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Question
اگر کسی کمتر چیز کی قیمت گرتی ہے تو اس
کی مانگ کم ہوجاتی ہے۔
) (1طلوع ہوتا ہے۔ ) (2آبشار ) (3مستقل رہتا
ہے۔ ) (4ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔

No.

Question

 Q.2مجموعی سپلائی کے مقابلے میں مجموعی طلب میں
ضرورت سے زیادہ اضافے کے نتیجے میں قیمتوں
کی عمومی سطح میں مسلسل اضافے کو کہا جاتا
ہے:

No.
Q.1

) (1مانگ کھینچنے والی افراط زر ) (2لاگت کو
بڑھانے والی افراط زر ) (3جمود ) (4ساختی افراط
زر
دیے گئے اختیارات میں سے خالی جگہوں کو پُر
کریں :اس دنیا میں ہر کوئی اپنے اعمال کے
لیے خدا کو جوابدہ ہے۔

 Q.4دیے گئے اختیارات میں سے خالی جگہوں کو پر
کریں :اب ،مینجمنٹ گریجویٹ پدرانہ جائداد کی
دیکھ بھال کیے بغیر ________ آمدنی پر خوشحال
زندگی گزارنے کی توقع کر سکتا ہے۔

) (1کے بارے میں ) (2کے لیے ) (3کو )(4
ختم
پانچ سالہ منصوبوں کی اندرونی مالی اعانت کے
لیے ،حکومت کا انحصار اس پر ہے:

) (1باقاعدہ ) (2کافی ) (3بامعنی ) (4پیشہ ورانہ
 Q.6ایک شخص نے  %5سالانہ کی شرح سے  1000ڈالر
وہ  4سال بعد قرض کی ادائیگی کے  SIادھار لیے
لیے کتنی رقم ادا کرے گا؟

) (1صرف ٹیکس ) (2ٹیکس اور عوامی قرضے
) (3عوامی قرضے اور خسارے کی مالی اعانت )(4
ٹیکس ،عوامی قرضے اور خسارے کی مالی اعانت
جملہ  idomدیے گئے اختیارات میں سے صحیح
تلاش کریں۔ کسی کے انڈے کو خراب بازار میں
لانے کے لیے

) (1روپے کے نوٹوں کو سونے میں تبدیل
کرنے کے قابل ہونا ) (2روپے کو دوسری بڑی
کرنسیوں میں تبدیل کرنے کی آزادانہ اجازت
دینا اور اس کے برعکس ) (3روپے کی قدر کو
مارکیٹ فورسز کے ذریعے طے کرنے کی اجازت
دینا ) (4ہندوستان میں کرنسیوں کے لیے بین
الاقوامی منڈی تیار کرنا
سود کی کم شرح والے قرض کو کہا جاتا ہے:
) (1مشکل قرض ) (2نرم قرض ) (3سرمایہ قرض
) (4ان میں سے کوئی نہیں
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Q.5

) 1000 (1ڈالر ) 200 (2ڈالر ) 1200 (3ڈالر ) (4ان
میں سے کوئی نہیں
Q.8

قدر میں کمی کا مطلب ہے:

Q.7

) (1روپے کو سونے میں تبدیل کرنا ) (2کچھ
غیر ملکی کرنسی کے مقابلے میں ایک کرنسی
کی قدر میں کمی ) (3کچھ غیر ملکی کرنسی کے
مقابلے میں روپیہ ڈیلر بنانا ) (4ان میں سے
کوئی نہیں

) (1ذلت آمیز صورتحال کا سامنا کرنا ) (2اپنی
اشیاء کو ایسی منڈی میں لانا جہاں ان کی مانگ نہ
ہو۔ ) (3سامعین کے سامنے اپنی صلاحیتوں کو
ظاہر کرنا جو ان کی تعریف کرنے سے قاصر
ہے۔ ) (4کسی کے منصوبوں میں ناکام ہونا
کیونکہ کوئی مدد کے لیے غلط لوگوں کے پاس
جاتا ہے۔
روپے کی تبدیلی کا مطلب ہے:

Q.3

 Q.10ڈالر کی رقم  %12.4سادہ سود پر  60دنوں کے 1200
لیے بنائی جاتی ہے۔ مدت کے اختتام پر واجب الادا
کل رقم کتنی ہے؟

Q.9

) 1224.80 (1ڈالر ) 1228 (2ڈالر ) 1250 (3ڈالر )(4
ان میں سے کوئی نہیں

Q.12

جملہ  idomدیے گئے اختیارات میں سے صحیح
تلاش کریں۔ ہابسن کا انتخاب
) (1عدم تحفظ کا احساس ) (2پیشکش قبول کریں
یا چھوڑ دیں۔ ) (3طاقت کا احساس ) (4بہترین
انتخاب

Q.11

ذیل میں دیے گئے  4اختیارات میں سے وہ لفظ
تلاش کریں جو معنی کے لحاظ سے قریب ترین
ہے۔ ایک ایسا کھیل جس میں کوئی نہیں جیتتا

Q.14

) (1مزدوری کی پریشانی کی وجہ سے پلانٹ کا
بند ہونا ) (2آگ کے حادثے میں پلانٹ کا تباہ
ہونا ) (3ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے وقت کے ساتھ
سامان کا نقصان ) (4لاک آؤٹ کی وجہ سے پلانٹ
کا بند ہونا

) (1چھوڑ دیا ) (2ملتوی ) (3ڈرا ) (4متروک

مندرجہ ذیل سوالات میں سے ہر ایک میں ایک
سلسلہ دیا گیا ہے جس میں ایک اصطلاح غائب
ہے۔ دیئے گئے میں سے صحیح متبادل کا
انتخاب کریں جو سیریز  ،54 ،53 ،47 ،60 ،40کو
مکمل کرے گا؟

فرسودگی کا مطلب؟

Q.13

 Q.16ڈالر کی رقم  %9.5سادہ سود پر  4ماہ کے لیے 750
بنائی جاتی ہے۔ جب رقم واجب الادا ہے تو کتنا سود
واجب الادا ہے؟

Q.15

) 23.75 (1ڈالر ) 73.75 (2ڈالر ) 75 (3ڈالر ) (4ان
میں سے کوئی نہیں

)61 (4) 46 (3) 39 (2) 33 (1
جملہ  idomدیے گئے اختیارات میں سے صحیح
تلاش کریں۔ بالٹی کو لات مارو

Q.18

) (1نتیجہ اخذ کرنا ) (2مارنے کے لئے )(3
مرنا ) (4معاف کرنا
جملہ  idomدیے گئے اختیارات میں سے صحیح
تلاش کریں۔ اپنے آپ کو اپنے پاس رکھنا

) (1کے لیے ) (2کے ساتھ ) (3خلاف ) (4کو
 Q.20دیئے گئے اختیارات میں سے مترادف تلاش کریں؟
:چرلش

) (1اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے )(2
اپنے آپ کو روکنا ) (3دوسروں سے چیزیں
چھپانے کے لیے ) (4کمپنی کے بغیر الگ
رہنا
جملہ  idomدیے گئے اختیارات میں سے صحیح
تلاش کریں۔ سوائن سے پہلے موتی ڈالنا

 Q.22دیے گئے اختیارات میں سے خالی جگہوں کو پُر
کریں :ملک میں سیاسی _________ کے لیے صرف
ان کی پارٹی کو مورد الزام ٹھہرایا جائے گا۔

 Q.24کے معاملے میں صارفین کا سرپلس سب سے زیادہ
ہے؟

) 2 (1سال ) 3 (2سال ) 5 (3سال ) (4ان میں سے
کوئی نہیں
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Q.23

) (1ضروریات ) (2آرام ) (3آسائشیں ) (4پائیدار
سامان
 Q.26دیئے گئے اختیارات میں سے مترادف تلاش کریں؟
 :پکوڑے

) (1منصوبہ بند کھپت منصوبہ بند بچت سے
زیادہ ہے۔ ) (2منصوبہ بند کھپت منصوبہ بند
سرمایہ کاری سے زیادہ ہے۔ ) (3مطلوبہ سرمایہ
کاری مطلوبہ بچت کے برابر ہے۔ ) (4مطلوبہ
سرمایہ کاری مطلوبہ بچت سے زیادہ ہے۔
کی شرح سے % pa SIکس وقت میں  1000ڈالر 5
 100ڈالر سود کے طور پر دیں گے؟

Q.21

) (1بحالی ) (2تعطل ) (3قدر میں کمی ) (4تنزلی

) (1نوجوان ) (2بااثر ) (3دبانا ) (4نشے میں
ایک معیشت توازن میں ہے جب

Q.19

) (1فتح ) (2مہم جوئی ) (3انعام ) (4بے رحم

) (1بے جا خرچ کرنا ) (2گھریلو سوروں کی
حفاظت پر بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنا ) (3چھوٹی
چھوٹی باتوں پر پیسہ ضائع کرنا ) (4کسی
شخص کو ایسی چیز پیش کرنا جس کی وہ
تعریف نہ کر سکے۔
دیئے گئے اختیارات میں سے مترادف تلاش
کریں؟  :نوجوان

دیے گئے اختیارات میں سے خالی جگہوں کو پُر
کریں :کنگ جارج پنجم کا الحاق _______ تخت
نشینی بڑی شان و شوکت سے منایا گیا۔

Q.17

Q.25

) (1فضلہ ) (2محفوظ کریں۔ ) (3کمزور ) (4مزاحمت
کرنا

Q.28

مندرجہ ذیل میں سے کون سا بیان سب سے بہتر
وضاحت کرتا ہے کہ کس طرح معیشت میں پیسے
کا استعمال معاشی کارکردگی کو بڑھاتا ہے؟
) (1پیسہ اقتصادی کارکردگی کو بڑھاتا ہے
کیونکہ یہ پیدا کرنے کے لئے لاگت ہے )(2
پیسہ اقتصادی کارکردگی پر اثر انداز نہیں ہو
سکتا ) (3پیسہ معاشی کارکردگی کو بڑھاتا ہے
کیونکہ اس سے لین دین کے اخراجات کم ہوتے
ہیں۔ ) (4ان میں سے کوئی نہیں

Q.27

ہارڈ کرنسی کو کرنسی کے طور پر بیان کیا
گیا ہے:
) (1جو شاید ہی بین الاقوامی لین دین کے لیے
استعمال ہو سکے۔ ) (2جو جنگ کے وقت استعمال
ہوتا ہے۔ ) (3جو بہت تیزی سے اپنی قدر کھو
دیتا ہے۔ ) (4غیر ملکی زرمبادلہ کی منڈی میں
تجارت کی جاتی ہے جس کی طلب مسلسل رسد
کے مقابلے میں رہتی ہے۔
ہندوستانی  100روپے کے نوٹ پر کس کے
دستخط ہیں؟

 Q.30دیئے گئے اختیارات میں سے خالی جگہ پر کریں:
اداکارہ _______________ ہے کہ وہ اپنی سالگرہ
اپنے شوہر اور خاندان کے دیگر ___________ کے
ساتھ گزارے گی۔
) (1پرجوش ،عناصر ) (2الجھن میں ،لوگ )(3
دنیاوی ،شراکت دار ) (4پرجوش ،اراکین

 Q.32الیکٹرانک اسٹاک ایکسچینج کے لیے گھونٹ کا
کیا مطلب ہے؟

) (1وزیر خزانہ ) (2آر بی آئی گورنر ) (3وزیر
اعظم ) (4ان میں سے کوئی نہیں
جملہ  idomدیے گئے اختیارات میں سے صحیح
تلاش کریں۔ ہیلس کا ایک صاف جوڑا دکھائیں۔
) (1بہت تیزی سے کسی چیز سے دور ہو جاؤ
) (2ایک تیز رنر ) (3صاف پاؤں رکھنا )(4
کسی چیز کی توہین کرنا
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  ،37 ،22 ،7کو مکمل کرے گا؟ ،
82 ،67

Q.31

) (1سیکیورٹیز انفارمیشن پروسیسر ) (2سروس
انٹرنیٹ فراہم کنندہ ) (3سینسیکس انٹرنیٹ
پروسیسر ) (4ان میں سے کوئی نہیں
 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 کا انتخاب کریں جو
سیریز  ،6 ،126 ،5 ،65 ،4 ،28 ،3کو مکمل کرے گا؟

Q.33

)218 (4) 217 (3) 216 (2) 215 (1
 Q.36کسی کاروبار میں  4 : 6کے تناسب سے  Bاور A
سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ اگر کل منافع کا %5
کا حصہ  1710ڈالر ہے تو  Aصدقہ میں جاتا ہے اور
کل منافع ہے:

Q.35

) 2850 (1ڈالر ) 3000 (2ڈالر ) 3200 (3ڈالر ) (4ان
میں سے کوئی نہیں

)62 (4) 52 (3) 42 (2) 40 (1
مندرجہ ذیل سوالات میں سے ہر ایک میں ایک
سلسلہ دیا گیا ہے جس میں ایک اصطلاح غائب
ہے۔ دیئے گئے میں سے صحیح متبادل کا
انتخاب کریں جو سیریز  ،25 ،16 ،9 ،7 ،2 ،5کو
مکمل کرے گا؟

Q.29

Q.38

معیشت میں سامان اور خدمات کی کل مانگ کو کہا
جاتا ہے:

Q.37

) (1مجموعی مطالبہ ) (2معیشت کی وسیع مانگ )(3
قومی مطالبہ ) (4ان میں سے کوئی نہیں

)45 (4) 48 (3) 52 (2) 41 (1
ایک بار جاری ہونے والا چیک ہمیشہ کے لیے
درست رہتا ہے۔
) (3) (2) 1 (1صرف کچھ چیک ) (4ان میں سے
کوئی نہیں
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 Q.40دیئے گئے اختیارات میں سے مترادف تلاش کریں؟
 :ڈول فل
) (1نوجوان ) (2غمزدہ ) (3پیشن گوئی ) (4حاصل
کرنا

Q.39

