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1. ਪਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਕੁਲ 25 ਪਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। 

2. ਪਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਿਤੰਨ ਭਾਗ  ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਭਾਗ ਸਾਰੇ ਪਾਠ-ਕਮ ਤੇ 

ਅਧਾਿਰਤ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਭਾਗ-1 ਿਵੱਚ (12) ਵਸਤੂ ਿਨਸ਼ਨ ਪਸ਼ਨ (1 ਤ 12 ) ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦਾ 

ਹੋਵੇਗਾ । ਵਸਤੂਿਨਸ਼ਠ ਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤ ਇੱਕ ਵਾਕ ਤੱਕ ਦੇ ਤਰ ਵਾਲੇ, ਖਾਲੀ 

ਥਾਵ  ਭਰੋ ਜ  ਠੀਕ/ਗਲਤ ਜ  ਬਹੁਭ ਤੀ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ  ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

12x1=12 

ਭਾਗ-II ਿਵੱਚ 9 ਛੋਟੇ ਉਤਰ  ਵਾਲੇ ਪਸ਼ਨ (13 ਤੋ 21) ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਿਜਨ  ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਛੇ 

ਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਪਸ਼ਨ 3 ਅੰਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।          

6x3=18  

ਭਾਗ-III ਿਵੱਚ ਚਾਰ (4) ਪਸ਼ਨ (22 ਤ 25 ) ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ,  ਿਜਨ  ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਪਸ਼ਨ ਕਰਨ 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਪਸ਼ਨ 5 ਅੰਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।            2x5=10 

                                         

 
 
 
 
 



ਭਾਗ-1 

ਵਸਤੂਿਨਸ਼ਠ ਪਸ਼ਨ  

ਖਾਲੀ ਥਾਵ  ਭਰੋ 

1. ਕਾਰਬੋਹਾਈਡੇਟਸ  ਸਾਨੰੂ  __________  ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼  ਤ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। 

2. ਲੀ __________ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ  ਨੰੂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। 

3. ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ __________ਤਰੀਕੇ ਹਨ। 

4. ਚੂਹੇ ਨਾਲ __________ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। 

5. ਗਰਮੀ ਿਵੱਚ ਧੁੱ ਪ ਤ ਬਚਣ ਲਈ __________ ਦਾ ਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਿਵੱਚ ਤਰ ਿਦਉ 

6. ਮੁੱ ਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤ ਤੁਸ  ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? 

7. ਮਲੇਰੀਆ ਿਕਸ ਮੱਛਰ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

8. ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਫਰਨੀਚਰ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

9.  ਪਲੇਟ  ਦੀ ਥ  ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਿਕੱਥੇ ਵਰਤੇ ਜ ਦੇ ਹਨ? 

ਸਹੀ ਜ  ਗਲਤ 

10. ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਭੋਜਨ ਨੰੂ ਿਮੱਠਾ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। () 

11. ਕੱਪੜੇ ਿਦਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ ਜ ਦੇ ਹਨ। () 

12. ਦੱੁਧ ਨੰੂ ਉਬਾਲਣਾ ਨਹ  ਚਾਹੀਦਾ। ()         12%1=12 

 

ਭਾਗ-II 

ਛੋਟੇ ਤਰ  ਵਾਲੇ ਪਸ਼ਨ  

ਕੋਈ ਛੇ ਪਸ਼ਨ ਕਰੋ 

13.  ਫਿਰੱਜ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? 

14. ਚੰਗੇ ਿਸ਼ਸਟਾਚਾਰ ਤ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

15. ਪੈਰ  ਦੇ ਬੂਟ ਨਾਪ ਦੇ ਿਕ  ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? 

16. ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜਾ ਫਰਨੀਚਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? 



17. ਿਕਤਾਬ  ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ? 

18. ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਤ ਪਿਹਲ  ਉਹਨ  ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨੀ ਿਕ  ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? 

19. ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤ ਪਿਹਲ  ਦਾਹ ਤੇ ਕੀ ਲਾਉਗੇ? 

20. ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਕੰਨ  ਕੱਪਿੜਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। 

21. ਟੈਲਕਮ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ?           6%3=18 

 

ਭਾਗ-III 

ਿਨਬੰਧਾਤਮਕ ਪਸ਼ਨ  

ਕੋਈ ਦੋ ਪਸ਼ਨ ਕਰੋ 

22. ਸਾਬਣ ਦਾ  ਿਨਜੀ ਸਫਾਈ ਿਵੱਚ ਕੀ ਮੱਹਤਵ ਹੈ? 

23. ਭੋਜਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ? 

24. ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਣ ਸਮ ਿਕੰਨ  ਗੱਲ  ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? 

25. ਜੰੂਆਂ ਿਕੱਥੇ ਅਤੇ ਿਕ  ਪੈ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ?         2%5=10 


