
                                          ਿਵ�ਾ -ਪਲੰਿਬੰਗ                                    ਸਮ�- 3 ਘੰਟੇ 

                                                          ਜਮਾਤ  - ਬਾਰਵ�                                   ਕੁੱ ਲ ਅੰਕ- 40 

                                                                                             ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਾਲ - 2022202220222022----23232323 

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

 1. ਕੰਿਮਊਨੀਕੇ�ਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹ?ੈ 

 2. ਸਮਾਰਟ ਗੋਲ ਿਵੱਚ 'ਸ' ਤ" ਕੀ ਭਾਵ ਹ?ੈ 

  1.ਟਾਇਮ ਟਬੇਲ ਬਣਾਉਣਾ              2. ਸਮ& ਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨਾ 

  3.ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵ&  

 3. ਸਪਰੈੱਡ�ੀਟ ਿਵੱਚ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ  ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਲਈ �ਾਰਟਕਟ ਕੀਅ ਿਕਹੜੀ ਹੈ? 

  1. CTRL+B                    2.   CTRL+C 

  3. CTRL+V                    4.  CTRL + U 

 4. ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ____ ਹ ੈ। 

  1. ਪਿਹਲ                       2. ਪਰਸਪਰ ਹੁਨਰ  

                            3. ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਕੁ�ਲਤਾ 

 5. ਵਾ�ਬੇਿਸਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇ_____ ਦ ੇਬਣੇ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ । 

 6. ਗੇਟ ਵਾਲਵ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? 

 7. ਉਲਟ ਿਦ�ਾ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਦ ੇਵਹਾਅ ਨੰੂ ਕੀ ਿਕਹਾ ਜ1ਦਾ ਹ?ੈ 

  1. ਓਵਰਫਲੋ                  2.  ਬੈਕਫਲੋ 

                3. ਬੈਕਿਸਫੋਨ� ਜ਼              4.  ਉਪਰੋਕ ਕੋਈ ਨਹ5  

 8. ਇਮਾਰਤ ਦੀ �ੁਰੂਆਤ ਸਭ ਤ" ਪਿਹਲ1 _________ ਤ" ਹੰੁਦੀ ਹੈ । 

  

 



 

                  9. ਡਿਰੱਲ ਮ�ੀਨ _______ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹ ੈ। 

                1. ਸੈੱਲ                 2. ਿਬਜਲੀ  

               3. ਸੋਲਰ ਿਸਸਟਮ                                                                                                                    

10.      ਲੀਕੇਜ ਦੀ ਿਰਪੇਅਰ ਲਈ ਸਭ ਤ" ਪਿਹਲ1 ______ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰੋ । 

  11. ਪਾਵਰ ਟੂਲਸ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜ1ਦ ੇਹਨ ।       ( ਸਹੀ/ ਗਲਤ) 

 12. ਪਲੰਜਰ ਦੀ ਵਰਤ" ਚੋਕਡ ਪਾਈਪ1 ਨੰੂ ਖੋਲਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ1ਦੀ ਹੈ ।    ( ਸਹੀ / ਗਲਤ) 

                                                                     ਭਾਗ - ਅ  

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

 1. ਵਾ�ਬੇਿਸਨ ਦੀ ਿਚੱਤਰ ਸਿਹਤ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰ?ੋ 

 2. ਵਾਲਵ ਅਤ ੇਟੂਟੀ ਦ ੇਿਵੱਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਿਲਖੋ? 

 3. ਕੋਈ ਿਤੰਨ ਪਾਈਪ ਜੋੜ1 ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰ?ੋ 

 4. ਲੀਕੇਜ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ? 

 5. ਫਲੱਿ�ੰਗ ਿਸਸਟਰਨ ਦੀ ਿਚੱਤਰ ਸਿਹਤ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰ?ੋ 

 6. ਕੰਿਮਊਨੀਕੇ�ਨ ਦ ੇਿਤੰਨ ਮੁੱ ਖ ਭਾਗ ਕੀ ਹਨ? 

 7. ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਸਾਕਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਬਣਾਉਣ ਦ ੇਤਰੀਿਕਆ ਬਾਰ ੇਿਲਖ?ੋ 

                                                                       ਭਾਗ - ੲ 

                     ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱਚ" ਕੋਈ ਦ ੋਪ��ਨ ਬਾਰ ੇਿਲਖ ੋ?            (2*5= 10) 

 1. ਕੋਈ ਪੰਜ ਪਾਈਪ ਿਫਿਟੰਗਸ ਦੀ ਿਚੱਤਰ ਸਿਹਤ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ? 

 2. ਇਮਾਰਤ ਦ ੇਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗ1 ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ? 

 3. ਟੂਲਸ ਨੰੂ ਹੈਡਲ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ? 


