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ਬਾਗ-ੳ 

ਰਸ਼ਨ 1 ਤੋਂ 5 ਤੱਕ ਾਯੇ ਰਸ਼ਨ 1 ਅੰਕ ਦੇ ਸਨ। 
 

(1) ਭਗੈਨੀਸ਼ੀਅਭ ਵਯੱਫਨ ਨ ੰ  ਸਵਾ ਵਵੱਚ ਜਰਾਉਣ ਨਾਰ ਵਕਸੜਾ ਦਾਯਥ ਫਣਦਾ ਸੈ? 

(2) ਵਚੱਤਯ ਵਵੱਚ ਦਯਾ ਗ ਅੰਗ ਵਕ ਵਕਭ ਦ ੇਅੰਗਾਂ ਨ ੰ  ਦਯਾਊਂਦੇ ਸਨ? 

 

 
 

(3) ਵਚੱਤਯ ਵਵੱਚ ਦਯਾ ਗ ਮੰਤਯ ਵਵੱਚ ਵਕ ਵਕਭ ਦਾ ਦਯਣ ਵਧਯੇੇ ਢ ੱ ਕਵਾਂ ਸ ੰ ਦਾ 
ਸੈ? 

 

 
 

(4) ਵਚੱਤਯ ਵਵੱਚ ਵਕਸੜੀ ਰਕਾਸ਼ੀ ਵਕਵਯਆ ਦਯਾਈ ਗਈ ਸੈ? 

 

 
 
 
 



 

(5) ਸੇਠ ਵਰਖ ੇਭੀਕਯਨ ਵਵੱਚ ਖਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਬਯ। 
                                ? 
                  ਦੀ ਉਵਥਤੀ 
          2AgCl(s) --------→2Ag(s) +Cl2(g) 
      (ਪੈਦ ਯੰਗ)                       ? 

                                                               ਯੰਗ 

                                 ------ 
ਬਾਗ-ਅ 

ਰਸ਼ਨ 6 ਤੋਂ 15 ਤੱਕ ਾਯੇ ਰਸ਼ਨ ਦ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਸਨ। 
(6) ਦਾ ਸਾਯਭਨ ਕੀ ਸਨ? ਵਕੇ ਦ ਦ ੇਨਾਭ ਵਰਖ। 
(7) ਬਜਨ ਦ ੇਾਚਨ ਵਵੱਚ ਰਾਯ ਦੀ ਕੀ ਭਸੱਤਤਾ ਸੈ? 

(8) 2m ਪਕ ਦ ਯੀ ਵਾਰੇ ਵਕ ੇਉੱਤਰ ਰੈਨਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਗਆਤ ਕਯ। ਰੈਂਨਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 
ਦੀ ਇਕਾਈ ਵੀ ਵਰਖ। 

(9) ਆਵਯਤੀ ਾਯਣੀ ਦ ੇਗੱਯ  ਵਵੱਚ ਤੱਤਾਂ ਦ ੇਧਾਤਵੀ  ਬਾਅ ਤੇ ਕੀ ਰਬਾਵ ੈਂਦਾ ਸੈ? 

(10) ਰਾਟਯ ਆਪ ਵੈਯ ਨ ੰ  ਨਭੀ ਯਧਕ ਫਯਤਨਾਂ ਵਵੱਚ ਯੱਖਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ।ੈ ਵਕਉਂ? 

(11) ਸਾਈਡਯਜਨੀਕਯਨ ਤੋਂ ਕੀ ਬਾਵ ਸ?ੈ ਇ ਦਾ ਉਦਮਗ ਵਵੱਚ ਕੀ ਉਮਗ ਸੈ? 

(12) ਵਚੱਤਯ ਵਵੱਚ ਦਯਾ PH ੇਯ 'ਤੇ ਵਨੰਫ  ਦ ੇਯ ਦਾ PH=2.2 ਅਤੇ ਵਭਰਕ ਆਪ  
ਭੈਗਨੀਸ਼ੀਅਭ ਦਾ PH=10 ਸੈ। ਇ ਤੋਂ ਕੀ ਬਾਵ ਸੈ? 

 
 

(13) ਵਚੱਤਯ ਵਵੱਚ ਦਯਾ ਗ ਚ ੰ ਫਕ ਦੇ ਦ ਆਰੇ ਵਵਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਯਖੇਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਕੀ 
ਵਕਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈ? ਇਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਦ ਗ ਣ ਵੀ ਦੱ। 

 
 



 

(14) ਇੱਕ ਯਭਾਣ  ਦੀ ਇਰੈਕਟਰਾਨੀ ਤਯਤੀਫ 2,8,7 ਸੈ। 
1. ਇ ਤੱਤ ਦਾ ਯਭਾਣ  ਅੰਕ ਕੀ ਸੈ? ਤੱਤ ਦਾ ਨਾਭ ਵੀ ਦੱ। 
2. ਸੇਠ ਵਰਵਖਆ ਵਵੱਚੋਂ ਵਕ ਨਾਰ ਇ ਦੀ ਯਾਇਵਣਕ ਭਾਨਤਾ ਸਵੇਗੀ? 

         N(7), F(9), P(15), Ar(18) 

(15) ਵਚੱਤਯ ਵਵੱਚ ਦ ੇਦ ਆਯਾ ਵਕ ਤਯਹਾਂ ਦਾ ਅਨ ਵਯਤਨ ਦਯਾਇਆ ਜਾ ਵਯਸਾ ਸੈ? ਇ 
ਦੀ ਵਯਬਾਸ਼ਾ ਵੀ ਵਦਓ। 

 
 
 

ਬਾਗ-ੲ 

ਰਸ਼ਨ 16 ਤੋਂ 25 ਤੱਕ ਾਯੇ ਰਸ਼ਨ 3 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਸਨ। 
(16) ਓਜਨ ਯਤ ਕੀ ਸ?ੈ ਇ ਦੀ ਸਾਨੀ ਾਡ ੇਰਈ ਵਚੰਤਾ ਦਾ ਵਵਸ਼ਾ ਸ।ੈ ਇ ਸਾਨੀ ਨ ੰ  ਘੱਟ 

ਕਯਨ ਰਈ ਕੀ ਕਦਭ ਉਠਾ ਗ ਸਨ? 

(17)  ਚੰਗੇ ਫਾਰਣ ਦੀਆ ਂਕੀ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ ੰ ਦੀਆ ਂਸਨ? 

(18)  3R ਦ ੇਵਧਾਂਤ ਤੋਂ ਤ ੀਂ ਕੀ ਭਝਦ ੇਸ? ਵਯਣਨ ਕਯ। 
(19)  ਭਨ ੱ ਖੀ ਭਰ ਵਤਆਗ ਰਣਾਰੀ ਦ ੇਵਚੱਤਯ ਨ ੰ  ਰੇਫਰ ਕਯ। 

  
(20) ਵਨਕਟ ਵਦਰਸ਼ਟੀ ਦਸ਼ ਕੀ ਸ ੰ ਦਾ ਸੈ? ਇ ਦਸ਼ ਵਾਰੇ ਵਵਅਕਤੀ ਦੀ ਅੱਖ ਵਵੱਚ ਵਤ  ਦਾ  

ਰਵਤਵਫੰਫ ਵਕੱਥ ੇਫਣਦਾ ਸੈ ਅਤ ੇਇਸ ਦਸ਼ ਵਕ ਵਕਭ ਦ ੇਰੈਨਜ਼ ਨਾਰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਕਦਾ ਸ?ੈ  

(21)  ਭਨ ੱ ਖ ਵਵੱਚ ਫੱਚੇ ਦਾ ਵਰੰਗ ਵਨਯਧਾਯਣ ਵਕਵੇਂ ਸ ੰ ਦਾ ਸੈ? 

 



(22)  ਵਚੱਤਯ ਵਵੱਚ ਵਕ ਵਕਭ ਦੀ ਯਾਇਵਣਕ ਵਕਵਯਆ ਦਯਾਈ ਗਈ ਸੈ? ਇ ਵਕਵਯਆ 
ਦੀ ਵਯਬਾਸ਼ਾ ਉਦਾਸਯਨ ਵਸਤ ਵਰਖ। 

 
(23) ਵਚੱਤਯ ਵਵੱਚ ਦਯਾਈ ਯਚਨਾ ਨ ੰ  ਕੀ ਵਕਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈ? ਇ ਦੇ ਦ ਵਯ ੇਕੀ ਦਯਾਉਂਦ?ੇ 

ਇਸ ਯਚਨਾ ਵਕ ਵਕਵਯਆ ਵਵੱਚ ਫਣਦੀ ਸੈ? 

 
(24) ਵਚੱਤਯ ਵਵੱਚ ਵਕ ਵਨਮਭ ਨ ੰ  ਦਯਾਇਆ ਵਗਆ ਸੈ? ਵਨਮਭ ਦੀ ਵਯਬਾਸ਼ਾ ਵਦਓ। 

ਇ ਦਾ ਉਮਗ ਵਕ ਮੰਤਯ ਵਵੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈ? 

 
 
 
 
 



 

(25) ਵਚੱਤਯ ਵਵੱਚ ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਵਕਸੜਾ ਵਯਤਾਯਾ ਦਯਾਇਆ ਵਗਆ ਸੈ? ਇ ਦੀ ਵਯਬਾਸ਼ਾ 
ਵਦਓ ਅਤੇ ਇ ਦ ੇਵਨਮਭ ਵੀ ਵਰਖ। 

 
 
 

ਬਾਗ- 

ਰਸ਼ਨ 26 ਤੋਂ 28 ਤੱਕ ਾਯੇ ਰਸ਼ਨ 5 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਸਨ। 

26.  a) sofIAm Aqy potwSIAm nUM im`tI dy qyl iv~c fubo ky ikauN r~iKAw jWdw 

hY? 
A) jdoN qusIN izMk nUM Awiern slPyt dy Gol iv~c pwauNdy ho qW kI vwprdw 
hY?rswieixk pRqIikirAw ilKo[ 

                  jW 
     Korn qoN kI Bwv hY? DwqW nUM Korn qoN bcwaux leI qusIN kI krogy? 

27.   ilMgI pRjxn Aqy AilMgI pRjxn iv~ckwr kI AMqr hY? 

jW 
a) prwgx ikirAw inSycn nwloN ikvyN iBMn hY? 
A) Pu~l dy nr Aqy mwdw jxn AMgW dw lybl ic~qr bxwE[ 

28.    4 Ω, 8 Ω, 10 Ω ਅਤ ੇ 20 Ω ਰਵਤਯਧ ਦੀਆਂ ਚਾਯ ਕ ੰ ਡਰੀਆ ਂਨ ੰ  ਜੜਨ ਤੇ  
1. ਅਵਧਕਤਭ  2. ਵਨਊਨਤਭ ਰਵਤਯਧ  ਵਕਨਹ ਾਂ ਅਤੇ ਵਕ ਤਹਯW ਰਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਕਦਾ  ਸੈ। 

jW 
iksy cwlk dy pRqIroD qoN kI Bwv hY? iksy cwlk dw pRqIroD iknHW kwrkW 
‘qy inrBr krdw hY? 
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