Total Questions: 40
_________________________

Time: 30 Min

)Subject: G.K (Urdu

Roll No:

Name:

Question
ان سوالات میں حروف ایک طرح سے جڑے ہوئے ہیں۔
رشتہ کی شناخت کریں اور آخری خانہ مکمل کریں۔ بی
) (As on 01/21بی سی :ڈی سی سی ڈی :ای اے اے بی:؟
ایف ) (2جی ) (3ایچ ) (4سی )(1
)(As on 01/21

1

Class:

:آگ دیتی ہے

 Bاور ) Aگرمی کی توانائی ) (2ہلکی توانائی )(1) 3
دونوں ) (4آواز توانائی

_________________________
No.
Q.2

Question
(As on

انسانی جسم کا سب سے بڑا عضو ہے۔

No.
Q.1

)01/21

غدود ) (2ہڈی ) (3جلد ) (4ان میں سے )(1
کوئی نہیں
 Q.4ذیل میں دیے گئے مناسب اختیارات کے ساتھ
خالی جگہ پر کریں :پچھلے ہفتے میری
والدہ کو ایک خط موصول ہوا جو ایک __)__(23
نے ہمارے گھر پہنچایا تھا۔ یہ میرے دادا کی
طرف سے تھا۔ میں نے اپنی والدہ سے پوچھا
کہ یہ صرف ہمارے گھر کیسے پہنچایا گیا
اور کہیں نہیں۔ میری والدہ نے مجھے بتایا
کہ اس پر ہمارا __) __(24لکھا ہوا تھا۔ میرے
دادا چاہتے تھے کہ میں اور میری والدہ ان کے
گھر جائیں اور ان سے ملیں۔ میرے دادا دوسری
ریاست میں رہتے ہیں۔ تو وہاں جانے کے
لیے ہمیں ایک __) __(25پر سوار ہونا پڑا۔ ہم
ٹرین میں سوار ہونے کے لیے __)__(26
گئے تھے۔ پلیٹ فارم پر کافی ہلچل تھی۔
ہم نے اپنا سامان لے جانے کے لیے ایک
__) __(27لیا۔ ہم ٹرین میں سوار ہوئے اور
وقت پر اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ ہم
اسٹیشن سے __) __(28لیے اور اپنے دادا
) (As on 01/21کے مقام پر پہنچے۔

Q.3

ہسپتال ) (2اسکول ) (3ہوٹل )(1) (4
ریلوےسٹیشن
ہدایت :درج ذیل پیراگراف کو غور سے پڑھیں اور درج
ذیل سوال کا جواب دیں۔ ہمارے والدین ہمیں اچھی عادتیں
سکھاتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ اپنے بزرگوں اور اساتذہ کی
خواہش کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے کسی کو تکلیف
پہنچائی ہے تو ہمیں معافی مانگنی چاہیے۔ ہمیں سڑک
پر ٹریفک قوانین پر عمل کرنا چاہیے۔ سڑک پر
چلتے وقت ہمیشہ فٹ پاتھ اور روڈ کراس کرتے وقت
زیبرا کراسنگ کا استعمال کریں۔ کبھی سڑک پر مت
بھاگو۔ سڑک پر مت کھیلو۔ ہمیشہ کھلے کھیل کے
میدان میں کھیلیں۔ سوئمنگ پول میں اکیلے داخل نہ
ہوں۔ جب آپ کسی کو تکلیف دیں گے تو آپ مندرجہ
) (As on 01/21ذیل میں سے کون سا لفظ کہیں گے؟

 Q.6ان ترتیبوں کو ترتیب دیں جس ترتیب سے
) (iiپیچھا کرنا ) (iوہ چلائے جاتے ہیں۔
نتیجہ کا اعلان ) (ivبیٹنگ ) (iiiٹاس۔
)ABCD (As on 01/21

Q.5

(1) ii iii i iv (2) iii ii iv i (3) ii
iii iv (4) iii i iv i

برائے مہربانی ) (2معذرت ) (3معاف کیجئے گا )(1
) (4شب بخیر
(As on

مندرجہ ذیل میں سے کونسی عادت اچھی نہیں ہے؟
)01/21

کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ) (2دن میں ایک )(1
ہی نو بجے باقاعدگی سے کھانا ) (3کھانا چبائے
بغیر نگلنا ) (4تازہ اور گرم کھانا کھانا
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 Q.8سائیکل چلاتے وقت ہمیں ہمیشہ چلتے رہنا
) (As on 01/21چاہیے۔
سڑک کے بائیں طرف (2) .سڑک کا حق(1) .
اور ] (3) [aسڑک کے شمال میں (4) .دونوں
][b

Q.7

عقیدے کے مطابق ______ ،کو باورچی خانے میں کام
) (As on 01/21کرنا اور ہمارے لیے کھانا تیار کرنا ہے۔

Q.10

)on 01/21

ہاتھی ) (2ہپوپوٹیمس ) (3نیلی وہیل )(1
) (4ان میں سے کوئی نہیں

باپ ) (2ماں ) (3دادا ) (4چھوٹا بچہ )(1
)(As on 01/21

:ویور برڈ اپنا گھونسلہ یہاں سے بناتا ہے

کنکریٹ ،ریت اور لوہا ) (2کنکر ،پتھر اور )(1
سیمنٹ ) (3لاٹھی ،ٹینڈریل اور جھاڑیاں ) (4گھاس،
کیلے کے پتوں کی کھجور کی باریک پٹیاں

وہ لوگ جو بہت زیادہ جسمانی کام کرتے ہیں ،جیسے
کھانے کی ضرورت  Xکہ مزدور ،کو زیادہ سے زیادہ
ہمارے پٹھے بناتا ہے اور ہماری نشوونما  Yہوتی ہے۔
کو باڈی بلڈنگ فوڈ کہا  Yمیں مدد کرتا ہے۔ اس لیے
سے زیادہ توانائی دیتا ہے۔ دی گئی  Xہمیں  Zجاتا ہے۔
کے  Zاور  X، Yعبارت کو پڑھیں اور غذائی غذائی اجزاء
) (As on 01/21حوالے سے صحیح آپشن کا انتخاب کریں۔

(As

زمین پر سب سے بڑا جانور کون سا ہے؟

Q.9

 Q.12سمت :ان اختیارات کو منتخب کریں جو درج
ذیل جوڑوں کو مکمل کریں۔ اگر ___ بلیوں
 (Asکے لیے ہے تو ہنس ہنس کے لیے ہے۔

Q.11

)on 01/21

بلی کا بچہ ) (2کیٹ ) (3بلی کے )(1
بچے ) (4بلیاں
Q.14

)(As on 01/21

:شیڈ اور اصطبل

Q.13

صاف نہیں ہونا چاہئے ) (2سال میں ایک )(1
بار صاف کیا جانا چاہئے ) (3وینٹیلیشن
نہیں ہونا چاہئے ) (4فینائل کے ساتھ بار
بار صاف کیا جانا چاہئے

پھلوں میں سادہ ایکس ہوتا ہے اس لیے یہ جلدی )(1
ہضم ہوتے ہیں جبکہ گندم ،مکئی ،چاول ،آلو وغیرہ میں
کمپلیکس ایکس ہوتا ہے اس لیے ہضم ہونے میں زیادہ
نقصان پہنچانے والے اور زخمی ) Yوقت لگتا ہے۔ )2
جسم کے حصوں کی مرمت میں مدد کرتا ہے۔ ) (3جب ہم
زیڈ کو بہت زیادہ کھاتے ہیں تو یہ ہمارے جسم میں
چربی کے طور پر جمع ہو جاتا ہے (4) ،یہ سب
گرمیوں میں سوتی کپڑوں کو ترجیح دی جاتی ہے
): (As on 01/21کیونکہ یہ کپڑے

 Q.16ان سوالات میں حروف ایک طرح سے جڑے ہوئے
ہیں۔ رشتہ کی شناخت کریں اور آخری خانہ
 (As onمکمل کریں۔ :505 111:121 101:111؟
)01/21

ہلکے ہیں ) (2گرمی جذب نہ کرو ) (3جسم کی )(1
گرمی کو فرار ہونے دیں۔ ) (4یہ سب
ہدایات :درج ذیل سوالات میں ،پہلے جوڑے کے دو الفاظ
آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ دوسرے جوڑے کو انتہائی
سمجھدار طریقے سے مکمل کرنے والے لفظ کی شناخت
) (As on 01/21؟ Jasmin isto JOHN as MANASA istoکریں۔

Q.15

(1) 555 (2) 525 (3) 515 (4) 252
: Q.18گدھوں کے گھونسلے اس طرح نظر آتے ہیں

Q.17

)(As on 01/21

مکڑی کا جالا ) (2اتلی کپ ) (3گہرا کپ )(1
) (4فلاسک

بچہ ) (2لڑکی ) (3نوجوان ) (4مارٹن )(1
)(As on 01/21

ٹیلی فون کس نے ایجاد کیا؟

Q.20

گراہم بیل ) (2کارل بینز ) (3تھامس ایڈیسن )(1) (4
ٹم برنرز لی

چٹانوں کے چھوٹے لوگ کون ہیں ،جنہیں
موگلی سرخ کتوں کے خلاف استعمال کرتا
) (As on 01/21ہے؟

Q.19

سانپ ) (2شہد کی مکھیاں ) (3ہندوستانی )(1
پریوں کی ایک قسم ) (4ان میں سے کوئی
نہیں
ان سوالات میں حروف ایک طرح سے جڑے ہوئے ہیں۔
رشتہ کی شناخت کریں اور آخری خانہ مکمل کریں۔
) (As on 01/21؟CD:GH EF:IJ KL:
آر ایس )) QR (4او پی ) (2ایم این )(1) 3
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Q.22

آگ کو سنبھالنے کے دوران مندرجہ ذیل میں
) (As on 01/21سے کون سا خطرناک ہے؟
ہمیں آگ سے نہیں کھیلنا چاہیے۔ )(1) (2
ہمیں ہمیشہ اپنے قریب آگ روشن کرنی
چاہیے۔ ) (3گیس سلنڈر کا ریگولیٹر ہمیشہ
بند رکھیں ) (4ہمیں کپڑوں کے قریب آگ
نہیں جلانی چاہیے۔

Q.21

(As on

مندرجہ ذیل میں سے کون سا بیان درست نہیں ہے؟
)01/21

آگ نے ابتدائی انسان کو جنگلی جانوروں سے )(1
محفوظ رکھا ) (2آگ نے ابتدائی انسان کو سردی سے
محفوظ رکھا ) (3آگ نے ابتدائی آدمی کو بھنا ہوا کھانا
کھانے میں مدد کی۔ ) (4ابتدائی انسان نے ماچس کے
ڈبے کی مدد سے آگ پیدا کی۔
ذیل میں دیے گئے مناسب اختیارات کے ساتھ خالی
جگہ پر کریں :پچھلے ہفتے میری والدہ کو ایک خط
موصول ہوا جو ایک __) __(23نے ہمارے گھر پہنچایا تھا۔
یہ میرے دادا کی طرف سے تھا۔ میں نے اپنی والدہ سے
پوچھا کہ یہ صرف ہمارے گھر کیسے پہنچایا گیا اور
کہیں نہیں۔ میری والدہ نے مجھے بتایا کہ اس پر ہمارا
__) __(24لکھا ہوا تھا۔ میرے دادا چاہتے تھے کہ میں
اور میری والدہ ان کے گھر جائیں اور ان سے ملیں۔ میرے
دادا دوسری ریاست میں رہتے ہیں۔ تو وہاں جانے کے
لیے ہمیں ایک __) __(25پر سوار ہونا پڑا۔ ہم ٹرین
میں سوار ہونے کے لیے __) __(26گئے تھے۔ پلیٹ
فارم پر کافی ہلچل تھی۔ ہم نے اپنا سامان لے جانے
کے لیے ایک __) __(27لیا۔ ہم ٹرین میں سوار ہوئے
اور وقت پر اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ ہم اسٹیشن سے
 __(28)__ (As onلیے اور اپنے دادا کے مقام پر پہنچے۔

ان میں سے کون سا پرندہ اپنی چونچ کو
Q.24
دھاگے ،تنکے اور خشک ٹہنیوں جیسے مواد
سے پتوں کو سلائی کرنے کے لیے سوئی
) (As on 01/21کے طور پر استعمال کرتا ہے؟

Q.23

ویور پرندہ ) (3درزی )(1) Woodpecker (2
پرندہ ) (4ان میں سے کوئی نہیں
Q.26

ہندوستانی قومی پرچم میں زعفرانی رنگ کا
) (As on 01/21کیا مطلب ہے؟

Q.25

بہادری ) (2امن ) (3خوشحالی ) (4یہ سب )(1

)01/21

تصویر ) (2مکمل پتہ ) (3صرف نام ) (4ان میں )(1
سے کوئی نہیں
ابتدائی انسان کو ______ یا جانوروں پر سفر کرنا
) (As on 01/21پڑتا تھا۔

Q.28

)01/21

ویڈیو گیمز ) (2کارڈز ) (3ساکر )(1) (4
کیرم

بندروں پر ) (2پیدل ) (3پانی میں ) (4سڑکوں )(1
پر
)(As on 01/21

امریکہ کا موجودہ صدر کون ہے؟

Q.30

بل کلنٹن ) (2جارج بش ) (3ڈونلڈ ٹرمپ )(1) (4
ہلیری کلنٹن
(As on

:ریشم کے کپڑے اس سے تیار کیے جاتے ہیں

Q.32

ریشم کی مکھیاں ) (2سن ) (3بھیڑ ) (4ریشم کے )(1
کیڑے

خوراک کے تحفظ کا طریقہ جس میں کھانے
میں موجود نمی کو دور کیا جاتا ہے اسے
) _____ (As on 01/21کہا جاتا ہے۔

Q.31

اچار ) (2کیننگ ) (3جیلینگ ) (4خشک )(1
کرنا
Q.34

)(As on 01/21

کا کیا مطلب ہے؟ WWW

Q.33

گیلے وائلڈ ویب ) (2ورلڈ وائڈ ویب )(1) (3
وسیع کمزور ویب ) (4ان میں سے کوئی نہیں

صحافی ) (2استاد ) (3مینیجر ) (4کاروباری شخص )(1
اگر ہم لمبے عرصے تک کھانا نہ کھائیں اور پانی نہ
) (As on 01/21پئیں تو ہمارا کیا بنے گا؟

ہم کس قسم کے کپڑے پہنتے ہیں اس پر
): (As on 01/21منحصر ہے

Q.29

موسم ) (2جگہ کی آب و ہوا ) (3موقع )(1) (4
یہ سب

)01/21

ٹی وی ،ریڈیو یا اخبار پر خبر دینے والے کو ہم کیا
) (As on 01/21کہتے ہیں؟

(As on

شطرنج  :گھر کے اندر  :_____ ::باہر

Q.27

 Q.36جب آپ سڑک پار کریں گے تو آپ کو مجھ پر
 (As onچلنا ہوگا۔ میں ایک ______ کراسنگ ہوں۔

Q.35

)01/21

ہم مضبوط ہوں گے۔ ) (2ہم بھوکے نہیں رہیں گے۔ )(1
) (3ماں ہمیں مارے گی۔ ) (4ہم بھوکے مر جائیں گے۔
دروازے اور کھڑکیاں ایک گھر میں مخالف سمت میں
): (As on 01/21رکھی جاتی ہیں
زیادہ سورج کی روشنی کی اجازت دیں ) (2بہتر )(1
وینٹیلیشن کی اجازت دیں ) (3ہوا کے آزاد بہاؤ کی
اجازت دیں۔ ) (4یہ سب
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فٹ پاتھ ) (2ٹریفک ) (3زیبرا )(1) (4
گھوڑا
Q.38

:اونی کپڑے اس سے تیار کیے جاتے ہیں
)(As on 01/21

اون کے کیڑے ) (2کاربن مرکبات )(1) (3
بھیڑ کی اون ) (4کپاس کے پودے

Q.37

مندرجہ ذیل میں سے کون سی دنیا کی بلند ترین
) (As on 01/21عمارت ہے؟
برج خلیفہ ) (2سی این ٹاور ) (3پیٹرونیئس )(1
پلیٹ فارم ) (4یہ سب
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Q.40

آپ ______ کے بغیر ای میل نہیں بھیج
) (As on 01/21سکتے۔
ایک ٹیلی فون ) (2ایک ٹیلی ویژن )(1) (3
ایک کمپیوٹر ) (4انٹرنیٹ

Q.39

