
 
 
 
 
 
 

ATTEMPT THIS PAPER ON THIS QUESTION SHEET ONLY. 
Division of marks is given in front of each question.  

This Paper will be collected back after expiry of time limit mentioned above. 

 .اس پرچے کو اسی سوالیہ کاپی پر حل کریں

 
) کا نشان لگائیں۔کاٹ کر یا مڻا کر لکھا گیا مندرجہ ذیل میں سے درست جواب پر درست (: 1سوال نمبر

 (1x10=10)جواب غلط تصور ہو گا۔
 

 وه مشترک وصف جو مستعار منہ اور مستعار لہ میں پایا جائے۔ ۔1
  (د)   مشبہ  (ج)  مستعار    (ب) وجہ جامع (الف)

 استعاره 
 کسی تاریخی یا مذہبی واقعے کی طرف اشاره کرنا کہالتا ہے۔ ۔2

  روایت (د)  استعاره  (ج)    تلمیح  (ب)   تشبیہ (الف)
 "سبب" بنتا ہے۔ ۔3

  تین حروف سے مل کر (ب)   چار حروف سے مل کر (الف)
 ان میں سے کوئی نہیں (د)     دو حروف سے مل کر      (ج)

 "انا الحق" ہے۔ ۔4
صنعِت  (د)   تشبیہ  (ج) تلمیح  (ب) استعاره  (الف)
 تضاد

 مثل، مثال، جیسا، مانند ہیں۔ ۔5
  مشبہ (د)  سبب (ج) حروف تلمیح (ب) حروف تشبیہ (الف)

 استعاره میں آتا ہے۔ ۔6
 مشبہ  (د)  وجہ جامع (ج)  مشبہ (ب) حرف تشبیہ  (الف) 

 بہ
 "رومانیت" کی ضد ہے۔ ۔7

  (د)  خارجیت (ج)  آفاقیت (ب)  کالسیکیت (الف)
 استعاره

 ایہام سے مراد ہے؟ ۔8
غزل کا  (د)  طلوع ہوے کی جگہ (ج)  کاڻنا (ب) وہم میں ڈالنا (الف)

 آخری شعر
 تلمیح ہے۔ ۔9

 موتی سمجھ کے چن لیے  (ب)     چانده چہره (الف)
  گالب صورت (د)     ابن مریم (ج)

 استعاره میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ۔10
شرعی معنی میں (ج) لغوی معنی میں (ب) حقیقی معنی میں (الف)

  مجازی معنی میں (د) 
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ATTEMPT THIS (SUBJECTIVE) ON THE SEPARATE ANSWER SHEET PROVIDED 
۔اس پرچہ کو مہیا کی گئی جوابی کاپی پر حل کریں  

 
      مختصر جوابات تحریر کریں۔ : 2سوال نمبر 

 (4x5=20) 
 .1 صنعت تضاد کی تعریف کریں اور تین مثالیں دیں۔

 .2 استعاره کی تعریف کریں اور تین شعری مثالیں تحریر کریں۔
 .3 آفاقیت پر مفصل نوٹ تحریر کیجیے۔

 .4 "سبِب ثقیل" کی تعریف کیجیے اور تین مثالیں بھی لکھیں۔
 

مندرجہ ذیل سواالت کے تفصیلی مگر جامع جواب تحریر کیجیے۔  : 3سوال نمبر 
 (3X10=30) 

 .1 غالب و مومن کے دور کی خصوصیات قلمبند کریں۔
 .2 داخلیت اور خارجیت پر نوٹ لکھیں اور مثالیں بھی دیں۔

 .3 "اردو ذریعہ تعلیم" کے موضوع پر مضمون تحریر کریں۔
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