
Trade:    ਮਕੈਨੀਕਲ 

Subject: ਿਫਿਟੰਗ ਐਡਂ ਵੈਲਿਡੰਗ 

Paper-1  code:116 

                                          ਡੀ.ਏ. ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ (ਪ�ਸ਼ਨ ਬ�ਕ) 

                  ਜਮਾਤ ਬਾਰ ਵ! 
 

ਬਹੁ ਿਵਕਲਿਪਤ (Multiple Choice)  ਪ�ਸ਼ਨ 

1. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ ਦਸਤੀ ਔਜ਼ਾਰ ਨਹ� ਹੈ? 

a. ਪੇਚਕਸ 

b. ਪਾਵਰ ਹੈਕਸਾ 

c. ਹਥੌੜ# 

d. ਰੇਤੀ 

Answer:- (b) 

2. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ ਿਸੱਧਾ ਮਾਪਣ ਦਾ ਔਜਾਰ ਹੈ? 

a. ਗੁਣੀਆ 

b. ਸਟੀਲ ਰੂਲ 

c. ਪਲੱਗ ਗੇਜ 

d. ਸਰਫੇਸ ਗੇਜ 

Answer:- (b) 

3. ਦੋ ਿਫੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ# ਦੇ ਸਾਇਜ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੰੂ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ? 

a. ਟਾਲਰ0ਸ 

b. ਅਲਾ1ਸ 

c. ਿਫੱਟ 

d. ਕੋਈ ਨਹੀ 

Answer:- (b) 



4. ਸਮਕੋਣ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਕੋਣ ਰੇਖਾਵ# ਿਖੱਚਣ ਲਈ ਿਕਹੜੇ ਔਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 

a. ਪੇਚਕਸ 

b. ਪਲਾਸ 

c. ਗੁਣੀਆ 

d. ਵੀ-ਬਲਾਕ 

Answer:- (c)  

5. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜੀ ਵੈਲਿਡੰਗ ਿਵਧੀ ਿਵੱਚ ਿਫਲਰ ਮੈਟਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ? 

a. ਪ�ੈਸ਼ਰ ਵੈਲਿਡੰਗ 

b. ਿਫਊਜ਼ਨ ਵੈਲਿਡੰਗ 

c. (a) ਅਤੇ (b) 

d. ਕੋਈ ਨਹ� 

Answer:- (a) 

6. ਬਾਹਰੀ ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ ਸੱੁਧਤਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹੜਾ ਯੰਤਰ ਵਰਿਤਆ ਜ#ਦਾ ਹੈ? 

a. ਿਫਲਰ ਗਜ਼ੇ 

b. ਥ�ੈਡ ਿਰੰਗ ਗਜ਼ੇ 

c. ਥ�ੈਡ ਪਲੱਗ ਗਜ਼ੇ 

d. ਰੇਡੀਅਸ ਗੇਜ਼ 

Answer:- (b) 

7. ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਿਕਹੜੇ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜ#ਦੀ ਹੈ? 

a. ਡਿਰੱਲ 

b. ਰੀਮਰ 

c. ਡਾਈਆਂ 

d. ਟੈਪਸ 

Answer:- (d) 



8. ਦੋ ਿਫੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਿਜਆਂ ਿਵੱਚ ਗੈਪ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹੜਾ ਯੰਤਰ ਵਰਿਤਆ ਜ#ਦਾ ਹੈ? 

a. ਰੇਡੀਅਸ ਗੇਜ਼ 

b. ਵਾਇਰ ਗੇਜ਼ 

c. ਿਫਲਰ ਗੇਜ਼ 

d. ਕੋਈ ਨਹੀ 

Answer:- (c) 

9. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ ਿਮਣਤੀ ਤੇ ਅੰਕਣ ਦਾ ਔਜ਼ਾਰ ਨਹ� ਹੈ? 

a. ਿਚੰਨ9  ਅੰਕਣਾ 

b. ਗੁਣੀਆ 

c. ਪੇਚਕਸ 

d. ਪੰਚ 

Answer:- (c) 

10. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜੀ ਆਰਕ ਵੈਲਿਡੰਗ ਦੀ ਿਵਧੀ ਹੈ? 

a. ਰਿਜਸਟ0ਸ ਵੈਲਿਡੰਗ 

b. ਕਾਰਬਨ ਆਰਕ ਵੈਲਿਡੰਗ 

c. ਮਟੈਿਲਕ ਆਰਕ ਵੈਲਿਡੰਗ 

d. ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ 

Answer:- (d) 

11. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜੀ ਲਾਟ ਦੀ ਿਕਸਮ ਹੈ? 

a. ਿਨਊਟਰਲ ਫ਼ਲੇਮ 

b. ਕਾਰਬੋਰਾਈਿਜੰਗ ਫ਼ਲੇਮ 

c. ਆਕਸੀਕਾਈਿਜੰਗ ਫ਼ਲੇਮ 

d. ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ 

Answer:- (d) 



12. ਇਹ ਜਾਬ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆ<ਦਾ ਹੈ। 

a. ਤਾਰ# ਵਾਲਾ ਬੁਰਸ਼ 

b. ਵੈਲਿਡੰਗ ਰਾਡ 

c. ਫ਼ਲੈਕਸ 

d. ਹਥੌੜਾ 

Answer:- (a) 

13. ਇਹ ਜੋੜ ਪਲੇਟ# ਨੰੂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਿਸੱਧਾ ਤੇ ਇੱਕ� ਤਲ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਗਾਇਆਂ ਜ#ਦਾ ਹੈ। 

a. ਟੀ ਜੋੜ 

b. ਬੱਟ ਜੋੜ 

c. ਐੱਜ ਜੋੜ 

d. ਲੈਪ ਜੋੜ 

Answer:- (b) 

14. ਵਰਨੀਅਰ ਕੈਲੀਪਰ ਦਾ ਅਲਪ ਮਾਪ (ਮ.ਮੀ.) ਿਕੰਨਾ ਹੈ? 

a. 0.1 

b. 0.01 

c. 0.02 

d. 0.2 

Answer:- ( c ) 

15. ਵੈਲਿਡੰਗ ਪ�ਕਰਮ ਿਕਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜ#ਦਾ ਹੈ? 

e. ਦੋ ਧਾਤ# ਨੰੂ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ 

f. ਧਾਤ# ਦੀ ਘਸਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ 

g. ਧਾਤ# ਨੰੂ ਕੱਟਣ ਲਈ 

h. ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀ 

Answer:- (a) 



ਸਹੀ ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ:- 

1. ਠੁਕਾਈ ਔਜ਼ਾਰ     ਹਥੌੜਾ 

2. ਛੇਕਣ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ     ਟਿਵਸਟ ਡਿਰਲ 

3. ਪੇਚਕਸ      ਅਸ0ਬਲੀ ਔਜ਼ਾਰ 

4. ਸਟੀਲ ਰੂਲ    ਿਸੱਧਾ ਮਾਪ 

5. ਅਸਥਾਈ ਿਵਧੀ     ਨੱਟ ਬੋਲਟ 

6. ਬੱਟ ਜੁਆਂਇੰਟ     ਿਰਬਟ 

7. ਨਾਨ ਪਰੈਸ਼ਰ ਵੈਲਿਡੰਗ    ਿਫਲਰ ਮੈਟਲ 

8. ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ    ਰੇਤ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬਾਲਟੀ 

9. ਵਾਇਰ ਗੇਜ਼     ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਮਾਪਣ 

10. ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਿਸਲੰਡਰ    ਕਾਲਾ 

11. ਹੌਜ਼ ਪਾਇਮ     ਕਾਲਾ ਜ# ਨੀਲਾ 

12. ਬ�ਿੇਜ਼ੰਗ ਫ਼ਲਕਸ     ਤ#ਬਾ 

13. ਇਲੈਕਟ�ੋਡ ਹੋਲਡਰ    ਵੈਲਿਡੰਗ ਮਸ਼ੀਨ 

14. ਸਲੈਗ      ਿਚਿਪੰਗ ਹਥੌੜਾ 

15. ਲੱਤ# ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆਂ    ਲੈੱਗ ਗਾਰਡ 

ਖਾਲੀ ਥਾਵ# ਭਰੋ:-- 

1. ਪੀਨ ਹੈਮਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ............. ਵਰਗੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। (ਖੰੁਡੀ ਛੈਣੀ / ਬਾਲ) 

Answer:-- (ਖੰੁਡੀ ਛੈਣੀ) 

2. ਬਲੇਡ ਤੇ ਦਸਤੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰਲੇ ਭਾਗ ਨੰੂ ............. ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। (ਸ਼0ਕ / ਨH ਕ) 

Answer:-- (ਸ਼0ਕ) 

3. ਰ0ਚ ਦੀ ਵਰਤ� ਚੀਜ# ਨੰੂ ........... ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜ#ਦੀ ਹੈ। (ਕਸਣ / ਚਰਾਈ) 

Answer:-- (ਕਸਣ) 



4. ਸਕਰਾਈਬਰ ............... ਦੀ ਤਾਰ ਦਾ ਬਿਣਆਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। (ਸਟੀਲ / ਤ#ਬਾ) 

Answer:-- (ਸਟੀਲ) 

5. ਰੀਮਨ ਵੇਲੇ ਰੀਮਰ ਨੰੂ ................. ਨ# ਘੁਮਾਓ। (ਉਲਟਾ / ਿਸੱਧਾ) 

Answer:-- (ਉਲਟਾ) 

6. ਆਡ ਲੈੱਗ ਕੱਲੀਪਰ ਦਾ ਪੁਆਂਇੰਟ .............. ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਨੁਕੀਲਾ / ਚਪਟਾ) 

Answer:-- (ਨੁਕੀਲਾ) 

7. ਵੈਲਿਡੰਗ ਦੁਆਰਾ ਅਸ� ਧਾਤ# ਨੰੂ ........... ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਜੋੜਦੇ ਹ#। (ਸਥਾਈ / ਅਸਥਾਈ) 

Answer:-- (ਸਥਾਈ) 

8. ਧਾਤ# ਸਾਨੰੂ ............. ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਮਲਦੀਆਂ ਹਨ। (ਪੱਥਰ / ਲੱਕੜ) 

Answer:-- (ਪੱਥਰ) 

9. ............. ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਲਾਟ ਨੰੂ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। (ਆਰਕ / ਟਾਰਚ) 

Answer:-- (ਆਰਕ) 

10. ਸੋਲਡਰ ਦਾ ਗਲਨ#ਕ ਜੋੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧਾਤ ਦੇ ਗਲਨ#ਕ ਤ� ........... ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਘੱਟ / ਵੱਧ) 

Answer:-- (ਘੱਟ) 

11. ਚੰਗਾ ਫਲਕਸ, ਸੋਲਡਿਰੰਗ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ .............. ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। (ਤਰਲ / ਠH ਸ) 

Answer:-- (ਤਰਲ) 

12. ਗੈਸ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਜ#ਦੀ ਅੱਗ ਨੰੂ ............ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। (ਗੈਸ ਫਾਇਰ / ਆਇਲ ਫਾਇਰ) 

Answer:-- (ਗੈਸ ਫਾਇਰ) 

13. ਗੈਸ ਕੁਨK ਕਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ .......... ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। (ਕਸੇ ਹੋਏ / ਿਢੱਲੇ) 



Answer:-- (ਕਸੇ ਹੋਏ) 

14. ਵੈਲਿਡੰਗ ਰਾਡ ਨੰੂ ਪਕੜਨ ਲਈ ............. ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜ#ਦੀ ਹੈ। (ਇਲੈਕਟ�ੋਡ ਹੋਲਡਰ / ਅਰਥ 

ਕਲ0ਪ) 

Answer:-- (ਇਲੈਕਟ�ੋਡ ਹੋਲਡਰ) 

15. ਕੇਬਲ# ਦੇ ਜੋੜ# ਨੰੂ ................ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਟਾਈਟ / ਲਜ਼ੂ) 

Answer:-- (ਟਾਈਟ) 

ਠੀਕ / ਗਲਤ 

1. ਜੇਬੀ ਪੇਚਕਸ ਦਾ ਹ0ਡਲ ਅੰਦਰ� ਖੋਖਲਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

Answer:-- (ਸਹੀ) 

2. ਫੇਸ ਸਪੈਨਰਜ਼ ਨੰੂ ਐਡਜੈਸਟੇਬਲ ਿਪੰਨ ਫੇਸ ਰ0ਚ ਵੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

Answer:-- (ਸਹੀ) 

3. ਲ#ਗ ਨH ਜ਼ ਪਲਾਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਨੱਟ ਖੋਲ9ਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ#ਦੀ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

Answer:-- (ਗਲਤ) 

4. ਸਕਰਾਈਬਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਪ0ਸਲ ਦੀ ਥ# ਤੇ ਕੀਤੀ ਜ#ਦੀ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

Answer:-- (ਸਹੀ) 

5. ਰੇਖਾਵ# ਤੇ ਪੰਚ# ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਮਹੀਨ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

Answer:-- (ਸਹੀ) 

6. ਰੇਤੀ ਨੰੂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗ�ੀਸ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

Answer:-- (ਗਲਤ) 



7. ਵਰਨੀਅਰ ਕੈਲੀਪਰ ਨੰੂ ਕਿਟੰਗ ਔਜ਼ਾਰ# ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

Answer:-- (ਗਲਤ) 

8. ਕੱਟ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

Answer:-- (ਸਹੀ) 

9. ਪੇਚਕਸ ਜੁੜਾਈ ਦਾ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

Answer:-- (ਸਹੀ) 

10. ਦੋ ਿਫੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ# ਦੇ ਸਾਇਜ਼ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੰੂ ਿਲਮਟ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

Answer:-- (ਗਲਤ) 

11. ਏ.ਸੀ. ਟਰ#ਸਫਾਰਮਰ ਵੈਲਿਡੰਗ ਸੈੱਟ ਿਵੱਚ ਆਰਕ ਬਲੋ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

Answer:-- (ਗਲਤ) 

12. ਡੀ.ਸੀ. ਆਰਕ ਵੈਲਿਡੰਗ ਿਵੱਚ ਆਰਕ ਸਿਥਰ ਰਿਹੰਦੇ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

Answer:-- (ਸਹੀ) 

13. ਹੈਲਿਮਟ ਜ# ਸਕਰੀਨ ਲਗਾਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ# ਆਰਕ ਜਲਾਓ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

Answer:-- (ਗਲਤ) 

14. ਵੈਲਿਡੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮO ਐਪਰਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਨP  ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਓ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

Answer:-- (ਸਹੀ) 

15. ਬੀਡ ਠੰਢੀ ਹੋਣ ਤO ਵਾਇਰ ਬੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

Answer:-- (ਸਹੀ) 

 



Short Type Answers 

1. ਪਲਾਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ#ਦੀ ਹੈ? 

2. ਰੇਤੀਆਂ ਦੀ ਪੀਿਨੰਗ ਤ� ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

3. ਰੀਮਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਸਮO ਿਕਹੜੀਆਂ – ਿਕਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ? 

4. ਵਰਨੀਅਰ ਕੈਲੀਪਰ ਦਾ ਿਸਧ#ਤ ਕੀ ਹੈ? 

5. ਫ਼ੀਲਰ ਗਜੇ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰੋ? 

6. ਗੈਸ ਵੈਲਿਡੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮO ਰੱਖੀਆਂ ਜ#ਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਿਲਖੋ? 

7. ਉਦਯੋਗ# ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਿਲਖੋ? 

8. ਟਾਲਰ0ਸ ਤੇ ਅਲਾ<ਸ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਿਲਖੋ? 

9. ਇੰਟਰਚOਜੇਿਬਲੀਟੀ ਤ� ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

10. ਵੈਲਿਡੰਗ ਿਵੱਚ ਫਲਕਸ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ? 

11. ਗੈਸ ਿਪਊਰੀਫ਼ਾਇਰ ਜ# ਗੈਸ ਕਲੀਨਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਤੇ ਕਾਰਜ ਿਵਧੀ ਿਲਖੋ? 

12. ਵੈਲਿਡੰਗ ਗਾਗਲਜ ਬਾਰੇ ਨH ਟ ਿਲਖੋ? 

13. ਡੀ.ਸੀ ਆਰਕ ਵੈਲਿਡੰਗ ਦੀਆਂ ਲਾਭ ਤੇ ਹਾਨੀਆਂ ਿਲਖੋ? 

14. ਅਰਥ ਕਲ0ਪ ਬਾਰੇ ਨH ਟ ਿਲਖੋ? 

15. ਰੇਖਾ ਿਚੱਤਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਰਿਜਸਟ0ਸ ਵੈਲਿਡੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰੋ? 

16. ਿਮਗ ਵੈਲਿਡੰਗ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਿਸਧ#ਤ ਿਲਖੋ? 

17. ਸ਼ੀਲਿਡੰਗ ਗੈਸ# ਦਾ ਿਮਗ ਵੈਲਿਡੰਗ ਿਵੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਨ# ਦੀ ਚ�ਣ ਿਕਵO ਕੀਤੀ ਜ#ਦੀ ਹੈ? 

18. ਆਰਕ ਵੈਲਿਡੰਗ ਿਵੱਚ ਬੀਡ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਿਵਧੀ ਿਲਖੋ? 

19. ਓਵਰ ਹੈੱਡ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਵੈਲਿਡੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਧੀ ਿਲਖੋ? 

20. ਹੌਜ ਪਾਈਪ# ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ#ਦੀ ਹੈ? ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ ਿਲਖੋ। 

Very Short Type Answers 

1. ਹਥੌੜੇ ਦਾ ਪ�ਯੋਗ ਿਕਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜ#ਦਾ ਹੈ? 

2. ਮਸ਼ੀਨੀ ਔਜਾਰ# ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਿਕਸ ਪ�ਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 

3. ਆਰਕ ਿਕਸਨੰੂ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ? 



4. ਵੈਲਿਡੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗ ਿਲਖੋ? 

5. ਮਾਪ ਿਕਸਨੰੂ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ? 

6. ਵੀ-ਬਲਾਕ ਿਕਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ#ਦਾ ਹੈ? 

7. ਧਾਤ# ਨੰ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਦੋ ਿਵਧੀਆਂ ਿਲਖੋ? 

8. ਬ�ਿੇਜ਼ੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਾਭ ਿਲਖੋ? 

9. ਵਾਸਤਿਵਕ ਸਾਇਜ਼ ਤ� ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

10. ਅਲਾ<ਸ ਿਕਸਨੰੂ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ? 

11. ਗੈਸ ਵੈਲਿਡੰਗ ਦੀਆਂ ਦੋ ਿਵਧੀਆਂ ਿਲਖੋ? 

12. ਆਕਸੀਜਨ ਿਸਲੰਡਰ ਦਾ ਰੰਗ ਿਕਹੜਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

13. ਇਲੈਕਟ�ੋਡ ਹੋਲਡਰ ਦਾ ਪ�ਯੋਗ ਿਕਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜ#ਦਾ ਹੈ? 

14. ਿਚਿਪੰਗ ਹਥੌੜਾ ਿਕਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਿਤਆਂ ਜ#ਦਾ ਹੈ? 

15. ਰਿਜਸਟ0ਸ ਿਕਸ Rਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? 

16. ਲੰਗਜ਼ ਿਕਸਨੰੂ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ? 

17. ਗੈਸ ਮੈਟਲ ਆਰਕ ਵੈਲਿਡੰਗ ਿਵੱਚ ਿਪਘਲੀ ਹੋਈ ਧਾਤ ਨੰੂ ਿਕਸ ਤਰ9# ਢਿਕਆ ਜ#ਦਾ ਹੈ? 

18. ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਰਿਜਸਟ0ਸ ਿਕਸ ਜਗ9ਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

19. ਿਮੱਗ ਵੈਲਿਡੰਗ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਲਾਭ ਿਲਖੋ? 

20. ਜਾਬ ਦੀ ਮਾਰਿਕੰਗ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜ#ਦੇ ਮੱੁਖ ਟੂਲ# ਦੇ ਨ# ਿਲਖੋ? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Trade:    ਮਕੈਨੀਕਲ 

Subject: ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲ ਓਪਰੇਸਨ   

Paper-2   code:117 

                                          ਡੀ.ਏ. ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ (ਪ�ਸ਼ਨ ਬ�ਕ) 

                  ਜਮਾਤ ਬਾਰ ਵ! 

 

ਬਹੁਿਵਕਲਿਪਤ ਪ�ਸ਼ਨ (Multiple Choice Ques.) 

1. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ ਿਮਿਲੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ? 

a. ਬੇਸ 

b. ਕਾਲਮ 

c. ਨੀ 

d. ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ 

Answer:-- (d)  

2. ਿਕਸੇ ਜਾਬ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੰੂ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਭਾਗ# ਿਵੱਚ ਵੰਡਣ ਨੰੂ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ? 

a. ਇੰਡੈਕਿਸੰਗ 

b. ਿਡ�ਿਲੰਗ 

c. ਿਮਿਲੰਗ 

d. ਗ�#ਇੰਿਡੰਗ 

Answer:-- (a) 

3. ਲੰਬੀਆਂ ਛੜ# ਜ# ਪਲੇਟ# ਨੰੂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਿਬਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? 

a. ਿਮਿਲੰਗ ਮਸ਼ੀਨ 

b. ਪਾਵਰ ਹੈਕਸਾਅ 

c. ਡਿਰਲ ਮਸ਼ੀਨ 

d. ਗ�ਾਇੰਿਡੰਗ ਮਸ਼ੀਨ 



Answer:-- (b) 

4. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ ਡਿਰਲ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਔਜਾਰ ਨਹ� ਹੈ? 

a. ਡਿਰਲ 

b. ਰੀਮਰ 

c. ਟੈਪ 

d. ਫੇਿਸ਼ੰਗ ਟੂਲ 

Answer:-- (d) 

5. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ ਡਿਰਲ ਦੀ ਿਕਸਮ ਨਹ� ਹੈ? 

a. ਹੈਮਰ ਡਿਰੱਲ 

b. ਫਲੈਟ ਡਿਰੱਲ 

c. ਟਿਵਸਟ ਡਿਰੱਲ 

d. ਕੋਰ ਡਿਰੱਲ 

Answer:-- (a) 

6. ਗ�ਾਇੰਿਡੰਗ ਵੀਲ9 ਦੇ ਫਸੇ ਨੰੂ ਸਾਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵO ਕੋਣ ਲਈ ਿਕਸ ਟੂਲ ਦਾ ਪ�ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜ#ਦਾ ਹੈ? 

a. ਡਿਰੱਲ 

b. ਰੀਮਰ 

c. ਵੀਲ9 ਡਰੈਸਰ 

d. ਰੇਤੀ 

Answer:-- (c) 

7. ਇਹਨ# ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ ਪਾਵਰ ਹੈਕਸਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ? 

a. ਬਾਡੀ 

b. ਵੇਟ 

c. ਕੁਲ0ਟ ਪੰਪ 



d. ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ 

Answer:-- (d) 

8. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈਕਸਾਅ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਬਲੇਡ ਦੇ ਦੰਿਦਆਂ ਦੀ ਸੈਿਟੰਗ ਦੀ ਿਕਸਮ ਹੈ? 

a. ਰੈਗੁਲਰ ਅਲਟਰਨP ਟ 

b. ਡੱਬਲ ਅਲਟਰਨP ਟ 

c. ਅਲਟਰਨP ਟ ਸ0ਟਰ 

d. ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ 

Answer:-- (d)  

9. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜੀ ਪੋਰੇਟੇਬਲ ਡਿਰੱਲ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹ� ਹੈ? 

a. ਹ0ਡ ਡਿਰੱਲ ਮਸੀਨ 

b. ਬ�ੈਸਟ ਡਿਰੱਲ ਮਸ਼ੀਨ 

c. ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਡਿਰੱਲ ਮਸ਼ੀਨ 

d. ਰੈਿਚਟ ਡਿਰੱਲ ਮਸ਼ੀਨ 

Answer:-- (c) 

10. ਿਡ�ਿਲੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਿਕਹੜੇ ਪ�ਕਰਮ ਿਵੱਚ ਸੁਰਾਖ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਭਾਗ ਦਾ ਿਵਆਸ ਵੱਡਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜ#ਦਾ ਹੈ? 

a. ਕਾ1ਟਰ ਬੋਿਰੰਗ 

b. ਕਾ1ਟਰ ਿਸਿਕੰਗ 

c. ਰੀਿਮੰਗ 

d. ਿਡ�ਿਲੰਗ  

Answer:-- (a)  

11. ਰੀਮਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? 

a. ਸੁਰਾਖ ਨੰੂ ਅੰਦਰ� ਸ਼ੱੁਧ ਤO ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ 

b. ਸੁਰਾਖ ਖੁਲ9# ਕਰਨਾ 



c. ਸੁਰਾਖ ਘੱਟ ਕਰਨਾ 

d. ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹ� 

Answer:-- (a) 

12. ਕੁਲ0ਟ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕ< ਕੀਤੀ ਜ#ਦੀ ਹੈ? 

(a) ਟੂਲ ਤੇ ਜਾਬ ਨੰੂ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ 

(b) ਮਸ਼ੀਨ ਨੰੂ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ 

(c) ਮਸ਼ੀਨ ਨੰੂ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ 

(d) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹ� 

Answer:-- (a) 

13. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ ਗ�ਾਈਿਂਡੰਗ ਵੀਲ9 ਤੱਤ ਹੈ? 

a. ਗ�ੇਡ 

b. ਗਿਰੱਟ 

c. ਬ#ਡ 

d. ਸਟਰੱਕਚਰ 

Answer:-- (c) 

14. ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਸਾਇਕਲ ਦੀ ਗਰਾਰੀ ਦੇ ਦੰਦੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣ, ਤ# ਤੁਸ� ਿਕਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚੁਣੋਗ?ੇ 

a. ਿਮਿਲੰਗ ਮਸ਼ੀਨ 

b. ਖਰਾਦ ਮਸ਼ੀਨ 

c. ਡਿਰੱਲ ਮਸ਼ੀਨ 

d. ਸ਼ੇਪਰ 

Answer:-- (a) 

15. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ ਿਮਿਲੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲ ਨਹ� ਹੈ? 

a. ਸਲੈਬ ਿਮੱਲ 



b. ਐਡਂ ਿਮਲ 

c. ਿਸੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਟੰਗ ਟੂਲ 

d. ਟੀ – ਸਲਾਟ ਕਟਰ 

Answer:-- (c) 

ਠੀਕ / ਗਲਤ 

1. ਪੋਰਟੇਬਲ ਡਿਰਿਲੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨੰੂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਗ9ਾ ਤ� ਦੂਜੀ ਜਗ9ਾ Rਤੇ ਿਲਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

Answer:-- (ਸਹੀ) 

2. ਫ਼ੀਡ ਧਾਤ ਦੀ ਕਠH ਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹ� ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 

Answer:-- (ਗਲਤ) 

3. ਿਚਪਸ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਰਸ਼ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਹ� ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। 

Answer:-- (ਗਲਤ) 

4. ਕਟਾਈ ਿਸਰੇ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਭਾਗ ਨੰੂ ਹੀਲ ਿਕਹਾ ਜ#ਦਾ ਹੈ। 

Answer:-- (ਸਹੀ) 

5. ਿਮਿਲੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲ ਹੈ। 

Answer:-- (ਸਹੀ) 

6. ਕੰਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੰੂ ਇੱਕੋ ਜਹੇ ਭਾਗ# ਿਵੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਿਕਿਰਆਂ ਨੰੂ ਇਨਡੈਕਿਸੰਗ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। 

Answer:-- (ਸਹੀ) 

7. ਮਸ਼ੀਨ ਨੰੂ ਿਜਆਦਾ ਦੇਰ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵ,ੇ ਤ# ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਬਲੇਡ ਨੰੂ ਿਢੱਲਾ ਨ# ਕਰੋ। 

Answer:-- (ਗਲਤ) 



8. ਮਾਪ ਲੈਣ ਸਮO ਮਸ਼ੀਨ ਨੰੂ ਬੰਦ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

Answer:-- (ਗਲਤ) 

9. ਪਾਵਰ ਹੈਕਸਾਅ ਲੰਬੀਆਂ ਛੜ# ਜ# ਪਲੇਟ# ਨੰੂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਿਬਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। 

Answer:-- (ਸਹੀ) 

10. ਆਮ ਕੰਮ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਕਟਾਈ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਿਵਟਰੀਫਾਇਡ ਬ#ਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

Answer:-- (ਸਹੀ) 

11. ਡਾਇਮੰਡ ਡਰੈਸਰ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆਂ ਡਰੈਸਰ ਨਹ� ਹੈ। 

Answer:-- (ਗਲਤ) 

12. ਲੁਬਰੀਕ0ਟ ਦੇ ਪ�ਯੋਗ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਪਾਰਟਸ ਸਮੂਥ ਅਤੇ ਤੇਜ ਚਲਦੇ ਹਨ। 

Answer:-- (ਸਹੀ) 

13. ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੁਲ0ਟ ਦੀ ਿਵਸਕਾਿਸਟੀ ਨਹ� ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 

Answer:-- (ਗਲਤ) 

14. ਿਸੱਧੀ ਡਰਾਈਵ ਿਵੱਚ ਮਸ਼ੀਨ# ਘੱਟ ਥ# ਘੇਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

Answer:-- (ਸਹੀ) 

15. ਲੀਵਰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮਸ਼ੀਨ ਕਹਾ<ਦੀ ਹੈ। 

Answer:-- (ਸਹੀ) 

ਖਾਲੀ ਥਾਵ# ਭਰੋ:--- 

1. ਡਿਰਲ ਦੇ ਘੁਮੰਣ ਨਾਲ ................. ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। (ਕਟਾਈ ਗਤੀ / ਫੀਡ ਗਤੀ) 

Answer:-- (ਕਟਾਈ ਗਤੀ) 



2. ਪੋਰਟੇਬਲ ਡਿਰਿਲੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨੰੂ ........... ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ। (ਿਫਕਸ /) 

Answer:-- (ਿਫਕਸ) 

3. ਰੀਮਰ ਹੋਲ ਦੀ ਸਤਹ ............. ਹੰੁਦੀ ਹੈ। (ਸਮੂਥ / ਖੁਰਦਰੀ) 

Answer:-- (ਸਮੂਥ) 

4. ................. ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਬਿਣਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। (ਰੈਮ / ਕ�ਾਸ ਰੇਲ) 

Answer:-- (ਰੈਮ) 

5. ................ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੇਪਰ ਦੀ ਿਕਸਮ ਹੈ। (ਕਰ0ਕ ਸ਼ੇਪਰ / ਗੀਅਰ ਸ਼ੇਪਰ) 

Answer:-- (ਕਰ0ਕ ਸ਼ੇਪਰ) 

6. ਪਾਵਰ ਹੈਕਸਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਬਲੇਡ ਨੰੂ Rਚਾ – ਨੀਵ# ਕਰਨ ਲਈ ............. ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜ#ਦੀ ਹੈ। 

(ਹਾਈਡ�ੋਿਲਕ ਪੰਪ / ਵਾਈਸ) 

Answer:-- (ਹਾਈਡ�ੋਿਲਕ ਪੰਪ) 

7. ਕਿਟੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮO .............. ਦਾ ਪ�ਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਕੁਲ0ਟ / ਸਕਰੂ ਜੈਕ) 

Answer:-- (  ? ) 

8. ਕੋਰਸ ਿਪੱਚ ਦੇ ਬਲੇਡ# ਦੀ ਵਰਤ� ............. ਪਦਾਰਥ# ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (ਨਰਮ / 

ਸਖਤ) 

Answer:-- (ਨਰਮ) 

9. ਐਬਰੈਿਸਵ ਕਣ# ਿਵਚਕਾਰ ਖਾਲੀ ਥਾਵ# ਨੰੂ ................ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। (ਵਾਇਡਰਜ਼ / ਬ#ਡ) 

Answer:-- (ਵਾਇਡਰਜ) 

10. .............. ਕੁਦਰਤੀ ਅਬ�ੈਿਸਵ ਹੈ। (ਸ0ਡ ਸਟੋਨ / ਿਸਿਲਕੋਨ ਕਾਰਬਾਈਡ) 



Answer:-- (ਸ0ਡ ਸਟੋਨ) 

11. ਡਰੈਿਸੰਗ ਕਰਨ ਲਈ .............. ਦਾ ਪ�ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜ#ਦਾ ਹੈ। (ਵੀਲ9 ਡਰੈਸਰ / ਵੀਲ9 ਬੈਲੇਿਸੰਗ) 

Answer:-- (ਵੀਲ9 ਡਰੈਸਰ) 

12. ਵੱਡੇ ਵੀਲ9# ਲਈ ............... ਸਾਈਜ ਦੇ ਰੀਿਰਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਨ# ਕਰੋ। (ਛੋਟੇ / ਵੱਡੇ) 

Answer:-- (ਛੋਟੇ) 

13. ............ ਨੰੂ ਵੀਲ, ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਨ# ਆਉਣ ਿਦਓ। (ਹੋਲਡਰ / ਡਾਇਮੰਡ) 

Answer:-- (ਹੋਲਡਰ) 

14. ਲੁਬਰੀਕOਟ ਦੇ ਪ�ਯੋਗ ਨਾਲ ਿਬਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚ .............. ਆ<ਦਾ ਹੈ। (ਘੱਟ / ਵੱਧ) 

Answer:-- (ਘੱਟ) 

15. ਮਸ਼ੀਨ Rਤੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਲ ਨੰੂ ............. ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। (ਸ਼ਕਤੀ / ਲੀਵਰ) 

Answer:-- (ਸ਼ਕਤੀ) 

ਸਹੀ ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ 

1. ਗੋਲ ਛੇਕ    ਡਿਰਲ 

2. ਸ਼ਟੇਸ਼ਨਰੀ ਿਡ�ਿਲੰਗ ਮਸ਼ੀਨ    ਸਟ0ਡਰਡ ਡਿਰਲ ਪ�ੈਸ 

3. ਟੈਿਪੰਗ    ਮੂਸ 

4. ਟਿਵਸਟ ਡਿਰੱਲ    ਹੈਲੀਕਲ ਝਰੀਆਂ 

5. ਿਸਮਾ    ਪਤਲੀ ਚਾਦਰ ਦੀਆਂ ਕਤਰਨ# 

6. ਗੋਲ ਅਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਬ#    ਵੀ ਬਲਾਕਸ 

7. ਗਰਾਇੰਿਡੰਗ ਵੀਲ9    ਅਬਰੈਿਸਵ ਕਣ 

8. ਦੂਰ – ਦੂਰ ਕਣ    ਓਪਨ ਸਟਰਕਚਰ 

9. ਡ�ੈਿਸੰਗ    ਵ9ੀਲ ਦਾ ਬੈਲOਸ ਠੀਕ ਨ# ਹੋਣਾ 



10. ਲੋਿਡੰਗ ਆਫ ਵ9ੀਲ    ਵ9ੀਲ ਦਾ ਬੈਲOਸ ਠੀਕ ਨ# ਹੋਣਾ 

11. ਬੇਸ    ਮਸੀਨ ਦਾ ਅਧਾਰ 

12. ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ    ਗਰੀ ਦਾ ਤੇਲ 

13. ਪੈਟਰੋਲ    ਖਿਣਜ ਤੇਲ 

14. ਸਰਕੁਲੇਿਟੰਗ ਆਇਲ    ਚੰਗੀ ਗੁਣਵਕਤਾ ਵਾਲਾ ਤੇਲ 

15. ਲੀਵਰ    ਸਧਾਰਨ ਮਸ਼ੀਨ 

Short Answer Type Question 

1. ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਿਡ�ਿਲੰਗ ਮਸ਼ੀਨ# ਿਕਨ9 # ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਜ#ਦਾ ਹੈ? ਇਨ9 # ਦੇ ਨਾਮ ਿਲਖੋ? 

2. ਿਡ�ਲ ਹੋਲ ਅਤੇ ਰੀਮਰ ਹੋਲ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਿਲਖੋ? 

3. ਬੋਿਰੰਗ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕ< ਕੀਤੀ ਜ#ਦੀ ਹੈ? 

4. ਿਮਿਲੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਵਰਿਕੰਗ ਿਸਧ#ਤ ਿਲਖੋ? 

5. ਐਡਂ ਿਮਿਲੰਗ ਕਟਰ# ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰੋ? 

6. ਹੈਲੀਕਲ ਿਮਿਲੰਗ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰੋ? 

7. ਇੰਨਡੈਕਿਸੰਗ ਤ� ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

8. ਪਾਵਰ ਹੈਕਸਾ ਦੀ ਕਾਰਜ ਿਵਧੀ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰੋ? 

9. ਗਰਾਈਿਡੰਗ ਵ9ੀਲ ਦੇ ਤੱਤ# ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ? 

10. ਗਰਾਈਿਡੰਗ ਵ9ੀਲ ਦੀ ਡਰੈਿਸੰਗ ਤ� ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

11. ਲੋਿਡੰਗ ਆਫ ਵ9ੀਲ ਦੇ ਕਾਰਣ ਿਲਖੋ? 

12. ਅਰਧ ਠH ਸ ਸਨP ਹਕ ਿਕਹੜੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ? 

13. ਲੁਬਰੀਕOਟ ਸਨP ਹਕ ਦੇ ਲਾਭ ਿਲਖੋ? 

14. ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕਿਟੰਗ ਫਲਯੂਡ ਦੇ ਗੁਣ ਿਲਖੋ? 

15. ਿਸੱਧੀ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਰਨਣ ਕਰੋ? 

16. ਬੈਲਟ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਰਨਣ ਕਰੋ? 

17. ਪੁਲੀ ਦੇ ਭਾਗ# ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ? 

18. ਸਧਾਰਨ ਮਸ਼ੀਨ ਤ� ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 



19. ਲੀਵਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਸਦੀਆਂ ਿਕਸਮ# ਦੇ ਨਾਮ ਿਲਖੋ। 

20. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਤੇ ਨH ਟ ਿਲਖੋ— 

a. ਭਾਰ 

b. ਸ਼ਕਤੀ 

Very Short Type Answers 

1. ਿਡ�ਿਲੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਿਡ�ਲ ਨੰੂ ਿਕਹੜੀਆਂ ਗਤੀਆਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ? 

2. ਪਿਹਲ# ਛੇਕ ਿਕਸ ਪ�ਕਾਰ ਪਾਏ ਜ#ਦੇ ਸਨ? 

3. ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਿਡ�ਿਲੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨੰੂ ਫਰਸ਼ Rਤੇ ਿਕਸ ਤਰ9# ਿਫੱਟ ਕੀਤਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

4. ਕੋਰ ਿਡ�ਲ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕ< ਕੀਤੀ ਜ#ਦੀ ਹੈ? 

5. ਟਿਵਸਟ ਿਡ�ਲ ਿਕਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਬਿਣਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

6. ਿਮਿਲੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਦੋ ਿਕਸਮ# ਿਲਖੋ? 

7. ਹ0ਡ ਿਮਿਲੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ#ਦੀ ਹੈ? 

8. ਮਸ਼ੀਨ# Rਤੇ ਜਾਬ# ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧਾਤ ਿਕਸ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਮਲਦੀ ਹੈ? 

9. ਸਲਾਟ ਿਡ�ਲ ਿਕਸ ਕੰਮ ਆ<ਦਾ ਹੈ? 

10. ਪਾਵਰ ਹੈਕਸਾਅ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕੋਈ ਿਤੰਨ ਭਾਗ# ਦੇ ਨਾਮ ਿਲਖੋ? 

11. ਦੰਿਦਆਂ ਦੀ ਸੈਿਟੰਗ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਵਧੀਆਂ ਦੇ ਨ# ਿਲਖੋ? 

12. ਗਰਾਈਿਡੰਗ ਵ9ੀਲ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ#ਦੀ ਹੈ? 

13. ਕੁਦਰਤੀ ਅਬਰੈਿਸਵ# ਦੇ ਨ# ਿਲਖੋ? 

14. ਡ0ਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵ9ੀਲ ਿਕਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜ#ਦੇ ਹਨ? 

15. ਬ0ਚ ਗਰਾਇੰਡਰ ਦੇ ਭਾਗ# ਦੇ ਨ# ਿਲਖੋ? 

16. ਵ9ੀਲ ਦੀ ਡ�ੈਿਸੰਗ ਤ� ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

17. ਸਨP ਹਕ ਦਾ ਪ�ਯੋਗ ਿਕ< ਕੀਤਾ ਜ#ਦਾ ਹੈ? 

18. ਤਰਲ ਸਨP ਹਕ# ਦੇ ਨਾਮ ਿਲਖੋ? 

19. ਪੁਲੀ ਿਕਸਨੰੂ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ? 

20. ਸ਼ਕਤੀ ਤ� ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 



 

Trade:    ਮਕੈਨੀਕਲ 

Subject: ਮਕੈਨੀਕਲ ਡਰਾਇੰਗ 

Paper-3   code-:118 

                                          ਡੀ.ਏ. ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ (ਪ�ਸ਼ਨ ਬ�ਕ) 

                  ਜਮਾਤ ਬਾਰ ਵ! 

ਬਹੁ ਿਵਕਲਿਪਤ ਪ�ਸ਼ਨ 

1. ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਿਵੱਚ ਸੁਰਾਖ ਦੀ ਡੰੂਘਾਈ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਰਿਤਆ ਜ#ਦਾ ਹੈ? 

a. ਅੱਧਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 

b. ਪੂਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 

c. ਬਰੋਕਨ ਸੈਕਸ਼ਨ 

d. ਆਫ਼ਸੈੱਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 

Answer:-- (c) 

2. ਪਿਹਲ# ਕੋਣ ਪ�ੋਜੈਕਸ਼ਨ ਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਰਿਤਆ ਜ#ਦਾ ਹੈ? 

(a) ਭਾਰਤ  

(b) ਕਨP ਡਾ 

(c) ਯ.ੂਐਸ.ਏ. 

(d) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹ� 

Answer:-- (d) 

3. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ ਪ�ਖੇਪ ਦਾ ਤੱਤ ਨਹ� ਹੈ? 

a. ਆਬਜੈਕਟ 

b. ਪ�ਖੇਪ ਤਲ 

c. ਪ�ਖੇਪੀ 

d. ਬਰੋਕਨ ਸੈਕਸ਼ਨ 



Answer:-- (d) 

4. ਆਟੋਕੈਡ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜ#ਦੀ ਹੈ? 

a. ਵਕੀਲ 

b. ਡਾਕਟਰ 

c. ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ 

d. ਪOਟਰ 

Answer:-- (c) 

5. CAD ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? 

a. ਕੰਿਪਊਟਰ ਐਡੇਡ ਿਡਜ਼ਾਇਨ 

b. ਕੰਿਪਊਟਰ ਆਟੋਮੈਿਟਕ ਿਡਜ਼ਾਇਨ 

c. ਕਲੀਅਰ ਿਡਜ਼ਾਇਨ 

d. ਇਨ9 # ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਨਹ� 

Answer:-- (a) 

6. ਵਰਟੀਕਲ ਰੇਖਾ ਕੀ ਹੈ? 

a. ਜ ੋਧਰਤੀ ਦੇ ਸਮ#ਤਰ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ 

b. ਜ ੋਿਖਿਤਜ ਨਾਲ ਸਮਕੋਣ ਬਣਾ<ਦੀਆਂ ਹਨ 

c. ਇੱਕ ਿਬੰਦੂ U ਦੂਜ ੇਿਬੰਦੂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ 

d. ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹ� 

Answer:-- (b) 

7. ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਨ ਕੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 

a. ਬਰੀਕ ਲਾਇਨ 

b. ਮੱਧਮ ਲਾਇਨ 

c. ਮੋਟੀ ਲਾਇਨ 



d. ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹ� 

Answer:-- (a) 

8. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ ਡਰਾਇੰਗ ਉਪਕਰਣ ਨਹ� ਹੈ? 

a. ਸਕੇਲ 

b. ਪ�ੋਟੈਕਟਰ 

c. ਪੇਚਕਸ 

d. ਡਰਾਇੰਗ ਸ਼ੀਟ 

Answer:-- (c) 

9. ਚਾਰ ਭੁਜਾਵ# ਨਾਲ ਿਘਰੀ ਆਿਕ�ਤੀ ਨੰੂ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ? 

a. ਿਤ�ਭੁਜ 

b. ਬਹੁਭੁਜ 

c. ਚਤਰਭੁਜ 

d. ਿਟਊਬ 

Answer:-- (c) 

10.  ਫ਼ੁੱ ਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਵਸਤੂ ਦਾ ਿਕੰਨ# ਿਹੱਸਾ ਕੱਿਟਆ ਜ#ਦਾ ਹੈ? 

a. ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ 

b. ਅੱਧਾ 

c. ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ 

d. ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹ� 

Answer:-- (b) 

11. ਤੀਜ ੇਕੋਣ ਪ�ੋਜੈਕਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਵਸਤੂ ਨੰੂ ਿਕਹੇ ਚਤੁਰਖ#ਸ਼ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਜ#ਦਾ ਹੈ? 

a. ਪਿਹਲੇ ਚਤੁਰਖ#ਸ਼ ਿਵੱਚ 

b. ਦੂਜ ੇਚਤੁਰਖ#ਸ਼ ਿਵੱਚ 



c. ਤੀਜ ੇਚਤੁਰਖ#ਸ਼ ਿਵੱਚ 

d. ਇਨ9 # ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਨਹ� 

Answer:-- (c) 

12.  ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ� ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਿਕਸਮ ਿਕਹੜੀ ਹੈ? 

a. ਉਪਰਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 

b. ਸਾਈਡ ਸੈਕਸ਼ਨ 

c. ਅੱਧਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 

d. ਪਿਹਲਾ ਕੋਣ ਪ�ੋਜੈਕਸ਼ਨ 

Answer:-- (c) 

13.  ਆਟੋਕੈਡ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਪੁਆਇਟ (ਿਬੰਦੂ) ਦੇ ਕੀ ਿਦੱਤੇ ਜ#ਦੇ ਹਨ? 

a. ਕੋਣ 

b. ਲੇਵਲ 

c. ਕੋਆਰਡੀਨP ਟ 

d. ਨਾਮ 

Answer:-- (c) 

14.  ਆਈਸੋਮੀਿਟ�ਕ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਸਹੀ ਸੂਤਰ ਕੀ ਹੈ? 

 

a. ਸਹੀ ਲੰਬਾਈ X0.815 

b. ਸਹੀ ਲੰਬਾਈ X0.215 

c. ਸਹੀ ਲੰਬਾਈ X0.315 

d. ਸਹੀ ਲੰਬਾਈ X0.415 

Answer:-- (a) 



15. ਿਰਵਟ# ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਲੇਟ# ਨੰੂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਿਵਧੀ ਨੰੂ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ? 

a. ਵੈਲਿਡੰਗ 

b. ਬ�ੇਿਜੰਗ 

c. ਿਰਵਿਟੰਗ 

d. ਸੋਲਡਿਰੰਗ 

Answer:-- (c) 

ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ 

1. ਪ�ਖੇਪ ਤਲ 

2. ਇੰਜਨੀਅਿਰੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਿਚਤ�ਣ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 

3. ਪਿਹਲਾ ਕੋਣ ਪ�ਖੇਪ ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪ�ਣਾਲੀ 

4. ਤੀਜਾ ਕੋਣ ਪ�ਖੇਪ ਅਮਰੀਕੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪ�ਣਾਲੀ 

5. ਫ਼ਰੰਟ ਿਵਊ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ 

6. ਛੋਟਾ ਭਾਗ ਬ�ੋਕਨ ਸੈਕਸ਼ਨ 

7. ਿਰਵਟ ਹ0ਡ 

8. ਲੈਪ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਲਿਡੰਗ 

9. ਨੱਟ ਬੋਲਟ ਅਸਥਾਈ ਜੋੜ 

10. ਚੂੜੀ ਦੀ ਿਵਚਲੀ ਸਤੱਹ                ਰੂਟ 

11. ਘੜੀ ਦੀ ਉਲਟ ਿਦਸ਼ਾ         ਉਲਟੀ ਚੂੜੀ 

12. ਸਰਲ ਕੋਣ          180° 

13. 2 B     ਪ0ਿਸਲ 

14. ਸੰਪੂਰਨ ਕੋਣ           360° 

15. ਜ ੋਖੋਲਣ ਸਮO ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੱਖ       ਸਥਾਈ ਬੰਧਨ ਨਹ� ਹੰੁਦੇ 

 

 

 



ਖਾਲੀ ਥਾਵ( ਭਰ ੋ

1. ਪਿਹਲਾ ਕੋਣ ਪ�ਖੇਪ ਿਵੱਚ ਆਬਜੈਕਟ ਨੰੂ ਿਜਸ ਪਾਸੇ ਤ� ਦੇਿਖਆ ਜ#ਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਿਵਊ 

ਨੰੂ…………….ਬਣਾਇਆ ਜ#ਦਾ ਹੈ।   (ਦੂਜ ੇਪਾਸੇ/ਉਸੇ ਪਾਸੇ)  ਦੂਜ ੇਪਾਸੇ 

2. ਤੀਜ ੇਕੋਣ ਪ�ਖੇਪ ਿਵੱਚ ਆਬਜੈਕਟ ਨੰੂ ਿਜਸ ਪਾਸੇ ਤ� ਦੇਿਖਆ ਜ#ਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਿਵਊ 

ਨੰੂ…………….ਬਣਾਇਆ ਜ#ਦਾ ਹੈ।   (ਦੂਜ ੇਪਾਸੇ/ਉਸੇ ਪਾਸੇ)  ਉਸੇ ਪਾਸੇ 

3. ਿਨਰੀਖਕ ਉਹ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਜ…ੋ………ਨੰੂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। (ਪ�ਖੇਪ/ ਮਸ਼ੀਨ) ਪ�ਖੇਪ 

4. H.P. ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ…….ਹੈ। (Horizontal Plane/Half Plane)  Horizontal Plane 

5. ਤੀਜਾ ਕੋਣ ਪ�ਖੇਪ ਇੱਕ……….ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪ�ਣਾਲੀ ਹੈ। (ਅਮਰੀਕੀ/ਭਾਰਤੀ) ਅਮਰੀਕੀ 

6. ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਨ#……….ਕੋਣ ਤੇ ਿਖੱਚੀ ਜ#ਦੀ ਹੈ। (45°/90°) 45° 

7. ………ਿਵੱਚ ਆਬਜੈਕਟ ਨੰੂ ਮੱਧ ਿਵੱਚ ਪੂਰਾ ਕੱਟ ਿਦੱਤਾ ਜ#ਦਾ ਹੈ। (ਫੁੱ ਲ ਸੈਕਸ਼ਨ/ਹਾਫ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ) ਫੁੱ ਲ 

ਸੈਕਸ਼ਨ 

8. ਸਟਰਕਚਰਲ ਿਰਿਵਟ……….ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਬਣੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। (ਰਾਟ ਆਇਰਨ/ਸੀਿਮੰਟ) ਰਾਟ ਆਇਰਨ 

9. ……..ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਬੰਧਨ ਹੈ। (ਵੈਲਿਡੰਗ/ਸੋਲਡਿਰੰਗ) ਵੈਲਿਡੰਗ 

10. ਰੂਟ ਤੇ ਕਰੈਸਟ ਦੀ ਿਵੱਚ ਦੀ ਸਤਹ………ਕਹਾ<ਦੀ ਹੈ। (ਫ਼ਲ0ਕ/ਿਪੱਚ ਲਾਇਨ) ਫ਼ਲ0ਕ 

11. ਓਬਜੈਕਟਸ (Objects) ਦੇ ਕੋਨH  ਗੋਲਾਈ ਿਵੱਚ ਕਰਨ ਲਈ……..ਕਮ#ਡ ਦਾ ਪ�ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜ#ਦਾ ਹੈ।  

(ਿਫ਼ਿਲਟ/ ਪੁਆਂਇਟਰ) ਿਫ਼ਿਲਟ 

12. ਆਟੋਕੈਡ ਿਵੱਚ ਡਰਾਇੰਗ ਦਾ ਕੰਮ……..ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਜ#ਦਾ ਹੈ। (ਡਾਕੂਮ0ਟ ਿਵੰਡ�/ਐਕਸਐਲ) ਡਾਕੂਮ0ਟ ਿਵੰਡ� 

13. ਨੱਟ ਬੋਲਟ………ਬੰਧਨ ਹੈ। (ਅਸਥਾਈ/ਸਥਾਈ) ਅਸਥਾਈ 

14. ………ਕਮ#ਡ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਲਾਈਨ, ਆਰਕ ਆਿਦ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

(ਇਕਸਟ0ਡ/ਪੁਆਇਂਿਟਡ) ਇਕਸਟ0ਡ 

15. …….ਚੂੜੀ ਿਵੱਚ ਿਪੱਚ ਤੇ ਲੀਡ ਬਰਾਬਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।  (ਿਸੰਗਲ ਸਟਾਰਟ/ਸਲੋਪ) ਿਸੰਗਲ ਸਟਾਰਟ 

 

ਠੀਕ/ਗਲਤ 

 

1. ਪਿਹਲਾ ਕੋਣ ਪ�ਖੇਪ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪ�ਣਾਲੀ ਹੈ। (ਠੀਕ/ਗਲਤ) ਗਲਤ 



2. ਿਚਤਰਾਤਮਕ ਪ�ਾਜੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲੰਬ ਕੋਣੀ ਪ�ਾਜੈਕਸ਼ਨ, ਪ�ੋਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਿਕਸਮ# ਹਨ। 

(ਠੀਕ/ਗਲਤ) ਸਹੀ 

3. ਲੰਬ ਕੋਣੀ ਪ�ਖੇਪ ਿਤੰਨ ਪ�ਕਾਰ (ਪਿਹਲਾ ਕੋਣ ਪ�ਖੇਪ, ਦੂਜਾ ਕੋਣ ਪ�ਖੇਪ, ਤੀਜਾ ਕੋਣ ਪ�ਖੇਪ) ਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

(ਠੀਕ/ਗਲਤ) ਗਲਤ 

4. ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਨ# ਹਾਰੀਜ਼ੈਟਲ ਤ� 45° ਕੋਣ ਤੇ ਿਖੱਚੀ ਜ#ਦੀ ਹੈ। (ਠੀਕ/ਗਲਤ) ਸਹੀ 

5. ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਨ ਮੋਟੀ ਲਾਇਨ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। (ਠੀਕ/ਗਲਤ) ਗਲਤ 

6. ਿਰਵਟ ਅਸਥਾਈ ਬੰਧਨ ਹੈ। (ਠੀਕ/ਗਲਤ) ਗਲਤ 

7. ਨੱਟ ਬੋਲਟ ਅਸਥਾਈ ਬੰਧਨ ਹੈ। (ਠੀਕ/ਗਲਤ) ਸਹੀ 

8. ਹਾਫ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਓਬਜੈਕਟ ਨੰੂ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਕੱਿਟਆ ਜ#ਦਾ ਹੈ। (ਠੀਕ/ਗਲਤ) ਸਹੀ 

9. ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਿਵੱਚ ਥ�ੈਡ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਰੀ ਨੰੂ ਿਪੱਚ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ।  

(ਠੀਕ/ਗਲਤ) ਗਲਤ 

10. ਥ�ੈਡ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਸਤ9ਾ ਨੰੂ ਰੂਟ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। (ਠੀਕ/ਗਲਤ) ਸਹੀ 

11. ਆਟੋ ਕੈਡ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪੁਆਂਇੰਟ Rਤੇ ਿਸੰਬਲ ਿਦੱਤੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। (ਠੀਕ/ਗਲਤ) ਗਲਤ 

12. CAD ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੰਿਪਊਟਰ ਐਿਡਡ ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਹੈ। (ਠੀਕ/ਗਲਤ) ਸਹੀ 

13. ਆਟੋਕੈਡ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜ#ਦੀ ਹੈ। (ਠੀਕ/ਗਲਤ) ਗਲਤ 

14. ਬਰੋਕਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪ�ਖੇਪ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ। (ਠੀਕ/ਗਲਤ) ਗਲਤ 

15. ਸਕੇਲ ਡਰਾਇੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਕਰਣ ਹੈ। (ਠੀਕ/ਗਲਤ) ਸਹੀ 

Very Short Type Answers  

1. ਿਨਰੀਖਕ ਤ� ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

2. ਲੰਬ ਕੋਣੀ ਪ�ਖੇਪ ਿਕੰਨP  ਪ�ਕਾਰ ਦੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ? 

3. ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ# ਹਾਰੀਜ਼ੈਟਲ ਤ� ਿਕਸ ਕੋਣ ਤੇ ਿਖੱਚੀ ਜ#ਦੀ ਹੈ? 

4. ਸੈਕਸ਼ਿਨੰਗ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਪ�ਕਾਰ ਿਲਖੋ? 

5. ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਨ ਿਕਸ ਪ�ਕਾਰ ਦੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 

6. ਸਥਾਈ ਬੰਧਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੱਸੋ? 



7. ਅਸਥਾਈ ਬੰਧਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੱਸੋ? 

8. ਿਰਿਵਟਡ ਜੋੜ ਿਵੱਚ ਿਪੱਚ (P) ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? 

9. ਸਕਰੂ ਥਰੈਡ ਦੇ ਅਿਧਕਤਮ ਿਵਆਸ ਨੰੂ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ? 

10. ਜ ੇਸ਼ਾਫਟ ਦਾ ਿਵਆਸ D ਹੈ, ਤ# ਸ਼ੰਕ ਦੀ ਕੀ ਚੌੜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ? 

11. ਸ਼ੈਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲਗਭਗ ਿਕੰਨੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 

12. ਆਟੋ ਕੈਡ ਿਵੱਚ ਡਰਾਇੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਿਕੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜ#ਦਾ ਹੈ। 

13. ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਿਕਸੇ ਿਬਲਿਡੰਗ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਿਕਸ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਿਵੱਚ ਬਣਾ<ਦੇ ਹਨ? 

14. ਵਰਟੀਕਲ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ? 

15. ਆਈਸੋਮੈਟਿਰਕ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਸੂਤਰ ਕੀ ਹੈ? 

16. ਪਿਹਲੇ ਕੋਣ ਪ�ਖੇਪ ਦਾ ਿਚੰਨ9  ਬਣਾਓ? 

17. ਬੰਧਨ ਤ� ਕੀ ਭਾਵ  ਹੈ? 

18.  ਮੇਜਰ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਤ� ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

19. ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਿਕੰਨP  ਿਡਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ ਤੇ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 

20. ਬੰਧਨ ਿਕੰਨP  ਪ�ਕਾਰ ਦੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ? 

 

Short Answers Type Questions 

1. ਪ�ੋਜੈਕਸ਼ਨ ਤ� ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

2. ਪ�ੋਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ# ਬਾਰੇ  ਦੋਸੋ? 

3. ਪਿਹਲੇ ਕੋਣ ਪ�ਖੇਪ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਕੋਣ ਪ�ਖੇਪ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ? 

4. ਆਇਸੋਮੈਟਿਰਕ ਿਵਉ ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ? 

5. ਸਕਿਰਊ ਥਰੈਡ ਦਾ ਿਚੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਦੇ ਭਾਗ# ਦੇ ਨ# ਿਲਖੋ? 

6. ਵੈਲਿਡੰਗ ਜੋੜ# ਦੇ ਪ�ਕਾਰ ਦੱਸੋ? 

7. ਸਕਿਰਊ ਥਰੈਡ ਤ� ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

8. ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜਨੀਅਿਰੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰੋ? 

9. ਬੰਧਨ ਤ� ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 



10. ਮੇਜਰ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਤ� ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

11. ਿਰਵਿਟੰਗ ਦੇ ਜੋੜ ਿਕੰਨP  ਪ�ਕਾਰ ਦੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ? 

12. ਸਥਾਈ ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? 

13. ਲੈਪ ਤੇ ਬੱਟ ਜਆਂਇੰਟ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਿਲਖੋ? 

14. ਨੱਟ ਤ� ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

15. ਲੀਡ ਤ� ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

16. ਹਾਫ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤ� ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

17. ਿਰਵਿਟੰਗ ਦੇ ਕੀ ਿਨਯਮ ਹਨ? 

18. ਿਡਟੇਲ ਡਰਾਇੰਗ ਤੇ ਅਸ0ਬਲੀ ਡਰਾਇੰਗ ਿਵੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? 

19. ਿਰਵਟ ਹ0ਡ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ# ਿਲਖੋ? 

20. ਿਰਵਟ ਦੇ ISI ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਿਤੰਨ ਸੰਕੇਤ (Symbol) ਿਲਖੋ? 


