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ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਾਲ (2021-22) 

ਟਰਮ-1 

ਸ਼�ੇਣੀ-ਪੰਜਵ� 

ਿਵਸ਼ਾ:-ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਸੱਿਖਆ 

ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪਪੇਰ 

 

ਪ�ਸ਼ਨ 21 ਤ$ 40 ਤੱਕ ਬਹੁ ਿਵਕਲਪੀ ਪ�ਸ਼ਨ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਪ�ਸ਼ਨ ਦ ੇਚਾਰ +ਤਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਸਹੀ +ਤਰ ਅੱਗ ੇਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।  

21. ਅੱਜ ਕਲ
 ਸ�ਝੇ ਪਿਰਵਾਰ ਪਿਰਵਾਰ�  ਦੀ ਿਰਵਾਇਤ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮੁੱ ਖ ਵਜ
ਾ ਹੈ:-  

a)  ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜ ੇਹੰੁਦ ੇਹਨ।  

b)  ਬਜ਼ਰੁਗ� ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਿਵੱਚ ਬੱਚੇ ਿਵਗੜਦ ੇਹਨ।  

c)   ਪਿਰਵਾਰ ਛੋਟ ੇਹੋਏ ਹਨ ਅਤ ੇਲੋਕ ਰੁਜਗਾਰ ਤੇ ਵਧ ਸਹੂਲਤ� ਲਈ ਸ਼ਿਹਰ� ਿਵੱਚ ਵਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। 

d)  ਉਪਰੋਕਤ ਿਵੱਚ2 ਕਈੋ ਨਹ3 । 

 

22. ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ 2020 ਿਵੱਚ ਪ5ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਹੇਠ ਿਦੱਤੀ ਸਾਰਨੀ ਿਵੱਚ ਪ5ਵਾਸ ਦ ੇ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨ� ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰਨੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿਕਹੜਾ ਿਵਕਲਪ ਸਹੀ ਹੈ? 

 

a)   ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ� - 32 ਲੱਖ 
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b)   ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲੱਬਧਤ�- 13 ਲੱਖ  

c)   ਤਬਾਦਲਾ - 10 ਲੱਖ 

d)   ਤਬਾਦਲਾ- 10 ਲੱਖ 

 

23. ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਿਵੱਚ ਇਕ ਨ= ਤਰਹੀਨ ਬੱਚਾ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸ3 ਉਸ ਦੀ ਪੜ
ਨ ਿਵੱਚ ਿਕਵ? 

ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ? 

a)   ਓ) ਉਸ ਨੰੂ ਸਭ ਤ2 ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਡਸੈਕ Cਤ ੇਬਠੈਣ ਲਈ ਪ5ੇਿਰਤ ਕਰ�ਗੇ । 

b)   ਉਸ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਨਾ ਆਉਣ ਲਈ ਕਹ�ਗੇ ।  

c)   ਉਸ ਨੰੂ ਿਸਰਫ ਸੁਣ ਕੇ ਪੜ
ਨ ਲਈ ਕਹ�ਗੇ ।  

d)   ਬਰੇਲ ਿਲਪੀ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਪੜ
ਨ ਲਈ ਪ5ੇਿਰਤ ਕਰ�ਗੇ ।  

 

24. ਕੱਦ ਅਤੇ ਭਾਰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਿਮਆਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤ2 ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਿਕਹੜਾ 

ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ? 

a)   ਕੱਦ ਸFਟੀਮੀਟਰ� ਿਵੱਚ ਅਤ ੇਭਾਰ ਇੰਚ� ਿਵੱਚ ਮਾਿਪਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ । 

b)    ਕੱਦ ਸFਟੀਮੀਟਰ� ਿਵੱਚ ਅਤ ੇਭਾਰ ਿਕਲੋਗ5ਾਮ ਿਵੱਚ ਮਾਿਪਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ।  

c)    ਕੱਦ ਿਕਲੋਗ5ਾਮ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਭਾਰ ਸFਟੀਮੀਟਰ� ਿਵੱਚ ਮਾਿਪਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ । 

d)    ਕੱਦ ਇੰਚ� ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਭਾਰ ਸFਟੀਮੀਟਰ� ਿਵੱਚ ਮਾਿਪਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ । 
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25. ਹੇਠ ਿਦੱਤੀਆ ਂਿਵੱਚ2 ਿਕਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਤੈਰਾਕੀ ਨੰੂ ਦਰਸਾHਦੀ ਹੈ? 

        

               (a)                   (b)                   (c)                     (d)  

 

26. ਖੇਡ� ਸਾਨੰੂ ਬਹੂਤ ਕਝੁ ਿਸਖਾHਦੀਆਂ ਹਨ । ਟੀਮ ਿਵੱਚ ਖੇਡਣ ਨਾਲ ਅਸ3 ਕੀ ਿਸੱਖਦ ੇਹ�?  

a)   ਿਮਲਵਰਤਨ ਸਿਹਯੋਗ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ । 

b)   ਨਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਈਰਖਾ । 

c)   ਗਾਲ
� ਕੱਢਣੀਆਂ ਤ ੇਗਲਤ ਬੋਲਣਾ । 

d)   ਲੜਾਈ ਕਰਨਾ ।  

 

27. ਅਸ3 ਜਾਣਦ ੇਹ� ਿਕ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਤਉਹਾਰ ਅਤੇ ਮੇਲੇ ਮਨਾਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਸਮ? ਦੇ ਬਦਲਣ 

ਨਾਲ ਇਨ
 � ਿਵੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਆਇਆ ਹੈ? 

a)   ਮੇਿਲਆ ਂਿਵੱਚ ਬਾਜ਼ੀਗਰ� ਵੱਲ2 ਬਾਜ਼ੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਿਰਵਾਜ ਵਧ ਿਗਆ ਹੈ । 

b)   ਮੇਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਅੱਜ-ਕੱਲ
 ਿਸਰਫ ਔਰਤ� ਹੀ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ । 

c)   ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਸਤੂਆ ਂਦੀਆ ਂਸਟਾਲ� ਵੀ ਮੇਿਲਆ ਂਿਵੱਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ । 

d)    ਮੇਿਲਆ ਂਿਵੱਚ ਿਸਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾਣ ਨੰੂ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ।  
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28. ਹੇਠ ਿਦੱਤੀਆ ਂਿਵੱਚ2 ਿਕਹੜਾ ਕਥਨ ਬਾਘ ਦੇ ਗੁਣ� ਨੰੂ ਨਹ3 ਦਰਸਾHਦਾ? 

a)    ਬਾਘ ਆਪਣ ੇਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਮੂਤਰ ਦੀ ਗੱਧ ਛੱਡਦਾ ਹੈ । 

b)    ਬਾਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੰੂ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੁਿਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।  

c)    ਬਾਘ ਹਨ
= ਰੇ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ2 ਛ ੇਗੁਣਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

d)    ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ । 

 

29. ਿਬੱਲੀਆ ਂਦੀ ਸੁੰ ਘਣ ਸ਼ਕਤੀ ਤ� ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਿਬੱਲੀਆ ਂ ਨੰੂ ........ ਸੁਆਦ ਮਿਹਸਸੂ 

ਨਹ3 ਹੰੁਦਾ । 

a)   ਿਮੱਠਾ          b)   ਖੱਟਾ     c)   ਿਮੱਠਾ ਅਤੇ ਖੱਟਾ ਦੋਵ?  d)   ਕੜੋਾ 

 

30. ਮਨੱੁਖ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਜੰਤਆੂਂ ਦੀ ਵਰਤ2 ਕਰਦਾ ਹੈ । ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਿਵੱਚ2 ਜੰਤੂਆ ਂ ਦਾ 

ਿਕਹੜਾ ਜੱੁਟ ਇਸ ਪੱਖ2 ਸਹੀ ਹੈ? 

a)   ਬ�ਦਰ, ਸੱਪ, ਚਮਿਗੱਦੜ । 

b)    ਿਬੱਲੀ, ਸੱਪ, ਚਮਿਗੱਦੜ । 

c)    ਘੋੜਾ, ਬ�ਦਰ, ਿਬੱਲੀ । 

d)    ਬ�ਦਰ, ਹਾਥੀ, ਸੱਪ, । 
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31. ਹੇਠ ਿਦੱਤ ੇਿਦੱਤੀਆ ਂਿਵੱਚ2 ਿਕਹੜੇ ਜਾਨਵਰ� ‘ਤ ੇਮਨੱੁਖ ਕੇਵਲ Cਨ ਲਈ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? 

a)    ਭਡੇ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ b)    ਖਰਗੇਸ਼  c)  ਊਠ d) ਇਨ
 � ਿਵੱਚ2 ਕਈੋ ਨਹ3 

32. ਤਸੁ3 ਕਈ ਵਾਰ ਇਮਾਰਤ� ਦੀਆ ਂਛੱਤ� ‘ਤ ੇਪੌਦੇ Cਗੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੱਸ ੋਇਹਨ� ਦ ੇਬੀਜ ਛੱਤ� ਤੱਕ 

ਿਕਵ? ਪਹੰੁਚੇ? 

a) ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਰਾਹ3 । 

b) ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ� ਕਰਕ ੇ। 

c) ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ� ਨਾਲ ਅਤੇ ਖਾਣ ਤ2 ਬਾਅਦ ਬਚੇ ਬੀਜ� ਕਰਕੇ । 

d)  ਿਕਸ ੇਨ=  ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਬੀਜ ਹੋਣੇ ਹਨ । 

 

33. ਪੌਦ ੇਦ ੇਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗ� ਤ2 ਨਵ? ਪੌਦ ੇਉਗਾਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਿਕਹੜਾ ਜੋੜਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ:- 

a) ਆਲੂ-ਤਣਾ  

b) ਪੁਦੀਨਾ- ਜੜ
  

c) ਪੱਥਰ ਚੱਟ-ਪੱਤਾ  

d) ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਪੌਦਾ-ਬੀਜ 

 

34. ਆਿਦ-ਵਾਸੀ ਜਾਤੀਆ ਂਦ ੇਲੋਕ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦ ੇਹਨ । ਇਹ ਲੋਕ ਪੈਸ ੇਕਮਾਉਣ ਲਈ 

ਿਕਹੜੀਆ ਂਵਸਤਆੂਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦ ੇਹਨ? 

a)  ਗੱਤ ੇਦ ੇਡੱਬ ੇਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

b) ਬੀਜ, ਿਗਰੀਆਂ, ਗੰੂਦ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਿਦ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । 
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c) ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ� ਤ2 ਬਚਾਅ ਵਾਲੇ ਹਿਥਆਰ� ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

d) ਲੱਕੜੀ ਤ2 ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦ ੇਹਨ । 

35. ਹੇਠ ਿਦੱਤੀਆਂ ਿਵੱਚ2 ਸਫੈਦ ੇਦੀ ਿਕਹੜੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਾਡ ੇਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ।  

a) ਸਫੈਦਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ ।  

b) ਇਸ ਤੇ ਤਣ ੇਦਾ ਰੰਗ ਸਫ਼ੈਦ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । 

c) ਇਹ ਪੌਦਾ ਵਧਣ ਫੁੱ ਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ2 ਕਰਦਾ ਹੈ । 

d) ਆਪਣ ੇਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਆਸਟ5ੇਲੀਆ ਦਾ ਪੌਦਾ ਹੈ । 

 

36. ਛੁੱ ਟੀ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਹਰਪ5ੀਤ ਦੀ ਮੰਮੀ  ਨ=  ਫਲ� ਦਾ ਸੂਪ, ਔਲੇ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀਆ-ਂਛੋਲੇ ਬਣਾਏ । 

ਇਨ
 � ਿਵੱਚ2 ਿਕਹੜਾ ਭੋਜਨ- ਪਦਾਰਥ ਲੰਬ ੇਸਮ? ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਨਹ3 ਹੋਵੇਗਾ? 

a)  ਫਲ� ਦਾ ਸੂਪ 

b)  ਔਲੇ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ 

c) ਪੂੜੀਆ ਂ

d)  ਛੋਿਲਆ ਂਦੀ ਸਬਜ਼ੀ 
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37. ਗੌਰਵ ਦੇ ਭੂਆ ਜੀ ਨ=  ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਤ2 ਫ਼ਲ / ਸਬਜ਼ੀਆ ਂਖਰੀਦੇ । ਇਹਨ� ਿਵੱਚ2 ਿਕਸ ਨੰੂ ਅਚਾਰ ਪਾ 

ਕੇ ਸੰਭਾਿਲਆ ਨਹ3 ਜਾ ਸਕਦਾ? 

 

                 

        a.                                         b.                                     c.                                  d. 

a) ਿਸਰਫ (d)  

b)   (a) ਅਤੇ  (b) ਦੋਵ?  

c) ਿਸਰਫ (a)  

d) ਸ) ਿਸਰਫ (c) 

 

38. ਛੋਟ ੇ ਿਕਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਦ ਨਹ3 ਖਰੀਦ ਸਕਦ ੇ । ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿਕਸਾਨ� ਨੰੂ ਅਿਜਹੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਦ ਿਕੱਥ2 ਲੈਣ ੇਚਾਹੀਦ ੇਹਨ? 

a) ਵੱਡੇ ਿਕਸਾਨ� ਤ2 ਵਰਤ2 ਲਈ ਮੰਗ ਲੈਣ ੇਚਾਹੀਦ ੇਹਨ । 

b) ਿਕਰਾਏ Cਤੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । 

c)  ਿਕਸਾਨ� ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਸਿਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵ� ਤ2 ਲੈਣ ੇਚਾਹੀਦ ੇਹਨ । 

d) ਛਟੋੇ ਿਕਸਾਨ� ਨੰੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 
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39. ਫਲ� ਅਤ ੇਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤ2 ਸਾਨੰੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ
� ਦੇ ਿਵਟਾਿਮਨ ਿਮਲਦ ੇਹਨ । ਹੇਠ ਿਦੱਿਤਆਂ ਿਵੱਚ2 

ਿਕਹੜਾ ਿਵਟਾਿਮਨ ਸਾਨੰੂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤ2 ਿਮਲਦਾ ਹੈ? 

a) ਿਵਟਾਿਮਨ A 

b) ਿਵਟਾਿਮਨ EP 

c) ਿਵਟਾਿਮਨ  KP 

d) ਿਵਟਾਿਮਨ  D 

 

40. ਹੇਠ ਿਦੱਿਤਆਂ ਿਵੱਚ2 ਿਕਹੜਾ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤ ੇਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਨਵ? ਸੈWਲ� ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ 

ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? 

a)  ਪਾਣੀ   

b)  ਪ5ੋਟੀਨ 

c) ਿਵਟਾਿਮਨ 

d) ਖਿਣਜ ਪਦਾਰਥ 

 

 

 

 

 

 


