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Question
ڈائی ہائبرڈ ٹیسٹ کراس ہے:
) 1 : 1 : 1 : (1۔ )1 : 3 : 3 : 9 (3) 1 : 1 (2
)1 : 15 (4

No.

Question

 Q.2بڑے حروف میں ایک لفظ کے بعد چار جوابی الفاظ
آتے ہیں۔ ان میں سے صرف ایک لفظ کے حروف
کو استعمال کرکے تشکیل دیا جاسکتا ہے۔ اس
لفظ کو تلاش کریں۔ یاد رکھنا

No.
Q.1

) (1نیگرو ) (2متفق ) (3بارش ) (4سبز
سمت :مندرجہ ذیل سوالات میں ایک لفظ کے بعد
چار دوسرے الفاظ ہیں جن میں سے ایک کو دیئے
گئے لفظ کے حرف کو استعمال کرکے نہیں
بنایا جاسکتا۔ اس لفظ کو تلاش کریں۔ متاثر کن

Q.4

کاربن ڈائی آکسائیڈ کو چھوڑنے کے لیے
کاربونیٹ کے ساتھ کیا رد عمل ہوتا ہے؟

Q.3

) (1الکلیس ) (2لیموں ) (3تیزاب ) (4ھٹی

) (1درآمد کریں۔ ) (2موبائل ) (3سبق ) (4خواہش
ذیل میں دیے گئے  4اختیارات میں سے وہ لفظ
تلاش کریں جو معنی کے لحاظ سے قریب ترین
ہے۔ دیہی علاقوں سے تعلق رکھنے والا ایک
شخص جسے عجیب و غریب اور احمق سمجھا جاتا
ہے۔

Q.6

ذیل میں دیے گئے  4اختیارات میں سے وہ لفظ
تلاش کریں جو معنی کے لحاظ سے قریب ترین
ہے۔ ایک غیر اہم شخص

Q.5

) (1غیر عمر رسیدہ ) (2نان پریل ) (3عدمیت )(4
غیر موافقت پسند

) (1مہاجر ) (2رہائشی ) (3ٹکرانا ) (4فلینڈرر
تخصیص اس وقت ہوتی ہے جب:

Q.8

) (1دو آبادیاں جغرافیائی طور پر الگ تھلگ ہو
جاتی ہیں۔ ) (2ایک آبادی دوسرے علاقے میں
منتقل ہو جاتی ہے۔ ) (3دو آبادیوں کے درمیان
کافی فرق جمع ہو جاتا ہے کہ وہ مزید نسل کشی
نہیں کر سکتے ) (4جین تغیرات جمع ہوتے ہیں۔
سمت :مندرجہ ذیل سوالات میں ایک لفظ کے بعد
چار دوسرے الفاظ ہیں جن میں سے ایک کو دیئے
گئے لفظ کے حرف کو استعمال کرکے نہیں
بنایا جاسکتا۔ اس لفظ کو تلاش کریں۔
ایڈمنسٹریشن

ذیل میں دیے گئے  4اختیارات میں سے وہ لفظ
تلاش کریں جو معنی کے لحاظ سے قریب ترین
ہے۔ چیزوں کو آگ لگانے کی جنونی خواہش

Q.7

) (1پائرومینیا ) (2کلیپٹومینیا ) (3لوگومینیا
) (4نمفومینیا
Q.10

سائنس میں ،نظریات ہیں:

Q.9

) (1ایک تعلیم یافتہ اندازہ ) (2ایک معلوم حقیقت
) (3مطلق اور ناقابل تبدیلی ) (4ڈیٹا یا مشاہدات
کے سیٹ کے لیے بہترین وضاحت

) (1اسٹیشن ) (2راشن ) (3وزیر ) (4دماغ
ذیل میں دیے گئے  4اختیارات میں سے وہ لفظ
تلاش کریں جو معنی کے لحاظ سے قریب ترین
ہے۔ وہ شخص جو ستاروں ،سیاروں اور دیگر آسمانی
اجسام کا مطالعہ کرتا ہے۔

 Q.12سمت :دیئے گئے متبادل الفاظ میں سے ،وہ لفظ
کے حروف  GLAZEمنتخب کریں جو دیئے گئے لفظ
کا استعمال کرتے ہوئے بنایا جا سکتا ہے۔

Q.11

 (1)) ZEALخوشی ہوئی۔ ) (2سست ) (3لیز )4
) (1نجومی ) (2ریکونٹیور ) (3فلاؤنڈر ) (4ماہر
فلکیات
ذیل میں دیے گئے  4اختیارات میں سے وہ لفظ
تلاش کریں جو معنی کے لحاظ سے قریب ترین
ہے۔ بڑے پیمانے پر حرکت کرنے والے کیڑوں
کا ایک بڑا گروہ
) (1بھیڑ ) (2فخر ) (3پیروڈی ) (4چینل
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Q.14

ذیل میں دیے گئے  4اختیارات میں سے وہ لفظ
تلاش کریں جو معنی کے لحاظ سے قریب ترین
ہے۔ مسلح افواج کے ساتھ گھیراؤ کرنا
) (1ضبط کرنا ) (2محاصرہ کرنا ) (3حملہ )(4
بند کرو

Q.13

 Bکی شرح تولید  4فی سال ہے ،آبادی  Aآبادی
کی عمر  Aکی تولیدی شرح  2فی سال ہے۔ آبادی
کی عمر  10سال ہے۔ فرض  4 Bسال ہے ،آبادی
کریں کہ وہ اپنی زندگی کے تمام سالوں میں
تولیدی طور پر قابل ہیں ،جس میں حیاتیاتی
صلاحیت زیادہ ہے؟

 Q.16سمت :درج ذیل سوالات میں ایک لفظ کے بعد چار
دوسرے الفاظ آتے ہیں جن میں سے ایک کو دیئے
گئے لفظ کے حرف کو استعمال کرکے نہیں
بنایا جاسکتا۔ اس لفظ کو تلاش کریں۔
ROTARYBLUES

Q.15

تاریک ) (2لوٹس ) (3ٹیبلٹ ) (4بٹلر )(1
دونوں برابر ہیں۔ ) (1) B (3آبادی اے ) (2آبادی
) (4تعین نہیں کیا جا سکتا
ذیل میں دیے گئے  4اختیارات میں سے وہ لفظ
تلاش کریں جو معنی کے لحاظ سے قریب ترین
ہے۔ سبزیاں ،پھل وغیرہ اگانے کا فن
) (1سیری کلچر ) (2فلوریکلچر ) (3باغبانی
) (4زراعت

 Q.18ذیل میں دیے گئے  4اختیارات میں سے وہ لفظ
تلاش کریں جو معنی کے لحاظ سے قریب ترین
ہے۔ اس کی سچائی/حقائق کے مفروضے کے بغیر
استدلال کی بنیاد کے طور پر پیش کی گئی
تجویز

Q.17

) (1سفر ) (2بے حرمتی ) (3مفروضہ ) (4متضاد
کے تجربے سے پہلے ،بہت سے Hershey-Chase
سائنس دانوں کا خیال تھا کہ ____ موروثی معلومات
لے کر جاتا ہے۔

Q.20

) (1پروٹین ) (2مراحل ) (3ہیلیکیس ) (4پلازما
جھلی
سمت :مندرجہ ذیل سوالات میں ایک لفظ کے بعد
چار دوسرے الفاظ ہیں جن میں سے ایک کو دیئے
گئے لفظ کے حرف کو استعمال کرکے نہیں
بنایا جاسکتا۔ اس لفظ کو تلاش کریں۔
ارومیتھراپی

ذیل میں دیے گئے  4اختیارات میں سے وہ لفظ
تلاش کریں جو معنی کے لحاظ سے قریب ترین
ہے۔ وہ جو املا میں خراب ہے۔

Q.19

) (1کیکوگرافسٹ ) (2خطاط ) (3قلم کار )(4
سیڈسٹ
 Q.22افریقیوں میں ایک جینیاتی خرابی ہے جو آکسیجن
کی مقدار کو کم کرتی ہے:

Q.21

) (1فینیلکیٹونوریا ) (2ہیموفیلیا ) (3رنگین
اندھا پن ) (4سکیل سیل انیمیا

) (1طوطا ) (2ماں ) (3صدمہ ) (4بلکہ
مندرجہ ذیل میں سے کون ڈی این اے مالیکیول کے
اطراف کی ترتیب کو بہترین انداز میں بیان
کرتا ہے؟

Q.24

) (1مڑا ہوا ) (2متوازی مخالف ) (3بندھا ہوا )(4
متبادل
سمت :ایک لفظ کو بڑے حروف میں دیا جاتا ہے۔
اس کے بعد چار الفاظ آتے ہیں۔ ان چار الفاظ میں
سے تین حروف سے نہیں بن سکتے۔ اس لفظ
کی نشاندہی کریں جو دیے گئے لفظ کے حروف
سے بڑے حرف میں بڑے لفظ میں بن سکتا ہے۔
فوری طور پر

زیرو گروپ) ،ایک نیا گروپ( مینڈیلیف کے
متواتر جدول میں سب سے زیادہ الیکٹرو پازیٹو
اور سب سے زیادہ برقی منفی عناصر کے گروپ
کے درمیان متعارف کرایا گیا تھا۔

Q.23

دیور ) (1)) Rayleigh (4موسلے ) (2رامسے )3
 Q.26سمت :مندرجہ ذیل سوالات میں ایک لفظ کے بعد
چار دوسرے الفاظ ہیں جن میں سے ایک کو دیئے
گئے لفظ کے حرف کو استعمال کرکے نہیں
بنایا جاسکتا۔ اس لفظ کو تلاش کریں۔ تفصیلات

Q.25

)) (1بیہوش ہونا ) (2ٹانک ) (3پیسیفک )4
FACTION

) (1قطر ) (2ڈکٹیٹ کریں۔ ) (3لمیٹڈ )(4
ڈائلیکٹ
اکیلے ہیٹنگ پر بوران امائیڈ دیتا ہے۔

Q.28

) (1بوران امائڈ ) (2غیر نامیاتی گریفائٹ )(3
غیر نامیاتی ہیرا ) (4ان میں سے کوئی نہیں
سمت :مندرجہ ذیل سوالات میں ایک
چار دوسرے الفاظ ہیں جن میں سے
گئے لفظ کے حرف کو استعمال
بنایا جاسکتا۔ اس لفظ کو تلاش
بخش

لفظ کے بعد
ایک کو دیئے
کرکے نہیں
کریں۔ تسلی

) (1عوامل ) (2فاسسٹ ) (3ڈراؤ ) (4بکھرنا
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میتھائل بینزویٹ ........

Q.27

) (1لونگ کا تیل ) (2لہسن کا تیل ) (3کڑوے
بادام کا تیل ) (4یہ سب
Q.30

ذیل میں دیے گئے  4اختیارات میں
تلاش کریں جو معنی کے لحاظ سے
ہے۔ دیوانگی کی وہ شکل جو انسان
دلاتی ہے کہ اس کی اہمیت بہت

سے وہ لفظ
قریب ترین
کو یہ خیال
زیادہ ہے۔

) (1جنون ) (2میگالومینیا ) (3تقدیر پسند )(4
نظریہ

Q.29

ڈی این اے کی بٹی ہوئی سیڑھی کی شکل کو
کہا جاتا ہے:
پلٹائیں ) (1)) deoxyribose (3ہائیڈروجن موڑ )2
ڈبل ہیلکس ) (4ڈبل جھلی

 Q.32اگر دو والدین جینیاتی طور پر وراثت میں ملنے
والی متواتر خصلت کے لیے ہم جنس ہیں ،تو اس
بات کا کیا امکان ہے کہ ان کے ہاں ایک بچہ پیدا
ہوگا جس کے فینو ٹائپ میں یہ خصلت نہیں ہے؟

Q.31

) 0 (1فیصد ) 25 (2فیصد ) 50 (3فیصد )75 (4
فیصد
ذیل میں دیے گئے  4اختیارات میں سے وہ لفظ
تلاش کریں جو معنی کے لحاظ سے قریب ترین
ہے۔ بات کرنے والا شخص

Q.34

ذیل میں دیے گئے  4اختیارات میں سے وہ لفظ
تلاش کریں جو معنی کے لحاظ سے قریب ترین
ہے۔ اب بچہ نہیں ہے ،لیکن ابھی تک بالغ نہیں
ہے۔

Q.33

) (1اسپیکر ) (2انٹروورٹ ) (3گڑبڑ ) (4خطیب
) (1کشور ) (2نوجوان ) (3نابالغ ) (4یوکل
سے مختلف ہے DNA :اس میں RNA

Q.36

) (1اس میں ایک مختلف قسم کی چینی ہے )(2
ہے  uracilیہ اکیلا پھنسا ہوا ہے ) (3اس میں
) (4یہ سب
دیئے گئے جوابات سے ایک معنی خیز لفظ
_ AL_Eبنائیں۔

دیئے گئے متبادلات میں سے وہ لفظ منتخب
کریں جو لفظ میں دیے گئے حروف کو استعمال
کرتے ہوئے بنایا جا سکتا ہے۔ علم

Q.35

) (1معلوم ) (2نیچے جاؤ ) (3ونڈر ) (4سنہری
Q.38

ذیل میں دیے گئے  4اختیارات میں سے وہ لفظ
تلاش کریں جو معنی کے لحاظ سے قریب ترین
ہے۔ ماہر امراض چشم یا ماہر امراض چشم

Q.37

ایس ٹی ) (2ایل آر ) (3ٹی آر ) (4مسٹر )(1
) (1آنکھ کا ماہر ) (2ریکونٹیور ) (3خطا )(4
فلاؤنڈر
سمت :مندرجہ ذیل سوالات میں ایک لفظ کے بعد
چار دوسرے الفاظ ہیں جن میں سے ایک کو دیئے
گئے لفظ کے حرف کو استعمال کرکے نہیں
بنایا جاسکتا۔ اس لفظ کو تلاش کریں۔
کنٹیننٹ

Q.40

ذیل میں دیے گئے  4اختیارات میں سے وہ لفظ
تلاش کریں جو معنی کے لحاظ سے قریب ترین
ہے۔ وہ جو مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے میں
بہت زیادہ لاپرواہ ہے۔
نامرد ) (4ناقابل عمل ) (1)) improvient (3نادان )2

) (1مواد ) (2ارادہ ) (3کنونٹ ) (4خیمہ
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Q.39

