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                                                              ਭਾਗ -ੳ 

               ਇਸ ਭਾਗ ਦ ੇਸਾਰੇ ਪ��ਨ ਕਰਨ�  ਜਰੂਰੀ ਹਨ ।          ( 12*1= 12 ਅੰਕ) 

 1.   ਵਰਬਲ ਕੰਿਮਊਨੀਕੇ�ਨ ਲਈ ਿਕਹੜ ੇ�ਬਦਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 

 2. ਸਵੈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤ ੇਕਮਜੋਰੀ ਬਾਰ ੇਜਾਣਨਾ ਹੈ?      (ਠੀਕ/ਗਲਤ) 

 3. ਇਹਨ% ਿਵੱਚੋN ਿਕਹੜੀ �ਾਰਟਕਟ ਕੀਅ ਦੀ ਵਰਤ) ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ%ਦੀ ਹੈ? 

                   1.   CTRL+V                     2.  CTRL +X 

                   3. CTRL+Y                     4. CTRL + C 

 4.  ਐਟਂਰਪ�ੈਨੀਊਰਿ�ਪ ਮਾਰਕੀਟ ਿਵੱਚ ਨੌਕਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ?                   (ਠੀਕ / ਗਲਤ) 

 5.   ਟੀ.ਪੀ.ਆਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹ?ੈ  

 6.  ਫਲੈਟ ਿਕਸਮ ਦ ੇਿਸਸਟਰਨ ਫਰ� ਤ) _____ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤ ੇਰੱਖੇ ਜ%ਦ ੇਹਨ । 

 7.  ਡਬਿਲਊ. ਸੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? 

 8.  _____ ਦਾ ਕੰਮ ਘਰ ਦ ੇਅੰਦਰ ਸਮੱੁਚੀ ਥ% ਨੰੂ ਛੋਟ ੇਸਥਾਨ% ਿਵੱਚ ਵੰਡਣਾ ਹੰੁਦਾ ਹ?ੈ 

 9.  ਰੈਸੀਪ�ੋਕੇਿਟੰਗ ਪੰਪ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? 

 10. ਹੱਥ ਮੂੰ ਹ ਧੋਣ ਲਈ ਿਕਹੜ ੇਿਫਕਸਚਰ ਦੀ ਵਰਤ) ਕੀਤੀ ਜ%ਦੀ ਹ?ੈ 

 11. ਹੱਥ _____ ਪਾ ਕ ੇਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੀਤ ੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ? 

       1. ਹੈਲਮਟ                    2. ਦਸਤਾਨ�  

              3. ਚ�ਮੇ                    4. ਇਹਨ% ਿਵੱਚ) ਕੋਈ ਨਹ5  

 12. ਿਕਹੜੀ ਿਕੱਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਲੰਬਰ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ?ੈ 

                   



 

 

                                                             ਭਾਗ- ਅ 

                    ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱਚ) ਕੋਈ ਛ ੇਪ��ਨ ਕਰਨ�  ਜਰੂਰੀ ਹਨ । (6*3= 18) 

 1.  ਵਰਬਲ ਅਤ ੇਨਾਨ ਵਰਬਲ ਨਾਨ ਕੰਿਮਊਨੀਕੇ�ਨ ਤ) ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

 2. ਟਾਇਮ ਮ7ਨ� ਜਮ7ਟ ਕੀ ਹੈ? ਅਸ5 ਆਪਣੇ ਟਾਇਮ ਨੰੂ ਿਕਵ8 ਮੈਨ� ਜ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ%? 

 3.  ਵਾ�ਬੇਿਸਨ ਦੀ ਪਿਰਭਾ�ਾ ਿਲਖ ੋਅਤ ੇਇਸਦੀਆਂ ਕੋਈ ਦ ੋਿਕਸਮ% ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰੋ? 

 4.  ਸ7ਟਰੀਿਫਊਗਲ ਪੰਪ ਦੀ ਿਚੱਤਰ ਸਿਹਤ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰ?ੋ 

 5.  ਟੂਟੀ ਦ ੇਨੁਕਸ ਅਤ ੇਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਿਵਧੀ ਿਲਖ?ੋ 

 6. ਕੋਈ ਚਾਰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦ ੇਉਪਕਰਨ% ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ? 

 7.  ਿਸਸਟਰਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਬਾਰ ੇਿਲਖ?ੋ 

                                  ਭਾਗ - ੲ 

      ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱਚ) ਕੋਈ ਦ ੋਪ��ਨ ਕਰਨ�  ਜਰੂਰੀ ਹਨ। (2*5=10) 

 1.  ਸਮੋਕ ਟੈਸਟ ਦੀ ਿਚੱਤਰ ਸਿਹਤ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰ?ੋ 

 2. ਇਮਾਰਤ ਦ ੇਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗ% ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਉ? 

 3. ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪਲੰਬਰ ਨੰੂ ਸੱਟ ਅਤ ੇਨੁਕਸਾਨ ਤNੋ ਬਚਣ ਲਈ ਿਕੰਨਾ ਗੱਲ% ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 


