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MCQ 

1. ਹ�ਡ ਫਲੈਟ ਿਨਿਟੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਿਕੰਨ�  ਬੈੱਡ ਹੰੁਦੇ ਹਨ? 

a. 1 

b. 3 

c. 2 

2. ਹ�ਡ ਫਲੈਟ ਿਨਿਟੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਿਵਚ ਿਕਹੜੀ ਨੀਡਲ ਵਰਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ? 

a. ਬੀਅਰਡ ਨੀਡਲ 

b. ਲੈਚ ਨੀਡਲ 

c. ਕੰਪਾ!ਡ ਨੀਡਲ 

3. ਫਲੈਟ ਮਸ਼ੀਨ ਤ ੇਬੁਣਾਈ ਕਰਨ ਲੱਿਗਆਂ ਖਾਲੀ ਗੇੜੇ ਿਦੰਦ ੇਸਮ) ਬੁਰਸ਼ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹਨ? 

a. ਲੈਚ� ਖੋਲਣ ਦਾ 

b. ਧਾਗੇ ਨੰੂ ਿਖੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ 

c. ਲੈਚ� ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ 



4. ਮਸ਼ੀਨ ਿਵਚ ਸੂਈਆਂ ਨੰੂ ਿਕਹੜਾ ਭੇਲ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ? 

a. ਡੀਜਲ 

b. ਿਮੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ 

c. ਿਗਰੀ ਦਾ ਤੇਲ 

5. ਯਾਰਨ ਗਾਈਡ ਿਕਸ ਪੁਰਜੇ ਨਾਲ ਪਕਿੜਆ ਂਜ�ਦਾ ਹੈ? 

a. ਸਟ�ਡ ਨਾਲ 

b. ਲੈਚ ਨਾਲ 

c. ਕਲੱਚ ਨਾਲ 

6. ਪਲੇਨ ਕੱਪੜੇ ਨੰੂ ਹੋਰ ਿਕਸ ਨ� ਨਾਲ ਜਾਿਣਆ ਂਜ�ਦਾ ਹੈ? 

a. ਿਸੰਗਲ ਜਰਸੀ ਫੈਬਿਰਕ 

b. ਿਰੱਬ ਫੈਬਿਰਕ 

c. ਪਲੇਨ ਫੈਬਿਰਕ 

7. ਿਰੱਬ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾ!ਦ ੇਸਮ) ਸੂਈਆ ਂਦੀ ਿਸਲੈਕਸ਼ਨ ਿਕਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ? 

a. ਡੈਕ ੇਨਾਲ 

b. ਿਸਲੈਕਸ਼ਨ ਪੱਤੀ ਨਾਲ 

c. ਭਾਰ ਨਾਲ 

8. ਹੈਡ ਫਲੈਟ ਿਨਿਟੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਜੰਜੀਰੀ ਬਣਾ!ਦ ੇਸਮ) ਿਕੰਨ�  ਲੀਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ? 

a. ਚਾਰ 

b. ਿਚੰਨ 

c. ਦ ੋ

9. ਕਲੀਅਿਰੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਿਵਚ ਕੁੰ ਡਾ ਸੂਈ ਦ ੇਿਕਸ ਭਾਗ ਤ ੇਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

a. ਲੈਚ 

b. ਸਟਮੈ 

c. ਟੇਲ 



10. ਹ�ਡ ਫਲੈਟ ਿਨਿਟੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਸਟਡੈ ਿਕਸ ਦਾ ਬਿਣਆਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

a. ਿਪੱਤਲ ਦਾ 

b. ਦੇਗੀ ਲੋਹੇ ਦਾ 

c. ਲੱਕੜ ਦਾ 

11. ਿਤੰਨ ਲੀਵਰਾ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕੰਨ�  ਲੀਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ? 

a. ਦ ੋ

b. ਚਾਰ 

c. ਿਤੰਨ 

12. ਪਲੇਨ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕੰਨ�  ਲੀਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ? 

a. ਿਤੰਨ 

b. ਦ ੋ

c. ਇੱਕ 

13. ਹ�ਡ ਫਲੈਟ ਮਸ਼ੀਨ ਿਵਚ ਿਕੰਨ�  ਕਲੱਚ ਹੰੁਦ ੇਹਨ? 

a. ਦ ੋ

b. ਇੱਕ 

c. ਿਤੰਨ 

14. ਪਾਵਰ ਫਲੈਟ ਿਵੱਚ Stop Motion  ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? 

a. ਮਸ਼ੀਨ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ 

b. ਮਸ਼ੀਨ ਨੰੂ ਤੇਜ ਕਰਨਾ 

c. ਿਨਿਟੰਗ ਕਰਨਾ 

15. ਟ�ਸਨ ਵਾਇਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? 

a. ਫਾਲਤੂ ਧਾਗਾ ਸੰਭਾਲ ਕ ੇਰੱਖਣਾ 

b. ਕੱਪੜਾ ਿਖੱਚਣਾ 

c. ਮਸ਼ੀਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ 



 

Match the Following:--- 

1. ਯਾਰਨ ਗਾਈਡ        -      ਗੱੁਡਾ 

ਜੈਕਾਰਡ                -     ਇੱਕ ਤ1 ਵੱਧ ਰੰਗ 

2. ਰੈਕ ਲਗਾਉਣਾ           -     ਹਾਫ ਮੈਲੀਨ2  

ਿਤੰਨ ਲੀਵਰ ਕੱਪੜਾ       -           ਰੈਕ ਮਾਰਨਾ 

3. ਯਾਰਨ ਗਾਈਡ      -            ਗੱੁਡਾ 

ਜੈਕਾਰਡ               -            ਇੱਕ ਤ1 ਵੱਧ ਰੰਗ 

4. ਪਲੇਨ ਕੱਪੜਾ        -          ਵੱਧ ਲਚਕਤਾ 

 

ਿਰੱਬ ਵਧਾਉਣਾ       -          ਿਸੰਗਲ ਜਰਸੀ 

 

5. ਪਲੇਨ ਕੱਪੜਾ        -           ਡਬੱਲ ਬੈੱਡ  

 

ਿਰੱਬ ਕੱਪੜਾ       -                       ਿਸੰਗਲ ਬੈੱਡ  

 

6. ਿਸਲਾਈ        -                       ਕਮੈ  

 

ਪ3ੋਟੈਕਟਰ       -                        ਿਲੰਿਕੰਗ 

 

7. ਸੂਈ        -                    ਕਾਟਨ  

 



 ਧਾਗਾ      -                                 ਲੈਚ  

 

8. ਧਾਗਾ       -                                 ਸੂਈਆਂ ਦੇ ਘਰ  

 

ਬੈੱਡ       -                                  ਕੋਨ  

 

9. ਟ�ਸਨ        -                     ਕੈਿਰਜ  

 

ਕੈਮ       -                                ਵਾਇਰ 

 

10. ਰੈਕ       -                                ਲੀਵਰ  

 

ਿਰੱਬ       -                              ਬਾਰਡਰ 

 

11. 2*2 ਿਰੱਬ        -              ਟ�ਸਨ ਵਾਇਰ  

 

ਟੇਕ ਅੱਪ ਵਾਇਰ       -   ਬਾਰਡਰ  

 

12. ਸਿਲਪ ਓਵਰ        -   ਬਾਜੂ ਵਾਲਾ ਸਵੈਟਰ  

 

ਪੁਲ ਓਵਰ        -   ਿਬਨਾ ਬਾਜੂ ਵਾਲਾ ਸਵਟੈਰ  

 

13. ਟੱਕ ਿਵਧੀ        -               ਿਲੰਿਕੰਗ ਿਵਧੀ  

 

ਸਿਟੱਚ ਿਵਧੀ      -                ਕੱਪੜ ੇਨੰੂ ਟਕੈ ਕਰਕੇ  

 

14. ਕਲੀਅਿਰੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ        -   ਕੁੰ ਡਾ ਸਈੂ ਦੀ ਲੈਚ ਤ ੇਹੋਣਾ  

 



ਟੱਕ ਪੌਜੀਸ਼ਨ        -   ਕੁੰ ਡਾ ਸਈੂ ਦੀ ਸਟੈਅ ਤ ੇਹੋਣਾ  

 

15. 1x1 ਬਾਰਡਰ       -               ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਰੈਕ  

 

2x2 ਬਾਰਡਰ       -                ਅੱਧੇ ਘਰ ਦਾ ਰੈਕ  

 

Fill in the blanks:-- 

 

1. ਕੈਮ ਪਲੇਟ ................... ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਿਫੱਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। (ਕਮੈ 

ਪਲੇਟ) 

2. ਟ�ਸਨ ਵਾਇਰ ਨੰੂ ................. ਵਾਇਰ ਵੀ ਆਿਖਆਂ ਜ�ਦਾ ਹੈ। (ਟਕੇ 

ਅੱਪ) 

3. ਹ�ਡ ਫਲੈਟ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪੁਰਿਜਆਂ ਨੰੂ ...................... ਤੇਲ ਦਣੇਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (White Oil) 

4. ਨੀਡਰ ਬੈਡ� ਉਪਰ .................. ਬਣੇ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। (ਘਰ ਜ� tricks) 

5. ਹ�ਡ ਫਲੈਟ ਮਸ਼ੀਨ ਸੂਈਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸ ੇ................... ਪਾਏ ਜ�ਦੇ 

ਹਨ। (ਸਪਿਰੰਗ) 

6. ਯਾਰਨ ਗਾਈਡ ਹ�ਡ ਫਲੈਟ ਮਸ਼ੀਨ ਦ ੇ........................ ਵੱਲ 

ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਸੱਜੇ ਪਾਸ)ੇ 

7. .......................ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਯਾਰਨ ਗਾਈਡ ਨੰੂ ਪਕਿੜਆਂ 

ਜ�ਦਾ ਹੈ। (ਕਲੱਚ) 



8. ਪਲੇਨ ਫੈਬਿਰਕ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ .............. ਨੀਡਲ ਬੈਡ ਵਰਿਤਆਂ 

ਜ�ਦਾ ਹੈ। (ਇੱਕ) 

9. ਪਲੇਨ ਕੱਪੜਾ ਵਜਨ ਿਵਚ ..................... ਹੰੁਦਾ ਹੈ। (ਹਲਕਾ) 

10. ਿਜਗ-ਜੈਗ ਿਡਜਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ .................. ਦੀ ਲੋੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ। 

(ਰੈਕ) 

11. ਕੱਪੜਾ ਉਛਲਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ........................ ਭਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

(ਘੱਟ) 

12. .................... ਕਮੈ ਸੂਈਆ ਂਨੰੂ ਉਪਰ ਚੁੱ ਕਦੇ ਹਨ। (ਰੇਿਜੰਗ) 

13. ਤਰਤੀਬਾਰ ਕੁੰ ਿਡਆ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ  ...................... ਨੰੂ ਨ; ਰੋਇੰਗ 

ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। (ਘਟਾਉਣ) 

14. ਸਿਟੱਕ ਕੈਮ ਦਾ ਕੰਮ ....................... ਹੈ। (ਕੁੰ ਡਾ ਬਣਾਉਣਾ) 

15.  ........................... ਹ�ਡ ਫਲੈਟ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ 

.................... ਲੱਗਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। (ਰੈਕ ਲੀਵਰ, ਖੱਬ ੇਪਾਸ)ੇ 

True/False 

1. ਫਲੈਟ ਮਸ਼ੀਨ ਤ ੇਲੈਚ ਸਈੂ ਵਰਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।   ਸਹੀ/ਗਲਤ 

2. ਹ�ਡ ਫਲੈਟ ਜੈਕਾਰਡ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਦੇ ਬੈੱਡ ਹੰੁਦ ੇਹਨ।   ਸਹੀ/ਗਲਤ 

3. ਪਲੇਨ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਣ ਸਮ) ਿਤੰਨ ਬੈੱਡ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।  ਸਹੀ/ਗਲਤ 



4. ਫਲੈਟ ਮਸ਼ੀਨ ਿਵੱਚ ਕੁੰ ਡ ੇਦੀ ਲੰਬਾਈ ਘਟਾਈ ਵਧਾਈ ਨਹ< ਜਾ ਸਕਦੀ।  ਸਹੀ/ਗਲਤ 

5. ਜੈਕਾਰਡ ਫਲੈਟ ਿਨਿਟੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਿਵਚ ਚਾਰ ਸਿਟੱਚ ਕਮੈ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ/ਗਲਤ 

6. ਫਲੈਟ ਮਸ਼ੀਨ ਤ ੇਟੱਕ ਕੁੰ ਡਾ ਨਹ< ਬਣ ਸਕਦਾ।  ਸਹੀ/ਗਲਤ 

7. ਸੂਈਆਂ ਦੀ ਚਣੋ ਭਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।   ਸਹੀ/ਗਲਤ 

8. ਰੇਿਜੰਗ ਕੈਮ ਦਾ ਕੰਮ ਸੂਈਆਂ ਨੰੂ =ਪਰ ਚੁੱ ਕਣ ਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  ਸਹੀ/ਗਲਤ 

9. ਸੂਈਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤ ੇਨੰੂ ਨੀਡਲ ਪਾਥ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ/ਗਲਤ 

10. ਰੈਕਡ ਿਰੱਬ ਕੱਪੜਾ ਰੈਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਹੀ ਬਣਦਾ।  ਸਹੀ/ਗਲਤ 

11. ਪਲੇਨ ਕੱਪੜੇ ਿਵਚ ਲਚਕਤਾ ਘੱਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।   ਸਹੀ/ਗਲਤ 

12. ਫਲੈਟ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਬੈੱਡ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਿਣਆਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।    ਸਹੀ/ਗਲਤ 

13. ਕਪੱੜੇ ਨੰੂ ਹੇਠ� ਿਖੱਚਣ ਲਈ ਪਾਵਰ ਫਲੈਟ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਈ ਨੁਕਲ ਪੈਣ ਤ ੇਰੱੁਕ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

 ਸਹੀ/ਗਲਤ 

14. ਸਟਾਪ ਮਸ਼ੋਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਫਲੈਟ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਪੈਣ ਤ ੇਰੱੁਕ ਜ�ਦੀ 

ਹੈ।  ਗਲਤ/ਸਹੀ 

15. ਤਰਤੀਬਾਰ ਕੁੰ ਿਡਆ ਂਦ ੇਘਟਾਉਣ ਦੀ ਿਵਧੀ ਨੰੂ ਨ; ਰੋਇੰਗ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ।  ਸਹੀ/ਗਲਤ 

ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ �ਤਰ� ਵਾਲੇ ਪ�ਸ਼ਨ:-- 

1. ਹ�ਡ ਫਲੈਟ ਜੈਕਾਰਡ ਿਨਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਨੀਡਲ ਬ�ਡ ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ। 

2. ਹ�ਡ ਫਲੈਟ ਜੈਕਾਰਡ ਿਨਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਕਮੈ ਕੈਿਰਜ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। 



3. ਹ�ਡ ਫਲੈਟ ਜੈਕਾਰਡ ਿਨਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਬੈੱਡ ਿਸ਼ਫਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

4. ਹ�ਡ ਫਲੈਟ ਜੈਕਾਰਡ ਿਨਿਟੰਗ ਦੇ ਕੈਮ ਪਲੇਟ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਕਲੀਅਿਰੰਗ ਕੈਮ ਦਾ ਕੰਮ 

ਿਲਖੋ। 

5. ਹ�ਡ ਫਲੈਟ ਜੈਕਾਰਡ ਿਨਿਟੰਗ ਦ ੇਕੈਮ ਪਲੇਟ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਕਲੀਅਿਰੰਗ ਕੈਮ ਦਾ ਕੰਮ 

ਿਲਖੋ। 

6. ਪਲੇਨ ਕੱਪੜ ੇਦ ੇਕੋਈ ਦ ੋਗੁਣ ਿਲਖੋ। 

7. ਹ�ਡ ਫਲੈਟ ਜੈਕਾਰਡ =ਤ ੇਬੁਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਿਗਆ ਸਭ ਤ1 ਪਿਹਲ� ਕੀ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

8. ਜੰਜੀਰੀ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ ਿਲਖੋ। 

9. ਮਸ਼ੀਨ ਤ ੇਬਣੁਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦ ੇਸਮ) ਭਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸ।ੋ 

10. ਬਣੁਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦ ੇਸਮ) ਪਿਹਲ� ਗੇੜਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਿਕ! ਿਦਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ? 

11. ਨੀਡਲ ਬ�ਡ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਸਪਿਰੰਗ� ਦ ੇਕੰਮ� ਦਾ ਵਰਣਲ ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ ਕਰੋ। 

12. ਵਸਤਰ ਿਵੱਚ ਬਾਰਡਰ ਿਕ! ਬਣਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ? 

13. ਕਟਾਈ ਪਾਉਣ ਦ ੇਢੰਗ� ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। 

14. 2x2 ਿਰੱਬ ਬਾਰਡਰ ਿਵੱਚ ਸੂਈਆ ਂਦੀ ਿਸਲੈਕਸ਼ਨ ਦ ੇਢੰਗ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ ਿਲਖੋ। 

15. ਪਲੇਨ ਕੱਪੜਾ ਿਕਵ) ਬੁਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ? 

16. ਿਜਗ-ਜੈਗ ਕੱਪੜਾ ਿਕਵ) ਬੁਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ? 



17. ਨ; ਰੋਿਵੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ। 

18. ਜੈਕਾਰਡ ਕੱਪੜ ੇਬਾਰੇ ਨ2 ਟ ਿਲਖੋ। 

19. ਹਾਫ ਕਾਰਡੀਗਨ ਫੈਬਿਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦ ੇਤਰੀਕ ੇਿਲਖੋ। 

20. ਵਾਈਡਿਨੰਗ ਿਕਵ) ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਾਕਰੀ ਿਦਓ। 

ਛੋਟ ੋ�ਤਰ� ਵਾਲੇ ਪ�ਸ਼ਨ 

1. ਸਟ�ਡ ਅਤ ੇਨੀਡਲ ਬ�ਡ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਦੱਸ।ੋ 

2. ਕਲੱਚ ਅਤ ੇਯਾਰਨ ਗਾਈਡ ਬਾਰੇ ਤੁਸ< ਕੀ ਜਾਣਦ ੇਹੋ? 

3. ਸਿਟੱਚ ਕੈਮ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਕ ੇਸਮਝਾਓ। 

4. ਹ�ਡ ਫਲੈਲ ਜੈਕਰਾਡ ਮਸ਼ੀਨ =ਤ ੇਬੁਣਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਿਲਖੋ। 

5. ਹ�ਡ ਫਲੈਟ ਜੈਕਾਰਡ ਿਨਿਟੰਗ =ਤ ੇਜੈਕਾਰਡ ਿਡਜਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਿਲਖੋ। 

6. ਹ�ਡ ਫਲੈਟ ਿਨਿਟੰਗ ਮਸ਼ੀਨ =ਤ ੇਪਲੇਨ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਿਲਖੋ। 

7. ਹ�ਡ ਫਲੈਟ ਜੈਕਾਰਡ ਮਸ਼ੀਨ =ਤ ੇਬੁਣਾਈ 1x1 ਿਰੱਬ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਿਲਖੋ। 

8. ਹ�ਡ ਫਲੈਟ ਜੈਕਾਰਡ ਿਨਿਟੰਗ ਮਸ਼ੀਨ =ਤ ੇ2x2 ਿਰੱਬ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਿਲਖੋ। 

9. ਫੈਸ਼ਿਨੰਗ ਿਵਧੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ। 

10. ਬੇਦ ਖੋਲ ਕੱਪੜਾ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? ਿਵਸਥਾਰ ਿਵੱਚ ਦੱਸ।ੋ 

11. ਫੁੱ ਲ ਕਾਰਡੀਗਨ ਫੈਬਿਰਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ। 



12. ਹ�ਡ ਫਲੈਟ ਜੈਕਾਰਡ ਿਨਿਟੰਗ ਮਸ਼ੀਨ =ਤ ੇਲੈਚ ਸਈੂ ਦੀ ਅਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਿਚੱਤਰ 

ਸਿਹਤ ਵਰਨਣ ਕਰੋ। 

13. ਹਾਫ ਕਾਰਡੀਗਨ ਫੈਬਿਰਕ ਦੀ ਜਾਣਾਕਰੀ ਿਦਓ। 

14. ਕੱਟ ਅਤ ੇਸਿਟੱਚ ਿਵੱਧੀ ਬਾਰੇ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਿਲਖੋ। 

15. ਿਬਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਫਲੈਟ ਿਨਿਟੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹ�ਡ ਫਲੈਟ ਿਨਿਟੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲੋ ਿਕਵ) 

ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ? 

16. ਇਲੈਕਟ3ਾਿਨਕ ਫਲੈਟ ਿਨਿਟੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ। 

17. ਹ�ਡ ਫਲੈਟ ਿਨਿਟੰਗ ਮਸ਼ੀਨ =ਤ ੇਿਤੰਨ ਲੀਵਰਾ ਕੱਪੜਾ ਿਕਵ) ਬੁਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

18. ਹ�ਡ ਫਲੈਟ ਜੈਕਾਰਡ ਿਨਿਟੰਗ ਮਸ਼ੀਨ =ਤ ੇਲੈਚ ਸਈੂ ਟੱਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਿਚੱਤਰ ਬਣਾ ਕ ੇ

ਵਰਨਣ ਕਰੋ। 

19. ਹ�ਡ ਫਲੈਟ ਜੈਕਾਰਡ ਿਨਿਟੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦ ੇਕੈਮ ਕੈਿਰਜ ਅਤ ੇਕੈਮ ਪਲੇਟ ਬਾਰੇ 

ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਿਲਖੋ। 

20. ਹ�ਡ ਫਲੈਟ ਜੈਕਾਰਡ ਿਨਿਟੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦ ੇਕੈਮ ਸ�ਟ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਕੈਮ� ਦਾ ਿਚੱਤਰ ਬਣਾ 

ਕ ੇਵਰਣਨ ਕਰੋ। 

 

 

 

 

 



TRADE:-Knitting Technology  

SUBJECT:- ਸੁਰਕੂਲਰ ਿਨਿਟੰਗ 
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Question Bank for Disabled Student 

 

MCQ 

1. ਧਾਗਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਿਮੱਲ ਨੰੂ ਿਕਹੜੀ ਿਮੱਲ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ? 

(a) ਕਤਾਈ ਿਮੱਲ 

(b) ਭਰਾਈ ਿਮੱਲ 

(c) ਉਣਾਈ ਿਮੱਲ 

2. ਮੋਟੀਆ ਂਗਢ� ਵਾਲੇ ਧਾਗੇ ਦੀ ਵਰਤ1 ਬੁਣਾਈ ਕਰਦ ੇਸਮ) ਿਕਹੋ ਕੱਪੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ? 

(a) ਪਲੇਨ ਕੱਪੜਾ  

(b) ਿਜਗ ਜੈਗ ਕੱਪੜਾ 

(c) ਛੇਕ� ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ 

3. ਿਕਹੜਾ ਕੈਮ ਸੂਈਆ ਂਨੰੂ =ਪਰ ਜਾਣ ਤ1 ਰੋਕਦਾ ਹੈ। 

(a) ਸਿਟੱਚ ਕੈਮ 

(b) ਕਲੀਅਿਰੰਗ ਕੈਮ 

(c) ਪ3ੋਟੈਕਟਰ ਕੈਮ 

4. ਰੋਲ ਵੈਲਟ ਿਕਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤ ੇਬਣਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ? 

(a) ਜੁਰਾਬ� ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ 

(b) ਿਸਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ 

(c) ਫਲੈਟ ਮਸ਼ੀਨ 



5. ਿਟਊਬਲਰ ਵੈਲਟ ਦਾ ਦਜੂਾ ਨ� ਕੀ ਹੈ? 

(a) ਰੈਕਡ ਵੈਲਟ  

(b) ਇੰਗਿਲਸ਼ ਵੈਲਟ 

(c) ਫਰ�ਚ ਵੈਲਟ 

6. ਿਕਸ ਕੈਮ ਦਾ ਕੰਮ ਸੂਈਆ ਂ=ਪਰ ਉਠਾ ਕ ੇਰੈਸਟ ਪ3ਜੀਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਲੈ ਕ ੇਆਉਣਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

(a) ਕਲੀਅਿਰੰਗ ਕੈਮ 

(b) ਪ3ੋਜੈਕਟਰ ਕੈਮ 

(c) ਅੱਪਥਰੋ ਕੈਮ 

7. ਿਬੰਕਰ ਦਾ ਉਹ ਿਕਹੜਾ ਭਾਗ ਹੈ ਜੋ ਕੰਿਡਆ ਂਨੰੂ ਦ ੋਿਹੱਿਸਆ ਂਿਵੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ? 

(a) ਕੈਚ 

(b) ਿਨੱਬ 

(c) ਨੌਜ 

8. ਦ ੋਜ� ਦ ੋਤ1 ਵੱਧ ਰੰਗ� ਦੀ ਵਰਤ1 ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਕੱਪੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ? 

(a) ਪਲੇਨ ਕੱਪੜਾ 

(b) ਰੈਕਡ ਕੱਪੜਾ 

(c) ਜੈਕਾਰਡ ਕੱਪੜਾ 

9. ਦ ੋਰੰਗ� ਦ ੇਿਡਜ਼ਾਈਨ ਨੰੂ ਕੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ? 

(a) ਇੱਕ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ 

(b) ਿਤੰਨ ਰੰਗ� ਕੱਪੜਾ 

(c) ਜੈਕਾਰਡ ਕੱਪੜਾ 

10. ਗੰਢ� ਿਕੰਨ�  ਪ3ਕਾਰ ਦੀਆ ਂਹੰੁਦੀਆ ਂਹਨ? 

(a) ਚਾਰ 

(b) ਛ ੇ

(c) ਦ ੋ



11. ਿਕਹੜੀ ਗੰਢ ਬੁਣਾਈ ਕਰਦ ੇਨਹ< ਖੱੁਲਦੀ? 

(a) ਰੀਡ ਨਾਟ 

(b) ਵੀਵਰਜ ਨਾਟ 

(c) ਗਰੈਨੀ ਨਾਟ 

12. ਿਸੰਕਰ ਿਕਸ ਚੀਜ ਤ1 ਬਿਣਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

(a) ਲੱਕੜ ਤ1 

(b) ਰਬੜ ਤ1 

(c) ਸਟੀਲ ਦੀ ਪੱਤੀ ਤ1 

13. ਮਾਰਕੀਟ ਿਵੱਚ ਧਾਗਾ ਿਕੰਨ�  ਰੂਪ� ਿਵੱਚ ਿਮਲਦਾ ਹੈ? 

(a) ਿਤੰਨ 

(b) ਦ ੋ

(c) ਪੰਜ 

14. ਧਾਗੇ ਨੰੂ ਕੋਣ� ਉਪਰ ਲਪੇਟਣ ਦੀ ਿਵਧੀ ਨੰੂ ਕਿਹੰਦ ੇਹਨ? 

(a) ਿਨਿਟੰਗ 

(b) ਵਾਈਿਡੰਗ 

(c) ਵੀਿਵੰਗ 

15. ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦ ੇਘੇਰੇ ਨਾਲ1 ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

(a) ਵੱਧ 

(b) ਘੱਟ 

(c) ਬਾਰਬਰ 

16. ਿਕਹੜੀ ਵੈਲਟ ਕਾਲਰ ਜ� ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਪੱਟੀ ਦ ੇਿਕਨਾਰੇ ਤ ੇਬਣਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ? 

(a) ਰੀਫ ਨਾਟ 

(b) ਗਰੈਨੀ ਨਾਟ 

(c) ਵੀਵਰਜ ਨਾਟ 



17. ਦਸ ਫੀਲਡ� ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦ ੋਰੰਗ� ਦਾ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾ!ਦ ੇਸਮ) ਇੱਕ ਗੇੜ ੇਿਵੱਚ ਿਕੰਨ�  

ਕੋਰਸ ਬਣਨਗੇ? 

(a) ਪੰਜ 

(b) ਦ ੋ

(c) ਦਸ 

18. ਗੋਲ਼ ਅਕਾਰ ਦੀਆ ਂਮਸ਼ੀਨ� =ਤ ੇਕੱਪੜ ੇਦੀ ਬੁਣਾਈ ਨੰੂ ਕੀ ਕਿਹੰਦ ੇਹਨ? 

(a) ਜੈਕਾਰਡ ਿਨਿਟੰਗ 

(b) ਪਲੇਨ ਿਨਿਟੰਗ 

(c) ਸਰਕੂਲਰ ਿਨਿਟੰਗ 

19. ਸਰਕੂਲਰ ਮਸ਼ੀਨ =ਤ ੇਿਡਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾ!ਦ ੇਸਮ) ਕਲੀਅਿਰੰਗ ਕੈਮ ਨੰੂ ਿਕਸ ਅਵਸਥਾ 

ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ? 

(a) ਖੋਲW ਕ ੇ 

(b) ਬੰਦ ਕਰਕ ੇ

(c) ਟਾਈਟ ਕਰਕ ੇ

Match the Word 

1. ਧਾਗੇ ਦੀ ਭਰਾਈ ਵਾਈਿਡੰਗ 

ਧਾਗੇ ਦੀ ਕਤਾਈ ਸਿਪਿਨੰਗ 

2. ਹ�ਡ ਵਾਈਿਡੰਗ  ਿਬਜਲੀ ਨਾਲ 

ਪਾਵਰ ਵਾਈਿਡੰਗ ਹੱਥ ਨਾਲ 

3. ਗੋਲ ਮਸ਼ੀਨ�  ਫਲੈਟ ਿਨਿਟੰਗ 

ਫਲੈਟ ਮਸ਼ੀਨ�  ਸਰਕੂਲਰ ਿਨਿਟੰਗ 

4. ਿਸੰਗਲ ਜਰਸੀ  ਦ ੋਬ�ਡ 

ਡਬਲ ਜਰਸੀ  ਇੱਕ ਬੈੱਡ 



5. ਕੁੰ ਡ ੇਬਣਾਉਣਾ  ਕਲੀਅਿਰੰਗ ਕਮੈ 

ਕੁੰ ਡ ੇਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਸਿਟੱਚ ਕੈਮ 

6. ਰੈਕਡ ਵੈਲਟ  ਿਟਊਬਲਰ ਵੈਲਟ 

ਫਰ�ਚ ਵੈਲਟ  ਇੰਗਿਲਸ਼ ਵੈਲਟ 

7. ਗੋਲ ਮਸ਼ੀਨ  ਰੈਕਟ ਵੈਲਟ 

ਫਲੈਟ ਮਸ਼ੀਨ  ਰੋਲ ਵੈਲਟ 

8. The nib  Arch 

Throat  Nose 

9. ਕੁੰ ਡ ੇਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਿਸੰਕਰ ਹੋਲਿਡੰਗ ਡਾਊਨ ਿਸੰਕਰ 

ਕੁੰ ਡ ੇਪਕੜ ਕ ੇਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਿਸੰਕਰ ਲੂਪ ਫਾਰਿਪੰਗ ਿਸੰਕਰ 

10. ਜੈਕਾਰਡ ਕੱਪੜਾ ਇੱਕ ਰੰਗਾ ਕੱਪੜਾ 

ਪਲੇਨ ਕੱਪੜਾ  ਬਹੁ ਰੰਗਾ ਕੱਪੜਾ 

11. ਵੱਡ ੇਤੀਰ ਦ ੇਿਨਸ਼ਾਨ  ਨੀਡਲ ਪਾਥ 

ਛੋਟ ੇਤੀਰ� ਦ ੇਿਨਸ਼ਾਨ  ਮਸ਼ੀਨ ਦ ੇਢੱਲਣ ਦੀ ਿਦਸ਼ਾ 

12. Knot katcher   ਗੰਢ ਲਗਾਉਣਾ 

Knot tyming machine  ਗੰਢ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ 

13. ਜੁਰਾਬ� ਦਸਤਾਨ�  ਦੀ ਵੈਲਟ ਫਰ�ਚ ਵੈਲਟ 

ਸਵੈਟਰ ਕੋਟੀ ਦੀ ਵੈਲਟ ਰੋਲ ਵੈਲਟ 

14. ਿਸੰਕਰ ਦ ੇਭਾਗ   ਅੱਠ ਭਾਗ 

ਲੈਚ ਨੀਡਲ ਦ ੇਭਾਗ  ਪੰਜ ਭਾਗ 

15. ਪਲੇਨ ਕੱਪੜਾ    ਦ ੋਨੀਡਲ ਬੈੱਡ 

ਜੈਕਾਰਡ ਕੱਪੜਾ  ਇੱਕ ਨੀਡਲ ਬੈੱਡ 

Fill in the blanks 



1. ਵਾਈਿਡੰਗ ਨੰੂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ…………ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  (ਧਾਗੇ ਦੀ ਭਰਾਈ) 

2. ਪੈਟਰਨ ਵੀਲੂ ਸੂਈਆ…ਂ……ਵ�ਗ =ਪਰ ਚੁੱ ਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਕਲੀਅਿਰੰਗ ਕੈਪ) 

3. ਕੱਪੜ ੇਨੰੂ ਉਧਰਣ ਤ1 ਰੋਕਣ ਲਈ …….ਪਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ। (ਵੈਲਟ) 

4. ਜੈਕਾਰਡ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਕੱਪੜਾ ਮਸ਼ੀਨ ਉਪਰ ਬਣ�ਉਣ ਤ1 ਪਿਹਲ�…….ਉਪਰ ਬਣਾਇਆ ਜ�ਦਾ 

ਹੈ। (ਗਰਾਫ ਪੇਪਰ) 

5. ਧਾਗੇ ਦੀ ਵਾਈਿਡੰਗ ਕਰਦ ੇਸਮ) ਮਟੋੀ ਗੰਢ ਨੰੂ ਪਕੜਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ =ਤ…ੇ…….ਨ� ਦਾ 

ਪੁਰਜਾ ਲੱਗਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। (ਨਾਟ ਕੈਚਰ) 

6. ਰਾnਡ ਮਸ਼ੀਨ� =ਤ ੇਕੱਪੜਾ………ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਆ!ਦਾ ਹੈ। (ਗੋਲਾਕਾਰ) 

7. ਘਟੀਆ ਵਾਈਿਡੰਗ ਨਾਲ ਧਾਗਾ ਅਤ ੇਕੱਪੜਾ………ਹੰੁਦਾ ਹੈ। (ਖਰਾਬ) 

8. ਿਟਊਬਲਰ ਵੈਲਟ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ……..ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। (ਵਧਾਈ/ਘਟਾਈ) 

9. ਧਾਗੇ ਦੀ ਵਾਈਿਡੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ……..ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ) 

10. ਪੈਟਰਨ ਵੀਲW ਿਵੱਚ ਇੱਕ………ਹੰੁਦਾ ਹੈ। (ਿਡਜ਼ਾਈਿਨੰਗ ਮਕੈਿਨਜਮ) 

11. ਰੋਲ ਵੈਲਟ ਜੁਰਾਬ ਦ…ੇ……..ਬਣਾਉਣ ਤ1 ਪਿਹਲ� ਬਣਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ। (ਬਾਰਡਰ) 

12. ਵੱਡ ੇਿਵਆਸ ਦੀਆ ਂਮਸ਼ੀਨ� ਿਵੱਚ ਸੂਈਆ ਂਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ…….ਵੀ ਪਾਏ ਜ�ਦ ੇਹਨ (ਿਸੰਕਰ) 

13. ਿਨਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਜੈਕਾਰਡ………ਕਰਨ ਦ ੇਿਸਧ�ਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। (ਿਮੱਸ ਤ ੇ

ਿਨੱਟ) 

14. ਪੈਟਰਨ ਵੀਲW ਉਪਰ ਬਾਹਰਲੇ ਿਕਨਾਰੇ ਤ ੇਘਰ ……..ਅਨੁਸਾਰ ਬਣ ੇਹੰੁਦ ੇਹਨ। (ਮਸ਼ੀਨ ਦ ੇ

ਗੇਜ) 

15. ਿਰੱਬ ਿਨਿਟੰਗ ਿਵੱਚ……..ਦ ੇਸਟੈਪ ਵਾਲੇ ਿਹੱਸ ੇਤ1 ਿਸੰਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। (ਡਾਇਲ 

ਦੀਆ ਂਸੂਈਆ)ਂ 

True/ False 



1. Groz-Beckart ਕੰਪਨੀ ਵੱਲ1 ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ 60gg ਗੇਜ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸੂਈ ਬਣਾਈ ਗਈ 

ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

2. ਿਸੰਗਲ ਜਰਸੀ ਮਸੀਨ ਿਵੱਚ ਿਸਲੰਡਰ ਨਹ< ਹੰੁਦਾ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

3. ਲਾਇਕਰਾ (Lycra) ਧਾਗੇ ਦੀ ਵਰਤ1 ਕਰਕ ੇਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

(ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

4. ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆ ਂਰਾnਡ ਮਸ਼ੀਨ� (ਛੋਟ ੇਿਵਆਸ ਵਾਲੀਆ)ਂ ਿਵੱਚ ਿਸੰਕਰ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। 

(ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

5. ਡਬਲ ਜਰਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਿਵੱਚ ਸੂਈਆ ਂਦ ੇਦ ੋਸੈੱਟ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

6. ਘਟੀਆ ਵਾਇੰਿਡੰਗ ਨਾਲ ਕੱਪੜ ੇਬੁਣਾਈ ਮਿਹੰਗੀ ਨਹ< ਪ�ਦੀ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

7. ਰੀਫ ਨਾਟ ਰਾnਡ ਨਾਟ ਦ ੇਮੁਕਾਬਲੇ ਮੋਟੀ ਗੰਢ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

8. ਵੀਵਰਜ ਨਾਟ ਬੁਣਾਈ ਕਰਦ ੇਸਮ) ਖੱੁਲ ਜ�ਦੀ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

9. ਪ3ੋਟੈਕਟਰ ਕੈਮ ਸੂਈਆ ਂਨੰੂ ਉਪਰ ਜਾਣ ਤ1 ਰੋਕ ਨਹ< ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

10. ਿਟਊਬਲਰ ਵੈਲਟ ਨੰੂ ਰੈਕਡ ਵੈਲਟ ਕਿਹੰਦ ੇਹਨ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

11. ਰੈਕਡ ਵੈਲਟ ਿਵੱਚ ਲਚਕਤਾ ਨਹ< ਹੰੁਦੀ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

12. ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ� ਤ1 ਬਣ ੇਿਡਜ਼ਾਈਨ ਨੰੂ ਜੈਕਾਰਡ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਕਿਹੰਦ ੇਹਨ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

13. ਰੋਲ ਵੈਲਟ ਜੁਰਾਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾਉਣ ਤ1 ਪਿਹਲ� ਬਣਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

14. ਜੈਕਾਰਡ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਤ1 ਪਿਹਲ� ਗਰਾਫ ਪੇਪਰ ਉਪਰ ਬਣਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

(ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

15. ਪੈਟਰਨ ਵੀਲW ਹ�ਡ ਸਰਕਲੂਰ ਮਸ਼ੀਨ� =ਤ ੇਆਮ ਕਰਕ ੇਟੇਢੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਲਗਾਏ ਜ�ਦ ੇ

ਹਨ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

Short Answer Questions 

1. ਿਸੰਕਰ ਿਕਸ ਨੰੂ ਕਿਹੰਦ ੇਹਨ? 



2. ਇੰਟਰਨਡ ਵੈਲਟ ਿਕਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ? 

3. ਕਤਾਈ ਿਮੱਲ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

4. ਿਸੰਕਰ ਦ ੇਦ ੋਮੁੱ ਖ ਭਾਗ� ਦ ੇਨ� ਦੱਸ?ੋ 

5. ਿਸੰਕਰ ਦ ੇਕੈਚ ਭਾਗ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ? 

6. ਧਾਗੇ ਦ ੇਿਸਿਰਆ ਂਨੰੂ ਜੋੜਨ ਲਈ ਿਕੰਨ�  ਪ3ਕਾਰ ਦੀਆ ਂਗੰਢ� ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

7. ਮਾੜ ੇਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਹੋਈ ਵਾਈਿਡੰਗ ਦਾ ਿਨਿਟੰਗ ਉਪਰ ਕੀ ਅਸਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

8. ਪੈਟਰਨ ਵੀਲW ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਮਸ਼ੀਨ ਿਵੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? 

9. ਜੈਕਾਰਡ ਿਡਜਾਈਨ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ =ਤ ੇਇੱਕ ਤ1 ਿਜ਼ਆਦਾ ਫੀਡਰ ਹੋਣ ੇਿਕ! 

ਜਰੂਰੀ ਹਨ? 

10. ਵਾਈਿਡੰਗ ਕਰਦ ੇਸਮ) ਿਜਆਦਾ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੰਢ ਦਾ ਨ� ਿਲਖੋ? 

11. ਿਸੰਕਰ ਦ ੇਬੱਟ ਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਿਲਖੋ। 

12. ਜੈਕਾਰਡ ਿਕਸ ਨੰੂ ਕਿਹੰਦ ੇਹਨ? 

13. ਪੈਟਰਨ ਵੀਲW ਿਕਸ ਨੰੂ ਕਿਹੰਦ ੇਹਨ? 

14. ਜੰਜੀਰੀ ਿਕ! ਪਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ? 

15. ਜੈਕਾਰਡ ਿਡਜਾਈਨ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ =ਤ ੇਇੱਕ ਤ1 ਿਜਆਦਾ ਫੀਡਰਜ ਹੋਣ ੇਿਕ! 

ਜਰੂਰੀ ਹਨ? 

16. ਵਧੀਆ ਿਨਿਟੰਗ ਦਾ ਸਬੰਧ ਧਾਗੇ ਦੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਵਾਈਿਡੰਗ ਨਾਲ ਿਕਵ) ਹੈ? 

17. ਸਰਕੂਲਰ ਜੈਕਾਰਡ ਮਸ਼ੀਨ =ਤ ੇਜੈਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਲੀਅਿਰੰਗ ਕੈਮ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ 

ਿਕ! ਜਰੂਰੀ ਹੈ? 

18. ਹੌਜਰੀ ਉਦਯੋਗ ਿਵੱਚ ਧਾਗੇ ਦ ੇਿਸਿਰਆ ਂਨੰੂ ਜੋੜਨ ਲਈ ਿਕੰਨ�  ਪ3ਕਾਰ ਦੀਆ ਂਗੰਢ� ਦਾ 

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ? 

19. ਵਾਈਿਡੰਗ ਮਸ਼ੀਨ =ਤ ੇknot-Cathcher ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? 

20. ਜੰਜੀਰੀ ਿਕਸ ਨੰੂ ਕਿਹੰਦ ੇਹਨ? 



20% ਰੇਖਾ ਿਚੱਤਰ:- 

1. ਿਨਿਟੰਗ ਉਦਯੋਗ ਿਵੱਚ ਚੰਗੀ ਭਰਾਈ ਦ ੇਲਾਭ ਿਲਖੋ। 

2. ਜ਼ੰਜੀਰੀ ਦੀਆ ਂਿਕਸਮ� ਿਲਖੋ। 

3. ਵੀਵਰ ਨਾਟ ਲਗਾਉਣ ਦ ੇਢੰਗ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। 

4. ਗਰੈਨੀ ਨਾਟ ਦਾ ਿਚੱਤਰ ਬਣਾਓ। 

5. ਿਸੰਕਰ ਦ ੇਮੁੱ ਖ ਭਾਗ� ਦਾ ਕੰਮ ਿਲਖੋ। 

6. ਿਸੰਕਰ ਦੀਆ ਂਿਕਸਮ� ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ। 

7. ਰਾnਡ ਨਾਟ ਦਾ ਿਚੱਤਰ ਬਣਾਓ। 

8. ਮਾੜੀ ਵਾਈਿਡੰਗ ਦ ੇਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ? 

9. ਹ�ਡ ਵਾਈਿਡੰਗ ਿਕੰਨW � ਹਾਲਤ� ਿਵੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

10. ਿਸੰਪਲ ਸਰਕੂਲਰ ਿਨਿਟੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦ ੇਕਮੈ ਸੈੱਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਓ। 

11. ਰੋਲ ਵੈਲਟ ਅਤ ੇਿਟਊਬਲਰ ਵੈਲਟ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। 

12. ਵੀਵਰ ਨਾਟ ਦਾ ਿਚੱਤਰ ਬਣਾਕ ੇਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ। 

13. ਵਾਈਿਡੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਚੋਣ ਿਕੰਨW � ਗੱਲ� ਨੰੂ ਮੁੱ ਖ ਰੱਖਕ ੇਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ? 

14. ਰੈਕਡ ਵੈਲਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਓ। 

15. ਸਰਕੂਲਰ ਿਨਿਟੰਗ ਮਸ਼ੀਨ� ਕੀ ਹੰੁਦੀਆ ਂਹਨ? ਜਾਣਾਕਰੀ ਿਦਓ। 

16. ਸਰਕੂਲਰ ਿਨਿਟੰਗ ਮਸ਼ੀਨ� ਉਪਰ ਜੈਕਾਰਡ ਿਡਜਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਿਲਖੋ। 

17. ਪੈਟਰਨ ਵੀਲW ਮਕੈਿਨਜਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਓ। 

18. ਲੈਚ ਸਈੂ ਰਾਹ< ਲੂਪ ਫਾਰਿਮੰਗ ਿਸੰਕਰ ਨਾਲ ਿਮਲਕ ੇਕੁੰ ਡ ੇਬਣਾਉਣ ਦੀ ਿਵਧੀ ਦ ੇਿਚੱਤਰ 

ਬਣਾਓ। 

19. ਲੈਚ ਸਈੂ ਦ ੇਹੋਲਿਡੰਗ ਡਾਊਨ ਿਸੰਕਰ ਨਾਲ ਿਮਲਕ ੇਕੁੰ ਡ ੇਬਣਾਉਣ ਦੀ ਿਵਧੀ ਿਲਖੋ। 

20. ਹੱਥ ਨਾਲ ਵਾਈਿਡੰਗ ਕਰਦ ੇਸਮ) ਿਕਹੜੀਆ ਂਗੱਲ� ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRADE:-Knitting Technology  

  SUBJECT:- Textile Yarn Calculations and Garmant Making 

CLASS:- 10+2 VOCATIONAL 

PAPER CODE:- 100 



Question Bank for Disabled Student 

 

M.C.Q. 

1. ਕਾਟਨ ਧਾਗੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਟੀ ਲੰਬਾਈ ਿਕੰਨੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 

(a) 200 ਗਜ 

(b) 320 ਗਜ 

(c) 840 ਗਜ 

2. ਇੱਕ ਔਸਂ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ�  ਗ3ਾਮ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। 

 (a) 28.35 ਗ3ਾਮ 

(b) 25 ਗ3ਾਮ 

(c) 453.6 ਗ3ਾਮ 

3. ਇੱਕ ਗਜ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ�  ਮੀਟਰ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। 

(a) 1000 ਮੀਟਰ 

(b) 450 ਮੀਟਰ 

(c) 0.9144 ਮੀਟਰ 

4. ਵਰਸਟਡ ਧਾਗੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਟੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੱਸ।ੋ 

(a) 560 ਗਜ 

(b) 320 ਗਜ 



(c) 1600 ਗਜ 

5. ਧਾਗਾ ਿਕਸ ਤ1 ਿਤਆਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

(a) ਕੁੰ ਡਾ 

(b) ਿਸਲੈਕਸ਼ਨ ਪੱਤੀ  

(c) ਰੇਸ਼ਾ 

6. ਇੱਕ ਪzਡ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ�  ਗ3ੇਨਜ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। 

(a) 7000 

(b) 26 

(c) 16 

7. ਧਾਗੇ ਤ1 ਅੱਟੀਆ ਂਿਕਸ ਯੰਤਰ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆ ਂਜ�ਦੀਆ ਂਹਨ। 

(a) ਿਨਿਟੰਗ ਮਸ਼ੀਨ 

(b) ਵਾਈਿਡੰਗ ਮਸ਼ੀਨ 

(c) ਰੈਪ ਰੀਲ 

8. ਧਾਗੇ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਿਕਸ ਤ1 ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। 

(a) ਪzਡ 

(b) ਅੱਟੀ 

(c) ਕਾnਟ 

9. ਵੈਸਟ ਆਫ ਇੰਗਲ�ਡ ਧਾਗੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੱਸ।ੋ 



(a) 320 ਗਜ 

(b) 840 ਗਜ 

(c) 560 ਗਜ 

10. ਇੱਕ ਔਸਂ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ�  ਡਰਾਮ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। 

(a) 256 ਡਰਾਮ 

(b) 16 ਡਰਾਮ 

(c) 14400 ਡਰਾਮ 

11. ਇੱਕ ਪzਡ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ�  ਡੇਨੀਅਰ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। 

(a) 9072 

(b) 300 

(c) 7000 

12. ਮੀਟਿਰਕ ਿਮਸਟਮ ਿਵੱਚ 1 ਿਕਲੋ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ�  ਮੀਟਰ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। 

(a) 16 ਮੀਟਰ 

(b) 256000  

(c) 1000 

13. ਓਵਰ ਲਾਕ ਮਸ਼ੀਨ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ�  ਲੂਪਰ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। 

(a) ਚਾਰ 

(b) ਛ ੇ



(c) ਦ ੋ

14. ਇੱਕ ਗ3ਾਮ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ�  ਡੇਨੀਅਰ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। 

(a) 20 ਡੇਨੀਅਰ 

(b) 16 ਡੇਨੀਅਰ 

(c) 36 ਡੇਨੀਅਰ 

15. 36” ਇੰਚ ਸਾਈਜ ਸਿਲਪ ਓਵਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਿਕੰਨੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

(a) 36” 

(b) 20” 

(c) 18” 

Match the following 

1. ਪ3ਤੱਖ ਿਵਧੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਇਕਾਈ   ਘੱਟ ਵੱਧ 

ਪ3ਤੱਖ ਿਵਧੀ ਦੀ ਭਾਰ ਦੀ ਇਕਾਈ   ਸਿਥਰ 

2. ਇੱਕ ਪzਡ ਭਾਰ ਿਵੱਚ     0.9144 ਮੀਟਰ 

ਇੱਕ ਗਜ ਿਵੱਚ      7000 ਗ3ੇਨਜ 

3. 1 ਪzਡ ਭਾਰ ਿਵੱਚ     20 ਡਨੇੀਅਰ 

1 ਗ3ਾਮ ਭਾਰ ਿਵੱਚ     9072 ਡੇਨੀਅਰ 

4. 1 ਪzਡ ਭਾਰ ਿਵੱਚ ਗ3ਾਮ     14400 ਗਜ 

ਜੂਟ 1 ਪzਡ ਿਵੱਚ ਲੰਬਾਈ    453.6 ਗ3ਾਮ 

5. ਕਾਟਨ ਦੀ 1 ਐਟੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ    560 ਗਜ 

ਵਰਸਟਡ ਦੀ 1 ਐਟੀ ਲੰਬਾਈ    840 ਗਜ 

6. 1 ਔਸਂ ਭਾਰ ਿਵੱਚ     1.0936 ਗਜ 



1 ਮੀਟਰ ਿਵੱਚ      28.35 ਗ3ਾਮ 

7. ਓਵਰ ਨਾਕ ਮਸ਼ੀਨ ਿਵੱਚ ਲੂਪਰ   3 ਤ1 5 ਤੱਕ 

ਫਲੈਟ ਲਾਕ ਮਸ਼ੀਨ ਿਵੱਚ ਧਾਗੇ    2 

8. ਿਲਨਨ ਦੀ 1 ਅੱਟੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ    560 ਗਜ 

ਬਾਟਨੀ ਦੀ 1 ਅੱਟੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ   300 ਗਜ 

9. ਮੀਟਿਰਕ ਿਸਸਟਮ ਦ ੇ1 ਧਾਗੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ  256 ਗਜ 

ਯਾਰਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦ ੇ1 ਧਾਗੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ   1000 ਗਜ 

10. ਸਟੈਪਲ ਰੇਸ਼ ੇਦੀ 1 ਅੱਧੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ  300 ਗਜ 

ਹਾਇਕ ਵੂਲਨ ਦੀ 1 ਅੱਧੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ   840 ਗਜ 

11. ਿਲਨਨ ਦੀ 1 ਅੱਧੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ    560 ਗਜ 

ਬਾਟਨੀ ਦੀ 1 ਅੱਧੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ    300 ਗਜ 

12. ਅਲੋਆ ਦੀ 1 ਅੱਧੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ    840 ਗਜ 

ਸਪੰਨ ਿਸਲਕ ਦੀ 1 ਅੱਧੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ   480 ਗਜ 

13. ਪ3ਤੱਖ ਿਵਧੀ ਿਵੱਚ ਕਾnਟ ਵੱਧ ਹੋਣ ਤ ੇਧਾਗਾ  ਮੋਟਾ 

ਅਪ3ਤੱਖ ਿਵਧੀ ਿਵੱਚ ਕਾnਟ ਵੱਧ ਹੋਣ ਤ ੇਧਾਗਾ ਪਤਲਾ 

14. ਅਮਰੀਕਨ ਕੱਟ ਦੀ 1 ਅੱਧੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ  300 ਗਜ 

ਅਮਰੀਕਨ ਰਨ ਦੀ 1 ਅੱਧੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ  1600 ਗਜ 

15. ਰੇਆਨ ਇੱਕ ਡੇਨੀਅਰ ਿਵੱਚ ਗਜ   450 ਗਜ 

ਰੇਆਨ ਇੱਕ ਡੇਨੀਅਰ ਿਵੱਚ ਮੀਟਰ   492 ਮੀਟਰ 

True/ False 

1. ਕਾnਟ ਤ1 ਸਾਨੰੂ ਧਾਗੇ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ/ਗਲਤ 

2. ਵਾਤਾਵਰਣ ਤ1 ਨਮੀ ਸੋਖਣ ਨਾਲ ਧਾਗੇ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ/ਗਲਤ 

3. ਿਲਨਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਟੀ ਕੀ ਲੰਬਾਈ 400 ਗਜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ/ਗਲਤ 



4. ਇੱਕ ਗਜ ਿਵੱਚ 0.9144 ਮੀਟਰ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। ਸਹੀ/ਗਲਤ 

5. ਇੱਕ ਪzਡ ਿਵੱਚ 9072 ਡਨੇੀਅਰ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। ਸਹੀ/ਗਲਤ 

6. ਧਾਗੇ ਦਾ ਕਾ!ਟ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂ10 ਿਵਧੀਆ ਂਹਨ। ਸਹੀ/ਗਲਤ 

7. ਿਲਨਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਟੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 400 ਗਜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ/ਗਲਤ 

8. ਬੁਣ ੇਹੋਏ ਕੱਪੜ ੇਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਵਰਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ/ਗਲਤ 

9. ਿਸਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਤ ੇਲੈਚ ਸੂਈ ਵਰਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ/ਗਲਤ 

10. 40”  ਪੁਲਓਵਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 20” ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ/ਗਲਤ 

11. ਇੱਕ ਪzਡ ਿਵੱਚ 16 ਗ3ੇਨਜ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। ਸਹੀ/ਗਲਤ 

12. ਇੱਕ ਔਸਂ ਿਵੱਚ 16 ਡਰਾਮ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। ਸਹੀ/ਗਲਤ 

13. ਬਾਟਨੀ ਧਾਗੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਟੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 320 ਗਜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ/ਗਲਤ 

14. ਓਵਰ ਲਾਕ ਮਸ਼ੀਨ ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ/ਗਲਤ 

15. ਕੈਸ਼ਮੀਲੋਨ ਦ ੇਕੱਪੜ ੇਗਰਮੀ ਤ1 ਬਚਣ ਲਈ ਪਿਹਨ�  ਜ�ਦ ੇਹਨ। ਸਹੀ/ਗਲਤ 

Fill in the blanks 

1. ਇੱਕ ਪzਡ ਿਵੱਚ……….ਡਰਾਮ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। 

2. ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਿਵੱਚ…………ਗਜ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। 

3. ਇੱਕ ਔਸਂ ਿਵੱਚ…………….ਡਰਾਮ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। 

4. ਇੱਕ ਪzਡ ਿਵੱਚ………….ਡੇਨੀਅਰ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। 

5. ਿਨੱਟ ਕੀਤ ੇਕੱਪੜ ੇਿਵੱਚ ਲਚਕਤਾ……….ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

6. ਓਵਰਲਾਕ ਮਸ਼ੀਨ ਿਵੱਚ…………ਲੂਪਰ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। 

7. ਇੱਕ ਪzਡ ਿਵੱਚ ……………ਗਰੇਨਜ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। 

8. ਧਾਗੇ ਦਾ ਕਾnਟ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ………….ਿਵਧੀਆ ਹਨ। 

9. ਅਪ3ਤੱਖ ਿਵਧੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪzਡ ਿਵੱਚ ਿਜੰਨੀਆ ਂਅੱਟੀਆ ਂਹੋਣ ਉਹ ਧਾਗੇ ਦਾ ………..ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 



10. ਹਾਇਕ ਵੂਲਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪzਡ ਿਵੱਚ……ਔਸਂ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। 

11. ਇੱਕ ਪzਡ ਧਾਗੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਇਕਾਈ ਿਵੱਚ ………..ਗਜ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। 

12. ਇੱਕ ਗ3ਾਮ ਟੈਰੀਲੀਨ ਧਾਗੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਇਕਾਈ ਿਵੱਚ……..ਮੀਟਰ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। 

13. ਬੁਣ ੇਹੋਏ ਵਸਤਰ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ………..ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

14. ਸਮਾਨ ਅੰਤਰ ਿਸਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ………….ਮਸ਼ੀਨ ਵਰਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

15. 36” ਸਾਇਜ ਸਿਲੱਪ ਓਵਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ………..ਇੰਚ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

20% ਬਹੁਤ ਛੋਟ ੇ�ਤਰ� ਵਾਲੇ ਪ�ਸ਼ਨ 

1. ਕਾnਟ ਦੀ ਪ3ੀਭਾਸ਼ਾ ਿਦਓ। 

2. ਧਾਗੇ ਦਾ ਕਾnਟ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ3ਤੱਖ ਿਵੱਧੀ ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ। 

3. ਧਾਗੇ ਦਾ ਕਾnਟ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪ3ਤੱਖ ਿਵਧੀ ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ। 

4. ਬੱਿਚਆ ਂਦ ੇਬੁਣ ੇਹੋਏ ਵਸਤਰ� ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ। 

5. ਆਦਮੀਆ ਂਦ ੇਬੁਣ ੇਹੋਏ ਵਸਤਰ� ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ। 

6. ਕਾਰਡੀਗਨ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

7. ਿਸਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ ਿਲਖੋ। 

8. ਓਵਰ ਲਾਕ ਦੀ ਿਸਲਾਈ ਿਕਹੜ-ੇਿਕਹੜ ੇਵਸਤਰ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

9. ਫਲੈਟ ਲਾਕ ਦੀ ਿਸਲਾਈ ਿਕਹੜ-ੇਿਕਹੜ ੇਵਸਤਰ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

10. ਆਮ ਕੱਪੜ ੇਦੀ ਿਸਲਾਈ ਨਾਲ1 ਿਨੱਟ ਕੀਤ ੇਕੱਪੜ ੇਦੀ ਿਸਲਾਈ ਿਕ! ਔਖੀ ਹੈ। 

11. ਓਵਰ ਲਾਕ ਮਸ਼ੀਨ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ ਿਲਖੋ। 

12. ਿਨੱਟ ਕੀਤ ੇਕੱਪੜ ੇਦੀ ਿਸਲਾਈ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੀ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

13. ਿਨੱਟ ਕੀਤ ੇਕੱਪੜ ੇਤ1 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ� ਦ ੇਗਾਰਮ�ਟਸ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹੜ-ੇਿਕਹੜ ੇ

ਪੜਾਵ� ਿਵੱਚ1 ਲੰਘਾਉਣਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ। 

14. ਬੁਣ ੇਹੋਏ ਗਾਰਮ�ਟਸ ਦੀਆ ਂਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਕਸਮ� ਿਲਖੋ। 



15. ਿਖਡਾਰੀਆ ਂਦ ੇਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਸਤਰ ਿਨੱਟ ਕੀਤ ੇਕੱਪੜ ੇਤ1 ਹੀ ਿਕ! ਿਤਆਰ ਕੀਤ ੇਜ�ਦ ੇ

ਹਨ। 

16. ਲੇਡੀਜ਼ ਕਾਰਡੀਗਨ ਨੰੂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਕਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

17. 38” ਸਾਈਜ ਪੁਲਓਵਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਿਕੰਨੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

18. 36”  ਸਾਈਜ Sando Vest ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਿਕੰਨੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

19. ਿਜਗ-ਜੈਗ ਦੀ ਿਸਲਾਈ ਿਕਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ =ਤ ੇਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

20. ਓਵਰ ਲਾਕ ਮਸ਼ੀਨ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ�  ਪੂਪਰ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। 

20% ਛੋਟ ੇ�ਤਰ� ਵਾਲੇ ਪ�ਸ਼ਨ 

1. ਕਾnਟ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? ਕਾnਟ ਦੀਆ ਂਿਕੰਨੀਆ ਂਿਵਧੀਆ ਂਹੰੁਦੀਆ ਂਹਨ। 

2. ਬੁਣ ੇਹੋਏ ਕੱਪੜ ੇਤ1 ਵਸਤਰ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹੜੀਆ-ਂਿਕਹੜੀਆ ਂਮਸ਼ੀਨ� ਦੀ ਵਰਤ1 

ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

3. ਓਵਰ ਲਾਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ। 

4. ਫਲੈਟ ਲਾਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ। 

5. ਿਸਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਜਾਣਾਕਰੀ ਿਦਓ। 

6. ਆਦਮੀਆ ਂਦ ੇਪਿਹਨ�  ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਸਤਰ ਿਲਖੋ। 

7. ਸਪੋਰਟਸ ਵੀਅਰ ਿਕਹੜ-ੇਿਕਹੜ ੇਧਾਿਗਆ ਂਤ1 ਿਤਆਰ ਕੀਤ ੇਜ�ਦ ੇਹਨ। 

8. ਔਰਤ� ਦ ੇਸਰਦੀਆ ਂਿਵੱਚ ਪਿਹਨ�  ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਸਤਰ ਿਕਹੜ-ੇਿਕਹੜ ੇਹਨ। 

9. ਬੱਿਚਆ ਂਦ ੇਵਸਤਰ� ਨੰੂ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਿਲਖੋ। 

10. ਸਿਲਪ ਓਵਰ ਦਾ ਸਾਈਜ ਚਾਰਟ ਬਣਾਓ। 

11. ਪੁਲ ਓਵਰ ਦਾ ਸਾਈਜ ਚਾਰਟ ਬਣਾਓ। 

12. ਸ�ਡ ੋਵੈਸਟ ਦਾ ਸਾਈਜ ਚਾਰਟ ਬਣਾਓ। 

13. ਪ3ਤੱਖ ਿਵਧੀ ਦ ੇਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰ ਤ ੇਲੰਬਾਈ ਦੀਆ ਂਇਕਾਈਆ ਂਦਾ ਚਾਰਟ ਬਣਾਓ। 



14. ਅਪ3ਤੱਖ ਿਵਧੀ ਦ ੇਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰ ਤ ੇਲੰਬਾਈ ਦੀਆ ਂਇਕਾਈਆ ਂਦਾ ਚਾਰਟ ਬਣਾਓ। 

15. ਕਾnਟ ਦੀ ਿਕਸ ੇਇੱਕ ਿਵਧੀ ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ। 

16. ਆਦਮੀਆ ਂਦ ੇਵਸਤਰ� ਤ ੇਨ2 ਟ ਿਲਖੋ। 

17. ਬੁਣ ੇਹੋਏ ਕੱਪੜ ਤ1 ਵਸਤਰ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਪੜ ੇਨੰੂ ਿਕਹੜ-ੇਿਕਹੜ ੇਪੜਾਵ� ਿਵੱਚ1 

ਲੰਘਾਉਣਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ। 

18. ਓਵਰ ਲਾਕ ਲਈ ਵਰਤੀਆ ਂਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਂਮਸ਼ੀਨ� ਦ ੇਨਾਮ ਿਲਖੋ। 

19. ਿਜਗ-ਜੈਗ ਿਸਲਾਈ ਿਕਹੜੀਆ ਂਮਸ਼ੀਨ� =ਤ ੇਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਿਲਖੋ। 

20. ਕੱਪੜ ੇਿਵੱਚ ਲਚਕਤਾ ਿਜਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕ ੇਿਸਲਾਈ ਕਰਦ ੇਸਮ) ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


