
                                                                                 SET 1 

Practice paper(2020-21) 

ਪੰਜਾਬੀ     004 

  ਦਸਵੀਂ(X)   

Time allowed :3 hours.                                                                                               M.M :80 

                                              ਬਹੁਵਵਕਲਪੀ ਪਰਸ਼ਨ  

1) ਹੇਠ ਵਦਿੱ ਤ ੇਵਕਸੇ ਇਿੱਕ ਅਣਵ ਿੱ ਠੇ ਪੈਰੇ ਨ ੰ  ਪੜ੍ਹੋ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਹੇਠ ਵਦਿੱ ਤੇ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦ ੇਬਹੁਵਵਕਲਪੀ ਉੱਤਰਾਂ ਵਵਿੱਚੋਂ  ਸਹੀ ਉੱਤਰ 

ਵਲਖ-ੋ                                         

 ਜੇ ਗੁਆਢਂੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਦੁਿੱ ਖ ਕਿੱ ਟ ੇਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸੁਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਘੜ੍ੀ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਵਿੱ ਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਚਿੱਲ 
ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਗੁਆਂਢੀ ਅਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ 'ਤ ੇਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਚੰਗੇ ਗੁਆਢਂੀ ਤ ੇਸਾਥ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ । 
ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾ  ੇਜਨ-ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਵਹ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕ ੇਵਨਭਣਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ ਰੇ ਪਵਰਵਾਰ ਨਾਲ ਵਕਧਰੇ 
ਬਾਹਰ ਘੁੰ ਮਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਪ ਰੀ ਮੁਸਤਦੈੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾ ੇ ਘਰ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਆਪਣ ੇ
ਵਨਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਸਾਂਵਿਆਂ ਕਰਕ ੇਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਪਣਿੱਤ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਆਂਢੀ 
ਨਾਲ ਮਨ-ਮੁਟਾਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਖੁਦ ਨ ੰ  ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱ ੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਵਹਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਿੱ ਗ ਜਾਂਦ ੇ
ਹਾਂ, ਜੋ ਵਕ ਉਸ ਨ ੰ  ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ । ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਬਿੱਚੇ ਵੀ ਖੇ ਦੇ-ਖੇ ਦੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਢਂ ਵਵਿੱਚ ਿਗਵੜ੍ਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਦੀ ਲੜ੍ਾਈ ਵਵਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਲੜ੍ਾਈ ਨ ੰ  ਸਮਿਾ-ਬੁਿਾ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ । ਪਰ ਅਿੱਜ-ਕਿੱਲ ਘਰਾਂ ਵਵਚ ਈਰਖਾ ਵਿੱ ਧ ਰਹੀ ਹੈ । ਘਰਾਂ ਵਵਚ ਵਿੱ ਧ ਰਹੀ ਦ ਰੀ ਸਾ ੇ ਮਨਾਂ ਵਵਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

i )ਗੁਆਢਂੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?                                                                                               1 

ੳ) ਦੁਿੱ ਖ                                                                                ਅ) ਸੁਿੱ ਖ 

ੲ) ਕੰਨ                                                                                 ਸ) ਹਿੱ ਥ 

ii)ਚੰਗੇ ਗਆੁਂਢੀ ਨੇ ਤੁਹਾ  ੇਨਾਲ ਵਕਵੇਂ ਵਨਭਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?                                                                                 1                   



ੳ) ਸਵਹ-ਪਾਤਰ ਬਣ ਕ ੇ                                                              ਅ) ਦ ਰੀ ਵਧਾ ਕੇ 

ੲ) ਭਰਾ ਵਾਂਗ                                                                          ਸ) ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ 

iii)ਆਪਣ ੇਗੁਆਢਂੀ ਨਾਲ ਅਪਣਿੱਤ ਵਕਵੇਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?                                                                        1 

 ੳ) ਲੜ੍ਾਈ ਕਰਕੇ                                                                    ਅ) ਦ ਰੀ ਵਧਾ ਕੇ 

ੲ) ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਂਿਾ ਕਰਕੇ                                                        ਸ) ਉਸਦੀ ਵਨੰਦਾ ਕਰਕ ੇ

iv)ਗੁਆਢਂੀ ਵਕਹੋ ਵਜਹੇ ਮੌਕ ੇਤੇ ਤਹੁਾ ੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?                                                                          1 

 ੳ) ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰ ਮਣ ਗਏ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋਵ ੋ                                          ਅ) ਜਦੋਂ ਘਰ ਹੰੁਦੇ ਹੋਵ ੋ 

 ੲ) ਦ ਜੇ ਗਆੁਂਢੀ ਨਾਲ ਿਗੜ੍ਾ ਹੋਣ ਤ ੇ                                                 ਸ) ਬਿੱ ਵਚਆ ਂਦੀ ਲੜ੍ਾਈ ਸਮੇਂ 

v)ਸਾ  ੇਮਨਾਂ ਵਵਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵਕਉਂ ਵਿੱ ਧ ਰਹੀ ਹ?ੈ                                                                                                 1                                                                                                       

ੳ) ਘਰਾਂ ਵਵਚ ਵਿੱ ਧ ਰਹੀ ਦ ਰੀ ਕਰਕੇ                                                  ਅ) ਘਰਾਂ ਵਵਚ ਘਿੱਟ ਰਹੀ ਦ ਰੀ ਕਰਕ ੇ

ੲ) ਚੰਗੇ ਗਆੁਂਢੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ                                                             ਸ) ਨਫ਼ਰਤ ਘਟ ਰਹੀ ਹ।ੈ 

                                                                 ਜਾਂ 

 ਅਿੱਜ ਦਾ ਮਨੁਿੱ ਖ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਪਿੱ ਛੇ ਅੰਨਹੇ ਵਾਹ ਦੌੜ੍ੀ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ । ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਵਮਲਣ ਤੇ ਦਸ, ਦਸ ਵਮਲਣ ਤੇ ਸੌ ਅਤੇ ਸ ੌਵਮਲਣ ਤ ੇ
ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਅੰਨਹ ੀ ਦੜੌ੍ ਵਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਇਸ ਦੌੜ੍ ਦਾ ਕੋਈ  ਅੰਤ ਨਹੀਂ । ਪੈਸੇ ਦੀ ਇਸ ਦੜੌ੍ ਵਵਚ ਸਾਰੇ 
ਮਾਨਵੀ ਅਤ ੇਪਵਰਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਵਪਿੱ ਛੇ ਰਵਹ ਗਏ ਹਨ । ਮਨੁਿੱ ਖ ਿ ਠ-ਸਿੱਚ,ਠੀਕ-ਗਲਤ,ਵਨਆਂ-ਅਵਨਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਪਰਾਏ ਦ ੇ
ਭੇਤ-ਭਾਵ ਨ ੰ  ਭੁਿੱ ਲ ਵਗਆ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਲਈ,ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਵਪਓ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ 
ਹੈ । ਪੈਸ ੇਦ ੇਲਈ ਪੁਿੱਤਰ ਦਾ ਵਪਓ ਦ ੇਨਾਲ ,ਧੀ ਦਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਅਤ ੇਪਤੀ ਦਾ ਪਤਨੀ ਦ ੇਨਾਲ ਿਗੜ੍ਾ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ । ਭਰਾ-ਭਰਾ 
ਦੇ ਖ ਨ ਦਾ ਵਪਆਸਾ ਹੈ । ਪੈਸ ੇਦਾ ਲੋਭ ਮਨੁਿੱ ਖ ਨ ੰ  ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਵਘਨੌਣ ੇਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾ ਵਰਹਾ ਹੈ । 
ਇਸ ਲੋਭ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਵਕ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਕਤਲ,ਲੁਿੱ ਟ-ਖਸੁਿੱ ਟ,ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਚੋਰੀ- ਕੈਤੀ ਦੀਆ ਂਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱ ਧ ਰਹੀਆ ਂ
ਹਨ । ਇਸ ਰੋਗੀ ਮਾਨਵਸਕਤਾ ਨ ੰ  ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨ ੰ  ਹਰ ਪਿੱ ਧਰ ਦੇ ਜਤਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।                                   

 i )ਅਿੱਜ ਦਾ ਮਨੁਿੱ ਖ ਵਕਸ ਵਪਿੱਛੇ ਅੰਨਹੇ ਵਾਹ ਦੌੜ੍ ਵਰਹਾ ਹੈ?                                                                                      1 

ੳ)ਸਿੱਚ                                                                              ਅ)ਿ ਠ  

ੲ)ਪੈਸਾ                                                                              ਸ)ਘਰ 

ii) ਅਿੱਜ ਮਨੁਿੱ ਖ ਕੋਲ ਵਕਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹ?ੈ                                                                                                   1 

ੳ)ਨੌਕਰੀ                                                                             ਅ)ਰੋਟੀ 

ੲ)ਪੈਸਾ                                                                                ਸ)ਪਤਨੀ,ਮਾਂ-ਵਪਓ,ਬਿੱ ਵਚਆਂ  



iii)ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੋਭ ਮਨੁਿੱ ਖ ਨ ੰ  ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾ ਵਰਹਾ ਹ?ੈ                                                                                 1 
ੳ)ਅਪਰਾਧ                                                                           ਅ)ਸੈਰ 

ੲ)ਖਾਣ-ਪੀਣ                                                                          ਸ)ਲਾਲਚ 

iv) ਅਿੱਜ ਸਮਾਜ ਵਵਿੱਚ ਵਿੱ ਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧ,ਚੋਰੀ- ਕੈਤੀ,ਲੁਿੱ ਟ-ਖਸੁਿੱ ਟ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?                                            1 

 ੳ)ਵਿੱ ਧਦੀ ਅਬਾਦੀ                                                                    ਅ)ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਹੋੜ੍ 

 ੲ)ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੋਭ                                                                        ਸ)ਪਰਵਾਰ 

v) ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਰੇ ਦਾ ਢੁਿੱ ਕਵਾਂ ਵਸਰਲੇਖ ਚਣੁੋ।                                                                                                           1 
ੳ)ਪੈਸੇ ਦੀ ਅੰਨਹ ੀ ਦੌੜ੍                                                                   ਅ)ਸਮਾਜਕ ਵਰਸ਼ਤੇ 

ੲ)ਰੋਗੀ ਮਾਨਵਸਕਤਾ                                                                    ਸ)ਲੁਿੱ ਟ-ਖਸੁਿੱ ਟ 

2)ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤੀਆਂ ਕਾਵਵ ਟੁਕੜ੍ੀਆ ਂਨ ੰ  ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਈੋ  ਇਿੱਕ  ਕਾਵਵ ਟਕੁੜ੍ੀ ਦ ੇਪੁਿੱ ਛੇ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਦਓ- 

'ਕਤਲ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਿੱ ਖ ਹਵੋੇ, 

ਦਾਜ ਦੀ ਨਾ ਭੁਿੱ ਖ ਹਵੋੇ l 

ਕੁੜ੍ੀਆ ਂਦੀ ਵਜੰਦਗੀ 'ਚ 

ਹਰ-ਇਕ ਸੁਖ ਹਵੋੇ l 

ਸਿੱਗੀ-ਫੁਲ, ਵੰਗਾ ਅਤ ੇ

ਕੰਨੀ ਸਜੀ ਵਾਲੀ ਹੋਵ ੇl 

ਅਰਦਾਸ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, 

ਇਹੋ ਵਜਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। 

i)ਕਵੀ ਕੀ ਕਤਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹ?ੈ                                                                                             1 

ੳ) ਦਾਜ                                                                               ਅ) ਫੁਿੱ ਲ 

ੲ) ਕੁਿੱ ਖ                                                                                ਸ) ਕੰਨ 

ii)ਕਵੀ ਵਕਸ ਦੀ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਵਵਚ ਸੁਿੱ ਖ ਮੰਗ ਵਰਹਾ ਹੈ ?                                                                                              1 
ੳ)ਮੁੰ ਵ ਆਂ                                                                             ਅ)ਕੁੜ੍ੀਆ ਂ

ੲ)ਦੋਸਤਾਂ                                                                              ਸ)ਗੁਆਂਢੀ 



iii)ਕਾਵਵ ਸਤਰਾਂ ਵਵਚ ਵਕਹੜ੍ੇ ਗਵਹਣੇ ਦਾ ਵਜਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ?                                                                                    1 

ੳ)ਸਿੱਗੀ-ਫੁਲ                                                                           ਅ)ਮੁੰ ਦਰੀ 

ੲ)ਅੰਗ ਠੀ                                                                              ਸ)ਿਾਂਜਰ                                                                                        
iv)ਕਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਿੱ ਗੇ ਵਕਹੜ੍ ੇਵਤਉਹਾਰ ਬਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ?                                                            1 

ੳ)ਹੋਲੀ                                                                                 ਅ)ਦੁਸ਼ਵਹਰਾ 

ੲ)ਦੀਵਾਲੀ                                                                              ਸ) ਲੋਹੜ੍ੀ 

v)ਕਵੀ ਅਨੁਸਾਰ  ਵਕਸ ਦੀ ਭੁਿੱ ਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ?                                                                                          1 

ੳ)ਦਾਜ                                                                                  ਅ)ਰੋਟੀ 

ੲ)ਪੈਸਾ                                                                                   ਸ)ਵਪਆਰ 

                                                              ਜਾਂ 

ਵਵਿੱ ਵਦਆ ਇਿੱਕ ਜਾਦ  ਦੀ ਛੜ੍ੀ ਹੈ ,                                                                                                                             
ਇਹ ਤਾਂ ਹੀਰੇ-ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਲੜ੍ਹੀ  ਹੈ l 

ਵਵਿੱ ਵਦਆ 'ਚ ਤਾਕਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜ੍ੀ ਹੈ, 

ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਹੀ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ l 

ਵਵਿੱ ਵਦਆ ਦੇ ਦੀਪ ਹਰ ਥਾਂ ਜਗਾਈ ਜਾਓ, 

ਨਹੇ ਰ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਰਲ ਕੇ ਵਮਟਾਈ ਜਾਓ l 

ਬੇਈਮਾਨ,ਧੋਖੇ ਅਤ ੇਫਰੇਬ ਨ ੰ  ਹਟਾਈ ਜਾਓ, 

ਹਰ ਬੰਦਾ ਰ ਪ ਹੁਣ ਰਿੱਬ ਦਾ ਬਣਾਈ ਜਾਓ । 

i)ਜਾਦ  ਦੀ ਛੜ੍ੀ ਵਕਸ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਗਆ ਹੈ ?                                                                                                    1   

ੳ)ਘਰ                                                                                  ਅ)ਰੁਿੱ ਖ 

ੲ)ਵਵਿੱ ਵਦਆ                                                                              ਸ)ਬਟੇਾ 

ii)ਵਵਿੱ ਵਦਆ ਵਵਿੱਚ _________ ਬਹੁਤ ਬੜ੍ੀ ਹੈ? ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ                                                                        1 

ੳ)ਤਾਕਤ                                                                               ਅ)ਅਰਾਮ 

ੲ)ਪੈਸਾ                                                                                  ਸ)ਦੋਸ਼ 

iii)ਕਵੀ ਵਕਸ ਦ ੇਦੀਪ ਹਰ ਥਾਂ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ?                                                                          1 



ੳ)ਖੁਸ਼ੀ                                                                                  ਅ)ਪੈਸ ੇ

ੲ)ਬੇਈਮਾਨੀ                                                                             ਸ)ਵਵਿੱ ਵਦਆ 

iv)ਵਕਸ ਦਾ ਨਹੇ ਰ ਰਲ ਕੇ ਵਮਟਾਉਣ ਦੀ ਗਿੱਲ ਵਕਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ?                                                                                1 

 ੳ)ਦੁਿੱ ਖ                                                                                ਅ)ਦੁਸ਼ਮਣੀ 

ੲ)ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ                                                                           ਸ)ਬੁਰਾਈ 

v)ਕਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨ ੰ  ਵਕਸ ਦਾ ਰ ਪ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ?                                                                                   1 

ੳ) ਇਨਸਾਨ ਦਾ                                                                      ਅ)ਪਸ਼  ਦਾ 

ੲ) ਰਿੱ ਬ ਦਾ                                                                             ਸ) ਮਾਂ ਦਾ  

                                                             ਵਵਆਕਰਣ                                                    (   16 ਅੰਕ ) 

3)ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬਹੁਵਵਕਲਪੀ ਪਰਸ਼ਨ -(ਕੋਈ ਚਾਰ ਕਰੋ)- 

i)ਹੇਠ ਵਲਵਖਆਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਸਹੀ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਵਕਹੜ੍ਾ ਹੈ?                                                                 1 

ੳ)ਜਿੱਗ                                                                               ਅ)ਵਦਨ-ਰਾਤ  

ੲ)ਅਮਨ                                                                              ਸ)ਆਤਮ-ਆਤਮਾ  

ii)ਵੈਰ ਅਤ ੇਵਵਰੋਧ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚਣੋ ਕਰ-ੋ                                                             1 

ੳ)ਵੈਰ-ਵਵਰੋਧ                                                                        ਅ)ਵਵਰੋਧ-ਵੈਰ 

ੲ)ਵਵਰੋਧ-ਵਵਰੋਧ।                                                                     ਸ)ਵੈਰ-ਵੈਰ 

iii)ਹੇਠ ਵਲਵਖਆ ਂਵਵਿੱਚੋਂ ਵਵਰੋਧੀ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ-ੋ                                                        1 

ੳ) ਅਨੰਦ-ਮੰਗਲ                                                                     ਅ)ਵੇਦ-ਪੁਰਾਣ 

ੲ)ਰੰਗ-ਵਬਰੰਗਾ                                                                        ਸ)ਦੁਿੱ ਖ-ਸੁਿੱ ਖ 

iv)’ਦਾਲ-ਚਾਵਲ’ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਵਕਸ ਸ਼ਬਦ ਸਮ ਹ ਲਈ ਵਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?                                           1 

ੳ)ਚਾਵਲ ਦੀ ਦਾਲ                                                                    ਅ)ਦਾਲ ਅਤੇ ਚਾਵਲ 

ੲ)ਦਾਲ                                                                                 ਸ)ਦਾਲ ਹੀ ਦਾਲ 

v)'ਹਰ ਇਿੱਕ ਦੇ ਮਨ ਨ ੰ  ਵਪਆਰਾ ਲਿੱ ਗਣ ਵਾਲਾ'ਲਈ ਵਕਹੜ੍ੇ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?                     1 

ੳ)ਵਪਆਰਾ-ਹਰਮਨ                                                                   ਅ)ਹਰਮਨ-ਵਪਆਰਾ 



ੲ)ਮਨ-ਵਪਆਰਾ                                                                        ਸ)ਹਰ-ਮਨ 

4)ਬਹੁਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬਹੁਵਵਕਲਪੀ ਪਰਸ਼ਨ(ਕੋਈ ਚਾਰ)- 

i)ਬਹੁਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਵਕਸ ਨ ੰ  ਕਵਹੰਦੇ ਹਨ?                                                                                  1 

 ੳ)ਸਮਾਨ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨ ੰ  

ਅ)ਵਵਰੋਧੀ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨ ੰ  

ੲ)ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਵਜਆਦਾ ਅਰਥ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹੋਣ                                                                        

ਸ)ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨ ੰ  

ii)'ਉੱਚਾ ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਦਣੇ ਵਾਲਾ ਢੁਿੱ ਕਵਾਂ ਵਵਕਲਪ ਚਣੁੋ-                                                        1  

ੳ)ਲੰਬਾ,ਵਿੱ  ਾ                                                                            ਅ)ਗਰੀਬ,ਅਮੀਰ  

ੲ)ਚੰਗਾ,ਬੁਰਾ                                                                             ਸ)ਮਾੜ੍ਾ,ਨੀਵਾਂ  

iii)'ਸਮਾਂ,ਮੌਤ ' ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ ਢੁਿੱ ਕਵਾਂ ਬਹ-ੁਅਰਥਕ  ਸ਼ਬਦ ਚਣੁੋ-                                                       1 

ੳ)ਕਾਲ                                                                                  ਅ)ਰੋਟੀ 

ੲ)ਟਾਹਲੀ                                                                                 ਸ)ਤੰਗੀ 

iv)'ਫ ਕ ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਦਣੇ ਵਾਲਾ ਢੁਿੱ ਕਵਾਂ ਵਵਕਲਪ ਚਣੁੋ-                                              1  

ੳ)ਪਸ਼ ,ਫ ਕਣਾ                                                                       ਅ)ਮ ੰ ਹ ਦੀ ਹਵਾ,ਸਾੜ੍ਨਾ,ਹਵਾ   

ੲ) ਬੋਲਾ,ਥੜੋ੍ਹਾ                                                                        ਸ)ਅਮਨ,ਸ਼ਾਂਤੀ  

v)'ਮ ਰਖ' ਸ਼ਬਦ ਦ ੇਹੋਰ ਕੀ-ਕੀ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?ਸਹੀ ਵਵਕਲਪ ਦੀ ਚਣੋ ਕਰ-ੋ                                     1 

ੳ)ਪਾਗਲ,ਬੁਿੱ ਧੀਹੀਣ,ਕਮਲਾ                                                              ਅ)ਵਸਰਵਫਰਾ, ਕੋਿਾ,ਬਵੇਕ ਫ਼ 

ੲ)ਚਤੁਰ, ਚੁਗਲਖੋਰ                                                                      ਸ)ਲੜ੍ਾਕਾ,ਗਾਲੜ੍ਹੀ 

5)ਅਗੇਤਰ-ਵਪਛੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬਹੁਵਵਕਲਪੀ ਪਰਸ਼ਨ(ਕੋਈ ਚਾਰ)-                                                   

i)'ਸਵਹਮਤ' ਸ਼ਬਦ ਵਵਿੱਚ ਅਗੇਤਰ ਦਿੱਸੋ-                                                                                    1 

ੳ)ਮਤ                                                                                     ਅ)ਸ 

ੲ)ਸਵਹ                                                                                     ਸ)ਸਵਹਮਤ  

ii)'ਕੁ' ਅਗੇਤਰ ਵਾਲਾ ਵਕਹੜ੍ਾ ਸ਼ਬਦ ਠੀਕ ਹੈ-                                                                              1 



ੳ)ਕੁਸੰਗ                                                                                   ਅ)ਕੰਮ 

ੲ)ਕਲਮ                                                                                   ਸ)ਇਨਹ ਾਂ ਵਵਚੋਂ ਕਈੋ ਨਹੀਂ 

iii)'ਸਾਲ' ਵਪਛੇਤਰ ਵਾਲਾ ਵਕਹੜ੍ਾ ਸ਼ਬਦ ਠੀਕ ਹੈ-                                                                          1 

ੳ)ਲੁਹਾਰ                                                                                  ਅ)ਕਮਾਊ 

ੲ)ਧਰਮਸਾਲ                                                                               ਸ)ਘੁਵਮਆਰੀ 

iv)'ਹਾਰ' ਵਪਛੇਤਰ ਵਾਲਾ ਵਕਹੜ੍ਾ ਸ਼ਬਦ ਠੀਕ ਹੈ-                                                                           1 

ੳ)ਵਸਰਜਣਹਾਰ                                                                           ਅ)ਹਾਰਨ 

ੲ)ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ                                                                               ਸ)ਅਨਾੜ੍ੀ 

v)'ਸ਼ਾਲਾ' ਵਪਛੇਤਰ ਵਾਲਾ ਵਕਹੜ੍ਾ ਸ਼ਬਦ ਠੀਕ ਹੈ-                                                                            1 

ੳ)ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ                                                                              ਅ)ਮਲੀਨ 

ੲ)ਸ਼ਾਲ                                                                                      ਸ)ਹੋਣਹਾਰ 

6)ਮੁਹਾਵਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬਹੁਵਵਕਲਪੀ ਪਰਸ਼ਨ(ਕੋਈ ਚਾਰ)                                                                 

i)'ਕੰਨ ਖਾਣੇ' ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਵ ਅਰਥ ਚਣੁੋ-                                                                            1 

ੳ)ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ                                                                          ਅ)ਬੜ੍ਾ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣਾ 

ੲ)ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ                                                                                                       ਸ)ਲੜ੍ਨਾ 

ii)'ਖਾਰ ਖਾਣਾ' ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਵ ਅਰਥ ਚਣੁੋ-                                                                          1 

ੳ)ਵੈਰ ਕਰਨਾ                                                                               ਅ)ਅਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ 

ੲ)ਅਿੱਖ ਨੀਵੀਂ ਕਰਨਾ                                                                        ਸ)ਕੁਿ ਖਾਣਾ 

iii)'––––––ਪੈ ਜਾਣਾ'ਮੁਹਾਵਰਾ ਪ ਰਾ ਕਰੋ-                                                                                     1 

ੳ)ਗਲ                                                                                       ਅ)ਘਰ   

ੲ)ਕੰਨ                                                                                        ਸ)ਥਿੱ ਪੜ੍ 

iv)'–-------ਦੀ ਜੁਿੱ ਤੀ ਮਾਰਨੀ' ਮਹੁਾਵਰਾ ਪ ਰਾ ਕਰ-ੋ                                                                           1 

ੳ)ਚਾਂਦੀ                                                                                      ਅ)ਕਾਗਜ਼ 

ੲ)ਸੋਨੇ                                                                                         ਸ)ਕਾਲੀ  



v)ਘੜੋ੍ੇ ਵੇਚ ਕੇ --------ਮੁਹਾਵਰਾ ਪ ਰਾ ਕਰੋ-                                                                                1 

ੳ)ਕਮਾਉਣਾ                                                                                   ਅ)ਸਣੌਾ 

ੲ)ਭਿੱਜ ਜਾਣਾ                                                                                   ਸ) ਰ ਜਾਣਾ 

                                             ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਅਧਾਵਰਤ 

7. ਕਹਾਣੀ ਅਤ ੇਵਾਰਤਕ 'ਤ ੇਅਧਾਰਤ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਬਹੁਵਵਕਲਪੀ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦ ੇਉੱਤਰ ਲਈ ਸਹੀ ਵਵਕਲਪ ਚਣੁ ਕ ੇਆਪਣੀ 

ਉੱਤਰ ਪੁਸਵਤਕਾ ਵਵਿੱਚ ਵਲਖੋ- 

i)ਰਜਨੀ ਨ ੰ   ਸਕ ਲ ਦ ੇਵਕਸ ਸਮਾਗਮ ਵਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਵਮਵਲਆ?                                             1 

ੳ) ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਦਵਸ ਸਮਾਰੋਹ                                                             ਅ) ਬਾਲ ਵਦਵਸ 

ੲ) ਅਵਧਆਪਕ ਵਦਵਸ                                                                       ਸ) ਸਲਾਨਾ ਸਮਾਰੋਹ 

ii)ਵੰਦਨਾ ਨ ੰ  ਵਕਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਪਆਰ ਸੀ?                                                                                   
ੳ)ਗੀਤਾ ਨਾਲ                                                                                ਅ) ਫੁਿੱ ਲ-ਬ ਵਟਆਂ ਨਾਲ 

ੲ)ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਨਾਲ                                                                              ਸ) ਸਹੇਲੀਆ ਂਨਾਲ 

iii)ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦੇ ਮੰਮੀ-ਪਾਪਾ ਉਸ ਨ ੰ  ਵਕਸ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਸਨ?                                                              1 

ੳ)ਖੇ ਣ ਤੋਂ                                                                                   ਅ) ਵਫਲਮਾਂ ਵੇਖਣ ਤੋਂ 

ੲ)ਘੁੰ ਮਣ ਤੋਂ                                                                                    ਸ)ਈਅਰ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ 

iv)ਬਿੱਚੇ ਦਾ ਹਿੱਥ ਵਕਸ ਨੇ ਤੋਵੜ੍ਆ ਸੀ?                                                                                        1 

ੳ)ਮੰਮੀ ਨੇ                                                                                     ਅ)ਭਰਾ ਨੇ 

ੲ)ਪਾਪਾ ਨੇ                                                                                    ਸ)ਭੈਣ ਨੇ 

v)ਵਾਦ-ਵਵਵਾਦ ਪਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਨ ਲਈ ਵਕਹੜ੍ੀ ਬੁਿੱ ਧੀ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ?                                                           1 

ੳ) ਭਾਸ਼ਾਗਤ ਬੁਿੱ ਧੀ                                                                           ਅ)ਸੰਗੀਤਕ ਬੁਿੱ ਧੀ 

ੲ)ਸਰੀਰਗਤ ਬੁਿੱ ਧੀ                                                                           ਸ)ਤਾਰਵਕਕ-ਗਵਣਤਕ ਬੁਿੱ ਧੀ 

8) ਇਕਾਂਗੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਬਹੁਵਵਕਲਪੀ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦ ੇਉੱਤਰ ਲਈ ਸਹੀ ਵਵਕਲਪ ਚਣੁ ਕ ੇਆਪਣੀ   

ਉੱਤਰ ਪੁਸਵਤਕਾ ਵਵਿੱਚ ਵਲਖ-ੋ 

i)'ਬੇਬੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ' ਇਕਾਂਗੀ ਵਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਦਾਸ ਕੌਣ ਹੈ?                                                                      1 



ੳ)ਬਬੇੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਦਾ ਪਤੀ                                                              ਅ) ਬਬੇੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਦਾ ਭਰਾ 

ੲ)ਬੇਬੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ                                                            ਸ) ਬੇਬੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਦੀ ਭਣੈ 

ii)ਜੁਆਰੀਏ ਵਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸਨ?                                                                                                 1 

ੳ)ਵਦਿੱਲੀਓ                                                                                   ਅ)ਚੰ ੀਗੜ੍ਹੋਂ  

ੲ)ਅੰਵਮਰਤਸਰੋਂ                                                                                ਸ)ਵਹਮਾਚਲੋਂ  

iii)ਵਮਲਖਾ ਵਸੰਘ ਨੇ ਵਕੰਨੇ ਦੌੜ੍ ਮਕੁਾਬਵਲਆਂ 'ਚ ਵਹਿੱ ਸਾ ਵਲਆ?                                                                1 

ੳ)82                                                                                        ਅ)81 

ੲ)80                                                                                         ਸ)85 

iv) ਾ.ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਦੀ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ?                                                                                   1 

ੳ)2015 ਈ.                                                                                ਅ)2014 ਈ. 

ੲ)2013 ਈ.                                                                                ਸ)2012ਈ. 

v)ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਵਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ?                                                                               1 

ੳ)ਗੁਰ  ਨਾਨਕ ਦਵੇ ਜੀ                                                                    ਅ)ਗੁਰ  ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ 

ੲ)ਗੁਰ  ਅੰਗਦ ਦਵੇ ਜੀ                                                                     ਸ)ਗੁਰ  ਅਰਜਨ ਦਵੇ ਜੀ 

9)ਹੇਠ ਵਲਖੀਆਂ ਕਾਵਵ ਟੁਕੜ੍ੀਆ ਂਨ ੰ  ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਕਸ ੇਇਿੱਕ ਦ ੇਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਬਹੁਵਵਕਲਪੀ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਲਖ-ੋ 

         ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਗ ਅੰਦਰ, 

         ਇਿੱਕੋ ਨ ਰ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਨੇ ਸਭ ਬੰਦੇI 

         ਬੰਦੇ ਰਿੱਬ ਦੇ ਸਮਿ ਕ ੇਵਪਆਰ ਕਰਨਾ, 

         ਨਾ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ, ਵਕਸ ੇਨ ੰ  ਵੀ ਮੰਦ।ੇ 

i )ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਵਵ ਟੁਕੜ੍ੀ ਦ ੇਕਵੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ?                                                                      1 

ੳ)ਪਵਨ ਹਰਚੰਦਪੁਰੀ                                                                   ਅ)ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੀਰ 

ੲ)ਗੁਰ  ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ                                                                   ਸ)ਇਨਹ ਾਂ ਵਵਚੋਂ ਕਈੋ ਨਹੀਂ 

ii)ਕਵੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈੋ ਵੀ _______ ਵਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ l                                                         1 

ੳ)ਘਰ                                                                                    ਅ)ਜਿੱਗ 



ੲ)ਦੇਸ਼                                                                                     ਸ) ਰਸੋਈ  

iii)ਕਵਵਤਾ ਵਵਚ ਆਏ ਸ਼ਬਦ "ਇਕ ਨ ਰ"ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹ?ੈ                                                                  1 

ੳ)ਇਿੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ                                                                      ਅ)ਇਿੱਕ ਸੰਸਾਰ 

ੲ)ਇਿੱਕ ਦੇਸ਼                                                                              ਸ)ਇਿੱਕ ਕੌਮ 

iv)ਮਨੁਿੱ ਖ ਨ ੰ  ਵਕਹੜ੍ੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬਲੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ?                                                                              1 

ੳ)ਮੰਦੇ                                                                                   ਅ)ਵਮਿੱ ਠੇ 

ੲ)ਧੋਖੇ                                                                                     iv)ਿ ਠੇ  

                   ਜਾਂ 

ਮਨਮੁਵਖ ਗਰਵਬ ਨ ਪਾਇਓ ਅਵਗਆਨ ਇਆਣ।ੇ। 

ਸਵਤਗੁਰ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਵਹ ਵਫਵਰ ਵਫਵਰ ਪਛਤਾਣ।ੇ। 

ਗਰਭ ਜੋਵਨ ਵਾਸ ੁਪਾਇਦੇ ਗਰਭ ੇਗਵਲ ਜਾਣ।ੇ। 

ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਏਵ ੈਭਾਵਦਾ ਮਨਮੁਖ ਭਰਮਾਣ।ੇ। 

i)ਉਪਰੋਕਤ ਰਚਨਾ ਦ ੇਲੇਖਕ ਦਾ ਨਾਂ ਵਲਖੋ I                                                                                1 

ੳ)ਗੁਰ  ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ                                                                  ਅ) ਪਵਨ ਹਰਚੰਦਪੁਰੀ             
ੲ))ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੀਰ                                                                       ਸ)ਇਨਹ ਾਂ ਵਵਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 

ii)ਮਨਮੁਵਖ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹ?ੈ                                                                                                  1 

ੳ)ਮਨ ਵਪਿੱਛੇ ਲਿੱ ਗਣ ਵਾਲਾ                                                              ਅ)ਤਨ ਵਪਿੱ ਛ ੇਲਿੱ ਗਣ ਵਾਲੇ 

ੲ)ਧਨ ਵਪਿੱ ਛੇ ਲਿੱ ਗਣ ਵਾਲਾ                                                               ਸ) ਇਨਹ ਾਂ ਵਵਚੋਂ ਕਈੋ ਨਹੀਂ 

iii)ਮਨੁਿੱ ਖ ਨ ੰ  ਵਕਉਂ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?                                                                                     1 

ੳ)ਸਵਤਗੁਰ  ਦੀ ਸਵੇਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ                                                 ਅ)ਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ                                                                    
ੲ)ਘਰ ਛਿੱ ਣ ਕਾਰਨ                                                                   ਸ)ਪਵਰਵਾਰ ਛਿੱ ਣ ਕਾਰਨ 

iv)'ਗਰਭ ਜਨੋ'ਵਕਸ ਪਰਤੀਕ ਲਈ ਵਰਵਤਆ ਵਗਆ ਹੈ?                                                                      1 

ੳ)ਜਨਮ-ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ੍                                                               ਅ)ਉੱਠਣ ਦਾ ਗੇੜ੍ 

ੲ)ਕੋਈ ਜ ਨ                                                                             ਸ)ਇਨਹ ਾਂ ਵਵਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 



                                                           ਭਾਗ ਅ 

                                                       (ਵਰਨਣਾਤਮਕ ਪਰਸ਼ਨ)          

                                                ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤ ੇਅਧਾਵਰਤ                                           26  

10) ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਵਵਿੱਚੋਂ ਕਈੋ ਸਿੱ ਤ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦ ੇਉੱਤਰ 20-25 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਵਿੱਚ ਵਲਖੋ-      (  2x7=14  ) 

i)ਪਰਿੱ ਭ  ਦ ੇਨਾਮ ਦੀ ਵਕਹੜ੍ੇ ਸਮਾਵਜਕ ਵਰਸ਼ਵਤਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?ਗਉੜ੍ੀ ਬੇਰਾਗਵਣ ਮ:੩ ਕਵਵਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਉੱਤਰ ਵਲਖੋ। 

ii)'ਖੁਰਲੀ' ਤੋਂ ਕੀ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਵਗਆ ਹ?ੈ’ਗੰੁਮ ਨੇ ਰਸੋਈ ਵਵਚ’ੋਕਵਵਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਵਲਖ।ੋ 

iii)ਵਮਲਖਾ ਵਸੰਘ ਨੇ ਦੌੜ੍ ਨ ੰ  ਅਲਵਵਦਾ ਕਦੋਂ ਆਵਖਆ ? 

iv)ਧਰਮ ਬਾਰੇ  ਾ. ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਦੇ ਕੀ ਵਵਚਾਰ ਸਨ? 

v)ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਕਹੜ੍ੇ-ਵਕਹੜ੍ੇ ਰ ਪ ਹਨ? 

vi)ਵਵਆਹ ਵਕਸ ਦਾ ਟੁਿੱ ਟ ਵਗਆ ਸੀ ਤੇ ਵਕਉਂ?'ਹੈਂਕੜ੍ ਅਤੇ ਹਉਮ ੈਦੀ ਮਾਰ' ਪਾਠ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਵਲਖੋ। 

vii)ਕਲਾ ਸਾਨ ੰ  ਵਕਸ ਨਾਲ ਜੋੜ੍ਦੀ ਹੈ?’ਕਲਾਤਮਕ ਰੁਚੀਆਂ:ਪਰਵਕਰਤੀ ਅਤ ੇਪਵਹਚਾਣ'ਪਾਠ ਦ ੇਅਧਾਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਵਲਖੋ। 

viii)ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਵਕਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?’ਹੈਂਕੜ੍ ਅਤ ੇਹਉਮੈ ਦੀ ਮਾਰ' ਪਾਠ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਵਲਖੋ। 

ix)ਵਮਲਖਾ ਵਸੰਘ ਨ ੰ  'ਫਲਾਇੰਗ ਵਸਿੱ ਖ'ਦਾ ਵਖਤਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਕਿੱ ਥੇ ਵਮਵਲਆ? 

x) ਾ. ਅਬਦਲੁ ਕਲਾਮ ਨ ੰ  ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਕਹੜ੍ੇ ਵਿੱ  ੇ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਹੋਏ? 

11) ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਵਵਿੱਚੋਂ ਵਕਸੇ ਇਿੱ ਕ ਪਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ 40-50 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਵਿੱਚ ਵਲਖ-ੋ                                     3  

 ਾ. ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਉਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਪਤਾ ਦੀਆ ਂਵਕਹੜ੍ੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪਰਭਾਵ ਵਪਆ? 

                                             ਜਾਂ 

ਤਾਲਮੇਲ ਬੁਿੱ ਧੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹ?ੈ’ਕਲਾਤਮਕ ਰਚੁੀਆਂ:ਪਰਵਕਰਤੀ ਅਤੇ ਪਵਹਚਾਣ'ਪਾਠ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਵਲਖੋ। 

12) ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਵਵਿੱਚੋਂ ਕਈੋ ਇਿੱਕ ਪਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ 40-50 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਵਿੱਚ ਵਲਖੋ-                                       3    

ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਵਕਹੜ੍ੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਸਨ? 

                                             ਜਾਂ 

 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕਹੜ੍ੇ-ਵਕਹੜ੍ ੇਖੇਤਰਾਂ ਵਵਿੱਚੋਂ ਵਮਲਦੇ ਹਨ?’ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ-ਗੀਤ' ਪਾਠ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ         
ਉੱਤਰ ਵਲਖੋ। 



13)ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਿੱਕ ਪਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ 40-50 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਵਿੱਚ ਵਲਖੋ-                                        3  

ਬੇਬੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਦਾ ਚਵਰਿੱ ਤਰ ਆਪਣ ੇਸ਼ਬਦਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਲਖੋ । 

                    ਜਾਂ 

ਸਿੱਪ,ਜਮਾਤ ਦ ੇਕਮਰੇ ਵਵਿੱਚ ਵਕਵੇਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹਇੋਆ ਸੀ? 

14)ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਿੱਕ ਪਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ 40-50 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਵਿੱਚ ਵਲਖੋ- 

  ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਾਂਧੇ ਨ ੰ  ਵਕਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ?'ਬਬੇੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ'ਪਾਠ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਵਲਖੋ।                               3  

               ਜਾਂ 

  ਪਾਸ ਹੋਣ ਦ ੇਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਮੰਮੀ-ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤ ੇਵਕਹੜ੍ੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ? 

                                    ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਲਖਣ ਕੌਸ਼ਲ 

15 ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਵਤੰਨ ਵਵਵਸ਼ਆਂ ਵਵਚੋਂ ਵਕਸ ੇਇਿੱਕ ਵਵਸ਼ ੇਤੇ 200 ਤੋਂ 250 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਵਦਿੱ ਤ ੇਗਏ ਨੁਕਵਤਆ ਂਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 

ਵਲਖ-ੋ                                                                                                                           5  

ੳ)'ਵਵਿੱ ਵਦਆ ਦੇ ਲਾਭ' 

ਨੁਕਤੇ: 

   -ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 

   -ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ 

   -ਆਚਰਨ ਨ ੰ  ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁਿੱ ਚਾ ਬਣਾਉਣਾ 

   -ਆਦਰਸ਼ਕ ਜੀਵਨ-ਜਾਂਚ 

   -ਸਰਬ-ਪਿੱਖੀ ਵਵਕਾਸ 

               ਜਾਂ 

ਅ)'ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗੁ ਜੀਤ 

ਨੁਕਤੇ: 

-ਗੁਰ  ਨਾਨਕ ਦਵੇ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਣ 

-ਮਨ ਨ ੰ  ਕਾਬ  ਵਵਚ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਵਜਿੱ ਤਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ 

-ਮਨ ਦੇ ਹਾਰੇ ਹਾਰ ਹ,ੈਮਨ ਦ ੇਵਜਿੱਤੇ ਵਜਿੱ ਤ 



-ਜੀਵਨ ਵਵਚ ਕਾਮਯਾਬੀ 

-ਵਸਿੱ ਟਾ 

             ਜਾਂ 

21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ- ਕੋਵਵ -19 

ਨੁਕਤੇ: 

-ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? 

-ਕੋਵਵ  -19 ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ 

-ਭਾਰਤ ਤ ੇਇਸ ਦਾ ਪਰਭਾਵ 

-ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਕਦਮ 

-ਵਸਿੱ ਟਾ 

16)ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਦੋ ਵਵਵਸ਼ਆ ਂਵਵਿੱਚੋਂ ਵਕਸੇ ਇਕ ਵਵਸ਼ ੇਤੇ ਵਦਿੱ ਤ ੇਗਏ ਨੁਕਵਤਆ ਂਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਿੱਤਰ ਵਲਖੋ-                   5  

ਆਪਣ ੇਸਕ ਲ ਦੇ ਵਪਰੰ ਸੀਪਲ ਨ ੰ  ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਵਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣ  ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿੱਤਰ ਵਲਖੋ। 

ਨੁਕਤੇ- 

-ਪਤਾ ਅਤੇ ਵਮਤੀ 

-ਸੰਬੋਧਨੀ ਭਾਗ 

-ਵਵਸ਼ਾ ਵਸਤ  

-ਅੰਤਲਾ ਭਾਗ 

                ਜਾਂ 

ਆਪਣ ੇਵਮਿੱ ਤਰ ਨ ੰ  ਪਾਸ ਹਣੋ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਪਿੱਤਰ ਵਲਖ।ੋ 

ਨੁਕਤੇ: 

-ਪਤਾ ਅਤੇ ਵਮਤੀ 

-ਸੰਬੋਧਨੀ ਭਾਗ 

-ਵਵਸ਼ਾ ਵਸਤ  

-ਅੰਤਲਾ ਭਾਗ 



 

17)ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਵਕਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ,ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਦਰਸ਼ਕ ਇਸ਼ਵਤਹਾਰ ਵਲਖੋ।                            4  

                                      ਜਾਂ 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਲਈ ਹਲੈਪਰ ਦੀ ਲੋੜ੍,ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਦਰਸ਼ਕ ਇਸ਼ਵਤਹਾਰ ਵਲਖੋ। 

                                      ਜਾਂ 

ਹੇਠ ਵਦਿੱ ਤੀ ਤਸਵੀਰ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿੱ ਗ-ਭਿੱਗ 50 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਵਵਚਾਰ ਵਲਖੋ 

 

ਨੋਟ-ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਪਰਸ਼ਨ ਵਸਰਫ਼ ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। 

ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਜੀਵਨ ਵਵਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੀ ਮਹਿੱਤਵ ਹੈ?ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਵਚਾਰ 50 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਵਚ ਸਾਂਿ ੇਕਰੋ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਨੋਟ-ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਪਰਸ਼ਨ ਵਸਰਫ਼ ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। 

ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਜੀਵਨ ਵਵਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੀ ਮਹਿੱਤਵ ਹੈ?ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਵਚਾਰ 50 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਵਚ ਸਾਂਿ ੇ
ਕਰੋ। 

 


