
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਸਹੀ �ਤਰ ਚੁਣ ੋ                                                 10 x 2 = 20                                                                    

1.ਕੀਟਾਣ ੂfeZE/ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ? 

1) ਹਵਾ ftZu 

2) ਪਾਣੀ ftZu 

3) fwZNh ftZu  
4) ਹਰ ਥ�   

2.ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਮ� ਬੋਲੀ ਨਾਲ …………….. ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 

1) ਿਪਆਰ 

2) ਿਵਤਕਰਾ  

3) B¯os 
4) ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਕੁਝ   

3.ਗੰਦੇ eZgV/ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? 

1) ਬਦਬ ੂਆ"ਦੀ ਹੈ। 

2) ਕੀਟਾਣੂ ਫੈਲਦੇ ਹਨ। 

3) fਬਮਾਰੀ bZr ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

4) ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। 

4.   .... fJZe ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਹੈ। 

1) ਹਫ਼ਤੇ pknd ਨਹਾਉਣਾ  

2) Bjz[nK ਨੰੂ ਨਾ eZNDk  

3) ਮਹੀਨ(  ftZu fJZe ਵਾਰ tkˇ ਧੋਣਾ   

4) ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ 
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5. tZy-tZy feZfsnK ਸਬੰਧੀ ਿਕਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹ?ੈ 

1) ਕੋਈ ਵੀ feZsk ਚੰਗਾ ਨਹ- ਹੁੰ ਦਾ। 

2) tZX ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ feZs/ ਹੀ �ਤਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 

3) ਸਾਨੰੂ ਸਾਰੇ feZfsnK ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 

4) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹਨ। 

6. ਜ਼ਿਹਰੀਲੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

1) ਭੋਜਨ sZsK ਦਾ  

2) c/cfVnK ਦਾ  

3) ਫੈਕਟਰੀnK ਦਾ  

4) ਪਾਣੀ ਦਾ 

7. ‘ਲੋਕੋ ਜਾਗ,ੋ ਨਸ਼ੇ ਿਤਆਗੋ’ ਨਾਅਰੇ ਤ1 ਸਾਨੰੂ ਕੀ ਸੁਨ( ਹਾ ਿਮਲਦਾ ਹ?ੈ 

1) XhnK ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ  

2) nZyK ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕ2ਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ  

3) ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦਾ  

4) BfÙnK ਤ1 ਬਚਣ ਦਾ 

 

8. ਿਕਹੜੀ ਖੇਡ ਦਾ ਸਬੰਧ nksw-;[oZfynk ਨਾਲ ਹੈ? 

1) ਕੈਰਮ ਬੋਰਡ  

2) ਕਰਾਟੇ   

3) ਹਾਕੀ 

4) ਉਪਰੋਕਤ ftZu'A ਕੋਈ ਨਹ-   

9. ਕੋਰੋਨਾ ਤ1 ਬਚਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

1) ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ  

2) ਵਾਰ-ਵਾਰ jZE ਧੋਣਾ  

3) ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ oZyDk 

4) ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 

10. ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚ ਰਿਹ ਕੇ ਅਸ- ਿਕਹੜੀ ਚੰਗੀ ਆਦਤ f;Zyd/ ਹ�? 

1) r[Z;k ਕਰਨਾ   

2) ਲੜਾਈ ਕਰਨਾ   

3) tZfvnK ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਨਾ  

4) ਦੇਰ ਨਾਲ  �ਠਣਾ 



11111111    ਸਹੀ ਕਥਨ nZr/ ਸਹੀ ((((√) ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਕਥਨ nZr/ (((( ))))    ਗ਼ਲਤ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓLLLL             3x2=6   

1. ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹ- ਹੈ। 

2. ਮੋਮਜਾਮੇ ਦੇ ਿਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ। 

3. tZv/ pZfunK ਨੰੂ ਛੋਟੇ pZfunK dh gVQkJh ftZu wdd eoBh ukjhdh j?.  

 

12.  wkJhAv ਮੈਿਪੰਗ:                 4x2=8 

 

 

          

   (i)      (ii) 

 

 

 

    

(iii)      (iv) 

   

 

ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਪ<ਸ਼ਨ� ਿਵੱਚ1  e'Jh uko ਪ<ਸ਼ਨ� ਦੇ �ਤਰ ਇੱਕ-d'd'd'd' tkeK ਿਵੱਚ ਿਦਓ:                        4x4=16   

13. ਆਤਮ- ;[oZfynk ਕੀ j[zdh ਹੈ ? 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

14. id'A s[jkBz{ e'Jh ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ  Bkb S{j/, sK s[;hA eh eo'r/? 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

15. d' ;soK ਿਵਚ ਆਪਣੀ fe;/ ਇੱਕ ਉਲਝਣ pko/ fby'. 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

16. s[jkv/ d[nkok fe;/ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ e'Jh fJZe wdd dZ;'. 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

;¯kJh 



 

17. ਿਨਮਨ s;thoK ftZu ਕੀਤੀ ik ojh wdd pko/ e[M ;soK ftZu fby'. 

 
_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

18. ;kBz{ gbk;fNe dk ;wkB feT[A BjhA b?Dk ukjhdk< 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


