
                                               ਜਮਾਤ(Class) : ਦੱਸਵੀਂ (10TH) 

ਟ੍ਰੇਡ(Trade) : Awtomobwiel (Automobile) 

( ਵਵਲੱਖਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ )      (For Differently abled students) 

 
PART A 

Multiple-Choice Question (MCQ) (1-30)                                                                { ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ } 
Q1). phIey dw Awkwr ................ huMdw hY [ 

   1) iqRkoxw                      2) bylxwkwr 
   3) golwkwr                    4) vrgwkwr 

Q2).  phIlI mhIlw kwr cwlk dw nW hY [ 
        1) kwrl bYNj                  2) rqn twtw 
        3) brQw bYNj                 4) mYNsyl 
Q3). Bwrq dI sB qoN ssqI kwr_____ hY [ 
      1) mwrUqI                    2) nYno 
      3) Awlto                       4) mrsIfIz 
Q4). trYktr ie~k ____ vwhn hY [ 
      1)cwr phIAw vwhn           2) Kws vwhn 
      3)KyqIbwVI vwlw vwhn        4) auswrI vwlw vwhn 
Q5). fMpr ie`k ………… vwhn hY [ 
      1)BwrI vwhn                  2) h`lkw vwhn 
      3)auswrI vwlw vwhn           4) KyqIbwVI vwlw vwhn 
Q6). cwsI dw mu`K Bwg ………dw Prym huMdw hY [ 
      1)stIl                      2) lohw 
       3)plwstIk                    4) imSrq Dwq 
Q7). pYtRol ieMjn iv`c............ l`gw huMdw hY [ 
      1)kwrborytr                   2) spwrk pl`g 
       3)au`prokq dono                4) au`prokq koeI nhI 
Q8). fIzl ieMjn iv`c............ l`gw huMdw hY [ 
      1)kwrborytr                    2) spwrk pl`g 
      3)qyl vwlw ieMjYktr              4) ku`J nhI 
Q9). ryfIeytr ieMjn nMU ............ krdw hY [ 
      1)grm                        2) TMfw 
      3)au`prokq dono                 4) au`prokq koeI nhI 
Q10) gvrnr ............. dI splweI nMU kMtrol krdw hY [ 
       1)pwxI                          2) lubrIkYNt 
       3)ieMDn                         4) hweIfrolIk qyl 
 
Q11)   .............. dw kMm pYtRol Aqy hvw nMU imks krnw huMdw hY[ 

              1)gvrnr                                           2) ryfIeytr 

              3)kwrborytr                                       4) qyl vwlw ieMjYktr 
 



Q12)   knYkitMg rwf ....... Aqy ...... nMU joVdI hY[ 
        1)ipstn Aqy krYNk               2) vwlv Aqy spirMg 
         3)ieMjn Aqy igAr bwks        4) au`prokq koeI nhI 
Q13) lUbrIkySn isstm ieMjn nMU ………bcwaudW hY[ 
        1)grm hox qoN                      2) TMfw hox qoN 
        3)c`lx qoN                          4) jMg l`gx qoN  
Q14) kUilMg isstm ........... nMU TMfw krdw hY[ 
        1)ieMjn                             2) igAr bwks 
        3)twierW                            4) ryfIeytr 
Q15) eINDn splweI pRbMD iv`c........... l`gw huMdw hY[ 
        1)eINDn ieMjYktr                    2) eINDn tYNk 
        3)eINDn pMp                         4) au`prokq swry 
Q16) frwivMg lweIsMs bxwaux leI aumr hoxI cwhIdI hY[ 
        1)18                                2)17 
        3)20                                4)19 
Q17) pRdUSn srtIPIkyt ........ smyN dw bxdw hY[ 
        1) 5 mhInW                         2)6 mhInW 

3) 1 swl                           4)2 swl 

Q18) kwr c`lwaudy smy ......... dI vrqO kro[ 
        1) sIt bYlt                        2) hYlmt 
        3)ihtr                             4) hwrn 
Q19) vwhn dI rjIstrySn ........ iv`c huMdI hY [ 

1) hspqwl                          2) RTO dPqr 

3)eYjsIN                                4) pMp au~qy 
Q20) CNG dw pUrw nwm _______h Y[ 

1) Compressed Natural gas                       2) Compressed Nitrogen gas 

2) Common nitrogen gas                           4) None of the above 

Q21). ਇਹਨਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਵਿਹੜਾ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਵਿਵਰਆ ਚੱਿਰ (communication process cycle) ਵਵੱਚ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਤੱਤ (element) 
ਨਹੀਂ ਹੈ? 
        (a) ਚੈਨਲ                                                           (b) ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
       (c) ਭਜੇਣ ਵਾਲਾ                                                     (d) ਸਮਾਂ 
Q22). ਤਸੁੀਂ ਿੰਮ ਤੋਂ ਛੱੁਟ੍ੀ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਤਰੀਿਾ ਵਰਤੋਗੇ? 
      (a) ਈ-ਮਲੇ                                                          (b) ਪ੍ਸੋਟਰ 
     (c) ਨਨਊਜ਼ਲੈਟਰ                                                     (d) ਬਲੌਗ 
 
Q23) ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤ ੇਵਵੱਚੋਂ ਵਿਹੜਾ ਮੌਵਖਿ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਇੱਿ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ? 

(a) ਅਖਬਾਰਾਂ                                                                               (b) ਅੱਖਰ 

(c) ਫਨੋ ਕਾਲ                                                                                (d) ਈ-ਮਲੇ 



Q24) ਤਸੁੀਂ ਵਿਸੇ ਚੀਜ ਦੀ ਿਾਪ੍ੀ ਿਰਨ ਲਈ ਵਿਹੜੀਆ ਂਿੀਜ ਵਰਤਦੇ ਹੋ? 

(a) Ctrl+x                                                     (b) Ctrl+c 
(c) Ctrl+z                                                     (d) Ctrl+y 

Q25). ਮੌਵਖਿ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਸਾਨ ੰ  ਵਿਹੜ ੇਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

(a) ਸੰਖੇਪ੍ ਸ਼ਬਦ                                                                      (b) ਸਧਾਰਨ 

(c) ਤਕਨੀਕੀ                                                                         (d) ਮਸ਼ੁਨਕਲ 
Q26). ਅਸੀਂ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਉਂ ਿਰਦੇ ਹਾਂ? 
(a) ਸਟਰੋਜੇ ਲਈ                                                                                (b) ਦਸਤਾਵਜੇ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ। 
(c) ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਨਵੱਚ ਇੱਕ ਦ ਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ।                           (d) ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ 
Q27). ਇਹਨਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਵਿਹੜਾ ਇੱਿ ਸਿਾਰਾਤਮਿ (ਚੰਗਾ) ਵਚਹਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ੍ਾਵਾ ਹੈ? 

(a) ਨਧਆਨ ਕੇਂਦਨਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਝਕੁਣਾ                                              (b) ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਪ੍ਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ 
(c) ਲਗਾਤਾਰ ਮਸੁਕਰਾਉਣਾ                                              (d) ਆਪ੍ਣੀਆ ਂਅੱਖਾਂ ਨ ੰ  ਘਮੁਾਉਣਾ 
Q28). ਇੱਿ ਫਾਈਲ ਨ ੰ  ਪ੍ਸੇਟ੍ ਿਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੀਆ ਂ ਸ਼ਾਰਟ੍ਿੱਟ੍ ਿੀਜ ਵਵੱਚੋਂ ਵਿਹੜੀ ਇੱਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 
(a) Ctrl + c                                                                                         (b) Ctrl + p 
(c) Ctrl + v                                                                                         (d) Ctrl + x 

Q29). ਿੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੇਿਰ ਤਸੁੀਂ ਵਿਸੇ ਵਡਵਾਈਸ ਨ ੰ  100% ਚਾਰਜ ਿੀਤ ੇਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਲੱਗ ਇਨ ਛੱਡ ਵਦੰਦੇ ਹੋ? 

(a) ਇਹ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ                                                 (b) ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
(c) ਇਹ ਨਜ਼ਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।                                  (d) ਡੇਟਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
30). ਊਰਜਾ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਵਿਹੜਾ ਇੱਿ ਨਵਵਆਉਣਯਗੋ ਸਰੋਤ (renewable source) ਤੋਂ ਹੈ? 

(a) ਸ ਰਜੀ ਊਰਜਾ                                                        (b) ਲੱਕੜ 

(c) ਕੋਲਾ                                                                  (d) ਪ੍ੈਟਰੋਲ 
ਉੱਤਰ (Answers) Multiple-Choice Question (MCQ) (1-30)  
Q1 3) golwkwr                     Q9 2) TMfw Q17 2)6 mhInW Q25 (b) ਸਧਾਰਨ 
Q2 3) brQw bYNj                  Q10 3)ieMDn                          Q18 1) sIt bYlt Q26 (b) ਦਸਤਾਵਜੇ਼ਾਂ ਅਤੇ 

ਫਾਈਲਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ 

ਲਈ। 
Q3 2) nYno Q11 3)kwrborytr                                        Q19 2)RTO dPqr Q27 (b) ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਪ੍ਰਕ 

ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ 
Q4 3)KyqIbwVI vwlw 

vwhn         
Q12 1)ipstn Aqy 

krYNk                
Q20 1)Compresse

d Natural 
gas                                                             

Q28 (c) Ctrl + v                                                                            

Q5 3)auswrI vwlw 
vwhn            

Q13 4) jMg l`gx qoN Q21 (d) ਸਮਾਂ Q29 (c) ਇਹ ਨਜ਼ਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।                                   

Q6 1)stIl                       Q14 1)ieMjn                              Q22 (a) ਈ-ਮੇਲ                                                           Q30 (a) ਸ ਰਜੀ ਊਰਜਾ                          
Q7 2) spwrk pl`g Q15 4)au`prokq swry Q23 (c) ਫੋਨ ਕਾਲ                                                                                   
Q8 3)qyl vwlw 

ieMjYktr               
Q16 1)18                                 Q24 (b) Ctrl+c   



 
                                                             PART B 
Match the following /   ਵਮਲਾਨ ਿਰ।ੋ                                                                       { ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ } 
ਿਾਲਮ A                                                                              ਿਾਲਮ B 

Q(1) ਸਪੈ੍ਨਰ                                                                       (A) ਹੋਲਨਡੰਗ ਟ ਲ 

Q(2) ਆਰੀ                                                                          (B) ਨਫਨਟੰਗ ਟ ਲ 

Q(3) ਬੈਂਚ ਵਾਈਸ                                                                 (C) ਕਨਟੰਗ ਟ ਲ 

Q(4) ਡਨਰੱਲ ਮਸ਼ੀਨ                                                              (D) ਛੇਕ 

Q(5) ਫੀਤਾ                                                                           (E ) ਲੰਬਾਈ 
ਉੱਤਰ (Answers):-  
1 (B) 2 (C) 3 (A) 4 (D) 5 (E ) 

 

ਿਾਲਮ A                                                                              ਿਾਲਮ B 

Q(6) kuilMg pRbMD                                                       (A) bor 
Q(7) sspYSn pRbMD                                                              (B) ryifeytr 
Q(9) ieNDx splweI pRbMD                                                  (D) bryk ifsk 
Q(10) ieMjx dw ivAws                                                       (E) ieMjyktr 
ਉੱਤਰ (Answers):-  
6 (B) 7 (C) 8 (D) 9 (E) 10 (A) 

 
ਿਾਲਮ A                                                                                     ਿਾਲਮ B 

Q(11) T.D.C                                                                   (A) Brake horse power 

Q(12)  B.H.P                                                                             (B) Revolution per minute 
Q(13)  B.D.C                                                                             (C) Top dead cente 
Q(14)  RPM                                                                              (D) Registration transport office 
Q(15)  RTO                                                                               (E) Bottom dead center 
ਉੱਤਰ (Answers):-  
11 (C) 12 (A) 13 (E 14 (B) 15 (B) 

 
 ਿਾਲਮ A                                                                                           ਿਾਲਮ B 

Q(16) tYkoiMmtr                                                                 (A) bYtrI dI gUrqw SkqI dyKx leI 
Q(17) spIfoimtr                                                                 (B) kMrt,voltyz cYk krn le 
Q(18) mltImItr                                                                 (C) ieMjx dw qwpmwn  

Q(19) hweIfromItr                                                              (D) cldy ieMjx dI spIf 
Q(20) qwpmwn gHyj                                                                (E) vwhn dI spIf 
ਉੱਤਰ (Answers):-  



16 (D) 17 (E) 18 (B) 19 (A 20 (C) 

      
 
  ਿਾਲਮ A                                                                                             ਿਾਲਮ B 

Q(21)    Ctrl + c                                                                                      (A) ਪੇ੍ਸਟ 

Q(22)     Ctrl + p                                                                                              (B) ਕਾਪ੍ੀ 
Q(23)     Ctrl + v                                                                                               (C) ਨਪ੍ਰੰ ਟ 

Q(24)     Ctrl + x                                                                                               (D) ਕੱਟ 

Q(25)    Ctrl + z                                                                                                (E ) ਰੀਡ ੁ  
 

ਉੱਤਰ (Answers):-  
21 (B) 22 (C) 23 (A) 24 (D) 25 (E) 

 

 
 

ਿਾਲਮ A                                                                                                         ਿਾਲਮ B 

Q(26)ਸੌਫਟ ਵੇਅਰ                                                                  (A) ਕੀ ਬੋਰਡ 

Q(27) ਹਾਰਡ ਵੇਅਰ                                                                                         (B) ਜ਼ੁਬਾਨੀ /ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ 
Q(28) ਕੀਜ (KEYS)                                                                                          (C)  ਪ੍ਾਵਰ ਪੁ੍ਆਇੰਟ 

Q(29) ਸੰਚਾਰ                                                                                                   (D) CPU 

Q(30) PPT                                                                                                        (E )MS  ਐਕਸਲ   
 

ਉੱਤਰ (Answers):-  
26 (E) 27 (D) 28 (A) 29 (B) 30 (C) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                  PART C 
Fill in the blanks / ਖਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਭਰੋ                                       { ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ } 
Q1. ie`k is~Dw SrIr dw Awsx _______drswauNdw hY[(Srm / Brosw) 

Q2. gyr-zubwnI sMcwr ________ nwl kIqw jWdw hY[ (bolx nwl / ieSwry nwl) 

Q3. kUilMg pRbMD ieMjx dI________GtwauNdw hY[(grmI / srdI) 

Q4. spwrk p`lg _____ ieMjxW iv~c pwieAw jWdw hY[ (pytrol / fIjl) 

Q5. cwsI dw mu`K Prym ______ dw bixAw huMdw hY[ (stIl / lohw) 

Q6. ieMjx dw tOrk (GmwaU SkqI) vwhn dy _______rwhIN gujrdw hY[ (ipstn / krYNk SwPt) 

Q7. ieMjx dy sMlfr dy ivAws nMU _______ikhw jWdw hY[(bor / strok) 

Q8. cldy ieMjx dI gqI mwpx leI_____dI vrqoN kIqI jWdI hY[(tykoimtr/ spIfoimtr) 

Q9. ABS dw purw nwm ________________ 

Q10 T.D.C dw purw nwm ________________ 

Q11. B.H.P dw purw nwm ________________  

Q12. RPM dw purw nwm _________________ 

Q13. CNG dw purw nwm ________________ 

Q14.ieMjx Aqy ryifeytr ivckwr ______ l~igAw huMdw hY[(Qrmostyt/ igAr) 

Q15. fJziB o;kfJDe T{oik B{z ______T{oik ftZu bdldw j?.( we?Bheb / ielYktRIkl)  

Q16. ilaUbrIkySn isstm purijAW dI _____ nUM GtwaUdW hY[ 

Q17. mltImItr ____ mwpx leI vriqAw jWdw hY[(kMrt Aqy voltyj/ spIf Aqy RPM). 

Q18. LMbweI mwpx leI stIk AOzwr _____ hY [(mltImItr/ mweIkRomItr). 

Q19. ieMjx qyl dI mwqrw nUM dyKx leI _____ dI vrqoN kIqI jWdI hY[(ifp sit`k/ hweIfromItr) 



Q20. TDC dy aupr KwlI QW nUM _____ ikhw jWdw hY[ 

Q21). ਬਲੋਣਾ____________ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਮ ਢੰਗ ਹੈ। (ਪ੍ਰਬੰਧ / ਸੰਚਾਰ ) 

 
Q22). ਸੰਚਾਰ ਚੱਕਰ ਦਾ ______________ ਅੰਨਤਮ   ਪ੍ੜਾਅ ਹੈ। (ਸੈਂਡਰ / ਫੀਡਬੈਿ ) 

 
Q23). ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਨ ੰ  ਪੇ੍ਸਟ ਕਰਨ ਲਈ _________ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਕੀਜ  ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।( Ctrl + P / 

Ctrl + V )    
 

Q24). ਮਾਊਸ ਇੱਕ ______________ ਉਪ੍ਕਰਨ ਹੈ। (ਇਨਪ੍ੁੱ ਟ੍ / ਆਊਟ੍ਪ੍ੁੱ ਟ੍ ) 

 
Q25). ਕੀ-ਬੋਰਡ  ਇੱਕ _________________ਇਨਪੱੁ੍ਟ ਉਪ੍ਕਰਨ ਹੈ। (ਇਨਪ੍ੁੱ ਟ੍/ਆਊਟ੍ਪ੍ੁੱ ਟ੍ ) 

 

Q26). ਨਕਸੇ ਫਾਈਲ ਨ ੰ   ਨਪ੍ਰੰ ਟ ਕਰਨ ਲਈ _________ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਕੀਜ  ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।(Ctrl+V/Ctrl+P) 

 
Q27) ਐਮ ਐਸ ਐਸਕੈਲ ਫਾਇਲ ਦਾ______________ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। (.xlsx /.jpg) 
 
Q28) ਐਮ ਐਸ ਪ੍ਾਵਰ ਪੁ੍ਆਇੰਟ ਫਾਇਲ ਦਾ___________ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । (.xlsx/.pptx) 
 
Q29) ______ਤੁਹਾਡ ੇਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਨਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ                                                            
(ਸਵੈ-ਪ੍ਰੇਰਣਾ/ਸਵੈ-ਿਲਪ੍ਨਾ ) 
Q30). ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ। .......... ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। (ਸਵੈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ /ਤਣਾਅ-ਮੁਿਤ ) 
ਉੱਤਰ (Answers):-  
Q1 Brosw 9 Anti-lock 

Braking system 

17 kMrt Aqy voltyj 25 ਇਨਪ੍ੁੱ ਟ੍ 

Q2 ieSwry nwl 10 Top dead 
center 

18 mweIkRomItr 26 Ctrl + P 

Q3 GrmI 11 Brake horse 
power 

19 ifp sit`k 27 .xlsx 

Q4 Pytrol 12 Revolution 
per minute 

20 kilrYNs  28 .pptx 

Q5 StIl 13 Compressed 
Natural gas 

21 ਸੰਚਾਰ 29 ਸਵੈ-ਪ੍ਰੇਰਣਾ 

Q6 krYNk SwPt 14 QrmOstyt 22 ਫੀਡਬੈਿ 30 ਤਣਾਅ-ਮੁਿਤ 

Q7 Bor 15 we?Bheb 23 Ctrl + V   

Q8 Tykoimtr 16 rgV 24 ਇਨਪ੍ੁੱ ਟ੍   



 
                                                           PART D 
ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ   {True or False}                                                              { ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ } 
 

Q1). bor ipstn dw ivAws hUMdw hY[ (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

 

Q2). I.H.P = B.H.P + F.H.P (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

 

Q3). bwks sYkSn cwsI dy Coty BwgW leI vrqy jWdy hn[ (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

 

Q4). ਨਚਸਲ ਕੰਧ ਨਵ~ਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

 

Q5). spwrk p~lg fIzl iejxW iv~c lgw huMdw hY [(ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

 

Q6) strok dy AwDwr qy ieMjx 2 qrHW dy huMdy hn[(ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

 

Q7) kwr dy iSSy AKbwr nwl swP krny cwhIdy hn[(ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

 

Q8) ABS bryk nwl vwhn sik`f nhI` huMdI[(shI/glq) 
 
Q9). iPaUl gyz ieMjx dw qwpmwn dsdI hY[(shI/glq) 
 
Q10) ieMjx dy sMlfr dy ivAws nMU strok ikhw jWdw hY[(shI/glq) 
 
Q11) fJziB o;kfJDe T{oik B{z mkYinkl T{oik ftZu bdldw hY [[(shI/glq) 
 
Q12)  kuilMg pRMbD ieMjx dI grmI nUM vDwaUdW hY[(shI/glq) 
 
Q13) fMpr ie~k KyqIbwVI vwlw vwhn hY[(shI/glq) 
 
Q14) eINDn splweI pRbMD iv`c iPaUl ieMjYktr l`gw huMdw hY[[(shI/glq) 
 
Q15) frwivMg lweIsMs bxwaux leI aumr 18 swl hoxI cwhIdI hY[(shI/glq) 
 
Q16) pRdUSn srtIPIkyt 3 mhIny leI bxdw hY[(shI/glq) 
 
Q17) vwhn dI rijstRySn AYzsIN iv`c huMdI hY[(shI/glq) 
 



Q18) Bwrq dI sB qoN ssqI kwr mrsIifz hY [(shI/glq) 
 
Q19) mltImItr krMt/voltyj mwpx leI vriqAw jWdw hY[[(shI/glq) 
 
Q20) cldy ieMjx dI gqI mwpx leI spIfomItr vrqoN kIqI jWdI hY[(shI/glq) 
 

Q21) ਐਮ ਐਸ ਐਸਕੈਲ ਫਾਇਲ ਦਾ .xlsx ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 
 
Q22) ਐਮ ਐਸ ਪ੍ਾਵਰ ਪੁ੍ਆਇੰਟ ਫਾਇਲ ਦਾ .pp ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 
 
Q23). ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਪ੍ਸ ਨਵੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ।(ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 
 
Q24). ਸੰਚਾਰ ਨਵੱਚ ਫੀਡਬੈਕ ਕੋਈ ਜਰ ਰੀ ਨਹੱਸਾ ਨਹੀਂ।(ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 
 
Q25). ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਣਾਅ-ਮੁਕਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।(ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 
 
Q26). ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਸਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸੈ਼ਲੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ।(ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 
 
Q27).ਇੱਕ ਨਸਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਨਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਨਮਲੇਗੀ।(ਸਹੀ 
/ਗ਼ਲਤ) 
Q28). ਸਵੈ-ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਨਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।(ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 
Q29). ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹ ਹੰੁਦ ੇਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁ਼ਰ  ਕਰਦ ੇ
ਹਨ।(ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 
 
Q30). ਇਸ਼ਾਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਹੱਸਾ ਹੈ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 
ਉੱਤਰ (Answers):-  
Q1 ਸਹੀ 9 ਗ਼ਲਤ 17 ਸਹੀ 25 ਸਹੀ 
Q2 ਸਹੀ 10 ਗ਼ਲਤ 18 ਗ਼ਲਤ 26 ਸਹੀ 
Q3 ਸਹੀ 11 ਸਹੀ 19 ਸਹੀ 27 ਗ਼ਲਤ 

Q4 ਸਹੀ 12 ਗ਼ਲਤ 20 ਗ਼ਲਤ 28 ਸਹੀ 
Q5 ਗ਼ਲਤ 13 ਗ਼ਲਤ 21 ਸਹੀ 29 ਸਹੀ 
Q6 ਸਹੀ 14 ਸਹੀ 22 ਗ਼ਲਤ 30 ਗ਼ਲਤ 

Q7 ਸਹੀ 15 ਸਹੀ 23 ਸਹੀ   

Q8 ਸਹੀ 16 ਗ਼ਲਤ 24 ਗ਼ਲਤ   



                                                            PART E 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇੱਿ ਜਾਂ ਦੋ ਲਾਇਨਾ ਵਵੱਚ ਵਦੱਤਾ ਜਾਵੇ                       {ਵਤੰਨ ਅੰਿਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ} 
Q1. strok kI huMdI hY? 

Q2.T.D.C Aqy B.D.C iv`c kI AMqr hY? 

Q3. ilaUbrIkySn isstm iks cIz nUM GtwaUdW hY? 

Q4.  stIirMg isstm dI kI vrqoN hY? 

Q5. AYltrnytr bYtrI nUM ikvyN cwrz krdw hY? 

Q6. kUlYNt dI bdlI ikvyN kIqI jWdI hY? 

Q7. hweIfRomItr(Hydrometer) kI kMm AwaudW hY? 

Q8. mltImItr kI-kI mwpx leI vrqIAw jWdw hY? 

Q9. vHIl bylYisMg mSIn kI kMm krdI hY? 

Q10. vwhn dI DuAweI ikvyN kIqI jWdI hY? 

Q11. eINDx vwly iPltr dI bdlI ikvyN kIqI jWdI hY? 

Q12. ABS brykNw dw kI Pwiedy hn? 

Q13. bYtrI dw mu`K kwrj kI hY? 

Q14. ivsQwr iv~c ilKo:- 

1) bor      2) strok      3)SkqI(Power) 

Q15.  itaUb Aqy itaUb vwLy twierW bwry d`so?     

Q16. AYltrnytr dy kI kI kMm hn? 

Q17. ie~k cMgy bryk isstm dIAW jrUrqW ilKo[ 

Q18 koeI iqMn tRYiPk icMnH bxwE:- 

Q19 spwrk p~lg kI kMm krdw hY? 

Q20 kilrYNs voilaUm kI huMdw hY? 

Q21 pYNcr hoeI itaUb dI murmMq ikvyN kIqI jWdI hY? 

Q22 kUilMg pRbMD ikvyN kMm krdw hY? 

Q23 sitirMg isstm dI murmMq ikvyN kIqI jWdI hY? 

Q24 Airbag auqy not ilKo[ 

Q25 pytrol Aqy fIzL iejMx iv~c AMqr d~so[ 



 

Q26). ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

Q27). ICT ਦਾ ਪ੍ ਰਾ ਨਾਮ ਨਲਖੋ। 

Q28). ਜ਼ੁਬਾਨੀ (ਮੌਨਖਕ) (Verbal Communication) ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ? 

Q29). ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਨਕਨਰਆ ਦੇ ਨਕਹੜੇ ਤੱਤ (elements of a communication cycle) ਹਨ, ਨਾਮ ਨਲਖੋ।    

Q30). ਫੀਡ ਬੈਕ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ? 

Q31). ਜ਼ੁਬਾਨੀ (ਮੌਨਖਕ )(Verbal Communication) ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਨਦਓ ? 

Q32).  ਫੀਡਬੈਕ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਦੋ ਮਹੱਤਤਾਵਾਂ ਨਲਖੋ ? 

Q33). ਤਣਾਅ (Stress) ਕੀ ਹੈ? 

Q34). ਸਵੈ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Self-management) ਤੋਂ ਨਕ ਭਾਵ ਹੈ। 

Q35).  ਤਣਾਅ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Stress management) ਤੁਹਾਡੀ ਨਕਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

Q36).  ਕੋਈ ਦੋ ਇਨਪੱੁ੍ਟ ਨਡਵਾਈਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਲਖੋ।  

Q37).  ਕੋਈ ਦੋ ਆਉਟਪੱੁ੍ਟ ਨਡਵਾਈਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਲਖੋ।   

Q38).  ਕੰਨਪ੍ਊਟਰ ਹਾਰਡ-ਵੇਅਰ (Hardware) ਤੋਂ ਨਕ ਭਾਵ ਹੈ।   

Q39). ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਚਾਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਕਹੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕੋਈ ਦੋ ਦੱਸੋ। 

Q40).  ਐਟਂਰ (ENTER) ਕੀਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? 

 

                                                               
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                  PART F  
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇੱਿ ਜਾਂ ਦ ੋਲਾਇਨਾ ਵਵੱਚ ਵਦੱਤਾ ਜਾਵੇ                                  {ਚਾਰ ਅੰਿਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ } 

Q1). ieMjx qyl Aqy qyl vwly iPltr dI bdlI ikvyN kIqI jWdI hY? 

Q2). AwtomobweIl sylsmYn duAwrw kI-kI ijMmyvwrIAW inBweIAW jWdIAW hn? 

Q3). ie`k cMgY bryk pRbMD dIAW kI-kI jrUrqW hn? 

Q4). ivsQwr iv`c ilKo:- 

       1.bor    2.strok   3)pwvr   4) kMprYSn rySo 

Q5). kuilMg pRMbD dy klpurjy ilKo? 

Q6). ieDNx splweI isstm dIAW iksmW bwry dso[ 

Q7). itaUb vwly twierW dy kI nukswn hn? 

Q8). itaUb lYs twierW dy kI Pwiedy hn?  

Q9). Awtomobwiel Kyqr ivc̀ nvIAW kWFw bwry d`so[ 

Q10). AYltrnytr kI-kI kMm krdw hY?  
Q11). kUlYNt dI bdlI ikvyN kIqI jWdI hY 
Q12). hweIfRomItr(Hydrometer) kI kMm AwaudW hY? 

Q13). vHIl bylYisMg mSIn kI kMm krdI hY? 

Q14). vwhn dI DuAweI ikvyN kIqI jWdI hY? 

Q15). eINDx vwly iPltr dI bdlI ikvyN kIqI jWdI hY? 

Q16).ABS brykNw dw kI Pwiedy hn? 

Q17). ilaUbrIkySn isstm dw mu~K audyS kI hY? 

Q18). stIirMg isstm dI kI vrqoN hY? 
Q19). vHIl AlwienmYNt mSIn kI kMm krdI hY? 
Q20). spIfomItr Aqy twiekomItr iv`c kI AMqr hY? 

Q21). spwrk p`lg kI kMm krdw hY? 

Q22). hyT ilKy qknIkI SbdwvlI nUM ic`qr sihq ivsQwr iv`c ilKo[ 

 1. TDC          2.BDC        3. Engine capacity       4.strok 

Q23). kuilMg pRbMD iv~c Awaux vwlIAW KrwbIAW ikhVIAW-2 hn? 



Q24). bYtrI dw mu`K kwrj kI hY? 

Q25). cwsI dw mu~K kwrj kI hY? 

Q26). ਕੰਨਪ੍ਊਟਰ ਸੌਫਟ-ਵੇਅਰ (Software) ਤੋਂ ਨਕ ਭਾਵ ਹੈ। 

Q27).  ਕੀ-ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਜ (Function Keys) ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। 

Q28).  ਨਕਸੇ ਫਾਇਲ ਨ ੰ  ਕਾਪ੍ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਹੜੀ ਸ਼ੋਰਟਕੱਟ ਕਮਾਂਡ (shortcut command) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ।   

Q29).  ਨਕਸੇ ਫਾਇਲ ਨ ੰ  ਪੇ੍ਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਹੜੀ ਸ਼ੋਰਟਕੱਟ ਕਮਾਂਡ (shortcut command) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ।    

Q30).  ਨੋਟਪੈ੍ਡ ਫਾਈਲ ਲਈ ਨਕਹੜਾ ਫਾਈਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ? 

Q31).  ਕੰਨਪ੍ਊਟਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਅੰਦਰ ਨੀ ਸਫਾਈ ਨਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? 

Q32).  ਨਟਕਾਊ (ਸਨਥਰ) ਨਵਕਾਸ (Sustainable Development) ਕੀ ਹੈ ?  

Q33).  ਸਨਥਰ ਨਵਕਾਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ? 

Q34). ਨਟਕਾਊ ਨਵਕਾਸ (Sustainable Development) ਨਵੱਚ ਸਾਡੀ ਭ ਨਮਕਾ ਹੈ ਦੋ ਲਾਇਨਾ ਨਵੱਚ ਦੱਸੋ। 

Q35).  ਕੰਨਪ੍ਊਟਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਕਉਂ ਜਰ ਰੀ ਹੈ। 

Q36).  ਉੱਦਮਤਾ (Entrepreneurship) ਕੀ ਹੈ ? 

Q37).  ਉੱਦਮਤਾ (Entrepreneurship) ਦੀ ਕੀ ਭ ਨਮਕਾ ਹੈ।  

Q38). ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਅੰਗ (Communication Parts) ਨਕਹੜ ੇਹਨ ? 

Q39). ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ (Disadvantages of Verbal Communication) ਕੀ ਹਨ ? 

Q40).ਜ਼ੁਬਾਨੀ (ਮੌਨਖਕ) ਸੰਚਾਰ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ ਨਕਹੜੀਆਂ ਨਕਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋ ਨਲਖੋ ?  

 

 

***** 


