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 صنف دهم پشتو مجموعه سواالت

 د ) جنجال ( جمع بڼه په نښه کړی ؟ .1

 جنجالونه (4 ( جنجاالن3  ( جنجالیانونه2  ( جنجالیان1

 ) پاڅون ( لغت مترادفه بڼه عبارت ده له ؟ .2

 ( منده کړل4 ( ناری وهل3  ( دریدل2   قیام (1

 د یو هیواد ټول اوسیدونکی د هغه هیواد نفوس بلل کیږی د پورتنی جملی ډول په نښه کړی؟ .3

 ( پوښتنی4 خبری (3  ( تعجبی2  ( قسمیه1

دی ( د پورتنی جملی ډول  ی) زمونږ په کورنی نارینه او ښځو ټولو تذکری اخیستل .4

 په نښه کړی ؟

 ( پوښتنی4 ( تعجبی3  خبری (2  ( قسمیه1

 دی جملی ته څه ویل کیږی ؟( څه غرپناه  –څه ورپنا )  .5

 ( منثور متل4 ( محاوره3  ( اصطالح2  منظوم متل (1

 الندی متل د شکل له مخی ونوموی: ) خپله السه ، ګله السه ( ؟ .6

 ( محاوره ده4 منثور متل دی( 3 ( نابشپړه جمله ده2 منظوم متل دی (1

 جملی ته څه ویل کیږی ؟ ( ناستی دې په څه دی دی –چې تګ دې په غره دی )  .7

 ( منثور متل4 ( محاوره3  ( اصطالح2  منظوم متل (1

 د ) اړودوړ ( لغت سمه معنا په نښه کړی ؟ .8

 ( غوره کول4 ( ابدات3  اغتشاش (2  ( ضرورتم1

 ؟ د پښتو لرغونی دوره د کوم شاعر د تر السه شوی شعر څخه پیل کیږی .9

 ( غرغښت4 ( سروانی3  امیر کړوړ (2  ( رحمن بابا1

 د ) امتیاز ( لغت سمه معنی عبارت ده له ؟ .10

 ( ګڼه4 غوره والی (3  ( غورمال2  ( غیرت1

 انسان تر ګل نازک ترکانی سخت دی ؟ .11

 ( توشیح4  ( غلو3  ( المربع2  طباق (1
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هر آغاز د انجام زیری هر  د مستی مطرب سور کنی د ورک نومی ماتم  .12

ژوندون د مرګ آغاز دی په پورتنی بیت کی کوم ډول معنوی ادبی صنعت ادبی 

 موجود دی په نښه یی کړی ؟

 ( المربع4 ( تضمین3  ( توشیح2  طباق (1

هغه ادبی صنعت چی یو څوک یو مطلب یو ځل څرګند کړی او بیا وروستی  .13

خپله خبره باطله کړی اوله خپل جمله یا نیم بیتی کی یو خاص غرض لپاره 

 ړځی د دغه شان ادبی صنعت نوم په نښه کړی ؟ګمطلب څخه و

 ( حسن تعلیل4 رجوع (3 عت النظیر ( مرا2  ( لف و نشر1

یا بخت دی دمغلو زما څه عقل  ) که ښه وایم وچانه هم یی بدنښی په زړه کی  .14

خوشحال خان  دا کل واړه پیری دی چی می کار درهم بر هم دی ( د کم دی 

 خټک د دی شعر صنعت په نښه کړی ؟

 رجوع (4مراعات النظیر( 3  ( لف و نشر2  ( حسن تعلیل1

 د عبدالرحمن پژواک د زوکړی کال په نښه کړی ؟ .15

 ه.ش 997( 4 ه.ش 1297 (3 ه.شش 1197( 2  ه.ش 1087( 1

 دی جملی ته څه ویل کیږی ؟( دنیا نولس ده چا هم نه ده شل کړی )  .16

 ( اصطالح4 ( منظوم متل3  منثور متل (2  ( محاوره1

 جملی ته څه ویل کیږی ؟( دی دښو غوښو ښه ښو روا دی )  .17

 ( اصطالح4 ( محاوره3  ( منظوم متل2  منثور متل  (1

 دی ته څه ډول جمله ویل کیږی ؟ ( الره لری ییپر سر دی که غر لوړ)  .18

 ( منظوم متل4 ( محاوره3  منثور متل (2  ( اصطالح1

 د پورتنی جملی ډول په نښه کړی ؟د نشه یې توکو یو زیان دا دی چې د زړه تکان زیاتوي .  .19

 ( قسمیه4 ( تعجبي3  ( پوښتنی2  خبري( 1

 ( د پورتنی جملي ډول په نښه کړی ؟ ) او هو! چلم هم څکې .20

 ( قسمیه4 ( پوښتنی3  ( خبری2  تعجبی( 1
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صنعت چی شاعر پخپل شعر کی یوې تاریخی پیښی حکایت کړی وی  هغه ادبی  .21

 په کوم نوم یادیږی؟ 

 تلمیح (4 رجوع (3  تجنیس (2  طباق (1

 د ) بهیر ( لغت سمه معنی؟ .22

 رڼی (4  سیند (3  جریان (2  خبریال (1

 د امیر کروړ د پاچاهی معلوم کال په نښه کړی؟ .23

 ه.ق 339(4 ه.ق 139(3  ه.ق 239(2  ه.ق 39(1

هللا می وینی ( په پورته بیت  اشنا مې نشته - ) فراق په ما خوری د زړګی وینی .24

 کی کارول شوی تجنیس په نښه کړی؟

 ( زاید تجنیس4 ناقص تجنیس( 3  تام تجنیس (2 ( مرفوع تجنیس1

 . هغه کلمه په نښه کړی؟ په لغت کی غوره او نیکی ستاینی ته وایی .25

 ( عافیت4  نعت (3  ( صحت2  ( نظم 1

 و کال په نښه کړی؟لعبدالرحمن بابا د زیږید .26

  ه.ق 1000 (4 ه.ق 1142( 3  ه.ق 1042 (2  ه.ق 1242( 1

 سمه معنی په نښه کړی؟ د ) محروم ( لغت .27

 ( تمنا4 ( بی واک3  بی برخی (2  ( برخمن1

 د ) کړاو ( معنا په نښه کړی؟ .28

 ( مختلف4  ( آرام3  تکلیف (2  ( کرارول1

 ویشل کیږی؟ نوډولوترکیبونه په کومو  .29

 ( قیدی4سم دی  2او  1 (3   ( فعلی2  ( اسمی1

 د سید شمس الدین مجروح، شاعره خور په نښه کړی؟ .30

 ( رابعه4 میرمن حمیده (3  ( حلیمه ختک2  ( نیک بخته1

 له بیالبیلو غږونو څخه جوړه ده؟ .31

 ( الس4  ژبه (3  ( خوله2  ږ( غو1
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 د مړاوی کلیمی ته ویالی شو؟ .32

 صفت (4  ( اسم3   ( قید2  ( ادات 1

 د کوم کال وروسته تذکرة االولیا لیکل شوی دی؟ .33

 ه.ش 712( 4 ه.ش 182( 3  ه.ش 512( 2  ه.ش 612 (1

  پالر نوم په نښه کړی؟د عبدالرحمن بابا د  .34

 بهادر خان (4 ملک اکوړی( 3 خان عبدالستار (2  عبدهللا (1

 نښه کړی؟هغه کس چی د فخر افغان په لقب ویاړل شوی په  .35

 ( تول سم دی4 ( اجمل ختک3 ( حمزه شینواری2 عبدالغفار خان (1

 د ) ماڼۍ ( معنا په نښه کړی؟ .36

 قصر (4 ( خونه3   ( اتاق2  ( کوته1

 لومړۍ لویه جرګه چی په کوکران کی جوړه شوه کال یی په نښه کړی؟ .37

 ه.ق 1305( 4 ه.ق 1205( 3  ه.ق 1105( 2  ه.ق 1005( 1

 څو ډوله دی؟ادبی صنعتونه په  .38

 ( یوه4 ( څلور3   دوه (2  ( درې1

 وړتیا لری، څه ډول جمله ده؟  ډیرهز موږ ښوونکی  .39

 ( ټینګار4 ( تعجبی3  ( قسمیه2  خبری (1

 ؟د ) ویرنه ( معنا په نښه کړی .40

 ویریدل (4  ژړل (3  مرثیه (2  افتخار (1

 ینه ( معنا په نښه کړی؟د ) مع .41

 پالوی( 4 ټاکلۍ (3   ( کتنه2  ( اتکل1

 د ) ستاینه ( لغت ضد معنا؟ .42

 غندنه (4 ( صفت3   ( ثنا 2  ( ښندنه1

 ی د وینا ښکال په کلمو پوري اړه لړي په نښه کړی؟چهغه صنایع  .43

 لفظی صنایع (4 معنوی صنایع( 3   ( نثر2  ( نظم 1
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 ) څه وخت راغلی؟ ( څه ډول جمله ده؟ .44

 ( دعاییه4 قسمیه (3  پوښتنی( 2  امریه( 1

دا څه بلبل دا څه زغن دی  دا څه ګل  -یار دا څه جانان دا څه اغیار دی  ) دا څه  .45

 ( په پورته بیت کی کوم صنعت کارول شوی دی؟

 ( رجوع4 ( تلمیح3 خبری مرتب لف و نشر( 2 مرتب لف و نشر( 1

زیروتی نمر دی چی لیده شی نیم  یا  -) دا دلبر مخ دی چی له شاله نیم لیده شی   .46

 ه بیت کی دغه الندی صنعت لیدل کیږی؟له غره ( په پورت

 ( رجوع4 عکس او تبدیل( 3 عارفانه تجاهل (2  ( طباق1

 ؟کړید ) ګنه ګونه ( معنا په نښه  .47

 دی ( ټول سم4 بیروبار (3  ( سر بیره2  ( سرګردانه1

په الندی جمله کی د ارتباط توری، په نښه کړی؟  ) زمونږ په وینا او عمل کی  .48

   یووالی راولی (

 ( راولی4  ( عمل3   په  (2  زمونږ (1

 هغه کارته وایی چی بل څوک ورڅخه عاجز وی په نښه کړی؟ .49

 ( سنګار4 ارکش( خ3  ( عجز2  اعجاز (1

 په کوم کال د زرغونی کاکړ د زوکړی اټکل شوی په نښه کړی؟ .50

 یو هیڅ( 4 ه.ق 1311( 3  ه.ق 1211( 2  ه.ق 1375( 1

 او بالغت په باره کی لیکل شوی دی؟کوم کتاب د عربی اشعارو د  فصاحت  .51

 سالو وږمه (4 ( تاریخ نوری3  ( تذکرة االولیا2 ( لرغونی پښتانه1

 و ډوله ده؟خبر په څ .52

 ( څلور4  ( دری3   دوه (2   ( یوه1

 هغه شعر چی له دوو څخه زیاتی قافیی ولری د صنعت نوم یی په نښه کړی؟ .53

 ذوالقوافی (4 ( المربع3  ( تجنیس2  ( ترصیح1

 . ه نښه کړیپڅه ډول جمله ده (  درس ولوله)  .54

 ( تعجبی4 امریه (3  ( خبری2  ( پوښتنی1
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 د جملی هغه برخه ده چی د مبتدا حال څرګندوی؟ .55

 ( هیڅ یو4 مرکب( 3   ( ساده2  خبر( 1

 خاص نوم په نښه کړی؟ .56

 ( ټول سم دی4  ( قلم3 زرغونه کاکړه (2  کال (1

 ) تیکی ( څه معنا لری؟ .57

 پوښ (4 ( ځوان3   ( ټک2  ( څادر1

 کوی؟ ویه په دی ډول جمله کی د یو څیزه حال او کیفیت بیان او څرګند .58

 ( هیڅ یو4 سم دی 2او  1( 3  نا خبری( 2  خبری( 1

 د کلمو د بیال بیلو ډولونو له یو ځای کیدو جوړیږی؟ .59

 ( توری4 ( ادات 3   ( کلمه2  جمله (1

 د ) عطف ادات ( عبارت دی له؟ .60

 ټول سم دی (4  ( یا3   ( که2   ( او1

 د میرمن حمیدی د زوکړی کال په نښه کړی؟ .61

 ه.ش 997( 4 ه.ش 1097( 3  ه.ش 1297 (2  ه.ش 1179( 1

 د ) انتباه ( مترادف کلیمه؟ .62

 هیڅ یو( 4 مشبوع( 3  ( تیروته2  مشابه( 1

 د خوشحال خان خټک د مړینی کال په نښه کړی؟ .63

 ه.ق 1300( 4 ه.ق 1200( 3  ه.ق 1000( 2  ه.ق 1100 (1

 د ) لړۍ ( معنی په نښه کړی؟ .64

 بهیر (4 ( ستومانه3   ( بړی2  ( کړی1

 عبدالرحمن پژواک په دی کال کی سترګی نړی ته وغړولی؟ .65

 ه.ش 997 (4 ه.ش 1097 (3  ه.ش 1197 (2  ه.ش 1297 (1

 د امیر امان هللا خان په وخت سو لویی جرګه جوړی شوی په نښه یی کړی؟ .66

 ( یو4  ( دری3   دوه( 2  څلور (1
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 په کوم لویه جرګه کی احمد شاه بابا د ملی مشر او واکمن په توګه وټاکل شو؟  .67

    ( کوکران2    ( د مانجی جرګه1

 ( لغمان جرګه4  مزار شیر سرخ لویه جرګه  د (3

 د رحمن بابا د پښتو ادب کومی دوری پوری اړه لری؟ .68

 ( معاصره4 کالسیکه( 3  اوسنی( 2  لرغونی( 1

 په نښه کړی؟فعل  .69

 ( کوټلی4  ( دوه3  ورمخ (2  ( قهرمان1

نزاکت او لطافت لپاره شاعر خپل ځان په یو شی ناخبره واچوی په داسی  د کله چی یو .70

 حال کی چی ښه پری خبر او ور معلوم وی دغه ډول صنعت په کوم نوم یادیږی؟

 ( طباق4 عارفانه تجاهل (3  ( عکس العمل2  رجوع (1

 په نښه یی کړی؟ده د بد رنګ کلمه څه ډول کلمه  .71

 (هیڅ یو4 صفت (3   ( اسم2  ( فعل1

 د ) پیرزوینه ( سمه معنا په نښه کړی؟ .72

 پخالینه (4 لورینه (3  ( بریالیتوب2  ( غوښتنه1

 ) کچه ( لغت سمه معنا؟ د .73

 سطحه (4 ( خوند3  ( مزرعه2  ( غرمه1

 ) ارمان چی راغلی وی! ( څه ډول جمله ده؟ .74

 (پوښتنی4 ( تعجبی3  ( امریه2  تمنایی (1

 د ) یرغل ( سمه معنا په نښه کړی؟ .75

 (هیڅ یو4 ( شورماشور3  تیری (2  ( غلمغال1

 د ) نادودی ( معنی په نښه کړی؟ .76

 ( ټول سم دی4 ( بی ډوله3  ( ناقراره2  زور زیاتی (1

دی ( د چی هیڅ عدل انصاف نلری ظالم   -) نښانه د خدای د قهر بد حاکم دی   .77

 پورته بیت شاعر په نښه کړی؟

 بیت نیکه (4 ( حمید مومند3 ایزید روښان( ب2 عبدالقادر خان ختک( 1
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 بایزید روښان په کوم کال کی زیږیدلی دی؟ .78

 ه.ق 1126( 4 ه.ق 926 (3  ه.ق 1026( 2  ه.ق 826 (1

 ( څه ډول جمله ده په نښه کړی؟ههللا دی مل ش ځه)  .79

 ( امریه4 دعاییه (3  ( قسمیه2  ( ټینګاری1

 . ؟ په نښه کړی ) لمر راخوت نړی رڼا شوه ( څه ډول جمله ده .80

 مرکبه (4 ( هیڅ یو3  ( امریه2  ( ساده1

 د ) کمزوری ( کلمه څه ډول نوم دی؟ .81

 ( فعل4 سم دی 2او  1 (3  ( ستاینوم2  ( صفت1

 د ) هڅول ( معنی په نښه کړی؟ .82

 زمولول( 4 ( هیرول3  ا کول( دع2  تشویقول (1

 د ) واک ( کلمه معنی په نښه کړی؟  .83

 ( هلک4 ( پالک3   صالحیت( 2  ( کلک1

د جرمنی د تبونګین پوهنتون د کتابتون د خطی نسخو په مجموعه کی د پښتو کوم  .84

 اثر خوندی دی؟

 ( کومر جان4مخزن االسالم( 3  خیر البیان( 2  بیاض (1

 میرمن وه په نښه کړی؟ضله الګړیو پاچا صاحب لور چی ادبیه، عالمه او فد تیر  .85

 میرمن حمیده (4 میرمن زرغونه( 3  ( بی بی حلیمه2  نازو انا (1

 د ابو محمد هاشم ابن الزید السروانی د زوکړی نیته په نښه کړی؟ .86

 (هیڅ یو4 ه.ق 223 (3  ه.ق 323( 2  ه.ق 423( 1

 د ) برخلیک ( لغت سمه معنی په نښه کړی؟ .87

 سرنوشت( 4 انتقاد( 3  ( ګلکار2  ( عاجز1

 ورکړه ده چی د وګړو تر منځ د پوهولو وسیله ګڼل کیږی؟ خدای )ج( .88

 ( اشاری4 ( متنونه3  ( کیک2  ژبه (1

 د ) موافق ( معنی په نښه کړی؟ .89

 ټول سم دی (4 برابر (3  ( مراقبت2  ( ماتم1



  

9 
 

 ) پیر روښان ( د پښتو ادب کومی ادبی دوری پوری اړه لری؟ .90

 ( اوسنی دوری4 معاصر دوری( 3 منځنی دوری( 2 ( لرغونی دوری1

 ستاینوم په نښه کړی؟ .91

 ( ونه4  ( روغ3  ( منګی2  ښکلی 2)

 د) ګالل ( معنی په نښه کړی؟  .92

 ( څنګول4 تیرول (3   ( پالل2  ( خوړل1

 و دوله ده ؟خبر د جوړښت له مخی په څ .93

 ( هیڅ یو4 سم دی 2او  1 (3  ( مرکب2  ( ساده1

 کی مالګه کولو ته وایی په نښه کړی؟هغه کلمه چی په لغت  .94

 ( تجنیس4 ( رجوع3  تلمیح (2  ( طباق1

 د بایزید روښان مخالف پښتون په نښه کړی؟ .95

  نا عبدالقدوس( موال2   ( موالنا عبدالقادر1

 اخوند درویزه (4   ( عبدالشکور 3

 تو له کوم قوم څخه و په نښه کړی؟ښبایزید روښان د پ .96

 ( دوړ4 مومند( 3  ( وزیر2  اورمړ (1

هغه صنعت چی شاعر یو بیت په څو برخو ویشی هره برخه یی د بلی په مقابل  .97

 کی داسی راوړی چی په وزن سره برابروی په نښه کړی؟

 ( قلب4 ترصیع (3  ( تضمین2  ( المربع1

 او شکل له مخی په کومو ډولونو ویشل کیږی؟ مناجمله د م .98

 (هیڅ یو4 سم دی 2او  1 (3  ( مرکبه2  ( ساده1

 د ) تندی ( مترادف کلمه په نشه کړی؟ .99

 ( ګوټه4  ټنډه (3  ( غاښ2  ( پښه1

 د ) بشپړ ( لغت ضد معنا؟ .100

 بشپړول (4 نیمګړی (3  ( مکمل2  ( پوره1
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 د ) حمد ( لغوی معنا؟ .101

 ټول سم دی( 4 ( ستاینه3  ( صفت2   ( ثنا1

 له هغه څخه د کلمو بیالبیل ډولونه جوړیږی؟ .102

 غږونه( 4 ( متنونه3   ( ژبه2  ( کیک1

څوک نبیان څوک مرسالن دی ( د پورته بیت  -) ترلک زیات پیغمبران دی  .103

 ویناوال په نښه کړی؟

 ( حمید مومند4 بیت نیکه (3 ( بایزید روښان2 خوشحال خان ختک (1

 د ) افضل ( معنا په نښه کړی؟ .104

 ( بیکاره4 غوره (3  ( بوښت2  ( کمال1

چی ګډ تاریخ، فرهنګ، دودونه او ملی ویاړونه د یوی جغرافیایی اسټوګن خلک  .105

 ولری په کوم نوم یادیږی؟

 ( ګرو4  ( قوم3   ملت( 2  ( نژاد1

 د جملی اساسی برخی څو دی؟ .106

 دوه (4  ( دری3  ( څلور2  ( پنځه1

 د شهباز خان خټک د کړوسی نوم په نښه کړی؟ .107

 خټکافضل خان  (4  کاظم خان شیدا( 3 ف خان هجری( اشر2  ( علی خان1

د پښتو ادب د منځنی یا کالسیکی دوری د هغه کتاب نوم په نښه کړی چی په  .108

 پښتو، دری، عربی او هندی ژبو لیکل شوی دی؟

 ( غرغښت نامه4 ( پټه خزانه3 ( مخزن االسالم2  خیرالبیان (1

 هغه پاتی په میروشی ( څه ډول متل دی؟  -) چی په تمه د سپروشی    .109

 (هیڅ یو4 سم دی 2او  1( 3  ( منثور2  منظوم (1

 دورو ویشل شوی دی؟  څوادبی تاریخ په  پښتود  .110

 پنځه( 4 څلور( 3   دری (2  ( دوه1

 ادب تاریخ کومی دوری پوری اړه لری؟ پښتو( د  تذکرة االولیا ) .111

 غلط دی ټول( 4 معاصر دوره( 3 ( کالسیکه دوره2 لرغونی دوره (1
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 ( لغت سمه معنا؟هڅه  ) د .112

 هوښیار( 4  ( الیق3  ( سرعت2  کوښښ (1

 ؟نښه کړی( مترادف په  کرکیله د ) .113

 یو هیڅ( 4 ( خیاطی3  ( نجاری2  بزرګی (1

 ( لغت سمه معنا؟ پلی د ) .114

 ( بیل4 ( طرف3   ( پلو2  تطبیق (1

 ډول جمله ده؟ څهاحمد راغلی،  .115

 ی هیڅ(4  ساده (3  ( امریه2  ( مرکبه 1

 سجع نثر کوم کتاب لیکلی دی؟مآخوند درویزه په  .116

 خزانه پټه( 4 ( دسالووږمه3 مخزن االسالم (2  ( خیرالبیان1

 ؟په نښه کړیبابونه لری  څوخیرالبیان تول  .117

 څلویښت (4 پینځوس( 3  ( دیرش2  ( شل1

(  د عاشق په زړه یوه نرمه هوا راغله  -مرغه د خط په برو والوت   ښایستد  ) .118

 .نښه کړیکارول شوی؟ په  صنعتپه پورتنی بیت کی کوم 

 لف او نشر( 4 طباق (3 ( عکس او تبدیل2 مراعات النظیر (1

 ( لغت سمه معنی؟ روڼ د ) .119

 روښنای (4 روښانول( 3  کول روښانه( 2  ( رنول1

 ؟نښه کړی( معنی په  واک د ) .120

 ( کامل4 اختیار (3  ( درک2  ( ورک1

 ؟نښه کړی( لغت سمه معنا په  مهال د ) .121

 یو هیڅ( 4  ( نهار3  وخت (2  مازیګر( 1

 د خیرالبیان په مقابل کی کوم کتاب لیکل شوی دی؟ .122

 ( فرخنامه4 رعیعیت( ش3 مخزن االسالم (2  معرفت (1

 و؟ څوکرهبر او مشر  غورځنګ( ملی اصطالحی خدمتګار خدای  د ) .123

 اجمل خان ختک( 4 غنی خان غنی (3 ( سمندر خان سمندر2 فخر افغان پاچا خان (1
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 د )اتل( لغت سمه معنا په نښه کړی؟ .124

 تکړه (4 زړور (3  ټول سم دی (2  قهرمان (1

 –د اختر په ورځ سهار  –چی له شاتو هم خوږه ده  –)اوریدلي مي قصه ده  .125

 بایزید چی ورویدار( شاعر یی په نښه کړی؟

 بی بی رابعه  (4 بی بی زینب (3 زرغونه کاکړ (2  نازو انا (1

 )احمد شاه بابا( څه ډول نوم دی؟  .126

 ستاینوم  (4 خاص نوم (3  عام نوم (2  شمیر نوم (1

 د )اتل( معنا په نښه کړی؟ .127

 فرمان (4 قهرمان (3  کوټلی (2  وتلی (1

 په الندی جمله کی د ارتباط توری په نښه کړی )زمونږ کور په کلی کی دی(؟ .128

 راولی  (4 زمونږ (3   په (2  عمل (1

 سمه جمله په نښه کړی؟ .129

  یی چیرته روان غمیه؟  (2   روان یی غمیه چیرته (1

 چیرته روان یی غمیه؟ (4   غمیه چیرته روان یی؟ (3

)زلفی په مخ کړه خم په خم    کینه و ماته مخ په مخ( په پورته بیت کی څه ډول   .130

 صنعت کارول شوی دی؟

 قلب مستوی  (4 قلب بعض (3  تلمیخ (2  قلب کل (1

 هغه نوم چی په عام ډول شیان نوموی په نښه کړی؟ .131

 خاص نوم  (4 جمع نوم (3  عام نوم (2  شمیر نوم (1

 کاظم خان شیدا د چا زوی دی؟ .132

 افضل خان خټک  (4 علی خان (3 اشرف خان حجری (2 خوشحال خان خټک (1

 د ادبی صنعتونو ډولونه په نښه کړی؟ .133

 معنوی صنایع  (4  بیان (3 لفظی صنایع (2 لفظی او معنوی صنایع (1

 څخه دی؟)او( له څه ډول اداتو  .134

 عطف  (4 اضافت (3  ارتباطی (2  تشبیهی (1
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 په الندی نوموکی مفرد نوم په نښه کړی؟ .135

 غر  (4 ګلونه (3  ګالن (2  غرونه (1

 د خوشحال خټک د پالر نوم په نښه کړی؟ .136

 داود خان  (4 سدو خان (3  شهباز خان (2  یحی خان (1

دلمر په شغلو کسی( په دواړه کسی ملک  –)بی دیار له مخی نه ویدم چه کسی  .137

 پورته بیت کوم صنعت راغلی دی په نښه کړی؟

 لف و نشر  (4 طباق (3  تجنیس (2  تلمیخ (1

 قلم څه ډول نوم دی؟ .138

 معنی نوم  (4 خاص نوم (3  شمیر نوم (2  عام نوم (1

 د عبدالقادر خان خټک زوکړی کال په نښه کړی؟ .139

 هـ ق 1945( 4 هـ ق 1010( 3  هـ ق 1063 (2 هـ ق 1050 (1

)نه تل بهار وی نه تل خزان وی     هستی نیستی شی نیستی هستی شی( د  .140

 پورته بیت معنوی ښایست په نښه کړی؟

 تضمین  (4 توشیح (3  تجنیس (2  طباق (1

 د )اغیزناک( لغت سمه معنی عبارت ده له؟ .141

 اغیز  (4  آغاز( 3 تأثیر لرونکی (2  پیل (1

ولسی او ملی مسایلو د حل او ، ځانګړو قومیهغی غونډی ته ویل کیږی چی د  .142

 څیړولو لپاره جوړیږی؟

 جلسه  (4  میله (3  جرګه (2  مرکه (1

 په الندی کلیمو کی فعل په نښه کړی؟ .143

 کاږه  (4 ریښتینی (3  پورته (2  غوړول (1

 د )د ښوونکی الس( په دی عبارت کی څه ډول ادات راغلی؟ .144

 عطف  (4 اضافت (3  ملکی (2  تشبیهی (1

 ژبی لومړنی نثر لیکونکی څه نومیږی؟د پښتو  .145

 پیر روښان (4 ابو محمد هاشم (3  ګل پاچا الفت (2 محمد داود هوتک (1



  

14 
 

 د کلیمو د بیالبیلو ډلونه له یو ځای کیدو څخه شی جوریږی؟ .146

 کلیمه (4 جمله (3  توری (2  ادات (1

 د )ډیر( ضد کلیمه په نښه کړی؟ .147

 منځنی اندازه  (4  لږ (3  زیات (2  څه نا څه (1

په ژبه کی هغه خوږی خبری یا لنډی ویناوی دی چی د ټولنیز په لړکی رامنځته  .148

 شوی وی په نښه کړی؟

 اصطالحات  (4 مجاوری (3  ګړنی (2  متلونه (1

 االولیا لیکل شوی دی؟ة د کوم کال وروسته تذکر .149

  هـ ق 712( 4 هـ ق 182( 3  هـ ق 512 (2  هـ ق 612 (1

 په مقابل کی کوم کتاب لیکل شوی دی؟لبیان د خیر ا .150

 شریعت (4 مخزن االسالم (3  معرفت (2  فرحنامه (1

چی هیڅ انصاف نلری ظالم دی( د پورته  –)نښانه د خدای د قمر ید حاکم دی   .151

 بیت شاعر په نښه کړی؟

 بیټ نیکه  (4 بایزید روښان (3 عبدالقادر خان خټک (2 حمید مومند (1

څوک نبیان څوک مرسالن دی( د پورته بیت  –پیغمبران دی )تر لک زیاد  .152

 ویناوال په نښه کړی؟

 حمید مومند  (4 بیټ نیکه (3 بایزید روښان (2 خوشحال خان خټک (1

 امیر حمزه شینواری چیرته خاورو ته وسپارل شوی دی؟ .153

 اټک  (4 لنګر کوت (3   اټغر (2  لواړګی (1

 د )فکر( لغوی معنی په نښه کړی؟ .154

 هاند  (4 ذهنی بوختیا (3  ټول سم دی (2  هڅه (1

 االولیا اثر چا لیکلی دی؟ة تذکر .155

 سلیمان الیق (4 اخوند درویزه (3  سلیمان ماکو (2 پیر روشان (1

 د جملی هغه برخه ده چی د مبتدا حال څرګندوی؟ .156

 خبر  (4 مرکب (3  هیڅ یو (2  ساده (1
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 په نښه کړی؟ته وایی کولو هغه کلیمه چی په لغت کی مالګه  .157

 طباق  (4 تجنیس (3  رجوع (2  تلمیخ (1

 د سعدی بوستان چا په پښتو ژباړلی؟ .158

 رحمان بابا  (4 نازو انا (3 زرغونه کاکړ (2  شیدا (1

 د )لوبغاړی( لغت سمه معنی؟ .159

 ستدیوم  (4 جمنازیوم (3 لوبی کوونکی (2  لوبی (1

 )خیرالبیان( د چا اثر دی؟ .160

 مال نعمت هللا  (4 پیرروښان (3  نورالدین (2  یونس (1

 د )نغښتی( لغت مترادفه کلیمه په نښه کړی؟ .161

 پیچلی  (4 ناغه شوی (3  په غاړه (2  ترغاړه (1

د عاشق په زړه یوه نرمه هوا راغله( په  –)د ښایست مرغه د خط به پرو والوت  .162

 دی بیت کی راغلی صنعت په نښه کړی؟

 لف او نشر  (4 تبدیلعکس او  (3 مراعات النظیر (2  طباق (1

 د )برخلیک( لغت سمه معنا په نښه کړی؟ .163

 عاجز  (4 ګد کار (3  سرنوشت (2  انتقاد (1

 )په دود( له څه ډول اداتو دی؟  .164

 اضافت  (4 عطف (3  ارتباطی (2  تشبیهی (1

 د )اړتیا( لغت مترادف کلیمه په نښه کړی؟ .165

 ټول سم دی  (4  نیاز (3  حاجت (2  ضرورت (1

صنعت دی چی د شعر په یو بیت کی دری یا زیاتی داسی کلیمی  هغه ادبی .166

راشی چی په لیک او لوست کی ټولی سره یوسی او یا سره ورته او په معنا کی 

 سره بیلی وی؟

 ترصیح  (4 تجنیس (3   قلب (2  تضمین (1

 په الندی کلیمو کی یوازی هغه کلیمه په نښه کړی چی په جمله فعل واقع کیږی؟ .167

 هره ورځ  (4 ولولی (3   تاسو (2  ژر ژر (1



  

16 
 

 د حمزه شینواری له آثارو څخه دی؟ .168

 د خیبر وږمی (4 ژوند او یون (3 تجلیات محمدیه (2 د غیرت چیغه (1

 د دوو او یا زیاتو خپلواکو کلیمو تولګه ده چی برخی یی یو د بل ګرامری اړیکی لری؟ .169

 ژبه  (4 نحوه (3   لیک (2  ترکیب (1

 چی د لسمی هجری پیړی په اوږد کی لیکل شوی دی په نښه کړی؟هغه نثری کتابونه  .170

  پښتانی شعرا( تذکرة االولیا او 2   ، خیرالبیانمخزن االسالم (1

 ټکور ، سالو وږمه (4    پټه خزانه، بوستان (3

 د )سالو وږمه( لیکوال څوک دی؟ .171

 هیڅ یو  (4 شیخ حمید (3ابو محمد هاشم سروانی (2  شیخ متی (1

 ادات په څو ډولونو پیژندل شوی دی؟پښتو  .172

 پنځه  (4  دری (3   دوه (2  څلور (1

 هغه کلیمه چی ده سرچپه کولو په معنی ده په نښه کړی؟ .173

 قتلب  (4 تضمین (3   قلب (2  آسمان (1

 د )روغ( کلیمی ګرامری نوم په نښه کړی؟ .174

 ضمیر دی  (4 اسم دی (3  فعل دی  (2  صفت دی (1

 پر څو ډول دی؟ فعل د زمانی په لحاظ .175

1) 6   2 )4   3 )5  4) 3  

 پیر زوینه( لغت سمه معنا په نښه کړی؟د ) .176

 بریالیتوب (4 پخالینه (3  لورینه (2  غوښتنه (1

 څه ډول جمله ده؟  ( کاشکی والړ شم! ) .177

 تمنایی  (4 ټینګاری (3  پوښتنی (2  تعجبی (1

 د )بیلګه( لغت سمه معنی په نښه کړی؟ .178

 نمونه  (4 بیلتون (3  بیلول (2  نوم (1

 هغه نوم چی یو څیز نوموی په نښه کړی؟ .179

 جمع نوم  (4 مفرد نوم (3  عام نوم (2  شمیر نوم (1
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 هغه کلیمه چی د فعل د پیښیدو څرنګوالی ښیی په نښه کړی؟ .180

 فعل  (4  قید (3   اسم (2  ضمیر (1

 په نښه کړی؟، د پښتو ادبیاتو لومړی دوری ته کوم نوم ورکړ شوی دی .181

 معاصره دوره  (4 کالسیک دوره (3 لرغونی دوره (2 منځنی دور (1

 د نظم او نثر کوم یوه تاریخ په پښتو ژبه کی لرغونی دی؟  .182

 سجع  (4  نثر (3   شعر (2  نظم (1

 د )جرګه مار( لغت سمه معنا عبارت ده له؟ .183

 جرګه کونکۍ (4جرګه کونکئ  (3 جرګه ماتونکی (2 جرګه کونکی (1

 ډول اداتو خڅه دی؟ )غوندی( له څه .184

 تشبیهی (4 عطف (3  ارتباطی (2  اضافت (1

 د پښتو ژبی لومړی زوړ بشپړ ترالسه شوی کتاب په نښه کړی؟ .185

 خیرالبیان  (4 دستار نامه (3  سالو وږمه (2 غرغښت نامه (1

 د پښتو ادبیاتو لومړی نثری بیلګه په څه نامه یادیږی؟ .186

 بوستان (4 االولیاة تذکر (3 مخزن االسالم (2  تذکره (1

 )څه وقت راغلی ؟( څه ډول جمله ده؟ .187

 دعاییه  (4 قسمیه (3  پوښتنی (2  امریه (1

 د پښتو ژبی لومړی نثر کتاب څه نومیږی؟ .188

 کلیله و دمنه (4 مخزن االسالم (3  سالو وږمه (2  خیرالبیان (1

 دستار نامه د کوم لیکوال اثر دی؟ .189

 الفت (4 کروړ (3  رحمن بابا (2 خوشحال خان خټک (1

 آریانانو څو ډوله جرګی لرلی نومونه یی په نښه کړی؟ .190

 ویدا  –اوستا  (4  سبها (3 سیمتی او سبها (2  سیمتی (1

 د پښتو نثری آثارو لومړنی معلوم لیکوال په نښه کړی؟ .191

 درویش دورانی  (4 بیټ نیکه (3 محمد آصف صمیم (2 سروانیابو محمد هاشم (1
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 نوم دی؟)میرویس نیکه( څه ډول  .192

 عام نوم  (4 خاص نوم (3  شمیر نوم (2  معنا نوم (1

 د حمزه شینواری د منظومو آثارو څخه دی؟ .193

 ټول سم دی  (4 ګلدسته، بهیر (3  بهیر، یون (2  زینه (1

 د )لمر پریوت( څه ډول جمله ده؟ .194

 ټینګاری  (4شکی احتمالی  (3  تعجبی (2  ساده (1

 نښه کړی؟( کلیمی ګرامری نوم په  زوړ د ) .195

 ضمیر  (4  قید (3  صفت (2  اسم  (1

 د )ماڼی( لغت سمه معنا په نښه کړی؟ .196

 قصر (4 خونه (3   کوټه (2  اتاق (1

 د ) ویاړ ( لغت سمه معنی عبارت ده له؟ .197

 افتخارونه  (4  فخر (3   وړیا (2  ویاړونه (1

 پته خزانه د چا اثر دی؟ .198

 رحمان بابا (4 خیبرییونس ( 3 خوشحال خان خټک (2 محمد هوتک (1

 د ) ضرورت ( لغت مترادف کلیمه په نښه کړی؟ .199

 محتاج  (4 اړول  (3  اړوند (2  اړتیا (1

 ) لمر را وخوت نړی رڼا شوه ( څه ډول جمله ده په نښه یی کړی؟ .200

 امریه  (4 مرکبه (3   ساده (2  تمنایی (1

 د خوشحال خان خټک د کروسی نوم په نښه کړی؟ .201

 علی خا (4  کاظم خان شیدا (3 اشرف خان هجری (2 افضل خان خټک (1

 د ویرنه معنا په نښه کړی؟ .202

 ویریدل  (4  ژرل (3  مرثیه (2  افتخار (1

 رحمن بابا د پښتو شعر په کوم قالب کی شاعری کړیده؟ .203

 رباعی  (4 مثنوی (3  غزل (2  قصیده (1
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کی کوم ډول  اوس د ستا رضا جفا کړی / ما دا ستا جفا قبوله    په پورتنی بیت .204

 صنعت موجود دی په نښه یی کړی؟

 توشیع  (4 المربع (3  طباق (2  تضمین (1

 د ) درهم برهم ( ضد کلیمه عبارت ده له؟ .205

 خراب  (4 ګډوډ (3  روغ ړمت (2  ویجاړ (1

هغه پوهنه چی د یوی ژبی د جملو عبارتونو فقرو او ترکیبونو له جوړښت  .206

 ده له؟ترتیب او تنظیم څخه بحث کوی عبارت 

 نحوه  (4 آواز شناسی (3  صرف (2  لیکوالی (1

 په لسمه پیړی کی په پښتو ادب کی مسجع نثر علمبردار څه نومیږی؟ .207

 امیړ کروړ  (4 سلیمان کو (3  پیر روښان (2  ابو هاشم (1

 منظوم ولسی ادبیات په څو ډوله دی؟ .208

 څلور  (4  یو (3   دری (2  دوه (1

 ) لنډه ( کلیمی ته څه ویل کیږی؟  .209

 اسم (4 صفت (3  ضمیر (2  فعل (1

 د ) څیر ( کلیمی سمه معنا عبارت ده له؟ .210

 غوندی  (4 څیرکی (3  غوندله (2  واړ (1

 په ادبی اصطالح هغه وینا ده چی هللا )ج( ستاینه او صفت په کی راغلی وی؟ .211

 حماسه  (4  حمد (3  تصوف (2  نعت (1

   سمه معنا عبارت ده له؟ د ) تمه ( لغت .212

 آرزو (4 ټول سم دی  (3   هیله (2  امید (1

بل به نادان به هغه نه وي // چی د وفا ښکلولو نه کوینه // په پورتنی بیت کی  .213

 څه ډول لفظی صنعت راغلی په نښه کړی ؟

 ( توشیح4 ( طباق3  ( تلمیح2  قلب (1
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چی نادان کوي کالم لوړ / خاموشی د هر دانا ور پوری خاندی // په مجلس کی  .214

 په پورتنی بیت کی څه ډول لفظی صنعت راغلی په نښه یی کړی ؟

 ( طباق4 ( رجوع3   قلب (2  ( تلمیح1

 په الندی کلیمو کی فعل په نښه کړی ؟ .215

 ( نن4  ( هلته3  ( ژر ژر2  بولم (1

خار می دهجر په زړه ښځ شو // ځکه د اوښکو په ځای وینی تویومه // په  .216

 بیت کی څه ډول لفظی صنعت راغلی په نښه کړی ؟پورتنی 

 ( قلب4 مراعات النظیر( 3  حسن تعلیل (2  رجوع (1

 لولم د کومی زمانی فعل دی ؟ .217

 ( ماضی4 ( راتلونکی3  ماضی قریب (2  ( حال1

 لیکم ( د کوم زمانی فعل دی ؟ یي) وبه   .218

 ( ماضی4 راتلونکی (3  بعید ماضی (2  حال( 1

 ومی زمانی فعل دی ؟) به کښیني ( د ک  .219

 نږدی تیر مهال( 4  راتلونکی مهال (3  ( تیر مهال2  ( اوس مهال1

 ه معنی عبارت ده له ؟د ) زرینه ( لغت سم .220

 ( ښایسته4 طالیی (3  ( سپینه2  ( مرغلره1

 د یو چا دبدی په وړاندې نیکی کولو ته وایي ؟ .221

 ( مرسته4 احسان (3  ( هماري2  ( انډیوالي1

 ومې زمانې فعل دی ؟) الړم ( د ک .222

 تیر مهال (4  راتلونکی مهال( 3 نږدی راتلونکی مهال( 2  ( اوس مهال1

بل به نادان به هغه نه وي // چی د وفا ښکلولو نه کوینه // په پورتنی بیت کی  .223

 څه ډول لفظی صنعت راغلی په نښه کړی ؟

 ( توشیح4 ( طباق3  ( تلمیح2  قلب (1

د اخالقي مڼل شوو اصولو په چوکات کې، منل شوي چلند، د ژوند دسمو الرو  .224

 عبارت ده له ؟ پیژندنهچارو دود او فرهنګ 

 ( دود4 ( اخالق3   ( فمب2  ژبه (1
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 پښتو لرغونې دوره تر کوم هجري قمري کال پورې را رسیږی ؟ .225

 ق.ه 200( 4 ه.ق 700( 3  ه.ق 500( 2 ه.ق 1000 (1

 یم. په دې جمله کې څه ډول ضمیر راغلی دی ؟ زه د طب ډاکټر نه .226

 ( اشاري4 ( استفهامي3 شخصی متکلم (2  ملکي (1

 هغه کلیمه چی پرته له هغی نه تړل کیږی په نښه کړی ؟ .227

 ( ردف4 ( روي3  ( تاسیس2  قید (1

 


