Total Questions: 40
_________________________

Time: 30 Min

)Subject: Space Science (Urdu

Roll No:

Name:

Question
(As on

2

)زمین پر گرم ترین جگہ )طویل مدت کے لیے

_________________________
No.
Q.2

Question
(As on

میٹھے پانی کی سب سے بڑی جھیل

)01/21

)01/21

ڈالول ) (2ڈیتھ ویلی ،کیلیفورنیا ) (3صحارا )(1
ریگستان ) (4ماربل بار

ایری جھیل ) (2لوچ نیس ) (3جھیل )(1
سپیریئر ) (4بیکل جھیل

پہلا جاپانی خلائی جہاز جو ایک کشودرگرہ پر اترا
) (As on 01/21اور وہاں سے نمونے اکٹھا کیا۔

Q.4

کیا انسان نے کبھی مریخ پر قدم رکھا ہے؟

)(As on 01/21

ستارہ سورج کا موجودہ مرحلہ ہے۔

No.
Q.1

Q.3

سفید بونا ) (2سرخ دیو ) (3پیلا بونا )(1
) (4نارنجی بونا

حیابوسا ) (2روزیٹا ) (3گہرا اثر ) (4ان میں )(1
سے کوئی نہیں
(As on

Class:

Q.6

)(As on 01/21

بلند ترین پہاڑ

Q.5

)01/21

اینڈیس ) (3ماؤنٹ ) rushmore (2پہاڑ )(1
) K2ایورسٹ )4

جی ہاں ) (2نہیں ) (3پتہ نہیں ) (4ان میں سے )(1
کوئی نہیں
)(As on 01/21

چاند پر اترنے والا دنیا کا پہلا شخص

Q.8

نیل اے آرمسٹرانگ ) (2ایڈون ای ایڈرین جونیئر )(1
) (3یوری گاگرین ) (4ان میں سے کوئی نہیں
)(As on 01/21

خلا میں پہلا انسان کون تھا؟

مشی گن جھیل ) (2ایری جھیل ) (3جھیل )(1
لوچ نیس )Titicaca (4
Q.10

لانس آرمسٹرانگ ) (2ویلنٹینا تریشکووا )(1) (3
یوری گاگرین ) (4بز ایلڈرین
)(As on 01/21

پہلا نجی ،انسان بردار خلائی جہاز

 Q.12سورج زمین سے تقریباً _______ کلومیٹر دور
) (As on 01/21ہے۔

)(As on 01/21

Q.14

)(As on 01/21

سیرس ) (2پلاس ) (3سورج ) (4ہائیجیا )(1
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(As on

چاند پر چلنے والا پہلا انسان کون تھا؟

Q.13

)01/21

مائیکل جیکسن ) (2بز ایلڈرین ) (3نیل )(1
آرمسٹرانگ ) (4ڈنکن جونز
 Q.16پہلا خلائی جہاز جس نے تین امریکی خلابازوں
 (Asکو لے کر ان میں سے دو کو چاند پر اتارا۔

Q.15

)on 01/21

سورج پہلا سیارہ ہے۔ ) (2سورج قریب ترین )(1
ستارہ ہے۔ ) (3سورج ایک گرم گیند ہے جس کا
اندرونی درجہ حرارت تقریباً  10,000ڈگری ایف ہے۔
) (4سورج ایک گرم گیس ہے جو زیادہ تر ہیلیم
گیس سے بنی ہے۔
نظام شمسی کے مرکز میں ستارہ جو زمین کی آب و
ہوا کا ذمہ دار ہے اس کی درجہ بندی کی جاتی ہے۔

Q.11

ملین ) 150 (2ملین ) 200 (3ملین )(1) 100 (4
 250ملین

چندریان ) (2چندریان ) (3چندر ) (4یہ سب )(1
سورج کیا ہے؟

سورج کی ہائیڈروجن کا تقریباً نصف حصہ
): (As on 01/21میں تبدیل ہو چکا ہے

Q.9

ہیلیم ) (2نائٹروجن ) (3آکسیجن )(1) (4
زینون

خلائی جہاز ایک ) (2اسپیس ایکس ) (3کہکشاں )(1
) (4ان میں سے کوئی نہیں
مندرجہ ذیل میں سے کون سا ہندوستان کا پہلا چاند
) (As on 01/21مشن ہے؟

)(As on 01/21

سب سے اونچی جھیل

Q.7

اپالو  (2) 1اپالو (3) 0اپالو  (4) 3ان میں )(1
سے کوئی نہیں
Q.18

)(As on 01/21

سب سے بڑا براعظم

یورپ ) (2امریکہ ) (3ایشیا ) (4افریقہ )(1

Q.17

)(As on 01/21

سب سے چھوٹا براعظم

Q.20

ایشیا ) (2یورپ ) (3امریکہ ) (4آسٹریلیا )(1
سورج اب ایک پیلے رنگ کا ستارہ ہے ،پھر یہ اس
): (As on 01/21میں بدل جائے گا

سومبریرو گلیکسی ) (2سٹاربسٹ )(1
کہکشاں ) (3آکاشگنگا ) (4اینڈرومیڈا کہکشاں
Q.22

سفید بونا ) (2نیلے دیو ) (3سرخ )(1
پیلا ستارہ )supergiant (4
خلاء میں اب تک کے سب سے طویل عرصے تک
) (As on 01/21قیام کرنے والی پہلی خلائی خاتون

)(As on 01/21

 Q.24زمین کا چکر لگانے والا پہلا جانور کون تھا؟

Q.23

)(As on 01/21

برنارڈ بندر ) (2لائکا دی ڈاگ ) (3ایڈورڈ )(1
دی ایلیفنٹ ) (4ہام دی چمپ
 Q.26سورج کا وہ حصہ جسے ہم عام طور پر دیکھتے
): (As on 01/21ہیں اسے کہتے ہیں

ایک ارورہ ،جیسے ناردرن لائٹس ) (2سیٹلائٹ )(1
کو نقصان ) (3بلاک ریڈیو سگنل ) (4اوپر کا
سارا
سورج ،چاند اور رات کے آسمان میں چمکنے والی تمام
) (As on 01/21اشیاء کو _________ کہا جاتا ہے۔

اگر آپ چاند پر ایک ہی وقت میں ہتھوڑا اور
) (As on 01/21ایک پنکھ گرا دیں تو کیا ہوگا؟

Q.21

ہتھوڑا پہلے زمین پر مارتا ) (2پنکھ )(1
پہلے زمین سے ٹکرائے گا۔ ) (3وہ ) (4وہ

پیگی وٹسن ) (2سامنتھا سی۔ ) (3سنیتا )(1
ولیمز ) (4ان میں سے کوئی نہیں
شمسی توانائی کے شعلوں کا سبب بن سکتا ہے۔

)(As on 01/21

زمین کس کہکشاں میں واقع ہے؟

Q.19

Q.25

کورونا ) (2اہمیت ) (3کروموسفیر )(1) (4
فوٹو فیر
Q.28

)(As on 01/21

چاند ،زمین کی تعداد کتنی ہے؟

Q.27

(1) 1 (2) 3 (3) 2 (4) 4
آسمانی جسم ) (2چمکتی ہوئی زمین ) (3نجومی )(1
سیٹلائٹس ) (4چمکتے سیٹلائٹس
پہلا خلائی راکٹ چاند کے گرد چکر لگانے کے
) (As on 01/21بعد زمین پر واپس لایا گیا۔

کی )-Iجولائی  2005کو دومکیت )ٹیمپل 4
Q.30
) (As on 01/21سطح کو چھونے والا پہلا خلائی جہاز

زونڈ (2) 5-سپوتنک ) (3سیلسٹی ) (4ان میں )(1
سے کوئی نہیں
)(As on 01/21

خلا میں تیرنے والا پہلا امریکی خلاباز

ناسا ) (2ای ایس اے ) (3یو ایس ایس آر )(1
) (4ان میں سے کوئی نہیں
Q.32

ایڈورڈ وائٹ ) (2ڈینس ٹیٹو ) (3سکاٹ کیلی )(1
) (4ان میں سے کوئی نہیں
چاند کی سطح کو دریافت کرنے والی پہلی بغیر
) (As on 01/21پائلٹ چاند کی چھوٹی چھوٹی گاڑی

)(As on 01/21

 Q.34بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر پہلے رہائشی

دن ) 17 (2دن ) 27 (3دن ) 30 (4دن (1) 7
)(As on 01/21

انسان کو چاند پر بھیجنے والا پہلا ملک

امریکا ) (2یو ایس ایس آر ) (3چین ) (4ان میں )(1
سے کوئی نہیں

S190720222114535

Q.33

)(As on 01/21

بل شیفرڈ )امریکہ( ،یوری گڈزینکو اور )(1
سرگئی کریکالیف )روس( ) (2ڈینس ٹیٹو
)امریکہ(؛ انتون ایس اور ویلری ریومین )(3
کینیڈی پی) .امریکہ(؛ بورس وائی اور
ولادیمیر کوماروف ) (4ان میں سے کوئی نہیں
Q.36

ہزاروں ) (2لاکھ ) (3لاکھوں ) (4اربوں )(1
چاند کو زمین کے گرد ایک چکر مکمل کرنے میں
 C.مشتری  B.یورینس  _________ A.دن لگتے ہیں۔
) (As on 01/21زحل  D.زمین

)(As on 01/21

دنیا کا پہلا خلائی سیاح

Q.31

ڈینس ٹیٹو )امریکہ( ) (2بل شیفرڈ )(1
)امریکہ( ) (3چارلس بولڈن ) (4ان میں سے
کوئی نہیں

مون روور )امریکہ( ) (3قمری ) (USSR) (2لوناخود )(1
رینجر )امریکہ( ) (4ان میں سے کوئی نہیں

کائنات میں کتنے ستارے ہیں؟

Q.29

)(As on 01/21

سب سے بڑا جزیرہ نما

Q.35

انڈیا ) (2چین ) (3روس ) (4عرب )(1
Q.38

پہلی امریکی خلائی شٹل گھر واپسی کے
دوران پھٹ گئی جس میں تمام خلاباز مارے
) (As on 01/21گئے۔

Q.37

کولمبیا ) (2چیلنجر ) (3اسپیس ایکس )(1
) (4ان میں سے کوئی نہیں
 Q.40ہم مہینے میں ایک بار پورا چاند دیکھ سکتے
 (As onہیں اور اس رات کو _______ کہا جاتا ہے۔
)01/21

پورنیما ) (2نصف امواسیہ ) (3امواسیہ )(1) (4
نصف پورنیما

Q.39

