
ਰਸ਼ਨ ਫੈਂਕ   (QUESTION BANK) NSQF  

ਜਭਾਤ(Class) : ਦੱਵੀਂ (10TH) 

ਟ੍ਰੇਡ(Trade) : ਰੰਬਫੰਗ (Plumbing)  

( ਬਵਰੱਖਣ ਭਯੱਥਾ ਵਾਰੇ ਬਵਬਦਆਯਥੀਆ ਂਰਈ )      (For Differently abled students) 

 
 
 

PART A 

Multiple-Choice Question (MCQ) (1-30)                                                                 { ਦ ੋਅੰਕਾਂ ਵਾਰੇ ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਯ } 
 

Q1). ਸੇਠ ਬਦੱਤ ੇੰਦਾਂ ਬਵਚੋਂ ਬਕਸੜਾ ਫੋਰਟ੍ ਦ ੇਅੰਦਯੂਨੀ ਥਯ ੈੱਡ ਰਈ ਵਯਬਤਆ ਜਾਂਦਾ ਸ ? 

(a) ਟੈ                                                                     (b) ਡਾਈ  

(c) ਕਟਯ                                                                  (d) ਾਈ ਥਯੈਡਯ 
Q2). ਥਰ ਬਡੰਗ ਭਸੀਨ _______________ ਰਈ ਵਯਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ . 
(a) ਾਈ ਵਿਚ ਭਯਾ ਫਨਾਉਣਾ                                  (b) ਾਈ ਉੱਯ ਥਯੈੈੱਡ  ਫਨਾਉਣਾ 
(c)ਾਈ ਵਿਿੱ ਚ ਡਾਈ ਫਨਾਉਣਾ                                  (d) ਉਯਕਤ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਿੀ ਨਹੀਂ। 
Q3). ਾਈ ਕੱਟ੍ਣ ਰਈ ਸੇਠ ਬਰਬਖਆ ਂਬਵੱਚੋਂ ਬਕਸੜਾ ਤਯੀਕਾ ਵਯਬਤਆ ਜਾਂਦਾ ਸ ? 

(a)  ਰਾਸਵਟਕ ਵਟਊਵਫਿੰ ਗ                                          (b) ਿੀਰ ਕਟਯ 

(c)  ਹੈਕਸਾ                                                                 (d) ਉਯਕਤ ਸਾਯੇ 
Q4). ਟ੍  ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਕਯਬਦਆ ਂਥਬਯੱਡ ਕਬਟੰ੍ਗ ਦੀ ਰਬਕਬਯਆ ਨੰੂ ____ ਬਕਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸ । 

(a) ਟੈਵਿੰਗ                                                                   (b) ਥਵਯਿੱ ਵਡਿੰ ਗ 

(c) ਕਵਟਿੰਗ                                                                   (d) ਫੈਂਵਡਿੰ ਗ 
Q5). ਰ ਸਯ ਟ੍ ਟ੍ ਕਯਵਾਉਣ ਵੇਰੇ ਬਕੰਨਾ ਦਫਾਅ ਾਈਾਂ ਬਵਚ ਫਯਕਯਾਯ ਯੱਖਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ ? 

 (a) 30psi                                                                      (b) 40psi               
 (c) 55psi                                                                     (d) 25psi 

Q6). ਸੇਠ ਬਰਬਖਆ ਂਬਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫੇਬਨ ਬਪਕਬੰਗ ਦੀ ਉਚਾਈ ਆਭਤੌਯ ਤ ੇਬਕੰਨੀ ਸ ੰ ਦੀ ਸ  ? 

(a) 28–32 ਇਿੰਚ                                                           (b) 18-20 ਇਿੰਚ 

(c) 22-25 ਇਿੰਚ                                                            (d) 35-40 ਇਿੰਚ 

Q7). ਇੱਕ ਪਰ ਟ੍-ਬਕਭ ਦੀ ਡਫਰਮੂ.ੀ. _____________ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤ ੇਰਾਜ਼ਭੀ ਸ . 
(a) 3 ਪ ਿੱ ਟ                                                                (b) 2.5 ਪ ਿੱ ਟ 

(c) 1 ਪ ਿੱ ਟ                                                                 (d) 3.75 ਪ ਿੱ ਟ 

Q8). ਭਨ ੱ ਖੀ ਭਰ ਦਾ ਬਨਕਾ ਕਯਨ ਰਈ ਟ੍ਾਈਰੇਟ੍ ਬਵਚ ਵਯਤ ੇਜਾਣ ਵਾਰੇ ਬਿਕਚਯ ਨੰੂ  _____________ਬਕਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸ ।  

(a)  ਿਾਟਯ ਕਰਸੇਟ                                                           (b)  ਮੂਵਯਨਰ  

(c) ਟੈ                                                                             (d) ਨਰ   

 
 



Q9). ਇੱਕ ਫ ੈੱਰ ਪਰੱਸ਼ ਬਟ੍ਯਨ (bell flushing cistern) ___________ਨਾਰ ਫਬਣਆ ਸ ੰ ਦਾ ਸ ।  

(a) ਕਾਸਟ ਆਇਯਨ                                                           (b)  ਸਟੀਰ  

(c) ਰਾਸਵਟਕ                                                                   (d) ਕਾਯ   

Q10). ਬਕੇ ਇਭਾਯਤ ਦੀ  ______________ਬਸੱਾ ਇੱਕ ਸ ੰ ਦੀ ਸ ।  

(a) ਸੜਕ                                                                            (b) ਖੇਡ ਦਾ ਭੈਦਾਨ  

(c) ਨਵਹ                                                                              (d) ਇਹਨਾਂ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਕਈ ਿੀ ਨਹੀਂ  
Q11). ਟ੍ਯਕਚਯ  (structure) ਨੰੂ ਕੱਟ੍ਣ ਰਈ ਅੀਂ ਬਕ ਟੂ੍ਰ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਨਸੀਂ ਕਯਦ।ੇ 

(a) ਡਵਯਿੱਰ ਭਸੀਨ                                                                (b) ਵਚਸਰ  

(c) ਹਥੜਾ                                                                           (d) ੈਭਾਨਾ  
Q12). ਟ੍ਰੋਵਰ (ਕਯੰਡੀ) ਦਾ ਬਸੱਾ ਬਕਸੜਾ ਨਸੀਂ ਸ ? 

(a)  ਟ (ਅਿੰ ਗੂਠਾ)                                                                   (b)  ਹੈਂਡਰ 

(c) ਪੇਯੂਰ                                                                             (d) ਕਨ 
Q13). Horizontal  ਚੇਜ਼ ਰਈ  ਕੱਟ੍ ਦੀ ਡੰੂਘਾਈ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਕੰਧ ਭੋਟ੍ਾਈ ਤੋਂ __________ ਵੱਧ ਸੋਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ । 

  (a) 1/3                                                                               (b) 1/4 
  (c) 1/5                                                                               (d) 1/6 

Q14).ਗੀਜਯ ਦਾ ਰਮੋਗ ਕੀਤਾ ਸ ।  

 (a) ਾਣੀ ਗਯਭ  ਰਈ                                                            (b) ਾਣੀ ਠਿੰ ਡੇ ਰਈ           

 (c) ਇਨਹ ਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਨਹੀਂ                                                           (d) ਦਨ  
Q15). ਇਨਹ ਾਂ ਬਵੱਚੋਂ ਟ੍ਰ  ਬਕਸੜੀ ਬਕਭ ਦੀਆ ਂਸ ੰ ਦੀਆ ਂਸਨ। 

(a) P ਟਾਈ                                                                           (b) Q ਟਾਈ             

(c) S ਟਾਈ                                                                           (d)  ਸਾਯੇ  

Q16). ਕ ਰ ਬਫਰਬਡੰਗ ਦ ੇ ਬਨਯਭਾਣ ਤੋਂ, ਆਭ ਤੌਯ 'ਤ ੇਰੰਬਫੰਗ ਅਤ ੇ ਨੇਟ੍ਯੀ ਦ ੇਕੰਭ ਰਈ ਬਨਸਚਤ ਕੀਭਤ ਰਤੀਸਤਤਾ ਸ । 

(a) 12 ਰਤੀਸਤ                                                                      (c) 5 ਰਤੀਸਤ 

(b) 10 ਰਤੀਸਤ                                                                      (d) 8 ਰਤੀਸਤ 

Q17). ਰੰਬਫੰਗ ਅਤ ੇਾਈ ਬਪਬਟੰ੍ਗਜ਼ ਬਕ ਇਭਾਯਤਾਂ ਦੀ ਉਾਯੀ ਬਵੱਚ ਰਭ ੱ ਖ ਬੂਬਭਕਾ ਅਦਾ ਕਯਦੀ ਸ । 

(a) ਵਯਹਾਇਸੀ                                                                         (c) ਉਦਮਵਗਕ 

(b) ਿਾਯਕ                                                                            (d) ਉਯਕਤ ਸਾਯੇ 

Q18).ਬਯਟ੍ ਰੇਵਰ ਦ ਆਯਾ ਚ ੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ  । 

(a)ਗਂਰ                                                       (b)ਰਿੰ ਫਾਈ 

(c)ਵਦਸਾ                                                       (d)ਰੇਿਰ 
Q19).ਵਾਈ ਬਕ ਤਯਹਾਂ ਦਾ ਔਜਾਯ ਸ । 

(a).ਕੜਨ ਿਾਰਾ                                         (b).ਕਿੱਟਣ ਿਾਰਾ 
(c).ਭਾਣ ਿਾਰਾ                                         (d). ਕਈ ਨਹੀਂ 
 



Q20).  ਸੇਠ ਬਰਬਖਆ ਂਬਵੱਚੋਂ ਬਕਸੜੀ ਰੰਫਾਈ ਦੀ ਇਕਾਈ ਸ ? 

(a).kg                                            (b).m  
(c).minute                                           (d). mL 

Q21) .ਇਸਨਾਂ ਬਵੱਚੋਂ ਬਕਸੜਾ ੰਚਾਯ ਰਬਕਬਯਆ ਚੱਕਯ (communication process cycle) ਬਵੱਚ ੰਚਾਯ ਦਾ ਤੱਤ (element) 
ਨਸੀਂ ਸ ? 
(a) ਚੈਨਰ                                                           (b) ਰਾਤ ਕਯਨ ਿਾਰਾ 
(c) ਬੇਜਣ ਿਾਰਾ                                                     (d) ਸਭਾਂ 
Q22). ਤ ੀਂ ਕੰਭ ਤੋਂ ਛ ੱ ਟ੍ੀ ਰਈ ਅਯਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਸ ? ਤ ੀਂ ੰਚਾਯ ਦਾ ਬਕਸੜਾ ਤਯੀਕਾ ਵਯਤੋਗ?ੇ 
(a) ਈ-ਭੇਰ                                                          (b) ਸਟਯ 
(c) ਵਨਊਜ਼ਰੈਟਯ                                                     (d) ਫਰ ਗ 
Q23) ਸੇਠਾਂ ਬਦੱਤ ੇਬਵੱਚੋਂ ਬਕਸੜਾ ਭੌਬਖਕ ੰਚਾਯ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਸਯਣ ਸ ? 

(a) ਅਖਫਾਯਾਂ                                                                               (b) ਅਿੱਖਯ 

(c) ਫਨ ਕਾਰ                                                                                (d) ਈ-ਭੇਰ 
Q24) ਤ ੀਂ ਬਕੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਾੀ ਕਯਨ ਰਈ ਬਕਸੜੀਆ ਂਕੀਜ ਵਯਤਦ ੇਸ?ੋ 

(a) Ctrl+x                                                     (b) Ctrl+c 
(c) Ctrl+z                                                     (d) Ctrl+y 

Q25). ਭੌਬਖਕ ੰਚਾਯ ਰਈ ਾਨੰੂ ਬਕਸੜ ੇਸਫਦਾਂ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਕਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ ? 

(a) ਸਿੰ ਖੇ ਸਫਦ                                                                      (b) ਸਧਾਯਨ 

(c) ਤਕਨੀਕੀ                                                                         (d) ਭ ਸ਼ਵਕਰ 
Q26). ਅੀਂ ਈ-ਭੇਰਾਂ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਬਕਉਂ ਕਯਦ ੇਸਾਂ? 
(a) ਸਟਯੇਜ ਰਈ                                                                                (b) ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਾਈਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਾਂਝਾ ਕਯਨ ਰਈ। 

(c) ਯੀਅਰ-ਟਾਈਭ ਵਿਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਦੂਜ ੇਨਾਰ ਗਿੱਰ ਕਯਨਾ।                           (d) ਕਈ ਿੀ ਨਹੀਂ 
Q27). ਇਸਨਾਂ ਬਵੱਚੋਂ ਬਕਸੜਾ ਇੱਕ ਕਾਯਾਤਭਕ (ਚੰਗਾ) ਬਚਸਯ ੇਦਾ ਰਗਟ੍ਾਵਾ ਸ ? 

(a) ਵਧਆਨ ਕੇਂਦਵਯਤ ਕਯਦੇ ਹ ਝ ਕਣਾ                                              (b) ਅਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿੰਯਕ ਫਣਾਈ ਯਿੱਖਣਾ 
(c) ਰਗਾਤਾਯ ਭ ਸਕਯਾਉਣਾ                                              (d) ਆਣੀਆਂ ਅਿੱਖਾਂ ਨੂਿੰ  ਘ ਭਾਉਣਾ 
Q28). ਇੱਕ ਪਾਈਰ ਨੰੂ ੇਟ੍ ਕਯਨ ਰਈ ਸੇਠਾਂ ਬਦੱਤੀਆ ਂ ਸਾਯਟ੍ਕੱਟ੍ ਕੀਜ ਬਵੱਚੋਂ ਬਕਸੜੀ ਇੱਕ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ ? 
(a) Ctrl + c                                                                                         (b) Ctrl + p 
(c) Ctrl + v                                                                                         (d) Ctrl + x 

Q29). ਕੀ ਸ ੰ ਦਾ ਸ  ਜੇਕਯ ਤ ੀਂ ਬਕੇ ਬਡਵਾਈ ਨੰੂ 100% ਚਾਯਜ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਵੀ ਰੱਗ ਇਨ ਛੱਡ ਬਦੰਦ ੇਸੋ? 

(a) ਇਹ ਟ ਿੱ ਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।                                                 (b) ਇਹ ਕਿੰਭ ਕਯਨਾ ਫਿੰਦ ਕਯ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
(c) ਇਹ ਵਜ਼ਆਦਾ ਗਯਭ ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।                                  (d) ਡੇਟਾ ਖਯਾਫ ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
30). ਊਯਜਾ ਦ ੇਸੇਠਰੇ ਯੋਤਾਂ ਬਵੱਚੋਂ ਬਕਸੜਾ ਇੱਕ ਨਬਵਆਉਣਮੋਗ ਯੋਤ (renewable source) ਤੋਂ ਸ ? 

(a) ਸੂਯਜੀ ਊਯਜਾ                                                        (b) ਰਿੱ ਕੜ 

(c) ਕਰਾ                                                                  (d) ੈਟਯਰ 
 
 



 
 
 
ਉੱਤਯ (Answers) Multiple-Choice Question (MCQ) (1-30)  

Q1 (a) ਟੈ                                                                      Q9 (a) ਕਾਸਟ ਆਇਯਨ                                                            Q17 (d) ਉਯਕਤ ਸਾਯੇ Q25 (b) ਸਧਾਯਨ 
Q2 (b) ਾਈ ਉੱਯ 

ਥਯੈੈੱਡ  ਫਨਾਉਣਾ 
Q10 (c) ਨਵਹ                                                                              Q18 (d)ਰੇਿਰ Q26 (b) ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ 

ਪਾਈਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਾਂਝਾ ਕਯਨ 

ਰਈ। 
Q3 (d) ਉਯਕਤ ਸਾਯੇ Q11 (d) ੈਭਾਨਾ Q19 (a).ਕੜਨ ਿਾਰਾ Q27 (b) ਅਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿੰਯਕ 

ਫਣਾਈ ਯਿੱਖਣਾ 
Q4 (b) ਥਵਯਿੱ ਵਡਿੰ ਗ Q12 (d) ਕਨ Q20                                         

(b).m 
Q28 (c) Ctrl + v                                                                            

Q5 (a) 30psi                                                                       Q13 (d) 1/6 Q21 (d) ਸਭਾਂ Q29 (c) ਇਹ ਵਜ਼ਆਦਾ ਗਯਭ ਹ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।                                   

Q6 (c) 22-25 ਇਿੰਚ                                                             Q14 (a) ਾਣੀ ਗਯਭ  

ਰਈ                                                            
Q22 (a) ਈ-ਭੇਰ                                                           Q30 (a) ਸੂਯਜੀ ਊਯਜਾ                          

Q7 (a) 3 ਪ ਿੱ ਟ                                                                 Q15 (d)  ਸਾਯੇ Q23 (c) ਫਨ ਕਾਰ                                                                                   
Q8 (a)  ਿਾਟਯ ਕਰਸੇਟ                                                            Q16 (d) 8 ਰਤੀਸਤ Q24 (b) Ctrl+c   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PART B 
Match the following /  ਬਭਰਾਨ ਕਯ।ੋ                                                                       { ਦ ੋਅੰਕਾਂ ਵਾਰੇ ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਯ } 
ਕਾਰਭ A                                                                              ਕਾਰਭ B 

Q(1) ਸੈਨਯ                                                                       (A) ਹਰਵਡਿੰ ਗ ਟੂਰ 

Q(2) ਆਯੀ                                                                          (B) ਵਪਵਟਿੰ ਗ ਟੂਰ 

Q(3) ਫੈਂਚ ਿਾਈਸ                                                                 (C) ਕਵਟਿੰਗ ਟੂਰ 

Q(4) ਡਵਯਿੱਰ ਭਸੀਨ                                                              (D) ਛੇਕ 

Q(5) ਪੀਤਾ                                                                           (E ) ਰਿੰ ਫਾਈ 
ਉੱਤਯ (Answers):-  
1 (B) 2 (C) 3 (A) 4 (D) 5 (E ) 

 
 

ਕਾਰਭ A                                                                                 ਕਾਰਭ B 

Q(6) 1 ਪ ਿੱ ਟ                                                                  (A) 2.54 ਸੈਂਟੀਭੀਟਯ 

Q(7) 100 ਸੈਂਟੀਭੀਟਯ                                                             (B) 1 ਸੈਂਟੀਭੀਟਯ 

Q(8) 1 ਇਿੰਚ                                                                            (C) 1 ਵਕਰਭੀਟਯ 

Q(9) 1000 ਭੀਟਯ                                                                  (D) 1ਭੀਟਯ 

Q(10) 10 ਵਭਰੀਭੀਟਯ                                                             (E) 12 ਇਿੰਚ 
ਉੱਤਯ (Answers):-  
6 (E) 7 (D) 8 (A) 9 (C) 10 (B ) 

 
 
ਕਾਰਭ A                                                                                     ਕਾਰਭ B 

Q(11) AC pipes                                                              (A) ਵਪਵਟਿੰ ਗ ਟੂਰ 

Q(12) GI pipes                                                                          (B) 1 ਕ ਇਿੰ ਟਰ 

Q(13) 100 ਵਕਰਗਰਾਭ                                                                  (C) ਸਫੈਸਟਸ ਸੀਭੈਂਟ 

Q(14) 1000 ਵਕਰਗਰਾਭ                                                                (D) 1 ਭੀਵਟਰਕ ਟਨ 

Q(15) ਾਈ ਯੈਂਚ                                                                       (E) ਗੈਰਿਨਾਈਜ਼ਡ ਆਇਯਨ 
ਉੱਤਯ (Answers):-  
11 (C) 12 (E) 13 (B) 14 (D) 15 (A) 

 
 
 
 
 



  ਕਾਰਭ A                                                                                           ਕਾਰਭ B 

Q(16) ਸਕੇਰ                                                                               (A) ਦਫਾਿ 

Q(17) ਰੈਸ਼ਯ ਗੇਜ                                                                                   (B) ਭਕੈਨੀਕਰ ਸੀਰਸ 

Q(18) ਿਯਨੀਅਯ ਕੈਵਰਯ                                                                      (C) ਭੇਨ ਸਕੇਰ 

Q(19) ਗੈਸਕੇਟ                                                                                        (D) ਭਾਣਾ 
Q(20) ਯੀਡੂਸਯ                                                                                       (E) ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਵਿਆਸ 
ਉੱਤਯ (Answers):-  
16 (D) 17 (A) 18 (C) 19 (B) 20 (E) 
 
 
 
 

       ਕਾਰਭ A                                                                                             ਕਾਰਭ B 

Q(21)    Ctrl + c                                                                                      (A) ੇਸਟ 

Q(22)     Ctrl + p                                                                                              (B) ਕਾੀ 
Q(23)     Ctrl + v                                                                                               (C) ਵਰਿੰ ਟ 

Q(24)     Ctrl + x                                                                                               (D) ਕਿੱਟ 

Q(25)    Ctrl + z                                                                                                (E ) ਯੀਡ    
 

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

 
 
 

ਕਾਰਭ A                                                                                                         ਕਾਰਭ B 

Q(26)ਸਪਟ ਿੇਅਯ                                                                  (A) ਕੀ ਫਯਡ 

Q(27) ਹਾਯਡ ਿੇਅਯ                                                                                         (B) ਜ਼ ਫਾਨੀ /ਗੈਯ ਜ਼ ਫਾਨੀ 
Q(28) ਕੀਜ (KEYS)                                                                                          (C)  ਾਿਯ  ਆਇਿੰਟ 

Q(29) ਸਿੰਚਾਯ                                                                                                   (D) CPU 

Q(30) PPT                                                                                                        (E )MS  ਕਸਰ   
 

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

 
 
 
 
 
 
 



 
PART C 

Fill in the blanks / ਖਾਰੀ ਥਾਂਿਾਂ ਬਯ                                        { ਦ ੋਅੰਕਾਂ ਨੰਫਯਾਂ ਵਾਰੇ ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਯ } 
 

Q1). ਾਈ ਦੇ _________ ਤੋਂ ਧੂਿੰ ਆਂ ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. (ਰ ਸ਼ਯ /ਤਰ) 
 

Q2). ਸੀਆਈ ਾਈ ਵਿਚ ਰੀਕ ਹਣ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿਚ _________ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. (ਰ ਸ਼ਯ / ਭੋਕ)  
 

Q3). ਟੀੀਆਈ ਦਾ ਅਯਥ ਹੈ ____________.(ਥਰ ਡ ਰਤੀ ਇੰਚ /  ਟੋ੍ ਰਤੀ ਇੰਚ) 
 

Q4). ਭੈਨੂਅਰ ਥਵਯਿੱਡ ਕਵਟਿੰਗ ਵਿਿੱ ਚ, ਸਧਾਯਣ ਯੈਂਚ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਥਵਯਿੱਡ ਨੂਿੰ  ਇਿੱਕ ਿਾਯੀ_________ ਤੋਂ_________ ਤਿੱਕ ਕਿੱਟਣਾ ਹੈ।                
                                                                                               (1/2 ਤੋਂ 2/3 /4/5 ਤੋਂ 7/3) 

 

Q5). ਿਾਸ਼ਫੇਵਸਨ ਇਿੱਕ __________________ਵਪਕਸਚਯ ਹੈ ਜ ਹਿੱਥ ਧਣ ਰਈ ਿਯਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਫਾਊਰ ਸ਼ੇਡ/  ਚੋਯ  ਸ਼ੇਡ) 
 

Q6). ਇਕ ਕਿੰਸਰ  ਿਾਸ਼ਫੇਵਸਨ ਿੀ ਿਾਰ (ਕਿੰਧ ) ਭਾਉਿੰਟੇਡ ਜ  ______________ ਤੇ ਵਟਕਦਾ ਹੈ। {(ਰ ਗ) (ਰੱਤਾਂ)/ ਸੱਥਾਂ} 
 

Q7). ਿਾਟਯ ਕਰਸੇਟ  (ਡਫਰਮ.ੂਸੀ.) _____________ ਰਈ ਇਕ ਿੱਕਾ ਵਪਕਸਚਯ ਹੈ ਜ ਭਨ ਿੱ ਖੀ ਭਰ ਵਨਕਾਸ ਨੂਿੰ  ੂਯਾ ਕਯਨ ਰਈ 

ਿਯਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।                                                                                                                          (ਟ੍ਾਇਰਟ੍/ ਵਾਸ਼ ਫੇਬਨ) 
 

Q8). ਵਨਮਭਤ ਅਿੰਤਯਾਰਾਂ ਤੇ ______________ ਰਦਾਨ ਕਯਨ ਰਈ ਟਾਇਭਡ ਪਰਿੱ ਸ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਾਣੀ/ ਗਯਭੀ) 
 

Q9). ਗੀਜ਼ਯ ਨੂਿੰ  ਫਾਥਯੂਭ ਵਿਚ ______________ ਿਾਟਯ (ਾਣੀ) ਰਈ ਿਯਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਸੀਬਟੰ੍ਗ / ਠੰਡਾ) 
 

Q10). ਭਯਟਾਯ ਨੂਿੰ  ਯੇਤ, ਸੀਭੈਂਟ ਅਤੇ ___________ ਦੇ ਵਭਸਯਣ ਨਾਰ ਫਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਕੋਰਾ / ਾਣੀ) 
 

Q11). ਡਵਯਿੱਰ ਭਸੀਨ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਇਿੱਕ ਕਿੰਧ ਵਿਿੱ ਚ ___________ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਸੋਰ (ਛੇਕ)/ ਕਬਟੰ੍ਗ) 
 

Q12). ਵਚਸਰ ਕਿੰਧ ਵਿਚ ___________ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਿਯਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਰ ਸ਼ਯ / ਗਰੋਵ) 
 

Q13). ਇਕ ਸਤਹ ਨੂਿੰ  ___________ ਕਯਨ ਰਈ ਨੇਵਰਿੰ ਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਪਾਟ੍ਨ/ ਸੀਬਟੰ੍ਗ) 
 

Q14). ਇਕ ਿੰ ਇਕ ਅਵਜਹਾ ਉਕਯਣ ਹੈ ਜ ___________ ਦ ਆਯਾ ਤਯਰ ਦਾਯਥਾਂ ਅਤੇ ਗਿੰਦਗੀ ਨੂਿੰ  ਵਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।     
                                                                                          (ਭਕ ਨੀਕਰ ਐਕਸਨ/ ਬਪਜੀਕਰ ਐਕਸਨ) 
Q15). ਘਿੱਟ ਡੂਿੰ ਗੇ (shallow well) ਜੇਟ ( jet ) ਿੰ ___________ ਪ ਿੱ ਟ ਦੀ ਡੂਿੰ ਘਾਈ ਤੋਂ ਾਣੀ ਕਿੱਢ ਰੈਂਦੇ ਹਨ।(25 / 50) 
 

Q16). ਾਣੀ ਦੇ ਭੀਟਯ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਇਕ __________ ਵਿਚ ਾਣੀ ਦੀ ਖਤ ਨੂਿੰ  ਭਾਣ ਰਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਕੂਰ / ਇਭਾਯਤ) 
 
Q17). ਇਕ ਸੈਂਟਵਯਪੂਗਰ ਿੰ ____________ ਦੀ ਤਫਦੀਰੀ ਰਈ ਿਯਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਾਣੀ / ਤੇਰ) 



Q18). Positive displacement ਭੀਟਯ ਘਯਾਂ ਅਤੇ ਛਟੇ ਕਾਯਫਾਯਾਂ ਰਈ ਆਭ _____________ ਹਨ। (ਵਾਟ੍ਯ ਭੀਟ੍ਯ/ 
ਵਾਟ੍ਯ ਸੀਟ੍ਯ) 
Q19). ਿਾਟਯ ਕਰਸੇਟ (w.c) ____________ਤੋਂ ਫਣੀਆਂ ਹ ਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। (ਬਵਟ੍ਯੋ ਚਾਈਨਾ/ ਚਾਈਨਾ) 
 

Q20). ਵਫਫ ਕ ਿੱ ਕ ਨੂਿੰ  ਆਭ ਤਯ 'ਤੇ _____________ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਟ੍  / ਕਰਾ) 
 
Q21). ਫਰਣਾ____________ ਦਾ ਸਬ ਤੋਂ ਰਬਾਿਸ਼ਾਰੀ ਆਭ ਢਿੰਗ ਹੈ। (ਰਫੰਧ / ੰਚਾਯ) 

 
Q22). ਸਿੰਚਾਯ ਚਿੱਕਯ ਦਾ ______________ ਅਿੰ ਵਤਭ ੜਾਅ ਹੈ। (ੈਂਡਯ / ਪੀਡਫ ਕ ) 

 
Q23). ਇਿੱਕ ਪਾਈਰ ਨੂਿੰ  ੇਸਟ ਕਯਨ ਰਈ _________ ਸਾਯਟਕਿੱਟ ਕੀਜ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।( Ctrl + P / Ctrl + V )    

 

Q24). ਭਾਊਸ ਇਿੱਕ ______________ ਉਕਯਨ ਹੈ। (ਇਨ ੱ ਟ੍ / ਆਊਟ੍ ੱ ਟ੍ ) 

 
Q25). ਕੀ-ਫਯਡ ਇਿੱਕ _________________ਇਨ ਿੱ ਟ ਉਕਯਨ ਹੈ। (ਇਨ ੱ ਟ੍/ਆਊਟ੍ ੱ ਟ੍ ) 

 

Q26). ਵਕਸੇ ਪਾਈਰ ਨੂਿੰ   ਵਰਿੰ ਟ ਕਯਨ ਰਈ _________ ਸਾਯਟਕਿੱਟ ਕੀਜ  ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।( Ctrl + V /Ctrl + P ) 

 
Q27) ਭ ਸ ਸਕੈਰ ਪਾਇਰ ਦਾ______________ਕਸਟੈਂਸਨ ਹ ਿੰ ਦਾ ਹੈ। (.xlsx /.jpg) 
 
Q28) ਭ ਸ ਾਿਯ  ਆਇਿੰਟ ਪਾਇਰ ਦਾ___________ ਕਸਟੈਂਸਨ ਹ ਿੰ ਦਾ ਹੈ । (.xlsx/.pptx) 
 
Q29) ___________________ਤ ਹਾਡੇ ਅਿੰਦਯਰੀ ਸਕਤੀ ਹੈ ਜ ਤ ਹਾਨੂਿੰ  ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਯਨ ਰਈ ਰੇਵਯਤ ਕਯਦੀ ਹੈ।  
                                                                                                 (ਵ -ਰੇਯਣਾ/ਵ -ਕਰਨਾ) 
Q30). ਸਹੀ ਸਭਾਂ ਰਫਿੰ ਧਨ ਸਬ ਤੋਂ ਰਬਾਿਸਾਰੀ। .................. ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹੈ। (ਵ  ਰਫੰਧਨ /ਤਣਾਅ-ਭ ਕਤ) 
ਉੱਤਯ (Answers):-  
Q1 ਤਰ 9 ਸੀਬਟੰ੍ਗ 17 ਾਣੀ 25 ਇਨ ੱ ਟ੍ 

Q2 ਰ ਸ਼ਯ 10 ਾਣੀ 18 ਵਾਟ੍ਯ ਭੀਟ੍ਯ 26 Ctrl + P 

Q3 ਥਰ ਡ ਰਤੀ ਇੰਚ 11 ਸੋਰ (ਛੇਕ) 19 ਬਵਟ੍ਯੋ ਚਾਈਨਾ 27 .xlsx 

Q4 1/2 ਤੋਂ 2/3 12 ਗਰੋਵ 20 ਟ੍  28 .pptx 

Q5 ਫਾਊਰ ਸ਼ੇਡ 13 ਪਾਟ੍ਨ 21 ੰਚਾਯ 29 ਵ -ਰੇਯਣਾ 
Q6 ਰ ਗ 14 ਭਕ ਨੀਕਰ ਐਕਸਨ 22 ਪੀਡਫ ਕ 30 ਤਣਾਅ-ਭ ਕਤ 

Q7 ਟ੍ਾਇਰਟ੍ 15 25 23 Ctrl + V   

Q8 ਾਣੀ 16 ਇਭਾਯਤ 24 ਇਨ ੱ ਟ੍   



PART D 
ਸੀ /ਗ਼ਰਤ   {True or False}                                                              { ਦ ੋਅੰਕਾਂ ਵਾਰੇ ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਯ } 
Q1). ਟੈਸਟ ਰਈ ਾਈ ਦੇ ਤਰ ਤੋਂ ਧੂਿੰ ਆਂ ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 

 

Q2). ਸੀਆਈ ਾਈ ਵਿਚ ਰੀਕ ਹਣ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿਚ ਰੈਸ਼ਯ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 

 

Q3). ਟੀੀਆਈ ਦਾ ਅਯਥ ਹੈ ਥਰੈਡ ਰਤੀ ਇਿੰਚ ਹ ਿੰ ਦਾ ਹੈ।(ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 

 

Q4). ਵਚਸਰ ਕਿੰਧ ਵਿਚ ਰੈਸ਼ਯ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਿਯਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 

 

Q5). ਵਫਫ ਕ ਿੱ ਕ ਨੂਿੰ  ਆਭ ਤਯ 'ਤੇ ਕਰਾਸ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 

 

Q6). ਘਿੱਟ ਡੂਿੰ ਗੇ (shallow well) ਜੇਟ (jet) ਿੰ 50 ਪ ਿੱ ਟ ਦੀ ਡੂਿੰ ਘਾਈ ਤੋਂ ਾਣੀ ਕਿੱਢ ਰੈਂਦੇ ਹਨ। (ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 

 

Q7). ਿਿੱ ਡੇ ਵਿਆਸ ਦੀਆਂ ਾਈ ਰਈ ਚੇਨ ਯੈਂਚ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 
 
Q8). ਇਕ ਇਭਾਯਤ ਦੀ ਉਸਾਯੀ ਦੀ ਰਾਗਤ ਦਾ ਤਕਯੀਫਨ 20 ਰਤੀਸਤ ਰਿੰ ਵਫਿੰ ਗ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਯੀ ਦੇ ਕਿੰਭ ਰਈ ਵਨਸਾਨਫਿੱ ਧ ਹੈ।(ਸੀ 
/ਗ਼ਰਤ) 
Q9). ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਨਮਭਤ (ਸਟੈਂਡਯਡ) ਅਕਾਯ ਦੇ ਨਟ /ਫਰਟ ਨੂਿੰ  ਖਰਹਣ (ਵਢਿੱ ਰਾ) ਅਤੇ ਕਿੱਸਣ ਰਈ ਸੈਂਨਯ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ।(ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 
Q10). ਚੀਸਰ ਸਖਤ ਧਾਤ ਨਾਰ ਫਣੀ ਹ ਿੰ ਦੀ ਹੈ।(ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 
 
Q11). ਇਕ ਵਕਰਗਰਾਭ ਦਾ ਹਥੜਾ ਸਬ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਿਯਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|(ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 
 

Q12). ਾਈ ਹੈਂਗਯ ਦਾ ਉਦੇਸ ਹੈ ਾਈ ਨੂਿੰ  ਕਿੱਟਣਾ।(ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 
 
Q13). ਰੈਿਵਰਿੰ ਗ ਜਾਂਚ ਕਯਨ ਰਈ ਸਕੇਰ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 
 
Q14). 1 ਸੈਂਟੀਭੀਟਯ ਵਿਿੱ ਚ 100 ਵਭਰੀਭੀਟਯ ਹ ਿੰ ਦੇ ਹਨ।(ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 
 
Q15). ਸੀ. ਆਈ. ਾਈ ਤੋਂ ਬਾਿ ਕਾਸਟ ਾਈ ਹ ਿੰ ਦਾ ਹੈ।(ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 
 
Q16). ਰਾਸਵਟਕ ਵਟਊਵਫਿੰ ਗ ਕਟਯ ਤਰੀਆਂ ਾਈਾਂ ਅਤੇ ਵਟਊਫਾਂ ਨੂਿੰ  ਕਿੱਟਣ ਰਈ ਿਯਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। (ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 
 



Q17). ਇਕ ਿੰ ਇਕ ਅਵਜਹਾ ਉਕਯਣ ਹੈ ਜ ਵਪਜੀਕਰ ਕਸਨ ਦ ਆਯਾ ਤਯਰ ਦਾਯਥਾਂ ਅਤੇ ਗਿੰਦਗੀ ਨੂਿੰ  ਵਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। (ਸੀ 
/ਗ਼ਰਤ)   
 
Q18). ਗੀਜ਼ਯ ਨੂਿੰ  ਫਾਥਯੂਭ ਵਿਚ ਠਿੰ ਡੇ ਾਣੀ ਰਈ ਿਯਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 
 
Q19). ਿਾਸ਼ਫੇਵਸਨ ਇਿੱਕ ਫਾਊਰ ਸ਼ੇਡ ਵਪਕਸਚਯ ਹੈ ਜ ਹਿੱਥ ਧਣ ਰਈ ਿਯਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 
 
Q20). ਡਵਯਿੱਰ ਭਸੀਨ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਇਿੱਕ ਕਿੰਧ ਵਿਿੱ ਚ ਛੇਕ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 
 
Q21) ਭ ਸ ਸਕੈਰ ਪਾਇਰ ਦਾ .xlsx ਕਸਟੈਂਸਨ ਹ ਿੰ ਦਾ ਹੈ । (ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 
 
Q22) ਭ ਸ ਾਿਯ  ਆਇਿੰਟ ਪਾਇਰ ਦਾ .pp ਕਸਟੈਂਸਨ ਹ ਿੰ ਦਾ ਹੈ । (ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 
 
Q23). ਸਿੰਚਾਯ ਤੋਂ ਬਾਿ ਆਸ ਵਿਿੱ ਚ ਗਿੱਰਫਾਤ ਕਯਨਾ।(ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 
 
Q24). ਸਿੰਚਾਯ ਵਿਿੱ ਚ ਪੀਡਫੈਕ ਕਈ ਜਯੂਯੀ ਵਹਿੱ ਸਾ ਨਹੀਂ।(ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 
 
Q25). ਸਹੀ ਸਭਾਂ ਰਫਿੰ ਧਨ ਸਬ ਤੋਂ ਰਬਾਿਸਾਰੀ ਤਣਾਅ-ਭ ਕਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹੈ। (ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 
 
Q26). ਵਿਵਦਆਯਥੀਆਂ ਰਈ ਵਸਹਤਭਿੰਦ ਜੀਿਨ ਸੈਰੀ ਜ਼ਯੂਯੀ ਹੈ।(ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 
 
Q27). ਇਿੱਕ ਵਸਹਤਭਿੰਦ ਖ ਯਾਕ ਰੈਣ ਨਾਰ ਤ ਹਾਨੂਿੰ  ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਵਿਿੱ ਚ ਕਈ ਿੀ ਭਦਦ ਨਹੀਂ ਵਭਰੇਗੀ।(ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 
 
Q28). ਸਿ-ੈਰੇਯਣਾ ਤ ਹਾਡੇ ਅਿੰਦਯਰੀ ਸਕਤੀ ਹੈ ਜ ਤ ਹਾਨੂਿੰ  ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਯਨ ਰਈ ਰੇਵਯਤ ਕਯਦੀ ਹੈ।(ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 
 
Q29). ਸਿ-ੈਯ ਜ਼ਗਾਯ ਿਾਰੇ ਰਕ ਉਹ ਹ ਿੰ ਦੇ ਹਨ ਜ ਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੜਾਂ ਨੂਿੰ  ੂਯਾ ਕਯਨ ਰਈ ਕਾਯਫਾਯ ਸ ਯੂ ਕਯਦੇ ਹਨ।(ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 
 
Q30). ਇਸ਼ਾਯੇ ਜ਼ ਫਾਨੀ ਸਿੰਚਾਯ ਦਾ ਇਿੱਕ ਵਹਿੱ ਸਾ ਹੈ। (ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 
 
 
 
 
 
 



 
ਉੱਤਯ (Answers):-  
Q1 ਸੀ 9 ਸੀ 17 ਗ਼ਰਤ 25 ਸੀ 
Q2 ਸੀ 10 ਸੀ 18 ਗ਼ਰਤ 26 ਸੀ 
Q3 ਸੀ 11 ਸੀ 19 ਸੀ 27 ਗ਼ਰਤ 

Q4 ਗ਼ਰਤ 12 ਗ਼ਰਤ 20 ਸੀ 28 ਸੀ 
Q5 ਗ਼ਰਤ 13 ਗ਼ਰਤ 21 ਸੀ 29 ਸੀ 
Q6 ਸੀ 14 ਗ਼ਰਤ 22 ਗ਼ਰਤ 30 ਗ਼ਰਤ 

Q7 ਸੀ 15 ਗ਼ਰਤ 23 ਸੀ   

Q8 ਗ਼ਰਤ 16 ਸੀ 24 ਗ਼ਰਤ   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PART E 
ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਯ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਰਾਇਨਾ ਬਵੱਚ ਬਦੱਤਾ ਜਾਵੇ                       {ਬਤੰਨ ਅੰਕਾਂ ਵਾਰੇ ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਯ} 
Q1). WC ਦਾ ੂਯਾ ਵਰਖ। 
Q2). ਆਯੀ ਦਾ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਨਾਭ ਵਰਖ। 
Q3). ਟੀ. ੀ. ਆਈ. ਦਾ ੂਯਾ ਨਾਭ ਕੀ ਹੈ। 

Q4). ਰੈਸ਼ਯ ਹਾਈਡਰਵਰਕ ਟੈਸਟ ਕਯਦੇ ਸਭੇਂ ਵਕਿੰ ਨਾ ਦਫਾਿ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।    

Q5).ਟੈ (ਟੂਟੀ) ਤੋਂ ਵਕ ਬਾਿ ਹੈ। 

Q6). ਿਾਟਯ ਕਰਸੇਟ੍ਸ ਦੀਆਂ ਵਕਸਭਾਂ ਦੇ ਨਾਭ ਵਰਖ। 
Q7).ੀ ਿੀ ਸੀ ਦਾ ੂਯਾ ਨਾਭ ਕੀ ਹੈ। 
Q8). ਕਯ ਕਵਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੀ ਬਾਿ ਹੈ। 
Q9). ਵਚਨਾਈ ਵਿਿੱ ਚ ਿਯਤੇ ਜਾਣ ਿਾਰੇ ਟੂਰਸ ਦੇ ਨਾਭ ਦਿੱ ਸ।  

Q10). ਪਰਟ ਿਾਰਿ ਵਕਿੱ ਥੇ ਿਯਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
Q11).ਅਰਫ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਕਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
Q12).ਰਿੰ ਫਯ ਦ ਆਯਾ ਾਈ ਯੈਂਚ ਵਕਸ ਰਈ ਿਯਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

Q13). ਾਈ ਿਾਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿੰਭ ਰੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 
Q14). ਰਿੰ ਵਫਿੰ ਗ ਰਣਾਰੀ ਦੀ ਵਯਬਾਸਾ ? 

Q15). ਿਾਰਿ ਦੀ ਭਹਿੱਤਤਾ ਫਾਯੇ ਦਿੱ ਸ। 
Q16). ਟੀ ਵਪਵਟਿੰ ਗ ਨੂਿੰ  ਕਦੋਂ ਵਪਿੱ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
Q17) .1 ਪ ਿੱ ਟ ਵਿਿੱ ਚ ਵਕਿੰ ਨੇ ਇਿੰਚ ਹ ਿੰ ਦੇ ਹਨ । 

Q18). ਵਕਰਭੀਟਯ ਵਿਿੱ ਚ ਵਕਿੰ ਨੇ ਭੀਟਯ ਹ ਿੰ ਦੇ ਹਨ। 
Q19). ਪਰਟ ਿਾਰਿ ਦੀ ਬੂਵਭਕਾ ਕੀ ਹੈ ? 

Q20).ਆਭਤਯ ਵਕਿੰ ਨੇ ਤਯਹਾਂ ਦੇ ਰਫ ਰਿੰ ਵਫਿੰ ਗ ਸੈਕਟਯ ਵਿਿੱ ਚ ਿਯਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
Q21). ਸਭਕ ਟੈਸਟ ਵਕਸ ਰਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
Q22). ਿਾਸਫੇਵਸਨ ਤੇ ਇਿੱਕ ਨੋਟ ਵਰਖ। 
Q23). ਵਫਰਵਡਿੰ ਗ ਸਭਗਯੀ ਜਾਂ ਸੀਭੈਂਟ ਭਯਟਾਯ ਦੀ ਵਤਆਯੀ ਵਕਿੇਂ ਹ ਿੰ ਦੀ ਹੈ। 
Q24). ਿਾਟਯ ਿੰ ਵਕਸ ਕਿੰਭ ਰਈ ਿਯਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  

Q25). ਸੈਂਟੀਯੀਵਪਉਗਰ ਿੰ ਤੇ ਇਿੱਕ ਨੋਟ ਵਰਖ।  

Q26). ਸਿੰਚਾਯ ਤੋਂ ਕੀ ਬਾਿ ਹੈ? 

Q27). ICT ਦਾ ੂਯਾ ਨਾਭ ਵਰਖ। 
Q28). ਜ਼ ਫਾਨੀ (ਭਵਖਕ) (Verbal Communication) ਸਿੰਚਾਯ ਤੋਂ ਕੀ ਬਾਿ ਹੈ ? 

Q29). ਸਿੰਚਾਯ ਰਵਕਵਯਆ ਦੇ ਵਕਹੜੇ ਤਿੱਤ (elements of a communication cycle) ਹਨ, ਨਾਭ ਵਰਖ।    

Q30). ਪੀਡ ਫੈਕ ਤੋਂ ਕੀ ਬਾਿ ਹੈ ? 



Q31). ਜ਼ ਫਾਨੀ (ਭਵਖਕ )(Verbal Communication) ਸਿੰਚਾਯ ਦੀ ਕਈ ਇਿੱਕ ਉਦਾਹਯਨ ਵਦ ? 

Q32).  ਪੀਡਫੈਕ ਦੀਆਂ ਕਈ ਦ ਭਹਿੱਤਤਾਿਾਂ ਵਰਖ ? 

Q33). ਤਣਾਅ (Stress) ਕੀ ਹੈ ? 

Q34). ਸਿ-ੈਰਫਿੰ ਧਨ (Self-management) ਤੋਂ ਵਕ ਬਾਿ ਹੈ। 

Q35).  ਤਣਾਅ ਰਫਿੰ ਧਨ (Stress management) ਤ ਹਾਡੀ ਵਕਿੇਂ ਭਦਦ ਕਯਦਾ ਹੈ। 

Q36).  ਕਈ ਦ ਇਨ ਿੱ ਟ ਵਡਿਾਈਸ ਦੇ ਨਾਭ ਵਰਖ।  

Q37).  ਕਈ ਦ ਆਉਟ ਿੱ ਟ ਵਡਿਾਈਸ ਦੇ ਨਾਭ ਵਰਖ।   

Q38).  ਕਿੰ ਵਊਟਯ ਹਾਯਡ-ਿੇਅਯ (Hardware) ਤੋਂ ਵਕ ਬਾਿ ਹੈ।   

Q39). ਰਬਾਿਸਾਰੀ ਸਿੰਚਾਯ ਯ ਕਾਿਟਾਂ ਵਕਹੜੀਆਂ ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਈ ਦ ਦਿੱ ਸ। 
Q40).  ਟਂਯ (ENTER) ਕੀਜ ਦਾ ਕਿੰਭ ਕੀ ਹੈ ? 

 

                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PART F 

ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਯ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਰਾਇਨਾ ਬਵੱਚ ਬਦੱਤਾ ਜਾਵੇ                                 { ਚਾਯ ਅੰਕਾਂ ਵਾਰੇ ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਯ } 

Q1). ਿਾਟਯ ਭੀਟਯ ਰਗਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ਰਾਬ ਹ ਿੰ ਦੇ ਹਨ।  

Q2). ਿਾਟਯ ਭੀਟਯ ਵਕਸ ਰਈ ਿਯਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
Q3). ਿਾਟਯ ਭੀਟਯ ਰਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹਾਨੀਆਂ ਹਨ।   

Q4). ਤ ਸੀਂ ਇਕ ਸਟੀਰ ਦੀ ਯਾਡ ਨੂਿੰ  ਫਰਟ ਵਿਚ ਫਦਰਗੇ।  

Q5).ਾਈ ਥਰੈੈੱਵਡਿੰ ਗ ਦੀ ਰਵਕਵਯਆ ਨੂਿੰ  ਕ ਝ ਰਾਇਨਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਵਰਖ 
Q6).ੀਿੀਸੀ ਾਈਾਂ ਨੂਿੰ  ਵਕਿੇਂ ਜਵੜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
Q7). ਕਿੰਭ ਦੇ ਦਯਾਨ ਿਯਤੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਰੀਆਂ ਸ ਯਿੱ ਵਖਆ ਫਾਯੇ ਵਰਖ। 
Q8). ਜੀ ਆਈ (G.I.) ਅਤੇ ਸੀ ਆਈ (C.I.) ਾਈਾਂ ਵਿਚ ਅਿੰਤਯ। 

Q9).ਾਈਾਂ ਨੂਿੰ  ਕਿੱਟਣ ਰਈ ਿਯਤੇ ਜਾਣ ਿਾਰੇ ਵਤਿੰ ਨ ਕਵਟਿੰਗ ਟੂਰਸ ਦਾ ਨਾਭ ਵਰਖ।   

Q10). ਟਰੈ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਵਕਸ ਕਿੰਭ ਰਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਿਯਨਣ ਕਯ। 
Q11). ਿਿੱ ਖ ਿਿੱ ਖ ਵਕਸਭਾਂ ਦੇ ਿਾਸ਼ ਫੇਵਸਨ ਦੇ ਨਾਭ ਵਰਖ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਤੇ ਨੋਟ।   
Q12). ਮੂਨੀਅਨ ਦਾ ਰਮਗ ਵਕਸ ਰਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਭ ਿੱ ਖ ਬੂਵਭਕਾ ਕੀ ਹੈ। 
Q13). ਜਦੋਂ ਚਾਯ ਾਈਾਂ ਨੂਿੰ  ਜਵੜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕਸ ਵਪਵਟਿੰ ਗ ਵਪਕਸਚਯ ਦੀ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
Q14). ਾਈਾਂ ਨੂਿੰ  ਜੜਨ ਰਈ ਕਈ ਚਾਯ ਜੜਾ ਦੇ ਨਾਭ ਦਿੱ ਸ। 
Q15). ਿਾਟਯ ਭੀਟਯ ਦੀਆਂ ਵਕਸਭਾਂ ਦੇ ਨਾਭ ਵਰਖ। 
Q16).ਥਰੈੈੱਡਡ ਜ ਆਇਿੰਟ ਅਤੇ ਿੇਰਡਡ ਜ ਆਇਿੰਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਯ ਅਿੰਤਯ ਦਿੱ ਸ। 
Q17). ਜੜ ਵਕਉਂ ਜ਼ਯੂਯੀ ਹਨ ? ਵਿਚਾਯ ਕਯ। 
Q18). ਵਪਵਟਿੰ ਗਾਂ ਰਿੰ ਵਫਿੰ ਗ ਵਿਚ ਵਕਉਂ ਿਯਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਵਕਸੇ ਿੀ ਚਾਯ ਵਕਸਭ ਦੀਆਂ ਵਪਵਟਿੰ ਗਸ ਦੇ ਨਾਭ ਵਰਖ। 
Q19).ਮੂਵਯਨਰਸ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਵਕਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
Q20). ਕ ਰ ਵਫਰਵਡਿੰ ਗ ਦੇ ਵਨਯਭਾਣ ਤੋਂ, ਆਭ ਤਯ 'ਤੇ ਰਿੰ ਵਫਿੰ ਗ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਯੀ ਦੇ ਕਿੰਭ ਰਈ ਵਨਸਚਤ ਕੀਭਤ ਰਤੀਸਤਤਾ ਕੀ ਹੈ। 
Q21).ਇਿੱਕ ਡਵਯਿੱਰ ਭਸੀਨ ਦੇ ਿਿੱ ਖ ਿਿੱ ਖ ਵਹਿੱ ਵਸਆ ਫਾਯੇ ਵਰਖ। 

Q22). ਪਰਿੱ ਵਸਿੰਗ ਵਸਸਟਯਨ ਵਕਸ ਕਿੰਭ ਰਈ ਰਿੰ ਵਫਿੰ ਗ ਸੈਕਟਯ ਵਿਿੱ ਚ ਿਯਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

Q23).ਵਫਰਵਡਿੰ ਗ ਦੇ ਿਿੱ ਖ ਿਿੱ ਖ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਭ ਵਰਖ। 
Q24). ਡਵਯਿੱਰ ਭਸ਼ੀਨ ਿਯਤਦੇ ਸਭੇਂ ਿਯਤੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਰੀਆਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਵਰਖ। 
Q25).ਰਿੰ ਵਫਿੰ ਗ ਸੈਕਟਯ ਵਿਿੱ ਚ ਿਯਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਦਿੱ ਸ ਟੂਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਭ ਵਰਖ । 

Q26). ਕਿੰ ਵਊਟਯ ਸਪਟ-ਿੇਅਯ (Software) ਤੋਂ ਵਕ ਬਾਿ ਹੈ। 

Q27).  ਕੀ-ਫਯਡ ਦੀਆਂ ਕਈ ਦ ਪਿੰ ਕਸਨ ਕੀਜ (Function Keys) ਦੇ ਨਾਭ ਦਿੱ ਸ। 

Q28).  ਵਕਸੇ ਪਾਇਰ ਨੂਿੰ  ਕਾੀ ਕਯਨ ਰਈ ਵਕਹੜੀ ਸ਼ਯਟਕਿੱਟ ਕਭਾਂਡ (shortcut command) ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।   

Q29).  ਵਕਸੇ ਪਾਇਰ ਨੂਿੰ  ੇਸਟ ਕਯਨ ਰਈ ਵਕਹੜੀ ਸ਼ਯਟਕਿੱਟ ਕਭਾਂਡ (shortcut command) ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।    

Q30).  ਨੋਟੈਡ ਪਾਈਰ ਰਈ ਵਕਹੜਾ ਪਾਈਰ ਕਸਟੈਂਸਨ ਹ ਿੰ ਦਾ ਹੈ ? 

Q31).  ਕਿੰ ਵਊਟਯ ਸਾਪਟਿੇਅਯ ਦੀ ਅਿੰਦਯੂਨੀ ਸਪਾਈ ਵਕਿੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? 



Q32).  ਵਟਕਾਊ (ਸਵਥਯ) ਵਿਕਾਸ (Sustainable Development) ਕੀ ਹੈ ?  

Q33).  ਸਵਥਯ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਭਹਿੱਤਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਬਾਿ ਹੈ ? 

Q34). ਵਟਕਾਊ ਵਿਕਾਸ (Sustainable Development) ਵਿਿੱ ਚ ਸਾਡੀ ਬੂਵਭਕਾ ਹੈ ਦ ਰਾਇਨਾ ਵਿਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸ। 

Q35).  ਕਿੰ ਵਊਟਯ ਦੀ ਦੇਖਬਾਰ ਵਕਉਂ ਜਯੂਯੀ ਹੈ। 

Q36).  ਉੱਦਭਤਾ (Entrepreneurship) ਕੀ ਹੈ ? 

Q37).  ਉੱਦਭਤਾ (Entrepreneurship) ਦੀ ਕੀ ਬੂਵਭਕਾ ਹੈ।  

Q38). ਸਿੰਚਾਯ ਦੇ ਭਹਿੱਤਿੂਯਨ ਅਿੰਗ (Communication Parts) ਵਕਹੜੇ ਹਨ ? 

Q39). ਜ਼ ਫਾਨੀ ਸਿੰਚਾਯ ਦੇ ਨ ਕਸਾਨ (Disadvantages of Verbal Communication) ਕੀ ਹਨ ? 

Q40). ਜ਼ ਫਾਨੀ (ਭਵਖਕ) ਸਿੰਚਾਯ ਕਯਦੇ ਸਭੇਂ ਵਕਹੜੀਆਂ ਵਕਹੜੀਆਂ ਗਿੱਰਾਂ ਦਾ ਵਧਆਨ ਯਿੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਦ ਵਰਖ ?  

 
 

***** 


