
 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੈਂਕ  (QUESTION BANK) FOR DA STUDENTS NSQF 

                   ਜਮਾਤ (Class) : bwrvIN (12TH)                                             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) ਵਾਕ ਵਵੁੱ ਚ ‘ਵਵਸ਼ਾ’ਦੁੱ ਸੋ ਬੁੱ ਚੇ ਫ ਟ੍ਬਾਲ ਖੇਡੇ : 

i) ਬੱਚੇ      ii) ਬੱਚੇਖੇਡੇ 
iii) ਖੇਡੇ      iv) ਫੁਟਬਾਲ 

2)  ਮੋਨਾ ਅਪ੍ਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਵਕਾਰ ਨ ੰ  ਠਵਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ 
ਹੈ। ਉਸ ਨ ੰ  ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? 

i) ਅਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ  ii) ਉਹਨ ੂੰ  ਕੂੰ ਮਾਂ ਵ ੱਚ ਲਈ ਰੱਖੇ     
iii) ਉਹਦੇ ਆਤਮਵ ਸ਼ ਾਸ ਨ ੂੰ  ਹੋਸਲਾ ਵਦੂੰ ਦੀ ਰਹੇ  iv) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ 

3)  ਸ਼ਬਦ ਨ ੰ  ਗ ੜਾਾ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਵਕਹੜੀਆਂ ਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ  ? 

i)  CTRL + A     ii) CTRL + B 

iii) CTRL + G     iv) CTRL + F 

4) ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪ੍ਲੇਟ੍ ਦੀ ਘਰਸ਼ਣ ਸਤਹ ਉੱਤੇ______ ਧਾਰੀਆਂ/ਝਰੀਟ੍ਾਂ ਹ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। 
i. ਅੂੰਡਾਕਾਰ      ii.   ੇਲਣਾਕਾਰ 

iii.   ਗੋਲਾਕਾਰ     iv.  ਵਸੱਧੀਆ ਂ

 

5) ਡਰਾਈਵ ਸਾਫਟ੍ ਬਣੀ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। 
i. ਸਟੀਲ      ii . ਅਲਮੀਨੀਅਮ 

iii. ਪਲਾਸਵਟਕ     iv.  ਲੋਹਾ 
 

6) ਵਡਫਰੈਸ਼ਲ ਵਵੁੱ ਚ ਵਕਹੜੇ ਗੇਅਰ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ? 

i. ਸਨ ਗੇਅਰ     ii.  ਸਟਾਰ ਗੇਅਰ 

iii.  ਪਲੈਵਨਟ ਗੇਅਰ     iv.  ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ 

 

7)  ਸਸਪ੍ੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਕੰਨੇ ਵਕਲੋਮੀਟ੍ਰ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
i. 10000 ਵਕਲੋਮੀਟਰ    ii.  20000 ਵਕਲੋਮੀਟਰ 
iii. 30000 ਵਕਲੋਮੀਟਰ    iv.  40000 ਵਕਲੋਮੀਟਰ 
 
     

8)  ਸ਼਼ੌਂਕ ਐਬਜੋਰਵਰ ਖਰਾਬ ਹ ੰ ਦ ੇਹਨ। 
i. ਵਿਆਦਾ ਭਾਰ ਲੱਦਣ ਨਾਲ    ii. ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਵਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ 

ii. ਸਹੀ ਸੂੰ ਭਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ    iv  ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ 

 



              9)  ਏਅਰ ਸਸਪ੍ੈਨਸ਼ਨ ਵਸਸਟ੍ਮ ਵਵੁੱ ਚ......... ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
i.   ਹ ਾ      ii.  ਪਾਣੀ 
iii. ਤਲੇ      iv    ਲ ਬਰੀਕੈਂਟ 
 

 10)  ਫੀਊਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਕੁੱ ਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

                  i. ਇਲੈਕਟਰੀਕਲ ਵਸਸਟਮ    ii.  ਬਰੇਵਕੂੰ ਗ ਵਸਸਟਮ 

iii. ਵਡਫਰੈਸ਼ਲ ਵਸਸਟਮ     iv.  ਟਰਾਂਸਵਮਸ਼ਨ ਵਸਸਟਮ 
 

SECTION - B 
 

not :- koeI cwr pRSnW dy au`qr ida[                                 (4 x 3 =12) 
 
1. ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ  ੱਖ- ੱਖ ਗੁਣ ਕੀ ਹਨ? 
2. ਇੱਕ ਸਫਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੇ ਗੁਣ ਕੀ ਹਨ 
3. ਸਰਵ ਸ ਮੈਨ ਅਲ ਕੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

4. ਸਸਪੈਸ਼ਨ ਪਰਬੂੰ ਧ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੂੰ ਭਾਲ ਵਕ ੇਂ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ? 
5. ਪਰੋਪੈਲਰ ਸਾਫਟ ਅਤ ੇਯ ਨੀ ਰਸ਼ਲ ਿੋੜ ਵ ੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? 
6. ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵ ਧੀ ਦੱਸੋ। 

 
SECTION – C 

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

1. ਸਰਵ ਸ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਵ ੱਚ ਵਕਹੜ ੇਵਕਹੜੇ ਖੇਤਰ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ। 
2. ਪਾ ਰ ਸਟੇਵਰੂੰਗ ਦੀ ਿਾਂਚ ਵਕ ੇਂ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ? 
3. ਕੁਵਲੂੰ ਗ ਵਸਸਟਮ ਦੀ ਿਾਂਚ ਵਕ ੇਂ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ? 
4. ਹੇਠ ਵਲਵਖਆਂ ਦੇ ਵਚੂੰ ਨ ਬਣਾਉ- 
a.  ੋਲਟੇਿ ਦਾ ਸੋਮਾ 
b.  ੋਲਟ ਮੀਟਰ 
c. ਐਮਮੀਟਰ 
d. ਬੈਟਰੀ 


