
ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ 

(2022-23) 

ਗਿਹ ਿਵਿਗਆਨ 

ਸ਼ੇਣੀ- ਦਸਵ  

ਿਵਲੱਖਣ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ  

 

ਪਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ (ਿਲਖਤੀ) 

   1. ਪਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਕੁਲ 25 ਪਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। 

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

ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਭਾਗ-1 ਿਵੱਚ ਅਠਾਰ  (18) ਵਸਤੂ ਿਨਸ਼ਨ ਪਸ਼ਨ (1 ਤ 18 ) ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਪਸ਼ਨ ਦੋ 

ਅੰਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ।  ਵਸਤੂਿਨਸ਼ਨ ਪਸ਼ਨ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਤ ਇਕ ਵਾਕ ਤੱਕ ਦੇ ਉਤਰ ਵਾਲੇ ਜ  

ਖਾਲੀ ਥ  ਭਰੋ ਜ  ਠੀਕ/ਗਲਤ ਜ  ਬਹੁ ਭ ਤੀ ਤਰ  ਵਾਲੇ , ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ  ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ 

ਹਨ।                                                                                     18x2=36 

ਭਾਗ-II ਿਵੱਚ ਚਾਰ (4) ਛੋਟੇ ਉਤਰ  ਵਾਲੇ ਪਸ਼ਨ (19 ਤੋ 22) ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਭਾਗ ਿਵੱਚ 

ਅੰਦਰੂਨੀ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਪਸ਼ਨ  3 ਅੰਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਦਾ ਉਤਰ 60-80 

ਸ਼ਬਦ  ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ।                                 4x3=12 

ਭਾਗ-III ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ (3) ਅੰਦਰੂਨੀ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਿਨਬੰਧਾਤਮਕ ਪਸ਼ਨ (23 ਤ 25 ) ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ 

। ਹਰ ਪਸ਼ਨ 4 ਅੰਕ  ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ , ਿਜਸ ਦਾ ਤਰ 100-120 ਸ਼ਬਦ  ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ।         

           4x3=12 

 



ਵਸਤੂਿਨਸ਼ਠ ਪਸ਼ਨ 

ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪਸ਼ਨ  ਦੇ ਤਰ ਿਦਉ। 

1. ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਟੀਚੇ ……………. ਤਰ  ਦੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

(ੳ) ਇੱਕ  (ਅ) ਦੋ  (ੲ) ਿਤੰਨ (ਸ) ਕੋਈ ਨਹ  

2. ਸਮ  ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ……………… ਸਾਧਨ ਹਨ। 

 (ੳ) ਮਨੱੁਖੀ  (ਅ) ਭੌਿਤਕ (ੲ) ਕਈ ਨਹ  

3. ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ  ਹੈ……………. 

 (ੳ) ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ            (ਅ) ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਲਈ  

(ੲ) ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ  ਤ ਬਚਣ ਲਈ  (ਸ) ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ 

4. ਫੱੁਲ  ਨੰੂ ਸਜਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ………… ਤਰੀਕੇ ਹਨ। 

 (ੳ) ਅਮਰੀਕਨ  (ਅ) ਜਾਪਾਨੀ  (ੲ) ਦੋਵ ਹੀ 

5. ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਨਾਲ ਖਾਦ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

6. ਭੋਜਨ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ………. ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 

 (ੳ) ਤਾਕਤ (ਅ) ਆਲਸ (ੲ) ਹਮਦਰਦੀ 

7.  ਪਾਣੀ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਵਾਧੂ ਪਦਾਰਥ  ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

8. ਪੋਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ : 

 (ੳ) ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਤਾਕਤ ਦੇਣਾ   (ਅ) ਟੁੱ ਟ-ੇਫੱੁਟੇ ਸੈਲ  ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ 

 (ੲ) ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ  (ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ 



9. ਕਾਰਬੋਹਾਈਡੇਟਸ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਊਰਜਾ ਪਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

10.  ਿਵਟਾਿਮਨ ਏ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ …………. ਰੋਗ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। (ਅੰਧਰਾਤਾ/ਿਰਕਟੇਸ) 

11. ਪਿਰਵਾਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱ ਢਲੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

12. ਸੰਯੁਕਤ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ, ਚਾਚਾ-ਚਾਚੀ ਅਤੇ ਉਹਨ  ਦੇ ਬੱਚੇ 

ਹੰੁਦੇ ਹਨ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

13. ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸਮ  ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 280 ਿਦਨ  ਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

14. ਨਾੜੂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 10 ਇੰਚ ਤ 20 ਇੰਚ ਤੱਕ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

15. ਛੋਟੇ ਰੇਸ਼ੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਿਕੰਨੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 

 (ੳ) ¼  ਤ 18 ਇੰਚ ਤੱਕ  (ਅ) 3 ਤ 8 ਇੰਚ (ੲ) ਕੋਈ ਨਹ  

16. ਗਰਮੀਆਂ ਿਵੱਚ ……………. ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨ ਜ ਦੇ ਹਨ। 

 (ੳ) ਸੂਤੀ (ਅ) ਰੇਸ਼ਮੀ (ੲ) ਨ ਦੇ  

17. ਿਸਲਕ ਨੰੂ ਰੇਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

18. ਿਸਲਕ ਦਾ ਰੇਸ਼ਾ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੀ ਲਾਰ ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਛੋਟੇ ਪਸ਼ਨ  ਦੇ ਤਰ ਿਦਉ। ਹਰੇਕ ਪਸ਼ਨ ਦੇ 3 ਅੰਕ ਹਨ। 

19.  ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਜਗਾ ਦੀ ਚੌਣ ਕਰਦੇ ਸਮ ਿਕਹੜੀਆਂ-ਿਕਹੜੀਆਂ ਗੱਲ  ਦਾ ਿਧਆਨ 

ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?  

ਜ  

ਕੂੜੇ ਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਦੀਆਂ ਿਵਧੀਆਂ ਦੇ ਨ  ਿਲਖੋ। 



20. ਿਵਟਾਿਮਨ ਏ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਿਕਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ?  ਇਸ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ 

 ਦੱਸੋ। 

ਜ  

 ਿਕਹੜੇ ਕਾਰਨ  ਕਰਕੇ ਬਹੁ-ਿਗਣਤੀ ਲੋਕ  ਨੰੂ ਸੰਤੁਿਲਤ ਭੋਜਨ ਨਹ  ਿਮਲਦਾ?  

21. ਸੰਯੁਕਤ ਪਿਰਵਾਰ ਤ ਤੁਸ  ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? 

ਜ  

 ਗਰਭ ਦੇ ਸਮ ਦੀਆਂ ਆਮ ਤਕਲੀਫ  ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। 

22. ਿਲਨਨ ਅਤੇ ਸੂਤੀ ਕੱਪਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਕੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ? 

ਜ  

 ਨੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਿਕਵ ਕਰੋਗੇ? 

ਿਨਬੰਧਾਤਮਕ ਪਸ਼ਨ। ਹਰੇਕ ਪਸ਼ਨ ਦੇ 4 ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ। 

23. ਤਸ  ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਿਕਵ ਕਰੋਗੇ? 

ਜ  

 ਘਰ ਿਵਚ ਬੈਠਕ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ? 

24. ਭੋਜਨ ਦੇ ਪੋਸ਼ਿਟਕ ਤੱਤ ਿਕਹੜੇ-ਿਕਹੜੇ ਹਨ? ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ 

 ਦੱਸੋ। 

ਜ  



ਸੰਤੁਿਲਤ ਭੋਜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਦੇ ਸਮ ਿਕਹੜੀਆਂ ਗੱਲ  ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

25. ਸੰਯੁਕਤ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ?  

ਜ  

 ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਭਰੂਣ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਵਸਥਾਵ  ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ। 

  



(1) ਗਿਹ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਿਲਖੋ? 

(2) ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਦੋ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ? 

(3) ਘਰੇਲੂ ਕੂੜੇ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੀਆਂ-ਿਕਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼  ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ? 

(4)  ਘਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਿਕਹੜੀਆਂ-ਿਕਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼  ਦਾ ਪਯੋਗ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

(5) ਪੋਟੀਨ ਿਕਹੜੇ ਤੱਤ  ਦਾ ਿਮਸ਼ਰਣ ਹੈ? 

(6) ਿਵਟਾਿਮਨ ਸਾਡੇ ਰੱਿਖਅਕ ਤੱਤ ਿਕ  ਹਨ? 

(7) ਭੋਜਨ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਿਲਖੋ? 

(8) ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੇ-ਿਕਹੜੇ ਪੋਸ਼ਿਟਕ ਤੱਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ? 

(9) ਪਿਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱ ਖ ਿਕਸਮ  ਿਕਹੜੀਆਂ ਹਨ? 

(10) ਪਿਰਵਾਰ ਸਮਾਜ ਦੀ …………….. ਇਕਾਈ ਹੈ। 

(11) ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੰੂ ਿਕੰਨ ਭਾਗ  ਿਵੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹ ? 

(12) ਪਲੈਸੈਟ  ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

(13) ਿਸਲਕ ਨੰੂ ਰੇਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ………. ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। 

(14) ਗਰਮੀਆਂ ਿਵੱਚ ……….. ਤ ਬਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨ ਜ ਦੇ ਹਨ। 

(15) ਥਰਮੋਪਲਾਸਿਟਕ ਰੇਿਸ਼ਆਂ ਤ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

(16) ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਰੇਸ਼ੇ ਿਕਹੜੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ? 

ਛੋਟੇ ਪਸ਼ਨ  ਦੇ ਤਰ ਿਦਉ। ਹਰੇਕ ਪਸ਼ਨ ਦੇ ਿਤੰਨ ਅੰਕ ਹਨ। 

(17) ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਤ ਖਾਦ ਿਕਵ ਬਣਾਈ ਜ ਦੀ ਹੈ? 

(18)  

 

  

 



  

 

 

 


