
   Model test paper -1st Term (2 years pattern )                                     

          ਜਮਾਤ - ਬਾਰ	ਵ�                                  M.M - 15  

ਿਵਸ਼ਾ- ਅਪੈਰਲ                                    

 

1.    ਸਰੋਤ� ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ? 

                                            

        ੳ   ਸੁਨ� ਹਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ 

        ਅ  ਸੁਨ� ਹਾ ਪ!ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 

        ੲ   ਸੁਨ� ਹੇ ਦਾ ਸਮਰਥਕ 

        ਸ   ਸੁਨ� ਹੇ ਦਾ ਮਾਿਧਅਮ 

 

2.   ਸੰਚਾਰ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ?                                     

                                               

       ੳ  ਿਵਚਾਰ ਸ�ਝੇ ਕਰਨਾ 

       ਅ  ਤੱਥ� ਨੰੂ ਿਵਅਕਤ ਕਰਨਾ 

       ੲ   ਭਾਵਨਾਵ� ਨੰੂ ਪ)ਟ ਕਰਨਾ 

       ਸ    ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ 

 

3.   ,ੋਰ ,ਰਾਬੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।                    
 

       ੳ  ਤਣਾਅ 

       ਅ   ਜਨਤਕ ਸੰਚਾਰ 

       ੲ    ਸੰਚਾਰ 

       ਸ   ਫੀਡਬੈਕ 

 

4.   ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਮਾਿਧਅਮ ਿਵਚ ਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤ2 ਿਲਖਤੀ ਸੰਚਾਰ ਵਜ2 ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।                                        
 

       ੳ   ਟੀਵੀ 

       ਅ   ਟੈਲੀਫੋਨ 

       ੲ    ਅਖ਼ਬਾਰ 

       ਸ    ਪੱਤਰ 

 

 5.    ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਹੜਾ ਸੁਨ� ਹਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਕੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ                                                           

 

        ੳ     ਵਕਤਾ 

        ਅ     ਸਰੋਤ� 

        ੲ    ਸੰਚਾਰ 

        ਸ   ਫੀਡਬੈਕ        

    

6.     ਕਰੇਪ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੱਸੋ।                                
 

       ੳ    7 ਇੰਚ ਤ2 70 ਇੰਚ ਤੱਕ  

       ਅ    6ਇੰਚ 8ਇੰਚ ਤੱਕ 

       ੲ     70 ਸ7ਟੀਮੀਟਰ ਤ2 90 ਸ7ਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ 



       ਸ     42 ਸ7ਟੀਮੀਟਰ ਤ2 50 ਸ7ਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ                                                                   

                                                                                                        

7.       ਪੀਲੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਨੰੂ ਿਮਲਾਉਣ ਨਾਲ ਿਕਹੜਾ  ਰੰਗ ਬਨਦਾ ਹੈ                                                    

 

 ੳ     ਜਾਮਨੀ 

        ਅ     ਸੰਤਰੀ 

        ੲ      ਨੀਲਾ 

        ਸ      ਹਰਾ 

8.  ਪ!ੀ   ਪ!ੋਡਕ,ਨ  ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਵਰਤ2 ਕਦ2 ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ                                               

 

       ੳ      ਥੋਕ ਉਤਪਾਦਨ ,ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ2 ਪਿਹਲ� 

       ਅ      ਥੋਕ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ 

       ੲ       ਥੋਕ ਉਤਪਾਦਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤ2 ਬਾਅਦ 

       ਸ       ਓ ਅਤੇ ਅ ਦੋਵ< 

9.    ਪੈਟਰਨ ਗਰੇਿਡਗ ਿਕਸਨੰੂ ਿਕਹਾ ਜਾਦਾ ਹੈ          

 

     ੳ        ਮੱੁਢਲਾ ਪੈਟਰਨ   

      ਅ        ਮੱੁਢਲੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਵ� ਪੈਟਰਨ   ਬਣਨਾ 

      ੲ        ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨਾ 

      ਸ        ਪੈਟਰਨ ਉਪਰ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਨਾ 
 

10.    SMO  ਦੀ ਫੁੱ ਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ          

              

  ੳ      ਸਿਟਿਚੰਗ ਮ,ੀਨ  ਅਪਰੇਟਰ 

   ਅ      ਸੇਿਵੰਗਸ ਮ,ੀਨ   ਅਪਰੇਟਰ 

   ੲ       ਸੇਿਵੰਗਸ ਮ,ੀਨ।  ਆਰਗਨਾਈਜ਼ਰ 

   ਸ       ਸਿਟਿਚੰਗ ਮ,ੀਨ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ਰ 

 

11.  ਭਾਰਤ  ਿਵੱਚ ਿਸਲਾਈ ਮ,ੀਨ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦਾ  ਕਾਰਖਾਨਾ ਕਦ2 ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ              

 

  ੳ       1935 

  ਅ       1940 

   ੲ        1891 

   ਸ        1882 

 

12.   ਰਫ਼ਲਰ ਫੁੱ ਟ ਦੀ ਵਰਤ2 ਕਦ2 ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।      
  

    ੳ      ਫਿਰੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

    ਅ      ਿਜੱਪ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 

    ੲ       ਪਾਈਿਪੰਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 

    ਸ       ਕਢਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 

 

13. ਿਸਲਾਈ ਮ,ੀਨ ਤੇ ਿਸਲਾਈ ਕਰਨ ਸਮ< ਿਕਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?                            

ੳ        ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਝੁਕ ਕੇ 



ਅ        ਿਜਆਦਾ ਝੁਕ ਕੇ 

ੲ         ਿਬਲਕੁਲ ਿਸੱਧਾ 

ਸ         ਕੋਈ ਨਹ�  
 

14. ਮ,ੀਨ ਤੇ ਫ਼ੀਡ ਡੌਗ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?          

ੳ      ਕਪੜੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ@ਦਾ ਹੈ 

ਅ     ਕੱਪੜੇ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ@ਦਾ ਹੈ 

ੲ      ਕੱਪੜੇ ਨੰੂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ 

ਸ      ਧਾਿਗਆ ਨੰੂ ਿਨਰੰਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 

15. ਿਸਲਾਈ ਮ,ੀਨ ਦੀ ਸੂਈ ਦੇ ਛੇਕ ਨੰੂ ਿਕਸ ਨ� ਨਾਲ ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ? 

 

ੳ      ਓਪਿਨੰਗ 

ਅ      ਆਈ 

ੲ      ਥਰੇਿਡੰਗ 

ਸ      ਸਪਲੈਡਰ 

16.    ਕੱ ਪੜੇ ਦੀਆ ਦੋ ਪਰਤਾ ਨੰੂ ਕੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠ�  ਕਰਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤ2 ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ?      

ੳ       ਚਾਕ 

ਅ       ਿਪਨਾ 

ੲ        ਡੱਬੀ 

ਸ        ਸੂਈ 

 

17. ਿਸਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ @ਗਲੀ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤ2 ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ?  

ੳ      ਧਾਗਾ 

ਅ     ਪੈਟਰਨ 

ੲ      ਡੱਬੀ 

ਸ      ਅੰਗੂਠੀ 
 

18. ਦਬਾਅ ਪੰਜੇ ਨੰੂ @ਤਰ ਜਾ ਨੀਚੇ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤ2 ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ? 

ੳ      ਫੀਡ ਡੌਗ 

ਅ     ਟੈ,ਨ ਿਡਸਕ 

ੲ      ਦਬਾਓ ਪੈਰ 

ਸ      ਪਲੇਟ 

 

19. N S Q F ਤ2 ਿਕ ਭਾਵ ਹੈ? 

ੳ      ਨB ਸ਼ਨਲ ਸਿਕੱਲ ਕੁਆਲੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਫਰੇਮ ਵਰਕ  

ਅ      ਨB ,ਨਲ ਸਟੇਟ ਕੁਆਿਲਟੀ ਫਾCਡੇਸ਼ਨ   

ੲ       ਿਨਊ ਸਟੇਟ ਕੁਆਲਟੀ ਫੰਡ 

ਸ      ਿਨਊ ਸਟੇਟ ਕਰੀਅਰ ਫਰੇਮ 

 

 

20     ਸੰਬੰਿਧਤ ਰੰਗ ਯੋਜਨਾ ਤ2 ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ  ? 

 

ੳ      ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਰੰਗ   



ਅ     ਇਕ ਰੰਗ ਤ2 ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ   

ੲ      ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ   

ਸ      ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ   

 

21      ਿਸਲਕ ਨੰੂ ਹੋਰ ਿਕਸ ਨ� ਨਾਲ  ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ?  

 

ੳ       ਸੱੁਤੀ 

ਅ       ਰੇਸ਼ਮ 

ੲ       ਸਾਿਟਨ   

ਸ      ਿਲਨਨ 

22     ਿਫਿਨਿਸ਼ੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ� ਦੇ ਨ�   
 

ੳ     ਵ7ਿਡੰਗ ਅਤੇ ਫੂਿਜੰਗ    

ਅ     ਟਲਨ ਪ!ੈੱਸ   

ੲ      ਟ!ਾਊਜ਼ਰ ਪ!ੈੱਸ   

ਸ      ਹਾਈਟੈੱਕ ਪ!ੈੱਸ 

23      ਫਲੈਟ ਲੋਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਿਸਲਾਈ ਲਈ ਿਕੰਨ�  ਧਾਿਗਆਂ  ਦੀ ਵਰਤ2 ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ  ? 

 

          ੳ          1 

          ਅ          2 

           ੲ          5 

           ਸ          4 

 

 24      ਬਲਾਈਡਂ ਸਿਟੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤ2 ਿਕਸ ਤਰ	� ਦੀ ਿਸਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ? 

 

          ੳ       ਔਵਰ ਲੋਕ  

          ਅ     ਬਲਾਈਡਂ ਹੈਿਮੰਗ 

          ੲ       ਪੀਕੋ 

          ਸ      ਸਾਦੀ ਿਸਲਾਈ 

 

25       45 ਿਡਗਰੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੰੂ ਕੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ? 

 

           ੳ        ਤਾਣਾ 

           ਅ        ਬਾਣਾ 

            ੲ         ਕੰਨ� 

            ਸ         ਗ!ੇਨ 

 


