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ਭਾਗ - I 
 

      ਬਹ-ੁਵਿਕਲਪ ਪਰਸ਼ਨ 
 

1.  ਬੈਂਕਾਂ ਦਆੁਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਦਦੱਤ ੇਗਏ ਕਰਦ਼ਿਆ ਂਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਦਵਵਸਥਾ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ? 

A.  ਅਰਥ ਦਵਵਸਥਾ ਕਮ਼ੋਿਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 
B.  ਅਰਥ ਵਿਿਸਥਾ ਮਜਬੂਤ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ  
C.  ਅਰਥ ਦਵਵਸਥਾ ਤ ੇਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪ੍ੈਂਦਾ  
D. ਧਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ  

 

2.  ਬੈਂਕ ਗਰਾਹਕਾ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਦਖਆ  ਲਈ ……….. ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
A.  ਅਲਮਾਰੀ 
B.  ਦਰਾ਼ਿ 
C.  ਲਾਕਰ 
D.  ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਦਵਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 

 
3.  ਭਾਰਤ ਦਵੱਚ ਲੀਦ਼ਿੂੰ ਗ ਦਕਸ ਕੂੰ ਪ੍ਨੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤੀ 

A.  ICICI 
B.  First Leasing Company Of India Limited 
C.  SICOM 
D.  ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਦਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 

 
4.   ਏ ਟੀ ਐਮ (ATM) ਦਾ ਪ੍ ਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। 

A.  ਆਟਮੋੇਦਟਡ ਟੋਟਲਰ ਮਸ਼ੀਨ  
B.  ਆਟੋਮਵੇਟਡ ਟੈਲਰ ਮਸ਼ੀਨ  
C.  ਆਟਮੋੇਦਟਡ ਟੋਕਨ ਮਸ਼ੀਨ 

D.  ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਦਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 
 



5.  ਗਰੂੰਟੀ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਦਵੱਚ ਜੋ ਦਵਅਕਤੀ ਗਰੂੰਟੀ ਦਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਦਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  
A.  ਗਰੁੰ ਟਰ 
B.  ਮੁੱ ਖ ਦੇਣਦਾਰ  
C.  ਲੈਣਦਾਰ   
D.  ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਦਵਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 

 

6.  ਦਕਰਾਇਆ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦ ੇਅਧੀਨ ਮਾਲ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
A.  ਮੁੱ ਢਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ   
B.  ਪ੍ਦਹਲੀ ਦਕਸ਼ਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ   
C.  ਆਖਰੀ ਵਕਸ਼ਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ   
D.  ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਦਵਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ   

 
7.  ਐਚ ਡੀ ਐਫ ਸੀ ( HDFC) ਦਾ ਪ੍ ਰਾ ਨਾਮ ਹੈ 

A.  ਹਾਊਵਸੁੰ ਗ ਵਡਿੈਲਪਮੈਂਟ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ   
B.  ਹਾਊਦਸੂੰ ਗ ਦਡਵਲੈਪ੍ਮੈਂਟ ਫੈੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਮਰਸ  
C.  ਹਾਊਦਸੂੰ ਗ ਦਡਵਲੈਪ੍ਮੈਂਟ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੂੰ ਪ੍ਨੀ 
D.  ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਦਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ   

 
8.  ਦਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾ਼ਿਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ  

A.  ਦਵਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ 
B.  ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਘੱਟ ਲਾਗਤ 
C.  ਵੱਧ ਲਚਕਤਾ 

D.  ਉਪਰਕੋਤ ਸਾਰੇ 
 

9.  ਕੇ ਵਾਈ ਸੀ ( KYC) ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ । 
A.  ਆਪ੍ਣ ੇਚਦਰੱਤਰ ਨ ੂੰ  ਜਾਣ ੋ
B.  ਆਪ੍ਣ ੇਕਾਊਂਟਰ ਨ ੂੰ  ਜਾਣ ੋ

C.  ਆਪ੍ਣੀ ਕੂੰ ਪ੍ਨੀ ਨ ੂੰ  ਜਾਣੋ 
D.  ਆਪਣੇ ਗਰਾਹਕ ਨੂੁੰ  ਜਾਣੋ 

 



10.  ਕਾਰ ਲੋਨ ਦਕਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰਜ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ? 
A.  ਮੋਰਟਗੇਜ 
B.  ਪ੍ਲੈਜ 
C.  ਹਾਈਪਥੋੀਕੇਸ਼ਨ 
D.  ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਦਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ  

 

11.  ਪ੍ਰਾਥਦਮਕ ਸੈਕਟਰ ਦਵੱਚ ਸ਼ਾਦਮਲ ਹੈ 
A.  ਖੇਤੀਬਾੜੀ 
B.  ਲਘ  ਇਕਾਈਆ ਂ
C.  ਦਸੱਦਖਆ 
D.  ਉਪਰਕੋਤ ਸਾਰੇ  

 
12. ਸੁਰੱਦਖਅਤ ਜਮਹਾਂ ਲੋਕਰ ਦੀ ਸੁਦਵਧਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਵੱਚ ਬੈਂਕ ਗਰਾਹਕ ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? 

A.  ਕਦਮਸ਼ਨ  
B.  ਦਵਆਜ 
C.  ਵਕਰਾਇਆ  
D.  ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਬੱਲ  

 
13.  ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਦਹਲਾ ਪ੍ੜਾਅ ਦਕਹੜਾ ਹੈ? 

A.  ਲੋਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ  
B. ਸਦਕਉਰਟੀ ਦਗਰਵੀ ਰੱਖਣਾ 
C. ਗਰੂੰਟੀ  

D. ਦਲਦਖਤ ਸਮਝੌਤਾ 
 

14.  ਕੋਲੇਟਰਲ ਸਦਕਉਦਰਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ  
A.  ਅੂੰਸ਼ ਅਤੇ ਦਰਣ ਪੱ੍ਤਰ  
B.  ਦਗਰਵੀ ਰੱਦਖਆ ਦਗਆ ਮਾਲ  

C.  ਿਾਧ ੂਸਵਕਉਵਰਟੀ  
D.  ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਦਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ  

 



15.  ਹੇਠ ਦਲਦਖਆ ਂਦਵੱਚੋਂ ਦਕਸਨ ੂੰ  ਬੈਂਕ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇ਼ਿ ਕਰਦਾ ਹੈ? 
A.  ਦਵਆਹੁਤਾ ਔਰਤ  
B.  ਨਾਬਾਲਗ  
C.  ਏਕਲ ਦਵਵਸਾਈ 
D.  ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਫਰਮ  

 

ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰੋ । 
 

16.  ਬੈਂਕ ਜਮਹਾਂ ਲੋਕਰ ਦੀ ਸੁਦਵਧਾ ਦ ੇਬਦਲੇ ਗਰਾਹਕ ਬੈਂਕ ਨ ੂੰ  ………… ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈl (ਕਦਮਸ਼ਨ / ਵਕਰਾਇਆ) 
17.  ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਸੁਦਵਧਾ ਦਵਅਕਤੀ ਦ ੇ…………. ਦੇ ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦ ੇਮੁੱ ਦਦਆ ਂਨ ੂੰ  ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। (ਲੂੰ ਬੇ ਸਮੇਂ 

/ ਥੋੜ ੇਸਮੇਂ) 

18.  ਦਨਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਾਦਹਰ ਦਨਵੇਸ਼ਕ ਤੋਂ……….  ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ( ਫੀਸ / ਨਕਦ ਤੋਹਫ)ੇ 
19.  ਸੁਰੱਦਖਅਤ ਕਰਜੇ ਦੀ ਦਵਆਜ ਦਰ ਅਸੁਰੱਦਖਅਤ ਕਰਜੇ ਨਾਲੋਂ ………….. ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ । ( ਘੱਟ / ਵੱਧ)  
20.  ਪ੍ਲਾਂਟ ਅਤ ੇਮਸ਼ੀਨਰੀ …………. ਸੂੰ ਪੱ੍ਤੀਆ ਂਹਨ। (ਚੱਲ / ਅਚੱਲ) 
21.  ਏ ਟੀ ਐਮ ਸੁਦਵਧਾ ………….  ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ( ਛੁੱ ਟੀਆ ਂਦੌਰਾਨ /  24 ਘੁੰ ਟੇ ) 
22.  ਘਰ ਲਈ ਦਵੱਤ ……….. ਲਈ ਦਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । (ਘਰ ਬਣਾਉਣ / ਉੱਚ ਦਸੱਦਖਆ) 
23.  ਮਨੀ ਲਾਂਡਦਰੂੰਗ ਨ ੂੰ  ਦਨਯੂੰ ਤਦਰਤ ਕਰਨ ਲਈ …………… ਪੇ੍ਸ਼ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਸੀ ।   (ਆਪ੍ਣ ੇਨਕਦ ਨ ੂੰ  ਜਾਣ ੋ/  ਆਪਣੇ ਗਰਾਹਕ ਨੂੁੰ  

ਜਾਣੋ) 
24.  ਦਕਰਾਇਆ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਨ ੂੰ  …….. ਦਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਦਕਸ਼ਤ / ਮੁਢਲੀ ਅਦਾਇਗੀ) 
25.  ਨਕਦ ਕਰੈਦਡਟ ਸੁਦਵਧਾ ਦਕਸ ੇਵਪ੍ਾਰਕ ਸੂੰਗਠਨ ਨ ੂੰ  ………... ਦੀਆ ਂ਼ਿਰ ਰਤਾ ਨ ੂੰ  ਪੁ੍ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  (ਸਥਾਈ 

ਪ੍ ੂੰ ਜੀ /ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੁੰ ਜੀ ) 
26.  ............ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਆਪ੍ਣ ੇਬੈਂਕ ਨ ੂੰ  ਦਕਸ ੇਹੋਰ ਦ ੇਖਾਤ ੇਦਵੱਚ ਦਨਯਮਤ ਅੂੰਤਰਾਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ 

ਦਨਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਦੂੰ ਦਾ ਹੈ।  (ਚੈੈੱਕ / ਸਥਾਈ ਵਨਰਦੇਸ਼) 
27.  ਮੌਰਟਗੇਜ ਅਧੀਨ ਕਰ਼ਿਾ  ………….. ਦੇ ਦਵਰੱੁਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਚੱਲ ਸੂੰ ਪ੍ਤੀ / ਅਚੱਲ ਸੁੰ ਪਤੀ) 
28.  ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜੇ ਦ ੇਬਦਲੇ ਗਰਾਹਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਧ  ਸਦਕਉਦਰਟੀ ਨ ੂੰ  …………. ਦਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ( ਕੋਲੇਟਰਲ 

ਸਵਕਉਵਰਟੀ / ਮੁੱ ਖ ਸਦਕਉਦਰਟੀ ) 
29.  ਪ੍ਲੈਜ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਦਵੱਚ ਪ੍ਲੈਜੀ ………. ਨ ੂੰ  ਦਕਹਾ ਜਾਂਦਾ  ਹੈ।  (ਕਰਜਦਾਰ / ਕਰਜਦਾਤਾ) 

30.  ਇੂੰਡੈਮਦਨਟੀ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਦਵੱਚ ……… ਪ੍ਾਰਟੀਆ ਂਸ਼ਾਦਮਲ ਹੁੂੰ ਦਦਆ ਂਹਨ। ( ਦੋ / ਦਤੂੰ ਨ) 
 
 



 ਸਹੀ / ਗਲਤ 
 

31.  ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾ ਨ ੂੰ  ਕਰ਼ਿਾ ਦੇਣ ਤ ੇਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਦਥਕ ਦਵਕਾਸ ਦਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ । ( ਸਹੀ / ਗਲਤ) 
32.  ਦਕਰਾਇਆ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਵੱਚ ਦਸਰਫ਼ ਦਵਆਜ ਹੀ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਮੂੰ ਨਣਯੋਗ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ । (ਸਹੀ / ਗਲਤ )  
33.  ਅਸੁਰੱਦਖਅਤ ਕਰ਼ੇਿ ਦੀ ਦਵਆਜ ਦੀ ਦਰ ਸੁਰੱਦਖਅਤ ਕਰ਼ੇਿ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। (ਸਹੀ / ਗਲਤ) 
34.  ਵਪ੍ਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦਬਮਾਰ ਉਦਯੋਦਗਕ ਇਕਾਈਆ ਂਨ ੂੰ  ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ( ਸਹੀ / ਗਲਤ) 

35.  ਦਸੱਦਖਆ ਲੋਨ ਦਵਦਦਆਰਥੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਦਸੱਦਖਆ ਪ੍ ਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ( ਸਹੀ / ਗਲਤ) 
36.  ਦਮਊਚਲ ਫੂੰ ਡਾਂ ਦਵਚ ਦਨਵੇਸ਼ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤ ਹੈ l (ਸਹੀ / ਗਲਤ) 
37.  ਲੋਣ ਅਰਜੀ ਤੋਂ ਗਰਾਹਕ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਬੈਂਕ ਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ। ( ਸਹੀ / ਗਲਤ) 
38.  ਸੁਰੱਦਖਅਤ ਜਮਹਾਂ ਲੋਕਰ ਦਵੱਚ ਰੱਦਖਆ ਸਮਾਨ ਅਸੁਰੱਦਖਅਤ ਰਦਹੂੰਦਾ ਹੈ। ( ਸਹੀ  / ਗਲਤ) 
39.  ਘਰ ਲਈ ਦਵੱਤ ਦੀ ਸੁਦਵਧਾ ਦੇਸ਼ ਦ ੇਸਮਾਦਜਕ ਅਤੇ ਆਰਦਥਕ ਦਵਕਾਸ ਦਵੱਚ ਇੱਕ ਅਦਹਮ ਭ ਦਮਕਾ ਦਨਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।  ( ਸਹੀ / ਗਲਤ) 

40.  ਨਾਬਾਦਲਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਵੈਧ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ।      ( ਸਹੀ / ਗਲਤ) 
41.  ਦਨਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਮਾਦਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ( ਸਹੀ / ਗਲਤ) 
42.  ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਚਾਲ  ਖਾਤੇ ਪ੍ਰ ਦਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ( ਸਹੀ  / ਗਲਤ) 
43.  ਦਕਸ ੇਦਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਸਹੀ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਪੈ੍ਸਾ ਦਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਦਨਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ( ਸਹੀ / 

ਗਲਤ) 
44.  ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਪ੍ਲੈਜ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ( ਸਹੀ / ਗਲਤ) 

45.  ਫੌਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾ ਨ ੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਦਥਕ ਦਵਕਾਸ ਨ ੂੰ  ਮ਼ਿਬ ਤ ਕਰਨ ਦਵੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।  
( ਸਹੀ / ਗਲਤ) 
 

ਸਹੀ ਵਮਲਾਣ ਕਰ ੋ। 
 

46. ਦਮਲਾਨ ਕਰੋ 
A. ਬਾਲਗ          a. ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇਦਵਅਕਤੀ                                   
B. ਨਾਬਾਲਗ       b. ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ 
 

      47. ਦਮਲਾਣ ਕਰੋ  

A. ਪੱਟਾਦਾਤਾ                  a. ਸੂੰ ਪੱ੍ਤੀ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਤਾ 
B. ਪੱ੍ਟਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਕਰਤਾ         b. ਸੁੰ ਪਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ  
 



48. ਦਮਲਾਣ ਕਰੋ  
A. ਏ ਟੀ ਐਮ                   a. ਆਪ੍ਣ ੇਗਰਾਹਕ ਨ ੂੰ  ਜਾਣੋਂ  
B. ਕੇ ਵਾਈ ਸੀ                  b. ਆਟੋਮਵੇਟਡ ਟੈਲਰ ਮਸ਼ੀਨ 
 

49.  ਦਮਲਾਣ ਕਰੋ  
A. ਕਾਰ ਲੋਨ                  a. ਹਾਈਪਥੋੇਕੇਸ਼ਨ 

B. ਹੋਮ ਲੋਨ                    b. ਮੋਰਟਗੇਜ 
 

50.  ਦਮਲਾਣ ਕਰੋ  
A .ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਕਰਜ ੇ              a. ਦਵਆਜ ਦਰ ਵੱਧ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। 
B. ਅਸੁਰੱਦਖਅਤ ਕਰਜੇ              b. ਵਿਆਜ ਦਰ ਘੱਟ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

 
51.  ਦਮਲਾਣ ਕਰੋ  

A. ਪਰਮੁੱ ਖ ਕਰਜ਼ਦਾਰ             a. ਜੋ ਦਵਅਕਤੀ ਗਰੂੰਟੀ ਦਦੂੰ ਦਾ ਹੈ।  
B.  ਗਰੂੰ ਟਰ                        b. ਵਜਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਾਰੁੰ ਟੀ ਵਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

 
52.  ਦਮਲਾਣ ਕਰੋ । 

A.  ਵਕਰਾਇਆ ਖਰੀਦ ਪਰਣਾਲੀ       a. ਸਮਝੋਤਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਉਪਰੁੰ ਤ ਸੁੰ ਪਤੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਸਤਾਂਤਵਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ  । 
B.  ਪੱ੍ਟਾ                                b. ਸਮਝੋਤਾ ਪ੍ ਰਾ ਹੋਣ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਸੂੰ ਪ੍ਤੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਸਤਾਂਤਦਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ।  

 
53. ਦਮਲਾਣ ਕਰੋ । 

A. ਇੁੰ ਡੈਮਵਨਟੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ    a. ਭਾਰਤੀ ਕੂੰ ਟਰੈਕਟ ਐਕਟ, 1872 ਦੀ ਧਾਰਾ 126 ਦਵੱਚ ਪ੍ਦਰਭਾਦਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਹੈ।  

B. ਗਰੂੰਟੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ           b. ਭਾਰਤੀ ਕੁੰ ਟਰੈਕਟ ਐਕਟ, 1872 ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਵਿਚ ਪਵਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ । 
 

54. ਦਮਲਾਣ ਕਰੋ । 
A. ਖੁੱ ਲੇ ਅੁੰ ਤ ਿਾਲੇ ਵਮਊਚਲ ਫੁੰ ਡ     a. ਦਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਦਨਸ਼ਦਚਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ। 
B. ਬੂੰਦ ਅੂੰਤ ਵਾਲੇ ਦਮਊਚਲ ਫੂੰ ਡ      b. ਵਨਿੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ । 

 
 
 



55. ਦਮਲਾਣ ਕਰੋ। 
A. ਪਲੈਜ              a. ਸੁੰ ਪਤੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਜਦਾਤਾ ਕੋਲ ਰਵਹੁੰ ਦਾ ਹੈ । 
B. ਮੋਰਟਗੇਜ          b. ਸੂੰ ਪ੍ਤੀ ਦਾ ਕਬ਼ਿਾ ਕਰਜਦਾਰ ਕੋਲ ਰਦਹੂੰਦਾ ਹੈ। 

 
56. ਦਮਲਾਣ ਕਰੋ। 

A. ਫੌਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਲਾਭ         a. ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਘਾਟ  

B. ਫੌਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਕਮੀ         b. ਿੱਧ ਤਰਲਤਾ 
 

57.  ਦਮਲਾਣ ਕਰੋ । 
A. ਵਿੱਤੀ ਪੱਟਾ                a. ਸੂੰ ਪ੍ਤੀ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਜੋਦਖਮ ਪੱ੍ਟਾਦਾਤਾ ਚੁੱ ਕਦਾ ਹੈ।  
B. ਓਪ੍ਰੇਦਟੂੰ ਗ ਪੱ੍ਟਾ          b. ਸੁੰ ਪਤੀ ਸੁੰ ਬੁੰ ਧੀ ਜੋਵਖਮ ਪੱਟਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਚੱੁਕਦਾ ਹੈ। 

 
58. ਦਮਲਾਣ ਕਰੋ 

A. ਪੂਰਨ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਕਰਜ਼ ੇ      a. ਸਦਕਉਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱ ਲ ਕਰ਼ੇਿ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 
B. ਅੂੰ ਦਸ਼ਕ ਸੁਰੱਦਖਅਤ ਕਰ਼ੇਿ        b. ਸਵਕਉਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱ ਲ ਕਰਜ਼ ੇਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

 
59.  ਦਮਲਾਣ ਕਰੋ  

A. ਪਰਾਥਵਮਕ ਲੋਨ                 a. ਉਦਯੋਦਗਕ ਖੇਤਰ ਨ ੂੰ  ਦਦੱਤੇ ਗਏ ਲੋਨ  
B. ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੋਨ              b. ਵਕਸਾਨਾਂ, ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਸੱਵਖਆ ਖੇਤਰ ਆਵਦ ਨੂੁੰ  ਵਦੱਤ ੇਗਏ ਲੋਨ 

 
60.  ਦਮਲਾਣ ਕਰੋ  

A. ਪਲੈਜੀ                   a. ਕਰਜਦਾਰ 

B. ਪ੍ਲੈਜਰ                  b. ਕਰਜਦਾਤਾ 
 

ਭਾਗ - II 
ਬਹੁਤ ਛੋਟ ੇਉਤੱਰ ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ 

 

61.  ਸੁਰੱਦਖਅਤ ਜਮਹਾਂ ਲੋਕਰ ਪ੍ਰ ਨੋਟ ਦਲਖ।ੋ 
62.  ਆਰਦਥਕ ਜਮਾਨਤ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 
63.  ਪੱ੍ਟਾਦਾਤਾ ਕੌਣ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ? 



64.  ਦਕਰਾਇਆ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤ ੋਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 
65.  ਕੇ ਵਾਈ ਸੀ ਦੀਆ ਂਕੋਈ ਦ ੋਦਵਸ਼ਸ਼ੇਤਾਵਾਂ ਦੱਸ ੋ। 
66.  ਮਕਾਨ ਦਵੱਤ ਦਕਸ ਨ ੂੰ  ਦਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?  
67.  ਸੁਰੱਦਖਅਤ ਕਰਜੇ ਦਕਹੜ ੇਕਰਜੇ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ? 
68.  ਆਟਮੋੇਦਟਡ ਟੈਲਰ ਮਸ਼ੀਨ ਪ੍ਰ ਨੋਟ ਦਲਖ । 
69.  ਵਪ੍ਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਕਸ ੇਇੱਕ ਸੇਵਾ ਬਾਰ ੇਦਲਖ ੋ। 

70.  ਨਾਬਾਦਲਗ ਕੋਣ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ? 
71. ਕਰਜੇ ਲਈ ਅਰਜੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 
72.  ਫੌਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੀ ਹੈ? 
73.  ਦਨਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਕੀ ਹੈ? 
74.  ਫੈਕਟਦਰੂੰਗ ਦਵੱਚ ਫੈਕਟਰ ਕੌਣ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ? 

75.  ਮੋਰਟਗੇਜ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੈ? 
76.  ਕੋਲੇਟਰਲ ਸਦਕਉਦਰਟੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 
77.  ਸਥਾਈ ਦਨਰਦੇਸ਼ ਸੁਦਵਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਕੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 
78.  ਦਮਉਚੁਅਲ ਫੂੰ ਡ ਕੀ ਹੈ? 
79.  ਇੂੰਡੈਮਦਨਟੀ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਦਵੱਚ ਸ਼ਾਦਮਲ ਪ੍ਾਰਟੀਆ ਂਦੇ ਨਾਮ ਦਲਖ।ੋ 
80.  ਬੈਂਕਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤ ੇਜਾਂਦੇ ਦਕਸ ੇਵੀ ਦੋ ਦਕਸਮ ਦ ੇਕਰਦ਼ਿਆ ਂਬਾਰ ੇਦਲਖ।ੋ 

 
ਭਾਗ - III 

ਛੋਟ ੇਉਤੱਰ ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ 
 

81.  ਵਪ੍ਾਰੀ ਬੈਂਦਕੂੰ ਗ ਦੀਆ ਂਕੋਈ ਚਾਰ ਦਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾ ਦਲਖ।ੋ 

82.  ਸਥਾਈ ਦਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਰ ਲਾਭ ਦਲਖ ੋ। 
83.  ਆਟਮੋੇਦਟਡ ਟੈਲਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। 
84.  ਦਮਉਚਲ ਫੂੰ ਡਾਂ ਦਵੱਚ ਦਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ? 
85.  ਦਕਰਾਇਆ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆ ਂਕੋਈ ਚਾਰ ਦਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਲਖ ੋ। 
86.  ਗਰੂੰਟੀ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਅਤ ੇਇੂੰਡੈਮਨੀਟੀ ਦ ੇਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਦਵੱਚ ਅੂੰਤਰ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕਰੋ। 

87.  ਘਰ ਲਈ ਦਵੱਤ ਦੀਆ ਂਕੋਈ ਚਾਰ ਦਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਲਖ।ੋ 
88.  ਸੁਰੱਦਖਅਤ ਜਮਹਾਂ ਲੋਕਰ ਗਰਾਹਕ ਲਈ ਲਾਹੇਵੂੰ ਦ ਦਕਵੇਂ ਹੈ?  
89.  ਫੌਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। 



90.  ਲੋਣ ਅਰ਼ਿੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਦਕਵੇਂ ਹੈ? 
91.  ਪੱ੍ਟ ੇਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆ ਂਕੋਈ ਚਾਰ ਦਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਲਖ ੋ। 
92.  'ਉਧਾਰ ਦੇਣਾ' ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਦਕਉਂ ਹੈ? 
93.  ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਸੁਦਵਧਾ ਪ੍ਰ ਨੋਟ ਦਲਖ।ੋ 
94.  ਪ੍ਰਾਥਦਮਕ ਸੈਕਟਰ ਕਰਜੇ ਦਕਹੜੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ?  
95.  ਕੇ ਵਾਈ ਸੀ ਦੀਆ ਂਕੋਈ ਚਾਰ ਦਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਲਖ।ੋ 

96.  ਫੌਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਲੈਣ- ਦੇਣ ਦਵੱਚ ਉਧਾਰ ਪ੍ਤੱਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਸੋ। 
97.  ਬੈਂਕ ਦ ੇਦਕਸ ੇਚਾਰ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਕਰ਼ਿਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦਵਆਦਖਆ ਕਰੋ। 
98.  ਮੁੱ ਖ ਸਦਕਉਦਰਟੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 
99.  ਗਰੂੰਟਰ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਰ ਅਦਧਕਾਰ ਦਲਖ।ੋ 

100.  ਫੈਕਟਦਰੂੰਗ ਦੀਆ ਂਕੋਈ ਚਾਰ ਦਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਲਖ ੋ। 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 



Group - Business and Commerce 
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Subject – Managerial Economics & Statistics – 215  

Class- 10+2 

 

ਭਾਗ - I 
ਬਹੁ- ਵਿਕਲਪ ਪਰਸ਼ਨ  
 

1. ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਖਾ ਜੋ ਵਪ੍ਾਰ ਦ ੇਪ੍ਰਬੂੰ ਧ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਨ ੂੰ  ……… ਕਦਹੂੰਦੇ ਹਨ । 

A.  ਪ੍ਰਬੂੰ ਧ ਲਈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ  
B.  ਪਰਬੁੰ ਧਕੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ  
C.  ਪ੍ਰਬੂੰ ਧ ਦਵੱਚ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ  
D.  ਵਪ੍ਾਰਕ ਪ੍ਰਬੂੰ ਧ  

 

2.  ਮੂੰਗ ਦਾ ਦਨਯਮ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮੂੰਗ ਦਵੱਚ ਦਕਹੜਾ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? 
A.  ਦਸੱਧਾ 
B.  ਉਲਟਾ 
C.  ਅਨੁਪ੍ਾਤਕ  

D.  ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਦਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ  
 

3.  ਜਦੋਂ ਕੁੱ ਲ ਉਪ੍ਯੋਗਤਾ ਵੱਕਰ ਦਡੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਮਾਂਤ ਉਪ੍ਯੋਗਤਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ  
A.  ਇਕਾਈ  

B.  ਵਰਣਾਤਮਕ 
C.  ਦਸਫ਼ਰ  
D.  ਧਨਾਤਮਕ   

 

4.  ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦਵਰਤੀ ਦ ੇਮਾਪ੍ ਦਕਹੜੇ ਹਨ? 

A.  ਔਸਤ  
B.  ਬਹੁਲਕ 
C.  ਮਦਧਅਕਾ 
D.  ਉਪਰਕੋਤ ਸਾਰੇ  



5.  ਸ ਚਕ ਅੂੰਕ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ  
A.  ਦਫਸ਼ਰ ਨੇ  
B.  ਵਬਸ਼ਪ ਫੱਲੀਟਿੂਡ ਨੇ  
C.  ਜੇਵੂੰ ਸ ਨੇ  

D.  ਏਜਜਵਰਥ ਨੇ   
 

6.  ਹੇਠ ਦਲਖੀਆ ਂਦਵੱਚੋਂ ਦਕਹੜੀ ਜੋੜੀ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪ੍ਨ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ?  
A. ਕਾਰ ਅਤ ੇਪੈ੍ਟਰੋਲ 

B. ਕਾਫ਼ੀ ਅਤ ੇਦੁੱ ਧ 
C. ਵਲਮਕਾ ਅਤ ੇਪਪੈਸੀ  
D.  ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਾਰੇ   

 

7.  ਉਹ ਦਵਅਕਤੀ ਦਜਹੜਾ ਆਪ੍ਣੀਆ ਂ਼ਿਰ ਰਤਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵਸਤ ਆ ਂਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨ ੂੰ  …. ਕਦਹੂੰਦੇ 

ਹਨ  
A.  ਉਪਭੋਗਤਾ         
B.  ਉਤਪ੍ਾਦਕ     
C.  ਦਨਵੇਸ਼ਕ        

D.  ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਦਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 
 

8.  ਮੱਧ ਦਵਚਲਣ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦਕਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?  
A.  ਮੱਧਮਾਨ  

B.  ਮਾਦਧਅਕ 
C.  ਬਹੁਲਕ 
D.  ਉਪਰਕੋਤ ਸਾਰੇ   

 

9.  ਸੂੰ ਦਖਆਤਮਕ ਅੂੰਕਦੜਆ ਂਦੇ ਸਮ ਹ ਨ ੂੰ  ਦਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  

A.  ਸਾਂਵਖਅਕੀ  
B.  ਅੂੰਕਦੜਆ ਂਦਾ ਸੂੰ ਕਲਨ 
C.  ਅੂੰਕਦੜਆ ਂਦਾ ਦਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ  
D.  ਅੂੰਕਦੜਆ ਂਦਾ ਸੂੰਗਰਦਹ  



 

10.  ਦੁੱ ਧ ਲਈ ਮੂੰਗ ………. ਹੈ। 
A.  ਲੋਚਦਾਰ  
B.  ਬੇਲੋਚਦਾਰ  

C.  ਘੱਟ ਲੋਚਦਾਰ  
D.  ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਦਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ  

 

11.  ਮੂੰਗ ਸ ਚੀ ਨ ੂੰ  ਰੇਖਾ ਦਚੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਉਣ ਨ ੂੰ  …….. ਕਦਹੂੰ ਦ ੇਹਨ । 

A.  ਦਵਅਕਤੀਗਤ ਮੂੰਗ  
B.  ਮੁੰਗ ਿੱਕਰ 
C.  ਬ਼ਿਾਰੀ ਮੂੰਗ  
D.  ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਦਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ  

 

12.  ਦਕਸ ੇਵਸਤ  ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦਵੱਚ ਮਨੱੁਖ ਦੀਆ ਂ਼ਿਰ ਰਤਾ ਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਣ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨ ੂੰ  ……… ਕਦਹੂੰਦ ੇਹਨ।     
A.  ਮੂੰਗ      
B. ਉਪਯੋਗਤਾ 
C.  ਲਾਭਦਾਇਕਤਾ        

D.  ਸੂੰ ਤੁਲਨ 
 

13.  ਜਦੋਂ ਦੋ ਚਰਾਂ ਦਵੱਚ ਪ੍ਦਰਵਰਤਨ ਇਕ ਹੀ ਦਦਸ਼ਾ ਵਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਦਹ- ਸੂੰਬੂੰ ਧ 
A. ਦਰਣਾਤਮਕ ਹੈ  

B. ਧਨਾਤਮਕ ਹੈ  
C. ਅਨੁਪ੍ਾਤਕ ਹੈ  
D. ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਦਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ  

 

14.  ਇੱਕ ਉੱਚ ਉਦਾਸੀਨ ਵੱਕਰ ਹੇਠਾਂ ਦਦੱਤ ੇਦਵੱਚੋਂ ਦਕਸ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? 

A.  ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਪੱ੍ਧਰ 
B.  ਸੁੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 
C.  ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪੱ੍ਧਰ 
D.  ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਉੱਚ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਪੱ੍ਧਰ 



 

15.  ਘੱਟਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਉਪ੍ਯੋਦਗਤਾ ਦੇ ਦਸਧਾਂਤ ਨ ੂੰ  …….. ਵੀ ਦਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।     
A.  ਅਦਧਕਤਮ ਸੂੰ ਤੁਸਟੀ ਦਾ ਦਨਯਮ    
B.  ਸੂੰ ਤੁਸਟੀ ਦਾ ਦਨਯਮ  

C.  ਗੋਸੇਨ ਦਾ ਪਵਹਲਾ ਵਨਯਮ        
D.  ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਦਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 

 
ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰੋ  
 

16.  ਪ੍ਰਬੂੰ ਧਕੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ………. ਦੇ ਪ੍ਰਬੂੰ ਧ ਨਾਲ ਹੈ। (ਿਪਾਰ/ ਦਵਦਗਆਪ੍ਨ ) 

17.  ਇੱਕ ਦਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਫ਼ਰਮ ਜੋ ਦਵਕਰੀ ਲਈ ਵਸਤ ਆ ਂਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਉਤਪ੍ਾਦਨ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  …………. ਦਕਹਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ।       ( ਉਤਪਾਦਕ/ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ) 

18.  ਜੇਕਰ ਪੈ੍ਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੂੰਗ ……… ਹੋਵੇਗੀ। ( ਘੱਟ /ਵੱਧ ) 

19.  ਜੋ ਆਪ੍ਣੀ ਲੋੜਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੂੰ ਦਤਮ ਵਸਤ ਆ ਂਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨ ੂੰ  ……… ਕਦਹੂੰਦ ੇਹਨ। 

(ਉਪਭੋਗਤਾ /ਉਤਪ੍ਾਦਕ) 

20.  ਉਦਾਸੀਨ ਵੱਕਰ ਦਾ ਦਸਧਾਂਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਦਹਲਾਂ ……….. ਦੁਆਰਾ ਪੇ੍ਸ਼ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਸੀ। (ਐਜਿਰਥ / ਦਫਸ਼ਰ) 

21.  ਸਾਂਦਖਅਕੀ ਨ ੂੰ  ……..….. ਅਰਥਾਂ ਦਵੱਚ ਪ੍ਦਰਭਾਦਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ( ਦੋ / ਦਤੂੰ ਨ) 

22.  ਵੱਖ- ਵੱਖ ਉਪ੍ਯੋਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੂੰਗ  ………. ਹੁੂੰ ਦੀ    ਹੈ ।( ਲੋਚਦਾਰ / ਬੇਲੋਚਦਾਰ) 

23.  ਸਾਰਨੀ ਦਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱ ਲ ਨ ੂੰ ……… ਦਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।  (ਔਸਤ / ਬਹੁਲਕ) 

24.  ਮੂੰਗ ਤਾਦਲਕਾ ਅਤ ੇਮੂੰਗ ਵੱਕਰ ……….. ਸ ਚਨਾ ਦਦੂੰ ਦ ੇਹਨ।        ( ਸਮਾਨ / ਅਸਮਾਨ) 

25.  ਚਤੁਰਥਕ ਇੱਕ ਲੜੀ ਨ ੂੰ  ……….. ਭਾਗਾਂ ਦਵੱਚ ਵੂੰ ਡਦਾ ਹੈ। ( ਚਾਰ / ਪ੍ੂੰਜ)        

26.  ਸਦਹ- ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਚਰਾਂ ਦ ੇਸੂੰਬੂੰ ਧ ਦੀ ਗਣਨਾ ………… ਹੈ। ( ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ / ਕਰਦਾ) 

27.  ………. ਦਵਧੀ ਨ ੂੰ  ਸ ਚਕਾਂਕ ਦੇ ਦਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਦਵਧੀ ਦਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ( ਪ੍ਾਸਚ ੇ/ ਵਫਸ਼ਰ) 

28.  ਹਰੇਕ ਮੂੰਗ ਵੱਕਰ ……….. ਢਲਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ( ਹੇਠਾਂ ਿੱਲ / ਉਪ੍ਰ ਵੱਲ) 

29.  ਘੱਟਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਉਪ੍ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਦਨਯਮ ………. ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧਤ ਹੈ ।  ( ਉਪਭੋਗ / ਉਤਪ੍ਾਦਨ) 

30.  ਕੀਮਤ ਦਵੱਚ ਪ੍ਦਰਵਰਤਨ ਹੋਣ ਤੇ ਜੇ ਮੂੰਗ ਦਵੱਚ ਪ੍ਦਰਵਰਤਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂੰਗ ………… ਹੈ । ( ਪੂਰਨ ਲੋਚਦਾਰ / ਪ੍ ਰਨ 
ਬੇਲੋਚਦਾਰ) 

 
 



ਸਹੀ / ਗਲਤ 
 

31.  ਸਾਂਦਖਅਕੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਸ ਦਵਦਗਆਨ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਸੂੰ ਦਖਆਤਮਕ ਸ ਚਨਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । (ਸਹੀ / ਗਲਤ) 

32.  ਤੁਸ਼ਟੀਗਣੁ ਦਕਸ ੇਵਸਤ  ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦਕਸ ੇਲੋੜ ਨ ੂੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ । ( ਸਹੀ / ਗਲਤ) 

33.  ਪ੍ਰਬੂੰ ਧਕੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਸਮ ਹਵਾਦੀ ਅਤੇ ਦਵਅਕਤੀਵਾਦੀ ਦੋਨੋਂ  ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ। (ਸਹੀ / ਗਲਤ)  

34.  ਜਦੋਂ ਸੀਮਾਂਤ ਉਪ੍ਯੋਗਤਾ ਦਸਫ਼ਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱ ਲ ਉਪ੍ਯੋਗਤਾ ਉੱਚਤਮ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈl (ਸਹੀ / ਗਲਤ)  

35.  ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪ੍ਨ ਵਸਤ ਆ ਂਦੀ ਮੂੰਗ ਬੇਲੋਚਦਾਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ( ਸਹੀ / ਗਲਤ)  

36.  ਸ ਚਕਾਂਕ ਰਾਹੀਂ ਕੀਮਤ ਪ੍ਧੱਰ ਦਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਦਰਵਰਤਨ ਨ ੂੰ  ਮਾਦਪ੍ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ( ਸਹੀ / ਗਲਤ) 

37.  ਕਾਰਲ ਪ੍ੀਅਰਸਨ ਸਦਹ -ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਗੁਣਾਂਕ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਦਵਧੀ ਹੈ। ( ਸਹੀ / ਗਲਤ) 

38.  ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਚੌਣ ਦਵੱਚ ਸਾਂਦਖਅਕੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਭ ਦਮਕਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ । ( ਸਹੀ / ਗਲਤ) 

39.  ਉਦਾਸੀਨ ਵੱਕਰ ਪ੍ਰ ਸਦਥਤ ਹਰੇਕ ਦਬੂੰ ਦ  ਦੋ ਵਸਤ ਆ ਂਦੇ ਅਦਜਹੇ ਸੂੰਯੋਗਾ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਜਸ ਨਾਲ ਦਕਸ ੇਉਪ੍ਭੋਗਤਾ ਨ ੂੰ  ਸਮਾਨ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ( ਸਹੀ  / ਗਲਤ)   

40.  ਮੂੰਗ ਵੱਕਰ ਦੀ ਢਲਾਣ ਧਨਾਤਮਕ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ । ( ਸਹੀ / ਗਲਤ) 

41.  ਦ ੋਜਾਂ ਦੋ ਤ ੋਵੱਧ ਸਮ ਹਾਂ ਅਤ ੇਲੜੀਆ ਂਦਵੱਚ ਦਨਸ਼ਦਚਤ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਨ ੂੰ  ਸਦਹ - ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਕਦਹੂੰਦੇ ਹਨ। ( ਸਹੀ / ਗਲਤ) 

42.  ਉਦਾਸੀਨ ਵੱਕਰ ਦਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀਆ ਂਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪ੍ਭੋਗਤਾ ਦਵਵੇਕਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ( ਸਹੀ / ਗਲਤ) 

43.  ਅਪ੍ਦਕਰਣ ਦ ੇਮਾਪ੍ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੜੀ ਦ ੇਮੱਧ ਤੋਂ, ਮਦਾਂ ਦੇ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਮੁਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਦ ਰੀ ਦਗਆਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ( ਸਹੀ / ਗਲਤ) 

44.  ਮੱਦਧਕਾ ਇੱਕ ਲੜੀ ਨ ੂੰ  ਚਾਰ ਭਾਗਾਂ ਦਵੱਚ ਵੂੰ ਡਦੀ ਹੈ। ( ਸਹੀ / ਗਲਤ)  

45.  ਜੇਕਰ ਪੈ੍ਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੂੰਗ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ( ਸਹੀ / ਗਲਤ) 
 
ਸਹੀ ਵਮਲਾਣ ਕਰ ੋ। 

 
46.  ਦਮਲਾਣ ਕਰੋ । 

A. ਚਾਹ ਅਤ ੇਕਾਫੀ                    a.  ਪ੍ ਰਕ ਵਸਤ ਆ ਂ 
B. ਕਾਰ ਅਤੇ ਪੈ੍ਟਰੋਲ                  b. ਪਰਤੀਸਥਾਪਨ ਿਸਤੂਆਂ 

 

47.  ਦਮਲਾਣ ਕਰੋ। 
A. ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੁੰਗ                a. ਲੋਚਦਾਰ 
B. ਦਵਲਾਸਤਾ ਦੀਆ ਂਵਸਤ ਆ ਂਦੀ ਮੂੰਗ       b. ਬੇਲੋਚਦਾਰ 
 



48.  ਦਮਲਾਣ ਕਰੋ । 
A. ਵਗਫ਼ਨ ਿਸਤੂਆਂ               a. ਧਨਾਤਮਕ ਕੀਮਤ ਪਰਭਾਿ   
B. ਸਾਧਾਰਣ ਵਸਤ ਆ ਂ             b. ਦਰਣਾਤਮਕ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਭਾਵ  

 
49.  ਦਮਲਾਣ ਕਰੋ  

A. ਚਤੁਰਥਕ                  a. ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਲੜੀ ਨ ੂੰ  ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦਵੱਚ ਵੂੰ ਦਡਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

B. ਮਦਧਅਕਾ                   b. ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਲੜੀ ਨੂੁੰ  ਚਾਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਿੁੰ ਵਡਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

50.  ਦਮਲਾਣ ਕਰੋ । 
A. ਜਦ ਸੀਮਾਂਤ ਉਪਯੋਗਤਾ ਵਸਫਰ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ     a. ਕੁੱ ਲ ਉਪ੍ਯੋਗਤਾ ਘਟੱਦੀ ਦਰ ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ । 
B. ਜਦ ਸੀਮਾਂਤ ਉਪ੍ਯੋਗਤਾ ਘੱਟਦੀ ਹੈ            b. ਕੁੱ ਲ ਉਪਯੋਗਤਾ ਅਵਧਕਤਮ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

 
51.  ਦਮਲਾਣ ਕਰੋ। 

A. ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ                        a. ਆਰਦਥਕ ਦਸਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
B. ਪ੍ਰਬੂੰ ਧਕੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ                b. ਵਸਰਫ ਵਸਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

 
52.  ਦਮਲਾਣ ਕਰੋ । 

A. ਪੂਰਨ ਲੋਚਦਾਰ ਮੁੰਗ       a. ਜਦ ਕੀਮਤ ਦਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਤ ੇਮੂੰਗ ਦਵੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ। 
B. ਪ੍ ਰਨ ਬੇਲੋਚਦਾਰ ਮੂੰਗ      b. ਜਦ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁੰਗ ਵਿੱਚ ਅਨੁੰ ਤ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

 
53.  ਦਮਲਾਣ ਕਰੋ । 

A. ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਮਾਪ         a. ਬਹੁਲਕ  

B. ਅਦਪ੍ਕਰਣ ਦਾ ਮਾਪ੍                 b. ਪ੍ਰਮਾਪ੍ ਦਵਚਲਨ  
 

54.  ਦਮਲਾਣ ਕਰੋ। 
A. ਜੇਕਰ r = +1                 a. ਦਰਣਾਤਮਕ ਸਦਹ- ਸੂੰਬੂੰ ਧ  
B.  ਜੇਕਰ r = -1                 b. ਧਨਾਤਮਕ ਸਵਹ- ਸੁੰ ਬੁੰ ਧ  

 
 
 



55.  ਦਮਲਾਣ ਕਰੋ । 
A. ∑P0                  a. ਚਾਲ  ਸਾਲ ਦੀਆ ਂਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਜੋੜ  
B. ∑P1                   b. ਆਧਾਰ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਜੋੜ  

 
56.  ਦਮਲਾਣ ਕਰੋ । 

A. ਉੱਚਾ ਉਦਾਸੀਨ ਿੱਕਰ             a. ਸੁੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਨੂੁੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ।  

B. ਹੇਠਲਾ ਉਦਾਸੀਨ ਵੱਕਰ            b. ਘੱਟ ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
 

57.  ਦਮਲਾਣ ਕਰੋ । 
A. ਸਾਂਵਖਅਕੀ ਦਾ ਕੁੰ ਮ             a. ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱ੍ਖ ਨ ੂੰ  ਅਣਦਡੱਠ ਕਰਨਾ। 
B. ਸਾਂਦਖਅਕੀ ਦੀ ਕਮੀ             b. ਤੱਥਾਂ ਨੂੁੰ  ਸੁੰ ਵਖਆਿਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਗਟ ਕਰਨਾ। 

 
58.  ਦਮਲਾਣ ਕਰੋ। 

A. ਮੁੰਗ ਦਾ ਵਨਯਮ          a. ਕੀਮਤ ਅਤ ੇਮੂੰਗ ਦਵੱਚ ਦਸੱਧਾ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਹੈ।   
B. ਮੂੰਗ ਦਾ ਅਪ੍ਵਾਦ        b. ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮੁੰਗ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਸੁੰ ਬੁੰ ਧ ਹੈ। 

 
59.  ਦਮਲਾਣ ਕਰੋ । 

A.  ਗਵਣਤਕ ਔਸਤ                        a. Z 
B.  ਬਹ ਲਕ                                 b. X̅ 

 
60.  ਦਮਲਾਣ ਕਰੋ । 

A. ਸਮ- ਸੀਮਾਂਤ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਨਯਮ          a. ਗੋਸੇਨ ਦਾ ਪ੍ਦਹਲਾ ਦਨਯਮ  

B. ਘਟੱਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਉਪ੍ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਦਨਯਮ         b. ਗੋਸੇਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਨਯਮ  
 

ਭਾਗ - II 
 
ਬਹੁਤ ਛੋਟ ੇਉਤੱਰ ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ  

 
61.  ਉਦਾਸੀਨ ਵੱਕਰ ਕੀ ਹੈ? 
62.  ਘੱਟਦ ੇਸੀਮਾਂਤ ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਦੇ ਦਨਯਮ ਦੀ ਦਵਆਦਖਆ ਕਰੋ। 



63.  ਮੂੰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੋਚ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 
64.  ਪ੍ਰਬੂੰ ਧਕੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੀ ਹੈ? 
65.  ਮੂੰਗ ਦੇ ਦਨਯਮ ਦੀ ਦਵਆਦਖਆ ਕਰੋ। 
66.  ਸ ਚਕਾਂਕ ਦੇ ਦਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਵਦਧਆ ਂਦਕਹੜੀਆ ਂਹਨ? 
67.  ਧਨਾਤਮਕ ਸਦਹ- ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 
68.  ਸਾਂਦਖਅਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

69.  ਮੂੰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੋਚ ਨ ੂੰ  ਮਾਪ੍ਣ ਦੀਆ ਂਦਵਦਧਆ ਂਦ ੇਨਾਮ ਦਲਖ।ੋ   
70.  ਅਦਪ੍ਕਰਣ ਦ ੇਮੁੱ ਖ ਮਾਪ੍ ਦਕਹੜੇ ਹਨ? 
71.  ਉਦਾਸੀਨ ਵੱਕਰ ਦਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀਆ ਂਕੋਈ ਦੋ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਲਖ।ੋ 
72.  ਪ੍ਰਬੂੰ ਧਕੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦ ੇਸੁਭਾਅ ਬਾਰ ੇਦਲਖ।ੋ 
73.  ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪ੍ਨ ਵਸਤ ਆ ਂਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

74.  ਸਾਂਦਖਅਕੀ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਮੁੱ ਖ ਕੂੰ ਮ ਦਲਖ।ੋ 
75.  ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦਵਰਤੀ ਦੇ ਮਾਪ੍ ਦਕਹੜੇ ਹਨ? 
76.  ਉਪ੍ਭੋਗਤਾ ਸੂੰ ਤੁਲਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 
77.  ਹੇਠਾਂ ਦਲਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਦਵਸਥਾਰ (Range) ਦਗਆਤ ਕਰੋ। 

ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੱਦ   -  50 
ਸੱਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਮੱਦ   -  15 

78.  ਜੇਕਰ Q1 = 6 ;  Q3= 12 ਹੋਣ ਤਾਂ ਚਤੁਰਥਕ ਦਵਚਲਨ (Quartile deviation) ਦਗਆਤ ਕਰੋ। 
79.  ਹੇਠ ਦਲਖ ੇਅੂੰਕਦੜਆ ਂਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਹੁਲਕ ( Mode) ਦਗਆਤ ਕਰੋ। 

 

ਮ਼ਿਦ ਰੀ:   25   50   75   80   85    90 

ਮ਼ਿਦ ਰਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਦਖਆ:    5   6  11   3   2    1 

 
80.  ਹੇਠਾਂ ਦਲਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲਾਸਪ੍ੀਅਰ ਦਵਧੀ ਰਾਹੀਂ ਸ ਚਕਾਂਕ ਦਗਆਤ ਕਰੋ। 

 ∑ p1q0   = 235 
 ∑ p0q0   = 187 
 
 
 



ਭਾਗ - III 
     ਛੋਟੇ ਉਤੱਰ ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ  
 

81.  ਮੂੰਗ ਦੇ ਦਨਯਮ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਰ ਅਪ੍ਵਾਦ ਦਲਖ।ੋ 
82.  ਘੱਟਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਉਪ੍ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਦਨਯਮ ਦੀਆ ਂਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਲਖ।ੋ 
83.  ਪ੍ਰਬੂੰ ਧਕੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦ ੇਸੁਭਾਅ ਦੀ ਸੂੰ ਖੇਪ੍ ਦਵੱਚ ਦਵਆਦਖਆ ਕਰੋ। 

84.  ਸਾਂਦਖਅਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਬਾਰ ੇਚਰਚਾ ਕਰੋ। 
85.  ਉਦਾਸੀਨ ਵੱਕਰ ਦੀਆ ਂਕੋਈ ਚਾਰ ਦਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਲਖ।ੋ 
86.  ਮੂੰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੋਚ ਨ ੂੰ  ਮਾਪ੍ਣ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਖਰਚ ਦਵਧੀ ਕੀ ਹੈ? 
87.  ਸਮ- ਸੀਮਾਂਤ ਉਪ੍ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਦਨਯਮ ਦੀ ਦਵਆਦਖਆ ਕਰੋ। 
88.  ਮੂੰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੋਚ ਨ ੂੰ  ਦਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਦਕਹੜ ੇਹਨ? 

89.  ਸਦਹ- ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 
90.  ਸ ਚਕਾਂਕ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਰ ਲਾਭ ਦਲਖ ੋ। 
91.  ਮਾਦਧਆ ਦਵਚਲਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 
92.  ਪ੍ਰਬੂੰ ਧਕੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦ ੇਖੇਤਰ ਬਾਰ ੇਚਰਚਾ ਕਰੋ। 
93.  ਮੂੰਗ ਦੇ ਦਵਸਥਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 
94.  ਉਦਾਸੀਨ ਵੱਕਰ ਦਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀਆ ਂਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ? 

95.  ਸਾਂਦਖਅਕੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਲਖ।ੋ 
96.  ਪ੍ ਰਨ ਲੋਚਦਾਰ ਮੂੰਗ ਤੋ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 
97.  ਹੇਠਾਂ ਦਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮ- ਨੂੰ ਬਰ ਸਦਹ- ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਗੁਣਾਂਕ (Rank Correlation Coefficient) ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ। 

N = 10 ,  ∑D² = 86 
98.  ਹੇਠ ਦਲਖ ੇਅੂੰਕਦੜਆ ਂਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 2015 ਨ ੂੰ  ਆਧਾਰ ਸਾਲ ਮੂੰ ਨ ਕੇ ਸਰਲ ਸਮ ਹੀਕਰਨ ਦਵਧੀ ( Simple aggregative 

method) ਰਾਹੀਂ 2018 ਦ ੇਸ ਚਕ ਅੂੰਕ ਦਗਆਤ ਕਰੋ। 
 

ਵਸਤ ਆ ਂ A B C 

ਸਾਲ 2015 ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ 60 50 10 

ਸਾਲ 2018 ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ 90 70 20 

 
 



99.  ਦੱਸ ਦਵਦਦਆਰਥੀਆ ਂਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜੇਬ ਖ਼ਰਚਾ ਹੇਠਾਂ ਦਲਦਖਆ ਂਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਵਧੀ ਰਾਹੀਂ ਅੂੰਕ ਗਦਣਤੀ ਮਾਦਧਆ (arithmetic 
mean) ਦਗਆਤ ਕਰੋ। 

 

15 20 30 22 25 18 40 50 55 65 

 
100.  ਹੇਠਾਂ ਦਦੱਤ ੇਅੂੰਕਦੜਆ ਂਤੋਂ ਦਵਸਥਾਰ (Range) ਦਗਆਤ ਕਰੋ। 

 

ਦਵਦਦਆਰਥੀਆ ਂਦਆੁਰਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਅੂੰਕ 25 30 45 65 95 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 



Group - Business and Commerce 

Trade - Banking & Financial Services 

Subject - Introduction to Computer Applications - 217 

Class- 10+2 

 

ਭਾਗ - I 
 

      ਬਹ-ੁਵਿਕਲਪ ਪਰਸ਼ਨ 
 

1. PC ਦਾ ਪ੍ ਰਾ ਨਾਮ ਹੈ  

A. ਪੋ੍ਰਟੇਬਲ ਕੂੰ ਦਪ੍ਊਟਰ  
B. ਪਰਸਨਲ ਕੁੰ ਵਪਊਟਰ  
C. ਪ੍ਰਾਈਵਟੇ ਕੂੰ ਦਪ੍ਊਟਰ  
D. ਦਪ੍ਕਚਰ ਕੂੰ ਦਪ੍ਊਟਰ  

 

2. ਈ- ਵਣਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਵੱਚ ਸ਼ਾਦਮਲ ਹੈ  
A. ਈ- ਬੈਂਦਕੂੰ ਗ  
B. ਈ- ਮਾਰਕੀਦਟੂੰ ਗ  
C. ਈ- ਭੁਗਤਾਨ  
D. ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ  

 
3. ਈ-ਭੁਗਤਾਨ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਵੀ ਦਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  

A. ਇਲੈਕਟਰਾਦਨਕ ਭੁਗਤਾਨ  
B. ਇੂੰਟਰਨ ੈੱਟ ਭੁਗਤਾਨ 
C. ਵੈੈੱਬ ਭੁਗਤਾਨ  
D. ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ   

 
4. ਈ ਮਾਰਕੀਦਟੂੰ ਗ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ  

A. ਸਮਾਂ  
B. ਪੈ੍ਸਾ 
C. ਊਰਜਾ 

D. ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ   
 



5. ਇੂੰਟਰਨ ੈੱਟ ਸੁਦਵਧਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਦੱਦਤਆ ਂਦਵੱਚੋਂ ਦਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪ੍ੈਂਦੀ? 
A. ਕੂੰ ਦਪ੍ਊਟਰ  
B. ਦਵੂੰ ਡ ੋਇੂੰਟਰਫੇਸ 
C. ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. 
D. ਇੂੰਟਰਨ ੈੱਟ ਸਹੁਲਤ 

 

6. ਈ-ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਲਦਖਆ ਂਦਵੱਚੋਂ ਦਕਹੜ ੇਤੱਤ ਦੀ ਼ਿਰ ਰਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ? 
A. ਪ੍ਰਯੋਗਕਰਤਾ                              
B. ਵੈਬਸਾਇਟ 
C. ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਉੱਦਚਤ ਮਾਦਧਅਮ              
D. ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ  

 
7. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਦਡਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ  

A. ਮਾਲਕ ਦੇ ਪੈ੍ਸ ੇਦੀ  
B. ਆਪ੍ਣ ੇਪੈ੍ਸ ੇਦੀ 
C. ਉਸ ਸੁੰ ਸਥਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਜਸਨੇ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ  
D. ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਾਰੇ  

 
8. ਕੋਈ ਦਨਵੇਸ਼ਕਰਤਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਕੂੰ ਨੇ ਦਡਪ੍ਾਦ਼ਿਟਰੀ ਖਾਤ ੇਖੋਲਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

A. ਦਸਰਫ ਇੱਕ   
B. ਦਸਰਫ ਦੋ     
C. ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਜੁੰ ਨੇ ਮਰਜ਼ੀ    

D. ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਦਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ  
 

9. ਇਲੈਕਟਰਾਦਨਕ ਦਬ਼ਿਨਸ ਨਾਲ ਪ੍ਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ? 
A. ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਿੱਧਦੀ ਹੈ  
B. ਪ੍ਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ  

C. ਪ੍ਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪ੍ੈਂਦਾ  
D. ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਦਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ  
 



10. ਭਾਰਤ ਦਵੱਚ ਭਦਵੱਖ ਦਵੱਚ ਈ-ਵਣਜ ਦ ੇਦਵਕਾਸ ਲਈ ਦਕਹੜੇ ਮੌਕ ੇਉਪ੍ਲੱਬਧ ਹਨ? 
A. ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਮਾਦਹਰਾਂ ਦੀ ਉਪ੍ਲੱਬਧਤਾ 
B. ਆਈ ਟੀ ਦਾ ਤੇ਼ਿ ਦਵਕਾਸ  
C. ਆਨ-ਲਾਈਨ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 
D. ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ   

 

11. ਕੂੰ ਦਪ੍ਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਕਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? 
A. ਘਰਾਂ ਦਵੱਚ  
B. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਵੱਚ  
C. ਚਲਦ ੇਵਾਹਨ ਦਵੱਚ  
D. ਹਰ ਜਗਹਾ  

 
12. ਹੇਠਾਂ ਦਦੱਦਤਆ ਂਦਵੱਚੋਂ ਦਕਹੜਾ ਈ- ਵਣਜ ਦਾ ਮਾਡਲ ਨਹੀ ਹੈ? 

A. ਡੀ ਟ ੂਸੀ (D2C) 
B. ਬੀ ਟ  ਬੀ (B2B) 
C. ਸੀ ਟ  ਸੀ (C2C) 
D. ਬੀ ਟ  ਸੀ (B2C) 

 
13. ਆਨ- ਲਾਈਨ ਟਰੇਦਡੂੰ ਗ ਦਵੱਚ …………. ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਵਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

A. ਵਸਤ ਆ ਂ 
B. ਸ਼ੇਅਰਾ   
C. ਸੇਵਾਵਾਂ 

D. ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਦਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ  
 

14. ਈ-ਬੈਂਦਕੂੰ ਗ ਸੇਵਾ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ 
A. ਛੁੱ ਟੀਆ ਂਦੌਰਾਨ 
B. ਵਦਨ ਵਿੱਚ 24 ਘੁੰ ਟ ੇ

C. ਕੂੰ ਮਕਾਜੀ ਦਦਨਾਂ ਤੇ 
D. ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਦਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 
 



15. ਹੇਠਾਂ ਦਦੱਦਤਆ ਂਦਵੱਚੋਂ ਦਕਹੜਾ ਈ- ਮਾਰਕੀਦਟੂੰ ਗ ਦਾ 'ਪ੍ੀ' ਨਹੀਂ ਹੈ? 
A. ਵਸਤ   
B. ਉਤਪਾਦਕ 
C. ਜਗਹਾ  
D. ਕੀਮਤ  

 

ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰੋ । 
 

16. ਇੂੰਟਰਨ ੈੱਟ ਨੇ ……….. ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪ੍ਸ ਦਵੱਚ ਜੋਦੜਆ ਹੈ ।   ( ਦੇਸ਼ / ਸੁੰ ਸਾਰ) 
17. ਈ- ਵਣਜ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ……… ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ । ( ਘੱਟ / ਵੱਧ) 
18. ਇੂੰਟਰਨ ੈੱਟ ਬੈਂਦਕੂੰ ਗ ਬਹੁਤ ……….. ਤਕਨੀਕ ਹੈ। (ਸਸਤੀ/ਮਦਹੂੰਗੀ)  

19. ਈ-ਵਣਜ ਦ ੇਪ੍ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਵੱਚ ਨੌਕਰੀਆ ਂਦੇ ਮੌਕ ੇ………… ਹੋਏ ਹਨ । (ਘੱਟ/ਿੱਧ)  
20. ਈ-ਟਰੇਦਡੂੰ ਗ ਨੇ ਤਰਲਤਾ ਨ ੂੰ  ……….ਹੈ ।  ( ਿਧਾਇਆ / ਘਟਾਇਆ) 
21. ਈ- ਦਬ਼ਿਨਸ ਦੀ …………. ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਹੈ । (ਰਾਸ਼ਟਰੀ/ ਸੁੰ ਸਾਰਕ) 
22. ਏ ਟੀ ਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ………. ਹੈ ।(ਸੌਖੀ/ਔਖੀ) 
23. ਦਪ੍ਰੂੰ ਟਰ ਇੱਕ ……….. ਯੂੰ ਤਰ ਹੈ। ( ਇੂੰਨਪ੍ੁੱ ਟ / ਆਊਟਪੁੱ ਟ) 
24. ਈ- ਮਾਰਕੀਦਟੂੰ ਗ ਨੇ ਲਾਗਤ ਨ ੂੰ  ………… ਹੈ। ( ਵਧਾਇਆ / ਘਟਾਇਆ ) 

25. ਈ- ਵਣਜ ਇਕ ਅਦਜਹੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜੋ ਦਕ ……….. ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ( 24 ਘੁੰ ਟ ੇ/ ਕੂੰ ਮ ਦੇ ਘੂੰਟ)ੇ 
26. ਦਡਜੀਟਲ ਦਸਗਨਲ ਨ ੂੰ  ਐਨਾਲੋਗ ਦਸਗਨਲ ਦਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਕਰਆ ਨ ੂੰ  ………… ਕਦਹੂੰਦੇ ਹਨ। (ਮਾਡੂਲੇਸ਼ਨ/ 

ਡੀਮਾਡ ਲੇਸ਼ਨ) 
27. ਰੈਮ ਇੱਕ …………. ਮੈਮਰੀ ਹੈ। ( ਿੋਲੇਟਾਇਲ / ਨਾਨ- ਵੋਲੇਟਾਇਲ) 
28. ਈ- ਬੈਂਦਕੂੰ ਗ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ……….. ਹੈ। ( ਸੀਮਤ / ਵਿਸ਼ਾਲ) 

29. ਈ- ਮਾਰਕੀਦਟੂੰ ਗ ………… ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਚੇ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ( ਸ਼ੇਅਰਾ / ਿਸਤੂਆਂ) 
30. ਈ- ਬੈਂਦਕੂੰ ਗ ਦਵੱਚ ਸਾਰਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ………….. ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ । ( ਹੱਥ ਨਾਲ  / ਇਲੈਕਟਰਾਵਨਕਲੀ) 

 
ਸਹੀ / ਗਲਤ 
 

31. ਈ- ਵਣਜ ਵਸਤ ਆ ਂਦੀ ਇੂੰਟਰਨ ੈੱਟ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਅਤ ੇਵੇਚ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ।(ਸਹੀ / ਗਲਤ) 
32. ਈ-ਟਰੇਦਡੂੰ ਗ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈ ਦਜਹੜੀ ਦਕ ਪ੍ਰਤੀਭ ਤੀਆ ਂਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਚੇ ਲਈ ਇੂੰਟਰਨ ੈੱਟ ਤ ੇਦਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਸਹੀ / ਗਲਤ)  
33. ਇੂੰਟਰਨ ੈੱਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣ ੇਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ । ( ਸਹੀ / ਗਲਤ) 



34. ਈ- ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਣਾਲੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਬੱਲਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਂ । (ਸਹੀ / ਗਲਤ) 
35. ਕੂੰ ਦਪ੍ਊਟਰ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ( ਸਹੀ / ਗਲਤ) 
36. ਈ- ਬੈਂਦਕੂੰ ਗ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਦਵਸ਼ਾਲ ਹੈ। ( ਸਹੀ / ਗਲਤ) 
37. ਈ - ਮਾਰਕੀਦਟੂੰ ਗ ਗਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ( ਸਹੀ / ਗਲਤ) 
38. ਭਾਰਤ ਦਵੱਚ ਈ- ਵਣਜ ਦੇ ਦਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕ ੇਵੱਧੇ ਹਨ। ( ਸਹੀ / ਗਲਤ) 
39. ਈ- ਦਬ਼ਿਨਸ ਸੁਦਵਧਾ ਕੇਵਲ ਕੂੰ ਮ ਦ ੇਘੂੰ ਦਟਆ ਂਦਵੱਚ ਹੀ ਉਪ੍ਲੱਬਧ ਹੈ । ( ਸਹੀ / ਗਲਤ) 

40. ਕੀ - ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਆਊਟਪ੍ੁੱ ਟ ਯੂੰਤਰ ਹੈ । ( ਸਹੀ / ਗਲਤ) 
41. ਈ- ਮੇਲ ਦਾ ਅਰਥ 'ਇਲੈਕਟਰਾਦਨਕ ਮੇਲ' ਹੈ । ( ਸਹੀ / ਗਲਤ) 
42. ਈ - ਵਣਜ ਵਸਤ ਆ ਂਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੇਚ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧਤ ਹੈ । ( ਸਹੀ / ਗਲਤ) 
43. ਡੈਦਬਟ ਕਾਰਡ ਨ ੂੰ  ਏ ਟੀ ਐਮ ਕਾਰਡ ਵੀ ਦਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ( ਸਹੀ  / ਗਲਤ) 
44. ਈ- ਮਾਰਕੀਦਟੂੰ ਗ  ਦਵੱਚ ਉਤਪ੍ਾਦਕ ਅਤ ੇਉਪ੍ਭੋਗਤਾ ਦਵੱਚ ਦਸੱਧਾ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ । ( ਸਹੀ / ਗਲਤ) 

45. ਈ- ਟਰੇਦਡੂੰ ਗ ਦਵੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਾਗਜੀ ਰ ਪ੍ ਦਵੱਚ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ । ( ਸਹੀ / ਗਲਤ)  
 

ਸਹੀ ਵਮਲਾਣ ਕਰ ੋ। 
 
46. ਦਮਲਾਣ  ਕਰੋ । 

A. ਇਨਪੁਟ ਯੁੰ ਤਰ                                  a. ਮਾਨੀਟਰ 

B. ਆਊਟਪ੍ੁਟ ਯੂੰਤਰ                                b. ਕੀ-ਬੋਰਡ 
 

47. ਦਮਲਾਣ ਕਰੋ। 
A. ਪਰੁੰ ਪਰਾਗਤ ਬੈਂਵਕੁੰ ਗ ਵਿੱਚ                a. ਦਨੈੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ।   
B. ਈ-ਬੈਂਦਕੂੰ ਗ ਦਵੱਚ                            b. ਵਨੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਂਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । 

 
48. ਦਮਲਾਣ ਕਰੋ । 

A. ਈ-ਟਰੇਵਡੁੰ ਗ                  a. ਵਸਤ ਆ ਂਅਤ ੇਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤ ੇਵੇਚ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।  
B. ਈ-ਮਾਰਕੀਦਟੂੰ ਗ               b. ਪਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤ ੇਿੇਚ ਨਾਲ ਸੁੰ ਬੁੰ ਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ । 

 

49. ਦਮਲਾਣ ਕਰੋ । 
A. ਰੈਮ                      a. ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ  
B. ਰੋਮ                      b. ਰੈਂਡਮ ਅਕਸੈਸ ਮੈਮਰੀ  



 
50. ਦਮਲਾਣ ਕਰੋ । 

A. ਬੀ ਟ ੂਸੀ                 a. ਿਪਾਰ ਤੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ 
B. ਬੀ ਟ  ਬੀ                 b. ਵਪ੍ਾਰ ਤੋਂ ਵਪ੍ਾਰ 

 
51. ਦਮਲਾਣ ਕਰੋ । 

A. ਈ- ਵਬਜ਼ਨਸ          a. ਸੀਦਮਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ਾਦਮਲ ਹੈ।  

B. ਈ- ਵਣਜ              b. ਅਸੀਵਮਤ ਲੈਣ- ਦੇਣ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੈ। 

 
52. ਦਮਲਾਣ ਕਰੋ  

A. ਮਾਡੂਲੇਸ਼ਨ          a.  ਵਡਜੀਟਲ ਵਸਗਨਲ ਨੂੁੰ  ਐਨਾਲੋਗ ਵਸਗਨਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਵਕਰਆ। 
B. ਡੀਮਾਡ ਲੈਸ਼ਨ        b. ਐਨਾਲੋਗ ਦਸਗਨਲ ਨ ੂੰ  ਦਡਜੀਟਲ ਦਸਗਨਲ ਦਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਕਰਆ। 

 

53. ਦਮਲਾਣ ਕਰੋ । 

A. ਪਵਹਲੀ ਪੀੜੀ ਦੇ ਕੁੰ ਵਪਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚ        a. ਟਰਾਂਦਜਸਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਸੀ। 

B. ਦ ਜੀ ਪ੍ੀੜਹੀ ਦੇ ਕੂੰ ਦਪ੍ਊਟਰਾਂ ਦਵੱਚ             b. ਿੈਕਯੂਮ ਨਲੀਆਂ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। 

 
54.  ਦਮਲਾਣ ਕਰੋ । 

A. ਡੈਵਬਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਿਰਤੋਂ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ        a. ਉਸ ਸੂੰ ਸਥਾ ਦ ੇਪੈ੍ਸ ੇਦੀ ਦਜਸਨੇ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
B. ਕਰੈਦਡਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤੋਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ        b. ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ।  

 

55. ਦਮਲਾਣ ਕਰੋ । 
A. ਈ- ਟਰੇਵਡੁੰ ਗ                  a. ਪ੍ਰਤੀਭ ਤੀਆ ਂਭੌਦਤਕ ਰ ਪ੍ ਦਵੱਚ ਸ਼ਾਦਮਲ ਹੈ । 
B. ਪ੍ਰੂੰਪ੍ਰਾਗਤ ਟਰੇਦਡੂੰ ਗ         b. ਪਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਇਲੈਕਟਰਾਵਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੈ । 

 
56. ਦਮਲਾਣ ਕਰੋ । 

A. ਈ- ਮਾਰਕੀਵਟੁੰ ਗ                       a. ਿੱਧ ਤਰਲਤਾ 
B. ਪ੍ਰੂੰਪ੍ਰਾਗਤ ਮਾਰਕੀਦਟੂੰ ਗ              b. ਘੱਟ ਤਰਲਤਾ  

 
 



57. ਦਮਲਾਣ ਕਰੋ । 

A. ਡੈਵਬਟ ਕਾਰਡ             a. ਬਾਅਦ ਦਵੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। 

B. ਕਰੈਦਡਟ ਕਾਰਡ            b. ਤਰੁੁੰ ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰਣਾਲੀ। 

 
58. ਦਮਲਾਣ ਕਰੋ । 

A. ਪਰੁੰ ਪਰਾਗਤ ਮਾਰਕੀਵਟੁੰ ਗ        a. ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਅਵਹਮ ਭੂਵਮਕਾ ਹੈ। 

B. ਈ- ਮਾਰਕੀਦਟੂੰ ਗ                   b. ਦਵਚਲੇੋ ਦੀ ਕੋਈ ਼ਿਰ ਰਤ ਨਹੀਂ।  

  
59. ਦਮਲਾਣ ਕਰੋ। 

A. ਈ- ਿਣਜ ਦਾ ਲਾਭ             a. ਮਦਹੂੰਗਾ 

B. ਈ- ਵਣਜ  ਦੀ ਘਾਟ             b. ਘੱਟ ਕਾਗਜੀ ਕੁੰ ਮਕਾਰ  
 

60. ਦਮਲਾਣ ਕਰੋ । 
A. ਰੋਮ                    a. ਵੋਲੇਟਾਇਲ ਮੈਮਰੀ  
B. ਰੈਮ                    b. ਨਾਨ- ਿੋਲੇਟਾਇਲ ਮੈਮਰੀ  

ਭਾਗ - II 

ਬਹੁਤ ਛੋਟ ੇਉਤੱਰ ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ 
61. ਇੂੰਟਰਨ ੈੱਟ ਕੀ ਹੈ? 
62. ਭਾਰਤ ਦਵੱਚ ਦਕੂੰ ਨੇ ਸੂੰਗਰਦਹ- ਘਰ ਹਨ? 
63. ਕੂੰ ਦਪ੍ਊਟਰ ਕੀ ਹੈ? 
64. ਈ- ਬੈਂਦਕੂੰ ਗ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

65. ਬੀ ਟ  ਸੀ (B2C) ਵਣਜ ਕੀ ਹੈ? 
66. ਕਰੈਦਡਟ ਕਾਰਡ ਕੀ ਹੈ?  
67. ਈ- ਮਾਰਕੀਦਟੂੰ ਗ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 
68. ਈ- ਦਬ਼ਿਨਸ ਦੀਆ ਂਕੋਈ ਦ ੋਦਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਲਖ।ੋ 
69. ਈ - ਟਰੇਦਡੂੰ ਗ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

70. ਈ- ਵਣਜ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਲਾਭ ਦਲਖੋ। 
71. ਈ- ਮੇਲ ਕੀ ਹੈ? 
72. ਦਡਜੀ ਨਕਦੀ ਕੀ ਹੈ? 
73. ਕੀ- ਬੋਰਡ ਕੀ ਹੈ? 



74. ਈ- ਮਾਰਕੀਦਟੂੰ ਗ ਦ ੇਕੋਈ ਦੋ ਲਾਭ ਦਲਖ।ੋ 
75. ਭਾਰਤ ਦਵੱਚ ਈ- ਵਣਜ ਦੀਆ ਂਕਈੋ ਦੋ ਮੁਸ਼ਦਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦਲਖ।ੋ 
76. ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਦਕੂੰ ਗ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 
77. ਈ- ਦਬ਼ਿਨਸ ਅਤੇ ਈ- ਵਣਜ ਦਵੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਅੂੰਤਰ ਦਲਖ।ੋ 
78. ਕੂੰ ਦਪ੍ਊਟਰ ਦ ੇਕੋਈ ਦ ੋਲਾਭ ਦਲਖ।ੋ 
79. ਈ- ਮਾਰਕੀਦਟੂੰ ਗ ਦ ੇਚਾਰ 'ਪ੍ੀ' ਦ ੇਨਾਮ ਦਲਖ।ੋ 

80. ਈ- ਵਣਜ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 
ਭਾਗ - III 

ਛੋਟ ੇਉਤੱਰ ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ 
 
81. ਇੂੰਟਰਨ ੈੱਟ ਦ ੇਕੋਈ ਚਾਰ ਲਾਭ ਦਲਖ।ੋ 

82. ਈ-ਬੈਂਦਕੂੰ ਗ ਦੇ ਗਰਾਹਕਾ ਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਚਾਰ ਲਾਭ ਦਲਖ ੋ।  
83. ਈ-ਟਰੇਦਡੂੰ ਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੂੰਪ੍ਰਾਗਤ ਟਰੇਦਡੂੰ ਗ ਦਵੱਚ ਅੂੰਤਰ ਦੱਸ ੋ। 
84. ਇੂੰਟਰਨ ੈੱਟ ਦਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? 
85. ਕੂੰ ਦਪ੍ਊਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਰ ਦਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਲਖ ੋ। 
86. ਈ- ਟਰੇਦਡੂੰ ਗ ਦ ੇਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰੋ । 
87. ਈ- ਵਣਜ ਦੀਆ ਂਕੋਈ ਚਾਰ ਦਵਸ਼ਸ਼ੇਤਾਵਾਂ ਦਲਖ।ੋ 

88. ਈ- ਬੈਂਦਕੂੰ ਗ  ਅਤੇ ਪ੍ਰੂੰਪ੍ਰਾਗਤ ਬੈਂਦਕੂੰ ਗ ਦਵੱਚ ਅੂੰਤਰ ਦਲਖ ੋ। 
89. ਇਲੈਕਟਰਾਦਨਕ ਚੈੈੱਕ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 
90. ਈ- ਮਾਰਕੀਦਟੂੰ ਗ ਦੀਆ ਂਕੋਈ ਚਾਰ ਦਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਲਖ।ੋ 
91. ਈ- ਦਬ਼ਿਨਸ ਦੀਆ ਂਕੋਈ ਚਾਰ ਦਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਲਖ।ੋ 
92. ਭਾਰਤ ਦਵੱਚ ਈ-ਵਣਜ ਦੇ ਮੌਦਕਆ ਂਬਾਰ ੇਦਵਸਥਾਰ ਦਵੱਚ ਦਲਖ।ੋ 

93. ਈ- ਵਣਜ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਣਜ ਦਵੱਚ ਕੋਈ ਚਾਰ ਅੂੰਤਰ ਦਲਖ ੋ। 
94. ਕੂੰ ਦਪ੍ਊਟਰ ਦ ੇਕੀ ਲਾਭ ਹਨ? 
95. ਈ- ਬੈਂਦਕੂੰ ਗ ਦੀਆ ਂਕੋਈ ਚਾਰ ਦਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਲਖ ੋ। 
96. ਮੁਖਤਾਰੀ ਸਰਵਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 
97. ਈ- ਮਾਰਕੀਦਟੂੰ ਗ ਦ ੇਗਰਾਹਕਾ ਨ ੂੰ  ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ?   

98. ਈ- ਮੇਲ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਰ ਲਾਭ ਦਲਖੋ। 
99.  ਇਲੈਕਟਰਾਦਨਕ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦ ੇਕੋਈ ਚਾਰ ਲਾਭ ਦਲਖ ੋ। 

100. ਕੂੰ ਦਪ੍ਊਟਰ ਦ ੇਆਊਟਪ੍ੁੱ ਟ ਯੂੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ  


