
 

ਪ�ਸ਼ਨ ਬ�ਕ (QUESTION BANK) NSQF 

ਜਮਾਤ (Class) : ਦੱਸਵ
 (10TH) 

ਟ�ਡੇ (Trade) : ਸਰੀਰਕ ਿਸੱਿਖਆ ਤੇ ਖੇਡ� (2 ਸਾਲ�) (Physical Education) 

ਿਵਲੱਖਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ (For Differently abled students) 

 

Multiple choice Questions. 

ਪ��ਨ - 1 ਿਲਖਤੀ ਸੰਚਾਰ ਿਕਵ! ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? 

 (ੳ ) ਬੋਲ ਕੇ (ਅ) ਿਲਖ ਕੇ (ੲ) ਹੱਸ ਕੇ (ਸ) ਇਹਨ� ਿਵਚ+ ਕੋਈ ਨਹ, ਹੈ 

ਪ�ਸ਼ਨ - 2 ਈ-ਮੇਲ (E-mail) ਿਕਹੜਾ ਸੰਚਾਰ ਹੈ ? 

 (ੳ) ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ (ਅ) ਿਲਖਤੀ ਸੰਚਾਰ (ੲ) ਗੈਰ-ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ (ਸ) ਕੋਈ ਨਹ, 

ਪ�ਸ਼ਨ- 3 ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮ! ਿਕਸ ਤਰ2� ਦੇ ਸ਼ਬਦ� ਦੀ ਵਰਤ+ ਕਰਨੀ ਚਹੀਦੀ ਹੈ? 

 (ੳ) ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ (ਅ) ਸੋਖੇ ਸ਼ਬਦ (ੲ) ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ (ਸ) ਕੋਈ ਨਹ,  

ਪ�ਸ਼ਨ-4 ਿਚੱਠੀ ਿਲਖਣਾ ਿਕਹੜਾ ਸੰਚਾਰ ਹੈ ? 

 (ੳ) ਿਲਖਤ ਸੰਚਰ (ਅ) ਮੌਿਖਕ ਸੰਚਾਰ (ੲ) ਇਸ਼ਾਿਰਆ ਵਾਲਾ ਸੰਚਾਰ (ਸ) ਕੋਈ ਨਹ, 

ਪ�ਸ਼ਨ-5. ਇਹਨ� ਿਵਚ+ ਿਕਹੜੀ ਸਾਟਕਟ ਕੀਅ ਦੀ ਵਰਤ+ ਡਾਟਾ ਪੇਸਟ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ? 

 (ੳ) Ctrl+C   (ਅ) Ctrl+P  (ੲ) Ctrl+V  (ਸ) Ctrl+X 

ਪ�ਸ਼ਨ-6 ਤਣਾਅ ਨੰੂ ਿਕਵ! ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ? 

 (ੳ) ਸੰਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ (ਅ) ਸੋ ਕੇ (ੲ) ਯੋਗਾ ਕਰਕੇ  (ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ 

ਪ�ਸ਼ਨ-7 ਸਵੈ-ਪ�ੇਰਨਾ ਿਕੰਨ=  ਪ�ਕਾਰ ਦੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

 (ੳ) ਿਤੰਨ  (ਅ) ਦੋ   (ੲ) ਚਾਰ   (ਸ) ਪੰਜ 

ਪ�ਸ਼ਨ-8  ਸਾਨੰੂ ਮੋਿਖਕ ਸੰਚਾਰ ਿਵੱਚ ਿਕਵ! ਦੇ ਸ਼ਬਦ� ਦੀ ਵਰਤ+ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

 (ੳ) ਔਖੇ (ਅ) ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ (ੲ) ਸੌਖੇ (ਸ) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ+ ਕੋਈ ਨਹ, 

ਪ�ਸ਼ਨ-9 ਇਹਨ� ਿਵੱਚ+ ਿਕਹੜੀ ਸ਼ਾਟਕਟ ਕੀਅ ਦੀ ਵਰਤ+ ਡਾਟਾ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ? 

 (ੳ) Ctrl + A  (ਅ) Ctrl+C (ੲ) Ctrl+Z (ਸ) Ctrl+Y 

ਪ�ਸ਼ਨ-10 which of these sentences in active voice? 

(ੳ) A movie is being watched by them. 

(ਅ) The car was repaired by Raju 

(ੲ) He is reading a book. 

(ਸ) The thief was being chased by police man. 



ਪ�ਸ਼ਨ-11 ‘ਸਰਿਵਸ ਕਰਨਾ’ ਿਕਸ ਖੇਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ? 

 (ੳ) ਬਾਸਕਟ ਬਾਲ (ਅ ) ਵਾਲੀਬਾਲ (ੲ) ਕੱਬਡੀ (ਸ) ਖੋ-ਖੋ 

ਪ�ਸ਼ਨ-12 ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਅਿਧਆਪਕ ਦੇ ਗੁਣ ਿਕਹੜਾ ਹੈ? 

 (ੳ) ਸਮ! ਦਾ ਪਾਬੰਦ (ਅ) ਦੋਸਤਾਨਾ ਰੱਵਈਆ (ੲ) ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ (ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। 

ਪ�ਸ਼ਨ-13 ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਿਕੰਨੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 

 (ੳ) 10 ਮੀਟਰ (ਅ) 11 ਮੀਟਰ  (ੲ) 18 ਮੀਟਰ (ਸ) 19 ਮੀਟਰ 

ਪ�ਸ਼ਨ-14 ਵਾਲੀਬਾਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੋੜਾਈ ਦੱਸੋ? 

 (ੳ ) 12 ਮੀਟਰ  (ਅ) 11 ਮੀਟਰ (ੲ) 10 ਮੀਟਰ (ਸ) 9 ਮੀਟਰ 

ਪ�ਸਨ-15 ‘ਡਿਰਬਿਲੰਗ’ (Dribbling) ਿਕਸ ਖੇਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ? 

 (ੳ) ਕੱਬਡੀ (ਅ) ਬਾਸਕਟਬਾਲ  (ੲ) ਖੋ-ਖੋ  (ਸ) ਕੋਈ ਨਹ, 

ਪ��ਨ-16 ਫ�ੀ ਪਲੇਅ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। 

 (ੳ) ਪੇਿਟੰਗ (ਅ) ਡਰਾਇੰਗ (ੲ) ਰੰਗ ਭਰਨਾ (ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ 

ਪ�ਸ਼ਨ-17 ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡ ਿਵੱਚ ਕੱੁਲ ਿਖਡਾਰੀ ਿਕੰਨ=  ਹੰੁਦੇ ਹਨ? 

 (ੳ)  12  (ਅ) 13  (ੲ)  14  (ਸ) 15 

ਪ�ਸ਼ਨ-18 ਮੁਲ�ਕਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ? 

 (ੳ) ਡਾਇਗਨM ਸਿਟਕ ਮੁਲ�ਕਣ  (ਅ) ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲ�ਕਣ  (ੲ) ਸੰਖੇਪ ਮੁਲ�ਕਣ   (ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ 

ਪ��ਨ-19 ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ? 

 (ੳ) ਕਾਰਜ ਿਨਗਰਾਨੀ (ਅ) ਿਵੱਤੀ ਿਨਗਰਾਨੀ (ੲ) ਸੰਸਥਾਗਤ ਿਨਗਰਾਨੀ (ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ 

ਪ�ਸ਼ਨ-20 ਬਾਸਕਟ ਬਾਲ ਦੀ ਮੱੁਢਲੀ ਮੁਹਾਰਤ ਚੁਣ।ੋ 

 (ੳ) ਡਿਰਬਿਲੰਗ (ਅ) ਸ਼ੂਿਟੰਗ   (ੲ) ਜੰਿਪਗ (ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ 

ਪ�ਸ਼ਨ-21 ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੱਸੋ? 

 (ੳ) 20 ਮੀਟਰ (ਅ) 21 ਮੀਟਰ (ੲ) 22 ਮੀਟਰ (ਸ) 28 ਮੀਟਰ 

ਪ��ਨ-22  ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡ ਦੀ ਮੱੁਢਲੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ । 

 (ੳ) ਸਮੈ� (ਅ) ਪਾਸ ਦੇਣਾ (ੲ) ਸਰਿਵਸ ਕਰਨ (ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ 

 

ਪ�ਸ਼ਨ-23 ਬਾਲ ਵਰਤਣ ਤ+ ਪਿਹਲਾ ਕੀ ਚੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 (ੳ) ਹਵਾ (ਅ)  ਰੰਗ (ੲ) ਪਲਾਸਿਟਕ  (ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹ, 

ਪ�ਸ਼ਨ-24 ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਕੀ ਨਹ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? 

 (ੳ) ਪੱਥਰ (ਪੱਤੇ) (ੲ) ਕੰਕਰ (ਸ)     ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ 
 

 



ਪ�ਸਨ -25 ਮੱੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਦ+ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ? 

 (ੳ) ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤ+ ਬਾਅਦ      (ਅ) ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤ+ ਪਿਹਲ� 

 (ੲ) ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਅਉਣ ਤ ੇ  (ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹ, ਹੈ 

ਪ�ਸ਼ਨ-26 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਿਦਵਸ ਕਦ+ ਮਨਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ? 

 (ੳ)  30 ਅਗਸਤ (ਅ)  29 ਅਗਸਤ (ੲ) 28 ਅਗਸਤ   (ਸ) 27 ਅਗਸਤ 

ਪ��ਨ-27 ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤ+ ਪਿਹਲ� ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? 

 (ੳ) ਹਥ ਧੋਣ ੇ  (ਅ) ਵਾਲ ਧੋਣ ੇ (ੲ) ਮੰੂਹ ਧੋਣਾ (ਸ) ਕੋਈ ਨਹ,  

ਪ�ਸ਼ਨ-28 �ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਦੀ ਖੋਣ ਕਰੋ । 

 (ੳ)  ਪ��ਨ ਪੱੁਛਣਾ (ਅ) ਇੰਟਰਿਵਊ     (ੲ) ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨ    (ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ 

ਪ�ਸ਼ਨ-29 ਿਕਹੜਾ ਆਸਣ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਸਣ ਹੈ? 

 (ੳ) ਤਾੜ ਆਸਣ (ਅ) ਪਦਮ ਆਸਣ  (ੲ) ਿਤਕਣੋ ਆਸਣ  (ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ 

ਪ�ਸ਼ਨ-30  ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

 (ੳ) ਘਬਰਾਉਣਾ ਚਹੀਦਾ ਹੈ (ਅ) ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ੲ) ਗੱੁਸੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕਈੋ ਨਹ,  
 

Match the Following 

 

ਕਾਲਮ-A  ਕਾਲਮ-B 

1.  ਵਾਲੀਬਾਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲੰਬਾਈ  ਬਸਾਕਟਬਾਲ ਖੇਡ 

2.  ਵਾਲੀਬਾਲ ਨW ਟ ਦੀ ਉਚਾਈ (ਲੜਕੇ) ਸੰਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ 

3.  ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ   ਿਲਖਤੀ ਸੰਚਾਰ 

4.  ਸਰਿਵਸ ਕਰਨਾ   Ctrl+C 

5.  ਿਚੱਠੀ ਿਲਖਣਾ    ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡ 

6.  ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਟਕਟ ਕੀਅ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ 

7.  ਤਣਾਅ ਦੂਰ    2.43 ਮੀਟਰ 

8.  ਡਿਰਬਿਲੰਗ ਹੁਨਰ   18 ਮੀਟਰ 

9.  ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੀ ਿਕਸਮ   9 ਮੀਟਰ 

10. ਫ�ੀ ਪਲੇਅ    ਫ�ੀ ਪਲੇਅ 

11. ਮੁਲ�ਕਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ   ਹਵਾ ਚੈਕ 

12.  ਡਾਟਾ ਪੇਸਟ ਲਈ ਸ਼ਾਟਕਟ ਕੀਅ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ 

13. ‘ਸੰਚਾਰ’ ਸ਼ਬਦ   28 ਮੀਟਰ 

14. ਚੰਗੇ ਅਿਧਆਪਕ ਦਾ ਗੁਣ  ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ 

15. ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 



16. ਤਾੜ ਆਸਣ    ਸਮ! ਦਾ ਪਾਬੰਦ 

17. ਪਦਮ ਆਸਣ   ਕਾਰਜ ਿਨਗਰਾਨੀ 

18. ਬਾਲ ਵਰਤਣ ਤ+ ਪਿਹਲ�  ਪੇਿਟੰਗ ਕਰਨਾ 

19. ਪੇਿਟੰਗ ਕਰਨਾ   ਸੰਖੇਪ ਮੁਲ�ਕਣ 

20. ਵਾਲੀਬਾਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੌੜਾਈ  Ctrl+V 

21. ਮੱੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ   ਈਮੇਲ ਕਰਨਾ 

22. ਿਲਖਤੀ ਸੰਚਾਰ   ਸ਼ਵ ਆਸਣ 

23. ਕੁੜਾ ਸੱੁਟਣਾ    ਇੰਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਿਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ 

24. ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ   Preposition  

25. And    2 ਿਕਸਮ� 

26. On    ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪਹੰੁਚਣ ਤ+ ਪਿਹਲ� 

27. ਸਵੈ ਪ�ੇਰਨਾ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ�  ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ 

28. ਲੇਟਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਵਾਲਾ ਆਸਣ Conjunction  

29. ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.   12 

30. ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਕੱੁਲ ਿਖਡਾਰੀ  ਕੂੜਾਦਾਨ 

 

Fill ups. 

ਪ�ਸ਼ਨ-1  ………………ਇੱਕ ਿਲਖਤੀ ਸੰਚਾਰ ਹੈ। (ਿਚੱਠੀ ਿਲੱਖਣਾ/ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ) 

ਪ�ਸ਼ਨ-2 ……………..ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ ਹੈ। (ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ/ਈਮੇਲ) 

ਪ�ਸ਼ਨ-3  ……………ਸ਼ਾਟਕਟ ਕੀਅ ਦੀ ਵਰਤ+ ਡਾਟਾ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਲੲ. ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।  (Ctrl+Z/Ctrl+C) 

ਪ�ਸ਼ਨ-4 ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮ!……..ਸ਼ਬਦਾ ਦੀ ਵਰਤ+ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (ਔਖੇ/ਸੌਖੇ) 

ਪ�ਸ਼ਨ-5 Ram…..Sham are Friend.  (Or/And) 

ਪ�ਸ਼ਨ-6 ਿਚੱਠੀ ਿਲਖਣਾ……..ਸੰਚਾਰ ਹੈ। (ਿਲਖਤੀ/ਜ਼ੁਬਾਨੀ) 

ਪ�ਸ਼ਨ-7 The boy……swimming.  (is/are) 

ਪ�ਸ਼ਨ-8 ਐਨਟੀਵਾਈਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੰਿਪਊਟਰ…..ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ। (ਖਰਾਬ/ਸੁਰੱਿਖਅਤ) 

ਪ�ਸ਼ਨ-9 ਕੰਮੀਊਨੀਕੇਸ਼ਨ……..ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। (ਪੰਜਾਬੀ/ਲੈਿਟਨ) 

ਪ�ਸ਼ਨ-10 ਚੰਗੀ ਿਸਹਤ ਲਈ…….ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਜ਼ੰਕ/ਸੰਤੁਿਲਤ) 

ਪ�ਸ਼ਨ-11 ‘ਸਰਿਵਸ ਕਰਨਾ’………….ਖੇਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। (ਵਾਲੀਬਾਲ/ਕਬੱਡੀ) 

ਪ�ਸ਼ਨ-12 ……ਆਸਣ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਸਣ ਹੈ। (ਤਾੜ ਆਸਣ/ਪਦਮ ਆਸਣ) 

ਪ�ਸ਼ਨ-13 ਬਾਲ ਵਰਤਣ ਤ+ ਪਿਹਲ� ਉਸਦੀ…ਚੈਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  (ਹਵਾ/ਪਲਾਸਿਟਕ) 



ਪ�ਸ਼ਨ-14 ਵਾਲੀਬਾਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲੰਬਾਈ……….ਮੀਟਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  (19ਮੀਟਰ/18ਮੀਟਰ) 

ਪ�ਸ਼ਨ-15 ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲੰਬਾਈ…….. ਮੀਟਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। (28 ਮੀਟਰ/27 ਮੀਟਰ) 

ਪ�ਸ਼ਨ-16 ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਤ+ ਪਿਹਲ� ਸਾਨੰੂ………ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। (ਹੱਥ/ਪੈਰ) 

ਪ�ਸ਼ਨ-17 ……..ਆਸਣ ਲੇਟਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਸਣ ਹੈ। (ਪਦਮ ਆਸਣ/ਸ਼ਵ ਆਸਣ) 

ਪ�ਸ਼ਨ-18 ‘ਸ਼ੁਿਟੰਗ’ ਸ਼ਬਦ……..ਖੇਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ (ਕੱਬਡੀ/ਬਾਸਕਟਬਾਲ) 

ਪ�ਸ਼ਨ-19 ………ਇੱਕ ਫ�ੀ ਪਲੇਅ ਹੈ। (ਪ!ਿਟੰਗ ਕਰਨਾ/ਹਾਕੀ ਖੇਡਣਾ) 

ਪ�ਸ਼ਨ-20 ਵਾਲੀਬਾਲ ਨW ਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ………ਮੀਟਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  (2.24 ਮੀਟਰ/2.43 ਮੀਟਰ) 

ਪ�ਸ਼ਨ-21 ਮੱੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਦੰਦੇ ਸਮ!……….ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਘਬਰਾਉਣਾ/ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ) 

ਪ�ਸ਼ਨ-22 ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੌੜਾਈ……..…ਮੀਟਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  (15 ਮੀਟਰ/16 ਮੀਟਰ) 

ਪ�ਸ਼ਨ-23 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਿਦਵਸ………ਅਗਸਤ ਨੰੂ ਮਨਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। (298 ਅਗਸਤ/ 29 ਅਗਸਤ) 

ਪ�ਸ਼ਨ-24 ‘ਸਿਪਿਕੰਗ’………ਖੇਡ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਹੈ। (ਵਾਲੀਬਾਲ/ਕੱਬਡੀ) 

ਪ�ਸ਼ਨ-25 ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਅਿਧਆਪਕ ਿਵੱਚ………… ਵਾਲਾ ਗਣੁ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। (ਦੋਸਤਾਨਾ/ਗੁੱ ਸੇ) 

ਪ�ਸ਼ਨ-26 ਰੋਗੀ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੇ ਸਭ ਤ+ ਪਿਹਲ�………ਚੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਜਾਤ/ ਸਾਹ) 

ਪ�ਸ਼ਨ-27 ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ………..ਨਹ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। (ਪੱਥਰ/ਖੇਡ� ਦਾ ਸਮਾਨ) 

ਪ�ਸ਼ਨ-28 ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡ ਿਵੱਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ………..ਿਖਡਾਰੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। (6/7) 

ਪ�ਸ਼ਨ-29  ……………ਿਨਗਰਾਨੀ ਖਰਿਚਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। (ਪ�ਸੰਗ/ਿਵੱਤੀ) 

ਪ�ਸ਼ਨ-30 ਮੱੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪਹੰੁਚਣ ਤ+…………ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। (ਬਾਅਦ/ਪਿਹਲ�) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



    ਜਮਾਤ- ਦਸਵ
 

                             ਿਵਸ਼ਾ- ਸਰੀਰਕ ਿਸੱਿਖਆ ਤੇ ਖੇਡ� (2 ਸਾਲ�) 
                                              True and False 

 

ਪ�ਸ਼ਨ-1 ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਮ! ਸਾਨੰੂ ਔਖ ਸ਼ਬਦ� ਦੀ ਵਰਤ+ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

ਪ�ਸ਼ਨ-2 ‘ਿਚੱਠੀ ਿਲਖਣਾ’  ਿਲਖਤੀ ਸੰਚਰ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

ਪ�ਸ਼ਨ-3 ‘ਸੰਚਾਰ’ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾ�ਾ ਦੇ �ਬਦ ਤ+ ਬਿਣਆ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

ਪ�ਸ਼ਨ-4 ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਬੁਾਨੀ ਸੰਚਾਰ ਹੈ । (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

ਪ�ਸ਼ਨ-5 ਈਮੇਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੈਰ ਜ਼ਬੁਾਨੀ ਸੰਚਾਰ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

ਪ�ਸ਼ਨ-6 ਸਾਨੰੂ ਕੂੜਾ ਕੂੜੇਦਾਨ ਿਵੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

ਪ�ਸ਼ਨ-7 ਕੰਿਪਊਟਰ ਨੰੂ ਹਮੇ�ਾ ਨਰਮ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

ਪ�ਸ਼ਨ-8 ਕੰਿਪਊਟਰ ਿਵੱਚ ਡਾਟਾ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਲਈ Ctrl+Z ਸ਼ਾਟਕਟ ਕੀਅ ਦੀ ਵਰਤ+ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।   

 (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

ਪ�ਸ਼ਨ-9 ਐਟਂੀਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੇ ਵਾਈਰਸ ਕੱਡ ਸਕਦੇ ਹ� । (ਸਹੀ/ ਗਲਤ) 

ਪ�ਸ਼ਨ-10 ਜ਼ਬੁਾਨੀ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮ! ਸਾਨੰੂ ਸੋਖੇ ਸ਼ਬਦਾ ਦੀ ਵਰਤ+ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ)  

ਪ�ਸ਼ਨ-11 ‘ਪੇਿਟੰਗ ਕਰਨਾ’ ਫ�ੀ ਪਲੇਅ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। (ਸਹੀ/ ਗਲਤ) 

ਪ�ਸ਼ਨ-12 ਵਾਲੀਬਾਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 9 ਮੀਟਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

ਪ�ਸ਼ਨ-13 ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਿਧਆਪਕ ਸਮ! ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਨਹ, ਹੰੁਦਾ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

ਪ�ਸ਼ਨ-14 ‘ਪਦਮ ਆਸਣ’ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਸਣ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

ਪ�ਸ਼ਨ-15 ‘ਸ਼ੂਿਟੰਗ’ ਸ਼ਬਦ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖੇਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

ਪ�ਸ਼ਨ-16 ਮੱੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪਹੰੁਚਣ ਤ+ ਪਿਹਲ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

ਪ�ਸ਼ਨ-17 ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 28 ਮੀਟਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।(ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

ਪ�ਸ਼ਨ-18 ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡ ਿਵੱਚ ਕੁਲ ਿਖਡਾਰੀ 6 ਹੰੁਦੇ ਹਨ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

ਪ�ਸ਼ਨ-19 ਬਾਲ ਵਰਤਣ ਤ+ ਪਿਹਲ� ਬਾਲ ਦੀ ਹਵਾ ਚਕੈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

ਪ�ਸ਼ਨ-20 ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤ+ ਪਿਹਲ� ਸਾਨੰੂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

ਪ�ਸ਼ਨ-21 ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ� ਿਵੱਚ ਪੱਥਰ ਆਿਦ ਹੋਣੇ ਚਹੀਦੇ ਹਨ । (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

ਪ�ਸ਼ਨ-22 ਵਾਲੀਬਾਲ ਨW ਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਲੜਕੀਆਂ ਲੲ. 2.43 ਮੀਟਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

ਪ��ਨ-23 ਫ�ੀ ਪਲੇਅ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਮੱਹਤਵ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

ਪ��ਨ-24 ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਚਹੀਦਾ ਹੈ । (ਸਹੀ/ਗਲਤ)  



ਪ�ਸ਼ਨ-25 ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖੇਡ ਿਵੱਚ ਬਾਲ ਦੀ ਡਿਰਬਿਲੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ।(ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

ਪ�ਸ਼ਨ-26 ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਅਿਧਆਪਕ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦੋਸਤਾਨਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

ਪ�ਸ਼ਨ-27 ਕਾਰਜ ਿਨਗਰਾਨੀ ਇਕ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੀ ਿਕਸਮ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

ਪ��ਨ-28 ‘ਪ�ਸ਼ਨ ਪੱੁਛਣਾ’ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲ�ਕਣ ਦਾ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ)  

ਪ�ਸ਼ਨ-29 ਮੁਲ�ਕਣ ਸਕੂਲ, ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਵਿਦਅਕ ਟੀਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ 

 ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪ�ਗਤੀ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਹੈ।(ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

ਪ�ਸ਼ਨ-30 ਤਾੜ ਆਸਣ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਸਣ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ)  
 

                                  3 Marks Questions (Very Short) 

 

ਪ�ਸ਼ਨ-1 ਿਲਖਤੀ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਿਦਓ। 

ਪ�ਸ਼ਨ-2 ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਿਦਓ। 

ਪ�ਸ਼ਨ-3 ਤਣਾਅ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ  ਦੱਸੋ। 

ਪ�ਸ਼ਨ-4 ICT ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਿਲਖੋ। 

ਪ�ਸ਼ਨ-5 ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੀ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਇਨਪੱੁਟ ਿਡਵਾਇਸ ਦਾ ਨ� ਦੱਸੋ। 

ਪ�ਸ਼ਨ-6 ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਮ! ਿਕਸ ਤਰ2� ਦੇ ਸ਼ਬਦ� ਦੀ ਵਰਤ+ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

ਪ�ਸ਼ਨ-7 ਅਸ, ਈਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤ+ ਿਕ| ਕਰਦੇ ਹ�। 

ਪ�ਸ਼ਨ-8 ਸਚਾਰ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅੰਿਤਮ ਪੜਾਅ ਿਕਹੜਾ ਹੈ? 

ਪ�ਸ਼ਨ-9 ਕੀ-ਬੋਰਡ ਿਕਹੜਾ ਿਡਵਾਇਸ ਹੈ? 

ਪ�ਸ਼ਨ-10 ਿਕਸੇ ਫਾਇਲ ਨੰੂ ਿਪ�ੰ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਕੀਜ ਦੀ ਵਰਤ+ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

ਪ�ਸ਼ਨ-11 ‘ਿਚੱਠੀ ਿਲਖਣਾ’ ਿਕਹੜੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। 

ਪ�ਸ਼ਨ-12 ਕੰਿਪਊਟਰ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ? 

ਪ�ਸ਼ਨ-13 ਸਾਨੰੂ ਕੂੜਾ ਿਕੱਥੇ ਸੱੁਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਪ�ਸ਼ਨ-14 ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਪ�ਸ਼ਨ-15 ਕੰਿਪਊਟਰ ਆਊਟਪੱੁਟ ਿਡਵਾਇਸ ਦਾ ਨ� ਿਲਖੋ। 

ਪ�ਸ਼ਨ-16 ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਦਾ ਨ� ਿਲਖੋ। 

ਪ�ਸ਼ਨ-17 ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਆਸਣ ਦਾ ਨ� ਿਲਖੋ। 

ਪ�ਸ਼ਨ-18 ਚੰਗੇ ਅਿਧਆਪਕ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੁਣ ਿਲਖੋ। 

ਪ�ਸ਼ਨ-19 ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖੇਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁਨਰ (SKILL) ਿਲਖੋ? 

ਪ�ਸ਼ਨ-20 ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਿਲਖੋ। 



ਪ�ਸ਼ਨ-21 ਮੁਲ�ਕਣ ਦੀ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਿਲਖੋ। 

ਪ�ਸ਼ਨ-22 ਸਰੀਰਕ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਬੰਧਕ� ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦਾ ਨ� ਿਲਖੋ? 

ਪ�ਸ਼ਨ-23 ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮੱੁਢਲਾ ਹੁਨਰ ਿਲਖੋ। 

ਪ�ਸ਼ਨ-24 ਿਸਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਿਨਯਮ ਿਲਖੋ। 

ਪ�ਸ਼ਨ-25 CPR ਦਾ ਪੂਰਾ ਨ� ਦੱਸੋ? 

ਪ�ਸ਼ਨ-26 ਮੱੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਦ+ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ? 

ਪ�ਸ਼ਨ-27 ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਗੱਲ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਪ�ਸ਼ਨ-28 ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ? 

ਪ�ਸ਼ਨ-29 ਫ�ੀ ਪਲੇਅ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਿਦਓ। 

ਪ��ਨ-30 ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਿਲਖੋ? 

ਪ�ਸ਼ਨ-31 ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੇ ਸਭ ਤ+ ਪਿਹਲ� ਕੀ ਚੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਪ�ਸ਼ਨ-32 ਵਾਲੀਬਾਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਿਕੰਨ=  ਮੀਟਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਪ�ਸ਼ਨ-33 ਸਰਿਵਸ ਦਾ ਪ�ਯੋਗ ਿਕਸ ਖੇਡ ਿਵੱਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਪ�ਸ਼ਨ-34 ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਿਕੰਨੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਪ�ਸ਼ਨ-35 ਸ਼ਵ ਆਸਣ ਿਕਹੜੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਹਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਸਣ ਹੈ? 

ਪ�ਸ਼ਨ-36ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖੇਡ ਿਵੱਚ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗ!ਦ ਨੰੂ ਿਕਸ ਿਵੱਚ ਸੱੁਟਣਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ? 

ਪ�ਸ਼ਨ-37 ‘ਬਲਾਕ’ ਕਰਨਾ ਿਕਸ ਖੇਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ? 

ਪ�ਸ਼ਨ-38 ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪਹੰੁਚਣ ਤ+ ਪਿਹਲ� ਰੋਗੀ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੰੂ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ? 

ਪ�ਸ਼ਨ-39 ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਿਕ� ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਪ�ਸ਼ਨ-40 ਬਾਲ ਜ� ਗ!ਦ ਵਰਤਣ ਤ+ ਪਿਹਲ� ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

 

                            4 Marks Questions ( short Type) 

 

ਪ�ਸ਼ਨ-1 ਸੰਚਾਰ ਤ+ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

ਪ�ਸ਼ਨ-2 ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ ਕੀ ਹੈ? 

ਪ�ਸ਼ਨ-3 ਿਲਖਤੀ ਸੰਚਾਰ ਤ+ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

ਪ�ਸ਼ਨ-4 ਤਣਾਅ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਿਲਖੋ? 

ਪ�ਸ਼ਨ-5 ਸੰਚਾਰ ਸਿਕੱਲ ਦੇ ਿਤੰਨ ਮੱੁਖ ਭਾਗ ਿਕਹੜੇ ਹਨ? 

ਪ�ਸ਼ਨ-6 ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਿਕਹੜੇ-ਿਕਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ? 

ਪ�ਸ਼ਨ-7 ਫੀਡਬੈਕ ਿਕੰਨ=  ਤਰ2� ਦੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 



ਪ�ਸ਼ਨ-8 ਸਵ-ੈਪ�ੇਰਨਾ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ� ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ? 

ਪ�ਸ਼ਨ-9 ਲੰਬੇ ਸਮ! ਦੇ ਗੋਲ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤ+ ਵਧੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਿਕਹੜੇ ਹਨ? 

ਪ�ਸ਼ਨ-10 ਅਸ, ਸਮ� ਪ�ਬੰਧਨ ਿਕਵ! ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�? 

ਪ�ਸ਼ਨ-11 ਤੁਸ, ਦੂਿਜਆਂ ਤ+ ਆਪਣੇ ਕੰਿਪਊਟਰ ਨੰੂ ਿਕਵ! ਸੁਰੰਿਖਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? 

ਪ�ਸ਼ਨ-12 ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਿਕਵ! ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਪ�ਸ਼ਨ-13 ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸ�ਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤੁਸ, ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੋਗੇ? 

ਪ�ਸ਼ਨ-14 ਸਵ-ੈਪ�ੇਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਵੈ ਪ�ੇਰਨਾ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ� ਦਾ ਨ� ਿਲਖੋ? 

ਪ�ਸ਼ਨ-15 ਿਕਸੇ ਿਤੰਨ ਆਊਟਪੱੁਟ ਿਡਵਾਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਿਲਖੋ? 

ਪ�ਸ਼ਨ-16 ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਅਿਧਆਪਕ ਦੇ ਗੁਣ ਿਲਖੋ? 

ਪ�ਸ਼ਨ-17 ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡ ਦੇ ਕੋਈ ਿਤੰਨ ਿਨਯਮ ਦੱਸੋ? 

ਪ�ਸ਼ਨ-18 ਮੁਲ�ਕਣ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਲ�ਕਣ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਿਲਖੋ। 

ਪ�ਸ਼ਨ-19 ਯੋਗ ਆਸਣ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਫਾਈਦੇ ਹਨ? 

ਪ�ਸ਼ਨ-20 ਮੁੜ ਵਸੇਵੇ (ਪੁਨਰਵਾਸ) ਤ+ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। 

ਪ�ਸ਼ਨ-21 ਮੁੜ ਵਸੇਵੇ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? 

ਪ�ਸ਼ਨ-22 ਫਰੀ ਪਲੇਅ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰੀ ਪਲੇਅ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੱਸੋ। 

ਪ�ਸ਼ਨ-23 ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਲੇਬਲ ਿਚੱਤਰ ਬਣਾਓ। 

ਪ�ਸ਼ਨ-24 ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਿਕਸਮ� ਿਲਖੋ? 

ਪ��ਨ-25 ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਸ�ਭ ਸੰਭਾਲ ਿਕਵ! ਕਰੋਗੇ। 

ਪ�ਸ਼ਨ-26 ਿਖਡਾਰੀ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੇ ਮੱੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਕਵ! ਦਵੋਗ?ੇ 

ਪ�ਸ਼ਨ-27 ਬਾਸਕਟ ਬਾਲ ਖੇਡ ਦੀਆਂ ਿਤੰਨ ਮੱੁਢਲੀਆਂ ਮੁਹਰਤ� (ਹੁਨਰ) ਿਲਖੋ? 

ਪ�ਸ਼ਨ-28 ਸਰੀਰਕ ਿਸੱਿਖਆ ਅਿਧਆਪਕ (ਪ�ਬੰਧਕਾ) ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੇ 

ਨ� ਿਲਖੋ? 

ਪ�ਸ਼ਨ-29 ਮੱੁਢਲੇ ਸਲੀਕੇ ਦੇ ਕੋਈ ਿਤੰਨ ਿਨਯਮ ਿਲਖੋ? 

ਪ�ਸ਼ਨ-30 ਮੁਲ�ਕਣ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸਤਾਵ� ਿਲਖੋ? 

ਪ�ਸ਼ਨ-31 ਫਰੀ ਪਲੇਅ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਿਤੰਨ ਉਦਹਾਰਣਾ ਿਲਖੋ? 

ਪ�ਸ਼ਨ-32 ਫਰੀ ਪਲੇਅ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? 

ਪ�ਸ਼ਨ-33 ਖੇਡ� ਖੇਡਣ ਦੇ ਕੋਈ ਿਤੰਨ ਲਾਭ ਿਲਖੋ? 

ਪ�ਸ਼ਨ-34 ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਸਮ! ਿਕਹੜੀਆਂ-ਿਕਹੜੀਆਂ ਗੱਲ� ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਪ�ਸ਼ਨ-35 ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡ ਦੇ ਿਤੰਨ ਮੱੁਢਲੇ ਹੁਨਰ ਿਲਖੋ? 

ਪ�ਸ਼ਨ-36 ਿਸ਼ਸਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਰ ਿਨਯਮ ਿਲਖੋ? 



ਪ�ਸ਼ਨ-37 ਕੋਈ ਚਾਰ ਯੋਗ ਆਸਣ� ਦੇ ਨ� ਿਲਖੋ? 

ਪ�ਸ਼ਨ-38 ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹੜੀਆਂ-ਿਕਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 

ਪ�ਸ਼ਨ-39 ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖੇਡ ਦੇ ਕੋਈ ਿਤੰਨ ਿਨਯਮ ਿਲਖੋ? 

ਪ�ਸ਼ਨ-40 ਵਪਾਰਕ ਸਦਾਚਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਿਤੰਨ ਿਨਯਮ ਿਲਖੋ। 

 
 

   


