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  Trade-Textile (Weaving), Paper Code-101 

(1)     Multiple choice Questions (MCQ) Objective type                                             PART-A 

 

(1) ਸਾਦੀ ਬੁਣਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰਪ ਅਤ ੇਵੈਫਟ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

(A) 1/1  (B) 2/1 (C) 1/2 (D) ਉਪਰੋਕਤ ਿਵੱਚ& ਕੋਈ ਨਹ(। 

Answer- A 

(2) ਵਾਰਪ ਫੇਸਡ ਕੰਪਾ0ਡ ਬੁਣਤੀ ਿਵੱਚ ਪ1ਧਾਨਤਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

(A) ਵੈਫਟ ਦੀ  (B) ਵਾਰਪ ਦੀ (C) ਦੋਵ3 ਦੀ  (D) ਿਕਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹ( 

Answer- B 

(3) ਟਿਵੱਲ ਬੁਣਤੀ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਿਡਜਾਇਨ ਸੰਭਵ ਹੈ। 

A) 1/2  (B) 2/1 (C) 1/3 (D) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ 

Answer- D 

(4)  ਟੱਿਵਲ ਬੁਣਤੀ ਕੋਣ ਬਣਾ<ਦੀ ਹੈ। 

A) 90੦  (B) 45 ੦ (C) 180 ੦ (D) 175 ੦ 

Answer- B 

(5) ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਿਵੱਚ& ਿਕਹੜੀ ਟਿਵੱਲ ਬੁਣਤੀ ਦੀ ਿਕਸਮ ਨਹ( ਹੈ। 



A) ਫEਸੀ ਟਿਵੱਲ  (B) ਟਰ3ਸਪੋਜਠ ਬੁਣਤੀ (C) ਸਾਟਨ (D) ਟੁਟੱਵੀ ਟਿਵੱਲ 

Answer- C 

(6) ਸਾਟੀਨ ਬੁਣਤੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਧਾਗੇ ਦੀ ਪ1ਧਾਣਤਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

A) ਵਾਰਪ ਦੀ (B) ਵੈਫਟ ਦੀ (C) ਵਾਰਪ ਅਤ ੇਵੈਫਟ ਦੋਣਾ ਦੀ (D) ਉਪਰੋਕਤ ਿਵੱਚ& ਕੋਈ ਨਹ( 

Answer- B 

(7) ਵੱਡ-ੇਵੱਡ ੇਸੁਰਾਖ3 ਵਾਲੇ ਕਪੜ ੇਿਕਸ ਬੁਣਤੀ ਿਵੱਚ ਬਣਦ ੇਹਨ। 

A) ਸਾਟਨ  (B) ਬੈਡ ਫੋਰਡ ਕੋਰਡ (C) ਮਾਕਲੀਨG   (D) ਹੱਕਾਬੈਕ 

Answer- D 

(8) PPi ਦਾ ਪੂਰ ਨਾਮ ਦਸੋ। 

A) ਐਡਜ ਪਰ ਇੰਚ (B) ਿਪੱਕਸ ਪਰ ਇੰਚ (C) ਿਪੱਕਸ ਪਰ ਮੀਟਰ  (D) ਉਪਰੋਕਤ ਿਵੱਚ& ਕੋਈ ਨਹ(। 

Answer- B 

(9) EPi ਵੱਧ ਹੋਣ ਤ ੇਕਪੜ ੇਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

A) ਵਧੀਆ (B) ਘਟੀਆ (C) ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ  (D) ਉਪਰੋਕਤ ਿਵੱਚ& ਕੋਈ ਨਹ(। 

Answer- A 

(10) ਪ1ਾਇਮਰੀ ਰੰਗ ਿਕਹੜਾ ਨਹ( ਹੈ। 

A) ਲਾਲ (B) ਹਰਾ (C) ਨੀਲਾ  (D) ਪੀਲਾ 

Answer- B 

(11) ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਪ1ਤੀਕ ਹੈ। 

A) ਸੱੁਧਤਾ ਦਾ (B) ਸਫਾਈ ਦਾ (C) ਿਸਹਤ ਿਵਿਗਆਨ ਦਾ  (D) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। 



Answer- A 

(12) ਲੂਮ ਿਵੱਚ ਲੰਬ ੇਦਾਅ/ ਵਾਲੇ ਧਾਗੇ ਹਨ। 

A) ਵਾਰਪ ਧਾਗੇ (B) ਵੈਫਟ ਧਾਗੇ   (C) ਦੋਨN  (D) ਕੋਈ ਨਹ( 

Answer- A 

(13) C.A.D ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਿਲਖੋ। 

(A) ਕੰਿਪਊਟਰ ਏਡਡ ਿਡਜਾਈਿਨੰਗ  (B) ਕੰਿਪਊਟਰ ਏਨੀਮੇਿਟਡ ਿਡਜਾਈਿਨੰਗ  

(C) ਕੰਪਾਇਲਡ ਏਡਡ ਿਡਜਾਈਿਨੰਗ     (D) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। 

Answer- A 

(14) ਡਾਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦ ੇਿਕਸ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਲਗਾਈ ਜ3ਦੀ ਹੈ। 

A) ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ (B) Sਪਰ   (C) ਹੇਠ3 (D) ਿਪੱਛਲੇ ਪਾਸੇ 

Answer- B 

(15) ਿਕਹੜਾ ਰੰਗ ਧੱੁਪ ਿਵੱਚ ਗਰਮੀ ਨੰੂ ਸੋਖਦਾ ਹੈ। 

A) ਹਰਾ (B) ਨੀਲਾ   (C) ਪੀਲਾ (D) ਲਾਲ 

Answer- D 

(2) Match the following type (objective type) 

(16) ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ।      Answer 

(A) ਸਾਦੀ ਬੁਣਤੀ (A) ਜੈਕੂਆਰਡ   A-B 

(B)  ਕੰਪਲੈਕਸ ਬੁਣਤੀ (B)  ਟਿਵੱਲ    B-A 

(17) ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ।      Answer 

(A) 1/1  (A) ਸਾਦੀ ਬੁਣਤੀ   A-A 



(B)  3/1  (B)  ਟਿਵੱਲ ਬੁਣਤੀ   B-B 

(18) ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ।      Answer 

(A) ਸਾਟਨ  (A) ਵੈਫਟ ਧਾਗੇ ਦੀ ਪ1ਧਾਨਤਾ  A-B 

(B)  ਸਾਟੀਨ  (B)  ਵਾਰਪ ਧਾਗੇ ਦੀ ਪ1ਧਾਨਤਾ  B-A 

(19) ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ।      Answer 

(A) ਕਪਾਹ ਦ ੇਰੇਸ਼ੇ (A) ਮਨੱੁਖ ਦੁਆਰਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤ ੇ A-B 

(B)  ਪਾਲੀਐਸਟਰ (B)  ਕੁਦਰਤੀ ਰੇਸ਼ੇ   B-A 

(20) ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ।      Answer 

(A) ਵਾਰਪ ਪ1ਤੀ ਇੰਚ (A) PPI    A-B 

(B)  ਵੈਫਟ ਪ1ਤੀ ਇੰਚ (B)  EPI    B-A 

(21) ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ।      Answer 

(A) ਪ1ਾਇਮਰੀ ਰੰਗ (A) ਨੀਲਾ    A-A 

(B)  ਸੈਕੰਡਰੀ ਰੰਗ (B)  ਹਰਾ    B-B 

(22) ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ।      Answer 

((A) ਪ1ਾਇਮਰੀ + ਪ1ਾਇਮਰੀ ਰੰਗ (A) ਟਰਸ਼ਰੀ ਰੰਗ  A-B 

(B)  ਪ1ਾਇਮਰੀ + ਸੈਕੰਡਰੀ ਰੰਗ (B) ਸੈਕੰਡਰੀ ਰੰਗ  B-A 

(23) ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ।      Answer 

(A) ਸਫੈਦ ਰੰਗ (A) ਖਤਰਾ    A-B 

(B)  ਲਾਲ ਰੰਗ (B) ਸੁਧੱਤਾ    B-A 

(24) ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ।      Answer 



(A) ਕਾਲਾ ਰੰਗ (A) ਹਿਰਆਲੀ   A-B 

(B)  ਹਰਾ ਰੰਗ  (B) ਡਰ    B-A 

(25) ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ।      Answer 

(A) ਿਹੰਦੂਆ ਂਲਈ ਧਾਰਿਮਕ ਰੰਗ (A) ਨੀਲਾ ਰੰਗ  A-B 

(B)  ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਾ ਪ1ਤੀਕ (B)  ਪੀਲਾ ਰੰਗ  B-A 

(26) ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ।      Answer 

(A) ਬੱਿਚਆ ਂਦਾ ਸਬੰਧ  (A) ਗੁੜ ੇਰੰਗ   A-A 

(B)  ਬਜੁਰਗ3 ਦਾ ਸਬੰਧ  (B)  ਿਫੱਕ ੇਰੰਗ  B-B 

(27) ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ।      Answer 

(A) ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ  (A) ਕਾਲਾ ਰੰਗ  A-B 

(B)  ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ  (B) ਸਫੈਦ ਰੰਗ  B-A 

(28) ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ।      Answer 

(A) ਲਾਲ+ਪੀਲਾ  (A) ਹਰਾ   A-B 

(B)  ਨੀਲਾ+ਪੀਲਾ  (B)  ਸੰਤਰੀ   B-A 

(29) ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ।      Answer 

(A) 1/3   (A) ਚਾਰ ਹਾਰਨY ਸ3  A-A 

(B)  1/2   (B)  ਿਤੰਨ ਹਾਰਨY ਸ3  B-B 

(30) ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ।      Answer 

(A) ਬਾਸਕਟ ਬਣੁਤੀ  (A) ਸਾਟੀਨ   A-B 

(B)  ਸਾਟਨ   (B)  ਸਾਦੀ ਬੁਣਤੀ  B-A 



(3) Fill in the Blanks      Answer 

(31) ਕੰਪਾ0ਡ ਬਣੁਤੀ ਦੀਆ ਂ………………..ਿਕਸਮਾ ਹਨ।  (ਦ)ੋ 

(32) 2/1 ਜ3 ½ ਟਿਵੱਲ ਬੁਣਤੀ ਲੲ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ…………..ਹਾਰਨY ਸ3 ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪEਦੀ ਹੈ।  (ਿਤੰਨ) 

(33) ਸਾਟਨ ਬੁਣਤੀ ਿਵੱਚ………….ਧਾਗੇ ਦੀ ਪ1ਧਾਨਤਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  (ਵਾਰਪ) 

(34) ਸਾਟੀਨ ਬੁਣਤੀ ਿਵੱਚ…………. ਧਾਗੇ ਦੀ ਪ1ਧਾਨਤਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  (ਵੈਫਟ) 

(35) ਹੱਕਾਬਕੈ ਬੁਣਤੀ ਨਾਲ……………….ਕਪੜਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜ3ਦਾ ਹੈ।  (ਜਾਲੀਦਾਰ) 

(36) ਵੱਡ-ੇਵੱਡ ੇਸੁਰਾਖ3 ਵਾਲੇ ਕਪੜ ੇ…………… ਬੁਣਤੀ ਿਵੱਚ ਬਣਦ ੇਹਨ।  (ਮਾਕਲੀਨ] ) 

(37) ਤੌਲੀਏ ਬਣਾਉਣ ਲਈ……………..ਬੁਣਤੀ ਦੀ ਵਰਤ& ਕੀਤੀ ਜ3ਦੀ ਹੈ।  (ਹੱਕਾਬੈਕ) 

(38) ਸ਼ਟਲ ਸਮੈਸ ਕਪੜ ੇਦਾ ਇੱਕ…………..ਹੈ।  (ਨੁਕਸ) 

(39) EPi ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ……………….. ਹੈ। (Ends Per inch) 

(40) CAD ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ……………..ਹੈ। (Computer Aided desiging) 

(41) ……………..ਰੰਗ ਗਰਮੀ ਨੰੂ ਧੱੁਪ ਚ ਸੋਖਦਾ ਹੈ। (ਕਾਲਾ) 

(42) ਟੱਿਵਲ ਬੁਣਤੀ ਿਵੱਚ………………ਿਡਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਦਾ ਹੈ। (45°) 

(43) Picks Per inch ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ…………….ਦੀ ਵਰਤ ੋਕੀਤੀ ਜ3ਦੀ ਹੈ।  (Pick glass/counting glass) 

(44) ਲਾਲ ਰੰਗ…………………ਦੀ ਪ1ਤੀਕ ਹੈ। (ਖਤਰੇ) 

(45) ਵੈਫਟ ਦਾ ਧਾਗਾ ਟੁਟ ਜਾਣ ਤ ੇ…………………ਸਟਾਪ ਗਤੀ ਦੀ ਵਰj ਕੀਤੀ ਜ3ਦੀ ਹੈ।  (weft stop motion)  

(4)  ਸਹੀ / ਗਲਤ ਦਸੋ                 Answer 

(46) ਪਾਈਲ ਬੁਣਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬੁਣਤੀ ਦੀ ਿਕਸਮ ਹੈ ।  (ਸਹੀ/ਗਲਤ)                (ਸਹੀ) 

(47) ਸਾਟਨ ਬੁਣਤੀ ਿਵੱਚ ਵੈਫਟ ਧਾਗੇ ਦੀ ਪ1ਧਾਨਤਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ)           (ਗਲਤ) 



(48) ਡਾਬੀ ਲੂਮ ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਧਾਗੇ ਨੰੂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜ3ਦਾ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ)   (ਸਹੀ) 

(49) 3/1 ਟਿਵੱਲ ਬੁਣਤੀ ਲਈ ਚਾਰ ਹਾਰਨY ਸ3 ਦੀ ਵਰਤ& ਹੰੁਦੀ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ)  (ਸਹੀ) 

(50) ਟਿਵੱਲ ਬੁਣਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਿਣਆ ਿਵਕਰਿਨਕ ਲਾਇਨਾ 60° ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾ<ਦੀਆ ਂਹਨ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) (ਗਲਤ) 

(51) ਗਾ0ਟ ਕਪੜ ੇਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਸ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ)    (ਸਹੀ) 

(52) ਵਾਰਪ ਧਾਗਾ ਟੁੱ ਟਣ ਤ ੇਵੈਫਟ ਸਟਾਪ ਗਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ)  (ਗਲਤ) 

(53) EPi ਵੱਧ ਹੋਣ ਤ ੇਕਪੜ ੇਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਵਧੀਆ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ)      (ਸਹੀ) 

(54) ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ)    (ਸਹੀ) 

(55) ਸਾਟਨ ਬੁਣਤੀ ਦਾ ਮੂਵ ਕਾ0ਟ 1 ਸੰਭਵ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ)    (ਗਲਤ) 

(56) ਡਾਬੀ ਲੂਮ ਦ ੇਉਪਰਲੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਲਗਾਈ ਜ3ਦੀ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ)  (ਸਹੀ) 

(57) ਜੈਕਾਰਡ ਬੁਣਤੀ ਸਾਦੀ ਬੁਣਤੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ)   (ਗਲਤ) 

(58) ਪ1ਾਇਮਰੀ ਰੰਗ ਕੁੱ ਲ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਚਾਰ ਹਨ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ)                 (ਗਲਤ) 

(59) ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਸਾਰੇ ਰੰਗ3 ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਿਵੱਚ ਸੋਖ ਲEਦਾ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ)          (ਸਹੀ) 

(60) ਮੌਸਮ ਦਾ ਕਪੜ ੇਦ ੇਰੰਗ ਦੀ ਚੋਣ ਤ ੇਕੋਈ ਪ1ਭਾਵ ਨl ਪEਦਾ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ)  (ਗਲਤ) 

Very Short Answer Type Questions PART-2   (3 Marks) 

(61) ਪਾਈਲ ਬੁਣਤੀ ਕੀ ਹੈ? 

(62) ਡਾਬੀ ਅਤ ੇਜੈਕੁਆਰਡ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਦੱਸ&। 

(63) ਕੰਪਾ0ਡ ਬਣੁਤੀ ਦੀਆ ਂਿਕਸਮ3 ਦ ੇਨ3 ਦੱਸੋ। 

(64) ਸਾਦੀ ਬੁਣਤੀ ਦੀਆ ਂਿਕਸਮਾ ਦ ੇਨ3 ਿਲਖੋ। 

(65) ਹੱਕਾਬੈਕ ਬੁਣਤੀ ਕੀ ਹੈ? 



(66) ਕਪੜ ੇਿਵੱਚ ਪੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸ ਗੰਦ ੇਵਾਰਪ ਧਾਗੇ ਤ ੇਨG ਟ ਿਲਖੋ। 

(67) ਕਪੜ ੇਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤ& ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

(68) EPi ਤ ੇਨG ਟ ਿਲਖੋ। 

(69) PPi ਤ ੇਨG ਟ ਿਲਖੋ। 

(70) ਕਪੜ ੇਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਤ ੇਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? 

(71) ਕਪੜ ੇਦਾ ਭਾਰ ਿਕਵo ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

(72) C.A.D ਤ& ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

(73) ਰੰਗ ਿਥਊਰੀ ਕੀ ਹੈ? 

(74) ਰੰਗ ਚੱਕਰ ਤ ੇਨG ਟ ਿਲਖੋ। 

(75) ਲਾਲ ਅਤ ੇਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਮਨG ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਪ1ਭਾਵ ਦੱਸੋ। 

(76) ਮੌਸਮ ਰੰਗ ਦੀ ਚਣੋ ਨੰੂ ਿਕਵo ਪ1ਭਾਿਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

(77) ਉਮਰ ਰੰਗ ਦੀ ਚੋਣ ਨੰੂ ਿਕਵo ਪ1ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

(78) ਸਾਟਨ ਬੁਣਤੀ ਦਾ 5X5 ਦਾ ਿਡਜਾਈਨ ਬਣਾਉ। 

(79) ਮਾਕਲੀਨG  ਬਣੁਤੀ ਕੀ ਹੈ? 

(80) ਕਪੜ ੇਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦ ੇਤੱਤਾ ਦ ੇਨਾ ਿਲਖੋ। 

 

 

Short Answer type Questions (4 marks) 

(81) ਕੰਪਾ0ਡ ਬਣੁਤੀਆ ਂਕੀ ਹਨ? ਿਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦਸੋ। 

(82) ਕੰਪਲੈਕਸ ਬੁਣਤੀਆ ਂਕੀ ਹਨ? ਿਕਸਮ3 ਨਾਲ ਦਸੋ। 



(83) ਟਿਵੱਲ ਬੁਣਤੀਆ ਂਬਾਰੇ ਦਸੋ। 

(84) ਟਰ3ਸਪੋਸਡ ਟਿਵੱਲ ਬੁਣਤੀ ਦਾ ਿਡਜਾਇਨ ਬਣਾਉ? 

(85) ਸਾਦੀ ਬੁਣਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਿਡਜਾਇਨ, ਡਰਾਫਟ ਅਤ ੇਪੈਰਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉ। 

(86) ਸਾਟਨ ਬੁਣਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਿਡਜਾਇਨ ਬਣਾ ਕ ੇਸਮਝਾਓ? 

(87) ਸਾਟੀਨ ਬੁਣਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਿਡਜਾਇਨ ਬਣਾ ਕ ੇਸਮਝਾਓ? 

(88) ਸਾਟਨ ਬੁਣਤੀ ਅਤ ੇਸਾਟੀਨ ਬੁਣਤੀ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਦਸੋ। 

(89) ਮਾਕਲੀਨG  ਬਣੁਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਿਡਜਾਇਨ ਬਣਾਓ। 

(90) ਹੱਕਾਬੈਕ ਬੁਣਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਿਡਜਾਇਨ, ਡਰਾਫਟ ਅਤ ੇਪੈਰਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉ। 

(91) ਡਬਲ ਕਪੜਾ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

(92) ਕਾਰਡਰੀ ਬੁਣਤੀ ਕੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 

(93) ਰੰਗ ਚੱਕਰ ਦ ੇਅਧਾਰ ਤ ੇਰੰਗ3 ਦੀਆ ਂਿਕਸਮ3 ਦਸੋ। 

(94) ਰੰਗ ਚੱਕਰ ਦਾ ਿਚੱਤਰ ਬਣਾਓ। 

(95) ਰੰਗ3 ਦਾ ਮਨG ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਪ1ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? 

(96) ਰੰਗ ਦੀ ਚੋਣ ਨੰੂ ਪ1ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਿਲਖੋ। 

(97) ਰੰਗ ਿਥਊਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਿਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦਸੋ। 

(98) ਕੰਿਪਊਟਰ ਏਡਡ ਿਡਜਾਇਿਨੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦਸੋ। 

(99) ਕਪੜਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਸਦ ੇਤੱਤਾ ਬਾਰੇ ਦਸੋ। 

(100) EPi ਅਤ ੇPPi ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਦਸੋ। 

(101) EPi ਅਤ ੇPPi ਕਪੜ ੇਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਨੰੂ ਿਕਵo ਪ1ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ? 
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Paper Textile Testing and dyeing  

  Trade-Textile (Weaving), Paper Code-102 

(1)     Multiple choice Questions (MCQ) Objective type                                             PART-A 

 

(1) ਧਾਗੇ/ ਕਪੜ ੇਦੀ ਟੈਸਿਟੰਗ ਤ& ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?    

(A) ਕਪੜ ੇ/ਧਾਗੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ  (B)  ਕਪੜ ੇਦਾ ਕਾ<ਟ ਕੱਢਣਾ (C) ਕ1ੀਜ਼ ਕੱਢਣਾ (D) ਕਪੜ ੇਦੀ 

ਮਜਬੂਤੀ ਕੱਢਣਾ 

Answer - A 

(2) ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਿਵੱਚ& ਿਕਹੜਾ ਧਾਗੇ ਦ ੇਵੱਟ ਦੀ ਿਕਸਮ ਹੈ? 

(A) S ਵੱਟ  (B)  B ਵੱਟ  (C) C ਵੱਟ (D) K ਵੱਟ 

Answer - A 

(3) ਪਲਾਈ ਧਾਗੇ ਤ& ਭਾਵ ਹੈ? 

(A) ਇੱਕ ਜ3 ਇੱਕ ਤ& ਵੱਧ ਧਾਗੇ ਨੰੂ ਵੱਟ ਦੇਣਾ  (B)  ਿਸੰਗਲ ਧਾਗਾ (C) ਪਲਾਈ ਧਾਗਾ 

 (D) ਉਪਰੋਕਤ ਿਵੱਚ& ਕੋਈ ਨਹ(। 

Answer - A 

(4) ਧਾਗੇ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਨੰੂ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਿਵੱx ਿਕਹੜਾ ਤੱਤ ਪ1ਭਾਿਵਤ ਨਹ( ਕਰਦਾ। 

(A) ਨਮੀ  (B) ਧਾਗੇ ਦਾ ਵੱਟ (C) ਭਾਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ (D) ਧਾਗੇ ਦੀ ਿਕਸਮ 

Answer - D 

(5) ਕਪੜ ੇਦੀ ਸੰਗੜਤਾ ਕੀ ਹੈ? 



(A) ਕਪੜਾ ਲੰਬਾਈ ਅਤ ੇਚੜੌਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗੜਦਾ ਹੈ।  (B)  ਕਪੜਾ ਲੰਬਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗੜਦਾ ਹੈ 

(C) ਕਪੜਾ ਚੌੜਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗੜਦਾ ਹੈ (D) ਉਪਰੋਕਤ ਿਵੱਚ& ਕੋਈ ਨਹ(। 

Answer - A 

(6) ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਿਵੱਚ& ਿਕਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਕਪੜ ੇਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਹ( ਵਰਿਤਆ ਜ3ਦਾ। 

(A) ਸਟਰੱਜਡ ਗੱਿਰਡ ਤਰੀਕਾ  (B) ਰੈਵਲਡ ਸਟਿਰਪ ਤਰੀਕਾ  (C) ਗਰੈਬ ਟੈਸਟ ਤਰੀਕਾ 

(D) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਿਸਸਟਸ 

Answer - D 

(7) ਕਪੜ ੇਦ ੇਅਬਰੈਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਿਵੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜ3ਦਾ ਹੈ? 

(A) ਕਪੜ ੇਨੰੂ ਿਘਸਾਇਆ ਜ3ਦਾ ਹੈ  (B)  ਕਾ<ਟ ਕੱਿਢਆ ਜ3ਦਾ ਹੈ (C) ਮਜਬੂਤੀ ਕੱਢੀ ਜ3ਦੀ ਹੈ 

(D) ਉਪਰੋਕਤ ਿਵੱਚ& ਕੋਈ ਨਹ(। 

Answer - A 

(8) ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਟੈਸਿਟੰਗ ਤ& ਕੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜ3ਦਾ ਹੈ? 

(A) ਯਾਰਨ ਕਾ<ਟ  (B) ਧਾਗੇ ਦ ੇਵੱਟ (C) ਿਸੱਧਾ ਤ ੇਉਲਟਾ ਪਾਸਾ (D) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। 

Answer - D 

(9) ਰੰਗ ਦੀ ਪਿਕਆਈ ਤ& ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

(A) ਰੰਗ ਦ ੇਪੱਕੇਪਣ ਨੰੂ ਰੰਗ ਦੀ ਪਿਕਆਈ ਆਖਦ ੇਹਨ  (B) ਧਾਗੇ ਨੰੂ ਰੰਗਣਾ ਰੰਗ ਦੀ ਪਿਕਆਈ ਹੰੁਦੀ ਹੈ  

(C) ਕਪੜ ੇਨੰੂ ਰੰਗਣਾ, ਰੰਗ ਦੀ ਪਿਕਆਈ ਹੰੁਦੀ ਹੈ (D) ਉਪਰੋਕਤ ਿਵੱਚ& ਕੋਈ ਨਹ(। 

Answer - A 

(10) ਬਲੀਿਚੰਗ ਤ& ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

(A) ਕਪੜ ੇਨੰੂ ਸਫੇਦ ਕਰਨਾ  (B)  ਕਪੜ ੇਨੰੂ ਰੰਗ ਕਰਨਾ (C) ਕਪੜ ੇਨੰੂ ਿਪਸਣਾ 

(D) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। 



Answer - A 

(11) ਜਨਵਰ3 ਤ& ਪ1ਾਪਤ ਰੇਸ਼ਾ ਿਕਹੜਾ ਹੈ? 

(A) ਰੇਆਨ  (B)  Sਨ (C) ਐਸਬੇਸਟਾਸ   (D) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। 

Answer - B 

(12) ਸਕੌਅਿਰੰਗ ਲਈ ਿਕਸ ਪ1ਕਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਰਤੀ ਜ3ਦੀ ਹੈ? 

(A) S type  (B) J type (C) K type (D) L type 

Answer - B 

(13) 256 ਗਜ਼ Sਨ ਦਾ ਭਾਰ ਿਕੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

(A) ਦ ੋਪ}ਡ  (B) ਇੱਕ ਪ}ਡ  (C) ਪੰਜ ਪ}ਡ (D) ਕੋਈ ਨਹ(। 

Answer - B 

(14) ਿਸੱਿਧ ਪ1ਣਾਲੀ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ]  ਧਾਗੇ ਦਾ ਭਾਰ ਮਾਲੂਮ ਕਰਦ ੇਹਨ? 

(A) 5000 ਮੀਟਰ  (B) 9000 ਮੀਟਰ (C) 6000 ਮੀਟਰ (D) 3000 ਮੀਟਰ 

Answer - B 

(15) ਬਲEਡ ਿਕਵo ਿਤਆਰ ਕਰਦ ੇਹਨ? 

(A) ਦ ੋਜ3 ਦ ੋਤ& ਵੱਧ ਧਾਿਗਆ ਂਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕ ੇ  (B) ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਨਾਲ   

(C) ਿਤੰਨ ਜ3 ਿਤੰਨ ਤ& ਵੱਧ ਧਾਿਗਆ ਂਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕ ੇ (D) ਉਪਰੋਕਤ ਿਵੱਚ& ਕੋਈ ਨਹ(। 

Answer - A 

(16) Sਨ ਨੰੂ ਬਾਲਣ ਤ ੇਿਕਸ ਤਰ~3 ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਆ<ਦੀ ਹੈ? 

(A) ਕਪੜ ੇਦ ੇਬਲਣ ਵਰਗੀ  (B)  ਵਾਲ3 ਦ ੇਬਲਣ ਵਰਗੀ (C) ਚਮੜੇ ਦ ੇਬਲਣ ਵਰਗੀ  

(D) ਉਪਰੋਕਤ ਿਵੱਚ& ਕੋਈ ਨਹ(। 



Answer - B 

(17) ਆਮ ਕਪੜ ੇਦੀ ਿਘਸਾਈ ਲਈ ਿਕਹੜਾ ਨੰਬਰ ਦਾ ਐਮਰੀ ਪੇਪਰ ਵਰਤੇ ਹਨ। 

(A) 0 ਨੰਬਰ  (B)  1 ਨੰਬਰ  (C) 2 ਨੰਬਰ (D) 3 ਨੰਬਰ 

Answer - A 

(18) ਮਕੋਅਿਰੰਗ ਤ& ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

(A) ਵੈਕਸ, ਤੇਲ ਦ ੇਦਾਗ ਨੰੂ ਸਾਫ ਕਰਨ ਨੰੂ ਕਿਹੰਦ ੇਹਨ  (B) ਕਪੜ ੇਨੰੂ ਿਚੱਟਾ ਕਰਨ ਨੰੂ ਆਖਦ ੇਹਨ 

(C) ਰੰਗ ਕਰਨ ਨੰੂ ਆਖਦ ੇਹਨ (D) ਉਪਰੋਕਤ ਿਵੱਚ& ਕੋਈ ਨਹ(। 

Answer - A 

(2) Match the following        

(19) ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ।         Answer 

(A) ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਟੈਸਿਟੰਗ  (A) ਦ ੋਧਾਿਗਆ ਂਨੰੂ ਵੱਟ ਦੇਣਾ   A-B 

(B)    ਪਲਾਈ ਧਾਗਾ  (B)      ਧਾਗੇ ਤ ੇਕਪੜ ੇਨੰੂ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ  B-A 

(20) ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ।         Answer 

(A) ਧਾਗੇ ਦਾ ਨੰਬਰ  (A) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਿਸਸਟਮ    A-A 

(B)    ਧਾਗੇ ਦਾ ਵੱਟ (B)      ‘S’ ਵੱਟ      B-B 

(21) ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ।         Answer 

(A) ਧਾਗੇ ਦੀ ਿਕਸਮ   (A) ਕਪੜ ੇਦਾ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ   A-B 

(B)    ਸੰੁਗੜਤਾ   (B)      ਪਲਾਈ ਧਾਗਾ    B-A 

(22) ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ।         Answer 

(A) ਕਪੜ ੇ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ ਟੈਸਟ  (A) ਕਪੜ ੇਨੰੂ ਿਘਸਾਉਣਾ  A-B 

(B)    ਅਬਰੈਸ਼ਨ ਟੈਸਟ   (B)      ਗਰੈਬ ਟੈਸਟ ਤਰੀਕਾ  B-A 



(23) ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ।         Answer 

(A) ਕਾ<ਟ    (A) ਰੰਗ ਦਾ ਪੱਕਾਪਣ    A-B 

(B)    ਪਿਕਆਈ  (B)      ਧਾਗੇ ਦਾ ਮੋਟਾ ਅਤ ੇਪਤਲਾਪਣ  B-A 

(24) ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ।         Answer 

(A) ਬਲੀਿਚੰਗ   (A) ਕਪੜ ੇਨੰੂ ਸਫੈਦ ਕਰਨਾ   A-A 

(B)    ਸਕੌਆਿਰੰਗ  (B)      ਤੇਲ ਦ ੇਦਾਗ ਦੂਰ ਕਰਨਾ   B-B 

(25) ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ।         Answer 

(A) ਜਾਨਵਰ3  ਤ& ਪ1ਾਪਤ ਰੇਸ਼ਾ     (A) J type  A-B 

(B)    ਸਕੋਆਿਰੰਗ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ  (B)      Sਨ  B-A 

(26) ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ।         Answer 

(A) ਟੈਸਿਟੰਗ  ਉਦੇਸ਼  (A) ਸੁਖਮਦਰਸ਼ੀ ਿਨਰੀਖਣ   A-B 

(B)    ਟੈਸਿਟੰਗ ਲਈ ਟੈਸਟ (B)      ਵਧੀਆ ਕਪੜਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ  B-A 

(27) ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ।         Answer 

(A) ਬਲEਡ   (A) ਛੋਟ ੇਛੋਟ ੇਤੰਦਾ ਨੰੂ ਿਮਲਾ ਕ ੇਬਣਨ ਵਾਲਾ  A-B 

(B)    ਰੇਸ਼ੇ  (B)      ਦ ੋਤ ੋਵੱਧ ਧਾਿਗਆ ਂਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ   B-A 

(28) ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ।         Answer 

(A) 256 ਗਜ਼ Sਨ ਦਾ ਭਾਰ  (A) ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ   A-B 

(B)    ਬਲੀਿਚੰਗ ਏਜoਟ  (B)      ਇੱਕ ਪ}ਡ     B-A 

(29) ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ।         Answer 

(A) ਉਬਾਲਣਾ    (A) ਕਪੜ ੇਨੰੂ ਸਾਫ ਕਰਨਾ   A-A 

(B)    ਡਾਈ ਦੀ ਿਕਸਮ  (B)      ਐਿਸਡ ਰੰਗ    B-B 

(30) ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ।         Answer 



(A) ਐਿਸਡ ਦਾ ਨ3   (A) ਟੈਰੀਵੂਲ    A-B 

(B)    ਟੈਰੀਲੀਨ ਅਤ ੇਵੂਲ ਦਾ ਬਲEਡ  (B)      H2 SO4   B-A 

(3) Fill in the Blanks.       Answer 

(31) ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਟੈਸਿਟੱਗ ਦਆੁਰਾ ਕਪੜ ੇਦੀ…………………ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ।  (ਕਮੀਆ) 

(32) ਧਾਗੇ ਦਾ ਵੱਟ………..ਤਰ~3 ਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। (ਦ)ੋ 

(33) ਇਕਹਰਾ ਧਾਗਾ ਮਜਬੂਤੀ ਪੱਖ&…………..ਮਜਬੂਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। (ਘੱਟ) 

(34) ਧੁਲਾਈ ਤ& ਬਾਅਦ ਕਪੜ ੇਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜਾ ਚੌੜਾਈ ਘੱਟਣ ਨੰੂ……………..ਕਿਹੰਦ ੇਹਨ। (ਸੰੁਗੜਤਾ) 

(35) ਡੇਨੀਅਰ ਿਸਸਟਮ ਿਵੱਚ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਇਕਾਈ……………ਹੰੁਦੀ ਹੈ। (9000 ਮੀ.) 

(36) ਿਜਆਦਾ ਵੱਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਧਾਗਾ……………… ਜ3ਦਾ ਹੈ। (ਮਜਬੂਤ) 

(37) Sਨ………ਤ& ਪ1ਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰੇਸ਼ਾ ਹੈ। (ਜਾਨਵਰ3) 

(38) ਕਾਟਸਟਲ ਬਲEਡ ਕਪਾਹ ਅਤ…ੇ………….ਨੰੂ ਿਮਲ ਕ ੇਬਣਦਾ ਹੈ। (Sਨ) 

(39) J-BOX ਮਸ਼ੀਨ……….ਿਕਿਰਆ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜ3ਦੀ ਹੈ। (ਸਕੌਅਿਰੰਗ) 

(40) ਸਲਫਰ ਰੰਗ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ………….ਹੰੁਦ ੇਹਨ। (ਅਘੁਲਣਸ਼ੀਲ) 

(41) ਰੀਐਕਿਟਵ ਰੰਗ ਧੁਲਾਈ ਪ1ਤੀ…………………ਹੰੁਦ ੇਹਨ। (ਬਹੁਤ ਪੱਕ)ੇ 

(42) ਿਸਲਕ ਸਾਨੰੂ…………………ਤ& ਪ1ਾਪਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। (ਰੇਸ਼ਮ ਦ ੇਕੀੜ)ੇ 

(43) ਕਰੋਮ ਰੰਗ ਸੁਭਾਅ ਪੱਖ&…………….. ਰੰਗ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। (ਤੇਜਬੀ) 

(44) ਕ1ੀਜ ਰੈਿਜਸਟEਟ ਕਪੜ ੇਿਵੱਚ ਕ1ੀਜ ਦਾ …………….ਕਰਦੀ ਹੈ। (ਿਵਰੋਧ) 

(45) ਿਕਸੇ ਵੀ ਰੇਸ਼ੇ ਨੰੂ ਰੰਗਣ ਤ& ਪਿਹਲ3…………….. ਿਕਿਰਆ ਕੀਤੀ ਜ3ਦੀ ਹੈ। (ਸਕੌਅਿਰੰਗ) 

(4) True/False       Answer 

(46) ਨਮੀ ਧਾਗੇ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਨੰੂ ਪ1ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ? (ਸਹੀ/ਗਲਤ)  (ਸਹੀ) 



(47) ਵੱਟ ਧਾਗੇ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਨੰੂ ਪ1ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ?  (ਸਹੀ/ਗਲਤ)  (ਸਹੀ) 

(48) ਧਾਗੇ ਦੀ ਗੁਣਤਾ ਟੈਸਿਟੰਗ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਜ3ਦੀ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) (ਸਹੀ) 

(49) ਇਕਹਰੇ ਧਾਗੇ ਮਜਬੂਤ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) (ਗਲਤ) 

(50) ਟੈਕਸਚਰਡ ਧਾਗੇ ਿਜਆਦਾਤਰ ਬਣਾਊਟੀ ਰੇਿਸ਼ਆ ਂਤ& ਬਣਦ ੇਹਨ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) (ਸਹੀ) 

(51) ਸੰਗੜਤਾ ਕਪੜ ੇਦਾ ਨੁਕਸ ਨਹ( ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) (ਗਲਤ) 

(52) ਸੂਤੀ ਧਾਗੇ ਿਗੱਲੇ ਹੋ ਕ ੇਕਮਜੋਰ ਹੋ ਜ3ਦ ੇਹਨ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) (ਗਲਤ) 

(53) ਿਫਲਾਮEਟ ਦ ੇਰੇਸ਼ੇ ਨੰੂ ਵੱਟ ਿਦੱਤਾ ਜ3ਦਾ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) (ਗਲਤ) 

(54) Sਨ, ਕਪਾਹ ਅਤ ੇਿਸਲਕ ਕੁਦਰਤੀ ਰੇਸ਼ੇ ਹਨ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) (ਸਹੀ) 

(55) ਕਾਟਸਵਲੂ, Sਨ ਅਤ ੇਿਸਲਕ ਦਾ ਬਲEਡ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) (ਗਲਤ) 

(56) ਬਲੀਿਚੰਗ ਿਕਿਰਆ ਨਾਲ ਕਪੜ ੇਦੀ ਰੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਜ3ਦੀ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) (ਗਲਤ) 

(57) ਸਲਫਰ ਰੰਗ ਪਾਣ. ਿਵੱਚ ਅਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) (ਸਹੀ) 

(58) ਕਰੋਮ ਰੰਗ ਤੇਜਾਬੀ ਰੰਗ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) (ਸਹੀ) 

(59) ਪਾਲੀਐਸਟਰ ਦੀ ਰੰਗਾਈ ਿਡਸਪਰਸ ਰੰਗ3 ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜ3ਦੀ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) (ਸਹੀ) 

(60) ਿਡਸਪਰਸ਼ ਰੰਗ ਬਣਾਊਟੀ ਰੇਿਸ਼ਆ ਂਦੀ ਿਰੰਗਾਈ ਲਈ ਵਰਤ ੇਜ3ਦ ੇਹਨ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) (ਸਹੀ) 

ਬਹੁਤ ਛੋਟ ੇਪ1ਸ਼ਨ (3 MARKS) 

(61) ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਟੈਸਿਟੰਗ ਿਕ< ਜਰੂਰੀ ਹੈ? 

(62) ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤ& ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

(63) ISO ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? 

(64) TQM ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? 



(65) ਰੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

(66) ਰੇਸ਼ਾ ਪਿਰਪੱਕਤਾ ਤ& ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

(67) ਧਾਗੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਿਕਆ ਂਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ? 

(68) ਧਾਗੇ ਦ ੇਵੱਟ ਦੀਆ ਂਿਕਸਮ3 ਦ ੇਨਾਮ ਿਲਖੋ? 

(69) ਯਾਰਨ ਪਲਾਈ ਕੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 

(70) ਕ1ੀਜ ਰੈਿਜਸਟEਟ ਕੀਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 

(71) ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਦਾ ਗਾੜਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਦਰਸਾ<ਦਾ ਹੈ? 

(72) ਰੰਗ ਦੀ ਪਿਕਆਈ ਕੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 

(73) ਪਿਰਮਾਿਣਕ ਟੈਸਟ ਤ& ਕੀ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ? 

(74) ਸਕੋਆਿਰੰਗ ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? 

(75) ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੰਗ ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਵੱਚ ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਹੰੁਦ ੇਹਨ? 

(76) ਕਰੋਮ ਰੰਗ ਸੁਭਾਅ ਿਵੱਚ ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਹੰੁਦ ੇਹਨ? 

(77) ਸਲਫਰ ਰੰਗ ਧੁਲਾਈ ਪ1ਤੀ ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਹੰੁਦ ੇਹਨ? 

(78) ਰੀਐਕਿਟਵ ਰੰਗ ਪਾਣੀ ਪ1ਤੀ ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਹੰੁਦ ੇਹਨ? 

(79) ਬਲੀਿਚੰਗ ਕੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 

(80) ਬਲੀਿਚੰਗ ਦੀਆ ਂਿਕਸਮ3 ਦ ੇਨਾਮ ਿਲਖੋ। 

Short Answer type Questions (4 Marks) 

(81) ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਟੈਸਿਟੰਗ ਤ& ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇਸ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ ਦੱਸੋ। 

(82) ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤ& ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

(83) ISO 9000 ਦ ੇਸੰਕਲਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਉ। 



(84) ਰੇਸ਼ੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਉ। 

(85) ਰੇਸ਼ੇ ਦੀ ਪਿਰਪੱਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਉ। 

(86) ਧਾਗੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦ ੇਦ ੋਤਰੀਿਕਆ ਂਦ ੇਨਾਮ ਿਲਖੋ। 

(87) ਧਾਗੇ ਦੀ ਵੱਟ ਦੀਆ ਂਿਕਸਮ3 ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ। 

(88) ਧਾਗੇ ਦੀ ਟੈਨਸਾਈਲ ਮਜਬੂਤੀ ਨੰੂ ਪ1ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤ3 ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ। 

(89) ਰੰਗ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪ1ਤੀ ਪਿਕਆਈ ਕੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 

(90) ਸਕੌਅਿਰੰਗ ਕੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਿਕਹੜ ੇਤੱਤ3 ਤ ੇਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? 

(91) ਬਲੀਿਚੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੀਆ ਂਿਕਸਮ3 ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। 

(92) ਸੂਤ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੰਗ3 ਨਾਲ ਰੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। 

(93) ਸਲਫਰ ਰੰਗ ਕੀ ਹੰੁਦ ੇਹਨ? 

(94) ਐਿਸਡ ਰੰਗ ਕੀ ਹੰੁਦ ੇਹਨ? 

(95) ਿਸਲਕ ਦੀ ਕਰੋਮ ਰੰਗ3 ਨਾਲ ਰੰਗਾਈ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ। 

(96) ਪਾਲੀਐਸਟਰ ਦੀ ਿਡਸਪਰਸ ਰੰਗ3 ਨਾਲ ਰੰਗਾਈ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ। 

(97) ਮਾਰਡEਟ ਤ& ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇਸਦੀ  applications (Examples) ਦੱਸੋ। 

(98) ਰੰਗਾਈ ਤ& ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। 

(99) ਸੂਤ Sਪਰ ਐਿਸਡ ਅਤ ੇਅਲਕੇਲੀ ਦਾ ਪ1ਭਾਵ ਿਲਖੋ। 

(100) Sਨ Sਪਰ ਅਲਕੇਲੀ ਅਤ ੇਐਿਸਡ ਦਾ ਪ1ਭਾਵ ਿਲਖੋ। 
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Paper Powerloom Mechanics and operations  

  Trade-Textile (Weaving), Paper Code-103 

(1)     Multiple choice Questions (MCQ) Objective type                                             PART-A 

 (1)           ਪਾਵਰਲੂਮ ਤ& ਭਾਵ ਹੈ?    

(A) ਿਬਜਲੀ ਤ& ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ  (B)  ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ  (C) ਪੈਰਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ 

ਮਸ਼ੀਨ (D) ਉਪਰੋਕਤ ਿਵੱਚ& ਕੋਈ ਨਹ(। 

Answer - A 

(2) ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਵੱਚ& ਿਕਹੜੀ ਪਾਵਰਲਮੂ ਨਹ( ਹੈ। 

(A) ਏਅਰਜੈਟ ਲੂਮ  (B) ਵਾਟਰਜੈਟ ਲੂਮ  (C) ਡਾਬੀ (D) ਰੈਪੀਅਰ ਲੂਮ 

Answer - C 

(3) ਏਅਰ ਜੈਟ ਪਾਵਰਲੂਮ ਿਵੱਚ ਿਪਿਕੰਗ ਲਈ ਕੀ ਵਰਿਤਆ ਜ3ਦਾ ਹੈ? 

(A) ਪਾਣੀ  (B) ਹਵਾ  (C) ਰੈਪੀਅਰ (D) ਉਪਰੋਕਤ ਿਵੱਚ& ਕੋਈ ਨਹ(। 

Answer - B 

(4) ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਵੱਚ& ਿਕਹੜਾ ਪਾਵਰਲਮੂ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਨਹ( ਹੈ? 

(A) ਹੱਥ3  (B) ਟEਪਲ  (C) ਡਾਬੀ (D) ਕਪੜਾ ਰੋਲਰ 

Answer - C 

(5) ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਿਵੱਚ& ਿਕਹੜਾ ਪਾਵਰਲੂਮ ਦੀ ਗਤੀ ਨਹ( ਹੈ? 

(A) ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਤੀ  (B) ਪ1ਾਇਮਰੀ ਗਤੀ  (C) ਸਹਾਇਕ ਗਤੀ (D) ਪੰਜ ਚੱਕਰੀ ਗਤੀ 



Answer - D 

(6) ਪੰਜ ਚੱਕਰੀ ਗਤੀ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ]  ਚੱਕਰ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। 

(A) ਿਟੱਕ (B) ਦ ੋ (C) ਪੰਜ  (D) ਚਾਰ 

Answer - C 

(7) ਸੱਤ ਚੱਕਰੀ ਗਤੀ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ]  ਚੱਕਰ ਹੰੁਦ ੇਹਨ? 

(A) ਦ ੋ(B) ਸੱਤ (C) ਿਤੰਨ (D) ਇੱਕ 

Answer - B 

(8) ਸ਼ਟਲ ਦਾ ਆਕਾਰ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

(A) ਿਕਸ਼ਤੀ ਵਰਗਾ  (B) ਜਹਾਜ ਵਰਗਾ  (C) ਰਾਕੇਟ ਵਰਗਾ  (D) ਉਪਰੋਕਤ ਿਵੱਚ& ਕੋਈ 

ਨਹ(। 

Answer - A 

(9) ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਿਵੱx ਿਕਹੜਾ ਡਾਬੀ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ? 

(A) ਜੈਕ (B) ਹੱੁਕ (C) ਚਾਕ ੂ (D) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। 

Answer - D 

(10) ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਿਵੱਚ& ਿਕਹੜੀ ਪ1ਾਇਮਰੀ ਗਤੀ ਨਹ( ਹੈ? 

(A) ਸ਼ੈਿਡੰਗ ਗਤੀ (B) ਿਪਿਕੰਗ ਗਤੀ (C) ਬੀਿਟੰਗ ਗਤੀ (D) ਟੈਕ-ਅਪ ਗਤੀ 

Answer - D 

(11) ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਿਵੱਚ& ਿਕਹੜਾ ਸ਼ੈਿਡੰਗ ਿਡਵਾਈਸ ਨਹ( ਹੈ। 

(A) ਜੈਕਾਰਡ (B) ਡਾਬੀ (C) ਟੈਪਟ (D) ਹਰਨY ਸ 

Answer - D 



(12) ਬੁਣਾਈ ਤ& ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

(A) ਵਾਰਪ ਅਤ ੇਵੈਕਟ ਨੰੂ ਬੁਣਨਾ(B) ਊਨੀ ਧਾਗੇ ਨੰੂ ਬੁਣਨਾ (C) ਸੂਤੀ ਧਾਗੇ ਨੰੂ ਬੁਣਨਾ (D) ਰੇਸ਼ਮੀ ਧਾਗੇ ਨੰੂ 

ਬੁਣਨਾ 

Answer - A 

(13) ਡਾਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

(A) ਹੀਲਡ ਫਰੇਮ ਨੰੂ ਚੁੱ ਕਨਾ (B) ਸੱਟਲ ਨੰੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੁੱ ਕਨਾ (C) ਕਪੜਾ ਬੁਣਨਾ (D) ਿਡਜਾਇਨ ਬਣਾਉਣਾ 

Answer - A 

(14) ਡਾਬੀ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਪੈੱਗ ਿਕਸ ਚੀਜ ਦ ੇਬਣ ੇਹੰੁਦ ੇਹਨ? 

 (A) ਲੋਹੇ ਦ ੇ(B) ਲੱਕੜ ਦ ੇ(C) ਕੱਚ ਦ ੇ(D) ਉਪਰੋਕਤ ਿਵੱਓ ਕੋਈ ਨਹ(। 

Answer - B 

(15) ਸ਼ੈਿਡੰਗ ਗਤੀ ਿਵੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

(A) ਵਾਰਪ ਅਤ ੇਵਫੈਟ ਦੀ ਬੁਣਾਈ ਹੰੁਦੀ ਹੈ            (B) ਤਾਣ ੇਨੰੂ ਦ ੋਤਿਹਆ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਜ3ਦਾ ਹੈ  

(C) ਬਾਣ ੇਨੰੂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤ& ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੇਿਜਆ ਜ3ਦਾ ਹੈ  (D) ਉਪਰੋਕਤ ਿਵੱਚ& ਕੋਈ ਨਹ(। 

Answer - B 

(16) ਿਪਿਕੰਗ ਗਤੀ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

(A) ਬਾਣ ੇਨੰੂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤ& ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੇਿਜਆ ਜ3ਦਾ ਹੈ (B)  ਸ਼ੈਡ ਬਣਾਇਆ ਜ3ਦਾ ਹੈ  

(C)  ਬੁਣਾਈ ਹੰੁਦੀ ਹੈ  (D)  ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। 

Answer - A 

(17) ਬੀਿਟੰਗ ਗਤੀ ਿਵੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

(A) ਵਾਰਪ ਦ ੇਧਾਗੇ ਦਾ ਸ਼ੈਡ ਬਣਦਾ ਹੈ  (B) ਵੈਫਟ ਦ ੇਧਾਗੇ ਨੰੂ ਜੜ~3 ਤੱਕ ਠG ਿਕਆ ਜ3ਦਾ ਹੈ  

(C)  ਕਪੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜ3ਦਾ ਹੈ   (D) ਹੀਲਡ ਫਰੇਮ ਚੁੱ ਕ ੇਜ3ਦ ੇਹਨ। 



Answer - B 

(18) ਲੈਟ-ਆਫ ਗਤੀ ਿਵੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜ3ਦਾ ਹੈ। 

(A) ਵਾਰਪ ਦਾ ਧਾਗਾ ਨਾਲ& ਨਾਲ ਛੱਿਡਆ ਜ3ਦਾ ਹੈ (B) ਕਪੜਾ ਲਪੇਿਟਆ ਜ3ਦਾ ਹੈ 

 (C) ਉਪਰੋਕਤ ਿਵੱਚ ਿਪਿਕੰਗ ਕੀਤੀ ਜ3ਦੀ ਹੈ  (D) ਉਪਰੋਕਤ ਿਵੱਚ& ਕੋਈ ਨਹ(। 

Answer - A 

(2) (Match the following type) objective type 

(19) ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਦਾ ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ।    Answer 

 (A) ਏਅਰ ਜੈੱਟ (A) ਪਾਣੀ   A- B 

 (B) ਵਾਟਰ ਜੈੱਟ (B) ਹਵਾ   B- A 

(20) ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਦਾ ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ।    Answer 

 (A) ਰੈਪੀਅਰ  (A) ਸਟੱਲ   A- B 

 (B) ਹੱਥ ਖੱਡੀ  (B) ਪਰੋਜੇਕਟਾਈਲ  B- A 

(21) ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਦਾ ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ।     Answer 

 (A) ਪਾਵਰਲੂਮ (A) ਿਬਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ A- A 

 (B) ਹੱਥ ਖੱਡੀ  (B) ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ B- B 

(22) ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਦਾ ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ।    Answer 

 (A) ਏਅਰ ਜੈੱਟ (A) ਪਾਣੀ ਦ ੇਦਬਾਅ ਦੀ ਵਰਤ&  A- B 

 (B) ਵਾਟਰ ਜੈੱਟ (B) ਹਵਾ ਦ ੇਦਬਾਅ ਦੀ ਵਰਤ&  B- A 

(23) ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਦਾ ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ।    Answer 

 (A) ਮੱੁਢਲੀਆ ਂਗਤੀਆ ਂ(A) ਿਪਰਨ   A- B 



 (B) ਸ਼ਟੱਲ  (B) ਸੈਿਡੰਗ ਗਤੀ  B- A 

(24) ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਦਾ ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ।    Answer 

 (A) ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਤੀਆ ਂ (A) ਟੈਥ ਅੱਪ ਗਤੀ  A- A 

 (B) ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਆ ਂ (B) ਵਾਰਪ ਸਟਾਪ ਗਤੀ B- B 

(25) ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਦਾ ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ।    Answer 

 (A) ਰੀਡ  (A) ਕੰਘੀ   A- A 

 (B) ਹੀਲਡ ਸਾਫਟ (B) ਹੀਲਡ ਵਾਇਰ  B- B 

(26) ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਦਾ ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ।    Answer 

 (A) ਸ਼ਟੱਲ  (A) ਧਾਗਾ   A- B 

 (B) ਵਾਰਪ ਬੀਮ (B) ਿਕਸ਼ਤੀ   B- A 

(27) ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਦਾ ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ।    Answer 

 (A) ਟੇਕ ਅੱਪ ਗਤੀ (A) ਤਾਣਾ ਛੱਡਣਾ  A- B 

 (B) ਲੈਟ ਆਫ ਗਤੀ (B) ਕਪੜਾ ਲਪੇਟਣਾ  B- A 

(28) ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਦਾ ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ।      Answer 

 (A) ਵਾਰਪ ਸਟਾਪ ਗਤੀ (A) ਬਾਣ ੇਦ ੇਟੁੱ ਟਣ ਤ ੇਮਸ਼ੀਨ ਰੱੁਕਣਾ A- B 

 (B) ਵੈਫਟ ਸਟਾਪ ਗਤੀ  (B) ਤਾਣ ੇਦ ੇਟੁੱ ਟਣ ਤ ੇਮਸ਼ੀਨ ਰੁਕਣਾ B- A 

(29) ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਦਾ ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ।    Answer 

 (A) ਤਾਣਾ  (A) ਚੌੜਾਈ ਰੱਖ ਧਾਗੇ  A- B 

 (B) ਬਾਣਾ  (B) ਲੰਬਾਈ ਰੱੁਖ ਧਾਗੇ  B- A 

(30) ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਦਾ ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ।    Answer 



 (A) ਬੁਣਾਈ  (A) ਸੈਡ ਬਣਾਉਣਾ   A- B 

 (B) ਸੈਿਡੰਗ  (B) ਤਾਣ ੇਅਤ ੇਬਾਣ ੇਨੰੂ ਬੁਣਨਾ  B- A 

 

(3) Fill in the Blanks.     Answer 

(31) ਪਾਵਰਲੂਮ…………………ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ।  (ਿਬਜਲੀ) 

(32) ……………….ਅਤ…ੇ………….ਨੰੂ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਬੁਣਨ ਨੰੂ ਬੁਣਾਈ ਆਖਦ ੇਹਨ। (ਵਾਰਪ, ਵੈਫਟ) 

(33) ਡਾਬੀ ਇੱਕ……………..ਿਡਵਾਈਸ ਹੈ।  (ਸEਿਡੰਗ) 

(34) ਏਅਰਜੈੱਟ ਪਾਵਰਲੂਮ ਿਵੱਚ……………….ਦਾ ਪ1ੈਸ਼ਰ ਿਪਿਕੰਗ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ3ਦਾ ਹੈ। (ਹਵਾ) 

(35) ਕਪੜ ੇਰੋਲਰ ਤ ੇ……………..ਲਪੇਿਟਆ ਜ3ਦਾ ਹੈ। (ਕਪੜਾ) 

(36) ਸ਼ੈਿਡੰਗ ਗਤੀ ਿਵੱਚ……………….ਨੰੂ ਦ ੋਤਿਹਆ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਜ3ਦਾ ਹੈ।  (ਵਾਰਪ) 

(37) ਪੰਜ ਚੱਕਰੀ ਗਤੀ ਿਵੱਚ…………ਚੁੱ ਕਰ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। (ਪੰਜ) 

(38) ਸੱਤ ਚੱਕਰੀ ਗਤੀ ਿਵੱਚ…………ਚੱਕਰ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। (ਸੱਤ) 

(39) ਸਟੱਲ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇੱਕ…………………ਵਰਗਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। (ਿਕਸ਼ਤੀ) 

(40) ਸੈਿਡੰਗ, ਿਪਿਕੰਗ ਅਤ ੇਬੀਿਟੰਗ……………..ਗਤੀ ਹੰੁਦੀਆ ਂਹਨ। (ਪ1ਾਇਮਰੀ) 

(41) ਟੈਕ-ਅੱਪ ਅਤ ੇਲੈਟ ਆਫ………………ਗਤੀ ਹੰੁਦੀਆ ਂਹਨ। (ਸੈਕੰਡਰੀ) 

(42) ਡਾਬੀ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਪੈੱਗ………………..ਦ ੇਬਣ ੈਹੰੁਦ ੇਹਨ। (ਲਕੜੀ)  

(43) ਸ਼ਟੱਲ, ਲੂਮ ਦ ੇਦੋਵo ਪਾਸੇ………………ਿਵੱਚ ਠਿਹਰਦੀ ਹੈ। (ਸਟੱਲ ਬਾਕਸ) 

(44) ਰੀਡ ਦੀ ਸ਼ਕਲ…………….ਵਰਗੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। (ਕੰਘੀ) 

(45) ਡਾਬੀ ਪਾਵਰਲੂਮ ਦ ੇ………………..ਪਾਸੇ ਿਫੱਟ ਕੀਤੀ ਜ3ਦੀ ਹੈ। (Sਪਰ) 



(46) ਬੁਣਾਈ ਦਾ ਨਮੂਨਾ………………….ਪੇਪਰ ਤ ੇਬਣਾਇਆ ਜ3ਦਾ ਹੈ। (ਰਾਗਫ) 

(47) ਟੇਕ ਅੱਪ ਗਤੀ ਿਵੱਚ ਕਪੜਾ,……………….ਰੋਲਰ ਤ ੇਲਪੇਿਟਆ ਜ3ਦਾ ਹੈ। (ਕਪੜਾ) 

(48) ਲੰਬਾਈ ਰੱੁਖ ਧਾਗੇ ਨੰੂ………………. ਿਕਹਾ ਜ3ਦਾ ਹੈ। (ਵਾਰਪ) 

(49) ਚੌੜਾਈ ਰੱੁਖ ਧਾਗੇ ਨੰੂ………………..ਿਕਹਾ ਜ3ਦਾ ਹੈ। (ਵੈਫਟ) 

(50) ਏਅਰ ਜੈੱਟ ਅਤ…ੇ…………………ਆਟੋਮੈਿਟਕ ਪਾਵਰਲੂਮ ਦੀਆ ਂਿਕਸ਼ਮ3 ਹਨ। (ਵਾਟਰ ਜੈੱਟ) 

(4) TRUE/FALSE  PART-IV   Answwer 

(51) ਪਾਵਰਲੂਮ ਇੱਕ ਿਬਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ।  (ਸਹੀ/ਗਲਤ) (ਸਹੀ) 

(52) ਡਾਬੀ ਅਤ ੇਜੈਕਾਰਡ ਇੱਕ ਸੈਿਡੰਗ ਿਡਵਾਈਜ਼ ਨਹ( ਹੈ।  (ਸਹੀ/ਗਲਤ) (ਗਲਤ) 

(53) ਏਅਰਜੈੱਟ ਲੂਮ ਿਵੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਵਰj ਕੀਤੀ ਜ3ਦੀ ਹੈ।  (ਸਹੀ/ਗਲਤ) (ਸਹੀ) 

(54) ਹੱਥਾ, ਟEਪਲ ਅਤ ੇਕਪੜਾ ਰੋਲਰ ਪਾਵਰਲੂਮ ਦ ੇਿਹੱਸੇ ਹਨ।  (ਸਹੀ/ਗਲਤ) (ਸਹੀ) 

(55) ਪ1ਾਇਮਰੀ ਗਤੀ ਪਾਵਰਲੂਮ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਗਤੀ ਹੈ।  (ਸਹੀ/ਗਲਤ) (ਸਹੀ) 

(56) ਪੰਜ ਚੱਕਰੀ ਗਤੀ ਿਵੱਚ ਸੱਤ ਚੱਕਰ ਹੰੁਦ ੇਹਨ।   (ਸਹੀ/ਗਲਤ) (ਗਲਤ) 

(57) ਸੱਤ ਚੱਕਰੀ ਗਤੀ ਿਵੱਚ ਸੱਤ ਚੱਕਰ ਹੰੁਦ ੇਹਨ।   (ਸਹੀ/ਗਲਤ) (ਸਹੀ) 

(58) ਸ਼ਟਲ ਦਾ ਆਕਾਰ ਿਕਸ਼ਤੀ ਵਰਗਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।   (ਸਹੀ/ਗਲਤ) (ਸਹੀ) 

(59) ਸੈਿਡੰਗ, ਿਪਿਕੰਗ ਅਤ ੇਬੀਿਟੰਗ ਪ1ਾਇਮਰੀ ਗਤੀਆ ਹਨ।  (ਸਹੀ/ਗਲਤ) (ਸਹੀ) 

(60) ਟੇਕ ਅਪ ਗਤੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਤੀ ਦੀ ਿਕਸ਼ਮ ਹੈ।   (ਸਹੀ/ਗਲਤ) (ਸਹੀ) 

(61) ਡਾਬੀ ਤ ੇਲੱਗੇ ਪੈਗ ਲੋਹੇ ਦ ੇਹੰੁਦ ੇਹਨ।    (ਸਹੀ/ਗਲਤ) (ਗਲਤ) 

(62) ਬਾਣ ੇਦ ੇਧਾਗੇ ਨੰੂ ਸ਼ੈਡ ਿਵੱਚ& ਲੰਘਾਇਆ ਜ3ਦਾ ਹੈ।   (ਸਹੀ/ਗਲਤ) (ਸਹੀ) 

(63) ਲੰਬਾਈ ਰੱੁਖ ਧਾਗੇ ਨੰੂ ਵਾਰਪ ਿਕਹਾ ਜ3ਦਾ ਹੈ।   (ਸਹੀ/ਗਲਤ) (ਸਹੀ) 



(64) ਰੀਡ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕੰਘੀ ਵਰਗੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।    (ਸਹੀ/ਗਲਤ) (ਸਹੀ) 

(65) ਟੇਮਪਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਪੜ ੇਨੰੂ ਿਖੱਚ ਕ ੇਰੱਖਣਾ ਹੈ।   (ਸਹੀ/ਗਲਤ) (ਸਹੀ) 

VERY SHORT ANSWER TYPE QUESTIONS PART-2 

(66) ਪਾਵਰਲੂਮ ਤ& ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

(67) ਬੁਣਾਈ ਤ& ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

(68) ਏਅਰਜੈੱਟ ਪਾਵਰਲੂਮ ਕੀ ਹੈ? 

(69) ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਤ& ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

(70) ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਪੜਾ ਬੁਨਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੰੂ ਕੀ ਆਖਦ ੇਹਨ? 

(71) ਹੀਲਡ ਸਾਫਟ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

(72) ਸਟੱਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਿਕਸ ਤਰ~3 ਦੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 

(73) ਰੀਡ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਸੋ? 

(74) ਟEਪਲ ਕੀ ਹੈ? 

(75) ਡਾਬੀ ਕੀ ਹੈ? 

(76) ਪਾਵਰਲੂਮ ਦੀਆ ਂਮੱੁਢਲੀਆ ਗਤੀਆ ਦ ੇਨ3 ਦਸੋ। 

(77) ਸ਼ੈਿਡੰਗ ਗਤੀ ਕੀ ਹੈ? 

(78) ਟੇਕ ਅੱਪ ਗਤੀ ਕੀਤ ਹੈ? 

(79) ਲEਟ ਆਫ ਗਤੀ ਕੀ ਹੈ? 

(80) ਵਾਰਪ ਸਟਾਪ ਗਤੀ ਤ& ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

(81) ਪਾਵਰਲੂਮ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਦ& ਕਰਨੀ ਪEਦੀ ਹੈ? 

(82) ਕਪੜਾ ਰੋਲਰ ਿਕੱਥ ੇਲੱਗਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 



(83) ਹੱਥ ਖੱਡੀ ਤ& ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

(84) ਫਾਸਟ ਰੀਡ ਗਤੀ ਕੀ ਹੈ? 

(85) ਲੂਜ਼ ਰੀਡ ਗਤੀ ਕੀ ਹੈ? 

SHORT ANSWER TYPE QUESTIONS      PART-3 

(86) ਪਾਵਰਲੂਮ ਕੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦ ੇਇਿਤਹਾਸ ਬਾਰੇ ਦਸੇ 

(87) ਪਾਵਰਲੂਮ ਅਤ ੇਹEਡਲੂਮ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਦਸੋ। 

(88) ਏਅਰਜੈੱਟ ਅਤ ੇਵਾਟਰਜੈੱਟ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਦਸੋ। 

(89) ਪਾਵਰਲੂਮ ਦ ੇਿਹੱਿਸਆ ਅਤ ੇਉਹਨ3 ਦ ੇਕੰਮ3 ਬਾਰੇ ਦਸੋ। 

(90) ਪ1ਾਇਮਰੀ ਗਤੀ ਤ& ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਿਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦਸੋ। 

(91) Take up motion ਅਤ ੇLet off motion ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਦਸੋ। 

(92) ਪਾਵਰਲੂਮ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਬਾਰੇ ਦਸੋ। 

(93) ਪਾਵਰਲੂਮ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਤ& ਪਿਹਲ3 ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆ ਂਿਲਖੋ। 

(94) ਪਾਵਰਲੂਮ ਦੀ ਸ3ਭ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਦਸੋ। 

(95) ਡਾਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤ& ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

(96) Auxiliary motions ਬਾਰੇ ਿਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦਸੋ। 

(97) ਪਾਵਰਲੂਮ ਦ ੇਕੋਈ 5 ਿਹੱਿਸਆ ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ। 

(98) ਪੰਜ ਚੱਕਰੀ ਅਤ ੇਸੱਤ ਚੱਕਰੀ ਗਤੀ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਦਸੋ। 

(99) ਪਾਵਰਲੂਮ ਦਾ Labeled ਿਚੱਤਰ ਬਣਾਉ। 

(100) ਸEਿਡੰਗ ਗਤੀ ਬਾਰੇ ਿਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦਸੋ। 



(101) ਲੇਿਟਸ਼ (Lattice) ਬਾਰੇ ਦਸੋ। 

(102) ਪਾਵਰਲੂਮ ਤ& ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

(103) ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਆ ਂਕੀ ਹੰੁਦੀਆ ਂਹਨ? ਿਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦਸੋ। 

(104) ਟੈਕ ਅੱਪ ਗਤੀ ਬਾਰੇ ਿਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦਸੋ। 

(105) ਿਲਫਟ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤ ੇਡਾਬੀ ਦੀਆ ਂਿਕਸਮ3 ਦਸੋ। 


