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 ਆਮ ਨਿਰਦਸ਼ੇ- 
•  ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿ| 
• ਪ੍ਰਸ਼ਿਾਂ ਨ ਿੱਚ ਨਦਿੱਤੀ ਚੋਣ ਿ ੰ  ਨਿਆਿ ਿਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਰਦਸ਼ੇਾਂ ਅਿੁਸਾਰ ਹਿੱਲ ਕੀਤਾ 

ਜਾ ੇ| 
• ਪ੍ਰਸ਼ਿ ਿੰਬਰ ਅਤ ੇਉਪ੍-ਭਾਗ ਿੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਿ-ਪ੍ਿੱਤਰ ਅਿੁਸਾਰ ਨਲਨਖਆ ਜਾ ੇ| 
• ਉੱਤਰਾਂ ਿ ੰ  ਨਿਆਿ ਿਾਲ ਉੱਤਰ ਸ਼ੀਟ ਉੱਤ ੇਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ |ੇ 

 

 

ਭਾਗ- ਓ (ਪ੍ੜ੍ਹਿ ਕੌਸ਼ਲ) 

1)ਹੇਠ ਨਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਣਨ ਿੱ ਠੇ ਪੈ੍ਰੇ ਿ ੰ  ਨਿਆਿ ਿਾਲ ਪ੍ੜ੍ਹ ਕ ੇਪੁ੍ਿੱ ਛ ੇਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਿਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਨਦਉ|                    
(2+2+2+1=7) 

ਜੀ ਿ ਨ ਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਿਨਸਕ ਸੁਿੱ ਖ-ਦੁਿੱ ਖ ਆਉਂਦੇ ਰਨਹੰਦੇ ਹਿ|ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਿ ਿ ੰ  ਸੁਖੀ ਤੇ ਤਿ ਿ ੰ  ਚੁਸਤ 
ਰਿੱ ਖਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਸਰਤ ਸਾ ੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ|ਖੇ ਾਂ  ੀ ਕਸਰਤ ਦਾ ਹੀ ਇਿੱਕ 
ਰ ਪ੍ ਹੈ|ਖੇ ਾਂ ਨ ਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਿਾਲ ਸਾ ੀਆਂ ਮਾਸਪੇ੍ਸ਼ੀਆਂ ਮਜਬ ਤ ਬਣਦੀਆਂ ਹਿ,ਖ ਿ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੰੁਦਾ 
ਹੈ,ਫੇਫਨੜ੍ਆਂ ਿ ੰ  ਤਾਜ਼ੀ ਹ ਾ ਨਮਲਦੀ ਹੈ,ਪ੍ਾਚਿ-ਸ਼ਕਤੀ  ਿੱ ਿਦੀ ਹੈ,ਤਿਾ  ਦ ਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ|ਪ੍ਰਾਚੀਿ ਨਰਸ਼ੀਆਂ-ਮੁਿੀਆਂ 
ਿੇ  ੀ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਯੋਗ-ਆਸਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਦਿੱ ਤਾ ਹੈ|ਰੋਜ਼ਾਿਾ ਕਸਰਤ ਕਰਿ  ਾਲੇ ਮਿੁਿੱ ਖ ਦੇ ਿੇੜ੍ੇ ਰੋਗ ਅਤੇ 
ਬੁਢਾਪ੍ਾ ਜਲਦੀ ਿਹੀਂ ਆਉਂਦੇ|ਕਸਰਤ ਿਾ ਕਰਿ  ਾਲਾ ਮਿੁਿੱ ਖ ਜਲਦੀ ਰੋਗੀ,ਬੇ ੋਲ ਸਰੀਰ  ਾਲਾ,ਖਰਾਬ 
ਪ੍ਾਚਿ-ਸ਼ਕਤੀ,ਨਚੜ੍ਨਚੜ੍ਾ,ਗੁਸੈਲ ਤੇ ਤਿਾ ਗਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|ਬਿੱ ਨਚਆਂ ਿ ੰ  ਬਚਪ੍ਿ ਤੋਂ ਹੀ ਕਸਰਤ ਬਾਰੇ ਸਹੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਅਨਭਆਸ ਕਰ ਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|ਕਸਰਤ ਿ ੰ  ਆਪ੍ਣੀ ਉਮਰ ਤੇ ਭਾਰ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਕਰਿਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|ਕਸਰਤ ਿ ੰ  ਰੋਜ਼ਾਿਾ ਜੀ ਿ ਦਾ ਨਹਿੱ ਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|ਕਸਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤੁਨਲਤ ਭੋਜਿ 



ਕਰਿਾ  ੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ|ਕਸਰਤ ਦੇ ਲਾਭ ਿ ੰ  ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਸਰਤ ਿ ੰ  ਜੀ ਿ ਲਈ  ਰਦਾਿ ਨਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ|ਨਬਮਾਰ ਨ ਅਕਤੀ ਕਦੇ  ੀ ਜੀ ਿ ਦਾ ਆਿੰਦ ਿਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦਾ|ਉਹ ਜੀ ਿ ਿ ੰ  ਬੋਝ ਸਮਝਣ ਲਿੱ ਗ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ|ਕਸਰਤ ਕਰਿ  ਾਲਾ ਨ ਅਕਤੀ ਪ੍ ਰਾ ਨਦਿ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਨਹਸ ਸ ਕਰਦਾ ਹੈ|ਸਰੀਰ ਿ ੰ  ਨਸਹਤਮੰਦ 
ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਿਾ ਕਸਰਤ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| 

i) ਕਸਰਤ ਸਾ ੇ ਲਈ ਨਕਉ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ? 

ii) ਕਸਰਤ ਿਾ ਕਰਿ  ਾਲਾ ਨ ਅਕਤੀ ਨਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

iii) ਕਸਰਤ ਕਰਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਿਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ? 

iv) ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਪੈ੍ਰੇ ਦਾ ਢੁਕ ਾਂ ਨਸਰਲੇਖ ਨਲਖੋ| 

2) ਹੇਠ ਨਦਿੱਤੀ ਅਣਨ ਿੱਠੀ ਕਾਨ  ਟੁਕੜ੍ੀ ਿ ੰ  ਨਿਆਿ ਿਾਲ ਪ੍ੜ੍ਹ ਕ ੇਪੁ੍ਿੱ ਛ ੇਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਿਾਂ ਦ ੇਉੱਤਰ 
ਨਲਖੋ|                                                                                       3x1=3 

ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਮੇਰੀ, 

ਮਾਂ  ਰਗਾ ਸਕ ਿ ਹੈ ਨਦੰਦੀ| 

ਅਿੱਖਰ ਉਹਦੇ ਨਮਸ਼ਰੀ ਤੋਂ ਨਮਿੱ ਠੇ, 

ਸੁਗੰਿ ਫੁਿੱ ਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ| 

ਇਿੱਕ-ਇਿੱਕ ਅਿੱਖਰ ਨ ਿੱਚ  ਿੱ ਸੇ, 

ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੇ ਖ ਿ ਦੀ ਰ ਾਿਗੀ| 

i) ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨਕਸ  ਰਗਾ ਸਕ ਿ ਨਦੰਦੀ ਹੈ? 

ii) ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਿੱ ਖਰ ਨਕਸ ਤੋਂ ਨਮਿੱ ਠੇ ਹਿ? 

iii) ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਿੱ ਖਰਾਂ ਨ ਿੱਚ ਨਕਸਦੇ ਖ ਿ ਦੀ ਰ ਾਿਗੀ ਹੈ? 

ਭਾਗ-ਅ (ਨ ਆਕਰਿ)  

3) ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ (ਬਹੁਨ ਕਲਪ੍ੀ)                                                                            4x1=4  

i) ਹੇਠ ਨਦਿੱ ਤੇ ਨ ਕਲਪ੍ਾਂ ਨ ਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ| 

ਓ) ਿਾਲ-ਿਾਲ                                          ਅ) ਹਾਲ-ਿਾਲ  



ੲ) ਕਾਲ-ਿਾਲ                                         ਸ) ਤਾਲ-ਿਾਲ  

ii) ਹੇਠ ਨਦਿੱ ਤੇ ਨ ਕਲਪ੍ਾਂ ਨ ਿੱਚੋਂ ਨ ਰੋਿੀ ਅਰਥਾਂ  ਾਲਾ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ| 

ਓ)ਪ੍ਾਣੀ-ਿਾਣੀ                                             ਅ) ਅਿੱਗੇ-ਨਪ੍ਿੱ ਛੇ  

ੲ)ਰੋਟੀ-ਰਾਟੀ                                             ਸ) ਇਹਿਾਂ ਨ ਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਿਹੀਂ  

iii)ਹੇਠ ਨਦਿੱ ਤੇ ਨ ਕਲਪ੍ਾਂ ਨ ਿੱਚੋਂ ਸਮਾਿ ਅਰਥਾਂ  ਾਲਾ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ| 

ਓ) ਿੁਿੱ ਪ੍-ਛਾਂ                                                 ਅ) ਕਾਲਾ-ਨਚਿੱਟਾ  

 ੲ) ਉੱਚਾ-ਿੀ ਾਂ                                             ਸ) ਨ ਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ  

iv) ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿ ੰ  ਜੋੜ੍ਿ  ਾਲੇ (-) ਨਚਿਹ  ਿ ੰ  ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਿ? ਨਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨ ਕਲਪ੍ਾਂ ਨ ਿੱ ਚੋਂ ਚੁਣੋ| 

 ਓ) ਕੋਮਾ                                                      ਅ)  ੰ ੀ  

 ੲ) ਜੋੜ੍ਿੀ                                                    ਸ) ਅਿੱ ਿਕ  

4) ਬਹ-ੁਅਰਥਕ (ਬਹੁਨ ਕਲਪ੍ੀ)                                                          4x1=4  

i) ਹਾਲਤ ਅਤੇ  ਿੱ  ਾ ਕਮਰਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ ਨਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨ ਕਲਪ੍ਾਂ ਨ ਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਬਹੁ-ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ| 

 ਓ) ਕੋਠੀ                                                       ਅ) ਹਾਲ  

 ੲ) ਕੰਿ                                                        ਸ) ਇਹਿਾਂ ਨ ਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਿਹੀਂ  

ii) ਮਾੜ੍ਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਹੀ ਬਹੁ-ਅਰਥਕ ਨਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨ ਕਲਪ੍ਾਂ ਨ ਿੱਚੋਂ ਚੁਣੋ| 

 ਓ) ਚੰਗਾ,ਮਾੜ੍ਾ                                                ਅ) ਥੋੜ੍ਾ,ਮਾੜ੍ਾ  

 ੲ) ਬੁਰਾ,ਕਮਜ਼ੋਰ                                              ਸ) ਇਹਿਾਂ ਨ ਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਿਹੀਂ  

iii) ਜ ਾਬ, ਨਦਸ਼ਾ ਲਈ ਨਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨ ਕਲਪ੍ਾਂ ਨ ਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ| 

 ਓ) ਦਿੱ ਖਣ                                                      ਅ) ਪ੍ ਰਬ  

 ੲ) ਪ੍ਰਸ਼ਿ                                                      ਸ) ਉੱਤਰ  

iv) ਬਹੁ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਨਕਸਿ ੰ  ਆਖਦੇ ਹਿ? ਨਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨ ਕਲਪ੍ਾਂ ਨ ਿੱਚੋਂ ਚੁਣੋ| 



 ਓ) ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਬਦ| 

ਅ) ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਤੋਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਅਰਥ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹੋਣ| 

 ੲ) ਨ ਰੋਿੀ ਅਰਥਾਂ  ਾਲੇ ਸ਼ਬਦ| 

ਸ) ਪੁ੍ਨਲੰਗ ਤੇ ਇਸਤਰੀਨਲੰਗ ਦਾ ਭੇਦ ਦਿੱ ਸਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਬਦ| 

5) ਨਕਨਰਆ ਨ ਸ਼ਸ਼ੇਣ (ਬਹੁਨ ਕਲਪ੍ੀ)                                                     4x1=4 

i) ਨਕਨਰਆ ਨ ਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨਕਸਿ ੰ  ਆਖਦੇ ਹਿ? ਨਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਨ ਕਲਪ੍ਾਂ ਨ ਿੱਚੋਂ ਚੁਣੋ| 

 ਓ) ਨਕਨਰਆ ਦਾ ਕਰਮ ਦਿੱਸਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿ ੰ | 

 ਅ) ਨਕਨਰਆ ਦੀ ਨਕਸਮ ਦਿੱਸਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿ ੰ | 

 ੲ) ਨਕਨਰਆ ਦੀ ਪ੍ਨਰਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱ ਸਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿ ੰ | 

 ਸ) ਨਕਨਰਆ ਦੀ ਨ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਿੱ ਸਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿ ੰ | 

ii) ਨਕਨਰਆ ਨ ਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਨਕੰਿੀਆਂ ਨਕਸਮਾਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਿ? ਨਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨ ਕਲਪ੍ਾਂ ਅਿੁਸਾਰ ਦਿੱ ਸੋ| 

 ਓ) ਪੰ੍ਜ                                                 ਅ) ਨਤੰਿ  

  ੲ) ਦੋ                                                                     ਸ) ਅਿੱਠ  

iii)ਨਜਹੜ੍ਾ ਨਕਨਰਆ ਨ ਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਿ ਦਿੱ ਸੇ|ਉਸਿ ੰ  ਨਕਹੜ੍ਾ ਨਕਨਰਆ ਨ ਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆਖਦੇ ਹਿ? ਨਦਿੱਤੇ 
ਗਏ ਨ ਕਲਪ੍ਾਂ ਨ ਿੱਚੋਂ ਚੁਣੋ| 

 ਓ) ਨਿਰਣਾ ਾਚਕ ਨਕਨਰਆ ਨ ਸ਼ੇਸ਼ਣ                   ਅ) ਕਾਰਿ ਾਚਕ ਨਕਨਰਆ ਨ ਸ਼ੇਸ਼ਣ  

 ੲ) ਕਾਲ ਾਚਕ ਨਕਨਰਆ ਨ ਸ਼ੇਸ਼ਣ                       ਸ) ਇਹਿਾਂ ਨ ਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਿਹੀਂ  

iv) ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ੜ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਨਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਨ ਕਲਪ੍ਾਂ ਨ ਿੱ ਚੋਂ ਨਕਨਰਆ ਨ ਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਨਕਸਮ ਚੁਣੋ| 

 ਓ) ਸਥਾਿ ਾਚਕ ਨਕਨਰਆ ਨ ਸ਼ੇਸ਼ਣ                   ਅ) ਨਮਣਤੀ ਾਚਕ ਨਕਨਰਆ ਨ ਸ਼ੇਸ਼ਣ  

 ੲ) ਕਾਰਿ ਾਚਕ ਨਕਨਰਆ ਨ ਸ਼ੇਸ਼ਣ                     ਸ) ਸੰਨਖਆ ਾਚਕ ਨਕਨਰਆ ਨ ਸ਼ੇਸ਼ਣ  

6) ਅਗੇਤਰ- ਨਪ੍ਛਤੇਰ (ਦੋ-ਦ ੋਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉ)                                            2+2=4  

i) ਅਗੇਤਰ – ਸਰ, ਖੁਸ਼  



ii) ਨਪ੍ਛੇਤਰ –  ਾਿ, ਅਲ  

7) ਮੁਹਾ ਰੇ ( ਾਕਾਂ ਨ ਿੱਚ  ਰਤ ਕ ੇਅਰਥ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕਰਿਾ)                            4x1=4 

ਕੰਿ ਭਰਿੇ,ਨਖਚੜ੍ੀ ਪ੍ਕਾਉਣੀ,ਗਰਮ ਹੋਣਾ,ਨਚਹਰਾ ਉੱ  ਜਾਣਾ 

ਭਾਗ- ੲ (ਪ੍ਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ ਨਲਖਣ-ਕੌਸ਼ਲ) 

8) ਲੇਖ-ਰਚਿਾ (ਹੇਠ ਨਲਖੇ ਨਤੰਿ ਨ ਨਸ਼ਆ ਂਨ ਿੱਚੋਂ ਨਕਸੇ ਇਿੱ ਕ ਉੱਤ ੇਨਦਿੱਤੇ ਿੁਕਨਤਆਂ ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤ ੇ
ਲਗਭਗ 200 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਿੱਕ ਲੇਖ ਨਲਖੋ)                                             8x1=8 

❖ ਦੇਸ਼ ਨਪ੍ਆਰ  

ਿੁਕਤ:ੇ  ਭ ਨਮਕਾ  

ਦੇਸ਼ ਨਪ੍ਆਰ ਦਾ ਅਰਥ  

ਕੁਦਰਤੀ ਜਜ਼ਬਾ  

ਕੁਰਬਾਿੀਆਂ ਦਾ ਇਨਤਹਾਸ  

ਦੇਸ਼ ਨਪ੍ਆਰ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ  

ਨ ਦੇਸ਼ ਰਨਹ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨਪ੍ਆਰ  

ਦੇਸ਼ ਨਪ੍ਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾ   

ਨਸਿੱ ਟਾ  

❖ ਸਾ  ੇਸਕ ਲ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ  

ਿੁਕਤ:ੇ  ਭ ਨਮਕਾ  

ਲਾਈਬਰੇਰੀ ਦਾ ਅਰਥ  

ਨਗਆਿ ਦਾ ਖਜ਼ਾਿਾ  

ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ  

 ਿੱਖ- ਿੱ ਖ ਨ ਨਸ਼ਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁ੍ਸਤਕਾਂ  

ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਦਉਪ੍ਯੋਗ  



ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦਾ  ਿੱ ਿ ਤੋਂ  ਿੱ ਿ ਉਪ੍ਯੋਗ  

ਨਸਿੱ ਟਾ  

❖ ਿਾਿਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ੁਸੰਸਾਰ  

ਿੁਕਤ:ੇ  ਭ ਨਮਕਾ  

ਗੁਰ  ਿਾਿਕ ਦੇ  ਜੀ ਦਾ ਕਥਿ  

ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁਖੀ  

ਦੁਿੱ ਖ-ਸੁਿੱ ਖ ਜੀ ਿ ਦਾ ਅੰਗ  

ਦੁਿੱ ਖ ਹੀ ਦਾਰ (ਦ ਾਈ) ਹੈ  

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਿੱ ਖ  

ਆਤਨਮਕ ਬਿੱਲ  ਿਣਾ  

ਨਸਿੱ ਟਾ  

9) ਪ੍ਿੱਤਰ-ਰਚਿਾ (ਹੇਠ ਨਦਿੱਤ ੇਦ ੋਪ੍ਿੱਤਰਾਂ ਨ ਿੱਚੋਂ ਨਕਸ ੇਇਿੱਕ ‘ਤ ੇਨਦਿੱਤੇ ਿੁਕਨਤਆ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਿਾਲ ਪ੍ਿੱਤਰ ਨਲਖੋ)                                                                        7x1=7 

ਆਪ੍ਣੇ ਨਪ੍ਤਾ ਜੀ ਿ ੰ  ਦਸ ੀਂ ਪ੍ਾਸ ਕਰਿ ਉਪ੍ਰੰਤ ਆਪ੍ਣੀ ਯੋਜਿਾ ਬਾਰੇ ਨ ਸਥਾਰ ਸਨਹਤ ਪ੍ਿੱਤਰ ਨਲਖੋ| 

ਿੁਕਤ:ੇ     ਆਨਦ (ਸੰਬੋਿਿੀ ਭਾਗ) 

            ਮਿੱ ਿ (ਨ ਸ਼ਾ ਤੇ ਨ ਸ਼ਾ  ਸਤ ) 

            ਅੰਤ (ਅੰਤਲਾ ਭਾਗ) 

ਜਾਂ 

ਆਪ੍ਣੇ ਸਕ ਲ ਮੁਖੀ ਿ ੰ  ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਨ ਿੱ ਚ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਿੀ ਨਬਿੈ-ਪ੍ਿੱਤਰ ਨਲਖੋ| 

ਿੁਕਤ:ੇ     ਆਨਦ (ਸੰਬੋਿਿੀ ਭਾਗ) 

            ਮਿੱ ਿ (ਨ ਸ਼ਾ ਤੇ ਨ ਸ਼ਾ  ਸਤ ) 

            ਅੰਤ (ਅੰਤਲਾ ਭਾਗ) 



10) ਨਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਚਿੱਤਰ/ਨਦਰਸ਼ ਦ ੇਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 50 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨ ਿੱਚ  ਰਿਣ ਕਰੋ|        5 

  
ਿੋਟ- ਹੇਠ ਨਦਿੱਤਾ ਨਗਆ ਪ੍ਰਸ਼ਿ ਕ ੇਲ ਨਦਰਸ਼ਟੀਹੀਣ ਨ ਨਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਹੈ| 

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਨਤਕਾਰ ਕਰਿਾ ਨਕਉਂ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ? ਆਪ੍ਣੇ ਨ ਚਾਰ 50 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨ ਿੱਚ ਨਲਖੋ|  

ਭਾਗ-ਸ (ਪ੍ਾਠ-ਪੁ੍ਸਤਕਾਂ ‘ਤ ੇਅਿਾਰਤ) 

11) ਕਹਾਣੀ ਤੇ  ਾਰਤਕ ਨ ਿੱਚੋਂ ਅਨਤ ਛਟੋੇ ਉੱਤਰਾਂ  ਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਿ (ਬਹੁਨ ਕਲਪ੍ੀ)           5x1=5  

i) ਪੈ੍ਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨਕਸ ਤੋਂ ਭੈੜ੍ੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 

ਓ) ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ                                       ਅ) ਹ ਾਲਾਤ ਤੋਂ  

 ੲ) ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੋਂ                                      ਸ) ਇਹਿਾਂ ਨ ਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਿਹੀਂ  

ii) ਕਾਕੇ ਿੇ ਜਾਗਨਦਆਂ ਹੀ ਨਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ? 

 ਓ) ਸਮੋਸੇ                                            ਅ) ਪ੍ੀਜ਼ਾ  

 ੲ) ਕੁਲਫ਼ੀ                                           ਸ) ਰੋਟੀ  

iii) ਬਜ਼ਾਰੀ ਰਨਹਣੀ-ਬਨਹਣੀ ਿਾਲ ਕੀ  ਨਿਆ ਹੈ? 

 ਓ) ਦੁਰਾਚਾਰ                                         ਅ) ਸਦਾਚਾਰ  



 ੲ) ਭਾਈਚਾਰਾ                                        ਸ) ਨਜੰਮੇਦਾਰੀ  

iv) ਮਨਹੰਗੀ ਤੇ ਨਪ੍ਆਰੀ ਨ ਰਾਸਤ ਨਕਸਿ ੰ  ਨਕਹਾ ਨਗਆ ਹੈ? 

 ਓ) ਨਚਹਰੇ ਿ ੰ                                          ਅ) ਪੈ੍ਸੇ ਿ ੰ   

 ੲ) ਬੋਲੀ ਿ ੰ                                            ਸ) ਇਹਿਾਂ ਨ ਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਿਹੀਂ  

v) ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਪ੍ਆਰ ਨਕਥੋਂ ਪੈ੍ਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

 ਓ) ਹੋਸਟਲ ਤੋਂ                                        ਅ) ਨ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ  

 ੲ) ਘਰ ਦੇ ਨਪ੍ਆਰ ਤੋਂ                                ਸ) ਦੋਸਤੀ ਤੋਂ  

12) ਕਨ ਤਾ ਤ ੇਇਕਾਂਗੀ ਨ ਿੱਚੋਂ  (ਇਿੱਕ ਸ਼ਬਦ  ਾਲੇ)                                      5x1=5 

i) ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਨਕਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਿ ੰ  ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ? 

ii) ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਭੁਿੱ ਲਾਂ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? 

iii) ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਿਾਮ ਨਸਮਰਿ ਕਰਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

iv) ਜ਼ੀਿਤ-ਉਿ ਨਿਸਾ ਕੌਣ ਹੈ? 

v) ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪ੍ਣਾ ਦੋਸਤ ਨਕਸਿ ੰ  ਮੰਿਦਾ ਹੈ?  

13) ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਇਕਾਂਗੀ ਨ ਿੱਚੋਂ  (ਉੱਤਰ 25-30 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨ ਿੱਚ)                         4x2=8 

i) ਲੇਖਕ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਤਿਖਾਹ  ਿਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਕਉਂ ਕਰ ਨਰਹਾ ਸੀ? 

ii) ਕਾਕਾ ਸੁਪ੍ਿੇ ਨ ਿੱਚ ਕੀ ਬੁੜ੍ਬੁੜ੍ਾ ਨਰਹਾ ਸੀ? 

iii) ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਿ ੰ  ਕੌਣ ਅਤੇ ਨਕਉਂ ਨਮਲਣ ਆਇਆ ਸੀ? 

iv) ਜ਼ਫ਼ਰਿਾਮਾ ਨਕਸਿ ੰ  ਆਖਦੇ ਹਿ? 

14) ਕਨ ਤਾ ਤੇ  ਾਰਤਕ ਨ ਿੱਚੋਂ (ਕੋਈ ਦ ੋਪ੍ਰਸ਼ਿ ਹਿੱਲ ਕਰੋ) ਪ੍ਰਸ਼ਿਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ 50-60 ਸ਼ਬਦਾਂ 
ਨ ਿੱਚ ਨਲਖੋ|                                                                              2x4=8 

i) ‘ਸੋ ਨਕਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ’ ਸ਼ਬਦ ਨ ਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਮਹਾਿਤਾ ਦਿੱ ਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੰਖੇਪ੍ ਨ ਿੱਚ  ਰਿਣ ਕਰੋ| 

ii) ਸਾ ੇ ਰੋਜ਼ਾਿਾ ਜੀ ਿ ਨ ਿੱਚ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕੀ ਮਹਿੱਤ  ਹੈ? 



iii) ‘ਘਰ ਦਾ ਨਪ੍ਆਰ’ ਲੇਖ ਅਿੁਸਾਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾ  ਹੈ? 

15) ਇਕਾਂਗੀ ‘ਚੋਂ  ਿੱ ੇ ਉੱਤਰਾਂ  ਾਲੇ ਚਣੋ ਅਿਾਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਿ (ਉੱਤਰ 50-60 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨ ਿੱਚ)                           
1x4=4 

 ਬੇਗਮ ਊਦੈਪੁ੍ਰੀ ਦਾ ਪ੍ਾਤਰ-ਨਚਤਰਿ ਕਰੋ| 

ਜਾਂ 

  ਜ਼ੀਰ ਖਾਿ ਿੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਿਾਂ ਨਕ ੇਂ ਬਦਿਾਮ ਕੀਤਾ?  


