
ਰਸ਼ਨ ਫੈਂਏ   (QUESTION BANK) NSQF 

ਜਭਾਤ(Class) : ਫਾਯਹਵੀਂ (12TH) 

ਟ੍ਰਡ(Trade) : ਰੰਬਫੰ (Plumbing) 

( ਬਵਰੱਐਣ ਭਯੱਥਾ ਵਾਰ  ਬਵਬਦਆਯਥੀਆ ਂਰਈ )      (For Differently abled students) 

 
 
 

PART A 

Multiple-Choice Question (MCQ) (1-30)                                       { ਦ ਅੰਏਾਂ ਵਾਰ  ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਯ } 
Q1). ਫਾਥਯੂਭ ਦ ਬੰਏ ਜਾਂ ਫਬਨ ਅਤ ਇਦ ਆਰ  ਦੁਆਰ  ਇੱਏਠ ਨੰੂ ਏੀ ਬਏਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸ ? 

(a). ਫਾਥਯੂਭ ਵੈਨਟੀ                                                        (b). ਬਫਡੇਟ 

(c). ਫਯਾਂਚ                                                                      (d). ਉੱਯ ਬਦਿੱ ਬਤਆ ਚੋਂ ਕਈ ਵੀ ਨਸੀਂ                           
Q2).ਾਣੀ ਟ੍ਯ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਟ੍ੈਂਏ  ਜ ਟ੍ਾਇਰਟ੍ ਬਵੱਚ ਪਰੱਬ਼ਿ ਰਈ ਵਯਬਤਆ ਜਾਂਦਾ ਸ ? 

(a). ਬਟਯਨ                                                                (b). ਬਫਡੇਟ 

(c). ਬਿੰ ਕ                                                                         (d). ਉੱਯ ਬਦਿੱ ਤੇ ਾਯੇ                                                                   

Q3). ਨਟ੍ਯੀ ਦਾ ਏੰਭ ਏੀ ਸੁੰ ਦਾ ਸ? 

(a). ਯਬਸਿੰਦ ਖੂਿੰ ਸਦ ਨੂਿੰ  ਾਪ ਕਯਨਾ                                      (b). ਗਿੰ ਦੇ ਾਣੀ ਨੂਿੰ  ਫਾਸਯ ਕਿੱਢਣਾ 
(c). ਟੈਂਕੀ ਤਿੱਕ ਾਣੀ ਸ ਿੰ ਚਾਉਣਾ                                       (d). a ਅਤੇ b ਨਿੰ ਫਯ                        

Q4). ਭਏਨੀਏਰ ੀਰ ਪਰੇਂਜ ਜੜਾਂ ਨੰੂ ੀਰ ਏਯਨ ਰਈ ਰਾਈਆ ਂਜਾਂਦੀਆ ਂਸਨ। 

(a). ਕਰਯ                                                                       (b). ਟੀ 
(c). ਰਫ                                                                       (d). ਗੈਬਕਟ                             

Q5).ਬਏੰਨੇ ਬਏਰਰਾਭ ਦਾ ਸਥੜਾ ਬ ਤੋਂ ਜਾਦਾ ਵਯਬਤਆ ਜਾਂਦਾ ਸ। 

(a). 1kg                                                                             (b). 3kg 
(c). 5kg                                                                             (d). 2kg                                     

Q6). ਵਾਸ਼ ਫਬਨ ਦ ਨਾਰ ਅੰਦਯ ਰਾਊਂਡ ਬਪਬਟੰ੍ ਬਵੱਚ ਬਏ ਤਯਹਾਂ ਦ ਵਾਰਵ ਾਣੀ ਨੰੂ  ਬਨਮੰਬਤਰਤ ਏਯਨ ਰਈ ਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 
ਸ? 

(a). ਗਂਰ ਵਾਰਵ                                                              (b). ਗੇਟ ਵਾਰਵ 

(c). ਫਾਰ ਵਾਰਵ                                                                (d). ਾਯੇ                  
Q7).ਾਈ ਰਾਈਨਾਂ ਨੰੂ ਸਵਾ ਦ ਦਫਾ ਤੋਂ ਫਚਾਉਣ ਦ ਰਈ ਬਏਸੜ ਵਾਰਵ ਰਾ ਜਾਂਦ ਸਨ। 

(a). ਅਯ ਬਯਰੀ ਵਾਰਵ                                                   (b).  ਸ਼ ਵਾਰਵ 

(c). ਫਾਰ ਵਾਰਵ                                                                (d). ਗੇਟ ਵਾਰਵ 

Q8). ਾਈ ਰਾਈਨਾਂ ਨੰੂ ਰਸ਼ਯ ਤੋਂ ਫਚਾਉਣ ਦ ਰਈ ਬਏਸੜਾ ਵਾਰਵ ਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸ? 

(a). ਕਾਵਯ ਵਾਰਵ                                                  (b). ਸਾ ਟਯਨ ਵਾਰਵ 

(c). ਰੈਸ਼ਯ ਬਯਰੀ ਵਾਰਵ                                           (d). ਗਰ ਵਾਰਵ 

 
 



Q9).ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਦ ਿੱ ਚ ਪ਼ਾਣੀ ਿ ੇਅਣਚ਼ਾਹੇ  ਹ਼ਾਅ ਨ ੂੰ  ਕੀ ਦਕਹ਼ਾ ਜਾਂਿ਼ਾ ਹੈ ? 

(a). ਓ ਰਫਲ                                          (b).  ਬੈਕਫਲ 
(c). ਬੈਕਦਿਫਨੇਜ                                       (d).  ਉੱਪਰ ਦਿਿੱ ਦਿਆ ‘ਚੋਂ ਕਈ  ੀ ਨਹੀਂ 
Q10).ਪਰਿੱ ਸ਼ ਟੈਕ ਜਾਂ ਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਬਵਿੱ ਚ ਵਯਬਤਆ ਜਾਣ ਵਾਰਾ ਵਾਰਵ ਜ ਬਕ ਫੈਕਪਰ ਅਤੇ ਵਯਪਰ  ਨਸੀਂ ਸਣ ਬਦਿੰ ਦਾ ? 

(a). ਪ ਿੱ ਟਵਾਰਵ                                         (b).  ਗੇਟਵਾਰਵ 

(c).  ਪਰਟਵਾਰਵ                                      (d).  ਬਰਊਵਾਰਵ 

Q11).ਠੰਡੀ ਬਵਧੀ ਦੁਆਯਾ ਅੀਂ ਾਈ ਫੈਂਡ ਏਯ ਏਦ ਸਾਂ।  
(a). 40mm                                              (b).45mm  
(c).32mm                                               (d).50mm 
Q12). ਫੈਂਡ ਨਾਰ ਾਈ ਰਾਈਨਾਂ ਬਵੱਚ ਬਏ ਰਬਾਵ ੈਂਦਾ ਸ।  
(a).ਕਈ ਰਬਾਵ ਨੀ ੈਂਦਾ                                             (b).  ਖ਼ਯਚ ਵਿੱ ਧਦਾ ਸੈ  
(c). ਰਾਈਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਭੜਨ ਬਵਚ ਆਾਨੀ ਸ ਿੰ ਦੀ ਸੈ                      (d).  ਾਯੇ 
Q13).ਸਾਈਡਰਬਰਏ ਾਈ ਫੈਂਬਡੰ ਭਸ਼ੀਨ ਬਏ ਅਧਾਯ ਦ ਏੰਭ ਏਯਦੀ ਸ।  
(a). ਬਫਜਰੀ ਦੇ ਅਧਾਯ ਤੇ                                             (b).  ਸਾਈਡਰਬਰਕ ਬਕਬਯਆ ਤੇ  
(c).  ਾਣੀ ਦੇ ਅਧਾਯ ਤੇ                                               (d).  ਾਯੇ  
Q14).DPC ਦਾ ੂਯਾ ਨਾਭ  
(a). ਡੈੈੱਭ ਯੂਪ ਕਯ                                                 (b).  .ਡੈੈੱਭ ਕਯ 
(c).  ਬਡਜ਼ਾਈਨ ਯੂਪ ਕਯ                                          (d).  ਕਈ ਨੀ   
Q15). ਬਏਨਹੇ  ਬਏਰ  ਰਾਭ ਦਾ ਸਥੜਾ ਬ ਤੋਂ ਆਭ ਵਯਬਤਆ ਜਾਂਦਾ ਸ  
(a).1 kg                                                                                       (b). 2 kg  
(c). 5 kg                                                                                       (d). 3 kg 

Q16).ਵਾਈ ਬਏ ਤਯਹਾਂ ਦਾ ਜਾਯ ਸ ? 

(a).ਕੜਨ ਵਾਰਾ                                                     (b).  ਕਿੱਟਣ ਵਾਰਾ 
(c).ਭਾਣ ਵਾਰਾ                                                     (d).ਬਘਣ ਵਾਰਾ  
Q17).  ਵਾ਼ਿਯੂਭ ਦਾ ੰਦਾ ਾਣੀ _________ ਦੁਆਯਾ ਫਾਸਯ ਬਰਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸ ? 

(a).ਾਇ ਯਾਸੀਂ                                          (b).  ਟੈਂਕੀ ਯਾਸੀਂ 
(c).  ਿੰ ਯਾਸੀਂ                                           (d).  ਕਈ ਨਸੀਂ 
Q18). ਸਠ ਬਰਐ ਬਵਚੋਂ ਰੰਫਯ ਦਾ ਏੰਭ ਸੁੰ ਦਾ ਸ ? 

(a).ਾਣੀ ਦੀ ਰਾਈ                           (b).  ਾਇ ਦੀ ਬਪਬਟਿੰ ਗ 

(c).  ਰਿੰ ਬਫਿੰ ਗ                                          (d).  ਉਯਕਤ ਾਯੇ 
Q19). ਫੈਂਚ ਵਾਇ ਬਏ ਬਏਭ ਦਾ ਟੂ੍ਰ ਸ ? 

(a).ਸਰਬਡਿੰ ਗ ਟੂਰ                                                                           (b).  ਚ ਿੱ ਕਣ ਵਾਰੇ ਉਕਯਨ 

(c).  ਕਿੱਟਣ ਵਾਰੇ ਉਕਯਣ                                                              (d).  ਬਪਬਟਿੰ ਗ ਟੂਰ 

 
 
 



Q20) ਾਵਯ ਟੂ੍ਰ ਬਜਆਦਾਤਯ ਰਈ ਵਯਤ ਜਾਂਦ ਸਨ  ? 
(a). ਬਾਯੀ ਕਿੰਭ ਰਈ                         (b).  ਸਰਕਾ ਕਿੰਭ ਰਈ 
(c).  ਧਾਯਨ ਕਿੰਭ ਰਈ                       (d).  ਇਨਹ ਾਂ ਬਵਚੋਂ ਕਈ ਨਸੀਂ 
Q21). ਤੁੀਂ ਇੱਏ ਟ੍ਰੀਏਾਭ ਏੰਨੀ ਦ ਪਯੰਟ੍ ਡਏ 'ਤ ਏੰਭ ਏਯਦ ਸ। ਜਦੋਂ ਤੁੀਂ ਏੰਭ ਏਯ ਯਸ ਸੁੰ ਦ ਸ ਤਾਂ ਇੱਏ ਾਸਏ ਤੁਸਾਡ ਏਰ 

ਆਉਂਦਾ ਸ। ਾਸਏ ਏਰ ਇੱਏ ਬਫੱਰ ਫਾਯ ਏਈ ਵਾਰ ਸ। ਤੁੀਂ ਏੀ ਏਯ? 

(a) ਗਾਸਕ ਵਿੱਰ ਬਧਆਨ ਨਾ ਬਦ                                                                         (b) ਕਿੰਭ ਨੂਿੰ  ਾੇ ਯਿੱਖ ਅਤੇ ਗਾਸਕ ਦੀ ਭਦਦ ਕਯ 
(c) ਗਾਸਕ ਨਾਰ ਫੇਯਵਾਸ ਸ ਕੇ ਗਿੱਰ ਕਯਦੇ ਸ ਆਣਾ ਕਿੰਭ ਕਯਨਾ ਜਾਯੀ ਯਿੱਖ    (d) ਗਾਸਕ ਨੂਿੰ  ਬਕੇ ਸਯ ਨਾਰ ਗਿੱਰ ਕਯਨ ਰਈ ਕਸ 
Q22). ਸਠ ਬਰਬਐਆ ਂਬਵੱਚੋਂ ਬਏਸੜਾ ਬਏਬਯਆ਼ਿੀਰ ੁਣਨ ਦਾ ੜਾਅ ਨਸੀਂ ਸ? 

(a) ਰਾਤ ਕਯਨਾ                                                                         (b) ਭਝਣਾ  
(c) ਜਵਾਫ ਨਾ ਦੇਣਾ                                                                       (d) ਭ ਰਾਂਕਣ ਕਯਨਾ 
Q23). ਇੱਏ ਆਦਯ਼ਿ ੰਦ਼ਿ ਦੀਆਂ ਬਵ਼ਿ਼ਿਤਾਵਾਂ ਏੀ ਸਨ? 

(a) ਾ                                                                                       (b) ਿੰ ਖੇ 

(c) ਸੀ                                                                                       (d) ਉਯਕਤ ਾਯੇ 

Q24). ਇੱਏ _____________ ਇੱਏ ਇਰਏਟ੍ਰਾਬਨਏ ਦਤਾਵਜ਼ ਸ ਜ ਡਟ੍ਾ ਨੰੂ ਇੱਏ ਮਜਨਾਫੱਧ ਤਯੀਏ ਨਾਰ ਟ੍ਯ ਏਯਨ ਅਤ 
ਐਯਚ ਦੀ ਼ਿੀਟ੍ ਵਾਂ ਣਨਾ ਏਯਨ ਰਈ ਵਯਬਤਆ ਜਾਂਦਾ ਸ। 

(a) ਰੈਡਸ਼ੀਟ                                                                               (b) ਵਯਕਸ਼ੀਟ 

(c) ਵਯਕਫ ਿੱ ਕ                                                                                 (d) ਨਾਭ ਫਾਕ 
Q25). ਸਠਾਂ ਬਦੱਤ ਬਚੰਨਹ ਾਂ ਬਵੱਚੋਂ ਬਏਸੜਾ ਇੱਏ ਪਾਯਭੂਰਾ ਬਯਬਾਬ਼ਿਤ ਏਯਦਾ ਸ? 

(a) +                                                                                            (b) / 
(c)  =                                                                                            (d) @ 

Q26).ਰਡ਼ਿੀਟ੍ ਬਵੱਚ ਟ੍ਏਟ੍ ਨੰੂ ਯਐਾਂਬਏਤ (underline) ਏਯਨ ਰਈ ਼ਿਾਯਟ੍ਏੱਟ੍ ਏੀਜ ਬਏਸੜੀ ਸ? 

(a) Ctrl +B                                                                                   (b) Ctrl +I 
(c) Ctrl + V                                                                                  (d) Ctrl +U 

Q27). ਇੱਏ ੈੱਰ ਬਵੱਚ ੰਬਐਆਵਾਂ ਦੀ ਬਡਪਰਟ੍ ਅਰਾਈਨਭੈਂਟ੍ ਏੀ ਸ? 

(a) ਖਿੱ ਫੇ ਾੇ ਇਕਾਯ                                                       (b) ਿੱਜ ੇਇਕਾਯ 

(c) ਕੇਂਦਯ ਇਕਾਯ                                                            (d) ਫੇਤਯਤੀਫ ਨਾਰ ਇਕਾਯ 

Q28). ਰਡ਼ਿੀਟ੍ਾਂ ਬਵੱਚ ਜੜਨ ਰਈ ਸਠਾਂ ਬਦੱਤੀਆ ਂਬਵ਼ਿ਼ਿਤਾਵਾਂ ਬਵੱਚੋਂ ਬਏਸੜੀਆ ਂਬਵ਼ਿ਼ਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ? 

(a) ਪਾਯਭੈਟ ਬਵਕਰ                                                           (b) ਚਾਯਟ 

(c) ਗਰਾ                                                                              (d) ਪਾਯਭੂਰਾ 
Q29). ਤੁੀਂ ਡਟ੍ਾ ਨੰੂ ਏਰਭਫੱਧ  (sort data) ਏਯਨ ਰਈ ਬਏਸੜ ਭੀਨੂ ਬਵਏਰ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਏਯ? 

(a) ਟੂਰ                                                                               (b) ਡੇਟਾ 
(c) ਪਾਯਭੈਟ                                                                         (d) ਬਵਊ 
Q30).LibreOffice Impress ਦੀ ਬਸਰੀ ਰਾਈਡ ਬਵੱਚ ਭੂਰ ਯੂ ਬਵੱਚ ਬਏੰਨੇ ਟ੍ਏਟ੍ ਫਾਏ ਸੁੰ ਦ ਸਨ? 

(a) 1                                                                                       (b) 2 
(c) 3                                                                                       (d) 4 
 



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

 
1 (a). ਫਾਥਯੂਭ ਵੈਨਟੀ                                                  9 (b).  ਬੈਕਫਲ  17 (a).ਾਇ ਯਾਸੀਂ 25 (c)  = 

 

2 (a). ਬਟਯਨ                                                           10 (c).  ਪਰਟਵਾਰਵ                       18 (d).  ਉਯਕਤ ਾਯੇ 26 (d) Ctrl +U 

3 (d). a ਅਤੇ b ਨਿੰ ਫਯ                         11 (c).32mm  
 

19 (a).ਸਰਬਡਿੰ ਗ ਟੂਰ 

 

27 (b) ਿੱਜੇ ਇਕਾਯ 

4 (d). ਗੈਬਕਟ                             12 (c).  ਰਾਈਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਭੜਨ 
ਬਵਚ ਆਾਨੀ ਸ ਿੰ ਦੀ ਸੈ  
 

20 (a). ਬਾਯੀ ਕਿੰਭ ਰਈ 
 

28 (d) ਪਾਯਭੂਰਾ 

5 (a). 1kg                                                                 13 (b).  ਸਾਈਡਰਬਰਕ ਬਕਬਯਆ 
ਤੇ  
 

21 (b) ਕਿੰਭ ਨੂਿੰ  ਾੇ ਯਿੱਖ ਅਤੇ 

ਗਾਸਕ ਦੀ ਭਦਦ ਕਯ 
29 (b) ਡੇਟਾ 

6 (a). ਗਂਰ ਵਾਰਵ                                                 14 (a). ਡੈੈੱਭ ਯੂਪ ਕਯ  22 (c) ਜਵਾਫ ਨਾ ਦੇਣਾ 
 

30 (b) 2 

7 (a). ਅਯ ਬਯਰੀ ਵਾਰਵ      15 (a).1 kg  
 

23 (d) ਉਯਕਤ ਾਯੇ 
 

  

8 (c). ਰੈਸ਼ਯ ਬਯਰੀ ਵਾਰਵ          16 (a).ਕੜਨ ਵਾਰਾ 24 (a) ਰੈਡਸ਼ੀਟ 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 



PART B 
Match the following /  ਬਭਰਾਨ ਏਯ।                                                           { ਦ ਨੰਫਯਾਂ ਵਾਰ  ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਯ } 
ਏਾਰਭ A                                                                              ਏਾਰਭ B 

Q (1) ਫਾਥ ਟਿੱਫ                                                                               (A) ਚਾਯ ਾਈਾਂ 
Q (2) ਰਫ                                                                                    (B) ਭਕੈਨੀਕਰ ੀਰ 

Q (3) ਗੈਕੇਟ                                                                                 (C) ੀ 
Q (4) ਟਰੈ                                                                                       (D) 45 ° ਜਾਂ 90 ° 

Q (5) ਕਯਾ                                                                                    (E) 1.7 m ਤੋਂ 1.85 m 

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

 
 

ਏਾਰਭ A                                                                                 ਏਾਰਭ B 

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

Q(7) 100 ੈਂਟੀਭੀਟਯ                                                             (B) 1 ੈਂਟੀਭੀਟਯ 

Q(8) 1 ਇਿੰਚ                                                                            (C) 1 ਬਕਰਭੀਟਯ 

Q(9) 1000 ਭੀਟਯ                                                                  (D) 1ਭੀਟਯ 

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

 
 
ਏਾਰਭ A                                                                                           ਏਾਰਭ B 

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

Q(12) ਨਾਨ-ਬਯਟਯਨ ਵਾਰਵ                                                                  (B) 1 ਕ ਇਿੰ ਟਰ 

Q(13) 100 ਬਕਰਗਰਾਭ                                                                            (C) ਫੈਟ ੀਭੈਂਟ 

Q(14) 1000 ਬਕਰਗਰਾਭ                                                                         (D) 1 ਭੀਬਟਰਕ ਟਨ 

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

 
 
 
 



 
 
  ਏਾਰਭ A                                                                                           ਏਾਰਭ B 

Q(16) ਕੇਰ                                                                               (A) ਦਫਾਵ 

Q(17) ਰੈਸ਼ਯ ਗੇਜ                                                                                   (B) ਭਕੈਨੀਕਰ ੀਰ 

Q(18) ਵਯਨੀਅਯ ਕੈਬਰਯ                                                                      (C) ਭੇਨ ਕੇਰ 

Q(19) ਗੈਕੇਟ                                                                                        (D) ਭਾਣਾ 
Q(20) ਯੀਡੂਯ                                                                                       (E) ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਬਵਆ 
ਉੱਤਯ (Answers):-  
16 (D) 17 (A) 18 (C) 19 (B) 20 (E) 
 
 
 
 

       ਏਾਰਭ A                                                                                             ਏਾਰਭ B 

Q(21)    ਕਰਭ                                                                                            (A) ੇਟ 

Q(22)     Ctrl + p                                                                                              (B) ਫਰਾਉਜ਼ਯ 

Q(23)     Ctrl + v                                                                                               (C) ਬਰਿੰ ਟ 

Q(24)     Ctrl + x                                                                                               (D) ਕਿੱਟ 

Q(25)    ਉਦਮਗਤੀ                                                                                         (E ) ਕਾਯਫਾਯੀ 
 

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

 
 
 

ਏਾਰਭ A                                                                                                         ਏਾਰਭ B 

Q (26) MS ਕਰ ਦਾ ਪਾਯਭ ਰਾ                                                                          (A) ਭਾਇਕਯ ਪਟ ਵਯਡ 

Q (27) HTML                                                                                                      (B) ਪਿੰ ਕਨ ਕੀਜ਼ 

Q (28) F1 -F12                                                                                                   (C) ਾਵਯ  ਆਇਿੰਟ 

Q (29) DOC                                                                                                        (D) ਸਾਈਯ ਟੈਕਟ ਭਾਯਕਅ ਰੈਂਗਵ ਜ਼ 

Q (30) PPT                                                                                                          (E) =A1+A2  
 

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

 
 
 
 



 
 

 
PART C 

Fill in the blanks / ਐਾਰੀ ਥਾਂਵਾਂ ਬਯ                                        { ਅੰਏਾਂ ਵਾਰ  ਪ੍ਯਸ਼ਨ ਉੱਤਯ } 
Q1) ___________ਦੀ ਸਾਇਤਾ ਨਾਰ ਤਯਰ ਦੀ ਬਦਸ਼ਾ ਫਦਰ ਬਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੈ। (ਰਫ /ਾਈ) 
 

Q2) ਫਾਥ ਟਿੱਫ ਦੀ ਰਿੰ ਫਾਈ___________ ਤਿੱਕ ਸ ਿੰ ਦੀ ਸੈ।(1.7 m ਤੋਂ 1.85 m / 1.8 m ਤੋਂ 1.90 m.) 
 

Q3 ) ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਬਵਆ ਦੀਆਂ ਾਈਾਂ ਨੂਿੰ  ਜੜਨ ਰਈ _____________ ਵਯਬਤਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈ। (ਰਫ /ਯੀਡੂਯ ) 
 

Q4) ੀਵਯੇਜ ਗੈਾਂ ਨੂਿੰ  ਇਭਾਯਤ ਬਵਚ ਦਾਖਰ ਸਣ ਤੋਂ ਯਕਣ ਰਈ____________ ਬਪਿੱ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈ। (ਾਈ/ ਟ੍ਰ )  
 

Q5) ਵਾਸ਼ਫੇਬਨ ਇਿੱਕ __________________ਬਪਕਚਯ ਸੈ ਜ ਸਿੱਥ ਧਣ ਰਈ ਵਯਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੈ। (ਫਾਊਰ ਸ਼ਡ/ਚਯ ਸ਼ਡ) 

 

Q6) ਾਈ ਰਾਈਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਵਾਟਯ ਸੈਭਯ ਤੋਂ ਫਚਾਉਣ ਦੇ ਰਈ ____________ਵਾਰਵ ਰਗਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। (ਰ਼ਿਯ ਬਯਰੀ ਵਾਰਵ / ਨਾਨ  

ਯੀਟ੍ਯਨ ਵਾਰਵ) 
 

Q7) ਾਈ ਰਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾ ਨੂਿੰ  ਕਿੱਢਣ ਦੇ ਰਈ ______________ ਵਾਰਵ ਰਗਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। (ਅਯ ਬਯਰੀ   ਵਾਰਵ /ਰ਼ਿਯ 

ਬਯਰੀ ਵਾਰਵ) 
 

Q8) ਚੈੈੱਕ  ਵਾਰਵ ਅਤੇ _____________ਵਾਰਵ   ਇਕ ਬਜਸੇ ਸ ਿੰ ਦੇ ਸਨ ਜ ਾਣੀ ਦਾ ਫਸਾ ਇਕ ਸੀ ਬਦਸ਼ਾ ਬਵਿੱ ਚ ਜਾਣ ਬਦਿੰ ਦੇ ਸਨ।  

(ਨਾਨ ਯੀਟ੍ਯਨ ਵਾਰਵ /ਅਯ ਬਯਰੀ   ਵਾਰਵ) 
 

Q9) ਟੂਟੀਆਂ (ਟੈ) ਸਭੇਸ਼ਾਂ ਾਈ ਰਾਈਨਾਂ ਦੇ______________ 'ਤੇ ਬਪਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੈ। (ੈਂਟ੍ਯ ਚ /ਬਏਨਾਬਯਆ)ਂ 
 

Q10) ਪਾਇਯ ਸਾਈਡਯੈਂਟ ਬਕਭ ਦੇ ਵਾਰਵ ਵਾਟਯ ਰਾਈ ਾਈ ਰਾਈਨਾਂ   ਤੋਂ ਾਣੀ ਰੈਣ ਦੇ ਰਈ ________ਰਮਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ 

ਸਨ। (ਅੱ ਰੱਣ ਤ / ੀਣ ਰਈ) 
 

Q11). ਇਿੱਕ ਇਭਾਯਤ ਦਾ ______________ਫਸ ਤ ਜ਼ਯੂਯੀ ਬਸਿੱ ਾ ਸੈ। (ਾਣੀ /ਨੀਂਸ) 

 

Q12).______________ ਤਸ ਦੇ ਾਣੀ ਨੂਿੰ  ਦੀਵਾਯਾਂ ਬਵਿੱ ਚ ਚੜਹਨ ਤੋਂ ਯਕਦਾ ਸੈ। (DPC/ DCP) 

 

Q13).______________ ਕਿੰਧ ਦਾ ਉਸ ਬਸਿੱ ਾ ਸੈ ਜ ਬਵਿੰ ਡ ਦੇ ਬਫਰਕ ਰ ਸੇਠਾਂ ਸੈ। (ਬੱਰ/ ਛੱਤ) 

 

Q14). ਇਿੱਕ ____________ਆਾਨੀ ਨਾਰ ਕਿੰਧ ਬਵਿੱ ਚ ਛੇਕ ਕਯ ਕਦੀ ਸੈ। (ਡਬਯੱਰ ਭਸ਼ੀਨ / ਆਯੀ)   
 

Q15). ਕਟਯ ਭਸ਼ੀਨ ਦਾ ਕਯਟ ਵਸੀਰ______________ ਦਾ ਫਬਣਆ ਸ ਿੰ ਦਾ ਸੈ। (ਏਾਯ /ਭਾਇਰਡ ਟ੍ੀਰ) 

 



Q16).ਫੇਬਨ ਯੈਂਚ ਇਿੱਕ _____________ਵਾਰਾ ਟੂਰ ਸ ਿੰ ਦਾ ਸੈ। (ਟ੍ੀ-ਆਏਾਯ /ਵੀ-ਆਏਾਯ ) 

 

Q17).ਾਵਯ ਟੂਰ ਨੂਿੰ  _____________ ਜਾਂ ਯਟੇਫਰ ਦੇ ਯੂ ਬਵਿੱ ਚ ਸ਼ਰੇਣੀਫਿੱ ਧ ਕੀਤਾ ਬਗਆ ਸੈ। (ਟ਼੍ਿਨਯੀ/ਯਟ੍ਫਰ)  
 

Q18). ਸੈਂਡ ਾਵਯ ਟੂਰ ਵਿੱ ਢੇ ਿੱਧਯ 'ਤੇ ______________ ੈਦਾ ਕਯਦੇ ਸਨ। (ਆਵਾਜ਼ / ਆਵਾਜ਼ ਨਸੀਂ )  
 

Q19). WC ਦਾ ੂਯਾ ਨਾਭ:-_____________________.( ਵਾਟ੍ਯ ਏਨ / ਵਾਟ੍ਯ ਏਰਟ੍)   
 

Q20). ਜਾਭ ਖਾਨੇ ਆਭ ਤਯ 'ਤੇ___________ ਨਾਰ ਾਪ ਕੀਤੇ ਜਾ ਕਦੇ ਸਨ। (ਰੰਜਯ /ਰੱ ) 

 

Q21). ਇਿੱਕ._______________ਇਿੱਕ ਗਬਯਿੱਡ ਦੇ ਯੂ ਬਵਿੱ ਚ ੈੈੱਰਾਂ ਦਾ ਿੰਗਰਬਸ ਸੈ (ਵਯਏ਼ਿੀਟ੍/ਵਯਏ ਫੁੱ ਏ ) 

 

Q22). Motivation ਸ਼ਫਦ ________________ਤੋਂ ਬਰਆ ਬਗਆ ਸੈ। (motive / voting) 

 

Q23). ਇਿੱਕ row ਇਿੱਕ ________________ਢਿੰਗ ਨਾਰ ੈੈੱਰਾਂ ਦਾ ਇਿੱਕ ਰਫਿੰ ਧ ਸੈ। (horizontal /vertical) 

 
Q24). ਇਿੱਕ ਰੈਡਸ਼ੀਟ ਨੂਿੰ  ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ____________________ਕਯਨ ਰਈ ਵਯਬਤਆ ਜਾ ਕਦਾ ਸੈ। (ਰਫੰਧ / ਪੰਏ਼ਿਨ) 

 
Q25). ਫਾਸਯੀ ਰੇਯਣਾ________________ਇਨਾਭਾਂ ਦੇ ਕਾਯਨ ੈਦਾ ਸ ਿੰ ਦੀ ਸੈ। (ਅੰਦਯੂਨੀ / ਫਾਸਯੀ ) 
 
Q26). ਤਣਾਅ ਯੇਸ਼ਾਨ, ਨਾਯਾਜ਼ ਅਤੇ ________________ਭਬਸੂ ਕਯਨ ਦੀ ਅਵਥਾ ਸੈ। (ਬਨਯਾ਼ਿ/ਐੁਸ਼ੀ) 
 

Q27). ਬਕੇ ਪਾਈਰ ਨੂਿੰ   ਬਰਿੰ ਟ ਕਯਨ ਰਈ _________ ਸ਼ਾਯਟਕਿੱਟ ਕੀਜ  ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੈ।( Ctrl + V /Ctrl + P ) 

 
Q28) ਭ  ਕੈਰ ਪਾਇਰ ਦਾ______________ਕਟੈਂਸ਼ਨ ਸ ਿੰ ਦਾ ਸੈ। (.xlsx /.jpg) 
 
Q29) ਭ  ਾਵਯ  ਆਇਿੰਟ ਪਾਇਰ ਦਾ___________ ਕਟੈਂਸ਼ਨ ਸ ਿੰ ਦਾ ਸੈ । (.xlsx/.pptx) 
 

Q30) ਉੱਦਭਤਾ ਨੂਿੰ  ਇਿੱਕ ਕਰਾ ਅਤੇ......................ਦਵੇਂ ਭਿੰ ਬਨਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈ। (ਬਵਬਆਨ / ਵਾਤਾਵਯਨ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ਉੱਤਯ (Answers):- ਖ਼ਾਰੀ ਥਾਵਾਂ {Fill in the blanks} (1-30) 

 

1 ਰਫ 9 ਬਏਨਾਬਯਆ ਂ 17 ਟ਼੍ਿਨਯੀ 25 ਫਾਸਯੀ 

2 1.7 m ਤੋਂ 1.85 m 10 ਅੱ ਰੱਣ ਤ 18 ਆਵਾਜ਼ 26 ਬਨਯਾ਼ਿ 

3 ਯੀਡੂਯ 11 ਨੀਂਸ 19 ਵਾਟ੍ਯ ਏਰਟ੍ 27 Ctrl + P  

4 ਟ੍ਰ 12 DPC 20 ਰੰਜਯ 28 .xlsx 

5 ਫਾਊਰ ਸ਼ਡ 13 ਬੱਰ 21 ਵਯਏ਼ਿੀਟ੍ 29 .pptx 

6 ਰ਼ਿਯ ਬਯਰੀ ਵਾਰਵ 14 ਡਬਯੱਰ ਭਸ਼ੀਨ 22 motive 30 ਬਵਬਆਨ 

7 ਅਯ ਬਯਰੀ   ਵਾਰਵ 15 ਭਾਇਰਡ ਟ੍ੀਰ 23 horizontal   

8 ਨਾਨ ਯੀਟ੍ਯਨ ਵਾਰਵ 16 ਟ੍ੀ-ਆਏਾਯ 24 ਪੰਏ਼ਿਨ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
PART D 

TRUE FALSE / ਸੀ /ਗ਼ਰਤ                                                     { ਦ ਅੰਏਾਂ ਨੰਫਯਾਂ ਵਾਰ  ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਯ } 
Q1). ਫਾਥ ਟਿੱਫ ਦੀ ਰਿੰ ਫਾਈ 1.7 m ਤੋਂ 2.30 m ਤਿੱਕ ਸ ਿੰ ਦੀ ਸੈ।  (ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 

Q2). ਸੈਂਡ ਾਵਯ ਟੂਰ ਵਿੱ ਢੇ ਿੱਧਯ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ੈਦਾ ਕਯਦੇ ਸਨ। (ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 
Q3). ਫੇਬਨ ਯੈਂਚ ਇਿੱਕ ਵੀ ਆਕਾਯ ਵਾਰਾ ਟੂਰ ਸ ਿੰ ਦਾ ਸੈ। (ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 
Q4). DPC ਤਸ ਦੇ ਾਣੀ ਨੂਿੰ  ਦੀਵਾਯਾਂ ਬਵਿੱ ਚ ਚੜਹਨ ਤੋਂ ਯਕਦਾ ਸੈ। (ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 
Q5). ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਬਵਆ ਦੀਆਂ ਾਈਾਂ ਨੂਿੰ  ਜੜਨ ਰਈ ਯੀਡੂਯ ਵਯਬਤਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈ। (ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 
Q6). ਛਿੱਤ ਕਿੰਧ ਦਾ ਉਸ ਬਸਿੱ ਾ ਸੈ ਜ ਬਵਿੰ ਡ ਦੇ ਬਫਰਕ ਰ ਸੇਠਾਂ ਸੈ। (ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 
Q7). ੀ. ਆਈ. ਾਈ ਤੋਂ ਬਾਵ ਕਾਟ ਾਈ ਸ ਿੰ ਦਾ ਸੈ।(ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 
Q8). ਵਾਸ਼ਫੇਬਨ ਇਿੱਕ ਫਾਊਰ ਸ਼ੇਡ ਬਪਕਚਯ ਸੈ ਜ ਸਿੱਥ ਧਣ ਰਈ ਵਯਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੈ। (ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 
Q9). ਰੈਵਬਰਿੰ ਗ ਜਾਂਚ ਕਯਨ ਰਈ ਕੇਰ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੈ। (ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 
Q10). ਾਈ ਸੈਂਗਯ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੈ ਾਈ ਨੂਿੰ  ਕਿੱਟਣਾ।(ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 
Q11). ਇਕ ਇਭਾਯਤ ਦੀ ਉਾਯੀ ਦੀ ਰਾਗਤ ਦਾ ਤਕਯੀਫਨ 20 ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿੰ ਬਫਿੰ ਗ ਅਤੇ ੈਨੇਟਯੀ ਦੇ ਕਿੰਭ ਰਈ ਬਨਸ਼ਾਨਫਿੱ ਧ ਸੈ। (ਸੀ 
/ਗ਼ਰਤ) 
Q12). ਬਫਫ ਕ ਿੱ ਕ ਨੂਿੰ  ਆਭ ਤਯ 'ਤੇ ਕਰਾ ਬਕਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈ।(ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 

Q13). ਨਾਨ-ਬਯਟਯਨ ਵਾਰਵ ਾਣੀ ਨੂਿੰ  ਇਕ ਦਨੋ ਬਦਸ਼ਾ ਬਵਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਬਗਆ ਬਦਿੰ ਦਾ ਸੈ। (ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 

Q14). ਇਿੱਕ ਇਭਾਯਤ ਦੀ ਨੀਂਸ ਫਸ ਤ ਜ਼ਯੂਯੀ ਬਸਿੱ ਾ  ਸੈ। (ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 

Q15). ਇਕ ਬਰਿੰ ਥ ਆਭ ਤਯ ਤੇ ਜ਼ਭੀਨ ਦੇ ਿੱਧਯ ਤੋਂ ਬਫਰਕ ਰ ਉੱਯ ਅਤੇ ਫ ਬਨਆਦ ਤੋਂ ਤ ਯਿੰ ਤ ਫਾਅਦ ਫਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੈ। (ਸੀ 
/ਗ਼ਰਤ) 

Q16). ਡੈਂ ਯੂਪ ਕਯ ਵਾਟਯ ਯੂਬਪਿੰ ਗ ਭਗਯੀ ਦੀ ਇਿੱਕ ਯਤ ਸੈ। (ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 

Q17). ਜਦੋਂ ਾਈਾਂ ਨੂਿੰ  ਥਯੈੈੱਡ (ਚੂੜੀਆਂ) ਦੀ ਭਦਦ ਨਾ ਜਬੜਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈ ਤਾਂ ਇ ਨੂਿੰ  ਥਰੈੈੱਡਡ ਜੜ (ਜਇਿੰ ਟ) ਬਕਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈ।(ਸੀ 
/ਗ਼ਰਤ) 

Q18). ਰਿੰ ਜਯ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਚਕਡ ਾਈਾਂ ਨੂਿੰ  ਖਰਣ ਰਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੈ। (ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 

Q19). ਵਾਸ਼ ਫੇਬਨ ਦੀ ਯਸ਼ ਤੋਂ ਉਚਾਈ 1000 ਤੋਂ 1800 mm ਸਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸੈ। (ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 

Q20). ਟੂਰ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਕਯਦੇ ਭੇਂ 'ਬਨਯਦੇਸ਼' ਬਵਚ ਦਿੱ ੇ ਸੀ ਢਿੰਗ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਨਸੀਂ ਕਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ।(ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 

Q21). ਇਿੱਕ ਸ਼ਟ ਕਥਨ ਉਸ ਸ ਿੰ ਦਾ ਸੈ ਜ ਸੀ ਿੰ ਦੇਸ਼ ਬਦਿੰ ਦਾ ਸੈ ਜ ਤ ੀਂ ਦੂਜ ੇਬਵਅਕਤੀ ਨੂਿੰ  ਦੇਣ ਦੀ ਕਬਸ਼ਸ਼ ਕਯ ਯਸੇ 
ਸ। (ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 
Q22). ਸਯ ਰਬਾਵਸ਼ਾਰੀ ਗਿੱਰਫਾਤ  ਣਨ ਨਾਰ ਸ਼ ਯੂ ਸ ਿੰ ਦੀ ਸੈ।(ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 
Q23). ਅਿੱਖਾਂ ਦਾ ਿੰਯਕ ਯੀਯ ਦੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਿੱਕ ਯੂ ਸੈ। (ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 
Q24).  ਵ-ੈਰਫਿੰ ਧਨ, ਬਜ ਨੂਿੰ  'ਵ-ੈਬਨਮਿੰ ਤਯਣ' ਵੀ ਬਕਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈ।(ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 



Q25). Motivation ਸ਼ਫਦ ‘motive’ ਤੋਂ ਬਰਆ ਬਗਆ ਸੈ।(ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 
Q26). ਇਿੱਕ ਕਾਯਾਤਭਕ ਯਵਿੱਈਆ ਇਿੱਕ ਬਵਅਕਤੀ ਨੂਿੰ  ਖ ਸ਼ ਕਯਦਾ ਸੈ, ਅਤੇ ਬਯਸ਼ਤੇ ਫਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫਣਾਈ ਯਿੱਖਣ ਬਵਿੱ ਚ 
ਭਦਦ ਕਯਦਾ ਸੈ।(ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 
Q27). ਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸੀ ਟੀਬਚਆਂ ਨੂਿੰ  ਬਨਯਧਾਯਤ ਕਯਨਾ ਟੀਬਚਆਂ ਨੂਿੰ  ੂਯਾ ਕਯਨ ਰਈ ਬਸਰਾ ਕਦਭ ਸੈ। (ਸੀ 
/ਗ਼ਰਤ) 
Q28). ਇਿੱਕ row ਇਿੱਕ vertical ਢਿੰਗ ਨਾਰ ੈੈੱਰਾਂ ਦਾ ਇਿੱਕ ਰਫਿੰ ਧ ਸੈ। (ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 
Q29). ਇਿੱਕ column ਇਿੱਕ horizontal ਤਯੀਕੇ ਨਾਰ ੈੈੱਰਾਂ ਦਾ ਇਿੱਕ ਰਫਿੰ ਧ ਸੈ।(ਸੀ /ਗ਼ਰਤ) 
Q30). ਇਿੱਕ ੈੈੱਰ ਇਿੱਕ ਆਇਤਕਾਯ ਆਕਾਯ ਵਾਰਾ ਫਕਾ ਸ ਿੰ ਦਾ ਸੈ, ਬਜਿੱ ਥੇ ਕਤਾਯ ਅਤੇ ਕਾਰਭ ਬਭਰਦੇ ਸਨ। (ਸੀ 
/ਗ਼ਰਤ) 
 
 
 
 

1 ਗ਼ਰਤ 9 ਗ਼ਰਤ 17 ਸੀ 25 ਸੀ 

2 ਸੀ 10 ਗ਼ਰਤ 18 ਸੀ 26 ਸੀ 

3 ਗ਼ਰਤ 11 ਗ਼ਰਤ 19 ਗ਼ਰਤ 27 ਸੀ 

4 ਸੀ 12 ਗ਼ਰਤ 20 ਗ਼ਰਤ 28 ਗ਼ਰਤ 

5 ਸੀ 13 ਗ਼ਰਤ 21 ਸੀ 29 ਗ਼ਰਤ 

6 ਗ਼ਰਤ 14 ਸੀ 22 ਸੀ 30 ਸੀ 

7 ਗ਼ਰਤ 15 ਸੀ 23 ਸੀ   

8 ਸੀ 16 ਸੀ 24 ਸੀ   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

PART E 
ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਯ ਇੱਏ ਜਾਂ ਦ ਰਾਇਨਾ ਬਵੱਚ ਬਦੱਤਾ ਜਾਵ                       {ਬਤੰਨ ਅੰਏਾਂ ਵਾਰ  ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਯ} 
Q1).  ਟੈ (ਟੂਟੀ) ਤੋਂ ਬਕ ਬਾਵ ਸੈ। 

Q2). ਬਿੰ ਕ ਦੀ ਬਵਆਬਖਆ ਕਯ। 
Q3).  ਸ਼ ਟੈ ਫਾਯੇ ਦ ਰਾਇਨ ਬਵਚ ਬਰਖ।   
Q4). ਟੈ ਦੇ ਅਰਿੱ ਗ ਅਰਿੱ ਗ ਬਾਗਾ ਦੇ ਨਾਭ ਬਰਖ । 
Q5). ਵਾਟਯ ਕਰੇਂਟ ਦੀਆਂ ਬਕਭਾਂ ਦੇ ਨਾਭ ਬਰਖ।   
Q6). ਕਈ ਇਿੱਕ ਰਿੰ ਬਫਿੰਗ ਨ ਕ ਫਾਯੇ ਦਿੱ  । 

Q7). ਟੀ ਬਪਬਟਿੰ ਗ ਨੂਿੰ  ਕਦੋਂ ਬਪਿੱ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈ। 

Q8). ੀ ਵੀ ੀ ਦਾ ੂਯਾ ਨਾਭ ਕੀ ਸੈ। 
Q9). ਰਿੰ ਬਫਿੰ ਗ ਰਣਾਰੀ ਦੀ ਬਯਬਾਸ਼ਾ ? 

Q10). WC ਦਾ ੂਯਾ ਬਰਖ। 
Q11). ਕਟਯ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਬਕ ਰਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੈ।  

Q12). ਵਾਟਯ ਭੀਟਯ ਬਕ ਰਈ ਵਯਬਤਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈ। 
Q13). ਬਕ ਵਿੱ ਖਯੀਆਂ ਧਾਤਾਂ (Dissimilar metals) ਇਕ ਰਿੰ ਬਫਿੰ ਗ ਨ ਕ ਸੈ । 

Q14). ਅਰਫ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਕਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੈ। 

Q15). ਗਰਫ ਵਾਰਵ ਫਾਯੇ ਬਰਖ।  
Q16). DPC ਨੂਿੰ  ਇਕ ਇਭਾਯਤ ਬਵਿੱ ਚ ਬਕਉਂ ਫਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈ।  

Q17). ਮੂਬਯਨਰ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਬਕਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੈ। 
Q18). ਵਾਟਯ ਭੀਟਯ ਰਗਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ਰਾਬ ਸ ਿੰ ਦੇ ਸਨ । 

Q19). ੈੱਡਜਟਫਰ ਤੇ ਇਕ ਨੋਟ ਬਰਖ। 

Q20). ਪਰਟ ਵਾਰਵ ਬਕਿੱ ਥੇ ਵਯਬਤਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈ। 
Q21).  ਮੂਨੀਅਨ ਦਾ ਰਮਗ ਬਕ ਰਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈ ਇ ਦੀ ਭ ਿੱ ਖ ਬੂਬਭਕਾ ਬਕ ਸੈ। 
Q22). ਪਰਿੱ ਬਸ਼ਿੰਗ ਬਟਯਨ ਬਕ ਬਾਵ ਸੈ ਅਤੇ ਇ ਦੀਆਂ ਬਕਭਾਂ ਦੇ ਨਾਭ ਬਰਖ । 
Q23). ਆਭਤਯ ਬਕਿੰ ਨੇ ਤਯਹਾਂ ਦੇ ਰਫ ਰਿੰ ਬਫਿੰ ਗ ੈਕਟਯ ਬਵਿੱ ਚ ਵਯਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 
Q24). ਵਾਸ਼ ਫੇਬਨ ਦੀ ਬਵਆਬਖਆ ਕਯ। 
Q25). ਟਰੈ ਤੋਂ ਬਕ ਬਾਵ ਸੈ ਅਤੇ ਇ ਦੀ ਰਿੰ ਬਫਿੰ ਗ ੈਕਟਯ ਬਵਚ ਬਕ ਬੂਬਭਕਾ ਸੈ। 
Q26). ਬਕਬਯਆਸ਼ੀਰ  ਣਨਾ (Active Listening) ਤੋਂ ਬਕ ਬਾਵ ਸੈ। 

Q27). ਬਕਬਯਆਸ਼ੀਰ  ਣਨ (active listening) ਦੇ ਭ ਿੱ ਖ  ੜਾਅ ਬਕਸੜੇ ਸਨ। 
Q28). ICT ਦਾ ੂਯਾ ਨਾਭ ਬਰਖ। 
Q29). ਕਿੰ ਬਊਟਯ ਦੀ ਦੇਖਬਾਰ ਬਕਉਂ ਜਯੂਯੀ ਸੈ। 



Q30).  ਕਈ ਦ ਇਨ ਿੱ ਟ ਬਡਵਾਈ ਦੇ ਨਾਭ ਬਰਖ।  

Q31). ਕਈ ਦ ਆਉਟ ਿੱ ਟ ਬਡਵਾਈ ਦੇ ਨਾਭ ਬਰਖ।   

Q32). ਰੇਯਣਾ (Motivation ) ਤੋਂ ਬਕ ਬਾਵ ਸੈ 

Q33). ਅਿੰਦਯੂਨੀ ਰੇਯਣਾ (Intrinsic motivation) ਤੋਂ ਬਕ ਬਾਵ ਸੈ। 
Q34). ਫਾਸਯੀ ਰੇਯਣਾ (Extrinsic motivation) ਤੋਂ ਬਕ ਬਾਵ ਸੈ। 
Q35). ਤਣਾਅ (Stress) ਕੀ ਸੈ? 

Q36). ਰੈਡਸ਼ੀਟ ਬਵਿੱ ਚ ਅੀਂ ਬਕ ਕਯ ਕਦੇ ਸਾਂ। 
Q37). ਰੈਡਸ਼ੀਟ ਬਵਿੱ ਚ ਯ (ROW) ਬਕਨੂਿੰ  ਬਕਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈ।    
Q38). M S EXCEL ਦਾ ੂਯਾ ਨਾਭ  ਕੀ ਸੈ ? 

Q39). PPT ਦਾ ੂਯਾ ਨਾਭ  ਕੀ ਸੈ? 

Q40). ਨੋਟੈਡ ਪਾਈਰ ਰਈ ਬਕਸੜਾ ਪਾਈਰ ਕਟੈਂਸ਼ਨ ਸ ਿੰ ਦਾ ਸੈ ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PART F 

ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਯ ਇੱਏ ਜਾਂ ਦ ਰਾਇਨਾ ਬਵੱਚ ਬਦੱਤਾ ਜਾਵ                                 { ਚਾਯ ਅੰਏਾਂ ਵਾਰ  ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਯ } 

Q1). ਬਪਬਟਿੰ ਗ ਦਯਾਨ ਵਯਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਰੀਆਂ ਾਵਧਾਨੀਆਂ ਫਾਯੇ ਬਰਖ।      
Q2). ਵਾਟਯ ਕਰੇਂਟ ਬਵਿੱ ਚ ਵਾਟਯ ੀਰ ਦੀ ਬਕ ਜਯੂਯਤ ਸ ਿੰ ਦੀ ਸੈ। 
Q3). ਕਾਿੱਕ ਅਤੇ ਵਾਰਵ ਬਵਿੱ ਚ ਅਿੰਤਯ ਸੈ ਦ ਰਾਈਨਾਂ ਬਵਿੱ ਚ ਬਰਖ।  
Q4). ਗੇਟ ਵਾਰਵ ਦਾ ਰੇਫਰ ਬਚਿੱ ਤਯ ਫਣਾ।  
Q5). ਵਾਰਵ ਦੀਆਂ ਬਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਫਾਯੇ ਬਰਖ। 
Q6). ਇਕ ਇਭਾਯਤ ਦੇ ਅਰਿੱ ਗ ਅਰਿੱ ਗ ਬਸਿੱ ਬਆਂ ਦੇ ਨਾਭ ਬਰਖ।  

Q7). ਡਬਯਿੱਰ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਕਯਦੇ ਭੇ ਵਯਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਰੀਆਂ ਾਵਧਾਨੀਆਂ।  

Q8).  ਬਕਸੜੇ ਦ ਤਯੀਬਕਆਂ ਨਾਰ ਾਈਾਂ ਨੂਿੰ  ਫੈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈ।  

Q9). ਕਟਯ ਦੀ ਵਯਤੋਂਵਯਤੋਂ ਭੇ ਵਯਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਰੀਆਂ ਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਰਖ। 
Q10). ਰੀਬਕਿੰਗ ਾਈ (Leaking in pipes) ਫਾਯੇ ਨੋਟ ਬਰਖ।   

Q11). ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਰਿੰ ਬਫਿੰ ਗ ਨ ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਭ ਬਰਖ।  

Q12).  ਰਿੰ ਬਫਿੰ ਗ ਭੈਂਟੇਨ-ਨ  ਬਕਉ ਜਯੂਯੀ ਸੈ 

Q13). ਰਿੰ ਬਫਿੰ ਗ ਬਵਿੱ ਚ ਵਯਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਦਿੱ  ਟੂਰ ਦੇ ਨਾਭ ਬਰਖ। 

Q14). ਟੂਰ ਨੂਿੰ  ਸੈਂਡਰ ਕਯਨ ਦਯਾਨ ਵਯਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਰੀਆਂ ਾਵਧਾਨੀਆਂ। 

Q15). ਕਿੰਭ ਦੇ ਦਯਾਨ ਵਯਤੀ ਜਾਂਦੀ  ਯਿੱ ਬਖਆ ਫਾਯੇ ਬਰਖ। 

Q16).  ਸੈਂਡ ਟੂਰ ਅਤੇ ਾਵਯ ਟੂਰ ਬਵਚ ਅਿੰਤਯ ਸੈ ਕਈ ਦ ਰਾਇਨਾਂ ਬਵਿੱ ਚ ਉੱਤਯ ਦੇਵ। 
Q17).  ਜੜ ਬਕਉਂ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸਨ? ਬਵਚਾਯ ਕਯ। 

Q18). ਪਰਿੱ ਬਸ਼ਿੰਗ ਬਟਯਨ ਦੀਆਂ ਬਕਭਾਂ ਦੇ ਨਾਭ ਬਰਖ। 
Q19). ਰਿੰ ਫਯ ਦ ਆਯਾ ਾਈ ਯੈਂਚ ਬਕ ਰਈ ਵਯਬਤਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈ 

Q20).  ਜਦੋਂ ਚਾਯ ਾਈਾਂ ਨੂਿੰ  ਜਬੜਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈ ਬਕ ਬਪਬਟਿੰ ਗ ਬਪਕਚਯ ਦੀ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੈ। 
Q21).  ਟਰੈ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਬਕ ਕਿੰਭ ਰਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੈ। ਵਯਨਣ ਕਯ। 

Q22).  ਾਈਾਂ ਨੂਿੰ  ਕਿੱਟਣ ਰਈ ਵਯਤੇ ਜਾਣ ਵਾਰੇ ਬਤਿੰ ਨ ਕਬਟਿੰਗ ਟੂਰ ਦਾ ਨਾਭ ਬਰਖ।   

Q23).  ਬਪਬਟਿੰ ਗਾਂ ਰਿੰ ਬਫਿੰ ਗ ਬਵਚ ਬਕਉਂ ਵਯਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ? ਬਕੇ ਵੀ ਚਾਯ ਬਕਭ ਦੀਆਂ ਬਪਬਟਿੰ ਗ ਦੇ ਨਾਭ ਬਰਖ। 
Q24). ਬਰਟ ਕਾਿੱਕ ਫਾਯੇ ਕ ਿੱ ਝ ਰਾਇਨਾਂ ਬਵਿੱ ਚ ਬਰਖ। 
Q25).  ਥਰੈੈੱਡਡ ਜ ਆਇਿੰਟ ਅਤੇ ਵੇਰਡਡ ਜ ਆਇਿੰਟ ਦੇ ਬਵਚਕਾਯ ਅਿੰਤਯ ਦਿੱ । 

Q26). ਇਿੱਕ ਪਰ ਉਦਮਗਤੀ ਦੇ ਕੀ ਗ ਣ (Qualities) ਸ ਿੰ ਦੇ ਸਨ। 
Q27). ਵ-ੈਜਾਗਯੂਕਤਾ ਤੇ ਇਕ ਨੋਟ ਬਰਖ। 

Q28). ਪਾਇਰ ਨੂਿੰ  ੇਵ ਕਯਨ ਰਈ ਸ਼ਯਟ ਕਿੱਟ ਕਭਾਂਡ ਬਕਸੜੀ ਸ ਿੰ ਦੀ ਸੈ। 
Q29). ਉੱਦਭਤਾ ਦੀਆਂ ਬਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ (Characteristics of entrepreneurship) ਕੀ ਸ ਿੰ ਦੀਆਂ ਸਨ। 
Q30). ਉੱਦਭੀ ਯਵਿੱਈ (Entrepreneurial Attitudes) ਫਾਯੇ ਦ ਰਾਇਨਾਂ ਬਵਿੱ ਚ ਉੱਤਯ ਬਦਉ। 



Q31). ਤਣਾਅ ਰਫਿੰ ਧਨ (Stress management) ਤੋਂ ਤ ੀਂ ਕੀ ਭਝਦੇ ਸ। 
Q32). Green jobs ਦੇ ਕੀ ਰਾਬ ਸ ਿੰ ਦੇ ਸਨ। 
Q33). ਪੀਡਫੈਕ ਦੀਆਂ ਕਈ  ਦ ਭਸਿੱਤਤਾਵਾਂ ਬਰਖ ? 

Q34). ਕਰ ਪਾਈਰ ਰਈ  ਬਕਸੜਾ ਪਾਈਰ ਕਟੈਂਸ਼ਨ ਸ ਿੰ ਦਾ ਸੈ? 

Q35). ਾਵਯ  ਆਇਿੰਟ ਪਾਈਰ ਰਈ ਬਕਸੜਾ ਪਾਈਰ ਕਟੈਂਸ਼ਨ ਸ ਿੰ ਦਾ ਸੈ ? 

Q36). ਜ਼ ਫਾਨੀ  (ਭਬਖਕ )(Verbal Communication) ਿੰਚਾਯ ਦੀ ਕਈ ਇਿੱਕ ਉਦਾਸਯਨ ਬਦ ? 

Q37). ਬਕੇ ਪਾਇਰ ਨੂਿੰ  ਕਾੀ ਕਯਨ ਰਈ ਬਕਸੜੀ ਸ਼ਯਟਕਿੱਟ ਕਭਾਂਡ  (shortcut command) ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੈ।   

Q38). ਬਕੇ ਪਾਇਰ ਨੂਿੰ  ੇਟ ਕਯਨ ਰਈ ਬਕਸੜੀ ਸ਼ਯਟਕਿੱਟ ਕਭਾਂਡ  (shortcut command) ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੈ।    

Q39). ਰੈਡਸ਼ੀਟ ਬਵਿੱ ਚ ਕਾਰਭ (columns) ਬਕਨੂਿੰ  ਬਕਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈ।   
Q40). ਰੈਡਸ਼ੀਟ ਬਵਿੱ ਚ ੈੈੱਰ (CELL) ਬਕਨੂਿੰ  ਬਕਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈ। 
 
 
 
 
 
 


