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Question
مندرجہ ذیل سوالات میں سے ہر ایک میں ایک
سلسلہ دیا گیا ہے جس میں ایک اصطلاح
غائب ہے۔ دیے گئے میں سے صحیح متبادل
 EFGH, MNOP,کا انتخاب کریں جو سیریز
)QRST, ? (As on 01/21

_________________________
No.

Question

 Q.2ذیل میں دیے گئے  4اختیارات میں سے وہ لفظ تلاش
کریں جو معنی کے لحاظ سے قریب ترین ہے۔ بہت جاندار
) (As on 01/21اور مقصد کے احساس کے ساتھ

No.
Q.1

رجعت پسند ) (2ایپکیور ) (3ہوس دار ) (4جونٹلی )(1
سے

کیو آر ٹی ایس ) (2وی ایل ایم این )(1) (3
) JIKHیو وی ڈبلیو ایکس )4
مندرجہ ذیل سوالات میں سے ہر ایک میں ایک
سلسلہ دیا گیا ہے جس میں ایک اصطلاح
غائب ہے۔ دیئے گئے میں سے صحیح
 ICE,متبادل کا انتخاب کریں جو سیریز
)JDF, KEG, LFH, ? (As on 01/21

Q.4

ذیل میں دیے گئے  4اختیارات میں سے وہ لفظ تلاش
کریں جو معنی کے لحاظ سے قریب ترین ہے۔ جو کئی
) (As on 01/21زبانیں جانتا ہے۔

Q.3

مترجم ) (2ماہر لسانیات ) (3صوتی ماہر ) (4پولی )(1
گلوٹ

ایم آئی جی ) (2ایم ایچ جی ) (3ایم جی )(1
آئی ) (4ایچ ایچ آئی
اگر اچانک زمین اور اس کے گرد گھومنے
والے سیٹلائٹ کے درمیان کشش کی کشش
 (As onکی قوت صفر ہو جائے تو سیٹلائٹ

Q.6

ذیل میں دیے گئے  4اختیارات میں سے وہ لفظ تلاش
کریں جو معنی کے لحاظ سے قریب ترین ہے۔ خون یا
) (As on 01/21پیدائش سے رشتہ

Q.5

)01/21

اسی رفتار کے ساتھ اپنے مدار میں )(1
حرکت کرتے رہیں ) (2اسی رفتار کے
ساتھ اصل مدار کی طرف مماس منتقل کریں۔
) (3اپنے مدار میں ساکن ہو جانا ) (4زمین
کی طرف بڑھو
سمت :مندرجہ ذیل سوالات میں سے ہر ایک
میں ،ایک سیریز دی گئی ہے ،جس میں
ایک/دو اصطلاحات موجود نہیں ہیں۔ دیے گئے
متبادل میں سے صحیح متبادل کا انتخاب
کریں جو سیریز کو مکمل کریں گے۔
)W-144,?, S-100, Q-81, 0-64 (As on 01/21

ہم آہنگی ) (2ولدیت ) (3وابستگی ) (4اقربا پروری )(1

 Q.8سمت :حروف کا کون سا ایک مجموعہ جب ترتیب سے دیے
گئے حروف کی سیریز میں خلاء پر رکھا جائے تو وہ
) _bb_c_bg_b_g (As on 01/21مکمل ہو جائے گا۔

Q.7

سی جی بی سی )) cgb cb (3سی بی جی بی سی )(1) 2
سی ) (4جی بی سی بی بی

انڈر )) V-128 (4انڈر (1) V-121 (2) 3) 122
121
ذیل میں دیے گئے  4اختیارات میں سے وہ
لفظ تلاش کریں جو معنی کے لحاظ سے
قریب ترین ہے۔ وہ جو دوسرے ملک میں آباد
) (As on 01/21ہونے کے لیے جاتا ہے۔
غیر ملکی ) (2مقامی ) (3ایلین )(1) (4
مہاجر
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 Q.10سمت :درج ذیل سیریز میں اسی سلسلے میں ملحقہ حروف
کے درمیان چھوڑے گئے حروف کی تعداد۔ مندرجہ ذیل میں
سے کون سی سیریز دیے گئے اصول کا مشاہدہ کرتی
) (As on 01/21ہے۔
)ایچ ڈی اے ڈبلیو )) ZVRO (3) 4یو آر این جے )(1) 2
CYUQ

Q.9

ذیل میں دیے گئے  4اختیارات میں سے وہ
لفظ تلاش کریں جو معنی کے لحاظ سے
قریب ترین ہے۔ بیوی کو قتل کرنے کا
) (As on 01/21عمل

 Q.12ذیل میں دیے گئے  4اختیارات میں سے وہ لفظ تلاش
کریں جو معنی کے لحاظ سے قریب ترین ہے۔ کسی بھی
) (As on 01/21چیز پر یقین کرنے کو تیار ہیں۔
بے اعتبار ) (2ناقابل یقین ) (3معتبر ) (4ناقابل )(1
یقین

نسل کشی ) (2کینائڈ ) (3پیٹرکائڈ )(1
4)) Uxoricide
ذیل میں دیے گئے  4اختیارات میں سے وہ
لفظ تلاش کریں جو معنی کے لحاظ سے
) (As on 01/21قریب ترین ہے۔ تاخیر کا فن

 Q.14ذیل میں دیے گئے  4اختیارات میں سے وہ لفظ تلاش
کریں جو معنی کے لحاظ سے قریب ترین ہے۔ یہ نظریہ
کہ انسانی روحیں موت کے وقت ایک جسم سے دوسرے
) (As on 01/21جسم میں منتقل ہوتی ہیں۔

بے حس ) (2لونڈی ) (3پلیونزم )(1) (4
تاخیر
ذیل میں دیے گئے  4اختیارات میں سے وہ
لفظ تلاش کریں جو معنی کے لحاظ سے
قریب ترین ہے۔ جس کی اجازت ہے اس سے
) (As on 01/21زیادہ خفیہ طور پر ذخیرہ کرنا

)(1) xuwuwx (2) xwuuxw (3) xxuwwu (4
xxwwuu

سمت :مندرجہ ذیل سوالات میں سے ہر ایک
میں ،ایک سیریز دی گئی ہے ،جس میں
ایک/دو اصطلاحات موجود نہیں ہیں۔ دیے گئے
متبادل میں سے صحیح متبادل کا انتخاب
 b 3کریں جو سیریز کو مکمل کریں گے۔
)P, c 6 R, d 12 T, e 24 V, ? (As on 01/21

Q.13

)میٹامورفوسس ) (2نقل مکانی ) (3منتقلی )(1) 4
Extrapolation
 Q.16ذیل میں دیے گئے  4اختیارات میں سے وہ لفظ تلاش
کریں جو معنی کے لحاظ سے قریب ترین ہے۔ کسی کی
) (As on 01/21ساکھ کو مجروح کرنا

Q.15

تضحیک ) (2بدنام کرنا ) (3فرضی ) (4مشتعل )(1
کرنا

چھپائیں ) (2ذخیرہ اندوزی ) (3اسٹور )(1
) (4جہاز میں سوار
سمت :حروف کا کون سا ایک مجموعہ جب
ترتیب سے دیے گئے حروف کی سیریز
میں خلاء پر رکھا جائے تو وہ مکمل ہو جائے
) w- uww --w - xuw-xw (As on 01/21گا۔

Q.11

Q.18

جیسا کہ زمین سے مشاہدہ کیا گیا ہے ،ایسا لگتا ہے
کہ سورج تقریباً گول مدار میں حرکت کرتا ہے۔ عطارد
جیسے دوسرے سیارے کی حرکت کے لیے جیسا کہ
) (As on 01/21زمین سے مشاہدہ کیا گیا ہے ،ایسا ہوگا۔

Q.17

اسی طرح سچ ہو ) (2درست نہیں ہے کیونکہ زمین )(1
اور عطارد کے درمیان قوت الٹا مربع قانون نہیں ہے۔ )(3
یہ درست نہیں ہے کیونکہ عطارد پر بڑی کشش ثقل
کی قوت سورج کی وجہ سے ہے۔ ) (4درست نہیں کیونکہ
عطارد ثقلی قوتوں کے علاوہ دیگر قوتوں سے متاثر
ہوتا ہے۔
سمت :مندرجہ ذیل سوالات میں ایک لفظ کے بعد چار
Q.20
دوسرے الفاظ ہیں جن میں سے ایک کو دیئے گئے لفظ
کے حرف کو استعمال کرکے نہیں بنایا جاسکتا۔ اس
) (As on 01/21لفظ کو تلاش کریں۔ ایڈمنسٹریشن

Q.19

دماغ ) (2راشن ) (3وزیر ) (4اسٹیشن )(1

ڈبلیو ) f 46 X (3) f 48ایکس )(1) f 48 2
) (4جی  48ایکس
مندرجہ ذیل سوالات میں سے ہر ایک میں ایک
سلسلہ دیا گیا ہے جس میں ایک اصطلاح
غائب ہے۔ دیئے گئے میں سے صحیح
 BCD،متبادل کا انتخاب کریں جو سیریز
 ، HIJ (As onکو مکمل کرے گا؟ DBC، EFG،

 Q.22سمت :حروف کا کون سا ایک مجموعہ جب ترتیب سے دیے
گئے حروف کی سیریز میں خلاء پر رکھا جائے تو وہ
)_ (As on 01/21مکمل ہو جائے گا۔ _بابا_اے

Q.21

اباب ) (4بابا )(1) baaab (2) babbb (3

)01/21

آئی جے ایچ ) (2جی ای ایف ) (3ای جی )(1
ایف ) (4ایف ای جی
مندرجہ ذیل سوالات میں سے ہر ایک میں ایک
سلسلہ دیا گیا ہے جس میں ایک اصطلاح
غائب ہے۔ دیے گئے میں سے صحیح متبادل
 DHK, DNW, JNQ,کا انتخاب کریں جو سیریز
)? (As on 01/21
ایم آر یو ) (2ایم کیو ٹی ) (3ایل پی )(1
ایس ) (4این آر یو
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 Q.24سمت :حروف کا کون سا ایک مجموعہ جب ترتیب سے دیے
گئے حروف کی سیریز میں خلاء پر رکھا جائے تو وہ
) r_se_os_ro_er_se (As on 01/21مکمل ہو جائے گا۔
) oesrs (4) foesoکچ دھاتیں )(1) oreso (2) r 3

Q.23

مندرجہ ذیل سوالات میں سے ہر ایک میں ایک
سلسلہ دیا گیا ہے جس میں ایک اصطلاح
غائب ہے۔ دیے گئے میں سے صحیح متبادل
 Z, U, Q, ?, Lکا انتخاب کریں جو سیریز
) (As on 01/21کو مکمل کرے گا۔

 Q.26سمت :اس سیریز میں دو ملحقہ حروف کے درمیان چھوڑے
 (Asگئے حروف کی تعداد  2کے ضرب سے بڑھ جاتی ہے۔

Q.25

)on 01/21

جے ایم آر وائی جی ) (3ای ایچ ایم ٹی )(1) ADIPY (2
) HKPWFسی )4

میں ) (2کے ) (3ایم ) (4ن )(1
سمت :حروف کا کون سا ایک مجموعہ جب
ترتیب سے دیے گئے حروف کی سیریز
میں خلاء پر رکھا جائے تو وہ مکمل ہو جائے
) ac - ga - eg - ce - (As on 01/21گا۔

Q.28

بعد از مرگ ) (3وصیت کرنا )(1) Intestate (2) (4
بھتہ

ای بی )) ecag (3) deag (4ڈی بیگ )(1) 2
ڈی جی
سمت :درج ذیل سوال میں ،سیریز میں ملحقہ
حروف کے درمیان الٹے ترتیب میں چھوڑے
گئے حروف کی تعداد مستقل ہے۔ مندرجہ ذیل
میں سے کون سی سیریز اس اصول پر عمل
) (As on 01/21کرتی ہے؟

ذیل میں دیے گئے  4اختیارات میں سے وہ لفظ تلاش
کریں جو معنی کے لحاظ سے قریب ترین ہے۔ وصیت
) (As on 01/21کیے بغیر مر جانا

Q.27

 Q.30سمت :حروف کا کون سا ایک مجموعہ جب ترتیب سے دیے
گئے حروف کی سیریز میں خلاء پر رکھا جائے تو وہ
) a_b_ba_bba (As on 01/21مکمل ہو جائے گا۔

Q.29

بی بی بی ) (3عاباب ) (4ابا )(1) bbaab (2

ایس پی ایم جے جی ) (2ایس کیو ایل )(1
) WUTRQجے ) (3ایس پی این ایل جے )4
ذیل میں دیے گئے  4اختیارات میں سے وہ
لفظ تلاش کریں جو معنی کے لحاظ سے
قریب ترین ہے۔ کسی کے باپ یا آباؤ اجداد
) (As on 01/21سے وراثت میں ملنے والی جائیداد
بھتہ ) (2شادی ) (3حب الوطنی )(1) (4
باڑے
ذیل میں دیے گئے  4اختیارات میں سے وہ
لفظ تلاش کریں جو معنی کے لحاظ سے
قریب ترین ہے۔ فوج وغیرہ کو جنگ کی
) (As on 01/21تیاری میں پھیلانا
سیدھ میں لانا ) (2منتشر کرنا )(1) (3
تعینات کریں۔ ) (4ڈی پورٹ

Q.32

ذیل میں دیے گئے  4اختیارات میں سے وہ لفظ تلاش
کریں جو معنی کے لحاظ سے قریب ترین ہے۔ کوئی
) (As on 01/21ایسی بات جو سنی جا سکے۔

Q.31

سنائی دیتی ) (2واضح ) (3ناقابل برداشت )(1) (4
سمعی
 Q.34سمت :سیریز میں ملحقہ حروف کے درمیان چھوڑے گئے
حروف کی تعداد ہر بار ایک کم ہوتی ہے۔ مندرجہ ذیل میں
 (As onسے کون سی سیریز اصول کا مشاہدہ کرتی ہے؟

Q.33

)01/21

سی جی کے او ایس ) (2ڈی ایچ ایل پی ٹی ) (3ای )(1
جے این کیو ایس ) (4بی ایف جے این آر

ذیل میں دیے گئے  4اختیارات میں سے وہ  Q.36سمت :حروف کا کون سا ایک مجموعہ جب ترتیب سے دیے
گئے حروف کی سیریز میں خلاء پر رکھا جائے تو وہ
لفظ تلاش کریں جو معنی کے لحاظ سے
) H- JH - IJHHI - HH - JH (As on 01/21مکمل ہو جائے گا۔
قریب ترین ہے۔ انتخابات کا سائنسی مطالعہ

Q.35

)(As on 01/21

انجیوولوجی ) (2خفیہ نگاری )(1) (3
اینٹومولوجی ) (4سیفولوجی

آئی ایچ آئی جے )) HIHI (3) (4آئی ایچ جے آئی )(1) 2
ایچ جے ایچ جے

ذیل میں دیے گئے  4اختیارات میں سے وہ  Q.38سمت :حروف کا کون سا ایک مجموعہ جب ترتیب سے دیے
گئے حروف کی سیریز میں خلاء پر رکھا جائے تو وہ
لفظ تلاش کریں جو معنی کے لحاظ سے
) ab_d_aaba_na_badna_badna (As on 01/21مکمل ہو جائے گا۔
قریب ترین ہے۔ مقبول ووٹ کے لیے تجویز
) (As on 01/21پیش کرنے کی مشق
) dbanbبدنا )) andaa (3) 4بابا )(1) 2
الیکشن ) (2حوالہ ) (3مقبولیت )(1) (4
ریفرنڈم

Q.37

 Q.40مندرجہ ذیل سوالات میں سے ہر ایک میں ایک سلسلہ دیا
گیا ہے جس میں ایک اصطلاح غائب ہے۔ دیئے گئے میں
 BOCNDMEسے صحیح متبادل کا انتخاب کریں جو سیریز
) (As on 01/21کو مکمل کرے گا؟

Q.39

سمت :نمبروں کی درج ذیل ترتیب میں
کے فوراً پہلے  6ہوتے ہیں  sکتنے 7
لیکن فوراً بعد  8نہیں ہوتے؟ 1 6 7 8 4 3
)567849675 (As on 01/21
(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 0
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ایل ایف ) (2او پی ) (3کے ایل ) (4ای ایف )(1

