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Name:

Question

No.

Question
ایسی صورت میں ہمیں بجلی کا منبع توڑ دینا
) (As on 01/21چاہیے؟

No.
Q.2

ہندوستانی قومی پرچم کے مرکز میں اشوک چکر
) (As on 01/21ہے جس کا رنگ ______ ہے۔

سلیکا ) (2ہیرا ) (3شیشہ ) (4ٹیلک )(1

 Q.4مندرجہ ذیل میں سے کون سا دن ہر سال  15اگست
) (As on 01/21کو منایا جاتا ہے؟

سیاہ ) (2سرخ ) (3سفید ) (4نیلا )(1
مندرجہ ذیل میں سے کون سا ملک ہندوستان کا
) (As on 01/21پڑوسی ملک نہیں ہے؟

Q.6

Q.8

وگ سب سے پہلے کہاں ایجاد ہوئی؟

جاپان ) (2فرانس ) (3مصر ) (4ان میں سے )(1
کوئی نہیں

)(As on 01/21

_______ بس کے انتظار میں

Q.7

ہمیں ایک قطار میں کھڑا ہونا چاہیے۔ ) (2ہمیں )(1
دونوں ) b (4اور ) aگروپ میں کھڑا ہونا چاہئے )3
ان میں سے کوئی نہیں

انڈیا کرکٹ کونسل ) (2انٹرنیشنل کرکٹ )(1
کونسل ) (3انٹرنیشنل کرکٹ کیمپ )(4
انٹرنیشنل کرکٹ چیمپئن

ہنری کوانڈا ) (2روڈولف ڈیزل ) (3کرسٹوفر )(1
کاکریل ) (4سیموئل کولٹ

درج ذیل جملہ کو مکمل کریں" :بیڈمنٹن کورٹ
) (As on 01/21میں کھیلا جاتا ہے " کے ساتھ۔

Q.5

والی بال ) (2ریکیٹ اور شٹل کارک ) (3فٹ )(1
بال ) (4بلے اور گیند

)(As on 01/21

مندرجہ ذیل میں سے کون سا شخص ریوالور کا
) (As on 01/21موجد ہے؟

Q.3

آزادی خلیج ) (2کرسمس کے دن ) (3یوم )(1
اساتذہ ) (4یوم جمہوریہ

میانمار ) (2پاکستان ) (3نیپال ) (4یوگنڈا )(1
آئی سی سی کرکٹ کے لیے بین الاقوامی
گورننگ باڈی ہے۔ آئی سی سی کا کیا مطلب ہے؟

(As on

ٹیلکم پاؤڈر کس معدنیات سے بنتا ہے؟

Q.1

)01/21

جھگڑے میں ) (2ایک سڑک حادثے میں )(1) (3
بجلی کے جھٹکے کی صورت میں ) (4کبھی
نہیں

)(As on 01/21

Class:

Q.10

)(As on 01/21

ویٹر کا کیا کام ہے؟

Q.9

کپڑے سلائی کرنا ) (2ہوٹلوں میں گاہکوں )(1
کی خدمت کرکے ان کا خیال رکھنا ) (3باغ کی
دیکھ بھال کرنا ) (4گاڑی چلانا
 Q.12ہندوستان کی چند مشہور شخصیات کے نام درج
ذیل ہیں۔ خبروں اور میڈیا سے وابستہ شخص کو
) (As on 01/21منتخب کریں۔

Q.11

لالو یادو ) (2سشمیتا سین ) (3رجت شرما )(1
) (4لال کرشن اڈوانی
اس شہر کا نام بتائیں جو "نوابوں کا شہر"
) (As on 01/21کہلاتا ہے؟
دہلی ) (2بڑودہ ) (3پٹنہ ) (4لکھنؤ )(1
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 Q.14ذیل میں پیشہ ور افراد کے میچ اور ان کے کام
) (As on 01/21دیے گئے ہیں۔ غلط میچ تلاش کریں۔
گلوکار اپنی روٹی اور مکھن کمانے کے لیے )(1
گاتا ہے۔ ) (2حجام اپنی روٹی اور مکھن کمانے
کے لیے جھاڑو دیتا ہے۔ ) (3پینٹر اپنی روٹی
اور مکھن کمانے کے لیے پینٹنگ کرتا ہے۔ )(4
کسان اپنی روٹی اور مکھن کمانے کے لیے زراعت
کا کام کرتا ہے۔

Q.13

ہندوستان کے درج ذیل حصوں میں سے کس میں
) (As on 01/21تمل بولنے والے لوگ رہتے ہیں؟

Q.16

ہمارے کمروں کو گندا کرنا۔ ) (2دوسروں کو )(1
چھیڑنا ) (3ہمارے گھر کی صفائی (4) .ہمارے
والدین کو پریشان کرنا۔

جنوبی ) (2شمال ) (3مشرق ) (4مغرب )(1
مندرجہ ذیل میں سے کون سا پودوں کو سبز رنگ
) (As on 01/21دیتا ہے؟

)(As on 01/21

ہمیں ______ میں حصہ ڈالنا چاہیے۔

Q.15

 Q.18پاکستان کے جھنڈے میں سفید ہلال کا چاند اور
 (As onاس کے مرکز میں _____ نوکدار ستارے ہیں۔

Q.17

)01/21

کاربوہائیڈریٹ ) (2موٹا ) (3کلوروفیل )(1) (4
وٹامن
سڑک کراس کرتے وقت اگر ٹریفک لائٹ یا
پولیس اہلکار نہ ہو تو آپ کو مندرجہ ذیل میں
) (As on 01/21سے کون سا کرنا چاہیے؟

(1) 5 (2) 8 (3) 4 (4) 6
Q.20

بادل ،آگ ،دریا ) (2آگ ،دریا ،درخت ) (3پرندے(1) ،
درخت ،کیڑے ) (4دریا ،پرندے ،درخت

بائیں اور دائیں مت دیکھو ہمیشہ سیدھے جاؤ۔ )(1
) (2دائیں بائیں نہ دیکھیں اور سڑک پار کرنے
کے لیے دوڑیں۔ ) (3دائیں ،پھر بائیں اور پھر
سڑک پار کریں۔ ) (4یہ سب
رادھیکا کی ماں نے کچھ آئس کریم فریج میں
رکھی۔ اچانک بجلی منقطع ہوگئی اور آئس کریم
پگھل گئی۔ جب رادھیکا اسکول سے آئی تو اس
نے فریج کھولا اور پگھلی ہوئی آئس کریم کو
دیکھا۔ وہ رونے لگی۔ ایک بڑے بھائی کے طور
 (As onپر آپ اسے رونے سے کیسے روکیں گے؟

ان میں سے کون سا صرف جاندار چیزوں سے مراد
) (As on 01/21ہے؟

Q.19

 Q.22ریلوے سٹیشنوں پر ہمارا سامان کون لے جاتا ہے؟

Q.21

)(As on 01/21

سبزی فروش ) (2کولیز ) (3پائلٹ )(1) (4
ڈرائیورز

)01/21

رادھیکا کو ڈانٹا ) (2اس کے لیے ایک اور )(1
آئس کریم خریدو ) (3اسے انتظار کرنے کو کہو،
بجلی کی سپلائی واپس آنے پر یہ دوبارہ جم
جائے گا۔ ) (4ان میں سے کوئی نہیں
)(As on 01/21

تاج محل کہاں واقع ہے؟

Q.24

مندرجہ ذیل میں سے کون سا زمین کا سب سے
) (As on 01/21جنوبی براعظم ہے؟

Q.23

آگرہ ) (2دہلی ) (3لکھنؤ ) (4ممبئی )(1
جنوبی امریکہ ) (2آسٹریلیا ) (3افریقہ )(1) (4
انٹارکٹیکا
موسم گرما کے دوران پہاڑی اسٹیشن ______ ہوتے
) (As on 01/21ہیں۔

Q.26

ندیوں میں کپڑے اور مویشی دھونے سے ______
) (As on 01/21آلودگی ہوتی ہے۔

ٹھنڈا ) (2گرم ) (3سادہ ) (4یہ سب )(1
حفاظتی نقطہ نظر سے ہم گرم برتنوں کو ننگے
) (As on 01/21ہاتھ سے کیوں نہ چھوئیں؟

Q.25

ہوا ) (2مٹی ) (3پانی ) (4یہ سب )(1
Q.28
on

مندرجہ ذیل جملے میں خالی جگہ پر کریں:
 (Asسٹیتھوسکوپ _______ نے ایجاد کیا تھا۔

Q.27

)01/21

یہ گندا ہو جائے گا ) (2ہمارے ہاتھ جل )(1
سکتے ہیں۔ ) (3ہمارے ہاتھ گندے ہو جائیں گے۔
) (4یہ سب
)(As on 01/21

للی پائی جاتی ہے۔

کیچڑ زدہ پانی ) (2صاف پانی ) (3صحرا )(1
) (4ان میں سے کوئی نہیں

رینے لینیک ) (2ہنس لیپر کہتے ہیں۔ )(1) (3
ایڈورڈز میوبرج ) (4یوری لومونوسوف
 Q.30کچرے کو ٹھکانے لگانے کے لیے درج ذیل میں
خریداری ) (qموپنگ ) (pسے کون سے اقدامات ہیں؟
بائیو ڈی گریڈ ایبل کو غیر )(r
) (As on 01/21بایوڈیگریڈیبل اشیاء سے الگ کرنا

Q.29

پی اور ) q (4اور ) pصرف )) q 3صرف )(1) p 2
آر
اڈلی اور ______ جنوبی ہندوستان کا مشہور کھانا
) (As on 01/21ہے۔
سنبھر ) (2دھانسک ) (3بیگن ) (4دہی )(1
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Q.32

(As on

مہاتما گاندھی کی جائے پیدائش _______ ہے۔
)01/21

پوربندر ) (2احمد آباد ) (3ممبئی ) (4دہلی )(1

Q.31

اندھے پڑھنے کے لیے کیا زبان استعمال کرتے
) (As on 01/21ہیں؟

Q.34

ہیرا ) (2نیلم ) (3زمرد ) (4ان میں سے )(1
کوئی نہیں

خط پرنٹ کریں۔ ) (2کرسیو تحریر )(1) (3
بلاکس ) (4بریل
(As on

:وہ جانور ہیں جو کھاتے ہیں Omnivores
)01/21

 Q.36مندرجہ ذیل میں سے کون سی جگہ ہندوستان میں
) (As on 01/21نہیں ہے؟

صرف پودے ) (2صرف جانور ) (3پودوں اور )(1
جانوروں دونوں ) (4نہ پودے اور نہ ہی جانور
اگر صحیح یا غلط میں جواب دینا ہو تو ترتیب
ایک پائلٹ ہمارے خطوط  A.کیا ہونی چاہیے؟
ٹرین ریلوے ٹریک پر چلتی ہے۔  B.پہنچاتا ہے۔
پرانے  D.جہاز سمندر پار کر سکتے ہیں۔ C.
زمانے میں کبوتر پیغامات بھیجنے کے لیے
) (As on 01/21استعمال ہوتے تھے۔

)(As on 01/21

مندرجہ ذیل میں سے کون سا عنصر ہے؟

Q.33

Q.35

چنئی ) (2کولمبو ) (3حیدرآباد ) (4یہ سب )(1
 Q.38ہندوستان میں ہینڈلوم کا قومی دن اگست میں منایا
) (As on 01/21جاتا ہے۔ کس تاریخ کو منایا جاتا ہے؟

Q.37

(1) 6 (2) 7 (3) 12 (4) 18

ٹی ٹی ٹی ٹی ) (2ٹی ٹی ٹی ایف ) (3ایف )(1
ٹی ٹی ٹی ) (4ایف ایف ایف ٹی
میں پہلا کرکٹ ورلڈ کپ کس ملک نے 1975
) (As on 01/21جیتا؟
آسٹریلیا ) (2ویسٹ انڈیز ) (3انڈیا ) (4ان )(1
میں سے کوئی نہیں
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Q.40

(As on

مسلمانوں کی نماز کو ______ کہتے ہیں؟
)01/21

آرتی ) (2نماز ) (3بھجن ) (4اذان )(1

Q.39

