
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੈਂਕ 

ਵਿਸ਼਼ਾ- ਉਸ਼ਾਰੀ 

ਕਲ਼ਾਸ- 10th 

ਵਿਲੱਖਣ ਸਮਰਥੱ਼ਾ ਿ਼ਾਲੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆ ਂਲਈ 

 

ਬਹੁ ਵਿਕਲਪ੍ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਤੱਰ 
 

1. ਇੱਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕੀ ਹੈ । 

a. ਆਇਤਕਾਰ    

b.  ਚੌਰਸ     

c. ਤਤਕੋਣਾ  

d. ਗੋਲਾਕਾਰ  

 

2.  ਸੀਤ ਿੰਟ  ੋਰਟਾਰ ( ਸਾਲਾ )ਕੀ ਹੈ । 

a. ਸੀਤ ਿੰਟ + ਰੇਤ  

b. ਸੀਤ ਿੰਟ +ਚਨੂਾ 

c. ਸੀ ੇਂਟ + ਪੇਂਟ 

d. ਸੀ ੇਂਟ + ਬਜਰੀ 

 

3. ਉਸ ਯਿੰਤਰ ਦਾ ਨਾ  ਦੱਸ ੋਜ ੋਕਿੰਧ ਨੂਿੰ   ਾਪਣ ਲਈ ਵਰਤਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ । 

a. ਪਲਿੰਬ ਬੌਬ/ ਸਾਹਲੁ 

b. ਸਕੇਲ  

c.  ਾਪਣ ਟੇਪ 

d. ਕਰਨੀ 

 

4. ਹੇਠਾਾਂ ਤਦੱਤ ੇਤਚੱਤਰ ਤਵੱਚ ਤਕਸ ਤਕਸ  ਦਾ ਬਾਾਂਡ ਤਦਖਾਇਆ ਤਗਆ ਹੈ । 

a. ਹੈਡਰ ਚਾਲ   

b.  ਸਟਰੈਚਰ ਚਾਲ   

c. ਅਿੰਗਰੇਜੀ ਚਾਲ   

d. ਇਹਨਾਾਂ ਤਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ  

 

5.  DPC ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਪੂ ਤਲਖ ੋ। 

a.  ਡਬਲ ਪਰਫੂ ਕੋਰਸ 

b.  ਡਬਲ ਪਰਵੂ ਕੋਰਸ  

c.  ਡੈਂਪ ਪਰਫੂ ਕੋਰਸ  

d. ਡੈਂਪ ਪਰਵੂ ਕੋਰਸ 



6.  ਪੱਥਰ _________ ਪਰਤੀਰੋਧੀ ਹੈ ।  

a. ਅੱਗ  

b. ਹਵਾ  

c. ਪਾਣੀ  

d. ਤ ਟੀ 

 

7. ਤਕਸ ਤਚਣਾਈ ਤਵੱਚ ਅਤਨਯਤ ਤ  ਆਕਾਰ ਦੇ ਪੱਥਰ ਵਰਤ ੇਜਾਾਂਦੇ ਹਨ । 

a. ਅਿੰਗਰੇਜੀ ਬਾਾਂਡ  

b.  ਸਟਰੈਚਰ ਬਾਾਂਡ  

c.  ਰਬਲ  ਤਚਣਾਈ 

d. ਅਸ਼ਲਰ ਤਚਣਾਈ  

 

8. ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਚਣਾਈ ਤਵੱਚ…………………ਪੱਥਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । 

a.   ਜਬੂਤ  

b. ਪਤਲੇ 

c.  ਕ ਜੋਰ 

d.  ਸਾਰੇ  

 

9. ਪੱਥਰ ਤਚਣਾਈ ਤਵੱਚ ਸੇਧ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ……………………ਯਿੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । 

 

a.  

 

b.  



c.  

d.  

 

10. ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਰਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਪੈੜ / ਚਾਨ ਦਾ ਨਾ  ਦਸੱ ੋ I 

a. ਸਟੀਲ ਦੀ ਪੈੜ           

b.ਬਾਾਂਸ ਦੀ ਪੈੜ                    

c.ਐਲੂ ੀਨੀਅ  ਦੀ ਪੈੜ          

d. ਇਨ੍ਾਾਂ ਤਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ 

 

11.  ਸਾਲਾ ਤਕਸ ਦਾ ਤ ਸ਼ਰਣ ਹੈ । 

a. ਬਜਰੀ ਅਤ ੇਪਾਣੀ  

b. ਰੇਤਾ ਅਤ ੇਬਜਰੀ  

c. ਸੀਤ ਿੰਟ ਅਤ ੇਰੇਤਾ   

d. ਸੀਤ ਿੰਟ ਅਤ ੇਬਜਰੀ  

 

12. ਦੀਵਾਰ  ਾਪਣ ਲਈ ਤਕਹੜਾ ਔਜਾਰ ਵਰਤਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ ੈ। 

a.ਧਾਗਾ  

b.ਟੇਪ (ਫੀਤਾ ) 

c.ਸੀਤ ਿੰਟ ਅਤ ੇਰੇਤਾ  

d.ਛੈਣੀ 

 

 

 



13.ਤਚਣਾਈ ਤਵਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਤਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜੋੜ ਤਕਹੜਾ ਹ ੈ । 

a. ਅਿੰਗਰੇਜੀ ਚਾਲ  

b. ਫਲੈਤ ਸ਼ ਚਾਲ  

c. ਹੈਡਰ ਚਾਲ   

d. ਸਟਰੈਚਰ ਚਾਲ 

 

 14. ਉਸਾਰੀ ਦ ੇਕਿੰ  ਤਵੱਚ  ਵਰਤਤਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੱਥਰ ______ਹੁਿੰਦਾ ਹ ੈ । 

        a. ਸਖਤ    

        b. ਨਰ   

       c. ਪਤਲਾ   

       d. ਇਨ੍ਾਾਂ ਤਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ   

 

15. ਉਦਯੋਤਗਕ ਖੇਤਰ ਤਵਚ ______ਪਥੱਰ ਵਰਤਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ ੈ । 

   a.  ਸਿੰਗ ਰ ਰ 

      b. ਸਲੇਟੀ 

         c. ਗਰਨੇਾਈਟ ਅਤ ੇਕਿੰਕਰੀਟ  

         d. ਤਡਜਾਈਤਨਿੰ ਗ ਵਾਲਾ   

 

16.  ਸਾਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਥੱਰ ਨੂਿੰ  ______ਸਤਥਤੀ ਤ ੇਰੱਖਣ ਲਈ ਹੁਿੰਦੀ ਹ ੈ । 

            a. ਟੇਢੀ  

            b. ਸਹੀ  

            c. ਹੌਰੀਜੌਂਟਲ  

            d. ਵਰਟੀਕਲ   

 

17. ਪਥੱਰ ਸਾਨੂਿੰ  ਤਕਸ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹੁਿੰਦ ੇਹਨ  । 

           a. ਚੱਟਾਨਾਾਂ   

           b.  ਾਰਥੂਲ   

          c. ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ   

          d. ਉਪਰਕੋਤ ਸਾਰ ੇ 

 

18. ਅਣਘੜ ੇਅਤ ੇਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਾਰ ਤ ੇਪੱਥਰ ਵਰਤ ੇਜਾਾਂਦ ੇਹਨ  । 

        a. ਰੱਬਲ ਤਚਣਾਈ   

        b. ਅਸ਼ਲਰ ਤਚਣਾਈ   

        c. ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰ ੇ  

       d. ਇਨ੍ਾਾਂ ਤਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ   

 



19. ਜੜੋਨ ਵਾਲੇ  ਸਾਲੇ ਦੀ  ਟੋਾਈ ਤਕਿੰਨੀ ਹੁਿੰਦੀ ਹ ੈ । 

         a.10 mm 

         b.15mm 

         c.20 mm 

        d.25 mm 

 

20.  ਸਾਲਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਤਕਸ ਔਜਾਰਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ ੈ । 

         a.ਫੀਤਾ   

         b.ਸ਼ਾਹਲੁ   

         c.ਕਰਨੀ   

         d.ਗੁਣੀਆ   

 

21 .ਇਹਨਾਾਂ ਤਵੱਚੋਂ ਤਕਹੜਾ ਸਿੰਚਾਰ ਪਰਤਕਤਰਆ ਚੱਕਰ (communication process cycle) ਤਵੱਚ ਸਿੰਚਾਰ ਦਾ ਤੱਤ 

(element) ਨਹੀ ਾਂ ਹ?ੈ 

(a) ਚਨੈਲ                                                            

(b) ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 

(c) ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ                                                      

(d) ਸ ਾਾਂ 

 

22. ਤੁਸੀ ਾਂ ਕਿੰ  ਤੋਂ ਛੱੁਟੀ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣੀ ਹ?ੈ ਤੁਸੀ ਾਂ ਸਿੰਚਾਰ ਦਾ ਤਕਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤੋਗ?ੇ 

(a) ਈ- ੇਲ                                                           

(b) ਪੋਸਟਰ 

(c) ਤਨਊਜਲੈਟਰ                                                      

(d) ਬਲੌਗ 

 

23. ਹਠੇਾਾਂ ਤਦੱਤ ੇਤਵਚੱੋਂ ਤਕਹੜਾ  ਤੌਖਕ ਸਿੰਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹ?ੈ 

(a) ਅਖਬਾਰਾਾਂ                                                                              

 (b) ਅੱਖਰ 

(c) ਫੋਨ ਕਾਲ                                                                                 

(d) ਈ- ੇਲ 

 

24. ਤੁਸੀ ਾਂ ਤਕਸ ੇਚੀਜ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਹੜੀਆਾਂ ਕੀਜ ਵਰਤਦੇ ਹ?ੋ 

(a) Ctrl+x                                                      

(b) Ctrl+c 

(c) Ctrl+z                                                      

(d) Ctrl+y 



25.  ਤੌਖਕ ਸਿੰਚਾਰ ਲਈ ਸਾਨੂਿੰ  ਤਕਹੜ ੇਸ਼ਬਦਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ?ੈ 

(a) ਸਿੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦ                                                                       

(b) ਸਧਾਰਨ 

(c) ਤਕਨੀਕੀ                                                                          

(d)  ਸੁ਼ਤਕਲ 

 

26. ਅਸੀ ਾਂ ਈ- ਲੇਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਕਉਾਂ ਕਰਦ ੇਹਾਾਂ? 

(a) ਸਟੋਰੇਜ  

(b) ਦਸਤਾਵੇਜਾਾਂ ਅਤ ੇਫਾਈਲਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ। 

(c) ਰੀਅਲ-ਟਾਈ  ਤਵੱਚ ਇੱਕ ਦਜੂ ੇਨਾਲ ਗਲੱ ਕਰਨਾ।                           

(d) ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀ ਾਂ 

 

27. ਇਹਨਾਾਂ ਤਵੱਚੋਂ ਤਕਹੜਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤ ਕ (ਚਿੰਗਾ) ਤਚਹਰ ੇਦਾ ਪਰਗਟਾਵਾ ਹ?ੈ 

(a) ਤਧਆਨ ਕੇਂਦਤਰਤ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਝੁਕਣਾ                                              

  (b) ਅੱਖਾਾਂ ਦਾ ਸਿੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ 

(c) ਲਗਾਤਾਰ  ਸੁਕਰਾਉਣਾ                                               

(d) ਆਪਣੀਆਾਂ ਅੱਖਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਘੁ ਾਉਣਾ 

 

28. ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਨੂਿੰ  ਪੇਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਾਂ ਤਦੱਤੀਆਾਂ  ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਕੀਜ ਤਵਚੱੋਂ ਤਕਹੜੀ ਇੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ?ੈ 

(a) Ctrl + c                                                                                          

(b) Ctrl + p 

(c) Ctrl + v                                                                                          

(d) Ctrl + x 

 

29. ਕੀ ਹੁਿੰਦਾ ਹ ੈਜਕੇਰ ਤੁਸੀ ਾਂ ਤਕਸ ੇਤਡਵਾਈਸ ਨੂਿੰ  100% ਚਾਰਜ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਲੱਗ ਇਨ ਛੱਡ ਤਦਿੰਦ ੇਹ?ੋ 

(a) ਇਹ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।                                                  

(b) ਇਹ ਕਿੰ  ਕਰਨਾ ਬਿੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

(c) ਇਹ ਤਜਆਦਾ ਗਰ  ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ।                                   

(d) ਡੇਟਾ ਖਰਾਬ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

30. ਊਰਜਾ ਦ ੇਹੇਠਲੇ ਸਰੋਤਾਾਂ ਤਵੱਚੋਂ ਤਕਹੜਾ ਇੱਕ ਨਤਵਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤ (renewable source) ਤੋਂ ਹ?ੈ 

(a) ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ                                                        

  (b) ਲੱਕੜ 

(c) ਕੋਲਾ                                                                   

(d) ਪੈਟਰੋਲ 

 



ਵਮਲ਼ਾਨ ਕਰੋ    

 
31. RCC                                          ਪੱਥਰ ਦਾ ਅਸ ਾਨ ਆਕਾਰ 

32. ਰਬਲ ਤਚਣਾਈ                              ਸਟਰੈਚਰ ਚਾਲ 

33. ਅਿੰਗਰੇਜੀ ਚਾਲ                                  ਇੱਕ ਰਦਾ ਹੈਡਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਟਰੈਚਰ 

34. ਗਰੇਨਾਈਟ ਪੱਥਰ ਦਾ ਰਿੰਗ                     Damp proof course  

35. DPC                                               ਕਾਲਾ ਹਰਾ   

36. ਸੀਤ ਿੰਟ ਦੇ ਥੈਲੇ ਦਾ ਭਾਰ                      ਸੀਤ ਿੰਟ + ਰੇਤ +ਬੱਜਰੀ   

37. ਕਿੰਕਰੀਟ                                         50 kg 

38. IPS                                                 10% 

39. ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਲਾਭ         Indian patent stone  

40. 1 meter                                         12 inch 

41. 1 foot                                            100 cm 

43. ਫੀਤਾ                                                  ਸਾਲਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ   

45. ਕਾਾਂਡੀ                                                 ਲਿੰਬਾਈ  ਾਪਣ ਲਈ   

46. ਸਿੰਗ ਰ ਰ                                      ਇੱਟ ਤਚਣਾਈ   

47. ਅਿੰਗਰੇਜੀ ਚਾਲ                                  ਤਚੱਟਾ   

48. ਇੱਟ ਦਾ ਆਕਾਰ                                ਅਸ਼ਲਰ ਤਚਣਾਈ   

49. ਘੜੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰਾਾਂ ਦੀ ਤਚਣਾਈ               19x9x9 

50. ਪੱਥਰ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ                                 ਨਦੀ ਦਤਰਆ   

51. ਪਲੱਸਤਰ ਲਈ ਰੇਤਾ ਤ ਲਦਾ ਹੈ             ਚੱਟਾਨਾਾਂ ਤੋਂ   

52.  Ctrl + c                                                         ਪੇਸਟ 

53.  Ctrl + p                                                        ਕਾਪੀ 

54.   Ctrl + v                                                        ਤਪਰਿੰਟ 

55.   Ctrl + x                                                        ਕੱਟ 

 56.  Ctrl + z                                                        ਰੀਡੁ   

57.   ਸੌਫਟ ਵੇਅਰ                                                    ਕੀ ਬੋਰਡ 

58. ਹਾਰਡ ਵੇਅਰ                                                     ਜੁਬਾਨੀ /ਗੈਰ ਜੁਬਾਨੀ 

59. ਕੀਜ (KEYS)                                                   ਪਾਵਰ ਪੁਆਇਿੰਟ 

60.  ਸਿੰਚਾਰ                                                               CPU 

61. PPT                                                                  MS  ਐਕਸਲ   

 

 

 

 



ਖ਼ਾਲੀ ਥ਼ਾਿ਼ਾਂ ਭਰੋ 

 
62. ਕਾਲ  ਫਰੇ ਵਰਕ ਨੂਿੰ  ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਤਧਕਤ  ਸ ਾਾਂ ______ਘਿੰਟੇ ਹੈ । (24/12) 

63. ਅਸ਼ਲਰ ਤਚਣਾਈ ਪੱਥਰ ਦੀ ______ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਤਚਣਾਈ  ਹੈ । (ਉਚ/ ਤਨ ਨ) 

64. ਫੀਤ ੇਦਾ ਕਿੰ  ਦੀਵਾਰ ਦੀ _______ ਾਪਣ  ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।  (ਲਿੰਬਾਈ/  ੋਟਾਈ  ) 

65. ਇੱਟ ਦਾ ਆਕਾਰ _________ਹੁਿੰਦਾ ਹ ੈ । (ਆਇਤਾਕਾਰ /ਗਲੋ  ) 

66. ਚਿੰਗੀ ਇੱਟ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਦਾ _______ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਸੋਖਦੀ ਹੈ । (20/40) 

67. __________ਤਚਣਾਈ ਤਵਚ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸ ਾਨ ਦੇ ਪੱਥਰ  ਵਰਤ ੇਜਾਾਂਦੇ ਹਨ  । (ਰਬੱਲ /ਅਸ਼ਲਰ  ) 

68. ਇੱਟਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਤੋੜਨ ਲਈ _____ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। (ਫੀਤਾ/ ਹਥੌੜੀ  ) 

69. ਨੀ ਾਂਹ _____ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ  । (ਚਾਰ /ਦੋ  ) 

70.  ਸਾਲਾ _______ ਦਾ  ਤ ਸ਼ਰਣ ਹ ੈ । (ਸੀਤ ਿੰਟ, ਰੇਤਾ, ਪਾਣੀ/ ਸੀਤ ਿੰਟ ,ਪਾਣੀ  ) 

71. ______ਚਾਲ  ਤਚਣਾਈ ਤਵਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਹੈ।  (ਫਲੈਤ ਸ਼/ ਅਿੰਗਰੇਜੀ  ) 

72.ਛੱਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ   _________ਅਨੁਪਾਤ  ਦਾ ਕਿੰਕਰੀਟ ਵਰਤਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ  । (1:8:10/1:2:4) 

73. ਪੱਥਰ ਕੁਦਰਤ ______ ਾਤਰਾ  ਤਵਚ  ੌਜੂਦ ਹਨ  । (ਸੀਤ ਤ/ ਭਰਪੂਰ  ) 

73. _________ਇਕ ਇ ਾਰਤੀ ਸ ੱਗਰੀ ਹੈ ਤਜਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੰਧਾਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।  (ਲੋਹਾ  / ਇੱਟ  ) 

74. ਅੱਧੀ ਇੱਟ ਨੂਿੰ  ______ਵਜੋਂ  ਜਾਤਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ  । (ਬੈਤ/ਤਕਿੰਗ ਕਲੋਜਰ  ) 

75. ਸ਼ਟਤਰਿੰਗ ਢਾਾਂਚੇ ਨੂਿੰ  ਤਦੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ _______ਸ ਰਥਨ ਹ ੈ । (ਸਥਾਈ/ ਅਸਥਾਈ )  

76. ਵਾਸ਼ਲ ਇੱਕ ਪਤਲੀ  ______ ਹੈ । (ਪਤਲੀ / ੋਟੀ  ) 

77. ________ਸਕੈਫੋਲਤਡਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੈਫੋਲਤਡਿੰਗ ਹੈ।  (ਸਟੀਲ /ਬਾਾਂਸ  ) 

78.ਕਿੰਕਰੀਟ ਅਤੇ  ਸਾਲੇ ਨੂਿੰ  ਬਣਾਉਣ ਲਈ ________ਦੀ   ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ  । (ਸੀਤ ਿੰਟ/ ਇੱਟ  ) 

79. ਦੀਵਾਰ ਵਾਲੀ ਟਾਈਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ  ਸਾਲੇ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ______ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ।   (1:8/1:3) 

80. ਡਬਲ ਪੈੜ ਤਵੱਚ______ ਕਤਾਰਾਾਂ ਹੁਿੰਦੀਆਾਂ ਹਨ।  (2/5) 

81.  ਬੋਲਣਾ____________ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆ  ਢਿੰਗ ਹੈ। (ਪਰਬਿੰਧ / ਸਿੰਚਾਰ ) 

82. ਸਿੰਚਾਰ ਚੱਕਰ ਦਾ ______________ ਅਿੰਤਤ   ਪੜਾਅ ਹੈ। (ਸੈਂਡਰ / ਫੀਡਬੈਕ ) 

83. ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਨੂਿੰ  ਪੇਸਟ ਕਰਨ ਲਈ _______ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਕੀਜ  ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।( Ctrl + P / Ctrl + V )    

84.  ਾਊਸ ਇੱਕ ______________ ਉਪਕਰਨ ਹੈ। (ਇਨਪੁੱਟ / ਆਊਟਪੁੱਟ ) 

85.ਕੀ-ਬੋਰਡ  ਇੱਕ _________________ਇਨਪੁੱਟ ਉਪਕਰਨ ਹੈ। (ਇਨਪੁੱਟ/ਆਊਟਪੁੱਟ ) 

86.ਤਕਸੇ ਫਾਈਲ ਨੂਿੰ   ਤਪਰਿੰਟ ਕਰਨ ਲਈ _________ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਕੀਜ (KEYS)  ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।( Ctrl + V 

/Ctrl + P ) 

87.ਐ . ਐਸ. ਐਸਕੈਲ ਫਾਇਲ ਦਾ______________ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। (.xlsx /.jpg) 

88. ਐ  .ਐਸ. ਪਾਵਰ ਪੁਆਇਿੰਟ ਫਾਇਲ ਦਾ___________ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ । (.xlsx/.pptx) 

89. ___________________ਤੁਹਾਡੇ ਅਿੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਚੀਜਾਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਤਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।                   

(ਸਵੈ-ਪਰੇਰਣਾ/ਸਵੈ-ਕਲਪਨਾ ) 

90. ਸਹੀ ਸ ਾਾਂ ਪਰਬਿੰਧਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ। .................. ਤਕਨੀਕਾਾਂ ਤਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। (ਸਵੈ ਪਰਬਿੰਧਨ /ਤਣਾਅ- ੁਕਤ ) 

 



ਸਹੀ/ ਗ਼ਲਤ 

 

91.ਤਚਣਾਈ ਤਵੱਚ, ਸੀਤ ਿੰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਈ ਾਂਡਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

92. ਪੱਥਰ ਕੁਦਰਤ ਤਵੱਚ ਭਰਪੂਰ  ਾਤਰਾ ਤਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

 93. ਪੱਥਰਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਜੋੜਨ ਲਈ  ਰੋਟਾਰ/  ਸਾਲਾ   ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

94.  ੋਰਟਾਰ/  ਸਾਲਾ  ਤਸਰਫ ਸੀਤ ਿੰਟ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂਿੰ  ਤ ਲਾ ਕੇ ਤਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

95.  ਸਾਲਾ ਸੀਤ ਿੰਟ ਅਤੇ ਰੇਤ ਦਾ ਤ ਸ਼ਰਣ ਹੈ । (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

96. ਸੀਤ ਿੰਟ ਚਨੇੂ ਦੀ   ਸਾਲਾ ਤਵੱਚ ਸੀਤ ਿੰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਤਹੱਸੇ ਨੂਿੰ  ਚਨੇੂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਤਦੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।ੈ (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

97. ਦਰਵਾਜੇ ਜਾਾਂ ਤਖੜਕੀ ਦੇ ਖੁਲੱਣ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਸਤਹ ਨੂਿੰ  ਕੋਰਬੇਲ ਤਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

98. ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਤਜਸਨੂਿੰ  ਛੱਤ ਦ ੇਟਰੱਸ, ਬੀ  ਅਤੇ  ੌਸ  ਦ ੇਸ਼ੈਡੱਾਾਂ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਨੂਿੰ  ਤਸਲ ਤਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।  

 (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

99.ਪੱਥਰਾਾਂ ਦ ੇਅਤਨਯਤ ਤ ਆਕਾਰ ਦੀ ਰਬਲ ਤਚਣਾਈ ਤਵੱਚ ਵਰਤ ੇਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

100. ਅਸ਼ਲਰ ਤਚਣਾਈ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਚਣਾਈ ਦੀ ਉਤੱ  ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੈ।(ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

101. ਅਸ਼ਲਰ ਤਚਣਾਈ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਬਹਤੁ ਹੀ ਬਰੀਕ ਜੋੜਾਾਂ ਵਾਲੇ ਸਹੀ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਪਥੱਰਾਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 

ਹੈ।(ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

102. ਬੱਟ ਜੋੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਚਣਾਈ ਤਵੱਚ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।(ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

103.  ਸਾਲਾ ਅਨੁਪਾਤ 1:8 ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਚਣਾਈ ਤਵੱਚ ਨਹੀ ਾਂ ਵਰਤਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।(ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

104. ਾਪਣ ਦੀ ਤਕਸ  ਲਿੰਬਾਈ ਨੂਿੰ   ਾਪਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।(ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

 105  ਤਚਣਾਈ ਤਵੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਾਂਦੀ  ੁੱਖ ਸ ੱਗਰੀ ਇੱਟ ਹਨ।(ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

106.ਇੱਕ ਇੱਟ ਇ ਾਰਤੀ ਸ ੱਗਰੀ ਹੈ ਤਜਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੰਧਾਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।(ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

109.ਇੱਟਾਾਂ ਦਾ ਤ ਆਰੀ ਆਕਾਰ 19x9x9 ਸੈਂਟੀ ੀਟਰ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ।(ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

110.ਇੱਟਾਾਂ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਅਤੇ ਤਟਕਾਊਤਾ ਲਈ ਜਾਾਂਚ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਹਲਾਾਂ ਤਕ ਉਹ ਤਚਣਾਈ 

ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਾਂ ਜਾਣ।(ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

111. ਐ . ਐਸ. ਐਕਸਲ ਫਾਇਲ ਦਾ .xlsx ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ । (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

112. ਐ . ਐਸ. ਪਾਵਰ ਪੁਆਇਿੰਟ ਫਾਇਲ ਦਾ .pp ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ । (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

113. ਸਿੰਚਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਪਸ ਤਵੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ।(ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

114. ਸਿੰਚਾਰ ਤਵੱਚ ਫੀਡਬੈਕ ਕੋਈ ਜਰਰੂੀ ਤਹੱਸਾ ਨਹੀ ਾਂ।(ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

115. ਸਹੀ ਸ ਾਾਂ ਪਰਬਿੰਧਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਣਾਅ- ੁਕਤ ਤਕਨੀਕਾਾਂ ਤਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।(ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

116. ਤਵਤਦਆਰਥੀਆਾਂ ਲਈ ਤਸਹਤ ਿੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਜਰਰੂੀ ਹੈ।(ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

117. ਇੱਕ ਤਸਹਤ ਿੰਦ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਤਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ  ਦਦ ਨਹੀ ਾਂ ਤ ਲੇਗੀ। 

 (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

118. ਸਵੈ-ਪਰੇਰਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹ ੈਜੋ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਚੀਜਾਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਤਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।(ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

119. ਸਵੈ-ਰਜੁਗਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁ਼ਰ ੂਕਰਦੇ 

ਹਨ।(ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 



120. ਇਸ਼ਾਰ ੇਜੁਬਾਨੀ ਸਿੰਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਹੱਸਾ ਹੈ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

 

ਵਤਿੰਨ ਅਿੰਕ਼ਾ ਂਿ਼ਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 
 

 

121. ਪੱਥਰ ਤਚਣਾਈ ਤਵਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਔਜਾਰਾਾਂ ਦੇ ਨਾ   ਤਲਖੋ  । 

122.ਪੱਥਰ ਦੀ ਘੜਾਈ /ਡਰੈਤਸਿੰਗ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ  । 

123.ਪੱਥਰਾਾਂ ਦੀ ਤਚਣਾਈ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ । 

124. ਪੱਥਰ ਤਚਣਾਈ ਦੇ ਤਕਸ ਾਾਂ ਤਲਖੋ  । 

125. Through Stone ਕੀ ਹੈ । 

126. ਰੱਦਾ ਕੀ ਹੈ  । 

 127. ਰੱਬਲ ਤਚਣਾਈ ਕੀ ਹੈ  । 

128. ਅਸ਼ਲਰ ਤਚਣਾਈ ਕੀ ਹ ੈ । 

129. ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾਾਂ ਦੇ ਨਾ  ਦੱਸੋ  । 

130. ਇੱਟ ਕੀ ਹੈ  । 

131. ਹੈੱਡਰ ਕੀ ਹ ੈ । 

132.  ਸਟਰੈਚਰ ਕੀ ਹ ੈ । 

133. ਇੱਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਤਲਖੋ  । 

134. ਇੱਕ ਤਦਨ ਤਵੱਚ ਤਕਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਤਚਣਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ  । 

135.  ੋਰਟਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ  । 

136. ਪੱਥਰ ਤਵੱਚ  ਸਾਲੇ ਦੇ ਜੜੋ ਦੀ  ੋਟਾਈ ਤਕਿੰਨੀ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ  । 

138.ਵਾਟਰਪਰਤੂਫਿੰਗ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ  । 

139. ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ (PCC)ਦਾ ਪਰੂਾ ਨਾ  ਤਲਖੋ । 

140. ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ (RCC)ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ  ਤਲਖੋ  । 

141. ਪੈੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਕਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ  । 

142. ਪੈੜ ਦੇ ਤਕਹੜੇ ਤਕਹੜੇ ਭਾਗ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ  । 

143. ਸਭ ਤੋਂ  ਜਬੂਤ ਪੈੜ ਤਕਹੜੀ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ  ।  

144. ਸਟੀਲ ਪੈਡ ਤਵਚ ਪਾਈਪਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਆਪਸ ਤਵੱਚ ਤਕਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਜੋਤੜਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ  । 

145. ਕਿੰਕਰੀਟ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ । 

146. ਸ਼ਟਤਰਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੱਕੜ ਤਵੱਚ ਤਕਿੰਨੇ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਨ ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।  

147. ICT ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ  ਤਲਖੋ  ।  

148. ਜੁਬਾਨੀ ਸਿੰਚਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹ ੈ। 

149. ਸਿੰਚਾਰ ਪਰਤਕਤਰਆ ਦੇ ਤਕਹੜੇ ਤੱਤ ਹਨ, ਨਾ  ਤਲਖੋ । 

150. ਫੀਡ ਬੈਕ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ  ।  

151. ਜੁਬਾਨੀ ਸਿੰਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਤਲਖੋ । 



152. ਫੀਡ ਬੈਕ ਦੀਆਾਂ ਕੋਈ ਦੋ  ਹੱਤਤਾ ਤਲਖੋ  । 

153. ਤਣਾਵ ਕੀ ਹੈ  । 

154. ਸਵੈ -ਪਰਬਿੰਧਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ  । 

155. ਤਣਾਅ -ਪਰਬਿੰਧਨ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਵੇਂ  ਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ  । 

156. ਕੋਈ ਦੋ ਇਨਪੁੱਟ ਤਡਵਾਇਸ ਦੇ ਨਾ  ਤਲਖੋ  । 

157. ਕਿੰਤਪਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ  । 

158. ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿੰਚਾਰ ਰਕੁਾਵਟਾਾਂ ਤਕਹੜੀਆਾਂ ਹਨ , ਕੋਈ ਦ ੋਤਲਖੋ  । 

159. (ENTER) ਬਟਨ ਦਾ ਕੀ ਕਿੰ  ਹੈ  । 

 

ਚ਼ਾਰ ਅਿੰਕ਼ਾ ਂਿ਼ਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 

 
160. ਪੈੜ ਤਤਆਰ ਕਰਨਾ ਜਾਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ । 

161.ਰਬਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲਰ  ਤਚਣਾਈ  ਤਵੱਚ ਅਿੰਤਰ ਦੱਸੋ  । 

162. ਪੱਥਰ  ਤਚਣਾਈ  ਤਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਔਜਾਰਾਾਂ ਦੇ ਨਾ  ਤਲਖੋ  । 

163. ਇੱਟ ਤਚਣਾਈ  ਤਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਔਜਾਰਾਾਂ ਬਾਰ ੇਵਰਣਨ ਕਰ ੋ । 

164. ਪੱਥਰ  ਤਚਣਾਈ ਤਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ  ਤਸਧਾਾਂਤਾਾਂ ਬਾਰ ੇਤਲਖੋ  । 

165. ਚਿੰਗੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਗੁਣ ਤਲਖੋ  । 

166. ਪੱਥਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਪਯੋਗ ਬਾਰ ੇਤਲਖੋ  । 

167.  ਸਾਲਾ ਕੀ ਹ ੈਵੱਖ ਵੱਖ ਤਕਸ  ਦੇ  ਸਾਲੇ ਬਾਰ ੇਤਲਖੋ  । 

168. ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਤਚਣਾਈ ਤਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ  । 

169. ਤਸਿੰਗਲ ਪੈਡ ਅਤੇ ਡਬਲ ਬੈੱਡ ਤਵੱਚ ਅਿੰਤਰ  ਦੱਸੋ  । 

170. ਫਰਸ਼ ਕੀ ਹ ੈ । 

171. ਹੈੱਡਰ ਚਾਲ ਕੀ ਹੈ  । 

172.  ਸਟਰੈਚਰ ਸਾਲ ਕੀ ਹੈ  । 

173. ਤਕਿੰਗ ਕਲੋਜਰ ਬਾਰ ੇਤਲਖੋ  । 

174. ਪੱਥਰ ਦੀ ਘੜਾਈ /ਡਰੈਤਸਿੰਗ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਵੱਚ ਵਰਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਔਜਾਰਾਾਂ ਬਾਰ ੇਤਲਖੋ  । 

175. ਅਿੰਗਰੇਜੀ ਅਤੇ ਫਲੈਤ ਸ਼ ਚਾਲ ਤਵੱਚ ਅਿੰਤਰ  ਦੱਸੋ  । 

176. ਸ਼ਟਤਰਿੰਗ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ  । 

177. ਸ਼ਟਤਰਿੰਗ ਦੀਆਾਂ ਤਕਸ ਾਾਂ ਦੱਸੋ  । 

178. ਇੱਟਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਤਕਵੇਂ ਪਰਤਖਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ।  

179. ਫਰਸ਼ ਕੀ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ?ਫਰਸ਼ ਤਕਵੇਂ ਤਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ  । 

180. ਸਾਹਲੁ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ । 

181. ਕਰਨੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ । 

182. ਸੀਤ ਿੰਟ ਕਿੰਕਰੀਟ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ  । 

184. ਪੈੜ ਤਵੱਚ ਵਰਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਔਜਾਰਾਾਂ ਦੇ ਨਾ  ਤਲਖੋ  । 



185. ਕਿੰਤਪਊਟਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ  । 

186. ਕੀ -ਬੋਰਡ ਦੀਆਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਫਿੰਕਸ਼ਨ ਕੀ (function key)ਦੇ ਨਾ  ਤਲਖੋ    । 

187. ਤਕਸੇ ਫਾਈਲ ਨੂਿੰ  ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟੱ ਕ ਾਾਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ  । 

188. ਤਕਸੇ ਫਾਈਲ ਨੂਿੰ  ਪੇਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਹੜੀ ਕ ਾਾਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ  । 

189. ਨੋਟ ਪੈਡ ਫਾਈਲ ਲਈ ਤਕਹੜਾ ਫਾਈਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ  । 

190. ਕਿੰਤਪਊਟਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਅਿੰਦਰਨੂੀ ਸਫਾਈ ਤਕਵੇਂ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ   । 

191. ਸਤਥਰ ਤਵਕਾਸ ਕੀ ਹੈ  । 

193. ਸਤਥਰ ਤਵਕਾਸ ਤਵੱਚ ਸਾਡੀ ਕੀ  ਹੱਤਤਾ ਹੈ ਦ ੋਲਾਈਨਾਾਂ ਤਵੱਚ ਤਲਖੋ  । 

194. ਕਿੰਤਪਊਟਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤਕਉਾਂ ਜਰਰੂੀ ਹੈ  । 

195. ਉਦੱ ਤਾ (entrepreneurship)ਕੀ ਹੈ  । 

196. ਉਦੱ ਤਾ (entrepreneurship)ਦੀ ਕੀ ਭੂਤ ਕਾ ਹੈ  । 

197. ਸਿੰਚਾਰ ਦੇ  ਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਿੰਗ ਤਕਹੜੇ ਹਨ  । 

198. ਜੁਬਾਨੀ ਸਿੰਚਾਰ ਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ  । 

199. ਜੁਬਾਨੀ ਸਿੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਕਹੜੀਆਾਂ ਗੱਲਾਾਂ ਦਾ ਤਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ,ਕੋਈ ਦੋ ਦੱਸੋ  । 

200. ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕ ਜੋਰੀ ਕੀ ਹੈ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


