
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attempt this Paper on this Question Sheet only. 
Please encircle the correct option. Division of marks is given in front of each question.  

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

 

 
سوال  درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ (10)

۱نمبر  
 اور ہم بحر با معنی مصرعوں کا مجموعہ قافیہ کہالتا ہے۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ان میں سے 
 کوئی نہیں 

ہم  ج: ہم نام  د:
 رنگ 

 الف: ہم وزن  ب:
 

(1) 

 ’’موج نسیم تھی ادھر آئی ، ادھر گئی‘‘ میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہے۔ 
  الف: تضاد ب: تکرار  ج: تشبیہ د: تلمیح 

(2) 

 ۔۔۔۔۔۔۔ سے مراد کسی لفظ کا بار بار استعمال کیا جانا ہے۔ 
ان میں سے 
 کوئی نہیں 

 الف: مبالغہ  ب: تشبیہ ج: استعاره  د:
 

(3) 

 ’’ذی ‘‘ بطور ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ استعمال ہو سکتا ہے۔ 
ان میں سے 
 کوئی نہیں 

 الف: الحقہ  ب: سابقہ  ج: مبالغہ  د:
 

(4) 

 ’’اردو ‘‘ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ زبان کا لفظ ہے۔ 
ان میں سے 
 کوئی نہیں 

 الف: فارسی  ب: عربی  ج: ترکی  د:
 

(5) 

 اردو زبان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ حروف تہجی ہیں۔ 
  الف: چھبیس  ب: تیس  ج: اڑتیس د: بیالیس 

(6) 

 ؟اردو کو زیاده تر کس انداز میں لکھا جاتا ہے
  الف: نستعلیق  ب: نقش ج: مذکوره باال میں سے کوئی نہیں۔ 

(7) 

 اردو زبان میں کتنے حروِف تہجی فارسی زبان سے لئے گئے ہیں؟ 
  الف: دو  ب: تین ج: چار د: چھ 

(8) 

 ال علم میں ’’ال‘‘ ہے۔ 
  الف: سابقہ  ب: الحقہ  ج: تشبیہ  د: استعاره 

(9) 

 اردو زبان کا حرف ’’ٹ‘‘ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ زبان سے لیا گیا ہے؟
  الف: فارسی  ب: سنسکرت ج: عربی  د: ترکی 

(10) 
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ATTEMPT THIS (SUBJECTIVE) ON THE SEPARATE ANSWER SHEET PROVIDED 
 
 

(2x10=20 سوال  سواالت کے مختصر جواب دیں۔
۲نمبر۔  

 (1) ناکوں چنے چبوانا سے کیا مراد ہے؟ مثال سے واضح کریں۔  
 (2) الل پیال ہونا کو فقرے میں استعمال کر کے اس کے معنی واضح کریں۔  
 (3) ’’با ‘‘ کو بطور سابقہ استعمال کر کے اس کا مفہوم واضح کریں۔  
 (4) ’’باز‘‘ کو بطور الحقہ استعمال کر کے مفہوم واضح کریں۔  
 (5) مترادف سے کیا مراد ہے؟ دو مثالیں دیں۔  
 (6) مطلع کی تعریف کریں اور دو مثالیں دیں ۔ 
 (7) مقطع کی تعریف کریں اور دو مثالیں دیں ۔ 
 (8) ’’تخلص‘‘ کی تعریف کریں اور دو مثالیں دیں۔  
 (9) صنعت تلمیح کی تعریف کریں۔  
 (10) لف و نثر سے کیا مراد ہے؟ ایک مثال دیں۔  
 

(10) 
 درج ذیل کے مفصل جوابات دیں۔ 

 ترجمہ سے کیا مراد ہے؟ ترجمہ نویسی کے اصول بیان کریں۔ 
سوال 

۳نمبر۔  
 1جز۔

 جز۔2 اصطالحات سے کیا مراد ہے؟ مثالوں سے واضح کریں۔  (10)
3جز۔ مکالمہ نویسی کس طرح کی جاتی ہے؟ واضح کریں۔  (10)  
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