
pRSn bYNk  (QUESTION BANK) NSQF  

jmwq (Class) : bwrvIN (12TH) 

tRyf (Trade) :AweI.tI/AweI.tI.eI.AYs/ (IT/ITes)  

( ivl`Kx sm`rQw vwly iviQAwrQIAW leI )      (For Differently abled students) 

 
 
 

 
PART A 

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

 

1. ____ ਉਹ ਵਿਅਏਤੀ ਹ ਜ ਸੰਦਸ਼ ਨੰੂ ਰਸਾਵਯਤ ਏਯਦਾ ਹ। 
a) ਰਾਤਏਯਤਾ     b) ਬਜਣ ਿਾਰਾ 
c) ਡਯਾਈਿਯ       d) ਏਰੀਨਯ 

2. ਸਵਥਯਤਾ ਵਿਏਾਸ ______ ਦੀ ਵ ੰਭਿਾਯੀ ਹ 
a) ਇੱਏ ਵਿਅਏਤੀ  b) ਇੱਏ ਸ਼ਵਹਯ 

c) ਇੱਏ ਏਭ   d) ਸੰਸਾਯ 

3. ਤਣਾਅ ______ ਤਣਾਅ ਨੰੂ ਦਯਸਾਉਂਦਾ ਹ। 
a) ਸਯੀਯਏ         b) ਭਾਨਵਸਏ 

c) ਬਾਿਨਾਤਭਏ      d) ਉਯਏਤ ਸਾਯ 
4. ਤਣਾਅ ਰਫੰਧਨ ਦੀ ਭਹੱਤਤਾ ਹ/ਹਨ: 

a) ਭੂਡ ਨੰੂ ਸੁਧਾਯਦਾ ਹ    b) ਇਵਭਊਨ ਵਸਸਟਭ ਨੰੂ ਿਧਾਉਂਦਾ ਹ 
c) ਏੁਸ਼ਰਤਾ ਿਧਾ       d) ਉਯਏਤ ਸਾਯ 

5. hyT iliKAw ivc̀o ikhVw srgrm sunx dw pVwA nhI hY?             

  (a) ਰਾਤ ਏਯਨਾ       (b) ਸਭਝ 

   (c) jvwb nw dyxw ( d) ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਯਨਾ 
6. ੱਤਯ, ਈਭਰ, ਟਰੀਪਨ ______ ਦੀਆ ਂਉਦਾਹਯਣਾਂ ਹਨ 

             a) ਸੁਨੇਹਾ       b) ਪੀਡਫਏ 

            c) ਚਨਰ       d) ਨਏਵਡੰ 

7. Which of these sentences has/have both indirect and direct objects?  
               (a) I am working on a presentation.      (b) She bought a blue pen.  

  (c) The girls played cricket.                     (d) He wrote  a letter to his sister 

8. ਹਠਾਂ ਵਦੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵਏਹੜਾ ਇੱਏ ਆਉਟੁੱਟ ਵਡਿਾਈਸ ਹ? 

a) ਭਾਨੀਟਯ  b) ਸੀਏਯ 

c) ਵਰੰ ਟਯ   d) ਉਯਏਤ ਸਾਯ 
 

 
9. ਉੱਦਭੀਆਂ ਦ ੁਣ ਹਨ:- 



a) ਬਯਸਭੰਦ     b) ਯਚਨਾਤਭਏ 

c) ਵ ੰਭਿਾਯ     d) ਉਯਏਤ ਸਾਯ 
10. Identify the subject in the sentence, “The children played football”.  

            (a) The children                 (b) children played  
            (c) played                            (d) football 

11. ਭ  ਆਯ pI  ਅਯਥ  hY : 

(a) mYtIrIAl irkvwiermYNt plYinMg       (b) mYnhmYNt irkvwiermYNt plYinMg       

               (c) mYtIrIAl rysoaUrs plYinMg       (d) auprokq koeI nhIN 
12. iksy vI eI.Awr.pI  isstm dy idl ivc̀ kI huMdw hY?? 

(a) jwxkwrI (b) krmcwrI 
(c) gwhk           (d) fwtwbys  

13. ਹਠ ਲਰਲਿਆਂ ਲ ਿੱਚ ੈਲਿਹੜਾ ਈ ਆਯ ੀ ਲ ਿਯਤਾ ਨਹੀ ਂਹ? 

(a) ਭਾਈਿਯੇਸੇਪਟ           (b)nY`tbInz 
 (c) ਯਿਰ                   (d )ਸ..ੀ 

14. ਟਾਈਭ ਭਨਜਭਟ ਲਿਸ ਦ ਰਈ ਉਮੇਗੀ ਹ ? 

              (a) ividAwrQIAW leI            (b) AiDAwpkw leI 
     (c)swirAW leI      (d)  iksy dy leI nhI 

15. ਹਠ  ਲਰਿੀਆਂ  ਲ ਿੱਚ ੈ ਲਿਹੜੀ  ਇਿੱਿ  ਮੇਜਨਾ  ਲਤਆਯ  ਿਯਨ ਦੀ ਲ ਧੀ ਨਹੀ ਂਹ ? 
(a) ਡਾਈਯੀ    (b) ਟਾਈਭ ਟਫਰ 
(c) gu`gl klMfr    (d) soSl mIfIAw 

16. ਬਟਿਣਾ ਤੈ ਫਚਣ ਦਾ ਇਿੱਿ ਤਯੀਿਾਹ ? 

(a) pihlW nw psMd kMmW nwl SurUAwq kro       (b) ਟੀ ੀ ਨੂੂੰ  ਚਾਰੂ ਯਿੱਿ ੇ 

     (c) ਆਣ ਪੇਨ ਨੂੂੰ  ਆਣ ਨੜ ਯਿੱਿ ੇ          (d) ਆਣਾ ਿੂੰਭ ਿਯਦ ਸਭ ਿਾ ਅਤ ਲਡਰੂੰਿ ਿਯੇ 

 

17. ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਲਿੂੰਨੀ  ਾਯ ਆਣ ਿਰੂੰਡਯ ਦੀ ਜਾਂਚ ਿਯਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ? 

(a) ਹਯ ਲਦਨ ਲਤੂੰਨ ਤ ੈੂੰਜ  ਾਯ   (b) ਹਪਤ ਲ ਚ ਿੁਝ ਲਦਨ 

        (c) ਲਦਨ ਲ ਚ ਇਿ ਜਾਂ ਦੇ  ਾਯ  (d) ਹਪਤ ਚ ਇਿ  ਾਯ 

18. ਇਿੱਿ ਸਭ ਇਿੱਿ ਤੈ  ਿੱਧ ਿੂੰਭ ਿਯਨ ਨੂੂੰ  ______________ ਲਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ? 

(a) ਿੂੰਭipਊਲਟੂੰਗ  (b) ਭਲਟਰਿਰਾਲਟੂੰਗ  

(c) mltItwsikMg  (d) ਿੇਈ  ੀ ਨਹੀ ਂ

19. Full form of BPO______? 
(a)   Business Process Outsourcing       (b) Business Process Outsource 

    (c)  Business Project Outsourcing          (d) Business Product Outsourcing 

20. eBay, Amazon.com ਵਏਸ ਵਹੱਸ ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਹ? 

a) B2Bs   b)  B2Cs 

             c) C2Bs                         d) C2Cs 
21. Full form of B2B_____? 

a) Business to buyer  b) business to business 
c) buyer to business                      d) None of these 

22. ਅੰਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ਫੀੀ ਵਛਰ 5 ਸਾਰਾਂ ਤੋਂ ______ ਿਵਧਆ ਹ 
a) 40%   b)  15% 

            c) 10%                            d) 30% 
 



23. Full form of CSR_______ 
              a) Customer Service representative  b)  Call services read 

              c) Customer sell rent                                        d) ਉਯਏਤ ਵਿੱਚੋਂ ਏਈ ਨਹੀਂ 
24. ਫੀੀ  ਨੰੂ ਏਣ ਆਦਸ਼ ਵਦੰਦਾ ਹ? 

               a) ਫੈਂਏਾਂ                                             b) ਿਾਰ ਸਟਯੀਟ ਪਯਭਾਂ. 

            c) ਵਨਜੀ ਭਯਟਜ ਫੀਭਾ ਏੰਨੀਆਂ।       d) ਉਯਏਤ ਸਾਯ  

25. Full form of CAD______ 
a)  Computer Aid Draft              b) Computer Add Draft 
c)   Computer aided Design      d) Common Add draft 

26. ਆਊਟਸਯਵਸੰ ਹ? 

a) ਵਨਯਮਾਤ         b) ਆਮਾਤ ਏੀਤਾ ਜਾ ਵਯਹਾ ਹ 
             c)  ਇੱਏ ਪਯਭ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਵਏਸ ਹਯ ਵਿਅਏਤੀ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਹੰੁਦਾ ਹ ਜ ਉਸਨੇ ਵਹਰਾਂ ਏੀਤਾ ਸੀ। 
             d) ਏਾਯਫਾਯ ਤੋਂ ਫਾਹਯ ਜਾਣਾ 

27. Full form of KPO______ 
a) Knowledge Produce Operation b) Knowledge Process Outsourcing 

c)Knowledge Produce Outsource              d) ਉਯਏਤ ਵਿੱਚੋਂ ਏਈ ਨਹੀਂ  
28. ਨਰਾਈਨ ਰਣ-ਦਣ ਏਯਨ ਰਈ ਵਏਹੜਾ ਤਯੀਏਾ ਫਹੁਤ ਭਸ਼ਹੂਯ ਹ? 

         a)ਏਰਵਡਟ ਏਾਯਡ   (b)ਇਹ ਸਾਯ 
            c) ਨ ੱਟ ਫੈਂਵਏੰ      d) ਡਵਫਟ ਏਾਯਡ 
29. ਇੱਏ ਏਾਰ ਸੈਂਟਯ ਹੈਂਡਰ ਏਯਦਾ ਹ 

      a) ਾਹਏ ਦਾ ਸਾਹਭਣਾ ਏਯਨ ਿਾਰ ਅਤ ਫਏ-ਡਂ ਏਾਯਫਾਯ ਦਿੇਂ 
      b) ਆਿਾ  ਅਧਾਯਤ ਅਤ ਯ-ਆਿਾ  ਅਧਾਯਤ ਦਿੇਂ ਏਾਯਫਾਯ 

      c) ਵਸਯਫ਼ ਆਊਟ-ਫਾਉਂਡ ਆਿਾ  ਆਧਾਵਯਤ ਏਾਯਫਾਯ 

        d) ਵਸਯਫ਼ ਫਾਊਂਡ ਆਿਾ  ਆਧਾਵਯਤ ਏਾਯਫਾਯ ਵਿੱਚ 

30. ਹਠਾਂ ਵਦੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵਏਹੜਾ ਿਯਡ ਰਸਸਯ ਪਾਈਰ ਦਾ ਏਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹ? 

a) .docs  b) .odt 

c) .docx   d) .csv 

 

 



au`qr (Answers) Multiple-Choice Question (MCQ) (1-30)  

 
Q1 (b)ਬਜਣ ਿਾਰਾ Q9 (d)ਉਯਏਤ ਸਾਯ Q17 (c) ਲਦਨ ਲ ਚ 

ਇਿ ਜਾਂ ਦ ੇ ਾਯ 

Q25 c)  Computer aided 
Design       

Q2 d) ਸੰਸਾਯ Q10 (a) The children                  Q18 (c) 
mltItwsikMg 

Q26 c)  ਇੱਏ ਪਯਭ ਵਜਸ ਵਿੱਚ 

ਵਏਸ ਹਯ ਵਿਅਏਤੀ ਦਾ 
ਵਹੱਸਾ ਹੰੁਦਾ ਹ ਜ ਉਸਨੇ 

ਵਹਰਾਂ ਏੀਤਾ ਸੀ। 
Q3 (d)ਉਯਏਤ ਸਾਯ Q11 (a) mYtIrIAl 

irkvwiermYNt 
plYinMg       

Q19 (a)   Business 
Process 
Outsourcing        

Q27 b) Knowledge Process 
Outsourcing 

Q4 (d)ਉਯਏਤ ਸਾਯ Q12 (d) fwtwbys Q20 b) B2Cs 

 
Q28 (b) ਇਹ ਸਾਯ 

Q5 (c) jvwb nw dyxw Q13 (b)nY`tbInz Q21 b) business to 
business 

Q29 a) ਾਹਏ ਦਾ ਸਾਹਭਣਾ 
ਏਯਨ ਿਾਰ  ਅਤ ਫਏ-ਡਂ 

ਏਾਯਫਾਯ ਦਿੇਂ 
Q6 c) ਚਨਰ        Q14 (c) swirAW 

leI       

Q22 d) 30% Q30 d) .csv 

Q7 (d) He wrote  

aletter to his sister 

 

Q15 (d) soSl mIfIAw Q23 a) Customer 

Service 

representative 

  

Q8 d) ਉਯਏਤ ਸਾਯ Q16 (a) pihlW nw 
psMd kMmW nwl 
SurUAwq kro        

Q24 d) ਉਯਏਤ ਸਾਯ   



PART B 

Match the following / imlwn kro।                                                                        { do nMbrW vwly pRSn au`qr } 

 
       kwlm A                                                                                             kwlm  B 
Q(1)    Ctrl + c                                                                                         (A) pyst 

Q(2)     Ctrl + p                                                                                              (B) kwpI 
Q(3)     Ctrl + v                                                                                               (C) ipRMt 

Q(4)     Ctrl + x                                                                                               (D) k`t 

Q(5)    Ctrl + z                                                                                                (E ) rIfu   
 

au`qr (Answers):-  

1 (B) 2 (C) 3 (A) 4 (D) 5 (E) 

 

           kwlm A                                                                                                  kwlm B 

Q(6) swPtvyAr                                                                     (A) kIborf 
Q(7) hwrfvyAr          (B) zubwnI/gYr-zubwnI 
Q(8) kIj (KEYS)                                                                                                 (C)  pwvr puAwieMt 

Q(9) sMcwr                                                                                                      (D) CPU 

Q(10) PPT                                                                                                           (E)MS  ਏਸਰ    
 

au`qr (Answers):-  

6 (E) 7 (D) 8 (A) 9 (B) 10 (C) 

 

   kwlm A                                                                                                         kwlm B 

Q(11)BPO BPO                                      (A) ਵਿਯਾਭ ਵਚੰਨਹ  
Q(12) FTP FTP                                                                                                   (B) World wide World wide webweb 

Q(13) WWWWWW                                                                                                   (C)  Environmental Barrier 

Q(14) Full stop                                                                                         (D) File transfer protocolFile Transfer Protocol 

Q(15) Non- availability of skilled labour                                               (E )Bussiness Business Process Outsourcing 

 

au`qr (Answers):-  

11 (E) 12 (D) 13 (B) 14 (A) 15 (C) 



   kwlm A                                                                                           kwlm B 

Q(16) ਈ.ਆਰ.ੀ.                                                                        (A) Customer service representative Customer service representative 

Q(17) FSOFSO                             (B) Business Intelligence 

Q(18) CSRCSR                    (C) ਐਟਂਰਰਾਈਜ਼ ਰੀਸੋਰਸ ਲੈਨਨਿੰ ਗ 
Q(19) CRM CRM                                                                                   (D) Financial ServiceOutsourcing Financial Service Outsourcing 

Q(20) BIBI                                                                                         (E) Customer Relationship Management 

au`qr (Answers):-  

16 (C) 17 (D) 18 (A) 19 (E) 20 (B) 
 

       kwlm A                                                                                             kwlm B 

Q(21)   inrmwx sroq pRbMDn                                                              (A) ਜਨਯਰ ਰਜਯ 

Q(22)    mnu`KI    sroq pRbMDn                                                     (B) ਲਨਯਭਾਣ ਰੇਜਿਟ 

Q(23)    ਗਾਹਿ ਲਯਰਸ਼ਨਲਸ਼ ਭਨਜਭਟ                                       (C) ਇਨ ਟਯੀ 

Q(24)     ਸਰਾਈ ਚਨ ਭਨਜਭਟ                                                                (D) ਤਨਿਾਹ 

Q(25)    ਲ ਿੱਤੀ ਰਫੂੰਧਨ                                                                                   (E ) ਸਰਜ਼ ਡਂ ਭਾਯਿਲਟੂੰਗ 

 

au`qr (Answers):-  

21 (B) 22 (D) 23 (E) 24 (C) 25 (A) 

 

    kwlm A                                                                                                         kwlm  B 

Q(26) ਿਯਏਸ਼ੀਟ                 (A) Internet Service Provider 

Q(27) Cell                                                                                                      (B)  Wide Area Network 

Q(28) P2P                                                                                              (C)  ਇੱਏ ਵਯੱਡ ਦ ਯੂ ਵਿੱਚ ਸੱਰਾਂ ਦਾ ਸੰਰਵਹ 

Q(29) ISP                                                                                                     (D) Person to Person 
Q(30) WAN                                                                                                  (E ) rectangle shaped box, where the   
                                                                                                                          row and column meet 
au`qr (Answers):-  

26 (C) 27 (E) 28 (D) 29 (A) 30 (B) 



PART C 
 

Fill in the blanks / KwlI QwvW Bro                                        { do nMbrW vwly pRSn au`qr } 

 

1. ਸੰਚਾਯ ______ ਹੁਨਯ ਦਾ ਇੱਏ ਵਹੱਸਾ ਹ। (ਨਯਭ, ਸਖ਼ਤ) 

2. ਸਾਡ ਸੰਚਾਯ ਨੰੂ ਰਬਾਿਸ਼ਾਰੀ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਸਾਨੰੂ____C’S (ਸੱਤ, ੰਜ) ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹ। 

3. _____ ਤੰਦਯੁਸਤ ਸਯੀਯ ਅਤ ਭਨ ਨੰੂ ਫਣਾਈ ਯੱਐਣ ਰਈ ਭਨੁੱਐੀ ਮਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿਾਰਾ ਵਦੰਦਾ 
ਹ।  

(ਤਣਾਅ ਰਫੰਧਨ, ਸਿ ਰਯਣਾ) 
4. _____ ਤਣਾਅ ਰਫੰਧਨ ਤਏਨੀਏ ਹ। (ਮਾ, ਐਾਣਾ) 
5. ਏੰਵਊਟਯ ਇੱਏ ______ ਭਸ਼ੀਨ ਹ। (ਇਰਏਟਰਾਵਨਏ, ਭਏਨੀਏਰ) 
6. ____ ਇੱਏ ਰੰਫਏਾਯੀ ਤਯੀਏ ਨਾਰ ਸੱਰਾਂ ਦੀ ਇੱਏ ਵਿਿਸਥਾ ਹ   (ਏਾਰਭ/ roA) 
7. FTP dw pUrw nwm______ hY( File Test Process,File Transfer Protocol) 

8. ਰਯਣਾ ਸ਼ਫਦ ____ ਤੋਂ ਵਰਆ ਵਆ ਹ। ('ਭਵਟਿ', ਭਸ਼ਨ) 

9. FFM dw pUrw nwm______ hY[(Five Factor Model,Five Fear Mode) 

10. _____ ਏੂੜ ਅਤ ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੰੂ ਏੰਟਯਰ ਏਯਨ ਵਿੱਚ ਭਦਦ ਏਯਦੀ ਹ (ਰੀਨ ਜਫ,ਨੀਰੀ ਜਫ) 

11. ਇਿੱਿ ਸਭ ਇਿੱਿ ਤੈ  ਿੱਧ ਿੂੰਭ ਿਯਨ ਨੂੂੰ  ______________ ਲਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ(ਭਲਟਰਿਰਾਲਟੂੰਗ , mltItwsikMg) 

12. ਨਰਾਈਨ ਰਣ-ਦਣ ਏਯਨ ਰਈ _____ ਤਯੀਏਾ ਫਹੁਤ ਭਸ਼ਹੂਯ ਹ (ਨ ੱਟ ਫੈਂਵਏੰ,ਨਏਦ) 

13. “______”  ਭਨਜਭੈਂਟ ਅਤ ਮਜਨਾ ਫਣਾਉਣ ਦੀ ਰਵਏਵਯਆ ਹ  (ਟਾਈਭ  ਭਨਜਭੈਂਟ,ਵਿਏਯੀ ਭਨਜਭੈਂਟ) 

14. ਫੀ.ੀ. ਦੀਆਂ ______ਵਏਸਭਾਂ ਹਨ (ਦ, ਚਾਯ) 

15. ................... bhuq swrIAW musklW da j`l  ਏਯਨ  ਰਈ vriqAw jwx vwlw ਸਾੱਪਟਿਅਯ ਹ 
                                                                                                                    (ਭ  ਆਯ pI, ਈ.ਆਯ.ੀ) 

16. ਈ ਆਯ ੀ ................... ਦਾ ਲ ਿਾਸ ਹ (ਸਿਾਯ / ਭ  ਆਯ ੀ ) 

17. ………………… .. ਈ ਆਯ ੀ ਰਾਗੂ ਿਯਨ ਰਈ ਿੁੂੰਜੀ ਸ਼ਫਦ ਹ।( ਡਟਾਫਸ, ieMtIgRyt) 

18. ERP dw pUrw nwm______ hY(ਟਂਯਰਾਈ  ਯੀਸਯਸ ਰਵਨੰ, ਟਂਯਰਾਈ  ਰਵਏਵਯਆ ਰਵਨੰ) 

19. ਅੰਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ਫੀੀ ਵਛਰ  5 ਸਾਰਾਂ ਤੋਂ ______ ਿਵਧਆ ਹ(10%,30%) 

20. ਵਰੰ ਟ ਦੀ ਸ਼ਾਯਟ ਏੱਟ ਏੰੁਜੀ ______ ਹ(CtrlCtrl+pc,CtrlCtrl+vp) 
21.  ______ ਇੱਏ ਿਾਇਯਰ ੱਸ ਤਏਨਾਰਜੀ ਹ। (3G, DSL) 

22. ਸਰਡਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਟਏਸਟ ਨੰੂ ਯਐਾਂਵਏਤ ਏਯਨ ਦਾ ਸ਼ਾਯਟਏੱਟ ________ਹ(Ctrl CtrlCtrl+uc, Ctrl_v v) 
23. ______ਵਚੰਨਹ  ਇੱਏ ਪਾਯਭੂਰਾ ਵਯਬਾਵਸ਼ਤ ਏਯਦ ਹ (+,=) 

24. Full form of B2B_____( Business to buyer, Business to Business) 

25. ਈਆਯੀ ਵਸਸਟਭਾਂ ਵਿੱਚ ____ੱਧਯੀ ਆਯਏੀਟਏਚਯ ਹ(ਵਤੰਨ, ਚਾਯ) 

26. Full form of SQL________( Structure queue lang, Structure query language) 



27. ਸਪਰਈ  ਆਯ lwgU  ਏਯਨ  ਰਈ ਇਏ mhqvpUrx ਏਦਭ  hY[ (fytw mweIgRySn, fytw ਸਟਯ ) 
28.  iksy vI eI.Awr.pI  isstm dy idl iv`c _____ huMdw hY? (krmcwrI,fwtwbys) 

29. ਟਾਈਭ  ਭਨਜਭੈਂਟ ਵਿੱਚ_____ qknIk ਸ਼ਾਭਰ hY  ( ਨਨਰਧਾਰਤ ਟਾਈਮ  ਸੀਮਾ, ਆਰਸ) 

30. Full form of IT_____(Information teaching,Information Technology) 
 

 

 
 
 

au`qr  (Answers):-  

Q1 ਨਯਭ 9 Five Factor Model 17 ieMtIgRyt 25 ਵਤੰਨ 

Q2 ਸੱਤ 10 ਰੀਨ ਜਫ 18 ਟਂਯਰਾਈ  

ਯੀਸਯਸ ਰਵਨੰ 

26 Structure query 

language 

Q3 ਤਣਾਅ ਰਫੰਧਨ 11 mltItwsikMg 19 30% 27 fytw mweIgRySn 

Q4 ਮਾ 12 ਨ ੱਟ ਫੈਂਵਏੰ 20 CtrlCtrl+pc 28 fwtwbys 

Q5 ਇਰਏਟਰਾਵਨਏ 13 ਟਾਈਭ  ਭਨਜਭੈਂਟ 21 3G 29 ਵਨਯਧਾਯਤ ਟਾਈਭ  

ਸੀਭਾ 
Q6 ਏਾਰਭ 14 ਦ 22 CtrlCtrl+uc 30 Information 

Technology 
Q7 File Transfer 

Protocol 
15 ਈ.ਆਯ.ੀ 23 = ( equal sign)   

Q8 ਭਵਟਿ 16 ਭ ਆਯ pI 24 Business to 
Business 

  

 



PART D 
 

shI /ਗ਼ਰਤ    {True or False}                                                              { do nMbrW vwly pRSn au`qr  } 

 

1. ਭਾਊਸ ਆਉਟੁੱਟ ਵਡਿਾਈਸ ਦੀ ਉਦਾਹਯਨ ਹ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਰਤ ) 

2. ਏੰਵਊਟਯ ਦ ਬਵਤਏ ਵਹੱਸ ਨੰੂ ਹਾਯਡਿਅਯ ਵਏਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਰਤ ) 

3. ਪਾਈਰ ਨੰੂ ਸਿ ਏਯਨ ਦਾ ਸ਼ਾਯਟਏੱਟ CTRL+s ਹ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਰਤ) 

4. ਸਟਾਯਟ ਭੀਨੂ ਨੰੂ ਐਰਹਣ ਰਈ Arrow ਏੰੁਜੀ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਰਤ) 

5. ਉਦਮਤੀ ਫ ਾਯ ਵਿੱਚ ਨ ਏਯੀਆਂ ਦਾ ਏਯ ਸਏਦ ਹਨ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਰਤ) 

6. ਸਾਯੀਆਂ ਫ਼ਾਈਰਾਂ ਨੰੂ ਚੁਣਨ ਰਈ Ctrl+A ਦਫਾ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਰਤ) 

7. ਪੀਡਫਏ ਦਾ ਭਤਰਫ ਹ ਵਜਸ ਦੁਆਯਾ ਜਾਣਏਾਯੀ ਬਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਰਤ) 

8. 'ਸੰਚਾਯ' ਸ਼ਫਦ ਰਾਤੀਨੀ ਸ਼ਫਦ 'ਏਵਭਊਨੀਏਅਯ' ਤੋਂ ਆਇਆ ਹ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਰਤ) 

9. ਰਯਣਾ ਦੀਆਂ ਵਤੰਨ ਵਏਸਭਾਂ ਹਨ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਰਤ) 

10. ਰਬਾਿਸ਼ਾਰੀ ਸੰਚਾਯ ਦ 6C ਹਨ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਰਤ) 
11. FFM dw pUrw nwm Five Factor Model hY[(ਸਹੀ /ਗ਼ਰਤ) 

12. ERP shI smyN Aqy shI ivAkqI duAwrw PYslw lYx ivc shwieqw krdw hY ikauNik swrI 
sMsQw ieko    

          ijhI jexkerI Aqy ivcwrW nUM drswauNdI hY [(ਸਹੀ /ਗ਼ਰਤ) 

13. ਈ ਆਯ ੀ ਬਾਯਤ ਲ ਚ  ਾਯਿ ਸੂੰਗਠਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੂੰੂਯਨ ਹਿੱਰ ਸ਼ ਿਯਦੀ ਹ.(ਸਹੀ /ਗ਼ਰਤ) 

14. “ਵਿਏਯੀ ਭਨਜਭੈਂਟ”  ਭਨਜਭੈਂਟ ਅਤ ਮਜਨਾ ਫਣਾਉਣ ਦੀ ਰਵਏਵਯਆ ਹ  [(ਸਹੀ /ਗ਼ਰਤ) 

15. ਨਰਾਈਨ ਰਣ-ਦਣ ਏਯਨ ਰਈ ਨ ੱਟ ਫੈਂਵਏੰ ਤਯੀਏਾ ਫਹੁਤ ਭਸ਼ਹੂਯ ਹ [(ਸਹੀ /ਗ਼ਰਤ) 

16. ਅੰਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ਫੀੀ ਵਛਰ  5 ਸਾਰਾਂ ਤੋਂ 15% ਿਵਧਆ ਹ [(ਸਹੀ /ਗ਼ਰਤ) 

17. Full form of SQL is Structure query language. (ਸਹੀ /ਗ਼ਰਤ) 

18. ਰੀਨ ਜਫ ਏੂੜ ਅਤ ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੰੂ ਏੰਟਯਰ ਏਯਨ ਵਿੱਚ ਭਦਦ ਏਯਦੀ ਹ (ਸਹੀ /ਗ਼ਰਤ) 

19. ਈਆਯੀ ਵਸਸਟਭਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਯ ੱਧਯੀ ਆਯਏੀਟਏਚਯ ਹ (ਸਹੀ /ਗ਼ਰਤ) 

20. ਲਿਸ  ੀ ਈ ਆਯ ੀ ਲਸਸਟਭ ਦ ਲਦਰ ਲ ਚ fwtwbys ਹੁੂੰਦਾਹ? (ਸਹੀ /ਗ਼ਰਤ) 

21. Full form of KPO is Knowledge process output. (ਸਹੀ /ਗ਼ਰਤ) 

22. hmySW Aswn kMmW qo SurU kro, BwvyN auh G`t mh``qvpUrn hox[ (ਸਹੀ /ਗ਼ਰਤ) 

23. PwlqU  ਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੰੂ ਭੁਰਤਿੀ ਏਯ ਜਦੋਂ ਤਏ ਏੰਭ ਨਹੀਂ ਹ ਜਾਂਦਾ (ਸਹੀ /ਗ਼ਰਤ) 

24. cIjW nUM  ਐਤਭ  ਏਯਨ  ਰਈ  mltItwsikMg ਇਏ viDAw qrIkw hY[(ਸਹੀ /ਗ਼ਰਤ) 

25. ਟੀਚ ਲਨਯਧਾਯਤ ਿਯਨ ਰਈ ਸਭਾਂ ਿਿੱਢਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਭਤ ਸਭਾਂ ਫਯਫਾਦ ਿਯਦਾ ਹ (ਸਹੀ /ਗ਼ਰਤ) 

26. mYnyjmYNt (ਰਫੰਧਨ) ਦ 5 ਪੰਏਸ਼ਨ ਹਨ (ਸਹੀ /ਗ਼ਰਤ) 



27. ਵਰੰ ਟ ਦੀ ਸ਼ਾਯਟ ਏੱਟ ਏੰੁਜੀ CtrlCtrl+vv ਹ (ਸਹੀ /ਗ਼ਰਤ) 

28. mYnyjmYNt dI iqMn lyAr hn(ਸਹੀ /ਗ਼ਰਤ) 

29. Full form of BI is Basic intelligence. (ਸਹੀ /ਗ਼ਰਤ) 

30. Full form of IT is Information Technology.  (ਸਹੀ /ਗ਼ਰਤ) 

 
 
 
 
au`qr  (Answers):-  

Q1 ਗ਼ਰਤ  9 ਗ਼ਰਤ  17 ਸਹੀ 25 ਗ਼ਰਤ  

Q2 ਸਹੀ 10 ਗ਼ਰਤ  18 ਸਹੀ 26 ਸਹੀ 
Q3 ਸਹੀ 11 ਸਹੀ 19 ਗ਼ਰਤ  27 ਗ਼ਰਤ  

Q4 ਗ਼ਰਤ  12 ਸਹੀ 20 ਸਹੀ 28 ਸਹੀ 
Q5 ਸਹੀ 13 ਸਹੀ 21 ਗ਼ਰਤ  29 ਗ਼ਰਤ  

Q6 ਸਹੀ 14 ਗ਼ਰਤ  22 ਗ਼ਰਤ  30 ਸਹੀ 
Q7 ਗ਼ਰਤ  15 ਸਹੀ 23 ਸਹੀ   

Q8 ਸਹੀ 16 ਗ਼ਰਤ  24 ਗ਼ਰਤ    

 
 



 
PART E 

 
 

pRSn au`qr ie`k jW do lwienw iv`c id`qw jwvy    {iqMn AMkW vwly pRSn au`qr } 
 
 

Q1).  sMcwr qoN kI Bwv hY ? 

Q2).  ICT dw pUrw nwm ilKo ? 
Q3).  zubwnI ( mOiKk) (Verbal Communication) sMcwr qoN kI Bwv hY? 

Q4).  sMcwr pRikirAw dy ikhVy q`q (elements of a communication cycle) ਹਨ , nwm ilKo?    

Q5).  PIfbYk qoN kI Bwv hY? ? 

Q6).   zubwnI ( mOiKk) (Verbal Communication) sMcwr dI koeI ie`k audwhrn ida ? 

Q7).  PIfbYk dIAW koeI do mh`qqwvW ilKo ? 

Q8).  qxwA (Stress) kI hY ? 

Q9).  svY- pRbMDn (Self-management) qoN kI Bwv hY ? 

Q10). qxwA- pRbMDn (Stress management) quhwfI ikvyN mdd krdw hY? 

Q11). koeI do ienpu`t ifvweIs dy nwm ilKo ?  

Q12).  koeI do Awautpu`t ifvweIs dy nwm ilKo ?    

Q13).  kMipaUtr hwrfvyAr  (Hardware) qoN kI Bwv hY ? 

Q14). pRBwvSwlI sMcwr rukwvtW ikhVIAW ho skdIAW ਹਨ  koeI do dso? 

Q15).  AYNtr (ENTER) kIj dw kMm kI hY ? 

Q16). ਰਫੰਧਨ ਨੰੂ ਵਯਬਾਵਸ਼ਤ ਏਯ? 

Q17). ERP  kI hY ? 

Q18). ਭਸ਼ਹੂਯ ERP ਸਪਟਿਅਯ ਏੀ ਹਨ? 

Q19). ERP ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ੇਸਤਾਿਾਂ ਕੀ ਹਨ? 

Q20). ਟਾਈਭ ਭਨਜਭਟ ਿੀ ਹ ? 

Q21). ਟਾਈਭ  ਭਨਜਭਟ ਦ ਿੀ  ਰਾਬ ਹਨ ? 

Q22). ਮੇਜਨਾ ਿੀ ਹ? 

Q23). ਈ.ਆਯ.ੀ. ਦ ਿੀ ਪਾਇਦ ਹਨ? 

Q24).  ਿੱਿ  ਿੱਿ ਈਆਯੀ ਲ ਿਯਤਾ ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਫਣਾ? 

Q25). Learning ਿੀ ਹ? 

Q26). (Sorting)ਛਾਂਟੀ ਏੀ ਹ? 

Q27). ਯਿੱਈ( attitude) ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਏੀ ਭਤਰਫ ਹ? 

Q28). Business intelligence ਏੀ hY? 

Q29). sI.Awr.AYm (CRM) dw ਅਯਥਿੀ ਹ? 

Q30). ਰਫੰਧਨ ਦ ਏੰਭ ਏੀ ਹਨ? 

Q31). Domestic BPO ਏੀ hY? 

Q32). ਆਨਰਾਈਨ ਚਟ ਏੀ hY? 

Q33). ਆਿਾ  ਦੀ ਰਵਏਵਯਆ ਏੀ hY? 



Q34). CSR ਏੀ hY? 

Q35) ਆਊਟਸਯਵਸੰ ਨ ਏਯੀਆਂ ਵਿੱਚ ਿੱਐ-ਿੱਐ ਸਏਟਯਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਫਣਾ? 

Q36) ਆਊਟਸਯਵਸੰ ਏੀ hY? 

Q37). fytw mweIgRySn ਏੀ hY? 

Q38).  Presentation layer ਏੀ hY? 

Q39). Application Layer ਏੀ hY? 

Q40). ਸਭਾਂ ਰਫੰਧਨ ਦਾ ਏੀ ਭਹੱਤਿ ਹ?  



 

 

PART F 
 

pRSn au`qr do jW iqMn  lwienw iv`c id`qw jwvy     {cwr AMkW vwly pRSn au`qr } 
 

1. au`dmqw (Entrepreneurship) kI hY ? 

2. au`dmqw (Entrepreneurship) “dI kI BUimkw hY?  

3. ਰਬਾਿਸ਼ਾਰੀ ਸੰਚਾਯ ਦ 7C ਦੀ ਵਿਆਵਐਆ ਏਯ? 

4. ਡਾਇਰਾਭ ਦ ਨਾਰ ਸੰਚਾਯ ਚੱਏਯ ਦੀ ਵਿਆਵਐਆ ਏਯ? 

5. ਯ-ਭਵਐਏ ਸੰਚਾਯ ਦੀਆਂ ਵਏਸਭਾਂ ਦੀ ਵਿਆਵਐਆ ਏਯ? 

6. ਭਵਐਏ ਸੰਚਾਯ ਦੀਆ ਂਵਏਸਭਾਂ ਦੀ ਵਿਆਵਐਆ ਏਯ? 

7. ਰਯਣਾ 'ਤ ਇੱਏ ਨੋਟ ਵਰਐ? 

8. ਇੱਏ ਉਦਮਤੀ ਦ ੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਆਵਐਆ ਏਯ? 

9. ERP ਦ 3-tier ਆਯਏੀਟਏਚਯ ਦੀ ਵਿਆਵਐਆ ਏਯ? 

10. ਸਯਯਭ ਸੁਣਨ (Active listening) 'ਤ ਨੋਟ ਵਰਐ? 

11. ਰਯਣਾ ਦੀ ਦ ਵਏਸਭ ਵਰਐ? 

12. ਨਤੀਜਾ-ਭੁਐੀ ਵਏਿੇਂ ਫਣਨਾ ਹ? 

13. Goal setting 'ਤ ਇੱਏ ਨੋਟ ਵਰਐ? 

14. ੰਜ ਏਾਯਏ ਭਾਡਰ (FiveFive Factor modelFactor Model) ਦੀ ਵਿਆਵਐਆ ਏਯ? 

15. ਸਰਡਸ਼ੀਟ ਦ ਬਾ ਏੀ ਹਨ? 

16. Sum() ਪੰਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਆਵਐਆ ਏਯ? 

17. ਇੱਏ ਸ਼ਏਾਯੀ ਨੰੂ Save krn ਰਈ ਏਦਭ ਵਰਐ? 

18. Procurement  ਏੀ ਹ? 

19. ਫੀੀ ਦ ਏੀ ਪਾਇਦ ਹਨ? 

20. ਫੀੀ ਦ ਏੀ ਨੁਏਸਾਨ ਹਨ? 

21. ਫੀੀ ਦੀਆ ਂਵਏਸਭਾਂ dso ? 

22. Learning ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਸ਼ਤਾਿਾਂ ਏੀ ਹਨ? 

23. is`Kxw dI mh`qqw bwry dso? 

24. fytw mweIgRySn 'ਤ ਇੱਏ ਨੋਟ ਵਰਐ? 

25. ERP isstm ik`Qy vrqy jWdy hn ? 

26. ਮਜਨਾਫੰਦੀ ਦ ੁਣ ਏੀ ਹਨ? 

27. ਮਜਨਾਫੰਦੀ dy ਭਹੱਤਿ bwry dso? 

28. ivkryqw 'ਤ ਇੱਏ ਨੋਟ ਵਰਐ? 

29. KPO 'ਤ ਇੱਏ ਨੋਟ ਵਰਐ? 

30. Call center  'ਤ ਇੱਏ ਨੋਟ ਵਰਐ? 

31. CRM 'ਤ ਇੱਏ ਨੋਟ ਵਰਐ? 

32. Domestic BPO dy kI  kMm hn? 



33. BPO 'ਤ ਇੱਏ ਨੋਟ ਵਰਐ? 

34. (Outsourcing) ਆਊਟਸਯਵਸੰ ਨ ਏਯੀਆਂ ਵਿੱਚ ਿੱਐ-ਿੱਐ ਸਏਟਯਾਂ bwry dso? 

35. Learning 'ਤ ਇੱਏ ਨੋਟ ਵਰਐ? 

36. Green Job ਦ ਏੀ ਪਾਇਦ ਹਨ? 

37. ਉੱਦਭੀ ਯਿੱਈ bwry dso? 

38. ਯਰ ੂਫੀੀ ਅਤ ਅੰਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ਫੀੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਯ? 

39. Startups 'ਤ ਇੱਏ ਨੋਟ ਵਰਐ? 

40. ivkryqwvW dIAW v`K- v~K ijMmyvwrIAW  ਏੀ ਹਨ? 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 


