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بڑے حصے ہوتے ہیں۔---------- انسانی سیل کے  .1  

a. 3   b.  4   c.  5   d.  2 

عام طور پر سیل کے مرکز میں ہوتا ہے۔------------  .2  

a. Centrioles  b.  Nucleus  c.  lysosomes  d.  cytoplasm 

جسم کو بیرونی ؼالؾ مہیا کرتی ہے۔---------  .3  

a. Connective tissue b.  Fibrous tissue c.  Epithelial tissue d.  None of these 

 یہ ہڈیاں وزن مین ہلکی ہونے کے باوجود کافی مضبوط ہوتی ہیں۔ .4

a. Long bones  b.  irregular bones c.  flat bones  d.  short bones 

ہڈیاں ہوتی ہیں۔---------- نازک عضا کی حفاظت کے لیے  .5  

a. Flat   b.  short  c.  long   d.  irregular 

کا کام کرتی ہیں۔---------- ہڈیاں ہمارے جسم کے عضا کے لیے  .6  

a. Rod   b.  lever   c.  support  d.  All of these 

ہے۔---------- چہرے کی ہڈیوں کی تعداد  .7  

a. 12   b.  13   c.  14   d.  15 

-ہے---------- کان کی اندرونی ہڈیوں کی تعداد  .8  

a. 4   b.  3   c.  1   d.  2 

ہے۔---------- جسم کی سب سے لمبی ہڈی کا نام  .9  

a. Femur  b.  ribs   c.  radius  d. alna 

کہالتا ہے۔--------- وہ مقام جہاں پر دو یا دو سے زیادہ ہڈیاں آپس میں ملتی ہیں  .10  

a. Junction  b.  joint   c.  connection  d.  ligaments 

-جوڑے ہیں--------- انسانی جسم میں عضالت کے کل  .11  

a. 240   b.  230   c.  249   d.  268 

ایک خاص قسم کی عضالتی بافت سے بنا ہوتا ہے -----------  .12  

a. liver  b.  brain  c.  kidney  d.  heart 

ہے۔---------- خون ایک خاص قسم کا  .13  

a.  Connective tissue  b.  collective tissue 

-فیصد حصہ بناتا ہے---------- پالزما خون کا  .14  

a. 45   b.  55   c.  65   d.  75 

الکھ کی تعداد میں پاے جاتے ہیں۔---------- ایرتھروسایٹس یا خون کے سرخ ذرات ایک مکعب ملی میٹر خون میں تقریباً  .15  

a.  30   b.  40   c.  50   d.  60 

فیصد لوہا ہوتاہے۔---------- ہیموگلوبن میں  .16  

a.  0.1   b.  0.2   c.  0.3   d.  0.4 

-دن ہوتی ہے---------- خون کے سرخ ذرات کی عمر تقریباً  .17  

a. 120   b.  150   c.  240   d.  300 

-تک سفید ذرات پاےء جاتے ہیں----------سے ---------- ایک مکعب ملی میٹر خون میں تقریباً  .18  

a. 4000-9000  b.  5000-9000  c. 10000  d.  13000 

-گنا زیادہ ہوتے ہیں---------- بھی ہڈی کے گودے میں بنتے ہیں اور سفید خلیوں کے مقابلے میں  .19 Thrombocytes 

a.  30   b.  35   c.  40   d.  45  

ملی گرام گلوبیولن پائ جاتی ہے----------  ملی لیڑ مقدار میں 100خون کی  .20  

a. 3 – 7  b.  2 – 5   c.  2.5 – 3  d.  1.5 – 3  

-کہتے ہیں---------- خون دینے والے کو  .21  

a. Donor  b.  receiver  c.  both of them 

گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔---------- تمام انسانوں کو بالحاظ خون  .22  

a. 2   b.  4   c.  6   d.  8 
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گروپ کے حامل افراد کے سرخ خلیوں میں کوئ اینٹیجن نہی ہوتا۔----------  .23  

a. A   b.  B   c.  O   d.  None of these 

-کہتے ہیں---------- خون کے خلیوں میں موجود پروٹین کو  .24  

a. PH factor  b.  CH factor  c.  GH factor  d.  RH factor 

-ہے---------  ایک  .25 RH 

a. Antigen  b.  oxidant  c.  reactant  d. All of these  

نامی ذرات بھی بناتی ہے---------- تلی  .26  

a.  Spleen  b.  lymphocytes  c.  tonsils 

-کہتے ہیں--------- چھوٹی آنت کی لعابدار جھلی میں خاص قسم کی لمفائ نالیوں کو  .27  

a. Glands  b.  lymph nodes  c.  lacteals 

- ہوتا ہےاونس----------مرد کے دماغ کا وزن اندازاً  .28  

a. 200   b.  300   c.  250   d.  150 

-فٹ ہوتی ہے---------- بالػ افراد میں حرام مؽز کی لمبائ  .29  

a. 1.5   b.  2.5   c.  1   d.  2 

-کہالتا ہے---------- جسم کے مختلؾ حصوں سے احساسات کو دماغ تک پہنچانےکا مطالہ  .30  

a. Criminology  b.  neurology  c.  neurolinguistics d.  none of these 

-جوڑے ہوتے ہیں---------- دماغ سے نکلنے والے اعصاب کے  .31  

a. 10   b.  8   c.  12   d.  6 

کی-ہوتی ہے----------  کل مقدار  .32  CSF 

a. 11   b.  12   c.  16   d.  13 

-ہوتے ہیں--------- گردے تعداد میں  .33  

a.  2   b.  4   c.  5   d.  6 

-ہوتا ہے---------- ایک گردے کا وزن  .34  

a. 130 – 160  b.  140 – 170  c.  150 – 180  d.  200 – 250  

-کیہتے ہیں-------- گردے کے اوپر ایک گلٹی ہوتی ہے جس کو  .35  

a. Supernatural gland b.  super gland  c.  suprarenal gland d.  none of these 

الکھ نیفرون ہوتے ہیں---------- ہر گردے میں  .36  

a. 1   b.  3   c.  2 – 4   d.  10 – 13  

-کہتے ہیں---------- گردے کے گرد باریک جھلی کو  .37  

a. Capsule  b.  glottal  c.  pyramids 

-کہتے ہیں---------- بہت سی نیفرون سے پیشاب ایک نالی میں آتا ہے جسے  .38  

a.  Connecting tubule b.  collecting tubule c.  dividing tubule 

- کہتے ہیں---------- گردے سے شروع ہو کر مثانے کے پنیدے میں گرنے والی نالی کو  .39  

a. Urethra  b.  sphincter  c.  ureter 

-ایک تھیلی نما عضوء ہوتا ہے----------  .40  

a.  Urethra  b.  sphincter  c.  ureter  d.  uninary bladder 

-کے سکڑنے کی وجہ سے بند رہتا ہے---------- پیشاب کی نالی کامنہ  .41  

a. Spihincter  b.  muscles  c.  ureter  d.  uninary bladder 

کا تبادلہ ہوتا ہے---------- نظام تنفس سے مراد سانس لینے کا نظام ہے جس میں  .42  

a. Oxygen  b.  gases  c.  carbon dioxide d.  none of these 

-کہتے ہیں---------- پھیپھڑوں کے گرد چکنی جھلی کو  .43  

a. Bronchioles  b.  alveoli  c.  pleura  d.  none of these 

-ہوتے ہیں---------- عورت میں دونوں کروموسومز  .44  

a. YY   b.  XY   c.  YX   d.  XX 
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-ہفتے ہوتی ہے---------- حمل کی مدت تقریباً  .45  

a. 40   b. 48   c.  30   d.  50 

46. What comes next 5  15  7  28  9 ……….? 

a.  32   b.  45   c.  54   d.  38 

47. What comes next 7  11  17  25 ……….?  

a. 30   b. 34   c.  35   d.  40 

48. Find Odd one?  

a. Goat,   b.  Bull,    c.  Lion,   d. Crocodile 

49. What comes next 4  6  9  6  14  6  ……….? 

a. 19   b. 29   c.  18   d.  20 

50. The letter of the following words, when re-arranged, make the names of countries. Tick the choice that gives the 

first letter of the country. 

MERYGAN  

a. G    b.  E    c.  M    d.  Y 

51. The letter of the following words, when re-arranged, make the names of countries. Tick the choice that gives the 

first letter of the country. 

COXIME  

a. C    b.  X    c.  I   d.  M 

52. Which one is the Different from the Following List ?  

a. Kabul   b.  Dhaka   c.  Lahore   d.  Beijing 

53. Complete the Following Series ?                234            342          423     ___?___  

a. 432   b.  342    c.  234    d.  523 

54. Son is to Father as Nephew is to __________________?  

a. Uncle   b.  Brother   c.  Cousin   d.  Aunt 

55. A is to E as C is to _____________________?  

a. H    b.  G    c.  F    d.  J 

56. "I heard that he died ___ a heart attack." 
a. Of   b.  with   c.  by   d.  none 

57. "Please apologise to them ___ me." 
a. For   b.  with   c.  by   d.  of 

58. "I saw a car collide ___ a motorbike." 
a. About  b. with   c.  by   d. below 

59. "I've noticed a big improvement ___ my English." 
a. In   b.  for   c.  with   d.  none of these 

60. I am sitting --------- the table. 

a. Above  b.  below  c.  at   d.  on 
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