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Total Questions: 40

Class:

Time: 30 Min

)Subject: G.K (Urdu

Roll No:

Name:

_________________________
Question

موجودہ معاملہ؛ بین الاقوامی  -2015کس کو ووکس ویگن گروپ
 (As onکا چیف ایگزیکٹو آفیسر )سی ای او( مقرر کیا گیا؟

_________________________
No.
Q.2

Question
ہندوستان میں مغل خاندان کی بنیاد
) 1000 (As on 01/21میں ہوئی تھی۔

No.
Q.1

)01/21

(1) 1526 (2) 1536 (3) 1546 (4) 1556

میتھیاس مولر ) (2تھامس فریڈمین ) (3کارل گوہ سین )(1
) (4ان میں سے کوئی نہیں
مندرجہ ذیل بیانات پر غور کریں .1 :ہند سوراج میں ،مہاتما
گاندھی فرد کے ساتھ ساتھ سماج کے لیے جزوی زندگی کا
تصور پیش کرتے ہیں۔  .2ہند سوراج ہندوستان میں
نوآبادیاتی راج کے خلاف گاندھی کی طویل جدوجہد کے
تجربے کا نتیجہ تھا۔ اوپر دیے گئے بیانات میں سے کون
) (As on 01/21سا ہے /درست ہے؟

 Q.4دیئے گئے اختیارات میں سے مترادف
) (As on 01/21تلاش کریں؟  :مخالف

Q.3

معاہدہ ) (2امتحان ) (3نتیجہ )(1) (4
برعکس

صرف  (2) 1صرف  1 (3) 2اور  2دونوں ) (4نہ  1نہ (1) 2
ہندوستانی جدوجہد آزادی کے حوالے سے ،مندرجہ ذیل میں سے
) (As on 01/21کون سا واقعات کی صحیح ترتیب ہے؟
بنگال کی تقسیم  -لکھنؤ معاہدہ  -سورت کانگریس )(1
کی تقسیم ) (2بنگال کی تقسیم  -سورت کانگریس کی
تقسیم  -لکھنؤ معاہدہ ) (3کانگریس کی سورت کی تقسیم
 بنگال کی تقسیم  -لکھنؤ معاہدہ ) (4کانگریس کیسورت تقسیم  -لکھنؤ معاہدہ  -بنگال کی تقسیم
کے درج ذیل لیڈروں میں سے کس کا اصل نام رام چندر 1857
) (As on 01/21پانڈورنگ تھا؟
کنور سنگھ ) (2تانتیا ٹوپے۔ ) (3نانا صاحب )(1) (4
منگل پانڈے
موجودہ معاملہ؛ بین الاقوامی  -2015اس طاقتور سمندری طوفان کا
نام بتائیں جس نے حال ہی میں میکسیکو کے بحر الکاہل
کے ساحل سے ٹکرایا اور ہزاروں لوگوں کو گھر چھوڑنے پر
) (As on 01/21مجبور کیا؟

Q.6

رنجیت سنگھ کی سلطنت بھی شامل
) (As on 01/21تھی۔

Q.5

دہلی ) (2کابل ) (3مکران )(1) (4
سری نگر

 Q.8ہندوستانی ریسرچ سٹیشن ہمادری کس
) (As on 01/21مقام پر واقع ہے؟

Q.7

شملہ ) (2انٹارکٹیکا ) (3آرکٹک )(1
علاقہ ) (4سیاچن
 Q.10دیئے گئے اختیارات میں سے مترادف
) (As on 01/21تلاش کریں؟  :کولیشن

Q.9

اکیلا ) (2اتحاد ) (3توڑ پھوڑ )(1) (4
کمال

پیٹریسیا ) (2زالا ) (3یوری ) (4ان میں سے کوئی )(1
نہیں
موجودہ معاملہ؛ قومی  -2015میزورم کے نئے گورنر کے طور
) (As on 01/21پر کس نے حلف اٹھایا؟
نربھی شرما ) (2شیلا ڈکشٹ ) (3کرن بیدی ) (4ان میں )(1
سے کوئی نہیں

 Q.12سمت :درج ذیل میں سے ہر ایک سوال
میں ،دیے گئے متبادلات میں سے
متعلقہ نمبر کو منتخب کریں۔ 71 : 29
) : 79 : : (As on 01/21؟
(1) 120 (2) 192 (3) 197 (4) 131
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Q.11

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

خالی ) (2ختم کرنا ) (3توانائی بخشنا ) (4ٹائر )(1

 Q.14کی نمائندگی کرنے  Eاور A, B, C, D
والے پانچ لڑکے ایک قطار میں کھڑے
 B Dکے درمیان ہے اور  Dاور  A Cہیں۔
کے درمیان ہے۔ مندرجہ ذیل میں  Eاور
سے کون سا جوڑا دونوں سروں پر کھڑا
) (As on 01/21ہے؟

Q.13

سی ،ای ) (2ڈی ،ای ) (3بی ،ای )(1) (4
اے ،بی
شمالی ہند کے حکمران راجپوتوں کی شکست کی کئی وجوہات
تھیں۔ بھارتی فوج کی ناکامی کے اسباب کے بارے میں درج
ذیل جملوں پر غور کریں۔  .1ہندوستانی حکمرانوں میں اتحاد
کا فقدان تھا :وہ اپنے باہمی تنازعات میں مصروف تھے۔ .2
ہندوستانی فوج کے ذریعہ استعمال کی جانے والی فوجی
تکنیک پرانی اور مسلمانوں کے ذریعہ استعمال کی جانے
والی تکنیکوں سے کہیں کمتر تھیں۔  .3ہندوستانی فوج
بنیادی طور پر ہاتھیوں پر انحصار کرتی تھی جب کہ
مسلمانوں کے پاس تیز رفتار گھڑ سوار تھے۔ نیچے دیے
: (As onگئے کوڈز میں سے صحیح آپشن کا انتخاب کریں

Q.16

)(As on 01/21

بیلجیم کا دارالحکومت ہے؟

Q.15

پیرس ) (2برسلز ) (3آسٹریا )(1) (4
اوٹاوا

)01/21

اور  1 (2) 2صرف ) 2 (3اور  (4) 3اوپر کا سارا (1) 1
سے جوڑیں اور نیچے دیے گئے کوڈز -IIکو لسٹ -Iلسٹ
اے لالہ -IIلسٹ -Iمیں سے صحیح جواب منتخب کریں :لسٹ
ہردیال  .1غدر بی سریندر ناتھ بنرجی  .2بنگالی سی .بپن
چندر پال  .3وندے ماترم ڈی شیام جی کرشنا ورما .4
) (As on 01/21ہندوستانی ماہر عمرانیات

 Q.18بھاکڑا ننگل ڈیم کس دریا پر واقع ہے؟

Q.17

)(As on 01/21

ستلج ) (2کاویری ) (3گنگا )(1) (4
جمنا

(1) A-1 B-2 C-3 D-4 (2) A-3 B-2 C-1 D-4 (3) A-1 B-3 C-4
D-2 (4) A-2 B-1 C-4 D-3
ہدایت :درج ذیل سوالات میں سے ہر ایک میں ،دیے گئے
 AC : CF : :متبادلات میں سے متعلقہ خط کو منتخب کریں۔
)MO : ? (As on 01/21
یا )) PQ (3) QR (4او کیو )(1) 2
سمت :درج ذیل میں سے ہر ایک سوال میں ،دیے گئے
متبادلات میں سے متعلقہ نمبر کو منتخب کریں۔ 587 : 235
) : 435 : : (As on 01/21؟

 Q.20دیئے گئے اختیارات میں سے مترادف
) (As on 01/21تلاش کریں؟ :ممتاز

Q.19

اندھیرا کرنا ) (2خاتمہ کرنا )(1) (3
فرق کرنا ) (4کنفیوز کرنا
 Q.22موجودہ معاملہ؛ بین الاقوامی  -2015نیوزی
لینڈ کے رگبی کھلاڑی کا نام
بتائیں جسے سال  2015کا عالمی
) (As on 01/21رگبی پلیئر قرار دیا گیا؟

Q.21

(1) 788 (2) 989 (3) 789 (4) 988
ڈین کارٹر ) (2سیم جانسن )(1) (3
ڈگلس کارٹر ) (4ان میں سے کوئی
نہیں
)(As on 01/21

ایک مصنف کیا کرتا ہے؟

کتابیں لکھتے ہیں۔ ) (2کتابوں کے لیے تصویریں )(1
کھینچتا ہے۔ ) (3کتابیں چھاپتا ہے۔ ) (4کتابیں بیچتا
ہے۔

 Q.24ہدایت :درج ذیل سوالات میں سے ہر ایک
میں ،دیے گئے متبادلات میں سے
 :متعلقہ خط کو منتخب کریں۔ نمبر
)UNBMRE : : GHOSTS : ? (As on 01/21

Q.23

(1) HGOSTS (2) HOGSTS (3) HGSOST
ایچ جی ایس او ٹی ایس )(4
سمت :درج ذیل میں سے ہر ایک سوال میں ،دیے گئے
متبادلات میں سے متعلقہ نمبر کو منتخب کریں۔ : : 30 : 7
) : 17 (As on 01/21؟
(1) 18 (2) 70 (3) 210 (4) 54
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 Q.26ہندوستان سے انگلستان تک دولت کا
 (As onانخلا ۱۹۷۱ء کے بعد شروع ہوا۔
)01/21

مستقل تصفیہ ) (2دیوانی کی )(1
گرانٹ ) (3میر قاسم کی برطرفی )(4
میسور کی فتح

Q.25

یہ ریاست ہندوستان کی کافی اور ریشم میں  70فیصد حصہ
): (As on 01/21ڈالتی ہے۔ اس ریاست کو نام دیں

Q.28

کرناٹک ) (2آسام ) (3پنجاب ) (4راجستھان )(1

دیئے گئے اختیارات میں سے مترادف تلاش کریں؟  :نظر
) (As on 01/21ثانی کریں۔

جس کا تعلق گیدر پارٹی سے نہیں
) (As on 01/21تھا؟

Q.27

لالہ ہردیال ) (2کرتار سنگھ )(1) (3
گنیش وشنو پنگلے ) (4شیام جی
کرشنا ورما
 Q.30مندرجہ ذیل عناصر میں سے کون سا
 (As onسمندری گھاس سے حاصل ہوتا ہے؟

Q.29

)01/21

الٹر ) (2دوبارہ غور کریں۔ ) (3ملتوی کرنا ) (4غفلت )(1

موجودہ معاملہ؛ قومی  -2015ملک کی بیرونی انٹیلی جنس
کے سابق ) (RAWایجنسی ،ریسرچ اینڈ اینالیسس ونگ
سربراہ کا نام بتائیں جو حال ہی میں  94سال کی عمر میں
) (As on 01/21انتقال کر گئے؟

وینڈیم ) (2آرگن ) (3سلفر )(1) (4
آیوڈین
 Q.32موجودہ معاملہ؛ قومی  -2015ہندوستانی
کرکٹ ٹیم کے کپتان کا نام بتائیں
میں ) (ODIجو ایک روزہ بین الاقوامی
 100میچ جیتنے والے پہلے ہندوستانی
) (As on 01/21کپتان بنے؟

کے شنکرن نائر ) (2کلدیپ سنگھ ) (3رام ناتھ سنگھ )(1
) (4ان میں سے کوئی نہیں

موجودہ معاملہ؛ قومی  -2015کس ہندوستانی اسٹیٹ ورڈ بینک
نے حال ہی میں اساتذہ کی تاثیر کو بڑھانے کے لیے 250
) (As on 01/21ملین ڈالر کے کریڈٹ کی منظوری دی؟

مہندر سنگھ دھونی ) (2سوربھ )(1
گنگولی ) (3سچن ٹنڈولکر ) (4ان میں
سے کوئی نہیں
 Q.34دنیا کے نئے سات عجائبات میں درج
ذیل میں سے کون دوسرے نمبر پر ہے؟

on

Q.33

)(As on 01/21

چین کی عظیم دیوار ) (2ماچو پچو )(1
) (3رومن کولوزیم ) (4چکن اٹزا کا
اہرام

بہار ) (2آسام ) (3اڑیسہ ) (4ان میں سے کوئی نہیں )(1

سے  ISISموجودہ معاملہ؛ بین الاقوامی  -2015کس ملک نے
 (Asشروع کیا؟  Inherent Resolveنمٹنے کے لیے آپریشن

Q.31

 Q.36دنیا کی سب سے بڑی تازہ پانی کی
) - (As on 01/21جھیل ہے

Q.35

)01/21

وکٹوریہ ) (2اعلیٰ ) (3سمبر )(1) (4
بیکل

امریکا ) (2چین ) (3پاکستان ) (4ان میں سے کوئی )(1
نہیں
دیئے گئے اختیارات میں سے مترادف تلاش کریں؟  :پرجوش
)(As on 01/21

پرجوش ) (2بھولپن ) (3متجسس ) (4خوبصورت )(1
:غیر جانبدار ایٹم کے دو آاسوٹوپس کی تعداد میں فرق ہے
)(As on 01/21

الیکٹران کے خول ) (2پروٹون ) (3ویلنس الیکٹران )(1
) (4نیوٹران
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Q.38

کون سی آبنائے یورپ کو ہندوستان
) (As on 01/21سے الگ کرتی ہے؟

Q.37

بیرنگ ) (2پالک ) (3جبرالٹر )(1
) (4فارموسا
 Q.40دیئے گئے اختیارات میں سے مترادف
) (As on 01/21تلاش کریں؟ :سمجھنا
متفق ) (2بحالی ) (3آباد کرنا )(1
) (4سمجھیں۔

Q.39

