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1. ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪੈਰੇ ਨ ੂੰ  ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਲਿਕਿਪੀ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲਦਓ|                             2x5=10 

ਐਤਿਾਰ ਦਾ ਲਦਨ ਸੀ| ਮੌਸਮ ਬੜ੍ਾ ਸੁਹਾਿਣਾ ਸੀ|ਠੂੰ ਢੀ-ਠੂੰ ਢੀ ਹਿਾ ਚੱਿ ਰਹੀ ਸੀ|ਸਕ ਿ ਦੀ ਛੱੁਟੀ ਸੀ| 
ਮੋਹਨ ਨੇ ਸਿੇਰੇ-ਸਿੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮ ੂੰ ਹ-ਹੱਥ ਧੋਤੇ, ਉਹ ਪਾਰਕ ਲਿੱਚ ਚਿਾ ਲਿਆ|ਪਾਰਕ ਲਿੱਚ ਚਾਰੇ-ਪਾਸੇ 
ਹਲਰਆਿੀ ਸੀ| 

ਓ)  ਲਕਹੜ੍ਾ ਲਦਨ ਸੀ? 

i. ਮੂੰਿਿਿਾਰ                                       
ii. ਿੀਰਿਾਰ  

iii. ਐਤਿਾਰ 

iv. ਸ਼ਨੀਿਾਰ  

ਅ) ਲਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਹਿਾ ਚੱਿ ਰਹੀ ਸੀ? 

i. ਿਰਮ  
ii. ਠੂੰ ਢੀ  

iii. ਪਰਦ ਲਸ਼ਤ             
iv. ਤੇਜ਼  

 ੲ) ਛੁੱ ਟੀ ਲਕੱਥੇ ਸੀ? 

i. ਦਫ਼ਤਰ 

ii. ਸਕ ਿ 

iii.  ਮੂੰ ਡੀ   
iv. ਇਹਨਾਂ ਲਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ  



ਸ) ਮੋਹਨ ਨੇ ਸਿੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? 

i. ਨਹਾਇਆ 

ii. ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ  
iii. ਪਲੜ੍ਹਆ  
iv. ਮ ੂੰ ਹ-ਹੱਥ ਧੋਤੇ  

ਹ) ਪਾਰਕ ਲਿੱਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਸੀ? 

i. ਹਲਰਆਿੀ 
ii. ਿੂੰਦਿੀ  

iii. ਸਫ਼ਾਈ          
iv. ਲਚੱਕੜ੍   

2. ਪਾਠ ਅਧਾਰਤ ਬਹੁਲਿਕਿਪੀ ਪਰਸ਼ਨ ( ਕਈੋ ਪੂੰਜ)                                              1x5=5 

ਓ ) ਿੇਲਖਕਾ ਲਕਹੜ੍ੀਆਂ ਛੱੁਟੀਆਂ ਲਿੱਚ ਓੜ੍ੀਸ਼ਾ (ਪੁਰੀ) ਘੁੂੰ ਮਣ ਿਈ? 

i. ਿੱਡੇ ਲਦਨਾਂ ਦੀਆਂ  
ii. ਿਰਮੀ ਦੀਆਂ  

iii. ਦਸਲਹਰੇ ਦੀਆਂ  
iv. ਦੀਿਾਿੀ ਦੀਆਂ  

ਅ) ਿੇਲਖਕਾ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਲਕਸ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ? 

i. ਹਿਾਈ ਜਹਾਜ਼ 

ii. ਬਸ  
iii. ਸਮੁੂੰ ਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ 

iv. ਰੇਿਿੱਡੀ  

ੲ) ਪੁਰੀ ਪਹੁੂੰ ਚ ਕੇ ਿੇਲਖਕਾ ਨੇ ਪਲਹਿੀ ਿਾਰੀ ਕੀ ਿੇਲਖਆ? 

i. ਨਲਹਰ 

ii. ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

iii. ਝੀਲ਼ 

iv. ਦਲਰਆ  

ਸ) ਮਾਸਟਰ ਿਰਮਾ ਨ ੂੰ  ਸੇਿਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਲਕੂੰ ਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? 



i. ਇੱਕ ਿਰਹਾ 
ii. ਛੇ ਮਹੀਨੇ 

iii. ਲਤੂੰ ਨ ਮਹੀਨੇ 

iv. ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ 

ਹ) ਨਿੇਂ ਮਕਾਨ ਲਿੱਚ ਅਸਿੀ ਭ ਤ ਕੌਣ ਸਨ? 

i. ਨੇਿਿੇ 

ii. ਚ ਹੇ 

iii. ਕੋੜ੍ਹਲਕਰਿੀਆਂ 

iv. ਲਬੱਿੀਆਂ  
3. ਕੋਈ ਪੂੰਜ ਲਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੋ|                                                                          1x5=5 

 ਲਦਨ, ਖੁਸ਼ੀ, ਲਨਰਾਸ਼ਾ, ਸਾਫ਼, ਪਸੂੰਦ, ਠੂੰ ਢੀ  

4. ਕੋਈ ਪੂੰਜ ਸ਼ਬਦ ਿੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਲਿੱਚ ਲਿਖੋ|                                                     1x5=5 

    च िंता, नियम, भक्त, तस्वीर, लहर, पववत्र  

5. ਹੇਠ ਲਦੱਤ ੇਸ਼ਬਦਾਂ ਲਿੱਚੋਂ ਕਈੋ ਪੂੰਜ ਨਾਂਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਉੱਤ ੇਿੋਿਾ ਿਿਾਓ|                    1x5=5 

ਕੁਰਸੀ, ਲਦੱਿੀ, ਮੈਂ, ਲਕਤਾਬ, ਭਿਤ ਲਸੂੰਘ, ਤੁਸੀਂ, ਕਨੇਡਾ  

6. ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੋਈ ਪੂੰਜ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲਦਓ|                                                      1x5=5 

i. ਮਾਂ ਕਦੋਂ ਸਰਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? 

ii. ਦ ਜਾ ਸ਼ਰਧਾਿ  ਕੀ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? 

iii. ਆਿੋਕ ਦੇ ਘਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਿੁਆਚਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? 

iv. ਪੁਰੀ ਦੇ ਿੋਕਾਂ ਦਾ ਰਲਹਣ-ਸਲਹਣ ਲਕਹੋ ਲਜਹਾ ਹੈ? 

v. ਚੂੰਿਾ ਮਕਾਨ ਲਮਿਣ ਦੀ ਖਬਰ ‘ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਿਰਮਾ ਦੇ ਮਨ ਲਿੱਚ ਤੌਖਿਾ ਲਕਉਂ ਸੀ? 

vi. ਸਾਨ ੂੰ  ਸਾਹ ਿੈਣ ਿਈ ਰੱੁਖ ਕੀ ਲਦੂੰ ਦੇ ਹਨ? 

vii. ਲਕਹੜ੍ੇ ਪੂੰ ਛੀ ਲਨਮੋਿੀਆ ਖਾਣਾ ਪਸੂੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ? 

7. ਹੇਠ ਲਦੱਤ ੇਸ਼ਬਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਹੀ ਖਾਿੀ ਸਥਾਨ ਲਿੱਚ ਭਰੋ| (ਕੋਈ ਪੂੰਜ)                                          
1x5=5 

     ਫਿ, ਕਿਮਦਾਨ, ਲਕੱਕਰ, ਕੂੰ ਮ, ਲਸੱਲਖਆ, ਬਸਤੇ  

i. ਕੂੰਮ ਲਬਨਾਂ ਬੂੰਦਾ ਲਕਸ ਕੂੰਮ --------| 
ii. ਸਾਧ  ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਿ ਆਂ ਨ ੂੰ  ---------ਦੇ ਕੇ ਤੋਰ ਲਦੱਤਾ| 



iii. ਉਹ ਕਾਹਿੀ ਨਾਿ -----ਡੈਸਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੱੁਟ ਕੇ ਸਿੇਰ ਸਭਾ ਲਿੱਚ ਪਹੁੂੰ ਚਦੇ| 
iv. ਮੈਂ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡੱਬ ੇਨ ੂੰ  ਕੱਟ ਕੇ, ਸਿਾਰ ਕੇ ----------ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ| 
v. ਰੱੁਖ ਸਾਨ ੂੰ  ਲਮੱਠੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ -----ਅਤੇ ਸੁਹਣੇ ਸੁੂੰ ਦਰ ਫੁੱ ਿ ਲਦੂੰ ਦੇ ਹਨ| 
vi. ---------ਲਿੱਚ ਕਈ ਦਿਾ-ਦਾਰ  ਦੇ ਿੁਣ ਿੀ ਹਨ| 

8. ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਿਾਕਾਂ ਲਿੱਚ ਸਹੀ ਿਾਕ ਅੱਿੇ (√)ਤੇ ਿਿਤ ਿਾਕ ਅੱਿੇ (x) ਦਾ ਲਚਨਹ  ਿਿਾਓ| 
1x5=5                                                                                                        

i. ਆਿੋਕ ਛੇਤੀ ਲਤਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ| (  ) 
ii. ਬੇਬੀ ਨੇ ਇਕਬਾਿ ਦੀ ਸਾਈਕਿ ਦੀ ਚਾਬੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਲਟਕਾਣਾ ਦੱਲਸਆ| (  ) 
iii. ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ| (  ) 
iv. ਜਿਨਨਾਥ ਮੂੰਦਰ ਤੇਰਹਿੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਬਲਣਆ ਮੂੰ ਦਰ ਹੈ| (  ) 
v. ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰਲਹੂੰ ਲਦਆਂ ਮਾਸਟਰ ਿਰਮਾ ਨੇ ਕਈ ਿਾਰ ਮਕਾਨ ਖਰੀਲਦਆ| (  ) 
vi. ਿੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਾਸਟਰ ਿਰਮਾ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਸੀ| (  )  

9. ਹੇਠ ਲਦੱਤ ੇਕਈੋ ਪੂੰਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਾਕਾਂ ਲਿੱਚ ਿਰਤ|ੋ                                           1x5=5 

ਔਿਾਦ, ਿੋਰੀ, ਬ ੂੰ ਦ, ਖੂੰ ਡ, ਇਲਤਹਾਲਸਕ, ਉਤਸ਼ਾਹ  

10. ਿੇਖ                                                                                                                5 

     ਮੇਰਾ ਸਕ ਿ  

11. ਆਪਣੇ ਸਕ ਿ ਮੁਖੀ ਨ ੂੰ  ਪੂੰ ਜਾਬੀ ਲਿਸ਼ਾ ਿੈਣ ਿਈ ਲਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਲਿਖੋ|                   5 

 

 


