
   
 
 
 

 

Part 1 - ਬਹੁ ਿਵਕਲਪੀ ਪਸ਼ਨ ਉਤੱਰ (Each Question 2 Marks) 
 

1) ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜਾ ਵਾਕ ਦੀ ਿਕਸਮ ਨਹੀ ਂਹੈ  ? 

(ੳ) ਸਾਧਾਰਨ ਵਾਕ  
(ੲ) ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਾਕ  

(ਅ) ਿਵਅੰਗਾਤਮਕ ਵਾਕ 
(ਸ)  ਪਸ਼ਨਵਾਚਕ ਵਾਕ   

 
2) ਉਹ ਿਲਸਿਨੰਗ ਿਜਸ ਿਵਚ ਸਰੋਤਾਂ  ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਅਬਜ਼ਰਬ ਨਹੀ ਂਕਰਦਾ ,  ਿਲਸਿਨੰਗ ਦੀ 

ਿਕਹੜੀ ਿਕਸਮ ਹੈ ?  
(ੳ) ਐਕਿਟੰਗ ਿਲਸਿਨੰਗ 
(ੲ) ਿਸਲੈਕਿਟਵ ਿਲਸਿਨੰਗ 

(ਅ) ਪੈਿਸਵ ਿਲਸਿਨੰਗ  
(ਸ) ਿਰਫਲੈਕਿਟਵ ਿਲਸਿਨੰਗ   

 
3) ਸੈਲਫ ਮੈਨੇਜਮਟ ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹਨ  ? 

(ੳ) ਸਵੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ 
(ੲ) ਤਣਾਅ ਪਬੰਧਨ  

(ਅ) ਸਵੈ ਜਾਗਰਕੂਤਾ  
(ਸ)  ਉਪਰਕੋਤ ਸਾਰੇ   

 
4) ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਿਲਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਨੰੂ ਕੀ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  ?  

(ੳ) ਸਮਾਂ ਪਬੰਧਨ   
(ੲ) ਸਵੈ ਜਾਗਰਕੂਤਾ 

(ਅ) ਤਣਾਅ ਪਬੰਧਨ  
(ਸ)  ਸਵੈ ਭਰੋਸਾ   

 
5) ਆਈ ਸੀ ਟੀ ਦੀ (ICT ) ਫਲੁ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ  ? 

(ੳ) ਇਨਫਾਰਮ ਕਿਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ  
(ੲ) ਇਗਨੋਰ ਕਿਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ    

(ਅ) ਇਗਨੋਰ ਕੰਿਪਊਟਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ    
(ਸ) ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕੰਿਪਊਟਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ 

 

6) ਕੰਿਪਊਟਰ ਿਵੱਚ ਅਨਮੋਲ ਿਲਪੀ ਕੀ ਹੈ   ? 
(ੳ) Font ਦਾ ਨਾਂ    
(ੲ) ਕੰਿਪਊਟਰ ਦਾ ਨਾਂ   

(ਅ) ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਂ   
(ਸ) ਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਟਨ ਦਾ ਨਾਂ   

 
7) ਉਦੱਮੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ  ? 

(ੳ) ਿਜਹੜਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ 
(ੲ) ਿਜਹੜਾ ਪੈਸ ੇਜਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 

(ਅ) ਿਜਹੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 
(ਸ) ਸਾਰੇ   

 

8) ਇਨਾਂ ਿਵਚੱ ਿਕਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਿਕਸਮ ਨਹੀ ਂਹੈ   ? 
(ੳ) ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ 
(ੲ) ਬਨਾਉਟੀ ਵਾਤਾਵਰਨ  

ਪਸ਼ਨ ਬਕ (ਿਵਲੱਖਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ )  
ਜਮਾਤ – 12th   

ਟੇਡ - ਅਪੈਰਲ  ( NSQF) 
 



9) ਗੀਨ ਸਿਕੱਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਿਕਸ ਨਾਲ  ਹੈ  ? 
(ੳ) ਮਨੱੁਖ  
(ੲ) ਵਾਤਾਵਰਨ  

(ਅ) ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ 
(ਸ) ਸਾਰੇ 

 
10)   NSQF ਦੀ ਫਲੁ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ  ? 

(ੳ)  New State Quality Fees  
(ੲ)  No Student Quality form 

(ਅ)  National State Quality Foundation 
(ਸ)  National Skill Qualification Famework  

 

11) ਇਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜਾ ਸਪੈਸੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਕੰਟਟ  ਹੈ  ? 
(ੳ)  ਸਟਾਈਲ ਨੰਬਰ  
(ੲ)   ਧੌਣ ਸੰਬੰਧੀ ਿਨਰਦੇਸ਼   

(ਅ)  ਿਪੰਿਟੰਗ ਿਨਰਦੇਸ਼   
(ਸ)   ਸਾਰ ੇ

 
12) ਜਦ ਇਕ ਧਾਗੇ ਦਾ ਲੂਪ ਦਸੂਰੇ ਧਾਗੇ ਦ ੇਲੋਭ ਦੇ ਉਪੱਰ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਕੀ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  ? 

(ੳ)  ਇੰਟਰਲੇਿਸੰਗ  
(ੲ)   ਇੰਟਰਲੌਿਪਗੰ  

(ਅ)  ਇੰਟਰਾ ਲੌਿਪੰਗ   
(ਸ)  ਬਾਈਕ ਵਿਡੰਗ   

 
13) ਕੱਪਿੜਆਂ ਉਪਰ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਅਰ ਲੈਵਲ ਿਵਚ ਿਕਹੜੇ -ਿਕਹੜ ੇਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ  ? 

(ੳ)  Machine Wash Only  
(ੲ)   Iron Low Heat  

(ਅ)  Do Not Bleach  
(ਸ)  Above All  

 
14) ਕੱਪਿੜਆਂ ਉਪਰ ਪਾਈਿਪੰਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ  ਿਕਹੜ ੇਦਬਾਅ ਪੰਜ ੇਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ  ? 

(ੳ)  ਸੀਮ ਫੱਟ   
(ੲ)   ਿਪੰਨ ਟੱਕਸ  ਫੱਟ   

(ਅ)  ਪਾਈਿਪੰਗ ਫੁੱਟ 
(ਸ)  ਰਫ਼ਲ ਫੁੱਟ   

 
15) ਪੈਸ਼ਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ  ? 

(ੳ)  ਕੱਪੜ ੇਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ   
(ੲ)  ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨੰੂ ਘੁਮਾਣਾ  

(ਅ)  ਟਾਂਕਾ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ   
(ਸ)   ਿਸਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ   

 
16) ਮਸ਼ੀਨ ਦੀਆਂ ਿਕੱਲੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ  ? 

(ੳ)  ਮਸ਼ੀਨ ਸਪੀਡ ਵਧਾਉਣਾ   
(ੲ)  ਕੱਪੜੇ  ਤੇ ਿਡਜ਼ਾਇਿਨੰਗ ਕਰਨਾ   

(ਅ)  ਰੀਲ ਦਾ ਧਾਗਾ ਸੰਭਾਲਣਾ 
(ਸ)  ਮਸ਼ੀਨ  ਨੰੂ ਹਲਕਾ ਕਰਨਾ   

 
17) ਫੀਡ ਔਫ ਆਰਮ ਮਸ਼ੀਨ ਿਕਵ ਚੱਲਦੀ ਹੈ  ? 

(ੳ)  ਿਬਜਲੀ ਨਾਲ 
(ੲ)  ਹੱਥ ਨਾਲ  

(ਅ)  ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ  
(ਸ)  ਸਾਿਰਆਂ ਨਾਲ   

 
18) ਹੇਠ ਿਦੱਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜ ੇਬਾਰ ਟੈਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦ ੇਿਹੱਸੇ ਹਨ  ? 

(ੳ)  ਥ੍ੈਡ ਸਟਡ   
(ੲ)  ਸਿਟੱਚ ਡੈਨਿਸਟੀ ਕੰਟੋਰਲਰ  

(ਅ)  ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਸਿਵੱਚ   
(ਸ)  ਸਾਰੇ   

 
 



19) ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਿਵਚ ਿਕਹੜਾ ਫਲੈਕ ਲੋਕ ਮਸ਼ੀਨ ਿਵੱਚ ਵਰਤੋ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ  ? 
(ੳ)  ਲੂਪਰ 
(ੲ)  ਸੂਈ   

(ਅ) ਿਫਰਕੀ ਅਤੇ ਡੱਬੀ 
(ਸ)  ਦਬਾਅ ਪੰਜਾ   

 
20) ਬਲਾਈਡਂ ਸਿਟੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਿਸਲਾਈ ਕਰਦੀ  ਹੈ ? 

(ੳ)  ਸਾਧਾਰਨ ਿਸਲਾਈ   
(ੲ)  ਬਲਾਈਡਂ ਹੈਿਮੰਗ 

(ਅ) ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲੀ ਿਸਲਾਈ   
(ਸ)  ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲੀ  ਿਸਲਾਈ  

 
21) ਇਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜਾ ਕੱਪਿੜਆਂ ਉਪਰ ਿਫਿਨਿਸ਼ੰਗ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀ ਂਹੈ  ? 

(ੳ)  ਪੈਿਸੰਗ   
(ੲ)  ਫੋਲਿਡੰਗ   

(ਅ) ਸੇਲ 
(ਸ)  ਪਿੈਕੰਗ 

 
22) ਪੀ ਪੀ ਈ  ( PPE) ਿਕੱਟ ਵੀ ਫਲੁ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ  ? 

(ੳ)  Personal  Protective equipment   
(ੲ)  Please Prepare exam  

(ਅ) Plain Paper Exam  
(ਸ) Per Protection Employees  

 
23) ਕੱਪਿੜਆਂ ਉਪਰ ਿਫਊਜ਼ੀਬਲ ਇੰਟਰਲਾਈਿਨੰਗ ਿਕਵ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ  ? 

(ੳ)  ਿਸਲਾਈ ਨਾਲ   
(ੲ)  ਤਾਪ ਅਤ ੇਦਬਾਅ ਨਾਲ  

(ਅ) ਗੂਦ ਨਾਲ   
(ਸ) ਉਪਰਕੋਤ ਕੋਈ ਨਹੀ ਂ  

 
24)  ਐਫ ਆਈ ਆਰ (FIR )ਦੀ ਫਲੁ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ  ? 

(ੳ)  ਫਸਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ  ਿਰਪੋਰਟ   
(ੲ) ਫਰਾਂਸ ਇੰਡੀਆ ਿਰਪੋਰਟ   

(ਅ) ਫਲੌਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ  ਿਰਪੋਰਟ   
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀ ਂ  

 
25) ਚੰਗੀ ਿਸਹਤ ਲਈ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ  ? 

(ੳ)  ਸਾਫ ਪਾਣੀ 
(ੲ) ਸੰਤੁਿਲਤ ਭੋਜਨ  

(ਅ) ਸਫ਼ਾਈ 
(ਸ) ਉਪਰਕੋਤ ਸਾਰੇ   

 
26) ਸ਼ਰਾਬ , ਤੰਬਾਕੂ ਅਤ ੇਿਸਗਰਟ ਨਾਲ ਕੀ ਪਭਾਵ ਪਦੇ ਹਨ  ? 

(ੳ)  ਮੰੂਹ ਦਾ ਕਸਰ  
(ੲ) ਗਲੇ ਦਾ ਕਸਰ  

(ਅ) ਿਜਗਰ ਦਾ ਕਸਰ   
(ਸ) ਉਪਰਕੋਤ ਸਾਰੇ   

 
27) ਿਸਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸੂਈ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ  ? 

(ੳ)  ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਮੁਤਾਿਬਕ ਪਤਲੀ ਸੂਈ   
(ੲ) ਸੂਈ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਲਗਾਉਣੰਾ 

(ਅ) ਦਬਾਅ ਪੰਜੇ ਦੀ ਸੈਿਟੰਗ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣਾ   
(ਸ) ਉਪਰਕੋਤ ਸਾਰੇ   

 
28) ਇਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਇਕਾਈ ਹੈ  ? 

(ੳ)  ਕੱਪੜਾ   
(ੲ) ਧਾਗਾ  

(ਅ) ਰਸ਼ੇਾ  
(ਸ) ਗਾਰਮਟ   

 
 



29) ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਰੇਿਸ਼ਆਂ  ਿਵਚ ਰੇਸ਼ੇ  ਨੰੂ 'ਗੋਲਡਨ ਫਾਈਬਰ' ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  ? 
(ੳ)  ਕਾਟਨ 
(ੲ) ਿਸਲਕ  

(ਅ)  ਨਾਈਲੋਨ 
(ਸ) ਜੂਟ 

 
30) ਜਾਮਣੀ ਅਤ ੇਨੀਲਾ ਿਕਹੜ ੇਰੰਗ ਹਨ  ? 

(ੳ ਠੰਢੇ   
(ੲ) ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵ   

(ਅ)   ਗਰਮ   
(ਸ) ਕੋਈ ਨਹੀ ਂ  

 

ਉਤੱਰ : (1) ੲ (2) ਅ (3) ਸ (4) ਸ  (5)  ਸ (6) ੳ  (7) ਅ (8) ਸ (9) ਸ (10) ਸ (11) ਸ (12) ੳ 

(13) ਸ (14) ਅ (15) ੳ (16) ਅ (17) ੳ (18) ਸ (19) ਅ (20) ੲ (21) ਅ (22) ੳ (23)  ੲ (24) 

ੳ (25) ਸ (26) ਸ (27) ਸ (28)  ਅ (29) ੲ (30)  

 

Part 2- ਿਮਲਾਨ ਿਚੰਨ (Each Question 2 Marks) 
 

Coloum 1 Coloum 2 
(1) ਫੀਡਬੈਕ  

(2) ?     

(3) ਸੈਲਫ ਮੈਨੇਜਮਟ   

(4) ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ   

(5) ਐਮੱ ਐਸੱ ਐਕਸਲ 

(6) ਉਦੱਮਤਾ ਿਵਚ ਰਕੁਾਵਟ   

(7) ਅਨਮੋਲ ਿਲਪੀ    

(8) ਊਰਜਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ 

(9) ਵਪਾਰੀ  

(10) ਹਵਾ ਪਦਸ਼ੂਣ   

A. Font ਦਾ ਨਾਂ 

B. ਸਪਰੈੱਡਸ਼ੀਟ ਪੋਗਰਾਮ   

C. ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ   

D.  ਉਦੱਮੀ   

E. ਸੂਰਜ 

F. ਸਵੈ ਪਬੰਧਨ  

G. ਜਵਾਬੀ ਪਤੀਿਕਿਰਆ   

H. ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ  ਿਵਚਾਰ   

(11) ਧੂੰਆਂ   

I. ਪਸ਼ਨ ਿਚੰਨ   

 

ਉਤੱਰ : (1) G (2) J (3) F (4) H (5) B (6) C (7) A (8) E (9) D (10) I 

 

 

 



Coloum 1 Coloum 1 

(1) ਲਾਲ , ਪੀਲਾ , ਨੀਲਾ   

(2) ਨੈਟ ਅਤੇ ਲੈਸ  

(3) ਸਿਟੱਚ ਕਲਾਸ 100   

(4) ਰੰਗਾਈ ਅਤੇ ਧੁਲਾਈ   

(5) ਪੀ ਪੋਡਕਸ਼ਨ    

(6) ਡਾਰਿਨੰਗ ਫੁੱਟ 

(7)  ਸਮਾਂਤਰ ਦਰੂੀ ਰਗੰ  

(8)  ਿਫਊਿਜ਼ਗ਼   

(9) QC 

(10)  Do not Bleach      

(11) ਵੱਟ ਕੱਢਣਾ  

(12)  ਿਸਲਕ   

(13) ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ   

(14) ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ   

(15) ਅੰਡਰ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ   

(16) ਇੰਚੀਟੇਪ     

(17) ਟਾਈ ਐਡਂ ਡਾਈ  

(18) ਕੱਪੜ ੇਦਾ ਅੱਗ ੇਨਾ ਵਧਣਾ   

(19) SMO  

(20) ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕੱਲ ਕੁਆਲੀਿਫਕੇਸ਼ਨ 
ਫਰੇਮਵਰਕ   

A. ਿਸੰਗਲ ਿਨਡਲ ਚੇਨ ਸਿਟੱਚ 

B. ਕੇਅਰ ਲੈਵਲ ਿਨਰਦੇਸ਼   

C. ਕੁਆਿਲਟੀ ਕੰਟੋਲ  

D. ਪੈਿਸੰਗ  

E.  ਤਾਪ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਵਰਤੋ   

F. ਪਿਹਲੇ ਦਰਜੇ ਦ ੇਰੰਗ   

G. ਦੰਦਰਾਲ ਿਵੱਚ ਖ਼ਰਾਬੀ  

H. ਿਸਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪੇਟਰ   

I. ਪਤਲਾ ਜਾਲੀਦਾਰ ਕੱਪੜਾ   

J. ਲੈਬ ਿਡੱਪ ਪੋਸੈੱਸ   

K. ਿਤਕੋਣੀ ਰੰਗ ਯਜੋਨਾ   

L. First Aid  

M. ਕੈਮਰ ੇਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਹਠੇ 

N. nwp ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਪਕਰਨ   

O. ਬੰਨ ਕੇ ਰਗੰਾਈ     

P. ਥੋਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰ ੂਤ ਪਿਹਲਾ ਪੀਿਕਿਰਆ   

Q. ਕਢਾਈ ਲਈ ਉਪਕਰਨ  

R. ਕੱਪਿੜਆਂ ਦੀ ਰਾਣੀ  

S. ਭੌਿਤਕ ਖ਼ਤਰਾ 

T. NSQF  

ਉਤੱਰ : (1) F (2) I (3) A (4) J (5) P (6) Q (7) K (8) E (9) D (10) B (11) D (12) R (13) S 
(14) L (15) M (16) N (17) O (18) G (19) H (20) 20 

Part 3-ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ (Each Question 2 Marks) 
 

1) ਿਲਸਿਨੰਗ ਭਾਵ  ............. (ਬੋਲਣਾ / ਸੁਣਨਾ  ) 
2) ਇੰਗਿਲਸ਼ ਅਲਫਾਬੈਟ ਿਵਚ ...........Vowel ਹੁੰਦੇ ਹਨ । (5 / 3)   
3) ਿਕਤਾਬਾਂ ਤ ਸਾਨੰੂ ........ ਿਮਲਦਾ ਹੈ  । ( ਿਗਆਨ  / ਤਣਾਅ  ) 



4) ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਉਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਉਪੱਰ ........ਪਭਾਵ ਪਾਉਦਂੀ ਹੈ । ( ਮਾੜਾ / 

ਚੰਗਾ  ) 
5) ਸਪਰੈੱਡਸ਼ੀਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ .......ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  । ( Ms word / Ms 

Excel ) 

6) ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਿਵੱਚ ਫਾਈਲ ਨੰੂ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ……….. ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ( Save / Save as) 

7) ਉਦੱਮੀ ਿਵਚ ……………… ਦਾ ਗੁਣ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ । ( ਨੇਤਾਿਗਰੀ / ਘਮੰਡ ) 

8) ਵਪਾਰ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਉਦੱਮੀ ਉਪੱਰ …………..ਅਸਰ ਪਦਾ ਹੈ ?  (ਨਕਾਰਾਤਮਕ / ਕੋਈ ਨਹੀ ) 
9) ……………… ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਨਹੀ ਂਵਾਪਰਦੀ । ( ਭੂਚਾਲ / ਲਾਵਾ ਫੁੱਟਦਾ  ) 

10) ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਵਚ ਦਿੂਸ਼ਤਾ  ਫੈਲਾਉਣ  ਿਵੱਚ  ਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ …ਹੈ ( ਗ਼ਰੀਬੀ  / ਫੈਕਟਰੀਆਂ - ਕਾਰਖਾਨੇ  ) 
11) ........ਕੱਪੜਾ ਅਸਲੀ ਿਸਲਕ ਤ  ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  । (ਿਸ਼ਫੌਨ / ਨਾਈਲੋਨ ) 

12) ਜਦ ਇਕ ਧਾਗੇ ਦਾ ਰਪੂ ਦਸੂਰੇ ਧਾਗੇ ਦੇ ਲੂਪ ਿਵੱਚ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ .........ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

( ਇੰਟਰਲੇਿਸੰਗ /  ਇੰਟਰਲੋਿਪੰਗ ) 

13) ਜਦ ਿਕਸੇ ਸ਼ੁੱਧ ਰੰਗ ਿਵਚ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਿਮਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ........ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  । ( ਿਟਟੰ / 

ਸ਼ੇਡ )  

14) ਸੀਮ........ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ  । (  ਕੱਪਿੜਆਂ / ਟਾਂਿਕਆਂ  ) 
15) ਬਗਣੀ , ਸੰਤਰੀ ਅਤ ੇਹਰਾ …………..ਦਰਜੇ ਦੇ ਰੰਗ ਹਨ । (ਪਿਹਲੇ ਦਰਜ ੇਦੇ / ਦਜੂੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ) 
16) ਿਸਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ  ਚਲਾਉਣ ਿਵੱਚ …………. ਨੰੂ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ( ਫੈਸ਼ਨ ਿਡਜ਼ਾਈਨਰ 

/ ਿਸਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪੇਟਰ ) 
17) ਬਾਰਟੈਕ ਮਸ਼ੀਨ …………ਿਸਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ । (ਿਸੱਧੀ  / ਸਾਈਕਿਲਕ ਆਡਰ ) 
18) ਿਸਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਉਹ ਪੁਰਜਾ ਿਜਹੜਾ  ਕੱਪੜ ੇਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ………….ਿਕਹਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ  । ( ਦੰਦਰਾਲ /  ਪੈਸ਼ਰ ਫੁੱਟ  ) 
19) ………………ਉਪਕਰਨ ਿਜਹੜਾ ਿਸਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਪੱਕ ੇਤੌਰ ਤੇ ਜੁਿੜਆ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ ਿਫਰ ਵੀ ਰੀਲ ਦਾ 

ਧਾਗਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।  ( ਥੈਡ ਸਟਡ / ਸਪੂਨ ਿਪੰਨ ) 

20)  ਬਾਰਟੈਕ ਿਸਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਿਵਚ …………………ਧਾਿਗਆਂ ਦੀ ਵਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ( ਦੋ/ ਛੇ  ) 
21) ਬਾਰਟੈਕ ਮਸ਼ੀਨ ਿਵਚ ………………..ਦੀ ਵਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? (ਲੂਪਰ / ਬੌਬੀਨ  ) 
22) ਕੱਪੜ ੇਦੇ ਦੋ ਟਕੁਿੜਆਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਿਸਊਣ ਨੰੂ .........ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । (ਿਸਲਾਈ / ਕਢਾਈ )  

23) ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਰਸਕ ਨੰੂ ਲੈ ਕ ੇਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਦਾ ਹੈ ,ਉਸ ਨੰੂ ………… ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ  । (ਉਦੱਮੀ / ਿਕਰਾਏਦਾਰ  ) 

24) ਿਹੱਪ ਬੈਲਟ ………………....... ਤੇ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ  ? ( ਕਮਰ /  ਿਹੱਪ  ) 
25) ........ ਮਸ਼ੀਨ  ਨੰੂ ਿਫਿਨਿਸ਼ੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵਜ ਜਾਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ( ਬਲਾਈਡਂ ਹੈਿਮੰਗ / ਫਿੂਜ਼ਗ) 
26)  ਵੈਲਿਡੰਗ  …………ਤਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ( ਿਤੱਨ / ਸੱਤ  ) 

27) ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਸਾਨੰੂ .......ਪਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ( ਿਵਟਾਿਮਨ ਸੀ  / ਚੰਗੀ ਿਸਹਤ ) 
28) ਿਕਸੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ....... ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ । ( ਬਾਂਡ ਤੇ ਨਾ  / ਪੋਡੈਕਟ ਦੀ  ਕੁਆਿਲਟੀ  ) 
29) SPI ਦੀ ਫਲੁ ਫਾਰਮ……………..  (Stitched Per Inch / Speed Pine Instruction ) 



30) ਿਬਜ਼ਨਸ ਿਵੱਚ ……….. ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । (ਲਾਭ ਹਾਨੀ / ਕਾਰਖਾਨੇ   ) 

ਉਤੱਰ : (1)  ਸੁਣਨਾ  (2) 5 (3) ਿਗਆਨ   (4) ਮਾੜਾ (5) Ms Excel  (6) Save as (7) ਨੇਤਾਿਗਰੀ 
(8) ਨਕਾਰਾਤਮਕ  (9) ਲਾਵਾ ਫੁੱਟਦਾ     (10) ਫੈਕਟਰੀਆਂ-ਕਾਰਖਾਨੇ  (11) ਿਸ਼ਫੌਨ 
(12)ਇੰਟਰਲੋਿਪੰਗ  (13) ਿਟੰਟ (14) ਟਾਂਿਕਆਂ (15) ਦਜੂੇ ਦਰਜੇ ਦੇ (16) ਿਸਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ 

ਆਪੇਟਰ   (17) ਸਾਈਕਿਲਕ ਆਡਰ (18) ਪੈਸ਼ਰ ਫੁੱਟ   (19) ਥਡੈ ਸਟਡ (20) ਦੋ (21) ਬਬੌੀਨ (22) 
ਿਸਲਾਈ (23) ਉਦੱਮੀ (24) ਿਹੱਪ (25) ਫਿੂਜ਼ਗ (26) ਿਤੱਨ (27) ਚਗੰੀ ਿਸਹਤ  (28) ਪਡੈੋਕਟ 
ਦੀ  ਕੁਆਿਲਟੀ  (29) Stitched Per Inch  (30) ਲਾਭ ਹਾਨੀ 

 

Part 4 -ਸਹੀ ਗ਼ਲਤ ਚਣੋੁ (Each Question 2 Marks) 
 

1)  ਿਲਸਿਨੰਗ ਿਜਸ ਿਵਚ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ  ਓਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਸਲੈਕਿਟਵ 
ਿਲਸਿਨੰਗ ਅਖਵਾਉਦਂਾ ਹੈ  । ( ਸਹੀ / ਗ਼ਲਤ ) 

2) " ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਓਗ ੇ? " ਸਾਧਾਰਨ ਵਾਕ ਹੈ । ( ਸਹੀ / ਗ਼ਲਤ  ) 
3) ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ 8 ਤਰਾਂ ਦ ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ  l (ਸਹੀ / ਗ਼ਲਤ  ) 
4) ਯੋਗਾ  ਸਾਨੰੂ ਤਣਾਅ ਤ ਰਾਹਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ।( ਸਹੀ / ਗ਼ਲਤ )   
5) ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਿਸੰਪਲ ਿਲਿਵੰਗ ਅਤੇ ਹਾਈ ਿਥੰਿਕੰਗ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । (ਸਹੀ / ਗ਼ਲਤ  ) 
6) New ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਵਰਤ ਿਕਸ ੇਫਾਈਲ ਨੰੂ ਿਪੰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? ( ਸਹੀ / ਗ਼ਲਤ  )  
7) ਐਮੱ ਐਸੱ ਐਕਸਲ ਅਤੇ ਐਮਐਸ ਵਾਰਡ ਦੋਨ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹਨ  ( ਸਹੀ / ਗ਼ਲਤ  )   
8) ਉਦਯੋਗ ਿਵਚ ਲੱਿਗਆ  ਧਨ  ਪੂੰਜੀ  ਅਖਵਾਉਦਂਾ ਹੈ  ?( ਸਹੀ / ਗ਼ਲਤ  )  
9) ਿਕਸੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੁਆਿਲਟੀ ਨੰੂ ਕੁਆਿਲਟੀ ਕੰਟੋਲ ਿਡਪਾਰਟਮਟ  ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ । ( ਸਹੀ / ਗ਼ਲਤ  ) 

10) ਿਕਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਨੱਤੀ ਿਵਚ ਰਕੁਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ  ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰੀ ਵੀ ਹੈ  ( ਸਹੀ / ਗ਼ਲਤ  ) 
11) ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਿਵਟਾਿਮਨ ਬੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ  । (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ  ) 
12) ਪਾਣੀ  = H2o ( ਸਹੀ / ਗ਼ਲਤ ) 
13) ਆਰਕੰਢੀ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਤਲਾ   ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ( ਸਹੀ / ਗ਼ਲਤ  ) 
14) ਲੈਪਡ ਿਸਲਾਈ ਿਵਚ ਕੱਪੜ ੇਿਕਨਾਰੀ ਪਾਈਿਪੰਗ , ਿਰਬਨ ਆਿਦ ਦੀ ਵਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ( ਸਹੀ / ਗ਼ਲਤ  ) 
15) ਸਪੈਸੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੀਟ ਿਵੱਚ ਗਾਰਮਟ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ( ਸਹੀ / ਗ਼ਲਤ  ) 
16) ਡਾਰਿਨੰਗ ਫੁੱਟ ਿਬਨਾਂ ਕੱਪੜ ੇਉਪੱਰ ਦਬਾਅ ਪਾਏ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ  ( ਸਹੀ / ਗ਼ਲਤ  ) 
17) ਉਦਯੋਿਗਕ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਇਕ ਸਮ ਿਤੰਨ ਲੂਪਰ ਅਤ ੇਡੱਬੀ    ਦੀ ਵਰਤ ਸੰਭਵ ਹੈ  (ਸਹੀ / ਗ਼ਲਤ  )  
18) ਸੀਮ ਫੁੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੱਪਿੜਆਂ ਉਪੱਰ ਕਢਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ  ।(  ਸਹੀ / ਗ਼ਲਤ  ) 
19) ਸੁਈ ਦੇ ਛੇਕ ਨੰੂ ਆਈ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  ( ਸਹੀ / ਗ਼ਲਤ  ) 
20) ਥੈਡ ਗਾਈਡ ਰੀਲ ਦੇ ਧਾਗੇ ਤ ਸੂਈ ਤਕ ਜਾਣ  ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । (ਸਹੀ / ਗੱਲਤ) 
21) ਰੈਡੀਮੇਟ  ਗਾਰਮਟਸ S , M , L , XL ਿਵੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦ ੇਹਨ  । ( ਸਹੀ / ਗ਼ਲਤ  ) 
22) ਬੈਲਟ ਦ ੇਲੂਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਰਟੈਕ ਟੈਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ( ਸਹੀ / ਗ਼ਲਤ  ) 
23) ਬਾਰਟੈਕ ਮਸ਼ੀਨ ਿਵੱਚ ਲੂਪਰ ਦੀ ਵਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । (ਸਹੀ /  ਗ਼ਲਤ  ) 
24) ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਟਾਂਕਾ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਸਿਟੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । (ਸਹੀ / ਗ਼ਲਤ  ) 
25) ਪੈਿਸੰਗ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਕੱਪਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਚੋਣਾਂ ਪਾਉਣ  ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ   ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

( ਸਹੀ / ਗ਼ਲਤ  ) 
26) ਇੰਟਰਲਾਈਿਨੰਗ  ਦੀ ਵਰਤੋ ਬਾਹਰੀ  ਕੱਪੜ ੇਅਤੇ ਲਾਈਿਨੰਗ  ਿਵਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ( ਸਹੀ / ਗ਼ਲਤ  ) 



27) ਵਰਤੋ  ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸੇ ਨੰੂ ਟਾਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ  (ਸਹੀ 
/ ਗ਼ਲਤ  ) 

28) ਮਨੱੁਖ ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਰੱਖ ਕੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ( ਸਹੀ / ਗ਼ਲਤ  ) 
29) ਕੰਮਕਾਜੀ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਲਾਪਵਾਹੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਦਰੁਘਟਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ 

। (ਸਹੀ / ਗ਼ਲਤ  ) 

30) ਮਸ਼ੀਨ ਿਵੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਿਸਲਾਈ ਉਪੱਰ ਅਸਰ ਪਾਉਦਂੀ ਹੈ  । (ਸਹੀ / ਗ਼ਲਤ  ) 

 

ਉਤੱਰ:  (1) ਸਹੀ (2) ਗ਼ਲਤ (3) ਸਹੀ (4) ਸਹੀ (5) ਸਹੀ (6) ਗ਼ਲਤ (7) ਗ਼ਲਤ (8) ਸਹੀ (9) 
ਸਹੀ  (10) ਸਹੀ  (11) ਗ਼ਲਤ (12) ਸਹੀ (13) ਸਹੀ  (14) ਗ਼ਲਤ (15) ਸਹੀ (16) ਸਹੀ (17) 

ਸਹੀ  (18) ਗ਼ਲਤ  (19) ਸਹੀ  (20) ਸਹੀ  (21) ਸਹੀ  (22) ਸਹੀ (23) ਗ਼ਲਤ (24) ਸਹੀ (25) ਸਹੀ  
(26) ਗ਼ਲਤ  (27) ਸਹੀ  (28) ਸਹੀ (29) ਗ਼ਲਤ (30) ਸਹੀ  
 

Part 5 - ਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉਤੱਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਦਓ  (Each Question 3 Marks) 
1) ਪਸ਼ਨ  : ਫੀਡਬੈਕ ਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ  ? 
2) ਪਸ਼ਨ  : ਐਕਿਟਵ ਿਲਸਿਨੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ  ? 
3) ਪਸ਼ਨ  : ਛੱੁਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀ ਂਸੰਚਾਰ ਦੇ ਿਕਹੜੇ  ਮਾਿਧਅਮ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਗੋ ੇ  
4) ਪਸ਼ਨ  : ਿਮਊਿਜ਼ਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਉਪੱਰ ਕੀ ਪਭਾਵ ਪਦਾ ਹੈ  ? 
5) ਪਸ਼ਨ  :ਸੈਲਫ ਮੈਨੇਜਮਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ  ? 
6) ਪਸ਼ਨ  : ਫੀਡਬੈਕ  ਿਕਉ ਂਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ  ? 
7) ਪਸ਼ਨ  : ਐਮੱ ਐਸੱ ਐਕਸਲ ਦੀ ਐਕਸਟਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ  ? 
8) ਪਸ਼ਨ  : Save ਅਤੇ Save as ਿਵੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ  ? 
9) ਪਸ਼ਨ  : Print Preview  ਤ ਤੁਸੀ ਂਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ?  

10) ਪਸ਼ਨ  : RAM ਦੀ ਫਲੁ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ  ? 

11) ਪਸ਼ਨ  : ਨਵੀ ਫਾਈਲ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹੜੀ  ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ  ? 
12) ਪਸ਼ਨ  : ਗੀਨ ਜੋਬ ਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ  ? 
13) ਪਸ਼ਨ  : ਪਰਸਨੈਿਲਟੀ ਿਡਸਆਰਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ  ? 
14) ਪਸ਼ਨ : ਮਾਰਕੀਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? 

15) ਪਸ਼ਨ :  ਸਵ ੈਰੋਜ਼ਗਾਰ ਿਕਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  ? 

16) ਪਸ਼ਨ  : ਇੰਟਰਲੇਿਸੰਗ ਤਕਨੀਕ ਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ  ? 
17) ਪਸ਼ਨ  : ਵੈਲਟ ਪਾਕੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ  ? 
18) ਪਸ਼ਨ ਗਾਰਮੈੰਤ ਸਪੈਸੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੀਟ ਨੰੂ ਹੋਰ ਿਕਹੜੇ ਿਕਹੜੇ  ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  ? 
19) ਪਸ਼ਨ  ਿਸਲਕ ਦੀ ਵਰਤ ਿਕਹੜੇ ਿਕਹੜ ੇਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ   
20) ਪਸ਼ਨ  : ਕੇਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਤੱਨ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਿਲਖੋ  ?  
21) ਪਸ਼ਨ : ਪੀ ਫਾਈਨਲ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ  ਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ   
22) ਪਸ਼ਨ  : ਿਜੱਪਰ ਫੁੱਟ ਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ  ? 
23) ਪਸ਼ਨ : ਥੈਡ ਸਟਡ ਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ  ? 
24) ਪਸ਼ਨ  :ਬਾਰਟੈਕ ਮਸ਼ੀਨ ਿਕਵ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ   
25) ਪਸ਼ਨ  :ਫਲੈਟ ਲੋਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਿਸਲਾਈ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ  ? 



26) ਪਸ਼ਨ  : ਿਟੰਟ ਅਤ ੇਟੋਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ  ? 
27) ਪਸ਼ਨ  : ਗਰਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਿਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ  ਿਕਸ ੇਿਤੱਨ ਦਬਾਅ ਪੰਿਜਆਂ ਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਿਲਖੋ  ।. 
28) ਪਸ਼ਨ : ਬਾਈਡਰ  ਫੁੱਟ ਦੀ ਵਰਤ ਿਕਉ ਂਅਤੇ ਿਕੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ  ? 
29) ਪਸ਼ਨ  :ਫੀਲਡ ਆਫ ਆਰਮ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ  ਇਕ ਸਮ ਿਵਚ ਿਕੰਨੀਆਂ ਿਸਲਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ 

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ  ? 
30) ਪਸ਼ਨ  : ਪੀ ਪੀ ਈ ਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ   
31) ਪਸ਼ਨ  : ਐਮਰਜਸੀ ਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ  ? 
32) ਪਸ਼ਨ  : ਿਚਤਾਵਨੀ ਦੇ ਿਚੰਨ ਿਕਹੜ ੇਹੁੰਦੇ ਹਨ ? ਿਕਸੇ ਦੋ ਦ ੇਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ  । 
33) ਪਸ਼ਨ : ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ  ? 
34) ਪਸ਼ਨ  :ਕੱਪਿੜਆਂ ਿਵਚ ਕੁਆਲਟੀ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ  ? 
35) ਪਸ਼ਨ  ਕੱਪਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸ ੇਿਤੰਨ ਨੁਕਸਾਂ  ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ ? 
36) ਪਸ਼ਨ  : ਸਿਲੱਪ ਸਿਟੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ  ? 
37) ਪਸ਼ਨ  :ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਚੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ  । 
38) ਪਸ਼ਨ  : ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ  ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਦਾ ਹੈ  ? 
39) ਪਸ਼ਨ  : ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਿਵੱਚ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤ ਿਕਉ ਂਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ  ? 
40) ਪਸ਼ਨ  :ਪੱਕਰ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

 
 
 
 

Part 5 - ਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉਤੱਰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਲਾਈਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਦਓ  । (Each Question 4 Marks) 

1) ਪਸ਼ਨ : ਪਸ਼ਨਵਾਚਕ ਬਾਕਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਦਾਹਰਣ ਸਿਹਤ ਦੱਸੋ  ? 
2) ਪਸ਼ਨ : ਿਲਸਿਨੰਗ ਿਕੰਨੇ ਪਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ  ? 
3) ਪਸ਼ਨ  : ਕਾਰਕ ਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ  ? 
4) ਪਸ਼ਨ  : ਪੈਰਾਗਾਫ ਦੀ auswrI ਤ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ  ? 

5) ਪਸ਼ਨ  : ਸੰਚਾਰ ਕੀ ਹੈ  ? ਇਸ ਦੀ ਿਕਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ  । 
6) ਪਸ਼ਨ  : ਮਨੱੁਖ ਦ ੇਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਪੇਰਨਾ ਦੇ ਸੋਤ ਿਕਹੜੇ ਿਕਹੜੇ ਹਨ  ? 
7) ਪਸ਼ਨ  : Cut Paste ਅਤੇ Copy Paste ਿਵੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ  ? 
8) ਪਸ਼ਨ  : ਐਮੱ ਐਸੱ ਐਕਸਲ ਕੀ ਹੈ  ? 
9) ਪਸ਼ਨ  ? ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ  ਦੀ ਵਰਤ ਿਕਉ ਂਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ  ? 

10) ਪਸ਼ਨ  : ਉੁਦਮਤਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੀਆਂ ਰਕੁਾਵਟਾਂ ਹਨ  ? 
11) ਪਸ਼ਨ  : ਸਵੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ  ? 
12) ਪਸ਼ਨ  : ਟੀਮ ਵਰਕ ਿਕਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  ? 
13) ਪਸ਼ਨ : ਵਾਟਰ ਪਦਸ਼ੂਣ ਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ   
14) ਕੀ ਬੋਰਡ ਤੇ  Backspace  , Delete , Num lock ਕੀਅ ਿਕਸ ਕੰਮ ਆਉਦਂੀ  ਹੈ। 
15) ਪਸ਼ਨ : ਸਵੈ ਿਨਯਮ ਕੀ ਹੁੰਦ ੇਹਨ  ? 

16) ਪਸ਼ਨ  :ਸੀਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? ਿਕਸ ੇਇਕ ਸੀਮ ਬਾਰੇ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰ ੋ । 
17) ਪਸ਼ਨ  : ਰੰਗ ਚੱਕਰ ਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ  ? 
18) ਪਸ਼ਨ  : ਿਸਲਕ ਅਤ ੇਸਾਿਟਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਿਵੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ  ? 



19) ਪਸ਼ਨ  :ਪੀ ਪੋਡਕਸ਼ਨ ਮੀਿਟੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ  ?  
20) ਪਸ਼ਨ  :ਪੀ ਪੋਡਕਸ਼ਨ ਸਪਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ ।  
21) ਪਸ਼ਨ  : ਫਲੈਟ ਲੋਕ ਮਸ਼ੀਨ ਿਦ ਿਸਲਾਈ ਪਿਕਿਰਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ   
22) ਪਸ਼ਨ  : ਲੂਪਰ ਤ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਬਲਾਈਡਂ ਸਿਟੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਿਵਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ  ? 
23) ਪਸ਼ਨ  :ਲਾਈਿਨੰਗ ਅਤੇ ਇੰਟਰਲਾਈਿਨੰਗ ਿਵੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ  ? 
24) ਪਸ਼ਨ  : ਪੈਿਸੰਗ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤ ਿਕਉ ਂਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?  ਿਕਸ ੇਦੋ ਦ ੇਨਾਂ ਿਲਖੋ   
25) ਪਸ਼ਨ  : ਬਲਾਈਡਂ ਸਿਟੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ  ? 
26) ਪਸ਼ਨ  : ਿਫਿਨਿਸ਼ੰਗ  ਮਸ਼ੀਨ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ  । 
27) ਪਸ਼ਨ : ਵੈਲਿਡੰਗ ਿਕੰਨੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ  ? 
28) ਪਸ਼ਨ ਫਿੂਜ਼ਗ ਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ  ? 
29) ਪਸ਼ਨ  : ਨੀਡਰ ਬਾਰ ਅਤੇ ਨੀਡਰ ਬਾਰ ਕਲਪ ਿਵੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ  ? 
30) ਪਸ਼ਨ  : ਭੌਿਤਕ ਜੋਿਖਮਿਕਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ  ? 
31) ਪਸ਼ਨ  : First Aid ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ  । 
32) ਪ੍ਰਸ਼ਨ  : ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸ ੇਇੱਕ ਯੰਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ  । 
33) ਪਸ਼ਨ: ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਿਕਉ ਂਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ  ? 
34) ਪਸ਼ਨ :ਸੰਤੁਿਲਤ ਅਤ ੇਪੌਸ਼ਿਟਕ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹਨ?  
35) ਪਸ਼ਨ  : ਨਸ਼ ੇਦੀ ਵਰਤ ਿਕਉ ਂਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ  ?   
36) ਪਸ਼ਨ : ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰਲੋ ਕੀ ਹੈ  ? 
37) ਪਸ਼ਨ : ਨੁਕਸ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ  । 
38) ਪਸ਼ਨ : ਿਕਹੜ ੇਕੱਪੜੇ ਤੇ ਿਕਹੜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸੁਈ ਠੀਕ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰ ੋ । 
39) ਪਸ਼ਨ : ਕਿਟੰਗ ਲਾਈਨ ਅਤ ੇਿਸਲਾਈ ਲਾਈਨ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ  ? 
40) ਪਸ਼ਨ  : ਲੇਆਊਟ ਿਕਉ ਂਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ  ? 

 
 

 
 

 
 
 


