
  Model test paper -1st Term (4 years pattern )                                 

 

 

    ਜਮਾਤ - ਬਾਰ�ਵ                                  M.M - 15  

ਿਵਸ਼ਾ- ਅਪੈਰਲ  

 

ਸਾਰੇ ਪ�ਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਹਰ ਪ�ਸ਼ਨ ਦਾ 1 ਅੰਕ ਹੈ 

   

1.ਇਨ� � ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼  ਿਰਲੇ�ਨਿ�ਪ  ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ? 

 

ੳ- ਭਰੋਸਾ   

ਅ-ਸਨਮਾਨ  

ੲ-ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ 

ਸ- ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ   

 

2.ਜੋ ਤੁਸ- ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਿਮਲੋਗੇ ਤ� ਿਕਵ/ ਦਾ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰੋਗੇ ? 

 

ੳ- ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਲਈ ਿਕਸੇ ਹੋਰ  ਦੀ ਉਡੀਕ    

ਅ-ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਹੱਥ ਿਮਲਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼  

ੲ- ਜੱਫੀ ਪਾਓਗੇ  

ਸ-ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹ-   
 

3. ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਿਜਹੜਾ ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਿਵਚਾਰ� ਭਾਵਨਾਵ� ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ  ? 

 

ੳ-ਆਕਾਰਸ਼ਨ   

ਅ- ਜਾਦੂ   

ੲ-ਪਰਸਪਰ  ਸੰਬੰਧ   

ਸ- ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ   

 

4. ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਵ� ਤੇ ਪਰਸਪਰ ਸਬੰਧ ਿਕ9 ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ  ? 

 

ੳ- ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਲਈ   

ਅ- ਸਮ� ਪ�ਬੰਧਨ ਦਾ ਹੁਨਰ 

ੲ -ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ   

ਸ- ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ�ਝ ਲਈ  

 

5.ਪੀਲਾ ਕੁਦਰਤੀ ਰੰਗ ਿਕੱਥ� ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ? 

 

ੳ- ਹਲਦੀ  

ਅ- ਜਨਤਕ  

ੲ- ਬਨਾਉਟੀ 

ਸ- ਸਾਰੇ   

 

6.ਛਪਾਈ ਿਕੰਨ;  ਤਰ�� ਦੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ  ? 

 



ੳ- 1 

ਅ- 3  

ੲ - 5 

ਸ - 2 

 

7. ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲੀ ਿਸਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਕਦ� ਅਤੇ ਿਕੱਥੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ? 

 

ੳ- ਪੰਜਾਬ  1947 

ਅ- ਕਲਕੱਤਾ  1937 

ੲ - ਲੁਿਧਆਣਾ  1948 

ਸ - ਸਾਰੇ   

 

8. ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਬਣੀ ਿਸਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਕੀ ਨ� ਹੈ  ? 

ਬਣਾਈ ਗਈ ? 

 

ੳ- ਪੂਜਾ   

ਅ- ਿਸੰਗਰ   

ੲ - ਊਸ਼ਾ   

ਸ - ਯ.ੂਕੀ 
 

9. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਢਾਈ ਿਕਹੜੀ ਹੈ ? 

 

ੳ- ਬਾਗ  

ਅ- ਕਸੀਦਾ  

ੲ-ਿਚਕਨਕਾਰੀ 

ਸ- ਫੁਲਕਾਰੀ  
 

10. ਅਪੈਰਲ ਸੈਕਟਰ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੇ ਿਕਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ? 

 

ੳ- ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ  

ਅ- ਫੈਸ਼ਨ ਕਾਡ ਕਰਨਾ  

ੲ- ਫੋਟੋਗ�ਾਫੀ ਕਰਨਾ 

ਸ- ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ   

 

11. ਟਾਈ ਅਤੇ ਡਾਈ ਿਵੱਚ ਿਡਜ਼ਾਇੰਨ ਿਕਵ/ ਬਣਦੇ ਹਨ ? 

 

 ੳ- ਕੱਪੜੇ ਬੰਨ ਕੇ ਰੰਗ ਕਰਨਾ   

ਅ- ਠੱਪੇ ਨਾਲ ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਮਨਾਉਣਾ   

ੲ- ਬ�ੱ ਸ਼ ਨਾਲ ਪ/ਿਟੰਗ ਕਰਨਾ   

ਸ- ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹ-   
 

12. ਜੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੀ ਲੰਬਾਈ ਰੁਖ਼ ਹੈ ਤ� ਇਹ ਕੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਹੈ  ? 

 

ੳ- landscape 



ਅ- portrait 

ੲ- left 

ਸ- bottom 

 

13. CAD ਿਦ ਫੁੱ ਲ ਫੋਰਮ ਕੀ ਹੈ  ? 

 

ੳ- Computer Aided Design  

ਅ- Computer Advance Dummy  

ੲ- Career Admit  Device  

ਸ- Coral Draw Design 

 

14. ਇਨ� � ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ ਰੰਗ , ਰੰਗ ਚੱਕਰ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ- ਹੰੁਦਾ ?  

 

ੳ- ਲਾਲ    

ਅ- ਪੀਲਾ   

ੲ- ਕਾਲਾ   

ਸ- ਨੀਲਾ   
 

15. ਸਲਵਾਰ ਸੂਟ ਿਕਸ ਪ��ਤ ਦਾ ਮੱੁਖ ਪਿਹਰਾਵਾ ਹੈ  ? 

 

ੳ-  ਕ�ਮੀਰ   

ਅ-  ਰਾਜਸਥਾਨ   

ੲ-  ਪੰਜਾਬ 

ਸ-  ਗੁਜਰਾਤ 

 


