
 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੈਂਕ  (QUESTION BANK) FOR DA STUDENTS NSQF 

                   ਜਮਾਤ (Class) : d`svIN (10TH)                                             ਕ ੁੱ ਲ ਅੰਕ (Total Marks)- 40 

ਟ੍ਰੇਡ (Trade) :  (Automobile)                                 ਸਮਾਂ  (Time) - 3 ਘੰਟ੍ੇ                                     

 

SECTION - A 

not :- swry pRSn jrUrI hn[                                    (10 x 2 = 20) 

 

1. ਇਹਨਾਂ ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਵਿਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਵਹ ਸਿਦ ੇਹੋ 'GOOD EVENING'? 

I. ਸ ੇਰੇ  11  ਜ ੇ

II. ਸ ੇਰੇ  9  ਜ ੇ

III. ਦੁਪਵਹਰ  2  ਜ ੇ

IV. ਸ਼ਾਮ  7  ਜ ੇ

2. ਇਿੱਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ਼ਾਸ ਰਡ ਵ ਿੱ ਚ ਿੀ ਹੋਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ? 

I. ਅਿੱਖਰ  

II. ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਵ ਸੇਸ ਪ਼ਾਤਰ 

III. ਇਿ ਵ ਅਿਤੀ ਦ਼ਾ ਨ਼ਾਮ 

IV. ਅਿੱਖਰ ਨੰਬਰ ਅਤ ੇਵ ਸੇਸ ਅਿੱਖਰ  

3. ਇਿ ਐਟਂੀ  ਼ਾਇਰਸ ਤੁਹ਼ਾਡ ੇਉਪਿਰਣ ਦੀ ਰਿੱ ਵਖਆ ਵਿ ੇਂ ਿਰ ਸਿਦ਼ਾ ਹੈ? 

I. ਓ ਰ ਹੀਵਟੰਗ ਤੋਂ ਬਚ਼ਾ ਿੇ 

II. ਪਰਦਰਸਨ ਨੰੂ  ਧ਼ਾ ਿੇ 

III. ਡੇਟ਼ਾ ਨੰੂ ਵਰਰਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਿ ਿੇ 

IV. ਡ਼ਾਟ਼ਾ ਬੈਿਅਿੱ ਪ ਿਰਿੇ 

4. ਤੁਸੀਂ ਵਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਲ ਿਰਨ ਲਈ ਵਿਹੜੀਆਂ ਿੰੁਜੀਆਂ  ਰਤਦੇ ਹੋ? 

I. Ctrl+ X      

II. Ctrl+ C      

III. Ctrl+ Z       

IV. Ctrl+ Y 

5. ਪਰੋਪੈਲਰ  ਸ਼ਾਫਟ  ਇੰਜਣ ਅਤ ੇ.......... ਵ ਚਿ਼ਾਰ  ਲਿੱ ਗੀ  ਹੰੁਦੀ  ਹੈ। 

I. ਟ਼ਾਇਰ  

II. ਗੇਅਰ ਬ਼ਾਿਸ  

III. ਵਡਫਰੈਸਲ  

IV. ਰੇਡੀਏਟਰ 



6. ਇਿੱਿ ਆਟੋਮੋਬ਼ਾਈਲ ਵ ਿੱ ਚ ਤ਼ਾਿਤ ਪੈਦ਼ਾ ਿਰਨ  ਼ਾਲੀ ਇਿ਼ਾਈ ਿੀ ਹੈ? 

I. ਇੰਜਣ 

II. ਚੈਸੀ 
III. ਵਪਸਟਨ 

IV. ਿਨੈਿਵਟੰਗ ਰ਼ਾਡ 

 

7. ਚੈਨਲ ਸੈਿਸਨ ਵਿਸ  ਸਤ ੂਦੇ ਬਣੇ ਹੰੁਦ ੇਹਨ? 
I. ਲੋਹ਼ਾ  
II. ਲਿੱ ਿੜ  
III. ਸਟੀਲ  
IV. ਅਲਮੀਨੀਅਮ  

8. ਚ਼ਾਸੀ ਦੀ  ਰਤੋ ਵਿਸ ਲਈ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 
I. ਬੋਲਟ ਲ਼ਾਉਣ ਲਈ  
II.  ਜਨ ਚੁਿੱ ਿਣ ਲਈ  
III. ਆਟ ੋਦੀ ਬ਼ਾਡੀ ਜੋੜਨ ਲਈ  
IV. ਨਟ ਲ਼ਾਉਣ ਲਈ 

9. TDC ਦ਼ਾ ਪੂਰ਼ਾ ਨ਼ਾਮ ਹੈ? 
I. Top dead centre 
II. Top down centre 
III. Top diesel centre 
IV. Top dead cleaner 

10. ਲੁਬਵਰਿੇਸਨ ਵਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਘਟ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ? 
I. ਰਗੜ 
II. ਪੁਰਵਜ਼ਆਂ ਦੀ ਗਰਮੀ 
III. ਤ਼ਾਪਮ਼ਾਨ 
IV.  ਼ਾਧੂ ਪੁਰਜੇ 

 

SECTION - B 
 

not :- koeI cwr pRSnW dy au`qr ida[                                 (4 x 3 =12) 
 

1. mOiKk sMcwr dIAW iksmW bwry d`so[ 

2. svY-pRyrxw pYdw krn dy kdmW dI sUcI bnwa[ 



3. cYsI kI huMdI hY? ies dIAW v`K-v~K iksmW bwry ds̀o[ 

4. kUlYNt (Coolant) nMU bdlI krn dI ivDI d`so [ 

5. itaUb rihq twier dy kI lwB hn? 

6. vDIAw ieMjn qyl dIAW ivSysqw ikhVIAw–ikhVIAw hn? 

 

 

SECTION – C 
 

not :- koeI do pRSn dw au`qr ida                                  (2 x 4 =8) 
 

1. ie`k cMgy sylzmYn iv`c ikhVIAW- ikhVIAW ivSySqwvW hoxIAW cwhIdIAW hn? 
 

2. Awtomobwiel Kyqr iv`c nvIAW KojW/ivkws bwry d`so[(koeI pMj) 
 
3. ieMjx qyl dI bdlI ikvyN kIqI jWdI hY? 
 
4. mwpx vwly AOzwrW qo kI Bwv hY? v`K-v~K qrHW dy AOzwr ikhVy- ikhVy hn[ 

 

 


