
qrr *a (ii6 Hfos)

ffirre HHiis' (Ht,vt, hr} MR)EE. feffi 6fr
ffi:rirS
fuFr . €ErgdE Hrruh

fl.mnt frfuir.sfr6,

T""*r rfso r=*ofrfow, rifr's *t t rr-eo ssr6 r2r] fua ffi t6
fo&re Hlfiis'eA ftfeu.s*ry, (Hr,vr,ryi MR)rif,_+ fr_$ e, us=*-r*"ffi e'r{F6 B-a fuy}r-d *s'farri'trfu r1ra }a,hE E6 fiifr"t, ii6
? ftd't u-c*x i hrqd i T€,fuy,r, fomi,1,8*-;+$'#-'" -'
fEfu.s#rr'6S A* stfsr u..6qH F# iffo)?a frrn,fru=,{"" fo * *tcr' fi tt6 iffi dS t rfer Wr6 Urd Es ooZ r{F6. objective type(Muttipte
choice, Fillin the blanks, Match the followingrflTrue False)T6 # A2o%A fu' ?.8 i6ra rrr} 20% E3 g-fir E'B {F6 u6t

H. Ury e-* d aE _gE E Blr ffiq-E {Frd, e.B ftfelrs*ry, d gfur br}
E=tEr frrnr- Rr'rr 6E TEr6qil6 u $rfu u* }" frHH'af" fr-d 100% i6 #, fd,"4r, t ri} rfrEor t+ +* f.-;.l"r Bk e+ A
VF6 Li+ frrdal

fer Urc B-a O ftH'H.fu +E fuDr.d *J, famr trUq,s e +d i ry.etve'E F€EI=r aihr il+drr|

\N)J-,Pfffio-s
fg,rf.d il6-J'

&'d-d-d.d fu fu*s r.ti. r.r.r. ftfu
(UfoD{.Er)

f€Hr H'tdd

Da.ntu.s.fr.riru



{F6$rsSg,r - e+
(fs.i{€ UBs' E B frfearru*ad, uS)

*H?r 2018-19

mrr'-e ui? + r uia eng srrs fr* fr&fi affa eo

frE E tr?T (aS.nqiAD
sar (g) trYaffia r,6e

g6 {F6- 23, d6 v*a-qa

t.rd feauu gE 2 n?a x 6 !86 = 12 fia
2.uQfiEqr63i 2fux6r{F6= 12 rh
s.fir6.6 ai 2 vf;a x 6 r{ra = tz uta
4.Ffitrrus gE 2 vf,a x 5 {H6 = lo aid

BEr (,rf) f# xffdr eB {5.d
fs'r1ra-8,dsfu-zc

S.tiry rftx'e'B r{Fa, a zrh x 8 r{F6.= Zq fu
sEI (e) r}g >rffE+er} gmt

{s Urc - 2, dvs da - ro
6.tit xta' E6 r,rrc 

5 ni* x 2 r{Fr = 10 rtd
l{16 lrEird

fru 196 fHfo)rf' *es pr-g, Mg3: ur6 !rrr{
Egrgfe ffnfl?f, _ rirS rrr.s us

.'i: 'i!



jmwq pMjvIN

1) ਸਹੀ ਿਵਕਲਪ ਚੁਣੋ
1) ਰਾਜੂ ਦੇ ਿਪਤਾ ਿਕ `̀ਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ?

a) ਿਪੰਡ b) ਸ਼ਿਹਰ c) ਮਹਨਗਰ d) ਕੋਈ ਨਹ
auq`r (Sihr)

2) ਪਤਾ ਪ ਿਸੰਘ ਕੈਨਡਾ ਿਕਸ ਕੋਲ ਗਏ ਸਨ?

a) ਬੇਟੀ ਕੋਲ b) ਬੇਟੇ ਕੋਲ c) ਿਪਤਾ ਕੋਲ d) ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲ

auq`r ( ਬੇਟੀ ਕੋਲ )

3) ਅਜੋਕੇ ਸਮੇ ਿਵਚ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪਿਰਵਾਰ ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਹਨ?

a) ਸੰਯੁਕਤ b) ਇਕਿਹਰਾ c) ਦੋਵ d) ਕੋਈ ਨਹ

auq`r (ਇਕਿਹਰਾ)

4) ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਕੀ ਹਨ?

a) ਿਕੱਤਾ b) ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ c) ਦੋਨ d) ਕੋਈ ਨਹ
auq`r (dono)

5) ਸੜਕ ਨੂ ਵੰਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਤੋੜਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ

a) ਮਕਾਨ b) ਝੁ ੱਗੀਆਂ c) ਕੋਠੀਆਂ d)ਕੋਈ ਨਹ



auq`r (ਝੁ ੱਗੀਆ)ਂ

6) ਛੋਟੇ ਕਮਿਰਆਂ ਿਵਚ ਰਿਹਣਾ ਿਕਵ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

a) ਔਖਾ b) ਸੌਖਾ c) ਦੋਵ d) ਕੋਈ ਨਹ
auoq`r (AOKw)

7) ic`qr iv`c iks Sbd nUM sMkyq rwhIN drswieAw igAw hY?

(a) hWjI (b) Alivdw (c) DMnvwd (d) koeI nhIN

auq`r (Alivdw)

8) ikhVI ibmwrI kwrn ienswn TIk qrHW c`lx iPrn qoN

AsmrQ ho jWdw hY?

(a) KWsI (b) zukwm (c) polIE (d) buKwr

auq`r (polIE)

9) KyfW iv`̀c ikhVw ivA`kqI ij`q skdw hY?

(a) qMdrusq (b) ibmwr (c) kmzor (d) bzurg

auq`r (qMdrusq)

10) pI. tI aUSw kOx hY?

(a)hwkI iKfwrn (b) dOVwk (c) k`bfIiKfwrn



(d) ikRkt iKfwrn

auq`r (dOVwk)

11)imlKw isMG nUM iks is`K dw Avwrf imilAw?

(a) PlweINg is`K (b) imhnqI (c)kmzor (d) iehnW ivcoN

koeI nhIN

auq`r (PlweINg is`K)

12) aulMipk KyfW dw AwXojn ikMny swlW bwAd huMdw hY?

(a) ds (b) cwr (c) do (d) nON

auq`r (cwr)

13) kuSqI iks rwj dI Kyf hY?

(a) gujrwq (b) bMgwl (c) ibhwr (d) pMjwb

auq`r (pMjwb)

14) ivhly smyN iv`c kI kIqw jw skdw hY?

(a) Kyfxw (b) tI.vI. dyKxw (c) ikqwb pVxw

(d) ieh swry

auq`r (ieh swry)

15) ivSv vwqwvrx idvs kdoN mnwieAw jWdw hY?

(a) 5 jUn (b) 15 julweI (c) 23 Agsq (d) 2 nvMbr

auq`r (5 jUn)

16)  Bwrq dw rwStrI jwnvr ikhVw hY?

(a) cIqw (b) cUhw (c) ib`lI (d) bwG



auq`r (bwG)

17) puils AprwDIAW nUM PVn leI ikhVy jwnvr dI m`dd

lYNdI hY[

(a) cIqw (b) hwQI (c)kùqw (d) Syr

auq`r (kùqw)

18) pulwV iv`c jwx vwlI kùqI dw nW kI sI?

(a) lwiekw (b) fOlI (c) mInw (d) nYnsI

auq`r (lwiekw)

19) aùn iks jMqU qoN pRwpq kIqI jWdI hY?

(a) ku`qw (b) ib`lI (c)cUhw (d)Byf

auq`r (Byf)

20) ikhVw jwnvr AwvwjweI Aqy FoAw-FoAweI leI vriqAw

jWdw hY[

(a) aùT (b) GoVw (c) bld (d) auprokq swry

auq`r (auprokq swry)

21) mswly vjoN vrqy jwx vwly bIj d`so?

(a) jIrw (b) sON& (c) DnIAw (d) ieh swry

auq`r (ieh swry)

22) qyl iks dy bIj qoN inkldw hY?

(a) kxk (b) sroN (c) cwvl (d) m`kI

auq`r (sroN)

23) iehnW iv`coN ikhVw Pu`l hY?



(a) gulwb (b) p`Qrc`t (c) mUlI (d) bwjrw

auq`r (gulwb)

24) ikhVw rùK bhuq qyzI nwl v`Ddw hY?

(a) inMm (b) ip`pl (c) s&Ydw (d) AMb

auq`r (s&Ydw)

25) jMglW dI ktweI dy kI nqIjy hn?

(a) qwpmwn iv`c qbdIlI (b) jl c`kr nUM nukswn

(c) BON-Kor (d) auprokq swry

auq`r (auprokq swry)

26) ikhVy Bojn pdwrQ jldI Krwb ho jWdy hn?
(a) brỲf (b) kxk (c) cwvl (d) m`kI

auq`r (brỲf)

27) Bojn nUM Krwb hox qoN iks qrIky nwl bcwieAw jw
skdw hY?

(a) Pir`j iv`c r`K ky (b) aubwl ky (c) KMf Aqy nmk

pw ky (d) ieh swry

auq`r (ieh swry)

28) bMd SYfW nUM kI kihMdy hn?

(a) dwxw mMfI (b) godwm (c) frMMm (d) koeI vI nhIN

auq`r (godwm)

29) ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਿਕੰਨ ਰਾਜ ਹਨ?

(a) 30 (A) 40 (e) 28 (s) 50



auq`r (28)

30) ਟਾਫੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਕਲੇਟ ਕੀ ਕਰਿਦਆਂ ਹਨ?

(a) ਦੰਦ ਖਰਾਬ (A) ਿਸਰ ਦਰਦ (e) ਬੁਖਾਰ (s) ਖਸੀ

auq`r (ਦੰਦ ਖਰਾਬ)

31)ਸਾਨੂ ੰਿਦਨ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
(a) 1-2 (A) 3-4 (e) 2-3 (s) 8-10

auq`r (8-10)

32) ਸਵਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਿਕਸ ਅੰਗ ਰਾਹ ਲਗਦਾ ਹ?ੈ

(a) ਜੀਭ (A) ਦੰਦ (e ਨੱਕ (s) ਕੰਨ

auq`r (jIB)

33) ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਿਕਹੜਾ ਰੋਗ ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ?

a) ਮਲੇਰੀਆ b) ਜ਼ੁਕਾਮ c) ਅਨੀਮੀਆ d) ਖੰਘ

auq`r (ਅਨੀਮੀਆ)

34) ਰਾਤ ਸਮ ਘੱਟ ਿਦਖਣਾ ਿਕਸ ਰੋਗ ਨੂ ਦੰਰਸਾਦਾ ਹ?ੈ

a) ਅੰਧਰਾਤਾ b) ਕਲਾ ਅਜ਼ਾਰ c) ਪੀਲੀਆ d) ਡਗੂ

auq`r (ਅੰਧਰਾਤਾ)

35) ਿਚੱਤਰ ਿਵੱਚ ਿਦਖਾieAw ਰੋਗ ਿਕਸ ਿਵਟਾਿਮਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ?



a) ਿਵਟਾਿਮਨ ਏ b) ਿਵਟਾਿਮਨ ਬੀ c) ਿਵਟਾਿਮਨ ਸੀ d) ਿਵਟਾਿਮਨ fI

auq`r (ਿਵਟਾਿਮਨ fI)

36) ਿਕਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਕੇਵਲ ਘਾਹ, ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਬੀਜ ਖਦੇ ਹਨ?

a) ਮਾਸਾਹਾਰੀ b) ਸਰਬ ਅਹਾਰੀ c) ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ d) ਕੋਈ ਵੀ ਨਹ

auq`r (ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ)

37) ਿਚੱਤਰ ਿਕਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂ ਦੰਰਸਾ ਿਰਹਾ ਹੈ?

a) ਸ਼ੇਰ b) ਹਾਥੀ c) ਘੋੜਾ d) ਿਗਰਿਗਟ

auq`r (ਿਗਰਿਗਟ)

38) ਪੱਕੇ ਘਰ ਿਕਸਦੇ ਬਣੇ ਹੁ ੰ ਦਹੇਨ?

a) ਸੀਿਮੰਟ b) ਬਜਰੀ c) ਇੱਟ d) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ



auq`r (ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ)

39) ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਘਰ ਹੁ ੰ ਦਹੇਨ?

a) ਕੱਚੇ ਘਰ b) ਇਗਲੂ c) ਢਲਾਣਦਾਰ ਘਰ d) ਤੰਬੂ

auq`r (ਢਲਾਣਦਾਰ ਘਰ )

40) ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੇ ਿਕਸ ਨੂ ਬੁੰਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

a) ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਦਸਤਾ b)ਪੁਿਲਸ ਨੂ ੰ c)ਜੰਤੂਆਂ ਨੂ ੰ d)ਇਹ ਸਾਰੇ

auq`r (ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਦਸਤਾ)

41) ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਿਵੱਚ ਕੀ ਿਡੱਗ ਪਦੇ ਹਨ?

a) ਕੱਚੇ ਘਰ b) ਪੱਕੇ ਘਰ c) ਦੁਕਾਨ d) ਹਸਪਤਾਲ

auq`r ( ਕੱਚੇ ਘਰ )

42) ਸ਼ੁ ੱ ਧਪਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਿਕਹੜਾ ਹੁ ੰ ਦਾਹ?ੈ

a)ਪੀਲਾ b)ਲਾਲ c)ਨੀਲਾ d)ਕੋਈ ਨਹ
auq`r (nIlw)

43) ਪਾਣੀ ਪਰ ਤੈਰਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਚੁਣ:ੋ

a)ਪੱਥਰ b)ਪੈਨ c)ਕਾਗਜ਼ d) ਚਮਚ
auq`r (kwgz)

44) ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਘੁਲਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਿਕਹੜਾ ਹੈ?

a)ਿਮੱਟੀ b)ਨਮਕ c)ਚੀਨੀ d)ਨਮਕ ਅਤੇ ਚੀਨੀ



auq`r (nmk Aqy cInI)

45) ਿਸੰਚਾਈ ਦਾ ਮੁ ੱ ਖਪੁਰਾਤਨ ਸਾਧਨ ਿਕਹੜਾ ਹ?ੈ

a)ਿਟਊਬਵੈਲ b)ਨਿਹਰ c)ਵਰਖਾ d)ਤਲਾਬ
auq`r (vrKw)

46) ਿਕਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਲਦੀ ਹੈ?

a)ਜਵਾਰ b)ਝੋਨਾ c)ਬਾਜਰਾ d)ਮੱਕੀ
auq`r (Jonw)

47) ਕਮਲ ਦਾ ਫੁ ੱ ਲਿਕੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਦਾ ਹੈ?

a)ਧਰਤੀ b)ਿਮੱਟੀ c)ਪਾਣੀ d)ਹਵਾ
auq`r (pwxI)

48) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਮਿਹਲਾ ਪਾਇਲਟ ਕੌਣ ਸੀ?

a)ਸੁਖਜੀਤ b)ਸੁਖਦੀਪ c)ਮਨਦੀਪ d)ਹਰਦੀਪ
auq`r (suKdIp)

49) ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਿਕੱਥ ਪਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ?

a)ਪਾਣੀ b)ਧੂ ੰ ਆਂ c)ਹਵਾ d)ਿਮੱਟੀ
auq`r (hvw)

50) ਇਹ ਫੋਟੋ ਿਕਸਦੀ ਹੈ?



a)ਮਸਤਾਨੀ ਬਾਈ b)ਮੁਮਤਾਜ਼ c)ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨ d)ਲਕਸ਼ਮੀ ਬਾਈ
auq`r (rjIAw sulqwn)

2) ਸਹੀ ਜ ਗ਼ਲਤ:
1) ਆਜ਼ਾਦੀ ਤ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ

(shI)

2) ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਿਪਤਾ ਪੁਰਖੀ ਿਕੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ[ (glq)

3) ਸੋਨੂ ਦੇ ਿਪਤਾ ਜੀ AiDAwpk ਸਨ[ (glq)

4) ਪਰਵਾਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵ ਦੇਖਦੇ ਅਤੇ ਿਸੱਖਦੇ ਹn[(shI)

5) JUT bolxw cMgI Awdq hY [
(glq)

6) swnMU skUl smyN isr jwxw cwhIdw hY [
(shI)



7) ikRkt Kyfx leI tIm dI zrUrq nhIN huMdI[
(glq)

8) jlMDr iv`c KyfW dw swmwn bxdw hY [
(shI)

9) puils jW POj iv`c BrqI smyN Bwr nwipAw jWdw hY [

(shI)

10) Kyf myilAW iv`c jwnvrW dy mukwbly vI krwey jWdy hn
[

(shI)

11) bhuq swry lok Syr, cIqw Aqy bwG iv`c AMqr nhIN
jwxdy[ (shI)

12) Bojn dI kmI jIv jMqUAW leI v`fw K`qrw hY [
(shI)

13) kùqy qoN du`D pRwpq kIqw jWdw hY [
(glq)

14) pSUAW nUM ibmwrIAW nhIN lgdIAW [

(glq)

15) Jonw pwxI iv`c Jony dI pnIrI lw ky augwieAw jWdw hY
[

(shI)

16) kpwh dw pOdw bIj qoN iqAwr huMdw hY [
(shI)

17) jMglW dI ktweI nwl jl c`kr nUM nukswn nhIN
phuMcdw [



(glq)

18) rùKW qoN kwgz iqAwr kIqw jWdw hY [
(shI)

19) swnUM Krwb Bojn kdy nhIN Kwxw cwhIdw [
(shI)

20) brỲ`f jldI Krwb nhIN huMdw [
(glq)

21) ਟਾਫੀਆਂ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਖੰਡ ਪਾਈ ਜਦੀ ਹੈ[ (shI)

22) ਦੁ ੱ ਧ ਿਘਓ ਖਾਣਾ ਿਸਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ[ (glq)

23) ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਹੱਸਾ ਨਹ ਹੈ[ (glq)

24) ਦੁ ੱ ਧਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਖੁਰਾਕ ਹੈ[ (shI)

25) ਖੱਟੇ ਫਲ ਿਵੱਚ ਿਵਟਾਿਮਨ ਡੀ ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ[ (glq)

26) ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਨੀਮੀਆ ਲਈ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹੈ[ (shI)

27) ਹਰੇ ਪੌਦੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਆਪ ਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ[ (shI)

28) ਪੌਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂ ਦੰੂਿਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ[ (glq)

29)ਪੱਕੇ ਘਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਘੱਟ ਹੁ ੰ ਦੀਹੈ[ (glq)

31) ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਇਕੱਲਾ ਘਰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੁ ੰ ਦਾਹ[ੈ (glq)

32) ਹੜ ਆਉਣ ਨਾਲ ਘਰ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਦੀ ਆਂ ਹਨ[(shI)

34) ਸਮੁ ੰ ਦਰੀਜਹਾਜ਼ ਪਾਣੀ ਪਰ ਤੈਰਦਾ ਹੈ[ (shI)



35) ਪਾਣੀ ਦੇ ਠਸ ਰੂਪ ਨੂ ਬੰਰਫ ਿਕਹਾ ਜਦਾ ਹੈ[ (shI )

36) ਪਾਣੀ ਤ ਿਬਨਾ ਖੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੈ [ (glq)

37) ਜੰਗਲ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਮਹ ਵੱਧ ਪੈਣਗ[ੇ (glq)

38) ਡੱਡੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੀ ਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਛਾਲ ਨਹ ਮਾਰਦਾ[(glq)

39) ਮਗਰਮੱਛ ਦੇਖਣ ਿਵੱਚ ਸੁਸਤ ਪਰ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਫੁਰਤੀਲਾ ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ[
(shI)

40) ਅੱਜ ਕਲ ਸਮਾਿਜਕ ਸੰਸਥਾਵ ਦੁਆਰਾ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਵਰਗੇ
smwgm kIqy jWdw hn[ (shI)

41) ਪੈਟਰੋਲ,ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ iਦਨ ਿਦਨ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ[ (glq)

42) ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਿਦੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ
ਔਰਤ ਸੀ[ (glq)

43) ਿਕਿਲਆਂ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਿਵੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਟ ਨੂ ਲੰਾਹੌਰੀ ਇੱਟ
ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ[ (shI)

44) ਹੜ ਦੁਆਰਾ ਉਪਜਾਊ ਿਮੱਟੀ ਖੁਰ ਕy ਰੁੜ ਜਦੀ ਹ[ੈ (shI)

45) ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਿਗਣਤੀ ਪਦੂ ਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹ ਹੈ[ (glq)

46) ਜੈਿਵਕ ਖੇਤੀ ਿਵਚ ਗੰਡੋਆ ਦੀ ਵਰਤ ਹੁਦੰੀ ਹੈ[ (shI)

47) ਖੇਤੀ ਿਬਨਾ ਸਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਹੈ[ (glq)



48) ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਿਵੱਚ ਨਹ ਹੁ ੰ ਦੀ[
(glq)

49) ਬੱਚੇ ਕੰਿਪਊਟਰ ਤੇ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਹਨ[ (shI)

50) ਕੰਿਪਊਟਰ ਰਾਹ ਐਕਸ-ਰੇ ਨਹ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ[ (shI)

ਪਸ਼ਨ 3) ਖਾਲੀ ਥਾਵ ਭਰੋ:
1) ਪਿਹਲ ਪਿਰਵਾਰ ਬਹੁਤ ________ਹੁ ੰ ਦਸੇਨ (ਛੋਟ/ੇਵੱਡ)ੇ (v`fy)

2) ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਨ ____ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ (ਬਹੁਤ/ਘੱਟ) (bhuq)

3) ਭੁਚਾਲ ਇੱਕ _______ ਆਫ਼ਤ ਹੈ (ਕੁਦਰਤੀ/ਬਨਾਉਟੀ) (kudrqI)

4) ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ______ ਤੋੜ ਿਦਤੀਆਂ (ਝੁ ੱਗੀਆ/ਂ ਕੋਠੀਆਂ)
(Ju`gIAW)

5) cMgI ishq leI cMgI______zrUrI hY [
(Kurwk)

6) ______sMpUrn Awhwr hY [ (dùD)

7) KyfW swnUM _________isKwauNdIAW hn[

(imlvrqn,duSmnI)
(imlvrqn)

8) _________ivl`Kx pRiqBw vwly iKfwrIAW leI Kyf



mukwblw hY [ (pYrw aulMipk, aulMipk) (pYrw
aulMipk)

9) bwzIgr_____idKwauNdy hn [ (jwdU, krqb)
(krqb)

10) ngr kIrqn smyN______KyifAw jWdw hY [(Pùtbwl,
gqkw)

(gqkw)

11) bwG_______pirvwr nwl sbMDq jIv hY [(ib`lI,
cUhw)

(ib`lI)

12) fwk ivBwg jMqUAW dIAW qsvIrW vwly____jwrI krdw
hY

(bs itkt, fwk itkt) (fwk
itkt)

13) gW Aqy m~J qoN ______ imldw hY [ (mIt, dùD) (dùD)

14) kùqy dI _______ SkqI kmwl dI huMdI hY [ (suMGx,
bolx)

(suMGx)

15) SkrkMdI pOdy dIAW ______ qoN augweI jWdI hY [

(jVHW, qxy) (jVHW)

16) Awtw iqAwr krn leI ________ dy bIj vrqy jWdy

hn [(kxk, gyNdy) (kxk)



17) s&Ydw _____ rùK nhIN hY [ (pMjwbI, BwrqI)
(BwrqI)

18) l`kV dI ______ nwl vrqoN kro [ (AMnHyvwh, sMjm)
(sMjm)

19)AsIN dùD nUM TMfw krn leI_____vrqdy hW [(hItr,
Pirj)

(Pirj)

20) mur`bw _____pw ky iqAwr kIqw jWdw hY [(l`sI, KMf)

(KMf)

21) ਬੀਜ ਦੇ _______ ਲਈ ਨਮੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁ ੰ ਦੀਹੈ [

(ਖਰਾਬ ਹੋਣ, ਪੁ ੰ ਗਰਨ) (puMgrn)

22)ਭੋਜਨ ਦੀ _______ ਨਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ (ਸੰਭਾਲ, ਬਰਬਾਦੀ)
(sMBwl)

23) ਭੋਜਨ ਦਾ ਪਾਚਨ ______ ਤ ਹੀ ਸ਼urU ਹੋ ਜਦਾ ਹੈ [

(ਮੂ ੰ ਹ, ਿਮਹਦਾ) (mUMh)

24)ਿਵਟਾਿਮਨ ______ ਪਕਾ ਰ ਦੇ ਹੁ ੰ ਦੇਹਨ [ (ਦੋ, ਛੇ) (Cy)

25) ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ________ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ |(ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਅੰਧਰਾਤਾ)
(kupoSx)

26) ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ______ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤ ਿਬਨਾ ਨਹ ਲੈਣੀ



ਚਾਹੀਦੀ | (ਡਾਕਟਰ, ਮਾਸਟਰ) (fwktr)

27)ਇੱਕ ਜਾ ਇੱਕ ਤ ਵੱਧ ਭੋਜਨ ਲੜੀ ਦੇ ਮੇਲ ਨੂ _ੰ______ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ |

(ਭੋਜਨ ਜਾਲ, ਭੋਜਨ ਘਰ) (Bojn jwl)

28) ਮਨੁ ੱ ਖ________ ਪਾਣੀ ਹੈ |               (ਮਾਸਾਹਾਰੀ, ਸਰਬ ਆਹਾਰੀ)
(srb AwhwrI)

29) ________ ਘਰ ਮੋਟੀਆਂ ਕੰਧ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡੇ ਹੁ ੰ ਦਹੇਨ |

(ਪੱਕ,ੇ ਕੱਚੇ) (p`ky)

30) ਤੰਬੂ ਦੀ ਵਰਤ _____ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਦੀ ਹੈ| (ਫੌਜੀ, ਿਵਿਦਆਰਥI)

(POjI)

31)_________ ਤ ਿਬਨਾ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਨਹ (ਪਾਣੀ, ਿਮੱਟੀ) (pwxI)

32) ਹੜ ਆਉਣ ਤੇ _______ ਥ ਤ ਚੀ ਥ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

(ਬੰਜਰ, ਨੀਵ ) (nIvIN)

33) ਪਾਣੀ ਦੇ _______ ਰੂਪ ਹਨ (ਦੋ, ਿਤੰਨ ) (iqMn)

34)ਧਰਤੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ________ ਭਾਗ ਪਾਣੀ ਹੈ (ਅੱਧਾ, ਿਤੰਨ- ਚੌਥਾਈ)

(iqMn-cOQweI)

35) ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੁ ੱ ਖਫ਼ਸਲ _________ ਹੈ | (ਚਾਵਲ, ਕਣਕ )

(cwvl)

36) _________ ਫ਼ਸਲ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲਦੀ ਹੈ | (ਝੋਨਾ, ਕਪਾਹ) (kpwh)



37) ਮੱਛੀਆਂ ________ ਰਾਹ ਸਾਹ ਲਦੀ ਆਂ ਹਨ| (ਨੱਕ, ਗਲਫੜੇ )

(ਗਲਫੜੇ )

38) _________ ਸਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੁ ੱ ਲਹੈ | (ਕਮਲ, ਜਲ-ਕੁ ੰ ਭੀ)
(kml)

39) ਊਰਜਾ ਦੇ ਸੋਮੇ _______ ਹਨ | (ਸੀਿਮਤ, ਅਸੀਿਮਤ)

(ਸੀਿਮਤ)

40) ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ ਕੁ ੱ ਲ_______ ਿਜ਼ਲੇ ਹਨ |   (22,12) (22)

41) ਰਜ਼ੀਆ ਿਦੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ________ ਦੀ ਧੀ ਸੀ |

(ਜਹਗੀ ਰ , ਇਲਤੁਤਿਮਸ਼) (ਇਲਤੁਤਿਮਸ਼)

42) ਜੰਗਲ ਦੀ ਰਿਹੰਦ ਖੂMਹਦ ਿਮੱਟੀ ਨੂ _ੰ_______ ਬਣਾਦੀ ਹੈ|

(ਉਪਜਾਊ, ਬੰਜਰ) (ਉਪਜਾਊ)

43) ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਪਦੂ ਸ਼ਣ ਨੂ ਰੰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਹਨ ਨੂ _ੰ_________

ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ (ਪਦੂ ਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ, ਪਸ਼ੂ ਕੰਟਰੋਲ)

(ਪਦੂ ਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ)

44) ਿਸਗਰਟ ਦੇ ਧੂਏ ਂ ਨਾਲ _______ ਪਦੂ ਸ਼ਣ ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ | (ਹਵਾ , ਪਾਣੀ)

(ਹਵਾ)

45) _________ ਦੀ ਜਕੜ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤ ਵੱਧ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਉਣੇ



ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | (ਿਮੱਟੀ,ਪਾਣੀ) (ਿਮੱਟੀ)

46) ਫਸਲ ਨੂ ਕੰੀਟ ਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ __________ ਦਾ ਿਛੜਕਾਅ ਕੀਤਾ

ਜਦਾ ਹੈ | (ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ, ਖਾਦ) (ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ)

47) ਤੂੜੀ ਿਵੱਚ ਦਾਣੇ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ __________ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜਦੀ

ਹੈ | (ਥਰੈਸ਼ਰ, ਹਲ) (ਥਰੈਸ਼ਰ)

48)________ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠ ਪੜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ |

( , ਬਕ) ( )

49) ਕੰਿਪਊਟਰ ਮਨਰੰਜਨ ਦਾ ___________ ਸਾਧਨ ਹੈ |

(ਵਧੀਆ, ਘਟੀਆ) (ਵਧੀਆ)

50) ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ______ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ|ੈ

( ਪਾਣੀ, ਸਮ ) ( ਪਾਣੀ)

ਪਸ਼ਨ 4) ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ:1: -
1) ਸnੋUM a) ਇੰਜੀਨੀਅਰ

2) ਸੋਨੂ ਦੇ ਿਪਤਾ ਜੀ b) ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ

3) ਹੜ c) ਔਖਾ

4) ਛੋਟੇ ਕਮਿਰਆਂ ਿਵਚ ਰਿਹਣਾ d) ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਮਨ l`gw

5) ਪਰਵਾਸ e) ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ



2:-
1)ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਰਾਜਸਥਾਨ

2)ਵਧੀAw ਖੇਤੀ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ

3)ਦਾਲ ਬਾਟੀ ਚੂਰਮਾ ਲੁਿਧਆਣਾ

4)ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਖਰਾਬ ਦੰਦ

5)ਚਾਕਲੇਟ ਉਪਜਾਊ jਮੀਨ

3:-
1) ਿਰਕਟਸ ਸੰਤਰਾ, ਆਂਵਲਾ

2) ਧੁ ੱ ਪ ਿਗੱਲੜ

3) ਿਵਟਾਿਮਨ ਸੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਟੇਢਾ ਹੋਣਾ

4) ਸੁ ੱ ਿਜਆਗਲਾ ਸਾਰੇ ਪੋਸ਼ਾਕ ਤੱਤ

5) ਸੰਤੁਿਲਤ ਖੁਰਾਕ ਿਵਟਾਿਮਨ ਡੀ

4:-
1) ਪਕਾ ਸ਼ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਘੜੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਰਗੇ

2) ਕਲੋਰੋਿਫਲ ਮਨੁ ੱ ਖ

3) ਘੜਾ ਬੂਟੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਪੌਿਦਆਂ ਦਾ ਹਰਾ ਰੰਗ

4) ਸਰਬ ਆਹਾਰੀ ਜੀਵ ਗ

5) ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਜੀਵ ਪੌਿਦਆਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਿਵਧੀ



5:-
1) ਇਗਲੂ ਟੱਪਰੀਵਾਸ ਲੋਕ

2) ਬਸ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ

3) ਕਾਰਵ ਅਸਥਾਈ ਘਰ

4) ਨਮ -ਪਲੇਟ ਅਸਕੀਮੋ

5) ਤੰਬੂ ਬਸ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ

6:-
1) ਿਬਮਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਫ਼ਸਲ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ

2) ਹੜ ਪੱਕੇ ਘਰ

3) ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਛੱਤਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਜੰਞਘਰ

4) ਸਮੁਦਾਇਕ ਥ ਐਮਬੂਲਸ

5) ਤੂਫ਼ਾਨ ਤ ਬਚਾਅ ਸ਼ਿਹਦ

7:-
1) ਭਾਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਮਾ

2) ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਿਸਆਹੀ ਬਰਫ

3) ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਇੱਟ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ

4) zIro ਿਡਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਤੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ

5) ਖੂਹ ਡੁ ੱ ਬਣਾ



8:-
1)ਪਾਣੀ ਡੂ ੰ ਘਪੇਾਣੀ ਿਵੱਚ ਵਾਸ

2) ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਸਭ ਤ ਵੱਡਾ ਸਮੁ ੰ ਦਰੀਜੀਵ

3) ਤਾਰਾ ਮੱਛੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਕਸਾ

4) ਐਕੁਏਰੀਅਮ ਬਨਸਪਤੀ

5) ਵੇਲ ਧਰਤੀ

9:-
1) ਿਸੰਚਾਈ ਕੰਬਾਈਨ

2) ਵਾਢੀ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ

3) ਖਾਦ ਤੂੜੀ ਤ ਦਾਣੇ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ

4) ਥਰੈਸ਼ਰ ਬਾਥੂ, ਘਾਹ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ

5) ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਿਟਊਬਵੈਲ

ਪਸ਼ਨ ) ਿਤੰਨ ਅੰਕ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ਨ :

1) ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਮਆਂ ਿਵਚ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਿਖਡੌਣੇ ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਸਨ?

ਪੁਰਾਣੇ ਸਮ ਿਵਚ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਿਖਡੌਣੇ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਹੁ ੰ ਦਸੇਨ|
2)ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਨ ਿਲਖੋ|

ਹੜ, ਭੁਝਾਲ, ਸੋਕਾ|



3) ic`qr iv`c ikhVy sMkyq drswey gey hn [

hW jI, Alivdw, hYlo [

4) ieh icMnH kI dsdy hn?

A`pU, Syrw, pMj c`kr aulMipk KyfW dy v`K v`K icMnH hn [

5) ksrq ikauN krnI cwhIdI hY?

mwnisk Aqy SrIrk qOr qy qMdrusq rihx leI [

6)bwG dy srIr dw rMg, CwqI dw rMg Aqy DwrIAW dw rMg

ikhVw huMdw hY?

pIlw BUrw, ic`tw, kwlw

7) ic`qr iv`c idKwey gey pSUAW dy nW ilKo [



AMgorw KrgoS, pSmInw b`krI

8) koeI iqMnH Pu`lW dy nW d`so [

gulwb, gyNdw, cmylI

9) ikhVy Bojn jldI Krwb huMdy hn?

hrIAW sbjIAW, du`D, dùD qoN bxy pdwrQ, imTweIAW,

brỲf

10) ਿਵਟਾਿਮਨ ਿਕੰਨ ਪਕਾ ਰ ਦੇ ਹੁ ੰ ਦੇਹਨ?

ਛੇ, A,B,C,D,E,K

11) ਵਣ- ਮਹਉਤਸਵ ਿਕ ਅਤੇ ਿਕਹੜੇ ਮਹੀਨ ਿਵੱਚ ਮਨਾਇਆ

ਜਦਾ ਹੈ?

ਰੁ ੱ ਖ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂ ਦੰਰਸਾਉਣ ਲਈ, ਜ Un ਿਵੱਚ
12) ic`qr iv`c ivKwey lokW nUM kI kihMdy hn? ieh ik`Qy

rihMdy hn?



AwidvwsI, jMglW iv`c

13) ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਿਕਹੜੇ ਹਨ?

ਕਾਰ, ਬੱਸ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼[

14)ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਿਕੰਨੀ ਪਕਾ ਰ ਦੇ ਹੁ ੰ ਦਹੇਨ ? ਨਾਮ ਿਲਖ[ੋ

ਦੋ ਪਕਾ ਰ : ਨਿਵਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਨਾ -ਨਿਵਆਉਣਯੋਗ

ਸਰੋਤ

15)ਿਚੱਤਰ ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਈਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹ?ੋ



ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਹ ਨਾਲ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਦੀ ਹੈ|

16)ਿਚੱਤਰ ਿਵੱਚ ਕੀ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ?

ਭੁ ੱ ਖਮਰI ਕਾਰਨ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕ [

17) ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਪਕਵਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਿਤੰਨ ਨਾਮ ਿਲਖੋ[

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਤਰ ਆਪ ਦੇਣਗ[ੇ

18)ਿਚੱਤਰ ਿਵਚ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦਾ ਘਰ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹ?ੈ ਇਸ iv`c

ਿਕਹੜੇ ਲੋਕ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ?



ਕਾਰਵ ,ies ਿਵੱਚ ਟ`ਪਰੀਵwਸI ਲੋਕ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ[

19) ਿਚੱਤਰ ਕੀ ਦਰਸਾਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਦਾ ਹੈ?

ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਛੱਤਾ ,ਮੱਖੀਆਂ ਸ਼ਿਹਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਿਦਆਂ ਹਨ [

20) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਿਲਖ?ੋ

ਕੰਬਾਈਨ, ਕਰੰਡੀ , ਖੁਰਪੀ[

21)ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਕੰਿਪਊਟਰ ਨੂ ਿੰਕੱਥੇ ਿਕੱਥੇ ਵਰਿਤਆ ਜਦਾ ਹੈ?

ਅਲਟਰਾ ਸਾਡ , ਐਕਸ ਰੇ , ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਿਵੱਚ [



22)ਿਚੱਤਰ ਿਵਚ ਿਵਖਾਏ ਗਏ ਪੌਿਦਆਂ ਦੇ ਨ ਦੱਸੋ?

ਕਮਲ, ਜਲ-ਕੁ ੰ ਭੀ, ਜਲ-ਿਲਲੀ

23)ਿਚੱਤਰ ਿਵਚ ਿਕਹੜਾ ਪਦੂ ਸ਼ਣ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ? ਇਸ

ਪਦੂ ਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਿਲਖੋ?

ਭੂਮੀ ਪਦੂ ਸ਼ਣ , ਰਸਾਇਿਣਕ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਤ ਵੱਧ ਵਰਤ

ਨਾਲ,ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਫਲਾਉਣ ਨਾਲ

24) ਘਰ ਿਵੱਚ ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੇ ਕੋਈ ਿਤੰਨ ਉਪਯੋਗ ਦੱਸੋ?

ਿਬੱਲ ਭਰਨ ਲਈ, ਘਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ [



ਪਸ਼ਨ 6) ਪੰਜ ਅੰਕ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ਨ :

1)ਪਵਾ ਸੀ ਲੋਕ ਿਕਹਨ ਨੂ ਿੰਕਹਾ ਜਦਾ ਹ?ੈ

ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਤ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਿਵੱਚ ਆਏ ਲੋਕ ਨੂ ਪੰਵਾ ਸੀ ਲੋਕ ਿਕਹਾ

ਜਦਾ ਹੈ |
2)koeI pMj KyfW dy nW d`so?

ividAwrQI Awpxy Awp krygw [

3) ic`qr pihcwxo: -

(bwG)              (cIqw)                 (Syr)

4) ic~qr iv`c kI idKwieAw igAw hY?

spyrw s`p nwl Aqy mdwrI bWdr nwl krq`b ivKw irhw hY [



ies qoN pqw cldw hY ik jwnvr mnùKW leI ruzgwr dw swDn
bxdy hn [

5) jMglW qoN swnUM kI kI imldw hY?

l`kV, gUMd, pSUAW dw cwrw, Sihd, bwlx[

6) Bojn sur`̀iKAq r`Kx dy qrIky d`so?

TMfw r`K ky, aubwl ky, KMf pw ky, nmk pw ky, qyl pw

ky, sukw ky[

7) ਸੰਤੁਿਲਤ ਖੁਰਾਕ ਿਕਸਨੂ ੰਕਿਹੰਦੇ ਹਨ?

ਿਜਸ ਖੁਰਾਕ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਲੋੜਦੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ

ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਉਸ ਨੂ ੰਸੰਤੁਿਲਤ ਖੁਰਾਕ ਿਕਹਾ ਜਦਾ ਹ[ੈ

8) ਪਦੂ ਸ਼ਣ ਿਕੰਨੀ ਪਕਾ ਰ ਦੇ ਹੁ ੰ ਦਹੇਨ? ਨਾਮ ਿਲਖੋ[

ਭੂਮੀ ਪਦੂ ਸ਼ਣ , ਪਾਣੀ ਪਦੂਸ਼ਣ, ਸ਼ੋਰ ਪਦੂ ਸ਼ਣ , ਹਵਾ ਪਦੂ ਸ਼ਣ [

9) ਕੋਈ ਪੰਜ ਫਸਲ ਦੇ ਨਾਮ ਿਲਖ?ੋ

ਕਣਕ,ਮੱਕੀ, ਛੋਲੇ,ਚਾਵਲ,ਬਾਜਰਾ[



10) ਿਚੱਤਰ ਕI ਦਰਸਾਦਾ ਹੈ? ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ
ਿਦਓ[

ਭੋਜਨ ਜਾਲ, ਇੱਕ ਤ ਵੱਧ ਭੋਜਨ ਲੜੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂ ਭੰੋਜਨ ਜਾਲ

ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ[

11) ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਛੱਤੇ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਹੁ ੰ ਦੀਆਹਂਨ?

ਰਾਣੀ ਮੱਖੀ, ਨਰ ਮੱਖੀ, ਕਾਮਾ ਮੱਖੀਆਂ[

12) ਿਸੰਚਾਈ ਦੇ ਆਧੁਿਨਕ ਸਾਧਨ ਿਕਹੜੇ ਹਨ?

ਿਟਊਬਵੈਲ , ਤਲਾਬ, ਨਿਹਰ [



13) ਪਦੂ ਸ਼ਣ ਿਕੰਨੀ ਪਕਾ ਰ ਦੇ ਹੁ ੰ ਦਹੇਨ? ਨਾਮ ਿਲਖੋ[

ਭੂਮੀ ਪਦੂ ਸ਼ਣ , ਪਾਣੀ ਪਦੂ ਸ਼ਣ , ਸ਼ੋਰ ਪਦੂ ਸ਼ਣ , ਹਵਾ ਪਦੂ ਸ਼ਣ [

14) ਕੋਈ ਪੰਜ ਫਸਲ ਦੇ ਨਾਮ ਿਲਖੋ?

ਕਣਕ,ਮੱਕੀ, ਛੋਲੇ,ਚਾਵਲ,ਬਾਜਰਾ[
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