
ہے۔  یجات   یکو مدد فراہم ک ضوںی مر  

A.  ںی بہبودم یسماج یطب  

B. ںی م رانی اصالح اس  

C. ںی کے اداروں م می تعل یخصوص  

D. ںی نہ  یبھ یسے کوئ  ںی ان م  

ANSWER: A 

 

۔ںی ہے اسے کہتے ہ  ی ہوت  یحاصل ک می تعل یبہبو د ک ی کارکن نے  سماج ی سماج جس   

A. اتی ماہر نفس  

B. ات ی ماہر بشر  

C.  کارکن  ی ورانہ سماج شہی پ  

D.  اتی ماہر عمران  

ANSWER: C 

 

بہبود کاہے۔  یورانہ سماج شہ ی بہبود ، پ  یسماج یطب   

A.  اصول 

B. ات ی ضابطہ ح  

C. عمل دانی م  

D.  اقدار 

ANSWER: C 

 

۔ںی مسائل حل کئے جاتے ہ  یطلبا کے سماج  ںی بہبود کے اس شعبہ م یسماج  

A. انصرام  یسماج  

B. عمل  یسماج  

C.  سکول سوشل ورک 

D.  بہبود یسماج یطب  

ANSWER: C 

 

مسئلہ ہے۔  ک ی ا یگداگر  

A. ی سماج  

B. یمعاش  



C. یاسی س  

D.  یمذہب  

ANSWER: A 

 

ہے جو۔  می تنظ یسی ا  می تنظ یرسرکاری غ  

A.  ںی افراد چالتے ہ  یحکومت  

B. ہے  یچندہ پر  انحصار کرت  یعوام  

C. ہے  یاکرت  دی پ  ںی رکاروٹ  ںی امور م یاست ی ر  

D. ہے یمفاد کے خالف کام کرت  یملک   

ANSWER: B 

 

۔ ںی حاصل کرکے افراد م  می تعل یبہبو ک یسماج  

A.  ہے  یہوت  دای سوچ پ  یمفاد ک یذات  

B.  ہے  یا ہوت  دی سوچ پ   یکاروبار کرنے ک یذات  

C. ہے  یہوت  دای سوچ پ   یکرنے ک دای مسائل پ  یسماج  

D.  ا ہوتا ہے  دی کا جذبہ پ  تی خدمت انسان  

ASNWER: D 

 

ںی مسائل حل کرنے کے لئے جد وجہد کرے اسے کہتے ہ  ی سماج ری حاصل کئے بغ می تعل ی بہبود ک یشخص سماج  جو  

A.  کارکن  ی ورانہ سماج شہی پ  

B.  رضا کار 

C. مددگار 

D. ہمدرد 

ANSWER: B 

 

بنانے کا مقصد ہوتاہے۔  نکی پر بک ب  ولی ل کالج  

A. جائے  ای ہ ک ری کتابوں کا ذخ  

B.  جائے  ی حفاظت ک یبوں ککتا یپران  

C. ںی جائ   یتقسم ک ںی مفت کتاب  ںی ضرورت مند طلبا م  

D. جائے ی و فروخت ک د ی خر یکتابو ں ک  

ANSWER: C 



 

۔ںی ہے اسے کہتے ہ  تای اپنے فرائض سرانجام د  ںی کارکن ہسپتال م ی جوسماج  

A.  کارکن  یسماج یطب  

B. ورکر یونٹ ی کم  

C.  سکول سوشل ورکر 

D. محقق  یسماج  

ANSWER: A 

 

گروہ ہے۔  یابتدائ   

A. خاندان 

B. طلبا 

C. اوز  یج نی ا  

D. مذہب 

ANSWER: A 

 

مسئلہ ہے  یسماج  

A. عورتوں کامالزمت کرنا 

B. کاروبار کرنا 

C. یناانصاف  

D. کا عالج کرنا ضوںی مر  

ANSWER: C 

 

کارکن اس فردکو  ی فرد کا مسئلہ حل کرنے کے لئےسب سے پہلے سماج یکس  

A. ےی چاہ   یکرن  تی حی نص  

B. ے ی چاہ  نای حکم د  

C.  کا ہے  تی کہ اسکامسئلہ کس نوع ےی سنناچاہ  

D. ےی ناچاہ ی مشورہ د  

ANSWER: C 

 

وصول کر سکتا ہے ہ ی کارکن عط یسماج  

A. ںی صورت م ی وسائل ک  



B.  ںی صورت م یک سوںی پ  

C.  دونوں لے سکتاہے  سہی وسائل اور پ  

D.  طلب کرسکتا ہے  سے ی صرف حکومت سے پ  

ANSWER: C 

 

مانگ رہا ہو تو اسے۔  کی شخص بھ یکوئ  اگر  

A. ےی چاہ  ین ی د کی بھ  

B.  ےی چاہ  ین ی د ںی نہ  

C.  ے ی چاہ  ین ی د بی ترغ ی روزگار ک ےاور ی سمجھانا چاہ  

D. اسے گرفتار کرلے  سی پول  

ANSWER: C 

 

۔ ےی کارکن کو چاہ   ینشہ کررہاہو تو سماج یکوئ  اگر  

A. کو اطالع کرے  سی پول  

B. ے ی سنٹر لے کر چانا چاہ   یفالح  

C. عالج کے لئے لے کر جائے  ںی ہسپتال م  

D.  نظر انداز کر دے 

ANSWER: C 

 


