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ਨਮੂਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱ੍ਤਰ 

ਵ ਿੱ ਵਿਅਕ ਸਾਲ 2020-2021 

ਸ਼ਰੇਣੀ - ਿਸ ੀਂ 

ਵਿਸ਼ਾ  - ਖੇਤੀਬਾੜੀ (ਵਿਖਤੀ) 

ਸਮਾਂ : 𝟐 1

2
 ਘੰਟੇ           ਕ ੱ ਿ ਅੰਕ : 50 

ਭਾਗ - I 

 ਹੇਠ ਵਿਖ ੇਬਹ -ਵਿਕਿਪ੍ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਚ ਣੋ : 

1. ਗੁਯੂ ਅੰਗਦ ਦਵ ਵਟਨਯੀ ਅਤ ਐਨੀਭਰ ਾਇੰਜ਼ ਮੂਨੀਵਯਸਟੀ (GADVASU) ਦੀ ਥਾਨਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ੀ ? 

 (ੳ) 1962   (ਅ) 1947   (ੲ) 2005   1 

2. ੰਜਾਫ ਦੀ ਰਭੁੁੱ ਖ ਫਾਗਫਾਨੀ ਰ ਸਕਸੜੀ ਸ ? 

 (ੳ) ਸਕੰਨੂ   (ਅ) ਅੰਫ   (ੲ) ਫਯ   1 

3. ਬਾਯਤ ਸਵੁੱ ਚ ਤਰ ਫੀਜ ਰਾਂ ਦੀ ਬ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਦਾਵਾਯ ਸਕਸੜ ਯਾਜ ਸਵੁੱ ਚ ਸੰੁਦੀ ਸ ? 
 (ੳ) ੰਜਾਫ   (ਅ) ਯਾਜਥਾਨ  (ੲ) ਸਸਭਾਚਰ ਰਦਸ਼  1 

4. ਤੰਦਰੁਤ ਰਹਸਣ ਈ ਾਨੰੂ ਸਰ ਰਜ਼ ਗਭਗ ਹ ੰਨੀ ਬਜ਼ੀ ਖਾਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ ? 

 (ੳ) 100 ਗਰਾਮ  (ਅ) 200 ਗਰਾਮ  (ੲ) 300 ਗਰਾਮ  1 

5.  ਮੀ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਹਮਸ਼ਨ (NHM) ਦੀਆਂ  ੀਮਾਂ ਹ ਸੜ ਸਵਬਾਗ ਵੱੋਂ ਾਗੂ  ੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ? 
 (ੳ) ਫਾਗ਼ਫਾਨੀ ਸਵਬਾਗ  (ਅ) ਸ਼ੂ ਾਰਣ ਸਵਬਾਗ (ੲ) ਭੁੱਛੀ ਾਰਣ ਸਵਬਾਗ 1 

6. ੰਜਾਫ ਸਵੁੱ ਚ ਸਕਸੜੀ ਭਧੂ ਭੁੱਖੀ ਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸ ? 
 (ੳ) ਡੰੂਭਣਾ   (ਅ) ਰੁੱ ਡੂ ਭੁੱਖੀ   (ੲ) ਇਟਰੀਅਨ   1 

7. ਜ ਖਾਦਾਂ  ਾਰਖ਼ਾਹਨਆਂ ਹਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਇਣਾਂ ਤੋਂ ਹਤਆਰ  ੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ  ੀ  ਹਸੰਦ ਸਨ ? 

 (ੳ) ਰਾਇਣ  ਖਾਦਾਂ  (ਅ) ਜੀਵ  ਖਾਦਾਂ  (ੲ) ਦੀ ਖਾਦਾਂ   1 

8. ਝਨੇ ਦ ਵੱਢ ਹਵੱਚ  ਣ  ਬੀਜਣ ਵਾੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੰੂ  ੀ  ਹਸੰਦ ਸਨ ? 

 (ੳ) ਜ਼ਰ ਵਰ  (ਅ) ਸੀ ੀਡਰ  (ੲ) ਰਟਾਵਟਰ  1 

9. ਗੁੁੱ ਰੀ ਡੰਡਾ ਨਦੀਨ ਸਕਸੜੀ ਰ ਸਵੁੱ ਚ ਉੱਗਦਾ ਸ ? 
 (ੳ) ਝਨਾ   (ਅ) ਜਵਾਯ   (ੲ) ਕਣਕ    1 

10. ਸਕਸੜੀ ਫਜ਼ੀ ਨੀਯੀ ਰਗਾ ਕ ਸਤਆਯ ਨਸੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ ? 

 (ੳ) ਫੰਦ ਗਬੀ   (ਅ) ਆਰ ੂ   (ੲ) ਫਯਕਰੀ   1 

11. ਅੰਫ ਅਤ ਰੀਚੀ ਦ ਫਾਗ ਰਗਾਉਣ ਦਾ ਸੀ ਭਾਂ ਕੀ ਸ ? 

 (ੳ) ਯਵਯੀ - ਭਾਯਚ  (ਅ) ਤੰਫਯ - ਅਕਤੂਫਯ (ੲ) ਭਈ - ਜੂਨ  1 

12. ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਵਣਨੀਤੀ 1988 ਅਨੁਾਯ ਸਕੰਨੇ ਰਤੀਸ਼ਤ ਯਕਫਾ ਜੰਗਰਾਂ ਸਠ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ ? 

 (ੳ) 10 ਰਤੀਸ਼ਤ  (ਅ) 15 ਰਤੀਸ਼ਤ  (ੲ) 20 ਰਤੀਸ਼ਤ  1 

13. ਤ ਬੀਜਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਤ  ੱਢਣ ਈ ਹ ਸੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ  ੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ ? 
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 (ੳ) ਆਟਾ ਚੱ ੀ  (ਅ)  ਸੂ   (ੲ) ੇਂਜਾ   1 

14. ਫਾਗ਼ ਰਗਾਉਣ ਰਈ ਟਏ ਸਕੰਨੇ ਡੰੂਘ, ਚੜ ਅਤ ਰੰਫ ੁੁੱ ਟ ਜਾਂਦ ਸਨ ? 

 (ੳ) 1 × 1 × 1 ਭੀਟਯ  (ਅ) 1 × 1 × 1 ਪੁੁੱ ਟ  (ੲ) 1 × 1 × 1 ਇੰਚ  1 

15. ਇੁੱਕ ਖਤ ਸਵੁੱ ਚ ਯੁੁੱ ਖ ਅਤ ਰਾਂ ਇਕੁੱ ਠੇ ਉਗਾਉਣ ਨੰੂ ਸਕਸੜੀ ਖਤੀ ਕਸਸੰਦ ਸਨ ? 

 (ੳ) ਵਣ ਖਤੀ   (ਅ) ਫਯਾਨੀ ਖਤੀ  (ੲ) ਜਸਵਕ ਖਤੀ  1 

16. ਇੁੱਕ ਕੁਇੰਟਰ ਗੰਨਾ ੀੜ ਕ ਸਕੰਨਾ ਗੁੜ ਸਤਆਯ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ ਸ ? 

 (ੳ) 10 - 12 ਸਕਰ  (ਅ) 20 - 25 ਸਕਰ  (ੲ) 30 - 35 ਸਕਰ  1 

17. ਕਾਗਜ਼ੀ, ਫਾਯਾਂਭਾੀ ਸਨੰਫੂ ਅਤ ਗਰਗਰ ਸਕਸੜ ਰ ਦੀਆਂ ਉੱਨਤ ਸਕਭਾਂ ਸਨ ? 

 (ੳ) ੰਤਯਾ   (ਅ) ਭਾਰਟਾ    (ੲ) ਸਨੰਫੂ   1 

18. ਖਤਾਂ ਦ ਫੰਸਨਿ ਆਂ ਤ ਯੁੁੱ ਖਾਂ ਨੰੂ ਸਕਸੜੀ ਸਦਸ਼ਾ ਵੁੱਰ ਰਗਾਉਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ ? 

 (ੳ) ੂਯਫ - ੁੱਛਭ  (ਅ) ਉੱਤਯ - ੂਯਫ  (ੲ) ਉੱਤਯ - ਦੁੱ ਖਣ  1 

19. ੰਜਾਫ ਖਤੀਫਾੜੀ ਮੂਨੀਵਯਸਟੀ ਦ ਸਕੰਨੇ ਸਕਰਸ਼ੀ ਸਵਸਗਆਨ ਕੇਂਦਯਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਖਤੀ ਅਧਾਸਯਤ ਧੰਸਦਆਂ ਫਾਯ ਸਖਰਾਈ ਸਦੁੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਸ ? 

 (ੳ) 10   (ਅ) 15   (ੲ) 18   1 

20. ਫਾਗ਼ ਰਗਾਉਣ ਦ ਸਕਸੜ ਢੰਗ ਸਵੁੱ ਚ ਦੂਜ ਢੰਗਾਂ ਦ ਭੁਕਾਫਰ  15-20% ਵੁੱ ਧ ਦ ਰਗਾਏ ਜਾ ਕਦ ਸਨ ? 

 (ੳ) ਵਯਗਾਕਾਯ ਢੰਗ  (ਅ) ਆਇਤਾਕਾਯ ਢੰਗ  (ੲ) ਛ ਕਣਾ ਢੰਗ  1 

ਭਾਗ - II 

 ਹੇਠ ਵਿਖ ੇਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਇੱਕ-ਦੋ ਿਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਦਓ : 

21. ਹਸ ਾਰਤਾ ਖਤਰ ਹਵੱਚ ਖਾਦਾਂ ਹਵੱਚ ਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤ ਮਸਰੀ ਅਦਾਰਾ ਹ ਸੜਾ ਸ ?    2 

22. ੰਜਾਬ ਐਗਰੀ ਚਰ ਯੂਨੀਵਰਹਟੀ ਦੂਤ  ੀ  ੰਮ  ਰਦ ਸਨ ?      2 

23.  ਣ  ਅਧਾਹਰਤ ਦ  ਚੱ ਰਾਂ ਦ ਨਾਂ ਹਖ ।        2 

24. ਹ  ਦ ੱਤਝੜੀ ਦਾਰ ਹਦਆਂ ਦ ਨਾਂ ਹਖ ।        2 

25. ਹ ਸੜ ਦ ਮੁੱ ਖ ਾਧਨਾਂ ਦੀ  ਮੀ  ਰ  ਾਡ ਦ ਹਵੱਚ ਅਨਾਜ ਦਾ ਨੁ ਾਨ ਸ ਹਰਸਾ ਸ ?   2 

ਭਾਗ - III 

 ਹੇਠ ਵਿਖ ੇਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਤੰਨ-ਚਾਰ ਿਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਦਓ : 

26. ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਹਵਭਾਗ ਵੱੋਂ  ੀਤ ਜਾਣ ਵਾ  ਈ ਚਾਰ  ੰਮ ਹਖ ।      4 

ਜਾਂ 
 ੰਜਾਬ ਐਗਰੀ ਚਰ ਯੂਨੀਵਰਹਟੀ ਵੱੋਂ ਹਵ ਹਤ  ਈ ਚਾਰ  ਾਇਤੀ ਖਤੀ ਤ ਨੀ ਾਂ ਦ ਨਾਂ ਹਖ ।  4 

27. ਬਰੀਮ ਦੀ ਖਤੀ ਦਾ ੰਖ ਵਰਵਾ ਸਠ ਹਖ ਅਨੁਾਰ ਹਦਓ : 
 (ੳ) ਉੱਨਤ ਹ ਮ (ਅ) ਬੀਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (ੲ) ਬੀਜਾਈ ਦਾ ਮਾਂ () ਵਾਢੀ   4 

ਜਾਂ 
 ਬਰ ੀ ਦੀ ਖਤੀ ਦਾ ੰਖ ਵਰਵਾ ਸਠ ਹਖ ਅਨੁਾਰ ਹਦਓ : 



3 
 

 (ੳ) ਉੱਨਤ ਹ ਮ (ਅ) ਬੀਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (ੲ) ਬੀਜਾਈ ਦਾ ਮਾਂ () ਝਾੜ   4 

28. ਜ਼ੀਰ-ਹਟੱ ਡਹਰੱ ਨਾ  ਣ  ਦੀ ਬੀਜਾਈ  ਰਨ ਦ  ਈ ਚਾਰ ਾਭ ਹਖ ।     4 

ਜਾਂ 

 ਰਦੀ ਦੀਆਂ ਬਜ਼ੀਆਂ ਦ  ੀਹੜਆਂ ਅਤ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰ ਥਾਮ ਦ  ਈ ਚਾਰ ਉਾਅ ਹਖ ।   4 

29. ਨਰਰੀ ਹਵੱਚੋਂ ਦਾਰ ਬੂਹਟਆਂ ਦੀ ਚਣ  ਰਦ ਮੇਂ ਹਧਆਨ ਰੱਖਣ ਯਗ  ਈ ਚਾਰ ਗੱਾਂ ਹਖ ।   4 

ਜਾਂ 
 ੰਜਾਬ ਹਵੱਚ ਵਾਰ  ਵਣ ਖਤੀ ਈ ਾਰ ਅਤ ਦ ਦੀ  ਾਸ਼ਤ ਸੀ ਹ ਉਂ  ੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ ?    4 

30. ਹੰਡਾਂ ਹਵੱਚ ਖਤੀ ਅਧਾਹਰਤ ਧੰਦ ਸ਼ੁਰੂ  ਰਨ ਸਣ ਵਾ  ਈ ਚਾਰ ਾਭ ਹਖ ।     4 

ਜਾਂ 

 ਦਾਰ ਹਦਆਂ ਦੀ ੁਧਾਈ ਅਤ  ਾਂਟ-ਛਾਂਟ  ਰਨ ਦ  ਈ ਚਾਰ ਾਭ ਹਖ ।     4 

 

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


