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Total Questions: 40

Class:

Time: 30 Min

)Subject: G.K (Urdu

Roll No:

_________________________

Name:

Question

No.

_________________________
Question

No.

کون سا نیشنل پارک مدھیہ پردیش میں واقع ہے؟

 Q.2جدید ترین موبائل فون سروسز کی مدد سے ہم یہ
): (As on 01/21کر سکتے ہیں

کانہا نیشنل پارک ) (2رنگینتھیٹو پارک )(1
) (3پیریار گیمز کی پناہ گاہ ) (4کاربیٹ
نیشنل پارک

ہمارا بینک اکاؤنٹ چیک کریں۔ ) (2تصاویر )(1
بنائیں اور ان کا اشتراک کریں ) (3ریڈیو سنو
) (4یہ سب

)(As on 01/21

موجودہ معاملہ؛ قومی  -2015وزیر اعظم نریندر مودی
کی طرف سے شروع کی گئی اسکیم کا نام
بتائیں جو اگلے تین سالوں میں ملک بھر کے
کسانوں کو  14کروڑ سوائل ہیلتھ کارڈ فراہم
) (As on 01/21کرے گی؟

Q.4

(As on

مندرجہ ذیل میں سے کون سا یورپی ملک ہے؟

Q.1

Q.3

)01/21

جنوبی افریقہ ) (2اٹلی ) (3آسٹریلیا )(1) (4
برازیل

سوائل ہیلتھ کارڈ سکیم ) (2مٹی کی )(1
منتقلی کی اسکیم ) (3مٹی کے مالک کی
اسکیم ) (4ان میں سے کوئی نہیں
اڑیسہ میں دریائے مہاندی کس پروجیکٹ پر
) (As on 01/21مشتمل ہے؟

Q.6

)01/21

جہاز ) (2گاڑی ) (3ہیلی کاپٹر ) (4بس )(1

ہیرا کڈ پروجیکٹ ) (2بھاکڑا ننگل )(1
پراجیکٹ ) (3دامودر ویلی پروجیکٹ )(4
ٹنگابدرا پروجیکٹ
موجودہ معاملہ؛ نیشنل  -2015بالی ووڈ اداکار کا نام
بتائیں جسے ریلائنس انڈسٹریز کی ٹیلی کام
کی ذیلی کمپنی ریلائنس جیو کے برانڈ
ایمبیسیڈر کے طور پر سائن اپ کیا گیا ہے؟

(As on

میں آسمان میں اڑ سکتا ہوں۔ مجھے پہچانو۔

Q.5

Q.8

ریو اولمپکس  2016میں کس ملک نے سب سے
) (As on 01/21زیادہ گولڈ میڈل جیتے؟

Q.7

امریکا ) (2چین ) (3متحدہ سلطنت یونائیٹڈ )(1
کنگڈم ) (4جرمنی

)(As on 01/21

شاہ رخ خان ) (2اکشے کمار ) (3امیتابھ بچن )(1
) (4ان میں سے کوئی نہیں
)(As on 01/21

پلاٹینم جوبلی

Q.10

(1) 50 (2) 75 (3) 100 (4) 85
مندرجہ ذیل میں سے کون سا ہندوستان کا قومی
) (As on 01/21پھول ہے؟

کچی پوڈی ) (2ڈنڈیا ) (3منی پوری ڈانس )(1) (4
موہنیاٹم
Q.12

گلاب ) (2میریگولڈ ) (3کمل ) (4للی )(1
ایک کھٹا پھل جو لیمونیڈ بنانے میں استعمال
) (As on 01/21ہوتا ہے۔
کینو ) (2لیموں ) (3لیموں ) (4ان میں سے )(1
کوئی نہیں

G190720224113448

)(As on 01/21

رس لیلا کیا ہے؟

Q.9

مندرجہ ذیل میں سے کون سا مواصلات کا آڈیو
) (As on 01/21ویژول موڈ ہے/ہیں؟

Q.11

ٹیلی ویژن ) (2کمپیوٹر ) (3ریڈیو ) (4اے )(1
اور بی دونوں
Q.14

ایک الیکٹرانک ڈیوائس جو معلومات کو ذخیرہ اور
) (As on 01/21دوبارہ تیار کر سکتی ہے۔
کمپیوٹر ) (2فوٹو کاپی کرنے والا )(1) (3
فیکس مشین ) (4موبائل فون

Q.13

یہ لینس سسٹم کے ذریعے چھوٹی اشیاء کو
) (As on 01/21بڑا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

 Q.16مس یونیورس کا تاج پہننے والی پہلی ہندوستانی
) (As on 01/21خاتون

)) Rainguage (4خوردبین ) (2کمپاس )(1) 3
ریڈار
مالابار ہلز" کا تعلق درج ذیل میں سے کس جگہ"
) (As on 01/21سے ہے؟

Q.15

سشمیتا سین ) (2پریانکا چوپڑا ) (3ڈیانا )(1
ہیڈن ) (4ان میں سے کوئی نہیں
 Q.18ایک ______ سے زیادہ تیزی سے پیغام________A
لے جاتا ہے۔ آپ اس شخص سے براہ راست بات کر
) (As on 01/21سکتے ہیں۔

Q.17

کلکتہ ) (2دہلی ) (3ممبئی ) (4بنگلور )(1
فیکس ،ٹیلی گرام ) (2فیکس ،ٹیلی فون )(1
) (3ٹیلی فون ،ٹیلی گرام ) (4ای میل ،فیکس
موجودہ معاملہ؛ قومی  -2015دہلی میں ہونے والے
اسمبلی انتخابات میں کس پارٹی نے  70میں
سے  67سیٹیں جیت کر مکمل اکثریت حاصل
) (As on 01/21کی؟

Q.20

یہ زمین سے آسمان تک آکسیجن کی ری )(1
سائیکلنگ میں مدد کرتا ہے۔ ) (2یہ زمین سے
آسمان تک پانی کی ری سائیکلنگ میں مدد کرتا
ہے۔ ) (3یہ زمین سے آسمان تک کاربن ڈائی
آکسائیڈ کی ری سائیکلنگ میں مدد کرتا ہے۔ )(4
یہ زمین سے آسمان تک نائٹروجن کی ری
سائیکلنگ میں مدد کرتا ہے۔

عام آدمی پارٹی )اے اے پی( ) (2بی جے پی )(1
) (3کانگریس ) (4ان میں سے کوئی نہیں

)(As on 01/21

دیوداس

Q.22

رابندر ناتھ ٹیگور ) (2بنکم ) (3شرت )(1
چندر چٹرجی ) (4ان میں سے کوئی نہیں
)(As on 01/21

دارجلنگ میں واقع ہے۔

)(As on 01/21

Q.24

)(As on 01/21

اخبار ) (2وائرلیس مواصلات ) (3ٹیلی ویژن )(1
) (4ٹیلی گرام
Q.26

فرانسوا اولاند ) (2بارک اوباما ) (3ڈونلڈ )(1
ٹرمپ ) (4ان میں سے کوئی نہیں

یہ جسم کے وزن کی پیمائش کے لیے استعمال
) (As on 01/21ہوتا ہے۔

Q.25

کمپاس ) (2بہار بیلنس ) (3ریڈار )(1) (4
خوردبین
Q.28

گجرات ) (2اڑیسہ ) (3کرناٹک ) (4کیرالہ )(1

موجودہ معاملہ؛ قومی  -2015فرانسیسی صدر کا نام
بتائیں جو  26جنوری  2016کو یوم جمہوریہ کی
) (As on 01/21تقریب میں مہمان خصوصی ہوں گے؟

پولیس اور فوج میں کام کرنے والے _________
لوگوں کے لیے رابطے کے لیے بہت مفید ہے۔

Q.23

)(As on 01/21

وی ایس نائپال ) (2رابندر ناتھ ٹیگور )(1) (3
امرتا پریتم ) (4سروجنی نائیڈو
اڑیہ کس ریاست کی مادری زبان ہے؟

)(As on 01/21

ہوا محل کس شہر میں واقع ہے؟

Q.21

جے پور ) (2کولکتہ ) (3بنگلور ) (4ممبئی )(1

اتر پردیش ) (2تمل ناڈو ) (3میگھالیہ )(1) (4
مغربی بنگال

گیتانجلی

)(As on 01/21

پانی کا چکر ہمارے لیے کیوں اہم ہے؟

Q.19

)(As on 01/21

کے ساتھ بخارات میں اضافہ ہوتا ہے۔

Q.27

پانی کی مقدار میں اضافہ (2) .درجہ حرارت )(1
میں کمی (3) .نمائش کے علاقے میں کمی(4) .
.نمائش کے علاقے میں اضافہ
 Q.30موجودہ معاملہ؛ قومی  -2015انسانی وسائل کی ترقی
کی وزارت کے ذریعہ کرائے گئے آل انڈیا ہائر
ایجوکیشن سروے  15-2014کے مطابق اعلیٰ تعلیم
کے کل طلباء کا کتنا فیصد پی ایچ ڈی اسکالر
) (As on 01/21ہیں؟

Q.29

ان میں سے )(1) 0.40% (2) 0.42% (3) 0.45% (4
کوئی نہیں
گر جنگلات میں ایشیائی شیروں کا گھر واقع
) (As on 01/21ہے۔

Q.32

گجرات ) (2اڑیسہ ) (3مدھیہ پردیش )(1) (4
راجستھان

(As on

سال ،نیم ،برگد ،ساگون اور پیپل ہیں؟

کون سی ہندوستانی ریاستیں چین کی سرحد کو
) (As on 01/21چھوتی ہیں؟
اترانچل ،سکم ،ہریانہ ،پنجاب ) (2پنجاب(1) ،
ہریانہ ،راجستھان ) (3جموں و کشمیر ،ہماچل پردیش،
اترانچل ،سکم ،اروناچل پردیش ) (4سکم ،ہریانہ،
پنجاب ،ہماچل پردیش

Q.34

)(As on 01/21

پیسو کیا ہے؟

)01/21

پھل ) (2سبزیاں ) (3درخت ) (4پھول )(1
G190720224113448

Q.31

جانور ) (2کرنسی ) (3پرندہ ) (4ان میں سے )(1
کوئی نہیں

Q.33

موجودہ معاملہ؛ قومی  -2015دو ہندوستانی شہروں
کے نام بتائیں جنہیں پہلی بار یونیسکو کے
کے ممبر ) (UCCNتخلیقی شہروں کے نیٹ ورک
) (As on 01/21کے طور پر نامزد کیا گیا ہے؟

Q.36

)(As on 01/21

نرمدا ندی شہر سے گزرتی ہے۔

Q.35

سنبل پور ) (2وجے وڈا ) (3جبل پور )(1) (4
لکھنؤ

وارانسی )موسیقی کے زمرے کا شہر( اور جے )(1
پور )کرافٹس اور لوک فن کے زمرے کا شہر(
) (2جیسلامیر )سینڈڈونس کا شہر( ) (3ادے پور
)جھیلوں کا شہر( ) (4ان میں سے کوئی نہیں
)(As on 01/21

وہ سب اچھا جس کا اختتام اچھا

Q.38

لیو ٹالسٹائی ) (2جارج برنارڈ شا )(1) (3
سنکلیئر ) (4ولیم شیکسپیئر
(As

مندرجہ ذیل میں سے کون سا دواؤں کا پودا ہے؟

)(As on 01/21

خلا میں چلنے والا پہلا انسان کون ہے؟

الیکسی لیونوف ) (2ٹینزنگ نورگے )(1) (3
نیل آرمسٹرانگ ) (4مندرجہ بالا میں سے کوئی
بھی نہیں۔
Q.40

)(As on 01/21

سلور جوبلی

)on 01/21

نیم ) (2یوکلپٹس ) (3ایلوویرا ) (4یہ سب )(1

G190720224113448

Q.37

(1) 15 (2) 35 (3) 20 (4) 25

Q.39

