
ਜਮਾਤ ਬਾਰਵੀ 

ਵਵਸ਼ਾ  ਕੰਨਸਟ੍ਰਕ੍ਸ਼ਨ 

 

Two year Pattern 

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ੱਤਰ ਵਵੱਚ ਕ ੱਲ 25 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ  ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਤੋ 25 ਤਕ  1 ਅੰਕ ਵਾਲੇ ਹਨ  ਜ ੋਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ I  

ਕ ੱਲ ਸਮਾਾਂ – 1 ਘੰਟੇ੍           ਕ ੱਲ ਅਕੰ- 25 
 

 

1. ਇੱਕ ਵਾਕ ਕੀ ਹ ੈ

a)ਵਵਚਾਰ ਦਾ ਸਮੂਹ ਜੋ ਇੱਕ ਪਰੂਾ ਪੈਰਾਾਂ ਬਣਾਉਾਂਦਾ ਹੈ  

b)ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਜੋ ਪੂਰੀ ਸਚੋ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ  

c)ਵਿਯਮਾਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਵਜਸਦਾ ਸਾਿੰੂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਿਾਲ ਵਲਖਣ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ  

d)ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਵਵਸ਼ਰਾਮ ਵਚੰਿਹ ਹ ੰਦੇ ਹਿ  

2. ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀਆ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਾਂ ਕੀ ਹਿ  

a)ਸਾਫ    b)ਸੰਵਿਆਸ    c)ਸਹੀ    d)ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ 

3. ਰੈਂਡਮ ਰੱਬਲ ਵਚਣਾਈ ਵਵਚ ਵਕਹੜੀ pointing ਵਰਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ 

a)Flush Pointing   b)Weather Pointing  c) ਦਿੋੋਂ   d)ਇਿਹਾਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਿਹੀ ਾਂ 

4. ਵਕਹੜੀ ਪੱਥਰ ਵਚਣਾਈ ਵਵਚ ਅਣ ਢ ੱਕਵੇਂ ਆਕਾਰ ਦੇ ਪੱਥਰ ਵਰਤ ੇਜਾਾਂਦੇ ਹਿ   

a)ਅਸ਼ਲਰ  ਵਚਣਾਈ       b)ਰੱਬਲ  ਵਚਣਾਈ     c)ਹੈੱਡਰ ਵਚਣਾਈ     d)ਸਟਰੈਚਰ ਵਚਣਾਈ 

5. ਗੇੇ੍ਿਾਈਟ ਪੱਥਰ ਦਾ ਰੰਗ ਵਕਹੜਾ ਹ ੰਦਾ ਹ ੈ

a) ਸਫੈਦ ਗ ਲਾਬੀ    b) ਕਾਲਾ ਹਰਾ  c)  ਪੀਲਾ ਸੰਤਰੀ  d) ਲਾਲ ਗ ਲਾਬੀ 

6.ਹੇਠ ਵਲਵਖਆ ਵਵੱਚ ਵਵੱਚੋ ਕਹੇੜਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਦੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦਾ ਵਰਣਿ ਿਹੀ ਾਂ ਕਰਦਾ  

a)ਆਤਮ ਵਵਸ਼ਵਾਸ਼        b)ਖ ੱਲਹ          c)ਤੰਤ - ਵਵਵਗਆਿ       d)ਸਵਹਮਤੀ 

7. ਮਸਾਲਾ ਵਕਸ ਔਜ਼ਾਰ ਿਾਲ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ ੈ

a)    ਕਰਿੀ              b)ਫੀਤਾ      c)ਸਪੀਵਰਟ ਲੈਵਲ      d) ਸਾਹ ਲ 

8. ਰਬਲ ਵਚਣਾਈ ਵਵਚ .............. ਆਕਾਰ ਦੇ ਪੱਥਰ ਹ ੰਦੇ ਹਿ 

a) ਅਣਘੜੇ ਹੋਏ  b) ਘੜੇ ਹੋਏ   c) ਇੱਟ ਦੇ  d) ਇਹਿਾਾਂ ਵਵੱਚੋ ਕੋਈ ਿਹੀ ਾਂ 

9. ਸਾਹ ਲ ਦਾ ਕਮੰ ਕੀ ਹੈ  

a) ਸੇਧ ਦੇਖਣਾ    b) ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣਾ    c) ਮਸਾਲਾ ਫੈਲਾਉਣਾ d) ਤੋੜਿਾ 

10. ਪੱਥਰ ਵਚਣਾਈ ਦੇ ਜੋੜਾ ਿੰੂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ................. ਦੀ ਡੰੂਘਾਈ ਤਕ ਮਸਾਲੇ ਿਾਲ ਭਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ

a) mm20  b) mm2    c) mm100   d) mm200  

11.ਇੱਕ ਫ ੱਟ ਵਵਚ ਵਕੰਿੇ ਇੰਚ ਹ ੰਦੇ ਹਿ 

a) 10 b)12  c) 14 d)13 

12. ਵਚਣਾਈ ਕਰਿ ਤੋਂ ਵਕੰਿੇ ਵਦਿ ਬਾਅਦ ਤਕ ਤਰਾਈ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈ

a)2          b)7       c)15     d) 30 

13. ਚੰਗੀ ਸਚੋ ਿਾਲ ਿੰੂ ਵੀ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਵਮਲਦੀ ਹੈ  

a)ਮਿ    b) ਹੱਥਾਾਂ      c)ਹੱਡੀਆਾਂ   d) ਦੰਦਾਾਂ 

14. ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਰੰਗ ਚੇਂਜ ਕਾਰਿ ਲਈ ਵਕਹੜੀ ਆਪਸ਼ਿ ਵਰਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ 

a)Font Colour  b)Font   c)Highlight Colour   d)Format 

15. ਇਹਿਾਾਂ ਵਵਚੋਂ ਵਕਹੜਾ ਵਚਣਾਈ ਦਾ ਔਜ਼ਾਰ ਿਹੀ ਾਂ ਹੈ 

a)ਸਪੀਵਰਟ ਲੈਵਲ    b) ਕਰਿੀ  c) ਬਜਰੀ  d)ਹਥੌੜੀ 

16. ਪੱਥਰ ਿੰੂ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਿੰੂ ਕੀ ਕਵਹੰਦੇ ਹਿ   

a) ਘੜਾਈ  b)  ਪੋਵਲਵਸ਼ੰਗ  c) ਤਰਾਈ d) ਇਿਹਾਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਿਹੀ ਾਂ 



 

17. ਪੱਥਰ ਵਕਥੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹ ੰਦਾ ਹੈ 

a) ਚੱਟਾਿਾਾਂ ਤੋਂ  b) ਸਮ ੰਦਰ ਤੋਂ  c) ਪਹਾੜਾ ਤੋਂ    d) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰ ੇ

18. ਦੀਵਾਰਾਾਂ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਵਵਚ ਪਰਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਿਾਮ ਕੀ ਹੈ  

a)Through Stone   b)Cornice    c)Corbel  d)ਇਿਹਾਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਿਹੀ ਾਂ 

19. ਵਬਲਵਡੰਗ ਵਵਚ ਵਰਤ ੇਜਾਾਂਦੇ ਪੱਥਰ .......... ਹ ੰਦੇ ਹਿ  

a) ਸਖ਼ਤ     b) ਵਟਕਾਊ  c) ਮਜਬੂਤ   d) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ 

20. ਚਿੇੂ ਦਾ ਪੱਥਰ ਵਕਥੇ ਵਰਵਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ ੈ

a) ਦੀਵਾਰਾਾਂ,ਫ਼ਰਸ਼,ਪੌੜੀਆਾਂ  b) ਛੱਤ c) ਸੜਕਾਾਂ d) ਇਹਿਾਾਂ ਵਵੱਚੋ ਕੋਈ ਿਹੀ ਾਂ 

21. ਵਜਸ ਵਚਣਾਈ ਜੋੜਾ ਵਵੱਚ ਅੰਦਰ ਵੱਲ V-ਸ਼ੇਪ ਹ ੰਦਾ ਹੈ 

a)Flush Pointing   b)Vee Pointing   c)StruckPointing   d)Weathered Pointing 

22. ਪੱਥਰਾਾਂ ਵਵੱਚ ਪਾਣੀ ਸੋਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਕੰਿੇ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਿਹੀ ਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 

a)19%     b)5%    c)9%    d25% 

23. ਰੱਬਲ ਵਚਣਾਈ  ਵਕਸ ਵਵਚ ਵਰਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ   

a) ਪੱਥਰ ਵਚਣਾਈ  ਵਵੱਚ b)  ਇੱਟ ਵਚਣਾਈ ਵਵਚ  c) ਦੋਿਾਾਂ ਵਵੱਚ  d)ਵਕਸੇ ਵਵੱਚ ਵੀ ਿਹੀ ਾਂ 

24. ਮਸਾਲੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀਵਮੰਟ ਅਤੇ .............ਦੇ ਵਮਸ਼ਰਣ ਤੋਂ ਹ ੈ

a) ਬਜਰੀ   b) ਇੱਟਾਾਂ  c) ਰੇਤ    d) ਪੇਂਟ   

25. ਵਜਸ ਵਚਣਾਈ ਵਵਚ ਪੱਥਰ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ   ਵਰਤ ੇਜਾਾਂਦੇ ਹਿ ਉਸ ਵਚਣਾਈ   ਿੰੂ  ਕੀ ਕਵਹੰਦੇ ਹਿ  

a) ਰੱਬਲ ਵਚਣਾਈ    b) ਅਸ਼ਲਰ ਵਚਣਾਈ      c) ਹੈੱਡਰ ਵਚਣਾਈ  d) ਸਟਰੈਚਰ ਵਚਣਾਈ 

 


