
pRSn bYNk (Question Bank) NSQF
Class:- 10th (2 Year Pattern)

Trade:- Health Care
(ivl`Kx smr`Qw vwly ividAwrQIAW leI) (For Differently abled students)

(PART A)
1.Multiple-Choice Question (MCQ) (1-30) { do nMbrW vwly pRSn au`qr}

Q1) .ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ ਸੰਚਾਰ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਚੱਕਰ (communication process cycle) ਿਵੱਚ ਸੰਚਾਰ ਦਾ
ਤੱਤ (element) ਨਹ� ਹੈ?
(a) ਚੈਨਲ (A) ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ (e) ਸਮਾਂ
au`qr:- (s) ਸਮਾਂ
Q2). ਤੁਸ� ਕੰਮ ਤ� ਛੱੁਟੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਤੁਸ� ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਿਕਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤੋਗੇ?
(a) ਈ-ਮੇਲ (A) ਪੋਸਟਰ (e) ਿਨਊਜ਼ਲੈਟਰ
au`qr:- (a) ਈ-ਮੇਲ
Q3) ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ ਮੌਿਖਕ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ?
(a) ਅਖਬਾਰਾਂ (A) ਅੱਖਰ (e) ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ
au`qr:- (e) ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ
Q4) ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹੜੀਆਂ ਕੀਜ ਵਰਤਦੇ ਹੋ?
(a) Ctrl+x (A) Ctrl+c (e) Ctrl+z
au`qr:- (A) Ctrl+c
Q5). ਮੌਿਖਕ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਸਾ� ਿਕਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
(a) ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦ (A) ਸਧਾਰਨ (e) ਤਕਨੀਕੀ
au`qr:- (A) ਸਧਾਰਨ
Q6). ਅਸ� ਈ-ਮੇਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕ� ਕਰਦੇ ਹਾ?ਂ
(a) ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ (A) ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ � ਸਾਝਂਾ ਕਰਨ ਲਈ (e) ਕੋਈ ਵੀ
ਨਹ�
au`qr:- A) ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ � ਸਾਝਂਾ ਕਰਨ ਲਈ
Q7). ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ (ਚੰਗਾ) ਿਚਹਰੇ ਦਾ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਹੈ?
(a) ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ (A) ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸਕਰਾਉਣਾ (e) ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ �
ਘੁਮਾਉਣਾ
au`qr:- (a) ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ
Q8). ਇੱਕ ਫਾਈਲ � ਪੇਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਕੀਜ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜੀ ਇੱਕ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ
ਹੈ?
(a) Ctrl + c (A) Ctrl + p (e) Ctrl + v
au`qr:- (e) Ctrl + v
Q9). ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਿਡਵਾਈਸ � 100% ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਲਗੱ ਇਨ ਛੱਡ ਿਦੰਦੇ ਹੋ?
(a) ਇਹ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। (A) ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(e) ਇਹ ਿਜ਼ਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।



au`qr:- (e) ਇਹ ਿਜ਼ਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Q10). ਊਰਜਾ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿਵਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤ (renewable source) ਤ� ਹੈ?
(a) ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ (A) ਲਕੱੜ (e) ਕੋਲਾ
au`qr:- (a) ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ
Q11. bI sI.sI dw tIkw nvjwq b`cy nUM kdo lgwieAw jWdw hY?
a) 6 hPqy dy AMdr A) jnm vyly hI (e) 9 mhIny bwAd

au`qr:- A) jnm vyly hI
Q12. a pI.vI idmUnwiejySn iks ibmwrI qo bcwA leI id`qI jWdI hY?
a) hYpytweIits (A) Ksry (e) polIE

au`qr:- (e) polIE
Q13. kYpsul ikMny qrW dy huMdy hn?
a) 5 (A) 2 (e) 4
au`qr:- (A) 2

Q14. dvweI Bugqwn dy ikMny rweIt hn?
a) 7 (A) 2 (e) 4
au`qr:- a) 7

Q15. bwlkW dI idl dI DVkx ikMnI huMdI hY?
a) 40-60 pRqIimMt (A)100-160 pRqIimMt (e) 100-120 pRqIimMt

au`qr:- (A)100-160 pRqIimMt
Q16. Awihm icMnw ivc kI Swiml nhI hY?
a) bI.pI . (A) qwpmwn (e) polIE

au`qr:- (e) polIE
Q17. jIv mYfIkl rihMd KUMhd nUM ikMnIAW SRyxIAW iv`c vMifAw igAw hY?
a) 7 (A) 2 (e) 4

au`qr:- (e) 4
Q18. kwgz, SbjI Aqy rsoeI dI rihMd KUMhd ikhVy bYg ivc pweI jWdI hY?
a) nIly (A) kwly (e) pIly

au`qr:- (A) kwly
Q19. kyAr plYn pRbMD dy imAwr/ pVwA ikhVy hn?
a) AsYsmYNt (A) lwgU krnw (e) a qy A dovy

au`qr:- (e) a qy A dovy
Q20. soPt fweIt kI huMdI hY?
a) auh fweIt huMdI hY jo sKq huMdI hY[ (A) auh fweIt ijhVI hjm krnI sOKI huMdI hY[

au`qr:- (A) auh fweIt ijhVI hjm krnI sOKI huMdI hY[
Q21. pYKojn kI hn?
a) jIv dy AMdr rihMdy hn[ (A) ibmwrI dw kwrx bxdy hn[

au`qr:- (A)ibmwrI dw kwrx bxdy hn[
Q22. bYktIrIAw nwl hox vwlIAW ibmwrIAW ivco koeI iek d`so [
a) tweIPweIf (A) kYNsr (e) fYNgU



au`qr:- a) tweIPweIf
Q23. sMktkwl ielwj kI huMdw hY
a) gMBIr hwlq dw ielwj krnw (A) Awm ibmwrI dw ielwj krnw
au`qr:- a) gMBIr hwlq dw ielwj krnw

Q24. kwl ifautI fwktr qo kI Bwv hY?
a) AYmrjysI siQqI ivc fwktr dI shwieqw lYxI (A) Awm jwxkwrI i`ekTI krnI
au`qr:- a) AYmrjysI siQqI ivc fwktr dI shwieqw lYxI

Q25. mùFlI shwieqw dw audys kI huMdw hY?
a) jKm nUM vDwauxw (A) drd nUM Gtwauxw (e) fwktr dI slwh lYxI
au`qr:- (A) drd nUM Gtwauxw

Q26. kùqy dw v`fxw (l`Cxd`so)
a) jlxw (A) lhU dw vhwA (e) buKwr
au`qr:- (A) lhU dw vhwA

Q27. Julmx dy kI kwrn hn?
a) s`t lgxw (A) fMg l`gxw (e) A`g l`gxw
au`qr:- (e) A`g l`gxw

Q28. ksrq krdyu smy ikho ijhy k`pVy pihnxy cwhIdy hn?
a) KulyH (A) BIVy (e) BVkIly
au`qr:- a) KulyH

Q29. ieimaunwiejySn dy mwVY pRBwv kI hn?
a) tIky vwlI QW lwl (A) hlkw buKwr (e) auprokq swry
au`qr:- (e) auprokq swry

Q30. A`Kw dI rosnI leI ikhVw ivtwimn cwhIdw hY?
a) vItwimn sI (A) ivtwimn bI (e) ivtwimn ey

au`qr:- (e) ivtwimn ey

2.Match the following /ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ। (31-60) { ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ�ਸ਼ਨ �ਤਰ }
ਕਾਲਮ A ਕਾਲਮ B

Q(31) Ctrl + c (A) ਪੇਸਟ
Q(32) Ctrl + p (B) ਕਾਪੀ
Q(33) Ctrl + v (C) ਿਪ�ੰਟ
Q(34) Ctrl + x (D) ਕੱਟ
Q(35) Ctrl + z (E ) ਰੀਡੁ

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

ਕਾਲਮ A ਕਾਲਮ B
Q(36)ਸੌਫਟ ਵੇਅਰ (A) ਕੀ ਬੋਰਡ
Q(37) ਹਾਰਡ ਵੇਅਰ (B) ਜ਼ੁਬਾਨੀ /ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ



Q(38) ਕੀਜ (KEYS) (C) ਪਾਵਰ ਪੁਆਇਟੰ
Q(39) ਸੰਚਾਰ (D) CPU
Q(40) PPT (E )MS ਐਕਸਲ

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

ਕਾਲਮ A ਕਾਲਮ B
Q(41) Vitamin-D (A) 98.6oF
Q(42) TPR (B) Intravenous
Q(43) PCM (C) 206
Q(44) B.P. (D) SKq/nrm
Q(45) I.V. (E ) 2 iksmW
Q(46) h`fIAW (F) Vitamin-A
Q(47) kYpsUl (G) 120/80 mmHg
Q(48) qwpmwn (H) buKwr
Q(49) ieimaUntI (I) Aihm icMnH
Q(50) A`KW J) h`fIAW
�ਤਰ (Answers):-

41 (J) 42 (I) 43 (H) 44 (G) 45 (B)
46 ( C ) 47 (D) 48 (A) 49 (E) 50 (F)

ਕਾਲਮ A ਕਾਲਮ B
Q(51) OPV (A) Virus
Q(52) Aihm icMnH (B) 7
Q(53) GDA (C) m`Cr
Q(54) nbz (D) hspqwl rihMd
Q(55) IM (E ) 4 Kwny
Q(56) Covid-19 (F) 90 fIgrI
Q(57) dvweI AiDkwr (G) 60-80 pRqI imMt
Q(58) fYgU buKwr (H) mrIz shwiek
Q(59) BMW (I) qwpmwn,nbz,swh ikirAW
Q(60) idl (J) poilE
�ਤਰ (Answers):-
51 (J) 52 (I) 53 (H) 54 (G) 55 (F)
56 (A) 57 (B) 58 (C ) 59 (D) 60 (E)

3.Fill in the blanks / ਖਾਲੀ ਥਾਵਂਾਂ ਭਰੋ(61-90) {ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ�ਸ਼ਨ �ਤਰ}
Q61). ਬੋਲਣਾ____________ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਮ ਢੰਗ ਹੈ।

a)ਪ�ਬੰਧ (A) ਸੰਚਾਰ



�ਤਰ :-(A) ਸੰਚਾਰ
Q62). ਸੰਚਾਰ ਚੱਕਰ ਦਾ ______________ ਅੰਿਤਮ ਪੜਾਅ ਹੈ।
a) ਸ�ਡਰ (A) ਫੀਡਬੈਕ

�ਤਰ :-(A) ਫੀਡਬੈਕ
Q63). ਇੱਕ ਫਾਈਲ � ਪੇਸਟ ਕਰਨ ਲਈ _________ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਕੀਜ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।

a) Ctrl + P (A) Ctrl + V
�ਤਰ :-(A) Ctrl + V
Q64). ਮਾਊਸ ਇੱਕ ______________ ਉਪਕਰਨ ਹੈ।
a) ਇਨਪੱੁਟ (A) ਆਊਟਪੱੁਟ

�ਤਰ :-(a) ਇਨਪੱੁਟ
Q65). ਕੀ-ਬੋਰਡ ਇੱਕ _________________ਇਨਪੱੁਟ ਉਪਕਰਨ ਹੈ।

a) ਇਨਪੱੁਟ (A) ਆਊਟਪੱੁਟ
�ਤਰ :-(a) ਇਨਪੱੁਟ
Q66). ਿਕਸੇ ਫਾਈਲ � ਿਪ�ੰਟ ਕਰਨ ਲਈ _________ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਕੀਜ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।

a) Ctrl + V (A) Ctrl + P
�ਤਰ :-(A) Ctrl + P

Q67) ਐਮ ਐਸ ਐਸਕੈਲ ਫਾਇਲ ਦਾ______________ਐਕਸਟ�ਸ਼ਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।
a).xlsx (A) .jpg
�ਤਰ :-(a) .xlsx

Q68) ਐਮ ਐਸ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇਟੰ ਫਾਇਲ ਦਾ___________ ਐਕਸਟ�ਸ਼ਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ।
a).xlsx (A) .pptx

�ਤਰ :-(A) .pptx
Q69) ___________________ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾ� ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ਿੇਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
a)ਸਵੈ-ਪ�ਰੇਣਾ A) ਸਵੈ-ਕਲਪਨਾ

�ਤਰ :-(a) ਸਵੈ-ਪ�ੇਰਣਾ
Q70). ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਪ�ਬੰਧਨ ਸਭ ਤ� ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ। .................. ਤਕਨੀਕਾਂ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਹੈ।
a)ਸਵੈ ਪ�ਬੰਧਨ (A) ਤਣਾਅ-ਮੁਕਤ

�ਤਰ:- A) ਤਣਾਅ-ਮੁਕਤ
Q71) vweIrs……….. PYlwaux vwlw jIvwxU hY[

a)Kqrnwk A) hvw nwl
�ਤਰ :-(a) Kqrnwk
Q 72) ieimaUintI ……… qrHW dI huMdI hY[

a)2 A) 4
�ਤਰ :-(a) 2
Q 73.nwrml bl`f prySr ____ huMdw hY?

a)120/80 mmHg (A) 100/90 mmHg
�ਤਰ :-(a) 120/80 mmHg
Q74.plwsitk rihMd KUMhd __________ bYg jW fstbIn iv`c pweI jWdI hY
a)kwlw (A)lwl

au`qr:- (A)lwl
Q75)HAI ieMnPYkSn hspqwl _________ smy dorwn huMdI hY?

a)dwiKl hox qo pihlw (A) dwiKl hox qo 48 GMty qo bwAd



au`qr:- (A) dwiKl hox qo 48 GMty qo bwAd
Q76) k`tw dIAW iksmW……huMdIAW hn[
a)4 (A) 2

au`qr:- (A)2
Q77) WHO qo Bwv hY vlf……ErgnweIjySn[
a)hYlQ (A) ielwz

au`qr:- (a) hYNlQ
Q78) mnùKI srIr iv`c……h`fIAW huMdIAw hn[
a)306 (A) 206

au`qr:- (A)206
Q79) Immunization swnUM ……bImwrIAw qo bcwaudw hY[
a) 9 (A) 10

au`qr:- (a)9
Q80) Immunization nwl……dI b`cq vI huMdI hY[
a)dvweI (A) pYsW

au`qr:- (A) pYsW
Q81) srIr dw swDwrn qwpmwn ______ hMudw hY?
a)98.6oF (A) 99 oF

au`qr:- (a)98.6oF
Q82) vweIrs…….PYlwaux vwlw jIvwxU hY[
a) CUq (A) ielwz

au`qr:- (a) CUq
Q83) bYktIrIAm jo……A`K nwl nhIN vyKy jw skdy[
a)nMgI (A) AYnkw

au`qr:- (a) nMgI
Q84) vYksIn auh dvweI hY jo………qOr qy iqAwr huMdI hY[
a)golI (A) bwieElojIkl

au`qr:-(A) bwieElojIkl
Q85) vYksIn b`cy leI pUrI qrHW………huMdI hY[

a)sur`iKAq (A) ishqmMd
au`qr- (a) sur`iKAq

Q86)dvweI bImwrI dy…….. leI vrqIN jwdI hY[
a)ielwz (A) cIr PWV

au`qr- (a) ielwz
Q87) AYbrIvIeySn nwl……dI b`cq huMdI hY[
a)smW (A) pYsW

au`qr- (a) smW
Q88) BOiqk cikqsw nUM………ikhw jWdw hY[

a)kicAwx (A) iPzIEQYrpI
au`qr-(A) iPzIEQYrpI
Q89) BOiqk cikqsw dw audyS srIr………nUM cwlU r`Kxw hY[
a)ikRAwvW (A) dvweI



au`qr- (a)ikRAwvW
Q90) bjurgW dI dUr dI nzr……ho jWdI hY[
a)qyj (A) G`t

au`qr:-(A) G`t

4.ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ {True or  False}(91-120) {ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ�ਸ਼ਨ �ਤਰ}

Q91) ਐਮ ਐਸ ਐਸਕੈਲ ਫਾਇਲ ਦਾ .xlsx ਐਕਸਟ�ਸ਼ਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ )

Q92) ਐਮ ਐਸ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇਟੰ ਫਾਇਲ ਦਾ .pp ਐਕਸਟ�ਸ਼ਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ )

Q93). ਸੰਚਾਰ ਤ� ਭਾਵ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ।(ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ)

Q94). ਸੰਚਾਰ ਿਵੱਚ ਫੀਡਬੈਕ ਕੋਈ ਜਰੂਰੀ ਿਹੱਸਾ ਨਹ�।(ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ)

Q95). ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਪ�ਬੰਧਨ ਸਭ ਤ� ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਣਾਅ-ਮੁਕਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਹੈ।(ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ)

Q96). ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਸਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ਲੈੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।(ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ)

Q97). ਇੱਕ ਿਸਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾ� ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹ� ਿਮਲੇਗੀ।(ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ)

Q98). ਸਵੈ-ਪ�ੇਰਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾ� ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ੇਿਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।(ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ)

Q99). ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ � ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ਰੁੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।(ਸਹੀ
/ਗ਼ਲਤ)

Q100). ਇਸ਼ਾਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ)

Q101). bYktIrIAw nMU nMgI A`K nwl vyK skdy hW।(ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ)

Q102). vYksIn mry hoey mweIkrobz qo bxweI jWdI hY।(ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ)

Q103). idl dI DVkx cYk krn leI stYQoskop dI mdd leI jwdI hY।(ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ)

Q105). Vitamin A A`KW dI rOsnI leI jrUrI huMdW hY ।(ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ)

Q106).ieimaUn isstm swnUM lwg qoN bcwaux dw srIrk FMg hY।(ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ)

Q107).ienyt ieimaUintI srIr dy bwhr bxdI hY।(ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ)

Q108). Immunization b`cIAw leI hwnIkwrk hY।(ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ)

Q109). dvweI bImwrI dy ielwz leI vrqI jWdI hY।(ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ)



Q110). fr`g ie`k Aijhw q`q hY jo srIrk ikirAwvW bdl idMdw hY।(ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ)

Q111). mrIj nUM dvweI dyx dI ijMmyvwrI GDA dI huMdI hY।(ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ)

Q112). AYnwiPlYkiss audoN huMdI hY jdoN mrIj Bojn qoM AYlrijk hovy।(ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ)

Q113).aurjw AwDwrq QYrypI cot nhIN l`gx idMdI।(ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ)

Q114). bjurgW dI swh dI Awvwz G`t jwdI hY।(ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ)

Q115). bjurgW dI nzr SkqI qyj ho jWdI hY।(ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ)

Q116) . srIrk pRIiKAw iv`c mnu~KI Akl kMm krdI hY।(ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ)

Q117) . srIrk pRIKx fwktrI Koj leI Xogdwn pwaudw hY।(ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ)

Q118). qpidk lwg dI ibmwrI hY। (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ)

Q119). nmUnIAW PyPiVAW iv`c sojS bhuq izAwdw ho jWdI hY।(ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ)

Q120). hYzw bYktIrIAw nwl hox vwlI ibmwrI hY।(ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ)

�ਤਰ (Answers):-
Q91 ਸਹੀ 99 ਸਹੀ 107 ਗ਼ਲਤ 115 ਗ਼ਲਤ
Q92 ਗ਼ਲਤ 100 ਗ਼ਲਤ 108 ਗ਼ਲਤ 116 ਸਹੀ
Q93 ਸਹੀ 101 ਗ਼ਲਤ 109 ਸਹੀ 117 ਸਹੀ
Q94 ਗ਼ਲਤ 102 ਸਹੀ 110 ਸਹੀ 118 ਸਹੀ
Q95 ਸਹੀ 103 ਸਹੀ 111 ਸਹੀ 119 ਸਹੀ
Q96 ਸਹੀ 104 ਗ਼ਲਤ 112 ਸਹੀ 120 ਸਹੀ
Q97 ਗ਼ਲਤ 105 ਸਹੀ 113 ਸਹੀ
Q98 ਸਹੀ 106 ਸਹੀ 114 ਸਹੀ

(PART –B)
ਪ�ਸ਼ਨ ਦਾ �ਤਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਲਾਇਨਾ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ (121-160)

{ਿਤੰਨ ਅਕੰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ�ਸ਼ਨ �ਤਰ )
Q121). ਸੰਚਾਰ ਤ� ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?
Q122). ICT ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਿਲਖੋ।
Q123). ਜ਼ੁਬਾਨੀ (ਮੌਿਖਕ) (Verbal Communication) ਸੰਚਾਰ ਤ� ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ?
Q124). ਸੰਚਾਰ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਿਕਹੜੇ ਤੱਤ (elements of a communication cycle) ਹਨ, ਨਾਮ ਿਲਖੋ।
Q125). ਫੀਡ ਬੈਕ ਤ� ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ?



Q126). ਜ਼ੁਬਾਨੀ (ਮੌਿਖਕ )(Verbal Communication) ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਿਦਓ ?
Q127). ਫੀਡਬੈਕ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਦੋ ਮਹੱਤਤਾਵਾਂ ਿਲਖੋ ?
Q128). ਤਣਾਅ (Stress) ਕੀ ਹੈ?
Q129). ਸਵੈ-ਪ�ਬੰਧਨ (Self-management) ਤ� ਿਕ ਭਾਵ ਹੈ।
Q130). ਤਣਾਅ ਪ�ਬੰਧਨ (Stress management) ਤੁਹਾਡੀ ਿਕਵ� ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Q131). ਕੋਈ ਦੋ ਇਨਪੱੁਟ ਿਡਵਾਈਸ ਦੇ ਨਾਮ ਿਲਖੋ।

Q132). ਕੋਈ ਦੋ ਆਉਟਪੱੁਟ ਿਡਵਾਈਸ ਦੇ ਨਾਮ ਿਲਖੋ।

Q133). ਕੰਿਪਊਟਰ ਹਾਰਡ-ਵੇਅਰ (Hardware) ਤ� ਿਕ ਭਾਵ ਹੈ।

Q134). ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਚਾਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਿਕਹੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕੋਈ ਦੋ ਦੱਸੋ।

Q135). �ਟਰ (ENTER) ਕੀਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ?

Q136). ieimaUintI kI huMdI hY?

Q137). vwiers kI huMdI hY?

Q138). bYktIrIAm kI huMdw hY?

Q139). Immunization kI hY?

Q140). vYksIn kI hY?

Q141). dvweI pRbMD kI hY?

Q142). dvweI dy s`q AiDkwr kI hn?

Q143). dvweI dw irkwrf r`Kx leI ikhVy-ikhVy kwnUMnI inXm hn?

Q144). dvweI ivvsQw iv`c GDA dI kI BUimkw hY?

Q145). v`K-v~K iksmW dIAW dvweIAW dI sUcI bxwE?

Q146). dvweIAW dy lybl au`qy ikhVy-ikhVy mwpdMf drswey jwxy cwhIdy hn?

Q147). AYbrIvIeySn dI kI mh`qqw hY?

Q148). koeI iqMn AYlrjI dy icMnW bwry ilKo[

Q149). BOiqk aupcwr kI hY?

Q150). BOiqk aupcwr dIAW qknIkW ikhVIAW hn?

Q151). srIr ivigAwn XMqr kI hY?

Q152). cMgy srIr ivigAwn XMqr dy kI buinAwdI isDWq hn?

Q153). srIr ivigAwn XMqr dIAW v`K-v`K qknIkW kI hn?

Q154). srIrk pRIKx kI hY?

Q155). toh jWc kI hY?

Q156). Toddlers (qurn vwly b`cy) bwry ilKo?

Q157). ibmwrI kI huMdI hY?



Q158). pYQojn kI huMdI hY?

Q159). vwiers nwl hox vwlIAw iqMn bImwrIAW dy nW ilKo?

Q160). bYktIrIAw nwl hox vwlIAw iqMn bImwrIAW dy nW ilKo?

( PART C ) (161-200)

ਪ�ਸ਼ਨ ਦਾ �ਤਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਲਾਇਨਾ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਜਾ

{ ਚਾਰ ਅਕੰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ�ਸ਼ਨ �ਤਰ }
Q161). ਕੰਿਪਊਟਰ ਸੌਫਟ-ਵੇਅਰ (Software) ਤ� ਿਕ ਭਾਵ ਹੈ।

Q162). ਕੀ-ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਜ (Function Keys) ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ।

Q163). ਿਕਸੇ ਫਾਇਲ � ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹੜੀ ਸ਼ਰੋਟਕੱਟ ਕਮਾਡਂ (shortcut command) ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ

ਹੈ।

Q164). ਿਕਸੇ ਫਾਇਲ � ਪੇਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹੜੀ ਸ਼ਰੋਟਕੱਟ ਕਮਾਡਂ (shortcut command) ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ

ਹੈ।

Q165). ਨ� ਟਪੈਡ ਫਾਈਲ ਲਈ ਿਕਹੜਾ ਫਾਈਲ ਐਕਸਟ�ਸ਼ਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ?

Q166). ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਫਾਈ ਿਕਵ� ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ?

Q167). ਿਟਕਾਊ (ਸਿਥਰ) ਿਵਕਾਸ (Sustainable Development) ਕੀ ਹੈ ?

Q168). ਸਿਥਰ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤ� ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ?

Q169). ਿਟਕਾਊ ਿਵਕਾਸ (Sustainable Development) ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਭੂਿਮਕਾ ਹੈ ਦੋ ਲਾਇਨਾ ਿਵੱਚ ਦੱਸੋ।

Q170). ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਕ� ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

Q171). �ਦਮਤਾ (Entrepreneurship) ਕੀ ਹੈ ?

Q172). �ਦਮਤਾ (Entrepreneurship) ਦੀ ਕੀ ਭੂਿਮਕਾ ਹੈ।

Q173). ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ (Communication Parts) ਿਕਹੜੇ ਹਨ ?

Q174). ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ (Disadvantages of Verbal Communication) ਕੀ ਹਨ ?

Q175). ਜ਼ੁਬਾਨੀ (ਮੌਿਖਕ) ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਿਕਹੜੀਆਂ ਿਕਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋ ਿਲਖੋ ?

Q176). srIrk pRIKx kI hY?srIrk pRIKx dIAw qknIkW bwry ivsqwr nwl ilKo[

Q177). dvweI Bugqwn kI hY? dvweI dyx dy s`q AiDkwr kI hn?dvweIAW dI iksmW dI sUcI bxwa[

Q178). ieimaUnweIzysn kI hY Aqy ies dI mh`qqW kI hY?

Q179).pYQojn dI lwg lwaux dI kI pRikirAw hY?

Q180).pYQojink mweIkrobz nUM PYlx qoN rokx leI hspqwl iv`c ikhVy auprwly kIqy jWdy hn?



Q181).rbV dIAW vsqW dI sMBwl dI mh`qqw hY?

Q182).XUnIvrsl iemXUnwiejysn kI hY?

Q183).swnUM tIkwkrn sUcI ikau bxwauxI cwhIdI hY?

Q184).p`ls poilE iemXUnwiejysn dy Aihm ih`sy ikhVy hn?

Q185). XUnIvrsl iemXUnwiejysn dI mh`qqw kI hY?

Q186).jIv mYfIkl rihMd KUMhd dy sbMD iv`c hspqwl dy AiDkwrIAW dI kI BUimkW hY?

Q187). jIv mYfIkl rihMd KUMhd pYdw krn vwly somy ikhVy hn?

Q189).ienyt Aqy AfYpitv ieimaUintI iv`c AMqr ilKo?

Q190). v`K-v~K iksmW dIAW dvweIAW dI sUcI bxwau[
Q191). AYbrIvIeySn dI kI mh`qqw hY?
Q192). BOiqk aupcwr (Physiotherapy) dy buinAwdI isDWq kI hn?
Q193).srIr ivigAwn XMqr kI hY?

Q194). GDA dw dvweI ivvsQw iv`c kI rol hY?
Q195).bwieEmYfIkl vyst iv`c ikhVy-ikhVy rMg dy fstibMn vrqy jwdy hn?

Q196) fr`g Aqy dvweI iv`c kI AMqr hY?

Q197) BOiqk aupcwr dIAW qknIkW ikhVIAW hn?
Q198).v`fI aumr dy lokW nUM ivSyS iDAwn dI loV ikauN hY?

Q199).bjurgW dIAW Awm sm`isAwvW dI sUcI bxwE[

Q200).srIrk pRIKx dI jWc dIAW cwr qknIkw dy nW ilKo[

*****


