
+                                                                  SET 2 

                                                    PRACTICE PAPER(2020-21) 

                                                                   PUNJABI 

                                                               ਦਸਵੀਂ (10th) 

ਸਮਾਂ-3 ਘੰਟੇ                                                                                                                 ਅੰਕ-80 

ਆਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ 

*ਹੇਠ ਨਿਖੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਿ ੂੰ  ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਿੀ ਿਾਿ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤ ੇਉਹਿਾਂ ਦਾ ਪਾਿਣ ਕਰ-ੋ 

*ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱ੍ਤਰ ਵਵੱਚ ਦ ੋਭਾਗ ਹਨ – ਭਾਗ ੳ ਅਤ ੇਅ 

*ਭਾਗ ੳ ਵਵਚ (ਅਬਜੈਕਵਟਵ) ਬਹ-ੁਵਵਕਲਪ੍ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱੁ੍ਛੇ ਗਏ ਹਨ । 

*ਭਾਗ ਅ ਵਵੱਚ ਵਰਨਣਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱੁ੍ਛੇ ਗਏ ਹਨ । 

                             ਭਾਗ-ੳ 

                                        ਬਹਵੁਵਕਲਪ੍ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ (ਅਬਜੈਕਵਟਵ) 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ- ਕਰਮ                                                                                                                                      ਅੰਕ                                                                                                                                    

1.ਹੇਠ ਵਲਖ ੇਅਣਵ ੱਠੇ ਪੈ੍ਰੇ ਨ ੰ  ਪ੍ੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਲਖ ੋ–                                                                        

ਗੁਰ  ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦ ੇਜਨਮ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਜੀਵਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਭਆਨਕ ਸੀ । ਹਰ ਪ੍ਾਸ ੇਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਅਵਨਆਂ  ਭਾਰ  ਸੀ । 

ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਰੱਵਖਆ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨ ੰ  ਲੁੱ ਟਦਾ ਸੀ । ਲੋਕ ਅਵਗਆਨਤਾ ਕਾਰਨ ਭਟਕਦੇ ਸਨ । ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰ  
ਨਾਨਕ ਦਵੇ ਜੀ ਦਾ ਵਦਲ ਭਰ ਆਇਆ । ਉਹ ਜਗਤ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਪ੍ਏ । ਚਾਰ ਵਦਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 
ਕੀਤੀਆ ਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਸਨ । ਗੁਰ  ਜੀ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਵਵੱਤਰ ਉਪ੍ਦੇਸ਼ ਦਆੁਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਵਸੱਧੇ ਰਸਤ ੇ

ਪ੍ਾਇਆ ।  ਗੁਰ  ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਅੰਧਵਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਦ ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਸੱਵਖਆ ਵਦੱਤੀ । ਜ਼ਰ ਰਤ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਹੈ । ਮੱਕੇ ਵਵਚ 

ਉਹਨਾਂ ਨੇ  ਉਪ੍ਦੇਸ਼  ਵਦੱਤਾ  ਵਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੇਵਲ ਇਕ ਪ੍ਾਸ ੇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਥਾਂ ਹੈ । ਕਦੁਰਤ ਦੇ ਕਣ-ਕਣ ਵਵੱਚ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ 

ਹੈ ।  

i. ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦ ੇਜਨਮ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਜੀਵਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ?                                                         1 

ੳ ) ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ 

ਅ)  ਬਹਤੁ ਵਭਆਨਕ 

ੲ)  ਠੀਕ-ਠਾਕ 



ਸ) ਇਹਨਾਂ ਵਵਚੋਂ ਕਈੋ ਨਹੀਂ 

ii.  ਲੋਕ ਵਕਸ ਕਾਰਨ ਭਟਕਦੇ ਸਨ ?                                                                                                                         1 

ੳ) ਵਗਆਨ ਕਾਰਨ  

ਅ) ਮੋਹ ਕਾਰਨ 

ੲ) ਵਪ੍ਆਰ ਕਾਰਨ 

ਸ) ਅਵਗਆਨਤਾ ਕਾਰਨ 

iii. ਗੁਰ  ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਕੰਨੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆ ਂ?                                                                                       1 

ੳ) ਇੱਕ 

ਅ) ਦ ੋ

ੲ) ਚਾਰ 

ਸ) ਪੰ੍ਜ 

iv. ਗੁਰ  ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀ ?                                                                                                                   1 

ੳ) ਬਾਲਾ ਜੀ 

ਅ)ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ 

ੲ) ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ 

ਸ) ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ 

v.ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਣ-ਕਣ ਵਵੱਚ ਵਕਸ ਦੀ ਹੋਂਦ  ਹੈ ?                                                                                                      1 

ੳ) ਮਨੱੁਖ ਦੀ 

ਅ) ਦਵੇਵਤਆਂ ਦੀ 

ੲ) ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ  

ਸ) ਦੈਤਾਂ ਦੀ 

                                                                    ਜਾਂ 

 



ਵਮਹਨਤ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰ ਜੀ ਹੈ । ਵਮਹਨਤ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਆਦਮੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਸੁਸਤ ਆਦਮੀ ਕਦੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਾ 
ਸਕਦਾ । ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖੀ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ । ਵਮਹਨਤੀ ਆਦਮੀ ਆਪ੍ਣੀ ਵਕਸਮਤ ਆਪ੍ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਆਦਮੀ ਸਖ਼ਤ ਵਮਹਨਤ 

ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਵਕਸਮਤ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ । ਵਮਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਵਮਹਨਤ ਸੱਚੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰ ਰ ਸਫਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ ਅਬਰਾਹਮ ਵਲੰਕਨ ਲਹੁਾਰ ਦਾ ਪੱ੍ਤਰ ਸੀ , ਸੱਚੀ 
ਵਮਹਨਤ  ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ ਦ ੇਅਹੁਦ ੇਤੇ ਪ੍ਹੰੁਵਚਆ । ਕਈ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ੜ੍ਹਾਈ ਵਵੱਚ ਵਮਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦ ੇ

ਅਤੇ ਫਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਵਫਰ ਉਹ ਆਪ੍ਣੀ ਵਕਸਮਤ ਨ ੰ  ਦੋਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ।  

i)ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰ ਜੀ ਵਕਹੜ੍ੀ ਹੈ ?                                                                        1  

ੳ) ਤਰੱਕੀ 

ਅ) ਵਮਹਨਤ 

ੲ) ਵਕਸਮਤ 

ਸ) ਸੁਸਤੀ 

ii)  ਵਕਹੜ੍ਾ ਆਦਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖੀ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ ?                                                         1 

ੳ) ਚੁਸਤ 

ਅ) ਚਲਾਕ 

ੲ) ਬੁੱ ਧੀਮਾਨ 

ਸ) ਸੁਸਤ 

iii) ਵਮਹਨਤੀ ਬੰਦ ੇਦਾ ਸਾਥ ਕਣੋ ਵਦੰਦਾ  ਹੈ ?                                                           1 

ੳ)  ਦੋਸਤ 

ਅ) ਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰ 

ੲ) ਵਕਸਮਤ 

ਸ) ਸਮਾਂ 

iv) ਅਬਰਾਹਮ ਵਲੰਕਨ ਵਕਸ ਦਾ ਪੱੁ੍ਤਰ ਸੀ ?                                                          1  

ੳ) ਲੁਹਾਰ ਦਾ 

ਅ) ਵਵਵਗਆਨਕ ਦਾ  

ੲ) ਅਵਧਆਪ੍ਕ ਦਾ  



ਸ)  ਾਕਟਰ ਦਾ 

v) ਇਸ ਪੈ੍ਰੇ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਵਸਰਲੇਖ ਚੁਣ ੋ-                                                                          1 

ੳ) ਸਮਾਂ 

ਅ) ਵਮਹਨਤ 

ੲ) ਵਮੱਤਰ 

ਸ) ਵਕਸਮਤ 

2. ਹੇਠ ਵਲਖੀਆਂ ਕਾਵਵ ਟੁਕੜ੍ੀਆਂ ਨ ੰ  ਪ੍ੜ੍ਹ ਕੇ ਵਕਸ ੇਇੱਕ ਦ ੇਪੱੁ੍ਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਲਖ ੋ–           

             

       ਵਵੱਵਦਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰੀ ਏ, ਹਮਸ਼ੇਾ ਭਲਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਏ , 

      ਬੰਦਾ ਜੋ ਪ੍ਸ਼  ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਸਨ ੰ  ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਏ । 

      ਵਵੱਵਦਆ ਇੱਕ ਐਸਾ ਚਾਨਣ ਹੈ , ਜੋ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਗਦਾ ਏ , 

     ਇਸ ਵਬਨ ਚਫੁੇਰੇ ਦਨੁੀਆਂ ਵਵੱਚ ਬਸ ,ਵਨਰਾ ਹਨੇਰਾ ਲਗਦਾ ਹੈ । 

I ) ਵਵੱਵਦਆ ਕੀ ਹੈ ?                                                                                                      1 

ੳ)  ਵਮੱਤਰ 

ਅ) ਦੁਸ਼ਮਣ 

ੲ) ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰੀ 

ਸ) ਪ੍ਸ਼  

ii) ਵਵੱਵਦਆ ਕੀ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ?                                                                                     1 

ੳ) ਬੁਰਾ 

ਅ) ਭਲਾ 

ੲ) ਪੈ੍ਸਾ 

ਸ) ਮਕਾਨ 

iIi) ਵਵੱਵਦਆ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਮਨੱੁਖ ਵਕਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ?                                                         1 

ੳ) ਸਾਧ  



ਅ) ਇਨਸਾਨ 

ੲ) ਚੋਰ 

ਸ) ਪ੍ਸ਼  

iV) ਵਵੱਵਦਆ ਨ ੰ  ਕੀ ਵਕਹਾ ਵਗਆ ਹੈ ?                                                                              1 

ੳ) ਚਾਨਣ 

ਅ) ਹਨੇਰਾ 

ੲ) ਪ੍ਸ਼  

ਸ) ਨੌਕਰੀ 

v) ਵਕਸਦੇ  ਵਬਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਂਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ?                                                                 1 

ੳ) ਵਵੱਵਦਆ 

ਅ) ਪੈ੍ਸਾ 

ੲ) ਸੁੱ ਖ 

ਸ) ਵਪ੍ਆਰ 

                                                    ਜਾਂ 

         ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਓ ਸਾਲੋ ਸਾਲ , 

         ਪ੍ਰਦ ਸ਼ਣ ਦਾ ਰੱਖੋ ਵਖਆਲ ।  

         ਸਭਨਾ ਨ ੰ  ਇਹ ਆਖ ਸਣੁਾਈਏ , 

        ਆਵਤਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਚਲਾਈਏ , 

       ਜ ਏ ਦ ੇਨਾ ਨੇੜ੍ ੇਜਾਈਏ  

       ਵਮਲਜੁਲ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈਏ । 

i) ਪੈ੍ਰੇ ਵਵੱਚ ਵਕਹੜ੍ੇ ਵਤਉਹਾਰ  ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ?                                                        1  

ੳ) ਹੋਲੀ 

ਅ) ਵਵਸਾਖੀ 

ੲ) ਦੁਸਵਹਰਾ 



ਸ) ਦੀਵਾਲੀ  

ii) ਵਕਸ ਦਾ ਵਖਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਵਗਆ ਹੈ ?                                                                1 

ੳ) ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ 

ਅ) ਘਰ ਦਾ 

ੲ) ਪ੍ਰਦ ਸ਼ਣ ਦਾ 

ਸ) ਰੱੁਖਾਂ ਦਾ 

iii )  ਸਭ ਨ ੰ  ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਣੇਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?                                                                         1 

ੳ) ਆਵਤਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ 

ਅ) ਆਵਤਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ 

ੲ) ਪ੍ਰਦ ਸ਼ਣ ਵਧਾਉਣ ਦਾ 

ਸ) ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ 

iv ) ਵਕਸ ਦੇ ਨੇੜ੍ ੇਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ?                                                               1 

ੳ) ਨਸ਼ ੇ

ਅ) ਜ ਏ 

ੲ) ਭੈੜ੍ੀ ਸੰਗਤ 

ਸ) ਵਬਜਲੀ 

v) ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਵਤਉਹਾਰ ਵਕਵੇਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?                                                          1 

ੳ) ਕੱਲੇ  

ਅ) ਵਮਲਜੁਲ ਕੇ 

ੲ) ਘਰ ਰਵਹ ਕੇ 

ਸ) ਇਹਨਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਕਈੋ ਨਹੀਂ 

 

                                                           ਵਵਆਕਰਨ                                                        

3.ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬਹੁਵਵਕਲਪ੍ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ –(ਕੋਈ ਚਾਰ ਕਰੋ) 



i) ਹੇਠ ਵਲਵਖਆਂ ਵਵਚੋਂ ਸਮਾਨ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ –                                                                     1 

ੳ) ਅਮਨ-ਚਨੈ           ਅ) ਬੁਰਾ-ਭਲਾ 

ੲ) ਗਰਮੀ-ਸਰਦੀ          ਸ) ਆਉਣਾ-ਜਾਉਣਾ 

ii) ਹੇਠ ਵਲਵਖਆਂ ਵਵੱਚੋਂ ਵਵਰੋਧੀ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ-                                                                              1 

ੳ) ਗੱਲ-ਬਾਤ             ਅ) ਕੰਮ-ਕਾਜ 

ੲ) ਗੋਲਾ-ਬਾਰ ਦ             ਸ) ਰਾਜਾ-ਰੰਕ 

iii) ਹੇਠ ਵਲਵਖਆਂ ਵਵੱਚੋਂ ਵਕਹੜ੍ਾ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ-                                                                                           1                                                                 

ੳ) ਵੱ ਾ-ਛੋਟਾ              ਅ) ਪ੍ ਰਵ-ਪੱ੍ਛਮ 

ੲ) ਵਵਹਾਰ                    ਸ) ਕਾਰ-ਵਵਹਾਰ 

iv) ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵਕਹੜ੍ਾ ਵਚੰਨਹ  ਲੱਗਦਾ ਹੈ-                                                                          1 

ੳ)  ? ( ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਚੰਨਹ )                         ਅ) ! (ਵਵਸਵਮਕ ਵਚੰਨਹ ) 

ੲ)  -  (ਜੋੜ੍ਨੀ)                                 ਸ)   । (ਪ੍ ਰਨ ਵਵਰਾਮ/ ੰ ੀ ) 

v)ਹੇਠ ਵਲਵਖਆਂ ਵਵੱਚੋ ਵਕਹੜ੍ਾ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ-                                            1 

 ੳ) ਰਸ ਨਾਲ ਭਰੀ   ਅ) ਰਸ-ਭਰੀ 

   ੲ)  ਰਸ ਦੀ ਭਰੀ              ਸ) ਰਸ-ਰਸ ਹੋਈ 

4. ਬਹਅੁਰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ –         (ਕਈੋ ਚਾਰ ਕਰੋ)                                                              

i) ਬਹ-ੁਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਵਕਸ ਨ ੰ  ਆਖਦੇ ਹਨ ?                                                                             1                 

ੳ)  ਵਵਰੋਧੀ ਅਰਥ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨ ੰ                     ਅ)   ਸਮਾਨ ਅਰਥ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨ ੰ  

ੲ)   ਉਤਪੰ੍ਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨ ੰ               

 ਸ) ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ 

ii) ‘ਕਾਲ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਹ-ੁਅਰਥਕ ਚਣੁੋ-                                                                                      1 

ੳ) ਸਮਾਂ,ਮੌਤ                        ਅ)ਘਾਟ,ਛਟੋਾ  

ੲ) ਗੋਲੀ ,ਜਵਾਬ                    ਸ) ਟਾਹਣੀ,ਬੈਠਣਾ  

iii)  ‘ਅੱ ਾ’ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਹ-ੁਅਰਥਕ ਚਣੁੋ  –                                                                    1 



ੳ) ਬੱਸਾਂ ਰੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ,ਆਸਰਾ                  ਅ)  ਉਤਰਨਾ  ,ਚੜ੍ਨਾ   

ੲ) ਜਵਾਬ,ਪੈ੍ਦਲ                                      ਸ) ਯੋਜਨਾ,ਚੜ੍ਨਾ  

iv)ਵਕਹੜ੍ਹਾ ‘ ੰ ੀ’ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਹ-ੁਅਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੈ  -                                                                    1 

ੳ) ਪ੍ ਰਨ ਵਵਰਾਮ                    ਅ) ਬੋਲਣਾ 

ੲ) ਛੋਟਾ ਰਸਤਾ                        ਸ) ਟਵਹਣੀ 

v) ‘ਕਟੋ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਹ-ੁਅਰਥਕ ਚੁਣ ੋ–                                                                                     1 

ੳ) ਕਰੋੜ੍,ਵਕਲਹਾ                        ਅ) ਅੰਕ,ਨਾਲ 

ੲ)  ਇਲਾਜ,ਅਰੋਗ                     ਸ) ਕਮਾਈ,ਰੰਗ 

5. ਅਗੇਤਰ-ਵਪ੍ਛਤੇਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ –( ਕਈੋ ਚਾਰ ਕਰੋ )                                              

i) ‘ਅੱਧ’ ਅਗੇਤਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਚਣੁੋ -                                                                                           1 

ੳ) ਅੱਧਾ                ਅ) ਅੱਧਰੰਗ 

ੲ) ਅਵਧਕਾਰ           ਸ)ਅੱਧੀ 

ii)’ ਖੁਸ਼’ ਅਗੇਤਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ  ਵਕਹੜ੍ਾ ਹੈ ?                                                                              1 

ੳ) ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ           ਅ)ਖੁਸ਼ੀ 

ੲ) ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ               ਸ) ਹੱਸਣਾ 

iii) ‘ਵਨਰ’ ਅਗੇਤਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ  ਹੈ -                                                                                            1 

ੳ) ਨਹੀਂ                ਅ)  ਵਨਰਵੈਰ  

ੲ) ਵਬਨਾਂ                 ਸ) ਨਾਲ 

iv)’ ਮਟੋਾਈ , ਗੋਲਾਈ ‘ਵਵੱਚ ਵਪ੍ਛਤੇਰ ਚਣੁੋ-                                                                               1 

ੳ) ਈ                        ਅ) ਆਈ 

ੲ) ਟਾਈ                     ਸ) ਤਾਈ 

v) ‘ਆਲ ’ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲਾ ਵਪ੍ਛੇਤਰ ਚੁਣ ੋ-                                                                                   1 

ੳ)  ਵਹਮਾਲ        ਅ) ਭੜ੍ਕਾਊ 

ੲ)  ਕਮਾਊ            ਸ) ਸ਼ਰਧਾਲ  



6. ਮੁਹਾਵਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬਹੁਵਵਕਲਪ੍ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ –( ਕਈੋ ਚਾਰ)                                               

i) ‘ਕੰਨ ______ ਹੋਣਾ ‘ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਚਣੁ ਕੇ ਮੁਹਾਵਰਾ ਪ੍ ਰਾ ਕਰੋ -                                                      1 

ੳ) ਬੈਠਣਾ                     ਅ) ਖੜ੍ਹੇ  

ੲ) ਟੁੱ ਟਣਾ                        ਸ) ਵਸੱਧੇ 

ii) ‘ਕੰਨ ਭਰਨੇ’ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ -                                                                            1 

ੳ) ਝ ਠ ਬੋਲਣਾ               ਅ) ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ 

ੲ) ਚੁਗਲੀ ਕਰਨਾ        ਸ)  ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਾ 

iii) ‘ਖਾਰ ਖਾਣੀ’ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਵਅਰਥ ਚਣੁੋ                                                             1 

ੳ) ਵਪ੍ਆਰ ਕਰਨ     ਅ) ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ 

ੲ)  ਦੋਸਤੀ ਕਰਨੀ      ਸ) ਖੁਸ਼ ਵਕਸਮਤ ਹੋਣਾ 

iv) _______ ਵਚੇ ਕੇ ਸੋਣਾ’ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨ ੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰੋ                                                           1 

ੳ) ਹਾਥੀ                     ਅ) ਵਹਰਨ 

ੲ) ਘੋੜ੍ੇ                     ਸ)  ਗਊ 

v) ‘ਗੱੁ ੀ ਚੜ੍ਹਨੀ’ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ?                                                                   1 

ੳ) ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ     ਅ) ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ 

ੲ)  ਪ੍ਤੰਗ ਉ ਾਉਣਾ     ਸ)  ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ 

                                           ਪ੍ਾਠ-ਪੁ੍ਸਤਕਾਂ ਤੇ ਅਧਾਵਰਤ 

7. ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੇਠ ਵਲਖ ੇਬਹੁਵਵਕਲਪ੍ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲਈ ਸਹੀ ਵਵਕਲਪ੍ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪ੍ਣੀ ਉੱਤਰ 

ਪੁ੍ਸਤਕਾਂ ਵਵੱਚ ਵਲਖ ੋ–  

i) ਰਜਨੀ ਨੇ ਸੱਪ੍ ਨ ੰ  ਵਕੱਥ ੇਭੇਜਣ ਲਈ ਵਕਹਾ -                                                                    1 

ੳ) ਜੰਗਲ ਵਵਚ          ਅ) ਵਚੜ੍ੀਆ ਘਰ 

ੲ) ਸਪੇ੍ਰੇ ਕੋਲ             ਸ) ਇਹਨਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਕਈੋ ਨਹੀਂ 

ii) ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਖੇ ਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ-                                                         1 

ੳ) ਲੁੱ  ੋ                      ਅ) ਕੈਰਮ ਬੋਰ  



ੲ) ਫੁੱ ਟਬਾਲ                ਸ) ਸ਼ਤਰੰਜ 

iii) ਅਰਚਨਾ ਚੋਪ੍ੜ੍ਾ ਦੇ ਪ੍ਤੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ?                                                                       1 

ੳ)  ਰਾਹੁਲ                            ਅ)ਰੋਹਨ 

ੲ)  ਅਵਮਤ                         ਸ) ਰੋਸ਼ਨ 

iv) ਹਉਮ ੈਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ?                                                                                       1 

ੳ) ਛੋਟਾ                     ਅ)  ਭੈੜ੍ਾ 

ੲ) ਦੀਰਘ                 ਸ) ਚੰਗਾ 

v) ਗਾ ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਕੰਨੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱ ਧੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ?                                                             1 

ੳ) ਇੱਕ                  ਅ) ਦ ੋ

ੲ) ਪੰ੍ਜ                    ਸ) ਅੱਠ 

8. ਇਕਾਂਗੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੇਠ ਵਲਖ ੇਬਹੁਵਵਕਲਪ੍ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲਈ ਸਹੀ ਵਵਕਲਪ੍ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪ੍ਣੀ ਉੱਤਰ 

ਪੁ੍ਸਵਤਕਾ ਵਵੱਚ ਵਲਖ-ੋ 

i) ਬੇਬ ੇਰਾਮ ਭਜਨੀ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ ?                                                                        1 

ੳ) ਭਾਈ ਵੀਰ ਵਸੰਘ       ਅ) ਆਈ.ਸੀ.ਨੰਦਾ 

ੲ)  ਰਾਵਜੰਦਰ ਵਸੰਘ        ਸ)  ਅੰਵਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ 

ii) ਬੇਬ ੇਰਾਮ ਭਜਨੀ ਵਕੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ ?                                                                           1 

ੳ) ਮੰਦਰ                   ਅ) ਗੁਰਦਆੁਰੇ 

ੲ)  ਮਸਜਦ              ਸ) ਤੀਰਥ  

iii)  ਵਮਲਖਾ ਵਸੰਘ ਦਾ ਪ੍ਾਲਣ ਪੋ੍ਸ਼ਣ ਵਕਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ?                                                                  1 

ੳ) ਵੱ ੀ ਭਣੈ ਨੇ         ਅ) ਭਰਾ ਨੇ 

ੲ) ਦੋਸਤ ਨੇ              ਸ) ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ 

iv)  ਾ.ਕਲਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਵਕੱਥ ੇਹੋਇਆ ?                                                                                 1 

ੳ) ਕੇਰਲ                 ਅ) ਤਾਵਮਲਨਾ   

ੲ)   ਮੁੰ ਬਈ               ਸ)  ਵਦੱਲੀ 



v) ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ?                                                                               1 

ੳ) 1540 ਈ. ਵਵੱਚ     ਅ) 1535 ਈ. ਵਵੱਚ 

ੲ)  1536 ਈ. ਵਵੱਚ     ਸ)   1530 ਈ. ਵਵੱਚ 

9. ਹੇਠ ਵਲਖੀਆਂ ਕਾਵਵ-ਟੁਕੜ੍ੀਆ ਂਨ ੰ  ਪ੍ੜ੍ਹ ਕੇ ਵਕਸ ੇਇਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੇ ਗਏ ਬਹੁਵਵਕਲਪ੍ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਲਖ ੋ-                                        

         ਖੁਰਲੀ ਤੋਂ ਵਵਹੜ੍ਕੇ ਬਲਦ ਵਕੱਥੇ ਤੁਰ ਗਏ , 

        ਵਕੱਥੇ ਗਏ ਵਕੱਲੀਆ ਂਤੋਂ ਘੁੰ ਗਰ  ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ? 

       ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਅੱਸੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਹੀਓਂ , 

      ਇੰਗਵਲਸ਼ ‘ਚ ਦੱਸ ੋਸਾਨ ੰ  ਸਾ ੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ । 

      i)ਖੁਰਲੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ?                                                    1 

ੳ) ਧਰਤੀ ਵਵੱਚ ਗੱਵ ਆ ਲੱਕੜ੍                 ਅ)  ਘੋਟਣਾ 

ੲ)  ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ                                  ਸ)  ੰਗਰਾਂ ਨ ੰ  ਬੰਨਹ ਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਪੱ੍ਠੇ ਪ੍ਾਣ ਦੀ ਥਾਂ 

ii) ਵਕੱਲੀ ਤੋਂ ਕੀ ਗਵਾਚ ਵਗਆ ਹੈ ?                                                                                      1 

ੳ) ਘੁੰ ਗਰ  ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ      ਅ)  ਬਲਦ 

ੲ)  ਪੱ੍ਠੇ                            ਸ) ਸਆੁਣੀਆ ਂ

iii) ਖੁਰਲੀ ਉੱਪ੍ਰ ਵਕਸ ਦੀ ਘਾਟ ਮਵਹਸ ਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ?                                                         1 

ੳ) ਉੱਖਲੀ ਦੀ                 ਅ) ਪ੍ਰਾਣੀਆ ਂ

ੲ) ਵਵਛਆਂ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਦੀ   ਸ) ਘੁੰਗਰ  

iv) ਹੁਣ ਸਾਨ ੰ  ਵਕਹੜ੍ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ?                                                                   1 

ੳ) ਵਹੰਦੀ                 ਅ) ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 

ੲ)  ਉਰਦ                     ਸ) ਪੰ੍ਜਾਬੀ 

                                    ਜਾਂ 

          ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਵਵੱਚੋ ਹੁਣ ਵਮਲ  ਸ਼ਕਤੀ, 

          ਦਊੇ ਹੌਸਲਾ ਨਵਾਂ ਵਕਰਪ੍ਾਨ ਮੇਰੀ । 

          ਲੇਖੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸੱਭੇ ਮੈਂ ਲਾ ਦੇਣੇ, 



          ਸਾਰਾ ਘਰ,ਪ੍ਵਰਵਾਰ ਤੇ ਜਾਨ ਮੇਰੀ । 

i) ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕਾਵਵ ਸਤਰਾਂ ਵਕਸ ਦੀਆਂ ਵਲਖੀਆਂ ਹਨ ?                                                1 

   ੳ) ਭਾਈ ਵੀਰ ਵਸੰਘ      ਅ) ਸਰੁਜੀਤ ਪ੍ਾਤਰ 

  ੲ)   ਪ੍ਵਨ ਹਰਚੰਦਪ੍ੁਰੀ    ਸ) ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੀਰ 

ii) ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਵਵੱਚੋਂ ਸਾਨ ੰ  ਕੀ ਵਮਲੇਗਾ ?                                                                                  1 

ੳ) ਸ਼ਕਤੀ                  ਅ) ਹੰਕਾਰ 

ੲ)  ਵਪ੍ਆਰ                  ਸ) ਧਰਮ 

iii) ਸਾਨ ੰ  ਹੌਂਸਲਾ ਵਕਸ ਤੋਂ ਵਮਲੇਗਾ ?                                                                                           1 

ੳ)  ਖੰ  ੇਤੋਂ          ਅ) ਭਾਲੇ ਤੋਂ 

ੲ) ਤੀਰ ਤੋਂ            ਸ) ਵਕਰਪ੍ਾਨ ਤੋਂ 

iv) ਘਰ , ਪ੍ਵਰਵਾਰ ਅਤੇ ਜਾਨ ਵਕਸ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?                                     1 

ੳ) ਕਰਮ ਦੇ        ਅ) ਧਰਮ ਦ ੇ

ੲ) ਵਗਆਨ ਦੇ        ਸ) ਭਗਤੀ ਦ ੇ

                                         ਭਾਗ- ਅ 

                            ਵਰਨਣਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 

ਪ੍ਾਠ ਪੁ੍ਸਤਕਾਂ ਤੇ ਅਧਾਵਰਤ                          26 

10. ਹੇਠ ਵਲਖ ੇਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਕਈੋ ਸੱਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ 20-25 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਵੱਚ ਵਲਖ ੋ-                            
2×7=14 

ੳ) ਗੁਰਮੁਵਖ ਅਤੇ ਮਨਮੁਵਖ ਵਕੰਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?         

ਅ) ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ੀਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ? 

ੲ)  ਾ.ਕਲਾਮ ਦੇ ਧਰਮ ਬਾਰ ੇਕੀ ਵਵਚਾਰ ਸਨ ? 

ਸ) 1960 ਵਵੱਚ ਵਮਲਖਾ ਵਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਵਰਕਾਰ  ਬਾਰ ੇਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ? 

ਹ) ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਕਹੜ੍ੇ-ਵਕਹੜ੍ੇ ਰ ਪ੍ ਹਨ ? 

ਕ) ਵਨਮਰਤਾ ਅਤੇ ਹਲੀਮੀ ਦਾ ਵਕਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮਲੇ ਨਹੀਂ ਬਠੈਦਾ ? 



ਖ) ਮਨੱੁਖ ਅੰਦਰਲੀ ਊਰਜਾ ਉਸ ਲਈ ਵਕਵੇਂ ਵਰਦਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਪ੍ ਬਣਦੀ ਹੈ ? 

ਗ) ਹੰਕਾਰੀ ਮਨੱੁਖ ਤੋਂ ਵਕਵੇਂ ਬੱਵਚਆ ਂਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? 

ਘ) ਖਾਲਸਾ ਪੰ੍ਥ ਦੀ ਵਸਰਜਣਾ ਕਦੋਂ ਤੇ ਵਕਉਂ ਹੋਈ ? 

ਙ)  ਾ. ਕਲਾਮ ਨ ੰ  ਵਕਹੜ੍ੇ ਵੱ  ੇਸਨਮਾਨ ਹਾਵਸਲ ਹੋਏ ? 

11. ਹੇਠ ਵਲਖ ੇਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਵਕਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ 40-50 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਵੱਚ ਵਲਖ ੋ-         3                                

 ਾ. ਅਬਦਲੁ ਕਲਾਮ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਸਨ । ਸੰਖੇਪ੍ ਵਵਚ ਵਲਖੋ । 

                      ਜਾਂ 

ਤਾਲਮੇਲ ਬੁੱ ਧੀ ਬਾਰ ੇਸੰਖੇਪ੍ ਵਰਨਣ ਕਰੋ ? 

12. ਹੇਠ ਵਲਖ ੇਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਵੱਚੋ ਵਕਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ 40-50 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਵੱਚ ਵਲਖ-ੋ          3                         

ਲੋਕ-ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਸਵਭਆਚਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ? 

                  ਜਾਂ 

ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਉੱਤ ੇਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਾਓ ? 

13. ਹੇਠ ਵਲਖ ੇਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਵਕਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ 40-50 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਵੱਚ ਵਲਖ ੋ-          3                      

ਬੇਬੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ? 

               ਜਾਂ 

ਸਕ ਲ ਦ ੇਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਵਵੱਚ ਵਕਸ ਨ ੰ  ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਤ ੇਵਕਉਂ ? 

14. ਹੇਠ ਵਲਖ ੇਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਵੱਚੋ ਵਕਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ 40-50 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਵੱਚ ਵਲਖ ੋ-    

‘ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਾਵਸਓਂ ਲਵੁਟਆ ਵਗਆ । ਓਏ , ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ‘ ਇਹ ਕੌਣ ਤ ੇਵਕਉਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ? ਬੇਬੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ 
ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਵਲਖ ੋ।                                                         3 

                     ਜਾਂ 

ਸਾਨ ੰ  ਈਅਰ ਫੋਨ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਕੀ ਵਸੱਵਖਆ ਵਮਲਦੀ ਹੈ ? 

       ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਲਖਣ ਕੌਸ਼ਲ 



15. ਹੇਠ ਵਲਖ ੇਵਤੰਨ ਵਵਵਸ਼ਆਂ ਵਵੱਚੋਂ ਵਕਸ ੇਇੱਕ ਵਵਸ਼ ੇਤੇ 100 ਤੋਂ 150 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਵਦੱਤੇ ਗਏ ਨੁਕਤ ੇਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਲਖ ੋ-                                                                                                   5 

ੳ) ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ 

ਨੁਕਤੇ – * ਭ ਵਮਕਾ * ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਦਉਪ੍ਯੋਗ * ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਾਬੰਦ ਹੋਣਾ * ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ * 
ਵਸੱਟਾ 

ਅ) ਭਰ ਣ- ਹੱਵਤਆ 

ਨੁਕਤੇ - * ਭ ਵਮਕਾ * ਭਰ ਣ ਹੱਵਤਆ ਤੋਂ ਭਾਵ * ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦਣੇ * ਭਰ ਣ ਹੱਵਤਆ ਨ ੰ  ਵਕਵੇਂ 
ਰੋਵਕਆ ਜਾਵੇ * ਵਸੱਟਾ 

ੲ) ਵੈਸ਼ਵਵਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕੋਵਵ  – 19 

ਨੁਕਤੇ - * ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ * ਕੋਵਵ  ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ * ਕੋਵਵ  ਦੇ ਬੁਰ ੇਪ੍ਰਭਾਵ * ਕੋਵਵ  ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਤੇ 
ਇਲਾਜ * ਵਸੱਟਾ 

16. ਹੇਠ ਵਲਖ ੇਵਵਵਸ਼ਆਂ ਵਵੱਚੋਂ ਵਕਸ ੇਇੱਕ ਵਵਸ਼ ੇਤ ੇਵਦੱਤ ੇਗਏ ਨੁਕਵਤਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੱ੍ਤਰ ਵਲਖੋ-    5                                                            

ਆਪ੍ਣੇ ਸਕ ਲ ਦ ੇਵਪ੍ਰੰ ਸੀਪ੍ਲ ਨ ੰ  ਇੱਕ ਵਬਨੈ ਪੱ੍ਤਰ ਵਲਖ ੋਵਜਸ ਵਵੱਚ ਸਕ ਲ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਵਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰ੍ਜਾਬੀ 
ਅਖਬਾਰਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ । 

ਨੁਕਤੇ - * ਪ੍ਤਾ ਤੇ ਵਮਤੀ * ਸੰਬੋਧਨੀ ਭਾਗ * ਵਵਸ਼ਾ ਵਸਤ   * ਅੰਤਲਾ ਭਾਗ 

                      ਜਾਂ 

ਤੁਹਾ ੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਜਨਮ ਵਦਨ ਤੇ ਤੋਹਫ਼ਾ ਭੇਵਜਆ ਹੈ । ਪੱ੍ਤਰ ਵਲਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ । 

ਨੁਕਤੇ - * ਪ੍ਤਾ ਤੇ ਵਮਤੀ * ਸੰਬੋਧਨੀ ਭਾਗ * ਵਵਸ਼ਾ ਵਸਤ    * ਅੰਤਲਾ ਭਾਗ 

17. ਤੁਸੀਂ ਲੇ ੀਜ਼ ਸ ਟਾਂ ਦੀ ਦਕੁਾਨ ਖੋਲੀ ਹੈ । ਉਸ ਦਾ ਇਸ਼ਵਤਹਾਰ ਵਤਆਰ ਕਰੋ ।               4                                             

                   ਜਾਂ 

ਆਪ੍ਣਾ ਘਰ ਵਕਰਾਏ ਤੇ ਦਣੇ ਲਈ ਇਸਵਤਹਾਰ ਵਤਆਰ ਕਰੋ । 

                                 ਜਾਂ 

ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੀ ਤਸਵੀਰ ਸੰਬੰਧੀ ਲਗ-ਭਗ 50 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਵੱਚ ਆਪ੍ਣੇ ਵਵਚਾਰ ਵਲਖ ੋ– 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਨੋਟ – ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਵੇਲ ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਹੈ – 

• ਇੰਟਰਨੈਟ ਦ ੇਕੀ ਲਾਭ ਹਨ ? 50 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਵੱਚ ਵਲਖੋ । 

 


