
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੈਂਕ 

ਵਿਸ਼਼ਾ- ਉਸ਼ਾਰੀ 

ਕਲ਼ਾਸ- 12th 

ਵਿਲੱਖਣ ਸਮਰੱਥ਼ਾ ਿ਼ਾਲੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 

 

ਬਹੁ ਵਿਕਲਪ੍ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਤੱਰ 
 

1. auswrI dy kMm iv`c vriqAw jwx vwlw p`Qr __________ huMdw hY[ 
    a) sKq        A) nrm       e) pqlw       s) iehnW iv`coN koeI vI nhIN[ 
2. audXoigk KyqW iv`c _______ p`Qr vriqAw jWdw hY [ 
    a) sMgmrmr       A) slytI       e) gRynweIt Aqy kMkrIt       s) ifjwienW vwlw 
3. mswly dI vrqoN p`Qr nMU  _______ siQqI qy r`Kx leI huMdI hY [ 
    a) tyfI       A) shI       e) horIjotl       s) vrtIkl 
4. mswlw kI hY [ 
    a) sImMt +ryq + bjrI       A) sImMt +ryq      e) ryq + bjrI   s) ryq + +srIAw 
5. p`Qr swnMU ik`QoN pRwpq huMdw hY [ 
    a) ctwnW       A) mwrUQlW      e) glySIAr    s) auprokq swry[ 
6. AxGVy Aqy Al`g-Al`g Awkwr dy p`Qr vrqy jWdy hn [ 
    a) rbl icxweI      A) Aslr icxweI     e) auuprokq swry[ 
7. p`Qr dI GVweI qoN kI Bwv hY[ 
    a) p`Qr nMU qrwS ky Akwr dyxw      A) p`Qr nMu pwxI dyxw  e) p`Qr nMU brwbr icxnw 
    s)  ienHW iv`coN koeI vI nhIN[ 
8. p`Qr dy rìdAW dI aucweI brwbr hoxI jrUrI hY[ 
    a) hW     A) nhIN[ 
9. Individual Ston dI cOVweI Aqy motweI __________ qoN G`t nhIN hoxI cwhIdI [ 
    a) 180 mm     A) 150 mm     e) 100 mm    s) 200 mm 
10. hweIfRoilk bweIifMg eyjMtw, smUh Aqy AYifitvj dw imSrx huMdw hY [ 
    a) Type D    A) Type R     e) Type C    s) Type A 
11. p`Qr qrwSx leI kI vriqAw jWdw hY[ 
    a) cIjl    A) krnI    e) swihl     s) PIqw 
12. mswlw PYlwaux leI _______ dI vrqoN kIqI jWdI hY[ 
    a) krnI    A) swhul    e) pweIp     s) PIqw 
13. p`QrW iv`c joVW dI motweI _______ qoN ijAwdw nhIN hoxI cwhIdI[ 
    a) 10 mm    A) 15 mm    e) 20 mm    s) 25 mm 
 



14. Sand Stone iks dy bxdy hn[ 
    a) isilkw    A) kYlSIAm    e) lohw     s) stIl 
15. GVy hoey p`Qr dI icxweI nMU kI kihMdy hn[ 
    a) rbl icxweI    A) Aslr icxweI 
16. pilQ lYvl dyx q`k iKVkI dI dihlIj nMU _______ nwl kvr krnW cwhIdw hY[ 
    a) mswlw    A) kMkrIt    e) pyNt     s) bjrI 
17. Coursed dw swrw dbwA iks qy Awauxw cwhIdw hY[ 
    a) kOx    A) lMb   e) krx     s) ryKw 
18. p`Qr dy swry koinAW nMU cMgI qrHW _______ nwl Brnw cwhIdw hY[ 
    a) mswly   A) pyNt   e) pwxI    s) ryq 
19. icxweI dy joVW nMU ______  dI fuGweI qk̀ BrnW cwhIdw hY[ 
    a) 20 mm     A) 12 mm     e) 18 mm    s) 14 mm 
20. puAwieitMg iv`c ________ qrHW dI krnI dw iesqymwl kIqw jWdw hY[ 
    a) Circular     A) Rectangular     e) Bult-Nose    s) 14 Cone 
21. qusIN ie`k tYlIkwm dy swhmxy vwly fYsk qy kMm krdy ho, kMm krn vyly ie`k gwhk auhwfy kol  
     AwauNdw hY, gwhk kol ib`l sbMDI koeI pRSn hY, qW qusIN krdy ho ? 
    a) gwhk v`l iDAwn nw idau[ 
    A) kMm nMU ie`k pwsy r`Ko Aqy gwhk v`l iDAwn idau[ 
    e) g`l krdy smyN Awpxy kMm nMU jwrI r`Ko Aqy gwhk dw vI iDAwn r`Ko[ 
    s) gwhk nMU iksy hor nwl g`l krn leI kho[ 
22. hyT iliKAW iv`co ikhVw rukwvt ho skdw hY 
 ikirAwSIl suxnw? 
 a) rolw pwaux vwlw vwqwvrx[  
A) spIkr nwl A`KW dw sMprk brkrwr nw r`Kxw[  
e) iDAwn nw dyxw[  
s) auprokq swry[  
23. hyT iliKAW iv`co ikhVw srgrm suxn dw pVwA nhIN hY?  
a) pRwpq krnw[  
A) smJxw[  
e) jvwb nw dyxw[  
s) mulWkx krnw[  
24. ie`k AwdrS sMdyS dIAW ivSySqwvW kI hn?  
a) swP[  
A) sMinAws[  
e) shI[  
s) auprokq swry[  



25. ie`k vwk kI hY?  
a) ivcwrW dw smUh jo ie`k pUrw pYrw bxwauNdw hY[  
A) SbdW dw smUh jo pUrI soc dw sMcwr krdw hY[  
e) inXmW dw ie`k smUh ijsdw swnMU shI FMg nwl ilKx leI pwlxw krnI cwhIdI hY[  
s) SbdW dw smUh ijnHW iv`c ivSrwm icMNHn huMdy hn[  
26. Which of these sentences is captilized correctly ?  

a) I am Hungry.  

b) Divya and Sunil are reading.  

c) The bucket is full of water.  

d) She lives in Delhi.  

27. Which of these sentences is panctuated correctly ?  

a) Where are you going.  

b) I have a pen a notebook and a pencil.  

c) I am so happy to see you !  

d) his is my house.  

28. Identify the subject in the sentense, “The Children played football.”  

a) The children  

b) children played.  

c) played  

d) football.  

29. Which of these sentense has/have both indirect and direct objects?  

a) I am working on the presentation.  

b) She bought a blue pen.children played.  

c) The girls played cricket.  

d) He wrote a letter to his sister.  

30. hyT iliKAW iv`co ikhVw pYrwmItr ivAkqIgq dI sKSIAq dw vrnx nhIN krdw?  

a) Awqm ivSvwS[  
A) Ku`lH[  
e) qMqU-ivigAwn[  
s) sihmqI[  
 
 
 
 
 
 
 



ਵਮਲ਼ਾਨ ਕਰੋ 

 

31.ਮਸਾਲਾ                                ਸਸਲੀਕਾ   

32.ਸੈਂਡ ਸਟਨੋ                                     ਸੀਸਮਿੰਟ + ਰੇਤਾ   

33.ਪੱਥਰ ਸ ੱਚ ਜੋੜਾਾਂ ਦੀ ਮੋਟਾਈ                ਅਸ਼ਲਰ 

34.ਘੜੇ ਹੋਏ ਪਥੱਰਾਾਂ ਦੀ ਸਚਣਾਈ                          15 mm 

35. ਰੱਬਲ ਸਚਣਾਈ                             Indian patent stone 

36. IPS                                          ਅਣ ਘੜੇ ਹੋਏ ਪਥੱਰਾਾਂ ਦੀ ਸਚਣਾਈ   

37. Coarse aggregate                  4.75 mm 

38. Fine aggregate                       9.5 mm 

39. M15                                    1:1:2 

40. M20                                     1:2:4 

41. M25                                 1:1.5:3 

42.ਬੀਮ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕ ਰ             10.5 n/mm 

43. ਇੱਟ ਦੀ  ੱਧ ਤੋਂ  ੱਧ ਸਪੜਾਈ ਦੀ ਤਾਕਤ        40 mm 

44. 9 ਇਿੰਚੀ ਸਚਣਾਈ ਮਾਪਣ ਦੀ ਸ ਧੀ              Sq.ft 

45. 4 ਇਿੰਚੀ ਸਚਣਾਈ ਮਾਪਣ ਦੀ ਸ ਧੀ                           Cubic.ft 

46. ਲਿੰਬਾਈxਚੌੜਾਈ                                                    ਘਣ   

47. ਲਿੰਬਾਈ xਚੌੜਾਈ xਉਚਾਈ                        ਰਗ   

48.PPC         Plain Cement Concrete 

49. ਲਿੰਬਾਈ  = ਚੌੜਾਈ                                   10 % 

50. ਕ ੱਲ ਲਾਗਤ ਸ ੱਚੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਮੇਹਨਤ         ਆਇਤ 

51. ਕਰੋਮ    (Chrome)                                                                                      ਪੇਸਟ 

52.  Ctrl + p                                                                                               ਬਰਾਉਜ਼ਰ 

53.  Ctrl + v                                                                                                ਸਪਰਿੰਟ 

54.  Ctrl + x                                                                                                ਕੱਟ 

55.  ਉਦਯੋਗਪਤੀ                                                                                            ਕਾਰੋਬਾਰੀ   

56. MS ਐਕਸਲ ਦਾ ਫਾਰਮ ਲਾ                                                                        ਮਾਇਕਰ ੋਸੋਫਟ  ਰਡ 

57. HTML                                                                                                      ਫਿੰਕਸਨ ਕੀਜ਼ 

58.  F1 -F12                                                                                                  ਪਾ ਰ ਪ ਆਇਿੰਟ 

59.  DOC                                                                                                       (Hyper Text Markup   

         Language) 

60.PPT                                                                                                          =A1+A2  

 

 



ਖ਼ਾਲੀ ਥ਼ਾਿ਼ਾਂ ਭਰੋ 

 

61. ਸੀਸਮਿੰਟ ਨ ਿੰ  ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ________ ਉਪੱਰ  ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ I  (15 cm/35cm}) 

62. ਸੀਸਮਿੰਟ ਦ ੇ ੱਧ ਤੋਂ  ੱਧ ________ਬੈਗ ਹਰੇਕ ਸਟਕੈ ਸ ਚੱ ਸਟੋਰ ਕੀਤ ੇਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ  I (10/20) 

63. ਰੇਤ ਲਈ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਫਰਸ਼ ਦੀ ਆਧਾਰ ਸਤਸਹ ਜਾਾਂ ਪੀਸੀਸੀ _________ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਸਬਸਤਰਾ ਪੱਧਰੀ ਸਤਸਹ 

ਸ ੱਚ ਰੱਸਖਆ ਜਾ ੇ  I (15 cm/45cm) 

64. ਸਕਸ ੇ ੀ ਸਦਸ਼ਾ ਸ ੱਚ_________ ਪਥੱਰ 150 mm ਤੋਂ ਘਟੱ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ  I (heartiry/ Normal) 

65. ਪੱਥਰ ਸਾਨ ਿੰ  ______ ਤੋਂ  ਪਰਾਪਤ ਹ ਿੰਦੇ ਹਨ  I (ਚਟਾਨਾਾਂ/ ਨਦੀਆਾਂ  ) 

66.ਪੱਥਰ ਦ ੇਰੱਸਦਆਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ______ਹੋਣੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ  I (ਬਰਾਬਰ  / ਬੇਤਰਤੀਬ  ) 

67. ਪੱਥਰ ਤਰਾਸ਼ਣ ਲਈ_______ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ ੈ I (ਚੀਜਲ /ਫ਼ੀਤਾ  ) 

68. ਮਸਾਲਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ________ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ  I (ਕਾਾਂਡੀ/ ਹਥੌੜਾ  ) 

69. Sandstone ______ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ  I(ਸਸਲੀਕਾ/ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ  ) 

70. ਪੱਥਰਾਾਂ ਸ ੱਚ ਜੋੜਾਾਂ ਦੀ ਮੋਟਾਈ_______ ਤੋਂ ਸਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ  I (15mm/25mm) 

71. ਘੜੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰਾਾਂ ਦੀ ਸਚਣਾਈ ਨ ਿੰ ________ ਕਸਹਿੰਦੇ ਹਨ  I (ਰੱਬਲ/ ਅਸ਼ਲਰ  ) 

72.  ਆਣ -ਘੜ ੇਹੋਏ ਪੱਥਰਾਾਂ ਦੀ ਸਚਣਾਈ ਨ ਿੰ  ______ਕਸਹਿੰਦੇ ਹਨ  I (ਰੱਬਲ/ ਅਸ਼ਲਰ  ) 

73.  ਪਥੱਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਸਨਆਾਂ ਨ ਿੰ  ਚਿੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ_______ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ I (ਮਸਾਲਾ/ ਰੇਤਾ  ) 

74. ਦੀ ਾਰ ਦੀ ਪ ਰੀ ਮੋਟਾਈ ਸ ਚ ਪਰਯੋਗ ਹੋਏ ਪਥੱਰ ਨ ਿੰ ________ ਕਸਹਿੰਦੇ ਹਨ I (Through stone/ small stone ) 

75.  ਗਰਨੇਾਈਟ ਪੱਥਰ ਦਾ ਰਿੰਗ______ ਹ ਿੰਦਾ ਹ ੈ I (ਕਾਲਾ/ ਲਾਲ  ) 

76.ਇੱਟ ਦਾ ਆਕਾਰ________ ਹ ਿੰਦਾ ਹ ੈ I (19X9X9 / 25X5X5) 

77. ਧੀਆ ਪੱਥਰ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਦਾ ________ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਸੋਖਦਾ ਹੈ  I (5/35) 

78.ਪੱਥਰਾਾਂ ਦੀ ਸਚਣਾਈ ਸ ੱਚ ਪਥੱਰ ਦਾ ਕ ਦਰਤੀ ਤਲ ______ਪਾਸੇ ਹ ਿੰਦਾ ਹੈ I  (ਹੇਠਾਾਂ/ ਉਪੱਰ ) 

79. ਪੱਥਰਾਾਂ ਦੀ ਸਚਣਾਈ ਸ ੱਚ ________ਅਨ ਪਾਤ ਮਸਾਲਾ  ਰਸਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ  I (1:3/1:6) 

80. ਸੀਸਮਿੰਟ ਦ ੇਬੈਗ ਦਾ ਭਾਰ ____ਹ ਿੰਦਾ ਹ ੈ I (50 /35) 

81.  Motivation ਸ਼ਬਦ ________________ਤੋਂ ਸਲਆ ਸਗਆ ਹੈ। (motive / voting) 

82.ਇੱਕ row ਇੱਕ ________________ਢਿੰਗ ਨਾਲ ਸੈੱਲਾਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਬਿੰਧ ਹੈ। (horizontal /vertical) 

83. ਇੱਕ ਸਪਰਡੈਸ਼ੀਟ ਨ ਿੰ   ੱਖ- ਖੱ ________________ਕਰਨ ਲਈ  ਰਸਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਪਰਬਿੰਧ / ਫਿੰਕਸ਼ਨ) 

84.  ਬਾਹਰੀ ਪਰੇਰਣਾ________________ਇਨਾਮਾਾਂ ਦ ੇਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹ ਿੰਦੀ ਹੈ। (ਅਿੰਦਰ ਨੀ / ਬਾਹਰੀ ) 

85. ਤਣਾਅ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਨਾਰਾਜ਼ ਅਤੇ ________________ਮਸਹਸ ਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅ ਸਥਾ ਹੈ। (ਸਨਰਾਸ਼/ਖ ਸ਼ੀ) 

86.ਸਕਸੇ ਫਾਈਲ ਨ ਿੰ   ਸਪਰਿੰਟ ਕਰਨ ਲਈ ________ਸ਼ਾਰਟਕਟੱ ਕੀਜ  ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।( Ctrl + V/Ctrl + P ) 

87.  ਐਮ .ਐਸ. ਐਸਕੈਲ ਫਾਇਲ ਦਾ______________ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹ ਿੰਦਾ ਹੈ। (.xlsx /.jpg) 

88.  ਐਮ .ਐਸ .ਪਾ ਰ ਪ ਆਇਿੰਟ ਫਾਇਲ ਦਾ___________ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹ ਿੰਦਾ ਹ ੈ। (.xlsx/.pptx) 

89. ਉਦੱਮਤਾ ਨ ਿੰ  ਇੱਕ ਕਲਾ ਅਤੇ......................ਦੋ ੇਂ ਮਿੰਸਨਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। (ਸ ਸਗਆਨ /  ਾਤਾ ਰਨ) 

90. ਇੱਕ_______________ਇੱਕ ਗਸਰੱਡ ਦ ੇਰ ਪ ਸ ੱਚ ਸੈਲੱਾਾਂ ਦਾ ਸਿੰਗਰਸਹ ਹੈ I ( ਰਕਸ਼ੀਟ/ ਰਕ ਬ ੱਕ ) 

 



ਸਹੀ/ ਗ਼ਲਤ 

 

91.ਰੱਬਲ ਸਚਣਾਈ ਸ ਚ ਅਣਘੜੇ ਪੱਥਰਾਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ  I (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

92. ਅਸ਼ਲਰ ਸਚਣਾਈ ਸ ਚ ਘੜੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰਾਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ  I  (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

93. ਸਸਪਸਰਟ ਲੈ ਲ ਨਾਲ ਪਥੱਰ ਦਾ ਲੈ ਲ ਚੈਕੱ ਕਰ ਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ  I  (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

94. ਪੱਥਰ ਦੀ ਡਰੈਸਸਿੰਗ ਗ ਰਮਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ I (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

95. ਪੱਥਰ ਸਚਣਾਈ ਸ ਚ 1:8 ਦਾ ਮਸਾਲਾ   ਰਸਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ  I (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

96. ਪੱਥਰ ਦੀ ਡਰੈਸਸਿੰਗ ਚੀਜਲ(Chisel) ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ  I (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

97. ਦੀ ਾਰ ਦੀ ਪ ਰੀ ਮੋਟਾਈ ਸ ਚ ਪਰਯੋਗ ਹੋਏ ਪਥੱਰ ਨ ਿੰ  through stone  ਸਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ  I (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

98.ਚੱਟਾਨਾਾਂ ਨ ਿੰ  ਉਤਪੱਤੀ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤ ੇਛੇ ਭਾਗਾਾਂ ਚ  ਿੰਸਡਆ ਸਗਆ ਹੈ  I (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

99. ਗਰੇਨਾਈਟ ਪਥੱਰ ਦਾ ਰਿੰਗ ਲਾਲ ਹ ਿੰਦਾ ਹ ੈ I (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

100.ਦਰ ਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉਪੱਰਲੇ ਭਾਗ ਨ ਿੰ  ਸਲਿੰਟਲ(lintel) ਸਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ  I (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

101. ਪਥੱਰ ਸਾਨ ਿੰ  ਪਹਾੜਾਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹ ਿੰਦੇ ਹਨ  I (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

102. ਮਸਾਲਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਾਂਡੀ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ ੈ I (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

103.ਪੱਥਰ ਸ ੱਚ ਜੋੜਾਾਂ ਦੀ ਮੋਟਾਈ 20 mm ਤੋਂ  ਸਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ  I (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

104. ਸੈਂਡ ਸਟੋਨ ਸਾਨ ਿੰ  ਕਲੈਸ਼ੀਅਮ ਤੋਂ ਸਮਲਦਾ ਹ ੈ I (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

105. ਘੜ ੇਹੋਏ ਪੱਥਰਾਾਂ ਦੀ ਸਚਣਾਈ ਨ ਿੰ  ਰੱਬਲ ਸਚਣਾਈ ਸਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ ੈ I (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

106. ਅਣਖ ਘੜੇ ਹੋਏ ਪਥੱਰਾਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਾਈ ਨ ਿੰ  ਅਸ਼ਲਰ ਸਚਣਾਈ ਸਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ ੈ I (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

107. ਫਰਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘਟੱੋ ਘੱਟ 1:2:4  ਦਾ ਕਿੰਕਰੀਟ    ਰਸਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ  I (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

108. ਕਿੰਕਰੀਟ ਫਰਸ਼ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੱਤ ਸਦਨ ਤਰਾਈ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ  I (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

109. ਸਿੰਗਮਰਮਰ ਕਾਲੇ ਰਿੰਗ ਦਾ ਹ ਿੰਦਾ ਹ ੈ I (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

110. M25 ਸ ੱਚ  1:1:2 ਕਿੰਕਰੀਟ ਦਾ ਅਨ ਪਾਤ ਹ ਿੰਦਾ ਹ ੈ I (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

111.  ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕਥਨ ਉਹ ਹ ਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਸਿੰਦੇਸ਼ ਸਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤ ਸੀ ਾਂ ਦ ਜ ੇਸ ਅਕਤੀ ਨ ਿੰ  ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹ ੇ

ਹੋ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

112. ਹਰ ਪਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ ਣਨ ਨਾਲ ਸ਼ ਰ  ਹ ਿੰਦੀ ਹੈ I  (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

113. ਅੱਖਾਾਂ ਦਾ ਸਿੰਪਰਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰ ਪ ਹੈ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

114.  ਸ ੈ-ਪਰਬਿੰਧਨ, ਸਜਸ ਨ ਿੰ  'ਸ ੈ-ਸਨਯਿੰਤਰਣ'  ੀ ਸਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

115. Motivation ਸ਼ਬਦ ‘motive’ ਤੋਂ ਸਲਆ ਸਗਆ ਹੈ।(ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

116. ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰ ਈੱਆ ਇੱਕ ਸ ਅਕਤੀ ਨ ਿੰ  ਖ ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਸਰਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਸ ੱਚ 

ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।(ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

117. ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਹੀ ਟੀਸਚਆਾਂ ਨ ਿੰ  ਸਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਟੀਸਚਆਾਂ ਨ ਿੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਸਹਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। 

(ਸਹੀ/ਗ਼ਲਤ) 

118. ਇੱਕ row ਇੱਕ vertical ਢਿੰਗ ਨਾਲ ਸੈੱਲਾਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਬਿੰਧ ਹੈ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

119. ਇੱਕ column ਇੱਕ horizontal ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਸੈੱਲਾਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਬਿੰਧ ਹੈ।(ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 



120. ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਇੱਕ ਆਇਤਕਾਰ ਆਕਾਰ  ਾਲਾ ਬਕਸਾ ਹ ਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਜੱਥੇ ਕਤਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲਮ ਸਮਲਦੇ ਹਨ। (ਸਹੀ 

/ਗ਼ਲਤ) 

 

( 3 ਅੰਕ਼ਾਂ ਿ਼ਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ  ) 

 

1.ਮਸਾਲਾ ਕੀ ਹ ੈI  

2.ਪੱਥਰ ਸਚਣਾਈ ਸ ਚ  ਰਤ ੇਜਾਣ  ਾਲੇ ਔਜ਼ਾਰਾਾਂ ਦ ੇਨਾਮ ਸਲਖੋ  I 

3.ਪੱਥਰ ਤਰਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾ  ਹੈ I  

4. ਰੱਬਲ ਸਚਣਾਈ ਕੀ ਹ ੈ I 

5. Through stone ਕੀ ਹ ਿੰਦਾ ਹੈ  I 

6. ਸੀਸਮਿੰਟ ਦੇ ਅਨ ਪਾਤ ਦੱਸੋ  I 

7. ਕਰਨੀ ਦ ੇਉਪਯੋਗ ਬਾਰ ੇਸਲਖੋ  I 

8. ਪੱਥਰ ਸਚਣਾਈ ਸ ਚ  ਰਤ ੇਜਾਣ  ਾਲੇ ਮਸਾਸਲਆਾਂ ਦ ੇਨਾਮ ਸਲਖੋ I 

9. ਛੈਣੀ ਕੀ ਹ ਿੰਦੀ ਹੈ  I 

10. ਅਸ਼ਲਰ ਸਚਣਾਈ ਕੀ ਹ ਿੰਦੀ ਹੈ  I 

11. Sandstone ਕੀ ਹ ਿੰਦਾ ਹ ੈI  

12. Granite ਕੀ ਹ ਿੰਦਾ ਹੈ  I 

13. ਉਦਯੋਸਗਕ ਖੇਤਰ ਸ ੱਚ  ਰਤੇ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਪਥੱਰਾਾਂ ਦ ੇਨਾਮ ਸਲਖੋ  I 

14.ਪੱਥਰ ਦੀ ਗ ਣ ੱਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸਲਖੋ  I 

15. ਰੱਬਲ ਅਤ ੇਅਸ਼ਲਰ ਸਚਣਾਈ ਸ ਚ ਅਿੰਤਰ ਦੱਸ ੋI 

16. ਪੱਥਰ ਸਕ ੇਂ ਪਰਾਪਤ ਹ ਿੰਦਾ ਹੈ  I 

17. ਪੱਥਰ ਦੇ ਜੋੜਾਾਂ ਬਾਰ ੇਸਲਖੋ  I 

18. Coursed ਰੱਬਲ ਸਚਣਾਈ ਬਾਰ ੇਸਲਖੋ  I 

19. Pointing ਸਕਹੜੇ ਔਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ  I 

20. ਫਰਸ਼ ਕੀ ਹ ਿੰਦਾ ਹ ੈI 

21. IPS ਦੀ FULLFORM ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਲਖੋ I 

22. ਕਿੰਕਰੀਟ ਕੀ ਹ ਿੰਦਾ ਹੈ । 

23. ਪੱਥਰ ਦੀਆਾਂ  ੱਖ  ੱਖ ਸਕਸਮਾਾਂ ਬਾਰ ੇਸਲਖੋ । 

24. ਸਾਹ ਲ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਬਾਰ ੇਦੱਸੋ । 

25. Vaccum DE-WATERING ਪਿੰਪ ਬਾਰ ੇਸਲਖੋ । 

26.  ਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ ਸ ਣਨਾ (Active Listening) ਤੋਂ ਕੀ ਭਾ  ਹੈ। 

27. ਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ ਸ ਣਨ (active listening) ਦ ੇਮ ੱਖ  ਪੜਾਅ ਸਕਹੜੇ ਹਨ। 

28.  ICT ਦਾ ਪ ਰਾ ਨਾਮ ਸਲਖੋ। 

29. ਕਿੰਸਪਊਟਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਕਉਾਂ ਜਰ ਰੀ ਹੈ। 



30.  ਕੋਈ ਦੋ ਇਨਪ ੱਟ ਸਡ ਾਈਸ ਦੇ ਨਾਮ ਸਲਖੋ।  

31. ਕੋਈ ਦ ੋਆਉਟਪ ੱਟ ਸਡ ਾਈਸ ਦੇ ਨਾਮ ਸਲਖੋ।   

32. ਪਰੇਰਣਾ (Motivation ) ਤੋਂ ਕੀ ਭਾ  ਹ ੈ

33. ਅਿੰਦਰ ਨੀ ਪਰੇਰਣਾ (Intrinsic motivation) ਤੋਂ ਕੀ ਭਾ  ਹੈ। 

34. ਬਾਹਰੀ ਪਰੇਰਣਾ (Extrinsic motivation) ਤੋਂ ਕੀ ਭਾ  ਹ।ੈ 

35.  ਤਣਾਅ (Stress) ਕੀ ਹ?ੈ 

36.  ਸਪਰਡੈਸ਼ੀਟ ਸ ੱਚ ਅਸੀ ਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ। 

37. ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਸ ੱਚ ਰੋ (ROW) ਸਕਸਨ ਿੰ  ਸਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।    

38. MS EXCEL ਦਾ ਪ ਰਾ ਨਾਮ  ਕੀ ਹ ੈ? 

39. PPT ਦਾ ਪ ਰਾ ਨਾਮ  ਕੀ ਹ?ੈ 

40. ਨੋਟਪੈਡ ਫਾਈਲ ਲਈ ਸਕਹੜਾ ਫਾਈਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹ ਿੰਦਾ ਹੈ? 

 

(4 ਅੰਕ਼ਾਂ ਿ਼ਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ  ) 

 

1.ਰੈਂਡਮ ਰੱਬਲ   ਸਚਣਾਈ ਤੇ ਸਿੰਖੇਪ ਨੋਟ ਸਲਖ ੋ I 

2.  ੱਖ  ੱਖ ਸਕਸਮਾਾਂ ਦ ੇਮਸਾਲੇ ਦੇ ਪੇਸਟ ਤੇ ਨੋਟ ਸਲਖੋ  I 

3.ਪੱਥਰ ਸਚਣਾਈ ਸ ੱਚ ਸਕਹੜੀਆਾਂ ਸਕਹੜੀਆਾਂ ਗੱਲਾਾਂ ਦਾ ਸਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ  I 

4.ਪੱਥਰ ਦੀ ਗ ਣ ੱਤਾ ਬਾਰ ੇਸਿੰਖੇਪ ਨੋਟ ਸਲਖ ੋ I 

5. ਪੱਥਰ ਸਚਣਾਈ ਸ ਚ  ਰਤ ੇਜਾਾਂਦੇ ਔਜ਼ਾਰਾਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਕਿੰਮ ਸਲਖੋ I 

6.ਕੋਸਪਿੰਗ /Coping ਸਕਸ ਨ ਿੰ  ਕਸਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੱਥੇ ਬਣਾਈ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ I 

7.ਸਪੀਸਰਟ ਲੈ ਲ ਤ ੇਗ ਣੀਏ ਬਾਰੇ ਸਲਖੋ  I 

8. ਪੱਥਰ ਦੀਆਾਂ ਸਕਸਮਾਾਂ ਬਾਰ ੇਸਲਖੇ  I 

9. Pointing ਸ ੱਚ  ਰਤ ੇਜਾਣ  ਾਲੇ ਔਜ਼ਾਰਾਾਂ ਦਾ ਸਚੱਤਰ ਬਣਾਓ  I 

10. Pointing ਦੀਆਾਂ  ੱਖ  ੱਖ ਸਕਸਮਾਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਲਖੋ  I 

11. ਗਰੇਨਾਈਟ ਬਾਰ ੇਸਿੰਖੇਪ ਨੋਟ ਸਲਖੋ  I 

12. ਸਿੰਗਮਰਮਰ ਬਾਰ ੇਸਿੰਖੇਪ ਨੋਟ ਸਲਖੋ  I 

13. ਚ ਨੇ ਦੇ ਪਥੱਰ ਬਾਰ ੇਸਿੰਖੇਪ ਨੋਟ ਸਲਖੋ  I 

14. ਸਲੇਟ ਬਾਰ ੇਸਿੰਖੇਪ ਨੋਟ ਸਲਖੋ  I 

15.ਲੈਟੇਰਾਈਟ ਬਾਰ ੇਸਿੰਖੇਪ ਨੋਟ ਸਲਖੋ  I 

16. ਪੱਥਰ ਦੀਆਾਂ ਸ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਾਾਂ ਸਲਖੋ  I 

17.  ੈਸਕਊਮ ਡੀ  ਾਟਸਰਿੰਗ ਪਿੰਪ ਦੀ ਕੀ  ਰਤੋਂ ਹ ੈ I 

18. ਸਕਸਰਡ  ਾਈਬਰੇਟਰ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਬਾਰ ੇਸਲਖੇ I 

19. Fine ਅਤ ੇCourse ਬਜਰੀ ਦੀ ਸ ਆਸਖਆ ਕਰ ੋ I 

20.ਕਿੰਕਰੀਟ ਸ ਚ  ਰਤ ੇਜਾਣ  ਾਲੇ  ੱਖ  ੱਖ Admixtures ਦੇ ਨਾਮ ਸਲਖੇ  I 



21.ਕਿੰਕਰੀਟ ਲਈ  ਰਤ ੇਜਾਣ  ਾਲੇ  ੱਖ  ੱਖ ਸਕਸਮ ਦੇ  ਾਈਬਰੇਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸਲਖੇ  I 

22. IPS ਅਤੇ Tremix ਫਲੋਸਰਿੰਗ ਸ ਚ  ਰਤ ੇਗਏ  ੱਖ  ੱਖ Hardness ਦੀ ਸ ਚੀ ਬਣਾਓ  I 

23. ਦਰ ਸ ਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਪਸਰਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸਦ ੇਉਦੇਸ਼ ਸਲਖ ੋ I 

24. ਦਰ ਸ ਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ  I 

25. ਸਮਆਰੀ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹ ਿੰਦਾ ਹ ੈ I 

26ਇੱਕ ਸਫਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੇ ਕੀ ਗ ਣ (Qualities) ਹ ਿੰਦੇ ਹਨ। 

27. ਸ ੈ-ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਤ ੇਇਕ ਨੋਟ ਸਲਖੋ। 

28. ਫਾਇਲ ਨ ਿੰ  ਸੇ  ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੋਰਟ ਕੱਟ ਕਮਾਾਂਡ ਸਕਹੜੀ ਹ ਿੰਦੀ ਹੈ। 

29. ਉਦੱਮਤਾ ਦੀਆਾਂ ਸ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਾਾਂ (Characteristics of entrepreneurship) ਕੀ ਹ ਿੰਦੀਆਾਂ ਹਨ। 

30. ਉਦੱਮੀ ਰ ੱਈਏ (Entrepreneurial Attitudes) ਬਾਰ ੇਦੋ ਲਾਇਨਾਾਂ ਸ ੱਚ ਉਤੱਰ ਸਦਉ। 

31. ਤਣਾਅ ਪਰਬਿੰਧਨ (Stress management) ਤੋਂ ਤ ਸੀ ਾਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। 

32. Green jobs ਦ ੇਕੀ ਲਾਭ ਹ ਿੰਦੇ ਹਨ। 

33. ਫੀਡਬੈਕ ਦੀਆਾਂ ਕੋਈ  ਦ ੋਮਹੱਤਤਾ ਾਾਂ ਸਲਖੋ ? 

34. ਐਕਸਲ ਫਾਈਲ ਲਈ  ਸਕਹੜਾ ਫਾਈਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹ ਿੰਦਾ ਹੈ? 

35. ਪਾ ਰ ਪ ਆਇਿੰਟ ਫਾਈਲ ਲਈ ਸਕਹੜਾ ਫਾਈਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹ ਿੰਦਾ ਹੈ? 

36. ਜ਼ ਬਾਨੀ  (ਮੌਸਖਕ )(Verbal Communication) ਸਿੰਚਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਸਦਓ ? 

37. ਸਕਸ ੇਫਾਇਲ ਨ ਿੰ  ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਹੜੀ ਸ਼ੋਰਟਕੱਟ ਕਮਾਾਂਡ (shortcut command) ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।   

38. ਸਕਸ ੇਫਾਇਲ ਨ ਿੰ  ਪੇਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਹੜੀ ਸ਼ੋਰਟਕੱਟ ਕਮਾਾਂਡ (shortcut command) ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।    

39. ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਸ ੱਚ ਕਾਲਮ (columns) ਸਕਸਨ ਿੰ  ਸਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।   

40. ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਸ ੱਚ ਸੈੱਲ (CELL) ਸਕਸਨ ਿੰ  ਸਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


