
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  ਭਾਗ ੳ 

  ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਚੁਣੋ                                                                                                20 x 2 = 40ਅੰਕ                                                                      

1. ਦੂਜੇ ਸਬੂਿਆਂ (ਰਾਜਾਂ) ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕੀ ਬਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

    1) ਮਲੂ ਵਾਸੀ                                                     2) ਵੱਡੇ ਲੋਕ 

    3) ਪਰਵਾਸੀ                                                       4) ਆਬਦਵਾਸੀ 

2.ਦ ੱ ਧ ਨੰੂ ............ ਮੰਬਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

     1) ਵਧੀਆ ਖ ਰਾਕ                                               2) ਿੇਲੋੜੀ ਖ ਰਾਕ 

     3) ਸੰਪੂਰਨ ਖ ਰਾਕ                                              4) ਨ ਕਸਾਨਦਾਇਕ ਖ ਰਾਕ 

3. ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਬਕਸ ਖੇਡ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ? 

 

        1) ਹਾਕੀ                                                                     2) ਿੈਡਬਮੰਟਨ 

         3) ਫ ੱ ਟਿਾਲ                                                                4) ਬਕਿਕਟ 

4.ਬਕਸ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਨੰੂ ਪੇਂਡ ੂਓਲੰਬਪਕ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਬਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

       1) ਬਕਲਹਾ ਰਾਏਪ ਰ                                                        2) ਸੰਸਾਰਪ ਰ 

        3) ਸਾਹਕੋਟ                                                                 4) ਿਬਦਆਲਾ                                                                               

 

 

                                                   ਮ ਾੱਡਲ ਟੈਸਟ ਪਪੇਰ 
ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਾਰਚ, 2021 

ਵਿਸ਼ਾ :   ਿਾਤਾਿਰਨ ਵਸਿੱ ਵਿਆ       ਜਮ ਤ ਪੰਜਵੀਂ 
ਸਕੂਲ  ……………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                                                       
ਬਵਬਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਂ …………………………………                                  ਜਮਾਤ  ……………….. 

ਰੋਲ ਨੰਿਰ …………………                                                                   ਬਮਤੀ …………………… 

ਅੰਕ : 75 + ਸ ੰ ਦਰ ਬਲਖਾਈ : 5  

ਕ ੱ ਲ ਅੰਕ : 80                                                                                   ਸਮਾਂ : 3 ਘੰਟੇ 

 



5.ਬਿੱਲੀ ਨੰੂ ...............ਸਵਾਦ ਮਬਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦਾ। 

          1) ਖੱਟਾ                                                                      2) ਨਮਕੀਨ 

          3) ਕੌੜਾ                                                                      4) ਬਮੱਠਾ 

6.ਮਨ ੱ ਖ ਪਸੂ ਬਕਉਂ ਪਾਲਦਾ ਹੈ? 

          1)ਦ ੱ ਧ ਲਈ                                                                 2) ਮਾਸ ਲਈ 

           3) ਉੱਨ ਲਈ                                                              4) ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਕ ਝ ਲਈ 

7. ਬਕਸ ਪੌਦੇ ਦ ੇਪੱਬਤਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੌਦਾ ਬਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

           1) ਪਾਲਕ                                                                    2) ਮੂਲੀ 

           3) ਪੱਥਰਚੱਟ                                                               4) ਗੋਭੀ 

8. ਜੰਗਲ ਬਵੱਚ ਕੀ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ? 

           1) ਸੰਘਣੇ ਰੂਪ ਬਵੱਚ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਰ ੱ ਖ                                2) ਆਬਦਵਾਸੀ ਲੋਕ 

           3) ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ                                                  4) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ 

9.ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਹਰੀਆ ਂਸਿਜੀਆਂ ਨੰੂ ਕਈ ਬਦਨਾਂ ਤੱਕ ਖਰਾਿ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੇਠ ਬਲਬਖਆ ਂਬਵੱਚੋਂ ਬਕਸ ਉਪਕਰਨ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ? 

             1) ਫਬਰੱਜ                                                                 2) ਮਾਇਕਰਵੋੇਵ 

             3) ਹੀਟਰ                                                                 4) ਪਿੈੈੱਸ                                     

10.ਊਰਜਾ ਦਣੇ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਬਕਹੜੇ ਹਨ? 

           1) ਪਿੋਟੀਨ                                                                    2) ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਟੋਾ ਆਹਾਰ 

           3) ਬਵਟਾਬਮਨ ਅਤ ੇਖਬਣਜ ਪਦਾਰਥ                               4) ਕਾਰਿੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਅਤ ੇਚਰਿੀ 

11. ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਹਣੋ ਵਾਲੇ ਰੋਗ ਨੰੂ ਕੀ ਬਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

         1) ਬਗੱਲੜ                                                                         2) ਅੰਧਰਾਤਾ 

         3) ਅਨੀਮੀਆ                                                                    4) ਸਕਰਵੀ 

 

 



12.ਮੱਝ ਇੱਕ ............ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। 

         1) ਸਾਕਾਹਾਰੀ                                                                        2) ਸਰਿ ਆਹਾਰੀ 

         3) ਮਾਸਾਹਾਰੀ                                                                         4) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। 

13.ਮਰੀਜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ? 

          1) ਡਾਕਟਰ                                                                             2) ਡਾਕੀਆ 

          3) ਅਬਧਆਪਕ                                                                        4) ਚੌਕੀਦਾਰ 

14. ਰੇਬਗਸਤਾਨ ਬਵੱਚ ਪਾਣੀ................. ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। 

        1) ਘੱਟ                                                                                      2) ਨਹੀਂ  

        3) ਵੱਧ                                                                                        4) ਇਹਨਾਂ ਬਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ  

15. ਮੱਛੀਆ ਂਬਕਹੜ ੇਅੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ? 

        1) ਨੱਕ                                                                                       2) ਮੂੰ ਹ 

        3) ਫਫੇੜ ੇ                                                                                   4) ਗਲਫ਼ੜ ੇ

16.ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤ ੇਜਾਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਕਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? 

         1) ਰੇਲਗੱਡੀ                                                                                  2) ਿੱਸ 

         3) ਬਕਸਤੀ                                                                                     4) ਜਹਾਜ 

17.ਬਵਕਟੋਰੀਆ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਘੰਟਾ ਘਰ ਬਕਹੜੇ ਬਜਲੇ ਬਵੱਚ ਸਬਥਤ ਹੈ? 

         1) ਜਲੰਧਰ                                                                                   2) ਅੰਬਮਿਤਸਰ 

         3) ਹ ਬਸਆਰਪ ਰ                                                                          4) ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ 

18. ਪੌਦੇ ਹਵਾ ਬਵੱਚੋਂ ................... ਸੋਖ ਕੇ ਭੋਜਨ ਿਣਾਉਂਦ ੇਹਨ? 

        1) ਆਕਸੀਜਨ                                                                             2) ਪੋਸਕ ਤੱਤ 

        3) ਕਾਰਿਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ                                                       4) ਕ ਦਰਤੀ ਤੱਤ 

19.ਅੱਜ-ਕੱਲਹ ਖੇਤਾਂ ਬਵੱਚ ਹਲ਼ ਵਾਹ ਣ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ…ੇ……….ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ । 

      1) ਿਲ਼ਦਾਂ ਦੀ।                                                                              2) ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ 

      3) ਕੰਿਾਈਨ ਦੀ                                                                             4) ਕੰਬਪਊਟਰ ਦੀ 



20.ਬਭਆਨਕ ਿੀਮਾਰੀਆਂ ਅਤ ੇਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ............| 

 1)ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।                                             2) ਜੈਬਵਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

3)ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।                        4) ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਦਣੇਾ ਿੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

                                                             ਭਾਗ ਅ                                                                                         

21. ਸਹੀ ਵਮਲਾਨ ਕਰੋ:                                                                                                            5 x 1 = 5ਅੰਕ 

     ਦ ੱ ਧ                                                  ਤੇਲ ਬਵਚ ਰੱਖ ਕ ੇ

        ਪ ਦੀਨੇ ਦੇ ਪੱਤ ੇ                                      ਬਜਆਦਾ ਖੰਡ ਪਾ ਕੇ  

        ਆਵਂਲੇ ਦਾ ਮ ਰੱਿਾ                                  ਠੰਢਾ ਰੱਖ ਕੇ   

        ਬਨੰਿ ੂਦਾ ਆਚਾਰ                                     ਸ ਕਾ ਕ ੇ

        ਜਾਮਣ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰ                                  ਉਿਾਲ ਕ ੇ

 

22. ਵਿਮਾਗੀ ਕਸਰਤ                                                                                                            5 x 1 = 5ਅੰਕ                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

ਬੀਜ ਜੋ ਿਾਧੇ ਜਾ ਸਕਿੇ 
ਹਨ| 



                                                     ਭਾਗ ੲ                                             

 

 ਹੇਠ ਵਲਿੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਿੇ ਉੱਤਰ ਵਿਓ  :                                                                       5 x 5 = 25ਅੰਕ 

      23.ਘਰੇਲ ੂਬਚੜੀ ਦੀ ਬਗਣਤੀ ਘਟਣ ਦਾ ਮ ੱ ਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? 

      24.ਸੰਤ ਬਲਤ ਭੋਜਨ ਬਵੱਚ ਬਕਹੜੇ-ਬਕਹੜੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ? 

      25.ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੰੂ ਬਕਹੜ ੇ-ਬਕਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਪਿਾਪਤ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ? 

      26.ਪਾਣੀ ਬਵੱਚ ਤੈਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦ ੋਵਸਤਆੂਂ ਦ ੇਨਾਂ ਬਲਖੋ? 

                              ਜਾਂ         

          ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਦ ੋਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਲਖੋ।       

      27. ਮਨ ੱ ਖ ਘਰ ਿਣਾ ਕੇ ਬਕਉਂ ਰਬਹੰਦਾ ਹੈ? 

                              ਜਾਂ 

            ਹਵਾ ਪਿਦੂਸਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ। 

   

        28. ਸੰੁਿਰ ਵਲਿਾਈ  :                                                                                                   5ਅੰਕ 

 

 


