
Class: - 10th 
Subject – Automobile (NSQF) 

Time:- 2 hours                                                     Pattern – 2 Year                                            Total Marks :- 40 
 

PART – A 
ਸਾਰ ਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।                                                                                                    (12 x 12 = 12 Marks) 

 
1. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਫਾਨੀ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਸਾਨ ੰ  _______ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

I. ਔਖ ੇਸ਼ਫਦ 
II. ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਫਦ 

III. ਉਲਝਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਫਦ 
IV. ਸੰਖੇ ਰ  

2. ਅਸੀਂ ਈਭੇਲਾਂ ਕਕਉਂ ਬੇਜਦ ੇਹਾਂ? 
I. ਸਭੇਂ ਕਸਰ ਹ ੰ ਚਣਾ 

II. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਾਈਲਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ 
III. ਇੱਕ ਦ ਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 
IV. ਇੱਕ ਦ ਜੇ ਨ ੰ  ਕਭਲਣ ਲਈ 

3. ਇਹਨਾਂ ਕਵੱਚੋਂ ਕਕਹੜਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਭਕ (ਚੰਗਾ) ਕਚਹਰੇ ਦਾ ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ? 

I. ਸਖ਼ਤ ਘ ਰਨਾ 
II. ਸ ਣਦ ੇਸਭੇਂ ਕਸਰ ਕਹਲਾਉਣਾ 

III. ਝ ਰੜੀਆ ਂਵਾਲਾ ਭੱਥ ੇ
IV. ਸੀਕਰ ਤੋਂ ਦ ਰ ਦੇਖਦੇ ਹਏ 

4. ਇੱਕ ਕਸੱਧਾ(ਕਸੱਧਾ)ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਸਣ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? 
I. ਸ਼ਰਭ 

II. ਡਰ 

III. ਬਰਸਾ 
IV. ਖ ਪੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ 

5. ਇਹਨਾਂ ਕਵੱਚੋਂ ਕਕਹੜਾ ਢ ਕਵਾਂ ਗੈਰ-ਭਕਖਕ ਸੰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? 
I. ਸਕਹਕਰਭੀ ਦੇ ਭਢੇ ਦ ਆਲੇ ਫਾਂਹ ਰੱਖਣਾ 

II. ਭਜ਼ਫ ਤੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਕਭਲਾਉਣਾ 
III. ਭ ਸਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਸੀਕਰ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ 
IV. ਇੱਕ ਕਸੱਧੀ ਆਸਣ ਨਾਲ ਖੜ ੇਹਣਾ 

6. ਭਕਖਕ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਚ ਣ। 
I. ਕਰਰਟਾਂ 
II. ਅਖਫਾਰਾਂ 

III. ਆਹਭ-ਸਾਹਭਣੇ ਗੱਲਫਾਤ 
IV. ਨੋਟਸ 

7. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਫਾਨੀ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਸਾਨ ੰ  _______ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
I. ਔਖ ੇਸ਼ਫਦ 

II. ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਫਦ 
III. ਉਲਝਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਫਦ 
IV. ਸੰਖੇ ਰ  

8. ਇਹਨਾਂ ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਵਕਸ ਸਮੇਂ 'ਤ ਤੁਸੀਂ ਕਵਹ ਸਕਦ ਹ 'GOOD EVENING'? 

I. ਸ ਰ 11  ਜ 
II. ਸ ਰ 9  ਜ 

III. ਦੁਵਹਰ 2  ਜ 
IV. ਸ਼ਾਮ 7  ਜ 

9. ਇਿੱ ਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਾਸ ਰਡ ਵ ਿੱ ਚ ਕੀ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ 
I. ਅਿੱ ਖਰ  

II. ਨੰਬਰ ਅਤ ਵ ਸ਼ਸ਼ ਾਤਰ 

III. ਇਕ ਵ ਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ 

IV. ਅਿੱ ਖਰ ਨੰਬਰ ਅਤ ਵ ਸ਼ਸ਼ ਅਿੱ ਖਰ  

10. ਇਕ ਐਟਂੀ  ਾਇਰਸ ਤੁਹਾਡ ਉਕਰਣ ਦੀ ਰਿੱ ਵਖਆ ਵਕ ੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ 
I.  ਰ ਹੀਵਟੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕ 

II. ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੰੂ  ਧਾ ਕ 
III. ਡਟਾ ਨੰੂ ਵਰਰਸ਼ਟ ਹਣ ਤੋਂ ਰਕ ਕ 
IV. ਡਾਟਾ ਬਕਅਿੱ  ਕਰਕ 
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11. ਦੁਰਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਏਅਰ ਬਗ ਵ ਚ ਰਵਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹ। 

I. ਾਣੀ 
II. ਤਲ 

III. ਹ ਾ 
IV. ਲੂਬਰੀਕੈਂਟ 

12. ਇਕ ਸਮੇਂ ਵ ਚ ਵਕਹੜ ਗੁਣ ਹਣ ਚਾਹੀਦ ਹਨ? 

I. ਚੰਗੀ ਵਦਿੱ ਖ 

II. ਚੰਗੀ ਸਰੀਰਕ ਰਾਸ਼ਾ 
III. ਉਤਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
IV. ਉਰਕਤ ਸਾਰ 

PART – B 
ਕਈ 8 ਰਸ਼ਨਾਂ ਵ ਿੱ ਚੋਂ 6 ਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।                                                                                                    (6 x 3 = 18 Marks) 

 
1) Awtomobwiel ieMjnW dIAW vK̀- vK̀ iksmW ds̀o? 
2) ieMjx qyl dI bdlI ikvyN kIqI jWdI hY? 
3) mwpx vwly AOzwrW qo kI Bwv hY? vK̀-v~K qrHW dy AOzwr ikhVy- ikhVy hn[  
4) itaUb rihq twier dy kI lwB hn? 
5) ਵਾਹਨ ਨ ੂੰ  ਕਿਵੇਂ ਧੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

6) ਵਰਿਸਾ ਕਵਿੱ ਚ ਕਿਹੜਾ ਸਾਜ-ੋਸਾਮਾਨ ਵਰਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 
7) bryk kI huMdI hY? brykW dI iksmw bwry d`so[ 
8) kUlYNt (Coolant) nMU bdlI krn dI ivDI d`so [ 

 
 

PART – C 
ਕਈ 3 ਰਸ਼ਨਾਂ ਵ ਿੱ ਚੋਂ 2 ਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।।                                                                                                    (2 x 5 = 10 Marks) 

 
1. AwtomobweIl sylsmYn duAwrw kI-kI ijMmyvwrIAW inBweIAW jWdIAW hn? 
2. Awtomobwiel Kyqr iv`c nvIAW 4 KojW/ivkws bwry ds̀o[ 
3. cYsI dI iksmW bwry d̀so[ 

 
 


