
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੈਂਕ   (QUESTION BANK) NSQF 

ਜਮਾਤ(Class) : ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ (12TH) 

ਟ੍ਰਡੇ(Trade) :  (Automobile) 

 
 

PART A 
Multiple-Choice Question / bhu ivklpI pRSn 
(MCQ) (1-30)  
 

1. ਤਸੁੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਲੇੀਕਮੋ ਕੰਪ੍ਨੀ ਦ ੇਫਰੰ੍ਟ੍ ਡਸੈਕ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ੍ਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਹਕ ਤਹੁਾਡ ੇਕਲੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤਸੁੀਂ ਕੰਮ 

ਕਰ੍ ਰ੍ਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਬਲ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰ੍ੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ੍ਨਾ ਚਾਹੁੁਂਦਾ ਹੈ, ਤਸੁੀਂ ਕੀ ਕਰ੍ੋਗ੍ੇ ? 

i)  ਗ੍ਰਾਹਕ ਵੱਲ ਬਧਆਨ ਨਹੀਂ ਦਵੋਂਗੇ੍   ii) ਅਪ੍ਣਾ ਕੰਮ ਰੋ੍ਕ ਕੇ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ੍ਗੇ੍ 

iii) ਗ੍ਰਾਹਕ ਨ ੰ  ਬਕਸ ੇਹੋਰ੍ ਨਾਲ ਗੱ੍ਲ ਕਰ੍ਨ ਨ ੰ  ਕਹੋਗੇ੍  iv)ਅਪ੍ਣਾ ਕੰਮ ਕਰ੍ਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਵੱਲ ਬਧਆਨ ਨਹੀਂ ਦਵੋਂਗੇ੍ 
 

2. ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਰੁ੍ਭੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ੍ਦਾ ਹੈ ਜ ੋਬਕ ਇੱਕ ਕਾਰ੍ਬੋਾਰ੍ਨ ਹ ੈਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਥ ਕੀ ਹੈ ? 

i) ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ    ii) ਹੁਨਰ੍ਮੰਦ ਕਾਮਾ 
iii) ਕਾਰੋ੍ਬਾਰ੍ੀ     iv) ਉਦਯੋਗ੍ਪ੍ਤੀ 
 

3. ਵਾਕ ਬਵੱਚ ‘ਬਵਸ਼ਾ’ ਦੱਸੋ ਬੱਚ ੇਫਟੁ੍ਬਾਲ ਖਡੇ ੇ: 

i) ਬੱਚ ੇ      ii) ਬੱਚੇ ਖੇਡ ੇ

iii) ਖੇਡੇ      iv) ਫੁਟ੍ਬਾਲ 
 
4. ਮਨੋਾ ਅਪ੍ਣੀ ਭਣੈ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਵਕਾਰ੍ ਨ ੰ  ਠਬਕ ਕਰ੍ਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ੍ ਰ੍ਹੀ ਹ ੈ। ਉਸ ਨ ੰ  ਕੀ ਕਰ੍ਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? 

i) ਅਪ੍ਣੀ ਭਣੈ ਨਾਲ ਗੱ੍ਲ ਕਰੇ੍    ii) ਉਹਨ ੰ  ਕੰਮਾਂ ਬਵੱਚ ਲਾਈ ਰੱ੍ਖੇ 

iii) ਉਹਦੇ ਆਤਮਬਵਸ਼ਵਾਸ ਨ ੰ  ਹੋਸਲਾ ਬਦੰਦੀ ਰ੍ਹੇ  iv) ਉਪ੍ਰੋ੍ਕਤ ਸਾਰੇ੍ 
 
5. ਸ਼ਬਦ ਨ ੰ  ਗ੍ ੜਾਾ੍ਹ ਕਰ੍ਨ ਲਈ ਕੀਬਰੋ੍ਡ ਤੇ ਬਕਹੜੀਆੁਂ ਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? 

i)  CTRL + ਅ     ii) CTRL + ਭ 

iii) CTRL + ਗ਼     iv) CTRL + ਫ 

 

6. Spreadsheet ਬਵੱਚ ਜੜੋਨ ਲਈ ਬਕਸ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ? 

i) ਫਾਰ੍ਮੇਟ੍      ii) ਚਾਰ੍ਟ੍ 

iii) ਗ੍ਰ੍ਾਫ      iv) ਫਾਰ੍ਮੁਲਾ  
 
 



7. ਫਾਰ੍ਮਲੁਾ ਨ ੰ  ਵਰ੍ਤਣ ਲਈ ਬਕਸ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? 

i) +      ii) – 

iii) /      iv) = 

 

8. ਬਕਸ ਅਪ੍ਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋਂ ਨਾਲ ਡਾਟ੍ਾ ਨ ੰ  ਸਰੋ੍ਟ੍ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? 

i) ਟ੍ ਲ      ii) ਡਾਟ੍ਾ 
iii) ਫਾਰ੍ਮੇਟ੍      iv) ਬਵਉ 
 
9. ‘ਇਮਪ੍ਰ੍ਸੈ’ ਨ ੰ  ਕੰਬਪ੍ਊਟ੍ਰ੍ ਬਵੱਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਕਸ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈ? 

i) ਗ੍ ਗ੍ਲ      ii) ਮਾਇਕਰੋ੍ਸੋਫਟ੍ ਅਬਫਸ 

iii) ਬਲਬਰੇ੍ ਅੲਬਫਸ     iv) ਮਾਇਕਰੋ੍ਸੋਫਟ੍ 

 

10. ਵਾਕ ਬਕਸ ਨ ੰ  ਕਬਹੰਦੇ ਹਨ ? 

i) ਬਲਖਣ ਵਲੇੇ ਵਰ੍ਤਣ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਜ਼ਰ੍ ਰ੍ੀ ਬਨਯਮ  ii) ਕੁਛ ਬਵਚਾਰ੍ ਪੈ੍ਰ੍ਾ ਬਲਖਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 

iii) ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਮ ਹ ਬਜਹਨਾਂ੍ਾ੍ਹ ਬਵੱਚ ਮਤਾਰ੍ਾਵਾਂ ਹਨ iv) ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਮ ਹ ਬਜਸ ਦੁਆਰ੍ਾ ਬਵਚਾਰ੍ ਪ੍ਰਗ੍ਟ੍ 

ਕੀਤ ੇ
11. ਮਕਬੈਨਕ ਬਡਫਕੈਟ੍ ਲੱਭਣ ਲਈ ________ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋਂ ਕਰ੍ਦਾ ਹ।ੈ 
i. ਵਾਹਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼      ii.  ਸਰ੍ਬਵਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼  

iii. ਵਾਹਨ ਰ੍ਬਜਸਟ੍ਰੇ੍ਸ਼ਨ ਕਾਪ੍ੀ     iv.  ਐੱਨ ਓ ਸੀ  
 

12. ਸਰ੍ਬਵਸ ਦਸਤਾਵਜੇ ਤ ੇਇਨਹ ਾਂ ਬਵੱਚੋਂ ਬਕਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰ੍ੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ? 

i. ਭਾਗ੍ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤ ੇਪ੍ਾਰ੍ਟ੍ ਨੰਬਰ੍    ii .  ਟ੍ੋਲਰ੍ੈਂਸ  

iii.  ਮੈਂਟ੍ੇਨੈਂ ਸ ਸ਼ਬਡਊਲ      iv.  ਉਪ੍ਰੋ੍ਕਤ ਸਾਰੇ੍  

 

13. ਰ੍ਕੈ ਅਤੇ ਪ੍ੀਨੀਅਨ ਬਵੱਚ ਲੱਗ੍ੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ? 
i. ਸਟ੍ੇਬਰੰ੍ਗ੍ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਵੱਚ     ii. ਟ੍ਰ੍ਾਂਸਬਮਸ਼ਨ ਬਵੱਚ   

iii.  ਕਲੱਚ ਬਵੱਚ      iv.  ਬਡਫਰੈ੍ਸ਼ਲ ਬਵੱਚ 

 

14. ਪ੍ਰਸੈ਼ਰ੍ ਪ੍ਲੇਟ੍ ਦੀ ਘਰ੍ਸ਼ਣ ਸਤਹ ਉੱਤ_ੇ_____. ਧਾਰ੍ੀਆੁਂ/ਝਰ੍ੀਟ੍ਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆੁਂ ਹਨ। 
i. ਅੰਡਾਕਾਰ੍      ii.  ਵੇਲਣਾਕਾਰ੍  

iii.   ਗੋ੍ਲਾਕਾਰ੍      iv.  ਬਸੱਧੀਆੁਂ 
 
 
 
 
 



15. ਡਰ੍ਾਈਵ ਸਾਫਟ੍ ਬਣੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ 
i. ਸਟ੍ੀਲ       ii . ਅਲਮੀਨੀਅਮ  

iii. ਪ੍ਲਾਸਬਟ੍ਕ       iv.  ਲੋਹਾ 
 

16. ਬਡਫਰ੍ਸੈ਼ਲ ਬਵੱਚ ਬਕਹੜ ੇਗ੍ਅੇਰ੍ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ? 

i. ਸਨ ਗੇ੍ਅਰ੍       ii.  ਸਟ੍ਾਰ੍ ਗੇ੍ਅਰ੍  

iii.  ਪ੍ਲੈਬਨਟ੍ ਗੇ੍ਅਰ੍     iv.  ਉਪ੍ਰੋ੍ਕਤ ਸਾਰੇ੍ 

 

17. ਆਟ੍ਮੋਬੈਟ੍ਕ ਟ੍ਰ੍ਾਂਸਬਮਸ਼ਨ ਬਵੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੌ੍ਕ ਕਨਵਰ੍ਟ੍ਰ੍ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਜ ੋ.............. ਦੀ ਜਗ੍ਾ ਲੈਂਦਾ ਹ।ੈ 
i. ਗੇ੍ਅਰ੍ ਬਾਕਸ      ii. ਇੰਜਣ  

iii. ਬਰੇਕ       iv.  ਕਲੱਚ 

 

18. ਸਸਪ੍ਨੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਕੰਨੇ ਬਕਲੋਮੀਟ੍ਰ੍ ਬਾਅਦ ਹਣੋੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ 
i. 10000 ਬਕਲੋਮੀਟ੍ਰ੍     ii.  20000 ਬਕਲੋਮੀਟ੍ਰ੍ 
iii.  30000 ਬਕਲੋਮੀਟ੍ਰ੍     iv.  40000 ਬਕਲੋਮੀਟ੍ਰ੍ 
 

19. ਲੀਫ਼ ਸਪ੍ਬਰੰ੍ਗ੍ ਬਵਚ ਕੇਂਦਰ੍ੀ ਬਲੋਟ੍ ਬਕੱਥ ੇਲੱਗ੍ਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ 
i. ਸੱਜੇ ਪ੍ਾਸ ੇ      ii. ਖੱਬੇ ਪ੍ਾਸ ੇ 

iii   ਕੇਂਦਰ੍ ਬਵੱਚ      iv ਹੇਠਲੇ ਪ੍ਾਸ ੇ    

  

20. ਸ਼਼ੌਂਕ ਐਬਜਰੋ੍ਵਰ੍ ਖਰ੍ਾਬ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ। 
i. ਬਜਆਦਾ ਭਾਰ੍ ਲੱਦਣਾ ਨਾਲ     ii. ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਬਥਤੀਆੁਂ ਕਾਰ੍ਨ ਸਹੀ  
ii. ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰ੍ਨ      iv  ਉਪ੍ਰੋ੍ਕਤ ਸਾਰੇ੍ 

 

21. ਸਟ੍ੀਅਬਰੰ੍ਗ੍ ਲੜੀ ਬਵੱਚ ਲੱਬਗ੍ਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ 
i. ਟ੍ਾਈ ਰੋ੍ਡ      ii. ਬਾਲ ਜੋਇੰਟ੍ 

iii.ਸਟ੍ੀਅਬਰੰ੍ਗ੍ ਆਰ੍ਮ     iv ਉਪ੍ਰੋ੍ਕਤ ਸਾਰੇ੍ 

 
22. ਏਅਰ੍ ਸਸਪ੍ਨੈਸ਼ਨ ਬਸਸਟ੍ਮ ਬਵੱਚ......... ਦੀ ਵਰ੍ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ 
i.   ਹਵਾ       ii.  ਪ੍ਾਣੀ  
iii. ਤਲੇ       iv    ਲ ਬਰ੍ੀਕੈਂਟ੍ 
 
23. ਪ੍ਹੀਏ ਦੇ ਸੰਤਲੁਨ ਲਈ ਬਕਸ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ 
I. ਟ੍ੈਕੋ ਮੀਟ੍ਰ੍      ii.  ਮਲਟ੍ੀਮੀਟ੍ਰ੍ 

iii. ਵਹੀਲ ਬੈਲਬਸੰਗ੍ ਮਸ਼ੀਨ     iv. ਸਪ੍ੀਡੋਮੀਟ੍ਰ੍ 



 

24. ਪ੍ੀਲੀਆ ਕਬੇਲਾਂ ਵਰ੍ਤੀਆੁਂ ਜਾਂਦੀਆੁਂ ਹਨ। 
i. ਬੈਟ੍ਰ੍ੀ ਸਰ੍ਕਟ੍ ਬਵੱਚ      ii.  ਇਗ੍ਨੀਸ਼ਨ ਸਰ੍ਕਟ੍ ਬਵੱਚ 

iii. ਜਰ੍ਨੇਟ੍ਰ੍ ਸਰ੍ਕਟ੍ ਬਵੱਚ      iv. ਸਹਾਇਕ ਸਰ੍ਕਟ੍  ਬਵੱਚ 

 

25. ਹਰ੍ੀਆੁਂ ਕਬੇਲਾਂ ਵਰ੍ਤੀਆੁਂ ਜਾਂਦੀਆੁਂ ਹਨ। 
i. ਬੈਟ੍ਰ੍ੀ ਸਰ੍ਕਟ੍ ਬਵੱਚ      ii.  ਇਗ੍ਨੀਸ਼ਨ ਸਰ੍ਕਟ੍ ਬਵੱਚ 

iii.ਜਰ੍ਨੇਟ੍ਰ੍ ਸਰ੍ਕਟ੍ ਬਵੱਚ     iv.  ਸਹਾਇਕ ਸਰ੍ਕਟ੍  ਬਵੱਚ 

 

26. ਪ੍ ਰ੍ੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ੍ਜ ਬਟੈ੍ਰ੍ੀ ਦੀ ਸਪ੍ਸੈੀਬਫਕ ਗ੍ਰਬੈਵਟ੍ੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ 
i.  1.230-1.280     ii.  1.200-1.230 
iii.1.170-1.200     iv  1.260-1.280 
 

27. ਫੀਊਜ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋਂ ਬਕੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
i. ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਬਸਸਟ੍ਮ     ii.  ਬਰੇਬਕੰਗ੍ ਬਸਸਟ੍ਮ 

iii. ਬਡਫਰੈ੍ਸ਼ਲ ਬਸਸਟ੍ਮ     iv.  ਟ੍ਰ੍ਾਂਸਬਮਸ਼ਨ ਬਸਸਟ੍ਮ 
 

28. MPFI ਦਾ ਪ੍ ਰ੍ਾ ਨਾਮ ਹੈਂ 
i.  ਮਲਟ੍ੀ ਪੁ੍ਆਇੰਟ੍ PIaUl ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ   ii.  ਮਲਟ੍ੀ ਪੁ੍ਆਇੰਟ੍ ਫ ਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ 

iii. ਮਲਟ੍ੀ ਪ੍ਬਨ PIaUl ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ    iv. ਮਲਟ੍ੀ ਪੁ੍ਆਇੰਟ੍ PIaUl ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ 

 

29. CRDI ਦਾ ਪ੍ ਰ੍ਾ ਨਾਮ ਹੈਂ। 

i. ਕਾਮਨ ਰੇ੍ਲ ਡਾਇਰ੍ੈਕਟ੍ਰ੍ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ   ii.  ਕਾਮਨ ਰੋ੍ਡ ਡਾਇਰੈ੍ਕਟ੍ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ 

iii. ਕਾਮਨ ਰੇ੍ਲ ਡੀਜਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ    iv.  ਕਾਮਨ ਰੇ੍ਲ ਡਾਇਰੈ੍ਕਟ੍ਰ੍ ਇਨਫਕੈਸ਼ਨ 

 

30 ਪ੍ਰਪੋ੍ਲੈਰ੍ ਸਾਫਟ੍ ਇੰਜਣ ਅਤ ੇ.......... ਬਵਚਕਾਰ੍ ਲੱਗ੍ੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ 
i. ਟ੍ਾਇਰ੍      ii.  ਗੇ੍ਅਰ੍ ਬਾਕਸ  

ii. ਬਡਫਰੈ੍ਸ਼ਲ      iv.  ਰੇ੍ਡੀਏਟ੍ਰ੍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ਉੱਤਰ੍ (Answers):- Multiple-Choice Question (MCQ) (1-30)    

1 ਅਪ੍ਣਾ ਕੰਮ 

ਰੋ੍ਕ ਕੇ ਉਸਦੀ 
ਮਦਦ ਕਰੋ੍ਗੇ੍ 

2 ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ 

ਵਾਲਾ 
3 ਬੱਚ ੇ 4 ਉਪ੍ਰੋ੍ਕਤ 

ਸਾਰੇ੍ 

5 
 

CTRL + ਭ 

6 ਫਾਰ੍ਮੁਲਾ 7 = 8 ਡਾਟ੍ਾ 9 ਬਲਬਰੇ੍ 

ਅੲਬਫਸ 

10 
 

ਕੁਛ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ 
ਸਮ ਹ ਬਜਸ ਦੁਆਰ੍ਾ 
ਬਵਚਾਰ੍ ਪ੍ਰਗ੍ਟ੍ ਕੀਤੇ 
ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ 
 

11 ਸਰ੍ਬਵਸ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 

12 ਉਪ੍ਰੋ੍ਕਤ 

ਸਾਰੇ੍ 

13 ਸਟ੍ੇਬਰੰ੍ਗ੍ 

ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਵੱਚ 

14 ਗ੍ੋਲਾਕਾਰ੍ 15 
 

ਸਟ੍ੀਲ 

16 ਉਪ੍ਰੋ੍ਕਤ 

ਸਾਰੇ੍ 

 

17 ਕਲੱਚ 18 20000 
ਬਕਲੋਮੀਟ੍ਰ੍ 

19 ਕੇਂਦਰ੍ ਬਵੱਚ 20 
 

ਉਪ੍ਰੋ੍ਕਤ ਸਾਰੇ੍ 

21 ਉਪ੍ਰੋ੍ਕਤ 

ਸਾਰੇ੍ 

22 ਹਵਾ 23 ਵਹੀਲ 

ਬੈਲਬਸੰਗ੍ 

ਮਸ਼ੀਨ 

24 ਜਰ੍ਨੇਟ੍ਰ੍ 

ਸਰ੍ਕਟ੍ ਬਵੱਚ  

25 
 

ਸਹਾਇਕ ਸਰ੍ਕਟ੍  

ਬਵੱਚ 

 

26 1.260-
1.280 
 

27 ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ 

ਬਸਸਟ੍ਮ 

28 ਮਲਟ੍ੀ 
ਪੁ੍ਆਇੰਟ੍ 

PIaUl 

ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ 

29 ਕਾਮਨ ਰੇ੍ਲ 

ਡਾਇਰੈ੍ਕਟ੍ 

ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ 

30 
 

ਬਡਫਰੈ੍ਸ਼ਲ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



PART B 
  {Match the following} (1-15) ਜੜੌ ੇਬਣਾਉ: 

 

1. ਪ੍ੀ.ਪ੍ੀ.ਟ੍ੀ     ਹਾਈਪ੍ਰ੍ ਟ੍ੈਕਸਟ੍ ਮਾਰ੍ਕਅਪ੍ ਲੈਂਗ੍ਵੁਐਜ਼ 

2. XLS   ਫੰਕਸਨ ਕੀਜ਼ 

3. DOC   ਐਪ੍ਲ 

4.       ਉਦਯੋਗ੍ਪ੍ਤੀ  ਬਰਾਉਜ਼ਰ੍ 

5. ਕੰਟ੍ਰ੍ੋਲ + P  =A1+A2 

6. ਕੀ ਨੋਟ੍   ਪ੍ਾਵਰ੍ਪੁ੍ਆਇੁਂਟ੍ 

7. ਕਰੋਮ   ਬਪ੍ਰੰ ਟ੍ ਕਰ੍ਨ ਲਈ 

8. F1 - F12  ਮਾਇਕਰੋ੍ਸੋਫਟ੍ ਵਰ੍ਡ 

9. ਐਕਸਲ ਦਾ ਫਾਰ੍ਮੁਲਾ ਕਾਰੋ੍ਬਾਰ੍ੀ 
10. HTML   ਐਕਸਲ ਫਾਇਲ 
 
11. Fuse      
 
12. Diode 
 
13. Lamp 
 
14. Ammeter 
 
15. Amplifier      
 
ਉੱਤਰ੍ (Answers):- Match the following (1-15) 

 

1. ਪ੍ਾਵਰ੍ 
ਪੁ੍ਆਇੁਂਟ੍ 

2.. ਐਕਸਲ 

ਫਾਇਲ 
3. ਮਾਇਕਰੋ੍ਸੋਫਟ੍ 

ਵਰ੍ਡ 

 

4. ਕਾਰੋ੍ਬਾਰ੍ੀ 5. 1. ਬਪ੍ਰੰ ਟ੍ ਕਰ੍ਨ ਲਈ 

 

6 ਐਪ੍ਲ 7. ਬਰਾਉਜ਼ਰ੍ 

 
8 ਫੰਕਸਨ ਕੀਜ਼ 9 =A1+A2 10 ਹਾਈਪ੍ਰ੍ ਟ੍ੈਕਸਟ੍ ਮਾਰ੍ਕਅਪ੍ 

ਲੈਂਗ੍ਵੁਐਜ਼ 
11 

 
12  13 

 

14 
 

15 
 

 



 

ਪ੍ ਰ੍ਾ ਨਾਮ ਬਲਖ ੋ
 

16.  ISO                                        
17. ABS                                   
18. MPFI                                 
19. CRDI                                  
20. TDC                                   
21. BDC                                 
22. OHV                                  
23. OHC                                  
24. ECM                                  
25. AMT                                  

26. EPS                                   
27. HT                                     
28. DMM                                 
29. AC                                     
30. DC                                     

 
ਉੱਤਰ੍ (Answers):- ਪ੍ ਰ੍ਾ ਨਾਮ ਬਲਖ ੋ(16-30) 

 
16.   International Organization of Standardization 
17.  Antilock Braking System 

18.  Multi Point Fuel Injection 

19.  Common Rail Direct Injection 

20.  Top Dead Centre 

21.  Bottom Dead Centre 

22.  Over Head Valve mechanism 

23.   Overhead Cam mechanism 

24.  Engine Control Module  

25.   Automated Manual Transmission 

26.  Electronic Power Steering 

27.  High Terminal 

28 Digital Multi Meter 

29 Alternate Current 

30 Direct Current 

 
 
 
 
 
 
 



     PART C 
ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਵਾਂ  ਭਰ੍ ੋ  {Fill in the blanks} (1-30) 

 

1. ਕੁਬੜਆੁਂ ਰੱ੍ਸਾ ______ ਰ੍ਹੀਆੁਂ ਹਨ। (ਟੱ੍ਪ੍/ਬਖੱਚ) 

2. ਰ੍ਾਜ  ____ ਬਰ੍ਹਾ ਹੈ।(ਪ੍ੜਹ/ਜਾ) 
3. ਕੁੱ ਤਾ ____  ਹੈ।(ਭੱਬਜਆ/ਬਬਨਆ) 

4. ਐਕਸਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ _____ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ੍ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ।( ਬਫਲਮ ਵੇਖਣ ਦਾ/ਡਾਟ੍ਾ ਦਾ) 
5. ਗ੍ ਗ੍ਲ ਇੱਕ ______ ਇੰਜਨ ਹੈ।(ਸਰ੍ਚ/ਫਾਇਲ) 

6. ਕੰਟ੍ਰ੍ੋਲ ਅਤੇ ਸ਼ ਕਰ੍ਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੰਮ _____ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।(ਸਵੇ/ਖੁਲ) 

7. ਐਕਸਲ ਬਵੱਚ ਬਣੇ ਬਕਬਸਆੁਂ ਨ ੰ  ____ ਬਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਸੇਲ/ਫਾਇਲ) 

8. ਬਸਗ੍ਮਾ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋਂ _____ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।(ਜੋੜਨ/ਘਟ੍ਾਉਣ) 

9. ਫਾਇਲ ਖੋਲਣ ਲਈ _____ਦੀ ਵਰ੍ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਕੰਟ੍ਰ੍ੋਲ+ o/ਕੰਟ੍ਰ੍ੋਲ+ h) 

10. ਇਹ ______ ਦਾ ਬਨਸ਼ਾਨ ਹੈ। (ਬਲਬਰੇ੍ ਆਬਫਸ/ਐੱਮ.ਐ.ਸ ਆਬਫਸ) 

11. ਪ੍ਰੋਪੈ੍ਲਰ੍ ਸ਼ਾਫਟ੍ ______ ਅਤੇ _______ ਬਵਚਕਾਰ੍ ਲਗ੍ਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।(ਗੇ੍ਅਰ੍ ਬਾਕਸ,ਬਡਫਰੈ੍ਸ਼ਲ ਇੰਜਣ, ਕਲੱਚ)  
12. ਸਰ੍ਬਵਸ ਦਸਤਾਵੇਜ _______ਲਈ ਵਰ੍ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। (ਵਾਹਨ, ਸਰ੍ਬਵਸ) 
13. ਸੌ਼ਕ ਐਬਜੋਂਰ੍ਬਰ੍ ਪ੍ਰਤੀ ਬਕਲੋਮੀਟ੍ਰ੍ ________ਹਜ਼ਾਰ੍ ਹਰ੍ਕਤ ਕਰ੍ਦ ੇਹਨ। (1000/2000) 

14. ਲੀਫ਼ ਸਪ੍ਬਰੰ੍ਗ੍ __________ਵਾਹਨਾਂ ਬਵੱਚ ਵਰ੍ਤ ੇਜਾਂਦੇ ਹਨ। (ਭਾਰ੍ੀ/ਹਲਕੇ) 
15. ਸਸਪੈ੍ਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਵਚ __________ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਂਪ੍ਰ੍ ਲੱਬਗ੍ਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। (ਸੋ਼ਕਰ੍/ਸਪ੍ਬਰੰ੍ਗ੍) 
16. ਸਟ੍ੇਬਰੰ੍ਗ੍ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ________ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਪ੍ਹੀਏ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ/ਪ੍ਹੀਏ ਦੀ ਮੁਰੰ੍ਮਤ) 
17. ਬੈਟ੍ਰ੍ੀ ਆਟ੍ੋਮੋਬਟ੍ਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ _________ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ( ਅੰਗ੍,ਮੱੁਖ ਬਹੱਸਾ,) 
18. ਬੈਟ੍ਰ੍ੀ ਦੀ ਸਰ੍ਬਵਸ ਕਰ੍ਨ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱ੍ਬਖਆ ______ ਜਾਂ ਮ ੰ ਹ_______ ਪ੍ਾਓ। (ਦਸਤਾਨੇ, ਮਾਸਕ, ਕਪ੍ੜਾ) 
19. ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਟ੍ਰ੍ੀ ਨ ੰ ______ਅਤ ੇਸਾਫ਼ ਰੱ੍ਖੋ ਅਤ ੇਸਾਰੇ੍ ਧਾਤ  ਦੇ ਬਹੱਬਸਆੁਂ ਉਤ_ੇ________ ਲਗ੍ਾਓ। 

(ਕਨੈਕਸ਼ਨ,ਚਾਰ੍ਜ, ਇੰਸ ਲੇਸ਼ਨ) 

20. ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੁਆਰ੍ਾ _________ ਲਾਈਟ੍ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋਂ ਸਰ੍ਕਟ੍ ਬਵੱਚ _________ ਊਰ੍ਜਾ ਨ ੰ  ਵੇਖਣ ਲਈ 

ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਹਰ੍ੀ,ਟ੍ੈਸਟ੍, ਬਬਜਲੀ,,ਗ੍ਬਤਜ ਊਰ੍ਜਾ) 
21. ਪ੍ੀਲੀਆੁਂ ਕੇਬਲਾਂ _________ਸਰ੍ਕਟ੍ ਅਤ ੇਬਚੱਠੀਆੁਂ ਕੇਬਲਾਂ_________ਸਰ੍ਕਟ੍ ਲਈ ਵਰ੍ਤੀਆੁਂ ਜਾਂਦੀਆੁਂ 

ਹਨ। ( ਬੈਟ੍ਰ੍ੀ, ਜਰ੍ਨੇਟ੍ਰ੍, ਏਗ੍ਬਨਸ਼ਨ, ਲੈਂਪ੍) 
22. ਆਸੰਤੁਬਲਤ ਪ੍ਹੀਏ_________ ਪੈ੍ਦਾ ਕਰ੍ਦ ੇਹਨ ਬਜਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ_________ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

( ਖਰ੍ਾਬੀ, ਕੰਪ੍ਨ, ਬਘਸਾਵਟ੍, ਔਖਾ) 
23. ਏਅਰ੍ ਸਸਪੈ੍ਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਆਰ੍ਾਮਦਾਇਕ _________ ਕਰ੍ਨਾ ਹੈ ________ ਸਫ਼ਰ੍ ਅਤ ੇਕਈ 

ਵਾਰ੍ੀ ਆਪ੍ਣਾ ਪੱ੍ਧਰ੍ ਠੀਕ ਕਰ੍ਨ ਲਈ। (ਸਫ਼ਰ੍, ਲਗ੍ਾਤਾਰ੍, ਵਧੀਆ ) 



24. ਸਟ੍ੇਅਬਰੰ੍ਗ੍ ਲੜੀ ਦੀ ਬਨਯਬਮਤ ਜਾਂਚ ਵਾਹਨ ਦੇ ________________ ਅਤ ੇ_________ ਲਈ ਜ਼ਰ੍ ਰ੍ੀ 
ਹੈ। ( ਸੁਰੱ੍ਬਖਆ, ਬਨਯੰਤਰ੍ਣ , ਸੰਭਾਲ) 

25. ਕੇਂਦਰ੍ੀ ਬੋਲਟ੍ _____ਬਲਫ ਨ ੰ  ਇਕੱਠੇ ਕਰ੍ਕੇ ਰੱ੍ਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ____.ਨ ੰ  ਝੱਲ ਸਕਣ।(ਬਦਲਾ, ਝੁੰਡ, ਝਟ੍ਕੇ,) 

26. ਕੈਂਬਬਰੰ੍ਗ੍ ਸਪ੍ਬਰੰ੍ਗ੍ ਦੀ ________ ਘਟ੍ਾਉਣ ਬਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ੍ਦੀ ਹੈ। (ਲਚਤਕਤਾ, ਬਘਸਾਵਟ੍) 

27. ਸਨ ਗ੍ੇਅਰ੍ ਅਤ ੇਪ੍ਲੈਨਟ੍ ਬਗ੍ਅਰ੍ ਦੀ ਬੈਕਲੈਸ ________ ਤੋਂ _________. ਬਮ. ਮੀ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ। (0.30,0.10,0.20,,0.40) 

28. ਡਰ੍ਾਈਵ ਸ਼ਾਫਟ੍ ਊਰ੍ਜਾ ਨ ੰ  ਇੰਜਨ ਤੋਂ __________ਤੱਕ ਪ੍ਹੰੁਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਬਫਰ੍______________ 

ਤੱਕ। (ਕਲੱਚ,ਗ੍ੇਅਰ੍, ਪ੍ਹੀਆ) 

29. ਡਾਇਫਰ੍ਾਮ ਦੋਹਾਂ ਸਪ੍ਬਰੰ੍ਗ੍ ਨ ੰ  _________ ਅਤ ੇ_________ ਬਰ੍ਲੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ੍ਦਾ ਹੈ। ( ਜਕੜਨ , 

ਪ੍ਕੜਨ, ਲੀਵਰ੍, ਕਲੱਚ) 

30. ਸਰ੍ਬਵਸ ਮੈਨ ਅਲ ਬਵਚ ਵਾਹਨ ਦੇ ਬਹੱਬਸਆੁਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ _________ਰ੍ ਪ੍ ਦੱਬਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

(ਬਵਸਥਾਰ੍, ਬਚੱਤਰ੍ ਆਕਾਰ੍) 
 

ਉੱਤਰ੍ (Answers):- ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਵਾਂ {Fill in the blanks}                        (1-30) 

 

 
 
 

1 ਟੱ੍ਪ੍ 2 ਪ੍ੜਹ 3 ਭੱਬਜਆ 4 ਡਾਟ੍ਾ ਦਾ 5 ਸਰ੍ਚ 6 ਸੇਵ 

7 ਸੇਲ 8 ਜੋੜਨ 9 ਕੰਟ੍ਰ੍ੋਲ+ 

o 

10 ਬਲਬਰੇ੍ 

ਆਬਫਸ 

11 ਗੇ੍ਅਰ੍ 
ਬਾਕਸ,ਬਡਫਰੈ੍ਸ਼
ਲ 

12 ਸਰ੍ਬਵਸ 

13 1000 14 ਭਾਰ੍ੀ 15 ਸਪ੍ਬਰੰ੍ਗ੍ 16 ਪ੍ਹੀਏ 
ਦਾ 
ਸੰਤੁਲਨ 

17 ਮੱੁਖ ਬਹੱਸਾ, 18 ਦਸਤਾਨੇ
, 
ਮਾਸਕ, 

19 ਚਾਰ੍ਜ, 

ਇੰਸ ਲੇਸ਼ਨ 

20 ਟ੍ੈਸਟ੍, 

ਬਬਜਲੀ, 
21 ਟ੍ੈਸਟ੍, 

ਬਬਜਲੀ, 
22 ਕੰਪ੍ਨ, 

ਔਖਾ 
23 ਸਫ਼ਰ੍, 

ਵਧੀਆ,  

24 ਸੁਰੱ੍ਬਖਆ
, 
ਬਨਯੰਤਰ੍
ਣ 

25  ਝੁੰਡ, 

ਝਟ੍ਕੇ, 

26 ਲਚਤਕਤਾ 27 0.10, 
0.20 

28 ਗ੍ੇਅਰ੍, 
ਪ੍ਹੀਆ 

29 ਜਕੜਨ , 

ਲੀਵਰ੍ 

30 ਬਵਸਥਾਰ੍ 



PART D 

 

ਸਹੀ ਗ੍ਲਤ ਚਣੁ ੋ:  {TRUE/FALSE} (1-30) 

 

1. ਮੇਰ੍ਾ ਸਮਾਨ ਬਕੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਵਾਕ ਹੈ       (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

2. ਕੰਟ੍ਰ੍ੋਲ ਬਟ੍ਨ ਦੱਬ ਕੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ੍ ਸੈਲਾਂ ਨ ੰ  ਚੁਬਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।    (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

3. SUM ਦੀ ਵਰ੍ਤੋਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ੍ ਅੰਕਾਂ ਨ ੰ  ਜੋਬੜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ    (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

4. ਕੰਟ੍ਰ੍ੋਲ ਪ੍ੀ  ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਕਸ ੇਵੀ ਫਾਇਲ ਨ ੰ  ਖੋਬਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ    (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

5. Filter ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਟ੍ਾ ਲੱਬ੍ਭੳਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ     (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

6. ਪ੍ਾਸਵਰ੍ਡ ਸੋਖਾ ਰੱ੍ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ       (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

7. ਬਕਸ ੇਟ੍ੈਕਸਟ੍ ਨ ੰ  ਬਬਲਕੁਲ ਬਵਚਕਾਰ੍ ਰੱ੍ਖਣ ਲਈ ਕੰਟ੍ਰ੍ੋਲ + J ਦੀ ਵਰ੍ਤੋਂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ   (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

8. ਫੋਂਟ੍ ਇੱਕ ਕੰਬਪ੍ਊਟ੍ਰ੍ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ       (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

9. ਬਕਸ ੇਤਸਵੀਰ੍ ਜਾਂ ਆਕਾਰ੍ ਨ ੰ  ਸਲੈ ਦੇ ਬਵੱਚ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ‘INSERT’ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

10. ਉਦਯੋਗ੍ਪ੍ਤੀ ਬਕਸ ੇਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਨਰ੍ਮਾਣ ਬਵੱਚ ਅਬਹਮ ਯੋਗ੍ਦਾਨ ਪ੍ਾਉਂਦਾ ਹੈ    (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

11. ਸਪ੍ਾਰ੍ਕ ਪੱ੍ਲਗ੍ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ ਬਵੱਚ ਮੌਜ ਦ ਹੰ੍ੁਦਾ ਹੈ।     (ਸਹੀ/ਗ੍ਲਤ) 

12. ਹਾਈਡਰੋ੍ਬਲਕ ਬਰੇ੍ਕ ਬਸਸਟ੍ਮ ਬਵੱਚ ਬਰੇ੍ਕ ਆਇਲ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  (ਸਹੀ/ਗ੍ਲਤ) 

13. ਆਮ ਤੌਰ੍ ਤੇ ਟ੍ਰ੍ਬੋ ਚਾਰ੍ਜਰ੍ 160000 RPM ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ੍ਦਾ ਹੈ।   (ਸਹੀ/ਗ੍ਲਤ) 
14. ਕਲੱਚ ਟ੍ਰ੍ਾਂਸਬਮਸ਼ਨ ਬਸਸਟ੍ਮ ਦਾ ਇਕ ਬਹੱਸਾ ਹੈ।      (ਸਹੀ/ਗ੍ਲਤ) 
15. ਸਾਂਝਾ ਜੋੜ ਪ੍ਰੋਪੈ੍ਲਰ੍ ਸ਼ਾਫਟ੍ ਨਾਲ ਲੱਬਗ੍ਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।      (ਸਹੀ/ਗ੍ਲਤ) 
16. ਸਟ੍ਾਰ੍ ਗ੍ੇਅਰ੍ ਬਡਫਰ੍ੈਂਸੀਲ ਦਾ ਬਹੱਸਾ ਹਨ।       (ਸਹੀ/ਗ੍ਲਤ) 
17. ਸਰ੍ਬਵਸ ਬਕਤਾਬ ਸਾਨ ੰ  ਸਾਰੇ੍ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਮਲਦੀ ਹੈ।     (ਸਹੀ/ਗ੍ਲਤ) 
18. ਆਟ੍ੋਮੈਬਟ੍ਕ ਟ੍ਰ੍ਾਂਸਬਮਸ਼ਨ ਬਵੱਚ ਟ੍ੋਰ੍ਕ ਕਨਵਰ੍ਟ੍ਰ੍ ਨਹੀਂ ਲੱਬਗ੍ਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।   (ਸਹੀ/ਗ੍ਲਤ) 
19. ਹਬਰ੍ਆ ਕੇਬਲਾਂ ਸਹਾਇਕ ਸਰ੍ਬਕਟ੍ ਬਵੱਚ ਵਰ੍ਤੀਆੁਂ ਜਾਂਦੀਆੁਂ ਹਨ।   (ਸਹੀ/ਗ੍ਲਤ) 
20. ਮਲਟ੍ੀਮੀਟ੍ਰ੍ ਵੋਲਟ੍ੇਜ ਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਮਾਪ੍ਦਾ ਹੈ।      (ਸਹੀ/ਗ੍ਲਤ) 
21. ਬੈਟ੍ਰ੍ੀ ਦੀਆੁਂ ਕੇਬਲਾਂ ਜੋੜਨ ਵੇਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ + ਟ੍ਰ੍ਬਮਨਲ ਪ੍ਬਹਲਾਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗ੍ਲਤ) 
22. ਏਅਰ੍ ਸਸਪੈ੍ਨਸ਼ਨ ਬਵਚ ਊਰ੍ਜਾ ਇੰਜਣ ਦੁਆਰ੍ਾ ਬਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।   (ਸਹੀ/ਗ੍ਲਤ) 
23. ਸਸਪੈ੍ਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਵੱਚ  ਡੈਮਪ੍ਰ੍ ਲੱਬਗ੍ਆ ਹੰੁਦਾ।     (ਸਹੀ/ਗ੍ਲਤ) 
24. ਸਰ੍ਬਵਸ ਕਰ੍ਦ ੇਸਮੇਂ ਸਰ੍ਬਵਸ ਬਕਤਾਬ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ੍ਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।   (ਸਹੀ/ਗ੍ਲਤ) 
25. ਹਾਈਡਰੋ੍ਬਲਕ ਸਟ੍ੇਬਰੰ੍ਗ੍ ਏਅਰ੍ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸਟ੍ੇਬਰੰ੍ਗ੍ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।   (ਸਹੀ/ਗ੍ਲਤ) 
26. ਪ੍ਾਵਰ੍ ਸਟ੍ੇਬਰੰ੍ਗ੍ ਵਾਹਨ ਨ ੰ  ਸਬਥਰ੍ਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ੍ਦਾ ਹੈ।     (ਸਹੀ/ਗ੍ਲਤ) 
27. U ਬੋਲਟ੍ ਬਲਫ ਸਪ੍ਬਰੰ੍ਗ੍ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੱਸਾ ਹੈ।       (ਸਹੀ/ਗ੍ਲਤ) 



28. ਬੈਟ੍ਰ੍ੀ ਬਬਨਾਂ ਵਾਹਨ ਨ ੰ  ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।     (ਸਹੀ/ਗ੍ਲਤ) 
29. ਵਾਲਵਾ ਦੇ ਬਰ੍ਸਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰ੍ ਰ੍ੀ ਹੈ।      (ਸਹੀ/ਗ੍ਲਤ) 
30. ਕਾਲੀਆੁਂ ਕੇਬਲਾਂ ਇਗ੍ਨੀਸ਼ਨ ਸਰ੍ਕਟ੍ ਲਈ ਵਰ੍ਤੀਆੁਂ ਜਾਂਦੀਆੁਂ ਹਨ।   (ਸਹੀ/ਗ੍ਲਤ) 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ਸਹੀ 2 ਗ਼ਲਤ 3 ਸਹੀ 4 ਗ਼ਲਤ 5 ਸਹੀ 6 ਗ਼ਲਤ 

7 ਗ਼ਲਤ 8 ਗ਼ਲਤ 9 ਗ਼ਲਤ 10 ਸਹੀ 11 ਗ਼ਲਤ 12 ਸਹੀ 
13 ਗ਼ਲਤ 14 ਸਹੀ 15 ਸਹੀ 16 ਸਹੀ 17 ਗ਼ਲਤ 18 ਗ਼ਲਤ 

19 ਸਹੀ 20 ਗ਼ਲਤ 21 ਗ਼ਲਤ 22 ਗ਼ਲਤ 23 ਸਹੀ 24 ਗ਼ਲਤ 

25 ਗ਼ਲਤ 26 ਸਹੀ 27 ਸਹੀ 28 ਗ਼ਲਤ 29 ਸਹੀ 30 ਗ਼ਲਤ 



PART E 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ੍ idau                         {ਬਤੰਨ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ੍} 
 
1. ਇੱਕ ਵਾਕ ਕੀ ਹੈ?     
2. ਵਰ੍ਣਨ ਕਰੋ੍ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਬਵੱਚ ਸਕਾਰ੍ਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨ ੰ  ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
3. ਸਮਾਰ੍ਟ੍ ਦਾ ਪ੍ ਰ੍ਾ ਰ੍ ਪ੍ ਕੀ ਹੈ 
4. ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ੁਣ ਕੀ ਹਨ? 
5. ਬਲਬਰੇ੍ਆਬਫਸ ਕੈਲਕ ਸੁ਼ਰ੍  ਕਰ੍ਨ ਲਈ ਕਦਮਾਂ ਨ ੰ  ਬਲਖੋ 
6. ਸਪ੍ਰੈਡਸ਼ੀਟ੍ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਕਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 
7. ਸਕਾਰ੍ਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਸ ਚੀ ਬਣਾਓ। ਵਰ੍ਣਨ ਕਰੋ੍ ਬਕ ਇਹ ਬਕਸੇ ਦੇ ਟ੍ੀਬਚਆੁਂ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ੍ਨ ਬਵੱਚ 

ਬਕਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ੍ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
8. ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ੍ ਐਕਸਲ ਬਵੱਚ ਡੇਟ੍ਾ ਨ ੰ  ਬਕਵੇਂ ਕਰਮਬੱਧ ਕਰ੍ਨਾ ਹੈ? 
9. ਇੱਕ ਪੇ੍ਸ਼ਕਾਰ੍ੀ ਨ ੰ  ਬੰਦ ਕਰ੍ਨ ਦੇ ਕਦਮ ਕੀ ਹਨ 
10. ਪੇ੍ਸ਼ਕਾਰ੍ੀ ਨ ੰ  ਛਾਪ੍ਣ ਲਈ ਸਹੀ ਕਦਮ ਬਕਹੜਾ ਹੈ? 
11. ਫਾਈਲ ਬਵੱਚ ਸੇ਼ਪ੍ ਬਕਵੇਂ ਪ੍ਾਈਏ। 
12. ਇੱਕ ਸਫਲ ਉਦਯੋਗ੍ਪ੍ਤੀ ਦੇ ਗ੍ੁਣ ਕੀ ਹਨ 
13. ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰ੍-ਬਵਅਕਤੀਗ੍ਤ ਹੁਨਰ੍ ਦੁਆਰ੍ਾ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਉਦਾਹਰ੍ਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ੍ ਬਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰ੍-

ਬਵਅਕਤੀਗ੍ਤ ਹੁਨਰ੍ ਪ੍ਰਦਰ੍ਬਸ਼ਤ ਕਰ੍ਦ ੇਹੋ। 
14. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗ੍ਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕਟ੍ਰ੍ਾਂ ਬਵੱਚ ਹਰ੍ੀਆੁਂ ਨੌਕਰ੍ੀਆੁਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰੋ੍ 
15. ਕੁਝ ਤਰ੍ੀਬਕਆੁਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਬਣਾਓ ਬਜਨਹ ਾਂ ਦੁਆਰ੍ਾ ਅਸੀਂ ਪੈ੍ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰ੍ਬਹੰਦ-ਖ ੰ ਹਦ ਦੀ ਮਾਤਰ੍ਾ ਨ ੰ  ਘਟ੍ਾ 

ਸਕਦ ੇਹਾਂ। 
16. ਸਸਪੈ੍ਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਬਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 
17. ਪ੍ਰੋਪੈ੍ਲਰ੍ ਸਾਫਟ੍ ਅਤ ੇਯ ਨੀਵਰ੍ਸ਼ਲ ਜੋੜ ਬਵੱਚ ਕੀ ਫਰ੍ਕ ਹੈ? 
18. ਸੌ਼ਕ ਐਬਜੋਂਰ੍ਬਰ੍ ਦੀ ਬਮਆਦ ਉਪੱ੍ਰ੍ ਬਕਹਨਾ ਕਾਰ੍ਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ। 

19. ਵਾਹਨ ਦੇ ਸੌ਼ਕ ਐਬਜੋਂਰ੍ਬਰ੍ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

20. ਸਰ੍ਬਵਸ ਮੈਨ ਅਲ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 
21. ਸਰ੍ਬਵਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਵੱਚ ਬਕਹੜ ੇਬਕਹੜ ੇਖੇਤਰ੍ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

22. ਆਟ੍ੋਮੋਬਾਇਲ ਕੇਬਲਾਂ ਨ ੰ  ਬਕਹੜ ੇਭਾਗ੍ਾਂ ਬਵੱਚ ਵੰਬਡਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
23. ਵਾਇਬਰੰ੍ਗ੍ ਹਾਰ੍ਨੈਸ ਉੱਤੇ ਨੋਟ੍ ਬਲਖੋ 
24. ਬੈਟ੍ਰ੍ੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਬਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 



25. ਬੈਟ੍ਰ੍ੀ ਦਾ ਨਰ੍ੀਖਣ ਕਰ੍ਨ ਦੀ ਬਵਧੀ ਦੱਸੋ। 

26. ਵਾਲਵ ਮਕੈਨੀਜ਼ਮ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੀਆੁਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਕਸਮਾਂ ਬਾਰੇ੍ ਦੱਸੋ। 

27. ਵਾਲਵ ਲੀਕੇਜ ਦੇ  ਕਾਰ੍ਨ ਬਕਹੜ ੇਹਨ? 

28. ਬਪ੍ਸਟ੍ਲ ਬਰੰ੍ਗ੍ ਨ ੰ  ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰ੍ ਰ੍ਤ ਬਕਉਂ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ? 

29. ਕੁਬਲੰਗ੍ ਬਸਸਟ੍ਮ ਬਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆੁਂ ਖ਼ਰ੍ਾਬੀਆੁਂ ਬਕਹੜੀਆੁਂ ਬਕਹੜੀਆੁਂ ਹਨ? 

30. MPFI ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ? 

31. ਟ੍ਰ੍ਬ ੋਚਾਰ੍ਜ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਸਰ੍ਵਸ ਬਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

32. ਪ੍ਰੋਪੈ੍ਲਰ੍ ਸਾਫਟ੍ ਕੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 

33. ਬਡਫਰੈ੍ਸ਼ੀਲ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ? 
34. ਆਟ੍ੋਮੈਬਟ੍ਕ ਟ੍ਰ੍ਾਂਸਬਮਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

35. ਸਸਪੈ੍ਨਸ਼ਨ ਬਸਸਟ੍ਮ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪ੍ ਰ੍ਨ ਕੰਮ ਬਕਹੜੇ ਬਕਹੜੇ ਹਨ? 

36. ਆਟ੍ੋਮੋਬਾਈਲ ਵਾਹਨਾਂ ਬਵਚ ਬਕਹੜ ੇਬਕਹੜ ੇਸਟ੍ੀਬਰੰ੍ਗ੍ ਬਾਕਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

37. ਹਵਾ ਵਾਲਾ ਸਸਪੈ੍ਨਸ਼ਨ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

38. ਵਹੀਲ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ੍ ਕੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 

39. ਕੈਬਰ੍ ਕੋਣ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

40. ਹੇਠ ਬਲਬਖਆੁਂ ਦੇ ਬਚੰਨ ਬਣਾਉ।  

(i) ਬਬਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ੍ 

(ii) ਜੁੜੀ ਹੋਏ ਤਾਰ੍ 

(iii) ਪ੍ਰਤੀਰੋ੍ਧਕ ਬਚੰਨਹ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PART -F 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ੍ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਲਾਇਨਾ ਬਵੱਚ ਬਦੱਤਾ ਜਾਵ ੇ                                { ਚਾਰ੍ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ੍ } 

 

1. ਉਸ ਸਬਥਤੀ ਨ ੰ  ਬਲਖੋ ਬਜਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕ ਲ ਬਵੱਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਜਸ ਬਵੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੁ੍ਕਾਵਟ੍ ਨ ੰ  ਪ੍ਾਰ੍ 
ਕੀਤਾ ਅਤ ੇਸਰ੍ਗ੍ਰ੍ਮ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਬਭਆਸ ਕੀਤਾ। 

2. ਹਰੇ੍ਕ ਬਕਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕ ਬਲਖੋ — ਕਥਨ, ਸਵਾਲ, ਬਵਸਬਮਕ ਅਤੇ ਕਰਮ। 
3. ਸਕਾਰ੍ਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਸ ਚੀ ਬਣਾਓ। ਵਰ੍ਣਨ ਕਰੋ੍ ਬਕ ਇਹ ਬਕਸੇ ਦੇ ਟ੍ੀਬਚਆੁਂ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ੍ਨ ਬਵੱਚ 

ਬਕਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ੍ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
4. ਇੱਕ ਬਵਅਕਤੀ ਨਤੀਜਾ ਮੁਖੀ ਬਕਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? 
5. ਉਹਨਾਂ ਤਰ੍ੀਬਕਆੁਂ ਦਾ ਵਰ੍ਣਨ ਕਰੋ੍ ਬਜਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਬਵੱਚ ਸਕਾਰ੍ਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨ ੰ  ਆਦਤ ਬਣਾ ਸਕਦ ੇ

ਹੋ। 
6. ਸਪ੍ਰੈਡਸ਼ੀਟ੍ ਬਵੱਚ ਡੇਟ੍ਾ ਦਾਖਲ ਕਰ੍ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਬਲਖੋ। 
7. ਇੱਕ ਪ੍ਾਸਵਰ੍ਡ ਨਾਲ ਸਪ੍ਰੈਡਸ਼ੀਟ੍ ਨ ੰ  ਬਕਵੇਂ ਸੁਰੱ੍ਬਖਅਤ ਕਰ੍ਨਾ ਹੈ 
8. ਇੱਕ ਪੇ੍ਸ਼ਕਾਰ੍ੀ ਬਵੱਚ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਬਕਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ੍ੀਏ? 
9. ਉੱਦਮਤਾ ਦੀਆੁਂ ਬਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ 
10. ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ੍ਪ੍ਤੀ ਬਣਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੁ੍ਕਾਵਟ੍ਾਂ ਅਤ ੇਡਰ੍ ਕੀ ਹਨ? 
11. ਹੇਠਾਂ ਬਦੱਤ ੇਸੈਕਟ੍ਰ੍ਾਂ ਬਵੱਚ ਬਕਸੇ ਵੀ ਦੋ ਹਰ੍ੀਆੁਂ ਨੌਕਰ੍ੀਆੁਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। 

(i) ਉਸਾਰ੍ੀ   (ii) ਨਬਵਆਉਣਯੋਗ੍ ਊਰ੍ਜਾ 
12. AYtIitaUf qo kI Bwv hY ? 

13. ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗ੍ੈਸਾਂ ਦੇ ਬਨਕਾਸ ਨ ੰ  ਘਟ੍ਾਉਣ ਲਈ ਹਰ੍ੀਆੁਂ ਨੌਕਰ੍ੀਆੁਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ੍ ਦੱਸੋ। 
14. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਕਸਮਾਂ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆੁਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ 
15. ਤੁਸੀਂ ਰ੍ਵੱਈਏ ਦੁਆਰ੍ਾ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? 
16. ਕਲੱਚ ਨ ੰ  ਸੋਧਣ ਦੀ ਬਕਬ੍ਰ੍ਆ ਦਾ ਵਰ੍ਣਨ ਕਰੋ੍। 
17. ਬਫਊਜ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? ਇਨਹ ਾਂ ਦੀਆੁਂ ਬਕਸਮਾਂ ਦਾ ਵਰ੍ਣਨ ਕਰੋ੍। 
18. ਬਪ੍ਸਟ੍ਨ ਬਰੰ੍ਗ੍ ਨ ੰ  ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਵਧੀ ਦਾ ਵਰ੍ਣਨ ਕਰੋ੍। 
19. ਬੈਟ੍ਰ੍ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 
20. ਸਰ੍ਬਵਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਬਵਸ਼ਾ-ਸ ਚੀ ਬਾਰੇ੍ ਦੱਸੋ। 
21. ਵਾਲਵ ਲੈਬਪੰ੍ਗ੍ ਬਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 
22. ਬਪ੍ਸਟ੍ਨ ਕਲੀਅਰ੍ੈਂਸ, ਐੁਂਡ ਗ੍ੈਪ੍, ਸਾਈਡ ਗ਼ੈਪ੍ ਬਕਵੇਂ ਮਾਬਪ੍ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 
23. ਕਰ੍ੈਂਕ ਸ਼ਾਫਟ੍ ਅਤ ੇਮੇਨ ਬੇਅਬਰੰ੍ਗ੍ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 



24. ਕੁਬਲੰਗ੍ ਬਸਸਟ੍ਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 
25. MPFI ਬਵੱਚ ਖਰ੍ਾਬੀ ਬਕਵੇਂ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 
26. ਐਚ ਡੀ ਕੇਵਲ ਕੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਲਰ੍ ਬਚੰਨਹ  ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ੍ ਦੱਸੋ। 
27. ਫਲਾਈਵੀਲ ਦੀ ਘਰ੍ਸ਼ਨ ਸਤਾਹਹ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 
28. ਡਰ੍ਾਈਵ ਸ਼ਾਫਟ੍ ਦੀ ਸਰ੍ਬਵਸ ਬਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 
29. ਲੀਫ ਸਪ੍ਬਰੰ੍ਗ੍ ਦੇ ਮੱੁਖ ਬਹੱਸੇ ਬਕਹੜ ੇਬਕਹੜੇ ਹਨ। 
30. ਲੀਫ ਸਪ੍ਬਰੰ੍ਗ੍ ਦੀ ਸਰ੍ਬਵਸ ਸਮੇਂ ਬਕਹੜੀਆੁਂ ਬਕਹੜੀਆੁਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆੁਂ ਵਰ੍ਤਣੀਆੁਂ ਚਾਹੀਦੀਆੁਂ ਹਨ? 
31. ਸਟ੍ੇਬਰੰ੍ਗ੍ ਲੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 
32. ਪ੍ਾਵਰ੍ ਸਟ੍ੇਬਰੰ੍ਗ੍ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 
33. ਟੋ੍ ਇੰਨ ਅਤੇ ਟੋ੍ ਆਊਟ੍ ਕੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 
34. ਹੇਠ ਬਲਬਖਆੁਂ ਦੇ ਬਚੰਨ ਬਣਾਉ- 

(i) ਵੋਲਟ੍ੇਜ ਦਾ ਸੋਮਾ 
(ii) ਵੋਲਟ੍ਮੀਟ੍ਰ੍ 
(iii) ਐਮਮੀਟ੍ਰ੍ 
(iv) ਬੈਟ੍ਰ੍ੀ 

35. ਬੈਟ੍ਰ੍ੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰ੍ਨ ਸਮੇਂ ਬਕਹੜੀਆੁਂ ਬਕਹੜੀਆੁਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆੁਂ ਵਰ੍ਤਣੀਆੁਂ ਚਾਹੀਦੀਆੁਂ ਹਨ? 
36. ਹਾਈਡਰੌਬਲਕ ਸੰਚਾਬਲਤ ਪ੍ਾਵਰ੍ ਸਟ੍ੇਬਰੰ੍ਗ੍ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 
37. ਬਡਫਰ੍ਸ਼ੀਲ ਦੀ ਕਾਰ੍ਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ੍ ਦੱਸੋ। 
38. CRDI ਦੇ ਮੱੁਖ ਭਾਗ੍ ਬਕਹੜੇ ਬਕਹੜ ੇਹੰੁਦ ੇਹਨ? 
39. ਬਫਊਜ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਕਸਮਾਂ ਬਾਰੇ੍ ਦੱਸੋ। 
40. ਇੰਜਨ ਤੇਲ ਨ ੰ  ਬਦਲੀ ਕਰ੍ਨ ਦੀ ਬਵਧੀ  ਦੱਸੋ। 
 


