
ਜਮਾਤ 10th 

ਵਿਸ਼ਾ:- ਪਲੰਵ ੰਗ 

Two Year Pattern 

ਕ ੁੱ ਲ ਅੰਕ:- 40                               ਅਕਾਦਵਮਕ ਸਾਲ 2021-22                                  ਕ ੁੱ ਲ ਸਮਾਂ:- 2ਘੰਟੇ 
 ਪਰਸ਼ਨ ਪੁੱ ਤਰ ਵਿਚ ਕ ੁੱ ਲ 23 ਪਰਸ਼ਨ ਹਨ ਪਰਸ਼ਨ ਨੰ ਰ 1 ਤੋਂ 12 ਤੁੱ ਕ 1 ਅੰਕ ਿਾਲੇ ਹਨ ਜੋ ਕੇ ਸਾਰ ੇਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।  

 ਪਰਸ਼ਨ ਨੰ ਰ 13 ਤੋਂ 20 ਤੁੱ ਕ ਵਜੰਨਹ ਾਂ ਵਿੁੱ ਚੋ ਕੋਈ 6 ਕਰਨੇ ਹਨ ਇਹ 3-3 ਅੰਕ ਦ ੇਹੋਣਗੇ।  

 ਪਰਸ਼ਨ ਨੰ ਰ 21 ਤੋਂ 23 ਤੁੱ ਕ ਵਜੰਨਹ ਾਂ ਵਿੁੱ ਚੋ ਕੋਈ 2 ਕਰਨੇ ਹਨ ਇਹ 5-5 ਅੰਕ ਦ ੇਹੋਣਗੇ।            

                                                        PART A                                                    12 ×1=12 

Q1). ਾਈ ਕੱਟਣ ਰਈ ਹੇਠ ਲਰਲਿਆਂ ਲ ੱਚੋਂ ਲਕਹੜਾ ਤਯੀਕਾ  ਯਲਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

         (a) ਰਾਸਲਟਕ ਲਟਊਲਫਿੰ ਗ          (b)  ੀਰ ਕਟਯ            (c) ਹੈਕਸਾ                      (d)  ਉਯਕਤ ਸਾਯੇ 

Q2). ਰੈਸ਼ਯ ਟੈਸਟ ਕਯ ਾਉਣ  ੇਰੇ ਲਕਿੰ ਨਾ ਦਫਾਅ ਾਈਾਂ ਲ ਚ ਫਯਕਯਾਯ ਯੱਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 
         (a) 30psi                                  (b) 40psi                   (c) 55psi                          (d) 25psi 

Q3). ਹੇਠ ਲਰਲਿਆਂ ਲ ੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫੇਲਸਨ ਲਪਕਲਸਿੰਗ ਦੀ ਉਚਾਈ ਆਭਤਯ ਤੇ ਲਕਿੰ ਨੀ ਹ ਿੰ ਦੀ ਹੈ ? 

  (a) 28–32 ਇਿੰਚ                 (b) 18-20 ਇਿੰਚ                (c) 22-25 ਇਿੰਚ              (d) 35-40 ਇਿੰਚ 
Q4).ਇਹਨਾਂ ਲ ੱਚ ਲਕਹੜਾ ਜ਼ ਫਾਨੀ ਸਿੰਚਾਯ ਦੀ ਉਦਹਾਯਣ ਹੈ।  
       (a)ਅਖ਼ਫਾਯ                (b)ੱਤਯ               (c)ਪਨਕਾਰ                 (d)ਈ –ਭੇਰ 
Q5). ਤ ਸੀਂ ਲਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਾੀ ਕਯਨ ਰਈ ਲਕਹੜੀਆਂ ਕੀਜ਼  ਯਤਦੇ ਹ? 
            (a) Ctrl+x                         (b) Ctrl+c                       (c) Ctrl+z                                    (d) Ctrl+y 

Q6). ਇਹਨਾਂ ਲ ੱਚੋਂ ਲਕਹੜਾ ਸਿੰਚਾਯ ਰਲਕਲਯਆ ਚੱਕਯ ਦੇ ਅਿੰਦਯ ਸਿੰਚਾਯ ਦਾ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? 
     (a) ਚੈਨਰ                 (b) ਰਾਤ ਕਯਨ  ਾਰਾ            (c) ਬੇਜਣ  ਾਰਾ            (d) ਸਭਾਂ 
Q7). ਭਨ ੱ ਿੀ ਭਰ ਦਾ ਲਨਕਾਸ ਕਯਨ ਰਈ ਟਾਈਰੇਟ ਲ ਚ  ਯਤੇ ਜਾਣ  ਾਰੇ ਲਕਸਚਯ ਨ ਿੰ   _____________ਲਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।                               

          (a) ਾਟਯ ਕਰਸੇਟ                   (b) ਮ ਲਯਨਰ                                    (c) ਟੈ                                     (d) ਪਸੇਟ 

Q8). ਲਕਸੇ ਇਭਾਯਤ ਦੀ  ______________ਲਹੱਸਾ ਇੱਕ ਹ ਿੰ ਦੀ ਹੈ।  

            (a) ਸੜਕ          (b) ਿੇਡ ਦਾ ਭੈਦਾਨ                  (c) ਨਲਹ                                          (d) ਇਹਨਾਂ ਲ ੱਚੋਂ ਕਈ  ੀ ਨਹੀਂ 
Q9). ਟਰ ਰ (ਕਯਿੰਡੀ) ਦਾ ਲਹੱਸਾ ਲਕਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? 

(a) Toe   (ਅਿੰਗ ਠਾ)             (b) Handle (ਹੈਂਡਰ)               (c) Ferule (ਪੇਯ ਰ)                  (d) Cone (ਕਨ) 

Q10)  ਡੀ  ੈੈੱਰ ਜੈੈੱਟ ਿੰ ____________ਦੀ ਡ ਿੰ ਘਾਈ ਤੋਂ ਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਹਨ।  

                        (a) 25 ਤੋਂ 50 ਪ ੱ ਟ                                          (b) 25 ਤੋਂ 90 ਪ ੱ ਟ 

                       (c) 25 ਤੋਂ 100 ਪ ੱ ਟ                                        (d ) 25 ਤੋਂ 110 ਪ ੱ ਟ 

Q11).ਗੀਜਯ ਦਾ ਰਮਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

             (a) ਾਣੀ ਗਯਭ  ਰਈ                        (b) ਾਣੀ ਠਿੰ ਡੇ ਰਈ               (c) ਇਨਹ ਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਨਹੀਂ                    (d) ਦਨ  
12). ਇਨਹ ਾਂ ਲ ੱਚੋਂ ਟਰੈ ਲਕਹੜੀ ਲਕਸਭ ਦੀਆਂ ਹ ਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। 

                a)P ਟਾਈ                                   b) Q ਟਾਈ                               c) S ਟਾਈ            d)  ਸਾਯੇ  

 



                                                              PART B                                                                      6 ×3 =18 

Q13). ਸਿੰਚਾਯ ਤੋਂ ਲਕ ਬਾ  ਹੈ। 

Q14). ਕਿੰ ਲਊਟਯ ਹਾਯਡ  ੇਅਯ ਅਤੇ ਸਪਟ ੇਅਯ ਤੋਂ ਲਕ ਬਾ  ਹੈ ਉਦਹਾਯਣ ਸਾਲਹਤ ਲਰਿ। 

Q15). ਲਕਸੇ ਇਭਾਯਤ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਭ ਦੱਸ। 

Q16). Shallow jet well pumps and deep well pumps ਲ ੱਚ ਅਿੰਤਯ ਲਰਿ। 

Q17).  ਾਟਯ ਭੀਟਯ ਰਗਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਲਤਿੰ ਨ ਰਾਬ ਲਰਿ। 

Q18). ਸਭਕ ਟੈਸਟ ਲਕ ੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  ਯਣਨ ਕਯ। 

Q19). ਾਟਯ ਕਰਸੇਟ ਤੋਂ ਲਕ ਬਾ  ਹੈ।  ਾਟਯ ਕਰਸੇਂਟ (wc) ਦੀਆਂ ਲਕਸਭਾਂ ਫਾਯੇ ਲਰਿ। 

Q20). Core Cutting [ ਕਯ ਕਲਟਿੰਗ ]  ਤੋਂ ਕੀ ਬਾ  ਹੈ। 

  
                                                                PART C                                                                   2 ×5 =10 

Q21). ਇੱਕ ਾਈ ਉੱਯ ਥਯੈਲਡਿੰ ਗ ਲਕ ੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ  ਯੀ ਥਰੈੈੱਲਡਿੰ ਗ  ਰਲਕਲਯਆ (Process of Threading a Pipe) ਨ ਿੰ  
ਲਰਿ। 
Q22). ਲਡਰਰ ਭਸ਼ੀਨ ਦੀ  ਯਤੋਂ ਕਯਦੇ ਸਭੇਂ  ਯਤੀਆਂ ਜਾਣ  ਾਰੀਆਂ ਸਾ ਧਾਨੀਆਂ ਲਰਿ। 
Q23). ਾਈਾਂ ਨ ਿੰ  ਕੱਟਣ ਰਈ  ਯਤੇ ਜਾਣ  ਾਰੇ ਕਈ ਦ ਕਲਟਿੰਗ ਟ ਰਸ ਫਾਯੇ ਲਰਿ। 
 

 


