
    ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੈਂਕ  (QUESTION BANK) 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[                               (12 x 1 = 10) 

 

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)  Spreadsheet ਵਵੁੱ ਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? 

i) ਫਾਰਮੇਟ      ii) ਚਾਰਟ 

iii) ਗਰਾਫ      iv) ਫਾਰਮੁਲਾ 

5) OHV ਦਾ ਪ੍ ਰਾ ਨਾਮ । 
6) ਲੀਫ਼ ਸਪਵਰੂੰਗ __________ ਾਹਨਾਂ ਵ ੱਚ  ਰਤ ੇਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

7) ISO ਦਾ ਪ੍ ਰਾ ਨਾਮ 

8) ਸਰਵਵਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ …………….. ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦ ੇਹਨ। 

9) ਪ੍ਰੋਪ੍ੇਲਰ ਸਾਫਟ੍ ……………ਅਤੇ ………………….. ਵਵਚਕਾਰ ਲੁੱ ਗੀ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। 
10)  MPFI ਦਾ ਪ੍ ਰਾ ਨਾਮ ਹੈ।  
11) ……………. ਇਕ ਅਵਜਹਾ ਟ੍ਰਾਂਸਵਮਸਨ ਹ ੈਜੋ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਗੇਅਰ ਬਦਲਦਾ ਹ ੈ।  

12)  ਵਫਊਜ਼ ਦਾ ਵਚੰਨ ਬਣਾਉ। 

 
 

 



SECTION - B 
 

not :- koeI  Cy pRSnW dy au`qr ida[                                 (6 x 3 =15) 
 

1. mOiKk sMcwr dIAW iksmW bwry d`so[ 

2. v~K-v~K iksmW dy au~dmIAW dy nwm d~so[ 

3. Srivs dsqwvyj dI ivSw sUcI d`so[ 

4. bYtrI dI jWc ikvyN kIqI jWdI hY? 

5. kl`c nMU soDx dI ikirAw dw vrxn kro[ 

6. sspYSn pRbMD dI sWB sMBwl ikvyN kIqI jWdI hY? 

7. pRopYlr swPt Aqy XUnIvrSl joV iv`c kI Prk hY? 

 

SECTION – C 
 

not :- koeI do pRSn dw au`qr ida                                   (2 x 5 =10) 
 

1. tu`ty hoey st`f nMU bwhr k`Fx dI ivDI dw vrxn kro[ 

2. ipstn irMg nMU bdlx dI ivDI dw vrxn kro[ 

3. iPaUj kI huMdw hY? ienHW dIAW iksmW dw vrxn kro[ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


