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SET 2
PRACTICE PAPER(2020-21)
PUNJABI
ਦਸਵੀਂ (10th)

ਸਮਾਂ-3 ਘੰ ਟੇ

ਅੰ ਕ-80

ਆਮ ਨਿਰਦੇਸ਼
*ਹੇਠ ਨਿਖੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਿੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਿੀ ਿਾਿ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਿਾਂ ਦਾ ਪਾਿਣ ਕਰੋ*ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ੱ ਤਰ ਵਵੱ ਚ ਦੋ ਭਾਗ ਹਨ – ਭਾਗ ੳ ਅਤੇ ਅ
*ਭਾਗ ੳ ਵਵਚ (ਅਬਜੈਕਵਟਵ) ਬਹੁ-ਵਵਕਲਪ੍ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ੁੱ ਛੇ ਗਏ ਹਨ ।
*ਭਾਗ ਅ ਵਵੱ ਚ ਵਰਨਣਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ੁੱ ਛੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਭਾਗ-ੳ
ਬਹੁਵਵਕਲਪ੍ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ (ਅਬਜੈਕਵਟਵ)
ਪ੍ਰਸ਼ਨ- ਕਰਮ

ਅੰ ਕ

1.ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਣਵ ੱ ਠੇ ਪ੍ੈਰੇ ਨੰ ਪ੍ੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਲਖੋ –
ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਭਆਨਕ ਸੀ । ਹਰ ਪ੍ਾਸੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਅਵਨਆਂ ਭਾਰ ਸੀ ।
ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਰੱ ਵਖਆ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੰ ਲੁੱਟਦਾ ਸੀ । ਲੋ ਕ ਅਵਗਆਨਤਾ ਕਾਰਨ ਭਟਕਦੇ ਸਨ । ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰ
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਦਲ ਭਰ ਆਇਆ । ਉਹ ਜਗਤ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਪ੍ਏ । ਚਾਰ ਵਦਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱ ਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਯਾਤਰਾਵਾਂ
ਕੀਤੀਆਂ । ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਸਨ । ਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਵਵੱ ਤਰ ਉਪ੍ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਵਸੱ ਧੇ ਰਸਤੇ
ਪ੍ਾਇਆ । ਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਅੰ ਧਵਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਦਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਸੱ ਵਖਆ ਵਦੱ ਤੀ । ਜ਼ਰਰਤ ਸੱ ਚੇ ਤੇ ਸਹੀ ਕੰ ਮਾਂ ਦੀ ਹੈ । ਮੱ ਕੇ ਵਵਚ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪ੍ਦੇਸ਼ ਵਦੱ ਤਾ ਵਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੇਵਲ ਇਕ ਪ੍ਾਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਥਾਂ ਹੈ । ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਣ-ਕਣ ਵਵੱ ਚ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ
ਹੈ ।
i. ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ?
ੳ ) ਬਹੁਤ ਚੰ ਗੀ
ਅ) ਬਹੁਤ ਵਭਆਨਕ
ੲ) ਠੀਕ-ਠਾਕ

1

ਸ) ਇਹਨਾਂ ਵਵਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ii. ਲੋ ਕ ਵਕਸ ਕਾਰਨ ਭਟਕਦੇ ਸਨ ?

1

ੳ) ਵਗਆਨ ਕਾਰਨ
ਅ) ਮੋਹ ਕਾਰਨ
ੲ) ਵਪ੍ਆਰ ਕਾਰਨ
ਸ) ਅਵਗਆਨਤਾ ਕਾਰਨ
iii. ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਕੰ ਨੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ?

1

ੳ) ਇੱ ਕ
ਅ) ਦੋ
ੲ) ਚਾਰ
ਸ) ਪ੍ੰ ਜ
iv. ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਕੌ ਣ ਸੀ ?

1

ੳ) ਬਾਲਾ ਜੀ
ਅ)ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ
ੲ) ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ
ਸ) ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ
v.ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਣ-ਕਣ ਵਵੱ ਚ ਵਕਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ?
ੳ) ਮਨੁੱਖ ਦੀ
ਅ) ਦੇਵਵਤਆਂ ਦੀ
ੲ) ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ
ਸ) ਦੈਤਾਂ ਦੀ
ਜਾਂ

1

ਵਮਹਨਤ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰ ਜੀ ਹੈ । ਵਮਹਨਤ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਆਦਮੀ ਤਰੱ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਸੁਸਤ ਆਦਮੀ ਕਦੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਾ
ਸਕਦਾ । ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖੀ ਰਵਹੰ ਦਾ 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 ਰਵਹੰ ਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਵਮਹਨਤ ਸੱ ਚੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰਰ ਸਫਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ । ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ ਅਬਰਾਹਮ ਵਲੰਕਨ ਲੁਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ੱ ਤਰ ਸੀ , ਸੱ ਚੀ
ਵਮਹਨਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪ੍ਹੁੰ ਵਚਆ । ਕਈ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ੜ੍ਹਾਈ ਵਵੱ ਚ ਵਮਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
ਅਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਵਫਰ ਉਹ ਆਪ੍ਣੀ ਵਕਸਮਤ ਨੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ।
i)ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰ ਜੀ ਵਕਹੜ੍ੀ ਹੈ ?

1

ੳ) ਤਰੱ ਕੀ
ਅ) ਵਮਹਨਤ
ੲ) ਵਕਸਮਤ
ਸ) ਸੁਸਤੀ
ii) ਵਕਹੜ੍ਾ ਆਦਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖੀ ਰਵਹੰ ਦਾ ਹੈ ?

1

ੳ) ਚੁਸਤ
ਅ) ਚਲਾਕ
ੲ) ਬੁੱ ਧੀਮਾਨ
ਸ) ਸੁਸਤ
iii) ਵਮਹਨਤੀ ਬੰ ਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਕੋਣ ਵਦੰ ਦਾ ਹੈ ?

1

ੳ) ਦੋਸਤ
ਅ) ਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰ
ੲ) ਵਕਸਮਤ
ਸ) ਸਮਾਂ
iv) ਅਬਰਾਹਮ ਵਲੰਕਨ ਵਕਸ ਦਾ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਸੀ ?
ੳ) ਲੁਹਾਰ ਦਾ
ਅ) ਵਵਵਗਆਨਕ ਦਾ
ੲ) ਅਵਧਆਪ੍ਕ ਦਾ

1

ਸ) ਾਕਟਰ ਦਾ
v) ਇਸ ਪ੍ੈਰੇ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਵਸਰਲੇ ਖ ਚੁਣੋ -

1

ੳ) ਸਮਾਂ
ਅ) ਵਮਹਨਤ
ੲ) ਵਮੱ ਤਰ
ਸ) ਵਕਸਮਤ
2. ਹੇਠ ਵਲਖੀਆਂ ਕਾਵਵ ਟੁਕੜ੍ੀਆਂ ਨੰ ਪ੍ੜ੍ਹ ਕੇ ਵਕਸੇ ਇੱ ਕ ਦੇ ਪ੍ੁੱ ਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਲਖੋ –

ਵਵੱ ਵਦਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰੀ ਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਲਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਏ ,
ਬੰ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਸ਼ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਸਨੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਏ ।
ਵਵੱ ਵਦਆ ਇੱ ਕ ਐਸਾ ਚਾਨਣ ਹੈ , ਜੋ ਮਨ ਅੰ ਦਰ ਜਗਦਾ ਏ ,
ਇਸ ਵਬਨ ਚੁਫੇਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਵੱ ਚ ਬਸ ,ਵਨਰਾ ਹਨੇਰਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ।
I ) ਵਵੱ ਵਦਆ ਕੀ ਹੈ ?

1

ੳ) ਵਮੱ ਤਰ
ਅ) ਦੁਸ਼ਮਣ
ੲ) ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰੀ
ਸ) ਪ੍ਸ਼
ii) ਵਵੱ ਵਦਆ ਕੀ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ?

1

ੳ) ਬੁਰਾ
ਅ) ਭਲਾ
ੲ) ਪ੍ੈਸਾ
ਸ) ਮਕਾਨ
iIi) ਵਵੱ ਵਦਆ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਵਕਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ?
ੳ) ਸਾਧ

1

ਅ) ਇਨਸਾਨ
ੲ) ਚੋਰ
ਸ) ਪ੍ਸ਼
iV) ਵਵੱ ਵਦਆ ਨੰ ਕੀ ਵਕਹਾ ਵਗਆ ਹੈ ?

1

ੳ) ਚਾਨਣ
ਅ) ਹਨੇਰਾ
ੲ) ਪ੍ਸ਼
ਸ) ਨੌਕਰੀ
v) ਵਕਸਦੇ ਵਬਨਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰ ਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ?

1

ੳ) ਵਵੱ ਵਦਆ
ਅ) ਪ੍ੈਸਾ
ੲ) ਸੁੱ ਖ
ਸ) ਵਪ੍ਆਰ
ਜਾਂ
ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਓ ਸਾਲੋ ਸਾਲ ,
ਪ੍ਰਦਸ਼ਣ ਦਾ ਰੱ ਖੋ ਵਖਆਲ ।
ਸਭਨਾ ਨੰ ਇਹ ਆਖ ਸੁਣਾਈਏ ,
ਆਵਤਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਚਲਾਈਏ ,
ਜਏ ਦੇ ਨਾ ਨੇੜ੍ੇ ਜਾਈਏ
ਵਮਲਜੁਲ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈਏ ।
i) ਪ੍ੈਰੇ ਵਵੱ ਚ ਵਕਹੜ੍ੇ ਵਤਉਹਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ?
ੳ) ਹੋਲੀ
ਅ) ਵਵਸਾਖੀ
ੲ) ਦੁਸਵਹਰਾ

1

ਸ) ਦੀਵਾਲੀ
ii) ਵਕਸ ਦਾ ਵਖਆਲ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਵਗਆ ਹੈ ?

1

ੳ) ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ
ਅ) ਘਰ ਦਾ
ੲ) ਪ੍ਰਦਸ਼ਣ ਦਾ
ਸ) ਰੁੱ ਖਾਂ ਦਾ
iii ) ਸਭ ਨੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?

1

ੳ) ਆਵਤਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ
ਅ) ਆਵਤਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ
ੲ) ਪ੍ਰਦਸ਼ਣ ਵਧਾਉਣ ਦਾ
ਸ) ਗੰ ਦਗੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ
iv ) ਵਕਸ ਦੇ ਨੇੜ੍ੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱ ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ?

1

ੳ) ਨਸ਼ੇ
ਅ) ਜਏ
ੲ) ਭੈੜ੍ੀ ਸੰ ਗਤ
ਸ) ਵਬਜਲੀ
v) ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਵਤਉਹਾਰ ਵਕਵੇਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
ੳ) ਕੱ ਲੇ
ਅ) ਵਮਲਜੁਲ ਕੇ
ੲ) ਘਰ ਰਵਹ ਕੇ
ਸ) ਇਹਨਾਂ ਵਵੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਵਵਆਕਰਨ
3.ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਬਹੁਵਵਕਲਪ੍ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ –(ਕੋਈ ਚਾਰ ਕਰੋ)

1

i) ਹੇਠ ਵਲਵਖਆਂ ਵਵਚੋਂ ਸਮਾਨ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ –
ੳ) ਅਮਨ-ਚੈਨ

1

ਅ) ਬੁਰਾ-ਭਲਾ

ੲ) ਗਰਮੀ-ਸਰਦੀ

ਸ) ਆਉਣਾ-ਜਾਉਣਾ

ii) ਹੇਠ ਵਲਵਖਆਂ ਵਵੱ ਚੋਂ ਵਵਰੋਧੀ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋੳ) ਗੱ ਲ-ਬਾਤ

1

ਅ) ਕੰ ਮ-ਕਾਜ

ੲ) ਗੋਲਾ-ਬਾਰਦ

ਸ) ਰਾਜਾ-ਰੰ ਕ

iii) ਹੇਠ ਵਲਵਖਆਂ ਵਵੱ ਚੋਂ ਵਕਹੜ੍ਾ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈੳ) ਵੱ ਾ-ਛੋਟਾ

ਅ) ਪ੍ਰਵ-ਪ੍ੱ ਛਮ

ੲ) ਵਵਹਾਰ

ਸ) ਕਾਰ-ਵਵਹਾਰ

1

iv) ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵਕਹੜ੍ਾ ਵਚੰ ਨਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈੳ) ? ( ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਚੰ ਨਹ)

ਅ) ! (ਵਵਸਵਮਕ ਵਚੰ ਨਹ)

ੲ) - (ਜੋੜ੍ਨੀ)

ਸ) । (ਪ੍ਰਨ ਵਵਰਾਮ/ ੰ ੀ )

1

v)ਹੇਠ ਵਲਵਖਆਂ ਵਵੱ ਚੋ ਵਕਹੜ੍ਾ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈੳ) ਰਸ ਨਾਲ ਭਰੀ
ੲ) ਰਸ ਦੀ ਭਰੀ

1

ਅ) ਰਸ-ਭਰੀ
ਸ) ਰਸ-ਰਸ ਹੋਈ

4. ਬਹੁਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ –

(ਕੋਈ ਚਾਰ ਕਰੋ)

i) ਬਹੁ-ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਵਕਸ ਨੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ?
ੳ) ਵਵਰੋਧੀ ਅਰਥ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰ

1
ਅ) ਸਮਾਨ ਅਰਥ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰ

ੲ) ਉਤਪ੍ੰ ਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰ
ਸ) ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਇੱ ਕ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਅਰਥ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਣ
ii) ‘ਕਾਲ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਹੁ-ਅਰਥਕ ਚੁਣੋੳ) ਸਮਾਂ,ਮੌਤ

ਅ)ਘਾਟ,ਛੋਟਾ

ੲ) ਗੋਲੀ ,ਜਵਾਬ

ਸ) ਟਾਹਣੀ,ਬੈਠਣਾ

iii) ‘ਅੱ ਾ’ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਹੁ-ਅਰਥਕ ਚੁਣੋ –

1

1

ੳ) ਬੱ ਸਾਂ ਰੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ,ਆਸਰਾ

ਅ) ਉਤਰਨਾ ,ਚੜ੍ਨਾ

ੲ) ਜਵਾਬ,ਪ੍ੈਦਲ

ਸ) ਯੋਜਨਾ,ਚੜ੍ਨਾ

iv)ਵਕਹੜ੍ਹਾ ‘ ੰ ੀ’ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਹੁ-ਅਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ੳ) ਪ੍ਰਨ ਵਵਰਾਮ

ਅ) ਬੋਲਣਾ

ੲ) ਛੋਟਾ ਰਸਤਾ

ਸ) ਟਵਹਣੀ

1

v) ‘ਕੋਟ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਹੁ-ਅਰਥਕ ਚੁਣੋ –
ੳ) ਕਰੋੜ੍,ਵਕਲਹਾ

ਅ) ਅੰ ਕ,ਨਾਲ

ੲ) ਇਲਾਜ,ਅਰੋਗ

ਸ) ਕਮਾਈ,ਰੰ ਗ

1

5. ਅਗੇਤਰ-ਵਪ੍ਛੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ –( ਕੋਈ ਚਾਰ ਕਰੋ )
i) ‘ਅੱ ਧ’ ਅਗੇਤਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ ੳ) ਅੱ ਧਾ
ੲ) ਅਵਧਕਾਰ

1

ਅ) ਅੱ ਧਰੰ ਗ
ਸ)ਅੱ ਧੀ

ii)’ ਖੁਸ਼’ ਅਗੇਤਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਕਹੜ੍ਾ ਹੈ ?
ੳ) ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ੲ) ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ

1

ਅ)ਖੁਸ਼ੀ
ਸ) ਹੱ ਸਣਾ

iii) ‘ਵਨਰ’ ਅਗੇਤਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ੳ) ਨਹੀਂ

ਅ) ਵਨਰਵੈਰ

ੲ) ਵਬਨਾਂ

ਸ) ਨਾਲ

1

iv)’ ਮੋਟਾਈ , ਗੋਲਾਈ ‘ਵਵੱ ਚ ਵਪ੍ਛੇਤਰ ਚੁਣੋੳ) ਈ

ਅ) ਆਈ

ੲ) ਟਾਈ

ਸ) ਤਾਈ

v) ‘ਆਲ’ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲਾ ਵਪ੍ਛੇਤਰ ਚੁਣੋ ੳ) ਵਹਮਾਲ
ੲ) ਕਮਾਊ

ਅ) ਭੜ੍ਕਾਊ
ਸ) ਸ਼ਰਧਾਲ

1

1

6. ਮੁਹਾਵਰੇ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਬਹੁਵਵਕਲਪ੍ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ –( ਕੋਈ ਚਾਰ)
i) ‘ਕੰ ਨ ______ ਹੋਣਾ ‘ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਮੁਹਾਵਰਾ ਪ੍ਰਾ ਕਰੋ ੳ) ਬੈਠਣਾ
ੲ) ਟੁੱ ਟਣਾ

ਅ) ਖੜ੍ਹੇ
ਸ) ਵਸੱ ਧੇ

ii) ‘ਕੰ ਨ ਭਰਨੇ’ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ੳ) ਝਠ ਬੋਲਣਾ
ੲ) ਚੁਗਲੀ ਕਰਨਾ

1

1

ਅ) ਸੱ ਚ ਬੋਲਣਾ
ਸ) ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਾ

iii) ‘ਖਾਰ ਖਾਣੀ’ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਵਅਰਥ ਚੁਣੋ
ੳ) ਵਪ੍ਆਰ ਕਰਨ
ੲ) ਦੋਸਤੀ ਕਰਨੀ

1

ਅ) ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ
ਸ) ਖੁਸ਼ ਵਕਸਮਤ ਹੋਣਾ

iv) _______ ਵੇਚ ਕੇ ਸੋਣਾ’ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੰ ਪ੍ਰਾ ਕਰੋ
ੳ) ਹਾਥੀ

ਅ) ਵਹਰਨ

ੲ) ਘੋੜ੍ੇ

ਸ) ਗਊ

1

v) ‘ਗੁੱ ੀ ਚੜ੍ਹਨੀ’ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ?
ੳ) ਤਰੱ ਕੀ ਕਰਨੀ
ੲ) ਪ੍ਤੰ ਗ ਉ ਾਉਣਾ

1

ਅ) ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ
ਸ) ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ
ਪ੍ਾਠ-ਪ੍ੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਅਧਾਵਰਤ

7. ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਬਹੁਵਵਕਲਪ੍ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲਈ ਸਹੀ ਵਵਕਲਪ੍ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪ੍ਣੀ ਉੱਤਰ
ਪ੍ੁਸਤਕਾਂ ਵਵੱ ਚ ਵਲਖੋ –
i) ਰਜਨੀ ਨੇ ਸੱ ਪ੍ ਨੰ ਵਕੱ ਥੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ੳ) ਜੰ ਗਲ ਵਵਚ

ਅ) ਵਚੜ੍ੀਆ ਘਰ

ੲ) ਸਪ੍ੇਰੇ ਕੋਲ

ਸ) ਇਹਨਾਂ ਵਵੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ii) ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਖੇ ਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀੳ) ਲੁੱ ੋ

ਅ) ਕੈਰਮ ਬੋਰ

1

1

ੲ) ਫੁੱ ਟਬਾਲ

ਸ) ਸ਼ਤਰੰ ਜ

iii) ਅਰਚਨਾ ਚੋਪ੍ੜ੍ਾ ਦੇ ਪ੍ਤੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ?
ੳ) ਰਾਹੁਲ

ਅ)ਰੋਹਨ

ੲ) ਅਵਮਤ

ਸ) ਰੋਸ਼ਨ

iv) ਹਉਮੈ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ?
ੳ) ਛੋਟਾ

1

ਅ) ਭੈੜ੍ਾ

ੲ) ਦੀਰਘ

ਸ) ਚੰ ਗਾ

v) ਗਾ ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਕੰ ਨੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱ ਧੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ?
ੳ) ਇੱ ਕ

1

1

ਅ) ਦੋ

ੲ) ਪ੍ੰ ਜ

ਸ) ਅੱ ਠ

8. ਇਕਾਂਗੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਬਹੁਵਵਕਲਪ੍ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲਈ ਸਹੀ ਵਵਕਲਪ੍ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪ੍ਣੀ ਉੱਤਰ
ਪ੍ੁਸਵਤਕਾ ਵਵੱ ਚ ਵਲਖੋi) ਬੇਬੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਲੇ ਖਕ ਕੌ ਣ ਹੈ ?
ੳ) ਭਾਈ ਵੀਰ ਵਸੰ ਘ

ਅ) ਆਈ.ਸੀ.ਨੰਦਾ

ੲ) ਰਾਵਜੰ ਦਰ ਵਸੰ ਘ

ਸ) ਅੰ ਵਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ

1

ii) ਬੇਬੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਵਕੱ ਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ ?
ੳ) ਮੰ ਦਰ

ਅ) ਗੁਰਦੁਆਰੇ

ੲ) ਮਸਜਦ

ਸ) ਤੀਰਥ

iii) ਵਮਲਖਾ ਵਸੰ ਘ ਦਾ ਪ੍ਾਲਣ ਪ੍ੋਸ਼ਣ ਵਕਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ?
ੳ) ਵੱ ੀ ਭੈਣ ਨੇ

ਅ) ਭਰਾ ਨੇ

ੲ) ਦੋਸਤ ਨੇ

ਸ) ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ

iv) ਾ.ਕਲਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਵਕੱ ਥੇ ਹੋਇਆ ?
ੳ) ਕੇਰਲ
ੲ) ਮੁੰ ਬਈ

ਅ) ਤਾਵਮਲਨਾ
ਸ) ਵਦੱ ਲੀ

1

1

1

v) ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ?
ੳ) 1540 ਈ. ਵਵੱ ਚ

ਅ) 1535 ਈ. ਵਵੱ ਚ

ੲ) 1536 ਈ. ਵਵੱ ਚ

ਸ) 1530 ਈ. ਵਵੱ ਚ

1

9. ਹੇਠ ਵਲਖੀਆਂ ਕਾਵਵ-ਟੁਕੜ੍ੀਆਂ ਨੰ ਪ੍ੜ੍ਹ ਕੇ ਵਕਸੇ ਇਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱ ਤੇ ਗਏ ਬਹੁਵਵਕਲਪ੍ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਲਖੋ ਖੁਰਲੀ ਤੋਂ ਵਵਹੜ੍ਕੇ ਬਲਦ ਵਕੱ ਥੇ ਤੁਰ ਗਏ ,
ਵਕੱ ਥੇ ਗਏ ਵਕੱ ਲੀਆਂ ਤੋਂ ਘੁੰ ਗਰ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ?
ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਅੱ ਸੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਹੀਓਂ ,
ਇੰ ਗਵਲਸ਼ ‘ਚ ਦੱ ਸੋ ਸਾਨੰ ਸਾ ੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ।
i)ਖੁਰਲੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ?

1

ੳ) ਧਰਤੀ ਵਵੱ ਚ ਗੱ ਵ ਆ ਲੱਕੜ੍

ਅ) ਘੋਟਣਾ

ੲ) ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ

ਸ) ੰ ਗਰਾਂ ਨੰ ਬੰ ਨਹਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ੱ ਠੇ ਪ੍ਾਣ ਦੀ ਥਾਂ

ii) ਵਕੱ ਲੀ ਤੋਂ ਕੀ ਗਵਾਚ ਵਗਆ ਹੈ ?
ੳ) ਘੁੰ ਗਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ

ਅ) ਬਲਦ

ੲ) ਪ੍ੱ ਠੇ

ਸ) ਸੁਆਣੀਆਂ

iii) ਖੁਰਲੀ ਉੱਪ੍ਰ ਵਕਸ ਦੀ ਘਾਟ ਮਵਹਸਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ?
ੳ) ਉੱਖਲੀ ਦੀ

1

1

ਅ) ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ

ੲ) ਵਵਛਆਂ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਸ) ਘੁੰ ਗਰ
iv) ਹੁਣ ਸਾਨੰ ਵਕਹੜ੍ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ?
ੳ) ਵਹੰ ਦੀ
ੲ) ਉਰਦ

ਅ) ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ
ਸ) ਪ੍ੰ ਜਾਬੀ
ਜਾਂ

ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਵਵੱ ਚੋ ਹੁਣ ਵਮਲ ਸ਼ਕਤੀ,
ਦੇਊ ਹੌਸਲਾ ਨਵਾਂ ਵਕਰਪ੍ਾਨ ਮੇਰੀ ।
ਲੇ ਖੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸੱ ਭੇ ਮੈਂ ਲਾ ਦੇਣੇ,

1

ਸਾਰਾ ਘਰ,ਪ੍ਵਰਵਾਰ ਤੇ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ।
i) ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕਾਵਵ ਸਤਰਾਂ ਵਕਸ ਦੀਆਂ ਵਲਖੀਆਂ ਹਨ ?
ੳ) ਭਾਈ ਵੀਰ ਵਸੰ ਘ

1

ਅ) ਸੁਰਜੀਤ ਪ੍ਾਤਰ

ੲ) ਪ੍ਵਨ ਹਰਚੰ ਦਪ੍ੁਰੀ ਸ) ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੀਰ
ii) ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਵਵੱ ਚੋਂ ਸਾਨੰ ਕੀ ਵਮਲੇ ਗਾ ?
ੳ) ਸ਼ਕਤੀ

ਅ) ਹੰ ਕਾਰ

ੲ) ਵਪ੍ਆਰ

ਸ) ਧਰਮ

1

iii) ਸਾਨੰ ਹੌਂਸਲਾ ਵਕਸ ਤੋਂ ਵਮਲੇ ਗਾ ?
ੳ) ਖੰ ੇ ਤੋਂ
ੲ) ਤੀਰ ਤੋਂ

1

ਅ) ਭਾਲੇ ਤੋਂ
ਸ) ਵਕਰਪ੍ਾਨ ਤੋਂ

iv) ਘਰ , ਪ੍ਵਰਵਾਰ ਅਤੇ ਜਾਨ ਵਕਸ ਦੇ ਲੇ ਖੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱ ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?
ੳ) ਕਰਮ ਦੇ

ਅ) ਧਰਮ ਦੇ

ੲ) ਵਗਆਨ ਦੇ

ਸ) ਭਗਤੀ ਦੇ
ਭਾਗ- ਅ
ਵਰਨਣਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
26

ਪ੍ਾਠ ਪ੍ੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਅਧਾਵਰਤ

10. ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਵੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸੱ ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ 20-25 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਵੱ ਚ ਵਲਖੋ 2×7=14
ੳ) ਗੁਰਮੁਵਖ ਅਤੇ ਮਨਮੁਵਖ ਵਕੰ ਨਹਾਂ ਨੰ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?
ਅ) ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ੀਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ?
ੲ)

ਾ.ਕਲਾਮ ਦੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਵਚਾਰ ਸਨ ?

ਸ) 1960 ਵਵੱ ਚ ਵਮਲਖਾ ਵਸੰ ਘ ਵੱ ਲੋਂ ਬਣਾਏ ਵਰਕਾਰ

ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ?

ਹ) ਲੋ ਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਕਹੜ੍ੇ-ਵਕਹੜ੍ੇ ਰਪ੍ ਹਨ ?
ਕ) ਵਨਮਰਤਾ ਅਤੇ ਹਲੀਮੀ ਦਾ ਵਕਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ?

1

ਖ) ਮਨੁੱਖ ਅੰ ਦਰਲੀ ਊਰਜਾ ਉਸ ਲਈ ਵਕਵੇਂ ਵਰਦਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਪ੍ ਬਣਦੀ ਹੈ ?
ਗ) ਹੰ ਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਵਕਵੇਂ ਬੱ ਵਚਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਘ) ਖਾਲਸਾ ਪ੍ੰ ਥ ਦੀ ਵਸਰਜਣਾ ਕਦੋਂ ਤੇ ਵਕਉਂ ਹੋਈ ?
ਙ)

ਾ. ਕਲਾਮ ਨੰ ਵਕਹੜ੍ੇ ਵੱ ੇ ਸਨਮਾਨ ਹਾਵਸਲ ਹੋਏ ?

11. ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਵੱ ਚੋਂ ਵਕਸੇ ਇੱ ਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ 40-50 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਵੱ ਚ ਵਲਖੋ -

3

ਾ. ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਸਨ । ਸੰ ਖੇਪ੍ ਵਵਚ ਵਲਖੋ ।
ਜਾਂ
ਤਾਲਮੇਲ ਬੁੱ ਧੀ ਬਾਰੇ ਸੰ ਖੇਪ੍ ਵਰਨਣ ਕਰੋ ?
12. ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਵੱ ਚੋ ਵਕਸੇ ਇੱ ਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ 40-50 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਵੱ ਚ ਵਲਖੋ-

3

ਲੋ ਕ-ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਸਵਭਆਚਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ?
ਜਾਂ
ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਾਓ ?
13. ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਵੱ ਚੋਂ ਵਕਸੇ ਇੱ ਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ 40-50 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਵੱ ਚ ਵਲਖੋ -

3

ਬੇਬੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ?
ਜਾਂ
ਸਕਲ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਵਵੱ ਚ ਵਕਸ ਨੰ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਤੇ ਵਕਉਂ ?
14. ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਵੱ ਚੋ ਵਕਸੇ ਇੱ ਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ 40-50 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਵੱ ਚ ਵਲਖੋ ‘ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਾਵਸਓਂ ਲੁਵਟਆ ਵਗਆ । ਓਏ , ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ‘ ਇਹ ਕੌ ਣ ਤੇ ਵਕਉਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ? ਬੇਬੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ
ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਵਲਖੋ ।
ਜਾਂ
ਸਾਨੰ ਈਅਰ ਫੋਨ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਕੀ ਵਸੱ ਵਖਆ ਵਮਲਦੀ ਹੈ ?
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਲਖਣ ਕੌ ਸ਼ਲ
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15. ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਵਤੰ ਨ ਵਵਵਸ਼ਆਂ ਵਵੱ ਚੋਂ ਵਕਸੇ ਇੱ ਕ ਵਵਸ਼ੇ ਤੇ 100 ਤੋਂ 150 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਲੇ ਖ ਵਦੱ ਤੇ ਗਏ ਨੁਕਤੇ ਦੇ
ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਲਖੋ -
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ੳ) ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ
ਨੁਕਤੇ – * ਭਵਮਕਾ * ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਦਉਪ੍ਯੋਗ * ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਾਬੰ ਦ ਹੋਣਾ * ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ *
ਵਸੱ ਟਾ
ਅ) ਭਰਣ- ਹੱ ਵਤਆ
ਨੁਕਤੇ - * ਭਵਮਕਾ * ਭਰਣ ਹੱ ਵਤਆ ਤੋਂ ਭਾਵ * ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦੇਣ * ਭਰਣ ਹੱ ਵਤਆ ਨੰ ਵਕਵੇਂ
ਰੋਵਕਆ ਜਾਵੇ * ਵਸੱ ਟਾ
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ੲ) ਵੈਸ਼ਵਵਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕੋਵਵ

ਨੁਕਤੇ - * ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ * ਕੋਵਵ

ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ * ਕੋਵਵ

ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ * ਕੋਵਵ

ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਤੇ

ਇਲਾਜ * ਵਸੱ ਟਾ
16. ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਵਵਵਸ਼ਆਂ ਵਵੱ ਚੋਂ ਵਕਸੇ ਇੱ ਕ ਵਵਸ਼ੇ ਤੇ ਵਦੱ ਤੇ ਗਏ ਨੁਕਵਤਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ੱ ਤਰ ਵਲਖੋ-
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ਆਪ੍ਣੇ ਸਕਲ ਦੇ ਵਪ੍ਰੰ ਸੀਪ੍ਲ ਨੰ ਇੱ ਕ ਵਬਨੈ ਪ੍ੱ ਤਰ ਵਲਖੋ ਵਜਸ ਵਵੱ ਚ ਸਕਲ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਵਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ੰ ਜਾਬੀ
ਅਖਬਾਰਾਂ ਮੰ ਗਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰੋ ।
ਨੁਕਤੇ - * ਪ੍ਤਾ ਤੇ ਵਮਤੀ * ਸੰ ਬੋਧਨੀ ਭਾਗ * ਵਵਸ਼ਾ ਵਸਤ * ਅੰ ਤਲਾ ਭਾਗ
ਜਾਂ
ਤੁਹਾ ੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰ ਜਨਮ ਵਦਨ ਤੇ ਤੋਹਫ਼ਾ ਭੇਵਜਆ ਹੈ । ਪ੍ੱ ਤਰ ਵਲਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰੋ ।
ਨੁਕਤੇ - * ਪ੍ਤਾ ਤੇ ਵਮਤੀ * ਸੰ ਬੋਧਨੀ ਭਾਗ * ਵਵਸ਼ਾ ਵਸਤ

* ਅੰ ਤਲਾ ਭਾਗ

17. ਤੁਸੀਂ ਲੇ ੀਜ਼ ਸਟਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਹੈ । ਉਸ ਦਾ ਇਸ਼ਵਤਹਾਰ ਵਤਆਰ ਕਰੋ ।
ਜਾਂ
ਆਪ੍ਣਾ ਘਰ ਵਕਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸਵਤਹਾਰ ਵਤਆਰ ਕਰੋ ।
ਜਾਂ
ਹੇਠਾਂ ਵਦੱ ਤੀ ਤਸਵੀਰ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਲਗ-ਭਗ 50 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਵੱ ਚ ਆਪ੍ਣੇ ਵਵਚਾਰ ਵਲਖੋ –
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ਨੋਟ – ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੈ –
•

ਇੰ ਟਰਨੈਟ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ ? 50 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਵੱ ਚ ਵਲਖੋ ।

