
 ਪ੍ਰਸ਼ਨ  ਬੈਕ  ( Question Bank ) NSQF   ਬਾਰਵੀ 10+2 

      ਟ੍ਰੇਡ: ਸਰੀਰਰਕ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਅਤੇ ਿੇਡਾਂ 
(ਰਵਲਿੱ ਿਣ ਸਮਰਿੱਥਾ ਵਾਲੇ ਰਵਰਿਆਰਥੀਆ ਲਈ)  

 

                       Part-A 

            Multiple-choice Questions (MCQ1-30) 

                                                                ( ਿੋ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਉੱਤਰ)  

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1 ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਕਕਹੜੀਆਂ ਹਨ।   

    (ੳ) ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁ੍ੁੱ ਛਣ (ਅ)  ਕਨਰੀਖਣ ਕਰਨਾ  (ੲ )   ਚ ੈੱਕ  (ਸ)  ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਾਰੇ  

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.  ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀਆਂ ਕਕਸਮਾਂ ਕਕਹੜੀਆ ਹਨ। 

   ( ੳ)  ਡਾਇਗਨੋਸਕਿਕ  (ਅ)  ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ        (ੲ) ਸੰਖੇਪ੍  (ਸ) ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਾਰੇ  

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3. ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਕਿਤੀਆਂ ਕੀ ਹਨ ।  

   (ੳ)ਦੁਰਘਿਨਾ(ਅ)ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾ(ੲ)ਸੁੱਿਾ ਲੁੱ ਗਣ (ਸ)ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.ਖੇਡ ਦੇ ਮ ਦਾਨ ਕ ੁੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

     (ੳ)ਫੁੁੱ ਿਬਾਲ (ਅ) ਸਫਾਈ (ੲ) ਕੂੜਾ-ਕੜਕਿ (ਸ) ਰੋੜ                                 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਦੋ ਕਦੁੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ । 

      (ੳ) ਡਾਕਿਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋ (ਅ) ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਕ ੁੱਚ ਜਾ ਕੇ  (ੲ) ਡਾਕਿਰ  ਆਉਣ ਤੇ  

        (ਸ) ਮਰੀਜ ਦੇ ਸੁੱਿ ਪ੍ਕਹਲਾ । 
           

ਪ੍ਰਸ਼ਨ.6.ਹਾਕੀ ਿੀਮ ਕ ਚ ਕਕੰਨੇ ਕਖਡਾਰੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ । 

       (ੳ) 11 (ਅ) 12(ੲ) 13(ਸ) 14 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7.ਬ ਡਕਮੰਿਨ ਨ ੈੱਿ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਕਕੰਨੀ ਹ । 

      (ੳ)152.4 ਸ :ਮੀ(ਅ) 2ਮੀ (ੲ) 3ਮੀ (ਸ) 4ਮੀ 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ.8.ਧੁੁੱ ਪ੍ ਤੋਂ ਕਕਹੜਾ ਕ ਿਾਕਮਨ ਕਮਲਦਾ ਹ । 



      (ੳ)A (ਅ) B (ੲ)C (ੲ)D 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9 ਪ੍ਾਣੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕ ੁੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਹ । 

    (ੳ)ਤਾਪ੍ਮਾਨ ਸਕਿਰ ਰੁੱਖਣਾ(ਅ)ਕਬਮਾਰੀ ਦੀ  
      ਰੋਕਿਾਮ (ੲ)ਉਰਜਾ (ਸ) ਭਾਰ  ਧਾਉਣਾ 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 10 ਕਖਡਾਰੀ ਨੂੰ  ਊਰਜਾ ਕਕੁੱ ਿੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੰੁਦੀ ਹ । 

     (ੳ)ਭੋਜਨ (ਅ)ਪ੍ਾਣੀ(ੲ)ਧੁੁੱ ਪ੍ (ਸ)ਫਲ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 11.ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਕੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੰੁਦੀ ਹ । 

       (ੳ)ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ (ਅ)ਕਤੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ(ੲ)ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ 

         (ਸ)ਪੰ੍ਜ ਪ੍ਰਕਾਰ  

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 12.ਕ ਿਾਕਮਨ ਕਕੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

         (ੳ)ਛੇ ਪ੍ਰਕਾਰ(ਅ)ਪੰ੍ਜ ਪ੍ਰਕਾਰ(ੲ)ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ 

          (ਸ) ਸੁੱਤ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 13.  ਾਲੀਬਾਲ ਕੋਰਿ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਕੰਨੀ ਹੰੁਦੀ ਹ  । 

        (ੳ)18 ਮੀ (ਅ)13ਮੀ (ੲ)14ਮੀ (ਸ) 15ਮੀ 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 14. ਾਲੀਬਾਲ ਨ ੈੱਿ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਕਕੰਨੀ ਹੰੁਦੀ ਹ । 

       (ੳ)1ਮੀ (ਅ)3ਮੀ (ੲ)4 ਮੀ (ਸ) 1.50 ਮੀ 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 15.ਦੁੁੱ ਧ ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੰੁਦਾ ਹ । 

      (ੳ)ਪ੍ਨੀਰ  (ਅ)ਦਾਲ (ੲ)ਪ੍ਾਣੀ (ਸ)ਚਾਹ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 16. ਫਲ ਕਕੁੱ ਿੋ ਪ੍ਪ੍ਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

       (ੳ)ਫਲਦਾਰ  ਬੁੁੱ ਕਿਆ ਤੋਂ (ਅ)ਕਨੰਮ ਤੋਂ (ੲ)ਕਪ੍ੁੱ ਪ੍ਲ ਤੋ 
          (ਸ)ਕਕੁੱ ਕਰ  

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 17.ਸਰੀਰ ਕ ੁੱਚ ਕਕੰਨੀਆਂ ਹੁੱਡੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। 

       (ੳ) 206 (ਅ) 204 (ੲ) 205 (ਸ)  208 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 18.ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਕੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹ । 

         (ੳ) ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ (ਅ) ਇੁੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ (ੲ) ਕਤੰਨ  



           ਪ੍ਰਕਾਰ (ਸ)ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ  

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 19.ਸੰਤੁਕਲਤ ਭੋਜਨ ਕ ੁੱਚ ਕਕਹੜੇ-2 ਤੁੱਤ ਹੰੁਦੇ ਸਨ  

      (ੳ) ਪ੍ਰੋਿੀਨ (ਅ)ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਿ (ੲ)ਚਰਬੀ 
        (ਸ)ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਾਰੇ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ.20 ਮੁੁੱ ਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਕ ੁੱਚ ਕਕਹੜਾ ਸਮਾਨ 

          ਹੰੁਦਾ ਹ । 

        (ੳ)ਿਰਮਾਮੀਿਰ (ਅ) ਕ ਚੀ (ੲ)ਪ੍ੁੱਿੀਆ (ਸ) ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 21 ਕਕਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਕੁੱਲਸ ਦੇ ਕਤੰਨ ਮੁੁੱ ਖ ਭਾਗ  

          ਕਕਹੜੇ ਹਨ? 

        (ੳ)ਿਰਾਸਮੀਕਿੰਗ (ਅ)ਸੁਣਨਾ(ੲ) ਫੀਡਬ ਕ  

          (ਸ)ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ.22 ਕਕਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਕਹੜੇ-ਕਕਹੜੇ ਤਰੀਕੇ  
           ਹਨ। 

         (ੳ)  ਈਮੇਲ (ਅ)ਪੋ੍ਸਿਰ (ੲ)ਫੋਨ(ਸ)  

           ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 23. ਸ  -ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕਕਹੜੇ ਹਨ।  

          (ੳ)ਕਜੰਮੇ ਾਰੀ (ਅ)ਿਾਈਮ ਦੀ  ਰਤੋ (ੲ) 

           ਨ ੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ (ਸ)ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਾਰੇ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 24.ਸ  -ਜਾਗਰੂਕ ਕੀ ਹ । 

        (ੳ) ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੂੰ  ਜਾਣਨਾ 
          (ਅ) ਕਪ੍ਆਰ ਤੇ ਦੋਸਤ (ੲ)ਦੂਜੇ ਲੋਕਾ ਨੂੰ   
            ਜਾਣਨਾ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 25. ਸੰਚਾਰ ਕੀ ਹ ? 

       (ੳ)ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਗੁੱਲ (ਅ)ਕਚੁੱਠੀਆ  

         (ੲ) ਈਮੇਲ (ਸ)ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। 



ਪ੍ਰਸ਼ਨ.ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਕਕਹੜਾ ਹ ? 

     (ੳ) ਪ੍ਾਣੀ (ਅ)ਦੁੁੱ ਧ (ੲ) ਕਲੋਡਕਰੁੱਕ (ਸ)  

       ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ.27.ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਕਹੜੀਆਂ ਹਨ? 

       (ੳ) ਭੂਚਾਲ (ਅ) ਪ੍ਾਣੀ (ੲ) ਹ ਾ (ਸ) ਧੰੂਆ ਂ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 28.ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਕ ੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ । 

        (ੳ) ਮੀਂਹ ਦੇ ਪ੍ਾਣੀ ਨੂੰ  ਸਿੋਰ ਕਰਕੇ                  
        (ਅ) ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ  
        (ੲ) ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਿ  ਰਤੋ  
        (ਸ) ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਾਰੇ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 29.ਕਮੁੱ ਿੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਕ ੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ? 

       (ੳ)ਖੇਤੀ ਦੇ ਨ ੇ ਢੰਗ (ਅ)ਚੁੱਕਰ ਾਰ ਫਸਲਾ  
      (ੲ) ਜੰਗਲ ਲਗਾਉਣ (ਸ)ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਾਰੇ  

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 30 ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਕਕਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

       (ੳ) ਬੋਲਣਾ ਜਾ ਸੁਣਨਾ (ਅ) ਸੋਚਨਾ (ੲ)ਲ ਕਚਰ  

             ਲ ਕਚਰ ਸੁਣਨਾ (ਸ) ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। 
 

ਉੱਤਰ (Answers) multiple-choice questions (MCQ)(1-30) 

1. ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਾਰੇ                                 16. ਫ਼ਲਾਂ ਦੇ ਬੂਕਿਆਂ ਨੂੰ  
2. ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਾਰੇ                                 17.206 

3. ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਾਰੇ                                 18.ਦ ੋਪ੍ਰਕਾਰ 

4. ਕੂੜਾ-ਕੜਕਿ                                  19. ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਾਰੇ   
5. ਡਾਕਿਰ ਦੇ ਆਉਣ ਪ੍ਕਹਨਾ                   20. ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਾਰੇ   
6. 11 ਕਖਡਾਰੀ                                    21. ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਾਰੇ   
7. 152 .4 ਸ :ਮੀ                                 22. ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਾਰੇ   
8. ਕ ਿਾਕਮਨ D                                   23. ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਾਰੇ   
9. ਤਾਪ੍ਮਾਨ ਸਕਿਰ ਰੁੱਖਣਾ                      24. ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ  ਜਾਨਣਾ 
10. ਭੋਜਨ ਤੋਂ                                      25 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਾਰੇ   



11. ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ                                 26. ਪ੍ਾਣੀ 
12. ਛੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ                                  27.ਭੂਚਾਲ  
13. 18 ਮੀਿਰ                                    28. ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਾਰੇ 

14. 1 ਮੀਿਰ                                                    29. ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਾਰੇ 

15. ਪ੍ਨੀਰ                                        30. ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਸੁਣਨਾ 
 
 
 
 

                        Part.B 

Match the following (  ਰਮਲਾਨ ਕਰੋ ) 

                                               ( ਿੋ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਉੱਤਰ)  

ਰਮਲਾਨ ਕਰੋ। 

       ਕਾਲਮ -A                   ਕਾਲਮ- B 

1. ਦੁੁੱ ਧ                           A.ਮਾਸ ,ਮੁੱਛੀ 
2. ਸਰੀਰ                        B.ਹੁੱਡੀਆ  

3. ਪ੍ਸੂ ਪ੍ਰੋਿੀਨ                  C.ਛੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 

4. ਕ ਿਾਕਮਨ                    D. ਕ ਿਾਕਮਨ  

5. ਅੰਧਰਾਧਾ                    E.ਮੁੱਖਣ  

1.(E)  2.(B) 3.(A) 4.(C) 5 (D)  

 

        

  ਕਾਲਮ -A                        ਕਾਲਮ- B 

6. ਕਪ੍ਤਾ                            A.ਅਕਧਆਪ੍ਕ  

7. ਭ ਣ                              B.ਮਾਤਾ 
8. ਚਾਚਾ                            C.ਚਾਚੀ 
9. ਦਾਦਾ                            D.ਭਰਾ 
10.ਸਕੂਲ                          E.ਦਾਦੀ 
        



6.(B)7.(D) 8.(C) 9(E) 10.(A) 

 

 

   ਕਾਲਮ-A                           ਕਾਲਮ- B  

 

11.ਬ ਿ                             A.400 

12. ਾਲੀਬਾਲ                    B.ਗੇਂਦ 

13.ਫੁੁੱ ਿਬਾਲ                      C.45-15-45 

14.ਘੋਗ                           D.ਭਰਾ 
15.ਿਰ ਕ                          E.ਦਾਦੀ  
 

11.(B) 12(E) 13.(C) 14(D)15.(A) 

 

 

ਕਾਲਮ A                                ਕਾਲਮ- B 

16. ਡਾਕਿਰ                           A.ਸਾਹ 

17. ਨੁੱ ਕ                                B.ਖੇਡਾਂ 
18.ਸਰੀਕਰਕ ਕਸੁੱ ਕਖਆ ਿੀਚਰ     C.ਮਰੀਜ  

19.ਪ੍ ੈੱਨ                                 D.ਕਕਤਾਬ  

20.ਕਪ੍ਆਰ                            E.ਪ੍ਾਣੀ  
 

16.(C)17.(A)18.(B) 19.(D)20. (E)  

 

 

ਕਾਲਮ A                        ਕਾਲਮ- B 

21. ਚ ਨਲ                      A. ਹੁੱਸਣਾ                     
22. ਈ-ਮੇਲ                    B.ਕਮਜੋਰੀ 
23. ਗੁੁੱ ਸਾ                       C.ਕੁਰਸੀ 
24. ਤਾਕਤ                     D. ਿੀ. ੀ 
25. ਿੇਬਲ                     E. ਇੰਿਰਨ ੈੱਿ  

 

21.(D) 22.(E) 23.(A) 24.(B) 25.(C)  



 

ਕਾਲਮ A                      ਕਾਲਮ- B 

26. ਕਲਾਸ                  A. ਉੱਤਰ  

27. ਤਾਰੇ                     B.ਖੇਡਾਂ 
28. ਪ੍ਰਸ਼ਨ                   C.ਕ ਕਦਆਰਿੀ 
29. ਮ ਦਾਨ                  D.ਧੁੁੱ ਪ੍  

30. ਸੂਰਜ                   E.ਆਸਮਾਨ  

 

26.(C)27.(E)28.(A) 29.(B)30.(D) 

 

 

                                          PART. C 

Fill in the Blanks ।   ਿਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। 

                                                          ਿੋ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਸਨ ਉੱਤਰ  

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1. ਮੁਲਾਂਕਣ _______ਦਾ ਇੁੱਕ ਮੁੁੱ ਖ ਕਹੁੱ ਸਾ ਹ  । ( ਕਸੁੱ ਖ / ਪ੍ੜਨਾ )  
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2. ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਤੁਰੰਤ_____ਕਰੋ।(ਕਾਲ/SMS 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3. ਕਛੁੱ ਕ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦੀ_____ ਆਕਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹ  )ਐਲਰਜੀ / ਖਾਕਰਸ਼ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4. ਡਾਕਿਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ____   ਕਦੁੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ । ( ਸਹਾਇਤਾ/ਦ ਾਈ) 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.  ਖੇਡ ਮ ਦਾਨ ਕ ੁੱਚ _____ਦੀ ਆਕਗਆ।ਉਹ ਹੀ ਪ੍ਕਹਨ ਕੇ ਖੇਡ ਜਾਉ । ( ਬੂਿਾਂ / 
ਚੁੱ ਪ੍ਲਾਂ )  
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6. ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹ  ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ______ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾੁੱਲ 

ਕਰੋ । ( 108/109 )  

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7. ਇੁੱਕ ਕਖਡਾਰੀ ਦੀ ਚੰਗੀ____ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਸ ਦੇ ਜੀ ਨ ਕ ੁੱਚ ਅਕਹਮ ਰੋਲ ਅਦਾ 
ਕਰਦੀ ਹ  । ( ਕਸਹਤ /ਗੁਣ)  

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8. ਕਖਡਾਰੀ ਨੂੰ  ਆਪ੍ਣੀ_____ਦਾ ਕਧਆਨ ਰੁੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ । ( ਕਨੈੱਜੀ ਕਸਹਤ/ ਕਨੈੱਜੀ 
ਕੰਮਾਂ ਦਾ) 



ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9. ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਿ ਸਾਡੇ ਲਈ_____ ਦਾ ਮੁੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹ । ( ਊਰਜਾ /ਖਾਣ ) 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 10. ਯੋਗ ਆਸਣਾਂ ਦਾ ਅਕਭਆਸ ___ਜਾਂ____ਨੂੰ  ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹ । ( ਸ ੇਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ )( 

ਰਾਤ ਜਾਂ ਦੁਪ੍ਕਹਰ )।  

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 11. ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾ____ ਧੌਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।(ਹੁੱਿ/ਪ੍ ਰ) 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 12.  ਮਨੁੁੱ ਖੀ ਸਰੀਰ ਕ ੁੱਚ____ਫੇਫੜੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।( 2/3) 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 13.  ਾਲੀਬਾਲ ਗਰਾਉਂਡ ਦੀ ਚੌੜਾਈ _______ਹੰੁਦੀ ਹ । ( 9ਮੀਿਰ /10 ਮੀਿਰ ) 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 14. ਬਾਸਕਿਬਾਲ ਕ ੁੱਚ____ ਕਖਡਾਰੀ ਖੇਡਦੇ ਹਨ।(5/6) 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 15. ਗੁੁੱ ਡ ਮੋਰਕਨੰਗ______ ਹੰੁਦੀ ਹ ।( ਸ ੇਰ/ਸਾਮ) 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 16. ਮਨੁੁੱ ਖੀ ਸਰੀਰ ਕ ੁੱਚ___ ਹੁੱਡੀਆ ਹੰੁਦੀਆ ਹਨ।(206/208) 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 17.  ਫੁੁੱ ਿਬਾਲ ਖੇਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ____ਹੰੁਦਾ ਹ  ਹ ।(45-15-45/40-10-40) 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 18.  ਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਮ ਦਾਨ ਦੀਲੰਬਾਈ____ ਹੰੁਦੀ ਹ ।(18ਮੀਿਰ/20ਮੀਿਰ) 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 19.  ਮਨੁੁੱ ਖ ਨੂੰ   ਹਰ ਰੋਜ ______ਚਾਹੀਦਾ ਹ । (ਨਹਾਉਣਾ/ ਹੁੱਿ ਮੂੰ ਹ ਧੋਣਾ) 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 20. ਸਾਨੂੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਨੂੰ ਹ _____ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ।( ਦੰਦਾ/ ਬਲ ਡ) 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 21. ਸ   ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ____ ਹੁੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ  । (ਸਮੁੱ ਕਸਆ /ਗੁੱਲਬਾਤ) 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 22. ਪ੍ਰੇਰਨਾ_____ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੰੁਦੀ ਹ ।( ਦੋ/ਕਤੰਨ) 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 23. ਕਖਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ   ੁੱਧ ਤੋਂ  ੁੱਧ____ ਕਦੁੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ।(ਪ੍ਰੇਰਨ/ ਕਪ੍ਆਰ) 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 24. ਜੀ ਨ ਕ ਚ ਆਪ੍ਣਾ ਇਕ____ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ।(ਉਦੇਸ਼/ਕੰਮ ਕਰਨਾ) 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 25. ਸ  ____ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ  ਸਮਝਣ ਬਾਰੇ ਹ । (ਜਾਗਰੂਕਤਾ/ ਗੁੱਲਬਾਤ) 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 26. ਕ ਅਕਤੀ ਨੂੰ  ਹਰ ਰੋਜ਼_____ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ।(ਨ ਾ (ਕੁਝ ਕਸੁੱ ਖਣ/ਨ ਾ ਖਾਣਾ) 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 27. ਸੰਚਾਰ ਇੁੱਕ ___ਪ੍ਰਕਕਕਰਆ ਹ  ।(ਦੋ ਪ੍ੁੱਖੀ ਕਤੰਨ ਪ੍ੁੱਖੀ) 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 28.  ਸੰਸਾਰ ਦੇ_____ ਕਹੁੱ ਸੇ ਹਨ।( ਚਾਰ/ਕਤੰਨ) 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 29. ਕ ਕਦਆਰਿੀ ਪ੍ੜਹਨ ਲਈ _______ਸਣੁਦ ੇਹਨ।(ਲ ਕਚਰ /ਗੁੱਲਬਾਤ) 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 30. ਭੂਚਾਲ ਇੁੱਕ ______ਆਫਤ ਹ । (ਕੁਦਰਤੀ/ਮਨੁੁੱ ਖੀ)  



 

ਉੱਤਰ (Answers) 

1. ਕਸੁੱ ਖਣ                       

2. ਕਾੁੱਲ        

3. ਐਲਰਜੀ                        21.ਸਮੁੱ ਕਸਆ              23.  ਪ੍ਰੇਰਨਾ             
4. ਸਹਾਇਤਾ                       22. ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ               24.ਉਦੇਸ 

5. ਬੂਿਾ                                                               25. ਜਾਗਰੂਕਤਾ  
6. 108                                                                26. ਨ ਾ ਕੁਝ ਕਸੁੱ ਖਣਾ 
7. ਕਸਹਤ                                                              27. ਦੋ ਪ੍ੁੱਖੀ 
8. ਕਨੈੱਜੀ ਕਸਹਤ                                                   28.ਚਾਰ 

9. ਊਰਜਾ                                                            29.ਲ ਕਚਰ 

10. ਸ ੇਰ ਜਾਂ ਸਾਮ                                               30.ਕੁਦਰਤੀ 
11.ਹੁੱਿ 

12.ਦੋ 
13.9 ਮੀ:  
14. 5 

15.ਸ ੇਰ 

16.206 

17.45-15-45 

18. 18 ਮੀ: 

19. ਨਹਾਉਣਾ 
20. ਦੰਦਾ  
                 
 

                                 
 

 

 



                                                      Part-D 

           ਿੋ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਸਨ ਉੱਤਰ  

          ਸਹੀ / ਗਲਤ  (True  False  )     

ਪ੍ਰਸ਼ਨ1. ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦਾ ਮੁੁੱ ਖ   ਸਾਧਨ ਹ  I ਸਹੀ/ ਗਲਤ)  

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2. ਸੰਤੁਕਲਤ ਭੋਜਨ ਕ ੁੱਚ ਪ੍ਰੋਿੀਨ , ਚਰਬੀ , ਕ ਿਾਕਮਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਿਸ ਤੁੱਤ 

ਹੰੁਦੇ ਹਨ । ( ਸਹੀ /ਗਲਤ)  

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3. ਖਕਣਜ ਪ੍ਦਾਰਿ ਸਰੀਰ ਕ ੁੱਚ ਕਮਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ  ਦਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ । ( ਸਹੀ /ਗਲਤ )  

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.  ਫੁੁੱ ਿਬਾਲ , ਬ ਕਕਸੰਗ , ਰਗ ੀ  ਅਕਜਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹਨ ਕਜਨਹ ਾਂ ਕ ੁੱਚ ਸੁੱਿ ਲੁੱ ਗਣ ਦਾ ਡਰ 

ਰਕਹੰਦਾ ਹ ।(ਸਹੀ/ ਗਲਤ) 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5. ਕ ਿਾਕਮਨ ਛੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ।(ਸਹੀ/ ਗਲਤ) 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6. ਪ੍ਾਣੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪ੍ਮਾਨ ਸਕਿਰ ਰੁੱਖਦਾ ਹ  । ( ਸਹੀ ਗਲਤ ) 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7.  ਇੁੱਕ ਚੰਗੇ ਕਖਡਾਰੀ ਦੀ ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਸਦੀ ਕਨੈੱਜੀ ਸਕਤੀ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਭਾਕ ਤ 

ਕਰਦੀ ਹ ।(ਸਹੀ ਗਲਤ ) 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8. ਖੇਡ ਦੇ ਮ ਦਾਨ ਕ ੁੱਚ ਕੰਕਰੀਿ, ਪ੍ੁੱਿਰ , ਕੁੜਾ , ਰੋੜੇ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ( ਸਹੀ ਗਲਤ ) 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9. ਗਰਾਊਂਡ ਕ ੁੱਚ ਕਈੋ ਕਤੁੱ ਖੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੁੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 

(ਸਹੀ ਗਲਤ ) 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 10. ਖੇਡ ਉਪ੍ਕਰਣਾ ਨੂੰ  ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ  । ( ਸਹੀ ਗਲਤ)  

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 11. ਫੁੁੱ ਿਬਾਲ ਕ ੁੱਚ 12 ਕਖਡਾਰੀ ਖੇਡਦੇ ਹਨ । ( ਸਹੀ/ ਗਲਤ )  

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 12. U -19  ਰਲਡ ਕੁੱਪ੍ 2022 ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਕਜੁੱ ਕਤਆ ਹ  । ( ਸਹੀ / ਗਲਤ )  

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 13. ਸਰੀਰਕ ਕਸੁੱ ਕਖਆ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰ ਦਾ  ਾਧਾ ਅਤੇ ਕ ਕਾਸ ਹੰੁਦਾ ਹ  । ( ਸਹੀ/ ਗਸਤ) 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 14. ਕ ਿਾਕਮਨ ਛੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। (ਸਹੀ/ਗਸਤ) 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 15. ਸਰੀਰ ਕ ੁੱਚ 208 ਹੁੱਡੀਆ ਹੰੁਦੀਆ ਹਨ।(ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 16. ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੁੱ ਪ੍ ਤੋਂ ਕ ਿਾਕਮਨ  C ਕਮਲਦਾ ਹ  ।(ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 17.  ਾਲੀਬਾਲ ਕੋਰਿ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 18 ਮੀਿਰ ਹੰੁਦੀ ਹ ।(ਸਹੀ/ਗਲਤ) 



ਪ੍ਰਸ਼ਨ 18. ਗਰਾਊਂਡ  ਦੀ ਢਲਾਣ ਦਾ  ਪ੍ੁੱਧਰ ਏਨਾ  ਹੋ ੇ ਕਕ ਉਿ ੇਪ੍ਾਣੀ ਖੜਾ ਨਾ 
ਹੋ ੇ।(ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 19. ਮੁੁੱ ਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਡਾਕਿਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਕਦੁੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ।(ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 20. ਕਖਡਾਰੀ ਨੂੰ  ਖੇਡ ਦੇ ਮ ਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਰੁੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।(ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 21. ਫ ਕਿਰੀ ਦਾ ਪ੍ਾਣੀ ਧਰਤੀ ਕ ਚਲੇ ਪ੍ਾਣੀ ਨੂੰ  ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹ  ।(ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ) 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 22. ਹ ਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇਕ  ੁੱਡੀ ਸਮੁੱ ਕਸਆ ਨਹੀਂ ਹ  ।(ਸਹੀ ਜਾ ਗਲਤ) 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 23. ਰੁੁੱ ਖ ਦਰੁੱ ਖਤ ਹ ਾ ਨੂੰ  ਸਾਫ ਨਹੀਂ  ਕਰਦੇ। (ਸਹੀ ਗਲਤ ) 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 24. ਮਨੁੁੱ ਖ ਨੇ ਇਲ ਕਿਰਾਕਨਕ  ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ।(ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 25. ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ  ਮਨੁੁੱ ਖ ਦਾ ਪ੍ਕਹਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹ ।(ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 26. ਮੀਂਹ ਦਾ ਪ੍ਾਣੀ ਇਕੁੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ।( ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 27. ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਪੌ੍ਣ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪ੍ਲਾਂਿ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।( ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 28. ਸਾਨੂੰ   ਾਤਾ ਰਨ ਸਾਫ਼-ਸੁਿਰਾ ਨਹੀਂ ਰੁੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।( ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 29. ਸਾਨੂੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਘਰਾਂ ਕ ੁੱਚ ਰੁੁੱ ਖ ਫ਼ਲਦਾਰ ਬੂਿ ੇਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 30. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕ ੁੱਚ ਜ ਕ ਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ।( ਸਹੀ/ਗਲਤ)  

 

ਉੱਤਰ (Answers) 

1. ਸਹੀ      6.ਗਲਤ  11.ਗਲਤ  16.ਗਲਤ  

2. ਗਲਤ    7.ਸਹੀ    12.ਗਲਤ  17.ਸਹੀ 
3. ਸਹੀ      8.ਸਹੀ    13.ਗਲਤ  18.ਸਹੀ 
4. ਸਹੀ     9.ਸਹੀ     14.ਸਹੀ    19.ਸਹੀ 
5. ਸਹੀ    10.ਗਲਤ  15.ਗਲਤ  20.ਗਲਤ  

 

21. ਸਹੀ         26. ਸਹੀ 
22. ਗਲਤ      27. ਗਲਤ  

23. ਗਲਤ      28. ਗਲਤ  

24. ਸਹੀ        29. ਸਹੀ 



25. ਗਲਤ      30. ਸਹੀ  
 

 

                               Part = E 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਿਾ ਉੱਤਰ ਇਿੱ ਕ ਜਾਂ ਿੋ ਲਾਈਨਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਰਿਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇ ( ਰਤੰਨ ਅੰਕ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਉੱਤਰ 
) 

 ਪ੍ਰਸ਼ਨ  1.ਇਕ ਚੰਗੇ ਅਕਧਆਪ੍ਕ ਦੇ ਕਤੰਨ ਗੁਣ ਦੁੱਸ?ੋ  

ਪ੍ਸ਼ਨ 2.ਮੁੁੱ ਢਲੀ ਸਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾ  ਹ ?  

ਪ੍ਸ਼ਨ 3. ਕਨੈੱਜੀ ਕਸਹਤ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾ   

ਪ੍ਸ਼ਨ 4. ਯੋਗ ਆਸਣ ਦੇ ਕਤੰਨ ਲਾਭ ਦੁੱਸ ੋ

ਪ੍ਸ਼ਨ 5. ਸੰਤੁਕਲਤ ਭੋਜਨ ਕੀ ਹ   

ਪ੍ਸ਼ਨ 6. ਸੰਤੁਕਲਤ ਭੋਜਨ ਦੇ ਤੁੱਤ ਕਲਖੋ 

ਪ੍ਸ਼ਨ 7. ਗਰਾਊਂਡ ਕ ੁੱਚ ਸੁੱਿਾਂ ਦੇ ਕਤੰਨ ਕਾਰਨ ਕਲਖੋ?  

ਪ੍ਸ਼ਨ  8.  ਫੁੁੱ ਿਬਾਲ ਦੇ ਕਤੰਨ ਕਨਯਮ ਕਲਖੋ 

ਪ੍ਸ਼ਨ 9.ਪ੍ਾਣੀ ਮਨੁੁੱ ਖੀ ਸਰੀਰ ਲਈ ਕਕਉ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ ?  

ਪ੍ਸ਼ਨ 10. ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਿੋਰਾ ਪੈ੍ਣ ਿੇ ਰਤੰਨ ਲਿੱ ਸਣ ਰਲਿ ੋ? 

ਪ੍ਸ਼ਨ 11 . ਖੇਡ ਮ ਦਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਕ ੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ  

       ਪ੍ਸ਼ਨ 12 ਕਖਡਾਰੀ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੁੱ ਕਖਆ ਬਾਰੇ ਦੁੱ ਸੋ? 

ਪ੍ਸ਼ਨ 13 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਦੁੱ ਸੋ? 

ਪ੍ਸ਼ਨ 14 ਸਰੀਰਕ ਕਸੁੱ ਕਖਆ ਕੀ ਹ ? 

ਪ੍ਸ਼ਨ 15 ਮੁਢਲੇ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਗੁਣ ਦੁੱਸੋ ? 



ਪ੍ਸ਼ਨ 16.ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾ  ਹ ? 

ਪ੍ਸ਼ਨ 17.ਲੂ ਲੁੱ ਗਣ ਦੇ ਪੰ੍ਜ ਲੁੱ ਛਣ ਕਲਖੋ ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 18. ਪ੍ਰੋਿੀਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾ  ਹ  ? ਇਹ ਕਕੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 19. ਭੋਜਨ ਖਾਣ  ਦੇ ਕਤੰਨ  ਕਨਯਮ ਕਲਖੋ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ  20.ਮੁੁੱ ਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਉਦਸੇ਼ ਕੀ ਹ ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 21. ਕਸਹਤ ਅਤ ੇਸਫਾਈ ਸਬੰਧੀ ਦੁੱਸੋ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 22. ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀਆਂ ਕਕਸਮਾਂ ਕਕਹੜੀਆ ਂ ਹਨ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 23.ਸਕੂਲ  ਕ ੁੱ ਚ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਕ ੇਂ  ਰੁੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 24. ਸਰੀਰਕ ਕਸੁੱ ਕਖਆ ਦਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼  ਹ ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 25. ਮੁੁੱ ਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦ ੇਡੁੱ ਬੇ ਕ ੁੱ ਚ ਕਕਹੜਾ ਕਕਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹ  

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 26.ਕਕਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹ ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 27.ਕਕਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਕੁੱਲਸ ਦੇ ਕਤੰਨ ਮੁਖ ਭਾਗ ਕਲਖੋ ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 28.ਕਕਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਕਹੜ ੇਕਕਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 29. ਸ ਲਫ ਮ ਨੇਜਮੈਂਿ ਸਕਕੁੱਲਜ ਕੀ ਹਨ ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 30.ਸ   ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੀ ਹ ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 31. ਕਦਲਚਸਪ੍ੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਕ ਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਕਲਖੋ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 32. ਆਪ੍ਣੀ ਕਦਲਚਸਪ੍ੀ  ਾਲੇ ਕਤੰਨ  ਾਕ ਕਲਖੋ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 33. ਸ   ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀ ਹ  ।ਇਨਹ ਾਂ ਦੀਆ ਂਕਕਸਮਾਂ ਦੁੱ ਸੋ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 34.ਜੁਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਫਾਇਦ ੇਦੁੱ ਸੋ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 35. ਭੋਜਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਕਉਂ ਜਰੂਰੀ ਹ ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 36. ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੁੱਸੋ? 



ਪ੍ਰਸ਼ਨ 37. ਕਨੈੱਜੀ ਸਫਾਈ ਦ ੇਕਤੰਨ ਕਦਮ ਕਕਹੜ ੇਕਕਹੜੇ ਹਨ ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 38. ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਲਖੋ ਹ ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 39. ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਕ ੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ  ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 40.  ਾਤਾ ਰਨ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਦੂਕਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਤੰਨ ਤਰੀਕੇ ਦਸੋ? 

 

 

 

                          Part = F 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਿਾ ਉੱਤਰ ਇਿੱ ਕ ਜਾਂ ਿ ੋਲਾਈਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 

(ਚਾਰ ਅੰਕ ਵਾਲੇਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ) 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਕਕਕਰਆ ਦਾ ਅਰਿ ਕੀ ਹ  ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ2 ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ  ਸੁਰੁੱ ਕਖਅਤ, ਸਾਭ- ਸੰਭਾਲ ਕਕਸ ਤਰਾ ਰੁੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹ  ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3ਮੁੁੱ ਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕਕਹੜੀਆ ਗੁੱਲਾਂ ਦਾ ਕਧਆਨ ਰੁੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ  

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4 ਕਖਡਾਰੀਆ ਦ ੇਲਈ ਜਰੂਰੀ ਪ੍ੋਸ਼ਕਿਕ ਤੁੱਤ ਕਕਹੜੇ ਹਨ ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5  ਕਖਡਾਰੀਆ ਕਨੈੱਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹ  ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ6 ਖਡੇਾਂ ਕ ੁੱ ਚ ਅਕਭਆਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਕਭਆਸ ਕਕੁੱ ਤਾ ਪ੍ਾਉਣੀਆਂ ਕਕਉ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7 ਖੇਡ ਉਪ੍ਕਰਨ ਨੂੰ   ਰੋਗਾਣ ਮੁਕਤ ਕਕ ੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ  ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8 ਖੇਡ ਉਪ੍ਕਰਨ ਨੂੰ  ਸਿੋਰ ਕਕ ੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ  ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9 ਕਖਡਾਰੀਆ ਂਨੂੰ  ਧੁੁੱ ਪ੍ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਕਹੜੇ ਉਪ੍ਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 10  ਅੰਦਰਨੂੀ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਹ ਾ ਅਤ ੇਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਕ ੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 11 ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਚਾਰ ਕਨਯਮ ਕਲਖ ੋ? 



ਪ੍ਰਸ਼ਨ 12 C.P.R ਬਾਰੇ ਤਸੁੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹ ੋ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 13 ਮੁੁੱ ਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕਨਯਮ ਕਲਖ?ੋ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 14 ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾ  ਹ  । ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਕਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ । 

     ਪ੍ਰਸ਼ਨ15 ਪ੍ਰੋਿੀਨ ਕਕੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ । ਇਹ ਸਾਨੂੰ  ਕਕਿੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ । 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 16 ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ  ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 17 ਫੁੁੱ ਿਬਾਲ ਗਰਾਉਡ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਚੌੜਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਚੁੱ ਤਰ  ੀ ਬਣਾਉ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ18 ਫੁੁੱ ਿਬਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਰ ਕਨਯਮ ਕਲਖ ੋ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 19 ਬ ਡਕਮੰਿਨ ਕੋਰਿ ਦੀ ਲਬਾਈ, ਚੌੜਾਈ ਕਲਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਚੁੱ ਤਰ  ੀ ਬਣਾਉ ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 20 ਇੁੱਕ ਚੰਗੇ ਨਾਗਕਰਕ ਦ ੇਚਾਰ  ਗੁਣ ਕਲਖੋ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 21 ਬੁੱ ਚੇ ਸਕੂਲ ਕ ੁੱ ਚ ਅਨਸੁ਼ਾਸਨ ਕਕ ੇਂ ਕਸੁੱ ਖਦ ੇਹਨ । ਕ ਸਿਾਰਪੂ੍ਰ ਕ ਕਲਖੋ । 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 22 ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਿ ਦ ੇਚਾਰ ਲਾਭ ਕਲਖੋ? 

 ਪ੍ਰਸ਼ਨ 23 ਚਰਬੀ ਦੇ ਚਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਲਖ?ੋ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 24 ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਕੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ  । ਕ ਸਤਾਰ ਪ੍ੂਰ ਕ ਕਲਖੋ । 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 25 ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਕੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹ  । ਕ ਸਿਾਰ ਪ੍ੂਰ ਕ ਕਲਖ ੋ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 26 ਕਕਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹ ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ27 ਕਕਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਕੁੱਲ ਦ ੇਕਤੰਨ ਮੁੁੱ ਖ ਭਾਗ ਕਕਹੜੇ ਹਨ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 28ਕਕਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਕਹੜ-ੇ ਕਕਹੜ ੇਤਰੀਕੇ ਹਨ? 

 ਪ੍ਰਸ਼ਨ 29 ਫੀਡਬ ਕ ਕੀ ਹ ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 30 ਤਣਾਅ ਕੀ ਹ  । ਇਹ ਕਕਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹ  ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 31 ਤਣਾਅ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦ ੇਤਰੀਕੇ ਦੁੱ ਸ ੋ? 



ਪ੍ਰਸ਼ਨ 32 ਸ   ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੀ ਹ  ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 33 ਅਸੀਂ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਕ ੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 34 ਹ ਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ  ਕਕ ੇਂ ਰੋਕਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ  ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹ ? ਇਸ  ਕਕਸ ਤਰਾਂ  ਧਾਈਆਂ  ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ । 

 ਪ੍ਰਸ਼ਨ 36 ਸਰੀਕਰਕ ਕਮਜੋਰੀ ਕੀ ਹ ? ਇਸ ਨੂੰ  ਕਕਸ ਤਰਹਾਂ ਘੁੱ ਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ । 

     ਪ੍ਰਸ਼ਨ 37 ਕਦਲਚਸਪ੍ੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਕ ਚ ਅੰਤਰ ਦੁੱ ਸੋ ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 38 ਦਸ ਖੇਡਾਂ ਦੇ  ਨਾਂ ਕਲਖੋ ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 39  ਾਤਾ ਰਨ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋਣ ਕਕ ੇਂ ਰੋਕਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ  

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 40 ਕ ਿਾਕਮਨ ਕਕੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦ ੇਹੁੰ ਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਸਾਨੂੰ  ਕਕਿੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ । 

 


