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1. ਪਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਕੁਲ 27 ਪਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। 

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

ਅਧਾਿਰਤ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਭਾਗ-1 ਿਵੱਚ (15) ਵਸਤੂ ਿਨਸ਼ਨ ਪਸ਼ਨ (1 ਤ 15 ) ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦਾ 

ਹੋਵੇਗਾ ।          15x1=15 

ਭਾਗ-II ਿਵੱਚ 8 ਛੋਟੇ ਉਤਰ  ਵਾਲੇ ਪਸ਼ਨ (16 ਤੋ 23) ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਿਜਨ  ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਪੰਜ 

ਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਹਰ ਪਸ਼ਨ 3 ਅੰਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।        5x3=15

  

ਭਾਗ-III ਿਵੱਚ ਚਾਰ (4) ਪਸ਼ਨ (24 ਤ 27 ) ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ,  ਿਜਨ  ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਪਸ਼ਨ ਕਰਨ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



ਭਾਗ-1 

ਵਸਤੂਿਨਸ਼ਠ ਪਸ਼ਨ  

ਖਾਲੀ ਥਾਵ  ਭਰੋ 

1. ਮੱਖੀ ਨਾਲ ____________ਰੋਗ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। 

ਓ. ਹੈਜਾ        ਅ.  ਪਲੈਗ      ੲ.    ਡਗੂ     

2. ____________ਲਕੜੀ ਫਰਨੀਚਰ ਲਈ ਸਭ ਤ ਚੰਗੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। 

ਓ. ਿਨੰਮ      ਅ.  ਿਕੱਕਰ   ੲ. ਟਾਹਲੀ    

3. ਜਖਮ ____________ਤਰ  ਦੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

ਓ. ਦੋ      ਅ. ਚਾਰ   ੲ. ਛੇ 

4. ਿਸ ਕ ਤੇ ਝ ਗਰ ____________ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਓ. ਦੀਵਾਰ  ਅ. ਕਾਗਜ਼    ੲ. ਕੱਪੜੇ  

5. ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ____________ਤਰੀਕੇ ਹਨ। 

ਓ. ਪੰਜ  ਅ. ਦੋ    ੲ. ਇੱਕ 

ਸਹੀ ਜ  ਗਲਤ 

6. ਨੀ ਕੱਪਿੜਆਂ ਨੰੂ ਲਟਕਾਉਣਾ ਨਹ  ਚਾਹੀਦਾ। ()  

7. ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਤ ਪਿਹਲ  ਉਹਨ  ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹ  ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। () 

8. ਸਾਨੰੂ ਲੋੜ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜ  ਵੱਧ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।() 

9. ਤੇਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤੇ ਮਾਿਲਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। () 

10. ਪੈਰ  ਦੇ ਬੂਟ ਨਾਪ ਦੇ ਨਹ  ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। () 

ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਿਵੱਚ ਤਰ ਿਦਓ  

11. ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਡੋਲੀ ਦੇ ਪਾਵੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਿਕ  ਰੱਖੇ ਜ ਦੇ ਹਨ? 

12.  ਸੁੱ ਕੇ ਦਾਹ ਤ ਤੁਸੀ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? 

13. ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਿਕਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਿਵੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਮਿਹਮਾਨ  ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਨਹ  

ਖ ਦੀਆਂ? 

14. ਲੀ ਿਕਹੜੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ  ਨੰੂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? 



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

         15%1=15 

ਭਾਗ-II 

ਛੋਟੇ ਤਰ  ਵਾਲੇ ਪਸ਼ਨ 

ਕੋਈ ਪੰਜ ਪਸ਼ਨ ਕਰੋ 

16.  ਸਾਬਣ ਦਾ ਿਨਜੀ ਸਫਾਈ ਿਵੱਚ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? 

17. ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਿਕ  ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? 

18. ਮੱਖਣ ਅਤੇ ਿਘਉ ਨੰੂ ਿਕਵ ਸੁੱ ਰਿਖਅਤ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

19. ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਆਧੁਿਨਕ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? 

20. ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜਾ ਫਰਨੀਚਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? 

21. ਮੱਛਰ  ਨੰੂ ਿਕਵ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

22. ਸਡਫਲਾਈ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾ ਦਾ ਹੈ? 

23. ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪਿੜਆਂ ਨੰੂ ਿਕਵ ਸੰਭਾਲੋਗੇ?                               5%3=15 

ਭਾਗ-III 

ਿਨਬੰਧਾਤਮਕ ਪਸ਼ਨ 

ਕੋਈ ਦੋ ਪਸ਼ਨ ਕਰੋ 

24.  ਜੇ ਨੱਕ ਿਵੱਚ ਖੂਨ ਵਗਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤ  ਕੀ ਕਰੋਗੇ? 

25. ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਸਮ ਿਕਹੜੀਆਂ ਗੱਲ  ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? 

26. ਭੋਜਨ ਨੰੂ ਸੁੱ ਰਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਿਕਹੜੇ ਿਸਧ ਤ ਹਨ? 

27. ਚੂਹੇ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਨੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ?                              2%5=10 


