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1. ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕ ੇਪੁੁੱ ਛ ੇਗਏ ਬਹੁਵਿਕਲਪੀ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦ ੇਉੱਤਰ ਵਲਖੋ|               5x2=10  

 ਕੋਨਾਰਕ ਦਾ ਸੂਰਜ ਮੰਦਰ ਬਹੁਤ ਪਰਵਸੁੱ ਧ ਹੈ|ਇਹ ਮੰਦਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਥ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੁੱਚ ਬਵਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਵਜਸ ਵਿੁੱਚ ਬਾਰਾਂ ਜੋੜ੍ੇ ਪਹੀਏ ਅਤੇ ਸੁੱ ਤ ਘੋੜ੍ੇ ਲੁੱ ਗੇ ਹੋਏ ਹਨ|ਇਹ ਸੁੱ ਤ ਘੋੜ੍ੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸੁੱ ਤ ਰੰਗਾਂ 
ਦੇ ਪਰਤੀਕ ਹਨ|ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੇਿਤਾ ਸਿੇਰੇ ਨੀਲੇ ਸਮੰੁਦਰ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਵਹਲੀਆਂ ਵਕਰਨਾਂ ਇਸ 
ਮੰਦਰ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ|ਵਕਰਨਾਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁੁੱ ਖ ਦਿਾਰ ਤੋਂ ਅੁੱਗੇ ਪੁੁੱ ਜਦੀਆਂ ਹਨ|ਇਹ ਮੰਦਰ ਤੇਰਹਿੀਂ ਸਦੀ ਦੀ 
ਿਾਸਤੂ ਕਲਾ ਦਾ ਿੀ ਸੰੁਦਰ ਨਮੂਨਾ ਹੈ| 

ਓ) ਵਕਸ ਥਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਮੰਦਰ ਪਰਵਸੁੱ ਧ ਹੈ? 

i. ਵਦੁੱਲੀ  
ii. ਜੈਪੁਰ   
iii. ਕੋਨਾਰਕ  
iv. ਕਾਂਚੀਪੁਰਮ  

    ਅ)  ਸੂਰਜ ਮੰਦਰ ਵਕਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੁੱਚ ਬਵਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? 

i. ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਥ  
ii. ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੁਫ਼ਾ 

iii. ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰੋਿਰ   
iv. ਇਹਨਾਂ ਵਿੁੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 

  ੲ) ਸੁੱਤ ਘੋੜ੍ੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਕੰਨੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਪਰਤੀਕ ਹਨ? 

i.  ਇੁੱਕ  
ii.  ਵਤੰਨ  



iii.  ਪੰਜ  
iv. ਸੁੱਤ   

ਸ) ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਵਕਰਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਕੁੱ ਥੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ? 

i. ਰੁੁੱ ਖਾਂ ਉੱਤੇ  
ii. ਸੂਰਜ ਮੰਦਰ ਉੱਤੇ  

iii. ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ  
iv. ਪੰਛੀਆਂ ਉੱਤੇ   

ਹ) ਸੂਰਜ ਮੰਦਰ ਵਕਸ ਸਦੀ ਦੀ ਿਾਸਤਤੂ ਕਲਾ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ? 
i. ਪਵਹਲੀ ਸਦੀ  
ii. ਪੰਜਿੀਂ ਸਦੀ  
iii. ਦਸਿੀਂ ਸਦੀ  
iv. ਤੇਰਹਿੀਂ ਸਦੀ   

2. ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਅਧਾਰਤ ਬਹੁਵਿਕਲਪੀ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਦੁੱਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਲਖੋ|                                                                 

5x1=5 

ਓ) ਪੋਂਗਲ ਵਤਉਹਾਰ ਮੁੁੱ ਖ ਰੂਪ ਵਿੁੱਚ ਵਕੁੱ ਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

i. ਤਵਮਲਨਾਡੂ  
ii. ਹਵਰਆਿਾ  

iii. ਉੱਤਰ ਪਰਦੇਸ਼  
iv. ਵਹਮਾਚਲ ਪਰਦੇਸ਼  

ਅ) ਪੋਂਗਲ, ਮਾਘੀ, ਮਕਰ-ਸੰਕਰਾਂਤੀ ਵਤਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਕਸ ਨਾਲ ਹੈ? 

i. ਸੂਰਜ  
ii. ਪਾਿੀ  

iii. ਚੰਦ  
iv. ਧਰਤੀ   

ੲ) ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਨੇ ਗੁੁੱ ਸੇ ਨਾਲ ਵਕਸਾਨ ਨੰੂ ਕੜ੍ਕ ਕੇ ਕੀ ਵਕਹਾ? 

i. ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ| 

ii. ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਵਗਆ ਹੈ| 

iii. ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓ| 



iv. ਤੁਸੀਂ ਆਪਿਾ ਕੰਮ ਛੁੱਡ ਵਦਓ| 

ਸ) ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਨੰੂ ਕੀ ਵਹਦਾਇਤ ਵਦੁੱਤੀ? 

i. ਅਨਾਜ ਿਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ| 

ii. ਵਿਆਜ ਦੇਿ ਦੀ| 

iii. ਪੈਸੇ ਦੇਿ ਦੀ  
iv. ਭਵਿੁੱ ਖ ਵਿੁੱਚ ਅਵਜਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ| 

ਹ) ਨਿੇਂ ਚੌਲ, ਦੁੁੱ ਧ ਅਤੇ ਗੁੜ੍ ਪਾ ਕੇ ਬਿਾਈ ਗਈ ਖੀਰ ਨੰੂ ਕੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

i. ਵਖਚੜ੍ੀ  
ii. ਪੋਂਗਲ  

iii. ਚੌਲ ਦੀ ਢੇਰੀ  
iv. ਇਹਨਾਂ ਵਿੁੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ  

3. ਕੋਈ ਪੰਜ ਬਹਤੁੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੁੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਲਖੋ|                           5x1=5 

i. ਇਵਤਹਾਸ ਵਲਖਿ ਿਾਲਾ – 
ii. ਜੋ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰੇ  – 
iii. ਕਦੇ ਿੀ ਨਾ ਥੁੱ ਕਿ ਿਾਲਾ – 

iv. ਚੰਗੇ ਆਚਰਿ ਿਾਲਾ – 

v. ਆਪਿੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ  – 

vi. ਵਜਸਨੰੂ ਵਜੁੱ ਵਤਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ – 

4. ਹੇਠ ਵਦੁੱਤ ੇਕਈੋ ਪੰਜ ਨਾਂਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਉੱਤ ੇਗੋਲਾ ਲਗਾਓ|                        5x1=5 

ਰਮੇਸ਼, ਫਰਾਂਸ, ਕਾਪੀ, ਤੁਸੀਂ, ਸਾਰੇ, ਵਤੰਨ, ਫੁੁੱ ਲ, ਖੁੱ ਟਾ, ਕਈ, ਰਾਜਸਥਾਨ   

5. ਹੇਠ ਵਦੁੱਤ ੇਕਈੋ ਪੰਜ ਵਕਵਰਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਕਸਮ ਵਲਖੋ|                5x1=5 

i. ਤੇਜ਼   - 

ii. ਵਬਲਕੁਲ  – 

iii. ਪੂਰਾ   – 

iv.  ਿਾਰ-ਿਾਰ  - 



v. ਥੋੜ੍ਾ  – 

vi.  ਹੇਠਾਂ  – 

6. ਕੋਈ ਪੰਜ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਲਖੋ|                                                            5x1=5 

i. ਵਕਸਾਨ ਰਾਮਦੇਿ ਨੰੂ ਕੀ ਵਚੰਤਾ ਹੋਈ? 

ii. ਅਲੋਕ ਵਕਸੇ ਿੀ ਥਾਂ ਵਖੁੱਲਰੇ ਕੂੜ੍ੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? 

iii. ‘ਭਾਖੜੇ੍’ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਿ ਹੈ? 

iv. ਅਰੂਵਨਮਾ ਵਸਨਹਾ ਵਕਥੋਂ ਦੀ ਰਵਹਿ ਿਾਲੀ ਹੈ? 

v. ਨੇਿੈਧ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਿ ਹੈ? 

vi. ‘ਵਹੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ’ ਵਕਸ ਨੰੂ ਵਕਹਾ ਵਗਆ ਹੈ? 

vii. ਦਸ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਜੀਬ ਨੋਟ ਕਹਾਿੀ ਤੋਂ ਕੀ ਵਸੁੱ ਵਖਆ ਵਮਲਦੀ ਹੈ? 

7. ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਸਹੀ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਵਿੁੱਚ ਭਰੋ| (ਕਈੋ ਪੰਜ)                  5x1=5 

ਮਾਘੀ, 21110, ਟੁੱਲੀਆਂ, ਐਿਰਸਟ,  ਫ਼ੌਜ, ਪਸ਼ੂਆਂ  
i. ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੁੱਚ-----ਬੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ| 

ii. ਅਰੂਵਨਮਾ ਦੇ ਵਪਤਾ ਜੀ------ਵਿੁੱਚ ਸਨ|  
iii. ਪੋਂਗਲ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਮਨੁੁੱ ਖ ਖੇਤੀ ਵਿੁੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਿਾਲੇ -------ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ| 

iv. -------------ਫੁੁੱ ਟ ਉੱਚੀ ਲੁੱ ਦਾਖ ਦੀ ਚਾਂਗਸਰ ਕਾਂਗੜ੍ੀ ਦੀ ਚੋਟੀ ‘ਤੇ ਵਜੁੱ ਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ| 

v. ਮਾਘ ਦਾ ਪਵਹਲਾ ਵਦਨ-----ਹੰੁਦਾ ਹੈ| 

vi. ਅਰੂਵਨਮਾ ਵਸਨਹਾ ਆਪਿੇ ਜਨੰੂਨ ਨੰੂ--------ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ| 

8. ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਿਾਕਾਂ ਵਿੁੱਚੋਂ ਸਹੀ ਿਾਕ ਅੁੱ ਗੇ (√) ਤ ੇਗਲਤ ਿਾਕ ਅੁੱ ਗੇ (x) ਦਾ ਵਨਸ਼ਾਨ 
ਲਗਾਓ| (ਕੋਈ ਪੰਜ)                                                                              5x1=5 

i. ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਹੰਕਾਰੀ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਸੀ| (  ) 

ii. ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੁੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਤਉਹਾਰ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| (  ) 

iii. ਬੁੱਚੇ ਕੁਝ ਨਿਾਂ ਤੇ ਿਧੀਆ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਤੁਰ ਪਏ| ( ) 

iv. ਫਰਾਂਸ ਵਿੁੱਚ ਬਹੁਤ ਗੰਦਗੀ ਦੇਖਿ ਨੰੂ ਵਮਲਦੀ ਹੈ| (  ) 

v. ਜਗੀਰਦਾਰ ਨੰੂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਵਮਵਲਆ| (  ) 

vi. ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤ ਸੋਨੇ ਰੰਗੇ ਹਨ| ( )  

9. ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਕੋਈ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਿਾਕਾਂ ਵਿੁੱਚ ਿਰਤ|ੋ                           5x1=5 

ਕੂੜ੍ਾ-ਕਰਕਟ, ਜ਼ਮੀਨ, ਹਾਲ-ਦੁਹਾਈ, ਹੌਂਸਲਾ, ਇਵਤਹਾਵਸਕ, ਵਜੁੱ ਤ    



10.  ਲੇਖ                                                                                                                               5 

15 ਅਗਸਤ  
        ਜਾਂ  
26 ਜਨਿਰੀ  

11. ਆਪਿ ੇਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਛੁੱਡਿ ਦਾ ਸਰਟੀਵਫਕਟੇ ਲੈਿ ਲਈ ਵਬਨੈ-ਪੁੱਤਰ ਵਲਖੋ|       5 

 
  


