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ਾਠ - 1 

ਬੂਭੀ ਅਤ ਬੂਭੀ ੁਧਾਯ 

  

 ਵਠ ਵਰਖ ਫਵ-ੁਵਲਕਰੀ ਰਲ਼ਨਾਂ ਦ ਵੀ ਉੱਤਯ ਦੀ ਚਣ ਕਯ : 
1. ਚੀਏਣੀ ਤਭੱਟੀ ਤਲੱਚ ਚੀਏਣ ਏਣਾਂ ਦੀ ੱਟ-ੱਟ ਭਾਤਯਾ ਤਏੁੰ ਨੇ ਰਤੀਲ਼ਤ ਵੁੁੰ ਦੀ ਵ ? 

 (ੳ) 10 ਰਤੀਲ਼ਤ  (ਅ) 20 ਰਤੀਲ਼ਤ  (ੲ) 30 ਰਤੀਲ਼ਤ  () 40 ਰਤੀਲ਼ਤ  

2. ਵਯੀ ਐਾਦ ਰਈ ਤਏਵੜੀ ਰ ਫੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਵ ? 

 (ੳ) ਜੁੰਤਯ   (ਅ) ਝਨਾ   (ੲ) ਨਯਭਾ   () ਏਣਏ  

3. ਤਏਵੜੀ ਬੂਭੀ ਤਲੱਚ ਾਣੀ ਰਾਉਂਦ ਾਯ ਵੀ ਜਜ਼ਫ ਵ ਜਾਂਦਾ ਵ ? 

 (ੳ) ਚੀਏਣੀ ਬੂਭੀ  (ਅ) ਭਯਾ ਬੂਭੀ  (ੲ) ਯਤਰੀ ਬੂਭੀ   () ਇਨਹ ਾਂ ਤਲੱਚੋਂ ਏਈ ਨਵੀਂ  
4. ਚੀਏਣੀਆ ਂਜ਼ਭੀਨਾਂ ਤਏ ਰ ਰਈ ਚੁੰੀਆ ਂਵਨ ? 

 (ੳ) ਯਹੋਂ   (ਅ) ਝਨਾ   (ੲ) ੁਆਯਾ   () ਭੂੁੰ ਪਰੀ 
5. ਐਾਯੀਆ ਂਜ਼ਭੀਨਾਂ ਨੂੁੰ  ੁਧਾਯਨ ਰਈ ਤਏਵੜਾ ਦਾਯਥ ਲਯਤਤਆ ਜਾਂਦਾ ਵ ? 

 (ੳ) ਚੂਨਾ   (ਅ) ਤਜਭ  (ੲ) ਨਭਏ   () ਮੂਯੀਆ 

 

ਉੱਤਯ : 1. ()  2. (ੳ)  3. (ੲ)  4. (ਅ)  5.      (ਅ) 

  

 ਫਯਕਟ ਵਲੱਚ ਵਦੱਤ ਗ ਲ਼ਫਦਾਂ ਵਲੱਚੋਂ ਵੀ ਲ਼ਫਦ ਚੁਣ ਕ ਖ਼ਾਰੀ ਥਾਂ ਬਯ :  

6. ਝਨਾ ਫੀਜਣ ਰਈ ................ ਜ਼ਭੀਨ ਚੁੰ ੀ ਵੁੁੰ ਦੀ ਵ ।      (ਯਤਰੀ / ਚੀਏਣੀ) 

7. ਤਜ਼ਾਫੀ ਜ਼ਭੀਨਾਂ ਦੀ ਭੱਤਆ ................... ਲਯਐਾ ਲਾਰ ਇਰਾਤਏਆ ਂਤਲੱਚ ਲਐਣ ਨੂੁੰ  ਤਭਰਦੀ ਵ । (ੱਟ / ਲੱਧ) 

8. ਭ ਲਾਰੀ ਜ਼ਭੀਨ ਵਭਲ਼ਾ ................... ਵੀ ਯਤਵੁੰਦੀ ਵ ।      (ਤੱਰੀ / ੁੱ ਏੀ) 

9. ਵਯੀ ਐਾਦ ਰਈ ................... ਦੀ ਤਫਜਾਈ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ ।      (ਜੁੰਤਯ / ਝਨੇ) 

10. ਐਤੀਫਾੜੀ ਰਈ ................... ਜ਼ਭੀਨ ਬ ਤੋਂ ਲਧੀਆ ਭੁੰ ਨੀ ਈ ਵ ।    (ਯਤਰੀ / ਭਯਾ) 
 

ਉੱਤਯ : 6. ਚੀਕਣੀ  7. ਲੱਧ  8. ਵਗੱਰੀ  9. ਜੰਤਯ  10. ਭਯਾ 
 

 ਵੀ ਜਾਂ ਗ਼ਰਤ ਕਥਨਾਂ ਦੀ ਚਣ ਕਯ : 

11. ਤਜ਼ਾਫੀ ਜ਼ਭੀਨਾਂ ਦਾ ੁਧਾਯ ਚੂਨਾ ਾ ਏ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ ਵ ।      

12. ਖ਼ਾਯੀਆ ਂਜ਼ਭੀਨਾਂ ਨੂੁੰ  ੁਧਾਯਨ ਰਈ ਤਜਭ ਲਯਤਤਆ ਜਾਂਦਾ ਵ ।        

13. ਾਣੀ ਰੱ ਐਤ ਤਲੱਚ ਲਵਾਈ ਏਯਨ ਨੂੁੰ  ਏੱਦੂ ਏਯਨਾ ਏਤਵੁੰਦ ਵਨ ।       

14. ਰੂਣੀਆ ਂਬੂਭੀਆ ਂਤਲੱਚ ਡੀਅਭ ਦ ਏਾਯਫਨੇਟ ਅਤ ਫਾਈਏਾਯਫਨੇਟ ਲਾਰ ਰੂਣਾਂ ਦੀ ਭਾਤਯਾ ਲੱਧ ਵੁੁੰ ਦੀ ਵ ।  

15. ਚੀਏਣੀਆ ਂਜ਼ਭੀਨਾਂ ਤਲੱਚ ਾਣੀ ਫਵੁਤ ਦਯ ਤੱਏ ਐੜਹਾ ਯਤਵੁੰਦਾ ਵ ।       

 

ਉੱਤਯ : 11. ()  12. ()  13. ()  14. ()  15. () 
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 ਵਠ ਵਰਖ ਰਲ਼ਨਾਂ ਦ ਉੱਤਯ 1-2 ਲਾਕਾਂ ਵਲੱਚ ਵਦਓ : 

16. ਬੂਭੀ ਦ ਕਈ ਵਤੰਨ ਬਵਤਕ ਗੁਣ ਵਰਖ । 
ਉੱਤਯ :  (ੳ) ਏਣਾਂ ਦਾ ਅਏਾਯ (ਅ) ਬੂਭੀ ਣਤਾ   (ੲ) ਯੁੰ  () ਾਣੀ ਐਣ ਲ਼ਏਤੀ 

17. ਬੂਭੀ ਦ ਕਈ ਵਤੰਨ ਭੁੱ ਖ ਬਾਗ ਵਰਖ । 
ਉੱਤਯ : (ੳ) ਐਤਣਜ  (ਅ) ਜਤਲਏ ਦਾਯਥ (ੲ) ਵਲਾ  () ਾਣੀ 

18. ਯਤਰੀਆਂ ਬੂਭੀਆਂ ਦ ਕਈ ਵਤੰਨ ਗੁਣ ਵਰਖ । 

ਉੱਤਯ : (ੳ) ਇਵ ਾਣੀ ਨੂੁੰ  ਫਵੁਤ ਜਰਦੀ ਐਦੀ ਵ । (ਅ) ਇ ਦ ਏਣਾਂ ਦੀ ਤਚਏਣ ਲ਼ਏਤੀ ਫਵੁਤ ੱਟ ਵੁੁੰ ਦੀ ਵ । 

 (ੲ) ਇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਫਵੁਤ ਐੀ ਵੁੁੰ ਦੀ ਵ ।  () ਇ ਦ ਏਣਾਂ ਦਾ ਆਏਾਯ ਲੱਡਾ ਵੁੁੰ ਦਾ ਵ । 

19. ਬੂਭੀ ਦ ਕਈ ਵਤੰਨ ਯਾਇਵਣਕ ਗੁਣ ਵਰਖ । 
ਉੱਤਯ : (ੳ) ੀ. ਚ. (pH) (ਅ) ਚਾਰਏਤਾ (E.C.)  (ੲ) ਏਟਾਈਨ ਏਚੇਂਜ ਏਤਟੀ (C.E.C.) 

20. ਕੱਰਯ ਲਾਰੀਆਂ ਜ਼ਭੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਤੰਨ ਵਕਭਾਂ ਵਰਖ । 
ਉੱਤਯ : (ੳ) ਰੂਣੀਆ ਂਜ਼ਭੀਨਾਂ (ਅ) ਐਾਯੀਆ ਂਜ਼ਭੀਨਾਂ  (ੲ) ਰੂਣੀਆ-ਂਐਾਯੀਆ ਂਜ਼ਭੀਨਾਂ 

21. ਵਯੀ ਖਾਦ ਰਈ ਫੀਜੀਆਂ ਜਾਣ ਲਾਰੀਆਂ ਕਈ ਵਤੰਨ ਰਾਂ ਦ ਨਾਂ ਵਰਖ । 
ਉੱਤਯ : (ੳ) ਜੁੰਤਯ    (ਅ) ਣ     (ੲ) ੁਆਯਾ 

22. ਭ ਲਾਰੀਆਂ ਜ਼ਭੀਨਾਂ ਵਲੱਚ ਰਾਂ ਨੰੂ ਆਉਣ ਲਾਰੀਆਂ ਕਈ ਵਤੰਨ ਭੱਵਆਲਾਂ ਵਰਖ । 

ਉੱਤਯ : (ੳ) ਤਭੱਟੀ ਦ ਭੁਾਭ ਾਣੀ ਨਾ ਬਯ ਜਾਂਦ ਵਨ । (ਅ) ਤਦਆ ਂਦੀਆ ਂਜੜਹਾਂ ਨੂੁੰ  ਵਲਾ ਨਵੀਂ ਤਭਰਦੀ ਵ । 

 (ੲ) ਜ਼ਭੀਨ ਤਲੱਚ ਆਏੀਜਨ ਦੀ ਭਾਤਯਾ ੱਟ ਜਾਂਦੀ ਵ । 
 

 

 ਵਠ ਵਰਖ ਰਲ਼ਨਾਂ ਦ ਉੱਤਯ 3-4 ਲਾਕਾਂ ਵਲੱਚ ਵਦਓ : 

23. ਯਤਰੀਆਂ ਜ਼ਭੀਨਾਂ ਨੰੂ ੁਧਾਯਨ ਦ ਕਈ ਚਾਯ ਉਾਅ ਵਰਖ । 

ਉੱਤਯ :  (ੳ) ਵਯੀ ਐਾਦ ਰਈ ਜੁੰਤਯ ਜਾਂ ਣ ਨੂੁੰ  ਜ਼ਭੀਨ ਤਲੱਚ ਦਫਾ । 

  (ਅ) ਚੁੰੀ ਤਯਹਾਂ ਰੀ-ੜੀ ਯੂੜੀ ਦੀ ਐਾਦ ਾਉਣੀ ਫਵੁਤ ਰਾਬਦਾਇਏ ਵ । 

  (ੲ) ਐਤ ਤਲੱਚ ਪਰੀਦਾਯ ਰਾਂ ਦੀ ਤਫਜਾਈ ਏਯਨੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ । 

  () ਛੱੜਾਂ ਦੀ ਚੀਏਣੀ ਤਭੱਟੀ ਲੀ ਇਵਨਾਂ ਐਤਾਂ ਤਲੱਚ ਾਉਣ ਨਾ ਰਾਬ ਤਭਰਦਾ ਵ । 

  (ਵ) ਯਤਰੀਆ ਂਜ਼ਭੀਨਾਂ ਨੂੁੰ  ੱਧਯਾ ਏਯਏ ਤੁੰ ਚਾਈ ਰਈ ਛਟ ਤਏਆਯ ਫਣਾ । 

24. ਭ ਲਾਰੀਆਂ ਜ਼ਭੀਨਾਂ ਨੰੂ ੁਧਾਯਨ ਦ ਕਈ ਚਾਯ ਢੰਗ ਵਰਖ । 

ਉੱਤਯ :  (ੳ) ਭ ਨਾਰ ਫਣਾ ਏ ਐੜਹ ਾਣੀ ਦਾ ਤਨਏਾ ਏਯਨਾ । 

  (ਅ) ਲੱਧ ਤਟਊਫਲੈੱਰ ਰਾ ਏ ਧਯਤੀ ਵਠਰ ਾਣੀ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯਨਾ । 

  (ੲ) ਜੁੰਰਾਤ ਵਠ ਯਏਫਾ ਲਧਾਉਣਾ । 

  () ਲੱਧ ਾਣੀ ਰਣ ਲਾਰੀਆ ਂਵੀ ਰਾਂ ਦੀ ਏਾਲ਼ਤ ਏਯਨੀ । 

  (ਵ) ਨਤਵਯੀ ਾਣੀ ਦੀ ੁਚੱਜੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯਨੀ । 
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ਾਠ - 2 

ਨੀਯੀਆਂ ਵਤਆਯ ਕਯਨਾ 
  

 ਵਠ ਵਰਖ ਫਵ-ੁਵਲਕਰੀ ਰਲ਼ਨਾਂ ਦ ਵੀ ਉੱਤਯ ਦੀ ਚਣ ਕਯ : 
1. ੁੰਜਾਫ ਦਾ ਯਾਜ ਦਯਖ਼ਤ ਤਏਵੜਾ ਵ ? 

 (ੳ) ਫਵੜ   (ਅ) ਤਨੁੰ ਭ   (ੲ) ਟਾਵਰੀ   () ਤੱਰ 

2. ਦ ਦੀ ਨਯਯੀ ਰਾਉਣ ਦਾ ਢੁਏਲਾਂ ਭਾਂ ਤਏਵੜਾ ਵ ? 

 (ੳ) ਯਲਯੀ-ਭਾਯਚ (ਅ) ਭਈ-ਜੂਨ  (ੲ) ਜੁਰਾਈ-ਅਤ () ਦੁੰਫਯ-ਜਨਲਯੀ  

3. ਯਦੀ ਯੱੁਤ ਦਾ ਪੁੱ ਰ ਤਏਵੜਾ ਵ ? 
 (ੳ) ੂਯਜਭੁੱ ਐੀ  (ਅ) ਜ਼ੀਨੀਆ   (ੲ) ਏਚੀਆ   () ਫਯਪ  
4. ਤਆਜ਼ ਦੀ ਇੱਏ ਏੜ ਦੀ ਨੀਯੀ ਤਤਆਯ ਏਯਨ ਰਈ ਤਏੁੰ ਨਾ ਫੀਜ ਚਾਵੀਦਾ ਵ ? 

 (ੳ) 4-5 ਤਏਰ  (ਅ) 40-50 ਰਾਭ  (ੲ) 4-5 ਰਾਭ  () 4-5 ਏੁਇੁੰ ਟਰ 

5. ਫਜ਼ੀਆ ਂਦ ਫੀਜਾਂ ਦੀ ਧ ਤਏਵੜੀ ਦਲਾਈ ਨਾ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ ? 

 (ੳ) ਏਰਯਾਇਯੀਪਾ (ਅ) ਯਾਊਂਡ ਅੱ  (ੲ) ਯਭਏਨ  () ਏਟਾਨ 

 

ਉੱਤਯ : 1. (ੲ)  2. (ੳ)  3. ()  4. (ੳ)  5. () 

  

 ਫਯਕਟ ਵਲੱਚ ਵਦੱਤ ਗ ਲ਼ਫਦਾਂ ਵਲੱਚੋਂ ਵੀ ਲ਼ਫਦ ਚੁਣ ਕ ਖ਼ਾਰੀ ਥਾਂ ਬਯ :  

6. ਾਡ ਦਲ਼ ਦੀ ਆਫਾਦੀ ਤਦਨੋਂ -ਤਦਨ ................... ਜਾ ਯਵੀ ਵ ।     (ੱਟਦੀ / ਲਧਦੀ) 

7. ਨੀਯੀ ਤਤਆਯ ਏਯਨ ਲਾਰੀ ਥਾਂ ਤ ੱਟ-ੱਟ ................... ੁੰਟ ੂਯਜ ਦੀ ਯਲ਼ਨੀ ੈਂਦੀ ਵਲ । (ਅੱਠ / ਤਤੁੰ ਨ) 

8. ਨੀਯੀ ਨੂੁੰ  ੱੁਟਣ ਤੋਂ ...............ਤਦਨ ਤਵਰਾਂ ਨਯਯੀ ਨੂੁੰ  ਾਣੀ ਦਣਾ ਫੁੰਦ ਏਯ ਦਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ । (4 / 40) 

9. ................... ਯਾਵੀਂ ਫੂਟ ਤਤਆਯ ਏਯਨਾ ਇੱਏ ਐਾ ਅਤ ਤਾ ਢੁੰ ਵ ।    (ਤਉਂਦ / ਫੀਜ) 

10. ................... ਤਜ਼ੀ ਨਾ ਲਧਣ ਲਾਰਾ ਦਯਖ਼ਤ ਵ ।       (ਦਾ / ਤੱਰ) 

 
ਉੱਤਯ : 6. ਲਧਦੀ  7. ਅੱਠ  8. 4  9. ਫੀਜ  10. ਦਾ 
 

 ਵੀ ਜਾਂ ਗ਼ਰਤ ਕਥਨਾਂ ਦੀ ਚਣ ਕਯ : 

11. ਨੀਯੀ ਤਤਆਯ ਏਯਨ ਰਈ ਤਏਆਯੀ ਜ਼ਭੀਨ ਤੋਂ 15 ੈਂਟੀਭੀਟਯ ਉੱਚੀ ਵਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ ।    

12. ਫੀਜ ਯਾਵੀਂ ਤਤਆਯ ਏੀਤ ਦ ਆਏਾਯ ਤਲੱਚ ਛਟ ਯਤਵੁੰਦ ਵਨ ।       

13. ਏਰਭਾਂ ਯਾਵੀਂ ਫੂਟ ੱਟ ਭੇਂ ਤਲੱਚ ਐ ਅਤ ਤ ਤਤਆਯ ਵ ਜਾਂਦ ਵਨ ।      

14. ਾਰਯ ਦੀ ਨਯਯੀ ਤਤਆਯ ਏਯਨ ਰਈ ਏਰਭਾਂ ਦੀ ਰੁੰ ਫਾਈ 20-25 ਭੀਟਯ ਵਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ ।  

15. ਾਰਯ ਲਣ ਐਤੀ ਦਾ ਭੁੱ ਐ ਦਾ ਵ ।       

ਉੱਤਯ : 11. ()  12. ()  13. ()  14. ()  15. ()  
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 ਵਠ ਵਰਖ ਰਲ਼ਨਾਂ ਦ ਉੱਤਯ 1-2 ਲਾਕਾਂ ਵਲੱਚ ਵਦਓ : 

16. ਫੀਜ ਯਾਵੀਂ ਵਤਆਯ ਕੀਤ ਜਾ ਕਣ ਲਾਰ  ਕਈ ਵਤੰਨ ਵਦਆਂ ਦ ਨਾਂ ਵਰਖ । 
ਉੱਤਯ : (ੳ) ੀਤਾ  (ਅ) ਜਾਭੁਨ   (ੲ) ਪਾਰਾ   () ਏਯੋਂਦਾ 

17. ਯਦੀ ਯੁੱ ਤ ਦ ਕਈ ਵਤੰਨ ਪੁੱ ਰਾਂ ਦ ਨਾਂ ਵਰਖ । 
ਉੱਤਯ :  (ੳ) ਫਯਪ   (ਅ) ਾਯਡਨ ੀ  (ੲ) ਪਰਏ  () ਟੂਨੀਆ  

18. ਕਰਭਾਂ ਯਾਵੀਂ ਫੂਟ ਵਤਆਯ ਕਯਨ ਦ ਕਈ ਦ ਰਾਬ ਵਰਖ । 

ਉੱਤਯ : (ੳ) ਫੂਟ ੱਟ ਭੇਂ ਤਲੱਚ ਤਤਆਯ ਵ ਜਾਂਦ ਵਨ । (ਅ) ਫੂਟ ਤ ਤਤਆਯ ਵ ਜਾਂਦ ਵਨ । 

19. ਵਉਂਦ ਯਾਵੀਂ ਵਤਆਯ ਕੀਤ ਜਾ ਕਣ ਲਾਰ  ਕਈ ਵਤੰਨ ਪਰਦਾਯ ਵਦਆਂ ਦ ਨਾਂ ਵਰਖ । 

ਉੱਤਯ : ਤਏੁੰ ਨੂ, ਅੁੰਫ, ਅਭਯੂਦ, ਫ ਅਤ ਨਾਲ਼ਾਤੀ । 

20. ਨੀਯੀ ਯਾਵੀਂ ਵਤਆਯ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਕਣ ਲਾਰੀਆਂ ਕਈ ਵਤੰਨ ਫਜ਼ੀਆਂ ਦ ਨਾਂ ਵਰਖ । 

ਉੱਤਯ : ਟਭਾਟਯ, ਤਭਯਚ, ਤਲ਼ਭਰਾ ਤਭਯਚ, ਫੈਂਣ, ਤਆਜ਼, ਪੁੱ ਰ ਬੀ, ਫੁੰਦ ਬੀ ਅਤ ਫਯਏਰੀ । 

21. ਗਯਭੀ ਯੁੱ ਤ ਦ ਵਤੰਨ ਪੁੱ ਰਾਂ ਦ ਨਾਂ ਵਰਖ । 

ਉੱਤਯ : ੂਯਜਭੁਐੀ, ਜ਼ੀਨੀਆ ਅਤ ਏਚੀਆ । 

22. ੰਜਾਫ ਵਲੱਚ ਲਣ ਖਤੀ ਰਈ ਕਾਲ਼ਤ ਕੀਤ ਜਾਣ ਲਾਰ  ਕਈ ਵਤੰਨ ਯੁੱ ਖਾਂ ਦ ਨਾਂ ਵਰਖ । 

ਉੱਤਯ : ਾਰਯ, ਪਦਾ, ਧਯਏ ਅਤ ਟਾਵਰੀ । 
 

 ਵਠ ਵਰਖ ਰਲ਼ਨਾਂ ਦ ਉੱਤਯ 3-4 ਲਾਕਾਂ ਵਲੱਚ ਵਦਓ : 

23. ਨੀਯੀ ਵਤਆਯ ਕਯਨ ਦ ਕਈ ਚਾਯ ਰਾਬ ਵਰਖ । 

ਉੱਤਯ :  (ੳ) ਏਈ ਫੀਜ ਫਵੁਤ ਭਤਵੁੰ ਵੁੁੰ ਦ ਵਨ । ਨੀਯੀ ਯਾਵੀਂ ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵੀ ੁੰ ਬਾਰ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਵ । 

  (ਅ) ਏਈ ਫੀਜ ਫਵੁਤ ਛਟ ਵੁੁੰ ਦ ਵਨ ਤਏ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੁੰ  ਤੱਧਾ ਐਤ ਤਲੱਚ ਫੀਜਣਾ ਐਾ ਵੁੁੰ ਦਾ ਵ । 

  (ੲ) ਨੀਯੀ ਤਤਆਯ ਵਣ ਤੱਏ ਤਲਵਰੀ ਜ਼ਭੀਨ ਤਲੱਚ ਏਈ ਵਯ ਰ ਫੀਜੀ ਜਾ ਏਦੀ ਵ । 

  () ਰੜ ਅਨੁਾਯ ਅਤੀ ਅਤ ਤਛਤੀ ਰ ਰਈ ਨੀਯੀ ਤਤਆਯ ਏਯਏ ਲਧਯ ਰਾਬ ਤਰਆ ਜਾ ਏਦਾ ਵ । 

  (ਵ) ਥੜਹੀ ਜਹਾ ਤਲੱਚ ਨੀਯੀ ਵਣ ਏਯਏ ਇ ਨੂੁੰ  ਯਭੀ ਅਤ ਯਦੀ ਦੀ ਭਾਯ ਤੋਂ ਫਚਾਇਆ ਜਾ ਏਦਾ ਵ । 

  (ਏ) ਏਭਜ਼ਯ ਤਦਆ ਂਨੂੁੰ  ਐਤ ਤਲੱਚ ਰਾਉਣ ਤੋਂ ਤਵਰਾਂ ਏੱਤਢਆ ਜਾ ਏਦਾ ਵ । 

24. ਨੀਯੀ ਵਤਆਯ ਕਯਨ ਰਈ ਥਾਂ ਦੀ ਚਣ ਕਯਦ ਭੇਂ ਵਧਆਨ ਯੱਖਣ ਮਗ ਕਈ ਚਾਯ ਗੱਰਾਂ ਵਰਖ । 

ਉੱਤਯ :  (ੳ) ਨੀਯੀ ਲਾਰੀ ਥਾਂ ਤ ੱਟ-ੱਟ 8 ੁੰਟ ੂਯਜ ਦੀ ਯਲ਼ਨੀ ੈਂਦੀ ਵਲ । 

  (ਅ) ਯੱੁਐਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਵਠ ਨੀਯੀ ਨਵੀਂ ਫੀਜਣੀ ਚਾਵੀਦੀ । 

  (ੲ) ਜ਼ਭੀਨ ਤਲੱਚ ੱਥਯ-ਯੜ ਨਵੀਂ ਵਣ ਚਾਵੀਦ । 

  () ਤੁੰ ਚਾਈ ਰਈ ਾਣੀ ਦਾ ੂਯਾ ਰਫੁੰ ਧ ਵਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ । 

  (ਵ) ਨੀਯੀ ਤਤਆਯ ਏਯਨ ਲਾਰੀ ਥਾਂ ਤਲੱਚੋਂ ਲਾਧੂ ਾਣੀ ਤਨਏਰਣ ਦਾ ਵੀ ਰਫੁੰ ਧ ਵਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ । 

  (ਏ) ਯਤਰੀ ਭਯਾ ਜ਼ਭੀਨ ਜਾਂ ਚੀਏਣੀ ਭਯਾ ਜ਼ਭੀਨ ਨੀਯੀ ਤਤਆਯ ਏਯਨ ਰਈ ਫਵੁਤ ਲਧੀਆ ਯਤਵੁੰਦੀ ਵ । 
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ਾਠ - 3 

ਜ਼ਭੀਨ ਦੀ ਭਾਇਲ਼ ਤ ਵਯਕਾਯਡ 

  

 ਵਠ ਵਰਖ ਫਵ-ੁਵਲਕਰੀ ਰਲ਼ਨਾਂ ਦ ਵੀ ਉੱਤਯ ਦੀ ਚਣ ਕਯ : 
1. ਜ਼ਭੀਨ ਫੁੰ ਧੀ ੁਧਾਯਾਂ ਦਾ ਭਢੀ ਤਏ ਫਾਦਲ਼ਾਵ ਨੂੁੰ  ਤਏਵਾ ਜਾਂਦਾ ਵ ? 

 (ੳ) ਲ਼ਾਵਜਵਾਂ  (ਅ) ਜਵਾਂੀਯ  (ੲ) ਯੁੰਜ਼ਫ   () ਅਏਫਯ  

2. ਬੂਭੀ ਦੀ ਭਾਇਲ਼ (ਤਭਣਤੀ) ਏਯਨ ਰਈ ਰਵ ਦੀਆ ਂਏੜੀਆ ਂਦੀ ਫਣੀ ਵਈ ਚਨ ਨੂੁੰ  ਏੀ ਤਏਵਾ ਜਾਂਦਾ ਵ ? 

 (ੳ) ਜਯੀਫ   (ਅ) ਪੀਤਾ   (ੲ) ਯੱੀ   () ਇੁੰਚ ਟ 

3. ਰੱਠੇ ਦ ਏੱੜ ਤ ਫਣ ਤੁੰ ਡ ਦ ਨਏਲ਼ ਨੂੁੰ  ਏੀ ਏਤਵੁੰਦ ਵਨ ? 

 (ੳ) ਤਲ਼ਜਯਾ   (ਅ) ਤਏਲ਼ਤਲਾਯ  (ੲ) ਾਯਚਾ   () ਇਵ ਾਯ 
4. ਜ਼ਭੀਨ ਦ ਇੱਏ ਭਾਰਏ ਤੋਂ ਦੂਯ ਦ ਨਾਭ ਭਾਰਏੀ ਅਤਧਏਾਯ ਤਫਦੀਰ ਏਯਨ ਨੂੁੰ  ਏੀ ਏਤਵੁੰਦ ਵਨ ? 

 (ੳ) ਭੁਯੱਫਾਫੁੰ ਦੀ  (ਅ) ਲ਼ਲਾਯਾ  (ੲ) ਇੁੰਤਏਾਰ  () ਤਯਦਾਲਯੀ 
5. ਇੱਏ ਵਏਟਅਯ ਤਲੱਚ ਤਏੁੰ ਨੇ ਏੜ ਵੁੁੰ ਦ ਵਨ ? 

 (ੳ) ਇੱਏ    (ਅ) ਦ   (ੲ) ਢਾਈ   () ੁੰਜ 

 

ਉੱਤਯ : 1. ()  2. (ੳ)  3. ()  4. (ੲ)  5. (ੲ) 

  

 ਫਯਕਟ ਵਲੱਚ ਵਦੱਤ ਗ ਲ਼ਫਦਾਂ ਵਲੱਚੋਂ ਵੀ ਲ਼ਫਦ ਚੁਣ ਕ ਖ਼ਾਰੀ ਥਾਂ ਬਯ :  

6. ਇੱਏ ਵਏਟਅਯ ਤਲੱਚ ................ ਤਏੱਰ  (ਏੜ) ਵੁੁੰ ਦ ਵਨ ।     (2.5 / 5) 

7. ਇੱਏ ਏਨਾਰ ਤਲੱਚ ..................... ਭਯਰ ਵੁੁੰ ਦ ਵਨ ।       (10 / 20) 

8. ਨਲੀਂ ਜਭਹਾਫੁੰ ਦੀ ...................... ਾਰਾਂ ਫਾਅਦ ਤਤਆਯ ਵੁੁੰ ਦੀ ਵ ।     (5 / 15) 

9. ਾਯੀਆ ਂਰਾਂ ਦ ਾਯਨੀਫੱਧ ਏੁੱ ਰ ਜੜ ਨੂੁੰ  ...................... ਤਏਵਾ ਜਾਂਦਾ ਵ ।   (ਲ਼ਲਾਯਾ / ਇੁੰਤਏਾਰ) 

10. ਭੁਯੱਫਾਫੁੰ ਦੀ ਏਯਨ ਨਾ ਜ਼ਭੀਨ ਨਾ ਫੁੰ ਤਧਤ ਵਯ ਏੁੰ ਭ .................. ਵ ਜਾਂਦਾ ਵ ।   (ਐਾ / ਐਾ) 

 
ਉੱਤਯ : 6. 2.5  7. 20  8. 5  9. ਗਲ਼ਲਾਯਾ 10. ਖਾ 
 

 ਵੀ ਜਾਂ ਗ਼ਰਤ ਕਥਨਾਂ ਦੀ ਚਣ ਕਯ : 

11. ਝੜ ਲਾਰੀ ਜ਼ਭੀਨ ਦੀ ਤਯਦਾਲਯੀ ਦਯੁਤੀ ਡਾਏਟਯ ਏਯਦਾ ਵ ।     

12. ਟਲਾਯੀ ਇੁੰਤਏਾਰ ਦਯਜ ਏਯਦਾ ਵ ।      

13. ਜਯੀਫ ਦੀ ਰੁੰ ਫਾਈ 65 ਪੁੱ ਟ ਵੁੁੰ ਦੀ ਵ ।      

14. ੁਯਾਣ ਜ਼ਭਾਨੇ ਤਲੱਚ ਜ਼ਭੀਨ ਦੀ ਤਭਣਤੀ ਯੱੀ ਨਾ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ੀ । 

15. ਭੁਯੱਫਾਫੁੰ ਦੀ 1980 ਦ ਦਵਾਏ ਤਲੱਚ ਲ਼ੁਯੂ ਵਈ ੀ ।      

 

ਉੱਤਯ : 11. ()  12. ()  13. ()  14. ()  15. () 
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 ਵਠ ਵਰਖ ਰਲ਼ਨਾਂ ਦ ਉੱਤਯ 1-2 ਲਾਕਾਂ ਵਲੱਚ ਵਦਓ : 

16. ਵਲ਼ਜਯਾ ਦ ਕਈ ਵਯ ਵਤੰਨ ਨਾਂ ਵਰਖ । 

ਉੱਤਯ :  ਤਏਲ਼ਤਲਾਯ, ਾਯਚਾ, ਰੱਠਾ । 
17. ਵਾੜੀ ਦੀ ਵਗਯਦਾਲਯੀ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ ? 

ਉੱਤਯ : ਵਾੜੀ ਦੀ ਤਯਦਾਲਯੀ 1 ਭਾਯਚ ਤੋਂ 31 ਭਾਯਚ ਤੱਏ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ । 
18. ਘਯ ਵਲੱਚ ਕੰਵਊਟਯ ਤ ਜ਼ਭੀਨ ਦਾ ਵਯਕਾਯਡ ਵਕਵੜੀ ਲੈੱਫਾਈਟ ਤ ਲਵਖਆ ਜਾ ਕਦਾ ਵ ? 

ਉੱਤਯ : ਯ ਫਠੇ ਏੁੰ ਤਊਟਯ ਤ ਜ਼ਭੀਨ ਦਾ ਤਯਏਾਯਡ www.plrs.org.in ਲੈੱਫਾਈਟ ਤ ਲਤਐਆ ਜਾ ਏਦਾ ਵ । 

19. ਵਨਲ਼ਾਨਦਵੀ ਕਯਨ ਰਈ ਰੜੀਂਦੀਆਂ ਦ ਲਤੂਆਂ ਦ ਨਾਂ ਵਰਖ । 

ਉੱਤਯ : ਤਨਲ਼ਾਨਦਵੀ ਏਯਨ ਰਈ ਰੱਠੇ ਏੱੜ ਉੱਤ ਫਤਣਆ ਨਏਲ਼ਾ (ਤਲ਼ਜਯਾ) ਅਤ ਜਯੀਫ ਦੀ ਰੜ ਵੁੁੰ ਦੀ ਵ । 

20. ਜ਼ਭੀਨ ਦੀ ਤਕੀਭ ਜਾਂ ਲੰਡ ਕਯਨ ਨਾ ਵਕਾਨ ਨੰੂ ਵਣ ਲਾਰ  ਕਈ ਦ ਰਾਬ ਵਰਖ । 

ਉੱਤਯ : (ੳ) ਉਵ ਆਣ ਤਵੱ ਆਈ ਜ਼ਭੀਨ ਨੂੁੰ  ਲਚ ਏਦਾ ਵ ।  (ਅ) ਉਵ ਫੈਂਏ ਤੋਂ ਏਯਜ਼ਾ ਰ ਏਦਾ ਵ । 
21. ਜਦ ਰਾਂ ਦੀ ਦ ਲਾਯੀ ਵਗਯਦਾਲਯੀ ਵਕਵੜ-ਵਕਵੜ ਭੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ ? 

ਉੱਤਯ : ਜਦ ਰਾਂ ਦੀ ਤਯਦਾਲਯੀ 1 ਭਈ ਤੋਂ 15 ਭਈ ਤੱਏ ਅਤ 1 ਦੁੰਫਯ ਤੋਂ 15 ਦੁੰਫਯ ਤੱਏ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ । 
22. ਇੱਕ ਵਕੱਰ (ਕੜ) ਵਲੱਚ ਵਕੰਨੀਆਂ ਕਨਾਾਂ ਜਾਂ ਵਕੰਨੇ ਭਯਰ  ਵੁੰ ਦ ਵਨ ? 

ਉੱਤਯ : ਇੱਏ ਤਏੱਰ ਤਲੱਚ 8 ਏਨਾਾਂ ਜਾਂ 160 ਭਯਰ ਵੁੁੰ ਦ ਵਨ । 
 

 

 ਵਠ ਵਰਖ ਰਲ਼ਨਾਂ ਦ ਉੱਤਯ 3-4 ਲਾਕਾਂ ਵਲੱਚ ਵਦਓ : 

23. ਜ਼ਭੀਨ ਦੀ ਭਾਇਲ਼ ਰਈ ਕਈ ਚਾਯ ਭਾਨੇ / ਰੰਫਾਈ ਦ ਭਾ ਵਰਖ । 
ਉੱਤਯ :  (ੳ) 1 ਪੁੱ ਟ   = 12 ਇੁੰਚ  (ਅ) 1 ਏਨਾਰ = 20 ਭਯਰ 
  (ੲ) 1 ਵਏਟਅਯ = 2.5 ਏੜ  () 1 ਤਏੱਰਾ = 8 ਏਨਾਰ 

  (ਵ) 1 ਏਯਭ = 66 ਇੁੰਚ  (ਏ) 1 ਯਰਾਂ = 220 ਜ਼ 

24. ਜਭਹਾਫੰਦੀ ਰਈ ਜ਼ਭੀਨ ਦੀ ਭਾਰਕੀ ਵਲੱਚ ਵਣ ਲਾਰੀਆਂ ਕਈ ਚਾਯ ਤਫਦੀਰੀਆਂ ਵਰਖ । 

ਉੱਤਯ :  (ੳ) ਜ਼ਭੀਨ ਦਾ ਏਈ ਤਵੱਾ ਤਵਣ ਏਯਨਾ । 

  (ਅ) ਜ਼ਭੀਨ ਦਾ ਏਈ ਤਵੱਾ ਫਅ ਏਯਨਾ । 

  (ੲ) ਜ਼ਭੀਨ ਦਾ ਤਫਾਦਰਾ ਏਯਨਾ । 

  () ਜ਼ਭੀਨ ਦਾ ਤਲਯਾਤ ਤਲੱਚ ਤਭਰਣਾ । 

  (ਵ) ਜ਼ਭੀਨ ਦਾ ਨਤਵਯੀ ਤੋਂ ਫਯਾਨੀ ਫਣਨਾ । 

  (ਏ) ਜ਼ਭੀਨ ਦ ਭਾਭਰ ਅਤ ਫਟਾਈ ਤਲੱਚ ਤਫਦੀਰੀ ਵਣੀ । 

  (ਐ) ਜ਼ਭੀਨ ਦ ਏਾਲ਼ਤਏਾਯਾਂ ਦਾ ਫਦਰਣਾ । 
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ਾਠ - 4 

ੂਯਜੀ ਊਯਜਾ 
  

 ਵਠ ਵਰਖ ਫਵ-ੁਵਲਕਰੀ ਰਲ਼ਨਾਂ ਦ ਵੀ ਉੱਤਯ ਦੀ ਚਣ ਕਯ : 
1. ੂਯਜੀ ਊਯਜਾ ਨਾ ਪਰਾਂ ਅਤ ਫਜ਼ੀਆਂ ਨੂੁੰ  ੁਏਾਉਣ ਰਈ ਤਏਵੜ ਮੁੰ ਤਯ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ ? 
 (ੳ) ਰਯ ਏੁੱ ਏਯ  (ਅ) ਰਯ ਡਯਾਇਅਯ  (ੲ) ਰਯ ਰਾਰਟਣ  () ਰਯ ਲਾਟਯ ੁੰ   

2. ਰਯ ਏੁੱ ਏਯ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਨਾ ਤਏੁੰ ਨੇ ਰਤੀਲ਼ਤ ਯਲਾਇਤੀ ਫਾਰਣ ਫਚ ਏਦਾ ਵ ? 

 (ੳ) 0 - 5%  (ਅ) 5 - 10%  (ੲ) 10 - 15%  () 20 - 50% 

3. ਰਯ ਲਾਟਯ ੁੰ ਨਾਰ ਏੀ ਚਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵ ? 

 (ੳ) ਤਟਊਫਲੈੱਰ  (ਅ) ਵੀਟਯ   (ੲ) ਰਾਰਟਣ  () ਡਯਾਇਅਯ 

4. ਰਯ ਡਯਾਇਅਯ ਦਾ ਲ਼ੀਲ਼ਾ ਵਭਲ਼ਾ ਤਏਵੜੀ ਤਦਲ਼ਾ ਲੱਰ ਨੂੁੰ  ਵਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ ? 

 (ੳ) ਉੱਤਯ   (ਅ) ਦੱਐਣ   (ੲ) ੂਯਫ   () ੱਛਭ 

5. ਗ਼ਯ-ਯਲਾਇਤੀ ਊਯਜਾ ਦਾ ਭਾ ਤਏਵੜਾ ਵ ? 

 (ੳ) ਫਾਇ   (ਅ) ੂਯਜੀ ਊਯਜਾ  (ੲ) ਯਾਇਣ ਊਯਜਾ () ਇਵ ਾਯ  
 

ਉੱਤਯ : 1. (ਅ)  2. ()  3. (ੳ)  4. (ਅ)  5. () 
  

 ਫਯਕਟ ਵਲੱਚ ਵਦੱਤ ਗ ਲ਼ਫਦਾਂ ਵਲੱਚੋਂ ਵੀ ਲ਼ਫਦ ਚੁਣ ਕ ਖ਼ਾਰੀ ਥਾਂ ਬਯ :  

6. ਰਯ .................. ਨਾ ਪਰ ਅਤ ਫਜ਼ੀਆ ਂਨੂੁੰ  ੁਏਾਇਆ ਜਾ ਏਦਾ ਵ ।    (ਡਯਾਇਅਯ / ੁੰ) 

7. ਰਯ .................. ਨਾ ਬਜਨ ਏਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵ ।      (ਰਾਰਟਣ / ਏੁੱ ਏਯ) 

8. ਯਲ਼ਨੀ ਏਯਨ ਰਈ ਰਯ .................... ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ ।    (ਵੀਟਯ / ਰਾਰਟਣ) 

9. ਰਯ ਡਯਾਇਅਯ ਦਾ ਫਏਾ ਅੁੰਦਯਰ ਾਤਓਂ .................. ਯੁੰ ਦਾ ਵੁੁੰ ਦਾ ਵ ।   (ਏਾਰ / ਵਯ) 

10. ਏੁਦਯਤ ਤਲੱਚ ਗ਼ਯ-ਯਲਾਇਤੀ ਊਯਜਾ ਭ ................. ਭਾਤਯਾ ਤਲੱਚ ਰਾਤ ਵੁੁੰ ਦ ਵਨ ।  (ਲੱਧ / ੱਟ) 

 
ਉੱਤਯ : 6. ਡਯਾਇਅਯ 7. ਕੁੱ ਕਯ  8. ਰਾਰਟਣ 9. ਕਾਰ   10. ਲੱਧ 

 

 ਵੀ ਜਾਂ ਗ਼ਰਤ ਕਥਨਾਂ ਦੀ ਚਣ ਕਯ : 
11. ਰਯ ਰਾਰਟਣ ਨੂੁੰ  ਬਜਨ ਏਾਉਣ ਰਈ ਲਯਤਤਆ ਜਾਂਦਾ ਵ ।   

12. ਰਯ ੈੱਰ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਨਾ ੂਯਜ ਦੀਆ ਂਤਏਯਨਾਂ ਤੋਂ ਤਫਜਰੀ ਦਾ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ ।     

13. ਰਯ ਏੁੱ ਏਯ ਨੂੁੰ  ਯਟੀ ਏਾਉਣ ਰਈ ਲਯਤਤਆ ਜਾ ਏਦਾ ਵ ।      

14. ਰਯ ਰਾਰਟਣ ੂਯਜ ਦੀ ਯਲ਼ਨੀ ਨਾ ਚਾਯਜ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ । 

15. ਰਯ ਟਯੀਟ ਰਾਈਟ ੂਯਜੀ ਊਯਜਾ ਨਾ ਲਤੂਆ ਂਨੂੁੰ  ੁਏਾਉਣ ਦ ਏੁੰ ਭ ਆਉਂਦੀ ਵ ।     

ਉੱਤਯ : 11. ()  12. ()  13. ()  14. ()  15. () 
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 ਵਠ ਵਰਖ ਰਲ਼ਨਾਂ ਦ ਉੱਤਯ 1-2 ਲਾਕਾਂ ਵਲੱਚ ਵਦਓ : 

16. ਯਲਾਇਤੀ ਊਯਜਾ ਦ ਕਈ ਵਤੰਨ ਵਭਆਂ ਦ ਨਾਂ ਵਰਖ । 

ਉੱਤਯ :  ਟਯਰ, ਡੀਜ਼ਰ, ਏਰਾ ਅਤ ਤਭੱਟੀ ਦਾ ਤਰ ਆਤਦ । 

17. ਗ਼ਯ-ਯਲਾਇਤੀ ਊਯਜਾ ਦ ਕਈ ਵਤੰਨ ਵਭਆਂ ਦ ਨਾਂ ਵਰਖ । 

ਉੱਤਯ : ਫਾਇ , ੂਯਜੀ ਊਯਜਾ, ਯਾਇਣ ਊਯਜਾ ਅਤ ਣ ਊਯਜਾ ਆਤਦ । 

18. ਰਯ ਡਯਾਇਅਯ ਵਲੱਚ ੁਕਾਇਆ ਜਾ ਕਣ ਲਾਰੀਆਂ ਕਈ ਵਤੰਨ ਲਤੂਆਂ ਦ ਨਾਂ ਵਰਖ । 

ਉੱਤਯ : ਰਾਰ ਤਭਯਚ, ਾਰਏ, ਭਥੀ, ਰਣ, ਤਆਜ਼, ਅੁੰਫ ਦਾ ਚੂਯਨ, ਅਦਯਏ ਅਤ ਾਰਏ ਆਤਦ । 

19. ੂਯਜ ਦੀ ਗਯਭੀ ਨਾ ਾਣੀ ਗਯਭ ਕਯਨ ਲਾਰ  ਦ ਰਕਾਯ ਦ ਵੀਟਯਾਂ ਦ ਨਾਂ ਵਰਖ ।  
ਉੱਤਯ : (ੳ) ਥਯਭਾਈਪੀਨ ਰਯ ਲਾਟਯ ਵੀਟਯ   (ਅ) ਟਯਜ-ਏਭ-ਏੁਰਏਟਯ ਰਯ ਲਾਟਯ ਵੀਟਯ 

20. ਰਯ ਲਾਟਯ ਵੀਟਯ ਦ ਲ਼ੀਲ਼ ਉੱਯ ਧੂੜ ਦ ਕਣ ਜੰਭਣ ਦ ਕਈ ਦ ਨੁਕਾਨ ਵਰਖ । 

ਉੱਤਯ : (ੳ) ੂਯਜ ਦੀਆ ਂਤਏਯਨਾਂ ਲ਼ੀਲ਼ ਤੱਏ ਨਵੀਂ ਵੁੁੰਚਦੀਆ ਂਵਨ ।(ਅ) ਾਣੀ ਦਯੀ ਨਾ ਅਤ ੱਟ ਯਭ ਵੁੁੰ ਦਾ ਵ । 

21. ਸ ਿੱ ਧੀ ਧੁੱ  ਵਲੱਚ ਪਰ ਅਤ ਫਜ਼ੀਆਂ ੁਕਾਉਣ ਦ ਕਈ ਦ ਨੁਕਾਨ ਵਰਖ । 

ਉੱਤਯ : (ੳ) ਸ ਿੱ ਧੀ ਧੱੁ ਤਲੱਚ ੁਏਾਉਣ ਨਾ ਪਰ ਅਤ ਫਜ਼ੀਆ ਂੁਏਾਉਣ ਨਾ ਉਵਨਾਂ ਦਾ ਯੁੰ ਫਦਰ ਜਾਂਦਾ ਵ । 

 (ਅ) ਇਵਨਾਂ ਤਲਚਰ ਕ ਿੱ ਝ ਖ਼ੁਯਾਏੀ ਤੱਤ ਲੀ ਨਲ਼ਟ ਵ ਜਾਂਦ ਵਨ । 

22. ਕੁਦਯਤੀ ਊਯਜਾ ਦ ਵਭਆਂ ਦੀਆਂ ਦ ਵਕਭਾਂ ਦ ਨਾਂ ਵਰਖ । 
ਉੱਤਯ : (ੳ) ਯਲਾਇਤੀ ਊਯਜਾ ਦ ਭ    (ਅ) ਗ਼ਯ-ਯਲਾਇਤੀ ਊਯਜਾ ਦ ਭ  
 

 ਵਠ ਵਰਖ ਰਲ਼ਨਾਂ ਦ ਉੱਤਯ 3-4 ਲਾਕਾਂ ਵਲੱਚ ਵਦਓ : 

23. ੂਯਜੀ ਊਯਜਾ ਨਾ ਚੱਰਣ ਲਾਰ  ਵਕ ਚਾਯ ਮੰਤਯਾਂ ਦ ਨਾਂ ਅਤ ਉਵਨਾਂ ਦ ਕੰਭ ਵਰਖ । 

ਉੱਤਯ :  (ੳ) ਰਯ ਡਯਾਇਅਯ : ਇਵ ਪਰ ਅਤ ਫਜ਼ੀਆ ਂੁਏਾਉਣ ਦ ਏੁੰ ਭ ਆਉਂਦਾ ਵ । 

  (ਅ) ਰਯ ਏੁੱ ਏਯ : ਇਵ ਬਜਨ ਏਾਉਣ ਦ ਏੁੰ ਭ ਆਉਂਦਾ ਵ । 

  (ੲ) ਰਯ ਟਯੀਟ ਰਾਈਟ : ਇਵ ਰੀਆ ਂਅਤ ੜਏਾਂ 'ਤ ਯਲ਼ਨੀ ਏਯਨ ਰਈ ਲਯਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ । 

  () ਰਯ ਲਾਟਯ ਵੀਟਯ : ਇਵ ਾਣੀ ਯਭ ਏਯਨ ਦ ਏੁੰ ਭ ਆਉਂਦਾ ਵ । 

  (ਵ) ਰਯ ਰਾਰਟਣ : ਇਵ ਯਲ਼ਨੀ ਏਯਨ ਦ ਏੁੰ ਭ ਆਉਂਦੀ ਵ । 

  (ਏ) ਰਯ ਲਾਟਯ ੁੰ : ਇ ਨਾ ਤਟਊਫਲੈੱਰ ਚਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵ । 

24. ਬਜਨ ਕਾਉਣ ਰਈ ਰਯ ਕੁੱ ਕਯ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਕਯਦ ਭੇਂ ਵਧਆਨ ਯੱਖਣ ਮਗ ਕਈ ਚਾਯ ਗੱਰਾਂ ਵਰਖ । 
ਉੱਤਯ :  (ੳ) ਰਯ ਏੁੱ ਏਯ ਨੂੁੰ  ਤਵਰਾਂ ੂਯਜ ਦੀ ਧੱੁ ਤਲੱਚ ਯੱਐ ਏ ਯਭ ਏਯ । 
  (ਅ) ਏਾਉਣ ਲਾਰ ਬਜਨ ਤਲੱਚ ਥੜਹਾ ਤਜਵਾ ਾਣੀ ਾ ਏ ਏੁੱ ਏਯ ਤਲੱਚ ਯੱਐ । 
  (ੲ) ਫਜ਼ੀਆ ਂਤਲੱਚ ਾਣੀ ਾਉਣ ਦੀ ਫਜਾ ਇਵਨਾਂ ਦ ਛਟ-ਛਟ ਟੁਏੜ ਏਯ ਏ ਏੁੱ ਏਯ ਤਲੱਚ ਾ । 
  () ਏੁੱ ਏਯ ਨੂੁੰ  ਅੱਧ ਤੋਂ ਤਜ਼ਆਦਾ ਨਾ ਬਯ ਅਤ ਇ ਨੂੁੰ  ੂਯਜ ਲੱਰ ਏਯਏ ਯੱਐ । 
  (ਵ) ਏੁੱ ਏਯ ਨੂੁੰ  ਲਾਯ-ਲਾਯ ਨਾ ਐਰਹ । ਇ ਤਯਹਾਂ ਏਯਨ ਨਾ ਬਜਨ ਦਯੀ ਨਾ ੱਏਾ । 
  (ਏ) ਏੁੱ ਏਯ ਦਾ ਢੱਏਣ ਅਯਾਭ ਨਾ ਐਰਹ ਤਾਂ ਤਏ ਬਾ ਤੁਵਾਡ ਯੀਯ ਨੂੁੰ  ਨਾ ਰੱ ਜਾਲ । 
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ਾਠ - 5 

ਖੁੰ ਫਾਂ ਦੀ ਕਾਲ਼ਤ 

  

 ਵਠ ਵਰਖ ਫਵ-ੁਵਲਕਰੀ ਰਲ਼ਨਾਂ ਦ ਵੀ ਉੱਤਯ ਦੀ ਚਣ ਕਯ : 
1. ੁੰਜਾਫ ਤਲੱਚ ਐੁੁੰ ਫ ਦੀ ਤਏਵੜੀ ਤਏਭ ਬ ਤੋਂ ਲੱਧ ਉਾਈ ਜਾਂਦੀ ਵ ? 

 (ੳ) ਫਟਨ ਐੁੁੰ ਫ  (ਅ) ਢੀਂਯੀ ਐੁੁੰ ਫ  (ੲ) ਤਲ਼ਟਾਏੀ  () ਤਭਰਏੀ ਐੁੁੰ ਫ  

2. ਐੁੁੰ ਫ ਦੀ ਤਏਭ ਤਏਵੜੀ ਵ ? 
 (ੳ) ਫਟਨ ਐੁੁੰ ਫ  (ਅ) ਢੀਂਯੀ ਐੁੁੰ ਫ  (ੲ) ਤਲ਼ਟਾਏੀ  () ਇਵ ਾਯੀਆ ਂ 

3. ਇੱਏ ਲਯ ਭੀਟਯ ਥਾਂ ਤਲੱਚ ਐੁੁੰ ਫਾਂ ਉਾਉਣ ਰਈ ਤਏੁੰ ਨਾ ਫੀਜ ਚਾਵੀਦਾ ਵ ? 

 (ੳ) 30 ਰਾਭ  (ਅ) 130 ਰਾਭ  (ੲ) 180 ਰਾਭ  () 300 ਰਾਭ 

4. ਐੁੁੰ ਫਾਂ ਦੀ ਭੱਐੀ ਤੋਂ ਫਚਾਅ ਰਈ ਦਲਾਈ ਤਛੜਏਣ ਤੋਂ ਤਏੁੰ ਨੇ ੁੰਟ ਤੱਏ ਐੁੁੰ ਫਾਂ ਨਵੀਂ ਤੜਨੀਆ ਂਚਾਵੀਦੀਆ ਂ? 

 (ੳ) 10 ੁੰਟ  (ਅ) 48 ੁੰਟ  (ੲ) 16 ੁੰਟ  () 24 ੁੰਟ 
5. ਇੱਏ ਲਯ ਭੀਟਯ ਤਏਆਯੀ ਤਲੱਚੋਂ ਐੁੁੰ ਫਾਂ ਦਾ ਤਏੁੰ ਨਾ ਝਾੜ ਤਨਏਰ ਆਉਂਦਾ ਵ ? 

 (ੳ) 8 - 12 ਤਏਰ  (ਅ) 15 - 20 ਤਏਰ  (ੲ) 25 - 30 ਤਏਰ  () 30 - 35 ਤਏਰ  
 

ਉੱਤਯ : 1. (ੳ)  2. ()  3. ()  4. (ਅ)  5. (ੳ) 

  

 ਫਯਕਟ ਵਲੱਚ ਵਦੱਤ ਗ ਲ਼ਫਦਾਂ ਵਲੱਚੋਂ ਵੀ ਲ਼ਫਦ ਚੁਣ ਕ ਖ਼ਾਰੀ ਥਾਂ ਬਯ :  

6. ਐੁੁੰ ਫਾਂ ਦ ਫੀਜ ਨੂੁੰ  ................ ਤਏਵਾ ਜਾਂਦਾ ਵ ।       (ਰਾਯਲਾ / ਾਨ) 

7. ਐੁੁੰ ਫਾਂ ਤਲੱਚ ................... ਫਵੁਤ ਤਜ਼ਆਦਾ ਭਾਤਯਾ ਤਲੱਚ ਵੁੁੰ ਦੀ ਵ ।     (ਰਟੀਨ / ਚਯਫੀ) 

8. ਯਭ ਯੱੁਤ ਤਲੱਚ ਯਾਰੀ ਐੁੁੰ ਫ ਦੀਆ ਂ........................... ਰਾਂ ਰਈਆ ਂਜਾ ਏਦੀਆ ਂਵਨ । (ਦ / ਚਾਯ) 

9. ਐੁੁੰ ਫਾਂ ਤਲੱਚ ਤਲਟਾਤਭਨ ................. ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵ ।      (ੀ / ਡੀ) 

10. ਯਦੀ ਯੱੁਤ ਦੀਆ ਂਐੁੁੰ ਫਾਂ ਦੀ ਏਾਲ਼ਤ ਦੀ ਤਤਆਯੀ ........... ਦ ਅੱਧ ਤਲੱਚ ਲ਼ੁਯੂ ਏਯ ਦਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ । (ਭਾਯਚ / ਤੁੰਫਯ) 

 
ਉੱਤਯ : 6. ਾਨ  7. ਰਟੀਨ  8. ਚਾਯ  9. ੀ  10. ਤੰਫਯ 

 

 ਵੀ ਜਾਂ ਗ਼ਰਤ ਕਥਨਾਂ ਦੀ ਚਣ ਕਯ : 

11. ਐੁੁੰ ਫਾਂ ਤਲੱਚ ਏਾਯਫਵਾਈਡਰਟ ਅਤ ਤਚਏਨਾਵਟ ਦੀ ਭਾਤਯਾ ਫਵੁਤ ੱਟ ਵੁੁੰ ਦੀ ਵ ।   

12. ਯਦੀ ਯੱੁਤ ਤਲੱਚ ਫਟਨ ਐੁੁੰ ਫਾਂ ਦੀਆ ਂਦ ਰਾਂ ਰਈਆ ਂਜਾ ਏਦੀਆ ਂਵਨ ।      

13. ਐੁੁੰ ਫਾਂ ਨੂੁੰ  ਤਐੱਚ ਏ ਤੜਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ ।     

14. ਐੁੁੰ ਫਾਂ ਨੂੁੰ  ਧੱੁ ਅਤ ਛਾਲੇਂ ਏੁਦਯਤੀ ਢੁੰ ਨਾ ੁਏਾ ਏ ਗ਼ਯ-ਭਭੀ ਭੇਂ ਤਲੱਏਯੀ ਰਈ ਟਯ ਲੀ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ ਵ । 

15. ਐੁੁੰ ਫਾਂ ਦੀ ਭੱਐੀ ਤੋਂ ਫਚਾਅ ਰਈ ਦਲਾਈ ਤਛੜਏਣ ਤੋਂ ਤੁਯੁੰ ਤ ਫਾਅਦ ਐੁੁੰ ਫਾਂ ਤੜੀਆ ਂਜਾ ਏਦੀਆ ਂਵਨ ।    

 

ਉੱਤਯ : 11. ()  12. ()  13. ()  14. ()  15. () 
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 ਵਠ ਵਰਖ ਰਲ਼ਨਾਂ ਦ ਉੱਤਯ 1-2 ਲਾਕਾਂ ਵਲੱਚ ਵਦਓ : 

16. ਖੁੰ ਫਾਂ ਤੋਂ ਵਭਰਣ ਲਾਰ  ਕਈ ਵਤੰਨ ਬਜਨ ਤੱਤਾਂ ਦ ਨਾਂ ਵਰਖ । 

ਉੱਤਯ :  ਐੁੁੰ ਫਾਂ ਤੋਂ ਰਟੀਨ, ਏਰਲ਼ੀਅਭ, ਪਾਪਯ, ਟਾਲ਼ ਅਤ ਤਲਟਾਤਭਨ ੀ ਆਤਦ ਖ਼ੁਯਾਏੀ ਤੱਤ ਤਭਰਦ ਵਨ । 

17. ੰਜਾਫ ਵਲੱਚ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਲਾਰੀਆਂ ਖੁੰ ਫਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਤੰਨ ਵਕਭਾਂ ਦ ਨਾਂ ਵਰਖ । 
ਉੱਤਯ : (ੳ) ਫਟਨ ਐੁੁੰ ਫ (ਅ) ਢੀਂਯੀ ਐੁੁੰ ਫ (ੲ) ਤਲ਼ਟਾਏੀ () ਯਾਰੀ ਐੁੁੰ ਫ () ਤਭਰਏੀ ਐੁੁੰ ਫ 

18. ਖੁੰ ਫਾਂ ਦੀ ਕਾਲ਼ਤ ਰਈ ਵਤਆਯ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਧੀਆ ਖਾਦ ਦ ਕਈ ਦ ਗੁਣ ਵਰਖ । 

ਉੱਤਯ : (ੳ) ਇ ਦਾ ਯੁੰ ਏਾਰਾ ਬੂਯਾ ਵ ਜਾਂਦਾ ਵ ।   (ਅ) ਇ ਤਲੱਚੋਂ ਅਭਨੀਆ ਦੀ ਫੂ ਖ਼ਤਭ ਵ ਜਾਂਦੀ ਵ । 

19. ਖੁੰ ਫਾਂ ਤੜਨ ਭੇਂ ਵਧਆਨ ਯੱਖਣ ਮਗ ਕਈ ਦ ਗੱਰਾਂ ਵਰਖ । 

ਉੱਤਯ : (ੳ) ਐੁੁੰ ਫ ਦੀ ਟੀ ਨੂੁੰ  ਉਂਰਾਂ ਤਲਚਏਾਯ ਰ ਏ ਵਰੀ ਤਜਵੀ ਭਯੜ ਏ ਤੜ । 

 (ਅ) ਐੁੁੰ ਫਾਂ ਨੂੁੰ  ਤਐੱਚ ਏ ਜਾਂ ਏੱਟ ਏ ਨਾ ਤੜ । 
20. ਖੁੰ ਫਾਂ ਦੀ ਕਾਲ਼ਤ ਰਈ ਵਤਆਯ ਖਾਦ ਵਲੱਚ ਨਭੀ ਅਤ pH ਵਕੰਨਾ ਵਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ ? 

ਉੱਤਯ : ਐੁੁੰ ਫਾਂ ਦੀ ਏਾਲ਼ਤ ਰਈ ਤਤਆਯ ਐਾਦ ਤਲੱਚ ਨਭੀ 65-72% ਅਤ pH 7.0 ਤੋਂ 8.0 ਵਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ । 

21. ਖੁੰ ਫਾਂ ਉਗਾਉਣ ਰਈ ਵਤਆਯ ਖਾਦ ਦੀ ਢਯੀ ਨੰੂ ਪਯਰਨ ਦ ਕਈ ਦ ਰਾਬ ਵਰਖ । 

ਉੱਤਯ : (ੳ) ਇ ਨਾ ਫਾਵਯ ਲਾਰੀ ਤੂੜੀ ਅੁੰਦਯ ਅਤ ਅੁੰਦਯ ਲਾਰੀ ਤੂੜੀ ਫਾਵਯ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵ । 

 (ਅ) ਏੁੰ ਟ ਫਣਾਉਣ ਲਾਰ ਜੀਲਾਣੂਆ ਂਨੂੁੰ  ਤਾਜ਼ੀ ਵਲਾ ਤਭਰਣ ਏਾਯਨ ਲਧੀਆ ਐਾਦ ਫਣਦੀ ਵ । 
22. ਫਟਨ ਖੁੰ ਫ ਉਗਾਉਣ ਰਈ ਖਾਦ ਦ ਢਯ ਦੀ ਰੰਫਾਈ, ਚੜਾਈ ਅਤ ਉਚਾਈ ਵਕੰਨੀ ਯੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਵ ? 

ਉੱਤਯ : ਫਟਨ ਐੁੁੰ ਫ ਦਾ ਏਯਨ ਰਈ ਐਾਦ ਦ ਢਯ ਦੀ ਰੁੰ ਫਾਈ 5 ਪੁੱ ਟ, ਚੜਾਈ 5 ਪੁੱ ਟ ਅਤ ਉਚਾਈ 5 ਪੁੱ ਟ ਯੱਐੀ ਜਾਂਦੀ ਵ ।  
 

 ਵਠ ਵਰਖ ਰਲ਼ਨਾਂ ਦ ਉੱਤਯ 3-4 ਲਾਕਾਂ ਵਲੱਚ ਵਦਓ : 

23. ੰਜਾਫ ਵਲੱਚ ਉਗਾਉਣ ਰਈ ਵਪਾਯਲ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਕ ਚਾਯ ਖੁੰ ਫਾਂ ਦ ਨਾਂ ਵਰਖ । ਇਵਨਾਂ ਦ ਤਕਨੀਕੀ ਨਾਂ ਲੀ 

ਵਰਖ । 
ਉੱਤਯ :  (ੳ) ਫਟਨ ਐੁੁੰ ਫ   : Button Mushroom 

  (ਅ) ਢੀਂਯੀ ਐੁੁੰ ਫ  : Oyster Mushroom 

  (ੲ) ਤਲ਼ਟਾਏੀ  : Shiitake 

  () ਯਾਰੀ ਐੁੁੰ ਫ  : Chinese Mushroom 

  (ਵ) ਤਭਰਏੀ ਐੁੁੰ ਫ  : Milky Mushroom 

24. ਬਜਨ ਦ ਯੂ ਵਲੱਚ ਖੁੰ ਫਾਂ ਦ ਕਈ ਚਾਯ ਰਾਬ ਵਰਖ । 

ਉੱਤਯ :  (ੳ) ਐੁੁੰ ਫਾਂ ਤਲੱਚ ਖ਼ੁਯਾਏੀ ਤੱਤ ਲੱਧ ਵਣ ਏਾਯਨ ਇਵ ਯੀਯ ਨੂੁੰ  ਤੁੰਦਯੁਤ ਯੱਐਣ ਤਲੱਚ ਭਦਦ ਏਯਦੀਆ ਂਵਨ । 

  (ਅ) ਐੁੁੰ ਫਾਂ ਤਲੱਚ ਰਟੀਨ ਤਜ਼ਆਦਾ ਭਾਤਯਾ ਤਲੱਚ ਵੁੁੰ ਦੀ ਵ, ਤਜਵੜੀ ਫਵੁਤ ਅਾਨੀ ਨਾ ਵਜ਼ਭ ਵ ਜਾਂਦੀ ਵ । 

  (ੲ) ਐੁੁੰ ਫਾਂ ਤਲੱਚ ਏਰਲ਼ੀਅਭ, ਪਾਪਯ, ਰਵਾ, ਟਾਲ਼, ਐਤਣਜ ਦਾਯਥ ਅਤ ਤਲਟਾਤਭਨ ੀ ਲੱਧ ਵੁੁੰ ਦ ਵਨ । 
  () ਐੁੁੰ ਫਾਂ ਤਲੱਚ ਏਾਯਫਵਾਈਡਰਟ ਅਤ ਚਯਫੀ ਫਵੁਤ ੱਟ ਵੁੁੰ ਦੀ ਵ ਇ ਰਈ ਇਵ ਲ਼ੂਯ ਅਤ ਫਰੱਡ ਰਲ਼ਯ ਦ  

  ਯੀਆ ਂਰਈ ਫਵੁਤ ਰਾਵਲੁੰ ਦ ਵਨ । 
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ਾਠ - 6 

ਭਧ ੂਭੱਖੀ ਾਰਣ 

  

 ਵਠ ਵਰਖ ਫਵ-ੁਵਲਕਰੀ ਰਲ਼ਨਾਂ ਦ ਵੀ ਉੱਤਯ ਦੀ ਚਣ ਕਯ : 
1. ਲ਼ਤਵਦ ਭੱਐੀ ਦੀਆ ਂਰੱਤਾਂ ਤਏੁੰ ਨੀਆ ਂਵੁੁੰ ਦੀਆ ਂਵਨ ? 

 (ੳ) 1   (ਅ) 2   (ੲ) 4   () 6 

2. ਲ਼ਤਵਦ ਭੱਐੀ ਦੀ ਬ ਤੋਂ ਗ਼ੁਰੀ ਤਏਭ ਤਏਵੜੀ ਵ ? 

 (ੳ) ਡੂਭਣਾ ਭੱਐੀ  (ਅ) ਇਟਾਰੀਅਨ ਭੱਐੀ (ੲ) ਰੱਡ ੂਭੱਐੀ  () ਤਵੁੰ ਦੁਤਾਨੀ ਭੱਐੀ  

3. ਲ਼ਤਵਦ ਭੱਐੀਆ ਂੱਏ ਵ ਲ਼ਤਵਦ ਨੂੁੰ  ਤਏ ਚੀਜ਼ ਨਾ ੀਰ ਏਯਦੀਆ ਂਵਨ ? 

 (ੳ) ਾਣੀ ਨਾ  (ਅ) ਤਰ ਨਾ  (ੲ) ਭਭ ਨਾ  () ਇਵ ਾਯ  
4. ੁੰਜਾਫ ਤਲੱਚ ਤਏਵੜੀ ਭਧੂ ਭੱਐੀ ਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਵ ? 

 (ੳ) ਡੂਭਣਾ ਭੱਐੀ  (ਅ) ਇਟਾਰੀਅਨ ਭੱਐੀ (ੲ) ਰੱਡ ੂਭੱਐੀ  () ਤਵੁੰ ਦੁਤਾਨੀ ਭੱਐੀ  
5. ਲ਼ਤਵਦ ਭੱਐੀ ਦ ਜੀਲਨ ਚੱਏਯ ਦੀਆ ਂਤਏੁੰ ਨੀਆ ਂਅਲਥਾਲਾਂ ਵੁੁੰ ਦੀਆ ਂਵਨ ? 

 (ੳ) ਇੱਏ   (ਅ) ਦ   (ੲ) ਤਤੁੰ ਨ   () ਚਾਯ 
 

ਉੱਤਯ : 1. ()  2. (ੳ)  3. (ੲ)  4. (ਅ)  5. () 

  

 ਫਯਕਟ ਵਲੱਚ ਵਦੱਤ ਗ ਲ਼ਫਦਾਂ ਵਲੱਚੋਂ ਵੀ ਲ਼ਫਦ ਚੁਣ ਕ ਖ਼ਾਰੀ ਥਾਂ ਬਯ :  

6. ੁੰਜਾਫ ਤਲੱਚ ………………. ਭਧੂ ਭੱਐੀ ਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਵ ।     (ਡੂੁੰ ਭਣਾ / ਇਟਾਤਰਅਨ) 

7. ੁੰਜਾਫ ਤਲੱਚ ...................... ਭਵੀਨਾ ਲ਼ਤਵਦ ਭੱਐੀਆਂ ਾਰਣ ਦਾ ਵੀ ਭਾਂ ਵ ।  (ਯਲਯੀ / ਜੂਨ) 

8. ਏੱਚਾ ਲ਼ਤਵਦ ਫਵੁਤ ਜਰਦੀ ...................... ਵ ਜਾਂਦਾ ਵ ।     (ਐੱਟਾ / ਤਭੱਠਾ) 

9. ਯਾਲ਼ਟਯੀ ਫਾਗ਼ਫਾਨੀ ਤਭਲ਼ਨ ਅਧੀਨ .................... ਾਰਣ ਰਈ ਫਤਡੀ ਤਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ ।(ਲ਼ ੂ/ ਭਧੂ ਭੱਐੀ) 

10. ਏਾਭਾ ਭੱਐੀਆਂ .................... ਵੁੁੰ ਦੀਆ ਂਵਨ ।       (ਨਯ / ਭਾਦਾ) 

 
ਉੱਤਯ : 6. ਇਟਾਵਰਅਨ 7. ਯਲਯੀ 8. ਖੱਟਾ  9. ਭਧ ੂਭੱਖੀ 10. ਭਾਦਾ 
 

 ਵੀ ਜਾਂ ਗ਼ਰਤ ਕਥਨਾਂ ਦੀ ਚਣ ਕਯ : 
11. ਲ਼ਤਵਦ ਦੀ ਭੱਐੀ ਦ ਤਤੁੰ ਨ ਜੜੀਆਂ ਰੱਤਾਂ ਵੁੁੰ ਦੀਆਂ ਵਨ ।   

12. ਲ਼ਤਵਦ ਭੱਐੀਆ ਂਦ ਵਯ ਏਟੁੁੰ ਫ ਤਲੱਚ ਇੱਏ ਯਾਣੀ ਭੱਐੀ ਵੁੁੰ ਦੀ ਵ ।     

13. ਏਾਭਾ ਭੱਐੀਆਂ ਦੀ ਤਨ ਉਭਯ 2 ਤੋਂ 5 ਾਰ ਵੁੁੰ ਦੀ ਵ ।    

14. ਯਾਣੀ ਭੱਐੀ ਦਾ ਜੀਲਨ ਚੱਏਯ 16 ਤਦਨਾਂ ਤਲੱਚ ੂਯਾ ਵੁੁੰ ਦਾ ਵ । 

15. ਲ਼ਤਵਦ ਭੱਐੀ ਦ ਏਟੁੁੰ ਫ ਤਲੱਚ ਚਾਯ ਜਾਤਾਂ ਵੁੁੰ ਦੀਆ ਂਵਨ ।    

 

ਉੱਤਯ : 11. ()  12. ()  13. ()  14. ()  15. () 
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 ਵਠ ਵਰਖ ਰਲ਼ਨਾਂ ਦ ਉੱਤਯ 1-2 ਲਾਕਾਂ ਵਲੱਚ ਵਦਓ : 

16. ਲ਼ਵਵਦ ਦੀ ਭੱਖੀ ਦ ਯੀਯ ਦ ਵਤੰਨ ਭੁੱ ਖ ਬਾਗ ਵਕਵੜ-ਵਕਵੜ ਵਨ ? 

ਉੱਤਯ :  ਲ਼ਤਵਦ ਭੱਐੀ ਦ ਯੀਯ ਦ ਤਤੁੰ ਨ ਭੁੱ ਐ ਬਾ ਤਯ, ਛਾਤੀ ਅਤ ਟ ਵੁੁੰ ਦ ਵਨ । 

17. ਲ਼ਵਵਦ ਭੱਖੀ ਦ ਕਟੁੰ ਫ ਦੀਆਂ ਵਤੰਨ ਜਾਤਾਂ ਦ ਨਾਂ ਵਰਖ । 

ਉੱਤਯ : ਲ਼ਤਵਦ ਭੱਐੀ ਦ ਏਟੁੁੰ ਫ ਤਲੱਚ ਇੱਏ ਯਾਣੀ ਭੱਐੀ, ਵਜ਼ਾਯਾਂ ਏਾਭਾ ਭੱਐੀਆਂ ਅਤ ਏੁੱ ਝ ਨਯ ਭੱਐੀਆ ਂ(ਡਯਨ) ਵੁੁੰ ਦੀਆ ਂਵਨ । 

18. ਨਲੀਂ ਗਯਬਤ ਯਾਣੀ ਭੱਖੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਤੰਨ ਵਨਲ਼ਾਨੀਆਂ ਵਰਖ । 

ਉੱਤਯ : (ੳ) ਇ ਦਾ ਯੀਯ ਠੀਰਾ ਵੁੁੰ ਦਾ ਵ ।  (ਅ) ਇਵ ੁਨਤਵਯ ਬੂਯ ਯੁੰ ਦੀ ਵੁੁੰ ਦੀ ਵ । 

 (ੲ) ਇਵ ਚਭਏੀਰ ਯੁੰ ਦੀ ਵੁੁੰ ਦੀ ਵ ।  () ਇ ਦਾ ਟ ਰੁੰ ਫਾ ਵੁੁੰ ਦਾ ਵ ।  

19. ਲ਼ਵਵਦ ਭੱਖੀਆਂ ਦ ਕਟੁੰ ਫਾਂ ਨੰੂ ਨੁਕਾਨ ਵੁੰ ਚਾਉਣ ਲਾਰ  ਵਤੰਨ ਕੀਵੜਆਂ ਦ ਨਾਂ ਵਰਖ । 

ਉੱਤਯ : ਏਾਰ ਏੀੜ, ਬਤਯੁੰਡਾਂ ਅਤ ਭਭੀ ਏੀੜ ਏਟੁੁੰ ਫਾਂ ਉੱਯ ਵਭਰਾ ਏਯਏ ਫਵੁਤ ਨੁਏਾਨ ਵੁੁੰਚਾਉਂਦ ਵਨ । 

20. ਭਧ ੂਭੱਖੀ ਾਰਣ ਤੋਂ ਲ਼ਵਵਦ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ ਵਭਰਣ ਲਾਰੀਆਂ ਵਤੰਨ ਵਯ ਲਤੂਆਂ ਦ ਨਾਂ ਵਰਖ । 

ਉੱਤਯ : ਲ਼ਤਵਦ ਭੱਐੀਆਂ ਤੋਂ ਭਭ, ਰਤਰ, ਰਨ, ਲ਼ਤਵਦ ਭੱਐੀ ਜ਼ਤਵਯ ਅਤ ਯਾਇਰ ਜਰੀ ਰਾਤ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਵ । 
21. ਲ਼ਵਵਦ ਭੱਖੀ ਾਰਣ ਰਈ ਵਕਵੜਾ ਭਾਨ ਜ਼ਯੂਯੀ ਵ ?  
ਉੱਤਯ : ਭਧੂ ਭੱਐੀ ਾਰਣ ਰਈ ਲ਼ਤਵਦ ਭੱਐੀਆਂ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ ਲ਼ਤਵਦ ਭੱਐੀਆ ਂਦਾ ਫਏਾ, ਪਯਭ ਤਵਰਾਉਣ ਲਾਰੀ ੱਤੀ, ਜਾਰੀ, ਧੂੁੰਆ ਂ

ਦਣ ਰਈ ਭਏਯ ਅਤ ਭਭ ਦੀਆ ਂਫੁਤਨਆਦੀ ਲ਼ੀਟਾਂ ਆਤਦ ਦੀ ਰੜ ਵੁੁੰ ਦੀ ਵ । 

22. ਲ਼ਵਵਦ ਭੱਖੀਆਂ ਦ ਜੀਲਨ ਚੱਕਯ ਦੀਆ ਚਾਯ ਭੁੱ ਖ ਅਲਥਾਲਾਂ ਦ ਨਾਂ ਵਰਖ । 

ਉੱਤਯ : ਲ਼ਤਵਦ ਭੱਐੀਆਂ ਦ ਜੀਲਨ ਚੱਏਯ ਦੀਆ ਂਚਾਯ ਭੁੱ ਐ ਅਲਥਾਲਾਂ - ਅੁੰਡਾ, ੁੁੰ ਡੀ, ਤਊਾ ਅਤ ਭੱਐੀ ਵਨ । 
 

 ਵਠ ਵਰਖ ਰਲ਼ਨਾਂ ਦ ਉੱਤਯ 3-4 ਲਾਕਾਂ ਵਲੱਚ ਵਦਓ : 

23. ਕਾਭਾ ਭੱਖੀਆਂ ਦੁਆਯਾ ਕੀਤ ਜਾਣ ਲਾਰ ਕਈ ਚਾਯ ਕੰਭ ਵਰਖ । 

ਉੱਤਯ :  (ੳ) ਇਵ ਛੱਤ ਦੀ ਾਈ ਏਯਦੀਆ ਂਵਨ ।  (ਅ) ਇਵ ਫਯੂਡ ਦੀ ਦਐਬਾਰ ਏਯਦੀਆ ਂਵਨ । 

  (ੲ) ਇਵ ਨਲੇਂ ਛੱਤ ਤਤਆਯ ਏਯਦੀਆ ਂਵਨ । () ਇਵ ਏਟੁੁੰ ਫ ਦਾ ਤਾਭਾਨ ਠੀਏ ਯੱਐਦੀਆ ਂਵਨ । 

  (ਵ) ਇਵ ਛੱਤ ਦੀ ਯਾਐੀ ਏਯਦੀਆ ਂਵਨ ।   

  (ਏ) ਇਵ ਨੈਏਟਯ ਨੂੁੰ  ਲ਼ਤਵਦ ਤਲੱਚ ਫਦਰਣ ਰਈ ਲਾਧੂ ਾਣੀ ਉਡਾਉਂਦੀਆ ਂਵਨ । 

24. ਲ਼ਵਵਦ ਭੱਖੀਆਂ ਦੀ ਖਯੀਦ ਕਯਦ ਭੇਂ ਵਧਆਨ ਯੱਖਣ ਮਗ ਕਈ ਚਾਯ ਗੱਰਾਂ ਵਰਖ । 

ਉੱਤਯ :  (ੳ) ਲੱਧ ਰਾਬ ਰਣ ਰਈ ਅੱਠ ਪਯਭ ਭੱਐੀ ਨਾ ਨਲਾਂ ਏਟੁੁੰ ਫ ਲ਼ੁਯੂ ਏਯ । 

  (ਅ) ਏਟੁੁੰ ਫਾਂ ਤਲੱਚ ਨਲੀਂ ਯਬਤ ਯਾਣੀ ਭੱਐੀ, ਫੁੰਦ ਅਤ ਐੱੁਰਹਾ ਫਯੂਡ, ਲ਼ਤਵਦ ਅਤ ਯਾ ਵਣ ਚਾਵੀਦ ਵਨ । 

  (ੲ) ਏਟੁੁੰ ਫਾਂ ਤਲੱਚ ਡਯਨ ਭੱਐੀਆ ਂਅਤ ਡਯਨ ਫਯੂਡ ੱਟ ਤੋਂ ੱਟ ਵਣ ਚਾਵੀਦ ਵਨ । 

  () ਲ਼ਤਵਦ ਭੱਐੀਆ ਂਦੀ ਖ਼ਯੀਦ ਦਾ ਏੁੰ ਭ ਯਲਯੀ-ਭਾਯਚ ਅਤ ਨਲੁੰ ਫਯ ਭਵੀਨੇ ਤਲੱਚ ਲ਼ੁਯੂ ਏਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ । 
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ਾਠ - 7 

ਫਵੁ-ਬਾਂਤੀ ਖਤੀ 
  

 ਵਠ ਵਰਖ ਫਵ-ੁਵਲਕਰੀ ਰਲ਼ਨਾਂ ਦ ਵੀ ਉੱਤਯ ਦੀ ਚਣ ਕਯ : 
1. ੁੰਜਾਫ ਤਲੱਚ ਤਏੁੰ ਨੇ ਰਤੀਲ਼ਤ ਯਏਫਾ ਤੁੰ ਚਾਈ ਅਧੀਨ ਵ ? 

 (ੳ) 38%   (ਅ) 48%   (ੲ) 50%   () 98% 

2. ਬਾਯਤ ਨੂੁੰ  ਤਏਵੜੀਆ ਂਰਾਂ ਫਾਵਯਰ ਦਲ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੁੰਲਾਉਣੀਆ ਂੈਂਦੀਆ ਂਵਨ ? 

 (ੳ) ਅਨਾਜ ਲਾਰੀਆ ਂ (ਅ) ਯਲ਼ ਲਾਰੀਆ ਂ  (ੲ) ਤਰ-ਫੀਜ ਲਾਰੀਆ ਂ () ਚਾਯ ਲਾਰੀਆ ਂ 

3. ੁੰਜਾਫ ਤਲੱਚ ਤਟਊਫਲੈੱਰਾਂ ਦੀ ਤਣਤੀ ਰਬ ਤਏੁੰ ਨੀ ਵ ? 

 (ੳ) 8 ਰੱਐ   (ਅ) 10 ਰੱਐ  (ੲ) 6 ਰੱਐ   () 14 ਰੱਐ  
4. ਜੁੰਤਯ-ਫਾਭਤੀ-ਏਣਏ ਰੀ ਚੱਏਯ ਤਲੱਚ ਤਏ ਐਾਦ ਦੀ ਫੱਚਤ ਵੁੁੰ ਦੀ ਵ ? 
 (ੳ) ਮੂਯੀਆ   (ਅ) ਤਜ਼ੁੰ ਏ ਰਟ  (ੲ) ਭੈਂਨੀਜ਼ ਰਟ () ੁਯ ਪਾਪਟ 
5. ਝਨਾ ਫੀਜਣ ਨਾ ਏੇਂਦਯੀ ੁੰਜਾਫ ਤਲੱਚ ਾਣੀ ਦਾ ਤਏੁੰ ਨਾ ੱਧਯ ਵਯ ਾਰ ਡੂੁੰ ਾ ਵ ਤਯਵਾ ਵ ? 

 (ੳ) 74 ੈਂਟੀਭੀਟਯ (ਅ) 24 ੈਂਟੀਭੀਟਯ (ੲ) 50 ੈਂਟੀਭੀਟਯ () 54 ੈਂਟੀਭੀਟਯ 
 

ਉੱਤਯ : 1. ()  2. (ੲ)  3. ()  4. (ੳ)  5. (ੳ) 

  

 ਫਯਕਟ ਵਲੱਚ ਵਦੱਤ ਗ ਲ਼ਫਦਾਂ ਵਲੱਚੋਂ ਵੀ ਲ਼ਫਦ ਚੁਣ ਕ ਖ਼ਾਰੀ ਥਾਂ ਬਯ :  

6. ਯਾਈਜ਼ਫੀਅਭ ਫਏਟੀਯੀਆ ਵਲਾ ਤਲਚਰੀ ………….. ਨੂੁੰ  ਦ ਦੀਆ ਂਜੜਹਾਂ ਤਲੱਚ ਜਭਹਾਂ ਏਯਨ ਦਾ ਏੁੰ ਭ ਏਯਦਾ ਵ ।  

            (ਨਾਈਟਯਜਨ / ਪਾਪਯ) 
7. ਏੇਂਦਯੀ ੁੰਜਾਫ ਤਲੱਚ ਧਯਤੀ ਵਠਰਾ ਾਣੀ ....................... ਵ ।     (ਐਾਯਾ / ਤਭੱਠਾ) 
8. ਫਵ-ੁਰੀ ਰਣਾਰੀ ਤਲੱਚ ਤਏਾਨ ਆਣ ਐਤ ਤਲੱਚ ਦ ਤੋਂ ..................... ਰਾਂ ਉਾਉਂਦਾ ਵ । (ਲੱਧ / ੱਟ) 
9. ਇੱਏ ਭੱਝ ਜਾਂ ਾਂ ਨੂੁੰ  ਯਜ਼ਾਨਾ ...................... ਤਏਰ ਵਯ ਚਾਯ ਦੀ ਰੜ ਵੁੁੰ ਦੀ ਵ ।   (10 / 40) 
10. ਭੱਏੀ - ਫਯੀਭ - ਯਲਾਂਵ ................... ਲਾਰੀਆ ਂਰਾਂ 'ਤ ਅਧਾਤਯਤ ਰੀ ਚੱਏਯ ਵ ।  (ਵਯ ਚਾਯ / ਅਨਾਜ) 
 
ਉੱਤਯ : 6. ਨਾਈਟਯਜਨ 7. ਵਭੱਠਾ  8. ਲੱਧ  9. 40  10. ਵਯ ਚਾਯ 
 

 ਵੀ ਜਾਂ ਗ਼ਰਤ ਕਥਨਾਂ ਦੀ ਚਣ ਕਯ : 

11. ਬਾਯਤ ਤਰ-ਫੀਜ ਰਾਂ ਨੂੁੰ  ਤਲਦਲ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੁੰਲਾਉਂਦਾ ਵ ।  

12. ਯਾਈਜ਼ਫੀਅਭ ਫਏਟੀਯੀਆ ਦਾਰਾਂ ਲਾਰੀਆ ਂਰਾਂ ਦੀਆ ਂਜੜਹਾਂ ਤਲੱਚ ਵਲਾ ਤਲਚਰੀ ਨਾਈਟਯਜਨ ਜਭਹਾਂ ਏਯਦਾ ਵ ।  

13. ਇਆਫੀਨ ਤਲੱਚ 15-20 ਰਤੀਲ਼ਤ ਰਟੀਨ ਤੱਤ ਵੁੁੰ ਦਾ ਵ ।    

14. ਏੇਂਦਯੀ ੁੰਜਾਫ ਤਲੱਚ ਏਣਏ - ਨਯਭਾ ਰਭੁੱ ਐ ਰੀ ਚੱਏਯ ਵ । 

15. ਏੁੰ ਢੀ ਐਤਯ ਲੀ ਨੀਭ ਵਾੜੀ ਇਰਾਏ ਤਲੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵ ।    

ਉੱਤਯ : 11. ()  12. ()  13. ()  14. ()  15. () 
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 ਵਠ ਵਰਖ ਰਲ਼ਨਾਂ ਦ ਉੱਤਯ 1-2 ਲਾਕਾਂ ਵਲੱਚ ਵਦਓ : 

16. ਜਰਲਾਮ ੂਦ ਅਧਾਯ ਤ ੰਜਾਫ ਨੰੂ ਵਕਵੜ-ਵਕਵੜ ਵਤੰਨ ਬਾਗਾਂ ਵਲੱਚ ਲੰਵਡਆ ਵਗਆ ਵ ? 

ਉੱਤਯ :  (ੳ) ਨੀਭ ਵਾੜੀ ਇਰਾਏਾ  (ਅ) ਏੇਂਦਯੀ ਬਾ   (ੲ) ਦੱਐਣ-ੱਛਭੀ ਇਰਾਏਾ 

17. ਭੱਕੀ ਅਧਾਵਯਤ ਕਈ ਵਤੰਨ ਰੀ ਚੱਕਯ ਵਰਖ । 
ਉੱਤਯ : (ੳ) ਭੱਏੀ-ਆਰ-ੂਭੂੁੰ ੀ  (ਅ) ਭੱਏੀ-ਤਯੀਆ-ੂਯਜਭੁਐੀ (ੲ) ਭੱਏੀ-ਆਰ-ੂਤਆਜ਼ 

18. ਯਰਲੀਂਆਂ ਰਾਂ ਦੀ ਖਤੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਤੰਨ ਉਦਾਵਯਨਾਂ ਵਰਖ । 
ਉੱਤਯ : (ੳ) ਭੱਏੀ + ਭੂੁੰ ੀ  (ਅ) ਅਯਵਯ + ਭੂੁੰ ੀ (ੲ) ਨਯਭਾ + ਭੱਏੀ  () ਭੱਏੀ + ਇਆਫੀਨ  

19. ਫਜ਼ੀ ਅਧਾਵਯਤ ਕਈ ਵਤੰਨ ਰੀ ਚੱਕਯ ਵਰਖ । 
ਉੱਤਯ : (ੳ) ਆਰ-ੂਤਛਤੀ ਪੁੱ ਰ ਬੀ-ਤਭਯਚ (ਅ) ਆਰ-ੂਖ਼ਯਫੂਜਾ  (ੲ) ਪੁੱ ਰ ਬੀ-ਟਭਾਟਯ-ਤਬੁੰ ਡੀ  

20. ਵਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ੰਮੁਕਤ ਰ ਰਣਾਰੀ ਅਣਾਉਣ ਦ ਕਈ ਦ ਰਾਬ ਵਰਖ । 

ਉੱਤਯ : (ੳ) ਲ਼ਤਟਏ ਖ਼ੁਯਾਏ ਤਭਰਦੀ ਵ ।  (ਅ) ਆਭਦਨ ਤਲੱਚ ਲਾਧਾ ਵੁੁੰ ਦਾ ਵ । 

21. ੰਜਾਫ ਖਤੀਫਾੜੀ ਮੂਨੀਲਯਵਟੀ ਲੱਰੋਂ ਰਭਾਵਣਤ ਫੀਜਾਂ ਨਾ ਵਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਵਣ ਲਾਰ ਕਈ ਦ ਰਾਬ ਵਰਖ । 

ਉੱਤਯ : (ੳ) ਇਵ ਫੀਜ ਦੂਜੀਆ ਂਏੁੰ ਨੀਆ ਂਦ ਫੀਜਾਂ ਨਾਰੋਂ ਤ ਵੁੁੰ ਦ ਵਨ ।  

 (ਅ) ਇਵ ਫੀਜ ਤਫਭਾਯੀ ਯਤਵਤ ਵੁੁੰ ਦ ਵਨ । 

22. ਇਆਫੀਨ ਤੋਂ ਫਣਨ ਲਾਰੀਆਂ ਕਈ ਵਤੰਨ ਲਤੂਆਂ ਦ ਨਾਂ ਵਰਖ । 

ਉੱਤਯ : ਇਆਫੀਨ ਤੋਂ ਦੁੱ ਧ, ਨੀਯ, ਤਫਏੁਟ, ਤਨਊਟਯੀ, ਏੜ ਆਤਦ ਫਣਦ ਵਨ । 
 

 ਵਠ ਵਰਖ ਰਲ਼ਨਾਂ ਦ ਉੱਤਯ 3-4 ਲਾਕਾਂ ਵਲੱਚ ਵਦਓ : 

23. ਫਵੁ-ਰੀ ਰਣਾਰੀ ਦ ਕਈ ਚਾਯ ਰਾਬ ਵਰਖ । 

ਉੱਤਯ :  (ੳ) ਇ ਨਾ ੱਟ ਜ਼ਭੀਨ ਤਲੱਚ ਲੱਧ ਦਾਲਾਯ ਰਈ ਜਾ ਏਦੀ ਵ । 

  (ਅ) ਇ ਨਾਰ ੁੰ ਤੁਤਰਤ ਖ਼ੁਯਾਏ ਦੀ ਭੁੰ ੂਯੀ ਵੁੁੰ ਦੀ ਵ । 

  (ੲ) ਇ ਨਾਰ ਏੁਦਯਤੀ ਯਤਾਂ ਦੀ ੁੰ ਬਾਰ ਵੁੁੰ ਦੀ ਵ । 

  () ਇ ਨਾ ਯਾਇਤਣਏ ਐਾਦਾਂ ਦੀ ਰੜ ੱਟਦੀ ਵ । 

  (ਵ) ਇ ਨਾ ਲਧਯ ਰਏਾਂ ਨੂੁੰ  ਯੁਜ਼ਾਯ ਤਭਰਦਾ ਵ ।  

  (ਏ) ਇ ਨਾ ਲਾਤਾਲਯਣ ੁਯੱਤਐਅਤ ਯਤਵੁੰਦਾ ਵ । 

24. ੰਮੁਕਤ ਰ ਰਣਾਰੀ ਵਲੱਚ ਅਣਾ ਜਾਣ ਲਾਰ ਕਈ ਚਾਯ ਵਾਇਕ ਧੰਵਦਆਂ ਦ ਨਾਂ ਵਰਖ । 
ਉੱਤਯ :  (ੳ) ਡਅਯੀ ਪਾਯਤਭੁੰ   (ਅ) ਭੱਛੀ ਾਰਣਾ  (ੲ) ਐੁੁੰ ਫਾਂ ਉਾਉਣੀਆ ਂ
  () ਪਰ ਉਾਉਣਾ   (ਵ) ਫਜ਼ੀਆ ਂਉਾਉਣਾ (ਏ) ਖ਼ਯਲ਼ ਾਰਣਾ 
  (ਐ) ੂਯ ਾਰਣਾ  ; () ਫੱਏਯੀ ਾਰਣਾ  () ਭਧੂ ਭੱਐੀ ਾਰਣਾ 
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ਾਠ - 8 

ਜਵਲਕ ਖਤੀ 
  

 ਵਠ ਵਰਖ ਫਵ-ੁਵਲਕਰੀ ਰਲ਼ਨਾਂ ਦ ਵੀ ਉੱਤਯ ਦੀ ਚਣ ਕਯ : 
1. ਜਤਲਏ ਐਤੀ ਤਲੱਚ ਤਏ ਤਯਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਂ ਨੂੁੰ  ਅੁੰ ਤਯ ਰਾਂ ਲਜੋਂ ਫੀਤਜਆ ਜਾਂਦਾ ਵ ? 

 (ੳ) ਰੀਦਾਯ  (ਅ) ਤਰ-ਫੀਜ  (ੲ) ਅਨਾਜ   () ਯਲ਼ਦਾਯ   
2. ਨੈਲ਼ਨਰ ੈਂਟਯ ਾਯ ਆਯਤਨਏ ਪਾਯਤਭੁੰ  ਤਏੱਥ ਵ ? 

 (ੳ) ਾਜ਼ੀਆਫਾਦ  (ਅ) ਚੁੰਡੀੜਹ  (ੲ) ਰੁਤਧਆਣਾ  () ਫਤਠੁੰ ਡਾ  

3. ੁਯਾਣੀ ਏਵਾਲਤ ਅਨੁਾਯ ਐਤ ਤਲੱਚ ਤਏਵੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਨੂੁੰ  ਨਵੀਂ ਬੁੱ ਰਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ? 
 (ੳ) ਮੂਯੀਆ   (ਅ) ਤਜ਼ੁੰ ਏ ਰਟ  (ੲ) ਭੈਂਨੀਜ਼ ਰਟ () ਯੂੜੀ 
4. ਬਾਯਤ ਲੱਰੋਂ ਜਤਲਏ ਤਭਆਯ ਤਏ ਾਰ ਫਣਾ  ਨ ? 

 (ੳ) 2001   (ਅ) 2002   (ੲ) 2004   () 2016 

5. ਜਤਲਏ ਐਤੀ ਤਲੱਚ ਤਏਵੜੀ ਐਾਦ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ ?  
 (ੳ) ਯੂੜੀ ਦੀ ਐਾਦ  (ਅ) ੁੰਡਆ ਐਾਦ  (ੲ) ਏੁੰ ਟ ਐਾਦ  () ਇਵ ਾਯੀਆ ਂ
 

ਉੱਤਯ : 1. (ੳ)  2. (ੳ)  3. ()  4. (ੲ)  5. () 

  

 ਫਯਕਟ ਵਲੱਚ ਵਦੱਤ ਗ ਲ਼ਫਦਾਂ ਵਲੱਚੋਂ ਵੀ ਲ਼ਫਦ ਚੁਣ ਕ ਖ਼ਾਰੀ ਥਾਂ ਬਯ :  

6. ................... ਏਰਾਂਤੀ ਨੇ ਏਣਏ-ਝਨੇ ਦੀ ਐਤੀ ਨੂੁੰ  ਵੀ ਰਪੁੱ ਰਤ ਏੀਤਾ ।    (ਵਯੀ / ਤਚੱਟੀ) 

7. ਜਤਲਏ ਐਤੀ ਤਲੱਚ .................... ਦ ਾਣੀ ਨਾ ਤੁੰ ਚਾਈ ਨਵੀਂ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ।  (ੀਲਯਜ / ਨਤਵਯ) 

8. ਜਤਲਏ ਐਤੀ ਤਲੱਚ ...................... ਐਾਦਾਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਦੀ ਭਨਾਵੀ ਵ ।   (ਯਾਇਤਣਏ / ਜਤਲਏ) 

9. ਜਤਲਏ ਐਤੀ ਅਧੀਨ ਰੀ ਚੱਏਯ ਤਲੱਚ ਇੱਏ ................ ਰ ਫੀਜਣੀ ਫਵੁਤ ਜ਼ਯੂਯੀ ਵ ।(ਪਰੀਦਾਯ / ਅਨਾਜ) 

10. ਟਯਾਈਏਡਯਭਾ ਇੱਥ ਜਤਲਏ ........................ ਵ ।      (ਉੱਰੀ ਨਾਲ਼ਏ / ਏੀਟਨਾਲ਼ਏ) 

 
ਉੱਤਯ : 6. ਵਯੀ  7. ੀਲਯਜ 8. ਯਾਇਵਣਕ 9. ਪਰੀਦਾਯ 10.        ਉੱਰੀ ਨਾਲ਼ਕ 

 

 ਵੀ ਜਾਂ ਗ਼ਰਤ ਕਥਨਾਂ ਦੀ ਚਣ ਕਯ : 

11. ਜਤਲਏ ਐਤੀ ਤਲੱਚ ਯੂੜੀ ਦੀ ਐਾਦ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਨਵੀਂ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ ।  

12. ਵਰਦੀ ਤਲੱਚ ਝਨੇ ਦੀ ਯਾਰੀ ਦੀ ਤਤਵ ਤਲਛਾ ਏ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਯਏਥਾਭ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਵ ।    

13. ਤਭੱਤਯ ਏੀੜ ਰ ਰਈ ਵਾਨੀਏਾਯਏ ਵੁੁੰ ਦ ਵਨ ।    

14. ਜਤਲਏ ਐਤੀ ਤਲੱਚ ਫੀ. ਟੀ. ਤਏਭਾਂ ਦ ਫੀਜ ਲਯਤ ਜਾ ਏਦ ਵਨ । 

15. ਜਤਲਏ ਐਤੀ ਤਲੱਚ ਵਯੀ ਐਾਦ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਵ ।    

 

ਉੱਤਯ : 11. ()  12. ()  13. ()  14. ()  15. () 
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 ਵਠ ਵਰਖ ਰਲ਼ਨਾਂ ਦ ਉੱਤਯ 1-2 ਲਾਕਾਂ ਵਲੱਚ ਵਦਓ : 

16. ਜਵਲਕ ਖਤੀ ਅਧੀਨ ਵਕਵੜ ਵਤੰਨ ਕੁਦਯਤੀ ਵਭਆਂ ਦੀ ੰਬਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ ? 

ਉੱਤਯ :  (ੳ) ਬੂਭੀ  (ਅ) ਾਣੀ   (ੲ) ਵਲਾ 

17. ਜਵਲਕ ਖਤੀ ਵਲੱਚ ਲਯਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲਾਰੀਆਂ ਵਕ ਵਤੰਨ ਖਾਦਾਂ ਦ ਨਾਂ ਵਰਖ । 
ਉੱਤਯ : (ੳ) ਯੂੜੀ ਦੀ ਐਾਦ (ਅ) ਏੁੰ ਟ ਐਾਦ  (ੲ) ੁੰਡਆ ਐਾਦ  () ਵਯੀ ਐਾਦ 

18. ਵਯੀ ਕਰਾਂਤੀ ਨੇ ਾਡ ਲਾਤਾਲਯਣ ਅਤ ਜ਼ਭੀਨ ਦੀ ਵਵਤ ਨੰੂ ਵਕਲੇਂ ਨੁਕਾਨ ਵੁੰ ਚਾਇਆ ਵ ? 

ਉੱਤਯ : (ੳ) ਯਾਇਤਣਏ ਐਾਦਾਂ ਅਤ ਏੀੜਭਾਯ ਜ਼ਤਵਯਾਂ ਦੀ ਰੜ ਤੋਂ ਲੱਧ ਲਯਤੋਂ ਨਾ । 

 (ਅ) ਦੀ ਐਾਦਾਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਰਤੀ ਅਣਤਵਰੀ ਨਾ । (ੲ) ਝਨੇ ਅਤ ਏਣਏ ਦੀ ਯਾਰੀ ਾੜਨ ਨਾ 
19. ਵਕਵੜ ਜਵਲਕ ਉਤਾਦਾਂ ਦੀ ਵਲਲ਼ਲ ਭੰਡੀ ਵਲੱਚ ਭੰਗ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵ ? 

ਉੱਤਯ : ਚਾਵ, ਫਾਭਤੀ ਚਰ, ਭਾਰ, ਪਰ, ਫਜ਼ੀਆ,ਂ ਦਾਰਾਂ ਅਤ ਏਾਵ ਲਯ ਜਤਲਏ ਉਤਾਦਾਂ ਦੀ ਤਲਲ਼ਲ ਭੁੰ ਡੀ ਤਲੱਚ ਭੁੰ ਵ । 

20. ਵਕ ਦ ਜਵਲਕ ਕੀਟਨਾਲ਼ਕਾਂ ਦ ਨਾਂ ਵਰਖ । 

ਉੱਤਯ : ਫੀ. ਟੀ. ਯਅ ਅਤ ਟਯਾਈਏਯਾਭਾ ਜਤਲਏ ਏੀਟਨਾਲ਼ਏ ਵਨ । 
21. ਵਕਵੜ ਵਤੰਨ ਦਲ਼ ਜਵਲਕ ਉਤਾਦਾਂ ਦੀ ਭੁੱ ਖ ਭੰਡੀ ਵਨ ? 

ਉੱਤਯ :  ਅਭਯੀਏਾ, ਜਾਨ ਅਤ ਮੂਯੀ ਦਲ਼ ਜਤਲਏ ਉਤਾਦਾਂ ਦੀ ਭੁੱ ਐ ਭੁੰ ਡੀ ਵਨ । 
22. ਜਵਲਕ ਖਤੀ ਵਲੱਚ ਜ਼ਭੀਨ ਦੀ ਕੁਦਯਤੀ ਉਜਾਊ ਲ਼ਕਤੀ ਲਧਾਉਣ ਰਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵ ? 

ਉੱਤਯ : (ੳ) ਪਰੀਦਾਯ ਰਾਂ ਅਧਾਤਯਤ ਰੀ ਚੱਏਯ ਅਣਾ ਜਾਂਦ ਵਨ ।  

 (ਅ) ਰਾਂ ਦੀ ਯਤਵੁੰਦ ਐੂੁੰ ਵਦ ਨੂੁੰ  ਐਤ ਤਲੱਚ ਵੀ ਲਾਤਵਆ ਜਾਂਦਾ ਵ । 
 

 ਵਠ ਵਰਖ ਰਲ਼ਨਾਂ ਦ ਉੱਤਯ 3-4 ਲਾਕਾਂ ਵਲੱਚ ਵਦਓ : 

23. ਜਵਲਕ ਖਤੀ ਦ ਕਈ ਚਾਯ ਰਾਬ ਵਰਖ । 

ਉੱਤਯ :  (ੳ) ਜ਼ਭੀਨ ਦੀ ਉਜਾਊ ਲ਼ਏਤੀ ਲਧਦੀ ਵ ।  (ਅ) ਐਤੀ ਤ ਖ਼ਯਚ ੱਟ ਵੁੁੰ ਦਾ ਵ । 

  (ੲ) ਜਤਲਏ ਦਾਲਾਯ ਦੀ ਲੱਧ ਏੀਭਤ ਤਭਰਦੀ ਵ ।  () ਲਧਯ ਰਏਾਂ ਨੂੁੰ  ਯੁਜ਼ਾਯ ਤਭਰਦਾ ਵ । 

  (ਵ) ਜ਼ਤਵਯੀਰ ਅੁੰਲ਼ਾਂ ਤੋਂ ਯਤਵਤ ਬਜਨ ਦਾਯਥ ਤਭਰਦ ਵਨ ।  

  (ਏ) ਲਾਤਾਲਯਣ ਰਦੂਤਲ਼ਤ ਨਵੀਂ ਵੁੁੰ ਦਾ ਵ । 

24. ਜਵਲਕ ਖਤੀ ਦ ਕਈ ਚਾਯ ਵਭਆਯ ਵਰਖ । 

ਉੱਤਯ :  (ੳ) ਜਤਲਏ ਐਤੀ ਤਲੱਚ ਰਾਂ ਦੀ ਯਤਵੁੰਦ-ਐੂੁੰ ਵਦ ਨੂੁੰ  ਾੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਵੀਂ ਵ । 

  (ਅ) ਜ਼ਭੀਨ ਦੀ ਚੁੰੀ ਤਵਤ ਰਈ ਰੀ ਚੱਏਯ ਤਲੱਚ ਇੱਏ ਰੀਦਾਯ ਰ ਫੀਜਣੀ ਫਵੁਤ ਜ਼ਯੂਯੀ ਵ । 
  (ੲ) ਜਤਲਏ ਐਤੀ ਦ ਆ-ਦੁਆਰ ਏੁਦਯਤੀ ਜਾਂ ਆ ਫਣਾਇਆ ੁਯੱਤਐਆ ਯਾ ਵਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ ਜ ਜਤਲਏ ਐਤ  

  ਨੂੁੰ  ਯਲਾਇਤੀ ਐਤਾਂ ਤੋਂ ਅਰੱ ਏਯਦਾ ਵਲ । 

  () ਇ ਤਲੱਚ ਤਏ ਲੀ ਤਯਹਾਂ ਦ ਐਤੀ ਯਾਇਣ ਲਯਤਣ ਦੀ ਭਨਾਵੀ ਵ । 

  (ਵ) ਇਵ ਐਤੀ ਤਲੱਚ ਰਦੂਤਲ਼ਤ ਾਣੀ ਤਜਲੇਂ ਤਏ ੀਲਯਜ ਦ ਾਣੀ ਨਾ ਤੁੰ ਚਾਈ ਨਵੀਂ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ । 

  (ਏ) ਜਤਲਏ ਐਤੀ ਤਲੱਚ ਜਨੇਟੀਏਰੀ ਫਦਰੀਆ ਂਰਾਂ ਤਜਲੇਂ ਫੀ. ਟੀ. ਤਏਭਾਂ ਦੀ ਭਨਾਵੀ ਵ । 
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ਾਠ - 9 

ਖਤੀ ਭਲ਼ੀਨਯੀ ਅਤ ਉ ਦੀ ਾਂਬ-ੰਬਾਰ 

  

 ਵਠ ਵਰਖ ਫਵ-ੁਵਲਕਰੀ ਰਲ਼ਨਾਂ ਦ ਵੀ ਉੱਤਯ ਦੀ ਚਣ ਕਯ : 
1. ਜ਼ਭੀਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਤਏਾਨ ਦੀ ਬ ਤੋਂ ਲੱਧ ੂੁੰ ਜੀ ਤਏ ਚੀਜ਼ ਤਲੱਚ ਰੱੀ ਵੁੁੰ ਦੀ ਵ ? 

 (ੳ) ਫੀਜ   (ਅ) ਐਾਦ   (ੲ) ਐਤੀ ਭਲ਼ੀਨਯੀ  () ਏੀਟਨਾਲ਼ਏ ਜ਼ਤਵਯਾਂ 
2. ਾਡੀ ਐਤੀ ਭਲ਼ੀਨਯੀ ਦਾ ਭੁਐੀ ਤਏ ਨੂੁੰ  ਭੁੰ ਤਨਆ ਜਾਂਦਾ ਵ ? 

 (ੳ) ਟਯਏਟਯ  (ਅ) ਯਟਾਲਟਯ  (ੲ) ਥਯਲ਼ਯ  () ੀਡ ਡਤਯੱਰ  

3. ਟਯਏਟਯ ਤੋਂ ਤਏੁੰ ਨੇ ੁੰਟ ਏੁੰ ਭ ਰਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਲਯਵਾਰ ਏਯਲਾ ਰਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ ? 

 (ੳ) 1000 ੁੰਟ  (ਅ) 2000 ੁੰਟ  (ੲ) 3000 ੁੰਟ  () 4000 ੁੰਟ  
4. ਟਯਏਟਯ ਨੂੁੰ  ਰੁੰ ਫਾ ਭਾਂ ਐੜਹਾ ਏਯਨ ਰਈ ਵਭਲ਼ਾ ਤਏਵੜ ਤਅਯ ਤਲੱਚ ਐੜਹਾ ਏਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ ? 

 (ੳ) ਤਵਰ ਤਅਯ  (ਅ) ਦੂਜ ਤਅਯ  (ੲ) ਤੀਜ ਤਅਯ  () ਤਨਊਟਯਰ ਤਅਯ  

5. ਐਤੀ ਭਲ਼ੀਨਾਂ ਭੁੱ ਢਰ ਤਯ ਤ ਤਏੁੰ ਨੇ ਰਏਾਯ ਦੀਆ ਂਵੁੁੰ ਦੀਆ ਂਵਨ ? 

 (ੳ) ਇੱਏ   (ਅ) ਦ   (ੲ) ਤਤੁੰ ਨ   () ਚਾਯ 
 

ਉੱਤਯ : 1. (ੲ)  2. (ੳ)  3. ()  4. ()  5. (ੲ) 

  

 ਫਯਕਟ ਵਲੱਚ ਵਦੱਤ ਗ ਲ਼ਫਦਾਂ ਵਲੱਚੋਂ ਵੀ ਲ਼ਫਦ ਚੁਣ ਕ ਖ਼ਾਰੀ ਥਾਂ ਬਯ :  

6. ਟਯਏਟਯ ਨੂੁੰ  ਵਭਲ਼ਾ ………… ਤਅਯ ਤਲੱਚ ਐੜਹਾ ਏਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ ।    (ਚਥ / ਤਨਊਟਯਰ) 

7. ਚੁੰੀ ੁੰ ਬਾਰ ਨਾ ਐਤੀ ਭਲ਼ੀਨਯੀ ਦੀ ਉਭਯ ...................... ਵ ।     (ਲਧਦੀ / ੱਟਦੀ) 

8. ਟਯਏਟਯ ਦ ਫਟਯੀ ਟਯਭੀਨਰ ਨੂੁੰ  ਾ ਏਯਏ ......................... ਜਰੀ ਦਾ ਰ ਏਯ ।  (ਟਯਰੀਅਭ / ਪਯੂਟ) 

9. ਤਫਜਾਈ ਭਲ਼ੀਨਾਂ ਤਲੱਚੋਂ ਫੀਜ/ਐਾਦ ਏੱਢ ਏ ਅਤ ਾ ਏਯਏ ...................... ਦਾ ਰ ਏਯ । (ੁਯਾਣ ਤਰ / ਾਣੀ) 

10. ਭਲ਼ੀਨਾਂ ਨੂੁੰ  ............ .... ਤੋਂ ਫਚਾਉਣ ਰਈ ਯੀ ਜਾਂ ੁਯਾਣ ਤਰ ਦਾ ਰ ਏਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ । (ਤਉਂਏ / ਜੁੰਾਰ) 

 
ਉੱਤਯ : 6. ਵਨਊਟਯਰ 7. ਲਧਦੀ  8. ਟਯਰੀਅਭ 9. ੁਯਾਣ ਤਰ 10. ਜੰਗਾਰ 

 

 ਵੀ ਜਾਂ ਗ਼ਰਤ ਕਥਨਾਂ ਦੀ ਚਣ ਕਯ : 

11. ਏੁੰਫਾਈਨ ਵਾਯਲਟਯ ਅਤ ਝਨੇ ਦਾ ਟਯਾਂਰਾਂਟਯ ਲ-ਚਾਰਤ ਭਲ਼ੀਨਾਂ ਵਨ ।  

12. ਟਯਏਟਯ ਦੀ ਫਟਯੀ ਨੂੁੰ  ਭੇਂ-ਭੇਂ ਤ ਚਾਯਜ ਏਯਦ ਯਤਵਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ ।     

13. ਟਯਏਟਯ ਦ ਅਯ ਏਰੀਨਯ ਨੂੁੰ  ਾ ਨਵੀਂ ਏਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ ।    

14. ਚੂਵ ਏੁੰਫਾਈਨ ਵਾਯਲਟਯ ਦ ਇਰਏਟਰੀਏਰ ਤਟਭ ਅਤ ਾਈਾਂ ਨੂੁੰ  ਨੁਏਾਨ ਵੁੁੰਚਾ ਏਦ ਵਨ । 

15. ਯਅ ੁੰ ਨੂੁੰ  ਲਯਤਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਖ਼ਾਰੀ ਏਯਏ ਚਰਾਉਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ ।    

 

ਉੱਤਯ : 11. ()  12. ()  13. ()  14. ()  15. () 
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 ਵਠ ਵਰਖ ਰਲ਼ਨਾਂ ਦ ਉੱਤਯ 1-2 ਲਾਕਾਂ ਵਲੱਚ ਵਦਓ : 

16. ਭੁੱ ਢਰ ਤਯ ਤ ਖਤੀ ਭਲ਼ੀਨਾਂ ਦ ਵਤੰਨ ਰਕਾਯ ਵਰਖ । 
ਉੱਤਯ :  (ੳ) ਚਰਾਉਣ ਲਾਰੀਆ ਂਭਲ਼ੀਨਾਂ (ਅ) ਐਤੀ ੁੰ ਦ   (ੲ) ਲ-ਚਾਰਤ ਭਲ਼ੀਨਾਂ 

17. ਕੰਫਾਈਨ ਵਾਯਲਟਯ ਨੰੂ ਜੰਗਾਰ ਤੋਂ ਫਚਾਉਣ ਦ ਕਈ ਦ ਉਾਅ ਵਰਖ । 

ਉੱਤਯ : (ੳ) ਭਲ਼ੀਨ ਨੂੁੰ  ਤਏ ਲ਼ੈੱਡ ਵਠ ਐੜਹਾ ਏਯ ।  (ਅ) ਤਜ ਜਹਾ ਤੋਂ ਯੁੰ ਰੱਥਾ ਵ, ਉੱਥ ਯੁੰ ਏਯ ਤਦਉ । 

18. ਜ ਟਯਕਟਯ ਨੰੂ ਰੰਫ ਭੇਂ ਤੱਕ ਖੜਹਾ ਯੱਖਣਾ ਵ ਤਾਂ ਟਾਇਯਾਂ ਦੀ ੰਬਾਰ ਰਈ ਕੀ ਕਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ । 

ਉੱਤਯ : (ੳ) ਟਯਏਟਯ ਨੂੁੰ  ਰੱਏੜ ਦ ੁਟਤਏਆ ਂਉੱਯ ਚੁੱ ਏ ਤਦ ਤਾਂ ਤਏ ਟਾਇਯਾਂ ਉੱਯ ਦਫਾਅ ਨਾ ਯਵ ।   

 (ਅ) ਟਾਇਯਾਂ ਤਲੱਚ ਵਲਾ ਲੀ ੱਟ ਏਯ ਦਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ । 

19. ਟਯਕਟਯ ਨਾ ਚੱਰਣ ਲਾਰੀਆਂ ਕਈ ਵਤੰਨ ਭਲ਼ੀਨਾਂ ਦ ਨਾਂ ਵਰਖ । 

ਉੱਤਯ : ਏਰਟੀਲਟਯ, ਤਲੀਆ,ਂ ਫੀਜ ਅਤ ਐਾਦ ਡਤਯੱਰ, ਵੀ ੀਡਯ ਆਤਦ ਐਤੀ ਭਲ਼ੀਨਾਂ ਟਯਏਟਯ ਨਾ ਚੱਰਦੀਆ ਂਵਨ । 

20. ਟਯਕਟਯ ਨੰੂ ਟਯ ਕਯਨ ਭੇਂ ਵਧਆਨ ਯੱਖਣ ਮਗ ਕਈ ਵਤੰਨ ਗੱਰਾਂ ਵਰਖ । 

ਉੱਤਯ : (ੳ) ਟਯਏਟਯ ਨੂੁੰ  ਵਭਲ਼ਾ ਤਨਊਟਯਰ ਤਅਯ ਤਲੱਚ ਐੜਹਾ ਏਯ । (ਅ) ਟਯਏਟਯ ਦੀ ਤਲੱਚ ਨੂੁੰ  ਫੁੰਦ ਏਯ । 

 (ੲ) ਟਯਏਟਯ ਦੀ ਾਯਤਏੁੰ  ਫਯਏ ਰਾ । 

21. ਵਕ ਵਤੰਨ ਭਲ਼ੀਨਾਂ ਦ ਨਾਂ ਵਰਖ ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਲੱਚ ਲ਼ਕਤੀ ਯਤ ਭਲ਼ੀਨ ਦਾ ਵੀ ਵਵੱਾ ਵੁੰ ਦਾ ਵ ।  
ਉੱਤਯ : (ੳ) ਟਯਏਟਯ  (ਅ) ਇੁੰਜਣ   (ੲ) ਭਟਯ 
22. ਟਯਕਟਯ ਦੀ ੰਬਾਰ ਰਈ ਵਕੰਨੇ ਘੰਟ ਫਾਅਦ ਯਵਲ ਕਯਨੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ ? 

ਉੱਤਯ : ਟਯਏਟਯ ਦੀ ੁੰ ਬਾਰ ਰਈ 10 ੁੰਟ, 50 ੁੰਟ, 125 ੁੰਟ, 250 ੁੰਟ, 500 ੁੰਟ ਅਤ 1000 ੁੰਟ ਫਾਅਦ ਯਤਲ ਏਯਨੀ 

ਚਾਵੀਦੀ ਵ । 
 

 ਵਠ ਵਰਖ ਰਲ਼ਨਾਂ ਦ ਉੱਤਯ 3-4 ਲਾਕਾਂ ਵਲੱਚ ਵਦਓ : 

23. ਖਤੀ ਭਲ਼ੀਨਯੀ ਦੀ ਾਂਬ-ੰਬਾਰ ਦ ਕਈ ਚਾਯ ਰਾਬ ਵਰਖ । 

ਉੱਤਯ :  (ੳ) ਇ ਨਾ ਭਲ਼ੀਨਯੀ ਦੀ ਉਭਯ ਲਧਦੀ ਵ ।   

  (ਅ) ਵੀ ਾਂਬ-ੁੰ ਬਾਰ ਨਾ ਖ਼ਯਚ ਤਲੱਚ ਏਭੀ ਆਉਂਦੀ ਵ । 

  (ੲ) ਭਲ਼ੀਨ ਦੀ ਏਾਯਜ-ਏੁਲ਼ਰਤਾ ਤਲੱਚ ਲਾਧਾ ਵੁੁੰ ਦਾ ਵ ।  

  () ਭਲ਼ੀਨਯੀ ਨੂੁੰ  ਲਯਤਣ ਭੇਂ ਏਈ ਤਦੱਏਤ ਨਵੀਂ ਆਉਂਦੀ । 

24. ਕੰਫਾਈਨ ਵਾਯਲਟਯ ਦੀ ਵੀ ਾਂਬ-ੰਬਾਰ ਰਈ ਵਧਆਨ ਯੱਖਣ ਮਗ ਕਈ ਚਾਯ ਗੱਰਾਂ ਵਰਖ । 

ਉੱਤਯ :  (ੳ) ਏੁੰਫਾਈਨ ਵਾਯਲਟਯ ਨੂੁੰ  ਚੁੰੀ ਤਯਹਾਂ ਧ ਏ, ਾ ਏਯਏ ਲ਼ੈੱਡ ਵਠ ਐੜਹਾ ਏਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ । 

  (ਅ) ਭਲ਼ੀਨ ਦੀ ਭੁਯੁੰ ਭਤ ੀਜ਼ਨ ਖ਼ਤਭ ਵਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਟਯ ਏਯਨ ਤੋਂ ਤਵਰਾਂ ਏਯ ਦਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ । 

  (ੲ) ਭਲ਼ੀਨ ਦੀਆ ਂਚਨਾਂ ਨੂੁੰ  ਚੁੰੀ ਤਯਹਾਂ ਡੀਜ਼ਰ ਨਾ ਾ ਏਯਏ ਯੀ ਏਯ ਦਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ । 

  () ਯੜ ਐਾਣ ਲਾਰ ਤਵੱਤਆ ਂਨੂੁੰ  ਤਰ ਦਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ । 

  (ਵ) ਯੀ ਲਾਰ ਨੱਤਏਆ ਂਨੂੁੰ  ਾ ਏਯਏ ਨਲੀਂ ਯੀ ਬਯ ਦਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ । 
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ਾਠ - 10 

ਪਰਾਂ ਅਤ ਫਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਾਂਬ-ੰਬਾਰ 

  

 ਵਠ ਵਰਖ ਫਵ-ੁਵਲਕਰੀ ਰਲ਼ਨਾਂ ਦ ਵੀ ਉੱਤਯ ਦੀ ਚਣ ਕਯ : 
1. ਪਰਾਂ ਅਤ ਫਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਯਜਾਫੁੰ ਦੀ ਤਏ ਅਧਾਯ 'ਤ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ ? 

 (ੳ) ਅਏਾਯ   (ਅ) ਬਾਯ   (ੲ) ਯੁੰ   () ਇਵ ਾਯ  

2. ਬਾਯਤੀ ਭਡੀਏਰ ਐਜ ੁੰ ਥਾ ਅਨੁਾਯ ਰਤੀ ਜੀਅ ਵਯ ਯਜ਼ ਤਏੁੰ ਨੇ ਪਰਾਂ ਦੀ ਰੜ ਵ ? 

 (ੳ) 80 ਰਾਭ  (ਅ) 60 ਰਾਭ  (ੲ) 40 ਰਾਭ  () 20 ਰਾਭ 

3. ਪਰ ਅਤ ਫਜ਼ੀਆ ਂਦੀ ਤਨੈੱਯਤਾ ਤਏ ਮੁੰਤਯ ਨਾ ਭਾੀ ਜਾਂਦੀ ਵ ? 

 (ੳ) ਫਯਭੀਟਯ  (ਅ) ਨੀਟਯਭੀਟਯ  (ੲ) ਥਯਭਾਭੀਟਯ  () ਰਏਟਭੀਟਯ  

4. ਪਰਾਂ ਦੀ ਤਏੁੰ ਨੇ ਰਤੀਲ਼ਤ ਦਾਲਾਯ ਭੁੰ ਡੀਆ ਂਤਲੱਚ ਵੁੁੰਚਣ ਤੋਂ ਤਵਰਾਂ ਵੀ ਖ਼ਯਾਫ ਵ ਜਾਂਦੀ ਵ ? 

 (ੳ) 5-10%  (ਅ) 10-15%  (ੲ) 15-20%  () 25-30%  

5. ਤਆਜ਼ ਨੂੁੰ  ਲ਼ੀਤ ਬੁੰ ਡਾਯ ਏਯਨ ਰਈ ਤਏੁੰ ਨੀ ਨਭੀ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ਵੁੁੰ ਦੀ ਵ ?  

 (ੳ) 65-70%  (ਅ) 80-85%  (ੲ) 90-95%  () 95-100% 

 

ਉੱਤਯ : 1. ()  2. (ੳ)  3. (ਅ)  4. ()  5. (ੳ) 

  

 ਫਯਕਟ ਵਲੱਚ ਵਦੱਤ ਗ ਲ਼ਫਦਾਂ ਵਲੱਚੋਂ ਵੀ ਲ਼ਫਦ ਚੁਣ ਕ ਖ਼ਾਰੀ ਥਾਂ ਬਯ :  

6. ਏਰਲ਼ੀਅਭ ਏਾਯਫਾਈਡ ਪਰ ਏਾਉਣ ਰਈ ਲਯਤਤਆ ਜਾਣ ਲਾਰਾ .................. ਯਾਇਣ ਵ । (ਵਾਨੀਏਾਯਏ / ਰਾਬਦਾਇਏ) 

7. ਤਜਉਂ-ਤਜਉਂ ਪਰ ੱਏਦਾ ਵ ਉ ਦੀ ਤਨੈੱਯਤਾ .................... ਜਾਂਦੀ ਵ ।    (ਲਧਦੀ / ੱਟਦੀ) 

8. ਤਏਨੂੁੰ  ਨੂੁੰ  ਲ਼ੀਤ ਬੁੰ ਡਾਯ ਏਯਏ .................. ਭਵੀਨੇ ਤੱਏ ਾਂਬ ਏ ਯੱਤਐਆ ਜਾ ਏਦਾ ਵ ।  (ਦ / ਦ) 

9. ਤਯੁੰਏ ਤਰਭ ਦੀ ਲਯਤੋਂ .................. ਪਰ ਅਤ ਫਜ਼ੀਆ ਂਨੂੁੰ  ਏ ਏਯਨ ਰਈ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ । (ਤ / ਭਤਵੁੰ) 

10. ਪਰਾਂ ਤਲੱਚ ...................... ਦਾ ਤਾ ਰਾਉਣ ਰਈ ਯੀਪਯਏਟਭੀਟਯ ਲਯਤਤਆ ਜਾਂਦਾ ਵ ।  (ਤਭਠਾ / ਾਣੀ) 
 

ਉੱਤਯ : 6. ਵਾਨੀਕਾਯਕ 7. ਘੱਟਦੀ  8. ਦ  9. ਭਵਵੰਗ  10. ਵਭਠਾ 

 

 ਵੀ ਜਾਂ ਗ਼ਰਤ ਕਥਨਾਂ ਦੀ ਚਣ ਕਯ : 

11. ਬਾਯਤ ਤਲੱਚ ਰਤੀ ਤਲਅਏਤੀ 30 ਰਾਭ ਪਰ ਵੀ ਤਵੱ ਆਉਂਦ ਵਨ । 

12. ਪਰਾਂ ਦੀ ਤਨੈੱਯਤਾ ਭਾਣ ਰਈ ਨੀਟਯਭੀਟਯ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ ।     

13. ਤੜਨ ਭੇਂ ਪਰ ਨੂੁੰ  ਤਐੱਚ ਏ ਤੜਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ ।    

14. ਆਰ ੂਅਤ ਤਆਜ਼ ਨੂੁੰ  ਨੇੜ ਦੀ ਭੁੰ ਡੀ ਤਲੱਚ ਬਜਣ ਰਈ ਫਯੀਆ ਂਲਯਤੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆ ਂਵਨ । 

15. ਬਾਯਤ ਯਏਾਯ ਲੱਰੋਂ ਏਰਲ਼ੀਅਭ ਏਾਯਫਾਈਡ ਨਾ ਏਾ ਵ ਪਰਾਂ ਨੂੁੰ  ਲਚਣ ਤ ਾਫੁੰ ਦੀ ਰਾਈ ਈ ਵ ।  

 

ਉੱਤਯ : 11. ()  12. ()  13. ()  14. ()  15. () 
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 ਵਠ ਵਰਖ ਰਲ਼ਨਾਂ ਦ ਉੱਤਯ 1-2 ਲਾਕਾਂ ਵਲੱਚ ਵਦਓ : 

16. ਅੰਫ ਦ ਵਤਆਯ ਪਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਨਲ਼ਾਨੀਆਂ ਵਰਖ । 
ਉੱਤਯ :  (ੳ) ਅੁੰਫ ਦ ਪਰ ਦੀ ਚੁੁੰ ਝ ਦਾ ਫਣਨਾ  (ਅ) ਪਰ ਦੀ ਡੁੰਡੀ ਰਾ ਾਤਆ ਂਦਾ ਉੱਬਯਨਾ 

17. ਵਕ ਵਤੰਨ ਪਰਾਂ ਦ ਨਾਂ ਵਰਖ ਵਜਨਹ ਾਂ ਉੱਯ ਭਭ ਚੜਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਵ । 
ਉੱਤਯ : (ੳ) ਤਏਨੂੁੰ     (ਅ) ਫ    (ੲ) ਨਾਲ਼ਾਤੀ  

18. ਪਰਾਂ ਅਤ ਫਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਯਜਾਫੰਦੀ ਵਕ ਅਧਾਯ ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ ? 

ਉੱਤਯ : ਪਰਾਂ ਅਤ ਫਜ਼ੀਆ ਂਦੀ ਦਯਜਾਫੁੰ ਦੀ ਆਏਾਯ, ਬਾਯ ਅਤ ਯੁੰ ਦ ਅਨੁਾਯ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ । 
19. ਬਾਯਤ ਯਕਾਯ ਲੱਰੋਂ  ਪਰ ਅਤ ਫਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤ ਚੜਹਾਉਣ ਲਾਰ  ਵਕਵੜ ਵਤੰਨ ਤਯਹਾਂ ਦ ਭਭ ਭੰਜ਼ੂਯਲ਼ੁਦਾ ਵਨ ? 

ਉੱਤਯ : (ੳ) ਲ਼ਰਾਏ ਭਭ   (ਅ) ਏਾਯਨ ਫਾ ਭਭ   (ੲ) ਭਧੂ ਭੱਐੀਆ ਂਦ ਛੱਤ ਤੋਂ ਏੱਤਢਆ ਭਭ 

20. ਵਯੰਕ/ਕਵਰੰਗ ਵਰਭ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਵਕਵੜ ਭਵਵੰਗ ਪਰ ਅਤ ਫਜ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਕ ਕਯਨ ਰਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ ? 

ਉੱਤਯ : ਤਏਨੂੁੰ , ਟਭਾਟਯ, ਤਲ਼ਭਰਾ ਤਭਯਚ ਅਤ ਫੀਜ ਯਤਵਤ ਐੀਯ ਆਤਦ ਨੂੁੰ  ਏ ਏਯਨ ਰਈ ਤਯੁੰਏ/ਏਤਰੁੰ  ਤਪਰਭ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏੀਤੀ 

ਜਾਂਦੀ ਵ । 
21. ਟਭਾਟਯ ਨੰੂ ਤੜਨ ਰਈ ਵਕਵੜ ਭਾਦੰਡ ਲਯਤ ਜਾਂਦ ਵਨ ?  

ਉੱਤਯ : ਨੇੜਰੀ ਭੁੰ ਡੀ ਰਈ ੱਏ ਰਾਰ ਯੁੰ ਦ ਟਭਾਟਯ ਅਤ ਦੂਯ-ਦੁਯਾਡ ਦੀ ਭੁੰ ਡੀ ਰਈ ਜਦੋਂ ਟਭਾਟਯਾਂ ਦਾ ਯੁੰ ਵਯ ਤੋਂ ੀਰਾ ਵਣਾ ਲ਼ੁਯੂ 

ਵਲ ਤਾਂ ਟਭਾਟਯਾਂ ਨੂੁੰ  ਤੜ ਰਣਾ ਚਾਵੀਦੀ ਵ । 
22. ਰਾਵਟਕ ਦ ਕਯਟ ਵਕਲੇਂ ਉਮਗੀ ਵਨ ? 

ਉੱਤਯ : ਤਏਨੂੁੰ , ਟਭਾਟਯ ਅਤ ਅੁੰ ੂਯ ਆਤਦ ਨੂੁੰ  ਐਤ ਤੋਂ ਏ ਯ ਅਤ ਏ ਯ ਤੋਂ ਰਾਰੀ ਭੁੰ ਡੀ ਤੱਏ ਤਰਜਾਣ ਅਤ ਲ਼ੀਤ ਬੁੰ ਡਾਯਨ ਰਈ 

ਰਾਤਟਏ ਦ ਏਯਟ ਫਵੁਤ ਉਮੀ ਵਨ । 
 

 ਵਠ ਵਰਖ ਰਲ਼ਨਾਂ ਦ ਉੱਤਯ 3-4 ਲਾਕਾਂ ਵਲੱਚ ਵਦਓ : 

23. ਪਰ ਅਤ ਫਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤੁੜਾਈ ਭੇਂ ਵਧਆਨ ਯੱਖਣ ਮਗ ਕਈ ਚਾਯ ਗੱਰਾਂ ਵਰਖ । 

ਉੱਤਯ :  (ੳ) ਤੁੜਾਈ ਰਈ ਤਤੱਐ ਚਾਏ,ੂ ਏੈਂਚੀ, ਏਤਰੱਯ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯਨੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ ।   

  (ਅ) ਤੁੜਾਈ ਭੇਂ ਪਰ ਨੂੁੰ  ਏਦ ਲੀ ਤਐੱਚ ਏ ਨਵੀਂ ਤੜਨਾ ਚਾਵੀਦਾ । ਇ ਨਾ ਪਰ ਉੱਤ ਡੁੰਡੀ ਲਾਰੀ ਥਾਂ 'ਤ ਜ਼ਖ਼ਭ  

 ਵ ਜਾਂਦ ਵਨ ਜ ਤਏ ਏਈ ਤਫਭਾਯੀਆ ਂਨੂੁੰ  ਜਨਭ ਤਦੁੰ ਦ ਵਨ । 

  (ੲ) ਪਰ ਨੂੁੰ  ਤੜਨ ਰਈ ਏੱੜ ਦੀ ਝਰੀ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯਨੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ । 

  () ਉੱਚ ਰੱ ਪਰਾਂ ਨੂੁੰ  ਤੜਨ ਰਈ ਤਤੁੰ ਨ ਯੀ ੜੀ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯ । 

  (ਵ) ਪਰ ਤੜਨ ਲਾਰ ਭਜ਼ਦੂਯਾਂ ਨੂੁੰ  ਤੁੜਾਈ ਦ ਵੀ ਭਾਦੁੰ ਡਾਂ ਫਾਯ ਜਾਣਏਾਯੀ ਜ਼ਯੂਯ ਦਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ । 

24. ਪਰ ਅਤ ਫਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਢਆ-ਢੁਆਈ ਦਯਾਨ ਵਧਆਨ ਯੱਖਣ ਮਗ ਕਈ ਚਾਯ ਗੱਰਾਂ ਵਰਖ । 

ਉੱਤਯ :  (ੳ) ਪਰ ਅਤ ਫਜ਼ੀਆ ਂਨੂੁੰ  ਢਣ ਲਾਰੀਆ ਂੱਡੀਆ ਂਦ ਯਲ਼ ਉੱਯ ਯਾਰੀ ਜਾਂ ਾਵ-ਪੂ ਦੀ ਭਟੀ ਤਤਵ ਤਲਛਾਉ । 

  (ਅ) ਨਾਜ਼ਏੁ ਉਜ ਦ ਉੱਯ ਤਜ਼ਆਦਾ ਬਾਯ ਲਾਰੀ ਉਜ ਨਾ ਯੱਐ । 

  (ੲ) ਉਜ ਉੱਯ ਏਦ ਲੀ ਐੜਹ ਨਾ ਵਲ । ਇ ਤਯਹਾਂ ਉਜ ਤਪੱ ਜਾਣ ਏਾਯਨ ਨੁਏਾਨ ਵ ਜਾਲਾ । 

  () ਪਰ ਅਤ ਫਜ਼ੀਆ ਂਨੂੁੰ  ਵੀ ਤਯੀਏ ਨਾ ਏ ਏਯਏ ਵੀ ਢਆ-ਢੁਆਈ ਏਯਨੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ । 
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ਾਠ - 11 

ਪਰਾਂ ਅਤ ਫਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਦਾਯਥ ਫਣਾਉਣਾ 
  

 ਵਠ ਵਰਖ ਫਵ-ੁਵਲਕਰੀ ਰਲ਼ਨਾਂ ਦ ਵੀ ਉੱਤਯ ਦੀ ਚਣ ਕਯ : 

1. ਬਾਯਤ ਪਰ ਅਤ ਫਜ਼ੀਆ ਂਦੀ ਦਾਲਾਯ ਰਈ ਦੁਨੀਆ ਤਲੱਚ ਤਏੁੰ ਨਲੇਂ ਨੁੰ ਫਯ ਤ ਵ । 
 (ੳ) ਤਵਰ   (ਅ) ਦੂਜ   (ੲ) ਤੀਜ   () ਚਥ 

2. ਭੁਯੱਫਾ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਤਏ ਤਏਭ ਦ ਰ ਲਧੀਆ ਯਤਵੁੰਦ ਵਨ । 
 (ੳ) ਏੁੰਚਨ   (ਅ) ਤਏਰਲ਼ਨਾ   (ੲ) ਫਨਾਯੀ  () ਇਨਹ ਾਂ ਤਲੱਚੋਂ ਏਈ ਨਵੀਂ 
3. ੁੰਜਾਫ ਤਲੱਚ ਬ ਤੋਂ ਲੱਧ ਦਾਲਾਯ ਲਾਰੀ ਫਜ਼ੀ ਤਏਵੜੀ ਵ ? 

 (ੳ) ਆਰ ੂ   (ਅ) ਪੁੱ ਰ ਬੀ  (ੲ) ਭਟਯ   () ਫਯਏਰੀ  
4. ਤਨੁੰ ਫ ੂਦ ਅਚਾਯ ਤਲੱਚ ਤਏੁੰ ਨੇ ਰਤੀਲ਼ਤ ਰੂਣ ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵ ? 
 (ੳ) 10%   (ਅ) 15%   (ੲ) 20%   () 30%  

5. ਅੁੰਫ ਦਾ ਅਚਾਯ ਾਉਣ ਰਈ ਤਏ ਤਏਭ ਦ ਅੁੰਫ ਚਾਵੀਦ ਵਨ ? 
 (ੳ) ਏੱਚ   (ਅ) ਖ਼ਤ   (ੲ) ਐੱਟ   () ਇਵ ਾਯ 
 

ਉੱਤਯ : 1. (ਅ)  2. (ੲ)  3. (ੳ)  4. (ੲ)  5. () 

 

 ਫਯਕਟ ਵਲੱਚ ਵਦੱਤ ਗ ਲ਼ਫਦਾਂ ਵਲੱਚੋਂ ਵੀ ਲ਼ਫਦ ਚੁਣ ਕ ਖ਼ਾਰੀ ਥਾਂ ਬਯ :  

6. ੁੰਜਾਫ ਤਲੱਚ ਬ ਤੋਂ ਲੱਧ ਉਾਇਆ ਜਾਣ ਲਾਰਾ ਰ ……………….. ਵ ।   (ਫ / ਤਏੁੰ ਨੂ) 

7. ਰਯ ਡਯਾਇਅਯ ਨੂੁੰ  ...................... ਤਲੱਚ ਯੱਤਐਆ ਜਾਂਦਾ ਵ ।     (ਧੱੁ / ਛਾਂ) 

8. ਅੁੰਫ ਦਾ ਲ਼ਯਫਤ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ੂਯ ............................. ੱੁਦਦਾਯ ਅੁੰਫ ਚਾਵੀਦ ਵਨ ।  (ਏੱਚ / ੱਏ) 

9. ਪਰਾਂ ਅਤ ਫਜ਼ੀਆ ਂਦਾ ਤਯ ................. ਵੀ ਦਾਯਥ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਰ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵ । (2% / 20%) 

10. ਪਰਾਂ ਅਤ ਫਜ਼ੀਆ ਂਨੂੁੰ  ਰਯ ......................... ਨਾ ੁਏਾਇਆ ਜਾ ਏਦਾ ਵ ।   (ਏੁੱ ਏਯ / ਡਯਾਇਅਯ) 
 

ਉੱਤਯ : 6. ਵਕੰਨੂ  7. ਧੁੱ   8. ੱਕ  9. 2%  10.      ਡਯਾਇਅਯ 
 

 ਵੀ ਜਾਂ ਗ਼ਰਤ ਕਥਨਾਂ ਦੀ ਚਣ ਕਯ : 

11. ੁੰਜਾਫ ਤਲੱਚ ਬ ਤੋਂ ਲੱਧ ਉਾਈ ਜਾਣ ਲਾਰੀ ਫਜ਼ੀ ਫਯਏਰੀ ਵ । 

12. ਤਨੁੰ ਫ ੂਅਤ ਅੁੰਫ ਦਾ ਅਚਾਯ 2-3 ਵਤਤਆ ਂਤਲੱਚ ਤਤਆਯ ਵ ਜਾਂਦਾ ਵ ।    

13. ਏਟਾਈ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਪਰਾਂ ਅਤ ਫਜ਼ੀਆ ਂਤਲੱਚ ਵਣ ਲਾਰ ਨੁਏਾਨ ਨੂੁੰ  ਯਏਣ ਰਈ ਪੂਡ ਰਤੁੰ  ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ ।  

14. ਅੁੰਫ ਦਾ ਲ਼ਯਫਤ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਐੁੰਡ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਨਵੀਂ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ । 

15. ੁੰਜਾਫ ਤਲੱਚ ਬ ਤੋਂ ਲੱਧ ਦਾਲਾਯ ਲਾਰਾ ਪਰ ਫ ਵ ।  

 

ਉੱਤਯ : 11. ()  12. ()  13. ()  14. ()  15. () 
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 ਵਠ ਵਰਖ ਰਲ਼ਨਾਂ ਦ ਉੱਤਯ 1-2 ਲਾਕਾਂ ਵਲੱਚ ਵਦਓ : 

16. ਪਰਾਂ ਅਤ ਫਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਯਾਫ ਵਣ ਕ ਦ ਕੀ-ਕੀ ਕਾਯਨ ਵਨ ? 

ਉੱਤਯ :  ਪਰ ਅਤ ਫਜ਼ੀਆ ਂਏਟਾਈ, ਟਯ, ਦਯਜਾਫੁੰ ਦੀ, ਤਏੁੰ  ਅਤ ਢਆ-ਢੁਆਈ ਏਯਨ ਲਰ ਖ਼ਯਾਫ ਵ ਜਾਂਦ ਵਨ । 
17. ਵਕਵੜੀਆਂ ਫਜ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ੁਕਾ ਕ ਯੱਵਖਆ ਜਾ ਕਦਾ ਵ ? 

ਉੱਤਯ : ਬੀ, ਲ਼ਰਭ, ਾਜਯ, ਆਰ,ੂ ਏਯਰਾ, ਭਥੀ ਅਤ ਾਰਏ ਆਤਦ ਫਜ਼ੀਆ ਂਨੂੁੰ  ੁਏਾ ਏ ਯੱਤਐਆ ਜਾ ਏਦਾ ਵ ।  

18. ਪਰ ਅਤ ਫਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਵੰਗ ਦਯਾਨ ਲਯਤ ਜਾਣ ਲਾਰ  ਵਕ ਦ ਰਜ਼ਯਲਵਟਲ ਦ ਨਾਂ ਵਰਖ । 
ਉੱਤਯ : (ੳ) ਡੀਅਭ ਫਨਜਟ  (ਅ) ਟਾਲ਼ੀਅਭ ਭਟਾਫਾਈਰਪਾਈਟ  
19. ਵਨੰਫ ੂਦਾ ਅਚਾਯ ਵਕਲੇਂ ਵਤਆਯ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵ ? 

ਉੱਤਯ : ਤਨੁੰ ਫੂਆ ਂਨੂੁੰ  ਧ ਏ, ੁਏਾ ਏ ਅਤ ਏੱਟ ਏ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 20% ਤਵੱਾ ਰੂਣ ਾ ਤਦ । ਇੱਏ ਤਏਰ ਤਨੁੰ ਫ ੂ ਤੱਛ 7 ਯਾਭ ਜ਼ੀਯਾ, 2 

ਯਾਭ ਰੌਂ  ਅਤ 20 ਯਾਭ ਅਜਲਾਇਣ ਾ । 2-3 ਵਤਤਆ ਂਤਲੱਚ ਧੱੁ ਯੱਐਣ ਨਾ ਅਚਾਯ ਤਤਆਯ ਵ ਜਾਂਦਾ ਵ । 
20. ਵਕ ਛ ਪਰ ਅਤ ਫਜ਼ੀਆਂ ਦ ਨਾਂ ਵਰਖ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਅਚਾਯ ਵਤਆਯ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ ਵ ? 

ਉੱਤਯ : ਤਨੁੰ ਫ,ੂ ਅੁੰਫ, , ਾਜਯ, ਵਯੀ ਤਭਯਚ, ਅਦਯਏ ਅਤ ਲ਼ਰਭ ਆਤਦ ਦਾ ਅਚਾਯ ਤਤਆਯ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ ਵ । 
21. ਪਰਾਂ ਅਤ ਫਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਕੰਗ ਦ ਕੀ ਤਯੀਕ ਵਨ ?  

ਉੱਤਯ : ਪਰਾਂ ਅਤ ਫਜ਼ੀਆ ਂਦੀ ਤਏੁੰ  ਰਈ ੱਤ ਦ ਡੱਫ, ਟਏਯੀਆ,ਂ ਟੀਆ ਂਅਤ ਫਯੀਆ ਂਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ । 
22. ਬਾਯਤ ਦੀ ਪਰਾਂ ਅਤ ਫਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਾਲਾਯ ਵਲੱਚ ਬ ਤੋਂ ਲੱਖਯੀ ਵਲਲ਼ਲ਼ਤਾ ਕੀ ਵ ? 
ਉੱਤਯ : ਬਾਯਤ ਦੀ ਪਰਾਂ ਅਤ ਫਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਾਲਾਯ ਤਲੱਚ ਬ ਤੋਂ ਲੱਐਯੀ ਤਲਲ਼ਲ਼ਤਾ  ਇਵ ਵ ਤਏ ਬਾਯਤ ਤਲੱਚ ਲੱਐ-ਲੱਐ ਤਯਹਾਂ ਦ 

ਭਭੀ ਵਾਰਾਤ ਵਣ ਏਾਯਨ ਅਨੇਏਾਂ ਤਯਹਾਂ ਦ ਪਰ ਅਤ ਫਜ਼ੀਆ ਂਦਾ ਏੀਤ ਜਾ ਏਦ ਵਨ । 
 

 ਵਠ ਵਰਖ ਰਲ਼ਨਾਂ ਦ ਉੱਤਯ 3-4 ਲਾਕਾਂ ਵਲੱਚ ਵਦਓ : 

23. ਗਾਜਯ ਦਾ ਅਚਾਯ ਵਕਲੇਂ ਵਤਆਯ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵ ? 

ਉੱਤਯ : ਾਜਯ ਦਾ ਅਚਾਯ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਇ ਨੂੁੰ  ਤਛੱਰ ਏ, ਧ ਏ ਅਤ ਟੁਏੜ ਏਯ ਏ ਧੱੁ ਤਲੱਚ ੁਏਾ । ਇੱਏ ਤਏਰ ਾਜਯਾਂ ਨੂੁੰ  

250 ਯਾਭ ਯਹੋਂ ਦ ਤਰ ਤਲੱਚ ਏਾ । ਤਪਯ ਇਨਹ ਾਂ ਤਲੱਚ 100 ਯਾਭ ਨਭਏ ਅਤ 20 ਯਾਭ ਰਾਰ ਤਭਯਚ ਾ ਦਲ । ਤਪਯ 

ਠੁੰ ਢਾ ਵਣ ਤ 100 ਯਾਭ ਯਾਈ ਦਾ ਫੀਜ ਏੁੱ ਟ ਏ ਇ ਤਲੱਚ ਤਭਰਾ ਤਦ । ਤਪਯ ਅਚਾਯ ਫਤਰਾਂ ਤਲੱਚ ਬਯ ਏ ਯੱਐ ਤਦ। 
24. ਪਰ ਅਤ ਫਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਦਾਯਥ ਫਣਾਉਣ ਦ ਕੀ-ਕੀ ਰਾਬ ਵਨ ? 

ਉੱਤਯ :  (ੳ) ਪਰ ਅਤ ਫਜ਼ੀਆ ਂਦੀ ਫਭਭੀ ਰਾਤੀ ਵੁੁੰ ਦੀ ਯਤਵੁੰਦੀ ਵ । 

  (ਅ) ਇਨਹ ਾਂ ਨੂੁੰ  ਰੁੰ ਫ ਭੇਂ ਤੱਏ ਟਯ ਏਯਏ ਯੱਤਐਆ ਜਾ ਏਦਾ ਵ । 

  (ੲ) ਪਰ ਅਤ ਫਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਦਾਯਥ ਫਣਾ ਏ ਲਚਣ ਨਾ ਲੱਧ ਰਾਬ ਵੁੁੰ ਦਾ ਵ । 

  () ਇ ਨਾ ਰਏਾਂ ਦਾ ਜੀਲਨ ੱਧਯ ਉੱਚਾ ਉੱਠਦਾ ਵ ਅਤ ਫਯੁਜ਼ਾਯੀ ੱਟਦੀ ਵ । 
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ਲ਼ਰਣੀ : ਅੱਠਲੀਂ 
ਖਤੀਫਾੜੀ 

ਭਾਂ  :  2½ ਘੰਟ         ਵਰਖਤੀ ਰੀਵਖਆ :  50 ਅੰਕ 

ਾਠਕਰਭ (ਵਰਖਤੀ) 
1.  ਬੂਭੀ ਅਤ ਬੂਭੀ ੁਧਾਯ : ਬੂਭੀ ਏੀ ਵ ? ਬੂਭੀ ਦ ਬਤਤਏ ਅਤ ਯਾਇਣਏ ੁਣ । ਯਤਰੀਆ,ਂ ਚੀਏਣੀਆ ਂਅਤ ਏੱਰਯੀਆ ਂ

ਜ਼ਭੀਨਾਂ ਦਾ ੁਧਾਯ ਏਯਨਾ । ਭ ਲਾਰੀਆ ਂਜ਼ਭੀਨਾਂ ਦੀਆ ਂਭੱਤਆਲਾਂ ਅਤ ਉਵਨਾਂ ਨੂੁੰ  ੁਧਾਯਨ ਦ ਢੁੰ । 

2.  ਨੀਯੀਆਂ ਵਤਆਯ ਕਯਨਾ : ਨੀਯੀ ਤਤਆਯ ਏਯਨ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ਅਤ  ਰਾਬ । ਫਜ਼ੀਆ ਂਅਤ ਪੁੱ ਰਾਂ ਦੀ ਨੀਯੀ ਤਤਆਯ 

ਏਯਨਾ । ਰਦਾਯ ਫੂਤਟਆ ਂਅਤ ਜੁੰਰਾਤ ਫੂਤਟਆ ਂਦੀ ਨਯਯੀ ਤਤਆਯ ਏਯਨਾ ।  
3.  ਜ਼ਭੀਨ ਦੀ ਭਾਇਲ਼ ਅਤ ਵਯਕਾਯਡ : ਜ਼ਭੀਨ ਦੀ ਤਭਣਤੀ ਅਤ ਤਯਏਾਯਡ ਫੁੰ ਧੀ ਜ਼ਯੂਯੀ ਦਤਾਲਜ਼ ਅਤ ਅਤਵਭ ਤਵਰੂ – 

ਜ਼ਯੀਫ, ਤਲ਼ਜਯਾ, ਤਨਲ਼ਾਨਦਵੀ, ਭੁਯੱਫਾਫੁੰ ਦੀ, ਲ਼ਲਾਯਾ, ਇੁੰਤਏਾਰ, ਜਭਹਾਂਫੁੰ ਦੀ, ਤਏੀਭ, ਤਯਦਾਲਯੀ, ਦਯੁਤੀ ਤਯਦਾਲਯੀ, 

ਠੇਏਾ, ਯਤਵਣ, ਐਯਾਫਾ ਆਤਦ ਫੁੰ ਧੀ ਜਾਣਏਾਯੀ । ਬੂਭੀ ਦ ਤਯਏਾਯਡ ਦਾ ਏੁੰ ਤਊਟਯੀਏਯਨ । ਜ਼ਭੀਨ ਦੀ ਭਾਇਲ਼ ਰਈ 

ਭਾਨੇ । 

4.  ੂਯਜੀ ਊਯਜਾ : ਯਲਾਇਤੀ ਅਤ ਯ-ਯਲਾਇਤੀ ਊਯਜਾ ਭ, ਭਵੱਤਤਾ । ੂਯਜੀ ਊਯਜਾ ਨਾਰ ਚੱਰਣ ਲਾਰ ਮੁੰਤਯ – ਰਯ 

ਡਯਾਇਯ, ਰਯ ਏੁੱ ਏਯ, ਰਯ ਲਾਟਯ ਵੀਟਯ, ਰਯ ਰਾਰਟਣ, ਰਯ ਵਭ ਰਾਈਤਟੁੰ  ਤਟਭ, ਰਯ ਟਯੀਟ ਰਾਈਟ, 

ਰਯ ਲਾਟਯ ੁੰ ਆਤਦ ਫੁੰ ਧੀ ਜਾਣਏਾਯੀ । 
5.  ਖੁੰ ਫਾਂ ਦੀ ਕਾਲ਼ਤ : ਐੁੁੰ ਫਾਂ ਦਾ ਐੁਯਾਏੀ ਭਵੱਤਲ, ਲੱਐ-ਲੱਐ ਤਏਭਾਂ ਦੀਆ ਂਐੁੁੰ ਫਾਂ ਉਾਉਣਾ, ਏੀਤੜਆ ਂਤੋਂ ਫਚਾ, ਤਏੁੰ  ਅਤ 

ਭੁੰ ਡੀਏਯਨ ਏਯਨਾ । 
6. ਭਧ ੂਭੱਖੀ ਾਰਣ :  ਭਧੂ ਭੱਐੀ ਾਰਣ ਦੀ ਭਵੱਤਤਾ, ਭਧੂ ਭੱਐੀ ਦੀ ਯੀਯਏ ਫਣਤਯ, ਤਏਭਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਜੀਲਨ ਚੱਏਯ, ਏਟੁੁੰ ਫ 

ਦੀ ਜੱਥਫੁੰ ਦੀ ਅਤ ਏੁੰ ਭਏਾਯ ਦੀ ਲੁੰ ਡ । ਭਭੀ ਰਫੁੰ ਧ, ਲ਼ਤਵਦ ਦਾ ਭੁੰ ਡੀਏਯਨ, ਯਏਾਯੀ ਲੱਰੋਂ ਤਦੱਤੀ ਜਾਣ ਲਾਰੀ ਤਲੱਤੀ 

ਵਾਇਤਾ ਅਤ ਤਐਰਾਈ ਫਾਯ ਜਾਣਏਾਯੀ । 
7.  ਫਵ-ੁਬਾਂਤੀ ਖਤੀ : ਫਵੁ-ਰੀ ਰਣਾਰੀ ਦੀ ਰੜ, ਭਵੱਤਲੂਯਣ ਰੀ ਚੱਏਯ, ੁੰਮੁਏਤ ਰੀ ਚੱਏਯ – ਐਤੀ ਵਾਇਏ ਧੁੰਦ 

ਅਣਾਉਣਾ । 

8.  ਜਵਲਕ ਖਤੀ : ਜਤਲਏ ਐਤੀ ਦੀ ਭਵੱਤਤਾ, ਰੜ ਅਤ ਜਤਲਏ ਐਤੀ ਅਧੀਨ ਯਏਫਾ । ਜਤਲਏ ਤਭਆਯ, ਜਤਲਏ ਰ ਉਤਾਦਨ 

ਦ ਤਯੀਏ, ਜਤਲਏ ਤਦੀਏੀਏਯਨ ਅਤ ਜਤਲਏ ਐਤੀ ਦਾ ਬਤਲੱਐ । 

9.  ਖਤੀ ਭਲ਼ੀਨਯੀ ਅਤ ਉ ਦੀ ਾਂਬ-ੰਬਾਰ : ਐਤੀ ਭਲ਼ੀਨਯੀ ਦੀ ੁੰ ਬਾਰ ਦੀ ਭਵੱਤਤਾ । ਟਯਏਟਯ, ਏੁੰਫਾਈਨ ਵਾਯਲਟਯ, 

ਏਰਟੀਲਟਯ, ਤਲੀਆ,ਂ ੀਡ ਡਤਯੱਰ ਆਤਦ ਦੀ ਾਂਬ-ੁੰ ਬਾਰ ਏਯਨ ਦ ਤਯੀਏ । 
10.  ਰਾਂ ਅਤ ਫਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਾਂਬ-ੰਬਾਰ : ਰਾਂ ਅਤ ਫਜ਼ੀਆ ਂਨੂੁੰ  ੁੰ ਬਾਰਣ ਦੀ ਰੜ, ਾਂਬ-ੁੰ ਬਾਰ ਦ ਲੱਐ-ਲੱਐ ਨੁਏਤ – ਰ 

ਅਤ ਫਜ਼ੀਆ ਂਦੀ ਤੁੜਾਈ, ਡੱਫਾਫੁੰ ਦੀ, ਟਯ ਏਯਨਾ ਅਤ ਢਆ-ਢੁਆਈ । ਰ ਏਾਉਣ ਦ ੁਯੱਤਐਅਤ ਤਯੀਏ । 

11.  ਰ ਅਤ ਫਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਅਚਾਯ, ਭੁਯੱਫ ਅਤ ਲ਼ਯਫਤ ਫਣਾਉਣਾ : ਪਰ ਅਤ ਫਜ਼ੀਆ ਂਦੀ ਰਤੁੰ  ਦਾ ਬਤਲੱਐ । ਰਾਂ ਅਤ 

ਫਜ਼ੀਆ ਂਤੋਂ ਅਚਾਯ, ਭੁਯੱਫਾ, ਲ਼ਯਫਤ, ਏਚਅੱ ਆਤਦ ਤਤਆਯ ਏਯਨਾ । ਰਾਂ ਅਤ ਫਜ਼ੀਆ ਂਨੂੁੰ  ੁਏਾਉਣਾ । 
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fbysh gqhfynk d/ gqPB g¤so dh pDso 

e/tb ftbZyD ;woZEk tkb/ gqhfynkoEhnK bJh 
nZmthA : y/shpkVh DA - 813 

;wK  L  2𝟏
𝟐
 xµN/             e[Zb nze L 50 nze 

  gqPB g¤so ft¤u e[¤b 21 gqPB j'Dr/ . nµeK dh tµv j/m fby/ nB[;ko j? L 

ਕਲ਼ਨ ਾਠ ਨੰਫਯ 

2^2 nzeK tkb/ nkpi?efNt NkJhg 
gqPB 3^3 nzeK 

tkb/ S'N/ 
T[ZsoK 

tkb/ gqPB 

4^4 nzeK 
tkb/ tZv/ 
T[ZsoK 

tkb/ gqPB 

ਕੱੁਰ pj[^GKsh 
T[ZsoK tkb/ 

gqPB 

\kbh 
EktK Go' 

tkb/ 
gqPB 

;jh iK 
}bs 
eEBK 

tkb/ gqPB 

ੳ 1, 2, 3 1 2 2 1 0 13 nze 

ਅ 4, 5, 6 1 1 1 1 1 13 nze 

ੲ 7, 8, 9 1 1 1 1 1 13 nze 

 10, 11 1 2 1 1 0 11 nze 

e[Zb gqPB 4 6 5 4 2 21 gqPB 

e[Zb nze 8 12 10 12 8 50 nze 

 
     gqPB g¤so ƒ gzi GkrK ft¤u tµfvnk frnk j? L  
 
Gkr BµH I gqPB BµH 1 s'A 4 s¤e  d'^d' nµeK tkb/ j'Dr/ . fJj gqPB pj[^GKsh T[¤soK tkb/ j'Dr/ . 

fJj ;ko/ gqPB j¤b eoB/ bkIwh j'Dr/ . 
 
Gkr BµH II  gqPB BµH 5 s'A 10 s¤e  d'^d' nµeK tkb/ j'Dr/ . fJBQK gqPBK d/ ;kjwD/ po?eN ftZu fdZs/ rJ/ 

PpdK ftZu'A ;jh Ppd u[D e/ \kbh EK GoBh j't/rh .fJj ;ko/ gqPB j¤b eoB/ bkIwh 
j'Dr/. 

 
Gkr BµH III gqPB BµH 11 s'A 15 s¤e d'^d' nµeK tkb/ j'Dr/ . fJBQK gqPBK d/ ftZu'A ;jh iK }bs eEB 

u[DBk j't/rk . fJj ;ko/ gqPB j¤b eoB/ bkIwh j'Dr/ .  
 
Gkr BµH IV gqPB BµH 16 ns/ 19 fszB^fszB nµeK tkb/ S'N/ T[ZsoK tkb/ gqPB j'Dr/ . jo/e gqPB dk T[¤so 

brGr fJZe^d' tkeK dk j't/rk . fJBQK ;ko/ gqPBK ft¤u 100# nµdo{Bh S'N j't/rh . 
nµdo{Bh S'N tkbk gqPB T[;/ ;?ePB ft¤u'A jh j't/rk . 

 
Gkr BµH V gqPB BµH 20 ns/ 21 uko^uko nzeK tkb/ tZv/ T[ZsoK tkb/ gqPB j'Dr/ . jo/e gqPB dk T[¤so 

brGr fszB^uko tkeK dk j't/rk . fJBQK ;ko/ gqPBK ft¤u 100# nµdo{Bh S'N 
j't/rh.nµdo{Bh S'N tkbk gqPB T[;/ ;?ePB ft¤u'A jh j't/rk . 
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ਨਭੂਨਾ ਰਲ਼ਨ ੱਤਯ 
ਯਰ ਨੰਫਯ ...............................                                        813 - DA 

ਕੁੱ ਰ ਰਲ਼ਨ : 21]                 [ਛ ਵ ੰਵਨਆਂ ਦੀ ਕੁੱ ਰ ਵਗਣਤੀ : 2 

ਅੱਠਲੀਂ ਲ਼ਰਣੀ ਰਾਨਾ ਰੀਵਖਆ 
ਖਤੀਫਾੜੀ (ਵਰਖਤੀ) 

(ਕਲਰ ਵਲਰੱਖਣ ਭਯੱਥਾ ਲਾਰ  ਰੀਵਖਆਯਥੀਆਂ ਰਈ) 
ਕੱੁਰ ਭਾਂ : 𝟐 𝟏

𝟐
  ਘੰਟ                   ਕੱੁਰ ਅੰਕ : 50 

ਨੋਟ : ਾਯ ਰਲ਼ਨ ਜ਼ਯੂਯੀ ਵਨ । 
ਬਾਗ - I 

 ਵਠ ਵਰਖ ਫਵ-ੁਵਲਕਰੀ ਰਲ਼ਨਾਂ ਦ ਵੀ ਉੱਤਯ ਦੀ ਚਣ ਕਯ : 

1. ਤਏਵੜੀ ਬੂਭੀ ਤਲੱਚ ਾਣੀ ਰਾਉਂਦ ਾਯ ਵੀ ਜਜ਼ਫ ਵ ਜਾਂਦਾ ਵ ? 

\ (ੳ) ਚੀਏਣੀ ਬੂਭੀ  (ਅ) ਭਯਾ ਬੂਭੀ  (ੲ) ਯਤਰੀ ਬੂਭੀ   () ਇਨਹ ਾਂ ਤਲੱਚੋਂ ਏਈ ਨਵੀਂ    2 

2. ਰਯ ਏੱੁਏਯ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਨਾ ਤਏੁੰ ਨੇ ਰਤੀਲ਼ਤ ਯਲਾਇਤੀ ਫਾਰਣ ਫਚ ਏਦਾ ਵ ? 

 (ੳ) 0 - 5%  (ਅ) 5 - 10%  (ੲ) 10 - 15%  () 20 - 50%              2 

3. ਬਾਯਤ ਨੂੁੰ  ਤਏਵੜੀਆਂ ਰਾਂ ਫਾਵਯਰ ਦਲ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੁੰਲਾਉਣੀਆਂ ੈਂਦੀਆਂ ਵਨ ? 

 (ੳ) ਅਨਾਜ   (ਅ) ਯਲ਼    (ੲ) ਤਰ-ਫੀਜ   () ਚਾਯ               2 

4. ਪਰਾਂ ਦੀ ਤਏੁੰ ਨੇ ਰਤੀਲ਼ਤ ਦਾਲਾਯ ਭੁੰਡੀਆਂ ਤਲੱਚ ਵੁੁੰ ਚਣ ਤੋਂ ਤਵਰਾਂ ਵੀ ਖ਼ਯਾਫ ਵ ਜਾਂਦੀ ਵ ? 
 (ੳ) 5-10%  (ਅ) 10-15%  (ੲ) 15-20%  () 25-30%              2 

          2 ਅੰਕ × 4 = 8 ਅੰਕ 

ਬਾਗ - II 

 ਫਯਕਟ ਵਲੱਚ ਵਦੱਤ ਗ ਲ਼ਫਦਾਂ ਵਲੱਚੋਂ ਵੀ ਲ਼ਫਦ ਚੁਣ ਕ ਖ਼ਾਰੀ ਥਾਂ ਬਯ : 

5. ਵਯੀ ਐਾਦ ਰਈ ................... ਦੀ ਤਫਜਾਈ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ ।    (ਜੁੰਤਯ / ਝਨੇ)            2 

6. ................... ਤਜ਼ੀ ਨਾ ਲਧਣ ਲਾਰਾ ਦਯਖ਼ਤ ਵ ।     (ਦਾ / ਤੱਰ)            2 

7. ਰਯ ............... ਨਾ ਪਰ ਅਤ ਫਜ਼ੀਆਂ ਨੂੁੰ  ੁਏਾਇਆ ਜਾ ਏਦਾ ਵ ।   (ਡਯਾਇਅਯ / ੁੰ)             2 

8. ਏੇਂਦਯੀ ੁੰਜਾਫ ਤਲੱਚ ਧਯਤੀ ਵਠਰਾ ਾਣੀ ....................... ਵ ।   (ਐਾਯਾ / ਤਭੱਠਾ)             2 

9. ਪਰਾਂ ਤਲੱਚ .......... ਦਾ ਤਾ ਰਾਉਣ ਰਈ ਯੀਪਯਏਟਭੀਟਯ ਲਯਤਤਆ ਜਾਂਦਾ ਵ । (ਤਭਠਾ / ਾਣੀ)             2 

10. ੁੰਜਾਫ ਤਲੱਚ ਬ ਤੋਂ ਲੱਧ ਉਾਇਆ ਜਾਣ ਲਾਰਾ ਰ ……………….. ਵ ।  (ਫ / ਤਏੁੰ ਨੂ)            2 

          2 ਅੰਕ × 6 = 12 ਅੰਕ 

ਬਾਗ - III 

 ਵੀ ਜਾਂ ਗ਼ਰਤ ਕਥਨਾਂ ਦੀ ਚਣ ਕਯ :  

11. ਤਜ਼ਾਫੀ ਜ਼ਭੀਨਾਂ ਦਾ ੁਧਾਯ ਚੂਨਾ ਾ ਏ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ ਵ ।        2 
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12. ਟਲਾਯੀ ਇੁੰ ਤਏਾਰ ਦਯਜ ਏਯਦਾ ਵ ।           2 

13. ਲ਼ਤਵਦ ਦੀ ਭੱਐੀ ਦ ਤਤੁੰ ਨ ਜੜੀਆਂ ਰੱਤਾਂ ਵੁੁੰ ਦੀਆਂ ਵਨ ।           2 

14. ਜਤਲਏ ਐਤੀ ਤਲੱਚ ਯੂੜੀ ਦੀ ਐਾਦ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਨਵੀਂ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ ।       2 

15. ਯਏਾਯ ਲੱਰੋਂ ਏਰਲ਼ੀਅਭ ਏਾਯਫਾਈਡ ਨਾ ਏਾ ਵ ਪਰਾਂ ਨੂੁੰ  ਲਚਣ ਤ ਾਫੁੰ ਦੀ ਰਾਈ ਈ ਵ ।   2 

          2 ਅੰਕ × 5 = 10 ਅੰਕ 

ਬਾਗ - IV 

 ਵਠ ਵਰਖ ਰਲ਼ਨਾਂ ਦ ਉੱਤਯ 1-2 ਲਾਕਾਂ ਵਲੱਚ ਵਦਓ : 

16. ਬੂਭੀ ਦ ਏਈ ਤਤੁੰ ਨ ਬਤਤਏ ੁਣ ਤਰਐ ।           3 

ਜਾਂ 

 ਤਲ਼ਜਯਾ ਦ ਏਈ ਵਯ ਤਤੁੰ ਨ ਨਾਂ ਤਰਐ ।           3 

17. ਯਲਾਇਤੀ ਊਯਜਾ ਦ ਏਈ ਤਤੁੰ ਨ ਤਭਆਂ ਦ ਨਾਂ ਤਰਐ ।         3 

ਜਾਂ 
 ੁੰਜਾਫ ਤਲੱਚ ਉਾਈਆਂ ਜਾਣ ਲਾਰੀਆਂ ਐੁੁੰ ਫਾਂ ਦੀਆਂ ਏਈ ਤਤੁੰ ਨ ਤਏਭਾਂ ਦ ਨਾਂ ਤਰਐ ।     3 

18. ਭੱਏੀ ਅਧਾਤਯਤ ਏਈ ਤਤੁੰ ਨ ਰੀ ਚੱਏਯ ਤਰਐ ।          3 

ਜਾਂ 
 ਟਯਏਟਯ ਨਾ ਚੱਰਣ ਲਾਰੀਆਂ ਏਈ ਤਤੁੰ ਨ ਭਲ਼ੀਨਾਂ ਦ ਨਾਂ ਤਰਐ ।       3 

19. ਤਏ ਤਤੁੰ ਨ ਪਰਾਂ ਦ ਨਾਂ ਤਰਐ ਤਜਨਹ ਾਂ ਉੱਯ ਭਭ ਚੜਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਵ ।       3 

ਜਾਂ 
 ਤਏ ਛ ਪਰ ਅਤ ਫਜ਼ੀਆਂ ਦ ਨਾਂ ਤਰਐ ਤਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਅਚਾਯ ਤਤਆਯ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ ਵ ?    3 

3 ਅੰਕ × 4 = 12 ਅੰਕ 

ਬਾਗ - V 

 ਵਠ ਵਰਖ ਰਲ਼ਨਾਂ ਦ ਉੱਤਯ 3-4 ਲਾਕਾਂ ਵਲੱਚ ਵਦਓ : 

20. ੂਯਜੀ ਊਯਜਾ ਨਾ ਚੱਰਣ ਲਾਰ  ਤਏ ਚਾਯ ਮੁੰ ਤਯਾਂ ਦ ਨਾਂ ਅਤ ਉਵਨਾਂ ਦ ਏੁੰ ਭ ਤਰਐ ।    4 

ਜਾਂ 
 ਬਜਨ ਦ ਯੂ ਤਲੱਚ ਐੁੁੰ ਫਾਂ ਦ ਏਈ ਚਾਯ ਰਾਬ ਤਰਐ ।         4 

21. ੁੰਮੁਏਤ ਰ ਰਣਾਰੀ ਤਲੱਚ ਅਣਾ ਜਾਣ ਲਾਰ  ਏਈ ਚਾਯ ਵਾਇਏ ਧੁੰ ਤਦਆਂ ਦ ਨਾਂ ਤਰਐ ।   4 

ਜਾਂ 
 ਐਤੀ ਭਲ਼ੀਨਯੀ ਦੀ ਾਂਬ-ੁੰਬਾਰ ਦ ਏਈ ਚਾਯ ਰਾਬ ਤਰਐ ।        4 

4 ਅੰਕ × 2 = 8 ਅੰਕ 

******************* 


