دلسم ټولګي له تدريسي کتاب څخه پوښتنې
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د لسم ټولګي له تدريسي کتاب څخه
.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

الندې اثاروکې کوم اثار ګل پاچا الفت ته اړوند دي ؟
الف  :غوره نثرونه
ب  :غوره شعرونه
ج  :ليکوالي ( امال او انشا )
د  :ټول
ګل پاچا الفت په کوم کال دې نړۍ ته سترګې پرانيستې ؟
الف  ۱۲۸۸ :ه.ش
ب  ۱۹۰۹ :م
ج  :الف اوب
د  ۱۳۵۶ :ه.ش
ګل پاچا الفت رسمي ماموريت په کومه اداره کې پيل کړ؟
الف  :انيس ورځپانه
ب  :افغان ورځپاڼه
ج  :علومو اکاډمۍ
د  :کابل راډيو
(( ادبي بحثونه او څه ليکل يا ليک پوهه )) د چا اثار دي ؟
الف  :قيام الدين خادم
ب  :الفت
ج  :بېنوا
د  :حمزه شينواری
(( غوره اشعار او غوره نثرونه )) دګل پاچا الفت دکومو برخو ټولګې دي ؟
الف  :شعر
ب  :نثر
ج  :نظم
د  :ټول سم
(( څوک او چا )) کوم ډول نومځري دي ؟
الف  :ملکي
ب  :شخصي
ج  :پوښتنيز
د  :مبهم
(( مې،مو،يې او دې )) د کومو نومځرو له ډلې څخه دي ؟
الف  :کمزوري
ب  :ملکي
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ج  :شخصي
د  :تول سم
 (( .8زه ،ته ،دی ،موږ ،تاسې او دوی )) کوم ډول نومځري دي ؟
الف  :ملکي
ب  :شخصي
ج  :مبهم
د  :استفهامي
 .9شخصي نومځري په کومو ډولونو وېشل کيږي؟
الف  :منفصل او متصل
ب  :خپلواک او ناخپلواک
ج  :الف اوب
د  :ټول ناسم
ګل پاچا الفت په کوم کال ومړ ؟
.11
الف  ۱۳۵۶ :ه ش
ب  ۱۲۸۸ :ه ش
ج  ۱۳۶۵ :ه ش
د  :الف او ب
مناجات په نظم وي که په نثر ؟
.11
الف  :نثر
ب  :نظم
ج  :نثر اونظم
د  :ټول ناسم
ځانګړي نومځري دکومو اشخاصو لپاره کارول کيږي ؟
.12
الف  :لومړي کس
ب  :دويم کس
ج  :دريم کس
د  :ټول سم
(( زما او ستا )) کوم ډول نومځري دي ؟
.13
الف  :ځانګړي
ب  :ملکي
ج  :اشاري
د  :پوښتنيز
ځانګړي نومځري په څو ډوله دي ؟
.14
الف  :دوه
ب  :درې
ج  :څلور
د  :شپږ
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د حاجي جمعه بارکزي دېوان په کوم کال د علومو اکاډمۍ له خوا چاپ شو؟
.15
الف ۱۳۶۷ :
ب  ۱۲۵۹ :ه ق
ج  ۱۳۶۰ :ه ش
د  :ټول ناسم
خواجه محمد بنګښ د پښتو ادبياتو دکومې دورې شاعر و؟
.16
الف  :پخوانۍ
ب  :کالسيکې
ج  :معاصرې
د :خورالرغونې
خواجه محمد کومې قبيلې ته منسوب شاعر و؟
.17
الف  :بنګښ
ب  :خټګ
ج  :اور مړ
د  :يوسفزي
خواجه محمد بنګښ د کوم بل پښتون شاعر له خوا نکته دان بلل شوی ؟
.18
الف  :خوشحال خټک
ب  :اشرف خان
ج  :اشنغری بېدل
د  :حميد بابا
خواجه محمد دکومې تصوفي طريقې پيرو و؟
.19
الف  :قادريه
ب  :چشتيه
ج  :سرورديه
د  :روښانيه
د الندې شعر شاعر څوک دی ؟
.21

عارفان کا له جهانه سره سوله

تا تړلی په جهان د سولې ور دی

الف  :رحمان بابا
ب  :حميد بابا
ج  :مالجان فدوي هوتک
د  :ګل پاچا الفت
رحمان بابا د کومې دورې شاعر و؟
.21
الف  :منځنۍ دورې
ب  :کالسيکې
ج  :لرغونې
د  :الف اوب
(( ادبپوهنه )) په څو برخو وېشل کيږي؟
.22
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الف  :درې
ب  :څلور
ج  :دوه
د  :شپږ
ادب څه ته وايي ؟
.23
الف  :هغه پوهه ده چې انسان ته شخصيت وربښي.
ب  :هغه پوهه ده چې واقيعتونه په انځورونو کې وړاند کوي
ج  :هغه پوهه ده چې انسان په خپله وينااو بيان کې له تېروتنې څخه ژغوري
د  :ټول سم
ارسالن او دوست محمد کامل مومند د کومې دورې شاران وو؟
.24
الف لرغونې
ب  :منځنۍ
ج  :معاصرې
د  :خورا لرغونې
ادبيات دموضوع له مخې کومې څانګې لري ؟
.25
الف  :تخليقي او تحقيقي
ب  :فونولوژي او مورفولوژي
ج  :ادب تاريخ او کرکتنه
د ټو ناسم
(( شعر  ،داستان  ،ډرامه ادبي ټوټه )) د ادبياتو په کومه برخه کې شامل دي ؟
.26
الف :تحقيقي
ب  :تخليقي
ج  :هنري
د  :ب او ج
ادبيات د شکل له مخې په څو ډوله وېشل کيږي ؟
.27
الف  :څلور
ب  :پنځه
ج  :دوه
د  :شپږ
نثر د شکل له مخې کوم ډولونه لري ؟
.28
الف  :ساده او هنري
ب  :مرسل او فني
ج  :ساده مرسل
د  :ټول ناسم
د ( رجا ) لغت سمه معنا په نښه کړئ
.29
الف  :ويره
ب  :اميدواري
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ج  :نفرت
د  :الف اوب
(( ژانر )) دکومې ژبې کلمه ده ؟
.31
الف  :الماني
ب  :فرانسوي
ج  :يوناي
د  :ايټالياوي
( ايلياد او اوديسې ) د کوم پخواني ژانر لومړني اثار دي ؟
.31
الف  :هومر
ب  :عبدالقادر خان
ج  :فردوسي
د  :ټول ناسم
(تراژيدي او کوميدي ) د کوم ادبي ژانر برخې دي ؟
.32
الف  :اېپک
ب  :لېريک
ج  :ډراماتيک
د  :الف او ب
ادبيات دشکل له مخې په څو برخو وېشل کيږي ؟
.33
الف  :دوه
ب  :درې
ج  :پنځه
د  :شپږ
په اروپا کې پخوا څو ډوله ادبي ژانرونه منل شوي و؟
.34
الف  :څلور ډوله
ب  :پنځه ډوله
ج  :درې ډوله
د  :دوه ډوله
(( غزل،قصيده ،رباعي  ،مثنوي  )) ...د شعر له کوم وېشنو څخه دي ؟
.35
الف :د شکل
ب  :د معنا
ج  :الف اوب
د  :ټول ناسم
(( ايپيک )) کوم ډول ژانر ته ويل کيږي ؟
.36
الف  :غنايي
ب  :عشقي
ج  :اخالقي
د  :حماسي
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د غنايي اشعارو لپاره کوم ژانر کارول کېده ؟
.37
الف  :ډراماتيتک
ب  :ايپيک
ج  :ليريک
د  :ټو ناسم
ادبپوهنه کومې څانګې لري ؟
.38
الف  :فونولوژي  ،مورفولوژي او نحوه .
ب  :ادب تاريخ ،ادبي کرکتنه او ادب تيوري .
ج  :ارکيولوژي  ،متن پېژنه او ويې پېژندنه
د  :ټول سم
(( مذهبي  ،عرفاني،عشقي،تصوفي  ))...د شعر له کوم وېشنې څخه دي ؟
.39
الف :شکل
ب  :شکل او معنا
ج  :موضوع
د  :هېڅ يو
خوشحال خان (( خټک )) په کوم کال دې نړۍ ته سترګې وغړولې ؟
.41
الف  ۱۶۱۳ :م
ب  ۱۰۲۲ :ه ق
ج  ۱۱۰۰ :ه ق
د  :الف او ب
خوشحال خان په کوم کال د مغلو له خوا ونيول شو؟
.41
الف  ۱۰۷۴ :ه ق
ب  ۱۶۶۴ :م
ج ۱۰۲۲ :
د  :الف اوب
خوشحال خان دڅو کلونو لپاره د مغلو په ولکې کې بندي او نظر بند پاتې شو؟
.42
الف  :دوه کاله
ب  :درې کاله
ج  :شپږ کاله
د :څلور کاله
(( ايينه ،هدايه ،رياض الحقيقت او ځنځيرۍ )) د کوم ليکوال اثار دي ؟
.43
الف  :ارسالن فدوي
ب  :جمعه بارکزي
ج  :خوشحال خان
د  :دوست محمد کامل
خوشحال خان کوم اثار د نثر په برخه کې ليکلي؟
.44
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الف  :دستار نامه او بياض
ب  :فراقنامه او طب نامه
ج  :سوات نامه او ئينه
د  :ټو ل ناسم
دخوشخال خان کوم اثر موږ ته دهغه د ژوند په هکله معلومات راکوي ؟
.45
الف  :هدايه
ب  :فرخنامه
ج :فضل نامه
د  :بياض
خوشحاله په څو کلنۍ کې په شعر ويلو پيل وکړ؟
.46
الف ۱۸ :
ب ۲۲ :
ج ۱۶ :
د ۲۰ :
خوشحال خان په خپل کوم اثر کې د يوه مشرتابه لپاره شل هنرونه او شل خصلتونه
.47
وټاکل ؟
الف  :فراقنامه
ب  :سوات نامه
ج  :دستار نامه
د  :ټول ناسم
خوشحال خان د پښتو ژبې د کومې دورې شاعر و؟
.48
الف  :لرغونې
ب  :منځنۍ
ج  :معاصره
د  :خورا لرغونې
خوشحال خان د کوم مغلي پادشاه په وخت کې دې نړۍ ته سترګې وغړولې ؟
.49
الف  :اورنګ زيب
ب  :داراشکوه
ج  :نورالدين جهانګير
د  :هېڅ يو
خوشحال خان د چا زوي و؟
.51
الف  :شهباز خان
ب  :يحيی خان
ج  :ملک اکوړی
د  :فقير هللا
خوشحال خان د کوم مغلي پادشاه په وخت کې د خپل قوم د مشر په توګه وټاکل شو؟
.51
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الف  :اورنګ زيب
ب  :شاه جهان
ج  :جالل الدين اکبر
د  :داراشکوه
خوشحال خان د کوم مغلي پادشاه په وخت کې بندي شو ؟
.52
الف  :شاه جهان
ب  :نورالدين جهانګير
ج  :اوزنګ زيب
د  :اکبر
خوشحال خان څوکال په ډيلي او د جيپور په زندانونو کې تېر کړل ؟
.53
الف  :دونيم کاله
ب  :درې کاله
ج  :څلور کاله
د  :شپږ کاله
د پښتو ژبې د مسجع نثر باني يا بنسټ اېښودونکی څوک و؟
.54
الف  :خوشحال بابا
ب  :بايزيد روښان
ج  :حميد بابا
د  :رحمان بابا
په پښتو ژبه کې مسجع نثر چا ساده نثر ته واړه و؟
.55
الف  :ګل پا چا الفت
ب  :عبدالروف بېنوا
ج  :خوشحال
د  :قيام الدين خادم
ژبپوهنه څه ته وايي ؟
.56
الف  :هغه پوهه ده چې د يوې ژبې اصلي جوړښت ترڅېړنې الندې نيسي .
ب  :هغه پوهه ده چې ادبي مسايل تر څېړنې الندې نيسي .
ج  :هغه پوهه ده چې د ولس فلکلوري مسايل تر څېړنې الندې نيسي .
د  :ټول سم
(( فونولوژي  ،مورفولوژي او سنټکس يا نحوه )) د کومې پوهې څانګې دي ؟
.57
الف  :ادبپوهنه
ب  :ژبپوهنه
ج  :ګرامر
د  :ادب
نحوه څه ډول پوهنه ده ؟
.58
الف  :هغه پوهې ته وايي چې د يو ژبې جملې تر څېړنې الندې نيسي.
ب  :هغه پوهې ته وايي د يوې ژبې فقرې او عبارتونه تر څېړنې الندې نيسي .
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ج  :هغه پوهې ته وايي چې ديوې ژبې ترکيبونه تر څېړنې الندې نيسي
د  :ټول سم
جمله څو بنسټيزې برخې لري ؟
.59
الف  :درې
ب :څلور
ج  :دوه
د  :شپږ
مبتدا د جملې کومه برخه ده ؟
.61
الف  :هغه برخه ده چې په جمله کې ددغې برخې په اړه خبر ورکول کيږي .
ب  :هغه برخه ده چې د خبر حالت څرګندوي .
ج  :هغه برخه ده چې جمله بشپړوي .
د  :ټول ناسم
خبر په څو برخو وېشل کيږي؟
.61
الف  :درې
ب  :څلور
ج  :دوه
د  :پنځه
(( خبري او نا خبري )) د جملې کوم ډول وېشنه ده ؟
.62
الف  :د جوړښټ له مخې
ب  :د معنا له مخې
ج  :د مبتدا او خبر له مخې
د  :ټول ناسم
نحوه په لغت کې د څه معنا ورکوي ؟
.63
الف  :الر ه
ب  :روش
ج  :طريقه او طرز
د  :ټول سم
جمله د جوړښت له مخې په څو برخو وېشل کيږي ؟
.64
الف  :شپږ
ب  :پنځه
ج  :څلور
د  :دوه
د معنا له مخې جمله په څو برخو وېشل کيږي ؟
.65
الف  :څلور
ب  :درې
ج  :دوه
د  :ټول ناسم
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خبري جمله څو برخې لري ؟
.66
الف  :شپږ برخې
ب  :څلور برخې
ج  :درې برخې
د  :دوه برخې
(( خدای دې راوله )) کوم ډول جمله ده ؟
.67
الف  :دعايه
ب  :قسميه
ج  :شکي
د  :ټينګاري
تګميم کو ډول واحد دی ؟
.68
الف  :فعلي واحد
ب  :نحوي واحد
ج  :قيدي واحد
د  :ترکيبي واحد
(( سخت ولوېد )) کوم ډول ترکيب دی ؟
.69
الف  :توصيفي ترکيب
ب  :اضافي ترکيب
ج  :عددي ترکيب
د  :ټول ناسم
(( د احمد قلم )) په دې ترکيب کې د اضافت توری په نښه کړئ.
.71
الف  :احمد
ب  :قلم
ج:د
د  :ټول سم
( دوه درې قلمونه )) کوم ډول ترکيب دی ؟
.71
الف  :تکراري
ب  :عددي
ج  :اضافي
د  :قيدي
(( ډېر سخت ولوېد )) کوم ډول ترکيب دی ؟
.72
الف  :عددي
ب  :اضافي
ج  :قيدي
د  :تکراري
ترکيب په څو برخو وېشل کيږي ؟
.73
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الف  :دوه
ب  :درې
ج  :څلور
د  :شپږ
په اسمي ترکيب کې د ترکيب اصلي برخه څه وي ؟
.74
الف  :نوم
ب  :فعل
ج  :قيد
د  :ادات
په فعلي ترکيب کې د ترکيب اصلي برخه څه وي ؟
.75
الف  :فعل
ب  :نومځري
ج  :نوم
د  :قيد
(( جمله )) کومه کلمه ده ؟
.76
الف  :فارسي
ب  :عربي
ج :انګليسي
د  :فرانسوي
د جملې لغوي معنا په ګوته کړئ .
.77
الف  :ټولګه
ب  :مجموعه
ج  :خبرې اترې
د  :الف او ب
يوه ستوې يا ساده جمله په څو برخو وېشل کيږي ؟
.78
الف دوه
ب  :درې
ج  :څلور
د  :شپږ
مرکبه يا غبرګه جمله په څو برخو وېشل کيږي؟
.79
الف  :دوه
ب  :درې
ج  :څلور
د  :شپږ
ولسي ادبيات کومې برخې لري ؟
.81
الف  :نظم اونثر
ب  :عام او خاص
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ج  :ملي او سميز
د  :ټول ناسم
((د کابل ښار )) کوم ډول ترکيب دی ؟
.81
الف  :توصيفي
ب  :فعلي
ج  :اضافي
د  :عددي
(( ښکلی ښار )) کوم ډول ترکيب دی ؟
.82
الف  :اسمي
ب  :فعلي
ج  :اضافي اسمي
د  :توصيفي اسمي
په پښتو ژبه کې نظمونه په څو ډولو وېشل کيږي ؟
.83
الف  :دوه ډوله
ب  :درې ډوله
ج  :څلور ډوله
د  :شپږ ډوله
د پښتو په شفاهي يا ناليکلي ادبياتو کې تر ټولو زوړ شعري فورم کوم دی ؟
.84
الف  :چاربيته
ب  :غزل
ج  :لنډۍ
د  :مقام
د (( لنډۍ )) د بيتونو شمېر څو وي ؟
.85
الف ) ۱۵-۵ ( :
ب ) ۱۳ – ۹ ( :
ج ) ۱۸ – ۱۳ ( :
د  :ټول ناسم
(( غزل  ،قصيده  ،مثنوي او مخمس )) په کومو نظمونو کې شامل دي ؟
.86
الف ملي
ب  :کالسيک
ج  :ديواني
د:بج
عروضي يا کالسيک نظمونه دکومې ژبې څخه پښتو او دري ژبې ته را دننه شوي ؟
.87
الف  :اروپايي
ب  :الماني
ج  :عربي
د  :التيني
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د (( ير غ )) لغت سمه معنا په نښه کړئ ؟
.88
الف  :هغه آس چې تېز رفتار کوي
ب  :اسلحه
ج  :ژوند
د  :الف او ب
پښتو ملي نظمونه کومې برخې لري ؟
.89
الف  :خاص
ب  :عام
ج  :ولسي کسې او سندرې
د  :الف او ب
(( چاربيته )) دملي نظمونو له کوم ډول څخه دی ؟
.91
الف  :عام
ب  :ځانګړي
د  :عام او ځانګړي
د  :ټول سم
(( لنډۍ  ،کاکړۍ ،نيمکۍ ،نارې ،کيسۍ ،فالونه او د ميندو سندرې )) د کوم ډول
.91
نظمونو څخه دي ؟
الف  :عروضي
ب  :ملي
ج  :ځانکړي
د  :عام
(( چاربيتې ،بدلې  ،بګتۍ ،لوبې ،داستان او مقام )) د کومو نظمونو له ډلې څخه دي ؟
.92
الف  :ملي
ب  :مشترک
ج  :ځانګړي
د  :عام
(( نا اشنا سندرې )) د چا اثر دی ؟
.93
الف  :ګل پاچا الفت
ب  :عبدالروف بېنوا
ج  :سيدشمس الدين مجروح
د  :ټول ناسم
سيد بهاوالدين مجروح په کوم کال و زېږېده؟
.94
الف  ۱۳۰۶ :ه .ش
ب  ۱۳۵۸ :ه  .ش
ج  ۱۳۸۱ :ه .ش
د  ۱۳۶۷ :ه.ش
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نظم په لغت کې څه ته وايي ؟
.95
الف د مرغلرو پېيلو ته وايي
ب  :پاشلو ته وايي
ج  :مجموعې ته وايي
د  :ټولګې ته وايي
(( هغه کالم چې وزن او قافيه ولري )) د څه په نامه ياديږي ؟
.96
الف  :نظم
ب  :نثر
ج  :شعر
د  :ټول سم
پښتو ملي نظمونه په څو برخو وېشل کيږي ؟
.97
الف  :دوه
ب  :درې
ج  :څلور
د  :شپږ
(( هغه کلمه چې د نوم حرنګوالی ښيي )) د څه شي په نوم ياديږي؟
.98
الف  :نوم
ب  :صفت
ج  :ضمير
د  :قيد
(( اژدهای خودي  ،ځانځاني ښامار ،د ښمن وپېژنئ او نا اشناسندرې )) د چا اثار دي ؟
.99
الف :سيد شمس الدين مجروح
ب :سيد بهاو الدين مجروح
ج :قيام الدين خادم
د :ټول ناسم
سيد بهاو الدين مجروح په کوم کال دې نړۍ ته سترګې وغړولولې ؟
.111
الف  ۱۳۰۶ :ه.ش
ب  ۱۳۰۷ :ه.ش
ج  ۱۳۱۴ :ه.ش
د  ۱۳۲۲ :ه.ش
سيد بهاو الدين مجروح په کوم کال شهيد شو؟
.111
الف  ۱۳۶۷ :ه.ش
ب  ۱۳۸۱ :ه.ش
ج  ۱۳۰۶ :ه.ش
د ۱۳۸۸ :ه.ش
د (( ځانځاني )) ښامار ژبه کوم ډول ده ؟
.112
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الف  :نظم
ب  :نثر
ج  :شعر
د  :نوی شعر
د مجروح شعري ټولګه د څه شي په نوم ياديږي؟
.113
الف  :اژدهای خودي
ب  :د ښمن وپېژنۍ
ج  :نا اشنا سندرې
د  :د وطن مور
مجروح په داستاني برخه کې کوم ااثر ليکلی؟
.114
الف  :ځانځاني ښامار
ب  :د وطن مور
ج  :پيغام
د  :نا اشنا سندرې
مجروح دشعر په برخه کې کوم اثار ليکلي دي ؟
.115
الف  :د وطن مور
ب  :پيغام
ج  :د کونړ سيند او نااشناسندرېئ
د  :ټول سم
مجروح د کومې ادبي دورې شاعر و ؟
.116
الف  :معاصرې
ب  :لرغونې
ج  :منځنۍ
د  :کالسيکې
په پښتو ژبه کې لومړنی اثر د عروضي پوهې په هکله چا ليکلی ؟
.117
الف  :سمندر
ب  :مياشرف
ج :دروېش درانی
د  :ابراهيم همکار
د غزل د بيتونو شمېر څومره وي ؟
.118
الف ۱۶ – ۴ :
ب ۱۶- ۵ :
ج ۱۸ – ۵ :
د  :ټول سم
النې بيتونه په کوم شعري قالب کې ليکل شوي ؟
.119

طامع همېش وي په انتظار کې
ګنج چې د صبر پير محمد بيا موند
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الف  :رباعي
ب  :څلوريز
ج  :قطعه
د  :مثنوي
د ترکيب بند او ترجېع بند توپير په څه کې دی ؟
.111
الف  :په ترکيب بند کې د بيتونو ترمنځ تکراري بيت په ټولو کې يو شان راځي .
ب  :په ترجېع بند کې د بيتونو ترمنځ تکراري بيت په هر بند کې يو نوی بيت وي .
ج  :د ترکيب بند او ترجيع بند د بيتونو ترمنځ توپير شته .
د  :په ترکيب بند کې د بندونو ترمنځ تکراري بيت نه راّځي،مګر په ترجيع بند کې د تکرار په
ډول راځي .
پښتو هنري نثر دلومړي ځل لپاره په کوم ځای کې رامنځته شو؟
.111
الف  :کندهار
ب  :پېښور
ج  :روسيه
د  :کابل
پښتو ژبې ته بوللـه يا قصيده په کومه پېړۍ کې را دننه شوه ؟
.112
الف  :پنځمه
ب  :درېمه
ج  :څلورمه
د  :شپږمه
(( بولـله)) څو برخې لري ؟
.113
الف  :شپږ
ب  :څلور
ج  :درې
د  :دوه
لومړنی قصيده ليکونکي څوک و؟
.114
الف  :شېخ بوستان
ب  :قطب الدين کاکړ
ج  :خوشحال بابا
د  :شېخ اسعد سوري
(( ګنج پښتو )) د چا اثر دی ؟
.115
الف  :مير احمد شاه رضواني
ب  :سيد راحت زاخيلي
ج  :مولوي احمد
د  :ټول ناسم
الندې کوم ليکوال ،د پښتو ژپې دهنري نثر له مخکښو څخه شمېرل کيږي ؟
.116
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الف  :سيد راحت زاخيلي
ب  :مولوي احمد
ب  :عبداالکبرخان اکبر
د  :ټول سم
(( شکر ستان او بهارستان افغاني )) د کوم ليکوال اثار دي ؟
.117
الف  :مولوي احمد
ب  :مير احمد شاه رضواني
ج  :منشي احمد جان
د  :ټول ناسم
الندې کوم اثار منشي احمد جان ته اړوند دي ؟
.118
الف  :هغه دغه او د قصه خوانۍ ګپ
ب  :ګنج پښتو او غل او قاضي
ج  :شکرستان افغاني او بهار ستان افغاني
د  :خيالي دنيا او روهي ګلونه
په افغانستان کې د هنري نثر لومړنی کس څوک و؟
.119
الف  :صالح محمد هوتک
ب  :خادم
ج  :الفت
د  :بېنوا
(( د پسرلي وږمې )) د چا اثر دی ؟
.121
الف  :الفت
ب  :خادم
ج  :بېنوا
د  :ريښتين
(( د زړه خواله )) د چا اثر دی ؟
.121
الف  :الفت
ب  :خادم
ج  :بېنوا
د  :ريښتين
هنري نثر پښتو ژبې ته په کومې پېړۍ کې را دننه شو؟
.122
الف  ۱۹ :پېړۍ
ب  ۱۸ :پېړۍ
ج  ۲۱ :پېړۍ
د  ۲۰ :پېړۍ
نثر د شکل له مخې په څوو برخو وېشل کيږي ؟
.123

ليکوال  :تمهيد (( سيالني((

18Page

الف  :دوه
ب  :درې
ج  :څلور
د  :شپږ
صالح محمد هوتک خپل نثري کتاب په کوم کال وليکه ؟
.124
الف  ۱۹۱۶ :م
ب  ۱۸۹۹ :م
ج  ۱۹۲۳ :م
د  :هېڅ يو
د پښتوادبياتو لرغونې دوره د کومو پېړيو ترمنځ وه؟
.125
الف ۱۰ – ۲ :
ب ۱۱ – ۳ :
ج ۱۱ – ۲ :
د ۱۲ – ۲ :
د پښتو ادبياتو د لرغونې دورې اثار په کومو ځايونو کې شتون درلود ؟
.126
الف :غور  ،د کسي غر او ملتان
ب  :پېښور  ،ملتان  ،هند
ج  :د سليمان غر  ،غور اوهند
د  :د کسې غر  ،ملتان او پېښور
د پښتو ژبې تر ټولو پخواني اسناد په کومه سنه کې را پاتې دي ؟
.127
الف  ۱۳۹ :ه
ب  ۱۵۴ :ه
ج  ۱۲۳ :ه
د  :ټول ناسم
په پښتو ژبه کې د نثر ليکل په کومه پېړۍکې پيل شول ؟
.128
الف  :دويمه
ب  :دريمه
ج  :څلورمه
د  :پنځمه
(( سالو وږمه )) د چا اثر دی ؟
.129
الف  :ابو محمد هاشم
ب  :شېخ اسعد
ج  :شېخ رضي
د  :خرښبون
(( تذکرته اوليا )) د چا اثر دی ؟
.131
الف  :قطب الدين بختيار
ب  :شيخ بيټنی
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ج  :شېخ سماعيل
د  :سليمان ماکو
عرفاني افکار په کومه پېړۍکې پښتو ادب ته را دننه شول ؟
.131
الف  :څلورمه
ب :شپږمه
ج  :اوومه
د  :لسمه
(( د خدای مينه )) د چا اثر دی ؟
.132
الف  :سليمان ماکو
ب  :شېخ متي
ج  :اسماعيل
د  :ټول ناسم
رباعي په کومه پېړۍ کې پښتو ادب ته را دننه شوه؟
.133
الف ۸ :
ب۹:
ج ۱۰ :
د ۱۲ :
(( خليل خان نيازی او سلطان بهلول )) په پښتوژبه کې د کوم شعري فورم بنسټ
.134
اېښودونکي دي ؟
الف  :غزل
ب  :رباعي
ج  :مثنوي
د  :قطعه
په پښتو ژبه کې لومړنۍ ساقي نامه د چا ده ؟
.135
الف  :زرغون خان
ب  :سلطان بهلول
ج  :خليل خان
د  :زرغونه کاکړه
(( غرغښت نامه )) د چا اثر دی ؟
.136
الف  :دوست محمد کاکړ
ب  :مېرمېن نېکبخته
ج  :زرغون کاکړه
د  :ټول ناسم
د کوم شعري فورم د بيتونو څپې د  ۹او  ۱۳تر منځ وي ؟
.137
الف  :چاربيته
ب  :بګتۍ

ليکوال  :تمهيد (( سيالني((

20Page

ج  :مقام
د  :لنډۍ
(( تاريخ مرصع )) د چا اثر دی ؟
.138
الف  :خوشحال خان
ب  :اشرف خان
ج  :افضل خان
د  :سکندر خان
افصل خان خټک دکوم نوميالي شاعر زوی وه؟
.139
الف  :خوشحال خان
ب  :اشرف خان
ج  :سکندرخان
د  :ټول ناسم
اشرف خان څوکاله د مغلو په زندان کې تېر کړل ؟
.141
الف  ۱۳ :کاله
ب  ۱۲ :کاله
ج  ۱۴ :کاله
د  ۱۶ :کاله
(( محزن افغاني)) د چا اثر دی ؟
.141
الف  :اخوند دروېزه
ب  :نعمت هللا هېروي
ج  :موالنا ابوکالم
د :افضل خان
تاريخ مرصع په کوم کال چاپ شو؟
.142
الف  ۱۹۷۴ :م
ب  ۱۱۳۶ :م
ج  ۱۹۶۶ :م
د  ۱۹۸۶ :م
(( کليله و د منه )) د کوم ليکوال له خوا پښتو ته وژباړل شوه ؟
.143
الف  :ابو الفضل
ب  :افضل خان
ج  :منوچهري
د  :ټول ناسم
(( علم خانه دانش )) د چا اثردی ؟
.144
الف  :سکندر خان
ب  :قادر خان
ج  :افضل خان
د  :ابوالفضل
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لنډه کيسه په اوسنۍ بڼه د چا له خوا پيل شوه ؟
.145
الف  :اډګارالن
ب  :عبدالحی حبيبي
ج  :براندر ماتيوز
د  :ټول ناسم
د لڼدې کيسې د بنسټګر او پالر لقب کوم ليکوال ته ورپه برخه شو؟
.146
الف  :سيد راحت زاخيلي
ب  :عبدالحی حبيبي
ج  :عبداالکبر خان اکبر
د  :اډګارالن
لنډه کيسه په کومه پېړۍ کې پښتو ادب ته را دننه شوه؟
.147
الف  :په اتلسمې پېړۍ کې
ب  :په نولسمې پېړۍ کې
ج  :د نولسمې پېړۍ په دريمې لسيزې کې
د  :دشملې پېړۍ په دويمه لسيزه کې
په پښتو ژبه کې لومړنۍ د لنډې کيسې ليکوال څوک وه ؟
.148
الف  :عبداالکبرخان اکبر
ب  :عبدالحی حبيبي
ج  :سيد راحت زاخيلي
د  :ټول ناسم
په پښتو ژبه کې لومړنۍ لنډه کيسه په کوم کال وليکل شوه؟
.149
الف  ۱۹۰۷ :م
ب  ۱۸۸۵ :م
ج  ۱۹۱۷ :م
د  ۱۹۰۴ :م
(( کوڼده نجلۍ )) د چا اثر دی ؟
.151
الف  :بېنوا
ب  :حبيبي
ج  :سيد راحت زاخيلي
د  :سمندر خان
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره کوم ليکوال لڼده کيسه وليکله ؟
.151
الف  :بېنوا
ب  :حبيبي
ج  :خادم
د  :صالح محمد
په افغانستان کې لنډه کيسه په کوم کال وليکل شوه ؟
.152
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الف  ۱۳۱۵ :ه  .ل
ب  ۱۳۱۷ :ه  .ل
ج  ۱۳۵۶ :ه  .ش
د  ۱۳۱۲ :ه.ل
(( توريالۍ پښتنه )) د چا اثر دی ؟
.153
الف  :عبدالروف بېنوا
ب  :صديق هللا ريښتين
ج  :عبدالحی حبيبي
د  :ټول ناسم
لنډه کيسه په غربي نړۍ کې په کومه پېړۍ کې رامنځته شوه؟
.154
الف  :شلمه
ب  :اتلسمه
ج :اولسمه
د  :نولسمه
ويليام شکسپير کوم هېواد ته اړوند شاعر او ليکوال وه ؟
.155
الف  :آلمان
ب  :فرانسه
ج  :امريکا
د  :انګلستان
د شکسپير لومړنۍ مشهورې تراژيدۍ کومې وې ؟
.156
الف  :شپږم هانري
ب  :روميواو ژوليت
ج  :تېروتنې
د  :هملت
(( تېروتنې  ،دوه نجيب زاده ګان او دمينې بېهوده رنځ )) د شکسپير کوم ډول ډرامې
.157
وې ؟
الف  :تراژيدي
ب  :کوميډي
ج  :الف او ب
د  :ټول ناسم
مېرمن سپينه د کومې سيمې شاعره وه ؟
.158
الف  :کندهار
ب  :پېښور
ج  :کونړ
د  :هرات
مېرمن سپينې کومه ستره تاريخي پېښه په خپلو اشعارو کې انځور کړې ؟
.159
الف  :د هرات ښار د محاصرې پېښه
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ب  :د ګرګين د وژل کېدو پېښه
ج  :د شامحمود له خوا د اصفهان د نيولو پېښه
د  :د کندهار د محاصرې پېښه
(( د بوډۍ ټال )) د چا اثر دی ؟
.161
الف  :بهاوالدين مجروح
ب  :مير مهدي شاه
ج  :سيدراحت زاخيلي
د :قيام الدين خادم
(( نشان  ،الله ګلونه  ،تور داغونه او روڼ سحر)) د چا اثار دي ؟
.161
الف  :موسی شفيق
ب  :قلندر مومند
ج  :محمد دين پژواک
د :مير مهدي شاه
د بديع علم دچا په وخت کې را منځته شو ؟
.162
الف  :سامانيانو
ب  :غزنويان
ج  :عباسيان
د :سلجوقيان
لومړنی کس چې د بديع صنعتونو ته يې کتابي بڼه ورکړه ،څوک و؟
.163
الف  :خليل بن احمد
ب  :ابو مثنی
ج  :عبدالروف بېنوا
د  :عبدهللا بن معتز
په پښتو ژبه کې د ادبي فنونو په هکله لومړنی اثر چا وليکه ؟
.164
الف  :نور احمد شاکر
ب  :سمندر خان
ج  :عبدالحليم اثر
د  :عبدالروف بېنوا
(( روح ادب )) د چا اثر دی ؟
.165
الف  :نور احمد شاکر
ب  :سمندرخان
ج  :عبدالحليم اثر
د  :سيد تسنيم الحق کاکا خيل
الندې کوم اثر سمندر خان سمندر ته اړوند دی ؟
.166
الف  :د ادب مناره
ب  :بديع او بيان
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ج  :پښتو ادب
د  :ادبي فنون
بديع په لغت کې څه ته وايي ؟
.167
الف  :زاړه شي ته وايي.
ب  :د زاړو شيانو له منځه وړلو ته وايي
ج  :نوې ليکنې ته وايي .
د  :نوي شي ته وايي .
(( هغه پوهه ده چې دهغه په واسطه د کالم د ښه والي وجه څرګنديږي )) .کومې پوهې
.168
ته ويي ؟
الف  :بيان
ب  :بديع
ج  :کنايه
د  :استعاره
بديع په څو ډوله صنعتونو وېشل کيږي؟
.169
الف  :څلور
ب  :درې
ج  :دوه
د  :ټول ناسم
(( چې د مسرو يا بيتونو لومړي توري سره يوځای شي ،له هغه څخه نوم،مسره ،بيت
.171
يا کوم جمله جوړه شي )) کوم ادبي صنعت ورته ويل کيږي ؟
الف  :ارثالمثل
ب  :توشېح
ج  :ترصېع
د  :تجاهل العارف
تجنيس څه ته وايي ؟
.171
الف  :چې شاعر په خپل کالم کې داسې کلمې راوړي چې شکل يې يو او معنا يې بېله وي .
ب  :چې شاعر په خپل کالم کې داسې کلمې راوړي چې معنا يې يو او شکل کې يې توپير وي
ج  :چې شاعر په خپل کالم کې داسې کلمې راوړي چې په شکل اومعنا کې سره ورته وي
د  :چې شاعر په خپل کالم کې داسې کلمې راوړي چې نه په شکل او نه په معنا کې سره ورته
وي .
په الندې بيت کې کوم ادبي صنعت کارول شوی ؟
.172

اوردمينې کله مري د زړه له مينې

د وربل مينه که تل د زړه په تل شي

الف  :طباق
ب  :ايهام
ج  :تناسب
د  :تجنيس
تجنيس په څو ډوله دی ؟
.173
ليکوال  :تمهيد (( سيالني((

25Page

الف  :لس ډوله
ب  :اته ډوله
ج  :وه ډوله
د  :څلور ډوله
په الندې بيت کې کوم ډول تجنيس کارول شوی ؟
.174

اشنا مې نشته هللا مې وينې

فراق په ما خوري د زړګي وينې
الف  :تام تجنيس
ب  :ناقص تجنيس
ج  :مرکب تجنيس
د  :مکرر تجنيس
.175

الندې بيت کې کوم ډول تجنيس کارول شوی ؟

په دنيا کې که فايده ترينه وا نه خلې

اخرت کې خو دنيا څه په کار نه ده

الف  :خطي تجنيس
ب  :ناقص تجنيس
ج  :تام تجنيس
د  :مرکب تجنيس
(( چې دمتجانسو کلمو شکل يو او معنا يې بېله وي ،خو په حرکاتو کې توپير ولري)).
.176
کو تجنيس ته ويل کيږي ؟
الف  :زايد
ب  :ناقص
ج  :خطي
د  :ټول ناسم
د الندې بيت تجنيس په نښه کړئ ؟
.177

مينه مينه خو څه مېنه نه ده

چې شوله ړنګه نو ودانه به شي

الف  :تام تجنيس
ب  :مطرف تجنيس
ج  :خطي
د :ناقص
(( چې دمتحانسو کلمو څخه يوه کلمه بسيطه او بله يې مرکبه وي )) کوم ډول تجنيس

.178
دی ؟
الف  :مکرر
ب  :زايد
ج  :ناقض
د  :مرکب
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ځکه اور بل مې په ګوګل دی

ستا پرمخ باندې اوربل دی
.179
کارول شوی؟
الف  :زايد
ب  :خطي
ج  :مرکب
د  :مکرر
الندې بيت کې کوم ډول تجنيس کارول شوی ؟
.181

ستا وصال لکه درياب دی زه ماهی

کوم ډول تجنيس

په هجران دې هر زما دی په مــاهی

الف  :مرکب
ب  :متشابه مرکب
ج  :مفروق مرکب
د  :ټول سم
.181

د الندې بيت تجنيس په نښه کړئ ؟

چې په سترګو څراغ وويني پتنګ

څو ونه مري له ژوندونه وي په تنګ

الف  :مرکب تجنيس
ب  :زايد
ج  :ناقض
د  :مفروق مرکب
(( چې له متجانسو کلمو څخه ديوه سر ،منځ او پای کې يو توری زيات راغلی وي)).
.182
کوم ډول تجنيس دی ؟
الف  :مکرر
ب  :زايد
ج  :ناقص
د  :مطرف
الندې بيت کې کوم ډول تجنيس کارول شوی ؟
.183

خوب له يـــــــاره سره هم د عـــــــاشق نشي

چې يې يار په بل ديار وي څه به خوب کا

الف  :زايد
ب :مطرف
ج  :خطي
د  :مکرر
.184

د الندې بيت تجنيس په ګوته کړئ ؟

نن بلبل دا رنګ په سر د ګلزار زار کړ

ليکوال  :تمهيد (( سيالني((
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الف  :زايد
ب  :مکرر
ج  :خطي
د  :تام
(( چې متجانسې کلمې په يوه توري کې سره توپير ولري  )).کوم ډول تجنيس دی ؟
.185
الف  :خطي
ب  :تام
ج  :ناقص
د  :مطرف
په الندې بيت کې کوم ډول تجنيس کارول شوی ؟
.186

تحول په کايناتو کې ليده شي

ډېر افسون دی که يو قوم پاتې ويده شي

الف  :مطرف
ب  :تام
ج  :زايد
د  :ټول ناسم
(( چې متجانسې کلمې بې له ټکو يو بڼه ولري  )) .کوم ډول تجنيس دی ؟
.187
الف  :زايد
ب  :خطي
ج  :ناقص
د  :تام
الندې بيت کې کوم ډول تجنيس کارول شوی ؟
.188

صداقت مې صدافت نه کړې قادره

په نصيب زما حنان کړې ستا جنان

الف  :خطي
ب  :مکرر
ج  :تام
د  :مزيل
په الندې بيت کې کوم ډو ل ادبي صنعت کارول شوی؟
.189

د دوران له انقالبه ال بقا شي

اعتماد به دانا څه په دا اقبال کال

الف  :ترصيع
ب  :قلب
ج  :توشېح
د  :ټول ناسم
د الندې بيت ادبي صنعت په نښه کړئ ؟
.191

رنګ په رنګ ګالن پيداشي غرو رغو کې

په کې يو نيم د ليال پيکي ته ورشي

الف  :قلب
ب  :قلب بعض
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ج  :قلب کل
د  :قلب مستوي
الندې بيت کې کوم ډول ادبي صنعت کارول شوی ؟
.191

په راحت کې په دولت کې يارۍ ډېرې

په محنت کې په زحمت کې يـارۍ چېرې

الف  :توشېح
ب  :ترصېع
ج  :قلب
د  :ټول ناسم
په الندې بيت کې کوم ادبي صنعت کارول شوی ؟
.192

دا دنيا ده خدای له عشقه پيدا کړې

د ې چمن په دې نسيم ده پرده سپړې

الف  :ترصېع
ب  :توشېح
ج  :تضمين
د  :ايهام
سجع په څو ډوله ده ؟
.193
الف  :دوه ډوله
ب :درې ډوله
ج  :شپږ ډوله
د  :الف اوب
(( خپله ژبه هم کال ده ،هم بال ده )) کوم ډول سجع ده ؟
.194
الف  :متوازنه
ب  :متوازي
ج  :مطرف
د  :ټول ناسم
(( چې د سجعې کلمې دغږونو په شمېر ،وزن او روي کې سره يو شان وي  )).کوم
.195
ډول سجع ده ؟
الف  :مطرف
ب :متوازنه
ج  :متوازي
د  :ب او ج
(( يو ځان شرموي  ،بل قام شرموي )) کوم ډول سجع ده ؟
.196
الف  :متوازي
ب  :متوازنه
ج  :مطرف
د  :ټول ناسم
(( چې کلمې د تورو په شمېر او وزن کې يوشان  ،مګر د روي په تورو کې سره توپير
.197
ولري  )).کوم ډول سجعې ته و يل کيږي؟
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الف  :متوازنه
ب  :مطرف
ج  :متوازي
د  :الف اوب
په الندې بيت کې کوم ډول قلب کارول شوی ؟
.198

مال ميم دخولګۍ را او جم د زلفو

يم لوېدلی په بال کې لکه الم

الف  :قلب کل
ب  :قلب مستوي
ج  :قلب بعض
د  :قلب مجنح
(( ژرنده که دې پالر ده ،هم په وار ده )) د سجعې کوم ډول دی ؟
.199
الف  :مطرف
ب  :متوازي
ج  :متوازنه
د  :مطرف
(( چې د روي په تورو کې سره يوشان،مګر د توروپه شمېر او وزن کې سره توپير
.211
ولري  )).کوم ډول سجع ده ؟
الف  :متوازي
ب  :مطرف
ج  :متوازنه
د  :ټول ناسم
سجع په لغت کې څه ته ويل کيږي؟
.211
الف  :د کوترې مو زون اواز ته ويل کيږي .
ب  :وزن لرونکو جملوته ويل کيږي .
ج  :نا موزون اواز ته ويل کيږي .
د  :ټول سم
حبسيه کوم ډول شعرونو ته ويل کيږي ؟
.212
الف  :دسوز او درد شعرونو ته
ب  :هغه شعرونه چې په زندان کې ويل شوي وي.
ج  :هغه شعرونه چې د چا ستاينه په کې شوي وي .
د  :هغه شعرونه چې د چا غندنه په کې شوي وي .
په کالسيکه دوره کې د حبسيه شعرونو لړۍ د چا له خوا پيل شوه ؟
.213
الف  :خوشحال خان
ب  :اشرف خان
ج  :بهرام خان
د  :ټول سم
الندې شعر د کوم شاعر دی ؟
.214
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ما هاله ماتم د ځان و کړو په وينو

چې اټک وته مې شاه کړه په ژړان شوم

الف  :افضل خان خټک
ب  :اشرف خان
ج  :قادرخان خټک
د  :خوشحال خان
کوم شاعر په خپلو شعرونو کې خپل تخلص (( هجري ،روهي او اکرم )) راوړی ؟
.215
الف  :سکندر خان
ب  :حميد مومند
ج  :کاظم خان شيدا
د  :اشرف خان
اشرف خاه هجري په کوم کال وزېږيده ؟
.216
الف  ۱۰۴۴ :ه .ق
ب  ۱۰۹۲ :ه .
ج  ۱۱۰۶ :ه
د  :ټول ناسم
اشرخان په کوم کال د مغلو له السه ونيول شو؟
.217
الف  ۱۱۰۶ :ه .ق
ب  ۱۰۹۲ :ه
ج  ۱۱۰۹ :ه
د  :الف اوب
د الندې شعر شاعر په نښه کړئ ؟
.218

د ماهي په نس کې پروت لکه يو نس يم

مګر خالص مې په کرم حق تعالی کا

الف  :خوشحا خان
ب  :غني خان
ج  :افضل خان
د  :اشرف خان
سفر نامې ( يون ليکونه )) منظوم وي که منثور ؟
.219
منثور
ب  :منظوم
ج  :مسجع
د  :الف اوب
په پښتو ادبياتو کې د سفرنامې پيل په کومه دوره کې شوی؟
.211
الف  :خورا لرغونې
ب  :لرغونې
ج  :منځنۍ
د  :نوې يا معاصره
په پښتو ژبه کې لومړنۍ سفرنامه چا ليکلې ؟
.211
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الف  :صديق هللا ريښتين
ب  :ميااکبر شاه
ج :عبداالکبرخان اکبر
د :ټول ناسم
په پښتو ژبه کې لومړنۍ سفرنامه د څه شي په نوم وليکل شوه ؟
.212
الف  :د آزادۍ تالش
ب  :د هند سفر
ج  :دروسي ترکستان او افغانستان سفر
د  :ټول ناسم
(( دهند سفر )) د چا سفرنامه ده ؟
.213
الف  :اميرحمزه
ب  :ميا اکبرشاه
ج  :عبداالکبرخان اکبر
د  :ټول ناسم
د النې بيت شاعر په نښه کړئ؟
.214

بندي کړی شېخ رحمکار زيړي بابايم
زه خوړلی اژدها تورې بال يم

زه په بند د اورنګ نه يم چې به خالص شم
په دکن کې پاړو نشته چې مې دم کا
الف  :خوشحال بابا
ب  :ارزانی خويشکی
ج  :حميد بابا
د :اشرف خان

(( سوال اوځواب او مراعات انظير )) د بديع په کومه برخه کې شامل دي ؟
.215
الف  :لفظي
ب  :معنوي
ج  :الف او ب
د  :ټول ناسم
په الندې بيت کې کوم ادبي صنت کارول شوی ؟
.216

په دنيا کې بې زحمته راحت نه وي

وصل و هجر د يار دواړه ورور خور دي
الف  :ارسال المثل
ب  :ارسالمثلين
ج  :طباق
ج  :تناسب
الندې بيت کې کوم ادبي صنعت کارول شوی ؟
.217

خټکی له خټکي نه اخوند اخلي

همسايه له ګاونډي نه پند اخلي

الف  :طباق
ب  :ارسال المثلين
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ج  :تناسب
د :ارسال المثل
طباق په څو ډوله دی ؟
.218
الف  :دوه ډوله
ب  :درې ډوله
ج  :څلور ډوله
د  :ټول ناسم
الندې بيت کې کوم ډول طباق کارول شوی؟
.219

هر سهار سترګې د ګل په اوښکو ډکې

په دا باغ کې بې ژړلو خندا نشته

الف  :نوموال
ب  :ګړوال
ج  :ايجابي
د  :ټول ناسم
په الندې بيت کې کوم ادبي صنعت کارول شوی؟
.221

د مات لوښي اواز کله ثابت خيژي

د هرچا عمل څرګند په خپل ګفتار شي

الف  :ارسال المثل
ب  :ارسال المثلين
ج  :طباق
د  :ګړنه
په الندې بيت کې کوم ډول طباق کارول شوی ؟
.221

ټولول کېښول د زرو ښځې کاندي

ورکول بازل يې خوی خصلت دنرو

الف  :ايجابي
ب  :فعلي
ج  :اسمي
د  :ټول ناسم
لهجه څه ته وايي ؟
.222
الف  :کوم ګروپي توپير چې په ويلو او غږيز سيستم کې ليدل کيږي.
ب  :ژبه يو سيستم دی کوم ډله ييز توپيرونه چې په دغه سيستم کې ليدل کيږي هغه لهجه ده .
ج  :د يوې ژبې بېلو شويو څانګو ته لهجه وايي .
د  :الف او ب
ختيځ پېژندونکو پښتو لهجې په څو ډوله وېشلي دي ؟
.223
الف  :څلور ډوله
ب  :درې ډوله
ج  :دوه ډوله
د  :ټول ناسم
ختيځ پېژندونکو د کومو تورو د توپيرونو په اساس پښتو ژبه په دوو لهجو وېشلې ؟
.224
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(ښ،ږ)
الف :
ب( :ړ،ږ)
ج(:ښ،خ)
د(:ګ،ږ)
پښتو ژبه په لومړي سر کې په کومو برخو وېشل کيږي ؟
.225
الف  :لويديځه او ختيځه
ب  :مرکزي او شمالي
ج  :اصلي او فرعي
د  :الف اوب
اصلي لهجې په څو برخو وېشل کيږي؟
.226
الف  :څلور
ب  :درې
ج  :دوه
د  :شپږ
(( وزيري  ،دخټکو،کاکړۍ  ،د احمدزو او د پکتيا )) لهجې دپښتوژبې کومې لهجې
.227
پورې تړلي دي؟
الف  :اصلي
ب  :فرعي
ج  :شرقي
د  :الف اوب
(( کال په کول او مور په مير بدلول )) دکومې لهجې ځانګړنې دي ؟
.228
الف  :مومن
ب  :پکتيا
ج  :وزيري
د  :وردګو
(( ژوند د زونداو مشر د مسر)) په ډول ويل د کومو لهجو ځانګړنې دي ؟
.229
الف  :کاکړۍ
ب  :احمدزي
ج  :باجوړ
د  :الف او ب
د پکتيا لهجه څه ډول ځانګړنه لري ؟
.231
الف  :ځ په ج سره اړول .
ب  :ش په س اړول .
ج  :ځ په څه اړول .
د  :ژ په ز اړول .
(( غ او ت په ګ او څ )) اړول د کومې لهجې ځانګړنې دي ؟
.231
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الف  :يوسفزو
ب  :مومند
ج  :خوګياڼو
د  :باجوړ
(( و په ی )) بدلول دکومې لهجې ځانکړنه ده ؟
.232
الف  :شينوارو
ب  :خوګياڼو
ج  :باجوړ
د  :ټول ناسم
زېر ( کسره ) په زور ( فتحه )) اړول دکومې لهجې ځانګړنه ده ؟
.233
الف  :خوګياڼو
ب  :پکتيا
ج  :احمدزو
د  :شينوارو
متل او محاوره يا اصطالح څه توپيرلري ؟
.234
الف  :متل يو بشپړ عبارت يا جمله وي،چې مطلب اومفهوم يې پوره وي ،خومحاوره ددې
برعکس وي.
ب  :متل په خپله جمله او عبارت کې واضح وي .په محاوره کې مفهوم واضح نه وي .
ج  :په متل کې موضوع واضع او نوروکلماتو ته اړتيا نه وي .مګر محاور د متل برعکس وي .
د  :ټول سم
په الندې بيت کې کوم ادبي صنعت کارول شوی ؟
.235

وينې سپينې شوې دخلقو لکه اوښکې

خپل اجزا دي له جګره ګرېزان هم

الف  :ارسال المثل
ب  :ارسال المثلين
ج  :ګړنه
د  :تلمېح
الندې بيت د چا دی ؟
.236

سحر ګه وه دنرګس لېمه النده
ما ويل څه دي کښلی ګله ولې ژاړې

څاڅکې څاڅکې يې له تسرګو څڅېده
ده ويل ژوند مې دی يوه خوله خندېده

الف  :زرغونه کالړه
ب  :مېرمېن زينب
ج  :مېرمن سپينه
د  :نازو انا
محمد هوتک پټه خزانه د چا په سپارښتنه تاليف کړ؟
.237
الف  :ميرويس نيکه
ب  :شا محمود
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ج  :شاه حسين
د  :ټول سم
محمد هوتک پټه خزانه په کوم کال تاليف کړ؟
.238
الف  ۱۱۴۷ :ه.ق
ب  ۱۱۴۱ :ه .ق
ج  ۱۱۴۲:ه .ق
د  :ب اوج
حماسې په څو ډوله دي ؟
.239
الف  :شپږ
ب  :څلور
ج  :درې
د  :دوه
په پښتو ژبه کې د حماسو ليکل د چا په دور کې پيل شو؟
.241
الف  :خوشحال خان خټک
ب  :روښانيان
ج  :هوتکو
د  :الف او ب
دهوتکو په دوره کې دېره مهمه حماسه کومه وه ؟
.241
الف  :محمود نامه
ب  :جګړه د محمود افغا اونيول د اصفهان
ج :قصه د برښنا يا خدۍ
د  :ټول ناسم
(( قصه د برېښنا يا خدۍ )) د چا حماسي اثر دی ؟
.242
الف  :ريدي خان
ب  :محمد امين سرپرېکړی
ج  :افضل خان
د  :حافظ نورمحمد
دهوتکيانو ادبي کړنې د پښتو ادبياتو کومې دورې پوره اړه لري ؟
.243
الف  :خورا لرغونې دوره
ب  :لرغونونې دوره
ج  :منځنۍ دوره
د  :معاصره
خالصته الطب او خالصته الفصاحت دچا اثار دي ؟
.244
الف  :پير محمد مياجي
ب  :نصرالدين خان
ج  :مالنورمحمد
د  :ټو ناسم
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(( نافع المسلمين )) دچا اثر دی ؟
.245
الف  :مال نورمحمد غلجي
ب  :سيدال خان ناصر
ج  :داودهوتک
د  :نورمحمد
(( افضل اطرايق او القرايض في رد الروافض )) د چا اثار دي ؟
.246
الف  :بابوجان بابي
ب  :پير محمد مياجي
ج  :مال محمد يونس
د  :ټول ناسم
په الندې بيت کې کوم ادبي صنعت کارول شوی ؟
.247

ستا چشمان به څه نګاه کا په خاکسارو

چې له کبره دې باڼه ګوري اسمان ته

الف  :مراعات النظير
ب  :حسن تعليل
ج  :لف اونشر
د  :مبالغه
(( چې شاعر د کوم وصف لپاره يو مناسب علت راوړي  )).کوم ادبي صنعت دی ؟
.248
الف  :تناسب
ب  :حسن مطلع
ج  :حسن مقطع
د  :حسن تعليل
د الندې بيت ادبي صنعت په نښه کړئ .
.249

زما په باغ کې څوک مېوې ونې اوبه نه مومي وچه بيديـا ده زه پکې خيالي ګلونه لرم
الف  :حسن تعليل
ب  :تناسب
ج  :لف ونشر
د  :ټول ناسم
ژر را پرېوت چې يې ستا ښه بشر وليد
په غرور د حسن لمر وخوت اسمان ته
.251
الف  :لف ونشر
ب  :اغراق
ج  :مبالغه
د  :حسن تعليل
((چې شاعرلومړی څو شيان ذکرکړي اووروسته بياد هغوی پېژندنه وکړي))کوم ادبي
.251
صنعت دی
الف  :مبالغه
ب  :حسن تعليل

ليکوال  :تمهيد (( سيالني((

37Page

ج  :تجاهل العارف
د  :لف ونشر
الندې بيت کې کوم ادبي صنعت کارول شوی؟
.252

چې اساس قبيلوي وي او احساس خانداني وي په اولس يې نظير نه وي په خپلوانو وی زهير
الف  :تجاهل العارف
ب  :غلو
ج :حسن مطلع
د  :لف ونشر
دالندې بيت ادبي صعنت په نښه کړئ ؟
.253

وخت د سپرلي پرما خزان دی

زما په غم کې اسمان او ښکې تويوينه

الف  :تکرار حسن
ب  :لف ونشر
ج  :حسن تعليل
د  :ټول ناسم
دا دکوم ګلرخ له غمه په ګلشن کې دي ګالن په وينو سره لکه سالو کوم ادبي
.254
صنعت دی؟
الف :تجاهل العارف
ب  :حسن مطلع
ج  :تناسب
د  :طباق
د ګلو په مخ وينم که د ښکلو ملغلرې که خولې که شبنمونه کوم ادبي صنعت دی ؟
.255
الف  :تناسب
ب  :طباق
ج  :مراعت النظير
د  :تجاهل العارف

تر تيبوونکی  :تمهيد هللا (( سيالني ))
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