Total Questions: 40
_________________________
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Class:

Time: 30 Min

)Subject: Space Science (Urdu

Roll No:

Name:

Question
کون سا سیارہ اپنے محور پر ایک چکر مکمل
کرنے میں سورج کے گرد ایک چکر مکمل
) (As on 01/21کرنے سے زیادہ وقت لیتا ہے؟

_________________________
No.
Q.2

Q.4

پر ) (2میں ) (3باہر ) (4اوپر )(1
)(As on 01/21

)(As on 01/21

کون سا واقعہ زمین کا براہ راست نتیجہ ہے۔

Q.3

ہواؤں کا واضح انحراف ) (2چاند کے مراحل کی )(1
تبدیلی ) (3رات کے آسمان میں دیکھے جانے والے
برجوں میں موسمی تبدیلیاں ) (4سورج کا روزانہ طلوع
اور غروب

)01/21

اس بات کا ثبوت کہ کائنات پھیل رہی ہے۔

جملہ تلاش  idomدیے گئے اختیارات میں سے صحیح
) (As on 01/21کریں۔ پریشانی والے پانی میں تیل ڈالنا

Q.1

مصیبت کو ہوا دینے کے لیے ) (2مصیبت میں )(1
اضافہ کرنے کے لیے ) (3اکسانا ) (4کسی کو یا
کسی چیز کو پرسکون کرنے کے لیے

مرکری ) (2زھرہ ) (3مریخ ) (4مشتری )(1
دیئے گئے اختیارات میں سے خالی جگہ پر
کریں :استاد نے کہا ،آپ کی ترقی اچھی ہے۔
" (As onآپ کو اسے رکھنا چاہیے ________"۔

Question

No.

زمین پر سمندری لہروں کا چکراتی عروج اور زوال
Q.6
بنیادی طور پر زمین کی گردش کی وجہ سے ہوتا ہے۔

Q.5

)(As on 01/21

دور دراز کہکشاؤں سے روشنی میں سرخ )(1
تبدیلی ) (2زمین پر فوکلٹ پینڈولم کے
جھولے کی سمت میں تبدیلی ) (3مدار میں
زمین کے محور کا متوازی ) (4آکاشگنگا
کہکشاں کی سرپل شکل
 idomدیے گئے اختیارات میں سے صحیح
) (As on 01/21جملہ تلاش کریں۔ گھاس میں سانپ

سمندری دھاروں میں درجہ حرارت کا فرق ) (2سورج )(1
کے گرد زمین کا انقلاب ) (3زمینی ہواؤں کی سمت )(4
چاند اور سورج کی کشش ثقل کی کشش
Q.8

خفیہ یا پوشیدہ دشمن ) (2غیر متوقع ہو )(1
رہا ہے۔ ) (3ایک ڈرپوک اور حقیر شخص )(4
ناقابل اعتبار شخص
مندرجہ ذیل سوالات میں سے ہر ایک میں ایک
سلسلہ دیا گیا ہے جس میں ایک اصطلاح غائب
ہے۔ دیئے گئے میں سے صحیح متبادل کا
انتخاب کریں جو سیریز ،37 ،26 ،17 ،10 ،5 ،2
) ،50 (As on 01/21کو مکمل کرے گا؟

دیئے گئے اختیارات میں سے خالی جگہوں کو پر
کریں :مجرم نے اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کی
پوری کوشش کی لیکن جج نے اسے ...........
) (As on 01/21دیکھا اور اسے مجرم پایا۔

Q.7

ارد گرد ) (2پر ) (3کے ذریعے ) (4کو )(1
Q.10

جملہ تلاش  idomدیے گئے اختیارات میں سے صحیح
) (As on 01/21کریں۔ پرندے کو دینا/حاصل کرنا

Q.9

منتظر کو حاصل کرنے کے لیے ) (2اچھی قسمت )(1
حاصل کرنے کے لئے ) (3بھیجنے کے لیے )(4
ناممکن کو حاصل کرنے کے لیے

(1) 63 (2) 65 (3) 67 (4) 69
دیئے گئے اختیارات میں سے خالی جگہوں کو
پر کریں :ایک بار جب اس نے معاہدے پر
دستخط کر دیے ،تو وہ _______ نہیں کر
) (As on 01/21سکے گا۔

دیے گئے اختیارات میں سے خالی جگہ پر کریں:
Q.12
) (As on 01/21آٹوموبائل سیکٹر میں سب ٹھیک نہیں ہے۔

Q.11

کو ) (2کی ) (3نیچے ) (4میں )(1

واپس ) bact (3) (4واپس باہر ) (2پر )(1
بیک اپ
اگر زمین کا محور  23.5ڈگری سے کم جھکا
ہوا تھا ،تو شمالی نصف کرہ میں موسمی اوسط
درجہ حرارت کی کون سی تبدیلی واقع ہوگی؟
)(As on 01/21

بہار اور خزاں ٹھنڈے ہوں گے۔ ) (2موسم )(1
بہار اور خزاں زیادہ گرم ہوں گے۔ ) (3موسم
 S190720229115208موسم گرما ٹھنڈا ہوگا۔
سرما ٹھنڈا ہوگا۔ )(4

Q.14

دیے گئے اختیارات میں سے خالی جگہوں کو پُر
ہے۔  Ria ..............کریں :زبانیں بولنے میں
جانوروں کی پناہ گاہ کے لیے صرف ایک کتے کا
) ............ (As on 01/21کرنا مشکل ہے۔
ماہر ،موافقت ) (2موافقت ،موافقت ) (3ماہر ،اپنانا )(1
) (4اپنانا ،اپنانا

Q.13

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

Q.16

سورج نے اندرونی نظام شمسی میں موجود تمام )(1
ہائیڈروجن اور ہیلیم کو لوہے اور نکل میں تبدیل کر
دیا۔ ) (2سورج ) (3ایک بار جب سیاروں کی تشکیل
ہوئی تو چٹانیں اندر کی طرف بڑھ گئیں اور برفانی
نظام شمسی میں باہر کی طرف بڑھ گئے۔ ) (4ابتدائی
شمسی نیبولا کے گرم اندرونی حصوں میں صرف
چٹانی مواد ہی گاڑھا ہونے کے قابل تھا۔

شریر ) (2ٹھنڈا۔ ) (3گرم اور مرطوب )(1) (4
خفیہ

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 کا
انتخاب کریں جو سیریز ،37 ،22 ،12 ،7؟،82 ،
) 147 ،112 (As on 01/21کو مکمل کرے گا۔

)(As on 01/21

زمینی سیارے پتھریلی ہیں کیونکہ

Q.15

Q.18

جملہ تلاش  idomدیے گئے اختیارات میں سے صحیح
) (As on 01/21کریں۔ چوہے کو سونگھنا

Q.17

طاعون کی وبا کی علامات کو دیکھنا ) (2مردہ چوہے )(1
کی بدبو آنے کے لیے ) (3بدکاری کا شبہ کرنا )(4
خراب موڈ میں ہونا

(1) 50 (2) 58 (3) 57 (4) 156
مرکزی ترتیب میں بڑے ستاروں کی سطح
کے درجہ حرارت اور روشنی کے مقابلے میں،
 (As onمین ترتیب میں چھوٹے ستارے ہیں

Q.20

)(As on 01/21

چھوٹا ،زیادہ گرم ،اور کم چمکدار ) (2چھوٹا ،ٹھنڈا(1) ،
اور زیادہ چمکدار ) (3بڑا ،گرم ،اور کم چمکدار ) (4بڑا،
ٹھنڈا ،اور زیادہ چمکدار

)01/21

زیادہ گرم اور کم چمکدار ) (2زیادہ گرم )(1
اور زیادہ چمکدار ) (3ٹھنڈا اور کم چمکدار )(4
ٹھنڈا اور زیادہ چمکدار
ہماری کائنات صرف  %4ایٹموں پر مشتمل ہے۔
اس کا کتنا حصہ ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی
) (As on 01/21ہے؟

ہے۔  Betelgeuseہمارے سورج کے مقابلے میں ،ستارہ

Q.19

Q.22

دیے گئے اختیارات میں سے خالی جگہوں کو پر
) (As on 01/21کریں :گاؤں زلزلے سے ________ تھا۔

Q.21

حیران ) (2اٹھایا ) (3مسمار ) (4مٹا دیا )(1
سیاہ مادہ %16 ،سیاہ توانائی )(1) 80% %74 (2
ڈارک انرجی %22 ،ڈارک میٹر ) %94 (3ڈارک
انرجی %2 ،ڈارک میٹر ) %90 (4ڈارک انرجی%4 ،
ڈارک میٹر
مندرجہ ذیل سوالات میں سے ہر ایک میں
سلسلہ دیا گیا ہے جس میں ایک اصطلاح
ہے۔ دیے گئے میں سے صحیح متبادل
انتخاب کریں جو سیریز ،95 ،23 ،7 ،3
) (As on 01/21مکمل کرے گا؟

ایک
غائب
کا
کو

 Q.24مندرجہ ذیل سوالات میں سے ہر ایک میں ایک سلسلہ دیا
گیا ہے جس میں ایک اصطلاح غائب ہے۔ دیئے گئے
میں سے صحیح متبادل کا انتخاب کریں جو سیریز ،0
)،12 ،6 ،2 (As on 01/21؟ 42 ،30 ،کو مکمل کرے گا۔

Q.23

(1) 24 (2) 20 (3) 21 (4) 22
(1) 575 (2) 479 (3) 128 (4) 62
دیئے گئے اختیارات میں سے خالی جگہ پر
کریں :آپ کو اپنے کیریئر کو پوری
 (Asسنجیدگی کے ساتھ _______ کرنا چاہیے۔
)on 01/21

براہ راست ) (2مکمل ) (3انتظام )(1) (4
تعاقب
مندرجہ ذیل سوالات میں سے ہر ایک میں ایک
سلسلہ دیا گیا ہے جس میں ایک اصطلاح غائب
ہے۔ دیئے گئے میں سے صحیح متبادل کا
انتخاب کریں جو سیریز ،192 ،48 ،96 ،24 ،48
) (As on 01/21کو مکمل کرے گا؟

Q.26

دیے گئے اختیارات میں سے خالی جگہ پر کریں:
) ................. (As on 01/21استاد ہمیں

Q.25

جلدی جانا ) (2جلدی چھوڑنا ) (3جلدی جاؤ ) (4جانے )(1
کے لئے جلدی

 Q.28سورج کے گرد کون سے سیارے کا مدار سب سے زیادہ
) (As on 01/21گول ہے؟

Q.27

مرکری ) (2نیپچون ) (3پلوٹو ) (4زھرہ )(1

(1) 98 (2) 90 (3) 96 (4) 76
دیئے گئے اختیارات میں سے مترادف تلاش
) (As on 01/21کریں؟  :مضبوطی
دولت ) (2اونچ نیچ ) (3ہمت ) (4قسمت )(1

دیے گئے اختیارات میں سے خالی جگہوں کو پر
Q.30
کریں :نظام میں تبدیلیوں سے جو بہتری آئی ہے وہ
________ تھی اور بڑے اخراجات کی ضمانت نہیں دیتی
) (As on 01/21تھی۔
بڑا ) (2چھوٹا ) (3منٹ ) (4اپنی حد پر ہونا )(1
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Q.29

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 کا
انتخاب کریں جو سیریز ،34 ،32 ،23 ،21 ،12
) (As on 01/21کو مکمل کرے گا؟

Q.32

جملہ تلاش  idomدیے گئے اختیارات میں سے صحیح
) (As on 01/21کریں۔ ہاپ پر کسی کو پکڑنا

Q.31

شکست دینا ) (2محافظ سے دور کسی کو پکڑنا )(1
) (3سخت سزا دینا ) (4بہت زیادہ قیمت کا مطالبہ
کرنا

(1) 43 (2) 41 (3) 25 (4) 35
ایک فوکو پینڈولم زمین کی وجہ سے کئی
گھنٹوں کے عرصے میں اپنے جھولے کی
) (As on 01/21سمت بدلتا دکھائی دیتا ہے۔

Q.34

گردش ) (2انقلاب ) (3جھکا ہوا محور )(1) (4
کشش ثقل

 idomدیے گئے اختیارات میں سے صحیح
) (As on 01/21جملہ تلاش کریں۔ وِل او دی وِسپ
ایک فریب یا گمراہ کن امید ) (2بچکانہ )(1
انداز میں کام کرنا ) (3احمقانہ طریقے سے
کام کرنا ) (4کوششوں کے بغیر خواہشات کا
ہونا
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 کا
انتخاب کریں جو سیریز  ،94 ،46 ،22 ،10کو
) (As on 01/21مکمل کرے گا؟

ذلت آمیز صورتحال کا سامنا کرنا ) (2اپنی اشیاء )(1
کو ایسی منڈی میں لانا جہاں ان کی مانگ نہ ہو۔ )(3
سامعین کے سامنے اپنی صلاحیتوں کو ظاہر کرنا جو
ان کی تعریف کرنے سے قاصر ہے۔ ) (4کسی کے
منصوبوں میں ناکام ہونا کیونکہ کوئی مدد کے لیے
غلط لوگوں کے پاس جاتا ہے۔
دیئے گئے اختیارات میں سے خالی جگہوں کو پر
Q.36
کریں :ہم ہر سال ہڑتال پر نہیں جا سکتے۔ اب جب کہ
ہم ہڑتال پر چلے گئے ہیں ہمیں اس مسئلے کو
) ______ (As on 01/21کرنا چاہیے۔

(1) 162 (2) 172 (3) 182 (4) 192
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Q.35

اختتام ) (2کراس ) (3چپکنا ) (4کوآرڈینیٹ )(1
 Q.38زمین اور چاند کے درمیان کشش ثقل کی کشش ہر روز
) (As on 01/21تبدیل ہونے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟

Q.37

زمین کا محور  23.5ڈگری پر جھکا ہوا ہے۔ )(1) (2
زمین کی گردش کی رفتار موسموں کے ساتھ مختلف
ہوتی ہے۔ ) (3چاند کا ایک بیضوی مدار ہے۔ ) (4چاند
ایک کروی شکل رکھتا ہے۔

(1) 180 (2) 184 (3) 190 (4) 140
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 کا
انتخاب کریں جو سیریز ،156 ،132 ،110؟210 ،
) (As on 01/21کو مکمل کرے گا۔

جملہ تلاش  idomدیے گئے اختیارات میں سے صحیح
کریں۔ کسی کے انڈے کو خراب بازار میں لانے کے
) (As on 01/21لیے

Q.33

Q.40

دیے گئے اختیارات میں سے خالی جگہوں کو پُر
کریں :وہ لڑکوں کو چھیڑنے میں _________ خوش
) (As on 01/21ہوتی ہے۔
پر ) (2کی طرف سے ) (3میں ) (4پر )(1

Q.39

