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د دولسم ټولګي د کانکور پوښتنې
1.

د عرفان کلمې سمه په معنا په نښه کړئ.

الف  :خدای پېژندنه
ب  :کلتور
ج  :عنعنات
د  :پوهنه
2.

علي محمد مخلص د کومې دورې شاعر دی؟

الف  :لرغونې
ب  :منځنۍ
ج  :معاصرې
د  :خورا لرغونې
3.

علي محمد مخلص د کوم ادبي مکتب پيرو دی؟

الف  :رحمان بابا
ب  :خوشحال بابا
ج  :حميد بابا
د  :بايزيد روښان
4.

د (( د ښن )) لغت ضد معنا په نښه کړئ.

الف  :ټولګيوال
ب  :دوست
ج  :دښمن
د  :الف او ب
5.

د (( مراته العارفين او سراج العارفين )) ليکوال څوک دی ؟

الف  :ابابکر کندهاری
ب  :احداد
ج  :الهداد
د  :علي محمد مخلص
6.

علي محمد مخلص په کومو کلونو کې ژوند کړی دی ؟

الف  ۱۰۱۵ :هـ.ق
ب  ۱۱۲۰ :هـ.ق
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ج  ۱۰۲۰ :هـ.ق
د  :الف او ج
7.

(( حالنامه )) د چا اثر دی ؟

الف  :بايزيد روښان
ب  :علي محمد مخلص
ج  :بايزيد انصاري
د  :ټول ناسم
8.

د علي محمد مخلص حالنامه د چا په زيار د چاپ ډګر ته را ووته ؟

الف  :حبيب هللا رفيع
ب  :دوست محمد کامل
ج  :مهجور خويشکي
د  :الف اوب
9.

د علي محمد د مړينې نېټه په کوم کال اټکل شوې ؟

الف  ۱۱۱۵ :هـ.ق
ب  ۱۰۲۰ :هـ.ق
ج  ۱۰۸۰ :هـ.ق
د  :ب او ج
10.

د (( او اللعزم )) سمه معنا په نښه کړئ.

الف  :نبيان
ب  :پيغمران
ج  :د قوي ارادې پيغمبران
د  :ټول ناسم
11.

د جمعه بارکزي دېوان په کوم کال د چاپ ډګر ته راوتی دی ؟

الف  ۱۳۶۰ :هـ.ق
ب  ۱۱۳۰ :هـ.ق
ج  ۱۰۶۰ :هـ.ق
د  ۱۱۲۰ :هـ.ق
12.

پښتانه شعرا د جمعه بارکزي د مړينې نېټه کوم کال ښودلې ؟

الف  ۱۲۵۸ :هـ.ق
ب  ۱۳۵۹ :هـ.ق
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ج  ۱۲۵۹ :هـ.ق
د  :ټول ناسم
13.

(( د افغانستان ژبې او توکمونه )) د چا اثر دی ؟

الف  :عبدالحی حبيبي
ب  :ارواښاد دوست شينواری
ج  :حبيب هللا رفيع
د  :الفستون
14.

((ارکيالوژيکي )) غونډ يا اصطالح دکومې پوهې لپاره کارول کيږي ؟

الف  :لرغونپوهنې
ب  :فلکور پوهنې
ج  :ملت پېژندنې
د  :ټول سم
15.

(( پښتو ژبه )) د کومو لويو کورنيو له ډلې څخه ده ؟

الف  :هند اروپايي
ب  :هندو آريايي
ج  :هندو جرمن
د  :ټول سم
16.

(( پښتانه )) د چا اثر دی ؟

الف  :حبيبي
ب  :دوست شينواری
ج  :صابره شعاع
د  :حبيب هللا تږی
17.

کومو ليکوالو پښتو ژبه د هندو اريايي ژبې ختيځې څانګې ( هندي ) پورې تړلې ؟

الف  :رابرټ لېچ
ب  :رودولف هورنل
ج  :ماکس ميولر
د  :الف او ب
18.

هغه پوهان چې پښتو ژبه د هندو آريايي ژبې لوديځې څانګې پورې تړي کوم دي ؟

الف  :ماکس ميولر
ب  :شيلي ډېور
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ج  :الف اوب
د  :حبيب هللا رفيع
 (( 19.پښتو له زند او اوستا سره نږدې اړيکې لري ،خو د هندي ژبو يو شمېر ځانګړنې يې خپلې
کړي دي )) دکوم پوه نظر دی ؟
الف  :ډامسټټر
ب  :راورټي
ج  :مورګن سټېرن
د :الفنسټون
20.

(( د پښتو ادبياتو تاريخ )) د چا اثر دی ؟

الف  :هربريت پنزل
ب  :حبيبي
ج  :مجاور احمد زيار
د  :جبيب هللا تږی
21.

(( پښتو د اوستا او سانسګريت )) تر منځ د وصل کړئ ده ؟

الف  :سبيستيان هاينه
ب  :اسالنوف
ج  :ډورن
د  :حبيبي
22.

(( اتنولوجي يا اتنوګرافي )) د کومې پوهنې لپاره کارول کيږي ؟

الف  :توکم پېژندنه
ب  :نژاد پېژندنه
ج  :ملت پېژندنه
د  :ټول سم
23.

په پښتو ژبه کې لومړنی السته راغلی نثري اثر کوم دی ؟

الف  :سالو وږمه
ب  :خيرالبيان
ج  :تذکرته اوليا
د  :ټول ناسم
24.

د پوهاند حبيبي په زيار الندې کوم اثر السته راغلی دی؟

الف  :خيرالبيان
ب  :معرفته االفغاني
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ج  :سالو وږمه
د  :تذکرته اوليا
25.

د (( مشاهير )) وی يا لغت سمه معنا په نښه کړئ.

الف  :نوميالي
ب  :عالمان
ج  :مخور
د  :ټول سم
26.

په تذکرته اولياکې دکومو شاعرانو يادونه شوې ده ؟

الف  :بېت نېکه
ب  :ملکيار غرشين
ج  :شېخ اسماعيل
د  :ټول سم
27.

الندې کوم اثر ابو هاشم سرواڼي ته اړوند دی ؟

الف  :پته خزانه
ب  :تذکرته اوليا
ج  :سالو وږمه
د  :بوستان اوليا
28.

فولکور د کومې ژبې کلمې ده ؟

الف  :التيني
ب  :فرانسوي
ج  :الماني
د :ايټالياوي
29.

د (( فولک )) کلمه څه معنا ورکوي ؟

الف  :پوهه
ب  :خلک
ج  :ځای
د  :شکل
30.

د (( لور )) کلمې سمه معنا په نښه کړئ.

الف  :پوهه
ب  :شکل
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ج  :سيمه
د :فورم
31.

پښتو شفاهي ادبيات په لومړي سرکې په څو برخو وېشل کيږي ؟

الف  :دوه
ب  :څلور
ج  :شپږ
د  :ټول ناسم
32.

(( د خلکو سندرې )) د چا اثر دی ؟

الف  :حبيب هللا تږی
ب  :عبد هللا بختانی
ج  :ډارمسټټر
د  :حبيب هللا رفيع
33.

ولسي منظومه برخه په څو برخو وېشل کيږي؟

الف  :څلور
ب  :درې
ج  :دوه
د  :شپږ
 (( 34.پښتانه که څه هم ورځپانې او خپرونې نه لري ،خو هغه ساده او عاميانه اشعار او بدلې
دهغوی تاريخ او ورځپاڼې بلل کيږي  )).د کوم بهرني پوه نظر دی ؟
الف  :راوټي
ب  :ډارمسټټر
ج  :سبيستيان
د  :شلي ډېور
 (( 35.منظوم چستانونه  ،د ماشومانو سندرې ،د وړو مشاعرې،کيسۍ ،د لويانو سندرې،د آتڼ
نارې ،بابواللې ،لنډۍ يا ټپې ،سروکي منظوم متلونه،د هوتکو نارې،کاکړۍ او ساندې )) د مظومې
کومې برخې پورې تړل کيږي ؟
الف  :ځانګړي
ب  :خاص
ج  :عام
د  :الف اوب
36.

(( د پښتونخوا د شعر هارو بهار )) د چا اثر دی ؟
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الف  :اسالنوف
ب  :والټر بيليو
ج  :ډارمسټټر
د  :موګن سټېرن
37.

الندې کوم اثر عبد هللا بختاني ته اړوند دی ؟

الف  :د خلکو سندرې
ب  :ولسي سندرې
ج  :پښتو سندرې
د  :توربېښ
 (( 38.مقامونه ،چاربيتې ،بدلې،بګتۍ،لوبې ،کيسې او داستانونه )) د منظومې کومې برخې پورې
تړل کيږي ؟
الف  :عام
ب  :خاص
ج  :عام او خاص
د  :الف اوب
39.

په پښتو ولسي ادب کې تر ټولو پخواني شعري فورم کوم دی ؟

الف  :چاربيته
ب  :لنډۍ
ج  :ټپه
د  :ب او ج
 (( 40.چاربيته د پښتنو يوليکلی تاريخ دی ددوی د جنګونو او غزاګانو تاريخ په چاربيتو کې
نغښتی دی )) د چا نظر دی ؟
الف  :ډارمسټټر
ب  :راورټي
ج  :توربرن
د  :شلي ډېور
41.

پښتو ولسي چاربيتې د افغانانود کومې جګړې زياترې برخې خوندي کړي دي؟

الف  :افغان شوروي
ب  :افغان انګليس
ج  :الف او ب
د  :ټول سم
42.

(( د ډکې غزا )) د کوم ليکوال په چاربيته کې خوندي ده ؟
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الف  :اللپوري
ب  :احمد جان
ج  :رحمان بابا
د  :ټول ناسم
43.

(( د ډکې غزا )) د افغان او انګليس د کومې جګړې يادونه کوي ؟

الف  :لومړۍ
ب  :دويمې
ج  :دريمې
د  :ټول سم
44.

د (( دندوکار )) لغت سمه معنا په نښه کړ ئ.

الف  :روښانه
ب  :توره تياره
ج  :شپه
د  :ورځ
45.
ده ؟

(( جغرافيايي سندرې ،تاريخي سندرې ،قصصي،انتفادي ))...د ولسي سندرو کوم ډول وېشنه

الف  :موضوع
ب  :شکل
ج  :تاريخي
د  :فورم
46.

د (( ميخزين )) لغت سمه معنا په نښه کړئ.

الف  :وسله
ب  :تدارکات
ج  :نظام
د :الف او ب
47.

پښتو ژبې ته بوللـه په کومې پېړۍ کې را دننه شوې ده ؟

الف  :دريمه
ب  :څلورمه
ج  :دويمه
د  :پنځمه
48.

ښکارندوی په کومې پېړۍ کې ژوند کاوه؟
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الف  :څلورمه
ب  :شپږمه
ج  :پنځمه
د  :ټول ناسم
49.

لرغوني پښتانه د چا اثر دی ؟

الف  :ښکارندوی
ب  :محمد سوري
ج  :شېخ کټه
د  :محمد هوتک
50.

ښکارندوی د کوم واکمن په ستاينه کې بولـله ويلې ؟

الف  :سلطان محمد سام شنسباني
ب  :سلطان شهاب الدين
ج  :شېخ اسعد سوري
د  :الف اوب
51.

په الندې کومو شعري فورمونو کې د قافيې راوړل اړين دي ؟

الف  :غزل
ب  :قصيده
ج  :مثنوي
د  :ټول سم
52.

په الندې بيت کې د قافيې کلمې په نښه کړئ.

خيال کې دې جانانه تصويرونه جوړوم

زړه سکون ومه ستا يادونه جوړوم

الف  :جوړوم
ب  :تصويرونه  ،يادونه
ج  :يادونه
د  :ټول سم
53.

(( د دورونو روستۍ هماهنګي عبارت دی له ))؟

الف  :غزل
ب  :بيان
ج  :قافيه
د  :رديف
54.

(( هغه توری چې له هغه څخه پرته د قافيې همغږي نه راځي )) عبارت دی له ؟
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الف  :ردف
ب  :الف تاسيس
ج  :رس
د  :روي
55.

د حرکت له مخې روي په څو برخو وېشل کيږي؟

الف  :دوه
ب  :درې
ج  :پنځه
د  :شپږ
56.

(( دستارنامه )) په کومه برخه کې ليکل شوی؟

الف  :نثر
ب  :نظم
ج  :مسجع نثر
د  :الف او ج
57.

خوشحال خان دستار نامه په کوم کال ليکلې ؟

الف  ۱۰۷۶ :هـ.ق
ب ۱۱۰۰ :
ج  ۱۰۶۷ :هـ.ق
د  ۱۰۳۴ :هـ.ق
58.

خوشحال بابا دستارنامه په کوم زندان کې ليکلې ده ؟

الف  :ګواليارد
ب  :رنتبور
ج  :ميرتيا
د  :ټول ناسم
59.

خوشحال خان د کوم مغلي واکمن په وخت کې زنداني شو؟

الف  :اورنګزيب
ب  :اکبر
ج  :شاجهان
د  :اکبر
60.

(( په الس ليکل شوي او خطاطي شوي )) اثار د څه شي په نوم ياديږي؟
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الف  :قلمي پانګه
ب  :تاريخي اثار
ج  :ملي اثار
د  :ټول ناسم
61.

دپښتو ژبې د قلمي پانګې د څو کتابونو څرک تر اوسه په ګوته شوی ؟

الف ۴۰۰۰ :
ب ۳۰۰۰ :
ج ۲۰۰۰ :
د ۵۰۰۰ :
62.

د پښتو ژبې تر ټولو زياتې قلمي نسخې په کوم ځای کې خوندي دي ؟

الف  :افغانستان اکاډمۍ
ب  :پېښور اکاډمۍ
ج  :برټېش کتابتون
د  :هند کتابتون
63.

د پښتو ژبې (  ) ۱۴۴قلمي نسخې په کوم هېواد کې خوندي دي ؟

الف  :هند
ب  :بريتانيا
ج  :شوروي
د  :کابل
64.

په پښتو ژبه کې د تاليف له مخې تر ټولو زړه نسخه د څه شي په نوم ياديږي ؟

الف  :خيرالبيان
ب  :تذکرته االبرار و اشرار
ج  :سالووږمه
د  :تذکرته اوليا
65.

دکتابت له مخې د پښتو ژبې تر ټولو زړه نسخه کومه ده ؟

الف  :خيرالبيان
ب :سالووږمه
ج  :تذکرته اوليا
د  :پټه خزانه
66.

(( خيرالبيان )) په کوم کال ليکل شوی ؟
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الف  ۱۰۷۶ :هـ.ق
ب  ۶۱۲ :هـ.ق
ج  ۱۰۹۹ :هـ.ق
د  ۱۰۶۱ :هـ.ق
67.
دی؟

د پښتوژبې په قلمي پانګې کې هغه اثر چې تر ټولو زياتې قلمي نسخې يې السته راغلي دي کوم

الف  :پټه خزانه
ب  :خيرالبيان
ج  :مخزن االسالم
د :ټول ناسم
68.

په برېټش موزيم کې د پښتو ژبې ځو قلمي نسخې خوندي دي؟

الف ۱۴۴ :
ب ۱۶۹ :
ج ۱۷۷ :
د ۵۰ :
69.

د کوم اثر (  ) ۳۰۰قلمي نسخې السته راغلي دي ؟

الف  :پټه خزانه
ب  :تذکرته اوليا
ج :سالووږمه
د  :مخزن االسالم
70.

(( ليلی او مجنون )) د چا اثر دی ؟

الف  :سکندر خان
ب  :افضل خان
ج  :صدر خان
د  :حميد بابا
71.

د پټې خزانې کتابت په کوم کال تر سره شوی ؟

الف  ۱۰۹۹ :هـ.ق
ب  ۱۳۰۳ :هـ.ق
ج  ۱۰۶۱ :هـ.ق
د  ۱۱۴۱ :هـ .ق
72.

په پښتو ژبې کې دهندي سبک رامنځته کوونکی کوم شاعر دی ؟
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الف  :حميد بابا
ب  :کاظم خان شيدا
ج  :علي خان
د  :بېدل
73.

حميدبابا دکومې دورې شاعر دی ؟

الف  :پخوانۍ
ب  :منځنۍ
ج  :لرغونې
د  :معاصره
74.

د حميد مومند ژوند ترکوم کال پورې اټکل شوی؟

الف  ۱۱۴۵ :هـ.ق
ب ۱۱۵۸ :هـ.ق
ج  ۱۱۴۸ :هـ.ق
د ۱۱۴۶ :هـ.ق
75.

د حميد بابا د مړيڼې مزار په کوم ځای کې دی ؟

الف  :هندوستان
ب  :پېښور
ج  :افغانستان
د  :ماشو هديره
76.

شاه او ګدا د کوم ليکوال د اثر ژباړه ده ؟

الف  :موالنا غنيمت
ب  :هاللي چغتايي
ج  :محمود بن ابوبکر
د  :ټول ناسم
77.

د حميد بابا په دېوان کې د بيتونو شمېر څو ته رسي ؟

الف ۲۹۳۲ :
ب ۲۹۲۳ :
ج ۹۹۳۳ :
د ۲۹۱۳ :
78.

نيرنګ عشق د چا اثر دی ؟
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الف  :موالنا غنيمت
ب  :محمود بن ابوبکر
ج  :حميد بابا
د  :ټول سم
79.

الندې اثارو کې کوم اثر حميد بابا ته اړوند دی ؟

الف  :نيرنګ عشق
ب  :شاه اوګدا
ج  :شرعته االسالم
د  :ټول سم
80.

د حميد بابا کوم اثر د حضرت محمد (ص) د سنتو په هکله دی ؟

الف  :نيرنګ عشق
ب  :شاه او ګدا
ج  :شرعته االسالم
د  :دېوان
81.

د کوم ليکوال دېوان د در مرجان په نوم ياديږي ؟

الف :خوشحال خان
ب  :حمزه بابا
د  :بايزيد روښآن
د  :حميد مومند
82.

احمد شاهي شهنامه د چا له خوا ليکل شوې ؟

الف  :حافظ مرغزي
ب  :هاللي چغتايي
ج  :واصل
د  :ټول ناسم
83.

احمد شاهي شهنامه په کوم کال بشپړه شوې ؟

الف  ۱۱۷۹ :هـ.ق
ب  ۱۱۷۶ :هـ.ق
ج  ۱۱۳۴ :هـ.ق
د  :الف او ب
84.

شهنامه کوم ډول اثر ته ويل کيږي؟

ليکوال  :تمهيد (( سيالني((
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الف  :تر ډېره حماسي بڼه لري.
ب  :د واکمنانو،اميرانو،پاچاهانو او پهلوانانو د حاالتو او پوځي کارنامو په اړه کښل کيږي.
ج  :د پادشاه يادونه پکې کيږي.
د  :الف اوب
85.

د احمدشاهي شهنامې قلمي نسخه په کوم هېواد کې ساتل کيږي ؟

الف  :هندوستان
ب  :روسيه
ج  :برېتانيا
د  :پېښور
86.

حافظ ګل مرغزي په کوم کال زېږېدلی ؟

الف  ۱۱۲۶ :هـ.ق
ب  ۱۱۷۶ :هـ.ق
ج  ۱۱۷۹ :هـ.ق
د  ۱۱۲۳ :هـ.ق
87.

احمد شاهي شهنامه د څو فصلونو او بحثونو درلودونکی دی ؟

الف ۲۲ :
ب ۳۴ :
ج ۳۶ :
د ۴۴ :
88.

په افغانستان کې لومړنۍ مطبعه په کوم کال فعاله شوه ؟

الف  ۱۸۷۰ :م
ب  ۱۸۷۴ :م
ج  ۱۸۱۸ :م
د  ۱۸۹۰ :م
89.

په افغانستان کې لومړنۍ جريده د څه شي په نوم ياديږي ؟

الف  :مصطفاوې
ب  :مرتضاوې
ج  :شمس النهار
د  :افغان

90.

(( شمس النهار )) په کوم کال خپره شوه ؟

ليکوال  :تمهيد (( سيالني((
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الف  ۱۸۷۰ :م
ب  ۱۸۷۴ :م
ج  ۱۷۹۰ :م
د  ۱۸۹۴ :م
91.

د (( سراج االخبار )) جرېدې مسوول څوک و؟

الف  :محمد طرزي
ب  :عبدالهادي داعي
ج  :مولوي عبدالروف کندهاري
د  :ټول ناسم
92.

حبيبيه لېسه په کوم کال جوړه شوه ؟

الف  ۱۹۰۳ :م
ب  ۱۹۰۴ :م
ج  ۱۹۳۶ :م
د  ۱۹۴۴ :م
93.

محمود طرزي د کومې جرېدې مسوول و؟

الف  :سراج االخبار
ب  :امان افغان
ج  :انيس
د  :سراج االخبار افغانيه
94.

د پښتو ادب معاصره دوره په لره پښتونخوا کې په کوم کال پيليږي ؟

الف  ۱۹۱۰ :م
ب  ۱۹۱۱ :م
ج  ۱۹۱۹ :م
د  ۱۹۱۷ :م
95.

په افغانستان کې په کوم کال پښتو معاصره دوره پيليږي ؟

الف  ۱۹۱۱۹ :م
ب  ۱۹۱۱ :م
ج  ۱۱۲۳ :ه.ش
د  :ټول ناسم
96.

د پښتو ادبياتو د معاصرې دورې غوره ځانګړنه په نښه کړئ.

ليکوال  :تمهيد (( سيالني((
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الف  :د موضو ع او فکر له پلوه نوې موضوعګانې ور داخلې شوې
ب  :شعري فورمونه را دننه شول
ج  :د عربي ژبې خصوصيات يې ځانته واخستل
د  :ټول سم
97.

په الندې ليکواالنو کې د پښتو ژبې د لومړۍ دورې شاعران په نښه کړئ.

الف  :مولوي صالح محمد کندهاری
ب  :غالم محی الدين افغان
ج  :عبدالهادي داوي
د  :ټول سم
98.

په کوزه پښتونخوا کې د لومړۍ دورې شاعران کوم دي ؟

الف  :مولوي احمد
ب  :احمد جان
ج  :مير احمد شاه رضواني
د  :ټول سم
99.

غني خان په کوم کال دې نړۍ ته سترګې وغوړولې ؟

الف  ۱۹۱۴ :م
ب  ۱۹۹۶ :م
ج  ۱۹۵۶ :م
د  ۱۹۹۶ :م
 100.غني خان په کوم کال له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې ؟
الف  ۱۹۹۶ :م
ب ۱۹۹۹ :م
ج  ۱۹۵۳ :م
د  ۱۹۵۴ :م
 101.په الندې اثارو کې د غني خان اثار په نښه کړئ.
الف  :د پنجرې چغهار
ب  :د غني پلوشې
ج  :پانوس
د  :ټول سم
 102.د پنجرې چغهار په کوم کال د چاپ ډګر ته وواته ؟
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الف  ۱۹۵۶ :م
ب  ۱۳۳۹ :هـ.ش
ج  ۱۹۷۸ :م
د  ۱۳۶۴ :هـ.ش
 (( 103.پانوس )) په کوم کال چاپ شو ؟
الف  ۱۳۶۴ :هـ.ش
ب  ۱۹۷۸ :م
ج ۱۳۳۹ :هـ.ش
د  ۱۹۹۶ :م
 104.د غني خان د شعر لومړنۍ ټولګه د څه په نوم ياديږي ؟
الف  :پانوس
ب  :د غني کليات
ج  :د غني پلوشې
د  :د پنجرې چغهار
 105.د (( د خدايي خدمتګار )) ګوند مشر څوک و؟
الف  :ماسټر عبدالکريم
ب  :منشي احمد جان
ج  :خان عبدالفغار خان
د  :ټول ناسم
 106.په روسيه کې دپښتو په هکله لومړني کارونه په کومه ژبه پيل شول ؟
الف  :جرمني
ب  :انګليسي
ج  :فارسي
د  :پښتو
 (( 107.ګولډن شتيت پښتو جرمني قاموس )) په کوم کال راخپور ؟
الف  ۱۷۹۱ :م
ب ۱۸۹۱ :م
ج ۱۹۹۱ :م
د ۱۸۱۸ :م
 (( 108.د افغانانو ژبه )) د چا اثر د ی ؟
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الف  :ډورن
ب  :کالپروت
ج  :حبيب هللا تږی
د  :راورټي
 (( 109.اندرييويچ ډورن )) کوم هېواد ته اړوند ليکوال دی ؟
الف  :المان
ب  :جرمني
ج  :روسيه
د  :الف اوب
 110.د کوم ختيځ پوه په برکت په روسيه کې د پښتو ژبې د زده کړې لړۍ پيل شوې ؟
الف  :ډورن
ب  :راورټي
ج  :ډارمسټټر
د  :شلي ډېور
 (( 111.پښتو منتخبات )) د چا اثر دی ؟
الف  :موګن سټيرن
ب  :والټر بيليو
ج  :راورټي
د :ډورن
 112.الندې اثارو کې کوم اثر راورټي ته اړوند دی ؟
الف  :پښتو منتخبات
ب  :ګلشن روه
ج  :پښتو ګرامر
د  :پښتو انګليسي قاموس
 113.ډورن په کوم کال زېږېدلی ؟
الف ۱۸۲۵ :م
ب ۱۸۰۵ :م
ج  ۱۸۳۴ :م
د  ۱۸۷۶ :م
 (( 114.پښتو ګرامر او پښتو ډکشنري )) د کوم ليکوال اثار دي ؟
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الف  :راورټي
ب  :ماکس ميولر
ج  :والټر بيليو
د  :ټول ناسم
 (( 115.راورټي )) کوم هېواد ته اړوند ليکوال دی ؟
الف  :جرمني
ب  :فرانسه
ج  :هندوستان
د  :برېټانيا
 116.والټر بيليوپه کوم کال زېږېدلی ؟
الف  ۱۸۲۵ :م
ب  ۱۸۳۴ :م
ج  ۱۸۷۶ :م
د  ۱۸۴۹ :م
 (( 117.بنو ـ زمونږ افغاني سرحد )) د چا اثر دی ؟
الف  :والټر بيليو
ب  :راورټي
ج  :مورګن سټيرن
د  :توربرن
 118.والټر بيليو د کوم هېواد ليکوال دی ؟
الف  :هند
ب  :فرانسه
ج  :پولنډ
د  :چين
 119.په الندې ليکوالو کې کوم ليکوال پښتو ژبه د هندو اريايي ژبې لويديځې څانګې يا ارياني پورې
اړونده کړې ؟
الف  :راورټي
ب  :حبيبي
ج  :ډارمسټټر
د  :ټول ناسم
 (( 120.د پښتو نخوا د شعر هارو بهار)) د چا اثر دی ؟
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الف  :حبيب هللا تږی
ب  :دوست شينواری
ج  :حبيب هللا رفيع
د  :ډارمسټټر
 (( 121.ډار مسټټر )) کوم هېواد ته اړوند ليکوال او ختيځ پوه دی ؟
الف  :المان
ب  :برېټانا
ج  :فرانسه
د  :ټول ناسم
 (( 122.د انګريزانو په وړاندې د پښتنو د ولسي شاعرانو حماسي او تاريخي سندرې او چاربيتې يې
پکې را ټولې کړي دي )) د کوم اثر منځپانګه جوړوي ؟
الف  :د پښتونخوا د شعر هارو بهار
ب  :ګلشن رو
ج  :بنو – زمونږ افغاني سرحد
د  :پښتو منتخبات
 (( 123.مارګن سټيرن ))کوم هېوادته اړوند ختيځ پوه دی ؟
الف  :پولنډ
ب  :چک
ج  :روسيه
د  :ناروې
 124.الند کوم ليکوال د پښتو ژبې د معاصر او نوي تحقيق اوتد ريس له سترو استادانو څخه و؟
الف  :عارف عثمانو
ب  :اسالنوف
ج  :ماګن سټيرن
د  :والټربيليو
 125.د ختځ پوهانو څېړنې د پښتوژبې په برخه کې ،پښتو ژبې ته کومې السته راوړنې لري ؟
الف  :د پښتو ژبې ځينې غنيمت قلمي اثار له ورکېدو ژغوري...
ب  :د پښتو ادب ډېره ولسي پانګه يې له مرګه ژغورلې ده
ج  :دوی د پښتنو ژبه  ،کلتور اوادب نړيوالو ته ورپېژني
د  :ټول سم
 (( 126.الف جانه خټک )) په کوم کال زېږېدلې ؟
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الف  ۱۹۲۷ :م
ب  ۱۸۲۹ :م
ج ۱۷۲۷ :م
د ۱۸۲۷ :
 (( 127.پښتو ادب کې د ميرمنو برخه )) د چا اثر دی ؟
الف  :الف جانه خټک
ب  :شاه جهان
ج  :مېرمن نېک بخته
د  :ټول ناسم
 128.د (( انجمن )) لغت سمه معنا په نښه کړئ.
الف  :ملګري
ب  :ټولنه
ج  :ګاونډيان
د  :ټول سم
 129.د (( سماج )) لغت سمه معنا په نښه کړئ.
الف  :ټولنه
ب  :خلک
ج  :ښوونکی
د  :الف او ب
 130.ترکيب بند کوم ډول شعري فورم دی ؟
الف  :چې د بندونو په منځ کې يو بيت عيننآ تکرار راشي.
ب  :چې د بندونو په منځ کې يو بيت تکرار را نه شي.
ج  :چې د بندونو تر منځ کې يو بيت تکرار را نشي.
د  :ټو ل سم
(( 131.مېرمن الف جانه خټک )) د کومې سمې ليکواله ده ؟
الف  :کندهار
ب  :کابل
ج  :هرات
د  :پېښور
 132.د تاريخ په رڼاکې دکومو هېوادونو کيسې ډېرې لرغونې دي ؟
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الف  :مصر
ب  :هند
ج  :يونان
د  :ټول سم
 133.د مصر کيسې د ميالد څخه مخکې کومو پېړيو ته رسيږي ؟
الف  ۲۰۰ :ق.م
ب ۶۰۰ :ق .م
ج  ۴۰۰ :ق.م
د  :ټول ناسم
 134.خيال بخاري د کومې سيمې ليکوال و؟
الف  :افغانستان
ب  :پېښور
ج  :کندهار
د  :ټول سم
 135.د (( ټوټکې )) لغت سمه معنا په نښه کړئ.
الف  :شګون
ب  :جادو
ج  :سحر
د  :ټول سم
 136.د افسانې منځپانګه په کومو موضوعګانو پورې تړلي وي ؟
الف  :حقيقت
ب  :واقيعت
ج  :خيالي پېښو،خيالي څېرو او خيالي څيزونو پورې
د  :الف اوب
 137.د تاريخ نه مخکې دوره کومه دوره وه؟
الف  :هغه دوره وه چې ليک نه و را منځته شوی...
ب  :هغه دوره وه چې انسان نه و پيدا شوی...
ج  :هغه دوره وه چې کيسه نه وه را منځته شوې...
د  :هغه دوره چې تاريخ نه و را منځته شوی...
 138.موسی شفيق دکومې دورې شاعر دی ؟
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الف  :لرغونې
ب  :منځنۍ
ج  :معاصره
د  :الف او ب
 139.د موسی شفيق د لنډو کيسو ټولګه د څه شي په نوم ياديږي ؟
الف  :هفته يې کودک
ب  :عبقريان
ج  :ډاکټر صيب
د  :د تمې کاروان
 140.موسی شفيق په کوم کال دې نړۍ ته سترګې وغوړولې ؟
الف  ۱۳۰۷ :هـ.ش
ب ۱۳۵۷ :هـ.ش
ج ۱۳۰۸ :هـ.ش
د  ۱۳۰۹ :هـ.ش
 141.په الندې اثارو کې کوم اثر د موسی شفيق شعري ټولګه ده ؟
الف  :عبقريان
ب  :پيغام
ج  :دننګرهار شاعران
د  :ټول ناسم
 142.موسی شفيق په کوم کال له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې؟
الف  ۱۳۵۸ :هـ.ش
ب ۱۳۸۸ :هـ.ش
ج  ۱۳۰۸ :هـ.ش
د ۱۳۵۷ :هـ.ش
 143.په الندې ځانګړتياوو کې د موسی شفيق دنثر ځانګړتياوې په نښه کړئ.
الف  :په زړه پورې داستاني نثر.
ب  :طنز او دخندا په بڼه د ژورو موضوعګانو ځايول
ج  :د افغاني ټولنې دهغه وخت حاالت.
د  :ټول سم
 (( 144.عبقريان )) په کوم کال د چاپ ډګر ته ووته ؟
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الف ۱۳۳۸ :هـ.ش
ب  ۱۳۴۶ :هـ.ش
ج  ۱۳۶۷ :هـ.ش
د ۱۳۴۴ :هـ.ش
 145.د الندې شعر شاعر په نښه کړئ.

پاکې کړئ الرې د خپل قوم خادمانو لره
د نوي عصر نيرنګونو بل افسون راوړی

د وفا الس ورکړئ د صدق خاوندانو لره
سترګې په بريد پرانيستې ښايي افغانانو لره

الف  :حبيبي
ب  :خادم
ج  :بېنوا
د  :موسی شفيق
 146.د (( درنګ )) لغت سمه معنا په نښه کړئ.
الف  :کان
ب  :معدن
ج  :دريا
د  :الف او ب
 147.الندې شعر کوم شاعر ته اړوند دی ؟

طامع همېش وي په انتظار کې
ګنج چې دصبر پيرمحمد بياموند

آب يې د مخ ځي په هر ديار کې
توانګر باله شي په دا ديارکي

الف  :پير محمد کاکړ
ب  :اسحاق ننګيال
ج  :حبيبي
د  :رحمان بابا
 148.ناول دکومې ژبې کلمه ده ؟
الف  :الماني
ب  :ايټالياوي
ج  :انګليسي
د  :التيني
 149.د (( نمري )) لغت سمه معنا په نښه کړئ.
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الف  :زمري
ب  :حيوان
ج  :وحشي حيوان
د  :جامې
 150.ناول د ايټاليايي ژبې له کومې کلمې څخه السته راغلې ؟
الف  :نو ويال
ب  :نو ويالی
ج  :نوياللي
د  :ټول سم
 151.د (( ناول )) دکلمې معنا په نښه کړئ.
الف  :نوې
ب  :کوچني
ج  :خيالي
د  :الف او ب
 152.د (( رومان )) د تورو د اوږ والي اندازه څو ته رسيږي ؟
الف  :ديرش زره
ب  :څلوېښت زره
ج  :پنځوس زره
د  :ټول سم
 153.ناول زموږ ادبياتو ته په کومه بڼه را دننه شوی دی ؟
الف  :په ليکل شوې بڼه
ب  :د ژباړې په بڼه
ج  :د کيسې په بڼه
د  :په خيالي بڼه
 154.پښتو ژبې ته ناول له کومې ژبې څخه را دننه شو؟
الف  :انګليسي
ب  :هندي
ج  :اردو
د  :فارسي
 155.الندې کوم ناولونه پښتو ژبې د ژباړې لومړني ناولونه دي ؟

ليکوال  :تمهيد (( سيالني((

27Page

الف  :توبته النصوح
ب  :مرآته العروس
ج  :نوې څپې
د  :الف اوب
 156.الندې کوم اثار ډپټي نذيراحمد ته اړوند دي ؟
الف  :نوې دنيآ
ب  :توبته النصوح
ج  :مراته العروس
د  :ب او ج
 (( 157.مرآته العروس )) په کوم نوم پښتوژبې ته وژباړل شو؟
الف  :نقش نګين
ب  :نوی پښتون
ج  :دماه رخې
د  :د حجاز سفر
 (( 158.مرآته العروس )) دچا له خواپښتو ژبې ته را وژباړل شو؟
الف  :ميا حسيب ګل کاکا خېل
ب  :ميا محمد يوسف
ج  :حمزه بابا
د  :سيد راحت زاخيلي
 159.د (( تمهيد )) لغت سمه معنا په نښه کړئ.
الف  :سريزه
ب  :مقدمه
ب  :پيليزه
د :ټول سم
 (( 160.پېغله )) نومې ناول د چا اثر دی ؟
الف  :سيد راحت زاخيلي
ب  :حمزه بابا
ج  :صاحبزاده محمد ادريس
د  :ټول سم
 (( 161.توبته النصوح )) د چا له خوا پښتو ژبې ته را وژباړل شو؟
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الف  :ميا حسيب ګل کاکا خېل
ب  :ميا محمد يوسف
ج  :حمزه بابا
د  :سيد راحت زاخيلي
 162.د اردو ژبې لومړنی ناول ليکونکی په نښه کړئ.
الف  :اقبال الهوري
ب  :مياحسيب ګل کاکا خېل
ج  :ډپټي نذير احمد
د  :سمندرخان
 (( 163.نقش نګين)) په کوم کال له اردو ژبې څخه را وژباړل شو؟
الف  ۱۸۷۷ :م
ب ۱۹۰۴ :
ج  ۱۹۱۰ :م
د  ۱۹۵۰ :م
 164.د (( چېتر )) لغت سمه معنا په نښه کړئ ؟
الف  :منی
ب  :ژمی
ج  :دپسرلي باراني مياشت
د  :اوړي
 165.په پښتو ژبه کې د لومړني ناول ليکوال په نښه کړئ؟
الف  :حبيبي
ب  :برهان الدين کشککي
ج  :ډپټي نذير احمد
د  :سيدراحت زاخيلي
 (( 166.نقش نګين )) په کوم کال د چاپ ډکر ته ووت ؟
الف  ۱۹۵۷ :م
ب  ۱۹۰۴ :م
ج  ۱۹۵۰ :م
د ۱۹۱۷ :م
 167.د پښتوژبې لومړنی ناول د څه شي په نوم ياديږي؟
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الف  :د ماه رخې
ب  :نتيجه عشق
ج  :الف اوب
د  :کونډه انجلۍ
 168.توبه النصوح په کوم کال چاپ او وژباړل شو؟
الف  ۱۹۱۴ :م
ب  ۱۹۱۷ :م
ج  ۱۹۱۰ :م
د  ۱۹۰۴ :م
 169.د پښتوژبې لومړنی ناول په کوم کال وليکل شو؟
الف  ۱۹۱۰ :م
ب  ۱۹۱۴ :م
ج  ۱۹۱۷ :م
د  ۱۹۱۸ :م
 (( 170.زرکې سترګې )) د چا اثر دی ؟
الف  :حمزه بابا
ب  :اشرف درواني
ج  :نصيراحمد
د  :ټول ناسم
 (( 171.نوې څپې )) په کوم کال د چاپ ډګر ته را ووت ؟
الف  ۱۹۵۷ :م
ب  ۱۹۵۰ :م
ج  ۱۹۵۷ :م
د  :الف اوب
 (( 172.نوې څپې )) د چا اثر دی ؟
الف  :دروېش دراني
ب  :حمزه بابا
ج  :اشرف دراني
د  :حبيبي
 (( 173.نوې زرکې )) په کوم کال چاپ شو؟
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الف  ۱۹۵۷ :م
ب  ۱۹۵۰ :م
ج  ۱۹۵۷ :م
د  :الف اوب
 174.الندې کوم ناولونه سيد رسول رسا ته اړونددي ؟
الف  :مفرور
ب  :شمۍ
ج  :خودکشي
د  :ټول سم
 (( 175.مامونۍ او ميخانه )) د چا اثار دي ؟
الف  :رشيد علي دهقان
ب  :سيدرسول رسا
ج  :ډاکټر شېرزمان طايزي
د  :حمزه بابا
 176.په افغانستان کې لومړنی ژباړل شوی ناول د کوم ليکوال دی ؟
الف  :ټاکور
ب  :ويليام شکسپير
ج  :ويکتور هوګو
د  :پوشکين
 177.په افغانستان کې لومړنی ژباړل شوی ناول د څه شي په نوم ياديږي ؟
الف  :بېوزالن
ب  :بېنوايان
ج  :توريالۍ پښتنه
د  :ټول ناسم
 (( 178.په افغانستان کې دناول لومړنی ليکوال څوک و؟
الف  :حبيبي
ب  :برهان الدين کشککي
ج  :محمدين پژواک
د  :موسی شفيق
 (( 179.بېوزالن )) په کوم کال د چاپ ډکر ته ووت ؟
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الف  ۱۳۱۵ :هـ.ش
ب  ۱۳۱۷ :هـ.ش
ج  ۱۳۶۶ :هـ.ش
د  ۱۳۱۰ :هـ.ش
 180.په افغانستا کې لومړنی ناول په کوم کال چاپ او وليکل شو ؟
الف  ۱۳۱۷ :هـ .ش
ب  ۱۳۴۴ :هـ.ش
ج  ۱۳۱۰ :هـ.ش
د  :ټول ناسم
 (( 181.په پټه د پټو پلټنې )) د چا اثر دی؟
الف  :موس شفيق
ب  :برهان الدين کشککي
ج  :حبيبي
د  :منور شاه
 (( 182.ګل خان ،امانت  ،رحمان کورونه  ،غونډۍ او واده )) د کوم ليکوال اثار دي ؟
الف  :رشيد علي
ب  :محمد ابراهيم
ج  :ډاکټر شير زمان عمژن طايزي
د  :سيدرسول رس
 183.د (( ويساک )) لغت سمه معنا په نښه کړئ.
الف  :د هندوانو جشن
ب  :د ثور مياشت
ج  :د جعمې ورځ
د  :د رخصتۍ ورځ
 184.ويکتور هو ګو کوم هېواد ته اړوند ليکوال و؟
الف :المان
ب  :فرانسه
ج  :ترکيه
د  :روسيه
 186.ويکتور هوګو په کوم کال دې نړۍ ته سترګې وغړولې ؟
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الف ۱۸۰۳ :م
ب  ۱۸۸۳ :م
ج  ۱۸۸۵ :م
د  ۱۸۰۲ :م
 (( 187.دسرو تعويذ )) د چا اثر دی؟
الف  :رشيد علي دهقان
ب  :محمد ابراهيم شبنم
ج  :سيدرسول رسا
د  :ټول ناسم
 188.ويکتور هوګو د کوم ادبي مکتب پيرو و؟
الف  :رياليزم
ب  :کالسييزم
ج  :رومانتيزم
د  :سمبوليزم
 189.په انګلستان کې د رومانتيزم مخکښان عبارت دي له:
الف  :ويليام بليک
ب  :او کالريج
ج  :الف اوب
د  :ويکتور هوګو
 190.رومانتيزم ادبي مکتب په کوم کال رامنځته شو؟
الف  :د اتلسمې پېړۍ په پاي
ب :د نولسمې پېړۍ په پيل کې
ج  ۲۰ :پېړۍ
د  :الف اوب
 (( 191.خواښې اونږور)) د چا اثر دی ؟
الف  :رشيد علي دهقان
ب  :محمد ابراهيم شبنم
ج  :سيدرسول رسا
د  :ټول ناسم
 192.ويکتور هوګو په کوم کال له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې ؟
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الف ۱۸۰۳ :م
ب  ۱۸۸۳ :م
ج  ۱۸۸۵ :م
د ۱۸۰۲ :م
 193.د ويکتور هوګور کوم اثر پښتوژبې ته را وژباړل شو؟
الف  :بېنوايان
ب  :د يومحکوم سرګذشت
ج  :مکافات
د  :انتقام
 194.الندې کوم اثار ويکتور هوګو ته اړوند دي ؟
الف  :سمندري کاريګران
ب  :هغه سړی خاندي
ج  :د خزان پاڼې
د  :ټول سم
 195.الندې کوم اثر د هوګو د وروستيو اثارو څخه شمېرل کيږي؟
الف  :د يو محکوم سرګذشت
ب  :بېنوايان
ج  :کرمول
د  :بدمرغان
 196.د رمانتيزم ادبي مکتب بنسټ اېښودونکی څوک و؟
الف  :کارليرج
ب  :پوشکين
ج  :هوګو
د  :شکسپير
 197.په جرمني کې د رومانتيزم ادبي مکتب پيروان څوک و؟
الف  :شيلر او ګويته
ب  :هوګو او شاتو
ج  :بريان او الرمارتين
د  :هوګو
 198.رومانتيزم ادبي مکتب د کوم ادبي مکتب په وړاندې را منځته شو؟
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الف  :کالسيزم
ب  :سمبوليزم
ج  :رياليزم
د  :ناسورياليزم
 199.پوهان عبدالحی حبيبي په کوم کال دې نړۍ ته سترګې وغوړولې ؟
الف ۱۲۸۸ :هـ.ش
ب  ۱۲۸۹ :هـ.ش
ج  ۱۳۱۲ :هـ.ش
د  :ټول ناسم
 200.حبيبي په کوم کال ومړ؟
الف ۱۲۸۸ :هـ.ش
ب  ۱۲۸۹ :هـ.ش
ج  ۱۳۱۲ :هـ.ش
د ۱۳۶۳ :هـ.ش
 201.دمقالې او رسالې ( کابګوټي ) ترمنځ توپير په نښه کړئ.
الف  :د رسالې او مقالې ترمنځ توپير نشته.
ب  :د رسالې په نسبت د مقالې لمن لنډه وي.
ج  :د رسالې په نسبت د مقالې مينه وال او مخاطبين ډېر وي.
د  :ب او ج
 202.عادي يا اخباري مقاله کوم ډول مقاله ده ؟
الف  :چې لوستونکي يې کم وي
ب  :چې لوستونکي يې ډېر وي.
ج  :لوستونکي يې زياتره عام مينه وال دي.
د  :لوستونکي يې خاص کسان وي
 203.علمي يا څېړنيزه مقاله کومې مقالې ته ويل کيږي؟
الف  :زياتره ځانګړې اوتخصصي بڼه لري.
ب  :لوستونکي يې خاص کسان وي.
ج  :د تخصص کسان يې ليکي.
د  :ټول سم
 204.مقاله څه ته وايي ؟
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الف  :هغه نثري ليکنه چې د يوې موضوع په اړه نسبتآ لنډه وي.
ب  :هغه ليکنه ده چې ديوې موضوع په اړه نسبتآ اوږده وي.
ج  :هغه ليکنه ده چې په نظم کې وي
د  :هغه ليکنه ده چې په نظم او نثر کې وي.
 (( 205.وېبالګ )) څه ته وايي ؟
الف  :د يوه ځانګړي کس يا کسانو د خپرونو او ليکنو آرشيف ته وايي.
ب  :د يوه ليکوال کتابتون ته وايي.
ج  :د يوه ليکوال چاپ شوي اثارو ته وايي.
د  :په يوه اثر د دوو ليکوالو څېړنې ته وايي
 206.د پوهاند عبدالحی حبيبي مقبره چېرته ده ؟
الف  :کابل
ب  :کندهار
ج  :شهدای صالحين
د  :ننګرهار
 207.الندې اثارو کې د عبدالحی حبيبي اثار په نښه کړئ.
الف  :د پښتوادبياتو تاريخ
ب  :پښتانه شعرا
ج  :نومورکي مورخين
د  :ټول سم
 (( 208.د افغانستان پېښليک )) د چا اثر دی ؟
الف  :حميد بابا
ب  :خوشحال خان
ج  :موسی شفيق
د :حبيبي
 209.په افغانستان کې لومړنۍ لنډه کيسه د کوم ليکوال له خوا وليکل شوه ؟
الف  :حبيبي
ب  :سيدراحت زاخيلي
ج  :برهان الدين کشککي
د  :موسی شفيق
 (( 210.توريالۍ پښتنه )) په کوم کال د چاپ ډګر ته ووته ؟
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الف ۱۳۱۵ه.ش
ب  ۱۳۱۷ :ه.ش
ج ۱۳۲۷ :ه.ش
د  :ټول ناسم
 211.په افغانستان کې لومړنۍ ليکل شوې لنډه کيسه د څه شي په نوم ياديږي؟
الف  :تورپيکۍ
ب  :توريالۍ پښتنه
ج  :کونډه انجلۍ
د  :نيرنګ عشق
 (( 212.توريالۍ پښتنه )) په کومې جرېدې کې خپره شوه ؟
الف  :انيس
ب  :طلوع افغان
ج  :مشرقي
د  :شمس النهار
 (( 213.اوسنی ليکوال )) د چا اثر دی ؟
الف  :ګل پاچا الفت
ب  :عبدالروف بېنوا
ج  :عبدالحی حبيبي
د  :خادم
 214.په کومو شعري فورمونو کې قافيه الزمه ده ؟
الف  :مثنوي
ب  :غزل
ج  :قصيده
د  :ټول سم
 215.آزاد شعر څه ډول شعر ته ويل کيږي؟
الف  :چې قافيه په کې حتمي نه ده .
ب  :وزن يې په عمومي ډول ديو شعر په کليت کې په پام کې نيول کيږي او وزن يې د کومې ټاکلې
بېلګې تابع نه دی.
ج  :کرښې يې لنډې او اوږدې وي
د  :ټول سم
 216.ازاد شعر په کومې پېړۍ کې په اروپاکې خپلې لوړې پوړۍ ته ورسېده ؟
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الف  ۱۸:پېړۍ
ب  ۲۰ :پېړۍ
ج  ۱۷ :پېړۍ
د  ۱۹ :يېړۍ
 217.محمد صديق روهي د شعر عمده او اساسي توکي کوم ګڼي ؟
الف  :مفکوره او تخيل
ب  :احساس يا عاطفه
ج  :وزن
د  :ټول سم
 218.د استاد روهي له نظره شعر څو ډوله ارزښتونه لري ؟
الف  :دوه ډوله
ب  :درې ډوله
ج  :څلورډوله
د  :شپږډوله
 (( 219.تولستوی )) د کوم هېواد ليکوال و؟
الف  :فرانسه
ب  :امريکا
ج  :روسيه
د :المان
 (( 220.جګړه او سوله )) د چا اثر دی ؟
الف  :ليو تولستوی
ب  :ژان ژاک روسو
ج  :بلزاک
د  :ټول ناسم
 221.شعر څه ته وايي ؟
الف  :شعر په وزن لرونکې ژبې سره د مفکورې اوتخيل عاطفي ترکيب دی.
ب  :چې وزن او قافيه ولري
ج  :چې وزن ولري اود قافيې شرط په کې نه وي مراعت
د  :الف اوب
 222.د شعر په داخلي ارزښتونو کې کوم شيان شامل دي ؟
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الف  :ښکال اوتخيل
ب  :تصوير او هنري ژبه
ج  :وزن ،احساسات او جذبات
د  :ټول سم
 223.د شعر بهرني ارزښتونو کې کوم شيان شامل دي ؟
الف  :اخالق اوعلم
ب  :فلسفې او سياست
ج  :ايډيالوجي
د  :ټول سم
 224.د محمد صديق روهي په آند د شعر ارزښتونه کوم دي؟
الف  :اصلي ارزښتونه
ب  :بهرني ارزښتونه
د  :ټولنيز ارزښتونه
د  :الف او ب
 (( 225.تاريخ مختصر افغانستان )) د چا اثر دی ؟
الف  :عبدالروف بېنوا
ب  :حبيبي
ج  :قيام خادم
د  :رښتين
 226.ادبپوهنه په څو برخو وېشل کيږي ؟
الف  :دوه ډوله
ب  :درې ډوله
ج  :څلور ډوله
د  :شپږ ډوله
 227.ادبپوهنه څه ته وايي ؟
الف  :هغه پوهه ده چې ادبي مسايل تر څېړنې الندې نيسي
ب  :هغه پوهه ده چې ژبني مسايل ترڅېړنې الندې نيسي
ج  :د ادب د څېړلو ،ارزولو ،کره کولو او تاريخي مطالعې ته ادبپوهنه وايي.
د  :الف او ج
 228.ادبي کرکتنه د کومې پوهې څانګه ده ؟
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الف  :ژبپوهنه
ب  :ادبپوهنه
ج  :ادبي فنون
د  :معاني
 229.ادبي کرکتنه څه ته وايي ؟
الف  :د ادبي اثارو هراړخيزې ارزونې ته وايي.
ب  :چې د ادبی اثارو ښکالوط او نيمګړتياوې په نښه کوي.
ج  :چې د ادبي اثارو نيمګړتيا په ګوته کوي
د  :الف او ب
 230.څېړونکو د کره کتنې لپاره کوم شرطونه په نظر کې نيولي دي ؟
الف  :ذوق
ب  :پراخ ادبي معلومات او اطالعات
ج  :تجربه او زيات تمرين
د  :ټول سم
 231.ادبي ذوق له کوم برخو جوړ دی ؟
الف  :فطري استعداد
ب :او بل ادبي او هنري تربيت چې اکتسابي بڼه ولري
ج  :الف او ب
د  :پوره معلومات
 232.علي محمد مخلص (( حالنامه )) په کومه ژبه ليکلې ؟
الف  :پښتو
ب  :دري
ج  :فارسي
د  :ب او ج
 233.کوم اثر مونږ ته د بايزيد روښان د غورځنګ په هکله ډېر مهم او لومړني الس ته راغلي
معلومات په الس راکوي ؟
الف  :مراته العارفين
ب  :سراح العارفين
ج  :حالنامه
د  :صرالتوحيد
 234.حاجي جمعه بارکزی د چا هم عصره و؟
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الف  :بايزيد روښان
ب  :علي محمد مخلص
ج  :خوشحال خان
د  :سردار کندل خان
 235.پښتانه د بشري لويو کورنيو په لړ کې هندو اروپايي او په هغه کې آريايي باختري توکم دی  .دا
نظريه په کومه پېړۍ کې ژبپوهانو ته پيدا شوه ؟
الف  :اتلسمه پېړۍ
ب  :د نولسمې له پيله
ج  :شلمه
د  :يويشتمه
 (( 236.پښتو د جوړښت اود لغاتو د پانګې دواړو په برخه کې له بلې هرې ژبې څخه زيات له اوستا
سره نږدې ده  )).د کوم ختيځ پوه نظر دی ؟
الف  :ډارمسټټر
ب  :شلي ډېور
ج  :سبيستيان
د  :ټول ناسم
 237.الندې شعر کوم شاعر ته اړوند دی ؟

ال په خوب کې په لړزه پرېوځي له کټه

چې د چا تر غوږ زما د تورې شرنګ دی

الف  :ګل پا چا الفت
ب  :خوشحال بابا
ج  :غني خان
د  :حمزه بابا
 238.سليمان ماکو دکومې دورې شاعر دی ؟
الف  :لرغونې
ب  :منځنۍ
ج  :کالسيکه
د  :معاصرې
 239.سليمان ماکو د چا زوي و؟
الف  :د بارک خان صابزي ماکو
ب  :احمد علي خان
ج  :الهداد
د  :مهدي خان
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 240.سليمان په کومه سيمه کې ژوند کاوه ؟
الف  :د کندهار په ارغستان
ب  :هرات
ج  :غور
د  :ټول ناسم
 241.ابوهاشم سرواڼي د کومو کالونو ترمنځ ژوند کاوه ؟
الف  ۲۹۷ – ۲۳۴هـ.ق
ب  ۲۹۷ – ۲۲۳ :هـ.ق
ج  ۳۹۷ – ۳۹۹ :هـ.ق
د  :ټول سم
 242.د سليمان ماکو د تذکرته اوليا د کتاب څو پاڼې زموږ تر السه را رسېدلي دي ؟
الف  :دولس
ب  :لس
ج  :اووه
د  :شل
 243.د (( دخلکو سندرې )) نومي کتاب ليکوال د خلکو ادبيات په عمومي توګه په کومو برخو
وېشلي ؟
الف  :د خلکو سندرې ( منظوم ادب)
ب  :د خلکو روايات ( منثور ادب )
ج  :خاص او عام
د  :الف اوب
 244.د پښتو په ولسي سندرو کې کوم شعري فورم ځانګړي مقام لري ؟
الف  :لنډۍ
ب  :سروکۍ
ج  :چاربيته
د  :نيمکۍ
 245.ښکارندوی چېرته اوسېده ؟
الف  :کندهار
ب  :غور
ج  :بلخ
د  :هندوستان
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 246.په کوم کتاب کې د ښکاروندوی د ژوندپه هکله معلومات راغلي دي ؟
الف  :پټه خزانه
ب  :تذکرته اوليا
ج  :سالووږمه
د  :تاريخ مرصع
 247.ښکارندوی غوري د پښتو ژبې دکومې دورې شاعر و؟
الف  :معاصرې
ب  :کالسيکې
ج  :منځنۍ
د  :لرغونې
 248.د ښکارندوی غوري څو بيتيزه قصيده ترمونږ را رسېدلې ده ؟
الف ۷۰ :
ب ۴۵ :
ج ۴۴ :
د ۵۵ :
 249.سلطان محمد سام شنسباني ( سلطان شهاب الدين ) په کومو کلونوکې پر غور واکمني کوله ؟
الف ۶۰۲-۵۶۹ :هـ.ق
ب  ۷۰۲ -۵۷۹ :هـ.ق
ج ۷۰۷ -۶۰۹ :هـ.ق
د  :ټول ناسم
 250.کاظم خان شيدا دکومې ادبي دورې شاعر و؟
الف  :خورا لرغونې
ب  :لرغونې
ج  :منځنۍ
د  :نوې
 251.کاظم خان شيدا د کوم ادبي مکتب پيرو و؟
الف  :خوشحال
ب  :حميد بابا
ج  :هندي
د  :ب او ج
 252.الندې بيت کې د قافيې کلمې په نښه کړئ.
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د شبنم دانه که تخم شي د ګلو

زړه به سوړ په ديدن نه شي د بلبلو

الف  :شبنم
ب  :ګلو او بلبلو
ج  :شي او شي
د  :ديدن او دانه
 253.الندې بيت کوم شاعر ته اړوند دی ؟

ال په خوب کې په لړزه پرېوځي له کټه

چې د چا تر غوږ زما د تورې شرنګ دی

الف  :حميد بابا
ب  :اسماعيل يون
ج  :غني خان
د  :خوشحال بابا
 254.قافيه د کومې ژبې کلمه ده ؟
الف  :دري
ب  :فارسي
ج  :عربي
د  :پښتو
 255.قافيه په لغت کې څه ته وايي ؟
الف  :روسته
ب  :ناوخته
ج  :ځنډه
د  :ټول سم
 256.د قافيې تورې څه ته وايي ؟
الف  :هغه توري د کلمو هماغه برخه ده چې همغږي جوړوي
ب  :هغه برخه ده چې روي جوړه وي
ج  :چې رديف پرته له هغه نه شي راتلی.
د :ټول سم
 257.په الندې بيتونو کې د قافيې هماهنګې برخې په نښه کړئ.

د شبنم دانه که تخم شي د ګلو
هېڅ نقصان د ساده حسن جمال نشه

زړه به سوړ په ديدن نه شي د بلبلو
د آفتاب په رخسار هم خط و خال نشته

الف  :ګلو او بلبلو
ب  :جمال او خال
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ج  :لو او ال
د  :ټول ناسم
 258.د نظم اساسي رکن عبارت دی له:
الف  :قافيه
ب  :رديف
ج  :وزن
د  :هېڅ يو
 259.دشعر اساسي رکن عبارت دی له:
الف  :قافيه
ب  :رديف
ج  :وزن
د  :سجع
 260.په کومو شعري فورمونو کې د قافيې مراعت کولو ته پام نه کيږي ؟
الف  :ازاد شعر
ب  :سپين شعر
ج  :آزاد نظم
د  :ټول سم
 261.دور په لغت کې څه ته وايي ؟
الف  :پېر
ب  :دوران
ج  :حرکت او څرخېدنه
د  :ټول سم
 (( 262.دور )) په اصطالح کې څه ته وايي ؟
الف  :د بيت يا نظم له پيل څخه د لومړۍ هماهنګۍ ترپای پورې يو دور بلل کيږي.
ب  :د قافيې کلمو ته وايي
ج  :رديف ته وايي.
د  :د بيت مسرو ته وايي
 (( 263.بيت )) کوم ډولونه لري ؟
الف  :قافيي
ب  :مصرع
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ج  :غير مصرع
د  :ب او ج
 264.مصرع بيت کوم ډول بيت ته ويل کيږي ؟
الف  :چې د يوه بيت هره مسره ( نيم بيتي ) قافيه ولري.
ب  :چې د يو بيت هره مسره قافيه او رديف ولري.
ج  :چې د يوه بيت هره مسره قاقيه ونه لري.
د  :چې د يوه بيت هره مسره څو قافيې ولري.
 265.غير مصرع بيت کوم بيت ته ويل کيږي ؟
الف  :چې د يوه بيت هره مسره ( نيم بيتي ) قافيه ولري.
ب  :چې د يو بيت هره مسره قافيه او رديف ولري.
ج  :چې د يوه بيت يوازې يوه مسره قافيه ولري.
د  :چې د يوه بيت هره مسره څو قافيې ولري.
 266.د قافيې او رديف توپير په نښه کړئ.
الف  :قافيه تر پايه له هم آهنګو تورو اوغږونو حخه جوړه وي اومعناييز يووالی نه لري.
ب  :رديف تر قافيې روسته په هماغه يوه لغظي او معنا ييزه بڼه بيابيا راځي.
ج  :قافيه په کالسيکو شعري چوکاټونو کې الزمي او رديف اختياري وي.
د  :ټول سم
 267.په الندې بيتونوکې روي په نښه کړئ.

د شبنم دانه که تخم شي د ګلو زړه به سوړ په ديدن نه شي د بلبلو
هېڅ نقصان د ساده حسن جمال نشه د آفتاب په رخسار هم خط و خال نشته
الف  :ل
ب :لو
ج  :ال
د  :لو او ال
 268.مطلقه روي کومې روي ته ويل کيږي ؟
الف  :چې د روي توري حرکت ولري
ب  :چې د روي توري حرکت ونه لري
ج  :چې د روي توري په کانسونينت پيل شوي وي
د  :ټول ناسم
 269.مقيده روي کومې روي ته ويل کيږي ؟
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الف  :چې هماهنګه برخه په دوه کانسوننټو ټورو پيل شوي وي.
ب  :چې د روي توري حرکت ونه لري
ج  :چې د روي توري په واول پيل شوي وي.
د  :الف اوب
 270.هغه قافيه چې رديف ورپورې نه وي تړل شوی د څه شي په نوم ياديږي ؟
الف  :مقيده
ب  :مطلقه
ج  :مجرده
د :حکيمه
 271.دمثنوي شعري فورم کې قافيه په کوم ډول وي ؟
الف  :هر بيت ځانته قافيه لري
ب  :هر مسره يې ځانته لري
ج  :هېڅ يې نه لري
د  :ټول ناسم
 272.په (( غزل  ،قصيده او څلوريزه)) کې قافيه په کوم ډول راوړل کيږي؟
الف  :د لومړي بيت دواړه مسرې هم قافيه وي.
ب  :د نورو بيتونو وروستني نيم بيتي يې بايد له مطلع سره هم قافيه راشي.
ج  :بيتونه يي سره هم قافيه نه وي.
د  :الف اوب
 273.د (( ادب )) لغوي معنا په نښه کړئ.
الف  :پوهه او فرهنګ
ب  :معرفت او غوره الره
ج  :ښه خوی
د  :ټول سم
 274.خوشحال خان خټک په کوم کال دې نړۍته سترګې وغوړولې ؟
الف  ۱۱۰۰ :ه.ق
ب  ۱۰۲۲ :ه.ق
ج  ۱۰۲۳ :ه.ق
د  :الف اوب
 (( 275.بس دی محنت د بېلتانه )) ابجدي کال کوم دی ؟
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الف ۱۰۷۶ :
ب ۱۱۷۶ :
ج ۱۲۰۰ :
د ۱۱۶۷ :
 276.دستار نامه له سريزې روسته په څو بابونو وېشل کيږي؟
الف  :څلور
ب  :درې
ج  :دوه
د  :هېڅ يو
 277.خوشحال خان د شل هنرونو او شل خصلتونو يادونه په خپل کوم کتاب کې کړې ؟
الف  :فراقنامه
ب  :بياض
ج  :طب نامه
د  :دستار نامه
 278.له مسجع نثر څخه د پښتو نثر بدلون ساده نثر ته د چا له خوا وشو؟.
الف  :حميد بابا
ب  :بايزيد روښان
ج  :خوشحال
د  :افضل خان
 279.د مستبد لغت سمه معنا په نښه کړئ.
الف  :مهربان
ب  :خواخوږی
ج  :همراز
د  :ظالم
 280.خوشحال خان په کوم کال ومړ؟
الف  ۱۱۰۰ :ه.ق
ب  ۱۰۲۲ :ه.ق
ج  ۱۰۲۳ :ه.ق
د  :الف اوب
 281.دپېښور په علومو اکاډمۍ کې د پښتو ژبې څومره نسخې خوندي دي ؟
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الف ۱۴۴:
ب ۵۲۰ :
ج ۱۷۷ :
د ۱۶۹ :
 282.د افغانستان په علومو اکآډمۍ کې د پښتوژبې څومره نسخې شتون لري ؟
الف ۱۴۴:
ب ۵۲۰ :
ج ۱۷۷ :
د ۱۶۹ :
 283.په پښتو ژبه کې مشهور ادبي مکتبونه څو دي ؟
الف  :دوه
ب  :درې
ج  :څلور
د  :پنځه
 284.د حميد بابا د کوم اثر په پيدا کېدوسره د هغه د ژوند نېټه معلومه شوه؟
الف  :نيرنګ عشق
ب  :شرعته االسالم
ج  :شاه او ګدا
د  :دېوان
 285.شاه او ګدا د حميد بابا کوم ډول اثردی ؟
الف  :منظوم
ب  :منثور
ج  :منظوم اومنثور
د  :ټول سم
 286.حميد بابا خپل شاه او ګدا اثر له کومې ژبې را ژباړلی ؟
الف  :هندي
ب  :عربي
ج  :فارسي
د  :هېڅ يو
 287.نېرنګ عشق د کوم ليکوال اثر و؟
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الف حميد بابا
ب  :موالنا محمد اکرم غنيمت
ج  :هاللي چغتايي
د  :ابوبکر
 288.حميد بابا خپل اثر نېرنګ عشق له کومې ژبې څخه را ژباړلی ؟
الف  :هندي
ب  :عربي
ج  :فارسي
د  :هېڅ يو
 289.حميد بابا شرعته االسالم په کومه بڼه پښتو ژبې ته را ژباړلی ؟
الف  :منظوم
ب  :منثور
ج  :منظوم اومنثور
د  :ټول سم
 290.شرعته االسالم له کومې ژبې څخه را ژباړل شوی ؟
الف  :هندي
ب  :عربي
ج  :فارسي
د  :هېڅ يو
 291.شرعته االسالم د چا اثر و؟
الف  :محمود بن ابي بکر الحنفي
ب  :هاللي
ج  :حافظ مرغزي
د :موالنا غنيمت
 292.الندې شعر کوم شاعر ته اړوند دی ؟

چې دبل په نامرادۍ کې مراد غواړې

دا سبب ګڼه د خپلې نا مرادۍ

الف  :ګل پاچاالفت
ب  :حميد بابا
ج  :رحمان بابا
د  :خوشحال
 293.حميد بابا په کوم لقب ستايل شوی ؟
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الف  :بابا
ب  :موشګاف
ج  :نازکخيال
د  :ټول سم
 294.د حميد په منظومو ژباړو کې کومې منظومې ډېرې په زړه پورې دي ؟
الف  :نيرنګ عشق
ب  :شاه او ګدا
ج  :الف اوب
د  :شرعته االسالم
 295.د حميد بابا د ژباړې ځانګړنې په نښه کړئ.
الف  :پر دواړو ژبو کې پوره الس رسی.
ب  :دده ژباړې څخه د بلې ژبې د تعبيرونو رنګ نه لږيږي.
ج  :ترجمه يې ټکي په ټکي نه بلکې ازاده ده او همدارنګه د ترجمې يې د ژباړې بوی نه رازي.
د  :ټول سم
 296.حميد بابا کوم اثار په نظم ژپاړلي ؟
الف  :نېرنګ عشق
ب  :شاه او ګدا
ج  :شرعته االسالم
د  :ټول سم
 297.محمد حيدر ژوبل د هندي سبک په هکله کوم نظر لري ؟
الف  :باريک مضمونونه ،پېچلي افکار،غير طبيعي خيالونه  ،خاصې استعارې او تشبېه ګانې...
ب  :له ژوند نه شکايت...
ج  :د اغراق او مبالغې په ډول دغم درداو خپګان څرګندولو ته تمايل
د  :ټول سم
 298.هاللي چغتايي د کومې دورې شاعر و؟
الف  :نهمې هجري پېړې د پای
ب  :د لسمې هجري پېړۍ د پيل
ج  :الف اوب
د  :د دولسمې هجري پېړۍ
 299.د (( مصاحب )) لغت سمه معنا په نښه کړئ.
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الف  :ملګری
ب  :دوست
ج  :نديم
د  :ټول سم
 300.سبک په لغت کې څه ته وايي ؟
الف  :د سرو زرو ويل ېکول
ب  :د سپينو زرو ويلې کول او په قالب کې اچولو ته وايي.
ج  :طريقه ،روش
د  :الف اوب
 301.اوستا دکومې ژبې له ډلې څخه ده ؟
الف  :آريايي
ب  :شرقي
ج  :يوګوسالويک
د  :سلتيک
 302.او ستا د کوم دين مذهبي کتاب و؟
الف  :بودايي
ب  :زردشت
ج  :يهودي
د :ټول سم
 303.اوستا په کوم بل نوم ياده شوې ؟
الف  :هندو آريايي
ب  :هندو اروپايي
ج  :زند
د  :هندو جرمن
 304.پښتو ژبه له کومې ژبې سره ډېره نږدې ده ؟
الف  :اوستا
ب  :زند
ج  :سامي
د  :الف اوب
درنښت !
تر تيبوونکی  :تمهيد هللا (( سيالني ))
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