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Question
ذیل میں دیے گئے  4اختیارات میں سے وہ لفظ تلاش
کریں جو معنی کے لحاظ سے قریب ترین ہے۔ وہ لفظ
جو پیچھے یا آگے پڑھتا ہے۔

No.
Q.2

Question
ذیل میں دیے گئے  4اختیارات میں سے وہ
لفظ تلاش کریں جو معنی کے لحاظ سے
قریب ترین ہے۔ جس کو ادب اور فن سے
کوئی سروکار نہیں۔

No.
Q.1

پیلینڈروم ) (4ہم نام ) (1)) Syllogism (3مخفف )2
) (1وحشی ) (2نا خواندگی ) (3قدیم )(4
فلستی
بانڈ کی _____ قیمت وہ رقم ہے جو جاری کنندہ کو
میچورٹی پر ادا کرنا ہوگی۔
) (1مارکیٹ ) (2موجودہ ) (3چہرہ ) (4ان میں سے کوئی
نہیں

 Q.4مندرجہ ذیل سوالات میں سے ہر ایک میں ایک
سلسلہ دیا گیا ہے جس میں ایک اصطلاح
غائب ہے۔ دیے گئے متبادل میں سے صحیح
 ACE,متبادل کا انتخاب کریں جو سیریز
? BDF, CEG,

Q.3

سی ای ڈی ) (2ڈی ایف ایچ ) (3ڈی ای ایم )(1
) (4ایچ ای ڈی
مفت انٹرپرائز کی تعریف کریں۔

 Q.6پہلے پانچ سالہ منصوبے کا بنیادی مقصد
یہ تھا:

) (1منافع کمانے کے لیے خطرہ مول لینے والا کاروبار۔
) (2حکومت کے زیر انتظام ایک پروگرام۔ ) (3کاروبار
میں لوگ منافع کمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ) (4ان
میں سے کوئی نہیں
سمت :مندرجہ ذیل سوالات میں ایک لفظ کے بعد چار
دوسرے الفاظ ہیں جن میں سے ایک کو دیئے گئے لفظ
کے حرف کو استعمال کرکے نہیں بنایا جاسکتا۔ اس
لفظ کو تلاش کریں۔ ایڈمنسٹریشن

) (1صنعتی ترقی ) (2اقتصادی ترقی )(3
آبپاشی اور بجلی کے منصوبوں سمیت زراعت
کی ترقی ) (4خود انحصاری
سمت :نمبروں کی درج ذیل ترتیب میں
Q.8
کے فوراً پہلے  6ہوتے ہیں  sکتنے 7
لیکن فوراً بعد  8نہیں ہوتے؟ 1 6 7 8 4 3
567849675

) (1دماغ ) (2راشن ) (3وزیر ) (4اسٹیشن
مندرجہ ذیل سوالات میں سے ہر ایک میں ایک سلسلہ دیا
گیا ہے جس میں ایک اصطلاح غائب ہے۔ دیے گئے میں
سے صحیح متبادل کا انتخاب کریں جو سیریز کو مکمل
?  GON, JRQ, MUT,کرے گا
) TUMپی ایکس ڈبلیو ) (3جے کیو آر )(1) NOG (2) 4

Q.5

Q.7

)0 (4) 3 (3) 2 (2) 1 (1
 Q.10سمت :مندرجہ ذیل سوالات میں سے ہر ایک
میں ،ایک سیریز دی گئی ہے ،جس میں
ایک/دو اصطلاحات موجود نہیں ہیں۔ دیے گئے
متبادل میں سے صحیح متبادل کا انتخاب
کریں جو سیریز کو مکمل کریں گے۔ سی،3-
ای ،5-جی ،7-آئی،9-؟ ? -

Q.9

ایکس  ،24 -ایم 1)) M - 18، K- 14 (2) 21 -
ایکس 3)) K- 11، M- 13 (4) 0 - 15،
مندرجہ ذیل سوالات میں سے ہر ایک میں ایک سلسلہ دیا
گیا ہے جس میں ایک اصطلاح غائب ہے۔ دیے گئے
متبادل میں سے صحیح متبادل کا انتخاب کریں جو
?  ABDC, GHJI, MNPO,سیریز
)ایس ٹی آر کیو ) (3آر ایس یو ٹی )(1) RSQP (2) 4
STVU
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Q.12

انڈسٹری لائف سائیکل اینالیسس کی
اصطلاح سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟
) (1سب سے زیادہ فروخت ) (2حال ہی میں
متعارف کرایا مصنوعات کی سست فروخت
ترقی ) (3سب سے کم فروخت ) (4ان میں
سے کوئی نہیں

Q.11

سمت :حروف کا کون سا ایک مجموعہ جب ترتیب سے
دیے گئے حروف کی سیریز میں خلاء پر رکھا جائے تو
 _fgg_eg_ _eeff_ef_ggوہ مکمل ہو جائے گا۔

Q.14

) (1زمینی اصلاحات ) (2ترقی پسند ٹیکس
پالیسیاں ) (3دیہی ترقی کی پالیسیاں )(4
یہ سب

(1) eefge (2) fegef (3) efege (4) fgege
مندرجہ ذیل سوالات میں سے ہر ایک میں ایک سلسلہ دیا
گیا ہے جس میں ایک اصطلاح غائب ہے۔ دیے گئے
متبادل میں سے صحیح متبادل کا انتخاب کریں جو
کو مکمل کرے گا۔  AZBY, ?, EVFU, GTHSسیریز

 Q.16ایک طویل مدت میں ،ایک بالکل مسابقتی فرم
صرف عام منافع کماتی ہے۔

Q.15

) (1صنعت میں مصنوعات کی یکسانیت )(2
بڑی تعداد صنعت میں بیچنے والے اور
خریدار کی ) (3صنعت میں فرم کا مفت داخلہ
اور اخراج ) (4ان میں سے کوئی نہیں

سی ایکس )) MISG (4سی وائی ڈی آر )1)) BYCZ (2) 3
ڈی ڈبلیو
سمت :حروف کا کون سا ایک مجموعہ جب ترتیب سے
دیے گئے حروف کی سیریز میں خلاء پر رکھا جائے تو
 KLM_, KLN, K_MN, _LMNوہ مکمل ہو جائے گا۔

معاشی عدم مساوات کو کم کرنے کے لیے
دوبارہ تقسیم کی پالیسیاں شامل ہیں؟

Q.13

 Q.18سمت :درج ذیل سیریز میں غلط نمبر تلاش
کریں8000 ,4000 ,2000 ,400 ,200 ,20,40 :

Q.17

)4000 (4) 8000 (3) 2000 (2) 200 (1
) KLNMایل کے این ایم )(1) NMLK (2) KLMN (3) 4
سمت :ملحقہ حروف کے درمیان چھوڑے گئے حروف کی
تعداد سلسلہ میں یکے بعد دیگرے بڑھ رہی ہے۔ مندرجہ
بالا اصول پر عمل کرتے ہوئے سیٹ کی شناخت کریں۔

 Q.20ذیل میں دیے گئے  4اختیارات میں سے وہ
لفظ تلاش کریں جو معنی کے لحاظ سے
قریب ترین ہے۔ کوئی ایسی بات جو سنی جا
سکے۔

Q.19

1)) ACFJN (2) ACFJO (3) ADFJO (4) ACFKO
) (1سنائی دیتی ) (2واضح ) (3ناقابل
برداشت ) (4سمعی
سمت :حروف کا کون سا ایک مجموعہ جب ترتیب سے
دیے گئے حروف کی سیریز میں خلاء پر رکھا جائے تو
 ab_b_aba_ababوہ مکمل ہو جائے گا۔

 Q.22اس وقت ہندوستان میں قانونی ٹینڈر کے طور
پر زیر گردش کرنسی نوٹوں کی سب سے
زیادہ قیمت ہے:

)ایک بی بی اے ) (2بی بی اے بی ) (3اباب )(1) 4
aaaba
ذیل میں دیے گئے  4اختیارات میں سے وہ لفظ تلاش
کریں جو معنی کے لحاظ سے قریب ترین ہے۔ جس سے
بچنا ممکن نہیں۔

) 100 (1روپے ) 500 (2روپے )1000 (3
روپے ) 2000 (4روپے
 Q.24ذیل میں دیے گئے  4اختیارات میں سے وہ
لفظ تلاش کریں جو معنی کے لحاظ سے
قریب ترین ہے۔ سطح سمندر سے کسی چیز
کی اونچائی

) (1ناگزیر ) (2ناقابل تلافی ) (3لاجواب ) (4ناقابل
تردید
سمت :حروف کا کون سا ایک مجموعہ جب ترتیب سے
دیے گئے حروف کی سیریز میں خلاء پر رکھا جائے تو
 a_b_ca_b_c_a_ccوہ مکمل ہو جائے گا۔
اباباک )) acacab (4اباکا )(1) acbcab (2) 3

Q.21

Q.23

) (1یقین ) (2اونچائی ) (3طول ) (4طول
البلد
 Q.26مندرجہ ذیل سوالات میں سے ہر ایک میں ایک
سلسلہ دیا گیا ہے جس میں ایک اصطلاح
غائب ہے۔ دیئے گئے میں سے صحیح متبادل
 Y, T, P, ?, Kکا انتخاب کریں جو سیریز
کو مکمل کرے گا۔

Q.25

) (1ایم ) (2ایل ) (3اے ) (4ن
ذیل میں دیے گئے  4اختیارات میں سے وہ لفظ تلاش
کریں جو معنی کے لحاظ سے قریب ترین ہے۔ اچھا کھانا
چننے ،پکانے اور کھانے کی مشق یا فن

Q.28

 (1)) Panegyricفلکیات ) (2معدے ) (3لیمرک )4

ذیل میں دیے گئے  4اختیارات میں سے وہ
لفظ تلاش کریں جو معنی کے لحاظ سے
قریب ترین ہے۔ کوئی ایسا شخص جسے
تنازعہ کے دونوں فریقوں کو سننے اور
فیصلہ کرنے کے لیے نامزد کیا گیا ہو۔

Q.27

) (1ثالث ) (2ثالث ) (3ثالث ) (4وکیل
بجٹ کس دن پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا؟
) (1مارچ کے آخری دن ) (2فروری کے آخری دن ) (3یکم
اپریل ) (4یکم مارچ
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Q.30

ذیل میں دیے گئے  4اختیارات میں سے وہ
لفظ تلاش کریں جو معنی کے لحاظ سے
قریب ترین ہے۔ بتوں یا تصویروں کی
پوجا
بت ) (1)) Iconoclasm (4الحاد ) (2تھیزم )3
پرستی

Q.29

سمت :حروف کا کون سا ایک مجموعہ جب ترتیب سے
دیے گئے حروف کی سیریز میں خلاء پر رکھا جائے تو
_ a_ab_baa_bbوہ مکمل ہو جائے گا۔
بی بی اے ) (4بابا )) aabb (3اباب )(1) 2

 Q.32سمت :مندرجہ ذیل سوالات میں ایک لفظ کے
بعد چار دوسرے الفاظ ہیں جن میں سے ایک
کو دیئے گئے لفظ کے حرف کو استعمال
کرکے نہیں بنایا جاسکتا۔ اس لفظ کو
تلاش کریں۔ بات چیت

Q.31

) (1قوم ) (2ورژن ) (3اسٹیشن ) (4وجہ
وکندریقرت نظام کی سفارش کی گئی تھی:
) (1سی راجگوپالاچاری۔ ) (2جے بی کرپلانی )(3
بلونت رائے مہتا ) (4اشوک مہتا

 Q.34مندرجہ ذیل سوالات میں سے ہر ایک میں ایک
سلسلہ دیا گیا ہے جس میں ایک اصطلاح
غائب ہے۔ دیئے گئے میں سے صحیح متبادل
 A, E, I, ?, Qکا انتخاب کریں جو سیریز
کو مکمل کرے گا۔

Q.33

) (1اے ) (2ایم ) (3یو ) (4ایل
سمت :حروف کا کون سا ایک مجموعہ جب ترتیب سے
دیے گئے حروف کی سیریز میں خلاء پر رکھا جائے تو
 nc-den-edde-n-ddenn-dوہ مکمل ہو جائے گا۔
ضرورت ہے )(1) ednde (2) dnnee (3) dendd (4
ذیل میں دیے گئے  4اختیارات میں سے وہ لفظ تلاش
کریں جو معنی کے لحاظ سے قریب ترین ہے۔ الفاظ کا
مضحکہ خیز استعمال
) (1)) Neologism (4آنومیٹوپییا ) (2میلاپروپزم )3
اقربا پروری

 Q.36ذیل میں دیے گئے  4اختیارات میں سے وہ
لفظ تلاش کریں جو معنی کے لحاظ سے
قریب ترین ہے۔ وصیت کیے بغیر مر جانا

Q.35

بعد از مرگ ) (3وصیت )1)) Intestate (2
کرنا ) (4بھتہ
 Q.38مندرجہ ذیل سوالات میں سے ہر ایک میں ایک
سلسلہ دیا گیا ہے جس میں ایک اصطلاح
غائب ہے۔ دیئے گئے میں سے صحیح متبادل
 CZA, GYE, KXI,کا انتخاب کریں جو سیریز
?

Q.37

)او این ایم ) (3او ایم ڈبلیو )(1) NWL (2) 4
OWM
ذیل میں دیے گئے  4اختیارات میں سے وہ لفظ تلاش
کریں جو معنی کے لحاظ سے قریب ترین ہے۔ حکومت
کا وہ حصہ جس کا تعلق قوانین بنانے سے ہے۔

 Q.40ذیل میں دیے گئے  4اختیارات میں سے وہ
لفظ تلاش کریں جو معنی کے لحاظ سے
قریب ترین ہے۔ کسی کو اس کے اپنے ملک
بھیجیں یا واپس لے آئیں

) (1عدالت ) (2مقننہ ) (3ٹریبونل ) (4بار
) (1پناہ ) (2اپنے ملک واپس بھیجنا )(3
پناہ ) (4ہجرت کرنا
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Q.39

