
   
 
 
 

 

Part 1 - ਬਹੁ ਿਵਕਲਪੀ ਪਸ਼ਨ ਉਤੱਰ (Each Question 2 Marks) 
1) ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਕੀ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  ? 

(ੳ) ਵਕਤਾ 
(ੲ) ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ 

(ਅ) ਸਰੋਤਾ  
(ਸ) ਫੀਡ ਬੈਕ 

 

2) ਫੀਡਬੈਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ  ? 

(ੳ)ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ   
(ੲ) ਿਵਜ਼ੂਅਲ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਿਚੰਨ   

(ਅ) ਜਵਾਬੀ ਪਤੀਿਕਿਰਆ    
(ਸ) ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਰਕੁਾਵਟ   

 

3) ਹੇਠਾਂ ਿਲਖੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਤਣਾਅ ਪਬੰਧਨ ਸੰਭਵ ਹੈ  ? 

(ੳ)ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ 
(ੲ) ਬੇਲੋੜੀ ਤਣਾਅ ਤ ਦਰੂੀ   

(ਅ) ਿਲਖਣਾ   
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ   

 

4) ਸਵੈ ਜਾਗਰਕੂਤਾ ਿਕੰਨੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ  ? 

(ੳ) 1 
(ੲ) 3 

(ਅ) 2 
(ਸ) 4 

 

5) 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   

 
6) CPU ਦੀ ਫੁੱਲ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ  ? 

(ੳ) ਸਟਰਲ ਪੋਸੈਿਸੰਗ ਯੂਿਨਟ 
(ੲ) ਕੰਟੋਲ ਯੂਿਨਟ   

(ਅ) ਮਲਟੀ ਪੋਸੈੱਸ ਯੂਿਨਟ   
(ਸ) ਕਵਰ ਪੋਟੈਕਸ਼ਨ ਯੂਿਨਟ   

 
7) ਵੇਤਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ  ? 

(ੳ) ਆਪਣਾ ਿਬਜ਼ਨੈਸ ਕਰਨਾ   
(ੲ) ਿਵਹਲੇ ਿਫਰਨਾ   

(ਅ) ਿਕਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ   
(ਸ) ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ   

 

8) ਉਦੱਮੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ  ? 

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

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

 

ਪਸ਼ਨ ਬਕ (ਿਵਲੱਖਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ )  
ਜਮਾਤ - ਦਸਵੀ ਂ  

ਟੇਡ - ਅਪੈਰਲ  ( NSQF) 
 



9) ਿਟਕਾਊ ਿਵਕਾਸ ਿਕਉ ਂਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ ? 
(ੳ) ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ 
(ੲ) ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਲਈ   

(ਅ) ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਵੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ   
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ   

 
10)  ਿਟਕਾਊ ਿਵਕਾਸ ਕਦ ਹਦ ਿਵੱਚ  ਆਇਆ  ? 

(ੳ) 1978 
(ੲ) 1980 

(ਅ) 1800 
(ਸ) 1992 

 

11)  ਲੈਪਡ ਸੀਮ ਿਕਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ  ? 

(ੳ) ਸਾਧਾਰਨ ਿਸਲਾਈ   
(ੲ) ਬਾਈਿਂਡੰਗ ਿਸਲਾਈ   

(ਅ) ਓਵਰਲੈਪ ਿਸਲਾਈ 
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ   

 

12)  ਫਰਚ ਿਸਲਾਈ ਦਾ ਦਜੂਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ  ? 

(ੳ) ਟੇਢੀ ਿਸਲਾਈ   
(ੲ) ਗੋਲ ਿਸਲਾਈ 

(ਅ) ਚੋਰ ਿਸਲਾਈ 
(ਸ) ਿਕਨਾਰ ੇਵਾਲੀ ਿਸਲਾਈ 

 

13)  ਬੈਸਿਟੰਗ ਿਕਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ   ? 

(ੳ) ਕੱਚੀ ਸਲਾਈ 
(ੲ) ਮਸ਼ੀਨੀ ਿਸਲਾਈ   

(ਅ) ਪੱਕੀ ਿਸਲਾਈ   
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀ ਂ  

 

14)  ਸੀਮ ਅਲਾਊਸਂ ਿਕੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ  ? 

(ੳ) 1/2 ਇੰਚ   
(ੲ) 2 ਇੰਚ 

(ਅ) 1/4 ਇੰਚ 
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ 

 

15)  ਇਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੀ ਨੈਕਲਾਈਨ ਦੀ ਿਕਸਮ ਨਹੀ ਂਹੈ  ? 

(ੳ) ਯੂ  ਆਕਾਰ  
(ੲ) ਵਰਗਾਕਾਰ 

(ਅ) ਵੀ ਆਕਾਰ 
(ਸ) ਿਸਲਹੌਟੇ   

 

16)  ਪੀਟਰ ਪੈਨ ਕਾਲਰ ਿਕਹੜਾ ਕਾਲਰ ਹੈ  ? 

(ੳ) ਸਟਡ ਕਾਲਰ   
(ੲ) ਰੋਲ ਕਾਲਰ   
 

(ਅ) ਫਲੈਟ ਕਾਲਰ   
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀ ਂ

17)  ਿਹੱਪ ਬੈਲਟ ਿਕੱਥੇ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ  ? 

(ੳ) ਕਮਰ   
(ੲ) ਿਹੱਪ   

(ਅ) ਬਾਜ਼ੂ 
(ਸ) ਗਲੇ ਿਵੱਚ   

 

18)  ਕੈਪ ਸਲੀਵ ਦਾ ਆਕਾਰ ਿਕਥ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ  ? 

(ੳ) ਮੋਢ ੇਦੀ ਹੱਡੀ ਤ ਮੋਢ ੇਤਕ    
(ੲ) ਮੋਢ ੇਦੀ ਹੱਡੀ ਤ ਕੋਹਣੀ ਤਕ   

(ਅ) ਮੋਢੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤ ਬਾਈਸੈਪ ਤਕ   
(ਸ) ਮੋਢ ੇਦੀ ਹੱਡੀ ਤ ਕਲਾਈ ਤਕ   



19)  ਇਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੀ ਪਲੈਿਕਟ ਦੀ ਿਕਸਮ ਹੈ  ? 

(ੳ) ਇੱਕ ਟਕੁੜ ੇਵਾਲੀ ਪਲੈਿਕਟ  

(ੲ) ਿਜੱਪਰ  ਪਲੈਿਕਟ 

(ਅ)  ਦੋ ਟਕੁਿੜਆਂ ਵਾਲੀ ਪਲੈਿਕਟ 

(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ   
 

20) ਲੇ ਆਊਟ ਿਕਉ ਂਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ  ? 

(ੳ) ਕੱਪੜ ੇਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 
(ੲ) ਿਸਲਾਈ ਲਈ  

(ਅ) ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਲਈ 

(ਸ) ਕਿਟੰਗ ਲਈ   

 

21) ਫਲੈਟ ਬਟਨ ਿਵੱਚ  ਿਕੰਨੇ ਛੇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ  ? 

(ੳ) ਦੋ 
(ੲ) ਿਤੱਨ 

(ਅ) ਚਾਰ   

(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ  
 

22) ਰੀਬਨ ਦੀ ਵਰਤ ਿਕੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ  ? 

(ੳ) ਔਰਤਾਂ ਦ ੇਕੱਪੜੇ   
(ੲ) ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜ ੇ  

(ਅ) ਬੱਿਚਆਂ ਦ ੇਕੱਪੜ ੇ  

(ਸ) ੳ ਅਤੇ  ਅ 

 

23) ਗੁਣਵੱਤਾ imAwr ਕੀ ਹੈ  ? 

(ੳ) ਿਲਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼   

(ੲ) ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ 
(ਅ) ਿਸਖਲਾਈ ਦੀ ਿਕਸਮ   

(ਸ) ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਨਾਂ   
 

24) ਤਾਣਾ ਿਕਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  ? 

(ੳ) ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਧਾਗੇ ਨੰੂ   

(ੲ) 45 ਿਡਗਰੀ ਧਾਗ ੇਨੰੂ   

 

(ਅ) ਚੋੜਾਈ ਵਾਲੀ ਧਾਗ ੇਨੰੂ   

(ਸ) ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਧਾਗ ੇਨੰੂ   

 

25)  ਸੂਈ ਦੇ ਛੇਕ ਨੰੂ ਕੀ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  ? 

(ੳ) ਵੱਟ   

(ੲ) ਬਲੇਡ   

(ਅ) ਿਟਪ  

(ਸ) ਆਈ   

 

26) ਿਸਲਾਈ ਦੀ ਚੋਣ ਿਕਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ  ? 

(ੳ) ਕੱਪੜ ੇਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ   
(ੲ) ਧਾਗ ੇਦੇ ਆਧਾਿਰਤ  

(ਅ) ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ   
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ  

 

27) ਸਾਈਡ ਪਾਕੇਟ ਦੀ ਵਰਤ ਿਕੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ  ? 

(ੳ) ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸ ੇ

(ੲ) ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ  
 (ਅ) ਸਾਈਡ ਤੇ  
 (ਸ) ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ   

 



28) ਧਾਗਾ ਿਖੱਚ ਕ ੇਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਲਾਂ ਨੰੂ ਕੀ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?  

(ੳ)  ਚੋਣਾਂ 
(ੲ) ਡਾਰਟ  

(ਅ) ਪਲੀਟ 

 (ਸ) ਟਕਸ   
 

29) ਨਾਈਲੋਨ ਟੇਪ ਿਕੱਥੇ ਵਰਤ  ਹੁੰਦੀ ਹੈ  ? 

(ੳ) ਸਲਵਾਰ ਤੇ   
(ੲ) ਸੂਟ  ਦ ੇਘੇਰੇ 

(ਅ) ਬੈਗ ਦੀ ਤਣੀਆ 
(ਸ) ਸਾੜੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ  

 

30) A ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ   
(ੳ)  ਡਰੈੱਸ ਦੀ ਰਪੂਰੇਖਾ   
(ੲ) ਕੱਪੜ ੇਦਾ ਘੇਰਾ   

(ਅ) ਿਸਲਾਈ ਦੀ ਿਕਸਮ   
(ਸ) ਬਾਜ ੂਦਾ ਨਾਂ   

  
ਉਤੱਰ : (1) ੳ  (2) ਅ (3) ਸ (4) ਅ (5) ੳ  (6) ੳ  (7) ਅ (8) ਅ (9) ਸ (10) ੲ (11) ਅ (12) ਅ 
(13) ੳ (14) ਸ (15) ਸ (16) ਅ (17) ੲ (18) ੳ  (19) ਸ  (20) ੳ (21) ਸ (22) ਸ (23) ੳ  

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

Part 2- ਿਮਲਾਨ ਿਚੰਨ (Each Question 2 Marks) 
 

Coloum 1 Coloum 2 
(1) ਟੈਿਫਕ ਲਾਈਟ 

(2) ਤਣਾਅ ਪਬੰਧਨ 

(3) ਰੈਮ 

(4) ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ 

(5) ਸਭ ਫੋਲਡਰ  

(6) ਸਵੈ ਜਾਗਰਕੂਤਾ 

(7) ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਰੋਤ  

(8) ਿਵਅੰਗਆਤਮਕ ਵਾਕ  

(9) ਉਦੱਮੀ  

(10) ਮਾਰਕੀਟ 

A. ਮੁਨਾਫ਼ ੇਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ  

B. ਫੋਲਡਰ ਦ ੇਅੰਦਰ  ਫੋਲਡਰ   

C. ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ   

D. ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਦਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

E. ਵਾਹ !  ਿਕੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਿਦਨ ਹੈ ?   

F. ਿਵਜ਼ੁਅਲ ਸੰਚਾਰ   

G. ਰਡਮ ਐਕਸੈਸ ਮਬਰੀ   

H. ਿਨਰੋਗੀ ਜੀਵਨ   

I. ਸੂਰਜ   

J. ਸੰਚਾਰ ਿਵੱਚ ਰਕੁਾਵਟ   

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

 



Coloum 1 Coloum 1 

(1) ਪਲੇਨ ਿਸਲਾਈ  

(2) ਸਿਟੱਚ 

(3) ਬਾਇਸ ਗੇਨ 

(4) ਿਪਿਕੰਗ  

(5) ਕੁਆਰਟਰ   

(6) ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਕਾਲਰ   

(7) ਯੋਕ  

(8) ਲਾਈਿਨੰਗ  

(9) ਕੋਇਨ ਜੇਬ 

(10) ਡਾਰਟ  

(11) ਨਾਈਫ  ਪਲੀਟ 

(12) ਭਰਪਰੂਤਾ  

(13) ਲੇਬਲ  

(14) ਟਾਂਕਾ ਟੁੱਟਣਾ 

(15) ਕੱਪੜ ੇਿਵਚ ਗੰਢ 

(16) ਸਪੈਸੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੀਟ  

(17) ਫਰੰਟ ਪੈਨਲ  

(18) ਧਾਗੇ ਿਨਕਲਣ ਤ  ਰੋਕਣਾ  

(19) ਬਲਾਈਡਂ ਹੈਿਮੰਗ 

(20) ਕੁਆਿਲਟੀ ਕੰਟੋਲ 

A. QC  

B. ਨਾਂ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਲੇੜੀ 

C. ਿਲਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼   

D. ਜੇਬ ਦ ੇਅੰਦਰ ਜੇਬ   

E. ਟਾਂਕਾ  

F. ਕੱਪੜ ੇਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ   

G. ਿਸਲਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸ 

H. ਅਣਕਤੱਾ ਰੇਸ਼ਾ   

I. ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਿਹੱਸਾ  

J. ਓਵਰਲੋਕ  

K. ਫਲੁਨੈਸ 

L. ਕੱਪੜ ੇਨੰੂ ਇੱਕ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਮੋੜਨਾ 

M. ਪਲੋਈ  

N. ¾ 

O. ਗਾਰਮਟ ਦਾ ਭਾਗ   

P. ਅਸਲ ਕੱਪੜ ੇਦਾ ਿਪਛਲਾ ਕੱਪੜਾ 

Q. ਪੀਟਰ ਪੈਨ  

R. 45 ਿਡਗਰੀ 

S. ਸਾਦੀ ਿਸਲਾਈ     

T. ਟੇਢੇ ਕੱਟ   

ਉਤੱਰ : (1) S (2) E (3) R (4) T (5) N (6) Q (7) O (8) P (9) D (10) M (11) L (12) K (13) 

F (14) G (15) H (16) C (17) I (18) J (19) B (20) A 

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

1) ਦੋ ਤ ਵੱਧ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵੱਚ ਸੁਨੇਹ ੇ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪਦਾਨ ਨੰੂ ............ਸੰਚਾਰ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ( ਸਮੂਹ 

ਸੰਚਾਰ  / ਿਚੱਤਰਾਤਮਕ ਸੰਚਾਰ  ) 



2) ਰਕੁਾਵਟਾਂ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਏਨਕੋਿਡੰਗ ਿਡਕੋਿਡੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ...........ਰਕੁਾਵਟਾਂ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ  ।  ( ਭੌਿਤਕ ਰਕੁਾਵਟਾਂ / ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਰਕੁਾਵਟਾਂ)   

3) ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਿਥਤੀਆਂ  ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਤਣਾਅ  ਤ ਦਰੂ ਰੱਖਣਾ............ਪਬੰਧਨ 

ਹੈ  । ( ਸਮਾ ਂਪਬੰਧਨ / ਤਣਾਅ ਪਬੰਧਨ ) 

4) ਸਵੈ ਪੇਰਨਾ ਭਾਵ .............(ਦਿੂਜਆ ਂਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ  / ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਕਸ ੇਕੰਮ ਲਈ ਪੇਿਰਤ 

ਕਰਨਾ ) 

5) ਕੰਿਪਊਟਰ ਿਵੰਡੋ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਿਕਨਾਰ ੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੱਟੀ ..............ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।    

( ਫੋਲਡਰ / ਟਾਸਕਬਾਰ ) 

6) ਕਲੋਜ਼ ਬਟਨ ਟਾਈਟਲ ਬਾਰ ਿਵਚ ਮੌਜੂਦ ਿਤੰਨ ਬਟਨਾਂ ਿਵੱਚ ….…ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ( ਦਸੂਰੇ/ 

ਤੀਸਰੇ ) 

7) ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਰਸਕ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਦਾ ਹੈ , ਉਸ ਨੰੂ ………… ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ  । (ਉਦੱਮੀ / ਿਕਰਾਏਦਾਰ  ) 

8) ਿਕਸੇ ਫਾਈਲ ਨੰੂ ਿਪੰਟ ਕਰਨ ਲਈ .......ਕਮਾਡ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ  (Alt+P/Ctrl+P) 

9) ਰਾਮ ਖੇਡ ਿਰਹਾ ਹੈ ।  ਵਾਕ  ਿਵੱਚ ਰਾਮ ........ ਹੈ  । ( ਨਾਂਵ /  ਿਕਿਰਆ ) 

10) ਸਿਥਰ ਿਵਕਾਸ ਕਦ ਹਦ ਿਵੱਚ ਆਇਆ  ? (1992 /1986) 

11) ਜਦ ਿਕਸ ੇਕੱਪੜੇ ਦੇ ਿਕਨਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਫੋਲਡ ਕਰਕ ੇਹੱਥ ਨਾਲ ਟੇਢੇ  ਟਾਂਕ ੇਭਰੇ ਜਾਂਦ ੇਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ.......... 

ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  । ( ਬੁਣਾਈ / ਤਰਪਾਈ  ) 

12) ਟਾਂਕਾ ......... ਦਾ ਇੱਕ ਲੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਇੰਟਰਲੇਿਸੰਗ ਇੰਟਰਿਪੰਗ , ਇੰਟਰਾਲੂਿਪੰਗ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ 

ਬਣਦਾ ਹੈ  । ( ਕੱਪੜੇ / ਧਾਗੇ   ) 

13) ਡਾਰਟ ਦੀ ਵਰਤ ਕੱਪੜ ੇਤੇ...........ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ( ਸਹੀ ਿਫਿਟੰਗ / ਚੋਣਾ ਂਲਈ  ) 

14) ਕੰਿਪਊਟਰਰਾਈਜ਼ਡ ਗੇਿਡੰਗ ਿਵਚ ਪੈਟਰਨ...........ਨਾਲ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਕੰਿਪਊਟਰ / ਹੱਥ ) 

15) ਯੂ ਆਕਾਰ ਨੈਕਲਾਈਨ   ਦਾ ਆਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦ ੇਅੱਖਰ.......... ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ  । ( V / U ) 

16) ਕਾਲਰ ਿਜਹੜਾ ਗਰਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ .........ਕਾਲਰ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । (ਸਟਡ / ਰੋਲ ) 

17) ................ ਕਾਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋ 19ਵੀ ੰਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਦੀਆਂ ਤੇ 

ਹੁੰਦੇ ਸੀ  । ( ਬੈੰਡ ਕਾਲਰ / ਸਲੇਰ ਕਾਲਰ  ) 

18) ਹਾਰਸ਼ ਸ਼ੂ ਬੱਕਲ ਬੈਲਟ ਦਾ ਬੱਕਲ ....... ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ  । (  ਘੋੜੇ ਦੀ ਨਲੀ  / ਫਸੀ  )  

19) ਿਟੱਚ ਬਟਨ .........ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ  । (  ਕੱਪੜ ੇ/ ਧਾਤ ) 



20) ਕੱਪਿੜਆਂ ਉਪੱਰ ਲੈਸ ਦੀ ਵਰਤ .......ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ  । ( ਨੁਕਸ ਕਾਰਨ / ਸਜਾਵਟ ਕਾਰਨ  ) 

21) ਕੱਪਿੜਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮੁੜਨ ਵਾਲੀ ਪੱਟੀ ਨੰੂ......... ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । (ਫੇਿਸੰਗ / ਪਾਈਿਪੰਗ  ) 

22) ਕਾਲਰ ਦੀ ਵਰਤ ਦੀ ........ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । (ਨੈਕਲਾਈਨ / ਪਲਿਕਟ ) 

23) ਆਪਣੇ ਪੋਡਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੰੂ ਘਟਾ ਕ ੇਵੇਚਣਾ......ਅਖਵਾਉਦਂਾ ਹੈ  (ਿਡਸਕਾਊਟਂ / ਸਰਕਾਰੀ ਿਮਆਰ  ) 

24)  .........ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ  ਧਾਗੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਿਚਪਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ( ਸਹੀ ਇੰਟਰਲੇਿਸੰਗ  / ਸਹੀ ਿਪੰਿਟਗੰ  ) 

25) ਇੱਕ ਗਾਹਕ.......... ਕੁਆਿਲਟੀ ਦੇ ਕੱਪੜ ੇਖਰੀਦਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ( ਘਟੀਆ / ਵਧੀਆ  ) 

26) ਕੱਪਿੜਆਂ ਉਪਰ  S,M,L,XL.XXL...........ਹੈ  । (ਗਾਰਮਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼  / ਕਢਾਈ ਸਬੰਧੀ ਿਨਰਦੇਸ਼)  

27) ...........ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤ ੇਮਜ਼ਦਰੂੀ ਖਰਚੇ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਰੱਖਦਾ ਹੈ  । (ਜੌਬ ਕਾਰਡ  / ਿਡਜ਼ਾਈਨ 

ਕਾਰਡ) 

28) ਜੋਬ ਕਾਰਡ ਿਵੱਚ ਇਸ ਨਾਂ ਤ ਇਲਾਬਾ .......ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।( ਵਰਕ ਿਟਕਟ   / ਿਡਜ਼ਾਇਨ) 

29)  ਕੱਪਿੜਆਂ  ਪਰ ਿਸਲਾਈ ਦੀ ਚੋਣ  ............... ਦੇ ਆਧਾਰ ਤ ੇਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ ।  (ਕੱਪੜ ੇ‘ਤੇ  ਿਡਜ਼ਾਈਨ / 

ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ) 

30) ਕੱਪੜ ੇਦੇ ਦੋ ਟਕੁਿੜਆਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਿਸਊਣ ਨੰੂ .........ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । (ਿਸਲਾਈ / ਕਢਾਈ )  

 

ਉਤੱਰ : (1) ਸਮੂਹ ਸੰਚਾਰ  (2) ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਰਕੁਾਵਟਾਂ (3) ਤਣਾਅ ਪਬਧੰਨ  (4) ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਕਸ ੇ

ਕੰਮ ਲਈ ਪੇਿਰਤ ਕਰਨਾ (5) ਟਾਸਕਬਾਰ (6) ਤੀਸਰੇ (7) ਉਦੱਮੀ (8) Ctrl+P (9)  ਨਾਂਵ  (10) 1986 

(11) ਤਰਪਾਈ (12) ਧਾਗੇ  (13) ਸਹੀ ਿਫਿਟਗੰ (14) ਕੰਿਪਊਟਰ (15) U (16) ਸਟਡ (17) ਸਲੇਰ 
ਕਾਲਰ (18) ਘੋੜੇ ਦੀ ਨਲੀ (19) ਧਾਤ (20) ਸਜਾਵਟ ਕਾਰਨ (21) ਫੇਿਸੰਗ (22) ਨੈਕਲਾਈਨ (23) 
ਿਡਸਕਾਊਟਂ (24) ਸਹੀ ਇੰਟਰਲੇਿਸੰਗ (25) ਵਧੀਆ (26) ਗਾਰਮਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ (27) ਜੌਬ ਕਾਰਡ (28) 
ਵਰਕ ਿਟਕਟ  (29) ਕੱਪੜੇ ‘ਤ ੇ ਿਡਜ਼ਾਈਨ (30) ਿਸਲਾਈ 

 

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

1) ਜਦ ਤੁਸੀ ਂਛੱੁਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ  ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂਿਲਖਤੀ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋਗੇ । (ਸਹੀ / ਗ਼ਲਤ ) 

2) ਟੈਿਫਕ ਲਾਈਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀ ਂਹੈ । ( ਸਹੀ / ਗ਼ਲਤ  ) 

3) ਤਣਾਅ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਅਤੇ ਿਨਜੀ ਦੋਨ ਿਜ਼ੰਦਗੀਆਂ ਿਵੱਚ  ਅਸਰ ਪਾਉਦਂਾ ਹੈ  । (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ  ) 

4) ਸਵੈ ਜਾਗਰਕੂਤਾ ਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤ । ( ਸਹੀ / ਗ਼ਲਤ  ) 

5) ਸੇਵ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਵਰਤ ਿਕਸੇ ਫਾਈਲ ਨੰੂ ਨਵ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਸਹੀ / ਗ਼ਲਤ ) 



6) ਅਪਰੇਿਟੰਗ ਿਸਸਟਮ ਕੰਿਪਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਿਵੱਚ ਇੰਟਰਫੇਿਸੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ  । 

( ਸਹੀ / ਗ਼ਲਤ  ) 

7) ਉਦੱਮੀ ਹਰ ਕੋਈ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ।( ਸਹੀ/ ਗ਼ਲਤ  ) 

8) ਿਬਜ਼ਨਸ ਿਵੱਚ ਲਾਭ ਹਾਨੀ  ਨਹੀ ਂਬਲਿਕ ਗਾਹਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  ( ਸਹੀ / 

ਗ਼ਲਤ ) 

9) ਗੀਨ ਸਿਕੱਲ ਭਾਵ  ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਤਕਨੀਕੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ  ਦੇ 

ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ  । ( ਸਹੀ / ਗ਼ਲਤ  ) 

10) ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨਾਲ ਿਵਕਾਸ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ  । ( ਸਹੀ/ ਗ਼ਲਤ  ) 

11) ਬਾਊਡਂ ਸੀਮ ਿਵਚ ਵਾਈਿਂਡੰਗ ਟੇਪ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ( ਸਹੀ / ਗ਼ਲਤ  ) 

12) ਸੂਈ ਦੀ ਚੋਣ ਕੱਪੜ ੇਆਧਾਰ  ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । (ਸਹੀ/ ਗ਼ਲਤ  ) 

13) ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਟਾਂਕਾ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਸਿਟੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । (ਸਹੀ / ਗ਼ਲਤ  ) 

14) ਈਜ਼ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਪ ਅਤੇ ਿਸਲਾਈ ਲਈ ਮਾਪ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ । (ਸਹੀ / ਗ਼ਲਤ )    

15) ਕੱਪਿੜਆਂ ਉਪਰ ਬੈਲਟ ਦੀ ਵਰਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸਜਾਵਟੀ ਰਪੂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ( ਸਹੀ / ਗ਼ਲਤ  ) 

16) ਕਾਲਰ ਅਤੇ ਨੈਕਲਾਈਨ  ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀ ਂਹੈ  । ( ਸਹੀ / ਗ਼ਲਤ ) 

17) ਕੱਪਿੜਆਂ ਉਪਰ ਜੇਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਸਾਮਾਨ ਆਿਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ  । (ਸਹੀ/ ਗ਼ਲਤ  ) 

18)  ਿਡਟੈਚੇਬਲ ਕਾਲਰ ਕੱਪਿਡ਼ਆਂ ਨਾਲ ਪੱਕ ੇਤੌਰ ਤੇ ਜੁਿੜਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ  । ( ਸਹੀ / ਗ਼ਲਤ  ) 

19) ਜਦ ਕੱਪਿੜਆਂ ਨੰੂ ਿਕਸ ੇਿਦਸ਼ਾ ਿਵਚ ਮੋੜ ਕੇ ਉਸ ਦ ੇਸਮਾਂਤਰ ਿਸਲਾਈ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਟੱਕਸ 

ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  ।  (ਸਹੀ / ਗ਼ਲਤ  ) 

20) ਪਲੀਟ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਬੈਲਟ ਦੀ ਵਰਤ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੁੰਦੀ (ਸਹੀ/ ਗ਼ਲਤ  ) 

21) ਧਾਗਾ ਿਖੱਚ ਕੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਲਾਂ ਨੰੂ ਟੱਕਸ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ( ਸਹੀ / ਗ਼ਲਤ  ) 

22) ਿਡਸਪੋਜ਼ਲ ਫਲੁਨੈਸ ਭਾਵ ਭਰਪੂਰਤਾ ਦੀ ਿਵਉਤਂਬੰਦੀ ( ਸਹੀ / ਗ਼ਲਤ  ) 

23) ਿਜ਼ੱਪ ਦੀ ਵਰਤੋ ਿਸਰਫ਼ ਸਜਾਵਟੀ ਮਕਸਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ( ਸਹੀ / ਗ਼ਲਤ  ) 

24) ਰੀਬਨ ਅਤੇ ਲੈਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀ ਂਹੈ  ( ਸਹੀ / ਗ਼ਲਤ  ) 

25) "ਸ਼ੰਕ ਬਟਨ" ਬਟਨ ਦੀ ਇਕ ਿਕਸਮ ਹੈ  । (ਸਹੀ / ਗ਼ਲਤ  ) 

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

27) ਕੰਮਕਾਜੀ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਲਾਪਵਾਹੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਦਰੁਘਟਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ 

। (ਸਹੀ / ਗ਼ਲਤ  ) 



28) ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਹੜਾ  ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਿਸਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਦਂਾ ਹੈ  ਉਸ ਨੰੂ ਿਸਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ 

ਆਪੇਟਰ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  । ( ਸਹੀ / ਗ਼ਲਤ  ) 

29) ਿਸਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪੇਟਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਿਵਚ ਗਾਰਮਟ ਿਤਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ 

ਹੈ  ।(ਸਹੀ / ਗ਼ਲਤ ) 

30) ਿਕਸੇ ਵੀ ਪੋਡਕਟ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਿਸੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਪੋਡਕਟ ਦੀ ਕੁਆਿਲਟੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ  । (ਸਹੀ / ਗ਼ਲਤ ) 

 

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

ਸਹੀ  (18) ਗ਼ਲਤ  (19) ਸਹੀ  (20) ਸਹੀ  (21) ਗ਼ਲਤ (22) ਸਹੀ (23) ਗ਼ਲਤ (24) ਗ਼ਲਤ (25) 
ਸਹੀ  (26) ਸਹੀ (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  : ਸਰੋਤਾ ਿਕਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  ? 

2) ਪਸ਼ਨ : ਨੋ ਸਮੋਿਕੰਗ ਿਚੰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ  ? . 

3) ਪਸ਼ਨ  : ਿਨਰਦੇਸ਼ ਵਾਚਕ ਵਾਕ ਿਕਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ  ? 

4) ਪਸ਼ਨ  :ਤਨਾਅ ਕੀ ਹੈ  ? 

5) ਪਸ਼ਨ  : ਪਬਿਲਕ ਸਵੈ ਜਾਗਰਕੂਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ  

6) ਪਸ਼ਨ  : ਤਣਾਅ ਪਬੰਧਨ ਦ ੇਿਕਸ ੇਦੋ ਤਕਨੀਕਾ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ  ।  

7) ਪਸ਼ਨ  : ROM ਦੀ ਫਲੁ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ  ? 

8) ਪਸ਼ਨ  :  ਨਵੀ ੰਫਾਈਲ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹੜੀ  ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ  ? 

9) ਪਸ਼ਨ  : ਕੰਿਪਊਟਰ ਿਵੰਡੋ ਦ ੇਸਭ ਤ  ਹੇਠਲੀ ਸਾਈਡ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੱਟੀ ਨੰੂ ਕੀ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  ? 

10) ਪਸ਼ਨ : ਉਦੱਮੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ  ? 

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

12) ਪਸ਼ਨ : ਮਾਰਕੀਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? 

13) ਪਸ਼ਨ  : ਕੰਿਪਊਟਰ ਮਾਊਸ ਤੇ ਿਕੰਨੇ ਬਟਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦ ੇਹਨ? 

14) ਪਸ਼ਨ  : ਪਸ਼ਨਵਾਚਕ ਵਾਂਕ ਿਕਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ  ? 

15) ਪਸ਼ਨ  : ਸਵ ੈਜਾਗਰਕੂਤਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਿਕਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ  । 

16) ਪਸ਼ਨ  : ਸਾਦੀ ਿਸਲਾਈ ਦੀ ਵਰਤ ਿਕੰਨਾ ਕੱਪਿੜਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ  ? 

17) ਪਸ਼ਨ  : ਬਾਡੀਜ਼ ਿਕਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  ? 

18) ਪਸ਼ਨ : ਅਣਬਣੇ ਕੱਪਿੜਆਂ ਉਪਰ ਿਕਹੜੀ ਿਸਲਾਈ ਦੀ ਵਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ  ? 

19) ਪਸ਼ਨ  : ਕੱਪਿੜਆਂ ਉਪਰ ਪਾਈਿਪੰਗ ਦੀ ਵਰਤ ਿਕਉ ਂਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ  ? 

20) ਪਸ਼ਨ : ਡਾਰਟ ਪੁਆਇੰਟ  ਿਕਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ  ? 



21) ਪਸ਼ਨ : ਸਵੀਟ ਹਾਰਟ ਨੈਕਲਾਈਨ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ ਿਕਹ ੋਿਜਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ  ? 

22) ਪਸ਼ਨ  :ਰੋਲ ਕਾਲਰ ਿਕਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ  ? 

23) ਪਸ਼ਨ : ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਕੱਪਿੜਆਂ ਉਪਰ ਪਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਦਾ ਨਾਂ ਿਲਖੋ  ? 

24) ਪਸ਼ਨ : ਸਲੀਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ । 

25) ਪਸ਼ਨ : ਬੈਲਟ ਦੀ ਵਰਤ ਿਕਉ ਂਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ   
26) ਪਸ਼ਨ : ਕੱਪਿੜਆਂ ਉਪੱਰ ਰੀਬਨ ਦੀ ਵਰਤ ਿਕਉ ਂਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ  ? 

27) ਪਸ਼ਨ  : ਪੈਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ  ? 

28) ਪਸ਼ਨ  : ਿਹੱਪ ਬੈਲਟ ਿਕਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ   
29) ਪਸ਼ਨ  : ਿਸਲਾਈ ਰੇਖਾ ਿਕਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  ? 

30) ਪਸ਼ਨ  : ਿਡਟੈਚੇਬਲ ਕਾਲਰ ਿਕਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ  ? 

31) ਪਸ਼ਨ  : ਕੋਟਨ ਦ ੇਕੱਪਿੜਆਂ ਉਪਰ ਿਕੰਨੇ ਨੰਬਰ ਸੁਈ ਦੀ ਵਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ  ? 

32) ਪਸ਼ਨ  :  ਕੱਪਿੜਆਂ ਉਪਰ ਿਸਲਾਈ ਦੀ ਵਰਤ ਿਕਉ ਂਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ  ? 

33) ਪਸ਼ਨ : ਿਸਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਉਹ ਪਰਚਾ ਿਜਸ ਨਾਲ ਕੱਪੜ ੇਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਉਸ ਨੰੂ ਕੀ ਿਕਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? 

34) ਪਸ਼ਨ : ਿਸਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਿਕੰਨੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ  ? ਨਾ ਿਲਖੋ   
35) ਪਸ਼ਨ  : ਕਾਲਰ ਦੀ ਵਰਤ ਿਕਥੱੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ  ? 

36) ਪਸ਼ਨ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪਿੜਆਂ ਉਪਰ ਿਕਹੜੀ ਨੈਕਲਾਈਨ ਵੇਖਣ ਨੰੂ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ?  

37) ਪਸ਼ਨ : ਲੇ ਆਊਟ ਿਕਉ ਂਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ  ? 

38) ਪਸ਼ਨ  : ਫਿਸੰਗ  ਿਕਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  ?  

39) ਪਸ਼ਨ : ਕਾਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਲਰ ਦਾ ਿਕਹੜਾ ਿਹੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ  ? 

40) ਪਸ਼ਨ : ਟਾਈਟਲ ਬਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ  ?  

 
 

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

1) ਪਸ਼ਨ : ਗੈਰ ਸ਼ਾਬਿਦਕ ਸੰਚਾਰ ਿਕਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ  ਹੈ  ? 

2) ਪਸ਼ਨ  : ਟੈਿਫਕ ਿਸਗਨਲ ਦੀ ਿਤੰਨ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ  ?  

3) ਪਸ਼ਨ  : ਫੀਡ ਬੈਕ ਿਕਉ ਂਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ  ? 

4) ਪਸ਼ਨ  : ਿਦਸ਼ਟੀਕੋਣਾਤਮਕ ਰਕੁਾਵਟਾਂ ਿਕਹੜੀਆਂ  ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ  ? 

5) ਪਸ਼ਨ  :  ਿਕਿਰਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ  ਿਦਓ  । 

6) ਪਸ਼ਨ  :ਤਣਾਅ ਪਬੰਧਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੋ   
7) ਪਸ਼ਨ : ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ   
8) ਪਸ਼ਨ  : ਸਵੈ ਜਾਗਰਕੂਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ  ? ਇਹ ਿਕੰਨੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ  ? 

9) ਪਸ਼ਨ  : ਪਿਕਰਤੀ ਿਕਵ ਤਣਾਅ ਪਬੰਧਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ  ? 

10) ਪਸ਼ਨ : ਸਵੈ ਿਨਯਮ ਕੀ ਹੁੰਦ ੇਹਨ  ? 

11) ਪਸ਼ਨ  : ਿਪੰਟ ਅਤੇ ਿਪੰਟ ਪਰਿਵਊ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ  ? 



12) ਪਸ਼ਨ  : ਕੰਿਪਊਟਰ ਿਵੱਚ ਸਟਾਰਟ ਮੈਨਯੂ ਿਕਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ  ? 

13) ਪਸ਼ਨ : ਮਾਊਸ ਦਾ ਸਕਰੌਲ ਬਟਨ  ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ  ?  

14) ਪਸ਼ਨ  : ਕੀ ਬੋਰਡ ਤੇ  Backspace  , Delete , Num lock ਕੀਅ ਿਕਸ ਕੰਮ ਆਉਦਂੀ  ਹੈ। 

15) ਪਸ਼ਨ  :  ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਿਕਉ ਂਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ  ? 

16) ਪਸ਼ਨ :  ਿਵਜੁਅਲ ਹੈਿਮੰਗ ਿਕਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  ? 

17) ਪਸ਼ਨ  : ਿਸਲਾਈ  ਰੇਖਾ ਅਤ ੇਕਟਾਈ ਰੇਖਾ ਿਵੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ  ? 

18) ਪਸ਼ਨ : ਸੀਮ ਅਲਾਊਸਂ ਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ  ? 

19) ਪਸ਼ਨ : ਈਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀ ਂਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ  ? 

20) ਪਸ਼ਨ : ਸੇਲਵੇਜ ਕੀ  ਹੈ  ? 

21) ਪਸ਼ਨ  : ਬੁਕਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ   
22) ਪਸ਼ਨ  : ਲਾਈਿਨੰਗ ਅਤੇ ਇੰਟਰਲਾਈਿਨੰਗ ਿਵੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ  ? 

23) ਪਸ਼ਨ :  ਫਿਸੰਗ ਅਤੇ ਇੰਟਰਫੇਿਸੰਗ ਿਵੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ  ? 

24) ਪਸ਼ਨ  : ਪਸ਼ਨ ਿਕਸ ੇਿਤੰਨ ਨੈਕਲਾਈਨ ਨੰੂ ਿਚੱਤਰ ਨਾਲ ਦਰਸਾਊ  । 

25) ਪਸ਼ਨ  : ਜੈਬੋਟ ਕਾਲਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ  । 

26) ਪਸ਼ਨ  : ਪੈਚ ਪੌਕੇਟ ਿਕਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ  ? 

27) ਪਸ਼ਨ  : ਪਲੈਨੇਟ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀ ਂਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ  ? 

28) ਪਸ਼ਨ  : ਗੈਦਰ ਿਕਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  ? 

29) ਪਸ਼ਨ  : ਕਰੌਸ ਟੱਕਸ ਘੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ  ? 

30) ਪ੍ਰਸ਼ਨ  : ਿਟੱਚ  ਬਟਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ  । 

31) ਪਸ਼ਨ  : ਸਿਥਰ ਿਵਕਾਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀ ਂਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ  । 

32) ਪਸ਼ਨ  : ਉਦੱਮਤਾ ਬਾਰੇ ਨੋਟ ਿਲਖੋ  । 

33) ਪਸ਼ਨ  : ਿਕਸੇ ਪੰਜ ਿਬਜ਼ਨਸ  ਦੇ ਨਾਂ ਿਲਖੋ   
34) ਪਸ਼ਨ  : ਤਾਣਾ ਅਤੇ ਬਾਣਾ ਕੀ ਹੈ  ? 

35) ਪਸ਼ਨ  :  ਿਸਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਿਕਸ ੇਦੋ ਪੁਰਿਜ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ  । 

36) ਪਸ਼ਨ : ਮੁੱਢਲੇ ਖਾਕ ੇਦੇ ਅਨੁਕੂਲਣ ਤ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ  ? 

37) ਪਸ਼ਨ  : ਿਸਲਾਈ ਦਾ ਅੰਤਰਪੂਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ  ? 

38) ਪਸ਼ਨ  ਲਾਈਿਨੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ  ? 

39) ਪਸ਼ਨ : ਪੈਟਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ  । 

40) ਪਸ਼ਨ  :  ਕੈਪ ਸਲੀਵ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀ ਂਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ  ? 
 
 

 
 
 


