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ਭਾਗ - ਓ   ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਰੂਰੀ ਹਨ (10*2=20) 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1 - __________ਨ ੂੰ  ਅਸੀ ਛ ਹ ਅਤ ੇਦੇਖ ਨਹੀ ਸਕਦੇ। 

A. ਹਾਰਡਵੇਅਰ      B. ਸਾਫਟਵੇਅਰ  

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2 - __________ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

A. ਈ-ਮੇਲ              B.  ਦ ਰ ਤੋਂ ਬਲੋ ਕੇ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3 - _________ਗ੍ਾਹਕ  ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਨਵਾਾਂ ਢੂੰਗ੍ ਹੈ। 

A. ਉਦਮੀ ਹਨੁਰ    B. ਨਵਾਾਂ  ਵਵਅਕਤੀ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4 -  __________ਜੋ ਵਕ ਕੁਦਰਤ ਦਆੁਰਾ ਪਰਦਾਨ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ। 

A. ਮਨੱੁਖੀ ਸਾਧਨ    B. ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5 - __________ਜੋ ਕੇ ਮਨੱੁਖ ਦਆੁਰਾ ਵਰਤੋਂ  ਤੇ ਖਤਮ  ਹੋ ਜਾਾਾਂਦੇ ਹਨ। 

A. ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਯੋਗ੍ ਸਰੋਤ   B. ਖਤਮ ਹੋਣ ਯੋਗ੍ ਸਰੋਤ 

 

ਸਹੀ ਗ਼ਲਤ - 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6 -  ਨਵਵਆਉਣ ਯੋਗ੍ ਸਰੋਤ ਅਸੀ ਵਫਰ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7 -  ਅਬਾਦੀ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਜੂੰਗ੍ਲ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹ।ੈ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8 -  ਵਾਹਨਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਵਨਕਵਲਆ ਧ ੂੰਆਾਾਂ ਹਵਾ ਲਈ ਜਰ ਰੀ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9 -  ਰੁੱਖ ਵਿਆਦਾ ਲਗ੍ਾਉਣੇ ਇਹ ਹਵਾ ਲਈ ਗ੍ਲਤ ਹਨ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 10-  ਸੁਨਾਮੀ ਆਉਣਾ ਇਕ  ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਹੈ। 

 

ਭਾਗ -ਅ  ਕੋਈ ਚਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੋ (4*3=12) 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1 - ਗੁ੍ੂੰਝਲਦਾਰ ਵਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਵਕਵੇਂ ਨਵਜੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2 - ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3 - ਤਲਾਸੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ  ਹੈ ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4 - ਸਾਵਪੂੰਗ੍-ਮਾਲ ਵਵਚ ਸੁਰੱਵਖਆ ਵਸਖਲਾਈ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5 - ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ  ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6 - ਸੁਰੱਵਖਆ ਸਟਾਫ ਲਈ ਵਸਖਲਾਈ ਵਕਉ ਜਰ ਰੀ ਹੈ ? 

 

ਭਾਗ - ੲ    ਕੋਈ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੋ (4*2=8) 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1 - ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਕੱਥੇ ਵਕੱਥੇ ਬਣਾਏ ਜਾਾਾਂਦੇ ਹਨ ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2 - ਵਨੱਜੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਅਵਧਕਾਰੀ ਕੋਲ ਉਪਕਰਨ ਵਕਹੜੇ ਹਣੋੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3 - ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਆਫਤਾ ਵਕਹੜੀਆਾਂ ਵਕਹੜੀਆਾਂ ਹੁੂੰਦੀਆਾਾਂ ਹਨ ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4 - ਸਾਵਪੂੰਗ੍-ਮਾਲ ਵਵਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਵਖਆ ਉਪਕਰਨ ਵਕਹੜੇ ਹਨ ? 


