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

No.

 Q.2سمت :حروف کا کون سا ایک مجموعہ جب ترتیب سے
دیے گئے حروف کی سیریز میں خلاء پر رکھا جائے
 -PSRQ-SRQP-RQPS-تو وہ مکمل ہو جائے گا۔

Q.1

کیو پی ایس آر ) (4ایس آر )(1) PRQS (2) PQRS (3
کیو پی

کے آر کے ایس پی ) (2کے بی آر پی )(1
ایس ) (3آر کے ایس پی ایم ) (4بی پی ایس
ایم پی
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
 ICE, JDF, KEG, LFH,انتخاب کریں جو سیریز
?

Question

No.

Q.4

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
 a, k, e, o, i, s,?, ? q, a, u, eسیریز

Q.3

) m، wایل ،ڈبلیو )) m، v (3) 4ایل ،وی )(1) 2
ایم آئی جی ) (2ایم ایچ جی ) (3ایم جی )(1
آئی ) (4ایچ ایچ آئی
مندرجہ ذیل سوالات میں سے ہر ایک میں ایک
سلسلہ دیا گیا ہے جس میں ایک اصطلاح غائب
ہے۔ دیئے گئے متبادل میں سے صحیح متبادل
 J, 9, I, R, H,کا انتخاب کریں جو سیریز
? S, ?,

 Q.6ذیل میں دیے گئے  4اختیارات میں سے وہ لفظ تلاش
کریں جو معنی کے لحاظ سے قریب ترین ہے۔
کانفرنس جو تین سال میں ایک بار ہوتی ہے۔

Q.5

) (1دو سالہ ) (2سالانہ ) (3عشرہ ) (4سہ سالہ

ایف ٹی ) (2جی ٹی ) (3ایچ یو ) (4کے )(1
ٹی
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۔
کیمیاتھیراپی
) (1ماں ) (2تھراپی ) (3پینتھر ) (4ریموٹ
آپریٹر ایک ڈیٹا کی قسم کو _______
زبردستی دوسرے میں تبدیل کرنے کی
تکنیک ہے۔
) (1کاسٹ ) (2تبدیلی ) (3قسم ) (4ان میں
سے کوئی نہیں
کا استعمال ہوتا ہے۔ ""Ctrl + End
) (1کرسر کو لائن کے آخر تک لے جاتا ہے۔
) (2کرسر کو دستاویز کے آخر میں لے جاتا
ہے۔ ) (3کرسر کو پیراگراف کے آخر میں لے
جاتا ہے۔ ) (4ان میں سے کوئی نہیں

C1107202211111347

 Q.8مندرجہ ذیل میں سے کون سا صفحہ تبدیل کرنے کی
درست پالیسی نہیں ہے؟

Q.7

پالیسی )کم از کم حال ہی میں استعمال شدہ( 1)) LRU
)پالیسی )بار بار استعمال کیا جاتا ہے( )2)) RU 3
پالیسی )پہلے میں پہلے( ) (4ان میں سے FIFO
کوئی نہیں
 Q.10اس کے نفاذ کے ساتھ آگے بڑھنے سے پہلے ،ہر عمل
کو وہ تمام وسائل حاصل کرنا ہوں گے جن کی اسے
ضرورت ہے۔

Q.9

) (1پکڑو اور انتظار کرو ) (2کوئی پری ایمپشن
نہیں۔ ) (3سرکلر انتظار ) (4ان میں سے کوئی نہیں
 Q.12ذیل میں دیے گئے  4اختیارات میں سے وہ لفظ تلاش
کریں جو معنی کے لحاظ سے قریب ترین ہے۔ جو
عورتوں سے نفرت کرتا ہے۔
بدسلوکی کرنے والا )1)) Misanthrope (2) (3
فیمینسٹ ) (4ایفیمینیٹ

Q.11

فائلوں کو ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے
ایکسٹینشن کیا ہونی چاہیے؟

 Q.14سمت :حروف کا کون سا ایک مجموعہ جب ترتیب سے
دیے گئے حروف کی سیریز میں خلاء پر رکھا جائے
 m-omran-m-nommn-m.تو وہ مکمل ہو جائے گا۔

اوپر کا سارا ) (4ان ) (1)) COM (3چمگادڑ )2
میں سے کوئی نہیں

(1) onmo (2) nomo (3) monm (4) nnmo

قطاروں اور کالموں کا مستطیل A .........
گرڈ ہے جو ڈیٹا داخل کرنے کے لیے استعمال
ہوتا ہے۔

 Q.16ذیل میں دیے گئے  4اختیارات میں سے وہ لفظ تلاش
کریں جو معنی کے لحاظ سے قریب ترین ہے۔ مسلسل
پریشانی اور پریشانی

) (1سیل ) (2کام کی جگہ ) (3ورک شیٹ )(4
سی اور ڈی دونوں

) (1تسکین ) (2تسکین ) (3مفاہمت ) (4ہراساں کرنا

ذیل میں دیے گئے  4اختیارات میں سے وہ
لفظ تلاش کریں جو معنی کے لحاظ سے قریب
ترین ہے۔ ایسی چیز جس کی وضاحت نہیں کی
جا سکتی

Q.18

) (1ناقابل فہم ) (2ناقابل تصور ) (3ناقابل
تسخیر ) (4پراسرار
سمت :حروف کا کون سا ایک مجموعہ جب ترتیب
سے دیے گئے حروف کی سیریز میں خلاء پر
رکھا جائے تو وہ مکمل ہو جائے گا۔
a_b_c_a_bc_b_cb

Q.13

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
?  A, Z, B, Y, C, X, D, W, E, V, F, U, G,سیریز

Q.15

Q.17

وی ) (2آر ) (3وی ) (4ایس )(1
 Q.20سمت :حروف کا کون سا ایک مجموعہ جب ترتیب سے
دیے گئے حروف کی سیریز میں خلاء پر رکھا جائے
تو وہ مکمل ہو جائے گا۔ _ب _باب _ اے _ _ ب _ اے _

Q.19

) (1بابا ) (2ابابا ) (3بابا ) (4بابا
)(1) ccbcca (2) ccaccb (3) cacabc (4
acbcab
کمپیوٹر کا ہر ماڈل ایک منفرد ہوتا ہے۔
) (1اسمبلی کی زبان ) (2مشینی زبان )(3
اعلی درجے کی زبان ) (4ان میں سے کوئی
نہیں
اسپریڈشیٹ میں ڈیٹا کو کس طرح منظم کیا
جاتا ہے؟
) (1لائنیں اور خالی جگہیں۔ ) (2پرتیں اور
ہوائی جہاز ) (3اونچائی اور چوڑائی ) (4قطاریں
اور کالم
صارف کے کام کا "ٹرن ااؤنڈ" وقت ہے۔

 Q.22سمت :حروف کا کون سا ایک مجموعہ جب ترتیب سے
دیے گئے حروف کی سیریز میں خلاء پر رکھا جائے
_ bb_aab_caab_caتو وہ مکمل ہو جائے گا۔
) acabایبا )) bcab (3) 4ابے )(1) 2
 Q.24ذیل میں دیے گئے  4اختیارات میں سے وہ لفظ تلاش
کریں جو معنی کے لحاظ سے قریب ترین ہے۔ جو
خواتین کو تمام شعبوں میں مساوی مواقع فراہم کرنے
پر یقین رکھتا ہو۔

Q.23

) (1بوریش ) (2دہاتی ) (3کاسموپولیٹن )(4
فیمینسٹ
Q.26

) (1اس کے جمع کرانے سے لے کر اس کے
نتائج دستیاب ہونے تک کا وقت۔ ) (2وقت
کی مدت جس کے لیے سی پی یو کو کام کے
لیے الاٹ کیا گیا ہے۔ ) (3کام کو انجام دینے
میں لگنے والا کل وقت۔ ) (4ان میں سے کوئی
نہیں
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
 T, R, P, N, L, ? ,انتخاب کریں جو سیریز
?

Q.21

سمت :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۔ 4
? A, 9, B, 6, C, 11, D,

Q.25

(1) 7 (2) 8 (3) 14 (4) 17
 Q.28ذیل میں دیے گئے  4اختیارات میں سے وہ لفظ تلاش
کریں جو معنی کے لحاظ سے قریب ترین ہے۔ وہ عمل
جس سے پودے اور جانور سانس لیتے ہیں۔

Q.27

) (1ٹرانسپائریشن ) (2کمی ) (3سانس ) (4بخارات

جے ،جی ) (2جے ،ایچ ) (3کے ،ایچ )(1) (4
کے ،آئی
ذیل میں دیے گئے  4اختیارات میں سے وہ
لفظ تلاش کریں جو معنی کے لحاظ سے قریب
ترین ہے۔ زبردست یا اچانک تبدیلی کے خلاف
) (1انقلابی ) (2قدامت پسند ) (3جامد )(4
ارتقائی
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Q.30

حروف ،اعداد اور خصوصی حروف کی ظاہری .........
شکل اور شکل کی وضاحت کرتا ہے۔
) (1فونٹ ) (2حرف کا سائز ) (3نقطہ ) (4پیراگراف
فارمیٹنگ

Q.29

سمت :درج ذیل سیریز میں غلط نمبر تلاش
کریں10 ,16 ,24 ,34 ,62,46 :

Q.32

مائیکرو کمپیوٹر میں سٹوریج سب سسٹم بنیادی
طور پر __ یا __ میڈیا پر مشتمل ہوتا ہے جس میں
مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں۔

Q.31

)24 (4) 34 (3) 46 (2) 62 (1
) (1میموری یا ویڈیو ) (2مقناطیسی یا نظری )(3
آپٹیکل یا میموری ) (4ان میں سے کوئی نہیں
لوڈر کو تبدیل کرنے کے ذریعے استعمال
ہونے والے ری لوکیشن بٹس کی وضاحت کی
گئی ہے۔

Q.34

) (1مختصر ترین-تلاش-وقت-پہلی شیڈولنگ )(2
چھوٹا  -چھوٹا وقت  -پہلے ) (3سادہ تلاش-وقت-پہلے
) (4ان میں سے کوئی نہیں

) (1خود لوڈر کو دوبارہ منتقل کرنا ) (2جمع
کرنے والا یا مترجم ) (3میکرو پروسیسر )(4
ان میں سے کوئی نہیں
ورک شیٹس کا مجموعہ کہا جاتا ہے۔
) (1ایکسل کتاب ) (2ورک شیٹس ) (3ایکسل
شیٹس ) (4ورک بک

کا مطلب ہے۔ SSTF

Q.33

 Q.36ذیل میں دیے گئے  4اختیارات میں سے وہ لفظ تلاش
کریں جو معنی کے لحاظ سے قریب ترین ہے۔ ایک جو
میوزیم کا انچارج ہے۔

Q.35

) (1سپروائزر ) (2دیکھ بھال کرنے والا ) (3وارڈن )(4
کیوریٹر
ڈسپیچ لیٹینسی کیا ہے؟
) (1ایک عمل کو روکنے اور دوسرا شروع کرنے
میں ڈسپیچر کا وقت ) (2پروسیسر کو ڈسک
میں فائل لکھنے میں لگنے والا وقت ) (3تمام
پروسیسر کے ذریعہ لیا گیا پورا وقت ) (4ان
میں سے کوئی نہیں
سمت :حروف کا کون سا ایک مجموعہ جب ترتیب
سے دیے گئے حروف کی سیریز میں خلاء پر
رکھا جائے تو وہ مکمل ہو جائے گا۔
g__g__gh_g_i
جے کے  1جے کے (1) hhiihh (2) (3) 1
) hihiihہائیکلی )4
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Q.38

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
?  PON, RQP, TSR, VUT,سیریز

Q.37

) UVWایکس ڈبلیو وی )(1) WUY (2) YXZ (3) 4
 Q.40ایکشن کو نافذ کرنے والی ہدایات کے معنی دراصل اس
کے ذریعہ کئے گئے ہیں۔
) (1ہدایات کی بازیافت ) (2ہدایات کو ڈی کوڈ کریں۔
) (3ہدایات پر عمل درآمد ) (4ان میں سے کوئی نہیں

Q.39

