Total Questions: 40
_________________________

3

Class:

Time: 30 Min

)Subject: G.K (Urdu

Roll No:

Name:

Question
موجودہ معاملہ؛ قومی  -2015ہندوستانی فضائیہ کے
سابق ائیر چیف مارشل کا نام بتائیں جن کا حال
) (As on 01/21ہی میں انتقال ہوا؟

_________________________
No.

 Q.2رام نے واش بیسن کا نل کھلا چھوڑ دیا۔ آپ کیا
) (As on 01/21کریں گے؟

Q.1

نل کو ہلکے سے بند کریں۔ ) (2پانی کی )(1
اہمیت اور اس کے تحفظ کی وضاحت کریں۔ )(3
رام پر چلائیں اور اسے تھانے لے جائیں۔ )(4
)دونوں ) (1اور )2

ہروشیش مولگاوکر ) (2جنرل مانیکشا ) (3جنرل )(1
تیجیندر سنگھ ) (4ان میں سے کوئی نہیں
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی صدر بننے والی
) (As on 01/21واحد ہندوستانی خاتون کون تھی؟

Question

No.

Q.4

)(As on 01/21

سب سے زیادہ موزوں پھل

Q.3

پپیتا ) (2کروندا ) (3آم ) (4کیلا )(1
اندرا گاندھی ) (2ریتا فاریہ ) (3وجئے لکشمی )(1
پنڈت ) (4مندرجہ بالا میں سے کوئی بھی نہیں۔
ریشم اور اونی کپڑے اکثر _______ سے خراب
) (As on 01/21ہوتے ہیں۔

Q.6

گھنٹے ) 12 (2گھنٹے ) 18 (3گھنٹے (1) 6
) 24 (4گھنٹے

مکھی ) (2کیڑوں ) (3بیکٹیریا ) (4جانور )(1
مندرجہ ذیل میں سے کون سا جانور ایک پیک میں
) (As on 01/21شکار کرتا ہے؟

)(As on 01/21

دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟

Q.8

(As on

نظام شمسی میں زندگی والا واحد سیارہ ہے؛

چاند ) (2سورج ) (3مریخ ) (4زمین )(1

ایک چھوٹا سا چمکدار ریکارڈ جو خصوصی مشینوں
) (As on 01/21پر چلایا جاتا ہے۔

 Q.10آئی سی سی ورلڈ کپ  2012کرکٹ ٹورنامنٹ کب
) (As on 01/21ختم ہوگا؟

فیکس مشین ) (2موبائل فون ) (3کمپیکٹ )(1
ڈسک ) (4فوٹو کاپی کرنے والا

-Oct-12 (3) 5-Nov-12ستمبر (1) 20 7 (2) 2012
(4) 20-Dec-12
 Q.12اگر میں ،اکلوتا بیٹا ،نئی دہلی میں اپنے والد
اور والدہ کے ساتھ رہ رہا ہوں ،تو میرے خاندان
) (As on 01/21کے کتنے ارکان ہیں؟

راجیو شکلا ) (2للت مودی ) (3سورو گنگولی )(1
) (4ان میں سے کوئی نہیں
نیچے دی گئی فہرست سے معلوم کریں کہ مٹی
سے کتنی چیزیں بنتی ہیں؟ مٹی کا برتن،
گھڑی ،صوفہ ،کپ اور طشتری ،سٹیل کے چمچے،
مٹی کے پھولوں کے برتن ،پلاسٹک کے مگ،
بلیک بورڈ ،مٹی کا گھڑا ،مٹی کا ونڈ چائم ،ٹوتھ
) (As on 01/21برش ،مٹی کا گلدان۔

Q.7

)01/21

چیتا ) (2شیر ) (3چیتا ) (4چیتے )(1

موجودہ معاملہ؛ قومی  -2015انڈین پریمیئر لیگ )آئی
پی ایل( گورننگ کونسل کا چیئرمین کس کو
) (As on 01/21مقرر کیا گیا؟

Q.5

Q.9

Q.11

دو ) (2تین ) (3چار ) (4پانچ )(1
 Q.14ان میں سے کچھ دوسرے جانوروں کے اندر یا جسم
پر رہتے ہیں اور ان سے اپنی خوراک حاصل
کرتے ہیں۔ پرجیویوں سے ان کی زندگی کو
)___ (As on 01/21بہت نقصان ہوتا ہے

Q.13

بھوت ) (2زیادہ تر ) (3میزبان ) (4دوست )(1

(1) 6 (2) 11 (3) 7 (4) 5
(As on

ان میں سے کون سا قابل تجدید وسیلہ ہے؟

Q.16

)(As on 01/21

گھوڑے کے بچے کو کیا کہتے ہیں؟

)01/21

بکری ) (2گائے ) (3بھینس ) (4یہ سب )(1
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کتے ) (2بچھڑا ) (3بچھڑا ) (4میمنے )(1

Q.15

)(As on 01/21

پسندیدہ _ مینو سے قابل رسائی ہیں؟

 Q.18مندرجہ ذیل میں سے کون سی سرگرمی ہم اسکول
) (As on 01/21میں سیکھتے ہیں؟

Q.17

عنوان ) (2دکان ) (3مینو ) (4شروع کریں۔ )(1
ہم پڑھنا لکھنا سیکھتے ہیں۔ ) (2ہم لڑنا )(1
سیکھتے ہیں۔ ) (3ہم اپنی چیزیں ایک دوسرے
) (aکے ساتھ بانٹنا سیکھتے ہیں۔ ) (4دونوں
۔) (cاور
کہا  aفیبرک ایک مشین پر بنایا جاتا ہے جسے
) (As on 01/21جاتا ہے۔

Q.20

چرکا ) (2ٹھکلی۔ ) (3لوم ) (4ان میں سے )(1
کوئی نہیں
سبز روشنی کو علامت کے طور پر استعمال کیا
) (As on 01/21جاتا ہے۔

ریشم کے کیڑے کی خوراک بنیادی طور پر
) _____ (As on 01/21پر مشتمل ہوتی ہے۔

Q.19

گلاب ) (2شہتوت کے پتے ) (3اناج ) (4ان )(1
میں سے کوئی نہیں
Q.22

)(As on 01/21

ہمیں ______ سے ربڑ ملتا ہے۔

Q.21

ہوا ) (2پانی ) (3پودے ) (4گلاس )(1
صاف سگنل ) (2ایمرجنسی ) (3خطرہ ) (4امن )(1
موجودہ معاملہ؛ قومی  -2015اس اسکیم کا نام بتائیں
جسے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ نے سب سے بڑے
کیش ٹرانسفر پروگرام )گھروں( کے طور پر
تسلیم کیا؟ )حکومت ہند نے  15.11.2014کو ملک
کے  54اضلاع میں اور یکم جنوری  2015کو ملک
کے باقی اضلاع میں اس اسکیم کا آغاز کیا۔
 13.8.2015تک 13.9 ،کروڑ ایل پی جی صارفین اس
اسکیم میں شامل ہوچکے ہیں۔ ایل پی جی صارفین
جو اس میں شامل ہوں گے۔ اسکیم کو مارکیٹ کی
قیمت پر ایل پی جی سلنڈر ملے گا اور ایل پی جی
سبسڈی )ان کے استحقاق کے مطابق( براہ راست ان
)) (As on 01/21کے بینک کھاتوں میں ملے گی۔

Q.24

(As

میں سے ایک نوجوان ہے  goslingایک نوجوان

Q.23

)on 01/21

گھوڑا ) (2میمنے ) (3ہنس ) (4عقاب )(1

ان میں سے کوئی )) DAHAL (4پہل ) (2واہل )(1) 3
نہیں
موسم بدلتے ہی لومڑی موٹی کھال اگاتی ہے۔ یہ
) ___ (As on 01/21موافقت لومڑی کو

Q.26

کھانا تلاش کریں ) (2گرم رکھیں ) (3مضبوط )(1
ہو جاؤ ) (4ان میں سے کوئی نہیں
)(As on 01/21

دنیا کا سب سے بڑا صحرا ہے۔

ہم غیر قابل تجدید وسائل کو کسی بھی مقدار
) (As on 01/21میں استعمال کر سکتے ہیں۔

Q.25

درست ) (2غلط ) (3جزوی طور پر سچ ہے )(1
) (4ان میں سے کوئی نہیں
Q.28

(As on

کام اندر اور ______ گھر دونوں میں ہے۔

Q.27

)01/21

صحارا ریگستان ) (2صحرائے گوبی )(1) (3
صحرائے تھر ) (4ان میں سے کوئی نہیں
)(As on 01/21

عجیب کو تلاش کریں۔

طالب علم ) (2الیکٹریشن ) (3انجینئر )(1) (4
ڈاکٹر
جاپانی پھولوں کو ترتیب دینے کے فن کو کیا
) (As on 01/21کہتے ہیں؟
فینگشوئ ) (2اکیبانہ ) (3فلورابانا )(1) (4
مندرجہ بالا میں سے کوئی نہیں۔

زمین کے اندر ) (2باہر ) (3گھر کے )(1
پچھواڑے ) (4زمین
Q.30

)(As on 01/21

بارش کا کوٹ کس چیز سے بنا ہے۔

میتھین ) (2پولی کلوروتھین ) (3ایتھین )(1
) (4اوکٹین
 Q.32موجودہ معاملہ؛ قومی  -2015مرکزی وزارت خزانہ نے
سال  16-2015کے لیے جنرل پراویڈنٹ فنڈ
کے لیے شرح سود کو برقرار رکھا(GPF) ....
) (As on 01/21فیصد؟
فیصد ) 8.8 (2فیصد ) 9.0 (3فیصد (1) 8.7
) (4ان میں سے کوئی نہیں
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Q.29

Q.31

موجودہ معاملہ؛ قومی  -2015انڈین آرمی رجمنٹ کا نام
بتائیں جس نے حال ہی میں اپنے قیام کے 200
) (As on 01/21سال مکمل کیے؟
گورکھا رائفلز ) (2گڑھوال رائفلز ) (3پنجاب )(1
رجمنٹ ) (4ان میں سے کوئی نہیں

 Q.34موجودہ معاملہ؛ قومی  -2015بھارت جموں و کشمیر
اسمبلی کے سپیکر کو مدعو نہ کرنے پر
پاکستان کے خلاف احتجاج کے لیے اگلے ماہ
پاکستان میں ہونے والی کامن ویلتھ پارلیمانی
یونین )سی پی یو( کے اجلاس کا بائیکاٹ
کرے گا۔ یہ اجلاس پاکستان کے کس شہر میں
) (As on 01/21ہوگا؟

Q.33

اسلام آباد ) (2کراچی ) (3لاہور ) (4ان میں )(1
سے کوئی نہیں
آپ والدین ،چچا ،خالہ ،کزن اور دادی کے ساتھ
مشترکہ خاندان میں رہ رہے ہیں۔ ہر کوئی آپ سے
بہت پیار کرتا ہے۔ ان میں سے کون سا کام آپ
اپنے خاندان میں اپنے خاندان کے افراد کی مدد کے
) (As on 01/21لیے کر سکتے ہیں؟

 Q.36مندرجہ ذیل میں سے کس گیم میں ،ایک ٹیم میں
) 11 (As on 01/21سے کم فعال کھلاڑی ہوتے ہیں؟

Q.35

کرکٹ ) (2ہاکی ) (3باسکٹ بال ) (4فٹ )(1
بال

آپ ان کے ساتھ کھیل سکتے ہیں۔ ) (2آپ )(1
پیسے کما سکتے ہیں۔ ) (3آپ کھانے کے لیے
میز لگا سکتے ہیں۔ ) (4آپ دروازے پینٹ کر
.سکتے ہیں
)(As on 01/21

فروری کے طور پر منایا جاتا ہے۔ 28

 Q.38ایڈز کا عالمی دن ______________ منایا جاتا ہے۔

Q.37

)(As on 01/21

یوم جمہوریہ ) (2ایورسٹ کا دن ) (3قومی )(1
سائنس کا دن ) (4کتابوں کا عالمی دن
پرندوں کی چونچ کی مختلف اقسام ہوتی ہیں جو
انہیں زندہ رہنے کے لیے خاص کام کرنے میں مدد
کرتی ہیں۔ پرندوں کی چونچ کے بارے میں صحیح
) (As on 01/21بیان کا انتخاب کریں۔
ایک چھوٹی ،موٹی چونچ پرندے کو درخت کی )(1
چھال تک پہنچنے اور کیڑوں کو حاصل کرنے میں
مدد کرتی ہے۔ ) (2ایک لمبی ،پتلی چونچ پرندے
کا گوشت پھاڑنے میں مدد کرتی ہے۔ ) (3چمچ کی
شکل والی چونچ پرندے کو پانی نکالنے میں مدد
کرتی ہے۔ ) (4ایک جھکی ہوئی چونچ پرندے کو
بیج توڑنے میں مدد کرتی ہے۔
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(1) 1-Sep (2) 1-Jul (3) 1-Aug (4) 1-Dec
 Q.40موجودہ معاملہ؛ قومی  -2015رجسٹرار جنرل اور مردم
شماری کمشنر ،انڈیا نے آج  2011کی مردم شماری
کی مذہبی برادریوں کی آبادی کے اعداد و شمار
جاری کیے ہیں۔ تقسیم چھ بڑی مذہبی برادریوں
یعنی ہندو ،مسلم ،عیسائی ،سکھ ،بدھ ،جین کے
علاوہ "دیگر مذاہب اور قائل" اور "مذہب بیان نہیں
کیا گیا"۔ ذیلی اضلاع اور قصبوں تک جنس اور
رہائش کے ذریعے ڈیٹا جاری کیا جاتا ہے۔
رپورٹ کے مطابق  2011میں بھارت کی کل آبادی
) (As on 01/21کتنی تھی؟
کروڑ ) 122.50 (2کروڑ )(1) 121.09 122.25 (3
کروڑ ) (4ان میں سے کوئی نہیں

Q.39

