
For Disabled Students Question Bank 

Trade: Automobile Engineering 

Sub: ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ (122) 10+2 

Multiple Choice Questions 

1) ਖਰਾਦ ਦਾ ਬੈੱਡ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿਕਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਬਿਣਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 

a) ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ   b) ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ 

c) ਮਾਈਲਡ ਸਟੀਲ    d) ਹਾਈ ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ 

Answer: b 

2) ਟੇਲ ਸਟਾਕ ਸਲੀਵ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਟੇਪਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ 

a) ਮੋਰਸ ਟੇਪਰ    b) ਬਰੀਿਟਸ਼ 

C) ਮੀਿਟ,ਕ            d) ਸ਼ੇਪ 

Answer: a 

3) ਟਰੱਕ ਖਰਾਦ -ਤੇ ਟੇਪਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕਸ ਦਾ ਪ,ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜ1ਦਾ ਹੈ 

a) ਫੇਸ ਟਰਿਨੰਗ ਅਟੈਚਮ3ਟ  b) ਸਲਾਈਿਡੰਗ ਟੇਪਰ ਅਟੈਚਮ3ਟ 

c) ਟੇਪਰ ਟਰਿਨੰਗ ਅਟੈਚਮ3ਟ  d) ਹਾਈ ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ 

Answer: b 

4) ਜਾਬ ਿਵੱਚ ਛੇਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸ ਪ,ਕਰਮ ਦਾ ਪ,ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜ1ਦਾ ਹੈ 

a) ਫੇਿਸੰਗ                 b) ਟਰਿਨੰਗ 

c) ਰੀਿਮੰਗ      d) ਡਿਰੱਿਲੰਗ 

Answer: d 

5) ਲੇਥ ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿਕਹੜਾ ਆਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ1ਦਾ ਹੈ 

a) ਫਲੈਟ     b) ਕਰਵ 



c) ਬੇਲਣਾਕਾਰ     d) ਿਤਕੋਣਾ 

Answer: c 

6) ਹੈਡ ਸਟਾਕ -ਤੇ ਖਰਾਦ ਦਾ ਿਕਹੜਾ ਭਾਗ ਲੱਗਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 

a) ਚੱਕ     b) ਟੂਲ 

c) ਐਪਰਨ     d) ਕੈਿਰਜ਼ 

Answer: a 

7) ਖਰਾਦ ਦਾ ਦਾ ਿਕਹੜਾ ਭਾਗ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ1ਦਾ ਹੈ। 

a) ਸਲੀਵ    b) ਮੋਰਸ ਟੇਪਰ ਡਿਚੱਲ 

c) ਕਰਾਸ ਸਲਾਈਡ    d) ਲੀਡ ਸਕਿਰਊ 

Answer: d 

8) ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਛੇਦ ਨੰੂ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹੜਾ ਪ,ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜ1ਦਾ ਹੈ 

a) ਫੇਿਸੰਗ    b) ਬੋਿਰੰਗ 

c) ਚੈਮਫਿਰੰਗ     d) ਡਿਰਿਲੰਗ 

Answer: b 

9) ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚੋ ਿਕਹੜਾ ਖਰਾਦ ਦੇ ਕੈਰਜ਼ ਦਾ ਭਾਗ ਨਹ> ਹੈ 

a) ਟੂਲ ਪੋਸਟ    b) ਕੰਪਾ?ਡ ਸਲਾਈਡ 

c) ਕਰਾਸ ਸਲਾਈਡ   d) ਟੇਲ ਸਟਾਕ 

Answer: d 

10) ਜਾਬ ਨੰੂ ਿਕਸ ਿਵੱਚ ਪਕਿੜਆ ਜ1ਦਾ ਹੈ 

b) ਕੈਰਜ     b) ਐਪਰਨ 

d) ਚੱਕ      d) ਟੂਲ ਪੋਸਟ 

Answer: c 

11) ਚੱਕ ਨੰੂ ਿਕਸ ਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪਾਵਰ ਿਮਲਦੀ ਹੈ 



a)  ਹੈਡ ਸਟਾਕ     b) ਟੇਲ ਸਟਾਕ 

c)   ਲੱਤ1    d) ਟੂਲ ਪੋਸਟ 

  Answer: a 

12) ਦੋ ਧਾਤ1 ਨੰੂ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਿਵਧੀ ਨੰੂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ 

a) ਬੋਿਰੰਗ      b) ਿਸਲੰਡਰ 

c) ਐਪਰਲ      d) ਵੈਲਿਡੰਗ 

Answer: d 

13) ਗੈਸ ਵੈਲਿਡੰਗ ਿਵੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਿਸਲੰਡਰ ਦਾ ਰੰਗ ਿਕਹੜਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 

a) ਪੀਲਾ     b) ਕਾਲਾ 

c) ਸੰਤਰੀ      d) ਨੀਲਾ 

Answer: b 

14) ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚA ਿਕਹੜਾ ਭਾਗ ਗੈਸ ਵੈਲਿਡੰਗ ਿਵੱਚ ਨਹੀ ਵਰਿਤਆ ਜ1ਦਾ 

a) ਗੈਸ ਿਸਲੰਡਰ   b) ਟਾਰਚ 

c) ਹੋਜ਼ ਪਾਟੀਪ     d) ਟਰ1ਸਫਾਰਮਰ 

Answer: d 

15) ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚA ਿਕਹੜਾ ਭਾਗ ਆਰਕ ਵੈਲਿਡੰਗ ਿਵੱਚ ਨਹ> ਵਰਿਤਆ ਜ1ਦਾ 

a) ਟਰ1ਸਫਾਰਮਰ   b) ਇਲੈਕਟਰੋਡ 

c) ਵਾਟਰ ਸੀਲ     d) ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ 

Answer: c 

Match the following 

1) (1) ਲੇਥ         (a) ਇਲੈਕਟਰੋਡ 

(2) ਵੈਲਿਡੰਗ      (b) ਗਰ1ਈਿਡੰਗ ਵੀਲ 

                                      (c) ਚੱਕ 



Answer: (1 – c , 2 – a) 

2) (1) ਆਰਕ ਵੈਲਿਡੰਗ     (a) ਟੂਲ 

(2) ਗੈਸ ਵੈਲਿਡੰਗ          (b) ਕਰੰਟ 

                                      (c) ਟਾਰਚ 

Answer: (1 – b , 2 – c) 

3) (1) ਲੇਥ ਅਸੈਸਰੀਸ       (a) ਹੈਡ ਸਟਾਕ 

(2) ਖਰਾਦ ਦਾ ਭਾਗ                (b) ਕੈਚ ਪਲੇਟ 

                                    (c) ਿਚਪਸ 

Answer: (1 – b , 2 – a) 

4) (1) ਟੇਪਰ         (a) ਇਲੈਕਟਰੋਡ 

(2) ਸਰਫੇਸ           (b) ਗਰ1ਈਿਡੰਗ 

                                    (c) ਟਰਿਨੰਗ 

Answer: (1 – c , 2 – b) 

5) (1) ਇਲੈਕਟਰੋਡ         (a) ਗਰ1ਈਿਡੰਗ 

(2) ਆਕਸੀਜਨ ਿਸਲੰਡਰ     (b) ਆਰਕ ਵੈਲਿਡੰਗ 

                                       (c) ਗੈਸ ਵੈਲਿਡੰਗ 

Answer: (1 – b , 2 – c) 

6) (1) ਿਨਊਟਰਲ ਫਲੇਮ     (a) ਿਬਜਲੀ ਵਾਲੀ ਵਲੈਿਡੰਗ 

(2) ਆਰਕ           (b) ਸੋਲਡਿਰੰਗ 

                                      (c) ਗੈਸ ਵੈਲਿਡੰਗ 

Answer: (1 – c , 2 – a) 

7) (1) ਵਾਟਰ ਸੀਲ         (a) ਟਰਿਨੰਗ 

(2) ਟਰ1ਸਫਾਰਮਰ           (b) ਗੈਸ ਵੈਲਿਡੰਗ 



                                       (c) ਆਰਕ ਵੈਲਿਡੰਗ 

Answer: (1 – b , 2 – c) 

8) (1) ਫਲੱਕਸ          (a) ਡਿਰਿਲੰਗ 

(2) ਵੀਲ                      (b) ਗਰ1ਈਿਂਡੰਗ 

                                         (c) ਵੈਲਿਡੰਗ 

Answer: (1 – c , 2 – b) 

9) (1) ਬਰੇਿਜੰਗ      (a) ਿਸੱਕਾ ਅਤੇ ਕਲੀ 

(2) ਸੋਲਡਿਰੰਗ                    (b) ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਆਇਰਨ 

                                      (c) ਤ1ਬਾ ਅਤੇ ਿਜਸਤ 

Answer: (1 – c , 2 – a) 

10) (1) ਫੇਸ ਪਲੇਟ      (a) ਪ,ਕਰਮ 

(2) ਬੋਿਰੰਗ                  (b) ਿਸਲੰਡਰ 

                                      c) ਉਪ – ਸਾਧਨ  

Answer: (1 – c , 2 – a) 

11) (1) ਲੀਡ ਸਕਰੀਊ      (a) ਪਾਰਿਟੰਗ 

(2) ਫੀਡ ਸ਼ਾਫਟ          (b) ਚੁੜੀਆਂ ਪਾਉਣਾ 

                                     (c) ਟਰਿਨੰਗ 

Answer: (1 – b , 2 – c) 

12) (1) ਜਾਬ       (a) ਟੂਲ ਪੋਸਟ 

(2) ਟੂਲ                    (b) ਚੱਕ 

                                     (c) ਟਰੇਅ 

Answer: (1 – b , 2 – a) 

13) (1) ਮ3ਡਿਰਲ     (a) ਵੈਲਿਡੰਗ 



(2) ਟਾਰਚ                    (b) ਮੋਟਰ 

                                                (c) ਖਰਾਦ 

Answer: (1 – c , 2 – a) 

14) (1) ਨਰਿਲੰਗ         (a) ਗੈਸ ਵੈਲਿਡੰਗ 

(2) ਅਸੀਟੀਲੀਨ                 (b) ਖਰਾਦ ਪ,ਕਰਮ 

                                                 (c) ਗਰ1ਈਿਂਡੰਗ 

Answer: (1 – b , 2 – a) 

15) (1) ਕਾਰਬੂਰਾਈਿਸੰਗ        (a) ਵੀਲ 

(3) ਹਥੋੜਾ                   (b) ਲਾਟ 

                                           (c) ਟੂਲ 

Answer: (1 – b , 2 – c) 

Fill in the Blanks: 

1) ਖਰਾਦ ਉਪੱਰ ਟੂਲ ਨੰੂ ............ -ਤੇ ਪਕਿੜਆ ਜ1ਦਾ ਹੈ।   

Answer: (ਟੂਲ ਪੋਸਟ)  

2) ਖਰਾਦ -ਤੇ ਜਾਬ ਨੰੂ ............ ਿਵੱਚ ਪਕਿੜਆ ਜ1ਦਾ ਹੈ।  

Answer: (ਚੱਕ)  

3) ਚੱਕ ਦੀ ਵਰਤA ........... ਨੰੂ ਪਕੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ1ਦੀ ਹੈ।   

Answer: (ਜਾਬ) 

4)  ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਖਰਾਦ ਨੰੂ .......... ਖਰਾਦ ਆਖਦੇ ਹਨ।   

Answer: (CNC) 

5) ਿਕਸੇ ਛੇਦ ਨੰੂ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ .......... ਪ,ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜ1ਦਾ ਹੈ।   

Answer: (ਬੋਿਰੰਗ) 



6)  ਿਕਸੇ ਿਤਆਰ ਜਾਬ ਨੰੂ ਕੱਟ ਕੇ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਨੰੂ ......... ਪ,ਕਰਮ ਆਖਦੇ ਹਨ।   

Answer: (ਿਵਸ਼ੇਦਣ ਜ1 ਪਾਰਿਟੰਗ) 

7) ਖਰਾਦ -ਤੇ ਜਾਬ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਕੋਣ -ਤੇ ਟਰਨ ਕਰਨ ਨੰੂ ............ ਟਰਿਨੰਗ ਆਖਦੇ ਹਨ।   

Answer: (ਟੇਪਰ) 

8)  ਲੰਬੀ ਜਾਬ ਨੰੂ ਟੇਕ ਦੇਣ ਲਈ .......... ਸਟਾਕ ਦੀ ਵਰਤA ਕੀਤੀ ਜ1ਦੀ ਹੈ।   

Answer: (ਟੇਲ) 

9)  ਖਰਾਦ ਤੇ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜ1ਦੀ ਸ਼ਾਫਟ ਨੰੂ ........... ਸਕਿਰਊ ਆਖਦੇ ਹਨ।   

Answer: (ਲੀਡ) 

10)  ਗੈਸ ਵੈਲਿਡੰਗ ਿਵੱਚ ............ ਅਤੇ ................. ਗੈਸ ਵਰਤੀ ਜ1ਦੀ ਹੈ।   

Answer: (ਆਕਸੀਜਨ, ਐਿਸਟੀਲੀਨ)  

11) ਆਰਕ ਵੈਲਿਡੰਗ ਿਵੱਚ ਜੋੜ ਨੰੂ ਭਰਨ ਲਈ ....... ਦੀ ਵਤਰA ਕੀਤੀ ਜ1ਦੀ ਹੈ।   

Answer: (ਇਲੈਕਟਰੋਡ)  

12) ਟਰ1ਸਫਾਰਮਰ ਸੈਟ ਦੀ ਵਰਤA ........... ਵੈਲਿਡੰਗ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜ1ਦੀ ਹੈ।   

Answer: (ਆਰਕ)  

13) ਗੈਸ ਵੈਲਿਡੰਗ ਿਵੱਚ ਟਾਰਚ ਦੀ ਵਰਤA ........... ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ1ਦੀ ਹੈ।   

Answer: (ਲਾਟ) 

14) ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਿਸਰੇ ਨੰੂ ਦੂਜੀ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਿਸਰੇ ਦੇ -ਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜ ਨੰੂ ............ ਜੋੜ 

ਆਖਦੇ ਹਨ।  

Answer: (ਲੈF) 

15)  ਿਬਜਲੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਲੈਿਡੰਗ ਨੰੂ ............ ਵੈਲਿਡੰਗ ਆਖਦੇ ਹਨ।   

Answer: (ਆਰਕ) 



True/False 

1) ਖਰਾਦ ਿਵੱਚ ਹੈੱਡ ਸਟਾਕ ਦੀ ਵਰਤA ਟੂਲ ਿਫੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ1ਦੀ ਹੈ। 

Answer: (False) 

2) ਖਰਾਦ -ਤੇ ਜਾਬ ਨੰੂ ਘੁੰ ਮਾ ਕੇ ਟੂਲ ਨਾਲ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜ1ਦੀ ਹੈ। 

Answer: (True) 

3) ਟੂਲ ਨੰੂ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਫੀਡ ਸ਼ਾਫਟ ਦੀ ਵਰਤA ਕੀਤੀ ਜ1ਦੀ ਹੈ। 

Answer: (True) 

4) ਲੀਡ ਸਕਿਰਊ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚੂੜੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜ1ਦੀਆਂ ਹਨ। 

Answer: (True) 

5) ਟੂਲ ਨੰੂ ਚੱਕ ਤੇ ਿਫੱਟ ਕੀਤਾ ਜ1ਦਾ ਹੈ। 

Answer: (False) 

6) ਟੇਲ ਸਟਾਕ ਦੀ ਵਰਤA ਗਰ1ਈਿਡੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜ1ਦੀ ਹੈ। 

Answer: (False) 

7) ਮੋਰਸ ਟੇਪਰ ਸਲੀਵਜ਼ ਦੀ ਵਰਤA ਟੇਪਰ ਸ3ਕ ਡਿਰਲ ਨੰੂ ਪਕੜਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ1ਦੀ ਹੈ। 

Answer: (True) 

 

8) ਕਾਪੀਇੰਗ ਅਟੈਚਮ3ਟ ਦੀ ਵਰਤA ਇੱਕੋ ਪ,ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਬ1 ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ1ਦੀ ਹੈ। 

Answer: (True) 

9) ਿਕਸੇ ਜਾਬ ਿਵੱਚ ਛੇਦ ਕਰਨ ਨੰੂ ਰੀਿਮੰਗ ਆਖਦੇ ਹਨ। 

Answer: (False) 

10) ਟਰਿਨੰਗ ਪ,ਕਰਮ ਿਵੱਚ ਜਾਬ -ਪਰ ਟੇਪਰ ਤਲ ਬਣਾਏ ਜ1ਦੇ ਹਨ। 

Answer: (False) 

11) ਜਾਬ ਨੰੂ ਪਕੜੀ ਧਾਤ ਤA ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਿਟੰਗ ਪ,ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜ1ਦਾ ਹੈ। 



Answer: (True) 

12) ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਾਤ1 ਨੰੂ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਬਰੇਿਜੰਗ ਿਵਧੀ ਵਰਤੀ ਜ1ਦੀ ਹੈ। 

Answer: (True) 

13) ਟਰ1ਸਫਾਰਮਰ ਗੈਸ ਵੈਲਿਡੰਗ ਿਵੱਚ ਵਰਿਤਆ ਜ1ਦਾ ਹੈ। 

Answer: (False) 

14) ਵਾਟਰ ਸੀਲ ਆਰਕ ਵੈਲਿਡੰਗ ਿਵੱਚ ਵਰਤੀ ਜ1ਦੀ ਹੈ। 

Answer: (False) 

15) ਲਾਟ ਦੇ ਿਤੰਨ ਭਾਗ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

Answer: (True) 

ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਉਤੱਰ1 ਵਾਲੇ ਪ,ਸ਼ਨ 

1) ਖਰਾਦ ਤੇ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਜੋਬ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? 

2) ਖਰਾਦ -ਤੇ ਟਰਿਨੰਗ ਟੂਲ ਨੰੂ ਿਕਸ ਭਾਗ -ਤੇ ਪਕਿੜਆ ਜ1ਦਾ ਹੈ? 

3) ਖਰਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਿਲਖੋ ਅਤੇ ਵਰਣਨ ਕਰੋ? 

4) CNC ਖਰਾਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਿਲਖੋ? 

5) ਖਰਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਟੈਚਮ3ਟ ਿਲਖੋ ਅਤੇ ਵਰਣਨ ਕਰੋ? 

6) ਖਰਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ,ਕਰਮ ਿਲਖੋ ਅਤੇ ਵਰਣਨ ਕਰੋ? 

7) ਖਰਾਦ ਤੇ ਜਾਬ ਨੰੂ ਵੇਲਣਾਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ,ਕਰਮ ਨੰੂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ? 

8) ਗੈਸ ਵੈਲਿਡੰਗ ਿਵੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੈਸ ਿਲਖੋ? 

9) ਵੈਲਿਡੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਿਲਖੋ ਅਤੇ ਵਰਣਨ ਕਰੋ? 

10) ਆਰਕ ਵੈਲਿਡੰਗ ਿਵੱਚ ਕਰੰਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਵਰਿਤਆ ਜ1ਦਾ ਹੈ? 

11) ਆਰਕ ਵੈਲਿਡੰਗ ਿਵੱਚ ਜੋੜ ਨੰੂ ਭਰਨ ਲਈ ਕੀ ਵਰਿਤਆ ਜ1ਦਾ ਹੈ? 

12) ਆਰਕ ਵੈਲਿਡੰਗ ਿਵੱਚ ਵਰਿਤਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਿਲਖੋ ਅਤੇ ਵਰਣਨ ਕਰੋ? 

13) ਆਰਕ ਵੈਲਿਡੰਗ ਿਵੱਚ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਤA ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਵਰਿਤਆਂ ਜ1ਦਾ ਹੈ? 

14) ਵੈਲਿਡੰਗ ਜੋੜ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਿਲਖੋ ਅਤੇ ਵਰਣਨ ਕਰੋ? 



15) ਗੈਸ ਵੈਲਿਡੰਗ ਿਵੱਚ ਵਰਿਤਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਿਲਖੋ ਅਤੇ ਵਰਣਨ ਕਰੋ? 

16) ਗਰ1ਈਿਡੰਗ ਵੀਲ ਿਕਸ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

17) ਗਰ1ਈਿਡੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਿਲਖੋ ਅਤੇ ਵਰਣਨ ਕਰੋ? 

18) ਿਕਸੇ ਛੇਦ ਨੰੂ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹੜਾ ਪ,ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜ1ਦਾ ਹੈ? 

19) ਵੈਲਿਡੰਗ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਿਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਦੋ ਔਜਾਰ ਿਲਖੋ? 

20) ਗੈਸ ਵੈਲਿਡੰਗ ਿਵੱਚ ਲਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜ1ਦੇ ਯੰਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਿਲਖੋ ਅਤੇ ਵਰਣਨ ਕਰੋ? 

ਛੋਟੇ -ਤਰ1 ਵਾਲੇ ਪ,ਸ਼ਨ 

1) ਨਰਿਲੰਗ ਪ,ਕਰਮ ਿਕਹੜੀ ਜਾਬ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜ1ਦਾ ਹੈ? ਉਦਾਹਰਨ ਿਦਓ? 

2) ਬ3ਚ ਖਰਾਦ ਿਕਸ ਕੰਮ ਆKਦੀ ਹੈ? ਉਦਾਹਰਨ ਿਦਓ? 

3) ਥਰੈਿਡੰਗ ਪ,ਕਰਮ ਿਕਸ ਨੰੂ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਉਦਾਹਰਨ ਿਦਓ? 

4) ਚੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਿਲਖੋ? 

5) ਚੱਕ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ1 ਿਲਖੋ? 

6) ਮ3ਡਿਰਲ ਦਾ ਿਚੱਤਰ ਬਣਾਓ? 

7) ਡਾਗ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਿਲਖੋ? 

8) ਕਾਪੀਇੰਗ ਅਟੈਚਮ3ਟ ਦੀ ਵਰਤA ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਓ? 

9) ਡਿਰੱਲ ਿਕਸ ਕੰਮ ਆKਦੀ ਹੈ? 

10) ਰੀਿਮੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਿਲਖੋ? 

11) ਬੋਿਰੰਗ ਪ,ਕਰਮ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

12) ਗੈਸ ਵੈਲਿਡੰਗ ਿਵੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸ1 ਦੇ ਨਾਮ ਿਲਖੋ? 

13) ਸੋਲਡਿਰੰਗ ਅਤੇ ਬਰੇਿਜੰਗ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਿਲਖੋ? 

14) ਆਰਕ ਵੈਲਿਡੰਗ ਅਤੇ ਗੈਸ ਵੈਲਿਡੰਗ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਿਲਖੋ? 

15) ਡਿਰਲ ਚੱਕ ਅਤੇ ਕਾਿਲਟ ਚੱਕ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਿਲਖੋ? 

16) ਫਲੱਕਸ ਤੇ ਨN ਟ ਿਲਖੋ? 

17) ਗੈਸ ਵੈਲਿਡੰਗ ਿਵੱਚ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਵ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

18) ਗਰਾਈਿਂਡੰਗ ਤੇ ਨN ਟ ਿਲਖੋ? 



19) ਬ3ਚ ਗਰਾਈਿਡੰਗ ਤੇ ਨN ਟ ਿਲਖੋ? 

20) ਵੈਲਿਡੰਗ ਜੋੜ1 ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ1 ਿਲਖੋ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10+ Vocational 

TRADE: AUTOMOBILE ENGINEERING 

SUB: GARAGE PRACTICE AND MANAGEMENT (123) 

QUESTION BANK FOR DISABLED STUDENTS 

 

Multiple Choice Question 

1) ਇੰਜਨ ਸਟਾਰਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ: 

a) ਟਾਇਰ ਖਰਾਬ ਹੈ 

b) ਬੈਟਰੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। 

c) ਬਰੇਕ ਖਰਾਬ ਹੈ। 

d) ਕੋਈ ਨਹ> 

Anwer: b 

2) ਇੰਜਨ ਿਜਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ: 

a) ਰੇਡੀਏਟਰ ਖਰਾਬ ਹੈ। 

b) ਲਾਈਟ ਖਰਾਬ ਹੈ। 

c) ਬਰੇਕ ਘੱਟ ਹੈ। 

d) ਕੋਈ ਨਹ> 

Anwer: a 

3) ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚA ਿਕਹੜੀ ਿਬਮੇ ਦੀ ਿਕਸਮ ਹੈ। 

a) ਫੁੱ ਲ ਬੀਮਾ 

b) ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਬੀਮਾ 

c) a,b ਦੋਨQ  

d) ਕੋਈ ਨਹ> 



Anwer: c 

4) ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚA ਿਕਹੜਾ ਬੁੱ ਕ ਕੀਿਪੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹ> ਹੈ। 

a) ਪੰੂਜੀ 

b) ਟਾਇਰ 

c) ਲੈਣ – ਦੇਣ।  

d) ਕਿਮਸ਼ਨ 

Anwer: b 

5) ਬੁੱ ਕ – ਕੀਿਪੰਗ ਲਈ ਿਕਹੜੀ ਵਹੀ ਬਣਾਈ ਜ1ਦੀ ਹੈ। 

a) ਰੋਕੜ ਵਹੀ 

b) ਖਰੀਦ ਵਹੀ 

c) ਿਵਕਰੀ ਵਹੀ 

d) A,b,c ਸਾਰੇ 

Anwer: d 

6) ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚA ਿਕਹੜਾ ਖਰਚੇ ਦਾ ਤੱਤ ਨਹ> ਹੈ। 

a) ਬੁੱ ਕ 

b) ਮੈਟੀਰੀਅਲ 

c) ਲੇਬਰ 

d) ਖਰਚੇ 

Anwer: a 

7) ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਕਦA ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। 

a) 1952 

b) 1967 

c) 1948 

d) 1960 



Anwer: c 

8) ਉਹ ਥ1 ਜ1 ਗੋਦਾਮ ਿਜੱਥX ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਖੀ ਜ1ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। 

a) ਸਟੋਰ 

b) ਕਮਰਾ 

c) ਿਬਲਿਡੰਗ 

d) ਘਰ 

Anwer: a 

9) ਉਹ ਟਾਈਮ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਖਰੀਦਣ ਿਵੱਚ ਲਗਦਾ ਹੈ। 

a) ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ 

b) ਲੀਡ ਟਾਈਮ 

c) ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ 

d) ਕੋਈ ਨਹ> 

Anwer: b 

 

10) ਸਮੱਗਰੀ ਿਨਯੰਤਰਨ ਦੀ ਿਵਧੀ ਨੰੂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। 

a) BCD ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 

b) ZXY ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 

c) CDA ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 

d) ABC ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 

Anwer: d 

11) ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਮਾਲ ਨੰੂ ਵੇਚਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

a) ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ 

b) ਮਨੱੁਖ 

c) ਇਨਸਾਨ 



d) ਕੋਈ ਨਹ> 

Anwer: a 

12) ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਿਜੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੰੂ ਖੜਾ ਅਤੇ ਿਰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜ1ਦਾ ਹੈ। 

a) ਸ਼ੈਡ 

b) ਗੈਰੇਜ 

c) ਕਮਰਾ 

d) ਕੋਈ ਨਹ> 

Anwer: b 

13) ਪੱਕਾ ਡਰਾਇਿਵੰਗ ਲਾਈਸ3ਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਿਕੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

a) 15 

b) 21 

c) 18 

d) 27 

Anwer: c 

14) ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚA ਿਕਹੜਾ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਿਨਯਮ1 ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਨਹ> ਹੈ। 

a) ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ 

b) ਪਰਿਮਟ 

c) ਿਫਟਨY ਸ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ 

d) ਗੱਡੀ 

Anwer: d 

15) ਇੰਜਨ ਚਲਦੇ – ਚਲਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜ1ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ। 

a) ਪਲੱਗ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। 

b) ਟਾਇਰ ਿਵੱਚ ਹਵਾ ਘੱਟ ਹੈ। 

c) ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 



d) ਕੋਈ ਨਹ> 

Anwer: a 

Match the Following 

1) 1) ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਨ     a) ਇੰਜੈਕਟਰ 

2) ਡੀਜਲ ਇੰਜਨ      b) ਪੈਟਰੋਲ 

Answer: ( 1 – b , 2 – a ) 

2) 1) ਬੀਮਾ       a) ਿਟਊਬ 

2) ਟਾਇਰ       b) ਗੱਡੀ 

Answer: ( 1 – b , 2 – a ) 

3) 1) ਲੈਜ਼ਰ       a) ਪੋਸਿਟੰਗ 

2) ਜਰਨਲ       b) ਜਰਨਲਾਈਿਜੰਗ 

Answer: ( 1 – a , 2 – b ) 

4) 1) ਰੋਕੜ ਵਹੀ      a) ਰਿਜਸਟਰ 

2) ਿਵਅਕਤੀਗਤ       b) ਖਾਤਾ 

Answer: ( 1 – a , 2 – b ) 

5) 1) ਮੈਟੀਰੀਅਲ      a) ਖਰਚੇ ਦਾ ਿਹਸਾਬ – ਿਕਤਾਬ  

2) ਲੇਖਾ - ਜੋਖਾ       b) ਖਰਚੇ ਦਾ ਤੱਤ 

Answer: ( 1 – b , 2 – a ) 

6) 1) ਸਟੋਰ       a) ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥ1 

2) ਸਟੋਰ ਕੀਿਪੰਗ      b) ਸਟੋਰ ਦੀ ਸ1ਭ ਸੰਭਾਲ 



Answer: ( 1 – a , 2 – b ) 

7) 1) ਸਮੱਗਰੀ ਪ,ਾਪਤ ਨN ਟ     a) ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ 

2)ਖਰੀਦ ਆਰਡਰ      b) ਸਮੱਗਰੀ ਪ,ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ 

Answer: ( 1 – b , 2 – a ) 

8) 1) ਿਬਨ ਕਾਰਡ      a) ਬੀਮਾ 

2) ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ      b) ਸਟੋਰ 

Answer: ( 1 – b , 2 – a ) 

9) 1) ਲੀਡ       a) ਟਾਈਮ 

2) ਆਰਿਥਕ ਆਦੇਸ਼      b) ਮਾਤਰਾ 

Answer: ( 1 – a , 2 – b ) 

10) 1) ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਟਾਕ     a) ਇਨਟੈਨਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ 

2) ਸਮਾਿਜਕ ਿਨਆਂ      b) ਲੇਬਰ ਕਾਨੰੂਨ 

Answer: ( 1 – a , 2 – b ) 

11) 1) ਸੇਲਜਮੈਨ      a) ਆਰਟ 

2) ਸੇਲਜਮੈਨਿਸ਼ਪ      b) ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ 

Answer: ( 1 – b , 2 – a ) 

12) 1) ਅਖਬਾਰ      a) ਗੱਡੀ ਿਰਪੇਅਰ ਲਈ 

2) ਵਰਕਸ਼ਾਪ       b) ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦਾ ਸਾਧਨ 

Answer: ( 1 – b , 2 – a ) 

13) 1) ਗੈਰੇਜ      a) ਕੰਟਰੋਲ 



2) ਇਨਵ3ਨਟਰੀ        b) ਲੇ – ਆਉਟ  

Answer: ( 1 – b , 2 – a ) 

14) 1) ਲਾਈਸ3ਸ       a) ਬੰਦੇ ਲਈ 

2) ਪਰਿਮਟ        b) ਗੱਡੀ ਲਈ 

Answer: ( 1 – a , 2 – b ) 

15) 1) ਹੈਡ ਲਾਈਟ       a) ਿਪੱਛੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟ 

2) ਟੇਲ ਲਾਈਟ        b) ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟ 

Answer: ( 1 – b , 2 – b ) 

Fill in the Blanks 

1) ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗ ................. ਇੰਜਨ ਿਵੱਚ ਲੱਗਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

     Answer: (ਪੈਟਰੋਲ) 

2) ਉਹ ਵਹੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਲੈਣ – ਦੇਣ ਨਗਦ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ................. ਵਹੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। 

Answer: (ਰੋਕੜ) 

3) .................... ਿਵੱਚ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਰੋਜਾਨਾ ਕਰਨZ  ਪ3ਦੇ ਹਨ। 

Answer: (ਜਰਨਲ) 

4) ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜੋ ਿਕਸੇ ਸਮਾਨ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸੱਧਾ ਕੰਮ ਆKਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ................... 

ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਖਦੇ ਹਨ। 

Answer: (ਡਾਇਰੈਕਟਰ) 

5) ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਬੋਨਸ ਆਿਦ ਦੇਣ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨੰੂ ............. ਆਖਦੇ ਹਨ। 



Answer: (ਲੇਬਰ ਕਾਸਟ) 

6) ਜੋ ਿਵਅਕਤੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵੇ ਉਸ ਨੰੂ ............ ਆਖਦੇ ਹਨ। 

Answer: (ਬਾਲਗ) 

7) ਉਹ ਥ1 ਿਜੱਥੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜ1ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ................ ਆਖਦੇ ਹਨ। 

Answer: (ਸਟੋਰ) 

8) ਿਬਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਵਾਸਤੇ ਿਬਨ ............... ਲਗਾਇਆ ਜ1ਦਾ ਹੈ। 

Answer: (ਕਾਰਡ) 

9) ਜੋ ਟਾਈਮ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦਣ ਿਵੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ............... ਟਾਈਮ ਆਖਦੇ ਹਨ। 

Answer: (ਲੀਡ) 

10) ...................... ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ ਿਨਯੰਤਰਣ ਦੀ ਇੱਕ ਿਵਧੀ ਹੈ। 

Answer: (ABC) 

11) -ਹ ਇਮਾਰਤ ਿਜੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੰੂ ਿਰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜ1ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ................ ਆਖਦੇ ਹਨ। 

Answer: (ਗੈਰੇਜ਼) 

12) ਡਰਾਈਿਵੰਗ ਲਾਈਸ3ਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ – ਘੱਟ ਉਮਰ ...................... ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

Answer: (18) 

13) ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਮਾਲ ਨੰੂ ਵੇਚਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ .................. ਆਖਦੇ ਹਨ। 

Answer: (ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ) 

14) ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬੀਮਾ ................... ਤਰ[1 ਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

Answer: (ਦੋ) 



15) ਸਟੋਰ ਿਵੱਚ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸ1ਭ – ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਿਵਧੀ ਨੰੂ ...................... ਆਖਦੇ ਹਨ। 

Answer: (ਸਟੋਰ ਕੀਿਪੰਗ) 

True/False 

1) ਗੱਡੀ ਿਵੱਚ ਇੰਜਨ ਨੰੂ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਿਲੰਗ ਿਸਸਟਮ ਲੱਗਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

Answer: (ਸਹੀ) 

2) ਗੱਡੀ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹ> ਹੈ। 

Answer: (ਗਲਤ) 

3) ਜੋ ਪੈਸਾ ਜ1 ਸਮਾਨ ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜ1ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਪੰੂਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। 

Answer: (ਸਹੀ) 

4) ਰੋਕੜ ਵਹੀ ਿਵੱਚ ਉਧਾਰ ਦਾ ਲੈਣ – ਦੇਣ ਿਲਿਖਆਂ ਜ1ਦਾ ਹੈ। 

Answer: (ਗਲਤ) 

5) ਉਹ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਜੋ ਿਕ ਿਸੱਧਾ ਵੇਚਨ ਯੋਗ ਵਸਤੂ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਆKਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ 

ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਾਸਟ ਆਖਦੇ ਹਨ। 

Answer: (ਸਹੀ) 

6) ਜਰਨਲ ਿਵੱਚ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਨਾ ਪੋਸਿਟੰਗ ਅਖਵਾKਦਾ ਹੈ। 

Answer: (ਗਲਤ) 

7) ਲੇਬਰ ਕਾਨੰੂਨ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ1 ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। 

Answer: (ਗਲਤ) 

8) ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। 



Answer: (ਸਹੀ) 

9) ਸਟੋਰ ਦੀ ਸਹੀ ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ ਲੇ – ਆਉਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

Answer: (ਸਹੀ) 

10) ਇਨਵ3ਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦਾ ਸਾਧਨ  ਹੈ। 

Answer: (ਗਲਤ) 

11) ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਟਾਕ ਉਹ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਮਗਰੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਿਖਆ ਜ1ਦਾ ਹੈ। 

Answer: (ਸਹੀ) 

12) ਸੈਲਜਮੈਨ ਦੀ ਿਡਊਟੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

Answer: (ਗਲਤ) 

13) ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਸਿਤਆਰ ਬਾਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ> ਪ3ਦੀ ਹੈ। 

Answer: (ਗਲਤ) 

14) ਗੈਰੇਜ ਦੇ ਨZ ੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

Answer: (ਸਹੀ) 

15) ਪ,ਾਈਵੇਟ ਕੈਰੀਅਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਥ1 ਤA ਦੂਜੀ ਥ1 ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

Answer: (ਗਲਤ) 

ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ -ਤਰ ਵਾਲੇ ਪ,ਸ਼ਨ 

1) ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਨ1 ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਿਲਖੋ? 

2) ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗ ਦਾ ਕੰਮ ਿਲਖੋ? 

3) ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਿਕਸੇ ਰਿਜਸਟਰ ਿਵੱਚ ਿਲਖਣ ਨੰੂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ? 



4) ਰੋਕੜ ਵਹੀ ਿਕਸ ਨੰੂ ਆਖਦੇ ਹਨ? 

5) ਵੱਧ ਤA ਵੱਧ ਸਟਾਕ ਤA ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

6) ਲੀਡ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

7) ਕਿਮਸ਼ਨ ਿਕਸ ਨੰੂ ਆਖਦੇ ਹਨ? 

8) ਗੱਡੀ ਦੇ ਚਲਾਣ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ? 

9) ਿਵਕਰੇਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਿਲਖੋ? 

10) ਗੈਰੇਜ ਿਕਸ ਨੰੂ ਆਖਦੇ ਹਨ? 

11) ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਿਲਖੋ? 

12) ਨਵ> ਗੱਡੀ ਦਾ ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਿਕੰਨZ  ਸਾਲ ਲਈ ਬਣਦਾ ਹੈ? 

13) ਖਾਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਿਲਖੋ? 

14) ਖਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੱਤ ਿਲਖੋ? 

15) ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੱਸੋ? 

16) ਘੱਟ ਤA ਘੱਟ ਸਮੱਗਰੀ ਿਕਸ ਨੰੂ ਆਖਦੇ ਹਨ? 

17) ਸਟੋਰ ਿਵੱਚA ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਰੀ ਕੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? 

18) ਲੈਜ਼ਰ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

19) ਪੰੂਜੀ ਿਕਸ ਨੰੂ ਆਖਦੇ ਹਨ? 

20) ਬੀਮੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਿਲਖੋ? 

ਛੋਟੇ ਉਤੱਰ ਵਾਲੇ ਪ,ਸ਼ਨ 

1) ਇੰਜਨ ਿਵੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਿਜਆਦਾ ਖਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਲਖੋ? 

2) ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨ\ ਸ ਅਤੇ ਿਰਪੇਅਰ ਤੇ ਨN ਟ ਿਲਖੋ? 

3) ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

4) ਗੱਡੀ ਦੇ ਬਰੇਕ ਘੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਲਖੋ? 

5) ਕਲੱਚ ਸਿਲੱਪ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਲਖੋ? 

6) ਟੋ-ਇੰਨ ਅਤੇ ਟੋ ਆਉਟ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

7) ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀ ਖਾਤੇ ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ? 



8) ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਬੀਮਾ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਿਲਖੋ? 

9) ਲੈਜ਼ਰ ਤੇ ਜਰਨਲ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ? 

10) ਖਰਚੇ ਦੇ ਤੱਤ ਿਲਖੋ? 

11) ਆਧੁਿਨਕ ਸਟੋਰ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸਤਾਵ1 ਿਲਖੋ? 

12) ਆਰਿਥਕ ਆਦੇਸ਼ ਮਾਤਰ1 ਤA ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

13) ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਿਵਕਰੇਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਿਲਖੋ? 

14) ਰੋਡ ਸਾਈਨ ਕੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ? 

15) ਲੇਬਰ ਕਾਨੰੂਨ ਕੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ? 

16) ABC ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਭ ਿਲਖੋ? 

17) ਬੀਮਾ ਿਕਸ ਨੰੂ ਆਖਦੇ ਹਨ? 

18) ਸੇਲਜ਼ਮੈਨਿਸ਼ੱਪ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਿਲਖੋ? 

19) ਗੈਰਜ ਲਈ ਥ1 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮX ਿਕਹੜੀਆਂ ਗੱਲ1 ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

20) ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਿਨਯਮ ਕੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10+2 Vocational 

TRADE: AUTOMOBILE ENGINEERING 

SUB: Automobile Suspension and Controls (124) 

QUESTION BANK FOR DISABLED STUDENTS 

 

Multiple Choice Question 

1) ਚਿੈਸਜ਼ ਤੇ ਕੀ ਿਫੱਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

a) ਟਰ1ਸਿਮਸ਼ਨ ਯੂਿਨਟ 

b) ਬਰੇਕ ਿਸਸਟਮ 

c) ਇੰਜਨ 

d) A,b,c ਸਾਰੇ 

Answer: d 

2) ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚA ਿਕਹੜੀ ਫਰੇਮ ਨੰੂ ਪ,ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹ> ਹੈ। 

a) ਟਾਇਰ 

b) ਇਨਰਿਸ਼ਆ ਲੋਡ 

c) ਵਰਟੀਕਲ ਲੋਡ 

d) ਇਸਪੈਕਟ ਲੋਡ 

Answer: a 

3) ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚA ਿਕਹੜੀ ਲੀਫ ਸਪਿਰੰਗ ਦੀ ਿਕਸਮ ਨਹ> ਹੈ। 

a) ਕੁਆਟਰ ਇਲੈਪਿਟਕ 

b) ਸੈਮੀ ਇਲੈਪਿਟਕ 

c) ਬਰੇਕ 

d) ਕੈਨਟੀਲੀਵਰ 

Answer: c 

4) ਗੱਡੀ ਿਵੱਚ ਸਸਪ3ਸ਼ਨ ਿਸਸਟਮ ਿਕK ਲਗਾਇਆ ਜ1ਦਾ ਹੈ। 



a) ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 

b) ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 

c) ਝਟਿਕਆਂ ਤA ਬਚਾਉਣ ਲਈ 

d) ਸਪੀਡ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 

Answer: c 

5) ਐਕਸਲ ਿਕੰਨੀ ਪ,ਕਾਰ ਦੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

Answer: b 

6) ਿਜਸ ਐਕਸਲ ਨੰੂ ਇੰਜਨ ਤA ਪਾਵਰ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। 

a) ਲਾਈਵ ਐਕਸਲ 

b) ਿਕੰਗ ਿਪੰਨ 

c) ਕਾਸਟਰ 

d) ਕ3ਬਰ 

Answer: a 

7) ਜੋ ਐਕਸਲ ਸਿਥਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਗੱਡੀ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱ ਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਖਵਾKਦਾ ਹੈ। 

a) ਟੋ – ਇੰਨ  

b) ਕ3ਬਰ 

c) ਡੈਡ ਐਕਸਲ 

d) ਕੋਈ ਨਹੀ 

Answer: c 

8) ਸਟੀਅਿਰੰਗ ਿਸਸਟਮ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 



a) ਕਲੱਚ ਦਬਾਉਣ ਲਈ 

b) ਬਰੇਕ ਲਗਾਉਣਾ 

c) ਟਾਇਰ ਬਦਲਣਾ 

d) ਗੱਡੀ ਨੰੂ ਮੋੜਨਾ 

Answer: d 

9) ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚA ਿਕਹੜਾ ਸਟੀਅਿਰੰਗ ਿਸਸਟਮ ਦਾ ਭਾਗ ਨਹ> ਹੈ। 

a) ਟੇਲ ਲਾਈਟ 

b) ਸਟੀਅਿਰੰਗ ਿਗਅਰ ਬਾਕਸ 

c) ਟਾਈ ਰੌਡ 

d) ਸਟੀਅਿਰੰਗ ਵੀਲ[ 

Answer: a 

10) ਬਰੇਕ ਿਸਸਟਮ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

a) ਗੱਡੀ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣਾ 

b) ਗੱਡੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ 

c) ਸਵਾਰੀ ਨੰੂ ਬੈਠਣ ਲਈ ਥ1 ਦੇਣਾ 

d) ਕੋਈ ਨਹ> 

Answer: b 

11) ਕਾਰ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨZ  ਟਾਇਰ ਲੱਗੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

Answer: d 

12) ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚA ਿਕਹੜਾ ਵੀਲ ਦੀ ਿਕਸਮ ਹੈ। 



a) ਆਰਟੀਲਰੀ ਵੀਲ 

b) ਵਾਇਰ ਸਪੋਕ ਵੀਲ 

c) ਿਡਸਕ ਟਾਈਪ ਵੀਲ 

d) ਉਪਰੋਕਤ a,b,c ਸਾਰੇ 

Answer: d 

13) ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚA ਿਕਹੜੀ ਇਲੈਕਟਰੀਕਲ ਿਸਸਟਮ ਦਾ ਭਾਗ ਨਹ> ਹੈ। 

a) ਵੀਲ[ 

b) ਲ3ਪ 

c) ਸਿਵਚ 

d) ਕੂਨY ਕਟਰ 

Answer: a 

14) ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚA ਿਕਹੜੀ ਸਟੀਅਿਰੰਗ ਿਗਅਰ ਬਾਕਸ ਦੀ ਿਕਸਮ ਨਹ> ਹੈ। 

a) ਵਰਮ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਟਾਈਪ 

b) ਮਾਸਟਰ ਿਸਲੰਡਰ 

c) ਵਰਮ ਅਤੇ ਵੀਲ[ ਟਾਈਪ 

d) ਰੈਕ ਅਤੇ ਿਪਨੀਅਨ 

Answer: b 

15) ਬਰੇਕ ਿਸਸਟਮ ਿਵੱਚ ਜੋ ਿਸਲੰਡਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵੀਲ ਿਵੱਚ ਲੱਗਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। 

a) ਟਾਇਰ 

b) ਲਾਈਟ 

c) ਵੀਲ ਿਸਲੰਡਰ 

d) ਸਟੀਅਿਰੰਗ 

Answer: c 

 



Match the following 

1) 1) ਫਰੇਮ      a) ਸੀਟ1 ਿਫੱਟ ਕਰਨ ਲਈ 

2) ਬਾਡੀ      b) ਇੰਜਨ ਿਫੱਟ ਕਰਨ ਲਈ 

Answer: ( 1 – b. 2 – a ) 

2) 1) ਹਥੌੜਾ     a) ਡ3ਿਟੰਗ 

2) ਸਪਰੇਅ ਗੰਨ      b) ਪXਿਟੰਗ 

Answer: ( 1 – a. 2 – b ) 

3) 1) ਕਾਰ ਰੇਡੀਓ      a) ਫਰੇਮ ਨੰੂ ਪ,ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ 

2) ਵਰਟੀਕਲ ਲੋਡ     b) ਬਾਡੀ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ 

Answer: ( 1 – b. 2 – a ) 

4) 1) ਸਸਪ3ਸ਼ਨ ਿਸਸਟਮ     a) ਝਟਿਕਆਂ ਤA ਬਚਾਉਣ ਲਈ 

2) ਬਰੇਕ ਿਸਸਟਮ      b) ਗੱਡੀ ਰੋਕਣ ਲਈ 

Answer: ( 1 – a. 2 – b ) 

5) 1)  ਕੁਆਟਰ ਇਲੈਪਿਟਕ       a) ਸ਼ਾਕ ਐਬਜਾਰਬਰ 

2) ਟੈਲੀਸਕੋਿਪਕ          b) ਲੀਫ ਸਪਿਰੰਗ 

Answer: ( 1 – b. 2 – a ) 

6) 1) ਟਾਈ ਰਾਡ      a) ਸਟੀਅਿਰੰਗ ਿਸਸਟਮ 

2)ਲੀਫ ਸਪਿਰੰਗ       b) ਸਸਪੈਸ਼ਨ ਿਸਸਟਮ 

Answer: ( 1 – a. 2 – b ) 

7) 1) ਰੈਕ ਐਡਂ ਿਪਨੀਅਨ     a) ਬਰੇਕ 



2) ਮਾਸਟਰ ਿਸਲੰਡਰ      b) ਸਟੀਅਿਰੰਗ ਿਗਅਰ ਬਾਕਸ 

Answer: ( 1 – b. 2 – a ) 

8) 1) ਟੋ - ਇੰਨ      a) ਟਾਇਰ 

2)ਹਾਈਡਰੋਿਲਕ       b) ਬਰੇਕ 

Answer: ( 1 – a. 2 – b ) 

9) 1) ਵੀਲ[ ਿਸਲੰਡਰ      a) ਬਾਡੀ ਪXਟ 

2)ਪਾਿਲਿਸ਼ੰਗ       b) ਬਰੇਕ ਿਸਸਟਮ 

Answer: ( 1 – b. 2 – a ) 

10) 1) ਿਡਸਕ ਟਾਈਪ      a) ਵੀਲ[ 

2)ਸਾਿਲਡ       b) ਟਾਇਰ 

Answer: ( 1 – a. 2 – b ) 

11) 1) ਟਾਇਰ      a) ਸਟੀਅਿਰੰਗ 

2)ਵੀਲ[        b) ਿਟਊਬ 

Answer: ( 1 – b. 2 – a ) 

12) 1) ਲਾਈਟ      a) ਇਲੈਕਟਰੀਕਲ ਿਸਸਟਮ 

2)ਹਾਈਡਰੌਿਲਕ ਤੇਲ      b) ਬਰੇਕ ਿਸਸਟਮ 

Answer: ( 1 – a. 2 – b ) 

13) 1) ਕਲਰ ਕੋਿਡੰਗ      a) ਜੋੜ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 

2)ਕੂਨY ਕਟਰ       b) ਤਾਰ1 

Answer: ( 1 – b. 2 – a ) 



14) 1) ਿਵੰਡ ਸਕਰੀਨ ਵਾਈਪਰ     a) ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਚੈਕ ਕਰਨਾ 

2)ਿਫਊਲ ਗੇਜ਼       b) ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ ਕਰਨਾ 

Answer: ( 1 – b. 2 – a ) 

15) 1) ਮਾਸਟਰ      a) ਬਰੇਕ 

2)ਹ3ਡ        b) ਿਸਲੰਡਰ 

Answer: ( 1 – b. 2 – a ) 

Fill in the Blanks 

1) ਉਹ ਯੁਿਨਟ ਜੋ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਠੰਡ, ਮ>ਹ ਆਿਦ ਤA ਸਵਾਰੀਆਂ ਜ1 ਸਮਾਨ ਨੰੂ ਬਚਾKਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ 

............... ਆਖਦੇ ਹਨ। 

Answer: ( ਬਾਡੀ) 

2) ਬਾਡੀ ਦੀ ਦਬੀ ਹੋਈ ਸ਼ੀਟ ਨੰੂ ਪਿਹਲੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਲ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ 

................ ਆਖਦੇ ਹਨ। 

Answer: ( ਡ3ਿਟੰਗ) 

3) ਗੱਡੀ ਨੰੂ ਝਟਿਕਆਂ ਤA ਬਚਾਉਣ ਲਈ .................... ਿਸਸਟਮ ਲੱਗਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

Answer: ( ਸਸਪੈਸ਼ਨ) 

4) ਿਜਸ ਐਕਲ ਨੰੂ ਇੰਜਨ ਤA ਪਾਵਰ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ .................. ਐਕਸਲ ਆਖਦੇ ਹਨ। 

Answer: (ਲਾਈਵ) 

5) ਕੁਆਰਟਰ ਇਲੈਪਿਟਕ .................. ਸਪਿਰੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਹੈ। 

Answer: (ਲੀਫ) 

6) ਸ਼ਾਕ ਆਬਜਾਰਬਰ ................... ਿਸਸਟਮ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ। 



Answer: (ਸਸਪੈਸ਼ਨ) 

7) ਵਰਮ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਟਾਇਪ ਇੱਕ ਸਟੀਅਿਰੰਗ .................. ਬਾਕਸ ਦੀ ਿਕਸਮ ਹੈ। 

Answer: (ਿਗਅਰ) 

8) ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਜ1 ਰੋਕਣ ਲਈ ................ ਵਰਤੀ ਜ1ਦੀ ਹੈ। 

Answer: (ਬਰੇਕ) 

9) ਗੱਡੀ ਦੇ ਵੀਲ ਿਵੱਚ .............. ਿਸਲੰਡਰ ਲੱਗਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

Answer: (ਵੀਲ) 

10) ਿਜਸ ਟਾਇਰ ਿਵੱਚ ਰਬੜ ਿਟਊਬ ਪ,ਯੋਗ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ .................. ਟਾਇਰ ਆਖਦੇ ਹਨ। 

Answer: (ਬੈਲੂਨ) 

11) ਿਜਸ ਵੀਲ ਿਵੱਚ ਿਰੰਮ ਅਤੇ ਹੱਥ ਨੰੂ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰ[1 ਦਾ ਪ,ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜ1ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ 

................ ਵੀਲ ਆਖਦੇ ਹਨ। 

Answer: (ਵਾਇਰ ਸਪੋਕ) 

12) ਗੱਡੀ ਿਵੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ................... ਦਾ ਪ,ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜ1ਦਾ ਹੈ। 

Answer: (ਲ3ਪ) 

13) ਅਲੱਗ – ਅਲੱਗ ਸਰਕਟ ਦੀਆਂ ਤਾਰ[1 ਨੰੂ ਪਿਹਚਾਨਣ ਲਈ ............... ਕੋਿਡੰਗ ਕੀਤੀ ਜ1ਦੀ ਹੈ। 

Answer: (ਕਲਰ) 

14) ਸਰਕਟ ਿਵੱਚ ਦੋ ਤਾਰ[1 ਨੰੂ ਜੋੜਨ ਲਈ ................... ਦਾ ਪ,ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜ1ਦਾ ਹੈ। 

Answer: (ਕੂਨY ਕਟਰ) 

15) ਸੜਕ ਤੇ ਚਲਦੇ ਲੋਕ1 ਨੰੂ ਗੱਡੀ ਆਉਣ ਤA ਸਾਵਧਾਨ ਰਿਹਣ ਲਈ ............. ਦਾ ਪ,ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜ1ਦਾ ਹੈ। 



Answer: (ਹਾਰਨ) 

True/False 

1) ਚੈਿਸਜ ਦਾ ਕੰਮ ਇੰਜਨ ਨੰੂ ਿਫੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਥ1 ਦੇਣਾ ਹੈ। 

Answer: ( ਸਹੀ) 

2) ਵਰਟੀਕਲ ਲੋਡ ਫਰੇਮ ਨੰੂ ਪ,ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। 

Answer: (ਸਹੀ) 

3) ਗੱਡੀ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਡ3ਟ ਕੱਡਣ ਨੰੂ ਪXਿਟੰਗ ਆਖਦੇ ਹਨ। 

Answer: (ਗਲਤ) 

4) ਸਸਪੈਸ਼ਨ ਿਸਸਟਮ ਦਾ ਕੰਮ ਗੱਡੀ ਨੰੂ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। 

Answer: (ਗਲਤ) 

5) ਸੈਮੀ ਇਲੈਪਿਟਕ ਲੀਫ ਸਪਿਰੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਹੈ। 

Answer: (ਸਹੀ) 

6) ਸ਼ਾਕ ਐਬਜਾਰਬਰ ਬਰੇਕ ਿਸਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੈ। 

Answer: (ਗਲਤ) 

7) ਫਰੰਟ ਐਕਸ ਦੋ ਿਕਸਮ ਦੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

Answer: (ਸਹੀ) 

8) ਟਾਈ ਰੌਡ ਸਟੀਅਿਰੰਗ ਿਸਸਟਮ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ। 

Answer: (ਸਹੀ) 

9) ਟੋ – ਇੰਨ ਐਡਜਸਟਮ3ਟ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬਰੇਕ ਿਸਸਟਮ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜ1ਦੀ ਹੈ। 



Answer: (ਗਲਤ) 

10) ਬਰੇਕ ਦਾ ਕੰਮ ਗੱਡੀ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

Answer: (ਗਲਤ) 

11) ਮਾਸਟਰ ਿਸਲੰਡਰ ਬਰੇਕ ਿਸਸਟਮ ਿਵੱਚ ਵਰਿਤਆ ਜ1ਦਾ ਹੈ। 

Answer: (ਸਹੀ) 

12) ਏਅਰ ਬਲੀਿਡੰਗ ਬਰੇਕ ਿਸਸਟਮ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜ1ਦੀ ਹੈ। 

Answer: (ਸਹੀ) 

13) ਿਡਸਕ ਟਾਇਪ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਦੀ ਿਕਸਮ ਹੈ। 

Answer: (ਗਲਤ) 

14) ਗੱਡੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੰੂ ਬਾਹਰA ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵੰਡ ਸਕਰੀਨ ਵਾਇਪਰ ਦਾ ਪ,ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜ1ਦਾ ਹੈ। 

Answer: (ਸਹੀ) 

15) ਇਲੈਕਟਿਰਕ ਿਫਊਲ ਗੇਜ਼ ਦੀ ਵਰਤA ਗੱਡੀ ਦੇ ਇੰਜਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜ1ਦੀ ਹੈ। 

Answer: (ਗਲਤ) 

ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ -ਤਰ ਵਾਲੇ ਪ,ਸ਼ਨ 

1) ਚੰਗੇ ਫਰੇਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੁਣ ਿਲਖੋ? 

2) ਫਰੇਮ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਿਲਖੋ? 

3) ਪਾਿਲਿਸ਼ੰਗ ਿਕਸ ਨੰੂ ਆਖਦੇ ਹਨ? 

4) ਸਸਪ3ਸ਼ਨ ਿਸਸਟਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਿਲਖੋ? 

5) ਲੀਫ ਸਪਿਰੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਿਲਖੋ? 

6) ਟੋ – ਆਉਟ ਿਕਸ ਨੰੂ ਆਖਦੇ ਹਨ? 



7) ਡੈਡ ਐਕਸਲ ਿਕਸ ਨੰੂ ਆਖਦੇ ਹਨ? 

8) ਸਟੀਅਿਰੰਗ ਿਗਅਰ ਬਾਕਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਿਕਸਮ1 ਿਲਖੋ? 

9) ਕ3ਬਰ ਐਗਂਲ ਿਕਸ ਨੰੂ ਆਖਦੇ ਹਨ? 

10) ਮਾਸਟਰ ਿਸਲੰਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਿਲਖੋ? 

11) ਬਰੇਕ ਡਰੱਮ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

12) ਪਾਰਿਕੰਗ ਬਰੇਕ ਿਕਸ ਨੰੂ ਆਖਦੇ ਹਨ? 

13) ਵੀਲ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਦੋ ਿਕਸਮ1 ਿਲਖੋ? 

14) ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ1 ਨੰੂ ਿਕK ਬਦਿਲਆਂ ਜ1ਦਾ ਹੈ? 

15) ਿਟਉਬ ਦਾ ਕੰਮ ਦੱਸੋ? 

16) ਇਲੈਕਟ,ੀਕਲ ਿਸਸਟਮ ਦਾ ਕੰਮ ਿਲਖੋ? 

17) ਸਿਵੱਚ ਦਾ ਕੰਮ ਿਲਖੋ? 

18) ਕੁਨY ਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਿਲਖੋ? 

19) ਵਾਟਰ ਟ3ਪਰੇਚਰ ਗੇਜ਼ ਕੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 

20) ਆਇਲ ਪ,ੈਸ਼ਰ ਗੈਜ ਕੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 

ਛੋਟੇ -ਤਰ ਵਾਲੇ ਪ,ਸ਼ਨ 

1) ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਫਰੇਮ ਦੇ ਗੁਣ ਿਲਖੋ? 

2) ਫਰੇਮ ਦੀਆਂ ਵੱਖ – ਵੱਖ ਿਕਸਮ1 ਦੇ ਨਾਮ ਿਲਖੋ? 

3) ਫਰੇਮ ਅਲਾਈਨਂਮ3ਟ ਤA ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

4) ਕਾਸਟਰ ਐਗਂਲ ਦੀ ਪਰੀਭਾਸ਼ਾ ਿਲਖੋ? 

5) ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਸਪ3ਸ਼ਨ ਿਸਸਟਮ ਦੇ ਗੁਣ ਿਲਖੋ? 

6) ਲੀਫ ਸਪਿਰੰਗ ਦੀਆਂ ਮੁਖ ਿਕਸਮ1 ਿਲਖੋ? 

7) ਬ,ੇਕ ਿਸਸਟਮ ਿਵੱਚ ਏਅਰ ਬਲੀਿਡੰਗ ਿਕਵX ਕੀਤੀ ਜ1ਦੀ ਹੈ? 

8) ਵੀਲ[ ਿਸਲੰਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਿਲਖੋ? 

9) ਇੰਡੀਪੈਨਡ3ਟ ਸਸਪ3ਸ਼ਨ ਿਸਸਟਮ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

10) ਬਰੇਕ ਲਾਈਿਨੰਗ ਕੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 



11) ਲਾਈਵ ਐਕਸਲ ਿਕਸ ਨੰੂ ਆਖਦੇ ਹਨ? 

12) ਸਟੀਅਿਰੰਗ ਿਗਅਰ ਬਾਕਸ ਦਾ ਕੰਮ ਿਲਖੋ? 

13) ਸਟਅਿਰੰਗ ਿਗਅਰ ਬਾਕਸ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ1 ਿਲਖੋ? 

14) ਵੀਲ[ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ1 ਿਲਖੋ? 

15) ਟਾਇਰ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ1 ਿਲਖੋ? 

16) ਟਾਇਰ ਪਲਾਈ ਕੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 

17) ਤਾਰ1 ਦੀ ਕਲਰ ਕੋਿਡੰਗ ਤA ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

18) ਿਵੰਡ ਸਕਰੀਨ ਵਾਇਪਰ ਦਾ ਕੰਮ ਿਲਖੋ? 

19) ਇਲੈਕਟਿਰਕ ਿਫਊਲ ਗੇਜ ਦਾ ਕੇਮ ਿਲਖੋ? 

20) ਇਲੈਕਟ,ੀਕਲ ਿਸਸਟਮ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਿਲਖੋ? 


