ਜਮਾਤ-ਸੱ ਤਵੀਂ

ਵਵਸ਼ਾ-ਵਵਵਿਆਨ
ਕੱ ਲ ਅੰ ਕ – 70

ਸਤੰ ਬਰ 2022
ਸਮਾਂ – 3 ਘੰ ਟੇ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1 ਸਹੀ ਵਵਕਲਪ੍ ਚਣੋ:1) ਪ੍ੌਵਿਆਂ ਿਾ ਭੋਜਨ ਿਾ ਕਾਰਖਾਨਾ
1. ਪ੍ੱ ਤਾ

2. ਤਣਾ

3. ਜੜ੍ਹ

4. ਫੱ ਲ

2) ਵਜਹੜ੍ੇ ਜੰ ਤੂ ਕੇਵਲ ਪ੍ੌਿੇ ਖਾਂਿੇ ਹਨ
1. ਮਾਸਾਹਾਰੀ

2. ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ

3. ਸਰਬ-ਆਹਾਰੀ

4. ਵਮਰਤਜੀਵੀ

3) ਵਜਿਰ ਵਵਚ ਇਸ ਿਾ ਵਹਸਾਬ ਹੰ ਿਾ ਹੈ
1. ਪ੍ਰੋਟੀਨ

2. ਵਪ੍ੱ ਤ ਰਸ

3. ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ

4. ਲਾਰ

4) ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਉੱਨ ਪ੍ੈਿਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿੇ
1. ਅਲਪ੍ਾਕਾ 2. ਬੱ ਲੀ ਕੱ ਤਾ 3. ਊਠ 4. ਬੱ ਕਰੀ
5) ਰੇਸ਼ਮ ਿੇ ਕੀਟ ਖਾਸ ਿਰੱ ਖਤ ਿੇ ਪ੍ੱ ਵਤਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਿੇ ਹਨ। ਕੀ ਤਸੀਂ ਇਸ ਿਰੱ ਖਤ ਿਾ ਨਾਂ ਿੱ ਸ ਸਕਿੇ ਹੋ।
1. ਟਾਹਲੀ
6)

2. ਸਫੈਿਾ

3. ਵਪ੍ੱ ਪ੍ਲ

4. ਸ਼ਵਹਤੂਤ

ਲੈ ਕਵਟਕ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਕਸ ਵਵੱ ਚ ਪ੍ਾਇਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ
1. ਿਹੀਂ

2. ਸਾਬਣ 3. ਸੇਬ

4. ਚੂਨਾ

7) ਵਸਰਕੇ ਵਵਚ ਹੰ ਿਾ ਹੈ
1. ਐਸੀਵਟਕ ਐਵਸਡ

2. ਲੈ ਕਵਟਕ ਐਵਸਡ

3. ਵਸਟਵਰਕ ਐਵਸਡ

4. ਟਾਰਟੈਵਰਕ ਐਵਸਡ

8) ਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ੈਂਡੂਲਮ ................ਿਤੀ ਿੀ ਉਿਾਹਰਣ ਹੈ
1. ਸਰਲ ਰੇਖੀ ਿਤੀ 2. ਡੋਲਨ ਿਤੀ

3. ਚਕਰਾਕਾਰ ਿਤੀ

9) ਬਲਬ ਵਵਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਕਵਹੰ ਿੇ ਹਨ
1. ਐਲੀਮੈਂਟ

2. ਸਪ੍ਵਰੰ ਿ

3. ਵ਼ਿਲਾਮੈਂਟ 4. ਘਟਕ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2 ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰੋ:1) ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ............. ਤੋਂ ਸਰੱ ਵਖਅਤ ਕਰਿੇ ਹਨ।
2) ਵਮਲਕ ਆ਼ਿ ਮੈਿਨੀਸ਼ੀਆ ............... ਸਵਥਤੀ ਵਵਚ ਵਰਵਤਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ।
3) ਪ੍ੱ ਵਤਆਂ ਵਵੱ ਚ ਿੈਸਾਂ ਿੀ ਅਿਲਾ-ਬਿਲੀ ................ ਰਾਹੀਂ ਹੰ ਿੀ ਹੈ।
4) ਇਕ ਘੜ੍ੀ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ............ ਮਾਪ੍ਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ
5) ਵਕਸੇ ਵਸਤੂ ਿੀ ਵਸੱ ਧੀ ਰੇਖਾ ਵਵੱ ਚ ਿਤੀ ਨੂੰ ............ ਿਤੀ ਆਖਿੇ ਹਨ।
6) ਪ੍ੈਂਡੂਲਮ ਿੇ ਇੱ ਕ ਡੋਲਨ ਲਈ ਲੱਿੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇਸਿਾ ........... ਆਖਿੇ ਹਨ।
7) ਿੋ ਜਾਂ ਿੋ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਸੈੈੱਲਾਂ ਿੇ ਜੋੜ੍ ਨੂੰ ............. ਵਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ।
8) ਹੀਟਰ ਵਬਜਲੀ ਧਾਰਾ ਿੇ .............. ਪ੍ਰਭਾਵ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿਾ ਹੈ।

4. ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਵਵੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

9)

ਇਕ ਬੈਟਰੀ ਵਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਸੈੈੱਲ ਿਾ ਧਨ ਟਰਮੀਨਲ ਨਾਲ ਿੂਜੇ ਸੈੈੱਲ ਿੇ ............. ਟਰਮੀਨਲ ਨਾਲ ਜਵੜ੍ਆ ਹੰ ਿਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3 ਹੇਠ ਵਲਵਖਆਂ ਵਵੱ ਚ ਠੀਕ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਿੱ ਸੋ:1) ਇਕ ਤਣਾ ਹੈ ਵਜਸ ਵਵੱ ਚ ਿੰ ਢਾਂ ਅਤੇ ਅੰ ਤਰ ਿੰ ਢਾਂ ਹੰ ਿੀਆਂ ਹਨ।
2) ਕੈਟਰਵਪ੍ਲਰ ਿੇ ਸਰੀਰ ਿੇ ਿਆਲੇ ਖੋਲ ਨੂੰ ਕੋਕੂਨ ਵਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ।
3) ਰੇਸ਼ਮ ਿੇ ਕੀੜ੍ੇ ਪ੍ਾਲਣ ਨੂੰ ਐਪ੍ੀਕਲਚਰ ਕਵਹੰ ਿੇ ਹਨ।
4) ਹਲਿੀ ਿਾ ਸੱ ਤ ਖਾਰੀ ਘੋਲ ਵਵੱ ਚ ਭੂਰਾ ਲਾਲ ਰੰ ਿ ਵਿੰ ਿਾ ਹੈ।
5) ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਮੱ ਟੀ ਿੇ ਉਪ੍ਚਾਰ ਲਈ ਜੈਵ ਪ੍ਿਾਰਥ ਵਰਵਤਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ।
6) ਚੱ ਲਿੇ ਸਾਈਕਲ ਿੇ ਪ੍ਹੀਏ ਿੀ ਿਤੀ ਚੱ ਕਰਾਕਾਰ ਿਤੀ ਹੈ।
7) ਚਾਲ ਿੀ SI ਇਕਾਈ Km/s ਹੈ
8) ਵਬਜਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਵਬਜਲਈ ਧਾਰਾ ਿੇ ਤਾਪ੍ਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਿੀ ਹੈ।
9) ਇਕ ਵਬਜਲਈ ਘੰ ਟੀ ਇਕ ਵਬਜਲਈ ਚੰ ਬਕ ਿੇ ਵਸਧਾਂਤ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4 ਵਮਲਾਨ ਕਰੋ
1) ਸਕੋਵਰੰ ਿ

ੳ) ਵਜ਼ੰ ਕ ਕਾਰਬੋਨੇਟ

2) ਕੈਲਾਮਾਈਨ

ਅ) ਜਾਇਲਮ

3) ਮੱ ਛੀ

ੲ) ਹਾਈਡਰੋਕਲੋ ਵਰਕ ਐਵਸਡ

4) ਵਮਹਿਾ

ਸ) ਸਰੱ ਵਖਆ ਉਪ੍ਕਰਨ

5) ਪ੍ਾਣੀ ਿਾ ਪ੍ਵਰਵਵਹਣ

ਹ) ਕੱ ਟੀ ਿਏ ਉੱਨ ਨੂੰ ਧੋਣਾ

6) ਪ੍ੱ ਵਤਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਜਣਨ

ਕ) ਿਲਫੜ੍ੇ

7) ਮੰ ਿ ਿਤੀ

ਖ) ਪ੍ੱ ਥਰ ਚੱ ਟ

8) ਵਬਜਲਈ ਵਫਊਜ਼

ਿ) ਕੱ ਛੂ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5 ਸਵੈਅੰਿੀਕਰਨ ਿੀ ਪ੍ਵਰਭਾਸ਼ਾ ਵਲਖੋ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6 ਸਾਹ ਿਰ ਿੀ ਪ੍ਵਰਭਾਸ਼ਾ ਵਲਖੋ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7 ਫੱ ਲ ਿੇ ਵਲੰਿੀ ਭਾਿਾਂ ਿੇ ਨਾਂ ਵਲਖੋ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8 ਉੱਨ ਪ੍ੈਿਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਜਾਨਵਰਾਂ ਿੇ ਨਾਮ ਵਲਖੋ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9 ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਉਤਪ੍ਾਿਾਂ ਿੇ ਉਪ੍ਚਾਰ ਿੀ ਕੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ?
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 10 ਵਲਟਮਸ ਿਾ ਘੋਲ ਵਕਹੜ੍ੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ? ਇਸ ਘੋਲ ਿੀ ਕੀ ਵਰਤੋਂ ਹੰ ਿੀ ਹੈ?
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 11 ਚਾਲ ਿੀ ਪ੍ਵਰਭਾਸ਼ਾ ਵਲਖੋ। ਇਸ ਿੀ SI ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੈ?

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 12 ਇਹਨਾਂ ਿਾ ਮਾਪ੍ ਪ੍ਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਿੇ ਉਪ੍ਕਰਨਾਂ ਿਾ ਨਾਂ ਵਲਖੋ
ੳ) ਚੱ ਲਿੇ ਵਾਹਨ ਿੀ ਚਾਲ

ਅ) ਵਾਹਨਾਂ ਿਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਿੂਰੀ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 13 ਇੱ ਕ ਵਬਜਲੀ ਸਰਕਟ ਬਣਾਉ ਵਜਸ ਵਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਬੈਟਰੀ, ਇੱ ਕ ਬਲਬ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਸਵਵੱ ਚ ਖੱ ਲਹੀ ਅਵਸਥਾ ਵਵੱ ਚ ਹੋਵੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 14 ਵਬਜਲੀ ਚੰ ਬਕ ਕੀ ਹੰ ਿਾ ਹੈ? ਇਹ ਵਕਵੇਂ ਕੰ ਮ ਕਰਿਾ ਹੈ? 10X2=20
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 15 ਵਮੱ ਟੀ ਵਵੱ ਚ ਪ੍ੋਸ਼ਕਾਂ ਿੀ ਪ੍ੂਰਤੀ ਵਕਵੇਂ ਹੰ ਿੀ ਹੈ?
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 16 ਮਲ ਵਤਆਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਿਾ ਲੇ ਬਲ ਕੀਤਾ ਵਚੱ ਤਰ ਬਣਾਓ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 17 ਤੇਜ਼ਾਬਾਂ ਅਤੇ ਖਾਰਾਂ ਵਵਚ ਅੰ ਤਰ ਵਲਖੋ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 18 ਮੰ ਿ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਿਤੀ ਵਵੱ ਚ ਅੰ ਤਰ ਿੱ ਸੋ। ਇਹਨਾਂ ਿੀਆਂ ਉਿਾਹਰਨਾਂ ਵਿਉ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 19 ਵਬਜਲਈ ਵਫਊਜ ਕੀ ਹੰ ਿਾ ਹੈ? ਵਬਜਲੀ ਿੀ ਸਪ੍ਲਾਈ ਵਵੱ ਚ ਇਸ ਿੀ ਕੀ ਮਹੱ ਤਤਾ ਹੈ? 3X5=15

