
ਰਸ਼ਨ ਫੈਂਕ   (QUESTION BANK) NSQF 

ਜਭਾਤ(Class) : ਦੱਵੀਂ (10TH) 

ਟ੍ਰਡ(Trade) : ਖੇਤੀਫਾੜੀ (Agriculture) 

( ਵਵਰੱਖਣ ਭਯੱਥਾ ਵਾਰ  ਵਵਵਦਆਯਥੀਆਂ ਰਈ )      (For Differently abled students) 

 

 

 
PART A 

Multiple-Choice Question (MCQ) (1-30)                                                      { ਦ ਨੰਫਯਾਂ ਵਾਰ  ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਯ } 
 

1 ਵੰਚਾਈ ਤੋਂ ਕੀ ਬਾਵ ਸ? 

(a) ਾਣੀ ਦੇਣਾ                        (b)     ਯੇ ਕਯਨਾ 

(c) ਖਾਦ ਰਾਉਣਾ                      (d)   ਉਯਕਤ ਾਯੇ 

 

2) ਵਭਯਚ ਾਉਡਯ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਤੂੜਾਈ ਭ ਵਭਯਚ ਦਾ ਯੰਗ ਵਕਸ ਵਜਸਾ ਸੌਂਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ? 

           (a)ਵਯਾ                               (b)   ਰਾਰ   

           (c) ਦਲੇ (d)   ਉਯਕਤ ਾਯੇ 

                                
3) ਤੁਕਾ ਵੰਚਾਈ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਵਕਉ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਸ ? 

(a)ਾਣੀ ਦੀ ਫੱਚਤ ਕਯਨ ਰਈ      (b) ਖ ੱ ਰੇ ਾਣੀ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਰਈ 

(c)ਦਲੇ                             (d) ਉਯਕਤ ਾਯੇ 

 
    4)  ਵਿੜਕਾ ਵੰਚਾਈ ਨੰੂ ਸਯ ਕੀ ਵਕਸਾ ਜਾਦਾ ਸ? 

(a)ਤ ਕਾ ਸਿੰਚਾਈ                    (b) ਖਾਾ ਸਿੰਚਾਈ 

(c) ਪ ਆਯਾ ਸਿੰਚਾਈ                    (d) ਕਈ ਨਵੀ 

 
5)  ਨਦੀਨਾ ਤੋਂ ਕੀ ਬਾਵ ਸ? 

(a)ਅਣਚਾਵੇ ਦੇ                   (b)ਕਣਕ ਦ ੇਦੇ 

 (c)ਦੋਂਲੇ                                      (d)ਕਈ ਨਵੀਂ 

 
6)  ਸਾੜੀ ਯੁੱ ਤ ਦ ਦ ਦਾ ਨਾਭ ਦੱ? 

(a) ਲੱਡੀ ਦ ੱ ਧੀ                                (b)  ਵਯਨੀ ਖ ਯੀ 

 (c)ਫਾਥੂ                              (d)ਉਯਕਤ ਾਯੇ 

 
7) ਨਦੀਨਾ ਦਾ ਵਯਗੀਕਯਨ ਵਕਵ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਸ? 

(a)ਸਦੱਖ ਦ ੇਅਧਾਯ ਤ ੇ                        (b)ਜੀਲਨ ਕਾਰ ਦ ੇਅਧਾਯ ਤ ੇ



(c)ਸਕਭ ਦ ੇਅਧਾਯ ਤ ੇ             (d)ਉਯਕਤ ਾਯੇ 

 
 (8)ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਤੋਂ ਕੀ ਬਾਵ ਸ? 

(a)ਯਾਇਣਕ ਸਨਮਿੰਤਯਨ                (b)ਜੀਲ ਸਲਸਗਆਨ ਸਨਮਿੰਤਯਨ 

      (c)ਸਬਆਚਾਯਕ ਸਨਮਿੰਤਯਨ     (d)ਉਯਕਤ ਾਯੇ 
 

 (9)ਭਰਚ ਦ ਕੀ ਰਾਬ ਸਨ? 

(a)ਫੂਟੀ ਪ੍ਫਿੰਧਨ             (b)ਸਭੱਟੀ ਦਾ ਤਾਭਾਨ 

 (c)ਸਭੱਟੀ ਦੀ ਕਭੀ                (d)ਉਯਕਤ ਾਯੇ 
 

 (10)ਕੀਟ੍ ਕੰਟ੍ਯਰ ਤ ਕੀ ਬਾਵ ਸ? 

(a)ਨਦੀਨਾ ਦੀ ਯਕਥਾਭ              (b)ਕੀਟਾ ਦੀ ਯਕਥਾਭ 

 (c)ਦੋਂਲੇ                         (d)ਉਯਕਤ ਾਯੇ 
 

(11)ਅਗਤਯ ਝੁਰਭ ਯਗ ਦੁਆਯਾ ਵਕਸੜੀ ਸ਼ਫਜੀ ਦ ਪ੍ਬਾਵਵਤ ਸੁੰ ਦ ਸਨ? 

(a)ਫੈਂਗਣ                           (b)ਸਭਯਚ 

 (c)ਆਰੂ                           (d)ਉਯਕਤ ਾਯੇ 
 

(12) ਨੈਕ ਯਅਯ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਵਕਉ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਸ। 
(a)ਾਣੀ ਦੇਣ ਰਈ               (b)ਯੇਅਯ ਕਯਨ ਰਈ 

 (c)ਦਲੇ                           (d)ਕਈ ਨਵੀ 

 

(13) ਪਰ ਇਕੱਠੀ ਕਯਨ ਦੀ ਰਵਕਵਯਆ ਨੰੂ ਕੀ ਵਕਸਾ ਜਾਦਾ ਸ। 
(a)ਲਢਾਈ ਕਯਨਾ                (b)ਾਣੀ ਦੇਣਾ 

 (c)ਯੇਅ ਕਯਨਾ                (d)ਉਯਕਤ ਾਯੇ 
 

 (14) ਕਟ੍ਾਈ ਤ ਕੀ ਬਾਵ ਸ? 

(a)ਪਰ ਇਕੱਠੀ ਕਯਨਾ                    (b)ਕੀਟਨਾਲ਼ਕ 

 (c)ਉਰੀ ਨਾਲ਼ਕ                     (d)ਇਵ ਾਯੇ 
 

 (15) ਯੰਗ ਦ ਅਧਾਯ ਤ ਅਕਾਯ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਨੁਾਯ ਫਜੀਆ ਨੰੂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਯਨ ਨੰੂ ਕੀ ਵਕਸਾ ਜਾਦਾ ਸ? 

(a)ਸਿੰਚਾਈ                                  (b)ਦਯਜਾਫਿੰ ਦੀ 

 (c)ਦਲੇ                                        (d)ਕਈ ਨਵੀ। 
 



 

 (16) ਸਯੀ ਵਭਯਚ ਤੋਂ ਕੀ ਕੀ ਵਤਆਯ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਸ। 
(a)ਅਚਾਯ                     (b) 

 (c)ਚਟਨੀ                     (d)ਉਯਕਤ ਾਯੇ। 
 

 (17) ਕੂੜਾ ਕਯਕਟ੍ ਤੋਂ ਕੀ ਬਾਵ ਸ। 
(a)ਫੇਰੜਾ ਭਾਨ                (b)ਦਲਾਈਆ 

 (c)ਾਣੀ                            (d)ਸਿੰਚਾਈ। 
 

 (18) ਦਪਨਾਉਣ ਤ ਕੀ ਬਾਵ ਸ। 
(a)ਟਆ  ੱ ਟ ਕੇ ਉ ਸਲਚ ਕਈ ਚੀਜ ਦਫਾਉਣੀ (b)ਾਣੀ ਦੇਣਾ 

 (c)ਯੇਅ ਕਯਨਾ                                     (d)ਕਈ ਨਵੀ। 
 

 (19) ਖਤਯ ਤ ਕੀ ਬਾਵ ਸ। 
(a)ਜਸਖਭ                             (b)ਸਫਤਾ 

 (c)ਦਲੇ                                    (d)ਕਈ ਨਵੀ। 
 

 (20) ਕੁਦਯਤੀ ਖਤਯ ਵਕਸੜ ਵਕਸੜ ਸਨ। 
(a)ਬਾਯੀ ਫਾਸਯਲ਼                         (b)ਬੂਚਾਰ 

 (c) ਨਾਭੀ                                     (d)ਾਯੇ। 
 

(21) .ਇਸਨਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਵਕਸੜਾ ੰਚਾਯ ਰਵਕਵਯਆ ਚੱਕਯ (communication process cycle) ਵਵੱਚ ੰਚਾਯ ਦਾ ਤੱਤ    

(element) ਨਸੀਂ ਸ? 

(a) ਚੈਨਰ                                                           (b) ਰਾਤ ਕਯਨ ਲਾਰਾ 

(c) ਬੇਜਣ ਲਾਰਾ                                                     (d) ਭਾਂ 

(22). ਤੁੀਂ ਕੰਭ ਤੋਂ ਿੁੱ ਟ੍ੀ ਰਈ ਅਯਜੀ ਦਣੀ ਸ? ਤੁੀਂ ੰਚਾਯ ਦਾ ਵਕਸੜਾ ਤਯੀਕਾ ਵਯਤਗ? 

(a) ਈ-ਭੇਰ                                                          (b) ਟਯ 

(c) ਸਨਊਜ਼ਰੈਟਯ                                                     (d) ਫਰ ਗ 

(23) ਸਠਾਂ ਵਦੱਤ ਵਵੱਚੋਂ ਵਕਸੜਾ ਭਵਖਕ ੰਚਾਯ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਸਯਣ ਸ? 

(a) ਅਖਫਾਯਾਂ                                                                               (b) ਅੱਖਯ 

(c) ਫਨ ਕਾਰ                                                                                (d) ਈ-ਭੇਰ 



 
(24) ਤੁੀਂ ਵਕ ਚੀਜ ਦੀ ਕਾੀ ਕਯਨ ਰਈ ਵਕਸੜੀਆਂ ਕੀਜ ਵਯਤਦ ਸ? 

(a) Ctrl+x                                                     (b) Ctrl+c 

(c) Ctrl+z                                                     (d) Ctrl+y 

 
(25). ਭਵਖਕ ੰਚਾਯ ਰਈ ਾਨੰੂ ਵਕਸੜ ਸ਼ਫਦਾਂ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਕਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ? 

(a) ਿੰ ਖੇ ਸ਼ਫਦ                                                                      (b) ਧਾਯਨ 

(c) ਤਕਨੀਕੀ                                                                         (d) ਭ ਲ਼ਸਕਰ 
 
(26). ਅੀਂ ਈ-ਭਰਾਂ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਵਕਉਂ ਕਯਦ ਸਾਂ? 
(a) ਟਯੇਜ ਰਈ                                                                                (b) ਦਤਾਲੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਾਈਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਾਂਝਾ ਕਯਨ ਰਈ। 

(c) ਯੀਅਰ-ਟਾਈਭ ਸਲੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਰ ਗੱਰ ਕਯਨਾ।                           (d) ਕਈ ਲੀ ਨਵੀਂ 
 
(27). ਇਸਨਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਵਕਸੜਾ ਇੱਕ ਕਾਯਾਤਭਕ (ਚੰਗਾ) ਵਚਸਯ ਦਾ ਰਗਟ੍ਾਵਾ ਸ? 

(a) ਸਧਆਨ ਕੇਂਦਸਯਤ ਕਯਦੇ ਵ ਝ ਕਣਾ                                              (b) ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਿੰਯਕ ਫਣਾਈ ਯੱਖਣਾ 
(c) ਰਗਾਤਾਯ ਭ ਕਯਾਉਣਾ                                              (d) ਆਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂਿੰ  ਘ ਭਾਉਣਾ 
 
(28). ਇੱਕ ਪਾਈਰ ਨੰੂ ਟ੍ ਕਯਨ ਰਈ ਸਠਾਂ ਵਦੱਤੀਆਂ  ਸ਼ਾਯਟ੍ਕੱਟ੍ ਕੀਜ ਵਵੱਚੋਂ ਵਕਸੜੀ ਇੱਕ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ? 
(a) Ctrl + c                                                                                         (b) Ctrl + p 
(c) Ctrl + v                                                                                         (d) Ctrl + x 
 

(29). ਕੀ ਸੁੰ ਦਾ ਸ ਜਕਯ ਤੁੀਂ ਵਕ ਵਡਵਾਈ ਨੰੂ 100% ਚਾਯਜ ਕੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਵੀ ਰੱਗ ਇਨ ਿੱਡ ਵਦੰਦ ਸ? 

(a) ਇਵ ਟ ੱ ਟ ਕਦਾ ਵੈ।                                                 (b) ਇਵ ਕਿੰਭ ਕਯਨਾ ਫਿੰਦ ਕਯ ਕਦਾ ਵੈ। 

(c) ਇਵ ਸਜ਼ਆਦਾ ਗਯਭ ਵ ਕਦਾ ਵੈ।                                  (d) ਡੇਟਾ ਖਯਾਫ ਵ ਕਦਾ ਵੈ। 

(30). ਊਯਜਾ ਦ ਸਠਰ  ਯਤਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਵਕਸੜਾ ਇੱਕ ਨਵਵਆਉਣਮਗ ਯਤ (renewable source) ਤੋਂ ਸ? 

(a) ੂਯਜੀ ਊਯਜਾ                                                        (b) ਰੱਕੜ 

(c) ਕਰਾ                                                                  (d) ੈਟਯਰ 

 
 
 
 
 
 
 



 
ਉੱਤਯ (Answers) Multiple-Choice Question (MCQ) (1-30)  

Q1 (a) ਾਣੀ ਦੇਣਾ                                                                                    Q9 
(d)ਉਯਕਤ ਾਯੇ 
 

Q17 (a)ਫੇਰੜਾ ਭਾਨ 
 

Q25 (b) ਧਾਯਨ 

Q2 (b) ਰਾਰ 
 

Q10 (c) ਕੀਟਾ  ਦੀ ਯਕਥਾਭ 
 

Q18 (a)ਟਆ  ੱ ਟ ਕੇ 
ਉ ਸਲਚ ਕਈ ਚੀਜ 
ਦਫਾਉਣੀ 
 

Q26 (b) ਦਤਾਲੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ 

ਪਾਈਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਾਂਝਾ ਕਯਨ 

ਰਈ। 

Q3 (a)ਾਣੀ ਦੀ ਫੱਚਤ 
ਕਯਨ ਰਈ 

 

Q11 
(d)ਉਯਕਤ ਾਯੇ 
 

Q19 (c)ਦਲੇ 
 

Q27 (b) ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਿੰ ਯਕ ਫਣਾਈ 

ਯੱਖਣਾ 

Q4 (c) PuAwrw ਸਿੰਚਾਈ 
 

Q12 (b)ਯੇਅਯ ਕਯਨ 
ਰਈ 
 

Q20 (d)ਾਯੇ 
 

Q28 (c) Ctrl + v                                                                            

Q5 (a)ਅਣਚਾਵੇ ਦੇ 
 

Q13 (a)ਲਢਾਈ ਕਯਨਾ 
 

Q21 (d) ਭਾਂ Q29 (c) ਇਵ ਸਜ਼ਆਦਾ ਗਯਭ ਵ 
ਕਦਾ ਵੈ।                                   

Q6 (d)ਉਯਕਤ ਾਯੇ 
 

Q14 (a)ਪਰ ਇਕੱਠੀ ਕਯਨਾ 
                                  

Q22 (a) ਈ-ਭੇਰ                                                           Q30 (a) ੂਯਜੀ ਊਯਜਾ                          

Q7 
(d)ਉਯਕਤ ਾਯੇ 
 

Q15 (b)ਦਯਜਾਫਿੰ ਦੀ 
 

Q23 (c) ਫਨ ਕਾਰ                                                                                   

Q8 
(d)ਉਯਕਤ ਾਯੇ 
 

Q16 
(d)ਉਯਕਤ ਾਯੇ 
 

Q24 (b) Ctrl+c   

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

PART B 
Match the following /  ਸਭਰਾਨ  ਕਯ।                                                   { ਦ ਨੰਫਯਾਂ ਵਾਰ  ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਯ } 
          ਕਾਰਭ A                                                                              ਕਾਰਭ B 

    1     isMcweI       (A) buMd buMd krky pwxI jVw iv`c pwauxw  

2 qupkw isMcweI                  (B) ndIAw, nihrw 
3 iCVkwA                        (C) Kyqw nUM pwxI dwxw 
4 isMcweI dw sroq                 (D) PuAwrw isMcweI 

 

ਉੱਤਯ (Answers):-  
1 (C) 2 (A) 3 (D) 4 (B)   
 

ਕਾਰਭ A                                                                              ਕਾਰਭ B 

5 hwVI dy ndIn                                 (A) K`bl Gwh 
6 swauxI dy ndIn                               (B) bwQU 
7 slwnw ndIn                                  (C)  qWdlw 
8 ndInW dI rokQwm                              (D) ndInwSk 
 

ਉੱਤਯ (Answers):-  
5 (B)  6 (C) 7 (A) 8 (D) 
  
 

 ਕਾਰਭ A                                                                              ਕਾਰਭ B 

9   kIt kMtrol                                   (A) hrw rMg 
10 Juls rog                                     (B) lwl rMg 
11 ijAwdw jihr                                 (C) p`iqAw au`qy BUry rMg 
12 DImW jihr                     (D) kItnwSk 

 

ਉੱਤਯ (Answers):-  
9 (D)  10 (E) 11 (B) 12 (A) 

 
 

ਕਾਰਭ A                                                                              ਕਾਰਭ B 

13 vFweI                                  (A)  drjwbMdI 
14 pwaufr leI imrc dw rMg               (B)  jnvrI-mwrc, mwrc-meI 
15 gryifMg                                 (C)  Psl iek`TI krnw 
16 AwlU vFweI dw smW                     (D)   lwl 
 

ਉੱਤਯ (Answers):-  
13 (C)  14 (D) 15 (A) 16 (B) 
 
 
 



 

          ਕਾਰਭ A                                                                              ਕਾਰਭ B 

 

17 dPnwaxw (A) dbwauxw 

18 Krwb AwlU (B) Bucwl 

19 First Aid  (C) pSU PIf 
20 kudrqI Kqrw (D) muFlI shwieqw 
 
ਉੱਤਯ (Answers):-  
17 (A)  18 (C) 19 (D) 20 (B) 
 
 
 

ਕਾਰਭ A                                                                                             ਕਾਰਭ B 

21    Ctrl + c                                                                                      (A) ੇਟ 

22     Ctrl + p                                                                                              (B) ਕਾੀ 
23     Ctrl + v                                                                                               (C) ਸਰਿੰ ਟ 

24     Ctrl + x                                                                                               (D) ਕੱਟ 

25    Ctrl + z                                                                                                (E ) ਯੀਡ    
 

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

 

 

 

ਕਾਰਭ A                                                                                                         ਕਾਰਭ B 

26 ਪਟ ਲੇਅਯ                                                                  (A)   ਕੀ ਫਯਡ 

27  ਵਾਯਡ ਲੇਅਯ                                                                                            (B)   ਜ਼ ਫਾਨੀ /ਗੈਯ ਜ਼ ਫਾਨੀ 
28  ਕੀਜ (KEYS)                                                                                          (C)    ਾਲਯ  ਆਇਿੰਟ 

29  ਿੰਚਾਯ                                                                                                      (D)      CPU 

30  PPT                                                                                                        (E )    MS  ਕਰ   
 

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

 

 
 
 



 
 
 

 
PART C 

Fill in the blanks / ਖਾਰੀ ਥਾਂਲਾਂ ਬਯ                                        { ਦ ਨੰਫਯਾਂ ਵਾਰ  ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਯ } 
 

1 ਤ ਕਾ ਰਣਾਰੀ ਸਲੱਚ ਾਣੀ--------ਕਯਕੇ ਦੇ ਦੀਆ ਜੜਹਾਂ ਨੇੜੇ ਸਡਗਦਾ ਵੈ(ਤੁਕਾ-ਤੁਕਾ,ਪੁਸਾਯਾ) 
2 ਟਭਾਟਯ ਨੂਿੰ  ਸਵਰਾ ਾਣੀ ਖੇਤ ਸਲਚ ਰਗਾਉਣ ਤ --------ਫਾਅਦ ਰਗਾਉਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵੈ।(ਤੁਯੰਤ, ਦ ਭਸੀਨੇ ਫਾਅਦ) 
3 ਫਣਾਉਟੀ ਤਯੀਕੇ ਦ ਆਯਾ ਾਣੀ ਖੇਤਾ ਸਲਚ ਰਗਾਉਣ ਨੂਿੰ  -----ਕਵੀਦੇ ਵਨ।(ਵੰਚਾਈ,ਯਅ) 
4 ਸਲ਼ਭਰਾ ਸਭਯਚ ਫੀਜਣ ਤ---------ਫਾਅਦ ਸਿੰਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਵੈ।(ਦ ਭਸੀਨੇ ਫਾਅਦ,ਤੁਯੰਤ) 
5 ਅਣਚਾਵੇ ਸਦਆ ਨੂਿੰ ------ਕਸਵਦੇ ਵਨ। (ਪਰ,ਨਦੀਨ) 
6 ਨਦੀਨਾ ਨੂਿੰ  ਭਾਯਨ ਰਈ----ਲਯਸਤਆ ਜਾਦਾ ਵੈ (ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ, ਉਰੀਨਾਸ਼ਕ) 
7 ਫਾਥੂ-----ਯ ੱ ਤ ਦਾ ਨਦੀਨ ਵੈ (ਸਾੜੀ,ਾਉਣੀ) 
8 ਭਰਸਚਿੰਗ ਨਦੀਨਾ ਦੀ -----ਰਈ ਲਯਤੀ ਜਾਦੀ ਵੈ (ਯਕਥਾਭ,ਉਜ) 
9 ਫਜੀਆਂ ਦ ੇਫਾਗ ਸਲਚ --------ਸਗਰੀ ਵਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਜਾਦੀ ਵੈ (ਵਭਟ੍ੀ , ੱਤ) 

10 ਸਦਆ ਦ ੇਲਾਧੇ ਰਈ ਧ ੱ  ਦੀ ਜਯੂਯਤ -------ਵੈ  (ਸੁੰ ਦੀ,ਨਸੀ ਸੁੰ ਦੀ) 
11 ਗੇ ਭਰੇਡ ਇਕ---------------ਵੈ (ਵਫਭਾਯੀ,ਵੰਚਾਈ) 
12 ਕੀਟਨਾਲ਼ਕ ਦਾ ਇਤੇਭਾਰ---------ਭਾਯਨ ਰਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੈ। (ਕੀੜ,ਦਯੱਖਤ) 
13 -----------ਖੇਤ ਸਲੱਚ ੱਕੀ ਪਰ ਇੱਕਠੀ ਕਯਨ ਦੀ ਰਸਕਯੀਆ ਵੈ।  (ਵਢਾਈ,ਵੰਚਾਈ) 
14 ਜੇਕਯ ਭਾਯਕੀਟ ਸਲੱਚ ਸਕੇ ਫਜੀ ਦੀ ਭਿੰਗ ਲਧ ਜਾਲੇ ਤਾਂ ਉ ਦੀ ਕੀਭਤ-------ਸਭਰਦੀ ਵੈ  । (ਵਜਆਦਾ,ਘੱਟ੍) 
15 ਰੱਕੜੀ ਦੇ ਫਕਸਆ ਦੀ ਲਯਤੌਂ-------ਰਈ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਵੈ। (ਵਕੰਗ,ਕੀਟ੍ਨਾਸ਼ਕ) 
16 ਭਾਯਕੀਟ ਸਲੱਚ ਫਜ਼ੀਆ ਦੀ ਸਲਕਯੀ---------ਰਕਾਯ ਨਾਰ ਵ ਿੰ ਦੀ ਵੈ।  (ਵਤੰਨ,ਦ) 
17 ਕੀਟਨਾਲ਼ਕ ਦੇ ਰੇਫਰ ਨੂਿੰ ---------ਕਯਦੇ ਭੇ ਸਧਆਨ ਨਾਰ ੜਰਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵੈ। (ਇਤਭਾਰ,ਵਨ) 
18 -------ਉਵ ਦਾਯਥ ਵੈ ਜ ਭ ੱ ਢਰੀ ਲਯਤੌਂ ਤੌਂ ਫਾਅਦ  ਸਟਆ ਜਾਦਾ ਵੈ।  (ਕੂੜਾ,ਯਾਸ਼ਣ) 
19 ਸਫਜਰੀ ਦੇ ਕਯਣ ਅਤੇ ਨਿੰ ਗੀਆ ਤਾਯਾਂ ਨੂਿੰ  ਾਣੀ ਜਾਂ ਅੱਗ ਤੌਂ-------ਦੱ। (ਦੂਯ,ਨੇੜ) 
20 ਬ ਚਾਰ ਇਕ --------ਖਤਯੇ ਦੀ ਦਾਵਯਣ ਵੈ। (ਕੁਦਯਤੀ,ਭਕਨੀਕਰ ਖਤਯ) 

    21       ਫਰਣਾ____________ ਦਾ ਬ ਤੋਂ ਰਬਾਲਲ਼ਾਰੀ ਆਭ ਢਿੰਗ ਵੈ। (ਰਫੰਧ / ੰਚਾਯ ) 
    22      ਿੰਚਾਯ ਚੱਕਯ ਦਾ ______________ ਅਿੰ ਸਤਭ  ੜਾਅ ਵੈ। (ੈਂਡਯ / ਪੀਡਫਕ ) 
    23      ਇੱਕ ਪਾਈਰ ਨੂਿੰ  ੇਟ ਕਯਨ ਰਈ _________ ਸ਼ਾਯਟਕੱਟ ਕੀਜ  ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੈ।( Ctrl + P / Ctrl + V ) 
    24      ਭਾਊ ਇੱਕ ______________ ਉਕਯਨ ਵੈ। (ਇਨੁੱ ਟ੍ / ਆਊਟ੍ੱੁਟ੍ ) 
    25      ਕੀ-ਫਯਡ  ਇੱਕ _________________ਇਨ ੱ ਟ ਉਕਯਨ ਵੈ। (ਇਨੁੱ ਟ੍/ਆਊਟ੍ੱੁਟ੍ ) 
    26      ਸਕੇ ਪਾਈਰ ਨੂਿੰ   ਸਰਿੰ ਟ ਕਯਨ ਰਈ _________ ਸ਼ਾਯਟਕੱਟ ਕੀਜ  ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੈ।( Ctrl + V /Ctrl + P ) 
    27      ਭ  ਕੈਰ ਪਾਇਰ ਦਾ______________ਕਟੈਂਸ਼ਨ ਵ ਿੰ ਦਾ ਵੈ। (.xlsx /.jpg) 

    28     ਭ  ਾਲਯ  ਆਇਿੰਟ ਪਾਇਰ ਦਾ___________ ਕਟੈਂਸ਼ਨ ਵ ਿੰ ਦਾ ਵੈ । (.xlsx/.pptx) 

    29       ________ਤ ਵਾਡੇ ਅਿੰਦਯਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੈ ਜ ਤ ਵਾਨੂਿੰ  ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਯਨ ਰਈ ਰੇਸਯਤ ਕਯਦੀ ਵੈ।(ਵ-ਰਯਣਾ/ਵ-ਕਰਨਾ )              

   30        ਵੀ ਭਾਂ ਰਫਿੰ ਧਨ ਬ ਤੋਂ ਰਬਾਲਸ਼ਾਰੀ। .................. ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਲੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੈ। (ਵ ਰਫੰਧਨ /ਤਣਾਅ-ਭੁਕਤ ) 



 
 
ਉੱਤਯ (Answers):-  
Q1 ਤੁਕਾ-ਤੁਕਾ 9 ਵਭਟ੍ੀ 17 ਇਤਭਾਰ 25 ਇਨੁੱ ਟ੍ 

Q2 ਤੁਯੰਤ 10 ਸੁੰ ਦੀ 18 ਕੂੜਾ 26 Ctrl + P 

Q3 ਵੰਚਾਈ 11 ਵਫਭਾਯੀ 19 ਦੂਯ 27 .xlsx 

Q4 ਤੁਯੰਤ 12 ਕੀੜ 20 ਕੁਦਯਤੀ 28 .pptx 

Q5 ਨਦੀਨ  13 ਵਢਾਈ 21 ੰਚਾਯ 29 ਵ-ਰਯਣਾ 
Q6 ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ 14 ਵਜਆਦਾ 22 ਪੀਡਫਕ 30 ਤਣਾਅ-ਭੁਕਤ 

Q7 ਸਾੜੀ 15 ਵਕੰਗ 23 Ctrl + V   

Q8 ਯਕਥਾਭ 16 ਵਤੰਨ 24 ਇਨੁੱ ਟ੍   

 

 

 
                                     PART D 
ਸੀ  /ਗ਼ਰਤ    {True or False}                                                  { ਦ ਨੰਫਯਾਂ ਵਾਰ  ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਯ } 

 
1) ਤ ਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਦ ਆਯਾ ਾਣੀ ਦੀ ਫੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਦੀ ਵੈ।(ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 

2) ਪ ਵਾਯਾ ਸਿੰਚਾਈ ਆਧ ਸਨਕ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਤਯੀਕਾ ਵੈ (ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 

3) ਾਣੀ ਰਗਾਣ ਦੀ ਰਸਕਯੀਆ ਨੂਿੰ  ਸਿੰਚਾਈ ਨਵੀ ਕਸਵਿੰਦੇ। (ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 

4) ਫੈਂਗਣ ਦੀ ਨੀਯੀ ਖੇਤ ਸਲਚ ਰਾਣ ਤੌਂ ਤ ਯਂਤ ਫਾਅਦ ਸਿੰਚਾਈ ਨਵੀ ਕਯਨੀ ਚਾਵੀਦੀ। (ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 

5) ਜਿੰਗਰੀ ਚਰਾਈ ਵਾੜੀ ਯ ੱ ਤਾਂ ਦਾ ਨਦੀਨ ਵੈ। (ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 

6) ਜਿੰਗਰੀ ਾਰਕ ਰਾਨਾ ਨਦੀਨ ਦੀ ਸਕਭ ਵੈ।(ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 

7) ਵੱਥਾਂ ਦ ਆਯਾ ਨਦੀਨ ਨਵੀ ਕੱਡੇ ਜਾਂ ਕਦੇ।(ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 

8) ਅਣਚਾਵੇ ਸਦਆਂ ਨੂਿੰ  ਵਟਾਣ ਦੀ ਰਸਕਯੀਆ ਨੂਿੰ  ਲੀਸਡਿੰਗ ਆਖਦੇ ਵਨ।(ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 

9) ਕੀਟਨਲ਼ਕ ਦੀ ਲਯਤੌਂ ਕੀੜੇ ਭਾਯਨ ਰਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੈ।(ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 

10)  ਸਫਭਾਯੀਆਂ ਦੀ ਾਛਣ ਕਯਨ ਤੌਂ ਫਾਅਦ ਵੀ ਦਲਾਈ ਦਾ ਸਛੜਕਾਅ ਕਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵੈ।(ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 

11)  ਲ਼ੇਟਯੀਆਂ ਇਕ ਸਫਭਾਯੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੈ।(ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 

12)  ਕੀਟਨਲ਼ਕ ਦੀ ਲਯਤੌਂ ਕਯਦੇ ਭੇ ਾਨੂਿੰ  ਕਈ ਾਲਧਾਨੀ ਲਯਤਣ ਦੀ ਜਯੂਯਤ ਨਵੀ।(ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 

13) ਲਢਾਈ ਖੇਤ ਸਲੱਚ ੱਕੀ ਪਰ ਇਕੱਠੀ ਕਯਨ ਦੀ ਰਸਕਸਯਆ ਵੈ।(ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 

14) ਦਾਤਯੀ ਲਢਾਈ ਕਯਨ ਲਾਰਾ ਿੰਦ ਨਵੀ ਵੈ।(ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 

15) ਤ ੜਾਈ ਤੌਂ ਫਾਅਦ ਸਜਆਦਾ ਾਂਬ ਿੰਬਾਰ ਦੀ ਰ ੜ ਨਵੀ।(ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 



16) ਫੈਗਣ ਦੀ ਦਯਜਾਫਿੰ ਦੀ ਯਿੰਗ ਅਤੇ ਲਜ਼ਨ ਅਨ ਾਯ ਵ ਿੰ ਦੀ ਵੈ।(ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 

17) ਕਿੰਭ ਕਯਦੇ ਭੇ  ੱ ਯਸਖਆ ਾਅ ਦੀ ਲਯਤੌਂ ਨਾਂ ਕਯ।(ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 

18) ਕਿੰਟ ਖਾਦ ਫਣਾਣ ਰਈ ਕੂੜੇ ਦੀ ਲਜ਼ਨ ਅਨ ਾਯ ਵ ਿੰ ਦੀ ਵੈ।(ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 

19) ਖਯਾਫ ਆਮੂ ਯਾਲ਼ਨ ਦੀ ੂਯਤੀ ਕਯਨ ਰਈ ਢ ਕਦੇ ਵਨ।(ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 

20) ਯਸਵਿੰਦ ਖੂਿੰ ਵਦ ਨੂਿੰ  ਕੂੜਾ ਸਕਵਾ ਜਾਦਾ ਵੈ।(ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 

21) ਐਭ ਐ ਐਕਰ ਪਾਇਰ ਦਾ .xlsx ਐਕਟ੍ੈਂਸ਼ਨ ਸੁੰ ਦਾ ਸ । (ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 

22) ਐਭ ਐ ਾਵਯ ੁਆਇੰਟ੍ ਪਾਇਰ ਦਾ .pp ਐਕਟ੍ੈਂਸ਼ਨ ਸੁੰ ਦਾ ਸ । (ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 

23) ਿੰਚਾਯ ਤੋਂ ਬਾਲ ਆ ਸਲੱਚ ਗੱਰਫਾਤ ਕਯਨਾ।(ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 

24) ਿੰਚਾਯ ਸਲੱਚ ਪੀਡਫੈਕ ਕਈ ਜਯੂਯੀ ਸਵੱਾ ਨਵੀਂ।(ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 

25) ਵੀ ਭਾਂ ਰਫਿੰ ਧਨ ਬ ਤੋਂ ਰਬਾਲਸ਼ਾਰੀ ਤਣਾਅ-ਭ ਕਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਲੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੈ।(ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 

26) ਸਲਸਦਆਯਥੀਆਂ ਰਈ ਸਵਤਭਿੰਦ ਜੀਲਨ ਸੈ਼ਰੀ ਜ਼ਯੂਯੀ ਵੈ।(ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 

27) ਇੱਕ ਸਵਤਭਿੰਦ ਖ ਯਾਕ ਰੈਣ ਨਾਰ ਤ ਵਾਨੂਿੰ  ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਸਲੱਚ ਕਈ ਲੀ ਭਦਦ ਨਵੀਂ ਸਭਰੇਗੀ।(ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 

28) ਲੈ-ਰੇਯਣਾ ਤ ਵਾਡੇ ਅਿੰਦਯਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੈ ਜ ਤ ਵਾਨੂਿੰ  ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਯਨ ਰਈ ਰੇਸਯਤ ਕਯਦੀ ਵੈ।(ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 

29) ਲੈ-ਯ ਜ਼ਗਾਯ ਲਾਰੇ ਰਕ ਉਵ ਵ ਿੰ ਦੇ ਵਨ ਜ ਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੜਾਂ ਨੂਿੰ  ੂਯਾ ਕਯਨ ਰਈ ਕਾਯਫਾਯ ਸ਼ ਯੂ ਕਯਦੇ ਵਨ।(ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 

30) ਇਲ਼ਾਯੇ ਜ਼ ਫਾਨੀ ਿੰਚਾਯ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵੱਾ ਵੈ। (ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 

 
 

ਉੱਤਯ (Answers):-  
Q1 ਸੀ 9 ਸੀ 17 ਗ਼ਰਤ 25 ਸੀ 
Q2 ਸੀ 10 ਸੀ 18 ਗ਼ਰਤ 26 ਸੀ 
Q3 ਗ਼ਰਤ 11 ਸੀ 19 ਸੀ 27 ਗ਼ਰਤ 

Q4 ਗ਼ਰਤ 12 ਗ਼ਰਤ 20 ਸੀ 28 ਸੀ 
Q5 ਗ਼ਰਤ 13 ਸੀ 21 ਸੀ 29 ਸੀ 
Q6 ਸੀ 14 ਗ਼ਰਤ 22 ਗ਼ਰਤ 30 ਗ਼ਰਤ 

Q7 ਗ਼ਰਤ 15 ਗ਼ਰਤ 23 ਸੀ   

Q8 ਸੀ 16 ਸੀ 24 ਗ਼ਰਤ   

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

PART E 
ਰਸ਼ਨ  ਦਾ ਉੱਤਯ  ਇੱਕ ਜਾਂ ਦ ਰਾਇਨਾ  ਵਵੱਚ ਵਦੱਤਾ ਜਾਵ           {ਵਤੰਨ ਅੰਕਾਂ ਵਾਰ  ਰਸ਼ਨ  ਉੱਤਯ } 

 
1. ਸਿੰਚਾਈ ਤੋਂ ਕੀ ਬਾਲ ਵੈ? 

2. ਤ ਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਤੋਂ ਕੀ ਬਾਲ ਵੈ? 

3. ਆਧ ਸਨਕ ਸਿੰਚਾਈ ਤੋਂ ਕੀ ਬਾਲ ਵੈ? 

4. ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਸਕਵੜੇ-ਸਕਵੜੇ ਯਤ ਵਨ? 

5. ਵੜਹ ਸਿੰਚਾਈ ਤੋਂ ਕੀ ਬਾਲ ਵੈ? 

6. ਨਦੀਨਾ ਤੋਂ ਕੀ ਬਾਲ ਵੈ? 

7. ਸਕੇ ਦ ਨਦੀਨਾ ਦੇ ਨਾਭ ਦੱ 
8. ਵਾੜਹੀ ਯ ੱ ਤ ਦੇ ਨਦੀਨਾ ਦੇ ਨਾਭ ਦੱ? 

9. ਕੀਟਨਾਲ਼ਕ ਤੋਂ ਕੀ ਬਾਲ ਵੈ? 

10. ਨਦੀਨ ਦੇ ਕਈ ਦ ਰਾਬ ਦੱ? 

11. ਨਦੀਨਨਾਲ਼ਕ ਤ ਕੀ ਬਾਲ ਵੈ? 

12. ਜੀਲ-ਸਲਸਗਆਸਨਕ ਸਨਮਿੰਤਯਣ ਦੇ ਕਈ ਦ ਪਾਇਦੇ ਦੱ? 

13. ਫੈਂਗਣ ਦੀਆ ਕਈ ਦ ਸਫਭਾਯੀਆ ਦੇ ਨਾਭ ਦੱ? 

14. ਕੀਟਨਾਲ਼ਕਾ ਦਾ ਇਤੇਭਾਰ ਕਯਦੇ ਭੇਂ ਲਯਤੀਆ ਜਾਣ ਲਾਰੀਆ ਕਈ ਦ ਾਲਧਾਨੀਆ ਦੱ? 

15. ਸਕੇ ਕੀਟਨਾਲ਼ਕ ਉੱਯ ਰਾਰ ਯਿੰਗ ਦਾ ਸਨਲ਼ਾਨ ਵਲੇ ਤਾਂ ਉ ਦਾ ਕੀ ਭਤਰਫ ਵੈ? 

16. ਲਢਾਈ ਤ ਕੀ ਬਾਲ ਵੈ? 

17. ਸਕੇ ਇਕ ਲਢਾਈ ਦੇ ਭਕੈਨੀਕਰ ਤਯੀਕੇ ਫਾਯੇ ਦੱ? 

18. ਕਈ ਦ ਲਢਾਈ ਦੇ ਤਯੀਕੇ ਦੱ? 

19. ਸਭਯਚਾ ਦੀ ਤ ੜਾਈ ਸਕਵੜੇ ਭੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੈ? 

20. ਲਢਾਈ ਭੇ ਲਯਤੇ ਜਾਣ ਲਾਰੇ ਸਕੇ ਦ ਉਕਯਣਾ ਦੇ ਨਾਭ ਦੱ? 

21. ਖਤਯੇ ਤੋਂ ਕੀ ਬਾਲ ਵੈ? 

22. ਕ ਦਯਤੀ ਖਤਯੇ ਸਲੱਚ ਸਕਵੜੀਆ-ਸਕਵੜੀਆ ਦ ਯਘਟਨਾਲਾਂ ਲ਼ਾਸਭਰ ਵੈ ਸਕੇ ਦ ਦ ਯਘਟਨਾਲਾਂ ਦਾ ਨਾਭ ਦੱ? 

23. ਜਖਭ ਤ ਕੀ ਬਾਲ ਵੈ? 

24. ਲ਼ੂ ਪੀਡ ਤੋਂ ਕੀ ਬਾਲ ਵੈ? 

25. ਸਲਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਬਾਲ ਵੈ?  

26. ਿੰਚਾਯ ਤੋਂ ਕੀ ਬਾਲ ਵੈ? 

27.  ICT ਦਾ ੂਯਾ ਨਾਭ ਸਰਖ। 
28.  ਜ਼ ਫਾਨੀ (ਭਸਖਕ) (Verbal Communication) ਿੰਚਾਯ ਤੋਂ ਕੀ ਬਾਲ ਵੈ ? 



29.  ਿੰਚਾਯ ਰਸਕਸਯਆ ਦ ੇਸਕਵੜੇ ਤੱਤ (elements of a communication cycle) ਵਨ, ਨਾਭ ਸਰਖ।    

30.  ਪੀਡ ਫੈਕ ਤੋਂ ਕੀ ਬਾਲ ਵੈ ? 

31.  ਜ਼ ਫਾਨੀ (ਭਸਖਕ )(Verbal Communication) ਿੰਚਾਯ ਦੀ ਕਈ ਇੱਕ ਉਦਾਵਯਨ ਸਦ ? 

32.  ਪੀਡਫੈਕ ਦੀਆਂ ਕਈ ਦ ਭਵੱਤਤਾਲਾਂ ਸਰਖ ? 

33.  ਤਣਾਅ (Stress) ਕੀ ਵੈ? 

34.  ਲੈ-ਰਫਿੰ ਧਨ (Self-management) ਤੋਂ ਸਕ ਬਾਲ ਵੈ। 

35.   ਤਣਾਅ ਰਫਿੰ ਧਨ (Stress management) ਤ ਵਾਡੀ ਸਕਲੇਂ ਭਦਦ ਕਯਦਾ ਵੈ। 

36.   ਕਈ ਦ ਇਨ ੱ ਟ ਸਡਲਾਈ ਦ ੇਨਾਭ ਸਰਖ।  

37.   ਕਈ ਦ ਆਉਟ ੱ ਟ ਸਡਲਾਈ ਦ ੇਨਾਭ ਸਰਖ।   

38.  ਕਿੰ ਸਊਟਯ ਵਾਯਡ-ਲੇਅਯ (Hardware) ਤੋਂ ਸਕ ਬਾਲ ਵੈ।   

39. ਰਬਾਲਸ਼ਾਰੀ ਿੰਚਾਯ ਯ ਕਾਲਟਾਂ ਸਕਵੜੀਆਂ ਵ ਕਦੀਆਂ ਵਨ ਕਈ ਦ ਦੱ। 

40.  ਟਂਯ (ENTER) ਕੀਜ ਦਾ ਕਿੰਭ ਕੀ ਵੈ? 

 
                                                  
                                                                   PART F  

 ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਯ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦ ਰਾਇਨਾ ਵਵੱਚ ਵਦੱਤਾ ਜਾਵ                                 { ਚਾਯ ਅੰਕਾਂ ਵਾਰ  ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਯ } 

 
1) ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਯਲਾਇਤੀ ਢਿੰਗ ਸਕਵੜੇ ਵਨ? 

2) ਭਾਈਕਰ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਰਾਬ ਦੱ? 

3) ਉ-ਤਸਵ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਰਾਬ ਅਤੇ ਨ ਕਾਨ ਦੱ? 

4) ਆਰੂ ਪਰਾ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਫਾਯੇ ਦੱ? 

5) ਸਭਯਚ ਪਰਾ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਫਾਯੇ ਦੱ? 

6) ਨਦੀਨਾ ਦੀਆ ਸਲਲ਼ੇਲ਼ਤਾਲਾ ਦੱ? 

7) ਨਦੀਨਾ ਦੇ ਵਾਨੀਕਾਯਕ ਰਬਾਲ ਦੱ? 

8) ਨਦੀਨਾ ਦਾ ਲਯਗੀਕਯਨ ਕਯ? 

9) ਨਦੀਨਾ ਨੂਿੰ  ਕਾਫੂ ਕਯਨ ਦੇ ਤਯੀਕੇ ਦੱ? 

10) ਰਾਸਟਕ ਭਰਚ ਦੇ ਰਾਬ ਦੱ? 

11) ਜੈਲੀਕ ਕੀਟ ਕਿੰ ਟਯਰ ਤ ਕੀ ਬਾਲ ਵੈ? 

12) ਅਗੇਤਯ ਝ ਰ ਯਗ ਦੇ ਰੱਛਣ ਅਤੇ ਸਨਮਿੰਤਯਨ ਦੱ? 

13) ਕੀਟਨਾਕ ਦੀ ਲਯਤ ਕਯਦੇ ਭੇ ਾਲਧਾਨੀਆ ਦੱ? 

14) ਕੀਟਨਾਲ਼ਕ ਦੇ ਰਾਬ ਅਤੇ ਵਾਨੀਕਾਯਕ ਰਬਾੲ ਦੱ? 

15) ਕੀਟਾ ਦੀ ਯਕਥਾਭ ਰਈ ਭਕੈਨੀਕਰ ਤਯੀਕੇ ਦੱ? 

16) ਫਜੀਆ ਦੀ ਤ ੜਾਈ ਅਤੇ ਟੇਜ ਦੱ? 

17) ਲਾਢੀ ਕਯਨ ਦੇ ਢਿੰਗ ਫਾਯੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਸਦਉ? 



18) ਲਢਾਈ ਕਯਨ ਲਾਰੇ ਿੰਦਾ ਦੀ ੂਚੀ ਫਣਾਉ? 

19) ਲੱਖ-ਲੱਖ ਫਜੀਆ ਦਾ ਲਢਾਈ ਦਾ ਭਾਂ ਦੱ? 

20) ਫਜੀਆ ਦੀ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਢਿੰਗਾ ਨਾਰ ੈਸਕਿੰਗ ਕਯਨ ਦੇ ਤਯੀਕੇ ਦੱ? 

21) ਖਤਯੇ ਦੀਆ ਸਕਭਾ ਫਾਯੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਸਦਉ? 

22) ਕੀਟਨਾਲ਼ਕ ਦਲਾਈਆ ਸਕਨਹ ਾਂ ਤਯੀਸਕਆ ਨਾਰ ਾਡੇ ਬਜਨ ਸਲੱਚ ਦਾਖਰ ਵ ਕਦੀਆ ਵਨ? 

23) ਖੇਤੀ ਪਾਯਭ ਦੇ ਸਕੱਤਾ ਭ ੱ ਖੀ ਖਤਸਯਆ ਫਾਯੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਸਦਉ? 

24) ਸਫਜਰੀ ਨਾਰ ਿੰਫਿੰ ਧਤ ਖਤਯੇ ਫਾਯੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਸਦਉ? 

25) ਇਕ ਪਾਯਭ ਸਲੱਚ ਲਯਤੀਆ ਜਾਣ ਲਾਰੀਆਂ ਾਲਧਾਨੀਆ ਫਾਯੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਸਦਉ? 

26)  ਕਿੰ ਸਊਟਯ ਪਟ-ਲੇਅਯ (Software) ਤੋਂ ਸਕ ਬਾਲ ਵੈ। 

27)  ਕੀ-ਫਯਡ ਦੀਆਂ ਕਈ ਦ ਪਿੰਕਸ਼ਨ ਕੀਜ (Function Keys) ਦ ੇਨਾਭ ਦੱ। 

28)  ਸਕੇ ਪਾਇਰ ਨੂਿੰ  ਕਾੀ ਕਯਨ ਰਈ ਸਕਵੜੀ ਲ਼ਯਟਕੱਟ ਕਭਾਂਡ (shortcut command) ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੈ।   

29)  ਸਕੇ ਪਾਇਰ ਨੂਿੰ  ੇਟ ਕਯਨ ਰਈ ਸਕਵੜੀ ਲ਼ਯਟਕੱਟ ਕਭਾਂਡ (shortcut command) ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੈ।    

30)   ਨੋਟੈਡ ਪਾਈਰ ਰਈ ਸਕਵੜਾ ਪਾਈਰ ਕਟੈਂਸ਼ਨ ਵ ਿੰ ਦਾ ਵੈ ? 

31)  ਕਿੰ ਸਊਟਯ ਾਪਟਲੇਅਯ ਦੀ ਅਿੰਦਯੂਨੀ ਪਾਈ ਸਕਲੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੈ ? 

32)  ਸਟਕਾਊ (ਸਥਯ) ਸਲਕਾ (Sustainable Development) ਕੀ ਵੈ ?  

33)  ਸਥਯ ਸਲਕਾ ਦੀ ਭਵੱਤਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਬਾਲ ਵੈ ? 

34)  ਸਟਕਾਊ ਸਲਕਾ (Sustainable Development) ਸਲੱਚ ਾਡੀ ਬੂਸਭਕਾ ਵੈ ਦ ਰਾਇਨਾ ਸਲੱਚ ਦੱ। 

35)  ਕਿੰ ਸਊਟਯ ਦੀ ਦੇਖਬਾਰ ਸਕਉਂ ਜਯੂਯੀ ਵੈ। 

36)  ਉੱਦਭਤਾ (Entrepreneurship) ਕੀ ਵੈ ? 

37)  ਉੱਦਭਤਾ (Entrepreneurship) ਦੀ ਕੀ ਬੂਸਭਕਾ ਵੈ।  

38)  ਿੰਚਾਯ ਦ ੇਭਵੱਤਲੂਯਨ ਅਿੰਗ (Communication Parts) ਸਕਵੜੇ ਵਨ ? 

39)  ਜ਼ ਫਾਨੀ ਿੰਚਾਯ ਦ ੇਨ ਕਾਨ (Disadvantages of Verbal Communication) ਕੀ ਵਨ ? 

40)  ਜ਼ ਫਾਨੀ (ਭਸਖਕ) ਿੰਚਾਯ ਕਯਦੇ ਭੇਂ ਸਕਵੜੀਆਂ ਸਕਵੜੀਆਂ ਗੱਰਾਂ ਦਾ ਸਧਆਨ ਯੱਖਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵੈ, ਕਈ ਦ ਸਰਖ ?  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 



 
 


