
St. Stephen’s School, Sector 45 – B Chandigarh 

First Semester Assignment (2019 – 2020) 

Subject: Punjabi 

Name ______________________ Class 5 ____  S.no. ________     M.M = 15 

1. ਪੈਰ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਦਓ (ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ) 

 ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਦਨ ਸਨ । ਦ ਿੰ ਕੀ ਨੇ ਘਰ ਅਿੰ ਦਰ ਵੜਦੇ ਹੀ ਰੌਲ਼ਾ  ਾ ਦਦਿੱ ਤਾ, “ਮਿੰਮੀ ! ਮਿੰ ਮੀ ! ਇਿੱਕ ਗਲਾਸ  ਾਣੀ ਦਦਓ । 
ਮੈਨ ਿੰ  ਬਹੁਤ ਦ ਆਸ ਲਿੱ ਗੀ ਹੈ ।” “ਬੇਟਾ ! ਇਉਂ ਰੌਲ਼ਾ ਨਹੀਂ  ਾਈਦਾ । ਆਹ ਲਓ  ਾਣੀ ।” ਮਿੰ ਮੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ । “ਮਿੰ ਮੀ, ਜੇ  ਾਣੀ 
ਨਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਣੀ ਦ ਆਸ ਦਕਵੇਂ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ?” “ਜੇ  ਾਣੀ ਨਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਦਿਰ ਦ ਆਸ ਤਾਂ ਕੀ ਬੁਝਣੀ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੀ 
ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ । ” “ਉਹ ਦਕਵੇਂ ਮਿੰ ਮੀ ? ਦ ਿੰ ਕੀ ਨੇ  ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ । ” “ਬੇਟਾ ਜੀ,  ਾਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸੌਗਾਤ ਹੈ । ਇਹ 
ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਦਵਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਕਿੰ ਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਵੀ  ਾਣੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਦਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਦਜਵੇਂ 
ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਤੋਂ ਦਬਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਦਹ ਸਕਦੇ, ਉਂਜ ਹੀ  ਾਣੀ ਤੋਂ ਦਬਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ । ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨ ਿੰ  ਦਜਉਂਦੇ ਰਦਹਣ ਲਈ  ਾਣੀ 
ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ । ਖੇਤਾਂ ਦਵਿੱ ਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੀ  ਾਣੀ ਦਮਲਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਵਧਦੀਆਂ – ਿੁਿੱ ਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਦਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਕ ਜਲ ਹੀ 
ਜੀਵਨ ਹੈ ।” ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਦਬਜਲੀ  ੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ  ਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ । ਮਿੰ ਮੀ ਨੇ ਦ ਿੰ ਕੀ ਨ ਿੰ  ਦਿੱ ਦਸਆ । “ਹੈਂ ! 
 ਾਣੀ ਤੋਂ ਦਬਜਲੀ ? ਉਹ ਦਕਵੇਂ  ੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? ” ਦ ਿੰ ਕੀ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁਿੰ ਦੇ  ੁਿੱ ਦਿਆ । “ਬੇਟਾ, ਦਬਜਲੀ  ਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ  ੈਦਾ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਵਿੱ ਡੇ – ਵਿੱ ਡੇ ਡੈਮਾਂ ਦਵਿੱ ਚ  ਾਣੀ ਦੀ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਦਬਜਲੀ ਦੀ  ੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।” ਮਿੰ ਮੀ ਨੇ ਦਿੱ ਦਸਆ । “ਮਿੰਮੀ, 
ਵਾਦਕਆ ਹੀ  ਾਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਸੌਗਾਤ ਹੈ ।” “ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਨਮੋਲ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸਾਨ ਿੰ   ਾਣੀ ਨ ਿੰ  ਕਦੇ ਵੀ 
ਦਵਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਦਜਿੰ ਨੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉੱਨਾ ਹੀ  ਾਣੀ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟ ਟੀਆਂ ਨ ਿੰ  
ਬਿੰ ਦ ਕਰ ਕੇ ਰਿੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।” ਮਿੰ ਮੀ ਨੇ ਦ ਿੰ ਕੀ ਨ ਿੰ  ਸਮਝਾਇਆ । “ਅਿੱਿਾ ਮਿੰ ਮੀ ਜੀ, ਅਿੱ ਜ ਤੋਂ ਮੈਂ  ਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰ ਭਾਲ ਕਰਾਂਗੀ । ” ਮਿੰ ਮੀ 
ਦ ਿੰ ਕੀ ਦੀ ਗਿੱ ਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਏ ।  
 

ੳ. ਹੇਠਾਂ ਦਦਿੱ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰ੍ਥ ਨ੍ਾਲ ਦਿਲਾਨ੍ ਕਰ੍ੋ:        (3) 

1.  ਊਰਜਾ   ਫ਼ਜ਼ ਲ 

2.  ਅਨਮੋਲ   ਸ਼ੋਰ 

3.  ਸੌਗਾਤ   ਬਹੁਤ ਦਜਆਦਾ ਜ਼ਰ ਰਤ 

4.  ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ  ਤੋਹਫ਼ਾ 
5.  ਰੌਲ਼ਾ   ਦਜਸਦਾ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਲ ਨਾ ਹੋਵੇ 
6.  ਦਵਅਰਥ   ਸ਼ਕਤੀ 
 

ਅ. ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਭਰ੍ੋ          (2) 
  (ਦਵਅਰਥ, ਭੋਜਨ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸੌਗਾਤ) 
1.     ਾਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ____________ ਹੈ । 
2.  ਸਾਡਾ _____________ ਵੀ  ਾਣੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
3. ____________ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ  ਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ । 
4. ਸਾਨ ਿੰ   ਾਣੀ ਨ ਿੰ  ਕਦੇ ਵੀ ______________ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । 
 



ੲ. ਸਹੀ ਉੱਤਰ੍ ਚੁਣੋ             (2) 
1.  ਦਕਸ ਤੋਂ ਦਬਨਾਂ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਿੰ ਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ? 

  ਾਣੀ     ਦੁਿੱ ਧ 

2. ਜਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੀਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ? 

 ਹਵਾ   ਿੁਿੱ ਲ - ਬ ਟੇ 
3.  ਦਬਜਲੀ  ੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ  ਾਣੀ ਨ ਿੰ  ਦਕਸ ਦਵਿੱਚ ਇਕਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?  

 ਡੈਮਾਂ ਦਵਿੱਚ  ਘਰਾਂ ਦਵਿੱਚ 

4.  ਾਣੀ ਦਕਸ ਦੀ ਦਦਿੱ ਤੀ ਕੀਮਤੀ ਸੌਗਾਤ ਹੈ ? 

 ਕੁਦਰਤ ਦੀ  ਇਨਸਾਨ ਦੀ 
 

ਸ. ਪਰਸ਼ਨ੍ਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ੍ ਦਲਖੋ           (2) 

1. ਦ ਿੰ ਕੀ ਨੇ ਮਿੰ ਮੀ ਕੋਲੋਂ ਦ ਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਮਿੰ ਦਗਆ ?  

 __________________________________________________________________________  

2.  ਾਣੀ ਦੀ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਦਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ  ੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? 

 __________________________________________________________________________   

 

2. ਹੇਠਾਂ ਦਦਿੱ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਲ ਦੀ ਿਦਦ ਨ੍ਾਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਲਖੋ ।       (6) 

ਆ ਜ  ਅਿੰ   ਚਿੰ  
ਗ ਲਿੰ  ਦਮਰ ਡੀ 
ਰਾ ਧ ਤ ਗ 

ਦਦਿੱ  ਰ ਸ ੜਹ 
ਲੀ ਮ ੋ ਰ  ਖ 

 

1. ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ  ਿੰ ਿੀ  ___________________  

2.  ਿੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ  ___________________    

3. ਜਦਲਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਕਿੱ ਥੇ ਸਦਥਤ ਹੈ ? ___________________ 

4. ਤਾਜ ਮਦਹਲ ਦਕਸ ਸ਼ਦਹਰ ਦਵਿੱਚ ਹੈ ? ___________________  

5. ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਦਹਰ ___________________  

6. ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਕਹੜੀ ਹੈ ? ___________________ 


