںی ان م  

ANSWER: A  

 

کب شامل ہوئے  ںی م گی جناح مسلم ل ی اعظم محمد عل قائد  

A. 1907 

B. 1910 

C. 1913 

D. ںی نہ  یسے کوئ  ںی ان م  

ANSWER: C  

 

بنا یورسٹ ی ون ی گڑھ کالج کب  یعل  

A. 1929 

B. 1925 

C. 1920 



D. ںی نہ  یسے کوئ  ںی ان م  

ANSWER: C  

 

کے وقت ہندوستان کا وائسرائے کون تھا  1905بنگال  می تقس  

A. الرڈ منٹو  

B.  الرڈ کرزن   

C.  الرڈ لٹن 

D. ںی نہ  یسے کوئ  ںی ان م  

ANSWER: B  

 

کے قائد کون تھے  1906وفد   شملہ  

A.  قائد اعظم 

B. احمد خان  دی سر س  

C.  سر آغا خان 

D. ںی نہ  یسے کوئ  ںی ان م  

ANSWER: C  

 

یقائم ہوئ   ںی کس شہر م گی مسلم ل ای انڈ آل  

A. الہور 

B. یدہل  

C.  یبمبئ  

D. ںی نہ  یسے کوئ  ںی ان م  

ANSWER: D 


