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Option Text 4

ارمغان حجاز

Option Text 3

نسخہ ہائے وفا

Option Text 2

Item Text

Option Text 1

آتش گل

میزان

جگر کے مجموعے کالم کا نام کیا ہے؟

آل احمد سرور

رشید احمد صیقی

غزل اردو شاعری کی آبرو ہے کس کا قول ہے؟

مخدوم

مجاز

حسرت

فیض

جدید غزل میں نرم لہجے کا شاعر کون تھے؟

شاہ بیت

حسن مطلع

قطعہ بند

مطلع

غزل کا سب سے اچھا شعر کیا کہالتا ہے؟

غالم علی

ڈاکٹر سید تقی عابدی

گوپی چند نارنگ

خلیل الرحمن
اعظمی

فیض فہمی کس کی کتاب ہے؟

نو

سات

چھ

پانچ

فیض کے کتنےمجموعے منظر عام پر آچکے ہیں؟

چاندنی چوک  ،دہلی

بھوپال  ،لکھنو

مراد آباد الل باغ

بدایوں ،یو ۔پی

جگر کی پیدائش کس شہر میں ہوئی ؟

نقش فریادی ،آشفتہ
بیانی میری

پتھر کی دیوار۔ دست تہہ
سنگ

آتش گل  ،شعلہ طور

بانگ درا ،بال
جبرئیل

ان میں سے جگر کے مجوعہ کال م کونسے ہیں؟

ہجو اور واسوخت کے مثنوی اور قصیدے کے

غزل اور رباعی کے

نظم اور غزل کے فیض کس صنف کے شاعر تھے؟

۱۳؍ فروری ۱۹۱۱

۱۸؍ ستمبر ۱۹۲۲

۱۷؍ جوالئی ۱۹۲۱

۱۴؍ فروری  ۱۹۱۹فیض کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟

دیوان فیض

نسخہ ہائے وفا
ٔ

کیمیا گر

شمس الرحمٰ ن فاروقی مرزا غالب

کلیات فیض

فیض کا مکمل کالم مجموعہ کس نام سے شائع ہو ا ؟

زندان نامہ

فیض کی زیادہ تر احتجاجی شاعری کس مجموعہ کالم میں ملتی
ہے؟

کسی چیز و کسی
چیز سے مثال دینا

غزل میں مجاز مرسل کیا ہے؟

خیام

خواجہ بندہ نواز

امیر خسرو

ظامی

ہندوی زبان کے پہلے شاعر کون تھے؟

۱۷۷۸

۱۷۱۷

۱۷۲۰

۱۷۱۹

ولی کا دیوان کس سن میں دہلی پہنچا؟

جاں نثار اختر

سجاد ظہیر

رشید احمد صدیقی

ن۔م راشد

فیض کی شاعری رومان اور انقالب کا حسین سنگم ہے۔ کس نے
کہا؟

آل احمد سرور

ن۔م راشد

فیض احمد فیض ترقی پسندوں کے میر تقی میر تھے

جمیل جالبی

محمد حسین آزاد

مولوی عبدالحق

کس کا قول ہے۔۔۔ ولی پہال شخص ہے جس کے شاعرانہ مزاج کو
رشید احمد صدیقی
کالسیکل کہا جا سکتا ہے؟

نقش فریادی

دست تہہ سنگ

خیاالت منتشر کرنا

لفظ کو لغوی معنی
متضاد الفاظ کا استعمال کرنا
عالوہ کسی اور معنوں

خلیل الرحمٰ ن اعظمی علی سردار جعفری

دست صبا

مسرت سے بصیرت
تک

نئی تہذیب

نئے اور پرانے چراغ

میزان

فیض کے تنقیدی مضامین کامجموعہ کس نام سے شائع ہوا؟

جاں نثار اختر

اختر االیمان

احمد ندیم قاسمی

غالب

ان میں کون فیض کا ہم عصر شاعر نہیں ہے؟

