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                    LESSON- 2 SCIENCE (qyjwb , Kwr Aqy lUx) 10th  

 

 

 



 

 

 



pwT-2   qyjwb , Kwr Aqy lUx (2-2 AMkW vwly pRSn) 

1. qyjwbW nUM pqlw krdy smyN hweIfronIAm AwienW(H3O+) dI sMGxqw iks qrHW pRBwivq huMdI hY? 
2. pH pypr qy inMbU dw rs dw pH = 2.2 Aqy imlk AwP mYgnIsIAm dw pH =10 hY[ ies qoN kI Bwv hY? 

 
 

3. qyjwb dw jlI Gol ikaUN ibjlI dI Dwrw dw cwln krdw hY? 
4. plwstr AwP pYirs Aqy pwxI ivckwr vwprdI pRiqikirAw dI smIkrn ilKo[ 
5. sofIAm hweIfrojn kwrbonyt dy Gol nuM grm krn nwl kI huMdw hY? 
6. hweIfrojn AwienW(H+) dI sMGxqw dw Gol dI pRikrqI au`qy kI pRBwv pYNdw hY? 
7. aus vsqU dw nw ilKo jo klorIn nwl ikirAw krky rMgkwt pwaUfr pYdw krdI hY? 
8. sofIAm hweIfrokswief Gol iv`c hweIfrokswief AwienW (OH-) dI sMGxqw iks pRkwr pRBwivq huMdI hY 

jdoN Gol iv`c vDyry Kwr GoilAw jWdw hY? 
9. plwstr AwP pYirs nuM nmI roDk brqn iv`c r`Kxw cwhIdw hY[ vrxn kro ikauN? 
10. ip`ql Aqy qWby dy brqnW iv`c dhI Aqy Kt̀IAW vsqW ikauN nhIN r`KxIAW cwhIdIAW? 
11. pwxI dI AxhoNd iv`c qyjwbW dw ivvhwr qyjwbI ikauN nhIN huMdw? 
12. Kusk  HCl gYs Kusk iltms pypr dy rMg nUM ikauN nhIN bdldI? 
13. k`pVy Dox vwly sofy Aqy byikMg sofy dw rswieixk sUqr Aqy ies dy do do aupXog ilKo[ 
14. dMd sVn kI huMdI hY ? ieh ikvyN huMdI hY? 
15. qyjwbI vrKw kI hY ? im`tI dI pH nUM ikvyN pqw kIqw jWdw hY? 

 



      srkwrI sInIAr sYkMfrI skUl , cUhVI vwlw DMnw 
pwT-3 DwqW Aqy ADwqW 

 
 
1. sofIAm nUM kYrosIn dy qyl ivc̀ ikauN r`iKAw jWdw hY? 
 

sofIAm iek̀ ikirAwSIl DwqU hY ijhVI hvw iv`c r`Kx nwl AwksIjn nwl ikirAw krky sofIAm AwksweIf 
bxwauNdI hY Aqy pwxI nwl ikirAw krky sofIAm hweIfoksweIf Aqy hweIfrojn gYs auqpMn krdy hn[ hweIfrojn 
bhuq jLxSIl gYs hY ijs krky ieh A`g PV lYNdI hY[ ies leI ies nUM kYrosIn dy qyl ivc̀ r`iKAw jWdw hY[ 

 
2. DwqW Aqy ADwqW dy guxW ivc̀ AMqr ilKo[ 

BOiqk guxW dI qulnw:-   
 DwqW  ADwqW 

1. DwqW kutIxXog Aqy iK`cIxXog huMdIAW hn[ 1. ieh Awm qOr qy BurBurIAW huMdIAW hn[ 
2. DwqW sDwrn qwpmwn qy Tos huMdIAW hn[ 2. ieh sDwrn qwpmwn qy iqMn AvsQW ivc̀ 

   huMdI hY[ 
3. DwqW AwmqOr qy cmkdwr huMdIAW hn[ 3. ADwqW ivc̀ DwqvI cmk nhIN huMdI[ 
4. DwqW qwp Aqy ibjlI dIAW sucwlk huMdIAW 4. ADwqW gRyPweIt qoN ielwvw swrIAW qwp 

 hn[  Aqy ibjlI dI kucwlk huMdIAW hn[ 
  5. ADwqW dy ipGlwE qy aubwl drjy kwPI G`t 

5. DwqW dy ipGlwE qy aubwl drjy kwPI v`D  huMdy hn[ 
 huMdy hn[ 6. iehnW dI kTorqw iBMn -2 huMdI hY[ 

6. DwqW Awmqor qy kTor huMdIAW hn[   
rswieixk guxW dI qulnw:-   

    

1. DwqW Kwry AwksweIf bxwauNdIAW hn[ 1. ADwqW qyjwbI Aqy audwsIn AwksweIf 
   bxwauNdIAW hn[ 

2. DwqW qyjwb nwl ikirAW krky hweIfrojn gYs 2. ADwqW qyjwb nwl ikirAw krky hweIfrojn gYs 
 ivsQwipq krdIAW hn[  nUM ivsQwipq nhIN krdIAW hn[ 

3. DwqW Dnwqmk cwrj Xukq huMdIAW hn[ 3. ADwqW irxwqmk cwrj Xukq huMdIAW hn[ 
4. DwqW lGUkwrk hn[ 4. ADwqW AwksIkwrk hn[ 
5. DwqW jlI Gol ivc̀ Dn Awien bxwauNdIAW hn[ 5. ADwqW jlI Gol ivc̀ irx Awien bxwauNdIAW hn[ 

  6. ADwqW klorIn nwl ikirAw krky klorweIf 
6. DwqW klorIn nwl ikirAw krky klorweIf  bxwauNdIAW hn, ijhVy sih-sMXojk huMdy hn[ 

 bxwauNdIAW hn, ijhVy ibjlI sMXojk huMdy hn[    
 
3. Korn qoN kI Bwv hY? DwqW nuM Korn qoN bcwaux leI qusI kI krogy? 
 

Korn:- DwqW dI sqih au`qy vwqwvrn dIAW gYsW Awid dI ikirAw kwrn DwqW dy AwksweIf, slPweIf , kwrbonyt 
Aqy slPyt Awid bxdy hn qy ies qrHW Dwq hOlI-2 KurdI rihMdI hY[ DwqW dy ies qrHW Kurn nUM Korn kihMdy hn[  

Awiern Aqy stIl dy Korn nUM jMg jW jMgwl l`gxw vI kihMdy hn[ 
 

jMg lwl Bury rMg dw pwaUfr huMdw hY ijs nUM jlI Awiern AwksweIf (FeSO4.4H2O)kihMdy hn[ 
smIkrn:- 4Fe + 3O2 +4H2O ----------- 2FeSO4.4H2O  
Korn qoN bcwau:-  
1. is`lH qoN bcwA ky r`Kxw[  
2. auprlI sqHW qy pyNt krky[  
3. sqHW qy grIs jW qyl lgwky[  
4. Dwq aupr iksI hor Korn roDI Dwq dI prq cVHw ky[ 

 
 



4. imSrq Dwq iks nUM kihMdy hn? iehnW nUM bxwaux dy kI audyS hn? 
 

imSrq Dwq:-iksy Dwq nUM iksy hor Dwq nwl imlw ky bxwey gey sm-AMgI imSrn nUM imSrq Dwq AwKdy hn[ 
audwhrn- stynlYs stIl, ip`ql, kWsw Awid[ 
  
imSirq DwqW dI vrqoN:- 
1. kTorqw vDwaux leI[ 
2. Kurn qoN bcwaux leI[  
3. ipGlwE drjw G`t krn leI[  
4. GrylU loVW leI[ 

 
5. hyTW ilKy pdW dI pirBwSW ilKo:- 
 

Kixj:- pRwikRqk qOr qy imlx vwly q`q jW XOigkW ijnHW qoN v`K-2 ivDIAW duAwrw Dwq pRwpq kIqI jWdI hY , nUM 
Kixj kihMdy hn[ 

 
k`cI Dwq:- Aijhy Kixj ijnHW iv`c Dwq dI mwqrw au`cI huMdI hY Aqy ies iv`coN Dwq dw inSkrSn , lwhyvMd FMg 
nwl kIqw jw skdw hY , nUM k`cI Dwq kihMdy hn[  
gYNg:- DrqI qoN k`FI geI kc̀I Dwq iv`c aupsiQq ASu`iDAW ijvyN ik im`tI , ryq Awid nUM gYNg kihMdy hn[  

6. do DwqW dy nW jo pRikrqI ivc̀ mukq AvsQW iv`c imldIAW hn[ ( sonw, plwtInm)  
7. BuMnx ikirAw kI hY? 
 

sMGxI k`cI Dwq nUM hvw dI aupsiQqI iv`c grm krky AwksweIf iv`c bdlx dI ikirAw nUM BuMnx ikirAw kihMdy 
hn[ 2ZnS + O2 ----------- 2ZnO +2SO2  

8. 24 kYrt sonw kI hY? 
 

Su`D sony nUM 24 kYrt sonw kihMdy hn[ ieh bhuq nrm huMdw hY[ ies nUM sKq bxwaux leI ies iv`c cWdI jW kwpr 
imSrq kIqw jWdw hY [ gihxy bxwaux leI Awm qOr qy 22 kYrt sony dI vrqoN kIqI jWdI hY [ Bwv 22 Bwg su`D 
sony iv`c 2 Bwg kwpr jW cWdI imSrq kIqI jWdI hY[  

9. Qrimt ikirAw qoN kI Bwv hY? 
 

kuJ ivsQwpn ikirAwvW bhuq qwp inkwsI hn[ iehnW iv`coN auqssrijq hoeI qwp ieMnI ijAwdw huMdI hY ik DwqW 
qrl AvsQW iv`c pRwpq huMdIAW hn[ qW ies dorwn bhuq qwp auqsrijq huMdw hY [ ies ikirAw nUM Qrimt ikirAw 
kihMdy hn[  

10. BuMnx Aqy BsmIkrn ivc̀ AMqr ilKo[   
 BuMnx  BsmIkrn 

1. BuMnx pRikirAw dw aupXoog slPweIf k`cIAW 1. BsmIkrn pRikirAw dw aupXog kwrbonyt Aqy 

 
DwqW nUM AwksweIf iv`c pirvriqq krn leI 
kIqw  hweIfRyitf kc̀IAW DwqW dy leI kIqw jWdw hY[ 

 jWdw hY[   
2. BuMnx ikirAw iv`c kc̀I Dwq nUM AwksIjn dI 2. BsmIkrn pRikirAw ivc̀ kc̀I Dwq nUM hvw dI 

 hoNd iv`c grm kIqw jWdw hY[  AxhoNd iv`c grm kIqw jWdw hY [ 
3. ies ivc̀ slPr fwieAwksweIf gYs auqpMn hUMdI 3. ies ivc̀ kwrbn fwieAwksweIf gYs auqpMn 

 hY[  huMdI hY[  
11. AYmPotYirk AwksweIf kI huMdy hn? 
 

auh DwqvI AwksweIf ijhVy qyjwbI Aqy Kwry AwksweIfw donW qrHW dw ivvhwr krn , auhnW nUM AYmPotYirk 
AwksweIf kihMdy hn[  
audwhrn:- AYlUmInIAm AwksweIf, ijMk AwksweIf[ 



              LESSON-7   (SCIENCE) kwbU Aqy qwlmyl 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



              LESSON-7   (SCIENCE) kwbU Aqy qwlmyl 

 

pwT- 7  kwbU Aqy qwlmyl  (2-2 AMkW vwly pRSn) 

1. pRiqvrqI ikirAw iv`c idmwg dI kI BUimkw hY? 

2. pRkwS Anuvrqn dI pirBwSw idau? 

3. suKmnw nwVI dy s`t l`gx nwl ikhVy sMkyqW iv`c rukwvt AwvygI? 

4. jMqUAW iv`c rswiexk qwlmyl ikvyN hUMdw hY? 

5. S`kr rog dy kuJ̀ rogIAw dw ielwj ieMsUlIn dw ieMjYkSn lgw ky ikauN kIqw jWdw hY? 

6. bIjwxU dy kI kwrj hn? 

7. idmwg dw ikhVw Bwg srIr dy sMquln nuM bxweI r`Kdw hY? 

8. pOdw hwrmon kI hY?ieh ikMny vrgW iv`c vMifAw huMdw hY [ hryk dy kwrj ilKo[ 

9. AsIN Agrb`qI dI gMD dw pqw ikvyN krdy hW? 

10. CUeI mUeI pOdy dIAW p`qIAW dI gqI , pRkwS v`l krUMblW dI gqI qoN ikvyN iBMn hY? 

11. do  inaUrwnW iv`c sweInYps qy kI huMdw hY? 

12. ie`k pOdw hwrmon dI audwhrn idayu? jo vwDy leI auqyijq krdw hY? 

13. au`c sMgiTq pOidAW iv`c pirvihn qMqr dy ikhVy Gtk hn? Aijhy pOidAW iv`c pwxI Aqy Kixj dw 

vihn ikvyN huMdw hY ? 

14. jMqUAw iv`c rswiexk qwlmyl ikvyN huMdw hY? 

15. nwVI sY`l iks nUM kihMdy hn? 

16. sMvydI AMg iks nUM kihMdy hn? 

17. Anuvrqn iks nuM kihMdyy hn? 

18. inaUrwn kI hY? 

19. iptUeItrI gRMQI nUM mwstr gRMQI ikauN ikhw jWdw hY? 

 



                                                  ਅਧਧਆ 12 -13 

ਰਸ਼ਨ 1 ਧਫਜਰੀ ਧਾਯਾ ਤੋਂ ਕੀ ਬਾਵ ਸ?  

ਉੱਤਯ: ਚਾਯਜ ਦੇ ਵਸਾਅ ਨ ੂੰ  ਬਫਜਰੀ ਧਾਯਾ ਆਐਦੇ ਸਨ ।ਬਫਜਰੀ ਧਾਯਾ ਦੀ ਇਏਾਈ ਭੀਅਯ (A) ਸੈ।ਬਫਜਰੀ ਧਾਯਾ ਦੀਆਂ ਛਟੀਆਂ 
ਇਏਾਈਆ ਂਬਭਰੀ ਭੀਅਯ(MA) ਅਤੇ ਭਾਈਏਯਭੀਅਯ ਸਨ  

 

ਰਸ਼ਨ 2 ਧਫਜਰੀ ਧਾਯਾ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਧਯਬਾਸਾ ਧਦ ? 

ਉੱਤਯ: ਬਫਜਰੀ ਧਾਯਾ ਦੀ ਇਏਾਈ ਭੀਅਯ ਸੈ ਇ ਨ ੂੰ  A ਨਾਰ ਦਯਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈ । 
ਭੀਅਯ: ਜਦੋਂ ਬਏੇ ਚਾਰਏ ਬਵਿੱ ਚੋਂ 1ਬਏੂੰ ਟ ਬਵਿੱ ਚ 1 ਏ ਰਾਭ ਚਾਯਜ ਰਵਾਬਸਤ ਸ ੂੰ ਦਾ ਸੈ ਤਾਂ ਬਫਜਰੀ ਧਾਯਾ ਦੀ ਭਾਤਯਾ ਨ ੂੰ  1 

ਭੀਅਯ ਬਏਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈ। 
 

ਰਸ਼ਨ 3 ਪਰਧਭਿੰ ਗ ਦਾ ਖੱਫਾ ਸੱਥ ਧਨਮਭ ਧਰਖ । 
ਉੱਤਯ: ਪਰੈਬਭੂੰ  ਦੇ ਐਿੱ ਫੇ ਸਿੱ ਥ ਦੇ ਬਨਮਭ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਚ ੂੰ ਫਏੀ ਐੇਤਯ ਬਵਿੱ ਚ ਬਏੇ ਬਫਜਰੀ ਚਾਰਏ  ਿੱਤੇ ਰਿੱ  ਯਸੇ ਫਰ ਦੀ ਬਦਸ਼ਾ ਤਾ 

ਏਯਨ ਰਈ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੈ। 
ਇ ਬਨਮਭ ਦੇ ਅਨ ਾਯ ਆਣੇ ਐਿੱ ਫੇ ਸਿੱ ਥ ਦੀ ਬਸਰੀ ਉਂਰੀ ਬਵਚਏਾਯਰੀ ਉਂਰੀ ਅਤੇ ਅੂੰ  ਠੇ ਨ ੂੰ  ਇ ਰਏਾਯ ਪੈਰਾ ਬਏ ਇਸ ਬਤੂੰ ਨੋਂ  
ਇਿੱ ਏ ਦ ਜੇ ਤੇ ਰੂੰ ਫ ਯ  ਬਵਿੱ ਚ ਸਣ।ਜੇ ਬਸਰੀ ਉਂਰੀ ਚ ੂੰ ਫਏੀ ਐੇਤਯ ਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱ ਰ ੂੰ ਏੇਤ ਏਯਦੀ ਸੈ ਅਤੇ ਬਵਚਏਾਯਰੀ ਉਂਰੀ ਚਾਰਏ 

ਬਵਿੱ ਚ ਵਬਸ ਯਸੀ ਬਫਜਰੀ ਧਾਯਾ ਦੀ ਬਦਸ਼ਾ ਵਿੱ ਰ ੂੰ ਏੇਤ ਏਯਦੀ ਸੈ ਤਾਂ ਅੂੰ  ਠਾ ਚਾਰਏ ਉੱਤ ੇਰਿੱ  ਯਸੇ ਫਾਰ ਦੀ ਬਦਸ਼ਾ ਵਿੱ ਰ ੂੰ ਏੇਤ ਏਯੇਾ। 
 

ਰਸ਼ਨ 4 ਘਯਰੂ ਧਫਜਰੀ ਯਕਟ ਦ ਧਵੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਕਯਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਰੜੀ ਧਵੱਚ ਧਕਉਂ ਨਸੀਂ ਜਧੜਆ ਜਾਂਦਾ। 
ਉੱਤਯ: 1. ਯ ਦੇ ਾਯੇ ਉਏਯਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਰੜੀ ਬਵਿੱ ਚ ਜੜਨ ਨਾਰ ਜੇਏਯ ਏਈ ਉਏਯਨ ਐਯਾਫ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸੈ ਤਾਂ ਾਯੇ ਉਏਯਨ ਫੂੰ ਦ ਸ 
ਜਾਣੇ  

2. ਰੜੀ ਬਵਿੱ ਚ ਜੜਨ ਨਾਰ ਬਵਿੱ ਚ ਆਨ ਏਯਨ ਤੇ ਾਯੇ ਸੀ ਉਏਯਨ ਚਿੱ ਰਣ ਰਿੱ  ਜਾਣੇ ਅਤ ੇਬਵਿੱ ਚ ਆਪ ਏਯਨ ਤੇ ਾਯੇ ਸੀ 
ਉਏਯਨ ਫੂੰ ਦ ਸ ਜਾਣੇ।ਬਏੇ ਵੀ ਉਏਯਨ ਨ ੂੰ   ਤੂੰ ਤਯ ਯ  ਬਵਿੱ ਚ ਨਸੀਂ ਚਰਾਇਆ ਜਾ ਏੇਾ। 
3. ਵਿੱ ਐ ਵਿੱ ਐ ਉਏਯਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਰੜੀ ਬਵਿੱ ਚ ਜੜਨ ਦੇ ਨਾਰ ਏ ਿੱ ਰ ਰਤੀਯਧ ਵਾਧਾ ਜਾਵੇਾ ਬਜ ਨਾਰ ਯਏਟ ਬਵਿੱ ਚ ਵਬਸ ਯਸੀ ਬਫਜਰੀ ਤਾਯਾਂ 
ਦੀ ਭਾਤਯਾ ਟਦੀ ਜਾਵੇੀ ਇ ਤਯਹਾਂ ਬਏੇ ਵੀ ਉਏਯਨ ਨ ੂੰ   ਯੀ ਭਾਤਯਾ ਬਵਿੱ ਚ ਬਫਜਰੀ ਧਾਯਾ ਨਸੀਂ ਬਭਰੇੀ। 
 

ਰਸ਼ਨ 5 ਧਕ ਤਾਯ ਦਾ ਰਤੀਯਧ ਉ ਦਾ ਖਤਯਪਰ ਫਦਰਣ ਨਾਰ ਧਕਵੇਂ ਫਦਰਦਾ ਸ? 

ਉੱਤਯ: ਬਏੇ ਚਾਰਏ ਦਾ ਰਤੀਯਧ ਉ ਦੀ ਬਯਐੇਤਯ ਏਾਟ (A) ਦੇ ਐੇਤਯਪਰ ਦੇ ਉਰਟ ਅਨ ਾਤੀ ਸ ੂੰ ਦਾ ਸੈ  

R  ∝   1/A 

ਇ ਰਈ ਬਏੇ ਚਾਰਏ ਦੀ ਭਟਾਈ ਵਧਣ ਨਾਰ ਉ ਦਾ ਰਤੀਯਧ ਿੱ ਟਦਾ ਸੈ ਅਤੇ ਬਏੇ ਚਾਰਏ ਦੀ ਭਟਾਈ ਿੱ ਟਣ ਨਾਰ ਉ ਦਾ 
ਰਤੀਯਧ ਵਾਧਾ ਸੈ। 
 

ਰਸ਼ਨ 6 ਧਕ ਚਾਰਕ ਦਾ ਰਤੀਯਧ ਧਕਸੜ ਕਾਯਕਾਂ ਉੱਤ ਧਨਯਬਯ ਕਯਦਾ ਸ । 

ਉੱਤਯ: ਬਏੇ ਚਾਰਏ ਦਾ ਰਤੀਯਧ ਦ ਏਾਯਏਾਂ ਤੇ ਬਨਯਬਯ ਏਯਦਾ ਸ ੈ 

1. ਬਏੇ ਚਾਰਏ ਦਾ ਰਤੀਯਧ ਚਾਰਏ ਦੀ ਰੂੰ ਫਾਈ(l) ਦੇ ਬਿੱ ਧਾ ਅਨ ਾਤੀ ਸ ੂੰ ਦਾ ਸੈ ।     R   ∝   l 

ਰੂੰ ਫਾਈ ਵਧਣ ਨਾਰ ਰਤੀਯਧ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਸੈ ਅਤੇ ਰੂੰ ਫਾਈ ਟਣ ਨਾਰ ਰਤੀਯਧ ਿੱ ਟ ਜਾਂਦਾ ਸੈ  



2. ਬਏੇ ਚਾਰਏ ਦਾ ਰਤੀਯਧ ਉ ਦੀ ਬਯਐੇਤਯ ਏਾਟ (A) ਦੇ ਐੇਤਯਪਰ ਦੇ ਉਰਟ ਅਨ ਾਤੀ ਸ ੂੰ ਦਾ ਸੈ       R   ∝  A    

3 ਬਏੇ ਚਾਰਏ ਦਾ ਰਤੀਯਧ ਉ ਚਾਰਏ ਦੇ ਦਾਯਥ ਦੀ ਰਬਏਯਤੀ ਤੇ ਵੀ ਬਨਯਬਯ ਏਯਦਾ ਸੈ । 
 

ਰਸ਼ਨ 7 ਧਫਜਰੀ ਯਕਟ ਅਤ ਉਕਯਨਾਂ ਧਵੱਚ ਆਭ ਵਯਤ ਜਾਂਦ ਦ ੁਯੱਧਖਆ ਉਾਵਾਂ ਦ ਨਾਂ ਦੱ। 
ਉੱਤਯ: ਬਪਊਜ ਅਤੇ ਬੋੰ ੂੰ ਯਏ ਤਾਯ 

 

ਰਸ਼ਨ 8 ਚੁਿੰ ਫਕ ਦ ਨੇੜ ਧਰਆਉਣ ਤ ਧਦਸ਼ਾ ੂਚਕ ਦੀ ੂਈ ਧਵਖਧਤ ਧਕਉਂ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ? 

ਉੱਤਯ:  ਚ ੂੰ ਫਏੀ  ਈ ਜਾਂ ਬਦਸ਼ਾ  ਚਏ ਇਿੱ ਏ ਛਟਾ ਚ ੂੰ ਫਏ ਸ ੂੰ ਦਾ ਸੈ। ਜਦੋਂ ਅੀਂ ਬਦਸਾ  ਚਏ ਨ ੂੰ  ਛੜ ਚ ੂੰ ਫਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਰਆਉਂਦੇ ਸਾਂ ਤਾਂ 
ਚ ੂੰ ਫਏ ਦੇ ਭਜਾਤੀ  ਧਯ ਵ ਇਿੱ ਏ ਦ ਜੇ ਨ ੂੰ  ਯਹੇ ਧਿੱ ਏਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਭਜਾਤੀ ਧਯ ਵ ਇਿੱ ਏ ਦ ਜੇ ਨ ੂੰ  ਆਏਯਬਸ਼ਤ ਏਯਦੇ ਸਨ। ਇੇ ਏਾਯਨ 

ਬਏੇ ਛਿੱ ਡ ਚ ੂੰ ਫਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਰਆਉਣ ਤੇ ਬਦਸ਼ਾ  ਚਏ ਦੀ  ਈ ਬਵਐੇਤ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸੈ। 
 

ਰਸ਼ਨ 9 ਧਫਜਰੀ ਰੈੱ ਅਤ ਟਟਯ ਦ ਰੀਭੈਂਟ ਸ਼ੱੁਧ ਧਾਤ ਦ ਨਾਂ ਫਣਾ ਕ ਧਭਸ਼ਯਤ ਧਾਤ ਦ ਧਕਉਂ ਫਣਾ ਜਾਂਦ ਸਨ। 

ਉੱਤਯ: ਬਭਸ਼ਯਤ ਧਾਤ ਦੀ ਰਤੀਯਧਏਤਾ ਸ਼ ਿੱ ਧ ਧਾਤ ਦੀ ਤ ਰਨਾ ਬਵਿੱ ਚ ਫਸ ਤ ਬਿਆਦਾ ਸ ੂੰ ਦੀ ਸੈ ਅਤ ੇਤਾਭਾਨ ਵਧਣ ਨਾਰ ਇ ਦੀ 
ਰਤੀਯਧਏਤਾ ਬਵਿੱ ਚ ਨਾ ਦੇ ਫਯਾਫਯ ਬਯਵਯਤਨ ਸ ੂੰ ਦਾ ਸੈ।ਬਭਸ਼ਯਤ ਧਾਤ ਦਾ ਆਏੀਏਯਨ ਵੀ ਫਸ ਤ ਿੱ ਟ ਸ ੂੰ ਦਾ ਸੈ ਇੇ ਏਾਯਨ ਇੇ 

ਏਾਯਨ ਟਟਯਾਂ ਅਤੇ ਬਫਜਰੀ ਰੈਾਂ ਦੇ ਰੀਭੈਂਟ ਬਭਸ਼ਯਤ ਧਾਤ ਦੇ ਫਣਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।    

 

ਰਸ਼ਨ 10 ਧਫਜਰੀ ਭਟਯ ਦਾ ਧਚੱਤਯ ਉ ਦਾ ਧਧਾਂਤ ਅਤ ਕਾਯਜ ਧਵਧੀ ਤ ਨੋਟ ਧਰਖ। 
ਉੱਤਯ: ਬਫਜਰੀ ਭਟਯ ਇਿੱ ਏ ਅਬਜਸਾ ਮੂੰ ਤਯ ਸੈ ਜ ਬਫਜਰੀ ਊਯਜਾ ਨ ੂੰ  ਮੂੰ ਤਬਯਏ ਊਯਜਾ ਬਵਿੱ ਚ ਬਯਵਯਬਤਤ ਏਯਦਾ ਸੈ । 
ਬਧਾਂਤ: ਜਦੋਂ ਬਏੇ ਏਯੂੰਟ ਵਾਸਏ ਚਾਰਏ ਨ ੂੰ  ਚ ੂੰ ਫਏੀ ਐੇਤਯ ਬਵਿੱ ਚ ਯਿੱ ਬਐਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈ ਤਾਂ ਉ ਚਾਰਏ ਤੇ ਇਿੱ ਏ ਫਿੱ ਰ ਬਏਬਯਆ ਏਯਦਾ।  
ਫਨਾਵਟ: 
ਆਯਭਚਯ: ਤਾਯ ਦੀ ਇਿੱ ਏ ਏ ੂੰ ਡਰੀ ABCD ਬਜ ਨ ੂੰ  ਬਏ ਇਿੱ ਏ ਨਯਭ ਰਸੇ ਦੀ ਿੱ ਤੀ ਉੱਤੇ ਰੇਬਟਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈ।ਇਸ ਏ ੂੰ ਡਰੀ  ਤੂੰ ਤਯ ਯ  
ਬਵਿੱ ਚ ਆਣੇ ਧ ਯੇ ਦ ਆਰੇ  ੂੰ ਭ ਏਦੀ ਸੈ। 

ਧਵਬਾਧਜਤ ਛੱਰ : ਏ ੂੰ ਡਰੀ ਦੇ ਦਨੇ ਬਯੇ ਦ ਬਵਬਾਜਤ ਛਿੱ ਬਰਆਂ S1 ਅਤੇ S2 ਨਾਰ ਜ ੜੇ ਸ ਸ ੂੰ ਦੇ ਸਨ।ਇਨਹ ਾਂ ਛਿੱ ਬਰਆਂ ਨ ੂੰ  ਬਦਸ਼ਾ 
ਬਯਵਯਤਏ ਵੀ ਆਐਦੇ ਸਨ। 
ਕਾਯਫਨ ਫਯੁਸ਼: ਦ ਏਾਯਫਨ ਫਯ ਸ਼ B1ਅਤੇ B2 ਦਾ ਜੜਾ ਦਨੇ ਬਵਬਾਬਜਤ ਛਿੱ ਬਰਆਂ ਦੇ ਨਾਰ ੂੰ ਯਏ ਬਵਿੱ ਚ ਸ ੂੰ ਦਾ ਸੈ । 
ਚੁਿੰ ਫਕ: ਏ ੂੰ ਡਰੀ ABCD ਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਏ ਸ਼ਏਤੀਸ਼ਾਰੀ ਚ ੂੰ ਫਏ ਦੇ ਦ ਧਯ ਵਾਂ ਬਵਚਏਾਯ ਯਿੱ ਬਐਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈ। 
ਕਾਯਜ ਧਵਧੀ: ਜਦੋਂ ਇਿੱ ਏ ਬਫਜਰੀ ਯਤ ਨ ੂੰ  ਏਾਯਫਨ ਫਯ ਸ਼ B1 ਅਤੇ B2 ਨਾਰ ਜਬੜਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈ ਅਤੇ ਏ ੂੰ ਡਰੀ ਬਵਿੱ ਚੋਂ ਬਫਜਰੀ ਧਾਯਾ 

ਾ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੈ ਤਾਂ ਪਰੈਬਭੂੰ  ਦੇ ਐਿੱ ਫੇ ਸਿੱ ਥ ਦੇ ਬਨਮਭ ਅਨ ਾਯ ਏ ੂੰ ਡਰੀ ਤੇ ਇਿੱ ਏ ਫਾਰ ਬਏਬਯਆ ਏਯਦਾ ਸੈ ।ਇ ਫਰ ਦੇ ਏਾਯਨ 
ਏ ੂੰ ਡਰੀ ਤੀ ਬਵਿੱ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੈ ।ਬਵਬਾਬਜਤ ਛਿੱ ਬਰਆਂ ਏਾਯਨ ਏ ੂੰ ਡਰੀ ਬਵਿੱ ਚ ਵਬਸ ਯਸੇ ਏਯੂੰਟ ਦੀ ਬਦਸ਼ਾ ਰਾਤਾਯ ਫਦਰਦੀ ਯਬਸੂੰ ਦੀ ਸੈ 
ਬਜ ਏਾਯਨ ਇ ਇ ਏ ੂੰ ਡਰੀ ਤੇ ਰਿੱ  ਬਯਸਾ ਫਰ ਇ ਨ ੂੰ  ਰਾਤਾਯ  ੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਯਬਸੂੰ ਦਾ ਸੈ । 
 

ਰਸ਼ਨ 11 ਧਫਜਰੀ ਦੀ ਭਟਯ ਧਵੱਚ ਧਵਬਧਦਤ ਧਯਿੰ ਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭਸੱਤਵ ਸ। 
ਉੱਤਯ: ਬਫਜਰੀ ਦੀ ਭਟਯ ਬਵਿੱ ਚ ਬਵਬੇਬਦਤ ਛਿੱ ਬਰਆਂ ਦਾ ਏੂੰ ਭ ਏ ੂੰ ਡਰੀ ਬਵਿੱ ਚੋਂ ਵਬਸ ਯਸੀ ਬਫਜਰੀ ਧਾਯਾ ਦੀ ਬਦਸ਼ਾ ਨ ੂੰ  ਫਦਰਣਾ ਸੈ ।ਜਦੋਂ 
ਏ ੂੰ ਡਰੀ ਅਿੱ ਧਾ ਚਿੱ ਏਯ  ਯਾ ਏਯਦੀ ਸੈ ਤਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਛਿੱ ਬਰਆਂ ਦਾ ੂੰ ਯਏ ਬਸਰੇ ਫਯ ਸ਼ ਨਾਰੋਂ ਟ ਿੱ ਟ ਏੇ ਦ ਜੇ ਫਯ ਸ਼ ਨਾਰ ਜ ੜ ਜਾਂਦਾ ਸੈ ਬਜ 

ਨਾਰ ਏ ੂੰ ਡਰੀ ਬਵਿੱ ਚ ਵਬਸ ਯਸੀ ਬਫਜਰੀ ਧਾਯਾ ਦੀ ਬਦਸ਼ਾ ਵੀ ਫਦਰ ਜਾਂਦੀ ਸੈ ਤੇ ਏ ੂੰ ਡਰੀ ਇਿੱਏ ਸੀ ਬਦਸ਼ਾ ਬਵਿੱ ਚ  ੂੰ ਭਦੀ ਯਬਸੂੰ ਦੀ ਸੈ।  



 

ਰਸ਼ਨ 12 ਧਫਜਰੀ ਯਕਟ ਤੋਂ ਕੀ ਬਾਵ ਸ । 

ਉੱਤਯ: ਬਏੇ ਬਫਜਰੀ ਧਾਯਾ ਦੇ ਫੂੰ ਦ ਿੱ ਥ ਨ ੂੰ  ਬਫਜਰੀ ਯਏਟ ਆਬਐਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈ। 
 

ਰਸ਼ਨ 13 ਧਫਜਰੀ ਦ ਫੱਰਫ ਦਾ ਧਪਰਾਭੈਂਟ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਟਿੰ ਗਟਨ ਦਾ ਸੀ ਉਮਗ ਧਕਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ । 
ਉੱਤਯ: ਬਫਜਰੀ ਦੇ ਫਿੱ ਰਫ ਦਾ ਬਪਰਾਭੈਂਟ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਬਯਪ ਟੂੰ ਟਨ ਧਾਤ ਦਾ ਸੀ ਉਮ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈ ਬਏਉਂਬਏ ਇ ਦਾ 
ਬਰਾ ਦਯਜਾ ਸਯਨਾਂ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਤ ਰਨਾ ਬਵਿੱ ਚ ਫਸ ਤ ਉੱਚਾ ਸੈ ਰਿੱ ਬਿੱ  3400 ਬਡਯੀ ੈਰੀਅ ਅਤੇ ਇ ੋਦੀ ਰਤੀਯਧਏਤਾ ਵੀ 
ਫਸ ਤ ਉੱਚੀ ਸੈ । 
 

ਰਸ਼ਨ 14 ਘਯਰੂ ਧਫਜਰੀ ਯਕਟ ਧਵੱਚ ਵਯਰਧਡਿੰ ਗ ਦ ਫਚਾਅ ਰਈ ਤੁੀਂ ਕੀ ਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਯਤਗ । 
ਉੱਤਯ: ਬਏੇ ਯਏਟ ਬਵਿੱ ਚ ਰਵਾਬਸਤ ਸ ਯਸੀ ਬਫਜਰੀ ਧਾਯਾ ਇ ਨਾਰ ਜ ੜੇ ਸ ਉਏਯਨਾਂ ਦੀ ਬਫਜਰੀ ਭਯਿੱਥਾ ਤੇ ਬਨਯਬਯ ਏਯਦੀ 

ਸੈ ।ਬਏੇ ਵੀ ਯਏਟ ਰਈ ਵਯਤੀ ਜਾਣ ਵਾਰੀ ਤਾਯ ਦੀ ਚਣ ਵੀ ਇ ਨਾਰ ਜ ੜਣ ਵਾਰੇ ਉਏਯਨਾਂ ਦੀ ਬਫਜਰੀ ਦੀ ਭਯਿੱਥਾ ਦੇ 
ਅਨ ਾਯ ਸੀ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੈ ।ਜੇਏਯ ਇ ਨਾਰ ਜ ੜਨ ਵਾਰੇ ਉਏਯਨਾਂ ਦੀ ਭਯਿੱਥਾ  ਬਨਬਚਤ ੀਭਾ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਸ ਜਾਵ ੇਤਾਂ ਇਸ ਤਾਯਾਂ 
ਯਭ ਸਣ ਰਿੱ  ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇ ਨ ੂੰ  ਵਯ ਰਬਡੂੰ  ਆਐਦੇ ਸਨ । 
 

ਰਸ਼ਨ 15 ਉ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਧਰਖ ਜ ਧਕ ਚਾਰਕ ਦ ਧਧਯਆਂ ਉੱਤ ਟੈਂਸ਼ਰ ਅਿੰ ਤਯ ਫਣਾ ਯੱਖਣ ਧਵੱਚ ਸਾਇਤਾ ਕਯਦੀ ਸ 
ਉੱਤਯ: ੈੈੱਰ ਜਾਂ ਫੈਟਯੀ ਇਿੱ ਏ ਅਬਜਸੀ ਮ ਏਤੀ ਸੈ ਜ ਬਏੇ ਚਾਰਏ ਦੇ ਬਬਯਆਂ ਤੇ ਟੈਂਸ਼ਰ ਅੂੰ ਤਯ ਫਣਾ ਯਿੱ ਐਣ ਬਵਿੱ ਚ ਸਾਇਤਾ ਏਯਦੀ 
ਸੈ । 
 

ਰਸ਼ਨ 16 ਧੱਧੀ ਧਾਯਾ ਦ ਕੁਝ ਯਤਾਂ ਦ ਨਾਂ ਦੱ । 

ਉੱਤਯ:   1)  ੈੈੱਰ  ,    2)  ਫੈਟਯੀ ,     3)  ਡਾਇਨਭ ,     4 ) ਫਟਨ ੈੈੱਰ ,        5) D C ਜਨਯੇਟਯ 

 

ਰਸ਼ਨ 17 ਯਤਵੀਂ ਧਫਜਰੀ ਧਾਯਾ ਦ ਯਤਾਂ ਦ ਨਾਂ ਦੱ ? 

ਉੱਤਯ:    1)  ਜੈਨਯੇਟਯ ,             2)  ਣ ਬਫਜਰੀ ਯ,         3)   ਤਾ ਬਫਜਰੀ ਯ  

 

ਰਸ਼ਨ 18 ਬੋਂ ਤਾਯ ਦਾ ਕੀ ਕਾਯਜ ਸ ? ਧਾਤ ਵਾਰ ਮਿੰ ਤਯਾਂ ਨੂਿੰ  ਬੋਂ ਿੰ ਯਕ ਕਯਨਾ ਧਕਉਂ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸ ? 

ਉੱਤਯ: ਯੇਰ  ਬਫਜਰੀ ਯਏਟ ਬਵਿੱ ਚ ਬਤੂੰ ਨ ਤਾਯਾਂ ਸ ੂੰ ਦੀਆਂ ਸਨ ਇਿੱ ਏ ਰਾਈਵ ਤਾਯ ਦ ਯੀ ਬਨਊਟਯਰ ਤਾਯ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਤਾਯ ਬੋੰ 
ੂੰ ਯਏ ਤਾਯ ਸ ੂੰ ਦੀ ਸੈ।ਇ ਤਾਯ ਦਾ ੂੰ ਯਏ ਯ ਦੇ ਨੇੜੇ ਧਯਤੀ ਸੇਠਾਂ ਬਸਯਾਈ ਤੇ ਦਿੱ ਫੀ ਸਈ ਧਾਤ ਦੀ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਰ ਸ ੂੰ ਦਾ 

ਸੈ।ਇ ਤਾਯ ਦਾ ਏਵਯ ਸਯੇ ਯੂੰ ਦਾ ਸ ੂੰ ਦਾ ਸੈ ।ਰੈੈੱ ,ਏ ਰਯ ,ਵਾਬਸ਼ੂੰ  ਭਸ਼ੀਨ, ਪਬਯਿੱਜ ਆਬਦ ਨ ੂੰ  ਬੋਂ ੂੰ ਯਏ ਤਾਯ ਨਾਰ ਜੜ ਬਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਸੈ। ਇ ਤਯਹਾਂ ਏਯਨ ਨਾਰ ਉਏਯਨ ਦੀ ਫਾਡੀ ਦਾ  ਟੈਂਸ਼ਰ ਧਯਤੀ ਦੇ   ਟੈੋੰਸ਼ਰ ਦੇ ਫਯਾਫਯ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਸੈ ਅਤੇ ਉਏਯਨ ਦੀ ਵਯਤੋਂ 
ਏਯਨ ਵਾਰੇ ਬਵਅਏਤੀ ਨ ੂੰ  ਏਯੂੰਟ ਨਸੀਂ ਰਿੱ ਦਾ । 
 

ਰਸ਼ਨ 19 ਧਫਜਰੀ ਧਾਯਾ ਦਾ ਕਯਨ ਵਾਰ ਮਿੰ ਤਯ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱ ? 

ਉੱਤਯ:    1)     ੈੈੱਰ ,        2)  ਫੈਟਯੀ ,        3)  ਡੀੀ ਜਯਨੇਟਯ,          4)     AC ਜਯਨੇਟਯ  

 

ਰਸ਼ਨ 20 ਵਰਟ ਭੀਟਯ ਨੂਿੰ  ਧਕ ਰਕਾਯ ਜਧੜਆ ਜਾਂਦਾ ਸ ? 

ਉੱਤਯ: ਬਏੇ ਯਏਟ ਬਵਿੱ ਚ ਵਰਟ ਭੀਟਯ ਨ ੂੰ  ਭਾਂਤਯ ਢੂੰ  ਨਾਰ ਜਬੜਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈ ਬਏਉਂਬਏ ਇ ਦਾ ਰਤੀਯਧ ਫਸ ਤ ਬਿਆਦਾ ਸ ੂੰ ਦਾ 

tel:3400


ਸੈ । 
 

ਰਸ਼ਨ 21 ਭ ਭੀਟਯ ਨੂਿੰ  ਯਕਟ ਧਵੱਚ ਧਕ ਰਕਾਯ ਜਧੜਆ ਜਾਂਦਾ ਸ ? 

ਉੱਤਯ: ਬਏੇ ਯਏਟ ਬਵਿੱ ਚ ਭ ਭੀਟਯ ਨ ੂੰ  ਰੜੀਵਿੱ ਧ ਢੂੰ  ਨਾਰ ਜਬੜਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈ ਬਏਉਂਬਏ ਇ ਦਾ ਰਤੀਯਧ ਫਸ ਤ ਿੱ ਟ ਸ ੂੰ ਦਾ ਸੈ। 
 

ਰਸ਼ਨ 22 ਧਫਜਰੀ ਚੁਿੰ ਫਕ ਕੀ ਸ ? 

ਉੱਤਯ: ਜਦੋਂ ਬਏੇ ਰੀਨਾਈਡ ਦੇ ਅੂੰ ਦਯ ਨਯਭ ਰਸੇ ਦੀ ਿੱ ਤੀ ਯਿੱ ਐੀ ਜਾਂਦੀ ਸੈ ਤਾਂ ਉਸ ਚ ੂੰ ਫਏ ਫਣ ਜਾਂਦੀ ਸੈ ਇ ਰਏਾਯ ਫਣੇ ਚ ੂੰ ਫਏ ਨ ੂੰ  
ਬਫਜਰੀ ਚ ੂੰ ਫਏ ਆਐਦੇ ਸਨ।ਬਫਜਰੀ ਚ ੂੰ ਫਏ ਤਦ ਸੀ ਚ ੂੰ ਫਏ ਦਾ ਏੂੰ ਭ ਏਯਦਾ ਸੈ ਜੇ ਇ ਬਵਿੱ ਚ ਬਫਜਰੀ ਧਾਯਾ ਚਿੱ ਰ ਯਸੀ ਸਵੇ । 
ਬਫਜਰੀ ਚ ੂੰ ਫਏ ਦੇ ਉਮ : 

1. ਏਾਯਐਾਬਨਆਂ ਦੇ ਬਵਿੱ ਚ ਬਫਜਰੀ ਚ ੂੰ ਫਏ ਦਾ ਉਮ ਬਾਯੀ ਵਿਨ ਵਾਰੇ ਾਭਾਨ ਨ ੂੰ  ਚ ਿੱ ਏਣ ਰਈ ਏਯੇਨ ਦੀ ਤਯਹਾਂ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈ । 
2. ਬਫਜਰੀ ਦੀ ੂੰ ਟੀ, ਭਟਯ, ੀਏਯ ,ਟੈਰੀਪਨ, ਟੈਰੀਯਾਪ ਆਬਦ ਬਫਜਰੀ ਮੂੰ ਤਯਾਂ ਬਵਿੱ ਚ ਬਫਜਰੀ ਚ ੂੰ ਫਏ ਦੀ ਵਯਤੋੰ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੈ। 
3. ਨਵੇਂ ਚ ੂੰ ਫਏ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਬਫਜਰੀ ਚ ੂੰ ਫਏ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੈ । 
4. ਏਫਾੜ ਬਵਿੱ ਚੋਂ ਚ ੂੰ ਫਏੀ ਦਾਯਥਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਿੱ ਡ ਏਯਨ ਰਈ ਬਫਜਰੀ ਚ ੂੰ ਫਏ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੈ। 
 

ਰਸ਼ਨ 23 ਧਫਜਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਧਯਬਾਸਾ ਧਦ ਇ ਦੀ ਇਕਾਈ ਵਾਟ ਦੀ ਵੀ ਧਯਬਾਸ਼ਾ ਧਦ । 
ਉੱਤਯ: ਬਫਜਰੀ ਸ਼ਏਤੀ ਬਏੇ ਬਫਜਰੀ ਯਏਟ ਬਵਿੱ ਚ ਬਫਜਰੀ ਊਯਜਾ ਦੇ ੈਦਾ ਸਣ ਜਾਂ ਐਯਚ ਸਣ ਦੀ  ਦਯ ਸ ੂੰ ਦੀ ਸੈ । ਏਾਯਜ ਏਯਨ ਦੀ 
ਦਯ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਏਤੀ ਆਐਦੇ ਸਨ ।ਬਫਜਰੀ ਸ਼ਏਤੀ ਦੀ ਇਏਾਈ ਵਾਟ ਸੈ। 

              ਬਫਜਰੀ ਸ਼ਏਤੀ(P) =      ਏੀਤਾ ਬਆ ਏਾਯਜ (W) /   ਭਾਂ(t) 

ਵਾਟ: ਜਦੋਂ ਬਏੇ ਚਾਰਏ ਦੇ ਬਬਯਆਂ ਬਵਚਏਾਯ ਇਿੱ ਏ ਵਰਟ ਦਾ  ਟੈਂਸ਼ਰ ਅੂੰ ਤਯ ਸਵੇ ਅਤੇ ਉ ਬਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਏ ਭੀਅਯ ਏਯੂੰਟ ਰੂੰ  ਬਯਸਾ 
ਸਵੇ ਤਾਂ ਉ ਦੀ ਸ਼ਏਤੀ ਇਿੱ ਏ ਵਾਟ ਭੂੰ ਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੈ । 
ਸ਼ਏਤੀ ਦੀ ਵਿੱ ਡੀ ਇਏਾਈ ਬਏਿੱ ਰਵਾਟ(KW) ਸੈ  

  1KW = 1000 ਵਾਟ 

 

ਰਸ਼ਨ 24 ਰਤੀਯਧ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਨਾਭ ਧਰਖ ਅਤ ਇ ਦੀ ਧਯਬਾਸਾ ਧਦ। 
ਉੱਤਯ:  ਰਤੀਯਧ ਦੀ ਇਏਾਈ ੳਸਭ ਸੈ। ਜੇ ਬਏੇ ਚਾਰਏ ਦੇ ਬਬਯਆਂ ਬਵਚਏਾਯ ਟੈਂਸ਼ਰ ਅੂੰ ਤਯ ਇਿੱ ਏ ਵਰਟ ਸਵੇ ਅਤੇ ਇ ਬਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਏ 

ਭੀਅਯ ਬਫਜਰੀ ਧਾਯਾ ਵਬਸ ਯਸੀ ਸਵੇ ਤਾਂ ਚਾਰਏ ਦਾ ਰਤੀਯਧ ਇਿੱ ਏ ੳਸਭ ਸ ੂੰ ਦਾ ਸੈ। 
 

ਰਸ਼ਨ 25 ਚੁਿੰ ਫਕੀ ਖਤਯ ਦੀ ਧਯਬਾਸਾ ਧਰਖ । 

ਉੱਤਯ: ਬਏੇ ਵੀ ਚ ੂੰ ਫਏ ਦੇ ਆਰੇ ਦ ਆਰੇ ਦਾ ਉਸ ਐੇਤਯ ਬਜ ਬਵਿੱ ਚ ਉ ਦਾ ਰਬਾਵ ਅਨ ਬਵ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏੇ ਉ ਚ ੂੰ ਫਏ ਦਾ ਚ ੂੰ ਫਏੀ 
ਐੇਤਯ ਯਐਦੇ ਸਨ। 
 

ਰਸ਼ਨ 26 ਗਰਵਨੋਭੀਟਯ ਕੀ ਸੁਿੰ ਦਾ ਸ? 

ਉੱਤਯ:  ਰਵੈਨੋਭੀਟਯ ਇਏ ਅਬਜਸਾ ਬਫਜਰੀ ਮੂੰ ਤਯ ਸੈ ਜ ਬਏੇ ਵੀ ਚਾਰਏ ਬਵਿੱ ਚੋਂ ਵ ਯਸੇ ਫਸ ਤ ਿੱਟ ਏਯੂੰਟ ਦੀ ਭਾਤਯਾ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਭਾ 
ਏਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਏੇ ਰਵੈਨੋਭੀਟਯ ਨ ੂੰ  ਬਏੇ ਚਾਰਏ ਦ ੇਨਾਰ ਜਬੜਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈ ਤਾਂ ਏਯੂੰਟ ਦੀ ਬਦਸ਼ਾ ਦੇ ਫਦਰਣ ਦੇ ਨਾਰ ਰਵੈਨੋਭੀਟਯ 
ਦੀ  ਈ ਿੱ ਜੇ ਜਾਂ ਐਿੱ ਫੇ ਬਵਚਬਰਤ ਸ ੂੰ ਦੀ ਯਬਸੂੰ ਦੀ ਸੈ। 
 



ਰਸ਼ਨ 27 ਧਫਜਰੀ ਜਨਯਟਯ ਧਵੱਚ ਊਯਜਾ ਦਾ ਯੂਾਂਤਯਣ ਧਕਵੇਂ ਸੁਿੰ ਦਾ ਸ? 

ਉੱਤਯ:  ਡੀਿਰ ਜਾਂ ੈਟਯਰ ਵਾਰੇ ਜਯਨੇਟਯ ਬਵਿੱ ਚ ਬਸਰਾਂ ਫਾਰਣ ਦੀ ਯਾਇਣਏ ਊਯਜਾ ਯਭੀ ਬਵਿੱ ਚ ਬਪਯ ਯਭੀ ਊਯਜਾ 
ਮੂੰ ਤਬਯਏਯ ਊਯਜਾ ਬਵਿੱ ਚ ਤੇ ਬਪਯ ਮੂੰ ਤਬਯਏਯ ਊਯਜਾ ਬਫਜਰੀ ਊਯਜਾ ਬਵਿੱ ਚ ਫਦਰਦੀ ਸੈ। 
 

ਰਸ਼ਨ 28 ਧਪਊਜ਼ ਕੀ ਸੁਿੰ ਦਾ ਸ ਧਪਊਜ਼ ਧਵੱਚ ਵਯਤੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਨਾਭ ਧਰਖ । 
ਉੱਤਯ:   ਬਫਜਰੀ ਬਪਊਿ ਇਿੱ ਏ  ਯਿੱ ਬਐਆ ਮੂੰ ਤਯ ਸੈ ਜ ਬਫਜਰੀ ਯਏਟ ਬਵਿੱ ਚ ਰੜੀਵਿੱ ਧ ਜਬੜਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈ। ਵਿੱ ਧ ਬਫਜਰੀ ਧਾਯਾ ਆਉਣ 

ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਯਟ ਯਏਟ ਸਣ ਤੇ ਇ ਦੀ ਤਾਯ ਬਰ ਜਾਂਦੀ ਸੈ। ਇ ਨਾਰ ਬਫਜਰੀ ਧਾਯਾ ਦਾ ਵਸਾਅ ਯ ਏ ਜਾਂਦਾ ਸੈ ਤੇ ਉਏਯਨ 
ਖ਼ਯਾਫ ਸਣ ਤੋਂ ਫਚ ਜਾਂਦ ੇਸਨ। ਬਪਊਿ ਦੀ ਤਾਯ ਫਣਾਉਣ ਦੇ ਰਈ ਬਨਏਰ ਅਤੇ ਰੈੈੱਡ ਧਾਤ ਦੀ ਵਯਤ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੈ। 
 

ਰਸ਼ਨ 29 ਚੁਿੰ ਫਕ ਕੀ ਸੁਿੰ ਦਾ ਸ ? 

ਉੱਤਯ:  ਚ ੂੰ ਫਏ ਇਿੱ ਏ ਏ ਦਯਤੀ ਿੱ ਥਯ ਜਾਂ ਬਪਯ ਫਨਾਉਟੀ ਬਤਆਯ ਏੀਤਾ ਮੂੰ ਤਯ ਸੈ ਜ ਤੂੰ ਤਯਤਾ  ਯਵਏ ਰਟਏਾਉਣ ਤੇ ਸਭੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤਯ 
ਦਿੱ ਐਣ ਬਦਸ਼ਾ ਵਿੱ ਰ ੂੰ ਏੇਤ ਏਯਦਾ ਸੈ। ਚ ੂੰ ਫਏ ਦੇ ਦ ਧ ਯਵ ਸ ੂੰ ਦੇ ਸਨ ਉੱਤਯ ਅਤੇ ਦਿੱ ਐਣ । ਦ ਚ ੂੰ ਫਏਾਂ ਦੇ ਭਜਾਤੀ ਧਯ ਵ ਇਿੱ ਏ ਦ ਜੇ ਨ ੂੰ  
ਅਏਯਬਸ਼ਤ ਏਯਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਾਭਜਾਤੀ ਧਯ ਵ ਇਿੱ ਏ ਦ ਜੇ ਨ ੂੰ  ਅੋਾਏਯਬਸ਼ਤ ਏਯਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਰਸੇ ਅਤੇ ਬਨਏਰ ਵਯੇ ਦਾਯਥਾਂ ਨ ੂੰ  
ਆਣੇ ਵਿੱ ਰ ਬਐਿੱਚਦਾ ਸੈ।  
 

ਰਸ਼ਨ 30 ਜਦ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਤੀਯਧ ਰੜੀਂਦਾ ਸਵ ਤਾਂ ਧਫਜਰੀ ਯਕਟ ਧਵੱਚ ਦ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰਤੀਯਧ ਧਕਵੇਂ ਜੜ ਜਾਂਦ ਸਨ? 

ਉੱਤਯ:  ਿੱ ਟ ਰਤੀਯਧ ਰਾਤ ਏਯਨ ਰਈ ਦ ਜਾਂ ਦ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਰਤੀਯਧਾਂ ਨ ੂੰ  ਭਾਨੂੰ ਤਯ ਏਰਭ ਬਵਿੱ ਚ ਜਬੜਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈ। 
 

ਰਸ਼ਨ 31 ਧਫਜਰੀ ਧਵੱਚ ਸ਼ਾਯਟ ਯਕਟ ਧਕਉਂ/ਕਦੋਂ ਸੁਿੰ ਦਾ ਸ? 

ਉੱਤਯ: ਜਦੋਂ ਬਏੇ ਬਫਜਰੀ ਯਏਟ ਬਵਿੱ ਚ ਧਨ ਅਤੇ ਬਯਣ ਜਾਂ ਰਾਈਵ ਤਾਯ ਅਤੇ ਉਦਾੀਨ ਤਾਯਾਂ ਆ ਬਵਿੱ ਚ ਜ ੜ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇ ਨ ੂੰ  
ਸ਼ਾਯਟ ਯਏਟ ਆਐਦੇ ਸਨ। 
 

ਰਸ਼ਨ 32 ਚੁਿੰ ਫਕੀ ਫਰ ਯਖਾਵਾਂ ਦ ਦ ਗੁਣ ਧਰਖ। 

ਉੱਤਯ:   1)    ਚ ੂੰ ਫਏੀ ਫਰ ਯੇਐਾਵਾਂ ਚ ੂੰ ਫਏ ਦੇ ਉੱਤਯੀ ਧਯ ਵ ਤੋਂ ਸ਼ ਯ  ਸ ਏੇ ਚ ੂੰ ਫਏ ਦੇ ਦਿੱ ਐਣੀ ਧਯ ਵ ਵਿੱ ਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ? 

          2)    ਦ ਚ ੂੰ ਫਏੀ ਫਰ ਯੇਐਾਵਾਂ ਏਦੇ ਵੀ ਇਿੱ ਏ ਦ ਜੇ ਨ ੂੰ  ਏਿੱ ਟਦੀਆਂ ਨਸੀਂ। 
          3)    ਬਏੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚ ੂੰ ਫਏੀ ਯੇਐਾਵਾਂ ਦੀ ੂੰ ਣਤਾ ਉ ਥਾਂ ਤੇ ਚ ੂੰ ਫਏੀ ਐੇਤਯ ਦੀ ਤੀਫਯਤਾ ਦੇ ਬਿੱ ਧਾ ਅਨ ਾਤੀ ਸ ੂੰ ਦੀ ਸੈ। 
 

ਰਸ਼ਨ 33 ਪਰਧਭਿੰ ਗ ਦਾ ੱਜ ਸੱਥ ਦਾ ਧਨਮਭ ਧਰਖ? 

ਉੱਤਯ: ਪਰੈਬਭੂੰ  ਦੇ ਿੱ ਜੇ ਸਿੱ ਥ ਤੇ ਬਨਮਭ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਚ ੂੰ ਫਏੀ ਐੇਤਯ ਬਵਿੱ ਚ ਬਏੇ ਏ ੂੰ ਡਰੀ ਬਵਿੱ ਚ ੈਦਾ ਸਈ ਬਫਜਰੀ ਧਾਯਾ ਦੀ ਬਦਸ਼ਾ ਤਾ 
ਏਯਨ ਰਈ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੈ। 

ਇ ਬਨਮਭ ਦ ੇਅਨ ਾਯ ਆਣੇ ਿੱ ਜੇ ਸਿੱ ਥ ਦੀ ਬਸਰੀ ਉਂਰੀ ਬਵਚਏਾਯਰੀ ਉਂਰੀ ਅਤੇ ਅੂੰ  ਠੇ ਨ ੂੰ  ਇ ਰਏਾਯ ਪੈਰਾ ਬਏ ਇਸ ਬਤੂੰ ਨੋਂ  
ਇਿੱ ਏ ਦ ਜੇ ਤੇ ਰੂੰ ਫ ਯ  ਬਵਿੱ ਚ ਸਣ।ਜੇ ਬਸਰੀ ਉਂਰੀ ਚ ੂੰ ਫਏੀ ਐੇਤਯ ਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱ ਰ ੂੰ ਏੇਤ ਏਯਦੀ ਸੈ ਅਤੇ ਅੂੰ  ਠਾ ਚ ੂੰ ਫਏੀ ਐੇਤਯ ਬਵਿੱ ਚ 
ਚਾਰਏ ਦੇ  ੂੰ ਭਣ ਦੀ ਬਦਸ਼ਾ ਦਿੱ ੇ ਤਾਂ ਬਵਚਏਾਯਰੀ ਉਂਰੀ ਚਾਰਏ ਬਵਿੱ ਚ ੈਦਾ ਸ ਯਸੀ ਬਫਜਰੀ ਧਾਯਾ ਦੀ ਬਦਸ਼ਾ ਦਿੱ ਦੀ ਸੈ। 
 

ਰਸ਼ਨ 34 ਰੀਨਾਈਡ ਕੀ ਸੁਿੰ ਦਾ ਸ? 

ਉੱਤਯ: ਜਦੋਂ ਬਏੇ ਤਾਯ ਦੀ ਏ ੂੰ ਡਰੀ ਬਵਿੱ ਚੋਂ ਬਫਜਰੀ ਧਾਯਾ ਰੂੰ ਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੈ ਤਾਂ ਇਸ ਇਿੱ ਏ ਚ ੂੰ ਫਏ ਦੀ ਤਯਹਾਂ ਵਯਤਾੳ ਏਯਦੀ ਸੈ। ਤਾਯ ਦੀ 



ਇ ਏ ੂੰ ਡਰੀ ਨ ੂੰ  ਰੀਨਾਈਡ ਏਬਸੂੰਦੇ ਸਨ। 
 

ਰਸ਼ਨ 35 ਧਕ ਚਾਰਕ ਧਵੱਚੋਂ ਰਿੰ ਘ ਯਸੀ ਧਫਜਰੀ ਧਾਯਾ ਕਾਯਨ ਉ ਦੁਆਰ ਦਾ ਸ ਚੁਿੰ ਫਕੀ ਖਤਯ ਦੀ ਧਦਸ਼ਾ ਦੱਣ ਰਈ 
ਧਨਮਭ ਧਰਖ । 

ਉੱਤਯ:  ਬਏੇ ਚਾਰਏ ਬਵਿੱ ਚੋਂ ਰੂੰ  ਯਸੀ ਬਫਜਰੀ ਧਾਯਾ ਏਾਯਨ ਉ ਦੇ ਦ ਆਰੇ ੈਦਾ ਸ ਚ ੂੰ ਫਏੀ ਐੇਤਯ ਦੀ ਬਦਸ਼ਾ ਿੱ ਜੇ ਸਿੱ ਥ ਦੇ ਅੂੰ  ਠਾ 
ਬਨਮਭ ਦ ਆਯਾ ਤਾ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਸੈ। ਿੱ ਜੇ ਸਿੱ ਥ ਦੇ ਅੂੰ  ਠਾ ਬਨਮਭ ਅਨ ਾਯ ਜੇ ਾਡਾ ਅੂੰ  ਠਾ ਬਏੇ ਚਾਰਏ ਬਵਿੱ ਚੋਂ ਵਬਸ ਯਸੀ 

ਬਫਜਰੀ ਧਾਯਾ ਦੀ ਬਦਸ਼ਾ ਵਿੱ ਰ ੂੰ ਏੇਤ ਏਯਦਾ ਸੈ ਤਾਂ ਾਡੇ ਸਿੱ ਥ ਦੀਆਂ ਫੂੰ ਦ ਉੂੰਰਾਂ ਦੀ ਬਦਸ਼ਾ ਚਾਰਏ ਦ ਆਰੇ ਚ ੂੰ ਫਏੀ ਐੇਤਯ ਦੀ ਬਦਸ਼ਾ 
ਸ ੂੰ ਦੀ ਸੈ। 
 

ਰਸ਼ਨ 36 ਧਫਜਰੀ ਯਕਟ ਧਵੱਚ ਬੋਂ ਿੰ ਯਕ ਤਾਯ ਦਾ ਕੀ ਕਿੰ ਭ ਸੁਿੰ ਦਾ ਸ? ਧਾਤ ਦ ਫਣ ਧਫਜਰੀ ਉਕਯਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਬੋਂ ਿੰ ਯਕ ਕਯਨਾ 
ਧਕਉਂ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸ? 

ਉੱਤਯ:  ਾਡੇ ਯਾਂ ਬਵਿੱ ਚ ਬਫਜਰੀ ਬਪਬਟੂੰ  ਬਵਿੱ ਚ ਬਤੂੰ ਨ ਯੂੰ ਦੀਆਂ ਤਾਯਾਂ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੈ। ਰਾਰ ਯੂੰ (ਧੂੰਨ ਬਫਜਰੀ ਜਾਂ ਪੇਜ 
ਵਾਰੀ ਤਾਯ), ਨੀਰੀ ਜਾਂ ਏਾਰੀ ਯੂੰ(ਬਯਣ ਜਾਂ ਬਨਊਤਯਰ) ਅਤੇ ਸਯੀ ਬੋਂ ੂੰ ਯਏ ਵਾਰੀ ਤਾਯ ਸ ੂੰ ਦੀ ਸੈ। 
ਧਾਤ ਦੇ ਫਣੇ ਬਫਜਰੀ ਉਏਯਣਾਂ ਬਜਵੇਂ ਏ ਰਯ, ਭਟਯਾਂ, ਿੱ ਐੇ ਆਬਦ ਨ ੂੰ  ਬੋਂ ੂੰ ਯਏ ਏਯਨਾ ਿਯ ਯੀ ਸ ੂੰ ਦਾ ਸੈ ਤਾਂ ਬਏ 

1. ਵਿੱ ਧ ਬਫਜਰੀ ਧਾਯਾ ਆਉਣ ਤੇ ਬਫਜਰੀ ਮੂੰ ਤਯ ਐਯਾਫ ਨਾ ਸਵੇ । 
2. ਧਾਤ ਦੇ ਫਣੇ ਬਫਜਰੀ ਮੂੰ ਤਯ ਦੇ ਸਾਯਟ ਸਣ ਤੇ ਬਫਜਰੀ ਧਾਯਾ ਬੋਂ ੂੰ ਯਏ ਤਾਯ ਯਾਸੀਂ ਧਯਤੀ ਬਵਿੱ ਚ ਚਿੱ ਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੈ ਅਤੇ ਬਫਜਰੀ ਦਾ 
ਝਟਏਾ ਨਸੀਂ ਰਿੱ ਦਾ। 
 

ਰਸ਼ਨ 37 ਤੁੀਂ ਧਕ ਛੱੜ੍ ਚੁਿੰ ਫਕ ਦੀ ਸਾਇਤਾ ਨਾਰ ਰੀਨਾਈਡ ਦ ਉੱਤਯੀ ਧਯੁਵ ਦਾ ਤਾ ਕਯ ਕਦ ਸ। 
ਉੱਤਯ:  ਇਿੱਏ  ਤੂੰ ਤਯਤਾ  ਯਵਏ ਰਟਏ ਯਸੇ ਧਾਯਾਵਾਬਸਏ ਰੀਨਾਈਡ ਦੇ ਇਿੱ ਏ ਬਯੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਛੜ ਚ ੂੰ ਫਏ ਦਾ ਉੱਤਯੀ ਧਯ ਵ ਬਰਆੳ 
ਜੇ ਰੀਨਾਈਡ ਆਏਯਬਸਤ ਸ ੂੰ ਦਾ ਸੈ ਤਾਂ ਇਸ ਇ ਦਾ ਦਿੱ ਐਣੀ ਧਯ ਵ ਸੈ ਜੇ ਰੀਨਾਈਡ ਅਏਯਬਸ਼ਤ ਸ ੂੰ ਦਾ ਸੈ ਤਾਂ ਇਸ ਇ ਦਾ ਉੱਤਯੀ 
ਧਯ ਵ ਸੈ। 
 

ਰਸ਼ਨ 38 ਧਫਜਰੀ ਦ ਿੰ ਚਾਯ ਦ ਰਈ ਕਾਯ ਅਤ ਰੂਭੀਨੀਅਭ ਦੀਆਂ ਤਾਯਾਂ ਦਾ ਉਮਗ ਧਕਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ ? 

ਉੱਤਯ: ਏਾਯ ਅਤੇ ਰ ਭੀਨੀਅਭ ਤਾ ਅਤੇ ਬਫਜਰੀ ਦੇ ਚੂੰ ੇ ਚਾਰਏ ਸਨ ; ਇ ਰਈ ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਬਫਜਰੀ ਦੇ ੂੰ ਚਾਯ ਰਈ 

ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੈ। 
 

 

ਰਸ਼ਨ 39 ਇੱਕ ਕੁਰਾਭ ਚਾਯਜ਼ ਦ ਧਵੱਚ ਇਰਕਟਰਾਨਾਂ ਦੀ ਿੰ ਧਖਆ ਧਕਿੰ ਨੀ ਸੁਿੰ ਦੀ ਸ ? 

ਉੱਤਯ: ਇਿੱ ਏ ਇਰੈਏਟਰਾਨ ਉੱਤੇ ਚਾਯਜ ਦੀ ਭਾਤਯਾ = 1.6*10
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ਭੂੰ ਨ ਰ ਇਿੱ ਏ ਏ ਰਭ ਚਾਯਜ ਦੀ ਯਚਨਾ ਏਯਨ ਵਾਰੇ ਇਰੈਏਟਰਾਨਾਂ ਦੀ ੂੰ ਬਐਆ= n 

q =  n e 

n =  q / e   =  1/ 1.6* 10
-19  

=    6.25 * 10
18 

ਰਸ਼ਨ 40 ਰੜੀ ਧਵੱਚ ਜੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਧਫਜਰੀ ਮਿੰ ਤਯਾਂ ਨੂਿੰ  ਭਾਨਾਂਤਯ ਧਵੱਚ ਜੜਨ ਦ ਕੀ ਰਾਬ ਸਨ ? 

ਉੱਤਯ; 1 ਵਿੱ ਐ ਵਿੱ ਐ ਬਫਜਰੀ ਮੂੰ ਤਯਾਂ ਨ ੂੰ  ਭਾਨਾਂਤਯ ਜੜਨ ਦੇ ਨਾਰ ਬਏੇ ਵੀ ਉਏਯਨ ਨ ੂੰ  ਬਵਿੱ ਚ ਦੀ ਸਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਰ ਤੂੰ ਤਯ 
ਚਰਾਇਆ ਜਾਂ ਫੂੰ ਦ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ ਸੈ। 

tel:1.6


2 ਬਫਜਰੀ ਦੇ ਾਯੇ ਉਏਯਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਭਾਨਾਂਤਯ ਢੂੰ  ਨਾਰ ਜੜਨ ਤੇ ਸਯੇਏ ਉਏਯਨ ਨ ੂੰ  ਫਯਾਫਯ ਭਾਤਯਾ ਬਵਿੱ ਚ ਵਰਟੇਜ ਬਭਰਦੀ ਸੈ। 
3 ਬਫਜਰੀ ਦੇ ਮੂੰ ਤਯਾਂ ਨ ੂੰ  ਰੜੀ ਵਿੱ ਧ ਜੜਨ ਦੇ ਨਾਰ ਜੇਏਯ ਇਿੱ ਏ ਮੂੰ ਤਯ ਐਯਾਫ ਸ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਾਯੇ ਮੂੰ ਤਯ ਏੂੰ ਭ ਏਯਨਾ ਫੂੰ ਦ ਏਯ ਦੇਣੇ 
ਯ ਭਾਨਾਂਤਯ ਢੂੰ  ਦੇ ਨਾਰ ਜੜਨ ਤੇ ਬਏੇ ਵੀ ਉਏਯਨ ਦੇ ਖ਼ਯਾਫ ਸਣ ਤੇ ਫਾਏੀ ਬਫਜਰੀ ਦੇ ਮੂੰ ਤਯਾ ਏੂੰ ਭ ਏਯਦੇ ਯਬਸੂੰ ਦੇ ਸਨ।  
 

ਰਸ਼ਨ 42 ਦ ਚੁਿੰ ਫਕੀ ਯਖਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜ ਨੂਿੰ  ਧਕਉਂ ਨਸੀਂ ਕੱਟਦੀਆਂ ਸਨ? 

ਉੱਤਯ: ਜੇਏਯ ਦ ਚ ੂੰ ਫਏੀ ਯੇਐਾਵਾਂ ਇਿੱ ਏ ਦ ਜੇ ਨ ੂੰ  ਏਿੱ ਟਣੀਆਂ ਤਾਂ ਬਜ ਬਫੂੰ ਦ  ਤੇ ਇਸ ਏਿੱ ਟਣੀਆਂ ਉ ਬਫੂੰ ਦ  ਤੇ ਚ ੂੰ ਫਏੀ ਐੇਤਯ ਦੀਆਂ ਦ 

ਬਦਸ਼ਾਵਾਂ ਸਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇ ਬਫੂੰ ਦ  ਤ ੇਚ ੂੰ ਫਏੀ  ਈ ਦ ਬਦਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱ ਰ ੂੰ ਏੇਤ ਏਯੇੀ ਜ ਬਏ ੂੰ ਬਵ ਨਸੀਂ ਸੈ ਇ ਰਈ ਦ ਚ ੂੰ ਫਏੀ ਯੇਐਾਵਾਂ 
ਇਿੱ ਏ ਦ ਜੇ ਨ ੂੰ  ਨਸੀਂ ਏਿੱ ਟਦੀਆਂ। 
 

ਰਸ਼ਨ 43 ਸਭ ਦਾ ਧਨਮਭ ਕੀ ਸ ਇ ਦੀ ੁਸ਼ਟੀ ਕਯ । 

ਉੱਤਯ:  ਸਭ ਦਾ ਬਨਮਭ:- ਜੇ ਬਏੇ ਚਾਰਏ ਦੀ ਬਬਤਏ ਅਵਥਾ (ਤਾਭਾਨ ਅਤੇ ਦਫਾਉ) ਬਵਿੱ ਚ ਏਈ ਤਫਦੀਰੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇ 
ਬਵਿੱ ਚੋਂ ਰੂੰ  ਯਸੀ ਬਫਜਰੀ ਧਾਯਾ ਦੀ ਭਾਤਯਾ ਇ ਦੇ ਬਬਯਆ ਂਬਵਚਏਾਯ  ਟੈਂਰ ਅੂੰ ਤਯ ਦੇ ਬਿੱ ਧੇ ਅਨ ਾਤ ਬਵਿੱ ਚ ਸ ੂੰ ਦੀ ਸੈ। 
ਭੂੰ ਨ ਰੳ ਬਏੇ ਤਾਯ (ਚਾਰਏ ) ਬਵਿੱ ਚ ਵ ਯਸੀ ਏਯੂੰਟ (I) ਸਵੇ ਅਤੇ ਇ ਦੇ ਬਬਯਆਂ ਬਵਚਏਾਯ  ਟੈਂਸ਼ਰ ਅੂੰ ਤਯ(V) ਸਵੇ ਤਾਂ  
 

  V  ∝  I  ਜਾਂ  V = IR 

ਬਜਿੱ ਥੇ R ਇਿੱਏ ਬਥਯ ਅੂੰ ਏ ਸੈ ਬਜ ਨ ੂੰ  ਤਾਯ ਦਾ ਰਤੀਯਧ ਬਏਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈ। 

R  =  V/I 

ਇ ਰਏਾਯ ਬਏੇ ਚਾਰਏ ਦਾ ਰਤੀਯਧ ਇ ਦੇ ਬਬਯਆਂ ਬਵਚਏਾਯ  ਟੈਂਸ਼ਰ ਅੂੰ ਤਯ ਅਤੇ ਇ ਬਵਿੱ ਚ ਵ ਯਸੇ ਏਯੂੰਟ ਦਾ ਅਨ ਾਤ ਸ ੂੰ ਦਾ 
ਸੈ।ਰਤੀਯਧ ਦੀ ਇਏਾਈ ੳਸਭ ਸੈ। 
ੳਸਭ:- ਬਏੇ ਚਾਰਏ ਦਾ ਰਤੀਯਧ ਇਿੱ ਏ ਉਸਭ ਸਵੇਾ ਤੇ ਇ ਦੇ ਬਬਯਆਂ ਬਵਚਏਾਯ ਟੈਂਸ਼ਰ ਅੂੰ ਤਯ 1 ਵਰਟ ਸਵੇ ਅਤੇ ਇ ਬਵਿੱ ਚੋਂ 
ਰੂੰ  ਯਸੇ ਏਯੂੰਟ ਦੀ ਭਾਤਯਾ 1 ਭੀਅਯ ਸਵੇ। 
 

ਰਸ਼ਨ 44 ਸ਼ਾਯਟ ਯਕਟ ਭੇਂ ਯਕਟ ਧਵੱਚ ਧਫਜਰੀ ਧਾਯਾ ਦਾ ਭਾਨ ਧਕਿੰ ਨਾ ਸੁਿੰ ਦਾ ਸ । 
ਉੱਤਯ: ਫਸ ਤ ਅਬਧਏ ਵਿੱ ਧ ਜਾਂਦਾ ਸੈ। 
 

ਰਸ਼ਨ 45  ਸਠ ਧਰਖੀਆਂ ਧਵੱਚੋਂ ਧਕਸੜਾ ਦ ਧਫਜਰੀ ਯਕਟ ਧਵੱਚ ਧਫਜਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂਿੰ  ਨਸੀਂ ਦਯਾਉਂਦਾ? 

ਉੱਤਯ     a)   I2R ,     b)   IR2 , c)   VI ,     d)   V2/R 

P = V * I = (IR) =  I2R 

(V/R)2 *R=V2/R 

ਬਯਫ਼  IR2 ਬਫਜਰੀ ਯਏਟ ਬਵਿੱ ਚ ਬਫਜਰੀ ਸ਼ਏਤੀ ਨ ੂੰ  ਨਸੀਂ ਦਯਾਉਂਦਾ ਸੈ। 
ਇ ਰਈ ਸੀ ਉੱਤਯ b ਸੈ। 
 

ਰਸ਼ਨ 46 ਚਾਯਜ ਧਕਿੰ ਨੀ ਰਕਾਯ ਦ ਸੁਿੰ ਦ ਸਨ?   

ਉੱਤਯ: ਚਾਯਜ ਦ ਰਏਾਯ ਦੇ ਸ ੂੰ ਦੇ ਸਨ ਧਨ ਚਾਯਜ ਅਤੇ ਧਯਣ ਚਾਯਜ । 
 

ਰਸ਼ਨ 47 ਧਕ ਧਫਜਰੀ ਯਕਟ ਧਵੱਚ ਚਾਫੀ ਜਾਂ ਧਵੱਚ ਦਾ ਧਚਿੰ ਨਹ  ਦੱ ਜਦੋਂ ਯਕਟ ਖੁੱ ਰਹਾ ਸਵ ਅਤ ਫਿੰ ਦ ਸਵ  



ਉੱਤਯ: ਐ ਿੱ ਰਹੇ  ਬਫਜਰੀ ਯਏਟ ਬਵਿੱ ਚ ਚਾਫੀ ਜਾਂ ਬਵਿੱ ਚ ਦਾ ਬਚੂੰ ਨਹ  ( ) 
ਫੂੰਦ ਬਫਜਰੀ ਯਏਟ ਬਵਿੱ ਚ ਚਾਫੀ ਜਾਂ ਬਵਿੱ ਚ ਦਾ ਬਚੂੰ ਨਹ  (•) 
ਰਸ਼ਨ 48  ਧਕ ਯਕਟ ਧਵੱਚ ਧਫਜਰੀ ਧਾਯਾ ਦੀ ਧਦਸ਼ਾ ਦੱ। 

ਉੱਤਯ: ਬਏੇ ਬਫਜਰੀ ਯਏਟ ਦੇ ਬਵਿੱ ਚ ਬਫਜਰੀ ਧਾਯਾ ਦੀ ਬਦਸ਼ਾ ਇਰੈਏਟਰਾਨਾਂ ਦੇ ਵਸਾਅ ਦੀ ਬਦਸ਼ਾ ਦੇ ਉਰਟ ਸ ੂੰ ਦੀ ਸੈ ਬਾਵ ਬਏ ਧਨ ਤੋਂ 
ਬਯਣ ਵਿੱ ਰ ਸ ੂੰ ਦੀ ਸੈ। 
 

ਰਸ਼ਨ 49 ੈੱਰ ਕੀ ਸ? 

ਉੱਤਯ: ਬਏੇ ਬਫਜਰੀ ਯਏਟ ਬਵਿੱ ਚ ਇਰੈਏਟਰਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਤੀ ਰਦਾਨ ਏਯਨ ਦੇ ਰਈ ਅੀਂ ਬਜ ਉਏਯਨ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਏਯਦੇ ਸਾਂ ਉ ਨ ੂੰ  
ੈੈੱਰ ਆਐਦੇ ਸਨ। ੈੈੱਰ ਬਫਜਰੀ ਯਏਟ  ਬਫਜਰੀ ਦੀ ਧਾਯਾ ਫਣਾਈ ਯਿੱ ਐਣ ਦੇ ਰਈ ਆਣੇ ਬਵਿੱ ਚ ਟਯ ਏੀਤੀ ਸਈ ਯਾਇਬਣਏ 
ਊਯਜਾ ਐਯਚ ਏਯਦਾ ਸੈ।  
 

ਰਸ਼ਨ 50 ਚਾਰਕ ਅਤ ਯਧਕ ਦੀ ਧਯਬਾਸਾ ਧਦ? 

ਉੱਤਯ: ਚਾਰਏ:- ਉਸ ਦਾਯਥ ਬਜਨਹ ਾਂ ਬਵਿੱ ਚੋਂ ਬਫਜਰੀ ਧਾਯਾ ਰੂੰ  ਜਾਂਦੀ ਸੈ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾਯਥਾਂ ਨ ੂੰ  ਚਾਰਏ ਆਬਐਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈ ਬਜਵੇਂ  ਚਾਂਦੀ , 
ਤਾਂਫਾ , ਰਭੀਨੀਅਭ ਆਬਦ 

ਯਧਕ:- ਉਸ ਦਾਯਥ ਬਜਨਹ ਾਂ ਬਵਿੱ ਚੋਂ ਦੀ ਬਫਜਰੀ ਧਾਯਾ ਨਸੀਂ ਰੂੰ ਦੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਯਧਏ ਆਐਦੇ ਸਨ ਬਜਵੇਂ ਯਫੜ , ਏਿੱਚ , ਰਾਬਟਏ 
ਆਬਦ। 
 

ਰਸ਼ਨ 51 ਚਾਰਕ ਦ ਰਤੀਯਧ ਦੀ ਧਯਬਾਸਾ ਧਦ। ਇ ਦਾ ਭਾਤਯ ਵੀ ਦੱ।  

ਉੱਤਯ: ਬਏੇ ਚਾਰਏ ਦਾ ਰਤੀਯਧ ਚਾਰਏ ਦੇ ਬਬਯਆਂ ਬਵਚਏਾਯ  ਟੈਂਸ਼ਰ ਅੂੰ ਤਯ ਅਤੇ ਇ ਬਵਿੱ ਚ ਵ ਯਸੇ ਏਯੂੰਟ ਦਾ ਅਨ ਾਤ ਸ ੂੰ ਦਾ 
ਸੈ।  

ਰਤੀਯਧ = ੁਟੈਂਸ਼ਰ ਅਿੰ ਤਯ  V /  ਕਯਿੰ ਟ  I 
ਰਤੀਯਧ ਦਾ ਭਾਤਰਏ ਸਭ ਸੈ। 

ਸਭ :- ਬਏੇ ਚਾਰਏ ਦਾ ਰਤੀਯਧ ਇਿੱ ਏ ਉਸਭ ਸਵੇਾ ਜਦੋਂ ਇ ਦੇ ਬਬਯਆਂ ਬਵਚਏਾਯ  ਟੈਂਸ਼ਰ ਅੂੰ ਤਯ ਇਿੱ ਏ ਵਰਟ ਸਵੇ ਅਤੇ ਇ 
ਬਵਿੱ ਚੋਂ ਰੂੰ  ਯਸੇ ਏਯੂੰਟ ਦੀ ਭਾਤਯਾ ਇਿੱ ਏ ਭੀਅਯ।   
 

ਰਸ਼ਨ 52 ਧਕਰਵਾਟ ਘਿੰ ਟਾ ਧਵੱਚ ਧਕਿੰ ਨੇ ਜੂਰ ਸੁਿੰ ਦ ਸਨ? 

ਉੱਤਯ:  1kwh = 1kw * 1 ਘਿੰ ਟਾ = 1000 ਵਾਟ * 3600 ਧਕਿੰ ਡ 

= 1000 ਜੂਰ/ਧਕਿੰ ਡ * 3600 ਧਕਿੰ ਡ 

= 1 ਧਕਰਵਾਟ ਘਿੰ ਟਾ (1kwh) = 36*10
5
 ਜੂਰ 

 

ਰਸ਼ਨ 53 ਕੀ ਕਾਯਨ ਸ ਧਕ ਧਫਜਰੀ ਵਾਸਕ ਤਾਯ ਧਵੱਚ ਫਸੁਤ ਘੱਟ ਤਾਭਾਨ ਉਤਿੰ ਨ ਸੁਿੰ ਦਾ ਸ ਜਦਧਕ ਧਫਜਰੀ ਫੱਰਫ ਦ 
ਧਪਰਾਭੈਂਟ ਧਵੱਚ ਉੱਚ ਤਾ ਦਾ ਸੁਿੰ ਦਾ ਸ? 

ਉੱਤਯ: ਬਫਜਰੀ ਦੇ ਫਿੱ ਰਫ ਦੇ ਬਪਰਾਭੈਂਟ ਦਾ ਰਤੀਯਧ ਬਫਜਰੀ ਵਾਸਏ ਤਾਯ ਦੇ ਰਤੀਯਧ ਨਾਰੋਂ ਫਸ ਤ ਬਿਆਦਾ ਸ ੂੰ ਦਾ ਸੈ ਇ ਰਈ ਇਸ 
ਬਪਰਾਭੈਂਟ ਵਧੇਯੇ ਉੱਚ ਤਾ ੈਦਾ ਏਯਦਾ ਸੈ ਰੂੰ ਤ  ਬਫਜਰੀ ਵਾਸਏ ਤਾਯ ਨਸੀਂ ਏਯਦੀ। 
 

tel:1000
tel:3600
tel:1000
tel:3600
tel:105


ਰਸ਼ਨ 54 ਧਫਜਰੀ ਕਯਿੰ ਟ ਦਾ ਤਾਣ ਰਬਾਵ ਕੀ ਸ?  

ਉੱਤਯ: ਜਦੋਂ ਬਏੇ ਚਾਰਏ ਬਵਿੱ ਚੋਂ ਬਫਜਰੀ ਧਾਯਾ ਰੂੰ ਦੀ ਸੈ ਤਾਂ ਚਾਰਏ ਬਫਜਰੀ ਧਾਯਾ ਨ ੂੰ  ਰੂੰ ਣ ਬਵਿੱ ਚ ਯ ਏਾਵਟ ੈਦਾ ਏਯਦਾ ਸੈ ਬਜ 
ਏਾਯਨ ਇਸ ਚਾਰਏ ਯਭ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸੈ ਇ ਨ ੂੰ  ਬਫਜਰੀ ਦਾ ਤਾਣ ਰਬਾਵ ਆਐਦੇ ਸਨ। 

H = I
2
Rt 

H = ੈਦਾ ਸ ਤਾ ਦੀ ਭਾਤਯਾ। 
I = ਚਾਰਏ ਬਵਿੱ ਚੋਂ ਰੂੰ  ਯਸੀ ਬਫਜਰੀ ਧਾਯਾ ਦੀ ਭਾਤਯਾ। 
R = ਚਾਰਏ ਦਾ ਰਤੀਯਧ।  
t = ਉਸ ਭਾਂ ਬਜੂੰ ਨੀ ਦੇਯ ਚਾਰਏ ਬਵਿੱ ਚੋਂ ਬਫਜਰੀ ਧਾਯਾ ਰੂੰ ਦੀ ਸੈ। 
 

ਰਸ਼ਨ 55 ਧਫਜਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਧਯਬਾਸਾ ਧਦ। 

ਉੱਤਯ: ਬਫਜਰੀ ਸ਼ਏਤੀ:- ਬਫਜਰੀ ਸ਼ਏਤੀ ਬਏੇ ਬਫਜਰੀ ਯਏਟ ਬਵਿੱ ਚ ਬਫਜਰੀ ਊਯਜਾ ਦੇ ੈਦਾ ਸਣ ਜਾਂ ਐਯਚ ਸਣ ਦੀ ਦਯ ਸ ੂੰ ਦੀ 

ਸੈ।ਏਾਯਜ ਏਯਨ ਦੀ ਦਯ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਏਤੀ ਏਬਸੂੰ ਦੇ ਸਨ। 
ਬਫਜਰੀ ਸ਼ਏਤੀ (P) =  ਏੀਤਾ ਬਆ ਏਾਯਜ(W) /  ਭਾਂ (t) 

P = W/t 

ਬਫਜਰੀ ਸ਼ਏਤੀ ਦੀ ਇਏਾਈ ਵਾਟ ਸੈ 

1 ਵਾਟ ਦੀ ਧਯਬਾਸਾ :-ਬਏੇ ਯਏਟ ਦੀ ਬਫਜਰੀ ਸ਼ਏਤੀ ਇਿੱ ਏ ਵਾਟ ਤਦ ਸ ੂੰ ਦੀ ਸੈ ਜਦੋਂ ਇ ਦੇ ਬਬਯਆਂ ਦੇ ਬਵਚਏਾਯ  ਟੈਂਸ਼ਰ ਅੂੰ ਤਯ 
ਇਿੱ ਏ ਵਰਟ ਸਵੇ ਅਤੇ ਇ ਬਵਿੱ ਚੋਂ ਰੂੰ  ਯਸੇ ਏਯੂੰਟ ਦੀ ਭਾਤਯਾ ਇਿੱ ਏ ਭੀਅਯ ਸਵੇ। 
1 ਧਕਰਵਾਟ = 1000 ਵਾਟ 

 

ਰਸ਼ਨ 56 ਧਕ ਧਦੱਤ ਗ ਖਤਯ ਧਵੱਚ ਚੁਿੰ ਫਕੀ ਖਤਯ ਇੱਕ ਭਾਨ ਸ ਇ ਨੂਿੰ  ਧਵਖਾਉਣ ਰਈ ਯਖਾ ਧਚੱਤਯ ਧਖੱਚ । 

ਉੱਤਯ: ਇਿੱ ਏ ਭਾਨ ਚ ੂੰ ਫਏੀ ਐੇਤਯ ਨ ੂੰ  ਾਭਾਨ ਦ ਯੀ ਵਾਰੀਆਂ ਭਾਂਤਯ ਯੇਐਾਵਾਂ ਦ ਆਯਾ ਦਯਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈ।  
 

ਰਸ਼ਨ 57 ਧਕ ਰਟਾਨ ਦਾ ਸਠ ਧਰਧਖਆਂ ਧਵੱਚੋਂ ਧਕਸੜਾ ਗੁਣ ਧਕ ਚੁਿੰ ਫਕੀ ਖਤਯ ਧਵੱਚ ੁਤਿੰ ਤਯ ਗਤੀ ਕਯਦ ਭੇਂ ਧਯਵਯਧਤਤ 
ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ? 

a) ੁਿੰ ਜ,        b) ਚਾਰ,       c) ਵਗ,       d) ਭਭੈੰਟਭ 

ਉੱਤਯ:   c)  ਵਗ   ਅਤ      d)  ਭਭੈੰਟਭ 

 

ਰਸ਼ਨ 58 ੱਛਭ ਦ ਵੱਰ ਯਖਧਤ ਸਇਆ ਧਨ ਚਾਯਧਜਤ ਕਣ (ਰਪਾ ਕਣ) ਧਕ ਚੁਿੰ ਫਕੀ ਖਤਯ ਦੁਆਯਾ ਉੱਤਯ ਵੱਰ 
ਧਵਖਧਤ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ ਚੁਿੰ ਫਕੀ ਖਤਯ ਦੀ ਧਦਸ਼ਾ ਸ- 
a)  ਦੱਖਣ ਵੱਰ      b)  ੂਯਫ ਵੱਰ      c)  ਸਠਾਂ ਵੱਰ       d)  ਉੱਯ ਵੱਰ  

ਉੱਤਯ    d) ਉੱਯ ਵੱਰ ( ਪਰਧਭਿੰ ਗ ਦ ਖੱਫ ਸੱਥ ਦ ਧਨਮਭ ਅਨੁਾਯ)  
 

ਰਸ਼ਨ 59 ਧਕ ਕੁਿੰ ਡਰੀ ਧਵੱਚ ਧਫਜਰੀ ਧਾਯਾ ਰਧਖਤ ਕਯਨ ਦ ਢਿੰ ਗ ੱਸ਼ਟ ਕਯ। 
ਉੱਤਯ: 1. ਏ ੂੰ ਡਰੀ ਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਏ ਥਾਂ ਤੇ ਬਥਯ ਯਿੱ ਐ ਏ,ੇ ਛੜ ਚ ੂੰ ਫਏ ਨ ੂੰ  ਏ ੂੰ ਡਰੀ ਵਿੱ ਰ ਬਰਆ ਏੇ ਜਾਂ ਬਪਯ ਏ ੂੰ ਡਰੀ ਤੋਂ ਦ ਯ ਬਰਜਾ ਏੇ ਏ ੂੰ ਡਰੀ ਬਵਿੱ ਚ 
ਬਫਜਰੀ ਧਾਯਾ ਰੇਬਐਤ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਸੈ। 

tel:1000


2. ਚ ੂੰ ਫਏ ਨ ੂੰ  ਬਥਯ ਯਿੱ ਐ ਏੇ ਏ ੂੰ ਡਰੀ ਨ ੂੰ  ਚ ੂੰ ਫਏ ਵਿੱ ਰ ਜਾਂ ਇ ਤੋਂ ਦ ਯ ਬਰਜਾ ਏੇ ਏ ੂੰ ਡਰੀ ਬਵਿੱ ਚ ਬਫਜਰੀ ਧਾਯਾ ਰੇਬਐਤ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਸੈ। 
3. ਏ ੂੰ ਡਰੀ ਨ ੂੰ  ਬਏੇ ਚ ੂੰ ਫਏੀ ਐੇਤਯ ਬਵਿੱ ਚ  ਭਾ ਏੇ ਏ ੂੰ ਡਰੀ ਬਵਿੱ ਚ ਬਫਜਰੀ ਧਾਯਾ ਰੇਬਯਤ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਸੈ। 
4. ਇਿੱਏ ਏ ੂੰ ਡਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਯਿੱ ਐੀ ਸਈ ਦ ਜੀ ਏ ੂੰ ਡਰੀ ਬਵਿੱ ਚ ਬਫਜਰੀ ਧਾਯਾ ਦੀ ਭਾਤਯਾ ਬਵਿੱ ਚ ਬਯਵਯਤਨ ਬਰਆਉਣ ਨਾਰ ਬਸਰੀ ਏ ੂੰ ਡਰੀ 

ਬਵਿੱ ਚ ਬਫਜਰੀ ਧਾਯਾ ਰੇਬਯਤ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਸੈ। 
 

ਰਸ਼ਨ 60 ਘਯਰੂ ਧਫਜਰੀ ਯਕਟ ਧਵੱਚ ਵਯਰਧਡਿੰ ਗ ਦ ਫਚਾਅ ਰਈ ਤੁੀਂ ਕੀ ਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਯਤਗ ? 

ਉੱਤਯ: 1. ਬਫਜਰੀ ਦੇ ੂੰ ਚਾਯ ਰਈ ਵਯਤੀਆਂ ਈਆਂ ਤਾਯਾਂ ਵਧੀਆ ਰਤੀਯਧਏ ਦਾਯਥ ਨਾਰ ਢਿੱ ਏੀਆਂ ਸਣੀਆਂ ਚਾਸੀਦੀਆਂ ਸਨ। 
2. ਬਫਜਰੀ ਯਏਟ ਵਿੱ ਐ ਵਿੱ ਐ ਬਾਾਂ ਬਵਿੱ ਚ ਵੂੰ ਬਡਆ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ ਸਯੇਏ ਉੱਏਯਨ ਦਾ ਵਿੱ ਐਯਾ ਬਪਊਜ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ।  
3. ਬਫਜਰੀ ਦੇ ਾਯੇ ਵਿੱ ਡੇ ਉਏਯਨ ਬਜਵੇਂ ਅਯ ਏੂੰ ਡੀਸ਼ਨ,ਪਬਯਿੱਿ, ਵਾਟਯ ਸੀਟਯ, ਸੀਟਯ, ਰੈੈੱ ਆਬਦ ਾਯੇ ਇਿੱ ਏ ਸੀ ਭੇਂ ਵਯਤੋਂ ਬਵਿੱ ਚ 
ਨਸੀਂ ਬਰਆਉਣੇ ਚਾਸੀਦੇ ਸਨ। 
4. ਇਿੱਏ ਰਿੱ  ਬਵਿੱ ਚ ਫਸ ਤ ਾਯੇ ਉਏਯਨ ਇਿੱ ਏ ਭੇਂ ਨਸੀਂ ਚਰਾਉਣੇ ਚਾਸੀਦੇ । 
 

ਰਸ਼ਨ 61 ਧਕ ਚੁਿੰ ਫਕੀ ਖਤਯ ਧਵੱਚ ਧਥਯ ਧਫਜਰੀ ਧਾਯਾ ਵਾਰ ਚਾਰਕ ਉਤ ਰੱਗ ਧਯਸਾ ਫਰ ਕਦੋਂ ਅਧਧਕਤਭ ਸੁਿੰ ਦਾ ਸ?  

ਉੱਤਯ:  ਬਏੇ ਚ ੂੰ ਫਏੀ ਐੇਤਯ ਬਵਿੱ ਚ ਬਥਯ ਬਫਜਰੀ ਧਾਯਾ ਵਾਰੇ ਚਾਰਏ ਉੱਤੇ ਰਿੱ  ਬਯਸਾ ਵਿੱ ਰ ਉ ਭੇਂ ਅਬਧਏਤਭ ਸ ੂੰ ਦਾ ਸੈ ਜਦੋਂ   

ਬਫਜਰੀ ਧਾਯਾ ਦੀ ਬਦਸ਼ਾ ਚ ੂੰ ਫਏੀ ਐੇਤਯ ਦੀ ਬਦਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂੰ ਫ ਸਵੇ। 
 

ਰਸ਼ਨ 62 ਚੁਿੰ ਫਕੀ ਰਯਨਾ ਤੋਂ ਕੀ ਬਾਵ ਸ? 

ਉੱਤਯ: ਜਦੋਂ ਬਏ ੇਚ ੂੰ ਫਏੀ ਦਾਯਥ ਨ ੂੰ  ਬਏੇ ਚ ੂੰ ਫਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਯਿੱ ਬਐਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈ ਤਾਂ ਚ ੂੰ ਫਏੀ ਦਾਯਥ ਬਵਿੱ ਚ ਵੀ ਚ ੂੰ ਫਏ ਵਾਰੇ  ਣ ਆ ਜਾਂਦੇ 
ਸਨ ਇ ਨ ੂੰ  ਚ ੂੰ ਫਏੀ ਰੇਯਨਾ ਆਐਦੇ ਸਨ। 
 

ਰਸ਼ਨ 63 ਧਫਜਰੀ ਚੁਿੰ ਫਕੀ ਰਯਨਾ ਧਕ ਨੂਿੰ  ਕਧਸਿੰ ਦ ਸਨ? 

ਉੱਤਯ: ਜਦੋਂ ਬਏੇ ਚਾਰਏ ਨ ੂੰ  ਚ ੂੰ ਫਏੀ ਐੇਤਯ ਬਵਿੱ ਚ  ਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈ ਤਾਂ ਚਾਰਏ ਦੇ ਬਵਿੱ ਚ ਬਫਜਰੀ ਧਾਯਾ ੈਦਾ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸੈ ਇ ਨ ੂੰ  
ਬਫਜਰੀ ਚ ੂੰ ਫਏੀ ਰੇਯਨਾ ਏਬਸੂੰ ਦੇ ਸਨ। 
 

ਰਸ਼ਨ 64 ਧਪਊਜ ਕੀ ਸੁਿੰ ਦਾ ਸ ਇ ਦ ਕੀ ਰਾਬ ਸਨ?  

ਉੱਤਯ: ਬਫਜਰੀ ਬਪਊਿ ਬਫਜਰੀ ਯਏਟ ਬਵਿੱ ਚ ਵਯਬਤਆ ਜਾਣ ਵਾਰਾ ਇਿੱ ਏ  ਯਿੱ ਬਐਆ ਉਏਯਨ ਸੈ । ਇਸ ਵਯਰਬਡੂੰ  ਭੇਂ ਜਾਂ ਵਿੱ ਧ 
ਬਫਜਰੀ ਧਾਯਾ ਆਉਣ ਤੇ ਬਫਜਰੀ ਦੇ ਉਏਯਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਐਯਾਫ ਸਣ ਤੋਂ ਫਚਾਉਂਦਾ ਸੈ। ਬਪਊਿ ਬਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ੀ ਤਾਯ ਬਵਸੇਸ ਬਭਸ਼ਯਤ ਧਾਤ ਤੋਂ 
ਫਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੈ ਬਜ ਦਾ ਬਰਾ ਦਯਜਾ ਫਸ ਤ ਿੱ ਟ ਸ ੂੰ ਦਾ ਸੈ। ਵਯਰਬਡੂੰ  ਜਾਂ ਸ਼ਾਯਟ ਯਏਟ ਦੇ ਭੇਂ ਬਪਊਿ ਦੀ ਇਸ ਤਾਯ 

ਬਰ ਏੇ ਬਫਜਰੀ ਧਾਯਾ ਦੇ ਵਸਾਅ ਨ ੂੰ  ਫੂੰ ਦ ਏਯ ਬਦੂੰ ਦੀ ਸੈ ਅਤ ੇਉਏਯਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਐਯਾਫ ਸਣ ਤੋੰ ਫਚਾਉੂੰਦਾ ਸੈ। 
 

ਰਸ਼ਨ 65 ਧਫਜਰੀ ਧਾਯਾ ਦ ਕਾਯਨ ਧਕਸੜ ਧਕਸੜ ਿੰ ਕਟ ਸ ਕਦ ਸਨ? ਇਨਹ ਾਂ ਿੰ ਕਟਾਂ ਤੋਂ ਫਚਾ ਦ ਉਾਅ ਦੱ । 

ਉੱਤਯ: ਬਫਜਰੀ ਧਾਯਾ ਦੇ ਏਾਯਨ ੂੰ ਏਟ:-  

1. ਬਫਜਰੀ ਦਾ ਝਟਏਾ ਰਿੱ ਣ ਏਾਯਨ ਯੀਯ ਦੇ ੈੈੱਰ ਨਸ਼ਟ ਸ ਏਦੇ ਸਨ। 
2. ਬਫਜਰੀ ਦਾ ਸ਼ਾਿੱਏ ਰਿੱ ਣ ਏਾਯਨ ਬਦਰ ਦੀਆਂ ਭਾੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫ ਯਾ ਰਬਾਵ ੈ ਏਦਾ ਇ ਨਾਰ ਭਤ ਵੀ ਸ ਏਦੀ ਸੈ। 
3. ਬਫਜਰੀ ਦਾ ਸ਼ਾਿੱਏ ਰਿੱ ਣ ਨਾਰ ਯੀਯ ਦੀਆਂ ਭਾੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਬੈੜਾ ਅਯ ਸਣ ਏਾਯਨ ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਬਸਰਜ ਰ ਿੱ ਟ ਏਦੀ ਸੈ। 
4. ਜੇਏਯ ਬਫਜਰੀ ਯਏਟ ਬਵਿੱ ਚ ਬਪਊਿ ਦੀ ਤਾਯ ਭਟੀ ਰਿੱ ੀ ਸਵੇ ਤਾਂ ਵਿੱ ਧ ਬਫਜਰੀ ਧਾਯਾ ਆਉਣ ਤੇ ਤਾਯ ਨਸੀਂ ਬਰੇੀ ਇ ਨਾਰ 



ਅਿੱ ਰਿੱ  ਏਦੀ ਸੈ ਅਤੇ ਉਏਯਨ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਨ ਏਾਨ ਸ ਏਦਾ ਸੈ।   
ਫਚਾਅ ਦ ਉਾਅ:-  
1. ਬਫਜਰੀ ਦੇ ਉਏਯਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਿੱ ਰੇ ਸਿੱ ਥਾਂ ਨਾਰ ਜਾਂ ਨੂੰ ੇ ੈਯਾਂ ਨਾਰ ਨਸੀਂ ਛ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ। 

2. ਯਾਂ ਬਵਿੱ ਚ ਵਯਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਫਜਰੀ ਦੇ ਉਏਯਨ ਵਧੀਆ ਏ ਆਰਟੀ ਵਾਰੇ ਅਤੇ ISI ਦ ਆਯਾ ਰਭਾਬਣਤ ਸਣੇ ਚਾਸੀਦੇ ਸਨ। 
3. ਬਫਜਰੀ ਦੇ ਉਏਯਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰ ਬੋਂ ੂੰ ਯਏ ਵਾਰੀ ਤਾਯ ਿਯ ਯ ਰਿੱ ੀ ਸਈ ਸਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸੈ। 
4. ਐਯਾਫ ਰਿੱ  ਅਤੇ ਬਵਿੱ ਚਾਂ ਨ ੂੰ  ਤ ਯੂੰ ਤ ਫਦਰ ਦੇਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ। 
 

ਰਸ਼ਨ.66 ਧਫਜਰੀ ਦਾ ਉਮਗ ਕਯਦ ਭੇਂ ਧਕਸੜੀਆਂ ਧਕਸੜੀਆਂ ਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਯਤਣੀਆਂ ਚਾਸੀਦੀਆਂ ਸਨ? 

ਉੱਤਯ: 1. ਾਯੇ ਜੜ ਬਫਜਰੀ ਯਧਏ ਟੇ ਨਾਰ ਚੂੰ ੀ ਤਯਹਾਂ ਢਏੇ ਸ ਸਣੇ ਚਾਸੀਦੇ ਸਨ। 
2. ਬੋੰ ੂੰ ਯਏ ਤਾਯ ਦਾ ਿਯ ਯ ਰਮ ਏਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ। 
3. ਯਏਟ ਬਵਿੱ ਚ ਬਪਊਿ ਦਾ ਰਮ ਿਯ ਯ ਏਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ। 

4. ਾਯੇ ੇਚ ਜਾਂ ਟਯਭੀਨਾਰ ਚੂੰ ੀ ਤਯਹਾਂ ਏੇ ਸ ਸਣੇ ਚਾਸੀਦੇ ਸਨ। 
5. ਬਫਜਰੀ ਦੀ ਭ ਯੂੰ ਭਤ ਏਯਦੇ ਭੇਂ ਸਿੱ ਥਾਂ ਬਵਿੱ ਚ ਯਫੜ ਦੇ ਦਤਾਨੇ ਅਤੇ ੈਯਾਂ ਬਵਿੱ ਚ ਯਫੜ ਦੇ ਫ ਟ ਾ ਸਣੇ ਚਾਸੀਦੇ ਸਨ। 
6. ਜਦੋਂ ਏਈ ਉਏਯਨ ਚਿੱ ਰ ਬਯਸਾ ਸਵੇ ਤਾਂ ਉ ਵੇਰੇ ਉ ਨ ੂੰ  ਨਸੀਂ ਐਰਹਣਾ ਚਾਸੀਦਾ। 
7. ਬਫਜਰੀ ਦੀ ਭ ਯੂੰ ਭਤ ਰਈ ਵਯਤੇ ਜਾਂਦੇ ਾਯੇ ਜਾਯਾਂ ਦੇ ਉੱਯ ਬਫਜਰੀ ਯਧਏ ਏਵਯ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ। 
8. ਐਯਾਫ ਬਵਿੱ ਚਾਂ ਨ ੂੰ  ਛੇਤੀ ਫਦਰ ਦੇਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ । 
9. ਬਫਜਰੀ ਯਏਟ ਨ ੂੰ  ਅਿੱ  ਰਿੱ ਣ ਤੇ ਭੇਨ ਬਵਿੱ ਚ ਤ ਯੂੰ ਤ ਫੂੰ ਦ ਏਯ ਦੇਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ ਅਤੇ ਅਿੱ  ਫਝਾਉਣ ਰਈ ਾਣੀ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਨਸੀਂ 

ਏਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ।  
 

 



        LESSON -13 SCIENCE  (ibjleI Dwrw dy cuMbkI pRBwv) 10th  

 

 

 



          Lesson -9  Science   (AnuvMiSkqw Aqy jIv ivkws) 10th  

 

 

 



pwT-9   AnuvMiSkqw Aqy jIv ivkws (3-3 AMkW vwly pRSn) 

1. smjwq Aqy smrUp AMgW dI audhrn sihq pirBwSw idau[ 

2. iBMnqwvW dy pYdw hox nwl iksy spISIj dI hoNd ikvyN v`D jWdI hY? 

3. mnu`K iv`c b`cy dw ilMg inrDwrn ikvyN huMdw hY? 

4. auh ikhVy kwrk hn jo nvIN spISIj pYdw krn ivc̀ shwiek hn? 

5. ku`qy dI cmVI dw pRBwvI rMg igAwq krn dy audyS nUM mu`K r`K ky ie`k ie`k pRojYkt iqAwr kro? 

6. mYfl dy pRXogW qoN ikvyN pqw l`gw ik l`Cx pRBwvI Aqy ApRBwvI huMdy hn? 

7. kI iek iqqlI Aqy cmig`dV dy pMK nuM smjwq AMg ikhw jw skdw hY ? 

8. F1 Aqy F2 pIVHI qoN qusI kI smJdy ho? 

9. pQrwt kI hn? ieh jIv ivkws dI pRikirAW dy ivSy iv`c kI drswauNdy hn?  

 



                      

 

                                                                           hyTW drswey ic`qrW pYnisl nwl lybl kro 
                                           

  ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1. ਸਾਨ ੂੰ ਜੂੰਗਲਾਾਂ ਅਤੇ ਜੂੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਣ ਖਿਉਂ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

  ਉੱਤਰ- 1. ਜੂੰਗਲਾਾਂ ਤੋਂ ਬਾਲਣ ਦ ੇਲਈ ਲੱਿੜੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਿੜੀ ਨਾਲ ਫਰਨੀਚਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। 

         2. ਜੂੰਗਲਾਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਲ, ਮੇਵੇ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੁੂੰਦੀਆਾਂ ਹਨ। 

         3. ਜੂੰਗਲਾਾਂ ਤੋਂ ਖਮਲੀਆਾਂ ਜੜਹੀ-ਬ ਟੀਆਾਂ ਤੋਂ ਿਈ ਦਵਾਈਆਾਂ ਬਣਾਈਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ। 

4. ਜੂੰਗਲ ਭੋਂ-ਿੋਰ ਨ ੂੰ ਰੋਿਦ ੇਹਨ। 

5. ਜੂੰਗਲ ਹੜਹਾਾਂ ਤ ੇਿੂੰਟਰੋਲ ਿਰਦੇ ਹਨ। 

6. ਜੂੰਗਲ ਜੂੰਗਲੀ ਜੀਵਾਾਂ ਨ ੂੰ ਆਸਰਾ ਖਦੂੰਦੇ ਹਨ। 

7. ਜੂੰਗਲ ਵਰਿਾ ਖਲਆਉਣ ਖਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਦੇ ਹਨ। 

  ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2. ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ ਨ ੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ੱਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖਿਹੜ ੇ ਪ੍ਖਰਵਰਤਨ ਸੁਝਾ ਸਿਦ ੇਹੋ? 

ਉੱਤਰ- 

1.ਅਸੀਂ ਖਬਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਿਰਾਾਂਗੇ। ਲੋੜ ਨਾ ਪ੍ੈਣ ਤ ੇਪ੍ੱਿੇ, ਬੱਲਬ, ਅਤ ੇਟੀ.ਵੀ. ਆਖਦ ਦ ੇਸਖਵੱਚ ਬੂੰਦ ਿਰ       

ਦੇਵਾਾਂਗੇ। 

2.ਅਸੀਂ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੜੇ ਸੂੰਜਮ ਨਾਲ ਿਰਾਾਂਗ।ੇ 

3. ਅਸੀਂ ਪ੍ਨੁਰਚੱਿਰਣ ਯੋਗ ਵਸਤ ਆਾਂ ਨ ੂੰ ਿ ੜੇ ਖਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਾਾਂਗੇ। 

4. ਅਸੀਂ ਿੱੁਝ ਵਸਤ ਆਾਂ ਖਜਵੇਂ ਖਲਫਾਫੇ ਆਖਦ ਨ ੂੰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਿਰਾਾਂਗੇ। 

5. ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਨ ੂੰ ਖਵਅਰਥ ਨਹੀਂ ਿਰਾਾਂਗੇ। 

6. ਅਸੀਂ ਘਰਾਾਂ ਦ ੇਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਿ ੜਾ-ਿਰਿਟ ਅਤੇ ਗੂੰਦਾਾਂ ਪ੍ਾਣੀ ਇਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਾਂਗ।ੇ 

7. ਅਸੀਂ ਿ ੜੇ-ਿਰਿਟ ਲਈ ਹਰੇ ਅਤ ੇਨੀਲੇ ਰੂੰਗ ੇਦ ੇਦ ੋਵੱਿ-ਵੱਿ ਿ ੜੇਦਾਨ ਲਗਾਵਾਾਂਗੇ। ਹਰੇ ਿ ੜੇਦਾਨ ਖਵੱਚ ਜੈਵ-ਖਵਘਟਨਸ਼ੀਲ ਿ ੜਾ-

ਿਰਿਟ ਅਤ ੇਨੀਲੇ ਿ ੜੇਦਾਨ ਖਵੱਚ ਜੈਵ-ਅਖਵਘਟਨਸ਼ੀਲ ਿ ੜਾ-ਿਰਿਟ ਪ੍ਾਵਾਾਂਗੇ। 

   ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3. ਇੱਿ ਖਵਅਿਤੀ ਖਵਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਰ ਪ੍ ਖਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖਭੂੰਨ ਿੁਦਰਤੀ ਉਤਪ੍ਾਦਾਾਂ ਦੀ ਿਪ੍ਤ ਘੱਟ ਿਰਨ ਲਈ ਿੀ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ? 

ਉੱਤਰ- 1. ਅਸੀਂ ਖਬਜਲੀ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਿਰਾਾਂਗੇ। 

duhrweI SIt 

pwT nM :- 16 ( kudrqI swDnW dw pRbMDn ) dy mh`qvpUrn pRSn 

not :- ies AiDAwie iv`coN 3 AMk dw iek̀ pRSn Awauxw hY [ 

 



2. ਅਸੀਂ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂੰਜਮ ਨਾਲ ਿਰਾਾਂਗੇ। 

3. ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਨ ੂੰ ਖਵਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸੁਟਾਾਂਗੇ। 

4. ਅਸੀਂ ਿਾਣਾ ਪ੍ਿਾਉਣ ਲਈ ਲੱਿੜ ਦੀ ਜਗਹਾਾਂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਾਾਂਗ।ੇ 

5. ਅਸੀਂ 5R ਦੀ ਖਸਧਾਾਂਤ ਅਪ੍ਣਾਵਾਾਂਗੇ ਤਾਾਂ ਜ ੋਿੁਦਰਤੀ ਉਤਪ੍ਾਦਾਾਂ ਦੀ ਿਪ੍ਤ ਘੱਟ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿੇ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4. ਜੂੰਗਲਾਾਂ ਅਤੇ ਜੂੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਿੱੁਝ ਉਪ੍ਾਅ ਸੁਝਾਓ? 

ਉੱਤਰ- 1. ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵਧੱ ਰ ੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। 

2. ਜੂੰਗਲਾਾਂ ਨ ੂੰ ਿੱਟਣ ਤੇ ਰੋਿ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ 

3. ਜੂੰਗਲਾਾਂ ਨ ੂੰ ਵਧੇਰੇ ਚਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

4. ਜੂੰਗਲਾਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਰਖੱਿਆ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਿਉਂਖਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਜੂੰਗਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹ ੋਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। 

5. ਸਰਿਾਰ ਨ ੂੰ ਅਖਜਹੇ ਿਾਨ ੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਖਜਸ ਨਾਲ ਖਸ਼ਿਾਰੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ਜੂੰਗਲੀ ਪ੍ਸ਼ ਆਾਂ ਦਾ ਖਸ਼ਿਾਰ ਿਰਨ ਤੇ ਸਜਾ 

ਖਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5. ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ੱਿੀ ਬਣਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਆਦਤਾਾਂ ਖਿਹੜੇ ਪ੍ਖਰਵਰਤਨ ਖਲਆ ਸਿਦ ੇਹੋ? 

ਉੱਤਰ- 1.ਅਸੀਂ ਖਬਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਿਰਾਾਂਗੇ। ਲੋੜ ਨਾ ਪ੍ੈਣ ਤੇ ਪ੍ੱਿੇ, ਬੱਲਬ, ਅਤ ੇਟੀ.ਵੀ. ਆਖਦ ਦ ੇਸਖਵੱਚ ਬੂੰਦ    

ਿਰ ਦੇਵਾਾਂਗੇ। 

2.ਅਸੀਂ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੜੇ ਸੂੰਜਮ ਨਾਲ ਿਰਾਾਂਗ।ੇ 

3. ਅਸੀਂ ਪ੍ਨੁਰਚੱਿਰਣ ਯੋਗ ਵਸਤ ਆਾਂ ਨ ੂੰ ਿ ੜੇ ਖਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਾਾਂਗੇ। 

4. ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰ ੁੱਖ ਲਗਾਵਾਾਂਗ।ੇ 

4. ਅਸੀਂ ਿੱੁਝ ਵਸਤ ਆਾਂ ਖਜਵੇਂ ਖਲਫਾਫੇ ਆਖਦ ਨ ੂੰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਿਰਾਾਂਗੇ। 

5. ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਨ ੂੰ ਖਵਅਰਥ ਨਹੀਂ ਿਰਾਾਂਗੇ। 

6. ਅਸੀਂ ਘਰਾਾਂ ਦ ੇਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਿ ੜਾ-ਿਰਿਟ ਅਤੇ ਗੂੰਦਾਾਂ ਪ੍ਾਣੀ ਇਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਾਂਗ।ੇ 

7. ਅਸੀਂ ਿ ੜੇ-ਿਰਿਟ ਲਈ ਹਰੇ ਅਤ ੇਨੀਲੇ ਰੂੰਗ ੇਦ ੇਦ ੋਵੱਿ-ਵੱਿ ਿ ੜੇਦਾਨ ਲਗਾਵਾਾਂਗੇ। ਹਰੇ ਿ ੜੇਦਾਨ ਖਵੱਚ ਜੈਵ-ਖਵਘਟਨਸ਼ੀਲ ਿ ੜਾ-

ਿਰਿਟ ਅਤ ੇਨੀਲੇ ਿ ੜੇਦਾਨ ਖਵੱਚ ਜੈਵ-ਅਖਵਘਟਨਸ਼ੀਲ ਿ ੜਾ-ਿਰਿਟ ਪ੍ਾਵਾਾਂਗੇ। 

               primMdr qWgVI (lYkcrwr bwieElojI )       suimq bWsl (swieMs mwstr)           nvnIq bWsl (swieMs mwstr ) 

                s.s.s.s bohw ( muMfy )                       s.s.s r`lI                s.h.s rwmpur mMfyr  

                           9814558084             8283819929                          7009555313 




















































































