ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੈਂਕ
(ਵਿਲੱਖਣ ਸਮੱ ਰਥਾ ਿਾਲੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ)
ਿਾਤਾਿਰਨ ਵਸੱ ਵਖਆ
ਸ਼ਰੇਣੀ - ਪ੍ੰ ਜਿੀਂ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ੍ ਚੁਣੋਂ
1)

ਰਾਜੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਕਿੱ ਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ?
ੳ) ਪਿਿੰ ਡ

ਅ) ਸ਼ਪਿਰ

ੲ) ਪਿਦੇਸ਼

ਸ) ਕੋਈ ਨਿੀਂ

ੲ) ਪਿਤਾ ਕੋਲ

ਸ) ਡਰਾਈਿਰ ਕੋਲ

ਸਹੀਉੱਤਰ :ਅ) ਸ਼ਪਿਰ
2)

ਿਰਤਾਿ ਪਸਿੰ ਘ ਕੈਨਡਾ ਪਕਸ ਕੋਲ ਗਏ ਸਨ?
ੳ) ਬੇਟੀ ਕੋਲ

ਅ) ਬੇਟੇ ਕੋਲ

ਸਹੀਉੱਤਰ :ੳ) ਬੇਟੀ ਕੋਲ
3)

ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਪਿਿੱ ਚ ਪਿਆਦਾਤਰ ਿਪਰਿਾਰ ਪਕਿੋ ਪਜਿੇ ਿਨ?
ੳ) ਸਿੰ ਯੁਕਤ

ਅ) ਇਕਪਿਰੇ

ੲ) ਦੋਿੇਂ

ਸ) ਕੋਈ ਨਿੀਂ

ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ਅ) ਇਕਪਿਰੇ
4)

ਿਰਿਾਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਕੀ ਿਨ?
ੳ) ਪਕਿੱ ਤਾ

ਅ) ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ੲ) ਦੋਿੇਂ

ਸ) ਇਿਨਾਂ ਪਿਿੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਿੀਂ

ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ੲ) ਦੋਿੇਂ
5)

ਸੜਕ ਨੂਿੰ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਤੋੜਨਾ ਿੈਣਾ ਸੀ?
ੳ) ਮਕਾਨ

ਅ) ਝੁਿੱ ਗੀਆਂ

ੲ) ਕੋਠੀਆਂ

ਸ) ਇਿਨਾਂ ਪਿਿੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਿੀਂ

ਸਹੀਉੱਤਰ :ੲ) ਕੋਠੀਆਂ
6)

ਦੂਜੇ ਸੂਪਬਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂਿੰ ਕੀ ਪਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ?
ੳ) ਮੂਲ ਿਾਸੀ

ਅ) ਿਰਿਾਸੀ

ੲ) ਆਪਦਿਾਸੀ

ਸਹੀਉੱਤਰ :ਅ) ਿਰਿਾਸੀ
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ਸ) ਪਨਿਾਸੀ

7)

ਪਚਿੱ ਤਰ ਪਿਿੱ ਚ ਪਕਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂਿੰ ਸਿੰ ਕੇਤ ਰਾਿੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਪਗਆ ਿੈ?

ੳ) ਿਾਂਜੀ

ਅ) ਅਲਪਿਦਾ

ੲ) ਧਿੰ ਨਿਾਦ

ਸ) ਕੋਈ ਨਿੀਂ

ਸਹੀਉੱਤਰ :ਅ) ਅਲਪਿਦਾ
8)

ਪਕਿੜੀ ਪਬਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਠੀਕ ਤਰਹਾਂ ਚਿੱ ਲਣ ਪਿਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਿੈ?
ੳ) ਖਾਂਸੀ

ਅ) ਿੁਕਾਮ

ੲ) ਿੋਲੀਓ

ਸ) ਬੁਖਾਰ

ਸਹੀਉੱਤਰ :ੲ) ਿੋਲੀਓ
9)

ਖੇਡਾਂ ਪਿਿੱ ਚ ਪਕਿੜਾ ਪਿਅਕਤੀ ਪਜਿੱ ਤ ਸਕਦਾ ਿੈ?
ੳ) ਤਿੰ ਦਰੁਸਤ

ਅ) ਪਬਮਾਰ

ੲ) ਕਮਿੋਰ

ਸ) ਬਿੁਰਗ

ੲ) ਕਿੱ ਬਡੀ

ਸ) ਪਕਰਕਟ ਪਖਡਾਰਨ

ਸਹੀਉੱਤਰ :ੳ) ਤਿੰ ਦਰੁਸਤ
10)

ਿੀ.ਟੀ. ਊਸ਼ਾ ਕੌ ਣ ਿੈ?
ੳ) ਿਾਕੀ ਪਖਡਾਰਨ

ਅ) ਦੌੜਾਕ

ਸਹੀਉੱਤਰ :ਅ) ਦੌੜਾਕ
11)

ਉਲਿੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਪਕਿੰ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਿੁਿੰ ਦਾ ਿੈ?
ੳ) ਦਸ

ਅ) ਚਾਰ

ੲ) ਦੋ

ਸ) ਨੌਂ

ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ਅ) ਚਾਰ
12)

ਕੁਸ਼ਤੀ ਪਕਸ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਡ ਿੈ?
ੳ) ਗੁਜਰਾਤ

ਅ) ਬਿੰ ਗਾਲ

ੲ) ਪਬਿਾਰ

ਸ) ਿਿੰ ਜਾਬ

ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ਸ) ਿਿੰ ਜਾਬ
13)

ਪਿਿਲੇ ਸਮੇਂ ਪਿਿੱ ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ?
ੳ) ਖੇਡਣਾ

ਅ) ਟੀ.ਿੀ.ਦੇਖਣਾ

ੲ) ਪਕਤਾਬ ਿੜਹਣਾ

ਸਹੀ ਉੱਤਰ : ਸ) ਇਿ ਸਾਰੇ
2

ਸ) ਇਿ ਸਾਰੇ

14)

ਿਿੰ ਜਾਬ ਦੇ ਪਕਿੜੇ ਪਿਿੰ ਡ ਦਾ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਿਰਪਸਧ ਿੈ?
ੳ) ਸ਼ਾਿਕੋਟ

ਅ) ਸਿੰ ਸਾਰਿੁਰ

ੲ) ਪਕਲਹਾ ਰਾਏਿੁਰ

ਸ) ਬਪਦਆਲਾ

ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ੲ) ਪਕਲਹਾ ਰਾਏਿੁਰ
15)

ਪਿਸ਼ਿ ਿਾਤਾਿਰਣ ਪਦਿਸ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ?
ੳ) 5 ਜੂਨ

ਅ) 15 ਜੁਲਾਈ

ੲ) 23 ਅਗਸਤ

ਸ) 2 ਨਿਿੰ ਬਰ

ੲ) ਪਬਿੱ ਲੀ

ਸ) ਬਾਘ

ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ੳ) 5 ਜੂਨ
16)

ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਨਿਰ ਪਕਿੜਾ ਿੈ?
ੳ) ਚੀਤਾ

ਅ) ਚੂਿਾ

ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ਸ) ਬਾਘ
17)

ਿੁਪਲਸ ਅਿਰਾਧੀਆਂ ਨੂਿੰ ਿੜਹਨ ਲਈ ਪਕਿੜੇ ਜਾਨਿਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂ ਦੀ ਿੈ।
ੳ) ਚੀਤਾ

ਅ) ਿਾਥੀ

ੲ) ਕੁਿੱ ਤਾ

ਸ) ਸ਼ੇਰ

ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ੲ) ਕੁਿੱ ਤਾ
18)

ਿੁਲਾੜ ਪਿਿੱ ਚ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਕੁਿੱ ਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ?
ੳ) ਲਾਇਕਾ

ਅ) ਡੌਲੀ

ੲ) ਮੀਨਾ

ਸ) ਨੈਨਸੀ

ੲ) ਚੂਿਾ

ਸ) ਭੇਡ

ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ੳ) ਲਾਇਕਾ
19)

ਉੱਨ ਪਕਸ ਜਿੰ ਤੂ ਤੋਂ ਿਰਾਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ?
ੳ) ਕੁਿੱ ਤਾ

ਅ) ਪਬਿੱ ਲੀ

ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ਸ) ਭੇਡ
20) ਪਕਿੜਾ ਜਾਨਿਰ ਆਿਾਜਾਈ ਅਤੇ ਢੋਆ -ਢੁਆਈ ਲਈ ਿਰਪਤਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ?

ੳ)

ਅ)

ੲ)

ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ਸ) ਇਿ ਸਾਰੇ
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ਸ) ਇਿ ਸਾਰੇ

21)

ਮਸਾਲੇ ਿਜੋਂ ਿਰਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਬੀਜ ਦਿੱ ਸੋ?
ੳ) ਜੀਰਾ

ਅ) ਸੌਂਿ

ੲ) ਧਨੀਆ

ਸ) ਇਿ ਸਾਰੇ

ੲ) ਚਾਿਲ

ਸ) ਮਿੱ ਕੀ

ੲ) ਮੂਲੀ

ਸ) ਬਾਜਰਾ

ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ਸ) ਇਿ ਸਾਰੇ
22)

ਤੇਲ ਪਕਸ ਦੇ ਬੀਜ ਤੋਂ ਪਨਕਲਦਾ ਿੈ?
ੳ) ਕਣਕ

ਅ) ਸਰੋਂ

ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ਅ) ਸਰੋਂ
23)

ਇਿਨਾਂ ਪਿਿੱ ਚੋਂ ਪਕਿੜਾ ਿੁਿੱ ਲ ਿੈ?
ੳ) ਗੁਲਾਬ

ਅ) ਿਿੱ ਥਰਚਿੱ ਟ

ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ੳ) ਗੁਲਾਬ
24)

ਪਕਿੜਾ ਰੁਿੱ ਖ ਬਿੁਤ ਤੇਿੀ ਨਾਲ ਿਿੱ ਧਦਾ ਿੈ?
ੳ) ਪਨਿੰਮ

ਅ) ਪਿਿੱ ਿਲ

ੲ) ਸਫ਼ੈਦਾ

ਸ) ਅਿੰ ਬ

ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ੲ) ਸਫ਼ੈਦਾ
25)

ਜਿੰ ਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਿਨ?
ੳ) ਤਾਿਮਾਨ ਪਿਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ

ੲ) ਭੌਂ-ਖੋਰ

ਅ) ਜਲ ਚਿੱ ਕਰ ਨੂਿੰ ਨੁਕਸਾਨ

ਸ) ਉਿਰੋਕਤ ਸਾਰੇ

ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ਸ) ਉਿਰੋਕਤ ਸਾਰੇ
26) ਧਰਤੀ ਦੀ ਉੱਿਰਲੀ ਸਤਾ ਦਾ ਖੁਰਨਾ ਕੀ ਅਖਿਾਉਂਦਾ ਿੈ?
ੳ) ਭੌਂ- ਤੋੜ

ਅ) ਭੌਂ-ਖੋਰ

ੲ) ਭੌਂ- ਜੋੜ

ਸ) ਭੌਂ-ਚਿੱ ਕਰ

ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ਅ) ਭੌਂ-ਖੋਰ
27)

ਭੋਜਨ ਨੂਿੰ ਖ਼ਰਾਬਿੋਣ ਤੋਂ ਪਕਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ?
ੳ) ਿਪਰਿੱ ਿ ਪਿਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖ ਕੇ

ੲ) ਖਿੰ ਡ ਅਤੇ ਨਮਕ ਿਾਕੇ

ਅ) ਉਬਾਲ ਕੇ

ਸ) ਉਿਰੋਕਤ ਸਾਰੇ

ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ਸ) ਉਿਰੋਕਤ ਸਾਰੇ
28)

ਿਰੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਨੂਿੰ ਖ਼ਰਾਬ ਿੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਕਸ ਪਿਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖੋਗੇ?
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ੳ) ਅਲਮਾਰੀ ਅ)ਿਪਰਿੱ ਿ

ੲ)ਖਿੰ ਡ ਅਤੇ ਨਮਕ ਿਾਕੇ

ਸ) ਮਾਈਕਰੋਿੇਿ

ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ਅ)ਿਪਰਿੱ ਿ
29)

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਪਿਿੱ ਚ ਪਕਿੰ ਨੇ ਰਾਜ ਿਨ ?
ੳ) 30

ਅ) 40

ੲ) 28

ਸ) 50

ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ੲ) 28
30) ਟਾਫ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਕਲੇ ਟ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਿੁਿੰ ਦਾ ਿੈ?
ੳ) ਦਿੰ ਦ ਖਰਾਬ

ਅ) ਪਸਰ ਦਰਦ

ੲ) ਬੁਖਾਰ

ਸ) ਖਾਪਰਸ਼

ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ੳ) ਦਿੰ ਦ ਖਰਾਬ
31)

ਸਾਨੂਿੰ ਪਦਨ ਪਿਿੱ ਚ ਪਕਿੰ ਨੇ ਗਲਾਸ ਿਾਣੀ ਿੀਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ?
ੳ) 1-2 ਗਲਾਸ

ਅ) 3-4ਗਲਾਸ

ੲ) 2-3ਗਲਾਸ

ਸ) 8-10ਗਲਾਸ

ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ਸ) 8-10ਗਲਾਸ
32)

ਸਿਾਦ ਦਾ ਿਤਾ ਪਕਸ ਅਿੰ ਗ ਰਾਿੀਂ ਲਗਦਾ ਿੈ?
ੳ) ਜੀਭ

ਅ) ਦਿੰ ਦ

ੲ) ਨਿੱਕ

ਸ) ਕਿੰ ਨ

ੲ) ਚਰਬੀ

ਸ) ਕਾਰਬੋਿਾਈਡੇਟਸ

ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ੳ) ਜੀਭ
32)

ਸਰੀਰ ਬਣਾਉਣ ਿਾਲ਼ਾ ਿੋਸ਼ਕ ਤਿੱ ਤ ਕੀ ਿੈ?
ੳ) ਪਿਟਾਪਮਨ

ਅ) ਿਰੋਟੀਨ

ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ਅ) ਿਰੋਟੀਨ
32)

ਪਖਡਾਰੀ ਛੇਤੀ ਊਰਜਾ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਿਨ?
ੳ) ਪਘਓ

ਅ) ਮਿੱ ਖਣ

ੲ) ਗੁਲੂਕੋਿ ਸ) ਮੀਟ

ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ੲ) ਗੁਲੂਕੋਿ
33)

ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਪਕਿੜਾ ਰੋਗ ਿੁਿੰ ਦਾ ਿੈ?
ੳ) ਮਲੇ ਰੀਆ

ਅ) ਿੁਕਾਮ

ੲ) ਅਨੀਮੀਆ

ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ੲ) ਅਨੀਮੀਆ
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ਸ) ਖਿੰ ਘ

34)

ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਘਿੱ ਟ ਪਦਖਣਾ ਪਕਸ ਰੋਗ ਨੂਿੰ ਦਰਸਾਂਦਾ ਿੈ?
ੳ) ਅਿੰ ਧਰਾਤਾ

ਅ) ਸਕਰਿੀ

ੲ) ਿੀਲੀਆ

ਸ) ਡੇਂਗੂ

ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ੳ) ਅਿੰ ਧਰਾਤਾ
35)

ਪਚਿੱ ਤਰ ਪਿਿੱ ਚ ਪਦਖਾਇਆ ਰੋਗ ਪਕਸ ਪਿਟਾਪਮਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਿੁਿੰ ਦਾ ਿੈ?

ੳ) ਪਿਟਾਪਮਨ ਏ

ਅ) ਪਿਟਾਪਮਨ ਬੀ

ੲ) ਪਿਟਾਪਮਨ ਸੀ

ਸ) ਪਿਟਾਪਮਨ ਡੀ

ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ਸ) ਪਿਟਾਪਮਨ ਡੀ
36) ਪਕਿੜੇ ਜਾਨਿਰ ਕੇਿਲ ਘਾਿ, ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਬੀਜ ਖਾਂਦੇ ਿਨ?
ੳ) ਮਾਸਾਿਾਰੀ

ਅ) ਸਰਬ ਅਿਾਰੀ

ੲ) ਸ਼ਾਕਾਿਾਰੀ

ਸ) ਕੋਈ ਿੀ ਨਿੀਂ

ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ੲ) ਸ਼ਾਕਾਿਾਰੀ
37)

ਪਚਿੱ ਤਰ ਪਕਸ ਜਾਨਿਰ ਨੂਿੰ ਦਰਸਾ ਪਰਿਾ ਿੈ?

ੳ) ਸ਼ੇਰ

ਅ) ਿਾਥੀ

ੲ) ਘੋੜਾ

ਸ) ਪਗਰਪਗਟ

ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ਸ) ਪਗਰਪਗਟ
38)

ਿਿੱ ਕੇ ਘਰ ਪਕਸਦੇ ਬਣੇ ਿੁਿੰ ਦੇ ਿਨ?
ੳ) ਸੀਪਮਿੰ ਟ

ਅ) ਬਜਰੀ

ੲ) ਇਿੱ ਟ

ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ਸ) ਉਿਰੋਕਤ ਸਾਰੇ
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ਸ) ਉਿਰੋਕਤ ਸਾਰੇ

39) ਸ਼ੇਰ ਪਕਿੋ ਪਜਿਾ ਜਾਨਿਰ ਿੈ?
ੳ) ਸ਼ਾਕਾਿਾਰੀ

ਅ) ਮਾਸਾਿਾਰੀ

ੲ) ਸਰਬ-ਅਿਾਰੀ

ਸ) ਉਿਰੋਕਤ ਸਾਰੇ

ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ਅ) ਮਾਸਾਿਾਰੀ
40) ਿਿਾੜੀ ਖੇਤਰ ਪਿਿੱ ਚ ਪਕਿੋ ਪਜਿੇ ਘਰ ਿੁਿੰ ਦੇ ਿਨ?
ੳ) ਕਿੱ ਚੇ ਘਰ

ਅ) ਇਗਲੂ

ੲ) ਢਲਾਣਦਾਰਛਿੱ ਤਾਂ ਿਾਲੇ ਘਰ ਸ) ਤਿੰ ਬੂ

ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ੲ) ਢਲਾਣਦਾਰ ਛਿੱ ਤਾਂ ਿਾਲੇ ਘਰ
41)

ਅਿੱ ਗ ਲਿੱਗਣ ਤੇ ਪਕਸ ਨੂਿੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ?
ੳ) ਅਿੱ ਗ ਬੁਝਾਊ ਦਸਤਾ

ਅ) ਿੁਪਲਸ ਨੂਿੰ

ੲ) ਜਿੰ ਤੂਆਂ ਨੂਿੰ ਸ) ਇਿ ਸਾਰੇ

ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ੳ) ਅਿੱ ਗ ਬੁਝਾਊ ਦਸਤਾ
42)

ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਪਕਿੋ ਪਜਿੇ ਘਰ ਪਡਿੱ ਗ ਿੈਂਦੇ ਿਨ?
ੳ) ਕਿੱ ਚੇ ਘਰ

ਅ) ਿਿੱ ਕੇ ਘਰ

ੲ) ਿਲੈ ਟ

ਸ) ਢਲਾਣਦਾਰ ਛਿੱ ਤਾਂ ਿਾਲੇ ਘਰ

ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ੳ) ਕਿੱ ਚੇ ਘਰ
43)

ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਿਾਣੀ ਦਾ ਰਿੰ ਗ ਪਕਿੜਾ ਿੁਿੰ ਦਾ ਿੈ?
ੳ) ਿੀਲ਼ਾ

ਅ) ਲਾਲ

ੲ) ਨੀਲਾ ਸ) ਕੋਈ ਨਿੀਂ

ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ੳ) ਿੀਲ਼ਾ
44)

ਮਰੀਜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਣ ਕਰਦਾ ਿੈ?
ੳ) ਡਾਕਟਰ ਅ) ਅਪਧਆਿਕ

ੲ) ਡਾਕੀਆ ਸ) ਚੌਕੀਦਾਰ

ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ੳ) ਡਾਕਟਰ
45)

ਿੇਠ ਪਦਿੱ ਪਤਆਂਪਿਿੱ ਚੋਂਿਾਣੀ ਉੱਿਰ ਤੈਰਨ ਿਾਲੀ ਿਸਤੂ ਚੁਣੋ:
ੳ) ਿਿੱ ਥਰ

ਅ) ਿੈੈੱਨ

ੲ) ਕਾਗਿ

ਸ) ਚਮਚ

ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ੲ) ਕਾਗਿ
46) ਿਾਣੀ ਪਿਿੱ ਚ ਘੁਲਣ ਿਾਲਾ ਿਦਾਰਥ ਪਕਿੜਾ ਿੈ?
ੳ) ਪਮਿੱ ਟੀ

ਅ) ਨਮਕ

ੲ) ਚੀਨੀ

ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ਸ) ਨਮਕ ਅਤੇ ਚੀਨੀ
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ਸ) ਨਮਕ ਅਤੇ ਚੀਨੀ

47)

ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਕਿੰ ਨਾ ਭਾਗ ਿਾਣੀ ਿੈ?
ੳ) 60%

ਅ) 50%

ੲ) 80%

ਸ) 70%

ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ਸ) 70%
48)

ਪਸਿੰ ਚਾਈ ਦਾ ਮੁਿੱ ਖ ਿੁਰਾਤਨ ਸਾਧਨ ਪਕਿੜਾ ਿੈ?
ੳ) ਪਟਊਬਿੈੈੱਲ

ਅ) ਨਪਿਰ

ੲ) ਿਰਖਾ

ਸ) ਤਲਾਬ

ੲ) ਬਾਜਰਾ

ਸ) ਮਿੱ ਕੀ

ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ੳ) ਪਟਊਬਿੈੈੱਲ
49) ਪਕਿੜੀ ਫ਼ਸਲ ਿਿੱ ਧ ਿਾਣੀ ਲੈਂ ਦੀ ਿੈ?
ੳ) ਜਿਾਰ

ਅ) ਝੋਨਾ

ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ਅ) ਝੋਨਾ
50) ਕਮਲ ਦਾ ਿੁਿੱ ਲ ਪਕਿੱ ਥੇ ਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ?
ੳ) ਧਰਤੀ

ਅ) ਪਮਿੱ ਟੀ

ੲ) ਿਾਣੀ

ਸ) ਿਿਾ

ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ੲ) ਿਾਣੀ
51)

ਿਿੰ ਜਾਬ ਦੀ ਿਪਿਲੀ ਮਪਿਲਾ ਿਾਇਲਟ ਕੌ ਣ ਸੀ?
ੳ)ਮਨਿੀਰ

ਅ) ਸੁਖਦੀਿ

ੲ) ਮਨਦੀਿ

ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ਅ) ਸੁਖਦੀਿ
52)

ਜੀਿ - ਜਿੰ ਤੂ ਸਾਿ ਲੈ ਣ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਪਕਿੱ ਥ ਿਰਾਿਤ ਕਰਦੇ ਿਨ?
ੳ) ਿਾਣੀ

ਅ) ਧੂਿੰ ਆ

ੲ) ਿਿਾ

ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ੲ) ਿਿਾ
53)

ਇਿ ਤਸਿੀਰ ਪਕਸਦੀ ਿੈ?
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ਸ) ਪਮਿੱ ਟੀ

ਸ) ਿਰਦੀਿ

ੳ) ਮਸਤਾਨੀ ਬਾਈ

ਅ) ਮੁਮਤਾਿ ੲ) ਰਿੀਆ ਸੁਲਤਾਨ

ਸ) ਲਕਸ਼ਮੀ ਬਾਈ

ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ੲ) ਰਿੀਆ ਸੁਲਤਾਨ
54)

ਮਿੱ ਛੀਆਂ ਪਕਿੜੇ ਅਿੰ ਗ ਨਾਲ ਸਾਿ ਲੈਂ ਦੀਆਂ ਿਨ?
ੳ) ਨਿੱਕ

ਅ) ਮੂਿੰ ਿ

ੲ) ਿੇਿੜੇ

ਸ) ਗਲਫ਼ੜੇ

ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ਸ) ਗਲਫ਼ੜੇ
55)

ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੱ ਡਾ ਸਮੁਿੰ ਦਰੀ ਜੀਿ ਪਕਿੜਾ ਿੈ?
ੳ) ਕਿੱ ਛੂ

ਅ) ਿੇਲਹ

ੲ) ਮਗਰਮਿੱ ਛ

ਸ) ਡਾਲਪਿਨ

ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ਅ) ਿੇਲਹ
56) ਥਰਮਲ ਿਲਾਂਟ ਪਿਿੱ ਚ ਪਬਜਲੀ ਿੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਿਰਪਤਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ੳ) ਕਾਗਿ

ਅ) ਲਿੱਕੜ

ੲ) ਕੋਲਾ

ਸ) ਿੈਟਰੋਲ

ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ੲ) ਕੋਲਾ
57)

ਸੜਕ ਰਾਿੀਂ ਇਿੱ ਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾਣ ਲਈ ਪਕਸਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿੁਿੰ ਦੀ ਿੈ?
ੳ) ਰੇਲ ਗਿੱ ਡੀ

ਅ) ਪਕਸ਼ਤੀ

ੲ) ਬਿੱ ਸ

ਸ) ਿਿਾਈ ਜਿਾਿ

ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ੲ) ਬਿੱ ਸ
58)

ਸੜਕੀ ਦੂਰੀ ਦਿੱ ਸਣਾ ਲਈ ਪਕਿੜਾ ਤਰੀਕਾ ਿਰਪਤਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ?
ੳ) ਪਕਲੋ ਮੀਟਰ

ਅ) ਲੀਟਰ

ੲ) ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ

ਸ) ਿੁਿੱ ਟ

ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ੳ) ਪਕਲੋ ਮੀਟਰ
59) ਪਿਕਟੋਪਰਆ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਘਿੰ ਟਾਘਰ ਪਕਿੱ ਥੇ ਸਪਥਤ ਿੈ?
ੳ) ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ

ਅ) ਜਲਿੰਧਰ

ੲ) ਰੋਿੜ

ਸ) ਲੁਪਧਆਣਾ

ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ੳ) ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ
60) ਕਿੰ ਪਿਊਟਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਪਕਿੱ ਥੇ -ਪਕਿੱ ਥੇ ਿੁਿੰ ਦੀ ਿੈ?
ੳ)ਘਰ ਪਿਿੱ ਚ ਅ) ਬੈਂਕਾਂ ਪਿਿੱ ਚ ੲ) ਿਸਿਤਾਲਾਂ ਪਿਿੱ ਚਸ) ਉਿਰੋਕਤ ਸਾਪਰਆਂ ਪਿਿੱ ਚ
ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ਸ) ਉਿਰੋਕਤ ਸਾਪਰਆਂ ਪਿਿੱ ਚ
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61)

ਬੈਂਕਾਂ ਪਿਿੱ ਚ ਕਿੰ ਪਿਊਟਰ ਦੀ ਕੀ ਿਰਤੋ ਿੈ?
ੳ) ਖਾਪਤਆਂ ਦਾ ਪਰਕਾਰਡ ਰਿੱ ਖਣਾ

ੲ) ਨੈੈੱਟ ਬੈਂਪਕਿੰ ਗ

ਅ) ਲੈ ਣ- ਦੇਣ ਕਰਨਾ

ਸ) ਉਿਰੋਕਤ ਸਾਰੇ

ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ਸ) ਉਿਰੋਕਤ ਸਾਰੇ
62) ਿੇਠ ਪਦਿੱ ਪਤਆਂਪਿਿੱ ਚੋਂ ਪਕਿੜਾ ਕਿੰ ਪਿਊਟਰ ਦਾ ਭਾਗ ਨਿੀਂ ਿੈ?
ੳ) ਮਾਨੀਟਰ

ਅ) ਕੀ-ਬੋਰਡ

ੲ) ਪਿਰਿੰ ਟਰ

ਸ) ਪਸਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ

ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ਸ) ਪਸਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ
63) ਿੇਠ ਪਦਿੱ ਪਤਆਂਪਿਿੱ ਚੋਂਿਾੜਹੀ ਦੀਫ਼ਸਲਪਕਿੜੀ ਿੈ ?
ੳ) ਕਣਕ

ਅ) ਝੋਨਾ

ੲ) ਮਿੱ ਕੀ

ਸ) ਬਾਜਰਾ

ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ੳ) ਕਣਕ
64) ਚਾਿਲ ਤੋਂ ਪਕਿੜਾ ਿਕਿਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਿੈ ?
ੳ) ਰੋਟੀ

ਅ) ਖੀਰ

ੲ) ਸਮੋਸਾ

ਸ)ਦਲੀਆ

ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ਅ) ਖੀਰ
65) ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂਿੰ ਕੀਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਕਸਦਾ ਪਛੜਕਾਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ?
ੳ) ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ

ਅ) ਸੈਨੀਟਾਇਿਰ

ੲ) ਸੈਂਟ

ਸ) ਿਾਣੀ

ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ੳ) ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
66) ਕਾਰ ਪਿਿੱ ਚਬਾਲਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇਿੇਠ ਪਦਿੱ ਪਤਆਂ ਪਿਿੱ ਚੋਂ ਕੀ ਿੈਂਦਾ ਿੈ?
ੳ) ਿੈਟਰੋਲ

ਅ) ਿਾਣੀ

ੲ) ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ

ਸ) ਪਮਿੱ ਟੀ ਦਾ ਤੇਲ

ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ੳ) ਿੈਟਰੋਲ
67) ਿਿਾ ਿਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਿੈ?
ੳ) ਕੂੜੇ ਨੂਿੰ ਅਿੱ ਗ ਲਗਾਉਣਾ

ਅ) ਪਛਿੱ ਕਣ, ਖਿੰ ਘਣ ਕਾਰਨ

ੲ) ਦਰਖ਼ਤ ਕਿੱ ਟਣ ਨਾਲ

ਸ) ਤੇਿ ਿਾਰਨ ਿਜਾਉਣ ਕਾਰਨ

ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ੳ) ਕੂੜੇ ਨੂਿੰ ਅਿੱ ਗ ਲਗਾਉਣਾ
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68) ਚਿੰ ਗੀ ਪਸਿਤ ਲਈ ਕੀ ਿਰੂਰੀ ਿੈ?
ੳ) ਚਿੰ ਗੀ ਖ਼ੁਰਾਕ

ਅ) ਬਰਗਰ

ੲ) ਪਿਿਾ

ਸ) ਕੋਲਪਡਰਿੰ ਕ

ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ੳ) ਚਿੰ ਗੀ ਖ਼ੁਰਾਕ
69) ਪਮਲਖਾ ਪਸਿੰ ਘ ਨੂਿੰ ਪਕਿੜਾ ਅਿਾਰਡ ਪਮਪਲਆ?
ੳ) ਿਲਾਇਿੰ ਗ ਪਸਿੱ ਖ

ਅ) ਿਲਾਇਿੰ ਗ ਦੌੜਾਕ ੲ) ਿਲਾਇਿੰ ਗ ਪਖਡਾਰੀ

ਸ) ਿਲਾਇਿੰ ਗ ਮੈਨ

ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ੳ) ਿਲਾਇਿੰ ਗ ਪਸਿੱ ਖ
70) ਬਾਘ ਦਾ ਭਾਰ ਪਕਿੰ ਨਾ ਿੁਿੰ ਦਾ ਿੈ?
ੳ) 100 ਪਕਲੋ ਗਰਾਮ

ਅ) 150 ਪਕਲੋ ਗਰਾਮ

ੲ) 200 ਪਕਲੋ ਗਰਾਮ

ਸ) 300 ਪਕਲੋ ਗਰਾਮ

ੲ) 200 ਕਾਰਿਾਂ

ਸ) ਟਰੀ ਿਾਊਸ

ੲ) ਉੱਨ ਲਈ

ਸ) ਉਿਰੋਕਤ ਸਾਪਰਆਂ ਲਈ

ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ਸ) 300 ਪਕਲੋ ਗਰਾਮ
71)

ਿਾਣੀ ਉੱਿਰ ਤੈਰਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂਿੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਿਨ?
ੳ) ਤਿੰ ਬੂ

ਅ) ਬੋਟ ਿਾਊਸ

ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ਅ) ਬੋਟ ਿਾਊਸ
72)

ਮਨੁਿੱਖ ਿਸ਼ੂ ਪਕਉਂ ਿਾਲਦਾ ਿੈ?
ੳ) ਦੁਿੱ ਧ ਲਈ

ਅ) ਮਾਸ ਲਈ

ਸਹੀ ਉੱਤਰ :ਸ) ਉਿਰੋਕਤ ਸਾਪਰਆਂ ਲਈ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ-2 ਸਹੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ

ਸਹੀ ਉੱਤਰ

1.

ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਿਪਰਿਾਰ ਇਕਿਰੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਿੋ ਗਏ ਿਨ।(ਸਿੀ / ਗ਼ਲਤ)

ਸਿੀ

2.

ਮਾਪਿਆਂ ਨੂਿੰ ਆਿਣੇ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਨੂਿੰ ਸਮਾਂ ਿਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। (ਸਿੀ/ ਗ਼ਲਤ)

ਸਿੀ

3.

ਸੋਨਿੰ ੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਨ।

(ਸਿੀ/ ਗ਼ਲਤ)

ਗ਼ਲਤ

4.

ਚਿੰ ਗੀ ਪਸਿਤ ਲਈ ਚਿੰ ਗੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਕਸਰਤ ਿਰੂਰੀ ਨਿੀਂ ਿੈ। (ਸਿੀ/ ਗ਼ਲਤ)

ਗ਼ਲਤ

5.

ਜਲਿੰਧਰ ਪਿਿੱ ਚ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਣਦਾ ਿੈ।

6.

ਿਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਿੈ।

(ਸਿੀ/ ਗ਼ਲਤ)

(ਸਿੀ/ ਗ਼ਲਤ)
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ਸਹੀ
ਸਹੀ

7.

ਗਤਕਾ ਯੁਿੱ ਧ ਕਲਾ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਪਕਸਮ ਨਿੀਂ ਿੈ। (ਸਿੀ/ ਗ਼ਲਤ)

ਗ਼ਲਤ

8.

ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਨਿਰ ਬਾਘ ਿੈ। (ਸਿੀ/ ਗ਼ਲਤ)

ਸਹੀ

9.

ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਜੀਿ ਜਿੰ ਤੂਆਂ ਲਈ ਿਿੱ ਡਾ ਖਤਰਾ ਿੈ। (ਸਿੀ/ ਗ਼ਲਤ)

ਸਹੀ

10.

ਆਪਦਿਾਸੀ ਲੋ ਕ ਜਿੰ ਗਲਾਂ ਪਿਿੱ ਚ ਰਪਿਿੰ ਦੇ ਿਨ। (ਸਿੀ/ ਗ਼ਲਤ)

ਸਹੀ

11.

ਸਾਨੂਿੰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਭੋਜਨ ਿੀ ਖਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।(ਸਿੀ/ ਗ਼ਲਤ)

ਗ਼ਲਤ

12.

ਖਾਦ ਿਾਉਣ ਨਾਲ਼ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਿੈਦਾਿਾਰ ਿਧਦੀ ਿੈ।(ਸਿੀ/ ਗ਼ਲਤ)

ਸਹੀ

13.

ਖਿੱ ਟੇ ਿਲ ਪਿਿੱ ਚ ਪਿਟਾਪਮਨ ਡੀ ਿੁਿੰ ਦਾ ਿੈ। (ਸਿੀ/ ਗ਼ਲਤ)

ਗ਼ਲਤ

14.

ਿੌਦੇ ਿਾਤਾਿਰਨ ਗਿੰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਿਨ।

(ਸਿੀ/ ਗ਼ਲਤ)

ਗ਼ਲਤ

15.

ਿਿੱ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਮਿਬੂਤੀ ਘਿੱ ਟ ਿੁਿੰ ਦੀ ਿੈ। (ਸਿੀ/ ਗ਼ਲਤ)

ਗ਼ਲਤ

16.

ਮਨੁਿੱਖ ਇਿੱ ਕ ਸਮਾਪਜਕ ਿਰਾਣੀ ਿੈ। (ਸਿੀ/ ਗ਼ਲਤ)

ਸਹੀ

17.

ਿਾਣੀ ਠਿੰਢਾ ਿੋ ਕੇ ਭਾਫ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। (ਸਿੀ/ ਗ਼ਲਤ)

ਗ਼ਲਤ

18.

ਿਾਣੀ ਤੋਂ ਪਬਨਾਂ ਿੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ। (ਸਿੀ/ ਗ਼ਲਤ)

ਗ਼ਲਤ

19.

ਿੇਲਹ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੱ ਡਾ ਸਮੁਿੰ ਦਰੀ ਜੀਿ ਿੈ। (ਸਿੀ/ ਗ਼ਲਤ)

ਸਹੀ

20.

ਊਰਜਾ ਦੇ ਭਿੰ ਡਾਰ ਸੀਪਮਤ ਿਨ। (ਸਿੀ/ ਗ਼ਲਤ)

ਸਹੀ

21.

ਬਿੱ ਚੇ ਕਿੰ ਪਿਊਟਰ ਤੇ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦੇ ਿਨ। (ਸਿੀ/ ਗ਼ਲਤ)

ਸਹੀ

22.

ਕਿੰ ਪਿਊਟਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਘਰਾਂ ਪਿਿੱ ਚ ਨਿੀਂ ਿੁਿੰ ਦੀ। (ਸਿੀ/ ਗ਼ਲਤ)

ਗ਼ਲਤ

23.

ਅਿੱ ਜ-ਕਿੱ ਲਹ ਖੇਤੀ ਆਧੁਪਨਕ ਸਿੰ ਦਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।(ਸਿੀ/ ਗ਼ਲਤ)

ਸਹੀ

24.

ਜੈਪਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਿੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। (ਸਿੀ/ ਗ਼ਲਤ)

ਗ਼ਲਤ
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25.

ਜਿੰ ਗਲਾਂ ਨੂਿੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂਿੰ ਿਿੱ ਧ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਰੁਿੱ ਖ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ। (ਸਿੀ/ ਗ਼ਲਤ)

26.

ਕੂੜੇ ਨੂਿੰ ਅਿੱ ਗ ਲਗਾਉਣਾ ਸਿੀ ਿੈ। (ਸਿੀ/ ਗ਼ਲਤ)

27.

ਿਿੰ ਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਪਿਰਾਂ ਜਾਂ ਕਸਪਬਆਂ ਪਿਿੱ ਚ ਘਿੰ ਟਾਘਰ ਬਣੇ ਿੋਏ ਿਨ। (ਸਿੀ/ ਗ਼ਲਤ)

ਸਹੀ

ਗ਼ਲਤ

ਸਹੀ
28.

ਰਪਜਆ ਸੁਲਤਾਨ ਪਦਿੱ ਲੀ ਸਲਤਨਤ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਿਪਿਲੀ ਔਰਤ ਸੀ।(ਸਿੀ/ ਗ਼ਲਤ)
ਸਹੀ

29.

ਿੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਿਲ ਦੇ ਭਿੰ ਡਾਰ ਸੀਪਮਤ ਨਿੀਂ ਿਨ। (ਸਿੀ/ ਗ਼ਲਤ)

ਗ਼ਲਤ

30.

ਕੋਲੇ ਨੂਿੰ ਬਾਲ ਕੇ ਪਬਜਲੀ ਿੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। (ਸਿੀ/ ਗ਼ਲਤ)

ਸਹੀ

31.

ਇਗਲੂ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਘਰ ਿੁਿੰ ਦੇ ਿਨ। (ਸਿੀ/ ਗ਼ਲਤ)

ਸਹੀ

32.

ਸਾਨੂਿੰ ਭੋਜਨ ਚਬਾਅ ਕੇ ਿੌਲ਼ੀ-ਿੌਲ਼ੀ ਖਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। (ਸਿੀ/ ਗ਼ਲਤ)

ਸਹੀ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3. ਖਾਲੀ ਥਾਿਾਂ ਭਰੋ -

ਸਹੀ ਉੱਤਰ

1.

ਿਪਿਲਾਂ ਿਪਰਿਾਰ ਬਿੁਤ ..................ਿੁਿੰ ਦੇ ਸਨ।

(ਛੋਟੇ/ ਿਿੱ ਡੇ)

ਿੱ ਡੇ

2.

ਆਿਣਾ..............ਆਿਣਾ ਿੀ ਿੁਿੰ ਦਾ ਿੈ।

(ਦੇਸ਼/ ਘਰ)

ਘਰ

3.

ਸ਼ਪਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ...............ਬਣ ਪਰਿਾ ਸੀ।

4.

ਸੋਨਿੰ ੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ .............. ਸਨ।

5.

ਿੈਲਨ ਕੈਲਰ ................ਨਿੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ।

(ਸੁਣ/ਦੇਖ)

ਦੇਖ

6.

...............ਸਿੰ ਿੂਰਨ ਆਿਾਰ ਿੈ।

(ਦੁਿੱ ਧ/ਿਾਣੀ)

ਦੁਿੱ ਧ

7.

ਟੀਮ ਪਿਿੱ ਚ ਖੇਡਣ ਨਾਲ਼ ਅਸੀਂ.............. ਪਸਿੱ ਖਦੇ ਿਾਂ। (ਦੁਸ਼ਮਨੀ/ਪਮਲਿਰਤਨ)ਪਮਲਿਰਤਨ

(ਘਰ/ ਥਰਮਲ ਿਲਾਂਟ)

ਥਰਮਲ ਿਲਾਂਟ

(ਅਪਧਆਿਕ/ ਇਿੰ ਜੀਨੀਅਰ) ਇਿੰ ਜੀਨੀਅਰ
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8.

ਿਾਕੀ............... ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਿੈ।

(ਜਾਿਾਨ/ਭਾਰਤ)

ਭਾਰਤ

9.

ਜਾਦੂਗਰ ............... ਪਦਖਾਉਂਦੇ ਿਨ ।

(ਕਰਤਬ/ਜਾਦੂ)

ਜਾਦੂ

10.

..............ਯੁਿੱ ਧ ਕਲਾ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਪਕਸਮ ਿੈ।

(ਗਤਕਾ /ਿਾਕੀ)

ਗਤਕਾ

11.

ਬਾਘ ............... ਿਪਰਿਾਰ ਨਾਲ਼ ਸਬਿੰ ਧਤ ਜੀਿ ਿੈ।

(ਪਬਿੱ ਲੀ /ਚੂਿਾ)

ਪਬਿੱ ਲੀ

12.

ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਨਿਰ ...............ਿੈ।

(ਬਾਘ/ਿਾਥੀ)

ਬਾਘ

13.

ਭੇਡਾਂ ਤੋਂ .............ਪਮਲਦੀ ਿੈ।

(ਉੱਨ/ਰੇਸ਼ਮ)

ਉੱਨ

14.

ਕੁਿੱ ਤੇ ਦੀ ..............ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਿੁਿੰ ਦੀ ਿੈ। (ਸੁਿੰ ਘਣ/ਬੋਲਣ)

ਸੁਿੰ ਘਣ

15.

ਸਰਹੋਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ................ਪਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

(ਆਟਾ/ਤੇਲ)

ਤੇਲ

16.

..............ਦਾ ਿੌਦਾ ਕਲਮ ਲਗਾਕੇ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

(ਗੇਂਦੇ/ਗੁਲਾਬ)

ਗੇਂਦੇ

17.

ਲਿੱਕੜ ਦੀ .............ਨਾਲ਼ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।

(ਬੇਿਰਿਾਿੀ/ਸਿੰ ਜਮ) ਸਿੰ ਜਮ

18.

ਿਿੰ ਜਾਬ ਪਿਿੱ ਚ ............ਬਿੁਤ ਘਿੱ ਟ ਿਨ।

19.

ਦੁਿੱ ਧ ਨੂਿੰ ...............ਕੇ ਸੁਰਿੱਪਖਅਤ ਰਿੱ ਪਖਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

(ਉਬਾਲ /ਸੁਕਾ)

ਉਬਾਲ

20.

ਮੁਿੱ ਰਬਾ .............. ਿਾ ਕੇ ਪਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

(ਲਿੱਸੀ /ਖਿੰ ਡ)

ਖਿੰ ਡ

21.

ਭੋਜਨ ਦੀ ...............ਨਿੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ।

22.

ਪਜਆਦਾ ਬਾਪਰਸ਼ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਨਾਲ਼ ਫ਼ਸਲਾਂ ..............ਿੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ। (ਤਬਾਿ /ਆਬਾਦ)

(ਜਿੰ ਗਲ /ਖੇਤੀਬਾੜੀ)

(ਸਿੰ ਭਾਲ /ਬਰਬਾਦੀ)

ਜਿੰ ਗਲ

ਬਰਬਾਦੀ

ਤਬਾਿ
23.

ਧੁਿੱ ਿ ਪਿਿੱ ਚ ਬੈਠਣ ਨਾਲ਼ .............ਪਮਲਦਾ ਿੈ।(ਪਿਟਾਪਮਨ ਡੀ/ਪਿਟਾਪਮਨ ਸੀ)

ਪਿਟਾਪਮਨ ਡੀ

24.

ਿਰੋਟੀਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ..............ਪਿਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਿੈ। (ਿਾਧੇ/ਘਾਟੇ)

ਿਾਧੇ
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25.

ਪਿਟਾਪਮਨ ਏ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ਼ ...............ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। (ਅਿੰ ਧਰਾਤਾ/ਅਨੀਪਮਆ)

ਅਿੰ ਧਰਾਤਾ

26.

ਦਿਾਈ ਿਮੇਸ਼ਾ................. ਦੀ ਸਲਾਿ ਤੋਂ ਲੈ ਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। (ਅਪਧਆਿਕ/ ਡਾਕਟਰ)
ਡਾਕਟਰ

27.

ਮਨੁਿੱਖ ਇਿੱ ਕ ............... ਿਰਾਣੀ ਿੈ।

(ਸ਼ਾਕਾਿਾਰੀ/ ਸਰਬ-ਆਿਾਰੀ)

ਸਰਬ-ਆਿਾਰੀ

28.

ਦੂਜੇ ਜਾਨਿਰਾਂ ਨੂਿੰ ਖਾਣ ਿਾਲੇ ਜਾਨਿਰ................ਕਿਾਉਂਦੇ ਿਨ। (ਸ਼ਾਕਾਿਾਰੀ/ ਮਾਸਾਿਾਰੀ)
ਮਾਸਾਿਾਰੀ

29.

ਤਿੰ ਬੂ ...............ਘਰ ਿੁਿੰ ਦੇ ਿਨ।

(ਅਸਥਾਈ/ ਸਥਾਈ)

ਅਸਥਾਈ

30.

ਇਗਲੂ............... ਦੇ ਘਰ ਿੁਿੰ ਦੇ ਿਨ।

(ਬਰਫ਼/ ਗਾਰੇ)

ਬਰਫ਼

31.

ਮਨੁਿੱਖ ............... ਨਿੀਂ ਰਪਿ ਸਕਦਾ।

(ਇਕਿੱ ਲਾ/ ਪਮਲਕੇ)

ਇਕਿੱ ਲਾ

32.

ਂ ੂਲੈਂਸ / ਸਾਇਕਲ)
ਮਰੀਿ ਨੂਿੰ ਿਸਿਤਾਲ ................ਪਿਿੱ ਚ ਪਲਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। (ਐਬ
ਂ ੂਲੈਂਸ
ਐਬ

33.

ਿਾਣੀ ਦੇ ................ਰੂਿ ਿਨ।

(ਪਤਿੰ ਨ/ ਿਿੰ ਜ)

ਪਤਿੰ ਨ

34.

ਿਾਣੀ ..............ਿੋ ਕੇ ਭਾਫ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

(ਠਿੰਢਾ/ ਗਰਮ)

ਗਰਮ

35.

.............ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੁਿੱ ਖ ਫ਼ਸਲ ਿੈ।

(ਕਣਕ/ ਚਾਿਲ)

ਕਣਕ

36.

ਿਾਣੀ ..............ਦਾ ਆਧਾਰ ਿੈ।

(ਖੇਤੀ / ਬਦਲ)

ਖੇਤੀ

37.

.............ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿੁਿੱ ਲ ਿੈ।

(ਜਲ-ਪਲਿੱਲੀ / ਕਮਲ)

ਕਮਲ

38.

ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੱ ਡਾ ਸਮੁਿੰ ਦਰੀ ਜੀਿ ............ਿੈ।

(ਬਤਖ / ਿੇਲਹ)

ਿੇਲਹ

39.

ਊਰਜਾ ਦੇ ਭਿੰ ਡਾਰ ...............ਿਨ।

(ਸੀਪਮਤ / ਅਸੀਪਮਤ)

ਸੀਪਮਤ

40.

ਬਛੇਂਦਰੀ ਿਾਲ ....................ਸੀ।

(ਡਾਕਟਰ/ ਿਰਬਤਾਰੋਿੀ)
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ਿਰਬਤਾਰੋਿੀ

41.

ਿਿੰ ਜਾਬ ਪਿਿੱ ਚ ਕੁਿੱ ਲ..............ਪਿਲਹੇ ਿਨ।

(23/ 12)

42.

ਰਪਿਆ ਪਦਿੱ ਲੀ ਸਲਤਨਤ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ...........ਔਰਤ ਸੀ। (ਿਪਿਲੀ/ਦੂਜੀ)

43.

ਜਿੰ ਗਲਾਂ ਨੂਿੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂਿੰ ਿਿੱ ਧ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ................. ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ।
(ਿੈਕਟਰੀਆਂ/ ਰੁਿੱ ਖ)

23
ਿਪਿਲੀ

ਰੁਿੱ ਖ

44.

ਿਿੱ ਧਦੀ ਿੋਈ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਜਿੰ ਗਲ ................ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ। (ਘਟਦੇ/ਿਧਦੇ)

ਘਟਦੇ

45.

ਅਿੱ ਜ-ਕਿੱ ਲਹ ਖੇਤੀ .................ਸਿੰ ਦਾ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। (ਆਧੁਪਨਕ/ਿੁਰਾਣੇ)

ਆਧੁਪਨਕ

46.

ਸਾਨੂਿੰ ਖੇਤਾਂ ਪਿਿੱ ਚ ...............ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। (ਰਸਾਇਪਣਕ/ਜੈਪਿਕ)

ਜੈਪਿਕ

47.

ਬਿੱ ਚੇ ਕਿੰ ਪਿਊਟਰ ਤੇ .................ਖੇਡਦੇ ਿਨ।

ਗੇਮਾਂ

48.

ਕਿੰ ਪਿਊਟਰ ਮਨੋਰਿੰ ਜਨ ਦਾ ................ਸਾਧਨ ਿੈ।

(ਕਿੱ ਬਡੀ/ਗੇਮਾਂ)
(ਿਧੀਆ/ਘਟੀਆ)

ਪ੍ਰਸ਼ਨ4. ਵਮਲਾਨ ਕਰੋ 1.

2.

ਿੀ.ਟੀ.ਊਸ਼ਾ

ਿਾਕੀ ਦਾ ਜਾਦੂਗਰ

ਕਰਣਮ ਮਲੇ ਸ਼ਿਰੀ

ਮਾਸਟਰ ਬਲਾਸਟਰ

ਸਪਚਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ

ਭਾਰ ਚੁਿੱ ਕਣਾ

ਮੇਜਰ ਪਧਆਨ ਚਿੰ ਦ

ਉੱਡਣ ਿਰੀ

ਕੋਰੀਆ

ਗਤਕਾ

ਿਿੰ ਜਾਬ

ਤਾਇਕਿਾਂਡੋ

ਮਨੀਿੁਰ

ਕਰਾਟੇ

ਜਿਾਨ

ਥਾਂਗ-ਤਾ
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ਿਧੀਆ

3.

4.

5.

6.

ਪਜਮ ਕਾਰਬੈਟ

ਿਿੱ ਛਮੀ ਬਿੰ ਗਾਲ

ਸੁਿੰ ਦਰਿਨ

ਉੱਤਰਾਖਿੰ ਡ

ਬਾਂਦੀਿੁਰ

ਮਿੱ ਧ ਿਰਦੇਸ਼

ਕਾਨਹਾ

ਕਰਨਾਟਕ

ਦੁਿੱ ਧ

ਸੁਕਾ ਕੇ

ਪਨਿੰਬੂ ਦਾ ਅਚਾਰ

ਪਜਆਦਾ ਖਿੰ ਡ ਿਾ ਕੇ

ਜਾਮਣ ਅਤੇ ਅਿੰ ਗੂਰ

ਉਬਾਲ ਕੇ

ਆਂਿਲੇ ਦਾ ਮੁਰਿੱਬਾ

ਤੇਲ ਪਿਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖ ਕੇ

ਧਰੁਿੀ ਖੇਤਰ

ਬਿੁਮਿੰਜਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ

ਝੀਲਾਂ

ਇਗਲੂ

ਮਿਾਂਨਗਰ

ਬਾਂਸ ਦੇ ਘਰ

ਅਸਾਮ

ਬੋਟ ਿਾਊਸ

ਮਗਰਮਿੱ ਛ

ਅਿੱ ਠ ਲਿੱਤਾਂ

ਆਕਟੋਿਸ

ਗਲਫ਼ੜੇ

ਕਿੱ ਛੂ

ਪਤਿੱ ਖੇ ਦਿੰ ਦ

ਮਿੱ ਛੀ

ਸਖ਼ਤ-ਖੋਲ
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7.

8.

ਧੁਿੱ ਿ

ਖਰਾਬ ਦਿੰ ਦ

ਪਿਟਾਪਮਨ ਸੀ

ਪਿਟਾਪਮਨ ਡੀ

ਸਿੰ ਤੁਪਲਤ ਖੁਰਾਕ

ਸਿੰ ਤਰਾ, ਆਂਿਲਾ

ਚਾਕਲੇ ਟ

ਸਾਰੇ ਿੋਸ਼ਕ ਤਿੱ ਤ

ਸੋਨਿੰ ੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ

ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ

ਿੜਹ

ਔਖਾ

ਛੋਟੇ ਕਮਪਰਆਂ ਪਿਿੱ ਚ ਰਪਿਣਾ

ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ

ਿਰਿਾਸ

ਇਿੰ ਜੀਨੀਅਰ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ-5 ਵਿਮਾਗੀ ਕਸਰਤ
1.

ਸਿੰ ਤੁਪਲਤ ਭੋਜਨ

18

2.

ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਕਸਮਾਂ

3.

ਕਿੰ ਪਿਉਟਰ ਦੇ ਿਰਤੋਂ
ਖੇਤਰ
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4.

ਪਸਿੰ ਚਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ

5.

ਭੋਜਨ ਿਦਾਰਥਾਂ ਦੇ
ਸਿੰ ਭਾਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
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6.

ਮਿੰ ਨੋਰਿੰ ਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ

ਵਤੰ ਨ ਅੰ ਕਾਂ ਿਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
1.

ਿਪਿਲੇ ਸਪਮਆਂ ਪਿਿੱ ਚ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਦੇ ਪਖਡੌਣੇ ਪਕਿੋ ਪਜਿੇ ਿੁਿੰ ਦੇ ਸਨ?

ਉੱਤਰ: ਪਖਡੌਣੇ ਪਮਿੱ ਟੀ ਦੇ ਿੁਿੰ ਦੇ ਸਨ
2.

ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰ ਮ ਦੀ ਭਾਲ ਪਿਿੱ ਚ ਆਏ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂਿੰ ਕੀ ਪਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ?

ਉੱਤਰ:ਿਰਿਾਸੀ
3.

ਤੁਸੀਂ ਪਕਸ ਖੇਡ ਪਿਿੱ ਚ ਪਿਿੱ ਸਾ ਲੈਂ ਦੇ ਿੋ?

ਉੱਤਰ: ………………………………………………..( ਬਿੱ ਚਾ ਆਿਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਾਬ ਦੇਿੇਗਾ)
4.

ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਿੰ ਛੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱ ਸੋ?

ਉੱਤਰ: ਮੋਰ
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5.

ਭੇਡਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂਿੰ ਕੀ ਿਰਾਿਤ ਿੁਿੰ ਦਾ ਿੈ?

ਉੱਤਰ: ਉੱਨ
6.ਤਸਿੀਰ ਪਿਿੱ ਚ ਪਦਖਾਈ ਦੇ ਰਿੇ ਿੁਿੱ ਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱ ਸੋ।

ਉੱਤਰ: ਗੇਂਦਾ
7.

ਪਿਟਾਪਮਨ ਪਕਿੰ ਨੇ ਿਰਕਾਰ ਦੇ ਿੁਿੰ ਦੇ ਿਨ?

ਉੱਤਰ: ਛੇ ਿਰਕਾਰ ਦੇ
8.

ਪਕਸੇ ਦੋ ਆਿਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱ ਸੋ?

ਉੱਤਰ: ……………………………………………….( ਬਿੱ ਚਾ ਆਿਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਾਬ ਦੇਿੇਗਾ)
9.

ਬਾਘ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਬਣੀਆਂ ਧਾਰੀਆ ਦਾ ਰਿੰ ਗ ਪਕਿੜਾ ਿੁਿੰ ਦਾ ਿੈ?

ਉੱਤਰ: ਕਾਲ਼ਾ
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10.

ਇਿ ਪਕਸ ਪਖਡਾਰੀ ਦੀ ਤਸਿੀਰ ਿੈ?

ਉੱਤਰ: ਪਮਲਖਾ ਪਸਿੰ ਘ
11.

ਪਚਿੱ ਤਰ ਪਿਿੱ ਚ ਪਦਖਾਏ ਗਏ ਜਾਨਿਰ ਨਾਂ ਪਲਖੋ।

ਉੱਤਰ: ਿਸ਼ਮੀਨਾ ਬਿੱ ਕਰੀ
12.

ਆਪਦਿਾਸੀ ਲੋ ਕ ਪਕਿੱ ਥੇ ਰਪਿਿੰ ਦੇ ਿਨ?

ਉੱਤਰ: ਜਿੰ ਗਲਾਂ ਪਿਿੱ ਚ
13.

ਪਚਿੱ ਤਰ ਪਿਿੱ ਚ ਕੀ ਪਦਖਾਇਆਪਗਆ ਿੈ?

ਉੱਤਰ: ਮਿੱ ਧੂ ਮਿੱ ਖੀਆਂ ਦਾ ਛਿੱ ਤਾ

23

14.

ਪਚਿੱ ਤਰ ਪਿਿੱ ਚ ਕੀ ਪਦਖਾਇਆ ਪਗਆ ਿੈ?

ਉੱਤਰ: ਿੂਲਮਾਰਕ (ਉੱਨ ਦੀ ਸ਼ੁਿੱ ਧਤਾ ਦਾ ਪਚਿੰ ਨਹ)
15.

ਪਚਿੱ ਤਰ ਪਿਿੱ ਚ ਪਕਸ ਪਕਸਮ ਦਾ ਘਰ ਪਦਖਾਇਆ ਪਗਆ ਿੈ?

ਉੱਤਰ: ਤਿੰ ਬੂ
16.

ਿੇਠ ਪਦਿੱ ਤਾ ਪਚਿੱ ਤਰ ਪਕਸ ਿਰਪਕਪਰਆ ਨੂਿੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਿੈ?

ਉੱਤਰ:ਿਰਕਾਸ਼ ਸਿੰ ਸਲੇ ਸ਼ਣ ਜਾਂ ਿੌਪਦਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਿਰਪਕਪਰਆ।
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17.

ਪਚਿੱ ਤਰ ਿੇਖ ਕੇ ਿੌਦੇ ਨਾਮ ਪਲਖੋ।

ਉੱਤਰ: ਘੜਾ- ਬੂਟੀਿੌਦਾ
18.

ਧੂਿੰ ਏ ਂ ਕਾਰਨ ਪਕਿੜਾ ਿਰਦੂਸ਼ਣ ਿੁਿੰ ਦਾ ਿੈ?

ਉੱਤਰ: ਿਿਾ ਿਰਦੂਸ਼ਣ,
19.

ਆਿਣੇ ਮਨਿਸਿੰ ਦ ਕੋਈ ਪਤਿੰ ਨ ਿਕਿਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਲਖੋ।

ਉੱਤਰ: …………………………………………..( ਬਿੱ ਚਾ ਆਿਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਾਬ ਦੇਿੇਗਾ)
20.

ਤੁਸੀਂ ਪਕਿੜੀ ਖੇਡ ਪਿਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈਂ ਦੇ ਿੋ?

ਉੱਤਰ: ……………………………………………..( ਬਿੱ ਚਾ ਆਿਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਾਬ ਦੇਿੇਗਾ)
21.

ਜਿੰ ਗਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂਿੰ ਕੀ ਪਮਲਦਾ ਿੈ?

ਉੱਤਰ: ਲਿੱਕੜ/ ਗੁਿੰ ਦ/ ਿਸ਼ੁਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ/ ਸ਼ਪਿਦ/ ਬਾਲਣ)
22.

ਤੁਸੀਂ ਿਿੰ ਜਾਬ ਦੇ ਪਕਸ ਪਿਲਹੇ ਪਿਿੱ ਚ ਰਪਿਿੰ ਦੇ ਿੋ?

ਉੱਤਰ: ……………………………………………..( ਬਿੱ ਚਾ ਆਿਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਾਬ ਦੇਿੇਗਾ)
23.

ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿੁਿੱ ਲ ਪਕਿੜਾ ਿੈ?

ਉੱਤਰ: ਕਮਲ
24.

ਿਾਣੀ ਦੇ ਪਤਿੰ ਨ ਰੂਿ ਪਕਿੜੇ ਿਨ?

ਉੱਤਰ: ਠੋਸ (ਬਰਫ਼), ਤਰਲ (ਿਾਣੀ), ਗੈਸ (ਭਾਫ਼)
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ਪ੍ੰ ਜ ਅੰ ਕਾਂ ਿਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
1.

ਕਿੰ ਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕਿੜੇ-ਪਕਿੜੇ ਕਿੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ?

2.

ਿਿਾ ਿਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਪਲਖੋ?

3.

ਜੇਕਰ ਿਾਣੀ ਨਿੀਂ ਿੋਿੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਿੋਿੇਗਾ?

4.

ਸਾਂਝੇ ਿਪਰਿਾਰ ਪਿਿੱ ਚ ਰਪਿਣ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਿਨ?

5.

ਸਾਨੂਿੰ ਖੇਡਾਂ ਪਿਿੱ ਚ ਭਾਗ ਪਕਉਂ ਲੈ ਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ?

6.

ਕੋਈ ਿਿੰ ਜ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਲਖੋ।

7.

ਕੋਈ ਿਿੰ ਜ ਿੁਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਲਖੋ।

8.

ਪਚਿੱ ਤਰ ਿਪਿਚਾਣੋ ਅਤੇ ਜਾਨਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਲਖੋ।
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9.ਪਚਿੱ ਤਰ ਸਬਿੰ ਧੀ ਸਿੰ ਖੇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦਓ ।

10.

ਪਚਿੱ ਤਰ ਪਿਿੱ ਚ ਪਕਿੜੀ-ਪਕਿੜੀ ਖੇਡ ਨੂਿੰ ਦਰਸਾਇਆ ਪਗਆ ਿੈ।

27

