ਪਾਠ-1
ਿਨ ਜੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ
ਜਮਾਤ ਅੱ ਠਵ
ਗਿਹ ਿਵਿਗਆਨ
ਪ. 1 ਭੋਜਨ ਪਚਣ ਤ ਮਗਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ __________ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ।
(1)

ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ (2) ਕਮਜ਼ੋਰੀ (3) ਗਰੀਬੀ (4) ਇਹਨ ਿਵੱ ਚ ਕੌ ਈ ਨਹ ।

ਪ. 2 ਭੋਜਨ ਨੂੰ __________ ਪੋਸ਼ਿਟਕ ਤੱ ਤ ਿਵੱ ਚ ਵੰ ਿਡਆ ਿਗਆ ਹੈ।
(1) ਚਾਰ (2) ਛੇ (3) ਅੱ ਠ (4) ਦੋ
ਪ. 3 ਕਾਰਬੋਹਾਈਡੇਟਸ ਸਾਨੂੰ ਿਮਲਦਾ ਹੈ?
(1) ਿਨਸ਼ਾਸਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਤ (2) ਪੋਟੀਨ (3) ਿਵਟਾਿਮਨ (4) ਖਿਣਜ ਲੂਣ
ਪ. 4 ਬਨਸਪਤੀ ਪੋਟੀਨ __________ਤ ਿਮਲਦਾ ਹੈ।
(1)

ਪੌਿਦਆਂ ਤ (2) ਜਾਨਵਰ ਤ (3) ਪਸ਼ੂਆਂ ਤ (4) ਇਹਨ ਸਾਿਰਆਂ ਤ

ਪ. 5 ਪੋਟੀਨ __________ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਵ ਤੰ ਤੂ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ?
(1)

ਤੰ ਤੂਆਂ (2) ਹੱ ਡੀਆਂ (3) ਦੰ ਦ (4) ਿਸਹਤ

ਪ. 6 ਪਾਣੀ __________ਨੂੰ ਿਨਯੰ ਤਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
(1) ਸਰੀਰਕ ਿਕਆਵ

(2) ਤਾਪਮਾਨ (3) ਖੂਨ (4) ਇਹਨ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਨਹ ।

ਪ. 7 ਿਵਟਾਿਮਨ ਏ ਦੇ ਸੋਤ __________ਹਨ।
(1) ਹਰੇ ਪੱ ਤੇਦਾਰ ਸਬਜੀਆਂ (2) ਸਾਰੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ (3) ਫ਼ਲ (4) ਪਾਣੀ
ਪ. 8 ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
(1) ਹੱ ਡੀਆਂ ਅਤੇ ਦੰ ਦ ਲਈ

(2) ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਲਈ

(3) ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਤ ਬਚਣ ਲਈ

(4) ਇਹਨ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਨਹ

ਪ. 9 ਭੋਜਨ ਹਮੇਸ਼ਾ __________ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(1) ਬਾਸੀ

(2) ਮਸਾਲੇ ਦਾਰ

(3) ਤਾਜ਼ਾ (4) ਇਹਨ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਨਹ ।

ਪ. 10 ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਿਜ਼ਆਦਾ __________ਨਹ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?

(1) ਚਾਹ (2) ਪਾਣੀ (3) ਸੰ ਕਜਵੀ (4) ਕੌ ਫ਼ੀ
ਪ. 11 ਿਜ਼ਆਦਾ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ __________ਹੋ
__________ ਜ ਦਾ ਹੈ।
(1) ਪਤਲਾ (2) ਮੋਟਾ (3) ਬੇਢੱਬਾ (4) ਿਬਮਾਰੀ ਗਸਤ
ਪ. 12 ਹੱ ਥ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ __________ਨਾਲ
__________
ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
(1) ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ (2) ਸਾਬਣ (3) ਸੁਆਹ (4) ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹ ।
ਪ. 13 ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਤੇ __________ਆ
__________
ਦਾ ਹੈ।
(1) ਪਸੀਨਾ (2) ਬਦਬੂ (3) ਖੁਸ਼ਬੂ (4)

ਲੀ

ਪ. 14 ਟੈਲਕਮ ਪਾਊਡਰ __________ਨੂ
__________ ੰ ਚੂਸਦੇ ਹਨ।
(1) ਗਰਮੀ (2) ਬਦਬੂ (3) ਪਸੀਨਾ (4) ਕੋਈ ਨਹ ।
ਪ. 15 ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ।
(1) ਸਰਦੀ

(1) ਸੂਤੀ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਕੱ ਪੜੇ।

(2) ਗਰਮੀ

(2)ਗਰਮ
ਗਰਮ ਅਤੇ

ਨੀ ਕੱ ਪੜੇ।

ਪ.16 ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ।
(1) ਬੂਟ

(1) ਤੰ ਗ ਨਹ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।

(2) ਜੁਰਾਬਾ

(2) ਨਾਪ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਹਨ

ਪ. 17 ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕੱ ਪੜੇ __________ਹੋ
__________ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਹਨ
(1) ਹਲਕੇ ਰੰ ਗ ਦੇ (2) ਗੂੜੇ (3) ਮੋਟੇ (4) ਖੁਰਦਰੇ
ਪ. 18 ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ।
(1) ਕੱ ਪੜੇ

(1)

(2) ਸਾਬਣ

(2)

ਪ. 19 ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ।
1. ਬੂਟ

(1)

2. ਜੁਰਾਬਾ

(2)

3. ਕੱ ਪੜੇ

(3)

ਪ. 20 ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ।
1. ਸਾਬਣ

(1)

2. ਕਰੀਮ

(2)

ਪ. 21 ਤੰ ਗ ਬੂਟ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਪੈਰ ਤੇ __________ਹੋ
__________ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ।।
(1) ਛਾਲੇ (2) ਫੁਨਸੀਆਂ (3) ਮਾਸ

ਤਰ ਜ ਦਾ ਹੈ।

ਪ. 22 ਿਥੰ ਧੀਆਂ ਕਰੀਮ
ਰੀਮ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਕਰੀਮ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ।
ਹਨ ਸਹੀ/ਗਲਤ
ਗਲਤ
ਪ. 23 ਗਰਮੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਫੱ ਕੇ ਰੰ ਗ ਦੇ ਕੱ ਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ/ਗਲਤ
ਸਹੀ
ਪ.24 ਜਰੂਰਤ ਤ ਿਜਆਦਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
(1) ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। (2) ਭਾਰ ਘੱ ਟ ਜ ਦਾ ਹੈ। (3) ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ।
ਤਰ
1

ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ

15

(1) ਗਰਮ ਅਤੇ

ਨੀ ਕੱ ਪੜੇ

(2) ਸੂਤੀ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਕੱ ਪੜੇ
2

ਛੇ

16

(1) ਨਾਪ
ਹਨ।

ਦੇ

ਹੋਣੇ

ਚਾਹੀਦੇ

(2) ਤੰ ਗ

ਨਹ

ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
3

ਿਨਸ਼ਾਸਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਤ

17

ਹਲਕੇ ਰੰ ਗ ਦੇ

4

ਪੌਿਦਆਂ ਤ

18

(1)-(2)
(2)-(1)

5

ਤੰ ਤੂਆਂ

19

(1)-(3)
(2)-(2)
(3)-(1)

6

ਸਰੀਰਕ ਿਕਆਵ

20

(2)
(1)

7

ਹਰੇ ਪੱ ਤੇਦਾਰ ਸਬਜੀਆਂ

21

ਛਾਲੇ

8

ਹੱ ਡੀਆਂ ਅਤੇ ਦੰ ਦ ਲਈ

22

ਸਹੀ

9

ਤਾਜ਼ਾ

23

ਸਹੀ

10

ਪਾਣੀ

24

ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ।

11

ਮੋਟਾ

12

ਸਾਬਣ

13

ਪਸੀਨਾ

14

ਪਸੀਨਾ

ਹੋਣੀਆਂ

ਪਾਠ-2
ਿਨਯਮ-ਬੱ ਧ ਆਦਤ ਅਤੇ ਚੰ ਗਾ ਿਸ਼ਸਟਾਚਾਰ
1. ਿਨਯਮਬੱ ਧ ਆਦਤ ਨਹ ਹਨ --------------।
(1) ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਲਈ (2) ਆਲਸ ਦੀ (3) ਮੂਰਖਤਾ (4) ਆਜ਼ਾਦੀ।
2. ਭੋਜਨ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਬਰ ਨਾਲ --------------ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(1) ਰਲ ਕੇ (2) ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਹੋ ਕੇ (3) ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ (4) ਕੋਈ ਨਹ ।
3. ਸੋਣ ਦਾ ਸਮ --------------ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(1) ਿਨਸ਼ਿਚਤ (2) ਅਿਨਸ਼ਿਚਤ (3) ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ (4) ਸਾਿਰਆਂ ਤ

ਲਟ

4. ਗੰ ਦਾ ਜ ਿਗੱ ਲਾ ਹੋਣ ਤੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ --------------ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(1) ਲੰਗੋਟ (2) ਸਾਬਣ (3) ਤੌਲੀਆ (4) ਿਬਸਤਰ
5. ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ
1. ਨੱਕ

(1) ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਮੱ ਲ ਕੇ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

2. ਹੱ ਥ

(2) ਅੱ ਖ ਦੀ ਕਸਰਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

3. ਅੱ ਖ

(3) ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

6. ਖੇਡਣ ਤ ਮਗਰ ਸਮਾਨ --------------ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(1) ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ (2) ਸੰ ਭਾਲਣਾ (3) ਸੁੱ ਟ ਦੇਣਾ (4) ਲੁੱਕਾ ਦੇਣਾ।
7. ਭੋਜਨ ਮੂੰ ਹ -------------- ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
8. ਸਾਨੂੰ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ --------------ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
(1) ਇੱਜਤ (2) ਪੇਸ਼ਾਨੀ (3) ਦੁਰ ਿਵਵਹਾਰ (4) ਕੁਝ ਨਹ ।
9. ਚੰ ਗੀਆਂ ਆਦਤ ਿਜੰ ਦਗੀ ਨੂੰ --------------ਬਣਾ ਿਦੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
(1) ਬਰਬਾਦ (2) ਖੁਸਹਾਲ (3) ਨਰਕ (4) ਸਾਰੇ ਹੀ।
10. ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਦਲ-ਪਰਚਾਵ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
(1) ਖੇਡਣਾ (2) ਲੜਨਾ (3) ਟੀ.ਵੀ. ਵੇਖਣਾ (4) ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਵਰਤ
11. ਿਨਯਮ-ਬੱ ਧ ਆਦਤ ਨਾਲ ਚੰ ਗੇ ਿਸ਼ਸਟਾਚਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਰੁਰੀ ਹੈ। ਸਹੀ/ਗਲਤ
12. ਿਕਹੜਾ ਿਸ਼ਸਟਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਸਮ ਅਤੇ ਿਰਵਾਜ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ।
(1) ਸਮਾਿਜਕ ਿਸ਼ਸਟਾਚਾਰ (2) ਨਿਤਕ ਿਸ਼ਸਟਾਚਾਰ (3) ਨਾਗਿਰਕ ਿਸ਼ਸਟਾਚਾਰ
ਤਰ : 1. ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਲਈ
2. ਰਲ ਕੇ
3. ਿਨਸ਼ਿਚਤ
4. ਲੰਗੋਟ
5. (1) ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(2) ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਮਲਕੇ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
(3) ਅੱ ਖ ਦੀ ਕਸਰਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
6. ਸੰ ਭਾਲਣਾ
7. ਬੰ ਦ ਕਰਕੇ
8. ਇੱਜ਼ਤ
9. ਖੁਸ਼ਹਾਲ
10. ਖੇਡਣਾ
11. ਸਹੀ

12. ਸਮਾਿਜਕ ਿਸ਼ਸਟਾਚਾਰ

ਪਾਠ-3
ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ
ਪ. 1 ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲਣ ਨਾਲ ਭੋਜਨ -------------- ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ।
(1) ਸੁਰੱਿਖਅਤ (2) ਖਰਾਬ (3) ਦੂਿਸ਼ਤ (4) ਗੰ ਦਾ
ਪ. 2 ਜੇ ਭੋਜਨ ਿਵੱ ਚ --------------ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤ ਭੋਜਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ।
(1) ਬੈਕਟੀਰੀਆ (2) ਕੀਟਾਣੂ (3) ਕੀੜੇ (4) ਜੀਵ-ਜੰ ਤੂ
ਪ.3

ਨਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ ਨੂੰ --------------ਲੱਗ ਜ ਦੀ ਹੈ।
(1) ਲੀ (2) ਸੁਸਰੀ (3) ਿਸ ਕ (4) ਕੀੜੀਆਂ

ਪ.4

ਮੱ ਖੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਭੋਜਨ --------------ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ।
(1) ਸੁਆਦ (2) ਖਰਾਬ (3) ਦੂਿਸ਼ਤ (4) ਇਹਨ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਨਹ ।

ਪ.5

ਕੀ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹ /ਨਹ ।

ਪ.6

ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹ /ਨਹ ।

ਪ.7

ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਭੰ ਡਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਸੁੱ ਕਾ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਹ /ਨਹ ।

ਪ.8

ਕੱ ਚਾ ਦੁੱ ਧ, ਪਕਾਇਆ ਦੁੱ ਧ ਤ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ?
ਹ /ਨਹ ।

ਪ.9

00C ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇ ਤ ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ

ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਹ /ਨਹ
ਪ.11 ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ?
ਹ /ਨਹ ।
ਪ.12 ਮੱ ਖਣ ਅਤੇ ਿਘਉ ਨੂੰ ਫਿਰੱ ਜ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਣ ਨਾਲ ਇਹ ਖਰਾਬ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ। ਠੀਕ/ਗਲਤ
ਪ.13 ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹ /ਨਹ
ਪ.14 ਦਾਲ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲ ਧੁੱ ਪ ਲਵਾ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹ /ਨਹ
ਪ.15 ਚੂਹੇ, ਕੀੜੀਆਂ, ਸੁਸਰੀ ਅਤੇ ਢੋਰਾ ਵੀ ਭੋਜਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਹ /ਨਹ
ਪ.16 ਫਿਰਜ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲਾ ਯੰ ਤਰ ਹੈ। ਹ /ਨਹ
ਪ.17 ਭੋਜਨ ਇਸ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ ਜੋ ਲੋ ੜ ਪੈਣ ਤੇ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਹੀ/ਗਲਤ
ਪ.18 ਮਾਸ/ਮੱ ਛੀ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਨਹ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ/ਗਲਤ
ਪ.20 ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਦੁੱ ਧ ਿਵੱ ਚ ਬਦਬੂ ਨਹ ਆ ਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ/ਗਲਤ
ਤਰ (1) ਸੁਰੱਿਖਅਤ

(14) ਹ

(2) ਬੈਕਟੀਰੀਆ

(15) ਹ

(3) ਲੀ

(16) ਠੀਕ

(4) ਦੂਿਸ਼ਤ

(17) ਸਹੀ

(5) ਹ

(18)ਗਲਤ

(6) ਹ

(19)ਗਲਤ

(7) ਹ

(20) ਦੁੱ ਧ

(8) ਹ

(21)ਸਹੀ

(9) ਹ

(22) ਸਹੀ

(10) ਨਹ

(23) ਗਲਤ

(11) ਹ

(24) ਪੋਟੀਨ ਦੀ ਕਮੀ

(12) ਠੀਕ

(25) ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ।

(13) ਹ

(26) ਉਬਾਲ ਕੇ।

ਪ.21 ਪੂਰਨ ਆਹਾਰ -------------- ਹੈ।
(1) ਦੁੱ ਧ (2) ਦਾਲ (3) ਫਲ
ਪ.22 ਅੰ ਡੇ ਅਤੇ ਦਾਲ ਪੋਟੀਨ ਦੇ ਸੋਤ ਹਨ। ਸਹੀ/ਗਲਤ
ਪ.23

ਲੀ ਤ ਬਚਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਥ ਤੇ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ/ਗਲਤ

ਪ.24 ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸੁਆਦ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ/ਗਲਤ
ਪ.25 ਭਾਰਤੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਮੁੱ ਖ ਘਾਟ ਕੀ ਹੈ?
(1) ਪੋਟੀਨ ਦੀ ਕਮੀ (2) ਚਰਬੀ ਦੀ ਕਮੀ (3) ਖਿਣਜ ਲੂਣ ਦੀ ਕਮੀ
ਪ.26 ਅਣਧੋਤੇ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
(1) ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹ (2) ਿਸਹਤ ਮੰ ਦ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹ (3) ਭਾਰ ਘੱ ਟ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ਪ.27 ਦੁੱ ਧ ਿਵੱ ਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਿਕਵ ਮਰ ਜ ਦੇ ਹਨ?
(1) ਉਬਾਲ ਕੇ (2) ਠੰਢਾ ਕਰਕੇ (3) ਫਿਰੱ ਜ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖ ਕੇ

ਅਿਧਆਇ-4
ਭਾਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ ਲਗਾਉਣਾ
ਪ.1

ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਿਕੰ ਨ ਤਰੀਕੇ ਹਨ?

ਪ.2

ਅੱ ਜ ਦੇ ਸਮ ਿਵੱ ਚ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਣ ਦਾ ਿਕਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਪਚੱ ਿਲਤ ਹੈ?

ਪ.3

ਦੱ ਖਣੀ ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਣ ਲਈ ਕੀ ਵਰਿਤਆ ਜ ਦਾ ਹੈ?

ਪ.4

ਨਵੀਨ ਜ ਆਧੁਿਨਕ ਤਰੀਕੇ ਿਵੱ ਚ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਿਕਵ ਪਰੋਿਸਆ ਜ ਦਾ ਹੈ?

ਪ.5

ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਦੇ ਸਮ ਬਰਤਨ ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?

ਪ.6

ਭੋਜਨ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਪਰੋਸਦੇ ਸਮ ਕਛੜੀ ਗੰ ਦੀ ਨਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?

ਪ.7

ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਸਮ ਿਨ ਛ ਆਵੇ ਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਪ.8

ਭੋਜਨ ਸੌਣ ਤ ਿਕੰ ਨਾ ਸਮ ਪਿਹਲ ਕਰ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਖਾਲੀ ਥਾਵ ਭਰੋ।
1. ਬਰਤਨ ਸਾਫ ਅਤੇ -------------------- ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। (ਬੇਦਾਗ/ਗੰ ਦੇ)
2. ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਭੋਜਨ -------------------- ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਨਹ /ਦੁਬਾਰਾ)
3. ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰੋਸਣ ਸਮ ਹੱ ਥ -------------------- ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। (ਸਾਫ/ਗੰ ਦੇ)
4. ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਸਮ ਹੱ ਥ ਪੂਰਾ --------------------ਨਹ ਚਾਹੀਦਾ। (ਲਬੇੜਣਾ/ਪੂੰ ਝਣਾ)

5. ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਸਮ --------------------ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ ਨਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
(ਠੰਢੇ/ਸਾਦਾ)
6. ਰਾਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਸੌਣ ਤ --------------------ਘੰ ਟਾ ਪਿਹਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(ਦੋ ਘੰ ਟੇ/ਿਤੰ ਨ ਘੰ ਟੇ)
7. ਦੱ ਖਣੀ ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਭੋਜਨ ਕੇਲੇ ਦੇ --------------------ਤੇ ਪਰੋਿਸਆ ਜ ਦਾ ਹੈ।
(ਪੱ ਤੇ/ਥਾਲੀ)
8. ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ --------------------ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

(ਪਾਣੀ/ਚਾਹ)

9. ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਸਮ --------------------ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
(ਚੱ ਪ-ਚੱ ਪ/ਹੱ ਸਣਾ)
10. ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਲਈ --------------------ਅਤੇ ਤੋਲੀਏ ਦਾ ਪਬੰ ਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(ਸਾਬਣ/ਸਰਫ)
11. ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ੈਲੀ ਿਵੱ ਚ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਣ ਤ ਪਿਹਲ ਕੀ ਪਰੋਿਸਆ ਜ ਦਾ ਹੈ?
(1) ਸੂਪ (2) ਫਰੂਟ ਜੂਸ (3) ਦੋਨ
12. ਚਮਚ, ਛੁਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕ ਟੇ ਖਾਣ ਦੇ ਿਕਸ ਤਰੀਕੇ ਿਵੱ ਚ ਵਰਤੇ ਜ ਦੇ ਹਨ?
(1) ਪੁਰਾਤਨ (2) ਆਧੁਿਨਕ (3) ਦੋਨ
ਤਰ ਖਾਲੀ ਥਾਵ ਭਰੋ।
(1) ਬੇਦਾਗ
(2) ਦੁਬਾਰਾ
(3) ਧੋਣੇ
(4) ਲਬੇੜਣਾ
(5) ਠੰਢੇ
(6) ਦੋ ਘੰ ਟੇ
(7) ਪੱ ਤੇ
(8) ਜੱ ਗ

(9) ਚੱ ਪ-ਚੱ ਪ
(10) ਸਾਬਣ
(11) ਸੂਪ
(12) ਆਧੁਿਨਕ

ਪਾਠ-5
ਪ. 1 ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿਕੱ ਥੇ ਹੈ?
(1) ਘਰ (2) ਦਫਤਰ (3) ਸਕੂਲ (4) ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਥ ਤੇ।
ਪ.2

ਫਰਨੀਚਰ ਦੋ ਿਕਸਮ ਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਾਤਿਮਕ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟ ਲਈ
ਸਹੀ/ਗਲਤ

ਪ.3

ਫਰਨੀਚਰ ਿਵੱ ਚ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਮੇਜ਼, ਛੋਟੇ ਮੇਜ, ਕੈਬਿਨਟ ਆਿਦ ਆ ਦੇ ਹਨ?
ਸਹੀ/ਗਲਤ

ਪ.4

ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਚੋਣ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਬਜਟ ਤੇ ਵੀ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਸਹੀ/ਗਲਤ

ਪ.5

ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਫਰਨੀਚਰ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਫਸ ਜ ਦਾ ਹੈ?
(1) ਿਮੱ ਟੀ (2) ਧੂੜ (3) ਗੰ ਦਗੀ (4) ਕੁਝ ਨਹ ।

ਪ.6

ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਫਰਨੀਚਰ ਿਕਸਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
(1) ਲੱਕੜ ਦਾ (2) ਲੋ ਹੇ ਦਾ (3) ਪਲਾਸਿਟਕ (4) ਐਲਮੀਨੀਅਮ ਦਾ

ਪ.7

ਲੱਕੜ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵੇਖਣ ਿਵੱ ਚ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?
ਸਹੀ/ਗਲਤ

ਪ.8

ਫੈਸ਼ਨ ਕਦ ਬਦਲਦਾ ਹੈ?
(1) ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ (2) ਕਦੇ ਨਹ (3) ਕੁਝ ਸਮ ਬਾਅਦ (4) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹ ।

ਪ.9

ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਕੀ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?
(1) ਿਕੱ ਲ (2) ਜੋੜ (3) ਲੱਕੜ (4) ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ ।

ਪ.10 ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮ ਿਧਆਨ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
(1) ਕਮਰੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ (2) ਬੱ ਜਟ ਦਾ (3) ਸਮਾਿਜਕ ਰੁਤਬੇ ਦਾ (4) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ
ਹੀ।
ਪ.11 ਸੋਫਾ ਅਰਾਮਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ/ਗਲਤ
ਪ.12 ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱ ਚ ਸੋਫਾ, ਕੁਰਸੀ, ਮੇਜ਼, ਦੀਵਾਨ, ਕੌ ਫੀ, ਟੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਹੀ/ਗਲਤ
ਪ.13 ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਿਕਸ ਮੰ ਤਵ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ ਦਾ ਹੈ?
(1) ਸੌਣ ਲਈ (2) ਬੈਠਣ ਲਈ (3) ਖਾਣ ਲਈ (4) ਸਟੋਰ ਦੀ ਤਰ
ਪ.14 ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(1) ਟੇਬਲ (2) ਕੁਰਸੀ (3) ਅਲਮਾਰੀ (4) ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ।
ਪ.15 ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਨੂੰ ਗੰ ਦੇ ਕੱ ਪੜੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ/ਗਲਤ
ਪ. 16 ਫਰਨੀਚਰ ਨੁੰ ਵਰਤਦੇ ਸਮ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ/ਗਲਤ
ਪ.17 ਪੜਾਈ ਵਾਲੇ ਮੇਜ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ/ਗਲਤ
ਪ.18 ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਜਰੂਰੀ ਲੱਛਣ ਦੱ ਸੋ।
(1) ਮਜਬੂਤੀ (2) ਅਰਾਮਦੇਹ (3) ਦੋਨ

ਤਰ (1) (4) ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਥ ਤੇ
(2) ਸਹੀ
(3) ਸਹੀ
(4) ਸਹੀ
(5) ਿਮੱ ਟੀ
(6) ਲੱਕੜ ਦਾ
(7) ਸਹੀ
(8) ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ
(9) ਜੋੜ
(10) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ
(11) ਸਹੀ
(12) ਸਹੀ
(13) ਸੌਣ ਲਈ
(14) ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ
(15) ਗਲਤ
(16) ਸਹੀ
(17) ਸਹੀ
(18) ਦੋਨ

ਪਾਠ-6
ਪ.1

ਕੀੜੇ ਮਕੌ ੜੇ ਿਕੰ ਨੀ ਤਰ ਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ?
(1) ਇੱਕ ਤਰ ਦੇ (2) ਦੋ ਤਰ ਦੇ (3) ਿਤੰ ਨ ਤਰ ਦੇ (4) ਚਾਰ ਤਰ ਦੇ

ਪ.2

ਮੱ ਛਰ ਕੀ ਚੂਸਦੇ ਹਨ?
(1) ਪਾਣੀ (2) ਖੂਨ (3) ਗੰ ਦਗੀ (4) ਕੁਝ ਹੋਰ

ਪ.3

ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਰੀਲਾ ਕੌ ਣ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ?
(1) ਮੱ ਖੀ (2) ਕਾਲੀ ਅਤੇ ਭੂਰੀ ਕੀੜੀ (3) ਿਤੱ ਲ-ਚੱ ਟਾ (ਕਾਕਰੋਚ) (4) ਇਹ ਸਾਰੇ।

ਪ.4

ਮੱ ਛਰ ਿਕੰ ਨੀ ਤਰ ਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ?
(1) ਇੱਕ (2) ਦੋ (3) ਿਤੰ ਨ (4) ਚਾਰ

ਪ.5

ਗੰ ਦਗੀ ਤੇ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
(1) ਮੱ ਖੀ (2) ਮੱ ਛਰ (3) ਕਾਕਰੋਚ (4) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ।

ਪ.6

ਜੂੰ ਆਂ ਿਕੱ ਥੇ ਪੈ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ?
(1) ਸਾਫ ਵਾਲ ਿਵੱ ਚ (2) ਗੰ ਦੇ ਵਾਲ ਿਵੱ ਚ

ਪ. 7 ਖਾਲੀ ਥਾਵ ਭਰੋ।
(1) ਕੀੜੇ ਮਕੌ ੜੇ --------------- ਤਰ ਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। (ਿਤੰ ਨ/ਚਾਰ)
(2) ਘਰ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਜ

ਆਲੇ

–ਦੁਆਲੇ

---------------ਨਹ

ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

(ਪਾਣੀ/ਗੰ ਦਗੀ)
(3) ਖਟਮਲ ਗੰ ਦੇ ਫ਼ਰਸ਼ ਜ ---------------ਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। (ਦਰੀ/ਚਾਦਰ)
(4) ਚੂਹੇ ਤੇ ਿਪੱ ਸੂ ---------------ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਫੈਲਾ ਦੇ ਹਨ। (ਪਲੇ ਗ/ਮਲੇ ਰੀਆ)
(5) ਜੂੰ ਆਂ ---------------ਵਾਲ ਿਵੱ ਚ ਪੈ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ। (ਗੰ ਦੇ/ਸਾਫ)
(6) ਮੱ ਖੀ ---------------ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। (ਗੰ ਦਗੀ/ਸਫਾਈ)
(7) ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ---------------ਕੱ ਪੜੇ ਜ ਜਾਲੀ ਢੱ ਕ ਕੇ ਰੱ ਖਕੇ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(ਮਲਮਲ/ਖੁੱ ਲਾ)
(8) ਿਸ ਕ ---------------ਨੂੰ ਖਾ ਜ ਦੀ ਹੈ। (ਲੱਕੜ/ਲੋ ਹੇ)
(9) ਸਡਫਲਾਈ ---------------ਕੀੜਾ ਹੈ। (ਛੋਟਾ/ਵੱ ਡਾ)
(10) ਮਲੇ ਰੀਆ ---------------ਮੱ ਛਰ ਦੇ ਕੱ ਟਣ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। (ਐਨਾਫਲੀਜ/ਿਕਊਲੈ ਕਸ)
(11) ਘਰੇਲੂ ਪਤੀਕਾਰਕ ਜੋ ਕੀਿੜਆਂ ਤੇ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(1) ਿਨੰਮ, ਤੰ ਮਾਕੂ (2) ਗੰ ਧਕ, ਪਾਇਰੇਥਰਮ (3) ਸਾਰੇ
(12) ਆਪਣਾ ਘਰ, ਿਵਹੜਾ ਅਤੇ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ ਿਕ

ਸਾਫ਼ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

(1) ਕੀਿੜਆਂ ਤ ਬਚਾਅ ਲਈ
ਬਚਾਅ ਲਈ।
ਤਰ

1.

ਿਤੰ ਨ ਤਰ ਦੇ

2.

ਖੂਨ

3.

ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ

4.

ਦੋ

5.

ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ

6.

ਗੰ ਦੇ ਵਾਲ ਿਵੱ ਚ

ਖਾਲੀ ਥਾਵ ਭਰੋ।
1. ਿਤੰ ਨ
2. ਪਾਣੀ
3. ਦਰੀ
4. ਪਲੇ ਗ
5. ਗੰ ਦੇ
6. ਸਫਾਈ
7. ਮਲਮਲ
8. ਲੱਕੜ
9. ਛੋਟਾ
10. ਐਨਾਫਲੀਜ
11. ਸਾਰੇ
12. ਦੋਨ ਤ ਬਚਾਅ ਲਈ।

(2) ਿਛਪਕਲੀਆਂ ਤ ਬਚਾਅ ਲਈ (3) ਦੋਨ ਤ

ਪਾਠ-7
ਗਰਮ ਕੱ ਪਿੜਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਪ.1

ਨ ਦਾ ਧਾਗ ਿਕਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਤ ਿਮਲਦਾ ਹੈ?
(1) ਭੇਡ (2) ਗ (3) ਮੱ ਝ (4) ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੀੜਾ

ਪ.2

ਗਰਮ ਕੱ ਪਿੜਆਂ ਨੂੰ ਿਕਵ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
(1) ਗਰਮ ਪਾਣੀ (2) ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਚ (3) ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਚ (4) ਿਕਸੇ ਿਵੱ ਚ ਵੀ

ਪ.3

ਕੱ ਪਿੜਆਂ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲਣ ਸਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
(1) ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਸੁਕਾ ਕੇ (2) ਤਿਹ ਲਗਾ ਕੇ (3) ਸੁੱ ਕੇ ਿਨੰਮ ਦੇ ਪੱ ਤੇ
(4) ਗੋਲੀਆਂ ਨਪਥਲੀਨ ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ।

ਪ.4

ਕੱ ਪੜੇ ਿਕਵ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ?
(1) ਸਲਾਬ ਕਾਰਨ (2) ਧੁੱ ਪ ਕਾਰਨ (3) ਗੰ ਦਗੀ ਕਾਰਨ (4) ਸਾਰੇ ਹੀ।

ਖਾਲੀ ਥਾਵ ਭਰੋ।
1. ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱ ਪੜੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ---------------ਕਰਕੇ ਸੰ ਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਸਾਫ/ਗੰ ਦਾ)
2.

ਲੀ ਕੱ ਪੜੇ ਨੂੰ ---------------ਕਰ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ। (ਕਮਜੋਰ/ਸਖਤ)

3. ਕੱ ਪਿੜਆਂ ਨੂੰ --------------- ਤ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਿਟੰ ਡੀਆਂ/ਕਾਕਰੋਚ)
4. ਧੋਣ ਤ ਪਿਹਲ ---------------ਜ਼ਰੁਰੀ ਹੈ। (ਿਭ ਣਾ/ਸੁਕਾਉਣਾ)
5. ਕੱ ਪੜਾ ਧੋਣ ਲਈ ---------------ਬੁਰਸ਼ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਸਖਤ/ਨਰਮ)
6. ਗਰਮ ਕੱ ਪੜੇ ---------------ਪਾਣੀ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। (ਗਰਮ/ਠੰਢੇ)
7.

ਧੜੇ ਹੋਏ ਕੱ ਪੜੇ ਨੂੰ ---------------ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਠੀਕ/ਖਰਾਬ)

8. ਸੂਤੀ ਕੱ ਪੜੇ ਕਈ ਵਾਰ ---------------ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ। (ਸੂੰ ਗੜ/ਵੱ ਧ)
9. ਕੱ ਪੜੇ ਸੰ ਭਾਲਣ ਲਈ ਉਹਨ ਨੂੰ ---------------ਜਰੂਰੀ ਹੈ। (ਤਿਹ ਲਗਾਉਣਾ/ਿਖਲਾਰਨਾ)
10. ਖਾਰ ਨਾਲ

ਨ---------------ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ। (ਖਰਾਬ/ਠੀਕ)

11. ਜੇ ਗਰਮ ਕੱ ਪੜੇ ਧੋਣ ਸਮ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਤ ਤੰ ਤੂ ਆਪਸ ਿਵੱ ਚ ਜੁੜ ਜ ਦੇ
ਹਨ। ਸਹੀ/ਗਲਤ
12. ਕੱ ਪੜੇ ਧੋਣ ਤ ਪਿਹਲ ਉਹਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਹੀ/ਗਲਤ।
13. ਨਮੀ ਯੁਕਤ ਕੱ ਪਿੜਆਂ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲਣਾ ਤੇ ---------------ਲੱਗ ਜ ਦੀ ਹੈ।
14. (1)

ਲੀ (2) ਖਮੀਰ (3) ਤੰ ਤੂ ਜੁੜ ਜ ਦੇ ਹਨ।

15. ਿਲਨਨ ਿਕਸ ਤ ਬਣਦੀ ਹੈ।
(1) ਪੌਿਦਆਂ ਤ (2) ਕੀੜੇ ਤ (3) ਦੋਨ ਤ
ਤਰ (1) ਭੇਡ
(2) ਤਾਜੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱ ਚ
(3) ਗੋਲੀਆਂ ਨਪਥਲੀਨ ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ
(4) ਸਾਰੇ ਹੀ
ਖਾਲੀ ਥਾਵ ਭਰੋ।
(1) ਸਾਫ
(2) ਕਮਜੋਰ
(3) ਿਟੱ ਡੀਆਂ
(4) ਿਭਉਣਾ
(5) ਨਰਮ
(6) ਗਰਮ
(7) ਠੀਕ
(8) ਸੁੰ ਗੜ
(9) ਤਿਹ ਲਗਾਉਣਾ
(10) ਖਾਰ
(11)

ਲੀ

(12) ਪੌਿਦਆਂ ਤ

ਪਾਠ-8
ਮੁੱ ਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ
1. ਮੁੱ ਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀ ਹੈ?
2. ਮੁੱ ਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
3. ਜਲੀ ਹੋਈ ਥ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
4. ਗਰਮੀ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਚਲਦੀ ਹੈ?
5. ਗਰਮੀ ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਕੱ ਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?
6. ਖੁੱ ਲੇ ਜਖ਼ਮ ਤੇ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
7. ਕੰ ਨ ਿਵੱ ਚ ਖੂਨ ਿਨਕਲਦੇ ਸਮ ਕੀ ਨਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
8. ਲੂ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱ ਚ ਕੀ-ਕੀ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖਾਲੀ ਥਾਵ ਭਰੋ।
1. ਮੁੱ ਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ---------------ਬੱ ਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। (ਜਾਨ/ਆਮਦਨ)
2. ਅੱ ਗ ਜ ਗਰਮ ਧਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ---------------ਸੜ ਜ ਦਾ ਹੈ। (ਸਰੀਰ/ਮਸ਼ੀਨ)
3. ਜਖ਼ਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ---------------ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਖੁੱ ਲਾ/ਦਵਾਈ ਲਗਾ ਕੇ)
4. ਜਲਣ ਦੇ ਜਖਮ ਨੂੰ ---------------ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਖੁੱ ਲਾ/ਬੰ ਨ ਕੇ)
5. ਿਜਆਦਾ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ---------------ਲੱਗ ਜ ਦੀ ਹੈ। (ਲੂ/ਠੰਢ)
6. ਬੁਖਾਰ ਸਮ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ---------------ਜ ਦਾ ਹੈ। (ਵੱ ਧ/ਘੱ ਟ)
7. ਿਕਸੇ ਧਾਤ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਖ਼ਮ ਕਾਰਨ ---------------ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਟੈਟਨਸ/ਜੁਕਾਮ)
8. ਨਕਸੀਰ ਛੁੱ ਟਣ ਕਾਰਨ ਨੱਕ ਿਵੱ ਚ ---------------ਆਉਣ ਲੱਗ ਜ ਦਾ ਹੈ। (ਖੂਨ/ਪਾਣੀ)
9. ਕੰ ਨ ਿਵੱ ਚ ਖੂਨ ਿਨਕਲਣ ਤੇ ---------------ਨਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। (ਪੱ ਟੀ/ਰੂੰ )
10. ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤ ਬਾਅਦ ਿਦੱ ਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ)
11. ਗਰਮੀ ਿਵੱ ਚ ਧੁੱ ਪ ਤ ਬਚਣ ਲਈ ਐਨਕ ਅਤੇ ਛੱ ਤਰੀ ਦਾ ਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(ਸਹੀ/ਗਲਤ
12. ਲੂ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਧ ਤ ਵੱ ਧ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

(1) ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਦਾ (2) ਨਮਕ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ (3) ਚੀਨੀ ਦਾ
ਤਰ
1. ਜਾਨ
2. ਸਰੀਰ
3. ਦਵਾਈ ਲਗਾ ਕੇ
4. ਖੁੱ ਲਾ
5. ਲੂ
6. ਵੱ ਧ
7. ਟੈਟਨਸ
8. ਖੂਨ
9. ਪੱ ਟੀ
1. ਗਲਤ
2. ਸਹੀ
3. ਨਮਕ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ
ਛੋਟੇ ਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ

ਤਰ

1. ਊਰਜਾ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱ ਤ ਿਕਹੜੇ-ਿਕਹੜੇ ਹਨ?
2. ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਾਣੀ ਿਕ

ਨਹ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?

3. ਰੱ ਿਖਅਕ ਤੱ ਤ ਿਕਸਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ?
4. ਭੋਜਨ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
5. ਭਾਰਤੀ ਭੋਜਨ ਿਵੱ ਚ ਿਕਹੜਾ ਪੋਸ਼ਿਟਕ ਤੱ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
6. ਸਾਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਤ ਪਿਹਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
7. ਵਾਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਿਕ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

8. ਗਰਮੀ ਿਵੱ ਚ ਟੈਲਕਮ ਪਾਉਡਰ ਿਕ

ਵਰਿਤਆ ਜ ਦਾ ਹੈ?

9. ਸੂਤੀ ਕੱ ਪੜੇ ਿਕਸ ਮੌਸਮ ਿਵੱ ਚ ਪਾਏ ਜ ਦੇ ਹਨ?

10. ਨ ਿਕਹੜੇ ਮੌਸਮ ਿਵੱ ਚ ਪਿਹਨੀ ਜ ਦੀ ਹੈ?
11. ਕੱ ਪੜੇ ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਪਿਹਣਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?
12. ਿਨਯਮਬੱ ਧ ਆਦਤ ਕਦ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ?
13. ਸਾਨੂੰ ਿਕਸ ਸਮ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
14. ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਸਿਤਕਾਰ ਦੇਣਾ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦਾ ਿਸ਼ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ?
15. ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲ ਕੇ ਿਕਵ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
16. ਕੀ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
17. ਦੁੱ ਧ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
18. ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਨੂੰ ਿਕਵ ਸੰ ਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
19. ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲਦੇ ਸਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
20. ਫਿਰਜ ਕੀ ਹੈ?
21. ਖਰਾਬ ਅੰ ਡੇ ਦੀ ਕੀ ਪਛਾਣ ਹੈ?
22. ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੱ ਤੇ ਤੇ ਭੋਜਨ ਿਕੱ ਥੇ ਪਰੋਿਸਆ ਜ ਦਾ ਹੈ?
23. ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਣ ਦੇ ਿਕਹੜੇ-ਿਕਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ?
24. ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਦੇ ਸਮ ਬਰਤਨ ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?
25. ਰਾਤ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤ ਿਕੰ ਨਾ ਸਮ ਪਿਹਲ ਕਰ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
26. ਫਰਨੀਚਰ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
27. ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸ ਤਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
28. ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਫਰਨੀਚਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
29. ਕੀੜੇ-ਮਕੌ ੜੇ ਿਕੰ ਨੀ ਤਰ ਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ?
30. ਮਲੇ ਰੀਆ ਿਕਸ ਮੱ ਛਰ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ?
31. ਜੂੰ ਆਂ ਕਦ ਪੈ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ?
32. ਮੱ ਛਰ ਿਕਵ ਫੈਲਦਾ ਹੈ?
33. ਮੱ ਖੀ ਿਕੱ ਥੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ?
34. ਿਸ ਕ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ?

35. ਸਰਦੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਕੱ ਪੜੇ ਪਿਹਣਨ ਜ ਦੇ ਹਨ?
36. ਗਰਮੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸ ਤਰ ਦੇ ਕੱ ਪੜੇ ਪਾਏ ਜ ਦੇ ਹਨ?
37. ਧੋਣ ਤ ਪਿਹਲ ਕੱ ਪਿੜਆਂ ਨੂੰ ਿਭ ਣਾ ਿਕ

ਜਰੂਰੀ ਹੈ?

38. ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱ ਪੜੇ ਿਕਸ ਧਾਗੇ ਤ ਬਣਦੇ ਹਨ?
39. ਮੁੱ ਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?
40. ਸੱ ਟ
41. ਲੂ ਿਕ

ਤੇ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਲੱਗ ਜ ਦੀ ਹੈ?

42. ਅੱ ਗ ਲੱਗਣ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
43. ਲੂ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੱ ਧ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
44. ਤੰ ਗ ਕੱ ਪੜੇ ਪਿਹਨਣ ਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ?
45. ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਆਧੁਿਨਕ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ?
46. ਜਖ਼ਮ ਤੇ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
47. ਿਕਤਾਬ ਅਤੇ ਕੱ ਪੜੇ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ?
48. ਤੰ ਤੂਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਵ ਤੰ ਤੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕਸ ਪੌਸ਼ਿਟਕ ਤੱ ਤ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?
49. ਬੂਟ ਅਤੇ ਜੁਰਾਬ ਿਕਸ ਤਰ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?
50. ਨੀ ਕੱ ਪਿੜਆਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣਾ ਿਕ
51. ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਿਜਆਦਾ ਪਾਣੀ ਿਕ

ਨਹ ਚਾਹੀਦਾ?

ਨਹ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?

52. ਖਾਣਾ ਅੱ ਡ-ਅੱ ਡ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ ਇੱਕਠ ਬੈਠ ਕੇ ਅਤੇ ਿਕ ?
53. ਮੱ ਛਰ ਨੂੰ ਿਕਵ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
54. ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਡੋਲੀ ਦੇ ਪਾਵੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱ ਚ ਿਕ

ਰੱ ਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?

55. ਜੇ ਕੱ ਪਿੜਆਂ ਨੂੰ ਅੱ ਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
56. ਤਰਲ ਦਾਹ ਿਕਵ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ?
ਵੱ ਡੇ ਪਸ਼ਨਾ ਵਾਲੇ
1.

ਤਰ

ਭਾਰਤੀ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਪਮੁੱ ਖ ਘਾਟ ਕੀ ਹਨ?

2.

ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਿਕ

ਜਰੂਰੀ ਹੈ?

3.

ਕੱ ਪੜੇ ਪਿਹਣਨ ਵੇਲੇ ਿਕਹੜੀਆਂ ਗੱ ਲ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

4.

ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤ ਿਕਵ ਪੈ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ?

5.

ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲਣ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਢੰ ਗ ਿਕਹੜੇ ਹਨ?

6.

ਦੁੱ ਧ ਖਰਾਬ ਿਕਵ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ?

7.

ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦਾਲ ਨੂੰ ਿਕਵ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

8.

ਭੋਜਨ ਖ ਦੇ ਸਮ ਿਕਹੜੀਆਂ ਗੱ ਲ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

9.

ਫਰਨੀਚਰ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮ ਿਕਹੜੀਆਂ ਗੱ ਲ ਵੱ ਲ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

10.

ਫਰਨੀਚਰ ਨੂੰ ਿਕਵ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

11.

ਕੀੜੇ ਮਕੌ ੜੇ ਿਕੰ ਨੀ ਤਰ ਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਲਖੋ?

12.

ਮੱ ਖੀ ਤ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

13.

ਕੱ ਪਿੜਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਕਵ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

14.

ਤੁਸ ਸੂਤੀ ਕੱ ਪਿੜਆਂ ਨੂੰ ਿਕਵ ਸੰ ਭਾਲੋ ਗੇ?

15.

ਜੇ ਨੱਕ ਿਵੱ ਚ ਖੂਨ ਵਗਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤ ਕੀ ਕਰੋਗੇ?

16.

ਗਰਮ ਕੱ ਪੜੇ ਧੋਣ ਤ ਪਿਹਲ ਕੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰੋਗੇ?

17.

ਸਾਬਣ ਦਾ ਿਨ ਜੀ ਸਫ਼ਾਈ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਮੱ ਹਤਵ ਹੈ?

18.

ਭੋਜਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ?

19.

ਕੀੜੇ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਜੰ ਤੂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਿਕਹੜੀਆਂ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤ
ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ?

20.

ਤੇਲ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਾਿਲਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ?

21.

ਪੈਰ ਦੇ ਬੂਟ ਨਾਪ ਦੇ ਹੀ ਿਕ

22.

ਚੂਹੇ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਨੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ? ਬਚਾਅ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੱ ਸੋ।

ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?

