
THEORITICAL TEST MULTIPLE CHOICE QUESTIONS FOR DRIVING LICENCE/PERMIT 

S.# Question Shape Options Correct 

 Option 

 دیئے گئے تکوى ًؾبى کب هطلت ہے  .1

 

a. اًتجبہی ًؾبى 

b. هوٌوػہ ًؾبى 

c. ًؾبًذہی ًؾبى 

d. ِعوتی ًؾبى 

a 

 دیئے گئے ًؾبى کب هطلت ہے  .2

 

a. ڈھلواى 
b. چڑھبئی 

c. صیبدٍ   ڈھلواى 

d. صیبدٍ  چڑھبئی 

d 

 دیئے گئے ًؾبى کب هطلت ہے  .3

 

a. صیبدٍ   ڈھلواى 

b.  صهمي کب ککب  ٔو 

c. ڈھلواى 
d. صیبدٍ چڑھبئی 

a 

 دیئے گئے ًؾبى کب هطلت ہے  .4

 

a. ٍتٌگ گضسگب 

b. س ڈثبئمں هشف عے تٌگ ہے 

c. س ڈ دائمں هشف عے تٌگ ہے 

d. سفتبس کن کشیں 

a 

 دیئے گئے ًؾبى کب هطلت ہے  .5

 

a. پہبڑی پتھش ں کب گشًب 

b. خطشًبک پہبڑی ساعتہ 

c.  اچبًن پہبڑ ں کب ککب  ٔو 

d. صیبدٍ ڈھلواى 

a 



 دیئے گئے ًؾبى کب هطلت ہے  .6

 

a. ٍؽذیذ خطش 

b.  ؽذیذ ہوا کب دثب ٔو 

c. پہبڑی پتھش ں کب ِگشًب 
d. خطشًبک پہبڑی ساعتہ 

b 

 دیئے گئے ًؾبى کب هطلت ہے  .7

 

a. ُعشًگ 

b. پُل Culvert 

c. هذشاثی پُل 
d. پُل Overflowing 

c 

 دیئے گئے ًؾبى کب هطلت ہے  .8

 

a. خطشًبک پہبڑی ساعتہ 

b. پمذل چلٌے  الوں کو دیکھمں 
c. ثچوں کو دیکھمں 
d. هضد س کبم کش سہے ہمں 

d 

 دیئے گئے ًؾبى کب هطلت ہے  .9

 

a. عڑک غمش ہوواس ہے 

b. هکبى 
c. ُعشًگ 

d. ں  گب ٔو

c 

 دیئے گئے ًؾبى کب هطلت ہے  .10

 

a. آگے دبدحہ ہے 
b. داخلہ هوٌوع 
c. ُسکمے 

d. ٍخطش 

d 

 دیئے گئے ًؾبى کب هطلت ہے  .11

 

a. ثبئمں یب دائمں هڑ عکتے ہمں 
b. داخلہ هوٌوع 
c. د  هشفہ ٹشیفن 

d. چھوٹی عڑک کب لطغ کشًب 

d 



 دیئے گئے ًؾبى کب هطلت ہے  .12

 

a. غمش ہوواس عڑک 

b. پُلHump 

c. ُعشًگ 

d. عڑک کے کٌبسے 

a 

 دیئے گئے ًؾبى کب هطلت ہے  .13

 

a. جبًوس ں کی ُگضسگبٍ هوٌوع 

b. ٍهویؾموں کی ُگضسگب 
c. Farm House 

d. جبًوس ں کی ہب تھ سیڑھی 

b 

 دیئے گئے ًؾبى کب هطلت ہے  .14

 

a. چوڑا پُل 

b. پُل د ًوں اهشاف عے چوڑا ہے 
c. تٌگ پُل 

d. پُل Hump 

c 

 دیئے گئے ًؾبى کب هطلت ہے  .15

 

a. سیلوے کشاعٌگ عے گضسًب هٌغ ہے 

b. ٍپمذل ُگضسگب 
c. ثغمش پھبٹن سیلوے کشاعٌگ    

d. سیلوے کشاعٌگ پھبٹن کے عبتھ 

d 

 دیئے گئے ًؾبى کب هطلت ہے  .16

 

a. سیلوے کشاعٌگ ثغمش گمٹ کے 

b. داخلہ هوٌوع 

c. سیلوے کشاعٌگ عے گضسًب هوٌوع ہے 

d. Manned سیلوے کشاعٌگ 

a 

 دیئے گئے ًؾبى کب هطلت ہے  .17

 

a. عبئمکل کب ُگضسًب هٌغ ہے 

b. عبئمکل عواس 

c. عبئمکل کے ُگضسًے کی جگہ 

d. عبئمکل کب داخلہ هوٌوع 

b 



 دیئے گئے ًؾبى کب هطلت ہے  .18

 

a. ثبئمں هشف عے آ عکتے ہمں 

b. د  هشفہ عڑک آگے ہے 

c. دائمں هشف عے آ عکتے ہے 

d. کغی هشف عے آًب هٌغ ہے۔ 

b 

 دیئے گئے ًؾبى کب هطلت ہے  .19

 

a. دائمں هشف عےهوڑ عکتے ہمں 

b. دائمں لمي تجذیل کشًب هٌغ ہے 

c. ٹشى  لمٌب هٌغ ہے“U”  دائمں 

d. دائمں ُهڑًب هٌغ ہے 

d 

 دیئے گئے ًؾبى کب هطلت ہے  .20

 

a. یو ٹشى لمٌب هٌغ ہے 

b. ثبئمں هڑًب هٌغ ہے 

c. یو ٹشى لے عکتے ہے 

d. ثبئمں هشف ُهڑ عکتے ہے 

a 

 دیئے گئے ًؾبى کب هطلت ہے  .21

 

a. عڑک اِعتؼوبل ًہمں کش عکتے 

b. ا  سٹمکٌگ هٌغ ہے 

c. ا  سٹمکٌگ کی پب ثٌذی اُٹھب لی گئ ہے 

d. ا  سٹمکٌگ کی اِجبصت ہے 

b 

 دیئے گئے ًؾبى کب هطلت ہے  .22

 

a. ثبئمں هشف ُهڑ عکتے ہمں 

b. ثب ئمں ُهڑًب هٌغ ہے 

c. ثبئمں یو ٹشى کی اِجبصت ہے 

d. ثبئمں هشف عے لمي کی تجذیلی هٌغ ہے 

b 

 دیئے گئے ًؾبى کب هطلت ہے  .23

 

a. ہبسى کی پبثٌذی اُٹھبلی گئ ہے 

b. ہبسى کی اِجبصت ہے 

c. سیڈیو کب ُعٌٌب هوٌوع ہے 

d. ہبسى کب اِعتؼوبل هٌغ ہے 

d 



 دیئے گئے ًؾبى کب هطلت ہے  .24

 

a.  همکش ہے3چوڑائی کی دذ  

b.  همکش ہے3لوجبئی کی دذ  

c. چوڑائی کی دذ اُٹھبلی گئی  ہے 

d. پُل کی چوڑائی هذذ د ہے۔ 

a 

 دیئے گئے ًؾبى کب هطلت ہے  .25

 

a. گبڑیوں کب فبفلہ هذذ د ہے 

b. همکش تن هذذ د ہے3۔5اُ ًچبئی  

c.  همکشہے3۔5چوڑائی کی دذ  

d. لوجبئی کی پبثٌذی اُٹھبلی گئ ہے 

b 

 دیئے گئے ًؾبى کب هطلت ہے  .26

 

a. صى هذذ د ہے  

b.  ہے40عڑک کب ًوجش  

c.  کلو همکش ہے40صیبدٍ دِذسفتبس  

d.  کلوهمکش کی پبثٌذی اُٹھب لی گئ ہے40دِذسفتبس  

c 

 دیئے گئے ًؾبى کب هطلت ہے  .27

 

a. صى هذذ د ہے  

b.  ہے40عڑک کب ًوجش  

c.  کلو همکش ہے40صیبدٍ دِذسفتبس  

d.  کلوهمکش کی پبثٌذی اُٹھب لی گئ ہے40دِذسفتبس  

d 

 دیئے گئے ًؾبى کب هطلت ہے  .28

 

a. عمذھب جب عکتے ہمں 

b. عمذھب جبًب هٌغ ہے 

c. عمذھب تمضی عے جبئمں 

d. آگے یکطشفہ س ڈ ہے 

b 

 دیئے گئے ًؾبى کب هطلت ہے  .29

 

a. ایکغل کب  صى هذذ د ہے 

b.  همکش ہے6لوجبئی کی دذ  

c. 6  ٹي عے صائذ  صى کی گبڑی کب داخلہ هٌغ ہے    

d. چوڑائی هذذ د ہے 

c 



 دیئے گئے ًؾبى کب هطلت ہے  .30

 

a. ثڑی ثغوں کب داخلہ هٌغ ہے 

b.   کب داخلہ هٌغ ہےHTV 

c. هوٹش  ہمکل کب داخلہ هٌغ ہے 

d. کب داخلہ  هٌغ  ہےLTV 

c 

 دیئے گئے ًؾبى کب هطلت ہے  .31

 

a. ثڑی ثغوں کب داخلہ هٌغ ہے 

b. هوٹش کبس کب داخلہ هٌغ ہے 

c. هبل ثشداس گبڑیوں کب داخلہ هٌغ ہے 

d. کب داخلہ هٌغ  ہے LTV 

c 

 دیئے گئے ًؾبى کب هطلت ہے  .32

 

a. عمذھب جبیئں 

b. داخل 

c. این هشف جبیئں 

d. ُسک جبیئں 

a 

 دیئے گئے ًؾبى کب هطلت ہے  .33

 

a. دائمں  ُهڑ جبیئں 

b. اپٌے  دایئں هشف  ُهڑ جبیئں 

c. یںثب یئں هشف چل  

d. ثب یئں ُهڑ جب یئں 

d 

 دیئے گئے ًؾبى کب هطلت ہے  .34

 

a. دایئں  ُهڑ جبیئں 

b. این هشف جبیئں 

c. دایئں هشف جبیئں 

d. اپٌے ثبیئں هشف چالئمں 

a 

 دیئے گئے ًؾبى کب هطلت ہے  .35

 

a. عمذھب جبیئں ا س دایئں  ُهڑ جبیئں 

b. عمذھب جبیئں ا س ثبیئں ُهڑ جبیئں 

c. لمي کے عبتھ چلمں 

d. آگے عے ثبیئں  ُهڑ جبیئں 

b 



36.  
دیئے گئے ًؾبى کب هطلت یہ  ہے کہ توبم گبڑیوں 

 کو اِجبصت ہےکہ

 

a. عمذھب جبیئں ا س ثبیئں  ُهڑ جبیئں 

b. لمي کے عبتھ چلمں 

c. ثبیئں هشف سہمں 

d. آگے ثبیئں هشف  ُهڑ جبیئں 

c 

 دیئے گئے ًؾبى کب هطلت یہ  ہے کہ توبم گبڑیبں  .37

 

a. ثبیئں هشف عے هوڑًب هٌغ ہے 

b. دایئں هشف عے هوڑًب هٌغ ہے 

c. ٹشى کغی ثھی جبًت عے لمٌب هٌغ ہے“U” 

d. ہےداخلہ هوٌوع ٍ  

d 

38.  
دیئے گئے ًؾبى کب هطلت یہ  ہے کہ توبم گبڑیوں 

 کو اِجبصت ہےکہ

 

a. دا یئں هشف چلمں 

b. دا یئں هشف ُسک جب ئمں 

c. دایئں هشف هوڑ  جب ئمں 

d. ثبیئں عبیئڈ پش چلمں 

a 

 دیئے گئے ًؾبى کب هطلت ہے  .39

 

a. لمي همں داخلہ هٌغ ہے 

b. عمذھی لمي 

c. یکطشفہ لمي 

d. فبعٹ لمي 

b 

 دیئے گئے ًؾبى همں یہ لمي  امخ کشتی ہے کہ  .40

 

a. عمذھب جب ئمں ا س ثبیئں ُهڑجب ئمں 

b. ُهڑ جب ئمں ا س ثبیئں جب ئمں 

c. ثبیئں ُهڑًب  ،دا یئں  ُهڑًبا س عمذھب جبًب  

d. عمذھب     جب ئمں ا س دا یئں ُهڑجب ئمں 

c 

 دیئے گئے ًؾبى همں یہ لمي  امخ کشتی ہے کہ  .41

 

a. عمذھب   جب ئمں ا س دایئں ُهڑجب ئمں 

b. آگے عے دایئں جب ًت ُهڑ جبیئں 

c. عمذھب جبیئں ا س ثبیئں جبًت ُهڑ جبیئں 

d. آگے عے ثبیئں جبًت ُهڑ جبیئں 

a 



 دیئے گئے ًؾبى همں یہ لمي  امخ کشتی ہے کہ  .42

 

a. ٍهبلجؼلووں کی گضسگب 

b. پمذل چلٌے  الوں کی گلی 

c. ٍپمذل چلٌے  الوں کی گضسگب 

d. ٍثچوں کی گضسگب 

c 

 دیئے گئے ًؾبى کب هطلت ہے کہ  .43

 

a. پبسکٌگ کی جگہ 

b. عش ط ایشیب 

c. پبسکٌگ کی هوبًؼت 

d. آگے س ڈ ثٌذ ہے 

a 

 دیئے گئے ًؾبى کب هطلت ہے  .44

 

a. INTERSECTION کب  ؽکل “T” 

b. آگے س ڈ ثٌذ ہے 

c.    ہے۔ INTERSECTION آگے   

d. پبسکٌگ ایشیب 

b 

45.  
دیب  گمب  ًؾبى ثچوں کی گضسگبٍ کو  امخ کشتب 

 ہے

 

a. دسعت 

b. غلو 

c. هجھے هؼلوم ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ثھی ًہمں 

a 

46.  
دیب  گمب  ًؾبى اط ثبت  کو  امخ کشتب ہے  کہ 

 توبم گبڑیبں الصهی دایئں هشف ُهڑیں

 

a. غلو 

b. دسعت 

c. اى همں عے کوئی ثھی ًہمں 

d. هجھے هؼلوم ًہمں 

a 

47.  
دسد ریل تقویش همں عفمذ الئي  امخ کشتی ہے 

 کہ

 

a. گبڑیوں کے گضسگبٍ کی یب     س ڈ الئي 

b. لمي کی تجذیلی هوٌوع کشتی ہے 

c. د  هشفہ ٹشیفن کی دسهمبًی الئي 

d. لمي کو دقوں همں کشًے  الی الئي 

d 



 دی گئ تقویش همں پملی الئي  امخ کشتی ہے کہ  .48

 

a. کمشد  ے کو این ہی عوت همں تمغمن کشتی ہے 

b. س ڈ کے کٌبسے سکو  امخ کشتی ہے 

c. گبڑیوں کو ا  سٹمکٌگ کی اِجبصت دیتی ہے 

d.  گبڑیوں کی ا  سٹمکٌگ ا س کشاعٌگ کو هوٌوع

 کشتی ہے

d 

49.  
عفمذ پکی الئي جو کہ ًؾبى عے  امخ کی گئ 

 ہے اط ثبت کی ًؾبًذہی ہے کہ

 

a. اعکبپ الئي 

b. ساعتہ دیٌے کی الئي 

c. آہغتہ کشًے ا س ساعتہ دیٌے کی الئي 

d. هوٌوػہ ػاللہ کی ًؾبًذہی کشًے الی الئي 

a 

50.  
تقویش همں عڑک پش هوجود ًؾبًذہی ظبہش کشتی  

 ہے کہ

 

a. عڑک کی دسهمبًی الئي 

b. لمي کو تمغمن کشًے  الی الئي 

c. ُگضسًے کی الئي 

d.  اگش هخبلف عوت عے گبڑی ًہ آسہی ہو تو

 ا  سٹمکٌگ کی اِجبصت ہے

d 

51.  
تقویش همں عڑک پش هوجود ًؾبًذہی ظبہش کشتی  

 ہے کہ

 

a. عڑک کی دسهمبًی الئي 

b. لمي کو تمغمن کشًے  الی الئي 

c. ا  سٹمکٌگ هوٌوع 

d. ا  سٹمکٌگ کی اِجبصت 

c 

52.  
تقویش همں عڑک پش هوجود ًؾبًذہی ظبہش کشتی  

 ہے کہ

 

a. دسهمبًی الئي، ا  سٹمکٌگ هوٌوع 

b. لمي کو تمغمن کشًے  الی الئي 

c. ُگضسًے کی الئي 

d.  اگش هخبلف عوت عے گبڑی ًہ آسہی ہو تو

 ا  سٹمکٌگ کی اِجبصت ہے

a 

53.  
 تقویش همں عڑک پش هوجود ًؾبًذہی ظبہش کشتی  

 ہے کہ

 

a. عڑک کی دسهمبًی الئي 

b. دسهمبًی الئي 

c. ُگضسًے کی الئي 

d.  اگش هخبلف عوت عے گبڑی ًہ آسہی ہو تو

 ا  سٹمکٌگ کی اِجبصت ہے

b 



54.  

تقویش کے دسهمبى همں جو پمال جٌکؾي ثبکظ ہے 

 ٍ اط ثبت کو ظبہش کشتب ہےکہ ػبسمی هوس پش 

 ًہ ُسکٌے کی اِجبصت ہے

 

a. دسعت 

b. اى همں عے کوئی ثھی ًہمں 

c. غلو 

d. هجھے هؼلوم ًہمں 

a 

55.  
تقویش همں ٹشیفن پولمظ کے اِؽبسے کب هطلت 

 ہے کہ

 

a. ٍآہغتہ ُسکٌے کب اؽبس 

b. ٍُسکٌے کب اؽبس 

c. ٍُهڑ ًے کب اؽبس 

d. ٍثغمش ُسکے جبًے کب اؽبس 

b 

56.  
تقویش همں ٹشیفن پولمظ کے اِؽبسے کب هطلت 

 ہے کہ پمچھے عے آًے  الی ٹشیفن ُسک جبئے

 

a. دسعت 

b. غلو 

c. هجھے هؼلوم ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ثھی ًہمں 

a 

 اط ًؾبى کب کمب هطلت ہے  .57

 

a. این الئي 

b.  همکش ہے300  کب ثمش ًی ساعتہ هوٹش ے  

c. تمي الئي 

d. س ڈ کے دسهمبى تمي الئي 

b 

 اط ًؾبى کب کمب هطلت ہے  .58

 

a. پُل 

b. آغبص هوٹش ے 

c. هقش ف د  هشفہ عڑک 

d. اُ پشهمں عے کوئی ًہمں 

b 

 اط ثبت کو ظبہش کشتب ہے کہRight of Wayگول چکش همں هوجود    .59

a. کوئی جو دایئں جبًت عے آسہب ہو 

b. جو گول چکش همں پہلے عے هوُجود ہو 

c.  (ة)ا س  (ا)د ًوں  

d. اِى همں عے کوئی ًہمں 

c 



 آپ اپٌی گبڑی کے اًجي عےسفتبس کمغے کٌکش ل کش عکتے ہمں  .60

a. چھوٹے گمٔوش ں همں تجذیل کش کے 

b.  هٌتخت کش کے (سیوسط گمٔوش)پچھال گمٔوش  

c. ثڑےگمٔوش ں همں تجذیل کش کے 

d. ًموٹشل کش کے 

a 

 گبڑی کی ہومؾہ کمب چمض فبف سکھٌی چبہمے  .61

a. الئمکظ 

b. سیفلککشص 

c. کھڑکمبں 

d. ؽمؾے 

d 

 خذاًخواعتہ این دبدحے همں هلوث ہوًے کے ثؼذ آپکی پہلی رهہ داسی کمب ہے  .62

a. ُسک جبیئں 

b. ثھبگ جبیئں 

c. غقے همں آ جبیئں 

d. اُ پش دیئے گئے عت 

a 

 کوًغی جگہ پش پبسکٌگ د عش ں کے دیکھٌے کو ختن کش دیتی ہے  .63

a. جٌکؾي پش 

b. هوڑ پش یب پہبڑ کی چڑھبئی پش 

c. صیجشا کشاعٌگ کے ؽش ع پش 

d. اُ پش دیئے گئے عت 

d 

 اپٌی گبڑی کو لبًوًی هوس پش دُسعت دبلت همں سکھٌے کے لئے ِکي ثبتوں کو هلذوِظ خبهش سکھٌب چبہمے  .64

a. ثشیکمں 

b. الئکظ 

c. ٹبئش 

d. اُ پش دٗیے گئے توبم 

d 

؟ دبدحے کی فوست همں ًہمں ُکھلتب   .65 Air Bagکت  

a. گبڑی کے ٹمٌن همں کن فمول 

b. ثمکشی کوض س ہو 

c. ڈسائموسًے عمٹ ثملٹ ًہ ثبًذھب ہو 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

c 

 پملے ثوسڈ اط لئے ہوتے ہمں  .66

a. تمض چلمں 

b. پبسکٌگ 

c. ُسکمں عے ایوشجٌغی  

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

c 

 دِذسفتبس آثبدی  الے ػاللوں همں  .67

a. 100کلو همکش 

b. 80کلو همکش 

c. 70کلو همکش 

d. 50کلو همکش 

c 

  دِذسفتبس کیهوٹش ے پش گبڑی  .68

a. 100کلو همکش 

b. 80کلو همکش 

c. 70کلو همکش 

d. 120کلو همکش 

d 

 ڈثل اًِڈیکمکش اط لئے اعتؼوبل ہوتے ہمں کہ  .69

a. ایوشجٌغی 

b. سیظ ًہمں 

c. سیوسط همں 

d. آهٌے عبهٌے پبسکٌگ همں 

a 

 هغجذ ا س اعکول کے ًضدین دِذسفتبس  .70

a. 40کلو همکش 

b. 80کلو همکش 

c. 70کلو همکش 

d. 50کلو همکش 

a 



 عمٹ ثملٹ ثبًذھٌب  .71

a. ہےالصهی  

b. ہےمش سی  

c. ہےفمؾي  

d.  ہےدکھب ا  

a 

 دُھٌذ کی فوست همں گبڑی کی کوًغی الئمکظ آى کشًب مش سی ہمں  .72

a. ڈثل اًڈیکمکش 

b. اگلی ا س پچھلی فوگ الئمکظ 

c. فُل الئمکظ 

d. اُ پش دیئے گئے عت 

d 

 اگش ٹشیفن الئٹ عجض ہے ا س آپ کو ٹشیفن پولمظ آفمغش ُسکٌے کب اؽبسٍ دے تو آپ کمب کشیں گے  .73

a. ٹشیفن عمگٌل کب ادتشام کشیں 

b. ٹشیفن آفمغش کے اِؽبسے کو هبًمں 

c. پہلے ٹشیفن آفمغش پھش ٹشیفن ِعگٌل 

d. اگلی گبڑی جمغب کشے  یغب کشیں 

b 

 آپ کے آگے این اعکول ثظ آپ کی لمي همں ُسک گئ ہے ا س اُط کی  عشر الئمکظ جل ثُجھ  سہی ہمں آپ کمب کشیں گے  .74

a. ُسک جبئمں جت تن ُعشر الئمکظ جل ثُجھ سہی ہوں 

هل فی گھٌکہ کی سفتبس کش لمں ا س ادتمبه عے ُگضس 

 25جبئمں

b. ا س جت هذغوط کشیں کہ توبم ثچے  ثظ  یے ُسک

 عے اُتش  یبچڑھ چکے ہمں  تو ُگضس جبئمں

c. اى همں عے کوئی ثھی ًہمں 

c 

 آپ هوٹش ے کے ہبسڈ ؽولڈس پش کت ُسک عکتے ہمں  .75

a. اگش آپ ًے ًمؾہ دیکھٌب ہو 

b. جت تھن جبئمں ا س آسام کشًب ہو 

c. اگش هوثبئل فوى اعتؼوبل کشًب ہو 

d. ایوشجٌغی یب گبڑی خشاة ہوًے کی فوست همں 

d 

 آپ س ڈ جٌکؾي پش ہمں ا س این هؼوولی چھوٹی عڑک پش ُهڑ سہے ہمں پمذل چلٌے  الے چھوٹی عڑک کو کشاط کش سہے ہمں آپ کمب کشیں گے  .76

a. ُسک جبئمں ا س پمذل چلٌے  الوں کو ہبتھ ہالئمں 

b. ہبسى ثجبئمں تبکہ پمذل  الوں کو آپکب پتہ چلے 

c.  پمذل ُگضسًے  الوں کو ساعتہ دیں جو کہ پہلے عے

 ُگضس سہے ہمں

d.  آپ چلے جبئمں ا س یہ کہ پمذل چلٌے  الے آپ کو

 ساعتہ دیں

c 

 دبدحہ ہوا ہے ا س ڈسائموس فذهے همں ہےا ٓپ کمب کشیں گے  .77

a. هذد کشیں گئےا س اکمال ًہمں چھوڑیں گے 

b. پبًی پمٌے کے لئے دیں گے 

c. اُى کو یممي دالئمں گے 

d. عمگشیٹ پمؼ کشیں گے 

a 

آپ کو هوٹش ے پش کت ُسکٌب چبہمے   .78

a. اگش ًمؾہ دیکھٌب ہو 

b. جت تھن جبیئں ا س آسام دسکبس ہو 

c.  پولمظ آفمغش کے س کٌے پش 

d. هوثبئل فوى ثجٌے پش 

c 

آپ دائمں هشف ُهڑًے کے لئے عڑک کے آخشپش کھڑے ہمں ا س پبسکٌگ  الی گبڑیوں کموجہ عے آپ آگے دیکھ ًہمں عکتے تو آپ کمب کشیں گے   .79

a. ُسکمں،پھش آگے آہغتہ چلمں ا س ادتمبه عے دیکھمں 

b.  تمضی عے چلمں جت تن کہ آپ ٹشیفن ثالک ًہ

 دیکھمں

c.  پمذل چلٌے  الوں کب اًتظبس کشیں جت تن ہو ثتب ًہ

 دیں کہ آپ هذفوظ ہمں

d.  گبڑی کو تمضی عے هوڑیں ا س د عشے جٌکؾي کو

 اعتؼوبل کشیں

a 

این ڈسائموس اچبًن آپ کے عبهٌے عبئمڈ س ڈ عے آجبتب ہےآپ کمب کشیں گے   .80
a. عخت ثشین لگبئمں گے 

b.  اُعکی غلطی کو ًظشاًذاص کش دیں گے۔اچھے هوڈ
b 



 همں سہمں گے ا س لبًوى پش ػول پمشا سہمں گے

c. ہمڈ    اپٌے غقے کب اِظہبس کشیں گے  کش کےڈیپ

 الئمٹ 

d. ہبسى دیں گے کہ آپ غقے همں ہمں 

آپ اپٌی گبڑی همں ثچے کو لے کش جب سہے ہمں جو کہ تمي عبل عے کن ہے۔اِى همں کوًغی جگہ ثچے کےلئے هذفوظ ہے   .81

a. ثچوں کی عمٹ 

b. این ثڑا جو ثچے کو گود همں لے 

c. ثڑ ں کی عمٹ ثملٹ 

d. ثڑ ں کی ثملٹ 

a 

این ثڑی گبڑی کو ا  سٹمن کشًب چھوٹی گبڑی کی ًغجت کموں هؾکل ہے   .82

a.  کموًکہ اُط کے لوجبئی صیبدٍ ہوتی ہے ا س  لت لگتب

 ہے

b. یہ اچبًن خشاة ہو جبتی ہمں 

c. اى کی ثشیکمں دسعت ًہمں ہوتی 

d. یہ پہبڑ پش ثہت ُعغت چڑھتی ہمں 

a 

آپ کی ثمکشی کب پبًی کن ہے آپ اُط کو کمغے پوسا کشیں گے   .83

a. ثمکشی کب تمضاة 

b. ًلکے کب پبًی 

c. اًجي کب آئل 

d. اًجي کو ٹھٌڈا کشًے  اال پبًی 

a 

دُھٌذ همں ڈسائموًگ همں کوًغی  چمضیں دسعت ہمں ۔   .84

a. ہمڈ الئمکظ کب هتواتش اعتؼوبل 

b. عمٌکشل الئي کے ًضدین 

c. صیبدٍ  لت عفش همں فشف کشیں 

d. آہغتہ چلمں 

d 

آپ این ثڑی گبڑی کو صیبدٍ فبفلے عے ا  سٹمن کشًے جب سہے ہمں ا س این گبڑی آپ کے آگے آ جبتی ہے آپ  کمب کشیں گے   .85

a. ہبسى ثجبئمں 

b. هضیذ فبفلہ پمذا کشیں 

c. ہمڈ الئمکظ دیں 

d. ا  سٹمن کشًب ُؽش ع کشیں 

b 

86.  RUMBLE DEVICE (سفتبس کن کشًے کب آلہ)  اط لئے ثٌبیب جبتب ہے تبکہ

a. عوت دیٌے کے لئے 

b. هویؾموں کے اچبًن ًکلٌے کے لئے 

c. اًتجبٍ ثشائے ُسکب ٹ 

d. سفتبس کن کشًے کی دوفلہ افضائی 

d 

 آپ این ثظ کے پمچھے چل سہے ہمں ا س ثظ  اعکبپ پش ُسک جبتی ہے آپ کمب کشیں گے  .87

a. ثظ کو ہبس ى دیتے ہوئے تمضی عے ُگضس جبئمں گے 

b. دھمبى عے پمذل چلٌے  الوں کو دیکھمں گے 

c. ثظ کو ساعتہ دیٌے کے لئے تمبس سہمں گے 

d. ثظ کے پمچھے ادتمبه عے ُسک جبئمں گے 

b 

آپ چھوٹی عڑک عے ثڑی عڑک پش گبڑی کت سیوسط کش عکتے ہمں   .88

a. جت ٹشیفن ًہ ہو 

b. کغی ثھی  لت ًہمں 

c. ہش  لت 

d. جت ثڑی عڑک ٹشیفن عے پبک ہو 

b 

ثہتشی ہے همں __________ چبس ٹبئش ں  الی گبڑی کب ثڑا فبئذٍ  .89

a. عڑک کی تٌقمجبت 

b. فمول کی کھپت 

c. ُسکٌے کے فبفلے 

d. عواسیوں کے آسام کے لئے 

a 

کوًغے د  هوالؼوں پش آپ اپٌی گبڑی کے ٹبئش ں همں کن ہوا سکھ عکتے ہمں   .90

a. جت س ڈ پش پھغلي ہو 

b. جت صیبدٍ عفش ہو 

c.  2 عے کن ہو mm جت ٹبئش کی ُگڈی      

b 

 



d. جت ثھبسی  صى ہو 

آ پ ثبئمں هشف این عبئمڈ س ڈ پش ُهڑ سہے ہے آپ کو ِکي ثبتوں کب خمبل سکھٌب چبہمے   .91

a. ین هشفہ ٹشیفن 

b. پمذل چلٌے  الوں کب 

c. ٹشیفن کی ُسکب ٹ کب 

d. پبسک ہوئی گبڑیوں کب 

b 

لوجے عفش پش تھکب ٹ کی  جہ عے آپ کو ًمٌذ آ عکتی ہے۔ جواة دسکبس ہے   .92

a.  هوٹش ے کو چھوڑ کش هذفوظ همبم کو ُسکٌے کے

 لئے ُهٌتخت کشیں

b. اِسدگشد کغی پُشفنب همبم کو دیکھمں 

c. تمض عفش کشیں تبکہ جلذی ختن ہو جبئے 

d. گبڑی همں تبصٍ ہوا کے داخل کو یممٌی ثٌبئمں 

a 

فبفلہ سکھمں گے   کن اص کن  آپ این گملی عڑک پش گبڑی کے پمچھے جب سہے ہے آپ الصهی هوس پش   .93

a. این عمکٌڈ 

b. د  عمکٌڈ 

c. تمي عمکٌڈ 

d. چبس عمکٌڈ 

d 

ہے آپ کب ُسکٌے کب فبفلہ  آپ تمض ثبسػ همں عفش کش سہے   .94

a. ڈثل 

b. آدھب 

c. ٍدط ُگٌب  ریبد 

d. کوئی  هختلف ًہمں 

a 

آپ این عبئمڈ س ڈ پش سیوسط کشًب چبٍ سہے ہمں ا س این پمذل چلٌے  اال آپ کے پمچھے عے ُگضسًب چبہتب ہےآپ کمب کشیں گے   .95

a. ُسکٌے کب اِؽبسٍ کشیں گے 

b. اُط کو ُگضسًے دیں گے 

c. اُط کو ُگضسًے کب اِؽبسٍ کشیں گے 

d. اُ ط عے پہلے سیوسط کشیں گے 

b 

 ؟ لئے ہوتب ہےکظ ایوشجٌغی پٌبٍ کب ػاللہ هوٹش ے پش  .96

a. ایغب ػاللہ جہبں آپ هوثبئل فوى اعتؼوبل کشًب چبہمں 

b.  ایوشجٌغی ا س گبڑیوں کے خشاة ہوًے کی

 فوست همں

c.  ایوشجٌغی سیکوسی   ہمکل کے پبسک ہوًے کے

 لئے

d. کھڑی گبڑیوں کو کشاط کشًے کے لئے 

b 

 همں سکھمں گے لمي پش پہٌچٌےعے پہلے آپ اپٌی گبڑی کظ خش د  عے هوٹش ے کو چھوڑًب چبہمے ہمں۔اُط خش د آپ اگلے   .97

a. دسهمبًی لمي همں 

b. ثبئمں ہبتھ کی لمي همں 

c. ہبسڈ ؽولڈس پش 

d. کغی ثھی لمي همں 

b 

آپ کت گبڑی ًہمں چال عکتے   .98

a. امخ یبغمش )ؽشاة یب کغی د ائی کے صیِش احش 

 ( امخ

b. جت تھکے ہوں یب ًمٌذ کی دبلت همں 

c. ة"ا س " ا" د ًوں " " 

d. ًہمںٍ هجھے پت  

c 

عڑک عے جبًوس ں کے گضسًے کب کمب لبًوى ہے   .99

a. آہغتہ ہو جبئمں 

b. تھوڑا  لت دیں 

c. ہبسى هت دیں ا س اًجي کی سفتبس ًہ ثڑھبئمں 

d. اُ پش دیئے گئے عبسے 

d 

آپ چھوٹی عکشک عے ثڑی عکشک پش گبڑی  سیوسط کش عکتےہمں؟ کمب   .100

a. ًہمں 

b. ہبں 

c. هؼلوم ًہمں 
a 



d. اى همں عے کوئی ًہمں 

آپ ڈثل اًڈیکمکش کب اعتؼوبل کت کشیں گے   .101

a.  ایوشجٌغی ا س گبڑی کے خشاة ہوًے کی فوست

 همں

b. ؽبدی پش 

c. این الئي همں سہٌے پش 

d. سیظ کے د ساى 

a 

هوٹش ے کوى ًہمں اعتؼوبل کش عکتب   .102

a. عبیئکل عواس 

b. پمذل اؽخبؿ 

c. جبًوس ں عے کھمٌچٌے الی گبڑیبں 

d. اُ پش دیئے گئے عبسے 

d 

 عفمذ الئي عے آپ کمب هؼٌی اَخز کشتے ہمں غمش هغلغل این   .103

a.  الئي جو عڑک کے دسهمبًی دقے کو تمغمن ٍ 

کشتی ہے ا س فشف اُعی فوست همں اُط کو 

 کشاط کشًب چبہمے جت ایغب کشًب هذفوظ ہو

b. دذ سفتبس کو هلذوِظ خبهش سکھمں 

c. اُ پش دیئے گئے عبسے 

d. هجھے هؼلوم ًہمں 

a 

آپ کو کہبں ا  سٹمن ًہمں کشًب چبہمے۔غلو جواة ُهٌتخت کشیں   .104

a. Humpback پُل 

b.  لشیت جٌکؾي کے  

c. عبئمڈپش 

d.  عفمذ الئي کے اُ پش عےغمش هغلغل  

d 

 همبم کب ًبم ثتبئمں جہبں آپ پبسک ًہمں کش عکتے ایغے   .105

a. هقش ف عڑک کے ِکٌبسے 

b. پجلن پبسک کے ًضدین 

c. س ڈ کے کٌبسے پش 

d. اُ پش دیئے گئے عبسے 

d 

ہبسڈ ؽولڈس کت اعتؼوبل کشًب چبہمے؟   .106

a. آسام کے لمے 

b. هوثبئل فوى کے اعتؼوبل کے لمے 

c. گبڑی خشاة ہوًے کی فوست همں 

d. ا پش دئمے گئے توبم 

c 

گول چکش همں داخل ہوًے کب کمب لبًوى ہے   .107

a.  ساعتہ  آپ دائمں هشف عے آًے  الی گبڑیوں کو 

 دیں

b. ثبئمں هشف 

c. ٹشیفن کو سفتبسهمں پمچھب کشیں 

d. اُ پش دیئے گئے عبسے 

a 

پملی ٹشیفن الئمٹ کب کمب هطلت ہے   .108

a. الئي عے پہلے ُسکے جبئمں 

b. ًہ ُسکمں 

c. آسام کشیں 

d. اُ پش دیئے گئے عبسے 

a 

ثبئمں هشف ُسکٌے کے ثؼذ د ثبسٍ چلٌے عے پہلے آپ کمب کشیں گے   .109

a. اپٌے اگلے ا س پچھلے ؽمؾے دیکھمں گے 

b. ًظش آئے BlindSpot  

c. چلٌے عے پہلے آگے دیکھمں گے 

d. اُ پش دیئے گئے عبسے 

d 

عبهٌے عے پڑًے  الی الئمکظ کی  جہ عے اگش آپ کو ًظش آًب ثٌذ ہوگمب ہو تو آپ کمب کشیں گے   .110

a. یںہبسى ثجبئ  

b. ہمڈ الئمکظ فُل کشیں گےی اپٌی گبڑی ک  

c. اپٌی اًکھمں ثٌذ کشیں گے 
d 



d.  ثبئمں هشف دیکھمں گے آہغتہ ہوًگے اگش مش سی

 ہو تو ُسک جبئمں

آپ ثبئمں جبًت عے  کت ا  سٹمن کش عکتے ہمں   .111

a. اگال ڈسائموس دائمں هشف ُهڑًب چبہے ا س اؽبسٍ دے 

b.  آہغتہ چلٌے  الی ٹشیفن جہبں ثبئمں هشف  الی

 ٹشیفن تمض ہو ثبًغجت دائمں ٹشیفن

c. جت آپ ثبئمں ُهڑیں 

d. اُ پش دیئے گئے عبسے 

a 

چٌذ هخبلمں دیں جہبں آپ پمذل چلٌے  الوں کے ثبسے همں هذتبه ہوں   .112

a. عبئمڈ ں 

b. ٹشیفن الئمکظ 

c. جٌکؾي 

d. اُ پش دیئے گئے عبسے 

d 

113.  CONTROLLED PEDESTRIAN  CROSSING؟هطلت ہےا کمب ک 

a. پمذل اؽذبؿ کی ٹشیفن الئمکظ 

b. گول چکش 

c. آهٌے عبهٌے پبسکٌگ 

d. اُ پش دیئے گئے عبسے 

a 

ہبئی  ے پش کبس کی دِذسفتبس کمب ہے   .114

a. 100کلو همکش 

b. 110کلو همکش 

c. 120کلو همکش 

d. اُ پش دیئے گئے عبسے 

a 

 ؟جٌکؾي پش جہبں ًِؾبى ًہ ہو آپ ِکي گبڑیوں کو ثشاثش اہومت دیں گے  .115

a. یںتوبم گبڑیبں جو آپ کے دائمں هشف عے آئ  

b. ٹشیفن جو کہ پہلے جٌکؾي همں هوجود ہو 

c. اُ پش دیئے گئے عبسے 

d. هجھے هؼلوم ًہمں 

c 

 ؟ِکي دبالت همں گبڑی سات کو س ڈ پش پبسک کشًب ًہبیت خطشًبک حبثت ہو عکتب ہے  .116

a. ؽذیذ دُھٌذ همں 

b. کن س ؽٌی   الے ػاللوں همں 

c. اِ ى همں عے کوئی ًہمں 

d. اُ پش دیئے گئے عبسے 

a 

 ؟دُھٌذ کے د ساى کوًغی الئمکظ کو آى سکھٌب چبہمے  .117

a. Head  Lights فُل   

b.  اگش آگے ا س پمچھے فوگ الئمکظ لگبئی ہوں آى

 سکھمں

c. اِ ى همں عے کوئی ًہمں 

d. اُ پش دیئے گئے عبسے 

b 

 ؟سیوسط کشًے عے پہلے  ِکي ثبتوں کب خمبل کشًب چبہئے  .118

a.  ًفبف هٌظش ، کو ئی پمذل اؽخبؿ ًہ ہوں خقوفب

 ثچے ا س عبیئکل عواس

b. ہبسى ثجبئمں 

c. اِ ى همں عے کوئی ًہمں 

d. اُ پش دیئے گئے عبسے 

a 

 ؟آپ کو ا  سٹمن عے پہلے کمب ثبت رہي همں سکھٌی چبہئے  .119

a. آپکب اگال هٌظش فبف ہو ا س  امخ ہو 

b. ڈثل اًڈیکمکش کب  اعتؼوبل 

c. ہبسى کب اعتؼوبل 

d. اُ پش دیئے گئے عبسے 

a 

 ؟جٌکؾي پہٌچٌے پش دائمں یب ثبئمں ُهڑًے عے پہلے اگش پمذل اؽخبؿ  ہبں پہلے عے هوجود ہو تو آپ کمب کشیں گے  .120

a. آہغتہ ہو جبیئں اًُہمں ُگضسًے دیں 

b. ہبسى دیں ا س ُخود ُگضس جبیئں 

c. اُ پش دیئے گئے عبسے 
a 



d. اُ پش دیئے گئے همں عے کوئی ًہمں 

 ؟س ڈ جٌکؾي پش آپ کو کہب ں ُسکٌب چبہمے  .121

a.  آپ اعکبپ الئي عے پہلے یب اعکبپ الئي پش ُسک

 جبئمں

b. صیجشا کشاعٌگ 

c. ٹشیفن کے دسهمبى 

d. اُ پش دیئے گئے عبسے 

a 

 ؟اگش کوئی گبڑی آپ کو ا  سٹمن کش سہی ہو تو آپ کمب کشیں گے  .122

a. سفتبس ثڑھبئمں 

b. اُط سفتبس عے چلٌے سہمں 

c. ہبسى 

d. اُ پش دیئے گئے عبسے 

b 

 ؟س ڈ کے دسهمبى عٌگل الئي کب کمب هطلت ہے  .123

a.  کغی فوست همں اِعےس ڈ کو تمغمن کشتی ہے ا س

  چبہمےاىکشاط ًہمں کش

b.  کشاط کش عکتے ہمں س ڈ کو تمغمن کشتی ہے  

c. س ڈ فشًمچش 

d. هجھے هؼلوم ًہمں 

a 

 ؟ا  سٹمکٌگ کے ثؼذ آپ کمب ًہمں کشیں گے  .124

a. Cut In 

b. آہغتہ ہوًب 

c. Mocking 

d. اُ پش دیئے گئے عبسے 

d 

 ؟ آپ  ہمڈ الئمکظ ِڈپ کش عکتے ہمںکی ًؾبًذہی کشیں جہبں چٌذ همبهبت   .125

a. صیش تؼومش ػاللوں همں 

b. دُھٌذ ا س ثشفجبسی همں 

c. اگلی گبڑی کے اًتہبئی ًضدین پہٌچ کش 

d. اُ پش دیئے گئے عبسے 

d 

 ؟ہو ُگضس عکتے ہمں جلتی کمب آپ  جت ٹشیفن عگٌل کی پملی ثتی    .126

a. ساعٌگ  امخ ہو ا س فبف ہو کتجھی جت  

b. ہومؾہ 

c. ًہمں 

d. اُ پش دیئے گئے عبسے 

a 

 ؟کمب فٹ پبتھ پش اپٌی گبڑی پبسک کش عکتے ہمں  .127

a. ًہمں 

b. ہبں۔جت پجلن عش ط ایشیب  ہو 

c. ہبں 

d. هجھے هؼلوم ًہمں 

a 

 ؟کمب آپ ا  سٹمکٌگ کے د ساى دذ سفتبس عے سفتبس صائذ کش عکتے ہمں  .128

a. ًہمں 

b. ہبں 

c. پتہ ًہمں 

d. اُ پش دیئے گئے عبسے 

a 

 ؟آپ اپٌی الئمکظ کت آى کشیں گے  .129

a. 20هٌٹ لجل غش ة آفتبة 

b. 30هٌٹ لجل غش ة آفتبة 

c. غش ة آفتبة 

d. هجھے هؼلوم ًہمں 

b 

 ؟جت آپ کی گبڑی کو آگ لگ جبئے تو کمب کشیں گے  .130

a. گے تبکہ آگ کے ؽؼلے ُسک جبئمںیںسفتبس ثڑھبئ  

b. گے تبکہ د عش ں کو خجشداس کشعکمںیںہبسى ثجبئ  

c. یںدا س گبڑی ثٌذ کشیں ُسک جبئ  

d. اُ پش دیئے گئے عبسے 

c 

 a سیوسط کے د ساى .a ؟ڈسائموس کت عمٹ ثملٹ کے ثغمش گبڑی چال عکتب ہے  .131



b.  عبل یب صائذ ہو65جت ػوش  

c. جت ڈسائموس دبهلہ ہو 

d. اُ پش دیئے گئے عبسے 

 ے؟کمب آپ هوٹش ے پش سیوسط کش عکتے ٍ  .132

a. ہبں 

b. ًہمں 

c. پتہ ًہمں 

d. اُ پش دیئے گئے عبسے 

b 

 ؟کمب پمذل اؽخبؿ کب صیجشا کشاعٌگ پش عے ُگضسًے کب پہال دك ہے  .133

a. ہبں 

b. ًہمں 

c. پتہ ًہمں 

d. اُ پش دیئے گئے عبسے 

a 

 ؟کمب آپ جٌکؾي ثبکظ پش ُسک عکتے ہمں  .134

a. ہبں 

b. ًہمں 

c. پتہ ًہمں 

d. ا پش همں عے کوئی ًہمں 

b 

د ساى ڈسائموًگ هوثبئل فوى کب اعتؼوبل   .135

a. ہےٹشیفن لواًمي کی خالف  سصی  

b. ٍ ےایوشجٌغی همں اِجبصت  

c. ےاِجبصت ٍ تو  اعپمکش آى ہو  اگش   

d. اُ پش دیئے گئے عبسے 

a 

هغلغل عفمذ الئي ًؾبًذہی کشتی ہے کہ   .136

a. ا  سٹمن 

b.  هوٌوع ہےکشًب ا  سٹمن  

c. فوساً ُسکمں 

d. ہبسى اعتؼوبل کشیں 

b 

 ؟کمب ہن پبکغتبى همں ثبئمں جبًت عے ا  سٹمن کش عکتے ہمں  .137

a. ہبں 

b. ًہمں 

c. پتہ ًہمں 

d. اِى همں عے کوئی ًہمں 

b 

 ؟کمب ہن ػبم دبالت همں اچبًن ثشین لگب عکتے ہمں  .138

a. ہبں 

b. ًہمں 

c. پتہ ًہمں 

d. اِى همں عے کوئی ًہمں 

b 

 ے؟کمب پمذل اؽذبؿ کو هوٹش ے پش اِجبصت ٍ  .139

a. ہبں 

b. ًہمں 

c. پتہ ًہمں 

d. اِى همں عے کوئی ًہمں 

b 

 ؟کمب ایوشجٌغی گبڑیبں ُعشر ثتی کشاط کش عکتی ہمں  .140

a. ہبں 

b. ًہمں 

c. پتہ ًہمں 

d. اِى همں عے کوئی ًہمں 

a 

 ؟کمب ہبسڈ ؽولڈس ا  سٹمکٌگ کے لئے اعتؼوبل ہو عکتب ہے  .141

a. ہبں 

b. ًہمں 

c. پتہ ًہمں 

d. اِى همں عے کوئی ًہمں 

b 

 b ہبں .a ؟کمب اعپتبل کے ًضدین ہبسى کے اعتؼوبل کی اِجبصت ہے  .142



b. ًہمں 

c. پتہ ًہمں 

d. اِى همں عے کوئی ًہمں 

 ؟کوًغی لمي گبڑی کے چالًے کے لئے اعتؼوبل ہوتی ہے  .143

a. ثبئمں 

b. دائمں 

c. دسهمبًی 

d. اُ پش دیئے گئے عبسے 

b 

 ؟آپ کو گبڑی عے ثبہش پھمٌکٌے کی اِجبصت ہے کوًغی چمض   .144

a. ِعگشیٹ 

b. کوڑا 

c.  ة"ا س " ا"د ًوں" " 

d. کچھ ثھی ًہمں 

d 

 ؟دُھٌذ کے د ساى آپ کوًغی الئمکظ اعتؼوبل کشیں گے  .145

a. ہمڈ ل الئمکظ 

b. فوگ الئمکظ 

c.  ة"ا س " ا"د ًوں" " 

d. اِى همں عے کوئی ًہمں 

c 

کوًغب اًڈیکمکش دایئں هشف  عے ا  سٹمکمٌگ کے لئے اعتؼوبل ہوتب ہے   .146

a. دایبں 

b. ثبیبں 

c. پتہ ًہمں 

d. اِى همں عے کوئی ًہمں 

a 

ا  سٹمکمٌگ کے د ساى کتٌی ثبس اًڈیکمکش اعتؼوبل ہوتب ہے   .147

a. این 

b.  د 

c. تمي 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

b 

 ؟تو اًڈیکمکش کب کمب کشًب چبہئےیں جت ا  سٹمکمٌگ لمي همں پہٌچ جبئ  .148

a. اًڈیکمکش ثٌذ کشیں 

b. اًڈیکمکش آى سہٌے دیٌگے 

c. اًڈیکمکش کو ُهغلغل جلٌے ثجھٌے دیں 

d. اُ پش دیئے گئے عبسے 

a 

 ؟دسد گبڑیوں کی الغبم همں عے کوًغی این گبڑی ُعشر ثتی چھت پش  امخ هوس پش لگب عکتی ہے  .149

a. کوشؽل هوٹش گبڑیبں 

b. عبیئکلمں 

c. ںایوشجٌغی گبڑی جت ایوشجٌغی پش جب سہی ہو  

d. اِى همں عے کوئی ًہمں 

c 

 ؟ ڈسائموس کے لئے مش سی ہے کہ ہمڈ الئکظ هذہن سکھے کت اًذھمشا ہوًے کے ثؼذ  .150

a. اگلی گبڑی کے ًضدین پہٌچٌے پش 

b.  150کی ًزدیکی پش  cm عےگلی گبڑی  ا   

c. یہ این ادتمبهی تذثمش ہے کوئی لبًوى ًہمں 

d. هجھے هؼلوم ًہمں 

a 

ؽشاة ا س هٌؾمبت کب اعتؼوبل ڈسائموس کی کبسکشدگی کو اط هشح ُهتبحش کشتب ہے کہ   .151

a. دیکھٌے ا س فمقلہ کشًے همں 

b. َسد ػول کے  لت کو 

c. اُ پش دیئے گئے عبسے 

d. هجھے هؼلوم ًہمں 

c 

 ؟آپ کو کمب کشًب چبہئے جت د عشی گبڑی کب ڈسائموس آپ کو عگٌل دے کہ  ٍ آپ کو ا  سٹمن کشًب چبہتب ہے  .152

a. دایئں هشف عے ساعتہ دیں 

b. اگلے ڈسائموس کو پمچھے سہٌے کب اِؽبسٍ دیں 

c.  دائمں هشف چلے جبیئں ا س ا  سٹمکٌگ  الی گبڑی

 کب ساعتہ ثٌذ کش دیں

d. اُ پش دیئے گئے عبسے 

a 



آپ کمب کشیں گے جت عگٌل پش کھڑے ہوں ا س ُعشر ا س پملی ثتی آى ہوں   .153

a.  تو کشاط کشلمںںاگش آپ چل سہے ہو  

b. اگش ُسکے ہوں تو چل عکتے ہمں 

c.  ًِؾبى کب  کے چلٌے کملئے تمبس سہمں هگش عجض ثتی

 اًتظبس کشیں

d. هجھے هؼلوم ًہمں 

c 

 ؟اعتؼوبل ہوتی ہے کظ لئے ایکغپشیظ  ے یب تمغشی لمي    .154

a. سفتبس ثڑھبًے کے لئے 

b. ثشائے ا  سٹمکٌگ 

c. ا پش توبم 

d. هجھے هؼلوم ًہمں 

b 

 ؟سًگ ہے کمب سیوسط الئمٹ کب   .155

a. عجض 

b. ُعشر 

c. عفمذ 

d. هجھے هؼلوم ًہمں 

c 

 ا جبئض ہے؟ پمغبم پڑھٌب یب ثھمجي ڈسایئوًگ کے د ساىکمب   .156

a. ًہمں 

b. پتہ ًہمں 

c. ہبں 

d. 80کلو همکش کی سفتبس عے کن 

a 

 ؟ توجہ آعبًی عے ہٹ عکتی ہے کظ چمض کے اعتؼوبل عے د ساى ڈسایئوًگ  .157

a. هوثبئل 

b. ائش کٌڈیؾٌش 

c. عی ۔ڈی 

d. هجھے هؼلو م ًہمں 

a 

  ثشائے؟صیجشا کشاعٌگ  .158

a. جبًوس 

b. گبڑیبں 

c. پمذل اؽخبؿ 

d. هجھے هؼلوم ًہمں 

c 

هوٹش ے پش عپمڈ  کی دذ   .159

a. 120کلوهمکش فی گھٌکہ 

b. 140کلوهمکش فی گھٌکہ 

c. 130کلوهمکش فی گھٌکہ 

d. 80کلوهمکش فی گھٌکہ 

a 

 ؟فُٹ پبتھ ًہ ہوًے کی فوست همں این پمذل ؽذـ  س ڈ کے کظ دقے پش  چل عکتب ہے  .160

a.  فُٹ پبتھ کی ػذم هوجودگی همں ؽذـ کو ہومؾہ

 دائمں هشف چلٌبچبہمے

b. س ڈ کے ثبئمں هشف 

c. س ڈ کے د ًوں اهشاف پش 

d. هجھے هؼلوم ًہمں 

a 

 ؟ همبهبت ہمں جہبں عے س ڈ هذفوظ هشیمے عے کشاط کمب جب عکتب ہے3کوًغے   .161

a. صیجشا کشاعٌگ 

b. عڑک کےًمچے عے 

c. عڑک کے ا پش  اال پُل 

d. اُ پش دیئے گئے عبسے 

d 

 ے گب؟ امخ کش کمب ڈسائموس  اپٌی گبڑی کے اگلے ا س پچھلے ؽمؾے پش صیش ِتشثمت   .162

a. L 

b. S 

c. W 

d. D 

a 

هوٹش ے پش کن عے کن دِذسفتبس ہے   .163
a. 65کلوهمکش فی گھٌکہ 

b. 60کلوهمکش فی گھٌکہ 
a 



c. 70کلوهمکش فی گھٌکہ 

d. 55کلوهمکش فی گھٌکہ 

هوٹش گبڑی عڑک پش چالتے  لت ڈسائموس کے پبط   .164

a. ڈسایئوًگ الئغٌظ پبط ًہ سکھے 

b. سجغکشیؾي ثُن پبط ًہ سکھے 

c.  الصهی هوس پش ڈسایئوًگ الئغٌظ ا س سجغکشیؾي

 ثُن ہوشاٍ سکھے

d. هجھے هؼلوم ًہمں 

c 

هوٹش گبڑی کب ڈسائموس   .165

a.  اپٌی خواہؼ پش گبڑی چالئے جت ٹشیفن عگٌل

  هوجود ًہ ہو

b.   هطبثك ٹشیفن لواًمي اچھے ا س هذفوه ةگبڑی کو

 هشیمےعے چالئے

c.  اپٌی خواہؼ پش گبڑی چالئے جت ٹشیفن پولمظ ًہ

 ہو

d. اپٌی ػبدت کے هطبثك چالئمں 

b 

 ؟ کو هِذ ًظش سکھٌب ہوگب ں  اُفولِکيدُ ساى ڈسائموًگ ڈسائموس  کو الصهی هوس پش   .166

a. RIGHT HANDED DRIVE 

b. LEFT HANDED DRIVE 

c. INNER LANE DRIVE 

d. MIDDLE LANE DRIVE 

a 

 جو  گب یوس  ہی کشےئجت ٹشیفن پولمظ هولؼہ پش ٹشیفن کٌکش ل کش سہی ہو تو هوٹش گبڑی کب ڈسا  .167

a. ہوگبس ڈ کے ًِؾبى  

b. ہوں گیٹشیفن الیئکظ  

c. ہوگبٹشیفن پولمظ کب ُدکن  

d. ہوگیس ڈ ًِؾبًذہی  

c 

تو هوٹش گبڑی کب ڈسائموس  الصهی ں جت عڑک پش ٹشیفن عگٌل یب عڑک کی ًؾبًذہی یب ًؾبى هوجود ًہ ہو   .168

a. کے هطبثكڈسائموس  اپٌی خواہؼ  

b. سفتبس ثڑھبئے 

c. ُسکے ا س اِسدگشد دیکھ کش پھش آگے چلے 

d.  اگش هذفوظ ہو تو گضسے ا س ٹشیفن همں ُسکب ٹ ًہ

 ثٌے

d 

عڑک جظ پش دذ سفتبس ًؾبى کے عبتھ  امخ ہو تو هوٹش گبڑی کب ڈسائموس    .169

a. ےاِجبصت ًہمں کہ دذ سفتبس عے تجب ص کش  

b. 10فمقذ دذ سفتبس عے تجب ص کی اجبصت 

c. صیبدٍ سفتبس عے چال عکتب ہے 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

سات کو س ڈ کے خطشًبک دقے پش گبڑی چالتے  لت ڈسائموس  کو الصهی هوس پش   .170

a. سفتبس کے هطبثك گبڑی چالئے 

b. ا س ادتمبه عے چلےے سفتبس کن کش  

c. سفتبس کو ثشلشاس سکھے 

d. دِذسفتبس عے تجب ص کش  جبئے 

b 

خطشًبک هوعوی دبالت همں ڈسائموس کو چبہمے کہ   .171

a. چالئے صیب دٍ  سفتبس عے   امخ  

b. دِذسفتبس عے تجب ص کش جبئے 

c. سفتبس کے هطبثك 

d. کن سفتبس عے 

d 

تو د عشی گبڑیوں کو چبہمے کہ ںایوشجٌغی گبڑیبں جت کغی ایوشجٌغی همبم پش پہٌچ سہی ہو   .172

a. سفتبس ثڑھب کش اُى کے عبتھ هل جبئے 

b. ا  سٹمن هذفوظ هشیمے عے کشیں 

c. ساعتہ دیں ثؼل فوستوں همں 

d. الصهی ساعتہ دیں 

d 

ایوشجٌغی گبڑیبں جت کغی ایوشجٌغی همبم پش ًہ جب سہی ہوں تو   .173 a. کشیںکی خالف  سصی  “Right of Way" اى کو a 



 اجبصت ًہمں ہے کہ

b. کشیںکی خالف  سصی  “Right of Way" اى کو

 اجبصت ہے کہ

c.  ساعتہ دیں کو د عشی گبڑیبں ا س پمذل اؽخبؿ  

d. ثؼل فوستوں همں 

 ؟جت هوٹش گبڑیوں کو این د عشے کو کشاط کشًے همں دُؽواسی ہو جت  ٍ این تٌگ پہبڑی عڑک پش ہوں تو کوى پہلے جبئے گب  .174

a. تمض سفتبس گبڑی 

b. هبل ثشداس گبڑی 

c. گبڑی جو پہبڑ کے ًضدین ہو 

d. گبڑی جو پہبڑ کے ًضدین ًہ ہو ٍ  

c 

 ؟چڑھبئی پش کوًغی گبڑی پہلے چڑھے گی  .175

a. گبڑی جو اُ پش چڑھ سہی ہو ٍ  

b. گبڑی جو چوٹی عے د س ہو ٍ  

c. گبڑی جو ًمچے آ سہی ہو ٍ  

d.  توبمد یئے گئے اُ پش  

a 

 کشتے  لت ا  سٹمن سات کے د ساى این د عشے کو   .176

a. LOW BEAM 

b. HIGH BEAM 

c. DIM LIGHT 

d. اُ پش کوئی ًہمں 

a 

جت هوٹش گبڑی کو اگلے چوک پش ٹشیفن جبم هلے تو   .177

a.  چوک کے ثبہش سکے ا س اًتظبس کشے ثجبئے چوک

 همں داخل ہوًے کے

b.  ثبئمں هشف عے چوک همں داخل ہو ا س گضسًےکی

 کوؽؼ کشے

c.  دائمں هشف عے چوک همں داخل ہو ا س گضسًےکی

 کوؽؼ کشے

d. اچبًن یوٹشى لے ا س هخبلف عوت همں چلے 

a 

 چبہئے کہ ڈسائموس کوتو  جت هوٹش گبڑی کو ثبئمں ٹشى لمٌب ہو   .178

a. ےثبئمں عبئمڈ کب  اًڈیکمکش آى کش  

b. ےڈثل اًڈیکمکش آى کش  

c. ےدائمں عبئمڈ کب اًڈیکمکش آى کش  

d. ہبتھ کب اؽبسٍ ثشائے د عشی گبڑیبں 

a 

  هوٹش گبڑی کو ا  سٹمکٌگ  عے پہلے ڈسائموس کو چبہمئے کہ   .179

a. ےڈثل اًڈیکمکش آى کش  

b. ےثبئمں عبئمڈ کب  اًڈیکمکش آى کش  

c. ےدائمں عبئمڈ کب اًڈیکمکش آى کش  

d. ہبتھ کب اؽبسٍ ثشائے د عشی گبڑیبں 

c 

جت هوٹش گبڑی یو ٹشى لمٌے لگے تو ڈسائموس الصهی هوس پش پمؾگی   .180

a. ہبتھ کب اؽبسٍ ثشائے د عشی گبڑیبں 

b. ےڈثل اًڈیکمکش آى کش  

c. ےدائمں عبئمڈ کب اًڈیکمکش آى کش  

d. ےثبئمں عبئمڈ کب  اًڈیکمکش آى کش  

c 

____________________________ تو  تو ڈسائموس کو چبہئے کہ  پمؾگی ہو جت هوٹش گبڑی کو دائمں لمي همں آًب    .181

a. ےڈثل اًڈیکمکش آى کش  

b. ہبتھ کب اؽبسٍ ثشائے د عشی گبڑیبں 

c. ےدائمں عبئمڈ کب اًڈیکمکش آى کش  

d. ےثبئمں عبئمڈ کب اًڈیکمکش آى کش  

c 

_____________ _____________ تو ڈسائموس کو چبہئے کہ  پمؾگیًے لگے جت هوٹش گبڑی ثؼذ اص ا  سٹمکٌگ  اپظ افل لمي همں آ   .182

a. ےڈثل اًڈیکمکش آى کش  

b. ےدائمں عبئمڈ کب اًڈیکمکش آى کش  

c. ہبتھ کب اؽبسٍ ثشائے د عشی گبڑیبں 

d. ےثبئمں عبئمڈ کب اًڈیکمکش آى کش  

d 



_________________________ ____________جت هوٹش گبڑی  کو  اپظ لمي همں آ جبًب ہو تو ڈسائموس کو چبہئے کہ پمؾگی  .183

a. ےڈثل اًڈیکمکش آى کش  

b. ہبتھ کب اؽبسٍ ثشائے د عشی گبڑیبں 

c. ےدائمں عبئمڈ کب اًڈیکمکش آى کش  

d. ےثبئمں عبئمڈ کب اًڈیکمکش آى کش  

d 

 خشاة هوعوی دبالت همں گبڑی چالًی ہو تو ڈسائموس کو چبہمئے کہ فوگ الئمکظ  آى سکھے ا س  جت  .184

a. ےڈثل اًڈیکمکش آى کش  

b. عوتی ًؾبى 

c. فُل الئمکظ 

d. هذھن الئمکظ 

a 

185.  
جت هوٹش گبڑی کب ڈسائموس این خطشًبک هوڑ کے  ًضدین پہٌچے جہبں اُعے هذفوظ ًظشًہ آئے تو  ڈسائموس الصهی هوس پش ۔۔۔ ا س د عش ں کی 

توجہ دبفل کشًے کے لئے ہبسى  دے 

a. لے ا س آگے چےتمض چل  

b. ے ا س آہغتہ چلےعپمڈ کن کش  

c. ڈثل اًڈیکمکش آى کشیں 

d. اِى همں عے کوئی ًہمں 

b 

186.  
 اگلے چوک پش پہٌچٌے پش تو ڈسائموس د عش ں کی توجہ هجز ل کشاًے کے لئے ،چڑھبئی کے ًضدین پہٌچتے ہوئے جت ڈسائموس کو کن ًظش آئے تو

ہبسى دے ا س 

a. تمضی عے آگے چلے 

b. ےڈثل اًڈیکمکش آى کش  

c. ےا س آہغتہ چلےعپمڈ کن کش  

d. اپٌی هشمی عے آگے ثڑھے 

c 

چڑھبئی عے اُتشتے ہوئے هوٹش گبڑی کے ڈسائموس کو چبہمئے کہ   .187

a. اًجي ثٌذ کش دے 

b. ےًموٹشل  کش دے ا س اًجي ثٌذ ًہ کش  

c. ًموٹشل گمش همں 

d.  کغی فوست همں ًموٹشل ًہ کشے ا س اًجي ثٌذ ًہ

ےکش  

d 

 ؟سیغٹ کشًب چبہمئےکتٌب چبس گھٌکے عے صائذ گبڑی چالًے پش ڈسائموس کو الصهی هوس پش ُسک کش کن اص کن   .188

a. 5هٌٹ 

b. 10هٌٹ 

c. 20هٌٹ 

d. 40هٌٹ 

c 

جت هوٹشگبڑیوں کو ػبسمی هوس پش ُسکٌب ہو تو   .189

a. ٍ ےاُط لمي همں ُسکے جو گبڑیوں کے لمے  

b. آًے  الی ٹشیفن کے دائمں عبئمڈ پش ُسکمں 

c. س ڈ کے ثبئمں عبئمڈ پش ُسکمں 

d. س ڈ کی هشف ُسکمں 

c 

فبفلے پش ُسکے ------------هوٹش گبڑی کو اِجبصت ًہمں کہ اًکش عمکؾي کے ًضدین   .190

a. 20همکش 

b. 30همکش 

c. 40همکش 

d. 50همکش 

d 

فبفلے پش ُسکے ------------هوٹش گبڑی کو اِجبصت ًہمں کہ هوڑ کے ًضدین   .191

a. 50همکش 

b. 40همکش 

c. 30همکش 

d. 20همکش 

a 

همں  فبفلے پش ُسکے ----------هوٹش گبڑی کو اِجبصت ًہمں کہ اُتشائی    .192

a. 50همکش 

b. 40همکش 

c. 30همکش 

d. 20همکش 

a 

هوٹش گبڑی کو اِجبصت ًہمں کہ ُعشًگ  کے ًضدین فبفلے پش ُسکے   .193

a. 20همکش 

b. 30همکش 

c. 40همکش 
d 



d. 50همکش 

هوٹش گبڑی کواِجبصت ًہمں ہے کہ آگ ثجھبًے یب فبئش ثشیگمڈ کی گبڑیبں جو جگہ اعتؼوبل کشیں اُط ۔۔عے فبفلہ پش ُسکے   .194

a. 5همکش 

b. 10همکش 

c. 20همکش 

d. 30همکش 

d 

ایکغپشیظ  ے کو چھوڑتے  لت ڈسائموس  ۔۔۔کن سفتبس الی لمي همں آئے ا س سفتبس کن کشتب ہوا چھوڑ دے   .195

a. ثبئمں عبئمڈ کب اًڈیکمکش آى کشیں 

b. دائمں عبئمڈ کب اًڈیکمکش آى کشیں 

c. ڈثل اًڈیکمکش آى کشیں 

d. ہمڈ الئمکظ آى کشیں 

a 

جت هوٹش گبڑی ایکغپشیظ  ے همں داخل ہو جبئے تو   .196

a.  کن سفتبس یب    صیبدٍ سفتبس  الی لمي یب ہبسڈ ؽولڈس

 عے ا  سٹمن کش عکتی ہے

b.  ٹشیفن کی هخبلف عوت چالًے کی سیوسط کی

ا س یوٹشى کی عمٌکشل ڈیوائمڈًگ الئي عے یو ٹشى 

 لمٌے کی اِجبصت  ًہ ہوگی

c.  ایوشجٌغی ہب ػال ٍ ایوشجٌغی چالًے کی اِجبصت

 ہوگی

d. گبڑی کو ٹمغٹ یب گبڑی عمکھی جب عکتی ہے 

b 

جت گبڑی ایکغپشیظ  ے همں داخل ہو جبئے تو   .197

a.  گبڑی کو لہشاتے ہوئے یب لمي کے اُ پش چال عکتے

 ہمں

b. ہبسڈ ؽولڈس پش چال عکتےہمں 

c.  ہبسڈ ؽولڈس،کن  سفتبس یبریبدٍ سفتبس  الی لمي عے

 ا  سٹمکمٌگ کی اِجبصت  ًہ ہوگی

d. ےہمںڈسائموًگ عمکھ عکت  

c 

جت هوٹش گبڑی ایکغپشیظ  ے پش چل سہی ہو تو   .198

a.  ہبسڈ ؽولڈس پش عواسیبں اُتبسًے یب چڑھبًے کے

یںلئے ُسک  عکتے ٍ  

b.  ایوشجٌغی لمي همں  عبهبى الدًے  یب   اُتبسًے کے

 لئے ُسک عکتے ہمں

c.  ہمںایوش جٌغی لمي همں سک عکتے  

d.  ایوشجٌغی لمي همں ثغمش ایوشجٌغی کے ًہ گبڑی

یںک عکتے ٍ ا س ًہ گبڑی سیں چالعکتے ٍ  

d 

اگش  ٍ ٹشیفن کے ثہب ٔو  همں سکب ٹ ًہ ثٌے ا س پمذل اؽخبؿ اًہمں گضسًے دیں۔ یں جت  ُعشر الئمٹ جل سہی ہوتو گضس عکتی ٍ  .199

a. دائمں هشف ُهڑًے  الی گبڑیبں 

b. ثبئمں هشف ُهڑًے  الی گبڑیبں 

c. ہوںہی گبڑیبں جو ٹی چوک عے هڑ س  

d. توبم اهشاف کی گبڑیبں 

b 

جت پملی الئمٹ جل سہی ہو   .200

a. یہ اِجبصت دیتی ہے کہ گبڑیبں ُگضسیں 

b.  گبڑیب ں جو عکبپ ال ئي عے ُگضسیں اًکو اِجبصت ٍ 

 ہے کہ  ٍ ُگضس جبئمں

c. یہ اِجبصت دیتی ہے کہ گبڑیبں ثبئمں هشف ُهڑیں 

d. گبڑیوں کو تمضی عے ُگضسًب چبہئے 

b 

جت عجض  تمش الئمٹ آى ہو یہ اِجبصت دیتی ہے کہ   .201

a. ثبئمں هشف ُهڑیں 

b. دائمں هشف ُهڑیں 

c. عمذھب چلمں 

d.  یںل لے یو ٹشى  

c 

جت عجض  تمش کی ًؾبى  الی الئمٹ ثبئمں هشف ُهڑتے ہوئے  آى ہو یہ گبڑی کو اِجبصت دیتی ہے کہ   .202
a. ثبئمں هشف ُهڑیں 

b. دائمں هشف ُهڑیں 
a 



c. عمذھب چلمں 

d. لمںیو ٹشى لے  

جت عجض  تمش کی ًؾبى  الی الئمٹ  دائمں هشف ُهڑتے ہوئے  آى ہو یہ گبڑی کو اِجبصت دیتی ہے کہ   .203

a. ثبئمں هشف ُهڑیں 

b. دائمں هشف ُهڑیں 

c. عمذھب چلمں 

d. لمںیو ٹشى لے  

b 

جت ُعشر  تمش کی ًؾبى  الی الئمٹ  عمذھی هشف  آى ہو یہ گبڑی کو هٌغ کشتی ہے کہ   .204

a. ثبئمں ُهڑًے عے 

b. دائمں ُهڑًے عے 

c. عمذھب جبًے عے 

d. یو ٹشى عے 

c 

جت ُعشر  تمش کی ًؾبى  الی الئمٹ  ثبئمں هشف ُهڑتے ہوئے  آى ہو یہ گبڑی کو هٌغ کشتی ہے کہ   .205

a. ثبئمں ُهڑًے عے 

b. دائمں ُهڑًے عے 

c. عمذھب جبًے عے 

d. یو ٹشى عے 

a 

 کہ هٌغ  ہےکو جت ُعشر  تمش کی ًؾبى  الی الئمٹ  دائمں هشف ُهڑتے ہوئے  آى ہو  یہ ظبہش کشتی ہے کہ گبڑی   .206

a. ثبئمں ُهڑے 

b. دائمں ُهڑے 

c. عمذھب جبئے 

d. یو ٹشى عے 

b 

ُهغلغل جلتی ثجھتی پملی الئمٹ  تٌجمہ دیتی ہے کہ   .207

a. گبڑیبں ا س پمذل چلٌے  الےتمضی عے ُگضس ے 

b.  ُگضسًے  الے گبڑیبں ا س پمذل چلٌے   الے ُس ک

 جبئمں

c.  اِط کب هطلت ہے کہ ُگضسًے  الی گبڑیبں ا س پمذل

یںچلٌے   الے ُگضس  جبئ  

d.  اِط کب هطلت ہے کہ ُگضسًے  الی گبڑیبں ا س پمذل

چلٌے   الے ُگضس ًے  عے پہلے تغلی کش لے کہ 

 اثھی  دفبظت عے ُگضس عکتے ہمں

d 

هوٹش گبڑی چالتے  لت ڈسائموس اعکمشًگ عے   .208

a. لتی هوس پش د ًوں ہبتھ اُٹھب عکتبہے  

b. اپٌی هشمی کے هطبثك 

c. پبثٌذ ہے کہ این عبتھ د ًوں ہبتھ ًہمں ہکبئے گب 

d. هجھے هؼلوم ًہمں 

c 

ثشین پمڈل دثبتے  لت ڈسائموسکو الصهی اعتؼوبل کشًب چبہمئے   .209

a. ثبئمں پب ں کب اگال دقہ 

b. دائمں پب ں کب اگال دقہ 

c. دائمں پب ں کب  دسهمبًی  دقہ 

d. دائمں پب ں کی ایڑھی 

b 

گمٗش  تجذیلی کے  لت   .210

a. ڈسائموس عش جھکب کش ًمچے ًہمں دیکھے گب 

b. ڈسائموس آہغتہ عے دثبئے گب ا س کھمٌچے گب 

c. ڈسائموس گمش کی عوت دیکھے گب 

d. ڈسائموس دثب  کے عبتھ آگے پمچھے کشے گب۔ 

a 

ثبسؽوں کب هوعن هذفوظ ڈسائموًگ پش احش اًذاص ہوتب ہے کہ   .211

a. المککشک اآلت ؽبسٹ عشکٹ ہو جبتے ہمں 

b.  س ڈ علمپشی ا س گملی ہوتی ہے ا س ًظش هتبحش ہوتی

 ہے

c. اًجي ثغب ا لبت ُسک جبتب ہے 

d. گبڑی کو هضادوت ثڑھ جبتی ہے 

b 

ثبسػ کے ثؼذ عڑک علمپشی ا س گملی ہو جبتی ہے ا س ثشین لگبًے عے   .212 a. اًجي ثٌذ ہو جبتب ہے c 



b. ٍ یںد عشی گبڑیبں ًظش اًذاص ہو جبتی  

c.  س ڈ عے علمپ ہوعکتی ہے ا س پھغل کش عبئمڈ

 همں جب عکتی ہے

d. کوض س  VISIBILITYدبدحہ ہو عکتب ہے 

دُھٌذ هذفوظ ڈسائموًگ پش ایغے احش اًذاص ہو عکتی ہے کہ   .213

a. اًجي آعبًی عے ثٌذ ہو جبتب ہے 

b. گبڑی پھغل عکتی ہے 

c. گبڑی پش احش ثڑھ جبتب ہے 

d. ًظش آًب کن ہو جبتب ہے 

d 

سات کی ڈسائموًگ کے د ساى ڈسائموس کی لوت هؾبہذٍ کوض س ہو جبتی ہے ثبًغجت ِدى کی ڈسائموًگ کے ا س اُط کی ًظش کی دذ   .214

a. ثڑھ جبتی ہے 

b. کن ہوجبتی ہے 

c. غمش تجذیلی 

d. ثے لبػذگی 

b 

ژالہ ثبسی ا س ثشفجبسی کب هوعن عڑک پش احش اًذاص ہوتب ہے کہ   .215

a. المککشک اآلت ؽبسٹ عشکٹ ہو جبتے ہمں 

b. ًظش کی دذ کن ا س هضیذ هتبحش ہو جبتی ہے 

c. دثب  ثڑھ جبتب ہے 

d.  ڈسائموس کی ًظش عوسد کی س ؽٌی هٌؼکظ ہوًے

عے هتبحش ہو عکتی ہے ا س عڑک کی عطخ ثھی 

 پھغلي کی  جہ عے هتبحش ہوتی ہے

d 

ژاال ثبسی ا س ثشفجبسی کے هوعن همں ڈسائموًگ کے د ساى   .216

a. ثشین کب فبفلہ ثڑھ جبتب ہے 

b. عالئمڈًگ ثڑھ جبتی ہے 

c. س ڈ کی عطخ کی پکڑ ثڑھ جبتی ہے 

d. ثشین کی کبسکشدگی همں کوئی فشق ًہمں آتب 

a 

کمچڑ  الی عڑک ڈسائموًگ پش احش اًذاص ہو عکتی ہے   .217

a. گبڑی پش دثب  کن ہو جبتب ہے 

b. ٹبئش آعبًی عے ُگھوم ا س پھغل عکتے ہمں 

c. ًظش کن ا س دذ ًظش خشاة ہو عکتی ہے 

d. عڑک پش پکڑ همں هنجوهی آجبتی ہے 

b 

عمالة ا س پبًی کے عڑک پش کھڑے ہوًے عے   .218

a.  س ڈ کی عطخ پش کھڈے ا س پوؽمذٍ عوسار دیکھٌب

 هؾکل ہو جبتب ہے

b. س ڈ کی عطخ پھغلي کی  جہ عے ثشین ًہمں لگتی 

c. گبڑی آعبًی عے پھغل عکتی ہے 

d.  عوسد کی س ؽٌی هٌؼکظ ہو کش آًکھوں کی ثمٌِبئی

  کش عکتی ہےال کو دُھٌذ

a 

پہبڑی عڑک ڈسائموًگ پش احش اًذاص ہوتی ہے   .219

a. س ڈ عبئي کن ہوتے ہمں 

b. ٹشیفن دبالت ثوسًگ ہوتے ہمں 

c.  چڑھبئی صیبدٍ ،هوڑ خطشًبک ا س عڑک کے دبالت

 غمش یممٌی ہوتے ہمں

d. ٹشیفن همں امبفہ ہو جبتب ہے 

c 

جت آپ کے عبهٌے عے آًے  الی گبڑی ا  سٹمن کشے ا س اچبًن آپ کی لمي همں آ جبئے تو   .220

a. سفتبس ثڑھب کش آگے جبئمں 

b.  سفتبس کن کشیں ا س جتٌبهوکي ہو عکے دبالت لبثو

 همں سکھمں

c. افل سفتبس سکھمں 

d. گبڑی کب ساعتہ ُسکمں 

b 

 آپ کی گبڑی کی توبم الئمکظ  ثٌذہو جبئمں تو همں اگش سات کے د ساى عفش  .221

a. کن سفتبس پش چالئمں 

b. جلذاص جلذ  ثشین لگبئمں ا س  جہبں ہے ُسک جبئمں 

c.  فوساً ثشین لگبئمں ا س س ڈ کی ثبئمں جبًت ُسک
c 



 جبئمں

d. آہغتہ ُسکمں 

جت د عشی گبڑی کو آپ این تجبٍ ؽذٍ س ڈ پش پھٌغب دیکھمں ا س  ٍ چل ًہ سہی ہو تو   .222

a. اُط کو جلذی چھوڑ دیں 

b. جتٌی اُط کی هذد کش عکتے ہو هذد کشیں 

c. آگے جب کش لمي تجذیل کش لمں 

d. چکش همں ُگضس جبئے 

b 

د ساى ڈسائموًگ جت آگے ٹشیفن کب سػ دیکھمں تو ڈسائموس کو چبہئے کہ   .223

a. ےاگلی گبڑی کو ا  سٹمن کش  

b. د عشی گبڑیوں کے دسهمبى عے ًکلے 

c. ے ا س اپٌی لمي همں اًتظبس کشے،ُسکےسفتبس کن کش  

d.  ہبسى ثجبئمں تبکہ د عشی گبڑیوں  کو آگے کی

 هشف  جبًے پش هججوس کشیں

c 

اگلی گبڑی اگش کمچڑ  الی جگہ پش پھٌظ جبئے تو ڈسائموس   .224

a. ُگضس جبئے 

b. آصاداًہ هوس پش اُعکی هذد کشیں 

c. اُط کو ثُھال دے 

d.  ےدھکملاُط کو  

b 

هذتبه ڈسائموًگ کے تمي عٌہشی افول یہ ہمں کہ توجہ،ُهذتبه اًذاصٍ ا س   .225

a. ثہبدس ا س ُهذتبه 

b. هؼبف کشًے  اال 

c. لجل اص  لت ادتمبه 

d. آہغتہ ڈسائموًگ 

c 

ًبسهل سفتبس عے گبڑی چالتے ہوئے ڈسائموس آعبًی عے عڑک کے دبالت عے  الف ہوتب ہے ا س آعبًی عے۔۔۔۔جت کغی سکب ٹ کے پبط پہٌچتب ہے   .226

a. ایوشجٌغی ثشین لگب کش ُسک لمتب ہے 

b. تمضی عے ُگضس جبتب ہے 

c. تمضی عے ٹکش عے ثچ جبتب ہے 

d. آہغتہ عے گبڑی کو س ک عکتب ہے 

d 

گبڑی کو ہومؾہ هذفوظ ۔۔۔ا س د عتبًہ اًذاص همں چالًب چبہمئے   .227

a. هہزة 

b. تمض سفتبس 

c. خود غشك 

d. اُچھلٌب 

a 

جت اگلی گبڑی آہغتہ ہوتی هذغوط ہو تو   .228

a.  ڈسائموس  دائمں هشف عے ا  سٹمن کشے    جت

 گبڑی  عبهٌے عے پہٌچے

b.  پہلے عے لمي تجذیل کش لے ا س اُط عے ا  سٹمن

 کش لے

c. ہبسى دے 

d. ےفٹ پبتھ کو اعتؼوبل کش کے ا  سٹمن کش  

b 

جت عبهٌے عےآًے  الی گبڑی اپٌی اعپمڈ کن ًہ کشے  ا س   ڈسائموس ا  سٹمن کشًب چبہے   تو   .229

a.  یڈ ثڑھب کی  عپُهغلغل ہبسى ثجبئے ا س اپٌی گبڑی

 دے  تبکہ ا  سٹمن کش عکے

b. عپمڈ ثڑھب دے  تبکہ ا  سٹمن کش عکے 

c. ےا  سٹمن ًہ کش  

d. پمچھب کشیں ا س جت هولغ هلے تو ا  سٹمن کشیں 

c 

جت ا  سٹمن کشًب چبہمں ا س پتہ چلے کہ اگلی گبڑی ثھی ا  سٹمن کش سہی ہے تو ڈسائموس کو چبہئے ۔۔   .230

a. ے ا س جت هولغ هلے تو ا  سٹمن کشےکشےپمچھ  

b. ےعپمڈ ثڑھب دے  صثشدعتی ا  سٹمن کش  

c.  ُهغلغل ہبسى ثجبئے ا س  اگلی  گبڑی کو ساعتہ

ےدیٌے پش هججوس کش  

d. ا س عبهٌے  الی گبڑی کو پہلے ے ا  سٹمن ًہ کش

ےا سٹمن کشًے د  

d 



جت آگے  س ڈپش صیبدٍ سػ ہو تو ایغے دبالت همں ثہتشیي هشیمہ یہ ہے کہ     .231

a. ھمںجوڑ کے پمچھب جبسی سک  

b.  ثؼذ د عشی  گبڑی  کےجگہ ڈھوًڈے ا س این

ےا  سٹمن کشکو  

c.  ہبسى  ثجبئے تبکہ عبهٌے  الی گبڑی کو اؽبسٍ هلے

۔کہ اپٌی گبڑی کی عپمڈ ثڑھ اۓو  

d. اًتظبس کشیں همںالئيی س کمں ا س  اپي  

d 

جت اًکشعمکؾي همں سػ پب ٔو تو  ایغے دبالت همں دُسعت هشیمہ یہ ہے کہ   .232

a.  سػ ختن ہو جت عپمڈ کن کشیں ا س س کمں تت تن 

 جبئے

b. اًکشعمکؾي همں داخل ہوًب جبسی سکھمں 

c. تبکہ عبهٌے  الی گبڑی کو اؽبسٍ هلے یں ہبسى  ثجبئ

ًے دے ا س ُگضسائمںکہ اپٌی گبڑی کی عپمڈ ثڑھ  

d.   هولغ ڈھوًڈے کہ اُعکو د ًوں هشف عے ُگضسًے

 دیں

a 

جت اگلی گبڑی ا  سٹمن  کشًے کے لئے جگہ  ًہ  دے ا س   ڈسائموس ا  سٹمن کشًب چبہئے   تو   .233

a. اچبًن  ا  سٹمن کشیں 

b. یںا  سٹمن کشًب چھوڑ د  

c. ُهغلغل ہبسى دیں ا س ا  سٹمن کشیں 

d. ہمڈ الئمکظ آى کشیں ا س ا  سٹمن کشیں 

b 

جت صیبدٍ سػ کموجہ عے آہغتہ س ڈ پش جبًب ہوا س این گبڑی صثشدعتی  کٹ لگبئے تو   .234

a. تبکہ  ٍ  ثب خجش ہویں ہبسى ثجبئ  

b.  عپمڈ ثڑھبکش گبڑی کب ًضدیکی عے پمچھب کشیں  ا س

 اعکو      اِجبصت ًہ دے

c.  سمبکبساًہ هوس پش ا ُعکو جبًے دیں تب کہ اپٌے

هذفوظ ثٌبئےکو عفش   

d.  عپمڈ ثڑھبکش گبڑی کب ًضدیکی عے پمچھب کشیں  ا س

یںاعکو       اِجبصت  د  

c 

 ڈالمں________________ جت ڈسائموس گبڑی چال سہب ہو تو اُط کو چبہمے کہ هغبفش ں کو کہے کہ گٌذگی  .235

a. گبڑی کی کھڑکی عے ثبہش گلی همں 

b. ثمبثبى  س ڑ پش 

c. گبڑی همں هوجود کوڑا داى همں 

d.  عمٹ کے ًمچے یب گبڑی کے هخقوؿ دقے

 همں

c 

جت د عشے لوگوں کے عبتھ جھگڑا ہو تو ڈسائموس کو چبہمے کہ   .236

a.  جزثبت کو لبثو ے تو اپيں جت گبڑی چال سہے ہو

 همں سکھے

b. جزثبت همں گبڑی چالئے 

c. غقے همں گبڑی چالئے 

d. گبڑی چالًے عے پہلے دوفلہ سکھے 

a 

     هطبثك سکھے۔ثوطبثك ۔۔۔۔۔۔۔  کے سفتبس جت گبڑی چالًی ہو تو ڈسائموس کو چبہئے کہ اپٌی   .237

a. اُط کب تجشثہ 

b. عپمڈ   همکش کی سیڈًگ 

c. اُ ط کے ادغبعبت 

d.  س ڈ کے عبئمڈ ں پش هوجود چمض ں  کے دوالہ

 عے

b 

اگش گبڑی کے ڈسائموس کب ڈسایئوًگ الئغٌظ ُگن ہوا ہو تو  ٍ گبڑی چال عکتب ہے   .238

a. غلو 

b. دُسعت 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

ڈسائموس  گبڑی ًہمں چال عکتب جت اُط کب ڈسائموًگ الئغٌظ لجنہ همں ہو ال   .239
a. دُسعت 

b. غلو 
a 



c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

ا س تمض عپمڈ  الی لمي فشف ا  سٹمکٌگ کے لئے اعتؼوبل کشیں یں جت س ڈ پش تمض   آہغتہ عپمڈ لمي ہو   تو آہغتہ عپمڈ  الی لمي همں چل  .240

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

241.  

دی  گئ تقویش همں کمب ہذایت یب هؼلوهبت دی گئ ہمں؟   

a.  ُ  ےسکیٔو  

b.  ُ سکٌب هٌغ ہے  

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

 ٍ ًہ ُهڑیں ،هوٹش گبڑی کو اِجبصت ًہمں ہے کہ جہبں عے ُهڑًب ًِؾبى کے رسیؼے هٌغ کمب گمب ہو  .242

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

چڑھبئی همں هوٹش گبڑی ُهڑ عکتی ہے کمب   .243

a. غلو 

b. دسعت 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

جت هوٹش گبڑی  سیوسط کشًی ہو تو چبہئےکہ ایغب کشًے عے پہلے یممي کشلے کہ گبڑی کو سیوسط کشًب هذفوظ ہے   .244

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

اًکش عمکؾي همں هوٹشگبڑی کو سیوسط کمب جبعکتب ہے   .245

a. غلو 

b. دسعت 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

 کو اِجبصت ًہمں ہے کہ ُعشًگ همں گبڑی ُهوڑیں ڈسائموس   .246

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

هوٹش گبڑی کو یکطشفہ س ڈ پش سیوسط کشًب   .247

a. غلو 

b. دسعت 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

 یں ثھی هؾکل ہو تو گبڑی کے د ًوں  اِؽبسے آى سکھاجت س ڈ پش هوٹش گبڑی خشاة ہو  یب دبدحہ ہوا ہو  ا سٹشیفن همں خلل کب عجت ہو ا س آگے جبى  .248

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

 یں گبڑی کو ًہ چالئں تو جت تن دس اصے دُسعت هوس پش ثٌذ ًہ ہو  .249

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 



 جظ عے ڈسائموس کو کچھ ًظش ًہ آئے یںا س  ًہ سکھیں چمض ں کو اگلے یب  پچھلے کھڑکموں کے پبط ًہ لککبئ  .250

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

251.  
تمض ہو تو ڈسائموس کو چبہئے کہ ُسک کش دبالت کو دیکھے ا س آہغتہ ُگضسے ا س یہ یممٌی  جت هوٹش  گبڑی این پُل  عے ُگضس سہی ہو جہبں پبًی کب ثہب ٔو

ثٌبئے کہ ایغب کشًب هذفوظ ہے ۔ 

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

ےهوٹش  گبڑی کو آہغتہ ہوًب چبہمے ا س پمذل اؽخبؿ کو سہبئؾی  جگہوں  یب   کبسخبًوں  عےُگضسًے د  .252  

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

 هوٹش  گبڑی کو سہبئؾی  جگہوں  یب   کبسخبًوں کے ًضدین ًقت ؽذٍ دذ سفتبس کے عبئي ثوسڈ کے هطبثك چالًی چبہئے  .253

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

  چبہئےی  پمذل اؽخبؿ کو کوئی ُسکب ٹ ًہمں ہوىس  اهوٹش گبڑی  کےدس اصے ثٌذ کشًے  یب کھولٌے عےٹشیفن همں   .254

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

  ًِکبلمں لمکي ہبتھ ًکبلٌے کی اِجبصت ہے گبڑی عے ثبہش چلتی گبڑی همں هوجود لوگوں کو اِجبصت ًہمں ہے کہ  ٍ اپٌب عش  .255

a. غلو 

b. دُسعت 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

یب  عمکھ عکتے ہمںعکتےٹمغٹ کش کو لوگ ایکغپشیظ  ے پش  گبڑی   .256  

a. غلو 

b. دُسعت 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

ہبسڈ ؽولڈس عے ا  سٹمن کش عکتی ہے جت هوٹش گبڑی ایکغپشیظ  ے پش چلتی ہو تو   .257  

a. غلو 

b. دُسعت 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

258.  
 یب  ۔۔۔۔۔یو ٹشى لے  یب کمشد  ے همں ےایکغپشیظ  ے پش چلتی ہوئی هوٹش گبڑی کو اِجبصت ًہمں ہے کہ سیوسط همں جبئے یب هخبلف عوت همں چل

 ُسک جبئے

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

ہےتی  ایوشجٌغی لمي همں ثغمش ایوشجٌغی کے ُسک عنتو یکغپشیظ  ے پش جبسہی ہو هوٹش گبڑی اجت   .259  

a. غلو 

b. دُسعت 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

 کن سفتبس یب صیبدٍ سفتبس  الی لمي عے ایکغپشیظ  ے پش ا  سٹمن کشًے کی  اِجبصت ہے  .260

a. غلو 

b. دُسعت 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 



ا س  ٍ ثھبگ جبئے تو  ٍ دبدحے همں هلوث ًہمں ہےثٌےدبدحے کب ثبػج  کب  ڈسائموس جت هوٹش گبڑی   .261  

a. غلو 

b. دُسعت 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

ک عکتی ہے اگش گبڑی کے کبغزات ، ًوجش پلمٹ   الئغٌظ هؾکوک ہو ٹشیفن پولمظ این گبڑی کو س  .262  

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں. 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

 جت ُعشر ثتی آى ہو تو یہ گبڑیوں کو  ُگضسًے کی اِجبصت دیتی ہے  .263

a. غلو 

b. دُسعت 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

 جت عجض ثتی آى ہو تو  یہ گبڑیوں کو  ُگضسًے  عے هٌغ کشتی ہے  .264

a. غلو 

b. دُسعت 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

 جت پملی  ثتی آى ہو تو یہ گبڑیوں کو  ُگضسًے کی اِجبصت دیتی ہے  .265

a. غلو 

b. دُسعت 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

ؽکل کی الئٹ آى ہو یہ اِجبصت دیتی ہے کہ گبڑیبں اِط لمي عے ُگضسیں" جت ُعشر   .266  

a. غلو 

b. دُسعت 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

 جت ُعشر تمش  ؽکل کی الئٹ آى ہو یہ هٌغ کشتی ہے کہ گبڑیبں اِط لمي عے ُگضسیں  .267

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

  ہے کہ گبڑیبں ثبئمں هشف ُهڑیںا،یہ اِجبصت دیتےجت ُعشر تمش کب اؽبسٍ ثبئمں هشف ًؾبًذہی کش  .268

a. غلو 

b. دُسعت 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

یئںجبی ہے کہ گبڑیبں عمذھا،یہ اِجبصت دیتےجت عجض  تمش کب  ًؾبى   عمذھی هشف ًؾبًذہی کش  .269  

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

ہے کہ گبڑیبں دائمں هشف ُهڑیںا ،یہ اِجبصت دیتےجت عجض  تمش کب  ًؾبى دائمں هشف ًؾبًذہی کش  .270  

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

ہے کہ گبڑیبں دائمں هشف ُهڑیںا،یہ اِجبصت دیتےجت ُعشر تمش کب ًؾبى دائمں هشف ًؾبًذہی کش  .271  

a. غلو 

b. دُسعت 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 



یںہے کہ گبڑیبں عمذھی جبئا ،یہ اِجبصت دیتےجت عجض  تمش کب  ًؾبى ثبئمں هشف ًؾبًذہی کش  .272  

a. غلو 

b. دُسعت 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

273.  
هغلغل جلتےثجھتے پملی اًتجبہی اؽبسٍ ہے جظ کب هطلت ہے کہ ڈسائموس دیکھے ا س یہ یممٌی ثٌبئے کہ   ٍ دفبظت عے د عشی گبڑیوں عے ُگضس 

 عکتب ہے

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

 تمض ہوا چلتی گبڑی کو اپٌے ساعتے عے          ہکبًےکبثبػج ثي عکتی ہے  .274

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

275.  
هخبلف عوت عے آًے  الی گبڑی کی تمض س ؽٌی کموجہ عے  کچھ   لت کے لئے س ڈ کی دبلت عے ثب تو جت  ڈسائموس سات کو ڈسائموًگ کشتب ہے  

 خجش سہتب ہے

a. غلو 

b. دُسعت 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

   ے۔ڈسائموًگ کشتے ہوئے ڈسائموس کو چبہمئے کہ س ڈ عمفکی عے هتؼلك لبًوى پش ػول پمشا سٍ  .276

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

۔  ےسفتبس ثڑھبئ فی فذ     10جت  ڈسائموس گبڑی چالتب ہے  تو ڈسائموس  کو چبہمئے کہ همشسٍ  سفتبس عے     .277  

a. غلو 

b. دُسعت 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

 ڈسائموس  کو د ساى ڈسایئوًگ هذفوظ دذ سفتبس کو هلذوظ خبهش سکھٌب چبہمئے  .278

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

چالًی چبہمئے تبکہ هخبلف عوت عے کوئی گبڑی ا  سٹمن ًہ کش عکے گبڑی ًبسهل ڈسایئوًگ همں ڈسائموس  کو عمٌکشل الئي پش   .279  

a. غلو 

b. دُسعت 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

؟ ڈسائموس  کب د ساى ڈسایئوًگ هوثبئل فوى کب اعتؼوبل غمش لبًوًی ہے کمب   .280  

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

  کہ  جلذ اص جلذ ُسکب ٹ ػجوس کشیںےجت عڑک پش ُسکب ٹ هوجود ہو تو ڈسائموس  کو چبہمے کہ اتٌی تمضی عے گضس  .281

a. غلو 

b. دُسعت 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

 تو اُط ڈسائموس  کی ثش لت هذ دکشًی چبہمے ےاگش کوئی د عشا ڈسائموس  هذد هلت کش  .282

a. عتدُس  

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں  

d.  اى همں عے کوئی ًہمں  

a 



هجی اِهذاد ًہمں کشًی چبہمے     اگش عڑک پش دبدحہ هل جبئے تو جلذ عے جلذ یو ٹشى لے کش ًکل جبى چبہمے ا س صخوموں کی هذد    .283

a. غلو 

b. دُسعت 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

هذفوظ ڈسایئوًگ کے تمي عٌہشی اُفول توجہ ،هذتبه اًذاصٍ ا س لجل اص  لت ادتمبه   .284

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

اگش چوک پش ٹشیفن صیبدٍ ہو تو ڈسائموس  کو فجش   تذول کمغبتھ اًتظبس کشًب چبہمے ًہ کہ  ًکلٌے کب هولغ ڈھوًڈے   .285

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

 ؟ڈسایئوًگ کے د ساى ڈسائموس  کھڑکی عے ثبہش تھوک عکتب ہےکمب   .286

a. غلو 

b. دُسعت 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

     عے ُگضستے  لت اگش کوئی پمذل چلٌے  اال عبهٌے آ جبۓو تو ہبسى دیکش اُط کی توجہ هجز ل کشاًی چبہمے SILENCE ZONEاگش   .287

a. غلو 

b. دُسعت 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

اگش ڈسائموس  کے پمچھے کو کوئی گبڑی ًہ ہو تو  ٍ ثغمش اًڈیکمکش دیئے لمي تجذیل کش عکتب ہے   .288

a. غلو 

b. دُسعت 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

خبتوى ڈسائموس  کے لئے ا ًچی ایڑھی  الی جوتی پہي کش ڈسایئوًگ کشًب غمش هذفوظ ہے کمب   .289

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

ڈسائموس  کبغلو  هشیمہ یہ ہے کہ اپٌب ثبص  کھڑکی پش سکھ لمٌب یب   پھش گمش لموس کو صیبدٍ دیش تن ثبئمں ہبتھ عے تھبهے سکھٌب   .290

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

توجبکو ًوؽی هذفوظ ڈسایئوًگ پش احش اًذاص ًہمں ہوتی   .291

a. غلو 

b. دُسعت 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

کخشت عے لمي تجذیل کشًب ڈسائموس کی ثُشی ػبدت ًہمں ہے   .292

a. غلو 

b. دُسعت 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

 ےتٌگ عڑک پش این د عشے کو کشاط کشتے  لت ڈسائموس آہغتہ ہو جبئے ا س د عشے کو گضسًے د  .293

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 



اگش عڑک پش سکب ٹ ہو ا س ڈسائموس  اُط کو کشاط کشًب چبہے هگش هخبلف عوت عے گبڑی آ جبئے تو   .294

a.  ُسک جبئے ا سسفتبس کن کشے ا س هخبلف عوت

 عے آ ًے  الی گبڑی کو ساعتہ دیں

b. سفتبس ثڑھب لے ا س ُسکب ٹ کو کشاط کش لے 

c. ہبسى دے ا س کشاط کشے 

d.  جلذی عے لمي همں آ جبئے ا س هخبلف عوت  الی

 گبڑی کو هججوس کشے کہ آپ کو ُگضسًے دیں

a 

لمي تجذیلی کے  لت   .295

a. این عمکٌڈ کے لمے اًڈیکمکش آى کشیں 

b.  دایبں اًڈیکمکش تمي عمکٌڈ پہلے آى کشلے تبکہ اُعے

 پتہ چل جبئے کہ  ٍ لمي تجذیل کشًب  چب ہب سہب ہے

c. پہلے ہی عے اًڈیکمکش دیٌے کی مش ست ًہمں ہے 

d.  ٹشیفن دبالت کو دیکھ کش ُهڑًے کب اِؽبسٍ لگب

یںعکتے ٍ  

b 

  کہچوک عے پہلے لمي تجذیل کشًے پش ڈسائموس  کو الصم ہے  .296

a. ٍچوک عے پہلے الئي ؽذ 

b. ٍچوک همں الئي ؽذ 

c. ا  ہو ا س عوت یئ همبم جغکی ًؾبًذہی لمي عے ہو

  امخ ہو

d. چوک  همں عکبپ الئي عے پہلے 

c 

سہب ہو ا س ایغب کشًبٹشیفن همں ُسکب ٹ کب ثبػج ًہ ہو تو  جت ڈسائموس     ثبیئں   لمي تجذیل کشًب چبٍ  .297

a. ےڈثل اًڈیکمکش آى کش  

b. ےُهڑًے  اال اؽبسے آى کش  

c. ہبتھ کب اِؽبسٍ  دے 

d. ےثبیئں هشف ُهڑًے کب اؽبسٍ آى کش  

d 

کہ اُط کے پمچھے کبفی تؼذاد همں گبڑیبں آ  سہی ہمں تو اُط کو چبہمے کہ ےجت ڈسائموس  هوٹش ے پش داخل ہوًے  اال ہو ا س  ٍ هذغوط کش  .298

a.  پچھلی گبڑیوں کو ہبتھ کے اؽبسے دے کہ اُط کو

 ساعتہ دیں

b. سفتبس ثڑھب کش داخل ہو جبئے 

c.  ۓو دایئں ُهڑے ا س عمذھب هوٹش ے همں داخل ہو جبٰا  

d.  آگے آہغتہ جبئے ا س اًتظبس کشے ا س هولغ هلٌے

  داخل ہو جبئے پش پش هو ٹش ے 

d 

ػبم عڑک پش یو ٹشى لمٌے کے لئے سیوسط کشتے  لت ڈسائموس  کو الصم ہے کہ   .299

a. ایغی جگہ جہبں ثھبسی ٹشیفن ہو 

b. ایغی جگہ جہبں س ڈ تٌگ ہو 

c. پمذل اؽخبؿ کبفی ہو ایغی جگہ عے  جہبں  

d. همبم جہبں پش ٹشیفن کب ثہب ٔو هتبحش ًہ ہو ٍ  

d 

 کشاعٌگ عے پہلے ڈسائموس  کو فی الفوس  آًے  الی گبڑی کو یش ہوواس همبم پشؽ  .300

a.  ہوواس همبم کو هٌتخت کشیں سفتبس ثڑھب کش  

b. یب ے سفتبس کن کشکے این د عشے کو کشاط  کش  

ےُسک کش ساعتہ د  

c.  دایئں لمي کو پکڑ کے سکھے ا س هخبلف عوت عے

ےآًموالی گبڑی کو دثب ٔو ڈالے کہ  ٍ سفتبس آہغتہ کش  

d.  ہمڈ الیئکظ آى کشیں تبکہ هخبلف عوت  الی گبڑی

 کو پتہ چلے کہ ُسکو ا س ُگضسًے د 

b 

اگش ا  سٹمن کشًے  الی گبڑی کے پبط ا  سٹمکٌگ کی جگہ ًہ ہو تو ڈسائموس  پش الصهی ہے کہ   .301

a. آصاداًہ هوس پش ا  سٹمکٌگ عے ثبص سہے 

b.  ےڈال کش ا  سٹمن کش دثب ٔو  

c. ےہبسى دے ا س اگلی گبڑی کو این هشف کش د  

d. ےادتمبه عے ا  سٹمن کش  

a 

جت گبڑی این خطشًبک هوڑ پش پہٌچے تو ڈسائموس  کو الصم ہے کہ   .302

a. آگے جبئے ا س هخبلف لمي اپٌبلے 

b.  اچبًن ثشین لگبۓو ا س آہغتہ جبۓو 

c. هوڑ کے ثبہش  الی هشف چلے 
d 



d. پوسی هشح سفتبس کن کش دے ا س ثبیئں جبًت چلے 

عے پہلے  تو اط داخل ہو همں اگش کوئی د عشی گبڑی هخبلف عوت عے ًہ آ سہی ہو  تو گبڑی کے ڈسائموس  کو جت  ٍ پہبڑی عڑک پش هوڑ   .303

a.  الصهی سفتبس کن کشیں ،ہبسى دے ا س عڑک کے

 ثبیئں جبًت چلے

b. الصهی هوس پش س ڈ کے  ثبہش جبًت چلے 

c. هخبلف لمي همں چال جبئے 

d. اِى همں عے کوئی ًہمں 

a 

ثغمش پھبٹن کے سیلوے کشاعٌگ عے ُگضستے  لت ڈسائموس  الصهی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   .304

a.  سفتبس ثڑھب کش ُگضس جبۓو 

b.  سفتبس کن کش کے ُگضس جبۓو 

c.  عپمڈ ثشلشاس سکھے ا س ُگضس جبۓو 

d.  ُسکے،دیکھے ا س ُگضس جبۓو 

d 

گول چکش عے ًکلٌے عے پہلے ڈسائموس  الصهی   .305

a. ثبیبں اًڈیکمکش دے 

b. ڈثل اًڈیکمکش 

c. دایبں اًڈیکمکش 

d. ہمڈ الئمکظ 

a 

جت جبًوس ں عے کھمٌچی جبًی  الی گبڑی این ُسکی ہوئی گبڑی کو کشاط کشًے لگے تو ڈسائموس   الصهی   .306

a. ہبسى دے کش ساعتہ لے گب 

b. اُى کو پہلے گضسًے دیگب 

c. سفتبس ثڑھب کش ُگضسے گب 

d. اُعکب پمچھب کشیگب ا س ہبسى دیگب 

b 

یئوس   .307 ثھمڑ ں کب سیوڑ جت  عڑک عے ُگضس سہب ہو تو ڈساٰا

a. هغلغل ہبسى دے کش سیوڑ کو این هشف کشیگب 

b.  سفتبس ثڑھب کش ُگضس جبۓو 

c.  آہغتہ چلے گب ا س سیوڑ کب ڈسا کش این هشف

 کشیگب

d.  سفتبس آہغتہ کش کے ُگضسے گب یب ُسک کش اُى کو

 ُگضسًے دے گب

d 

جت ڈسائموس  کو جبًوس ں کے ُگضسًے کب ادغبط ہو  تو   .308

a.  آصاداًہ هوس پش سفتبس کن کشیں  یب ُسک کش ساعتہ

 دیں

b. ہبسى دے کش د س کشیگب 

c. سفتبس ثڑھب کش ُگضس جبۓو گب 

d. عپمڈ کن کش کے گبڑی عے اُى کو د س کشیگب 

a 

  ہے کہ  پش الصمئموس جت این ایوجولمٌظ تمضی عے این ہی لمي همں هخبلف عوت عے آ سہی ہو تو ڈسا  .309

a.  س ڈ عے عبئمڈ پش ہو کش سفتبس کن کش کے یب ُسک

 کش ساعتہ دے گب

b. س کشیگب ئید عشی لمي همں ڈسا  

c. سفتبس ثڑھب کش فوستذبل عے پمچھب چھڑاۓو گب۔ 

d. اپٌی لمي همں سٍ کش چلتب جبۓو گب 

a 

ایغے پمذل اؽخبؿ هلٌے کی فوست همں جو کہ هوثبئل فوى پش ثبت کش سہے ہو تو ڈسائموس  پش الصهی   .310

a. اُى کے پبط پہٌچ کش ہبسى دیگب 

b. سفتبس ثڑھب کش اُى کو کشاط کشیگب۔ 

c. اپٌی عپمڈ همں سہے گب 

d.  عپمڈ کن کشیگب ا س ہبسى دے کش اُى کی توجہ دبفل

 کشیگب

d 

ثچوں کو عڑک پش ُگضستب دیکھ کش ڈسائموس  الصهی   .311

a. ہبسى دے کش توجہ دبفل کشیگب 

b.  سفتبس کن کشیگب آہغتہ ُگضسے گب یب  ُسک کش ساعتہ

 دے گب

c. این عبیئڈ عے تمضی عے ُگضس جبۓو گب 

d. سفتبس ثڑھب ے گبا س ُگضسے گب 

b 



اعکول کے ثچوں کو الئي ثٌب کش س ڈ کشاط کشتے  لت ڈسائموس    .312

a. سفتبس ثڑھب کش دثب ٔو ڈال کش ُگضسے 

b. ُسک کش ساعتہ دیں 

c. سفتبس کن کش کے آہغتہ ُگضسے 

d. ُهغلغل ہبسى دے   

b 

ثُضسگ ؽہشی جت عڑک پش هلے تو  ڈسائموس  الصهی   .313

a. پہلے سفتبس ثڑھب کش ُگضسے 

b. پمچھے عے ُگضسے 

c. هشیمے کے عبتھ عپمڈ کن کشکے ہبسى دے 

d. ُهغلغل ہبسى دے کشاُط کو خجشداس کشیں 

c 

ًبثمٌب افشاد کے س ڈ پش ہوًے پش ڈسائموس  الصهی   .314

a. ہبسى دے  کش ساعتہ دیں 

b.  تمضی عے ُگضس جبۓو 

c. پمچھب کشیں 

d. سفتبس کن کش کے ہبسى  دیں 

d 

غمش ہوواس عڑک عے ُگضستے  لت ڈسائموس  الصهی   .315

a. ًہبیت آہغتہ ہوکش ُگضسے 

b. سفتبس ثڑھب کش ُگضسے 

c. ًموٹشل کش کے ُگضسے 

d. اپٌی عپمڈ همں ُگضسے 

a 

ًوجواى هوٹش عبیئکل عواس ں کو کشاط کشتے  لت ڈسائموس  الصهی   .316

a.  تمضی عے ُگضس جبۓو 

b. ُهٌبعت سفتبس همں چلے 

c.  پہلے سفتبس کن کش لے آہغتہ جبۓو یب  اگش مش سی

 ہو تو ُسک جبۓو 

d. ُهغلغل ہبسى دیں 

c 

یئکل آ سہب ہو تو ڈسائموس  الصهی   .317 جت هخبلف عوت عے هوٹش عبٰا

a. یئکل عواس کو ُگضسًے دیں  هوٹش عبٰا

b.  اى کب هؾبہذٍ کشیں، سفتبس کن کشیں ا س آہغتہ

عبتھ ہی  هذفوظ دسهمبًی فبفلہ ًے کے گضس

ےسکھ  

c. ُهغلغل اُعے ہبسى  دے تبکہ اُعکو یبد ہبًی کش ا 

 کے ُگضسے

d.  ُهغلغل اُعے ہبسى  دے ا س عپمڈ ثڑھب کش ا  ٹمن

 کشیں

b 

یئکل  آ سہب ہو تو ڈسائموس  الصهی   .318 جت هخبلف عوت عے هوٹش عبٰا

a. آى سکھے/ڈپش دے  

b.  ثجبئےهغلغل ہبسى  

c. ےتمض ہمڈ الیئکظ اعتؼوبل کش  

d. یب ُسک ے ،سفتبس کن کشےہلکی الیئٹ اعتؼوبل کش  

ےکش اُط کو ُگضسًے د  

d 

جبًوس ں عے کھمٌچی جب ًموالی گبڑی اگش س ڈ پش ِهل جبۓو تو ڈسائموس  الصهی   .319

a.  اچبًن سفتبس ثڑھب کش ُگضس جبۓو 

b. جت لشیت پہٌچے تو ہبسى دے 

c.  هٌبعت فبفلے عے ہبسى دے ا س سفتبس پہلے عے

 کن کش لے

d. ےًضدین عے پمچھب کش  

c 

اگش چوک پش این گبڑی کے سائٹ آف  ے کی خالف  سصی اگلی گبڑی اُط کے آگے اچبًن آکش کشتی ہے تو   .320

a. سفتبس ثڑھب کش کشاط کشیں 

b.  پہلے ہی عے سفتبس ثڑھب دیں ا س اُط کو کشاط کش

 لے

c.  اپٌی عپمڈ همں آگے جبۓو ا س اپٌے دك کے هطبثك

 ساعتہ ًہ دیں

d.  سفتبس کن کشیں اُعے ُگضسًے دیں یب  اگش مش سی

d 



 ہو تو  ُسک کش ساعتہ دیں

اگش گبڑی ػبسمی هوس پش س ڈ کے عبئمڈ پش ُسکی ہو تو ڈسائموس    .321

a. گبڑی کو هخبلف عوت همں  س ک لے 

b. این د عشے  کے ثشاثش س ک لے 

c.  هخبلف عوت  یب ثشاثش گبڑی کشًے کی اِجبصت ًہمں

 ہے

d. ًب  جبااُط  لت تن ُسک عکتے ہمں جت تن اُط ک

 هٌبعت ہو

c 

د ساى ثبسػ ػبسمی هوس پش گبڑی س کٌے کی فوست همں ڈسائموس  الصهی آى کشیگب   .322

a. ہمڈ الئمکظ ا س پچھلی فوگ الئمکظ 

b. ڈثل اًڈیکمکش 

c. فُل ہمڈ الئمکظ 

d. سیوسط الئمکظ 

b 

د ساى ژاال ثبسی ػبسمی هوس پش گبڑی س کٌے کی فوست همں ڈسائموس  الصهی آى کشیگب   .323

a. اگلے   پچھلے فوگ الیئکظ 

b. سیوسط الئمکظ 

c. فُل ہمڈ الئمکظ 

d. ڈثل اًڈیکمکش 

d 

سات کی ڈسایئوًگ همں اگش هخبلف عوت عے آًے  الی گبڑی ہمڈ الیئکظ هذہن ًہ کشے تو   .324

a. اپٌی سفتبس همں سہے 

b. سفتبس ثڑھبۓو ا س الئٹ ًظشاًذاص کشیں 

c. یب ُسکے تبکہ  ٍ ُگضسجبۓو ے سفتبس کن کش  

d. آپ ثھی ہمڈ الیئکظ آى کشیں 

c 

ہے کہ  د ساى ثبسػ  جت پمذل ؽذـ چھتشی یب  سیفلککٌگ کوٹ پہٌے س ڈ کے عبتھ جب سہب ہو تو  ڈسائموس کو الصم  .325

a. اپٌی سفتبس همں سہے 

b. ےُهغلغل ہبسى دے کہ اُط کو ُگضسًے کب اِؽبسٍ  د  

c. ےا س ُگضسے سفتبس ثڑھب د  

d.  پہلے ہی ہبسى دے ا س هشیمہ کے عبتھ سفتبس کن

ےکش  

d 

 ٹشیفن کی فوستذبل دیکھے هذفوظ دسهمبًی فبفلہ سکھے ا س ًئی لمي  همں آ جبۓو تے  لت لمي تجذیلی کے  لت ڈسائموس  پہلے  اؽبسٍ لگب  .326

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

327.  
دایئں لمي  همں تجذیلی کے  لت ڈسائموس  پہلے دایبں اؽبسٍ لگبکش ٹشیفن کی فوستذبل دیکھے هذفوظ دسهمبًی فبفلہ سکھے ا س دائمں  لمي همں آ 

جبۓو 

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

جت گبڑی لمي تجذیل کشے تو ًئی لمي  همں  ڈسائموس کو آًے عے پہلے  چب ہئے کہ اچبًن ُهڑًے عے پہلے ُهڑًے  اال اؽبسٍ لگبۓو   .328

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

صیجشا کشاعٌگ کے ًضدین  پمذل اؽخبؿ کو ساعتہ دیٌب چبہمے   .329

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

ػبسمی ُسکٌے کے ثؼذ د ثبسٍ چلٌے پش ڈسائموس  ہبسى دے کش د عشی گبڑی کو ُهتٌجہ کشیگب   .330

a. غلو 

b. دُسعت 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 



 ٹشیفن کو دیکھے گب چلٌے عے پہلے گبڑی اعکبسٹ کشًے کے ثؼذڈسائموس   .331

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

گبڑی اعکبسٹ کشًے کے ثؼذ اُط کی سفتبس ثڑھبۓو گب ا س یکذم دایئں لمي همں آجب ۓو گب ڈسائموس    .332

a. غلو 

b. دُسعت 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

 چالًے عے پہلے ٹشیفن کو دیکھے گب  گبڑی اعکبسٹ کشًے کے ثؼذ ڈسائموس   .333

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

334.  
سیوسط کشًے عے پہلے ڈسائموس الصهی هوس پش چلے ،آہغتہ ہو،عڑک پش د ًوں جبًت عے آًے  الی ٹشیفن  کب هؾبہذٍ کشے ا س کغی ثھی  لت  

ُسکٌب پڑے تو ُسک جبۓو   

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

سیوسط کے د ساى ڈسائموس الصهی سفتبس ثڑھب دے ا س هکول سیوسط کشےاگش  گبڑی کے پمچھے عڑک  کی فوستذبل ثہتش ہو ۔     .335

a. غلو 

b. دُسعت 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

ا  سٹمکٌگ کے د ساى اگش هخبلف عوت عے گبڑی آ جبۓو تو ڈسائموس  پہلے عے  سفتبس ثڑھب کش ا  سٹمن کشلے   .336

a. غلو 

b. دُسعت 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

ُعشًگ عے ُگضستے ہوۓو گبڑی کوا  سٹمکٌگ هٌغ ہے   .337

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

سیلوے کشاعٌگ عے گضستے ہوۓو ا  سٹمکٌگ هٌغ ہے   .338

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

خطشًبک هوڑ پش  اگش گبڑیبں کن ہو تو ا  سٹمکٌگ کی اِجبصت ہے     .339

a. غلو 

b. دُسعت 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

  سہی ہو جت اگلی گبڑی یو ٹشى لے سہی ہو تو ڈسائموس الصهی هوس پش تمضی عے ا  سٹمن کش لے جت  ٍ ُسک سہی ہو یب گمئش تجذیل کش  .340

a. غلو 

b. دُسعت 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

جت اگلی گبڑی ا  سٹمن کش سہی ہو تو ڈسائموس الصهی هوس پش سفتبس ثڑھب کش اُعے ایغب کشًے عے س ک دے   .341

a. غلو 

b. دُسعت 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 



 دیکھے ا س جت ایغب کشًب هذفوظ ہو تو کشے ے چوک همں داخل ہوًے عے پہلے ڈسائموس  سفتبس کن کش  .342

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

343.  
سیلوے کشاعٌگ عے گضستے  لت اگش  سػ ہو تو گبڑیبں این د عشے کو کشاط ًہ کشیں  یہبں تن کہ اگش ٹشیفن اؽبسٍ اًہمں ایغب  کشًے کی 

دے  ثھی اِجبصت 

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

ثغمش سیلوے کے پھبٹن عے ُگضستے ہوئےڈسائموس  سفتبس ثڑھبۓو ا س ُگضس جبۓو اگش ٹشیي ًہ آ سہی ہو   .344

a. غلو 

b. دُسعت 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

 ئےگول چکش همں داخل ہوتے ہوۓو ڈسائموس  الصهی هوس پش دایبں اؽبسٍ  لگب   .345

a. غلو 

b. دُسعت 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

 تو ڈسائموس  سفتبس کن کشیگب ا س اًُہمں س ڈ کشاط  کشًے دیگب۔  آ جبئمںاگش پمذل اؽخبؿ اچبًن عڑک پش   .346

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

347.  
جت ایغے لوگ جو اپٌے کٌذھوں پش عبهبى جي همں کھوجے یب صسػی عبهبى ہو تو ڈسائموس  الصهی هوس پش اًُکی دشکبت پش ًظش سکھے گبسفتبس 

هٌبعت سکھے گبا س اُى عے هذفوظ فبفلہ سکھے گب 

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

پمذل احخبؿ اگش ٹشیفن لواًمں کی خالف  سصی کشیں تو گبڑیبں اًہمں ایغب ًہمں کشًے دیں  گی   .348

a. غلو 

b. دُسعت 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

 یتو ساعتہ ًہمں دیں گئمں گبڑیبں ثغمش هوٹش گبڑیوں کو اگش  ٍ اُى کے آگے آ جبتو اگش عجض ثتی چوک پش جل سہی ہو   .349

a. غلو 

b. دُسعت 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

 اگش عواسیوں ا س عبهبى کے لئے کوئی خطشٍ ًہ ہو دےاگش اچبًن جبًوس عڑک پش آ جبۓو تو ڈسائموس  اُعے گزسًے   .350

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

جت جبًوس  س ڈ کو کشاط کشتے ہوۓو ٹشیفن همں ُسکب ٹ کب عجت ثٌے تو ڈسائموس  هغلغل ہبسى د ے کش اُعے ڈسائے   .351

a. غلو 

b. دُسعت 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

جت اگلی گبڑی غمش هذفوظ هشیمے عے جب سہی ہو تو ڈسائموس  آصاداًہ هوس پش اُعے ساعتہ دے تبکہ س ڈ دبدحے عے ثچ عکے   .352

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 



جت پمذل اؽخبؿ داًغتہ  هوس  پش گبڑی کو ساعتہ ًہ دیں تو ڈسائموس  هغلغل ہبسى دے ا س ساعتہ لے   .353

a. غلو 

b. دُسعت 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

جت گبڑی صیبدٍ دیش تن س کٌب همقود ہو تو ڈسائموس  الصهی هوس پش کبس پبسکٌگ همں ُسکے   .354

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

355.  
 کلوهمکش فی گھٌکہ ہو اط لمي همں 110 تب 90تو  ٍ گبڑی جظ کی سفتبس ں ایغی هوٹش ے جو کہ تمي لمي پش هؾتول ہو ا س این ہی عوت همں لمي ہو 

چلے 

a. اًتہبئی ثبیئں لمي 

b. دسهمبًی لمي 

c. اًتہبئی دایئں لمي 

d. کغی ثھی لمي 

b 

 کلو همکش فی گھٌکہ کی سفتبس عے جب سہی ہو تو اگلی گبڑی عے اُعکب هذفوظ دسهمبًی  فبفلہ یہ ہوگب 100جت این گبڑی هوٹش ے پش   .356

a. 50 همکش 

b. 100 همکش 

c. 110 همکش 

d. 120 همکش 

a 

هوٹش ے پش اگش عفش کشتے ہوۓو ڈسائموس  خش د عے ًکلٌب ثھول جبۓو تو الصهی هوس پہ   .357

a.  سیوسط کش کے افل همبم پش آۓو 

b.  هغلغل آگے جبۓو ا س اگلے خش د عے ًکل جبۓو 

c.  اچبًن ُسک جبۓو 

d. یو ٹشى لے 

b 

358.  
ایکغپشیظ  ے پش سفتبس کن کشًے  الی لمي همں داخل ہوًے پش ڈسائموس  اؽبسٍ ثٌذ کش کے سفتبس آہغتہ کش تے ہوۓو عپمڈ همکش دیکھے گب ہبسڈ ؽولڈس 

پش داخلے عے پہلے 

a. هخقوؿ ًؾبى کے هطبثك  سفتبس 

b. 80 کلوهمکش فی گھٌکہ 

c. 60 کلوهمکش فی گھٌکہ 

d. 40 کلوهمکش فی گھٌکہ 

a 

 یںهوٹش ے پش دبدحے کموجہ عے پمذا ہوًی  الی ُسکب ٹ پش گبڑیبں اًتہبئی ثبیئں جبًت ہبسڈ ؽولڈس پش عفش کش عکتی ٍ  .359

a. غلو 

b. دُسعت 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

پہبڑی ساعتے پش  اگلی گبڑی عے الصهی     .360

a. ےاگلی گبڑی عے کن فبفلہ سکھ  

b. هذفوظ دسهمبًی فبفلہ ثڑھب لے 

c. هذفوظ دسهمبًی فبفلے کو کن کش لے 

d. هولغ هلے تو ا  سٹمن کش لے 

b 

اُتشتی ہوئی عڑک کے دسهمبى ُسکتے ہوۓو ثشین پمڈل الصهی هوس پش دثبۓو     .361

a. ہوواس عڑک عے پہلے 

b. ہوواس عڑک کے ثؼذ 

c. ہوواس عڑک عے هلتے  لت 

d. ہوواس عڑک عے تمضی عے 

a 

اُتشتی ہوئی عڑک پش هغلغل ثشین کب اعتؼوبل   .362

a. اًجي کی ػوش کو کن کشتب ہے 

b. ڈسائموس کی هذٌت کو ثڑھب دے 

c.  ثشین کے گشم ہوًے عے ثشین لگبًے کی هبلت

 کن ہو جب تی ہے

d. گبڑی اچبًن اُلٹ عکتی ہے 

c 

اُتشتی ہوئی عڑک پش جبتے ہوۓو ڈسائموس سفتبس کو  گمٔوش  تجذیل کش کے کٌکش ل کشیگب      .363

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 
a 



d. اى همں عے کوئی ًہمں 

چڑھبئی پش چڑھتے ہوۓو ڈسائموس پہلے ہی عے چھوٹے گمٔوش ں همں گبڑی چڑھبے گبتبکہ گبڑی کب تغلغل ًہ ٹوٹے   .364

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

خطشًبک پہبڑی ساعتے عے ُگضستے  لت ڈسائموس ادتمبه کشے ا س ًہ ُسکے   .365

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

د  هشفہ ُعشًگ همں داخلے کی فوست همں ڈسائموس  الصهی   .366

a. ٍڈثل اؽبس 

b. فُل الئمٹ 

c. فوگ الئمٹ 

d. هذھن ہمڈ الئمٹ 

d 

367.  
 کلو همکش فی گھٌکہ کی سفتبس عے 30 همکش تن پڑے اگش ڈسائموس  30ایغی عڑک جہبں پش س ؽٌی کب اًتظبم ًہ ہو تو ڈسائموس  ۔۔۔۔ا س  ٍ س ؽٌی الصهی 

گبڑی چال سہب ہو 

a. هذھن ہمڈ الئمٹ 

b. فُل الئمٹ 

c. فوگ الئمٹ 

d. ٍڈثل اؽبس 

a 

ایغی عڑک جہبں س ؽٌی کب خوة اًتظبم ہو تو ڈسائموس الصهی هوس پہ   .368

a. فوگ الئمٹ 

b. هذھن ہمڈ الئمٹ 

e. فُل الئمٹ 

c. ٍڈثل اؽبس 

b 

سات کو ا  سٹمکٌگ کے  لت عبهٌے عے آًے  الی گبڑیوں کی   ہمڈ الئمکظ کو ثشاٍ ساعت دیکھٌے عے ًظش هتبحش ہو جبتی ہے     .369

a.  دائمں هشف دیکھے ا س عمذھب کن سفتبس پش جبۓو 

b.  ثبئمں هشف دیکھے ا س عمذھب کن سفتبس پش جبۓو 

c.  دائمں هشف دیکھے ا س کن سفتبس پش جبۓو 

d.  ثبئمں هشف دیکھے ا س صیبدٍ سفتبس پش جبۓو 

b 

جت ثغمش هوٹش گبڑی کو تٌگ عڑک یب پُل پش  عےکشاط کش سہے ہو تو ڈسائموس  الصهی اعتؼوبل کشے گب   .370

a. فُل الئمٹ 

b. هذھن ہمڈ الئمٹ 

c. ٍڈثل اؽبس 

d. فوگ الئمٹ 

b 

 ًغجت سات کی ڈسائموًگ هؾکل ہوتی ہے کموًکہ ڈسائموس کی دِذًگبٍ کن ہو جبتی ہے یِدى ک  .371

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

  سات کی ڈسائموًگ عے  ڈسائموس کو تھکب ٹ ًہمں ہوتی   .372

a. غلو 

b. دُسعت 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

373.  
سات کے ڈسائموًگ کے د ساى ڈسائموس الصهی سفتبس ثڑھب کش د عشی گبڑی کو کشاط  کشلے اگش هخبلف عوت عے آًے  الی گبڑی ہمڈ الئمکظ هذھن 

ًہ کشے   

a. غلو 

b. دُسعت 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

سات کو ڈسائموًگ کے د ساى ڈسائموس الصهی سفتبس کن کشے   اگش هخبلف عوت عے آًے  الی گبڑی ہمڈ الئمکظ هذھن ًہ کشے     .374

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 
a 



d. اى همں عے کوئی ًہمں 

375.  
هنجوهی عے عکمشًگ کو تھبهے گب ا س آہغتہ عے کشاط ا س ثشف  الی عڑک پش این د عشے کو کشاط کشتے  لت ڈسائموس الصهی هوس پش ۔۔۔۔

کشیگب 

a. پہٌچٌے پش سفتبس آہغتہ کشیگب 

b. سفتبس ثڑھب لے گب 

c. پہلے عے سفتبس کن کشیگب 

d. سفتبس ثشلشاس سکھے گب 

c 

ایغے پہبڑی ساعتے پش جو کہ ثشف ا س ثشفجبسی عے ڈھکب ہوڈسائموًگ کے  لت پچھلی گبڑی اگلی گبڑی عے ۔۔۔۔جت  ٍ چڑھبئی چڑھ سہی ہو   .376

a.  هٌبعت همبم دیکھ کش ُسک جبۓو ا س گبڑی کے

 چڑھٌے کے ثؼذ چڑھے

b. تمضی عے اگلی گبڑی کو ا  سٹمن کشلے 

c. آہغتہ چڑھے 

d. تؼبلت کشے ا س چڑھے 

a 

377.  
گب جمغب کہ خؾن عڑک پش ثشین لگبًے کب  ثبسػ کے ِدًوں همں ڈسائموس الصهی هوس پش ثشین لگبًے کب فبفلہ ایوشجٌغی ثشین لگب کش ثڑھبۓو

فبفلہ  ہے 

a. غلو 

b. دُسعت 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

کظ ا س فُل الئکظ آى سکھے   .378 دھٌذ الے ِدًوں همں ڈسائموس کو چبہئے کہ  ٍ ثبلبػذگی عے فوگ الئٰا

a. غلو 

b. دُسعت 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

دُھٌذ کے ِدًوں همں ڈسائموس کو چبہئے  کہ کن عےکن ہبسى کب اعتؼوبل کشے ا س اگش ہو عکے توثبلکل ثھی اعتؼوبل ًہ کشے   .379

a. غلو 

b. دُسعت 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

تمض ثبسػ کے د ساى ڈسائموًگ کشتے ہوۓو ڈسائموس کو چبہئے کہ اپٌی عپمڈ  پش کٌکش ل سکھے ا س پبًی کی پھغلي عے ثچے   .380

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

جمغے ہی تمض دھٌذ همں ًظش آًبکن ہو جبتب ہے،فُل الئمکظ آى کشًے عے دیکھٌے همں امبفہ ہو جبتب ہے   .381

a. غلو 

b. دُسعت 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

ثشف  عے ڈھکے ہوۓو س ڈ پش  ڈسائموس  الصهبً عپمڈ کن سکھے ا س هذفوظ فبفلے همں امبفہ کشے   .382

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

ثشفجبسی کے   ِدًوں همں ڈسایئوًگ کشتے ہوۓو ڈسائموس  کو چبہئے  کہ  ٍ اگلی گبڑی کے ًؾبًوں پش چلے۔   .383

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

384.  
دُھٌذ کے ِدًوں همں ڈسایئوًگ کشتے ہوۓو ڈسائموس  کو چبہئے کہ ہبسى کب صیبدٍ عے صیبدٍ اعتؼوبل کشیں تبکہ هخبلف عوت عے آًے  الی گبڑیوں کو 

ثبخجش کشے 

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

دُھٌذ همں جت هخبلف عوت عے آًے  الی گبڑی   ہبسى دے تو ڈسائموس کو چبہئے کہ  ٍ ثھی ہبسى کب جواة دے   .385
a. دُسعت 

b. غلو 
a 



c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

ثشف  عے ڈھکے ہوۓو س ڈ پش  ڈسائموس   الصهبً عپمڈ کن سکھے ا س هذفوظ فبفلے همں کوی کشے   .386

a. غلو 

b. دُسعت 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

جت گبڑی پبًی همں عے ُگضس سہی ہو تو اُعکی ثشین کی کبسکشدگی همں تجذیلی ًہمں  آتی   .387

a. غلو 

b. دُسعت 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

ئش کےپھکٌے   پش ڈسائموسہومؾہ پُشعکوى سہے ا س کوؽؼ کشے کہ گبڑی عمذھی چلے ا س سفتبس کن کشتے ہوے ُسک جبۓو   .388
پچھلے ٹبٰا

a.  تمضی کے عبتھ عکمشًگ کو گھوهبۓو 

b.  د ًوں ہبتھوں عے هنجوهی عے عکمشًگ کوپکڑ

 سکھے

c. ت همں متمضی کے عبتھ عکمشًگ کو هخبلف ط

 گھوهبۓو 

d. لگبئےتمضی کے عبتھ ثشین  

b 

ئشپھٹ جبۓو تو اًتہبئی خطشًبک ہے اط لئے ڈسائموس کو چبہئے کہ عکمشًگ کو لبثو همں سکھے ا س تمضی عے   .389
جت اگال ٹبٰا

a. سفتبس کن کشے 

b. ےیکذم  گمٔوش  کن کش    

c. ثشین لگبئے ا س گبڑی س کے 

d. اِى همں عے کوئی ًہمں 

b 

ٹبئش  کے اچبًن پھکٌے عے خطشے کو ًبپتے ہوۓو   .390

a. فوساً ثشین لگبۓو ا س سفتبس کن کشے 

b.  هنجوهی عے عکمشًگ کو پکڑے سکھے ا س  جہب

 ں تن هوکي ہو آسام عے گبڑی کو س کے

c.  هنجوهی عے عکمشًگ کو پکڑے سکھے تب کہ

 گبڑی کی عوت دسعت ہو

d. آہغتہ جبۓو ا س ٹبئش تجذیلی کے لمے جگہ ڈھوًڈے 

b 

ٹبئش کے اچبًن  س ڈ پش پھکٌے عے یہ غلو اًذاصٍ ہے کہ   .391

a.  عکوى عے سہے ا س آسام عے ایکغلمکش پمڈل کو

 چھوڑے

b.  هنجوهی عے عکمٔوشًگ کو پکڑے ا س گبڑی کب

 عمذھب جبًب یممٌی ثٌبۓو 

c.  گبڑی کو کن عے کن فبفلے پش سکٌے کے لمے

 ایوشجٌغی ثشین اعتؼوبل کشے

d.  گبڑی کے ُسکٌے کے ثؼذ ثشین پمڈل د ثبسٍ دثبۓو 

c 

ہے اہے جو عجت ثٌتا اعکی ؽکل تجذیل ہو عکتی ہے ا س اعکب دسجہ دشاست ثھی ثڑھ جبت عے  دثب ٔو کن ہو تو تمض سفتبسییں ہوا کب جت ٹبئش م  .392

a. تزثزةا دثب ٔو کےٹبئش ک  

b.  دتیٰا کہ کن دثب ٔو 

c. گبڑی کی هضادوت همں امبفہ کشتی ہے 

d. ًے کبٹبئش پھٹ  

d 

393.  
جت ڈسائموس  کوهؼلوم ہو جبۓو کہ گبڑی کب ٹبئش پٌکچش ہے تو  ٍ تمضی عے ثشین لگبۓو ا س سفتبس کن کش کے  گبڑی کو کمشد  ے  پش    ال کش س ڈ 

کے عبتھ هذفوظ جگہ کھڑی کشے   

a. غلو 

b. دُسعت 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

ڈسائموس عکمشًگ کو اص خود غقے عے گھوهبۓو  جت گبڑی کب ٹبئش س ڈ پش  پھٹ  جبۓو خبؿ هوس پش ایکغپشیظ  ے پش تو   .394

a. غلو 

b. دُسعت 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 



 ثچٌے کی کوؽؼ کشے ا س ثؼذ همں ثشین لگبئے اط عے جت این چلتی ہوئی گبڑی کو ایوش جٌغی کب عبهٌب ہو جبئے تو ڈسائموس پہلے  .395

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

جت گبڑی کے اگلے ٹبئش ثشین لگبًے کی  جہ عے جبم ہو جبئمں تو ڈسائموس گبڑی کی عوت تجذیل ًہمں کش عکتب ۔   .396

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

 عوت همں جب ۓو یاگلے ٹبئش پھکٌے عے گبڑی کی عوت تجذیل ہو تی ہے اط عے ثچٌے کے لمے ڈسائموس  عکمشًگ لبثو همں سکھے تبکہ گبڑی عمذھ  .397

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

398.  
جت ڈسائموس هذغوط کشے کہ ٹبئش پھٹ چکب ہے تو اُعکو گبڑی پش کٌکش ل ہوًب چبہئے تبکہ اُعکب  ُسر تجذیل ًہ ہو ا س ایوشجٌغی ثشین اعتؼوبل کش 

کے گبڑی کو س ک لے 

a. غلو 

b. دُسعت 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

موس کو هؼلوم ہو جبۓو کہ گبڑی کب عکمشًگ    عخت ہو چکب ہے تو اُعکب غلو اًذاصٍ ہے کہ   .399
جت ڈسائٰا

a. ا س گبڑی کو جتٌی جلذی ہو ےسفتبس کو کن کش

 عکے س ک لے

b. کغی هذفوظ جگہ پش س ک لے 

c.  جبسی سکھے کو ڈسایئوًگ  

d. جہ هؼلوم کشیں  

c 

 ا س  ڈسائموس کو چبہئے کہ  ٍ گبڑی کو آہغتہ کشے ا س جتٌی جلذی ہو عکے اُعکو س کے  تو جت عکمشًگ کبم کشًب چھوڑ دے  .400

a.  داًؾوٌذی عے ثشین پمڈل کو دثبۓو 

b. ہمٌڈ ثشین کو کھمٌچے 

c. عپمڈ کن کشًے کے لئے فوساًگمٔوش کن کشے 

d.  هغلغل ثشین کو دثبۓو ا س چھوڑۓو 

c 

جت تمض ی عے س اں گبڑی کب عکمشًگ کبم کشًب چھوڑ دے تو ایوشجٌغی ثشین لگبًے عے هوجت ثي عکتی ہے ۔۔۔۔   .401

a. کھغن جبًے کب 

b. الٹ جبًے کب 

c. اگلے دقے کی گشدػ ہے 

d. ٹبئش پھٹ جبًے کب 

b 

402.  
 گبڑی عمذھی جبۓو ا ساگش  گبڑی ا س س ڈ کی دبلت اِجبصت دے ےکبم چھوڑًے  عے ڈسائموس ایوشجٌغی ثشین   اعتؼوبل ًہ کشکے اچبًن عکمشًگ 

گی   

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

  هوجت ثي عکتی ہے کبجت تمض ی عے س اں گبڑی کب عکمشًگ کبم کشًب چھوڑ دے تو ایوشجٌغی ثشین لگبًے عے اُلٹ جبًے   .403

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

 ُسک عکتی ہے  عے  ثشین لگبًے  عے آعبًی  ٍ س ڈ جظ پش گبڑی  کے پہموں ک  .404

a. ثجشی کی س ڈ 

b. هکی کی س ڈ 

c. س ڈ جظ پش ثشف پڑا ہو 

d. سیت کی س ڈ 

a 

 ہوجت گبڑی کی ثشین کبم کشًب چھوڑ دے تو ڈسائموس کو چبہئے کہ پُش عکوى سہے ا س هنجوهی عے عکمشًگ کو پکڑ سکھے۔۔۔۔۔تبکہ سفتب س کن   .405

a. هغلغل ثشین پمڈل دثبۓو سکھے 

b. فوساً کلمچ پمڈل کو دثبۓو سکھے 

c. هجھے هؼلوم ًہمں 
a 



d. اى همں عے کوئی ًہمں 

 عے اُتشتے ہوۓو ثشین کبم کشًب چھوڑ دے تو ڈسائموس کو چبہئے کہ  عڑک جت گبڑی کی پہبڑی  .406

a. گبڑی کبپہبڑی کے اُ پش هشف ُسر کشے 

b.  گبڑی کی ثبڈی کواعتؼوبل کشتے ہوۓو س ڈ کمغبتھ

 چکبى یب دسختوں کے عبتھ ٹکشاۓو 

c.  گبڑی کو س کٌے کے لمے ایوشجٌغی لمي اعتؼوبل

 کشے

d.  دسجے  کن کشے2ہمڈ ثشین کھمٌچے ا س گمٔوش کو  

b 

جت گبڑی کی ثشین کبم کشًب چھوڑ دے تو ڈسائموس کو چبہئے کہ لوگوں کو ثچبئے ا س پھش سکب ٹوں عے گبڑی کو ٹکشا دے۔      .407

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

تو اعکمشًگ گھوبًب ًب هوکي ہو جبتب ہے ۔    ئمں اگش اگلے پہمے ثالک ہوجب  .408

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

جت گبڑی کی ثشین کبم کشًب چھوڑ دے تو ڈسائموس کب پہال  کبم یہ ہے کہ سفتبس کن کشًے عے پہلے گبڑی کے ُسر  پش لبثو سکھے   .409

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

410.  
 کوئی هتجبدل رسیؼہ ًب ہو تو اگلے ثوپش کو پہبڑی کمغبتھ هنجوهی پبطڈسائموس کے ا س گبڑی کی  ثشین کبم کشًب چھوڑ دے اچبًن جت اُتشائی پش  

کمغبتھ ٹکشا  دے 

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

عطخ پش  ػووهبً پھغلي  ہو عکتی ہے ی  ٍ س ڈ جظ ک  .411

a. گٌذی ثجشی کی س ڈ 

b. این س ڈ جظ پش ثبسػ ہو 

c. گملی ثجشی کی س ڈ 

d. تمض ثبسػ همں س ڈ 

b 

 کھغن جبتی ہے  س ڈ عے جت گبڑی صیبدٍ سفتب سهمں ہو تو  ٍ ا ٓعبًی کمغبتھ  .412

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

413.  
هکی یب پھغلي  الی س ڈ پش ایوشجٌغی ثشین لگبًے عے گبڑی آعبًی عے کھغن   جبتی ہے دتیٰا کہ الٹ ،ِگشیب د عشی گبڑیوں کمغبتھ ٹکشا عکتی 

ہے 

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

414.  
س ڈ پش تمضی کمغبتھ گبڑی هوڑًے  عے گبڑی آعبًی عے گھوبًے همں ًبکبهی ہو جبتی ہے دتیٰا کہ الٹ،ِگش، د عشی گبڑیوں  الی هکی یب پھغلي 

کمغبتھ یب پمذل اؽخبؿ کمغبتھ ٹکش اعکتی ہے 

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

عبئمڈ پش کھغن جبۓو تو ڈسائموس کو چبہئے کہ عکمشًگ کو  کھغکب کے هخبلف عوت همں گھوبۓو  س ڈ جت گبڑی    .415

a. غلو 

b. دُسعت 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

 c فوساًایوشجٌغی ثشین لگبئے .a تو ڈسائموس کو چبہئے کہ یں س ہمں ٍ جت هؼلوم ہو کہ لوگ یب جبًوس ایکغپشیظ  ے عے ُگضس   .416



b. فوساًدائمں هشف کو ٹبل دے 

c. کن اص کن اهوات کب فمقلہ 

d. فوساًثبئمں هشف کہ ٹبل دے 

 ں توجت ایکغپشیظ  ے پش  تمض ثبسػ همں ڈسائموًگ کش سہے ہو     .417

a. ےسفتبس کن کش  

b. یںسفتبس ثڑھب د  

c. یںاآلت ًقت کش  

d.  ٍسکھمںٹبئش همں ہوا صیبد  

a 

جت گبڑی کو ایوشجٌغی همں ایکغپشیظ  ے پش سکٌب پڑےتو ڈسائموس ا س هغبفش ں کو چبہئے کہ ۔۔۔۔ ٍ اهذادی لوگوں کباًتظبس کشے   .418

a.  س ڈ کے عبتھ گبڑی کے اگلے دائمں هشف  کھڑے

ئمںہو جب  

b.  گبڑی عے اُتشًے  یب اِسدِگشد گھوهٌے عے پشہمض

 کشیں

c.  ہبسڈؽولڈس کے عبتھ  یب  ایوشجٌغی پکی پش کھڑے

ئمںہو جب  

d. ا سگبڑی کے ئمںتمضی عے س ڈ کی هشف جب 

ئمںپچھلے دائمں هشف کھڑے ہو جب  

b 

جت گبڑی  کغی هغلۂو کی  جہ عے ایکغپشیظ  ے کے کمشد  ے عے جبًے کے لبثل ًہ ہو تو ڈسائموس کب غلو اًذاصٍ ہے کہ     .419

a. فوساً ڈثل اًڈیکمکش آى کشے 

b. ٍیںڈسائموس ا س عواسیبں گبڑی همں ہی س  

c. پبسکٌگ ال ئمکظ  پچھلے الئمکظ آى سکھے 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

b 

 چبہئے کہ ۔۔۔۔پش ُسکے کو تو ڈسائموس ں جت ایکغپشیظ  ے پش  دبالت دسعت ًہ ہو   .420

a. ڈھلواى همں 

b. ُعغت س   همں 

c. تمض س  همں 

d. عش ط ایشیب همں 

d 

هوڑًے پش کؾؼ حمل کموجہ عے  گبڑی این هشف کھغن جبًے ،اُلٹ جبًے کب عجت ثي عکتی ہے  گبڑی ایکغپشیظ  ے پش تمض ی عے   .421

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

ثبسػ همں ایکغپشیظ  ے پش ٹبئش ں ا سعڑک کے دسهمبى سگڑ کن ہو  جبتی ہے جظ کی  جہ عے س ڈ کی عطخ پھغلي کی  جہ ثي عکتی ہے   .422

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

گبڑی ثبسػ همں  ایکغپشیظ  ے پش جب سہی ہو تو اُط کی سفتبس صیبدٍ ہوًی چبہئے   .423

a. غلو 

b. دُسعت 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

تمض ثبسػ کے د ساى ڈسائموًگ کشتے ہوۓو ڈسائموس کو چبہئے کہ اپٌی سفتبس ػووهبًکن سکھے   .424

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

 گبڑی س ک عکتب ہے    پش گبڑی ثبسػ همں  ایکغپشیظ  ے پش جب سہی ہو ا س اعکو   غمش اسادی هوس پش سکٌب    پڑے  تو ڈسائموس  کمشد  ے  .425

a. غلو 

b. دُسعت 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

گب جمغب کہ خؾن  .426  a غلو .a  عڑک پش ہوتب ہےثبسػ کے ِدًوں همں ڈسائموس الصهی هوس پش ثشین لگبًے کب فبفلہ ایوشجٌغی ثشین لگب کش ثڑھبۓو



b. دُسعت 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

427.  
لبثل ًہ ہو تو ڈسائموس ایوشجٌغی همں گبڑی کی هشهت کش عکتب ے کمشد  ے کو کغی خشاثی کموجہ عے چھوڑًے کے جت گبڑی ایکغپشیظ  ے ک

ہے 

a. غلو 

b. دُسعت 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

428.  
جت تن گبڑی کغی ُسکب ٹ یب فٌی خشاثی کموجہ عے ایکغپشیظ  ے پش کھڑی ًہ ہو تو عواسیوں کو چڑھبًب یب اُتبسًب یب  عبهبى کو  الدًے یب اُتبسًے 

کی اِجبصت ًہ ہے 

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

429.  
 ٍ لوذہ جظ همں گبڑی دبدحبتی هوس پش ایکغپشیظ  ے کے  دفبظتی دیواس عے ٹکشا جبۓو تو ڈسائموس تمضی کمغبتھ عکمشًگ هخبلف عوت همں 

گھوهبئے 

a. غلو 

b. دُسعت 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

کی  جہ عے  ُهڑًب  پڑے تو ڈسائموس کو چبہئے کہ هنجوهی عے عکمشًگ کو پکڑے کے دثب ٔو  ہوا پش جت گبڑی کو ُعشًگ کے اختتبم   .430

a. غلو 

b. دُسعت 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

b 

 الصهبً عپمڈ کن سکھے ا س هذفوظ فبفلے همں امبفہ کشے  ثشف  عے ڈھکے ہوۓو س ڈ پش  ڈسائموس    .431

a. غلو 

b. دُسعت 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

b 

اُفول کو هذ ًظش سکھے  اُط جت کغی ایوشجٌغی عے ثچٌبہو تو ڈسائموس کو چبہئے کہ پُش عکوى سہے ا س   .432

a. پہلے لوگو ں کو ثچبۓو ا س ثؼذ همں عبهبى کو 

b. گبڑیوں کو پہلے ثچبۓو ا س عبهبى کو ثؼذ همں 

c. گبڑیوں کو پہلے ثچبۓو ا سلوگوں کو ثؼذ همں 

d.  لوگوں  کو ثؼذ همں ا س عبهبى کو پہلے ثچبۓو  

a 

جت تمض سفتبس گبڑی عبهٌے عے آًے  الی گبڑی عے ٹکشاًے  الی ہو تو ڈسائموس کو چبہئے کہ   .433

a.   عکشًگ ثشین لگب کش سفتبس کن کشیں ا س ثؼذ همں

 گھوبۓو تبکہ     ثچے

b. تبکہ ثچےےاچبًن ُهڑ  

c.  پہلے ثچٌے کے لئے ُهڑے ا س ثؼذ همں ثشین لگب

 کش سفتبس کن کشے

d. ا س عبتھ ہی عبتھ ےثشین لگب کش سفتبس کن کش

 گبڑی گھوبۓو تبکہ ثچب جب عکے

d 

434.  
 جت تمض سفتبس گبڑی کو کغی دبدحہ کب عبهٌب ہو تو ڈسائمو س کو چبہئے کہ ثچٌے کے لئے ُهڑے ا س ثؼذ همں آہغتہ ہو جبۓو تبکہ ًمقبى عے ثچب جب

 عکے

a. غلو 

b. دُسعت 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

جت گبڑی کب اگال پہمہ جبم ہو جبۓو تو ڈسائموس عکمشًگ گھوبًے عے گبڑی کی عوت تجذیل ًہمں کش عکتب   .435

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

جت اًجي کولٌٹ گشدػ کے لبثل ًہ ہو تو اًجي   .436
a. تمل کن خشچ کشتبہے 

b. ا ہو جبتب ہےڈثہت صیبدٍ ٹھي  
d 



c. اُعی همذاس همں تمل خشچ کشتب ہے 

d.  گشم ہو جبتب ہےریبدٍ ثہت  

ہے کہ یہ س ڈ پش ڈسائموًگ عے پہلے ڈسائموس کب  عمٹ ثملٹ اعتؼوبل کشًے کب همقذ   .437

a. اًتظبهمہ کے ُجشهبًے عے ثچٌےعے 

b. ثمکھٌے  الی جگہ پش ثمکھب سہٌے کے لمے 

c. کوش کو ُکشعی کمغبتھ ثبًذھٌے کے لئے 

d.  کغی  ایوشجٌغی یب ٹکشا ٔو کی فوست همں اپٌی

 جغن کو ثچبًے کے لئے

d 

 عمٹ پش هوجود هغبفش یتو اگلں جت س ڈ پش گبڑی همں دفبظتی ثمگ هوجود ہو   .438

a. یںعمٹ ثملٹ ثبًذھ  

b. یںمش سی ًہمں کہ ثبًذھ  

c. یں یب ًہ ہی ثبًذھیںثبًذھ  

d. یںاپٌے ہبتھو ں عے  عمٹ ثملٹ ثبًذھ  

a 

ایوشجٌغی ڈیوٹی پش هبهوس پولمظ گبڑی کو چھوٹی هوٹش گبڑی ا  سٹمن کش عکتی ہے     .439

a. غلو 

b. دُسعت 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

چوک همں هوٹش گبڑی کو ا  ٹمن کشًے کی اِجبصت ًہمں ہے   .440

a. غلو 

b. دُسعت 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

b 

هوٹش گبڑی کو  چوک عے  ٹشیفن اؽبسٍ کے هطبثك ُگضس ًب چبہئے   .441

a. غلو 

b. دُسعت 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

b 

جت هوٹش گبڑی کو ػبسمی هوس پش ُسکٌب پڑے تو  ٍ د عشی گبڑیوں یب پمذل اؽخبؿ کبساعتہ ًہمں ُس کے گی   .442

a. دُسعت 

b. غلو 

c. هجھے پتہ ًہمں 

d. اى همں عے کوئی ًہمں 

a 

 

 


