Total Questions: 40
_________________________

6

Time: 30 Min

)Subject: G.K (Urdu

Roll No:

Name:

Question
موجودہ معاملہ؛ بین الاقوامی  -2015کس ملک نے جاپان
کو شکست دے کر تیسری بار خواتین کا فیفا ورلڈ
) (As on 01/21کپ  2015جیت لیا؟

_________________________
No.

وہ مادہ جو بغیر حرارت کے بخارات میں آسانی سے
): (As on 01/21تبدیل ہوتا ہے کہلاتا ہے

Question

 Q.2جملے میں غلطی کی نشاندہی کریں :اس وجہ
سے کہ ہم ) / (1انکم ٹیکس ادا نہیں کر
سکے ) / (2حقیقت ) (3کی وجہ سے ہے /
) (As onکہ ہمیں وقت پر تنخواہ نہیں ملی۔ )4

Q.4

دیئے گئے اختیارات میں سے متضاد تلاش
) (As on 01/21کریں؟  :پڑھنا

پھولدار ) (2مصنوعی ) (3غیر مستحکم ) (4اثر )(1
انگیز
:نوبل انعام جو پہلی بار  1969میں دیا گیا تھا

 Q.6سیل تھیوری کی طرف سے تجویز کیا گیا
) (As on 01/21تھا؟

فزکس ) (2کیمسٹری ) (3دوائی ) (4معاشیات )(1
سمت :دیے گئے متبادلات میں سے وہ ایک منتخب
کریں جس میں نمبروں کا سیٹ سوال میں دیے گئے
نمبروں کے سیٹ جیسا ہو۔ دیا گیا مجموعہ،24 ،32) :
)8) (As on 01/21

Q.1

ہمارے پاس نہ ہونے کی وجہ ) (2انکم )(1
ٹیکس ادا کرنے کے قابل ) (3حقیقت کی
وجہ سے ہے ) (4کہ ہمیں وقت پر تنخواہ
نہیں ملی۔

سیکھا ) (2خاموش ) (3ان پڑھ ) (4قائل )(1
کرنا

)01/21

No.

)01/21

امریکا ) (2جرمنی ) (3فرانس ) (4ان میں سے )(1
کوئی نہیں

(As on

Class:

Q.3

Q.5

) Schleidenرابرٹ ہک ) (2ولیم ہاروی )(1) 3
آر ورچو ) Schwann (4اور
Q.8

زمین پر تیز ترین انسان کا ریکارڈ کس
) (As on 01/21کے پاس ہے؟

Q.7

ٹم مونٹگمری ) (2جسٹن گیٹلن )(1) (3
ڈونووین بیلی۔ ) (4اسفا پاول

)(1) (42، 34، 16) (2) (24، 16، 0) (3) (34، 24، 14
)(4) (26، 32، 42
سمت :درج ذیل سوالات میں سے ہر ایک میں ،دیے گئے
متبادلات میں سے متعلقہ لفظ منتخب کریں۔ دل  :ماہر
) (As on 01/21امراض قلب  : :دماغ :؟

Q.10

تھین ڈیم کس دریا پر تعمیر کرنے کی
) (As on 01/21تجویز ہے؟

Q.9

راوی ) (2بیاس ) (3ستلج ) (4جہلم )(1
ماہر امراض چشم ) (2نیفرولوجسٹ ) (3نیورولوجسٹ )(1
) (4ماہر امراض نسواں
ٹیلی ویژن کی خبروں پر موسم کا اعلان کرنے والے
نے موسلادھار بارشوں کی پیش گوئی کی۔ آپ آسمان
میں کس قسم کے بادلوں کی توقع کر سکتے ہیں؟

 Q.12سمت :درج ذیل میں سے ہر ایک سوال میں،
دیے گئے متبادلات میں سے متعلقہ نمبر
کو منتخب کریں۔  : 11.0 : : 30.25 : 5 .5؟

)(As on 01/21

)(As on 01/21

نمبس ) (2سٹریٹس ) (3سائرس ) (4کوئی بادل )(1
نہیں۔

(1) 22 (2) 66 (3) 55 (4) 121

)(As on 01/21

ربڑ کے پودے زیادہ تر میں واقع ہیں۔

مہاراشٹر اور ہماچل پردیش ) (2کرناٹک اور کیرالہ )(1
) (3آندھرا پردیش اور تمل ناڈو ) (4مغربی بنگال اور
بہار
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 Q.14مندرجہ ذیل میں سے کس ملک میں وزیر اعظم
 (As onاور قائد حزب اختلاف دونوں خواتین ہیں؟
)01/21

سری لنکا ) (2پاکستان ) (3بنگلہ )(1
دیش ) (4ترکی

Q.11

Q.13

)(As on 01/21

سری لنکا کا پرانا نام کیا تھا؟

Q.16

پاکستان اور بھارت کے درمیان پہلا ٹیسٹ
) (As on 01/21میچ مارچ  2005میں ہوا۔

Q.15

سیلون ) (2کانگو ) (3کانپور ) (4کرسٹینا )(1
دہلی ) (2موہالی ) (3کولکتہ )(1) (4
بنگلور
موجودہ معاملہ؛ قومی  -2016پانچ سالہ منصوبوں کے
قدیم تصور کو ترک کرتے ہوئے جس پر ہندوستان
 1951سے عمل پیرا ہے ،نیشنل انسٹی ٹیوشن فار
آیوگ نے عالمی رجحانات اور ) (NITIٹرانسفارمنگ انڈیا
رجحانات کے ساتھ مل کر ایک  ....سالہ ویژن دستاویز
. (Asکے ساتھ آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اقتصادی ترقی

 Q.18جملے میں غلطی کی نشاندہی کریں :چھٹی
کے دن ) / (1رام پڑھنے کو ترجیح دیتا ہے
) / (2باہر جانے سے ) / (3دوستوں سے
)) (As on 01/21ملنے کو۔ )4
چھٹی کے دن ) (2رام پڑھنے کو ترجیح )(1
دیتا ہے۔ ) (3باہر جانے سے ) (4دوستوں
.سے ملنے

)on 01/21

سال ) 14 (2سال ) 13 (3سال ) (4ان میں سے (1) 15
کوئی نہیں
سمت :دیے گئے متبادلات میں سے وہ ایک منتخب
کریں جس میں نمبروں کا سیٹ سوال میں دیے گئے
نمبروں کے سیٹ جیسا ہو۔ دیا گیا مجموعہ،14 ،6) :
)30) (As on 01/21

 Q.20موجودہ معاملہ؛ قومی  -2016چاول اور مکئی کے
کاشتکاروں کے تمام مسائل کے حل کے لیے
پبلک پرائیویٹ شراکت کے ماڈل پر ایشیا
کا پہلا رائس ٹیکنالوجی پارک کس ریاست
) (As on 01/21میں قائم کیا جائے گا؟

(1) 4، 16، 28 (2) 7، 12، 22 (3) 6، 12، 22 (4) 5، 12،
20

راہل نے  1500سینٹی میٹر ^ 3والیوم کا ایک کنٹینر
لیا اور اس میں  500سینٹی میٹر^ 3ہوا ڈالی۔ اب،
) (As on 01/21کنٹینر میں ہوا کا حجم _______ ہے۔

)(As on 01/21

Q.22

Q.24

 Q.26موجودہ معاملہ؛ بین الاقوامی  -2015کرکٹ ورلڈ
کپ میں پہلی ڈبل سنچری بنانے والے ویسٹ
) (As on 01/21انڈین کرکٹر کا نام بتائیں؟

منموہن سنگھ ) (2پی چدمبرم ) (3ارجن سنگھ )(1) (4
یشونت سنگھ
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Q.25

کرس گیل ) (2برائن لارا ) (3مارلن )(1
سیموئلز ) (4ان میں سے کوئی نہیں
موجودہ معاملہ؛ قومی  -2015کس ریاست کی
Q.28
ہائی کورٹ مقدمات کو تیزی سے نمٹانے کے
لیے کمرشل عدالتیں شروع کرنے والی
) (As on 01/21ہندوستان میں پہلی بن گئی؟

Q.27

دہلی ) (2چنئی ) (3اتر پردیش ) (4ان )(1
میں سے کوئی نہیں

افغانستان ) (2روس ) (3اردن ) (4ان میں سے )(1
کوئی نہیں
مندرجہ ذیل میں سے کون سا وزیر خزانہ بجٹ  2005سے
) (As on 01/21وابستہ ہے؟

)(As on 01/21

پیرمبور کے لیے مشہور ہے۔

Q.23

ڈیزل لوکوموٹیو ورکس ) (2انٹیگرل )(1
کوچ فیکٹری ) (3وہیل اور ایکسل پلانٹ
) (4ریلوے اسٹاف کالج

لیفٹیننٹ جنرل من موہن سنگھ رائے )(1) (2
لیفٹیننٹ جنرل سنگرام سنگھ ) (3لیفٹیننٹ جنرل
خشونت سنگھ ) (4ان میں سے کوئی نہیں
کی  WTOموجودہ معاملہ؛ بین الاقوامی  -2015حال ہی میں
میں 163ویں رکن کے ) (MC10دسویں وزارتی کانفرنس
میں شامل ہونے ) (WTOطور پر عالمی تجارتی تنظیم
کے لیے کس ملک کی رکنیت کی شرائط کی منظوری
) (As on 01/21دی گئی؟

مائع پیٹرولیم گیس )ایل پی جی( بنیادی
): (As on 01/21طور پر مشتمل ہے

Q.21

میتھین ،ایتھین اور ہیکسین )(1) (2
ایتھین ،ہیکسین اور نونین ) (3میتھین،
بیوٹین اور پروپین ) (4میتھین ،ہیکسین
اور نونین

ہندوستان کے وزیر اعظم ) (2پلاننگ کمیشن کے )(1
ڈپٹی چیئرمین ) (3وزیر خزانہ ) (4مرکزی وزیر
برائے منصوبہ بندی
موجودہ معاملہ؛ قومی  -2015کسے ہندوستانی فوج کا
) (As on 01/21نائب سربراہ مقرر کیا گیا؟

Q.19

کرناٹک ]کوپل ضلع میں گنگا وتی[ )(1
) (2کیرالہ )اڈیپی( ) (3چنئی )تنجاور( )(4
ان میں سے کوئی نہیں

سینٹی میٹر^ 500 (2) 3سینٹی میٹر^(1) 1500 (3) 3
 2000سینٹی میٹر^ (4) 3نہیں کہہ سکتا
قومی ترقیاتی کونسل کی صدارت

Q.17

Q.30

)(As on 01/21

کا اصل نام یوسف محمد خان ہے۔

سنیل دت ) (2دلیپ کمار ) (3راج کمار )(1
) (4رجنی کانت

Q.29

ویلٹر ویٹ - WBOموجودہ معاملہ؛ بین الاقوامی 2015
ٹائٹل کس سے چھین لیا گیا اس نے مینی پیکیو
) (As on 01/21کے خلاف جیتا؟

 Q.32ایندھن کو جلانے کے دوران ،ایندھن میں موجود
): (As on 01/21کاربن اور ہائیڈروجن ہیں
کاربن ڈائی آکسائیڈ اور پانی کے )(1
بخارات میں تبدیل ) (2فضا میں چھوڑ دیا
گیا۔ ) (3اردگرد کے ماحول سے جذب )(4
الکینز میں تبدیل

فلائیڈ مے ویدر ) (2ٹم جانسن ) (3مریم سومر )(1
فیلڈز ) (4ان میں سے کوئی نہیں
موجودہ معاملہ؛ قومی  -2015مرکزی وزارت ہیوی انڈسٹری
اور پبلک انٹرپرائزز کے تحت محکمہ پبلک
انٹرپرائزز نے کس کمپنی کو منی رتن )کیٹیگری
) (1- (As on 01/21کا درجہ دیا؟

 Q.34اقتصادی سروے  08-2007کے مطابق کون سا
ملک امریکہ کو پیچھے چھوڑ کر ہندوستان کا
 (As onنمبر  1تجارتی پارٹنر بن گیا ہے؟

Q.33

)01/21

جاپان ) (2برطانیہ ) (3چین ) (4جرمنی )(1

انڈین رینیوایبل انرجی ڈیولپمنٹ ایجنسی لمیٹڈ )(1
ہندوستانی قابل تجدید ترقیاتی ایجنسی )(IREDA) (2
) (IRE) (4ہندوستانی قابل تجدید توانائی )(IRDA) (3
ان میں سے کوئی نہیں
اینڈوسکوپ ایک ایسا آلہ ہے جو معدے میں السر کا
پتہ لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس میں
ایک لمبی تنگ ٹیوب ہوتی ہے )ایک این این پر ایک
چھوٹا سا چمکتا ہوا بلب ہوتا ہے جسے منہ کے ذریعے
)) (As on 01/21پیٹ میں داخل کیا جاتا ہے

Q.31

Q.36

سمت :درج ذیل میں سے ہر ایک سوال میں،
دیے گئے متبادلات میں سے متعلقہ نمبر
) (As on 01/21کو منتخب کریں۔  : : 31 : 42؟

Q.35

)(1) 97 : 86 (2) 53 : 46 (3) 79 : 86 (4
64 : 79

چھوٹی کرنٹ لے جانے والی تار ) (2ایک تنگ )(1
ٹیوب جس میں پانی ہوتا ہے۔ ) (3آپٹیکل فائبر )(4
ایک تنگ ٹیوب جس میں کچھ کیمیائی محلول ہوتا ہے۔
سمت :درج ذیل میں سے ہر ایک سوال میں ،دیے گئے
متبادلات میں سے متعلقہ نمبر کو منتخب کریں۔ : 12
) : 16 : : 35 (As on 01/21؟
(1) 78 (2) 32 (3) 55 (4) 63
)(As on 01/21

لونگ کا جزیرہ کسے کہتے ہیں؟

سماٹرا ) (2ماریشس ) (3زنجبار ) (4جاوا )(1

Q.38

(As

مندرجہ ذیل میں سے کون موسم بدلتا ہے؟
)on 01/21

سورج ) (2آدمی ) (3لکڑی ) (4ٹیلی )(1
ویژن
 Q.40سمت :دیے گئے متبادلات میں سے وہ ایک
منتخب کریں جس میں نمبروں کا سیٹ سوال
میں دیے گئے نمبروں کے سیٹ جیسا ہو۔
)) (As on 01/21دیا گیا مجموعہ27 ،8 ،1) :
(1) (5، 12، 32) (2) (32، 39، 59) (3) (60،
)79، 86) (4) (64، 125، 216
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Q.37

Q.39

