
1 
 

ਸਵਾਗਤ ਿਜ਼ੰਦਗੀ  

ਅੱਠਵ   

ਪਸ਼ਨ ਬਕ 

 

1. ਸਾਰੇ ਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ।  

2. ਪਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਿਤੰਨ ਭਾਗ  ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਹੋਵਗੇਾ।  

3. ਭਾਗ-ੳ ਿਵੱਚ ਪਸ਼ਨ ਨੰ. 1 ਿਵੱਚ 15 ਬਹੁ-ਿਵਕਲਪੀ ਪਸ਼ਨ, ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰਨਾ, ਸਹੀ-ਗਲਤ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ 

ਸਹੀ ਿਮਲਾਣ ਕਰਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਪਸ਼ਨ ਦੋ ਅੰਕ  ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।          15%2=30 ਅੰਕ  

4. ਭਾਗ-ਅ ਿਵੱਚ ਪਸ਼ਨ ਨੰ. 2-9 ਤੱਕ ਅੱਠ ਛੋਟੇ ਤਰ  ਵਾਲੇ ਪਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਿਜਹਨ  ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨ 

ਕੋਈ ਚਾਰ ਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਪਸ਼ਨ ਿਤੰਨ ਅੰਕ  ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।         4%3=12 ਅੰਕ 

5. ਭਾਗ-ੲ ਿਵੱਚ ਪਸ਼ਨ ਨੰ. 10 ਿਵੱਚ ਕਾਲਪਿਨਕ ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ ਵਾਸਤਿਵਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਿਸਆ ਨੰੂ 

ਹੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਚਾਰ ਪਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਿਜਹਨ  ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ਦੋ ਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਹਨ। 

ਹਰੇਕ ਪਸ਼ਨ ਚਾਰ ਅੰਕ  ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।            2%4=8 ਅੰਕ 

1. ਬਹੁ-ਿਵਕਲਪੀ ਪਸ਼ਨ 

i. ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਕਹੜੀ ਆਦਤ ਚੰਗੀ ਹੈ? 

ੳ ਅਣਢਿਕਆ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ।  

ਅ ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਸ ਝ  ਤੌਲੀਆ ਹੋਣਾ।  

ੲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹਾਉਣਾ।  

ਸ ਉਪਰੋਕਤ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਨਹ ।  

ਸਹੀ ਤਰ (ੲ) 

ii. ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

ੳ ਚੰਗੀ ਿਸਹਤ ਪਾਪਤ ਹੋਣਾ।  

ਅ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰੂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ  ਤ ਬਚਾਉਣਾ। 

ੲ ਦੂਸਿਰਆਂ ਨੰੂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਤ ਬਚਾਉਣਾ।  

ਸ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ।  

ਸਹੀ ਤਰ (ਸ) 

iii. ਸਾਨੰੂ ਲੰਮੇ ਵਾਲ  ਨੰੂ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ੳ ਇੱਕ ਵਾਰ   

ਅ ਹਰ ਰੋਜ਼ 
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ੲ ਚਾਰ ਵਾਰ 

ਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ  

ਸਹੀ ਤਰ (ੳ) 

iv. ਸਾਨੰੂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ਼ ਹੱਥ ਕਦ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? 

ੳ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤ ਪਿਹਲ  ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ।  

ਅ ਪਖਾਨਾ ਜਾਣ ਤ ਬਾਅਦ 

ੲ ਖੇਡ ਕੇ ਆਉਣ ਤ ਬਾਅਦ  

ਸ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। 

ਸਹੀ ਤਰ (ਸ) 

v. ਸਾਨੰੂ ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਿਵਕਣ ਵਾਲ਼ਾ …………… ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ੳ ਸੁਆਦੀ  

ਅ ਅਣ-ਢਿਕਆ  

ੲ ਤਾਜ਼ਾ  

ਸ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ  

ਸਹੀ ਤਰ (ਅ) 

vi. ਸਵੈ-ਿਨਯੰਤਰਣ ਜ  ਸਵ-ੈਕਾਬ ੂਨਾਲ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸੋ।  

ੳ  ਆਪਣੀ ਮੰਿਜ਼ਲ ਦੀ ਪਾਪਤੀ।  

ਅ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 

ੲ ਆਤਮ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ 

ਸ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ।  

ਸਹੀ ਤਰ (ਸ)   

vii. ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤ  ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸ  ਕੀ ਕਰੋਗੇ? 

ੳ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।  

ਅ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ 

ੲ ਆਪਣੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਨੰੁ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ।  

ਸ ਿਜਦ ਕਰਨਾ।  

ਸਹੀ ਤਰ (ੳ) 

 



3 
 

viii. ਜਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਡ ਟਦਾ ਹੈ ਤ  ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ੳ ਅੱਗ ਬਿਹਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਅ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ੲ ਜਦ ਉਨ  ਦਾ ਗੁੱ ਸਾ ਸ਼ ਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤ  ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਸ ਚੱੁਪ-ਚਾਪ ਸਿਹਣ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਸਹੀ ਤਰ (ੲ)  

ix. ਜਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਨਾਲ਼ ਈਰਖਾ ਜ  ਸਾੜਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤ  ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ੳ ਉਸ ਨੰੁ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਅ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

ੲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤ  ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 

ਹੈ।  

ਸ ਉਸ ਦਾ ਅਕਸ ਿਵਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

ਸਹੀ ਤਰ (ੲ) 

x. ਜਦ ਿਕਸੇ ਦੇ ਬੁਰੇ ਿਵਹਾਰ ਕਾਰਨ ਉਸ ਪਰ ਗੁੱ ਸਾ ਆ ਦਾ ਹੈ ਤ  ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ੳ ਿਨਮਰਤਾ ਸਿਹਤ ਉਸ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

ਅ ਉਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਿਵਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

ੲ ਿਕਸੇ ਵੱਡੇ ਨਾਲ਼ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਸ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ  

ਸਹੀ ਤਰ (ਸ) 

xi. ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ  ਨਾਲ਼ ਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮ ਸਾਨੰੂ ਿਕਹੜੀਆਂ ਗੱਲ  ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ੳ ਵੱਿਡਆਂ ਨਾਲ਼ ਚੰਗਾ ਵਤੀਰਾ ਰੱਖੋ।  

ਅ ਵੱਿਡਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ।  

ੲ ਵੱਿਡਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਿਧਆਨ ਨਾਲ਼ ਸੁਣੋ।  

ਸ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ 

ਸਹੀ ਤਰ (ਸ) 

xii. ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਰਗ  ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਿਡਆਂ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਿਕ  ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ੳ ਆਪਣੇ ਸੁਆਰਥ ਲਈ 
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ਅ ਉਨ  ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਲਈ  

ੲ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਨ  ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ  ਲਈ। 

ਸ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ।  

ਸਹੀ ਤਰ (ੲ) 

xiii. ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ  ਪਿਤ ਸਿਤਕਾਰ ਨੰੂ ਿਕਵ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ੳ ਿਪਆਰ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ  ਰਾਹ   

ਅ ਹਾਵ-ਭਾਵ  ਰਾਹ  

ੲ ਦੋਨ ੳ ਅਤੇ ਅ 

ਸ ਉਪਰੋਕਤ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਨਹ   

ਸਹੀ ਤਰ (ੲ) 

xiv. ਅਸ  ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ  ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਿਕਸ ਤਰ  ਨਾਲ਼ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹ ? 

ੳ ਿਨਮਰਤਾ ਨਾਲ਼ ਬੋਲ ਕੇ  

ਅ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ 

ੲ ਉਹਨ  ਨਾਲ਼ ਸਮ  ਿਬਤਾ ਕੇ 

ਸ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ 

ਸਹੀ ਤਰ (ਸ) 

xv. ਸਾਨੰੁ ਆਪਣੇ ਵੱਿਡਆਂ ਨਾਲ਼ ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

ੳ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਨਕਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ  

ਅ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਿਕਲ  ਬਾਰੇ  

ੲ ਿਕਸੇ ਨਾਲ਼ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ 

ਸ ਦੂਸਿਰਆਂ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 

ਸਹੀ ਤਰ (ਅ) 

xvi. ਸੜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜਾ ਿਵਹਾਰ ਸਹੀ ਹੈ? 

ੳ ਸੜਕ ’ਤੇ ਖੇਡਣਾ 

ਅ ਫੁੱ ਟ-ਪਾਥ  ’ਤੇ ਤੁਰਨਾ  

ੲ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਿਵੱਚ ਚੜਨਾ 

ਸ ਟੈਿਫਕ ਸੰਕੇਤ  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ 

 ਸਹੀ ਤਰ  (ਅ) 
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xvii. ਸੜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਪੱਖ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜਾ ਿਵਹਾਰ ਸਹੀ ਨਹ  ਹੈ? 

ੳ ਸੜਕ ਤ ਦੂਰ ਪਾਰਕ ਿਵੱਚ ਖੇਡਣਾ 

ਅ ਪੂਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ਼ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨਾ। 

ੲ ਸੜਕ  ’ਤੇ ਚਲਦੇ ਸਮ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨਾ 

ਸ ਫੁੱ ਟ-ਪਾਥ  ’ਤੇ ਤੁਰਨਾ  

ਸਹੀ ਤਰ (ੲ) 

xviii. ਵਾਕ ਪੂਰਾ ਕਰੋ-ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ……… 

ੳ ਕੱਲ ਤ  ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਜੀਵਨ 

ਅ ਕੱਲ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ  

ੲ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ 

ਸ ਉਪਰੋਕਤ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਨਹ  

ਸਹੀ ਤਰ (ੳ) 

xix. ਸੜਕ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਤੁਸ  ਕੀ ਕਰੋਗੇ? 

ੳ ਸੜਕ ਤ ਦੂਰ ਪਾਰਕ ਿਵੱਚ ਖੇਡਣਾ।  

ਅ ਭੱਜ ਕੇ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨਾ।  

ੲ ਸੜਕ ’ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਜ  ਹੈਡ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨਾ 

ਸ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਿਵੱਚ ਚੜਨਾ 

ਸਹੀ ਤਰ (ੳ) 

xx. ਸੱਿਭਅਤਾ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤ ਹੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨ ਮਨੱੁਖ  ਦੀ ਮਦਦ ਿਕਸ ਪਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ? 

ੳ ਰਖਵਾਲੇ ਬਣਕੇ 

ਅ ਸਿਹਕਰਮੀ ਬਣ ਕੇ 

ੲ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ  

ਸ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ 

ਸਹੀ ਤਰ (ਸ) 

xxi. ਜਾਨਵਰ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਤਰ  ਹੀ ਪੀੜ ਹੋਣ ਤੇ ……… ਹਨ।  

ੳ ਰਦੇ 

ਅ ਹੱਸਦੇ  

ੲ ਨੱਚਦੇ 
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ਸ ਉਪਰੋਕਤ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਨਹ  

ਸਹੀ ਤਰ (ੳ) 

 

xxii. ਜਾਨਵਰ  ਦਾ ਮਨੱੁਖ  ਦੀ ਤਰ  ਇਕ ………ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  

ੳ ਸ਼ਿਹਰ  

ਅ ਸਕੂਲ 

ੲ ਪਿਰਵਾਰ 

ਸ ਉਪਰੋਕਤ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਨਹ  

ਸਹੀ ਤਰ (ੲ) 

xxiii. ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖ  ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜਾ ਗੁਣ ਸਮਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

ੳ ਭਾਵਨਾਵ  

ਅ ਯਾਦ-ਸ਼ਕਤੀ 

ੲ ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 

ਸ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ 

ਸਹੀ ਤਰ (ਸ) 

xxiv. ਪਸ਼ੂ ਮਨੱੁਖ  ਦੀ ਤਰ  ਹੀ 

ੳ ਸਾਹ ਲਦੇ ਹਨ 

ਅ ਬੋਲਦੇ ਹਨ  

ੲ ਸੋਚਦੇ ਹਨ 

ਸ ਗਾ ਦੇ ਹਨ 

ਸਹੀ ਤਰ (ੳ) 

xxv. ਸੱਿਭਅਤਾ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਆਧੁਿਨਕਤਾ ਦੀ ਹੋੜ ਨ ਸਾਨੰੂ ਿਕਸ ਤ ਦੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ? 

ੳ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਬਾਕੀ ਜੀਵ-ਰੂਪ  ਤ 

ਅ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤ 

ੲ ਦੋਨ ੳ ਅਤੇ ਅ 

ਸ ਉਪਰੋਕਤ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਨਹ  

ਸਹੀ ਤਰ (ੲ) 

xxvi. ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ………ਿਵਕਲਪ  ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ।  

ੳ ਗਲਤ  
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ਅ ਸਹੀ 

ੲ ਸੰਭਾਿਵਤ  

ਸ ਉਪਰੋਕਤ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਨਹ  

ਸਹੀ ਤਰ (ੲ) 

xxvii. ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ- 

ੳ ਸਾਰੇ ਿਵਕਲਪ  ਬਾਰੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ’ਤੇ  

ਅ ਸਾਰੇ ਿਵਕਲਪ  ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਤੇ  

ੲ ਦੋਨ ੳ ਅਤੇ ਅ 

ਸ ਉਪਰੋਕਤ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਨਹ  

ਸਹੀ ਤਰ (ੲ) 

 

xxviii. ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜਾ ਿਵਹਾਰ ਚੰਗੀ ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਪਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? 

ੳ ਿਨਯਮ  ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ  

ਅ ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ 

ੲ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੰੁ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ 

ਸ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ 

ਸਹੀ ਤਰ (ਸ) 

xxix. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਚੰਗੀ ਖੇਡ –ਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਦਰਸਾ ਦਾ ਹੈ? 

ੳ ਆਦਰ  

ਅ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ  

ੲ ਬੇਈਮਾਨੀ 

ਸ ਆਲੋਚਨਾ  

ਸਹੀ ਤਰ (ਅ) 

xxx. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਮਾੜੀ ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਨੰੁ ਦਰਸਾ ਦਾ ਹੈ? 

ੳ ਆਦਰ  

ਅ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ  

ੲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ 

ਸ ਝਗੜਾ  

ਸਹੀ  ਤਰ (ਸ) 
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xxxi. ਿਜੱਤਣ ’ਤੇ ………ਨਾ ਕਰਨਾ ਚੰਗੇ ਿਖਡਾਰੀ ਦਾ ਖਾਸ ਗੁਣ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  

ੳ ਹੰਕਾਰ  

ਅ ਖੁਸ਼ੀ 

ੲ ਈਰਖਾ  

ਸ ਉਪਰੋਕਤ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਨਹ  

ਸਹੀ ਤਰ (ੳ) 

xxxii. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੀ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਹੈ? 

ੳ ਸਕੂਲ 

ਅ ਰੇਲਵੇ  

ੲ ਲਾਇਬੇਰੀ 

ਸ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ 

ਸਹੀ ਤਰ (ਸ) 

xxxiii. ਤੁਸ  ਆਪਣੇ ਸਕੁਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਕਸ ਤਰ  ਕਰੋਗੇ? 

ੳ ਕੰਧ  ’ਤੇ ਿਲਖ ਕੇ  

ਅ ਿਖੜਕੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਕੇ  

ੲ ਚਾਕ ਨਾਲ਼ ਖੇਡ ਕੇ  

ਸ ਉਪਰੋਕਤ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਨਹ  

ਸਹੀ ਤਰ (ਸ) 

xxxiv. ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਿਕ ਅਸ - 

ੳ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ  

ਅ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੀਏ 

ੲ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੰੁਚਾਈਏ।  

ਸ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ  

ਸਹੀ ਤਰ (ਸ) 

xxxv. ………ਅਿਧਕਾਰ, ………ਸਿਤਕਾਰ। (ਨਟ- ਦੋਹ  ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ  ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ) 

ੳ ਤੇਰਾ  

ਅ ਬਰਾਬਰ 

ੲ ਵੱਧ 

ਸ ਉਪਰੋਕਤ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਨਹ  
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ਸਹੀ ਤਰ (ਅ)  

xxxvi. ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੰੂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ………ਮੌਕੇ ਿਮਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  

ੳ ਬਰਾਬਰ 

ਅ ਅਸਮਾਨ 

ੲ ਦੋਨ ੳ ਅਤੇ ਅ 

ਸ ਉਪਰੋਕਤ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਨਹ  

ਸਹੀ ਤਰ (ੳ) 

xxxvii. ਿਸਲਾਈ ਕਢਾਈ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਕੌਣ ਿਨਪੁੰ ਨਤਾ ਨਾਲ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ੳ ਲੜਕੇ  

ਅ ਲੜਕੀਆਂ 

ੲ ਦੋਨ ‘ੳ’ ਅਤੇ ‘ਅ’ 

ਸ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹ  

ਸਹੀ  ਤਰ (ੲ)  

2. ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰੋ: 

i. ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਰਾਹ  ………… ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ii. ਸਾਨੰੂ ਹਰ ਰੋਜ਼ …………ਅਤੇ …………ਨਾਲ਼ ਚੰਗੀ ਤਰ  ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

iii. ਸਾਨੰੂ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ …………ਅਤੇ …………ਦਾ 

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

iv. ਸਾਨੰੂ ਖੰਘਣ ਅਤੇ ਿਛੱਕਣ ਸਮ ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੰੂ ………… ਨਾਲ਼ ਢਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ।  

v. ਨਸ਼ੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ …………  ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।  

vi. ਸਵੈ-ਿਨਯੰਤਰਣ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੀਆਂ …………’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

vii. ਸਵੈ-ਿਨਯੰਤਰਣ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ …………ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਿਨਖਾਰ ਿਲਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ।  

viii. ਿਨਰੰਤਰ………… ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸਵੈ-ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ix. ਬਜ਼ੁਰਗ  ਕੋਲ਼ ਤਜਰਬਾ ਮਹਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੰੁਦੇ ਘਰ ਦੀ ………… ।  

x. ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ  ਦਾ ………… ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

xi. ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ  ਨਾਲ਼ ………… ਨਾਲ਼ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
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xii. ਵੱਿਡਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ………… ਨਾਲ਼ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

xiii. ਵੱਿਡਆਂ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦਾ ………… ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

xiv. ਸਾਨੰੂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ  ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ………… ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

xv. ਅੱਜ ਦੀ ………… , ਕੱਲ ਦਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਜੀਵਨ।  

xvi. ਮਨੱੁਖੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ………… ਹੈ।  

xvii. ਸੜਕ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ  …………ਸਾਡੀ ਕੀਮਤੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

xviii. ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੀ …………ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤ ਤਮ ਰਚਨਾ ਹੈ।  

xix. ਹਰ ਪਾਣੀ ਜ  ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ …………ਹੈ।  

xx. ਸਾਰੇ ਜੀਵਤ ਪਾਣੀਆਂ ਪਤੀ ਦਇਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣਾ ਸੰਿਵਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡਾ ਮੌਿਲਕ 

…………ਹੈ।  

xxi. ਸਮੱਿਸਆ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ …………ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  

xxii. …………ਨਾਲ਼ ਹਾਰਨਾ ਅਤੇ …………ਨਾਲ਼ ਿਜੱਤਣਾ ਚੰਗੀ ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਕਦਰ-

ਿਬੰਦੂ ਹੈ।  

xxiii. ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਿਖਡਾਰੀ ਆਪਣੀ ਅਸਫਲਤਾ ਤ …………ਲਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ।  

xxiv. ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੰੂ ਬਰਾਬਰ ………… ਿਮਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  

xxv. ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਪਿਤ …………ਬਰਾਬਰ ਹਨ।  

ਸਹੀ ਤਰ  

i. ਤੰਦਰੁਸਤੀ/ਚੰਗੀ ਿਸਹਤ, ii. ਸਾਬਣ, ਪਾਣੀ, iii. ਤੌਲੀਏ, ਕੰਘੇ, iv. ਰੁਮਾਲ, v. ਖੋਖ਼ਲਾ,  

vi. ਭਾਵਨਾਵ , viii ਕਾਬਲੀਅਤ/ਯੋਗਤਾ, viii. ਅਿਭਆਸ, ix. ਸ਼ਾਨ, x. ਸਿਤਕਾਰ, xi 

ਿਨਮਰਤਾ, xii. ਿਧਆਨ, xiii ਪਾਲਣ, xiv. ਮਦਦ, xv. ਸਾਵਧਾਨੀ, xvi ਤੋਹਫ਼ਾ, xvii 

ਲਾਪਰਵਾਹੀ, xviii. ਿਦਮਾਗੀ ਤਾਕਤ, xix. ਭੂਿਮਕਾ, xx.ਕਰਤੱਵ xxi.ਿਵਕਲਪ, xxii.ਸ਼ਾਨ, 

ਿਨਮਰਤਾ, xxiii. ਸਬਕ, xxiv. ਅਿਧਕਾਰ, xxv. ਫ਼ਰਜ਼ 

3. ਸਹੀ/ਗ਼ਲਤ 

i. ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਰਾਹ  ਚੰਗੀ ਿਸਹਤ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ii. ਦੰਦ  ਨੰੂ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਦੰਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ।  

iii. ਆਪਣੇ ਨਹੰੁਆਂ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

iv. ਸਵੈ-ਿਨਯੰਤਰਣ ਨਾਲ਼ ਸਾਡੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ।  
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v. ਿਕਸੇ ਨਾਲ਼ ਈਰਖਾ ਜ  ਸਾੜਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਕਸ ਿਵਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 

ਹੈ।  

vi. ਸਾਨੰੂ ਬਜ਼ੁਰਗ  ਨਾਲ਼ ਿਨਮਰਤਾ ਅਤੇ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ਼ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

vii. ਸਾਨੰੂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ  ਿਵੱਚ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

viii. ਸੜਕ ’ਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ix. ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮ ਸਾਨੰੁ ਕਾਹਲੀ ਨਹ  ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।  

x. ਜਾਨਵਰ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਤਰ  ਹੀ ਜੀਿਵਤ ਪਾਣੀ ਹਨ।  

xi. ਸਾਰੇ ਜੀਵਤ ਪਾਣੀਆਂ ਪਤੀ ਦਇਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣਾ ਸੰਿਵਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡਾ ਮੌਿਲਕ 

ਕਰਤੱਵ ਹੈ।  

xii. ਜਾਨਵਰ  ਿਵਰੱੁਧ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।  

xiii. ਅੱਜ ਦੇ ਸਮ ਿਵੱਚ ਮਨੱੁਖ ਪਸ਼ੂਆਂ ’ਤੇ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਿਨਰਭਰ ਨਹ  ਕਰਦਾ।  

xiv. ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਜੀਵ-ਰੂਪ  ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ 

ਕਰੇ।  

xv. ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸਾਰੇ ਿਵਕਲਪ  ਬਾਰੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  

xvi. ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਸਮ ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ  ਹੈ।  

xvii. ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੱਿਸਆ ਨਾਲ਼ ਨਿਜੱਠਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਵਕਲਪ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।  

xviii. ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤ ਪਿਹਲ  ਸਾਰੇ ਹੱਲ  ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਿਮਕ ਅਤੇ ਨਾਕਾਰਾਤਿਮਕ ਪਿਹਲੂਆਂ 

ਦੀ ਭਾਲ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

xix. ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹਰ ਪਤੀਯੋਿਗਤਾ ਿਵੱਚ ਸਾਨੰੂ ਸਨਮਾਨਪੂਰਬਕ 

ਿਜੱਤਣ ਅਤੇ ਹਾਰਨ ਲਈ ਅਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।  

xx. ਚੰਗਾ ਿਖਡਾਰੀ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੰੂ ਸਿਹਜਤਾ ਨਾਲ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ  ਕਰ ਪਾ ਦਾ। 

xxi. ਚੰਗੀ ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਿਵਹਾਰ ਨੰੂ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੰੂ ਸੰਜਮੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ 

ਬਣਾ ਦੀ ਹੈ।  

xxii. ਲਾਇਬੇਰੀ ਿਵੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ ਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

xxiii. ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕੰਧ  ’ਤੇ ਿਲਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

xxiv. ਲਾਇਬੇਰੀ ਦੀਆਂ ਿਕਤਾਬ  ਚ ਪੰਨ ਪਾੜਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  

xxv. ਲੜਕੀਆਂ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ  ਿਵੱਚ ਹੱਥ ਨਹ  ਵਟਾ ਸਕਦੀਆਂ।  
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xxvi. ਲੜਕ ੇਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੰੂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਿਮਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  

xxvii. ਲੜਿਕਆਂ ਨੰੂ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ  ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹ  ਰੱਖਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ।  

ਸਹੀ ਤਰ  

i.     ਸਹੀ  ii.     ਗਲਤ   iii.     ਸਹੀ     iv.    ਸਹੀ  v.    ਗਲਤ  vi.   ਸਹੀ 

vii. ਸਹੀ viii. ਸਹੀ ix. ਸਹੀ x. ਸਹੀ xi. ਸਹੀ xii. ਸਹੀ xiii. ਗਲਤ xiv. ਸਹੀ xv. ਸਹੀ 

xvi. ਗਲਤ xvii. ਸਹੀ xviii. ਸਹੀ xix. ਸਹੀ xx. ਗਲਤ xxi. ਸਹੀ xxii. ਸਹੀ xxiii. 

ਗਲਤ xxiv ਗਲਤ  xxv ਗਲਤ  xxvi ਸਹੀ  xxvii    ਗਲਤ  

 

 

 
4. ਸਹੀ ਿਮਲਾਣ ਕਰੋ 

i.     ਕਾਲਮ A   ਕਾਲਮ B 

1. ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ   a ਝਗੜਾ 

2. ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਦੋ ਬਾਰ ਬੁਰਸ਼  b. ਹਸਪਤਾਲ 

3. ਨਿਸ਼ਆਂ ਤ ਬਚਾਅ   c. ਿਨਯਮ  ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ 

4. ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤ ਪਿਹਲ    d. ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ 

5. ਿਨਰੰਤਰ ਅਿਭਆਸ   e. ਚੰਗੀ ਿਸਹਤ 

6. ਚੰਗੀ ਖੇਡ-ਭਾਵਨਾ   f. ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਦੰਦ 

7. ਮਾੜੀ ਖੇਡ-ਭਾਵਨਾ   g.ਹੱਥ  ਨੰੂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ਼ ਧੋਣਾ 

8. ਜਨਿਤਕ ਸੰਪਤੀ   h.ਸਵੈ-ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ 

ਸਹੀ ਤਰ 1-e, 2-f, 3-d, 4-g, 5-h, 6-c,7-a, 8-b 

ii. ਕਾਲਮ A   ਕਾਲਮ B 

1. ਸਵ-ੈਿਨਯੰਤਰਨ    a ਿਮਲਜੁਲ ਕੇ ਖੇਡਣਾ 

2. ਬਜ਼ੁਰਗ  ਕੋਲ    b. ਬੇਈਮਾਨੀ 

3. ਵੱਿਡਆਂ ਦੀ ਗੱਲ   c. ਸਕੂਲ 

4. ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ  ਿਵੱਚ   d. ਕੱਲ ਦਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਜੀਵਨ 
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5. ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ   e. ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ 

6. ਮਾੜੀ ਖੇਡ-ਭਾਵਨਾ   f. ਿਧਆਨ ਨਾਲ਼ ਸੁਣੋ 

7. ਚੰਗੀ ਖੇਡ-ਭਾਵਨਾ   g.ਤਜ਼ਰਬਾ ਮਹਾਨ 

8. ਜਨਿਤਕ ਸੰਪਤੀ   h. ਗੁੱ ਸੇ ’ਤੇ ਕਾਬੂ 

ਸਹੀ ਤਰ 1-h, 2-g, 3-f, 4-e, 5-d, 6-b, 7-a, 8-c 

 

iii. ਕਾਲਮ A     ਕਾਲਮ B 

1. ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨਾ    a ਰੇਲਵੇ 

2. ਰਾਤ ਨੰੂ ਚਲਦੇ ਸਮ    b. ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 

3. ਜਨਿਤਕ ਸੰਪਤੀ    c. ਆਲੋਚਨਾ 

4. ਆਧੁਿਨਕਤਾ ਦੀ ਹੋੜ    d. ਜ਼ੈਬਰਾ ਕਾਿਸੰਗ 

5. ਿਵਸ਼ਵ ਪਸ਼ੂ-ਿਦਵਸ    e. ਚਮਕਦਾਰ ਕਪੜੇ 

6. ਜੀਵਤ ਪਾਣੀਆਂ ਪਿਤ ਦਇਆ   f. ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤ ਦੂਰੀ 

7. ਚੰਗੀ ਖੇਡ-ਭਾਵਨਾ    g. 4 ਅਕਤੂਬਰ 

8. ਮਾੜੀ ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ    h. ਮੌਿਲਕ ਕਰਤੱਵ  

ਸਹੀ ਤਰ 1-d, 2-e, 3-a, 4-f, 5-g, 6-h,7-b, 8-c 

iv. ਕਾਲਮ A   ਕਾਲਮ B 

1. ਮਨੱੁਖ    a ਿਨਮਰਤਾ 

2. ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ    b. ਬਿਹਸ ਕਰਨਾ 

3. ਬਰਾਬਰ ਅਿਧਕਾਰ   c. ਲਾਇਬੇਰੀ 

4. ਿਲੰਗ ਸਮਾਨਤਾ   d. ਬਰਾਬਰ ਸਿਤਕਾਰ 

5. ਜਨਿਤਕ ਸੰਪਤੀ   e. ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤ ਤਮ ਰਚਨਾ 

6. ਚੰਗੀ ਖੇਡ-ਭਾਵਨਾ   f. ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਿਧਕਾਰ 

7. ਮਾੜੀ ਖੇਡ-ਭਾਵਨਾ   g. ਸੰਭਾਿਵਤ ਿਵਕਲਪ  ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ 

ਸਹੀ ਤਰ 1-e, 2-g, 3-d, 4-f,5-c,6-a,7-b,  

5. ਛੋਟੇ ਤਰ  ਵਾਲੇ ਪਸ਼ਨ  

i. ਦੰਦ  ਨੰੂ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਅਤੇ ਿਕ  ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 
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ii. ਹੱਥ  ਨੰੂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ਼ ਿਕ   ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

iii. ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋ ਫ਼ਾਇਦੇ ਿਲਖੋ। 

iv. ਸਾਨੰੂ ਖੰਘਣ ਅਤੇ ਿਛੱਕਣ ਸਮ ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੰੁ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ਼ ਿਕ  ਢਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ? 

v. ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਿਲਆਉਣ ਤ ਬਾਅਦ ਧੋਣੇ ਿਕ  ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? 

vi. ਸਵੈ-ਿਨਯੰਤਰਣ ਨਾਲ਼ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕੋਈ ਦੋ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੱਸੋ? 

vii. ਸਵੈ-ਿਨਯੰਤਰਣ ਤੁਸ  ਿਕਸ gqeko ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਪੰਜ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ। 

viii. ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱਚ ਸਵੈ-ਿਨਯੰਤਰਣ ਿਕਵ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣਾ ਿਸਖਾ ਦਾ ਹੈ? 

ix. ਆਪਣੀ ਪਿਤਭਾ ਿਵੱਚ ਿਨਖਾਰ ਿਲਆਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੋ।  

x. ਆਪਣੇ ਸੈ-ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੰੂ ਿਕਵ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

xi. ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ  ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਿਡਆਂ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਿਕ  ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ? ਦੋ ਕਾਰਣ ਦੱਸੋ। 

xii. ਅਸ  ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ  ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਿਕਸ ਤਰ   ਨਾਲ਼ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ? 

xiii. ਸੜਕ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਯੋਗ ਕੋਈ ਦੋ ਗੱਲ  ਦੱਸੋ।  

xiv. ਸੜਕ ਨੰੂ ਪੈਦਲ ਪਾਰ ਿਕਸ ਜਗਾ ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

xv. ਰਾਤ ਨੰੂ ਸੜਕ ’ਤੇ ਚਲਦੇ ਸਮ ਿਕਸ ਪਕਾਰ ਦੇ ਕਪੜੇ ਪਿਹਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? 

xvi. ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਦੇ ਸਮ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਿਤੰਨ ਗੱਲ  ਦੱਸੋ।  

xvii. ਅਿਜਹੇ ਦੋ ਜਾਨਵਰ  ਦਾ ਨ  ਦੱਸੋ ਿਜਨ  ਦੀ ਮਨੱੁਖ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਮਆਂ ਿਵੱਚ ਵਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ? 

xviii. ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖ  ਿਵਚਕਾਰ ਦੋ ਸਮਾਨਤਾਵ  ਦੱਸੋ। 

xix. ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤ ਤਮ ਰਚਨਾ ਿਕ  ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ? 

xx. ਿਵਸ਼ਵ ਪਸ਼ੂ ਿਦਵਸ ਕਦ ਮਨਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ? 

xxi. ਜਾਨਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਿਕਹੜੇ ਗੁਣ  ਿਵੱਚ ਘੱਟ ਹਨ? 

xxii. ਜਾਨਵਰ  ਕੋਲ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਿਕਹੜੇ ਗੁਣ ਵੱਧ ਹਨ? 

xxiii. ਮੌਜੂਦਾ ਸਮ ਿਵੱਚ ਅਸ  ਜਾਨਵਰ  ਦੀ ਵਰਤ ਿਕਹਨ  ਉਦੇਸ਼  ਲਈ ਕਰਦੇ ਹ ? 

xxiv. ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਫਸੈਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕਦਮ  ਨੰੂ ਸਹੀ ਤਰਤੀਬ ਿਵੱਚ ਕਰੋ।  

ੳ. ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨੀ 

ਅ. ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ 
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ੲ. ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਜ  ਿਵਕਲਪ  ਨੰੂ ਤੋਲਣਾ 

ਸ. ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਜ  ਿਵਕਲਪ  ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ 

ਹ. ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ 

ਕ. ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕਠੀ ਕਰਨੀ 

ਖ. ਹਲ ਜ  ਿਵਕਲਪ  ਿਵੱਚ ਚੁਣਨਾ 

xxv. ਸੰਭਾਿਵਤ ਿਵਕਲਪ  ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਨੰੂ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ? 

xxvi. ਚੰਗੀ ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਪਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਿਤੰਨ ਗੱਲ  ਦੱਸੋ।  

xxvii. ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਿਖਡਾਰੀ ਦੀ ਿਜੱਤਣ ਉਪਰੰਤ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਪਿਤਿਕਿਰਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

xxviii. ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਿਖਡਾਰੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ਼, ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਅਤੇ ਰੈਫਰੀ 

ਜ  ਕੋਚ ਨਾਲ਼ ਵਰਤਾਅ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

xxix. ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਿਖਡਾਰੀ ਦੀ ਹਾਰਨ ਉਪਰੰਤ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਪਿਤਿਕਿਰਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

xxx. ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੰੂ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਿਕ  ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ? 

xxxi. ਬੁੱ ਝੋ ਮ ਕੋਣ ਹ ? 

(ੳ) ਮੇਰੇ ਕੋਲ਼ ਿਕਤਾਬ  ਨਾਲ਼ ਭਰੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰੁਸੀਆਂ ਮੇਜ਼ 

ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਹਨ।  

(ਅ) ਮੇਰੇ ਕੋਲ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁੰ ਦਰ ਫੁੱ ਲ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ਼ ਿਪਆਰੇ ਬਾਗ਼ ਵੀ ਹਨ।  

(ੲ) ਮ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਹ  ਿਜਸ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ, ਪਯੋਗ ਸ਼ਾਲਾ, ਲਾਇਬੇਰੀ, ਖੇਡ 

ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਸ਼ੈ ਡ ਹਨ। ਤੁਸ  ਮੇਰੇ ਕੋਲ਼ ਆ ਕੇ ਿਸੱਿਖਆ ਲਦੇ ਹੋ।  

(ਸ) ਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਹ । ਿਬਮਾਰ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ਼ ਆ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ 

ਕਰਵਾ ਦੇ ਹਨ।  

(ਹ) ਮੇਰੇ ਕੋਲ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹੀਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟ  ਹਨ। ਲੋਕ ਸੀਟ  ’ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਇਕ ਜਗਾ ਤ ਦੂਜੀ ਜਗਾ ਜ ਦੇ ਹਨ।  

xxxii.  ਕੋਈ ਦੋ ਪਿਸੱਧ ਮਰਦ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਨ  ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਿਲਖੋ।  

xxxiii. ਕੋਈ ਿਤੰਨ ਕੰਮ ਦੱਸੋ ਿਜਹਨ  ਬਾਰੇ ਪਚਿਲਤ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕੇਵਲ ਲੜਕੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

xxxiv. ਅਿਜਹੇ ਿਤੰਨ ਕੰਮ ਦੱਸੋ ਿਜਹਨ  ਬਾਰੇ ਪਚਿਲਤ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕੇਵਲ ਲੜਕੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ 

ਹਨ।  

6. ਕਾਲਪਿਨਕ ਸਿਥਤੀ ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਅਤੇ ਵਾਸਤਿਵਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ਼ ਜੜੁੀ ਸਮੱਿਸਆ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ 

ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਿਧਤ gqÙB 
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I. ਤੁਹਾਡਾ ਿਮੱਤਰ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵੱਲ਼ ਿਬਲਕੁਲ ਿਧਆਨ ਨਹ  ਿਦੰਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ 

ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਈੋ ਿਤੰਨ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨ  ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਿਲਖੋ।  

II. ਜਦ ਿਕਸੇ ਦੇ ਬੁਰੇ ਿਵਹਾਰ ਕਾਰਨ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਗੁੱ ਸਾ ਆਵੇ ਤ  ਉਸਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ?  

III. ਤੁਸ  ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜੀ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਤ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਵਾਲ਼ੇ 

ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ  ਪਤੀ ਆਪਣਾ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਸਿਤਕਾਰ ਿਕਸ ਤਰ  ਪਗਟ ਕਰੋਗੇ? 

IV. ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜੀ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਤ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਵਾਲ਼ੇ 

ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ  ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਿਕਸ ਤਰ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

V. ਜੇਕਰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਜ਼ੈਬਰਾ-ਕਰਾਿਸੰਗ ਮੌਜ਼ੂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤ  ਤੁਸ  ਸੜਕ ਿਕਵ ਪਾਰ ਕਰੋਗੇ? 

VI. ਮਨੱੁਖ ਦੁਆਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤ ਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੰੂ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਿਕ ਨੁਕਸਾਨ? ਆਪਣੇ 

ਉਤਰ ਲਈ ਤਰਕ ਿਦਉ।  

VII. ਮਨੱੁਖੀ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਆਧੁਨੀਕਰਨ ਤ ਜਾਨਵਰ  ਨੰੂ ਹੋਈਆਂ ਕੋਈ ਿਤੰਨ ਹਾਨੀਆਂ ਦੱਸੋ।  

VIII. ਤੁਸ  ਫ਼ਟੁਬਾਲ ਦੇ ਿਖਡਾਰੀ ਹੋ। ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਚੰਗੀ ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਦਰਸਾ ਦੀਆਂ 

ਕੋਈ ਚਾਰ ਗੱਲ  ਦੱਸੋ ਿਜਨ  ਦਾ ਤੁਸ  ਿਧਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ।  

IX. ਤੁਸ  ਿਕਕੇਟ ਦੇ ਿਖਡਾਰੀ ਹੋ। ਅੰਤਰ ਸਕੂਲ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ 

ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮੈਚ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਗਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਿਖਡਾਰੀ 

ਚਾਰ ਰਨ ਲੈ ਪਾਇਆ ਤ  ਤੁਸ  ਿਜੱਤ ਜਾਉਗੇ ਪਰ ਉਹ ਆਊਟ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਤੁਸ  ਹਾਰ 

ਗਏ। ਅਿਜਹੇ ਸਮ ਿਵੱਚ ਚੰਗੀ ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਪਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ 

ਕੋਈ ਿਤੰਨ ਗੱਲ  ਿਲਖੋ।  

X. ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਿਕਵ? 

XI. ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰ ਤਰੀਕੇ ਿਲਖੋ।  

XII. ਕੀ ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਿਵੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਤਰ ਲਈ ਕੋਈ ਿਤੰਨ 

ਤਰਕ ਿਦਉ।  

XIII. ਸੜਕ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵ  ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ।  

XIV. ਸੜਕ ’ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵ  ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੋ।  

XV. ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ  ਦੇ ਸਿਤਕਾਰ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸੋ।  

XVI. ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ  ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦੱਸੋ।  

ੳ ਪੰਛੀਆਂ ਨੰੂ ਿਪੰਜਰੇ ਿਵਚ ਕੈਦ ਰੱਖਣਾ।  
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ਅ ਸੜਕ  ’ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਿਫਰਦੇ ਪਸ਼ੂ।  

ੲ ਚੂਿਹਆਂ ਖਰਗੋਸ਼  ਆਿਦ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪੀਖਣ।  

ਸ ਪਤੰਗ ਦੀ ਡੋਰ ਨਾਲ਼ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣਾ।  

ਹ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਿਖੱਚਦੇ ਖੱਚਰ, ਊਠ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ।  

ਕ ਮਾਸ ਅਤੇ ਆਂਿਡਆਂ ਲਈ ਪਾਲੇ ਜ ਦੇ ਮੁਰਗੇ-ਮੁਰਗੀਆਂ।  

ਖ ਸਰਕਸ ਿਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜ ਦੇ ਜਾਨਵਰ। 

XVII. ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਲ ਿਕਸ ਪਕਾਰ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

XVIII. ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਲੜਕ ੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਿਵੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰ 

ਉਪਾਅ ਦੱਸੋ।  

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 


