ਪਾਠ : 1

1. ਢੁਕਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰੋ(ਤੈਰਨਾ, ਪਾਣੀ, ਫਸਲ, ਪੋਸ਼ਕ ਤੱ ਤ,
ਤਤਆਰੀ)

(ਉ) ਇੱ ਕ ਤਕਸਮ ਦੇ ਪੌਤਦਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੱ ਡੇ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਉਗਾਉਣ ਨੂੰ
……….ਕਤ ੂੰ ਦੇ ਨ।
(ਅ) ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਤ ਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤ ਲਾ ਕਦਮ ਤਮੱ ਟੀ ਦੀ……. ੈ।
(e) ਖਰਾਬ ਬੀਜ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ …………………… ਸ਼ੁਰ ਕਰ ਤਦੂੰ ਦੇ ਨ।
(ਸ) ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਉੱਤਿਤ ਸਰਜੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਤਮੱ ਟੀ ਤਵੱ ਿ
ਉੱਤਿਤ…………
ਅਤੇ …………….. ੋਣੇ ਜ਼ਰਰੀ ਨ।
2. ਕਾਲਮ ‘ੳ’ ਅਤੇ ਕੱ ਲਮ 'ਅ' ਦੀਆਂ ਵਸਤਆਂ ਦਾ ਤਮਲਾਣ ਕਰੋ।

(1) ਖਰੀਫ ਫ਼ਸਲਾਂ।

(ੳ) ਪਸ਼ਆਂ ਦਾ ਭੋਜਨ

(2) ਰੱ ਬੀ ਫ਼ਸਲਾਂ

(ਅ) ਯਰੀਆ ਤੇ ਸੁਪਰ ਫ਼ਾਸਫ਼ੇਟ

(3) ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ
(4) ਦੇਸੀ ਖਾਦਾਂ

(ੲ) ਪਸ਼ਆਂ ਦਾ ਗੋਬਰ, ਮਤਰ, ਪੌਤਦਆਂ ਦੇ ਫਾਲਤ

ਪਦਾਰਥ

(ਸ) ਕਣਕ, ਛੋਲੇ, ਮਟਰ
( ) ਧਾਨ (ਿਾਵਲ), ਮੱ ਕੀ

3. ਰ ਇੱ ਕ ਦੀਆਂ ਦੋ-ਦੋ ਉਦਾ ਰਨਾਂ ਤਦਓ
(ੳ) ਖਰੀਫ਼ (ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ) ਫ਼ਸਲਾਂ
(ਅ) ਰੱ ਬੀ ( ਾੜੀ ਦੀਆਂ) ਫ਼ਸਲਾਂ
4. ੇਠ ਤਲਤਖਆਂ ਤੇ ਨੋਟ ਤਲਖੋ
(ੳ) ਭਮੀ ਦੀ ਤਤਆਰੀ (ਅ) ਤਬਜਾਈ (ੲ) ਗੋਡੀ
(ਸ) ਗ ਾਈ।
5. ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਰੜੀ ਖਾਦਾਂ ਤਵੱ ਿ ਅੂੰ ਤਰ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਕਰੋ।
6. ਤਸੂੰ ਿਾਈ ਕੀ ੈ? ਤਸੂੰ ਿਾਈ ਦੇ ਦੋ ਅਤਜ ੇ ਢੂੰ ਗਾਂ ਦੀ ਤਵਆਤਖਆ ਕਰੋ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ

ਬੱ ਿਤ ਕਰਦੇ ਨ।

7. ਜੇਕਰ ਕਣਕ ਨੂੰ ਖਰੀਫ਼ (ਸਾਉਣੀ ਦੇ) ਮੌਸਮ ਤਵੱ ਿ ਬੀਤਜਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ੋਵੇਗਾ?
ਵਰਣਨ ਕਰੋ।

8. ਖੇਤਾਂ ਤਵੱ ਿ ਲਗਾਤਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਨਾਲ ਭਮੀ ’ਤੇ ਕੀ ਪਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ੈ?
9. ਨਦੀਨ ਕੀ ਦੇ
ੁੂੰ
ਨ? ਅਸੀਂ ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਵੇਂ ਕੂੰ ਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਾਂ?
ਪਾਠ : 2
1. ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰੋ

(ਉ) ਸਖਮ ਜੀਵ ………. ਦੀ ਸ ਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨ।

(ਅ) ਨੀਲੀ ਰੀ ਕਾਈ …………... ਨੂੰ ਤਸੱ ਧਾ ੀ ਵਾ ਤਵੱ ਿੋਂ ਸਤਥਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ
ਤਮੱ ਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ੈ।

(ੲ) ਅਲਕੋ ਲ ................ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ੈ।
(ਸ) ੈਜ਼ਾ ………..ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੈਲਦਾ ੈ।

2. ੇਠ ਤਲਤਖਆਂ ਤਵੱ ਿੋਂ ਤਕ ੜਾ ਕਥਨ ਸ ੀ ੈ ?
(ੳ) ਖਮੀਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ੇਠ ਤਲਖੀਆਂ ਤਵਿੋਂ ਤਕਸ ਦੀ ਤਤਆਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ੈ।

(1) ਿੀਨੀ (ਖੂੰ ਡ) (ii) ਸ਼ਰਾਬ (iii) ਾਈਡੋਕਲੋ ਤਰਕ ਐਤਸਡ (iv) ਆਕਸੀਜਨ
(ਅ) ੇਠ ਤਲਤਖਆਂ ਤਵੱ ਿੋਂ ਤਕ ੜੀ ਪਰਤੀਜੈਤਵਕ ਦਵਾਈ ?
ੈ

(1) ਸੋਡੀਅਮ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ (ii) ਸਟਰੈਪਟੋਮਾਈਸੀਨ (iii) ਅਲਕੋ ਲ (ਸ਼ਰਾਬ) (iv)
ਖਮੀਰ

(ੲ) ਮਲੇ ਰੀਆ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰੋਟੋਜ਼ੋਆ ਦਾ ਵਾ ਕ ੈ।

(1) ਮਾਦਾ ਐਨਾਫ਼ਲੀਜ ਮੱ ਛਰ (ii) ਕਾਕਰੋਿ (ii) ਘਰੇਲ ਮੱ ਖੀ (iv) ਤਤੱ ਤਲੀ
(ਸ) ਛਤ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਆਮ ਵਾ ਕ ੈ।

(1) ਕੀੜੀ (ii) ਘਰੇਲ ਮੱ ਖੀ (iii) ਪਤੂੰ ਗਾ (iv) ਮੱ ਕੜੀ
( ) ਬਰੈੈੱਡ ਜਾਂ ਇਡਲੀ ਦੇ ਗੁੂੰ ਨ ਕੇ ਰੱ ਖੇ ਆਟੇ ਦੇ ਫੁੱ ਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ।ੈ

(1) ਤਾਪ (ii) ਪੀਸਣ ਕਰਕੇ (iii) ਖਮੀਰ ਸੈੈੱਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ (iv) ਗੁਣ ਕਰਕੇ
(ਕ) ਖੂੰ ਡ ਦੇ ਅਲਕੋ ਲ (ਸ਼ਰਾਬ) ਤਵੱ ਿ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਕਤਰਆ ਨੂੰ ਕਤ ੂੰ ਦੇ ਨ।

(i) ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਦਾ ਸਤਥਰੀਕਰਨ (ii) ਉੱਲੀ ਦਾ ਉੱਗਣਾ (ii) ਖਮੀਰਨ ਤਕਤਰਆ (iv)
ਲਾਗ ਦਾ ੋਣਾ

3. ਕਾਲਮ (ਉ) ਤਵਿਲੇ ਜੀਵ ਅਤੇ ਕਾਲਮ (ਅ) ਤਵਿਲੀ ਤਕਤਰਆ ਦਾ ਸ ੀ ਤਮਲਾਨ
ਕਰੋ।
(ਉ)

(ਅ)

(1) ਜੀਵਾਣ

(ਉ) ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਸਤਥਰੀਕਰਨ

(2) ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ

(ਅ) ਦ ੀਂ ਦਾ ਜੂੰ ਮਣਾ

(4) ਖਮੀਰ

(ਸ) ਮਲੇ ਰੀਆ ਫੈਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ

(3) ਲੈ ਕਟੋਬੈਸੀਲਸ
(5) ਪਰੋਟੋਜ਼ੋਆ
(6) ਤਵਸ਼ਾਣ

(ੲ) ਬਰੈੈੱਡ ਬਣਾਉਣਾ

( ) ੈਜਾ ਫੈਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ

(ਕ) ਏਡਜ਼ ਫੈਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ
(ਖ)ਪਰਤੀ ਤਪੂੰ ਡ ਬਣਾਉਣਾ

ਪਾਠ:3
1. ਕੁਝ ਰੇਸ਼ੇ ਸੂੰ ਸ਼ਤਲਸ਼ਤ ਰੇਸ਼ੇ ਤਕਉਂ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨ ?
2. ੇਠ ਤਲਤਖਆਂ ਤਵੱ ਿੋਂ ਤਕ ੜਾ ਕਥਨ ਸ ੀ ੈ।

ਰੇਯਾਨ ਇੱ ਕ ਸੂੰ ਸ਼ਤਲਸ਼ਤ ਰੇਸ਼ਾ ਨ ੀਂ ੈ, ਤਕਉਂਤਕ :
(ੳ) ਇਸ ਦਾ ਰਪ ਰੇਸ਼ਮ ਵਰਗਾ ਦਾ
ੁੂੰ
ੈ।

(ਅ) ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਪਲਪ ਤੋਂ ਤਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ੈ।

(ੲ) ਇਸ ਦੇ ਰੋਤਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਤਕਰਤਕ ਰੇਤਸ਼ਆਂ ਵਾਂਗ ਬੁਤਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ੈ।
3. ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ

(ਉ) ਸੂੰ ਸ਼ਤਲਸ਼ਤ ਰੇਸ਼ੇ …………. ਅਤੇ …………...ਰੇਸ਼ੇ ਵੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨ।
(ਅ) ਸੂੰ ਸ਼ਤਲਸ਼ਤ ਰੇਸ਼ੇ ਕੱ ਿੇ ਮਾਲ ਤੋਂ ਸੂੰ ਸ਼ਲੇ ਤਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨ, ਜੋ ………..

ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨ।

(ੲ) ਸੂੰ ਸ਼ਤਲਸ਼ਤ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਪਲਾਸਤਟਕ ਵੀ ਇੱ ਕ ....... . . . . . ।ੈ
4. ਨਾਈਲਾਂਨ ਰੇਸ਼ਮ ਤੋਂ ਤਨਰਤਮਤ ਦੋ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱ ਸੋ ਜੋ ਨਾਈਲਾਂਨ ਰੇਸ਼ੇ ਦੀ
ਮਜ਼ਬਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ੋਣ।
5. ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੂੰ ਡਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਲਾਸਤਟਕ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ
ਤਤੂੰ ਨ ਪਰਮੁੱਖ ਲਾਭ ਦੱ ਸੇ।

6. ਥਰਮੋਪਲਾਸਤਟਕ ਅਤੇ ਥਰਮੋਸੈਤਟੂੰ ਗ ਪਲਾਸਤਟਕ ਤਵੱ ਿ ਅੂੰ ਤਰ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਕਰੋ।

7. ਸਮਝਾਓ, ਥਰਮੋਸੈਤਟੂੰ ਗ ਪਲਾਸਤਟਕ ਤੋਂ ੇਠ ਤਲਖੇ ਤਕਉਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨ (ਉ) ਪਤੀਲੇ ਦਾ ੱ ਥਾ

(ਅ) ਤਬਜਲੀ ਦੇ ਪਲੱਗ / ਸਤਵੱ ਿ / ਪਲੱਗ ਬੋਰਡ।
8. ੇਠ ਤਲਖੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ “ਦੁਬਾਰਾ ਿੱ ਕਤਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ੈ’’ ਅਤੇ ‘ਦੁਬਾਰਾ
ਿੱ ਕਤਰਤ ਨ ੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨ ਤਵੱ ਿ ਵਰਗੀਤਕਰਤ ਕਰੋ –

ਟੈਲੀਫੋਨ ਯੂੰ ਤਰ, ਪਲਾਸਤਟਕ ਤਖਡੌਣੇ, ਕੁੱ ਕਰ ਦੇ ੱ ਥੇ, ਸਮਾਨ ਤਲਆਉਣ ਵਾਲੇ ਥੈਲੇ,

ਬਾਲ ਪੁਆਇੂੰ ਟ ਪੈਂਨ, ਪਲਾਸਤਟਕ ਦੀਆਂ ਕੌ ਲੀਆਂ, ਤਬਜਲੀ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਪਲਾਸਤਟਕ ਕਵਰ,
ਪਲਾਸਤਟਕ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਤਬਜਲੀ ਦੇ ਸਤਵੱ ਿ

9. ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਿਾ ਦਾ
ੁੂੰ
ੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਤੀ ਕਮੀਜ਼ਾਂ

ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਿਾ ੀਦੀਆਂ ਨ ਜਾਂ ਸੂੰ ਸ਼ਤਲਸ਼ਤ? ਕਾਰਣ ਸਤ ਤ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਸਲਾ ਤਦਓ।
10. ਉਦਾ ਰਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਰਤਸ਼ਤ ਕਰੋ ਤਕ ਪਲਾਸਤਟਕ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅਣ-ਖੋਰ ੈ।
11. ਕੀ ਦੂੰ ਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁਰਸ਼ ਦੇ ਵਾਲ (ਤਬਸਟਲ) ਅਤੇ ੱ ਥਾ ਇੱ ਕ ੀ
ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਬਣਨੇ ਿਾ ੀਦੇ ਨ ? ਆਪਣਾ ਉੱਤਰ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਕਰੋ।

12. ਤਜੱ ਥੋਂ ਤੱ ਕ ਸੂੰ ਭਵ ੋ ਸਕੇ ਪਲਾਸਤਟਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਿੋ, ਇਸ ਕਥਨ ਤੇ ਸਲਾ
ਤਦਓ।
13. ਕਾਲਮ (ਉ) ਦੇ ਪਦਾਂ ਦਾ ਕਾਲਮ (ਅ) ਤਵੱ ਿ ਤਦੱ ਤੇ ਗਏ ਵਾਕ ਖੂੰ ਡਾਂ ਨਾਲ ਸ ੀ
ਤਮਲਾਨ ਕਰੋ।
ਕਾਲਮ (ਉ)

ਕਾਲਮ (ਅ)

(1) ਪਾਲੀਐਸਟਰ

(ਉ) ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਪਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਤਆਰ ਕੀਤਾ

(2) ਟੈਫਲਾਨ

(ਅ) ਪੈਰਾਸ਼ਟ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਾਬਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਤਆ ਜਾਂਦਾ

(3) ਯਾਨ

(ੲ) ਨਾ ਤਿਪਕਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ

(4) ਨਾਈਲਾਂਨ

ਜਾਂਦਾ ੈ।
ੈ।

ਤਨਰਮਾਣ ਤਵੱ ਿ ਵਰਤਤਆ ਜਾਂਦਾ ੈ।

(ਸ) ਕੱ ਪੜੇ ਤਵੱ ਿ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੱ ਟ ਨ ੀਂ ਪੈਂਦ।ੇ

ਪਾਠ:4
ੇਠ ਤਲਤਖਆਂ ਤਵੱ ਿੋਂ ਤਕਸ ਨੂੰ ਕੁੱ ਟ ਕੇ ਿਾਦਰਾਂ ਤਵਿ ਪਤਰਵਰਤਤਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ੈ ?

(ਉ) ਤਜ਼ੂੰ ਕ (ਅ) ਫਾਸਫੋਰਸ (ੲ) ਸਲਫਰ (ਸ) ਆਕਸੀਜਨ
2. ੇਨ ਤਲਤਖਆਂ ਤਵੱ ਿੋਂ ਤਕ ੜਾ ਕਥਨ ਸ ੀ ੈ ?
(ੳ) ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਤਖਿੀਣਯੋਗ ਦੀਆਂ
ੁੂੰ
ਨ।

(ਅ) ਸਾਰੀਆਂ ਅਧਾਤਾਂ ਤਖਿੀਣਯੋਗ ਦੀਆਂ
ੁੂੰ
ਨ।
(ੲ) ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਤਾਂ ਤਖਿੀਣਯੋਗ ਦੀਆਂ
ੁੂੰ
ਨ।
(ਸ) ਕੁਝ ਅਧਾਤਾਂ ਤਖਿੀਣਯੋਗ ਦੀਆਂ
ੁੂੰ
ਨ।
3. ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ

(ਉ) ਫ਼ਾਸਫ਼ੋਰਸ ਬ ੁਤ …………. ਅਧਾਤ ੈ।
(ਅ) ਧਾਤਾਂ ਤਾਪ ਅਤੇ ……….ਦੀਆਂ ………….. ਦੀਆਂ
ੁੂੰ
ਨ।
(ੲ) ਆਇਰਨ, ਕਾਪਰ ਨਾਲੋਂ …………...ਤਕਤਰਆਸ਼ੀਲ ੈ।
(ਸ) ਧਾਤਾਂ, ਤੇਜ਼ਾਬਾਂ ਨਾਲ ਪਰਤੀਤਕਤਰਆ ਕਰਕੇ …………. ਗੈਸ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨ।

ੇਠ ਤਲਖੇ ਕਥਨ ਠੀਕ ਨ ਜਾਂ ਗਲਤ ।
(ੳ) ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਾਤਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬਾਂ ਨਾਲ ਤਕਤਰਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨ।

(ਅ) ਸੋਡੀਅਮ ਬ ੁਤ ਤਕਤਰਆਸ਼ੀਲ ਧਾਤ ੈ।
(ੲ) ਕਾਪਰ, ਤਜ਼ੂੰ ਕ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਘੋਲ ਤਵੱ ਿੋਂ ਤਜ਼ੂੰ ਕ ਤਵਸਥਾਤਪਤ ਕਰਦਾ ।ੈ
(ਸ) ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਤਖੱ ਿ ਕੇ ਤਾਰਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨ। |
4. ੇਠਾਂ ਤਦੱ ਤੀ ਸਾਰਣੀ ਤਵੱ ਿ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਿੀ ਤਦੱ ਤੀ ਗਈ ।ੈ ਇਨਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ
ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਾਤਾਂ ਤਵੱ ਿ ਅੂੰ ਤਰ ਕਰੋ
ਗੁਣ

ਧਾਤ

ਅਧਾਤ

ਤਦੱ ਖ

ਕਠੋਰਤਾ

ਤਖਿੀਣਸ਼ੀਲਤਾ

ਕੁਟੀਣਸ਼ੀਲਤਾ

ਤਾਪ ਦੀ ਿਾਲਕ

ਤਬਜਲਈ ਿਾਲਕ

5. ੇਠਾਂ ਤਦੱ ਤੀ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਕਾਲਮ I ਤਵੱ ਿ ਕੁਝ ਪਦਾਰਥ ਤਦੱ ਤੇ ਗਏ ਨ। ਕਾਂਲਮ 1
ਤਵੱ ਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਉਪਯੋਗ ਤਦੱ ਤੇ ਗਏ ਨ। ਕਾਲਮ 1 ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਲਮ II
ਨਾਲ ਸ ੀ ਤਮਲਾਣ ਕਰੋ
ਕਾਲਮ ।
(1) ਗੋਲਡ (2) ਆਇਰਨ (3) ਐਲਮੀਤਨਅਮ (4) ਕਾਰਬਨ (5) ਕਾਂਪਰ (6)
ਮਰਕਰੀ

ਕਾਲਮ ॥
(ਉ) ਥਰਮਾਮੀਟਰ (ਅ) ਤਬਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ (ੲ) ਭੋਜਨ ਸਮੱ ਗਰੀ ਲਪੇਟ (ਸ)
ਗਤ ਣੇ ( ) ਮਸ਼ੀਨਾ (ਕ

ਬਾਲਣ
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1. ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਅਤੇ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀ ਬਾਲਣ ਦੇ ਰਪ ਤਵੱ ਿ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ
ਨ?
2. ਪੈਟੋਲੀਅਮ ਦੀ ਤਕ ੜੀ ਉਪਜ ਸੜਕ ਤਨਰਮਾਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਤਵੱ ਿ ਤਲਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ
ੈ।
3. ਵਰਨਣ ਕਰੋ, ਤਮਤ ਬਨਸਪਤੀ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਤਕਸ ਤਰਹਾਂ ਬਣਦਾ ੈ ? ਇ ਪਰਕਰਮ ਕੀ
ਅਖਵਾਉਂਦਾ ੈ

4. ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰੋ
(ਉ) ..................... ਅਤੇ ................... ਫਾਂਤਸਲ ਬਾਲਣ ਨ।
(ਅ) ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਘਟਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱ ਖ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਕਰਮ
(ੲ) ਵਾ ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਪਰਦਸ਼ਣ ਬਾਲਣ …….. ੈ
5. ੇਠ ਤਲਖੇ ਕਥਨ ਠੀਕ (T) ਨ ਜਾਂ ਗਲਤ (F)।
(ੳ) ਫਾਂਤਸਲ ਬਾਲਣ ਪਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਤਵੱ ਿ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨ।
(ਅ) ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਵਧੇਰੇ ਪਰਦਸ਼ਕ ਬਾਲਣ ੈ।
(ੲ) ਕੋਕ, ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਲਗਪਗ ਸ਼ੁੱ ਧ ਰਪ ੈ।

(ਸ) ਕੋਲਤਾਰ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਤਮਸ਼ਰਣ ।ੈ

( ) ਤਮੱ ਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਇੱ ਕ ਫਾਂਤਸਲ ਬਾਲਣ ਨ ੀਂ ੈ।

6. ਸਮਝਾਓ, ਫਾਂਤਸਲ ਬਾਲਣ ਖਤਮ ੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਾਤਕਰਤਕ ਸਾਧਨ ਤਕਉਂ ਨ ?
7. ਕੋਕ ਦੇ ਗੁਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰੋ।

8. ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤਨਰਮਾਣ ਦੇ ਪਰਕਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ।
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1 ਜਾਲਣ ਦੀਆਂ ਪਤਰਸਤਥਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿੀ ਬਣਾਓ।
2. ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰੋ

(ੳ) ਲੱਕੜੀ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਬਲਣ ਨਾਲ ਵਾ ਦਾ …….. ਦਾ
ੁੂੰ
ੈ
(ਅ) ਘਰਾਂ ਤਵੱ ਿ ਕੂੰ ਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱ ਕ ਦਰਵ ਬਾਲਣ …….. ੈ।
(ੲ) ਬਲਣਾ ਸ਼ੁਰ ੋਣ ਤੋਂ ਪਤ ਲਾਂ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ …………. ਤਕ ਗਰਮ ਕਰਨਾ
ਜ਼ਰਰੀ ੈ।

(ਸ) ਤੇਲ ਦੀ ਅੱ ਗ ਨੂੰ ……….ਦੁਆਰਾ ਕਾਬ ਨ ੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
3.ਸਮਝਾਉਂ ਤਕ ਮੋਟਰ ਵਾ ਨਾਂ ਤਵੱ ਿ ਸੀ. ਐਨ. ਜੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ਤ ਰਾਂ ਦਾ
ਪਰਦਸ਼ਣ ਤਕਵੇਂ ਘੱ ਟ ੋਇਆ ।ੈ

4 ਬਾਲਣ ਦੇ ਰਪ ਤਵੱ ਿ ਐਲ ਪੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ।
5. ਕਾਰਣ ਦੱ ਸੇ
(ੳ) ਤਬਜਲਈ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਤਧਤ ਅੱ ਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਨ ੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

(ਅ) ਐਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਲੱਕੜੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਘਰੇਲ ਬਾਲਣ ੈ।

(ੲ) ਕਾਗਜ਼ ਆਪ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱ ਗ ਫੜ ਲੈਂ ਦਾ ੈ ਜਦ ਤਕ ਐਲਮੀਤਨਅਮ ਦੇ ਪਾਈਪ
ਦੇ ਿੌ ਾਂ ਪਾਤਸਆਂ ਉੱਤੇ ਲਪੇਤਟਆ ਤਗਆ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁੱ ਕੜਾ ਅੱ ਗ ਨ ੀਂ ਫੜਦਾ।

6. ਮੋਮਬੱ ਤੀ ਦੀ ਲਾਟ ਦਾ ਲੇ ਬਲਡ ਤਿੱ ਤਰ ਬਣਾਓ।
7. ਬਾਲਣ ਦੇ ਕੈਲੋਰੀ ਮੁੱ ਲ ਨੂੰ ਤਕਸ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਪਰਦਰਤਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ੈ।
8. ਸਮਝਾਓ ਤਕ CO², ਤਕਸ ਤਰਹਾਂ ਅੱ ਗ ਨੂੰ ਕਾਬ ਕਰਦੀ ੈ।
9. ਰੇ ਪੱ ਤਤਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਤਕਲ ਦਾ
ੁੂੰ
,ੈ ਪਰੂੰ ਤ ਸੁੱ ਕੇ ਪੱ ਤਤਆਂ ਤਵੱ ਿ

ਅੱ ਗ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ

ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ੈ, ਸਮਝਾਓ।
10. ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਿਾਂਦੀ ਨੂੰ ਤਪਘਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਤਨਆਰਾ ਲਾਟ ਦੇ ਤਕਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਦਾ ੈ ਅਤੇ ਤਕਉਂ ?

11. ਇੱ ਕ ਪਰਯੋਗ ਤਵੱ ਿ 4.5 kg ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਪਰਨ ਰਪ ਤਵੱ ਿ ਜਲਾਇਆ ਤਗਆ। ਪੈਦਾ
ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਾਪ 180,000 kJ ਸੀ। ਬਾਲਣ ਦਾ ਕੈਲੋਰੀ ਮੁੱ ਲ ਪਤਾ ਕਰੋ।

12. ਕੀ ਜੂੰ ਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਤਕਤਰਆ ਨੂੰ ਜਾਲਣ ਤਕ ਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ੈ ? ਤਵਸਥਾਰ ਸਤ ਤ
ਸਮਝਾਓ।
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1. ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰੋ -

(ੳ) ਉ ਖੇਤਰ ਤਜੱ ਥੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਵਾਸ ਤਵੱ ਿ ਸੁਰੱਤਖਅਤ
ਰੱ ਤਖਆ ਜਾਂਦਾ ੈ ਨੂੰ ……….ਕਤ ੂੰ ਦੇ ਨ।

(ਅ) ਉ ਪਰਜਾਤੀਆਂ ਜੋ ਤਕਸੇ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਤਵੱ ਿ ੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨ,
ਨੂੰ ………….ਕਤ ੂੰ ਦੇ ਨ।

(ੲ) ਪਰਵਾਸੀ ਪੂੰ ਛੀ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ………..

ਤਵੱ ਿ ਪਤਰਵਰਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਰ-ਦੁਰੇਡੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵੱ ਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨ।
2. . ੇਠ ਤਲਤਖਆਂ ਤਵੱ ਿ ਅੂੰ ਤਰ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਕਰੋ।

(ਉ) ਜੂੰ ਗਲੀ ਜੀਵ ਰੱ ਖਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਮੂੰ ਡਲ ਰੀਜ਼ਰਵ
(ਅ) ਤਿੜੀਆਘਰ ਅਤੇ ਜੂੰ ਗਲੀ-ਜੀਵਨ ਰੱ ਖਾਂ

(ੲ) ਸੂੰ ਕਟਕਾਲੀਨ ਪਰਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਅਲੋ ਪ ੋ ਿੁੱ ਕੀਆਂ ਪਰਜਾਤੀਆਂ

(ਸ) ਪੌਦਾ ਜਗਤ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜਗਤ (ਬਨਸਪਤੀ ਜਗਤ ਅਤੇ ਜੂੰ ਤ ਜਗਤ)
3. ਜੂੰ ਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਾਰਣ ੇਠ ਤਲਤਖਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ੈ ਤਵਿਾਰ ਿਰਿਾ
ਕਰੋ।

(ਉ) ਜੂੰ ਗਲੀ ਜੀਵਨ (ਅ) ਵਾਤਾਵਰਣ (ੲ) ਪੇਂਡ ਖੇਤਰ (ਸ) ਸ਼ਤ ਰਾਂ (ਸ਼ਤ ਰੀ ਖੇਤਰ)
( ) ਤਪਰਥਵੀ

(ਕ) ਅਗਲੀ ਪੀੜਹੀ
4. ਕੀ ੋਵੇਗਾ ਜੇ (ਉ) ਅਸੀਂ ਦਰੱ ਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਦੇ ਰ ੇ।
(ਅ) ਤਕਸੇ ਜੂੰ ਤ ਦਾ ਆਵਾਸ ਤਨਵਾਸ ਸਥਾਨ) ਨਸ਼ਟ ੋ ਜਾਵੇ।
(ੲ) ਤਮੱ ਟੀ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਨੂੰਗੀ ੋ ਜਾਵੇ।
5. ਸੂੰ ਖੇਪ ਤਵੱ ਿ ਉੱਤਰ ਤਲਖੋ (ਉ) ਸਾਨੂੰ ਜੀਵ-ਤਵਤਭੂੰ ਨਤਾ ਦਾ ਸੁਰੱਤਖਅਣ ਤਕਉਂ ਕਰਨਾ ਿਾ ੀਦਾ ?
ੈ

(ਅ) ਸੁਰੱਤਖਅਤ ਕੀਤੇ ਜੂੰ ਗਲ ਵੀ ਜੂੰ ਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸੁਰੱਤਖਅਤ ਨ ੀਂ ਨ।
ਤਕਉਂ?
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ੇਠ ਤਲਖੇ ਕਥਨ ਠੀਕ (T) ਨ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ (F)।
(ਓ) ਇੱ ਕ ਸੈੈੱਲੀ ਜੀਵਾਂ ਤਵੱ ਿ ਇੱ ਕ ੀ ਸੈੈੱਲ ਦਾ
ੁੂੰ
।ੈ
(ਅ) ਪੇਸ਼ੀ ਸੈੈੱਲਾਂ ਤਵੱ ਿ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੀਆਂ
ੁੂੰ
ਨ।
(ੲ) ਤਕਸੇ ਜੀਵ ਦੀ ਮੁੱ ਢਲੀ ਸੂੰ ਰਿਨਾ ਅੂੰ ਗ ੈ।
(ਸ) ਅਮੀਬਾ ਦੀ ਆਤਕਰਤੀ ਅਤਨਯਤਮਤ ਦੀ
ੁੂੰ
ੈ।
2.ਮਨੁੱਖੀ ਨਾੜੀ ਸੈੈੱਲ ਦਾ ਤਿੱ ਤਰ ਬਣਾਉ। ਨਾੜੀ ਸੈੈੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕੂੰ ਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ੈ?
3. ੇਠ ਤਲਤਖਆਂ ਤੋਂ ਸੂੰ ਖੇਪ ਨੋਟ ਤਲਖੋ (ੳ) ਸੈੈੱਲ ਦਰਵ (ਸੈੈੱਲ ਪਦਾਰਥ)
(ਅ) ਸੈੈੱਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰਕ
4. ਸੈੈੱਲ ਦੇ ਤਕ ੜੇ ਭਾਗ ਤਵੱ ਿ ਸੈੈੱਲ ਅੂੰ ਗ (ਤਨੈੱਕੜੇ ਅੂੰ ਗ) ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨ?
5.ਪੌਦਾ ਸੈੈੱਲ ਅਤੇ ਜੂੰ ਤ ਸੈੈੱਲ ਦੇ ਰੇਖਾ ਤਿੱ ਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨਹਾਂ ਤਵੱ ਿ ਤਤੂੰ ਨ ਅੂੰ ਤਰ ਤਲਖੋ ॥

6. ਯਕੋਰੀਓਟਸ ਅਤੇ ਪਰੋਕੇਰੀਓਟਸ ਤਵੱ ਿ ਅੂੰ ਤਰ ਤਲਖੋ।
7. ਸੈੈੱਲ ਤਵੱ ਿ ਸ਼ਰੋਮੋਸੋਮ (ਗੁਣਸਤਰ) ਤਕੱ ਥੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨ? ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਕੂੰ ਮ ਤਲਖੋ।
8. ‘ਸਜੀਵਾਂ ਤਵੱ ਿ ਸੈਂਲ ਇੱ ਕ ਮੁੱ ਢਲੀ ਰਿਨਾਤਮਕ ਇਕਾਈ ੈ ਸਮਝਾਉ।
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1. ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਜਣਨ ਤਕਉਂ ਮ ਤਵਪਰਨ ੈ ?
2. ਮਨੁੱਖ ਤਵੱ ਿ ਤਨਸੇੇ਼ਿਨ ਪਰਤਕਤਰਆਂ ਸਮਝਾਓ।
3. ੇਠ ਤਲਤਖਆਂ ਤਵਿੋਂ ਤਕ ੜਾ ਕਥਨ ਸ ੀ ੈ-(ਉ) ਅੂੰ ਦਰਨੀ ਤਨਸੇਿਨ ਦਾ
ੁੂੰ
ੈ -(1)ਮਾਦਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ

(2) ਮਾਦਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾ ਰ
(3) ਨਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅੂੰ ਦਰ

(4) ਨਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾ ਰ
(ਅ) ਇੱ ਕ ਟੈਡਪੋਲ ( ਡੱ ਡ ਦਾ ਲਾਰਵਾ) ਤਜਸ ਪਰਤਕਤਰਆ ਦੁਆਰਾ ਪਰੋੜ ਤਵੱ ਿ ਤਵਕਤਸਤ
ਦਾ
ੁੂੰ
ੈਉ

(1) ਤਨਸ਼ਿਨ

ੈ

(2) ਕਾਇਆ ਪਤਰਵਰਤਨ

(3) ਠਤ ਰਨਾ
(4) ਬਤਡੂੰ ਗ

(ੲ) ਇੱ ਕ ਯੁਗਮਜ ਤਵੱ ਿ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਤਖਆ ਦੀ
ੁੂੰ
ੈ।

(1) ਕੋਈ ਨ ੀਂ
(2) ਇੱ ਕ
(3) ਦੋ

(4) ਿਾਰ

4. ੇਠਾਂ ਤਲਖੇ ਕਥਨ ਠੀਕ (T) ਨ ਜਾਂ ਗਲਤ (F)

(ਉ) ਅੂੰ ਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੂੰ ਤ ਤਵਕਤਸਤ ਬੱ ਿੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤਦੂੰ ਦੇ ਨ।
(ਅ) ਰੇਕ ਸ਼ੁਕਰਾਣ ਤਵੱ ਿ ਇਕੱ ਲਾ ਸੈੈੱਲ ਦਾ
ੁੂੰ
ੈ।
(ੲ) ਡੱ ਡ ਤਵੱ ਿ ਬਾ ਰੀ ਤਨਸ਼ੇਿਨ ਦਾ
ੁੂੰ
ੈ।

(ਸ) ਉ ਸੈੈੱਲ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਤਵੱ ਿ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਰੂੰ ਭ ਕਰਦਾ ,ੈ ਯੁਗਮਕ ਕ ਾਉਂਦਾ
ੈ।

( ) ਤਨਸ਼ੇਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਦੱ ਤਾ ਤਗਆ ਅੂੰ ਡਾ ਇੱ ਕ ਇਕੱ ਲਾ ਸੈੈੱਲ ।ੈ (ਕ) ਅਮੀਬਾ
ਬਤਡੂੰ ਗ ਦੁਆਰਾ ਪਰਣਨ ਕਰਦਾ ।ੈ

(ਖ) ਅਤਲੂੰਗੀ ਪਰਜਣਨ ਤਵੱ ਿ ਵੀ ਤਨਸ਼ੇਿਨ ਤਕਤਰਆ ਜ਼ਰਰੀ ।ੈ (ਗ) ਦੋ-ਖੂੰ ਡਨ ਅਤਲੂੰਗੀ

ਪਰਜਣਨ ਦੀ ਇੱ ਕ ਤਵਧੀ ੈ ।

(ਘ) ਤਨਸ਼ੇਿਨ ਤਕਤਰਆ ਦੇ ਤਸੱ ਟੇ ਵਜੋਂ ਯੁਗਮਜ ਬਣਦਾ ੈ।
(ਿ) ਭਰਣ ਕੇਵਲ ਇੱ ਕ ਸੈੈੱਲ ਦਾ ਬਤਣਆ ਦਾ
ੁੂੰ
ੈ।
5. ਯੁਗਮ ਅਤੇ ਗਰਭ ਤਵੱ ਿ ਦੋ ਅੂੰ ਤਰ ਦੱ ਸੋ।
6. ਅਤਲੂੰਗੀ ਪਰਜਣਨ ਦੀ ਪਤਰਭਾਸ਼ਾ ਤਲਖੋ। ਜੂੰ ਤਆਂ ਤਵੱ ਿ ਅਤਲੂੰਗੀ ਪਰਜਣਨ ਦੀਆਂ ਦੋ
ਤਵਧੀਆਂ ਦਾ

ਵਰਣਨ ਕਰੋ।
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1. ਸਰੀਰ ਤਵੱ ਿ ੋਣ ਵਾਲੇ ਪਤਰਵਰਤਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰ ਅੂੰ ਤਰ-ਤਰਸਾਵੀ ਗਰੂੰ ਥੀਆਂ
ਦੁਆਰਾ ਤਰਸੇ ਗਏ

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ੈ ?
2. ਤਕਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪਤਰਭਾਸ਼ਾ ਤਲਖੋ।
3. ਮਾਤਸਕ ਿੱ ਕਰ ਕੀ ੈ ? ਵਰਣਨ ਕਰੋ।
4.ਪਰੜ ਅਵਸਥਾ ਸਮੇਂ ੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰਕ ਪਤਰਵਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸਿੀ ਬਣਾਓ।
5. ਦੋ ਕਾਲਮਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱ ਕ ਸਾਰਣੀ ਬਣਾਓ ਤਜਸ ਤਵੱ ਿ ਅੂੰ ਤਰ-ਤਰਸਾਵੀ ਗਰੂੰ ਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ
ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਰਸੇ (ਛੱ ਡੇ) ਾਰਮੋਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ੋਣ।
6. ਤਲੂੰਗੀ ਾਰਮੋਨ ਕੀ ਨ ? ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਤਕਉਂ ਕੀਤਾ ਤਗਆ ?

ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਕੂੰ ਮ ਦੱ ਸੋ।

7. ੇਠ ਤਲਤਖਆਂ ਤਵੱ ਿੋਂ ਤਕ ੜਾ ਕਥਨ ਸ ੀ ੈ -

(ੳ) ਤਕਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਿੇਤ ਰਤ ਣਾ ਿਾ ੀਦਾ ੈ ਤਕ ਉ ਕੀ ਖਾ ਰ ੇ ਨ, ਤਕਉਂਤਕ (i) ਉਤਿਤ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੇ ਤਦਮਾਗ ਦਾ ਤਵਕਾਸ ਦਾ
ੁੂੰ
ੈ।

(ii) ਸਰੀਰ ਤਵੱ ਿ ਤੀਬਰ ਗਤੀ ਨਾਲ ੋਣ ਵਾਲੀ ਤਵਧੀ ਦੇ ਲਈ ਉਤਿੱ ਤ ਭੋਜਨ ਦੀ

ਜ਼ਰਰਤ ਦੀ
ੁੂੰ
ੈ।

(iii) ਤਕਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਰ ਸਮੇਂ ਭੁੱ ਖ ਲੱਗਦੀ ਰਤ ੂੰ ਦੀ ੈ।

(iv) ਤਕਸ਼ੋਰਾਂ ਤਵੱ ਿ ਸੁਆਦ ਗਰੂੰ ਥੀਆਂ ਤਵਕਤਸਤ ੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨ।
(ਅ) ਇਸਤਰੀਆਂ ਤਵੱ ਿ ਪਰਜਣਨ ਉਮਰ ਦਾ ਅਰੂੰ ਭ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ
ੁੂੰ
ੈ ਜਦੋਂ ਉਨਹਾਂ ਤਵੱ ਿ (i) ਮਾਤਸਕ ਿੱ ਕਰ ਸ਼ੁਰ ਦਾ
ੁੂੰ
।ੈ

(ii) ਛਾਤੀਆਂ ਤਵਕਤਸਤ ੋਣਾ ਸ਼ੁਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨ।
(iii) ਸਰੀਰਕ ਭਾਰ ਤਵੱ ਿ ਤਵਧੀ ੋਣ ਲੱਗਦੀ ੈ।
(iv) ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੂੰਬਾਈ ਵੱ ਧਦੀ ।ੈ

(ੲ) ੇਠ ਤਲਤਖਆਂ ਤਵੱ ਿੋਂ ਤਕ ੜਾ ਭੋਜਨ ਤਕਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਿੱ ਤ ੈ ?
(i) ਤਿਪਸ, ਨਡਲਜ਼, ਕੋਕ

(ii) ਰੋਟੀ, ਦਾਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ

(iii) ਿਾਵਲ, ਨਡਲਜ਼, ਬਰਗਰ

(iv) ਸ਼ਾਕਾ ਾਰੀ ਤਟੱ ਕੀ, ਤਿਪਸ ਅਤੇ ਲੈ ਮਨ
8. ੇਠ ਤਲਤਖਆਂ ਤੇ ਨੋਟ ਤਲਖੋ (ਉ) ਐਡਮਜ਼ ਐਪਲ (ਕੂੰ ਠ ਪਟਾਰੀ) (ਅ) ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਤਲੂੰਗੀ ਲੱਛਣ
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1. ਧੱ ਕੇ ਜਾਂ ਤਖਿਾਅ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਸਤੁਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤਵੱ ਿ ਪਤਰਵਰਤਨ
ਦੀਆਂ ਦੋ-ਦੋ ਉਦਾ ਰਣਾਂ ਤਦਓ।

2. ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰੋ -

(ੳ) ਖ ਤਵੱ ਿੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱ ਢਣ ਸਮੇਂ ਰੱ ਸੀ ਨੂੰ ………….ਪੈਂਦਾ ।ੈ
(ਅ) ਇਕ ਿਾਰਤਜਤ ਵਸਤ ਅਣਿਾਰਤਜਤ ਵਸਤ ਨੂੰ …………………. ਕਰਦੀ ੈ।

(ੲ) ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ………..ਪੈਂਦਾ ੈ॥

(ਸ) ਤਕਸੇ ਿੁੂੰ ਬਕ ਦਾ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਦਜੇ ਿੁੂੰ ਬਕ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਨੂੰ ……ਕਰਦਾ ੈ।

3. ਇੱ ਕ ਤੀਰ-ਅੂੰ ਦਾਜ਼ ਟੀਿੇ ਵੱ ਲ ਤਨਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੀ ੋਈ ਆਪਣੀ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਤਖੱ ਿਦੀ ।ੈ
ਤਫਰ ਉ ਤੀਰ ਨੂੰ ਛੱ ਡਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚੇ ਵੱ ਲ ਵਧਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਚਨਾ ਦੇ

ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੇਠ ਜਲਖੇ ਕਥਨਾਂ ਜਵੱ ਚ ਜਦੱ ਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ
(ਉ) ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਤਖੱ ਿਣ ਦੇ ਲਈ ਤੀਰ-ਅੂੰ ਦਾਜ਼ ਇੱ ਕ ਬਲ ਲਾਉਂਦਾ ੈ ਤਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਇਸਦਾ………………ਤਵੱ ਿ ਪਤਰਵਰਤਨ ੁੂੰ ਦਾ ।ੈ

(ਅ) ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਤਖੱ ਿਣ ਦੇ ਲਈ ਤੀਰ-ਅੂੰ ਦਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਲਾਇਆ ਤਗਆ ਬਲ……….
ਬਲ ਦੀ ਉਦਾ ਰਣ ੈ।

(ੲ) ਤੀਰ ਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤਵੱ ਿ ਪਤਰਵਰਤਨ ਦੇ ਲਈ ਤਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰ ਬਲ ਦੀ ਤਕਸਮ
……………….ਬਲ ਦੀ ਉਦਾ ਰਣ ੈ।

(ਸ) ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਟੀਿੇ ਦੇ ਵੱ ਲ ਗਤੀ ਕਰਦਾ ੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਬਲ
ਅਤੇ ਵਾ ਦੇ ………………….. ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇ
ੁੂੰ
ਨ।

pwT:12

1. ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰੋ
(ੳ) ਰਗੜ ਇੱ ਕ ਦਜੇ ਦੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਤਵੱ ਿ ਰੱ ਖੀਆਂ ਦੋ ਵਸਤਆਂ ਦੇ ਸਤਹਾ ਦੇ ਤਵੱ ਿ
…………..ਦਾ ਤਵਰੋਧ ਕਰਦੀ ।ੈ
(ਅ) ਰਗੜ ਸਤਹਾ ਦੇ …………………….ਉੱਤੇ ਤਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ੈ।
(ੲ) ਰਗੜ ਨਾਲ ………………..ਪੈਦਾ ਦੀ
ੁੂੰ
ੈ।
(ਸ) ਕੈਰਮ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਪਾਉਡਰ ਤਛੜਕਨ ਨਾਲ ਰਗੜ ……….. ੋ ਜਾਂਦੀ ੈ।
( ) ਸਰਕਣਸ਼ੀਲ ਰਗੜ ਸਤਥਤਤਕ ਰਗੜ ਨਾਲੋਂ ………….. ਦੀ
ੁੂੰ
।ੈ
2. ਿਾਰ ਬੱ ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਲਨੀ ਰਗੜ, ਸਤਥਤਤਕ ਰਗੜ ਅਤੇ ਸਰਕਣਸ਼ੀਲ ਰਗੜ ਦੇ

ਕਾਰਣ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਦੇ ਰਪ ਤਵੱ ਿ ਤਵਵਸਤਥਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਕ ਾ ਤਗਆ ੈ।ਉਨਹਾਂ ਦੀ
ਤਵਵਸਥਾ ੇਠਾਂ ਤਦੱ ਤੀ ਗਈ ੈ। ਸ ੀ ਤਵਵਸਥਾ ਿੁਣੋ
(ਉ) ਵੇਲਨੀ, ਸਰਕਣਸ਼ੀਲ , ਸਤਥਤਤਕ
(ਅ) ਵੇਲਨੀ, ਸਤਥਤਤਕ, ਸਰਕਣਸ਼ੀਲ
(ੲ) ਸਤਥਤਤਕ, ਸਰਕਣਸ਼ੀਲ, ਵੇਲਨੀ
(ਸ) ਸਰਕਣਸ਼ੀਲ, ਸਤਥਤਤਕ, ਵੇਲਨੀ
3.ਆਤਲਦਾ ਆਪਣੇ ਤਖਡੌਣਾ-ਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂੰ ਗਮਰਮਰ ਦੇ ਸੱ ਕੇ ਫਰਸ਼, ਸੂੰ ਗਮਰਮਰ ਦੇ ਤਗੱ ਲੇ

ਫਰਸ਼, ਫਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਤਵਛਾਏ ਅਖਬਾਰੇ ਅਤੇ ਤੌਲੀਏ ਉੱਤੇ ਿਲਾਉਂਦੀ ੈ। ਕਾਰ ਤਵੱ ਿ ਵੱ ਖਵੱ ਖ ਸਤਹਾ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਗੜ ਬਲ ਦਾ ਕਮ ੋਵੇਗਾ

(ੳ) ਸੂੰ ਗਮਰਮਰ ਦਾ ਤਗੱ ਲਾ ਫਰਸ਼ , ਸੂੰ ਗਮਰਮਰ ਦਾ ਸੁੱ ਕਾ ਫਰਸ਼, ਅਖਬਾਰ, ਤੌਲੀਆ।
(ਅ) ਅਖਬਾਰ, ਤੌਲੀਆ, ਸੂੰ ਗਮਰਮਰ ਦਾ ਸੁੱ ਕਾ ਫਰਸ਼, ਸੂੰ ਗਮਰਮਰ ਦਾ ਤਗੱ ਲਾ ਫਰਸ਼ ॥

(ੲ) ਤੌਲੀਆ, ਅਖਬਾਰ, ਸੂੰ ਗਮਰਮਰ ਦਾ ਸੁਤਕਆ ਫਰਸ਼, ਸੂੰ ਗਮਰਮਰ ਦਾ ਤਗੱ ਲਾ ਫਰਸ਼
(ਸ) ਸੂੰ ਗਮਰਮਰ ਦਾ ਤਗੱ ਲਾ ਫਰਸ਼ , ਸੂੰ ਗਮਰਮਰ ਦਾ ਸੁੱ ਤਕਆ ਫਰਸ਼, ਤੌਲੀਆ,
ਅਖਬਾਰ

4. ਮੂੰ ਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੈਸਕ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ੋ।ਉਸ ਉੱਤੇ ਰੱ ਖੀ ੋਈ ਤਕਤਾਬ
ੇਠਾਂ ਵੱ ਲ ਸਰਕਣਾ ਸ਼ੁਰ ਕਰ ਤਦੂੰ ਦੀ ੈ। ਇਨਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਰਗੜ ਬਲ ਦੀ ਤਦਸ਼ਾ ਦਰਸਾਓ
5. ਮੂੰ ਨ ਲਓ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਸਾਬਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬਾਲਟੀ ਸੂੰ ਗਮਰਮਰ ਦੇ

ਤਕਸੇ ਫਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਉਲਟ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਗੱ ਲੇ ਫਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਿੱ ਲਣਾ ਅਸਾਨ ੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਔਖਾ।
ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ ਦਾ ਕਾਰਣ ਦੱ ਸੋ।

6. ਤਖਡਾਰੀ ਤਕੱ ਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜੁੱ ਤੀ (spikes) ਤਕਉਂ ਪਤ ਨਦੇ ਨ ? ਤਵਆਤਖਆ ਕਰੋ।
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1. ੇਠ ਤਲਤਖਆਂ ਤਵੱ ਿੋਂ ਤਕ ੜਾ ਕਥਨ ਸ ੀ ੈ
ਧੁਨੀ ਸੂੰ ਿਾਤਰਤ ੋ ਸਕਦੀ ੈ

(ਉ) ਤਸਰਫ਼ ਵਾ ਜਾਂ ਗੈਸਾਂ ਤਵੱ ਿ
(ੲ) ਕੇਵਲ ਵਾਂ ਤਵੱ ਿ

(ਅ) ਕੇਵਲ ਠੋਸਾਂ ਤਵੱ ਿ

(ਸ) ਠੋਸਾਂ, ਵਾਂ ਅਤੇ ਗੈਸਾਂ ਤਵੱ ਿ

2. ੇਠ ਤਲਤਖਆਂ ਤਵੱ ਿੋਂ ਤਕਸ ਵਾਕ ਧੁਨੀ ਦੀ ਆਵਤੀ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ੋਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ੈ (ਉ) ਛੋਟੀ ਲੜਕੀ ਦੀ (ਅ) ਛੋਟੇ ਲੜਕੇ ਦੀ
(ੲ) ਆਦਮੀ ਦੀ

(ਸ) ਔਰਤ ਦੀ

3. ੇਠ ਤਲਖੇ ਕਥਨ ਠੀਕ (T) ਨ ਜਾਂ ਗਲਤ (F)
(ਉ) ਧੁਨੀ ਖਲਾ ਤਵੱ ਿ ਸੂੰ ਿਾਤਰਤ ਨ ੀਂ ੋ ਸਕਦੀ।

(ਅ) ਤਕਸੇ ਕੂੰ ਤਪਤ ਵਸਤ ਦੀਆਂ ਪਰਤੀ ਸੈਤਕੂੰ ਡ ਣ
ੋ ਵਾਲੀਆਂ ਡੋਲਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਤਖਆ ਨੂੰ ਇਸ
ਦਾ ਆਵਰਤਕਾਲ ਕਤ ੂੰ ਦੇ ਨ।

(ਏ) ਜੇ ਕੂੰ ਪਨ ਦਾ ਆਯਾਮ ਵੱ ਧ ੈ ਤਾਂ ਧੁਨੀ ੌਲੀ ਦੀ
ੁੂੰ
ੈ।

(ਸ) ਮਨੁੱਖੀ ਕੂੰ ਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਣੀਨਯੋਗ ਸੀਮਾ 20 Hz ਤੋਂ 20000 Hz ।ੈ

( ) ਕੂੰ ਪਨ ਦੀ ਆਤਕਰਤੀ ਤਜੂੰ ਨੀ ਘੱ ਟ ੋਵੇਗੀ ਤਪੱ ਿ ਉੱਨੀ ੀ ਤਜਆਦਾ ੋਵੇਗੀ।
(ਕ) ਅਣਿਾ ੀ ਜਾਂ ਭੈੜੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਸੂੰ ਗੀਤ ਕਤ ੂੰ ਦੇ ਨ।

(ਖ) ਸ਼ੋਰ ਪਰਦਸ਼ਣ ਅਧਰਾ ਬੋਲਾਪਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ।ੈ
4. ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰੋ -

(ਉ) ਤਕਸੇ ਵਸਤੁ ਦੁਆਰਾ ਇੱ ਕ ਡੋਲਨ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ
…………….ਕਤ ੂੰ ਦੇ ਨ।

(ਅ) ਪਰਬਲਤਾ ਕੂੰ ਪਨ ਦੇ ……………..ਨਾਲ ਤਨਰਧਾਤਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ੈ।
(ੲ) ਆਜਵਰਤੀ ਦਾ ਮਾਤਰਕ…………….. ੈ।

(ਸ) ਅਣਿਾ ੀ ਧੁਨੀ ਨੂੰ …………… ਕਤ ੂੰ ਦੇ ਨ।

( ) ਧੁਨੀ ਦਾ ਤਤੱ ਖਾਪਣ ਕੂੰ ਪਨਾਂ ਦੀ ………………ਤੋਂ ਤਨਰਧਾਤਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ੈ।
5.ਇੱ ਕ ਪੈਂਡਲਮ 4 ਸੈਤਕੂੰ ਡ ਤਵੱ ਿ 40 ਵਾਰ ਡੋਲਨ ਕਰਦਾ ।ੈ ਇਸ ਦਾ ਆਵਰਤਕਾਲ
ਅਤੇ ਆਤੀ ਪਤਾ ਕਰੋ।

6. ਇੱ ਕ ਮੱ ਛਰ ਆਪਣੇ ਖੂੰ ਭਾਂ ਨੂੰ 500 ਕੂੰ ਪਨ ਪਰਤੀ ਸੈਤਕੂੰ ਡ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ ਨਾਲ ਕੂੰ ਤਪਤ
ਕਰਕੇ ਧੁਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ੈ। ਕੂੰ ਪਨ ਦਾ ਆਵਰਤਕਾਲ ਤਕੂੰ ਨਾ ੈ ?

7. ੇਠ ਤਦੱ ਤੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਤਵੱ ਿ ਉਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਜੋ ਧੁਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੂੰ ਤਪਤ
ਦਾ
ੁੂੰ
ੈ (ਉ) ਢੋਲ (ਅ) ਤਸਤਾਰ (ੲ) ਬੂੰ ਸਰੀ।

8 ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਸੂੰ ਗੀਤ ਤਵੱ ਿ ਕੀ ਅੂੰ ਤਰ ੈ ? ਕੀ ਕਦੇ ਸੂੰ ਗੀਤ ਸ਼ੋਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ੈ ?
9. ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਵੱ ਿੋਂ ਸ਼ੋਰ ਪਰਦਸ਼ਣ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਿੀ ਬਣਾਉ॥
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1. ਖ਼ਾਲੀ ਸਥ਼ਾਨ ਭਰੋ

(ਓ) ਤਬਜਲੀ ਿਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਦਰਵ ………….. ਅਤੇ ........... ਦੇ ਘੋਲ ਦੇ
ੁੂੰ
ਨ।
(ਅ) ਤਕਸੇ ਘੋਲ ਤਵੱ ਿੋਂ ਤਬਜਲੀ ਧਾਰਾ ਲੂੰਘਣ ਤੇ .. . . . . . . . . . . . ਪਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਦਾ
ੁੂੰ
ੈ

(ੲ) ਜੋ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਘੋਲ ਤਵੱ ਿੋਂ ਤਬਜਲੀ ਧਾਰਾ ਲੂੰਘਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਪਰ ਬੈਟਰੀ
ਦੇ ……………..ਟਰਮੀਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਲੇ ਟ ਉੱਤੇ ਜੂੰ ਮਦਾ ੈ।

(ਸ) ਤਬਜਲੀ ਧਾਰਾ ਦੁਆਰਾ ਤਕਸੇ ਪਦਾਰਥ ਉੱਤੇ ਇੱ ਛਤ ਧਾਤ ਦੀ ਪਰਤ ਿੜਹਾਉਣ ਦੀ
ਪਰਤਕਤਰਆ ਨੂੰ ------------ ਕਤ ੂੰ ਦੇ ਨ।

2. ਜਦੋਂ ਤਕਸੇ ਟੈਸਟਰ ਦੇ ਸੁਤੂੰਤਰ ਤਸਤਰਆਂ

ਨੂੰ ਤਕਸੇ ਘੋਲ ਤਵੱ ਿ ਡੋਬਦੇ ਾਂ ਤਾਂ ਿੁੂੰ ਬਕੀ ਸਈ ਤਵਖੇਤਪਤ ਦੀ
ੁੂੰ
।ੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਤਜ ਾ
ੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਤਵਆਤਖਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ੋ?
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1. ਹੇਠ ਲਲਲਿਆਂ ਲ ਿੱ ਚੋਂ ਲਿਹੜ਼ਾ ਿਥਨ ਸਹੀ ਹੈ

ਹੇਠ ਲਲਲਿਆਂ ਲ ਿੱ ਚੋਂ ਲਿਸ ਨੂੰ ਰਗੜ ਦੁਆਰ਼ਾ ਅਸ਼ਾਨੀ ਨ਼ਾਲ ਚ਼ਾਰਲਿਤ ਨਹੀਂ ਿੀਤ਼ਾ
ਿ਼ਾ ਸਿਦ਼ਾ ?

(1) ਪਲ਼ਾਸਲਿਿ ਦ਼ਾ ਪੈਮ਼ਾਨ਼ਾ

(2) ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਛੜ

(3) ਫੁੱ ਤਲਆ ਗੁਬਾਰਾ

(4) ਉੱਨ ਦੇ ਿਿੱ ਪੜੇ

2. ਿਦੋਂ ਿਿੱ ਚ ਦੀ ਛੜ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਿਿੱ ਪੜੇ ਨ਼ਾਲ ਰਗੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਛੜ
(i) ਅਤੇ ਿਿੱ ਪੜ਼ਾ ਦੋ ੇਂ ਧਨ ਚ਼ਾਰਿ ਪਰ਼ਾਪਤ ਿਰ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ।

(ii) ਧਨ ਚ਼ਾਰਲਿਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਿੱ ਪੜ਼ਾ ਲਰਣ ਚ਼ਾਰਲਿਤ ਹੋ ਿਾਂਦ਼ਾ ਹੈ।

(iii) ਅਤੇ ਿਿੱ ਪੜ਼ਾ ਦੋ ੇਂ ਲਰਣ ਚ਼ਾਰਲਿਤ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

(iv) ਲਰਣ ਚ਼ਾਰਲਿਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਿੱ ਪੜ਼ਾ ਧਨ ਚ਼ਾਰਲਿਤ ਹੋ ਿਾਂਦ਼ਾ ਹੈ।
3. ਹੇਠ ਲਲਿੇ ਿਥਨ ਠੀਿ (T) ਹਨ ਿਾਂ ਗ਼ਲਤ (F)

(ਉ) ਸਮਿ਼ਾਤੀ ਚ਼ਾਰਿ ਇਿੱਿ ਦਿੇ ਚ਼ਾਰਿ ਨੂੰ ਆਿਰਲਸ਼ਤ ਿਰਦੇ ਹਨ।

(ਅ) ਚ਼ਾਰਲਿਤ ਿਿੱ ਚ ਦੀ ਛੜ ਚ਼ਾਰਲਿਤ ਪਲ਼ਾਸਲਿਿ ਸਿ਼ਾਅ ਨੂੰ ਆਿਰਲਸ਼ਤ ਿਰਦੀ
ਹੈ।

(ੲ) ਅਿ਼ਾਸ਼ੀ ਲਿਿਲੀ ਚ਼ਾਲਿ ਇਮ਼ਾਰਤ ਦੀ ਅਿ਼ਾਸ਼ੀ ਲਿਿਲੀ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਿਰ
ਸਿਦ਼ਾ।

(ਸ) ਭਚ਼ਾਲ ਦੀ ਭਲ ਿੱ ਿਿ਼ਾਣੀ ਿੀਤੀ ਿ਼ਾ ਸਿਦੀ ਹੈ।
4. ਸਰਦੀਆਂ ਲ ਿੱ ਚ ਸ ੈਿਰ ਉਤ਼ਾਰਦੇ ਸਮੇਂ ਿੜ-ਿੜ ਦੀ ਅ ਼ਾਜ਼ ਸੁਣ਼ਾਈ ਲਦੂੰ ਦੀ ਹੈ।
ਲ ਆਲਿਆ ਿਰੋ।

5. ਿਦ ਅਸੀਂ ਲਿਸੇ ਚ਼ਾਰਲਿਤ ਸਤ ਨੂੰ ਹਿੱ ਥ ਨ਼ਾਲ ਛਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣ਼ਾ

ਚ਼ਾਰਿ ਗੁਆ ਲਦੂੰ ਦੀ ਹੈ,ਲ ਆਲਿਆ ਿਰੋ।

6. ਉਸ ਪੈਮ਼ਾਨੇ ਦ਼ਾ ਨਾਂ ਲਲਿੋ ਲਿਸ ਤੇ ਭਚ਼ਾਲਾਂ ਦੀ ਲ ਨ਼ਾਸ਼ੀ ਊਰਿ਼ਾ ਮ਼ਾਪੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪੈਮ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਸੇ ਭਚ਼ਾਲ ਦ਼ਾ ਮ਼ਾਪ 3 ਹੈ। ਿੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭਚ਼ਾਲ ਯੂੰ ਤਰ

(ਸੀਸਮੋਗਰ਼ਾਫੀ) ਨ਼ਾਲ ਲਰਿ਼ਾਰਡ ਿੀਤ਼ਾ ਿ਼ਾ ਸਿੇਗ਼ਾ ?ਿੀ ਇਸ ਤੋਂ ਲਜ਼ਆਦ਼ਾ ਹ਼ਾਨੀ
ਹੋ ੇਗੀ ?

7. ਅਿ਼ਾਸ਼ੀ ਲਿਿਲੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਿੱਲਿਆ ਦੇ ਲਤੂੰ ਨ ਉਪ਼ਾਅ ਸੁਝ਼ਾਓ। 8. ਚ਼ਾਰਲਿਤ
ਗੁਿ਼ਾਰ਼ਾ ਦਿੇ ਚ਼ਾਰਲਿਤ ਗੁਿ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਲਤ-ਆਿਰਲਸ਼ਤ ਿਰਦ਼ਾ ਹੈ, ਿਦਲਿ ਅਣਚ਼ਾਰਲਿਤ ਗੁਿ਼ਾਰ਼ਾ ਚ਼ਾਰਲਿਤ ਗੁਿ਼ਾਰੇ ਦੁਆਰ਼ਾ ਆਿਰਲਸ਼ਤ ਿੀਤ਼ਾ ਿਾਂਦ਼ਾ ਹੈ।
ਲ ਆਲਿਆ ਿਰੋ।
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1. ਮੂੰ ਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਿ ਹਨੇਰੇ ਿਮਰੇ ਲ ਿੱ ਚ ਹੋ।ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਿਮਰੇ ਲ ਿੱ ਚ ਸਤਆਂ ਨੂੰ

ੇਿ ਸਿਦੇ ਹੋ ? ਿੀ ਤੁਸੀਂਿਮਰੇ ਦੇ ਿ਼ਾਹਰ ਸਤਆਂ ੇਿ ਸਿਦੇ ਹੋ ? ਲ ਆਲਿਆ

ਿਰੋ।

2. ਲਨਯਲਮਤ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਰ ਾਂ ਪਰ਼ਾ ਰਤਨ ਲ ਿੱ ਚ ਅੂੰ ਤਰ ਦਿੱ ਸੋ। ਿੀ ਲਿਲਰ ੇਂ

ਪਰ਼ਾ ਰਤਨ ਦ਼ਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲਿ | ਪਰ਼ਾ ਰਤਨ ਦੇ ਲਨਯਮ ਫੇਲਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
3. ਹੇਠ ਲ ਿੱ ਚ ਹਰ ਇਿੱਿ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਲਿੋ, ਿੋ ਪਿ਼ਾਸ਼ ਦੀ ਇਿੱਿ ਸਮ਼ਾਨ ਅੂੰ ਤਰ ਲਿਰਨਪੁੂੰ ਿ ਇਨਹਾਂ ਨ਼ਾਲ ਿਿਰ਼ਾਏ ਤਾਂ ਲਨਯਲਮਤ ਪਰ਼ਾ ਰਤਨ ਹੋ ੇਗ਼ਾ ਿਾਂ ਲਿਲਰ ੇਂ

ਪਰ਼ਾ ਰਤਨ ਹੋ ੇਗ਼ਾ। ਹਰ ਇਿੱਿ ਸਲਥਤੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ ਦੀ ਉਲਚਤਿੱ ਤ਼ਾ ਦਿੱ ਸੋ।

(ਉ) ਪ਼ਾਲਲਸ਼ ਿੀਤੀ ਹੋਈ ਲਿੜੀ ਦ਼ਾ ਮੇਜ਼ (ਅ) ਚਿੱ ਿ ਪ਼ਾਊਡਰ (ੲ) ਗਿੱ ਤੇ ਦੀ ਸਤਰ਼ਾ

(ਸ) ਸੂੰ ਗਮਰਮਰ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਤਖਲਤਰਆ ਪਾਣੀ ( ) ਦਰਪਣ
(ਿ) ਿ਼ਾਗਜ਼ ਦ਼ਾ ਿੁਿੜ਼ਾ

4. ਪਰ਼ਾ ਰਤਨ ਦੇ ਲਨਯਮ ਦਿੱ ਸੋ।
5. ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਿ ਆਪਲਤਤ ਲਿਰਨ, ਪਰ਼ਾ ਰਲਤਤ ਿਰਨ ਅਤੇ

ਆਪਨ ਲਿੂੰ ਦ ਉੱਤੇ ਅਲਭਲੂੰਿ ਇਿੱਿ ਹੀ ਤਲ ਲ ਿੱ ਚ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਿੱਿ ਲਿਲਰਆ ਦ਼ਾ
ਰਣਨ ਿਰੋ।

6. ਖ਼ਾਲੀ ਸਥ਼ਾਨ ਭਰੋ

(ੳ) ਇਿੱਿ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਸ਼ਾਹਮਣੇ 1m ਦਰ ਿਲੋ ਤ਼ਾ ਇਿੱਿ ਲ ਅਿਤੀ ਆਪਣੇ
ਪਰਲਤਲਿੂੰ ਿ ਤੋਂ …. m ਦੁਰ ਲ ਿ਼ਾਈ ਲਦੂੰ ਦ਼ਾ ਹੈ।

(ਅ) ਿੇ ਲਿਸੇ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਸ਼ਾਹਮਣੇ ਿਲੋ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱ ਿੇ ਹਿੱ ਥ ਨ਼ਾਲ
ਆਪਣੇ ਿੂੰ ਨ ਨੂੰ ਛਹੋ ਤਾਂ ਦਰਪਣ ਲ ਿੱ ਚ ਅਲਿਹ਼ਾ ਲਿੱਗੇਗ਼ਾ ਲਿ ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਸਿੱ ਿ਼ਾ ਿੂੰ ਨ
........... ਹਿੱ ਥ ਨ਼ਾਲ ਛਲਹਆ ਲਗਆ ਹੈ।

(ੲ) ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਿੱ ਿ ਪਰਿ਼ਾਸ਼ ਲ ਿੱ ਚ ੇਿਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਪੁਤਲੀ ਦ਼ਾ ਅਿ਼ਾਰ ........ ਹੋ
ਿਾਂਦ਼ਾ ਹੈ।

(ਸ) ਰ਼ਾਤ-ਲਦਰਸ਼ਿੀ ਼ਾਲੇ ਪੂੰ ਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਿੱ ਿਾਂ ਲ ਿੱ ਚ ਗਿੱ ਡਜ਼ ਦੀ ਸੂੰ ਲਿਆ ਨ਼ਾਲੋਂ ਿੋਨਾਂ
ਦੀ ਸੂੰ ਲਿਆ…………..... ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

7. ਹੇਠ ਲਲਿੀਆਂ ਲ ਚੋਂ ਲਿਹੜ਼ਾ ਿਥਨ ਸਹੀ ਹੈ
(ੳ) ਆਪਨ ਿੋਣ ਪਰ਼ਾ ਰਤਨ ਿੋਣ ਦੇ ਿਰ਼ਾਿਰ ਹੁੂੰ ਦ਼ਾ ਹੈ :
(i) ਹਮੇਸ਼਼ਾ (ii ਿਦੇ-ਿਦੇ

(iii ਲ ਸ਼ੇਸ਼ ਹ਼ਾਲਤਾਂ ਲ ਿੱ ਚ (iv) ਿਦੇ ਨਹੀਂ
(ਅ) ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਦੁਆਰ਼ਾ ਿਣ਼ਾਇਆ ਲਗਆ ਲਤਲਿੂੰ ਿ ਹੁੂੰ ਦ਼ਾ ਹੈ
(i) ਅਭ਼ਾਸੀ, ਦਰਪਣ ਦੇ ਲਪਿੱ ਛੇ ਅਤੇ ਿੱ ਡ਼ਾ

(ii) ਆਭ਼ਾਸੀ, ਦਰਪਣ ਦੇ ਲਪਿੱ ਛੇ, ਸਤ (ਲਿੂੰ ਿ) ਦੇ ਸ਼ਾਈਜ਼ ਦੇ ਿਰ਼ਾਿਰ
(iii) ਼ਾਸਤਲ ਿ, ਦਰਪਣ ਤੇ ਦਲ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਿੱ ਡ਼ਾ

(iv) ਼ਾਸਤਲ ਿ, ਦਰਪਣ ਦੇ ਲਪਿੱ ਛੇ ਅਤੇ ਲਿੂੰ ਿ ਦੇ ਸ਼ਾਇਜ਼ ਦੇ ਿਰ਼ਾਿਰ
8. ਿਲੀਡੀਓਸਿੋਪ ਦੀ ਰਚਨ਼ਾ ਦ਼ਾ ਰਣਨ ਿਰੋ।
9. ਮਨੁਿੱਿੀ ਅਿੱ ਿ ਦ਼ਾ ਲੇ ਿਲ ਿੀਤ਼ਾ ਲਚਿੱ ਤਰ ਿਣ਼ਾਓ।
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1. ੇਠਾਂ ਤਲਤਖਆਂ ਤਵੱ ਿੋਂ ਤਕ ੜਾ ਕਥਨ ਸ ੀ ੈ -

(ਉ) ੇਠ ਤਲਤਖਆਂ ਤਵੱ ਿੋਂ ਤਕ ੜਾ ਸਰਜੀ ਪਤਰਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨ ੀਂ ੈ ?
(i) ਸਦਰਗਰਤ

(ii) ਉਪਗਰਤ

(iii) ਤਾਰਾ ਮੂੰ ਡਲ

(iv) ਧਮਕੇਤ

(ਅ) ੇਠ ਤਲਤਖਆਂ ਤਵੱ ਿੋਂ ਤਕ ੜਾ ਸਰਜ ਦਾ ਜਹੱ ਸਾ ਨ ੀਂ ੈ ?
(i) ਸੀਤਰਯਸ਼
(iii) ਧਰਤੀ

(ii) ਸ਼ਨੀ

(iv) ਬੱ ਧ

(ਇ) ਿੂੰ ਨ ਦੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇ

ੈ ਤਕ

(i) ਅਸੀਂ ਿੂੰ ਨ ਦਾ ਤਸਰਫ਼ ਉ ੀ ਭਾਗ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱ ਲ ਪਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ
ਪਤਰਵਰਤਤਤ ਕਰਦਾ ੈ।

(ii) ਸਾਡੀ ਿੂੰ ਦਰਮਾ ਤੋਂ ਦਰੀ ਪਤਰਵਰਤਤਤ ਦੀ
ੁੂੰ ਰਤ ੂੰ ਦੀ ੈ।

(iii) ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਿੂੰ ਨ ਦੀ ਸਤਹਾ ਉੱਤੇ ਤਸਰਫ਼ ਕੁਝ ੀ ਭਾਗ ਨੂੰ ਢੱ ਕਦੀ ੈ ।
(iv) ਿੂੰ ਨ ਦੇ ਵਾਯਮੂੰ ਡਲ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਤਨਯਤ ਨ ੀਂ ।ੈ
2. ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰੋ -

(ਉ) ਸਰਜ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਦੁਰੀ ਵਾਲਾ ਗਰਜਹ ............. ।ੈ

(ਅ) ਰੂੰ ਗ ਤਵੱ ਿ ਲਾਲ ਪਰਤੀਤ ੋਣ ਵਾਲਾ ਗਰਜਹ ...... . . . . . . . . . . . . . ੈ।
(ੲ) ਤਾਤਰਆਂ ਦੇ ਅਤਜ ੇ ਸਮ ਨੂੰ ਜੋ ਕੋਈ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ੈ

……………..ਕਤ ੂੰ ਦੇ ਨ।

(ਸ) ਗਤ ਦੀ ਪਤਰਕਰਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਗੋਲੀ ਤਪੂੰ ਡ ਨੂੰ …………….ਕਤ ੂੰ ਦੇ ਨ।
( ) ਸ਼ਤਟੂੰ ਗ ਸਟਾਰ ਅਸਲ ਤਵੱ ਿ ......... ਨ ੀਂ ਨ।

(ਕ) ਉਪਗਰਜਹ (Satellite) …………….ਅਤੇ . . . . . . . . . . . . . . . .ਦੇ
ਉਪਗਰਜਹ ਗਰਜਹਪੱ ਥਾਂ ਤਵੱ ਿ ਤਮਲਦੇ ਨ।

3. ੇਠ ਤਲਖੇ ਕਥਨ ਠੀਕ ਨ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਕਥਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸ ੀ (1) ਅਤੇ ਗਲਤ (F) ।
(ਉ) ਧਰੁ ਤ਼ਾਰ਼ਾ ਸਰਿੀ ਪਲਰ ਼ਾਰ ਦ਼ਾ ਮੈਂਿਰ ਹੈ।

(ਅ) ਿੁਿੱ ਧ ਸਰਿੀ ਪਲਰ ਼ਾਰ ਦ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਿ਼ਾ ਗਰਜਹ ਹੈ।

(ੲ) ਯਰੇਨਸ ਸਰਿੀ ਪਲਰ ਼ਾਰ ਦ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦਰ ਼ਾਲ਼ਾ ਗਰਜਹ ਹੈ
(ਸ) INSAT ਇਿੱਿ ਿਨ਼ਾ ਿੀ ਉਪਗਰਲਹ ਹੈ।

(ਹ) ਸ਼ਾਡੇ ਸਰਿੀ ਪਲਰ ਼ਾਰ ਦੇ ਨੌ ਗਰਜਹ ਹਨ ।

(ਿ) “ਉਰਾਂਯਨ ਤ਼ਾਰ਼ਾ ਮੂੰ ਡਲ ਲਸਰਫ ਦਰਿੀਨ ਨ਼ਾਲ ੇਲਿਆ ਿ਼ਾ ਸਿਦ਼ਾ ਹੈ
4. ਿ਼ਾਲਮ (ਉ) ਦੇ ਸ਼ਿਦਾਂ ਦ਼ਾ ਿ਼ਾਲਮ (ਅ) ਦੇ ਇਿੱਿ ਿਾਂ ਿੱ ਧ ਲਪੂੰ ਡ ਿਾਂ ਲਪੂੰ ਡਾਂ ਦੇ ਸਮਹ
ਨ਼ਾਲ ਸਹੀ ਲਮਲ਼ਾਨ ਿਰੋ
ਿ਼ਾਲਮ (ਓ)

ਕਾਂਲਮ (ਅ)

(2) ਬਾ ਰੀ ਗਰਜਹ

(ਅ) ਧਰੁਵ ਤਾਰਾ

(4) ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਪਤ

(ਸ) ਿੂੰ ਨ

(1) ਅੂੰ ਦਰਨੀ ਗਰਜਹ
(3) ਤਾਰਾ ਮੂੰ ਡਲ

(ਉ) ਸ਼ਨੀ

(ੲ) ਸਪਤਤਰਸ਼ੀ
( ) ਧਰਤੀ
(ਕ) ਉਰਾਂਯਨ

(ਖ) ਮੂੰ ਗਲ
pwT:18

1. ਲਿਹੜੀਆਂ ਿੱ ਿ- ਿੱ ਿ ਲ ਧੀਆਂ ਦੁਆਰ਼ਾ ਪ਼ਾਣੀ ਦ਼ਾ ਪਰਦਸ਼ਣ ਹੁੂੰ ਦ਼ਾ ਹੈ ?

2. ਲਨਿੱਿੀ ਪਧਿੱ ਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹ ਼ਾ ਪਰਦਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਿੱ ਿ ਿਰਨ ਲ ਿੱ ਚ ਲਿ ੇਂ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਿਰ
ਸਿਦੇ ਹੋ ?

3. ਸ਼ਾਫ ਪ਼ਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ਼ਾਣੀ ਹਮੇਸ਼਼ਾ ਪੀਣਯੋਗ ਹੁੂੰ ਦ਼ਾ ਹੈ। ਲਿਿੱ ਪਣੀ ਿਰੋ।

4. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲਹਰ ਦੀ ਨਗਰਪ਼ਾਲਲਿ਼ਾ ਦੇ ਮੈਂਿਰ ਹੋ। ਅਲਿਹੇ ਉਪ਼ਾਆਂ ਦੀ ਸਚੀ
ਿਣ਼ਾਓ, ਲਿਨਹਾਂ ਨ਼ਾਲ ਨਗਰ ਦੇ ਸ਼ਾਰੇ ਲਨ ਼ਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ ਿੱ ਛ ਪ਼ਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲ਼ਾਈ
ਸੁਲਨਸ਼ਲਚਤ ਹੋ ਸਿੇ।

5. ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਹ ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਦਲਸ਼ਤ ਹ ਼ਾ ਲ ਿੱ ਚ ਅੂੰ ਤਰ ਸਪਸ਼ਿ ਿਰੋ।

6. ਉਨਹਾਂ ਅ ਸਥ਼ਾ ਾਂ ਦੀ ਲ ਆਲਿਆ ਿਰੋ ਲਿਨਹਾਂ ਨ਼ਾਲ ਤੇਜ਼਼ਾਿੀ ਰਿ਼ਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।
ਤੇਿ਼ਾਿੀ ਰਿ਼ਾ ਸ਼ਾਨੂੰ ਲਿ ੇਂ ਪਰਭ਼ਾਲ ਤ ਿਰਦੀ ਹੈ।

7. ਹੇਠ ਲਲਿੀਆਂ ਲ ਿੱ ਚੋਂ ਲਿਹੜੀ ਹਰ਼ਾ-ਘਰ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ?

(ਉ) ਿ਼ਾਰਿਨ ਡ਼ਾਈਆਿਸ਼ਾਈਡ
(ਅ) ਸਲਫਰ ਡ਼ਾਈਆਿਸ਼ਾਈਡ
(ੲ) ਮੀਥੇਨ (ਸ) ਨ਼ਾਈਿਰੋਿਨ

8. ਹਰ਼ਾ-ਘਰ ਪਰਭ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਦਾਂ ਲ ਿੱ ਚ ਰਣਨ ਿਰੋ।

9. ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਦੁਆਰ਼ਾ ਿਮ਼ਾਤ ਲ ਿੱ ਚ ਗਲੋ ਿਲ ਼ਾਰਲਮੂੰ ਗ ਿ਼ਾਰੇ ਲਦਿੱ ਤ਼ਾ ਿ਼ਾਣ ਼ਾਲ਼ਾ ਸੂੰ ਿੇਪ
ਭ਼ਾਸ਼ਣ ਲਲਿੀ।

10. ਤ਼ਾਿਮਿੱ ਹਲ ਦੀ ਸੁੂੰ ਦਰਤ਼ਾ ਦੇ ਸੂੰ ਿਿ ਦ਼ਾ ਰਣਨ ਿਰੋ!
11. ਪ਼ਾਣੀ ਲ ਿੱ ਚ ਪਰਦਸ਼ਿਾਂ ਦੇ ਪਿੱ ਧਰ ਲ ਿੱ ਚ ਼ਾਧ਼ਾ ਲਿਸ ਤਰਹਾਂ ਿਲੀ ਿੀ ਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ
(Survival) ਨੂੰ ਪਰਭ਼ਾਲ ਤ ਿਰਦ਼ਾ ਹੈ ?

