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ਆਮ ਨਿਰਦੇਸ਼- 
• ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿ| ਪ੍ਰਸ਼ਿਾਂ ਨਵੁੱਚ ਨਦੁੱਤੀ ਗਈ ਚੋਣ ਿ ੰ  ਨਿਆਿ ਿਾਲ ਵੇਖ ਕ ੇ

ਨਿਰਦਸ਼ੇਾਂ ਅਿ ਸਾਰ ਹੁੱਲ ਕਰੋ| 
• ਨਲਖਾਈ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸ਼ ੁੱ ਿ ਨਲਖੋ| 
• ਸਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਿ ਿੰਬਰ ਨਲਖ ਕੇ ਉੱਤਰ ਸ਼ੀਟ ਉੱਤ ੇਨਲਨਖਆ ਜਾਵੇ| 

 

ਭਾਗ-ਓ  (ਅਡਵਾਂਸ ਪ੍ੜ੍ਹਿ ਕੌਸ਼ਲ) 

1. ਹੇਠ ਨਦੁੱਤ ੇਗਏ ਪੈ੍ਨਰਆਂ ਨਵੁੱਚੋਂ ਨਕਸੇ ਇੁੱ ਕ ਪੈ੍ਰੇ ਦਾ ਨਸਰਲੇਖ ਨਲਖ ਕੇ ਉਸਦੀ ਸੰਖੇਪ੍ ਰਚਿਾ 
ਕਰ|ੋ                                                                                1+7=8 

 ਆਮ ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਨਵੁੱਚ ਵੀ ਵੇਨਖਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਆਦਮੀ ਬੜ੍ੇ ਸਾਊ ਨਕਸਮ ਦੇ ਹ ੰ ਦੇ ਹਿ,ਇਹ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਵਰਸ਼ 
ਦਾ ਿਤੀਜਾ ਹੈ ਪ੍ਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਪ੍ ਰੀ ਚੰਨਗਆਨੜ੍ਆਂ ਵਰਗੀ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ,ਉਹਿਾਂ ਦਾ ਬਚਪ੍ਿ ਜਰ ਰ 
ਕ ਝ ਤਰ ੁੱ ਟੀਆਂ ਜਾਂ ਹੀਣ-ਭਾਵਿਾਵਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ|ਨਸਆਨਣਆਂ ਦਾ ਕਥਿ ਹੈ,’’ਨਜਸ ਿੇ ਬਚਪ੍ਿ ਨਵੁੱਚ 
ਭ ੁੱ ਖ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ ਉਸਦੀ ਿੀਅਤ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਿਹੀਂ ਰੁੱਜਦੀ” ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਜੋ ਬਚਪ੍ਿ ਨਪ੍ਆਰ ਨਵਹ ਣਾ ਹ ੰ ਦਾ 
ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਮਾਜ ਿ ੰ  ਗ ੁੱ ਸੇ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਬਿਾਂ ਹੋਰ ਕ ਝ ਿਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ|ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਸਆਨਣਆਂ 
ਿੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਚਿਾ ਕੀਤੀ ਸਮਾਜ ਿੇ ਪ੍ਨਰਵਾਰ ਦੀ,ਘਰ ਦੀ ਜੋ ਸਕ ਿ ਦਾ ਦ ਸਰਾ ਿਾਂ ਹੈ| ਖਾਸ ਕਰ 
ਪ੍ਨਰਵਾਰ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ੍ ਦੀ ਜ ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੁੱ ਡੀ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ| ਉਹਿਾਂ ਦੀ ਨਸਆਣਪ੍ ਅਤੇ ਜੀਵਿ ਸ਼ੈਲੀ ਬੁੱਚੇ ਿ ੰ  
ਸਰਬ-ਕਲਾ ਸੰਪ੍ ਰਿ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ| ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਜਹੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਬੁੱਚੇ’ਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਹੀਣ-ਭਾਵਿਾ ਭਰ 
ਦੇਂਦੀ ਹੈ,ਇਹੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਬੁੱ ਚੇ ਿ ੰ  ਬ ਰੀ ਸੰਗਤ ਵੁੱਲ ਵੀ ਿੁੱ ਕ ਨਦੰਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਨਵੁੱਚ ਮਾਂ ਦੀ ਜ ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ 
ਨਜ਼ਆਦਾ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਨਕ ਬਾਕੀ ਪ੍ਨਰਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਹੁੱ ਕਦਾਰ ਿਹੀਂ ਹ ੰ ਦਾ| ਦ ਿੀਆਂ ਦੇ 
ਇਨਤਹਾਸ ਨਵੁੱਚ ਨਜੰਿੇ ਵੀ ਮਹਾਿ ਪ੍ ਰਸ਼ ਹੋਏ ਹਿ ਜਾਂ ਨਜੰਿੇ ਵੀ ਮਾੜ੍ੀ (ਖਲਿਾਇਕ)ਨਕਸਮ ਦੇ ਆਦਮੀ ਹੋਏ 



ਹਿ,ਉਹਿਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੁੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁੱਥ ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਿ 
ਨਕ ਉਹਿਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜ੍ੇ ਬਣਿ ਨਵੁੱਚ ਉਹਿਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ੍,ਪ੍ਨਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਹੁੱ ਥ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ| 

ਜਾਂ 

ਨਕਰਤ ਕਰਿਾ ਮਿ ੁੱ ਖ ਦੇ ਜੀਵਿ ਦਾ ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖ ਅੰਗ ਹੈ|ਉਸਦੇ ਜੀਵਿ ਦਾ ਬਹ ਤ ਵੁੱ ਡਾ ਨਹੁੱ ਸਾ ਕੰਮ ਕਰਿ ਨਵੁੱਚ 
ਗ ਜ਼ਰਦਾ ਹੈ|ਕੰਮ ਕਰਿਾ ਉਸਦੇ ਜੀਵਿ ਦਾ ਵੁੱ ਡਾ ਆਹਰ ਹੀ ਿਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੁੱ ਡੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ|ਉਸਦੇ ਜੀਵਿ ਦਾ ਬਹ ਤਾ 
ਨਹੁੱ ਸਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਨਵੁੱਚ ਵੰਨਡਆ ਹੋਇਆ ਹੈ|ਅਰਾਮ ਅਤੇ ਨਵਹਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਵੁੱ ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 

ਹਾਂ|ਕੇਵਲ ਪ੍ ਰਿ ਅਰਾਮ ਤੇ ਿੀਂਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਵੁੱਚ ਹੀ ਸਾਿ ੰ  ਕੋਈ ਕੰਮ ਿਹੀਂ ਕਰਿਾ ਪ੍ੈਂਦਾ|ਜੇ ਜ਼ਰਾ ਗਹ  ਿਾਲ 
ਵੇਨਖਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਿਾ ਹੀ ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਗਤੀ ਤੇ ਹਰਕਤ ਹੀ ਜੀਵਿ ਦਾ ਨਚਿਹ  ਹੈ|ਬੇਹਰਕਤ 
ਪ੍ਦਾਰਥ ਜਾਂ ਨਿਰਨਜੰਦ ਮਾਦਾ ਨਵੁੱਚ ਜੀਵਿ ਿਹੀਂ ਨਗਨਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ|ਮਿ ੁੱ ਖੀ ਜੀਵਿ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਕੰਮਾਂ-

ਕਾਜਾਂ ਿਾਲ ਓਤ-ਪੋ੍ਤ ਹੈ ਅਥਵਾ ਇਹੀ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ|                             
ਭਾਗ-ਅ (ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਲਖਣ ਕੌਸ਼ਲ) 

2.  ਕਾਰ-ਨਵਹਾਰ ਦ ੇਪ੍ੁੱਤਰ                                                                                  8                                                  

ਤ ਹਾਡੇ ਕਸਬੇ ਨਵੁੱ ਚ ਦ-ੋਪ੍ਹੀਆ ਵਾਹਿਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਦਿੋਂ -ਨਦਿ ਵਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਜਸਦੇ ਚੁੱਲਨਦਆਂ ਹੀਰੋ ਮੋਟਰਜ਼, 
ਨਦੁੱਲੀ ਤੋਂ ਏਜੰਸੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸਮਰੁੱਥਾ ਦੁੱ ਸਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ੁੱਤਰ ਨਲਖੋ|                           

ਜਾਂ 

ਤ ਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੇਅਰ-ਬਜ਼ਾਰ ਿਾਲ ਜ ਨੜ੍ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਤ ਹਾਿ ੰ  ਰੋਜ਼ਾਿਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਿੀ ਪੈ੍ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰ ਤ ਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਨਲਮਟਡ ਦੀ ਿ ੈੱਟਵਰਕ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਨਦੁੱ ਕਤ ਮਨਹਸ ਸ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ| ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪ੍ਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੰਬੰਨਿਤ ਅਨਿਕਾਰੀ ਿ ੰ  ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਨਲਖ ਕੇ ਇਸ 
ਪ੍ਾਸੇ ਸ ਿਾਰ ਕਰਿ ਲਈ ਆਖੋ | 

3. ਨਦੁੱ ਤ ੇਗਏ ਨਕਸ ੇਇੁੱਕ ਨਵਸ਼ ੇਉੱਤ ੇ125-150 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ੈਰਾ ਰਚਿਾ ਨਲਖੋ|   10  

    ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ  

ਜਾਂ 

   ਸੰਤ ਨਲਤ ਖ ਰਾਕ  

ਭਾਗ-ੲ (ਨਵਹਾਰਕ ਨਵਆਕਰਿ) 



4.  ਵਾਕ-ਵਟਾਂਦਰਾ (ਅਨਤ ਛੋਟ ੇਪ੍ਰਸ਼ਿ)        

    ਨਦੁੱਤ ੇਗਏ ਨਿਰਦਸ਼ੇਾਂ ਅਿ ਸਾਰ ਕੋਈ ਚਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਿ ਹੁੱਲ ਕਰੋ|                         4x1=4 

i) ਭਲੇ ਲੋਕ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਦੇ ਹਿ|      (ਿਾਂਹ-ਵਾਚਕ ਵਾਕ) 
ii) ਨਕਸੇ ਿਾਲ ਕੌੜ੍ਾ ਿਾ ਬੋਲੋ|                 (ਹਾਂ-ਵਾਚਕ ਵਾਕ) 
iii) ਮੈਂ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਹਾਂ ਨਕ ਨਵਆਕਰਿ ਛੇਤੀ ਛਪੇ੍|  (ਸਿਾਰਿ-ਵਾਕ) 
iv) ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਨਜਹਾ ਗੀਤ ਸ ਣਾਓ|             (ਪ੍ਰਸ਼ਿ-ਵਾਚਕ ਵਾਕ) 
v) ਨਬਮਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਿ ਉਹ ਤ ਹਾਡਾ ਕੰਮ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ|  (ਨਮਸ਼ਨਰਤ-ਵਾਕ) 
vi) ਕਾਰ ਰਾਜ  ਦ ਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ|             (ਕਰਤਰੀ-ਵਾਕ) 

5.  ਹੇਠ ਨਦੁੱਤੇ ਕੋਈ ਪੰ੍ਜ ਅਖਾਣਾਂ/ਅਖਾਉਂਤਾਂ ਿ ੰ  ਵਾਕਾਂ ਨਵੁੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਸਨਥਤੀ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕਰੋ|                                    
5x2=10 

i) ਸੰਗ ਤਾਰੇ ਕ ਸੰਗ ਡੋਬੇ  
ii) ਆਪੇ੍ ਮੈਂ ਰੁੱ ਜੀ-ਪ੍ ੁੱ ਜੀ ਆਪੇ੍ ਮੇਰੇ ਬੁੱਚੇ ਜੀਣ  
iii) ਸੁੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੁੱਲਨਦਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਿ  
iv) ਘਰ ਦਾ ਸਨੜ੍ਆ ਵਣ ਨਗਆ,ਵਣ ਿ ੰ  ਲੁੱ ਗੀ ਅੁੱਗ  
v) ਕੋਹ ਿਾ ਚੁੱਲੀ ਬਾਬਾ ਨਤਹਾਈ  
vi) ਆਦਰ ਤੇਰੀ ਚਾਦਰ ਿ ੰ  ਬਨਹਣਾ ਤੇਰੇ ਗਨਹਣੇ ਿ ੰ   
vii) ਨਖੁੱ ਦੋ ਫਰੋਨਲਆਂ ਲੀਰਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿੀਆਂ ਹਿ  

ਭਾਗ-ਸ (ਸਾਨਹਤ) 

 ਕਨਵਤਾ  

6.  ਹੇਠ ਨਦੁੱਤੀਆ ਂਗਈਆਂ ਦ ੋਕਾਨਵ-ਟ ਕੜ੍ੀਆ ਂਨਵੁੱਚੋਂ ਨਕਸ ੇਇੁੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਨਹਤ 
ਨਵਆਨਖਆ   ਕਰੋ| 3+5=8  

ਸ ਹਣੀ ਿੇ ਅਸਮਾਿ ਖੜ੍ੋ ਕੇ, ਿਰਤੀ ਵੁੱਲ ਤਕਾ ਕੇ| 

ਇਹ ਮ ੁੱ ਠੀ ਖੋਲਹੀ ਤੇ ਸ ੁੱ ਨਟਆ, ਸਭ ਕ ਝ ਹੇਠ ਤਕਾ ਕੇ| 

ਜਾਂ 

ਏਦਾਂ ਮਜ਼ਦ ਰਾਂ ਦੀ ਝਾਕੀ,ਜਦ ਮੈਿ ੰ  ਨਦਸ ਆਈ, 



ਿਾਲ ਪ੍ੀੜ੍ ਦੇ ਕਲਵਲ ਹੋ ਕੇ,ਰ ਹ ਮੇਰੀ ਕ ਰਲਾਈ| 

ਕੀ ਉਹ ਹ ਸਿ-ਹ ਸਿ ਹੈ ਸੁੱਚ-ਮ ੁੱ ਚ,ਜਾਂ ਉਂਜੇ ਹੀ ਛਲਦਾ, 

ਲੁੱ ਖ ਗਰੀਬਾਂ ਮਜ਼ਦ ਰਾਂ ਦੇ,ਹੰਝ ਆਂ ‘ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਲਦਾ ? 

7.  ਕੋਈ ਚਾਰ ਬਹ ਨਵਕਲਪ੍ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਿਾਂ ਦ ੇਉੱਤਰ ਨਦੁੱਤ ੇਗਏ ਨਵਕਲਪ੍ਾਂ ਅਿ ਸਾਰ ਨਲਖੋ|                  
4x1=4  

ਓ) ‘ਚ ੰ ਮ-ਚ ੰ ਮ ਰੁੱ ਖੋ’ ਕਨਵਤਾ ਦੇ ਕਵੀ ਦਾ ਿਾਂ ਹੇਠ ਨਲਖੇ ਨਵਕਲਪ੍ਾਂ ਨਵੁੱਚੋਂ ਚ ਣੋ| 

i)ਿਿੀ ਰਾਮ ਚਾਨਤਰਕ                         ii) ਪ੍ਰੋ੦ ਮੋਹਿ ਨਸੰਘ  

iii)ਿੰਦ ਲਾਲ ਿ ਰਪ੍ ਰੀ                        iv) ਸ ਰਜੀਤ ਪ੍ਾਤਰ  

 ਅ) ਚ ੰ ਮ-ਚ ੰ ਮ ਰੁੱ ਖੋ’ ਕਨਵਤਾ ਨਵੁੱਚ ਨਕਸਦੀ ਕਲਗੀ ਦੀ ਗੁੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? 

i)ਭਗਤ ਨਸੰਘ ਦੀ                             ii) ਜ ਝਾਰ ਨਸੰਘ ਦੀ  

iii)ਊਿਮ ਨਸੰਘ ਦੀ                           iv) ਇਹਿਾਂ ਨਵੁੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਿਹੀਂ  

 ੲ) ਤਾਜ ਮਹਲ ਿ ੰ  ਨਕਸਿੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ? 

i)ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ                                    ii) ਬਾਬਰ  

iii)ਜਹਾਂਗੀਰ                                   iv) ਸ਼ਾਹਜਹਾਿ  

ਸ) ਕ ਦਰਤ ਦੇਵੀ ਨਕੁੱਥੇ ਿਜ਼ਰ ਆਈ? 

i)ਸਮ ੰ ਦਰ ਦੇ ਨਵੁੱਚ                           ii) ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਵੁੱ ਚ  

iii)ਜੰਗਲ ਦੇ ਨਵੁੱਚ                             iv) ਮਾਰ ਥਲ ਦੇ ਨਵੁੱਚ  

   ਕਹਾਣੀਆ ਂ

8. ਹੇਠ ਨਲਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਿਾਂ ਨਵੁੱਚੋਂ ਕਈੋ ਇੁੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਿ ਹੁੱਲ ਕਰੋ|                             6                                                       

ਸਾਂਝ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਾਤਰ ‘ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ’ਦੇ ਕਹਾਣੀ ਨਵੁੱਚ ਉੱਘੜ੍ਦੇ ਸ ਭਾਅ ਬਾਰੇ 125-150 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਵੁੱਚ ਨਲਖੋ| 

                                                             ਜਾਂ  



ਵੁੱਛੀ ਮਰਿ ‘ਤੇ ਿੀਲੀ ਦ ੁੱ ਿ ਨਕਉਂ ਿਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੀ?ਆਪ੍ਣਾ ਉੱਤਰ 125-150 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਵੁੱ ਚ ਨਲਖੋ| 

9.  ਹੇਠ ਨਲਖੇ ਬਹ ਨਵਕਲਪ੍ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਿਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਦੁੱਤੇ ਨਵਕਲਪ੍ਾਂ ਅਿ ਸਾਰ ਨਲਖੋ|          4x1=4  

ਓ) ਕਰਤਾਰ ਨਸੰਘ ਦ ੁੱ ਗਲ ਦੀ ਨਲਖੀ ਨਕਹੜ੍ੀ ਕਹਾਣੀ ਤ ਹਾਡੀ ਪ੍ਾਠ-ਪ੍ ਸਤਕ ਨਵੁੱਚ ਦਰਜ ਹੈ? 

i)ਕੁੱਚਾ ਦ ੁੱ ਿ                                                 ii) ਡੰਗਰ  

iii) ਿੀਲੀ                                                     iv) ਿਵਾਂ ਘਰ  

ਅ) ਲੇਖਕ ਦੀ ਤਰੀਮਤ ਨਕਸ ਿਾਲ ਖੁੱਪ੍ਦੀ ਸੀ? 

i)ਲੇਖਕ ਿਾਲ                                              ii) ਗਵਾਲੇ ਿਾਲ  

iii) ਗ ਆਂਢੀਆਂ ਿਾਲ                                       iv) ਰਾਹੀਆਂ ਿਾਲ  

ੲ) ਮਾਈ ਿੇ ਨਕੁੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ? 

i)ਸਹੇੜ੍ੇ                                                      ii) ਬਾਗਾਂ ਵਾਲੇ  

iii) ਚੀਰੇ ਵਾਲੇ                                               iv) ਸ਼ਨਹਰ  

ਸ) ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮ. ਐਲ. ਮਲਹੋਤਰਾ ਨਕਸ ਵਾਹਿ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ? 

i)ਬਸ ਉੱਤੇ                                                     ii) ਕਾਰ ਉੱਤੇ  

ii) ਸਕ ਟਰ ਉੱਤੇ                                               iv) ਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ  

10. ਕੋਈ ਨਤੰਿ ਪ੍ਰਸ਼ਿਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ 25-30 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਵੁੱਚ ਨਦਓ|                    3x2=6 

ਓ) ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬ ੁੱ ਢੀ ਮਾਈ ਿ ੰ  ਪੈ੍ਸੇ ਿਾ ਦੇ ਸਕਣ ਦੇ ਨਕਹੜ੍ੇ-ਨਕਹੜ੍ੇ ਕਾਰਿ ਸੋਚਦਾ ਹੈ? 

ਅ) ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਾਲ ਚੀਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀ-ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ? 

ੲ) ਲੇਖਕ ਦੀ ਤਰੀਮਤ ਿੇ ਗਵਾਲੇ ਿਾਲ ਨਕਹੜ੍ੀਆਂ-ਨਕਹੜ੍ੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿ? 

ਸ)  ਿੀਲੀ ਦੀ ਵੁੱ ਛੀ ਮਰਿ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਿ ਸੀ? 

ਭਾਗ-ਹ (ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਨਭਆਚਾਰ) 

11.  ਹੇਠ ਨਦੁੱਤ ੇਬਹ ਨਵਕਲਪ੍ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਿਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਦੁੱਤ ੇਨਵਕਲਪ੍ਾਂ ਅਿ ਸਾਰ ਨਲਖੋ|      4x1=4 



ਓ) ਛਪ੍ਾਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਨਕਸ ਦੀ ਯਾਦ ਨਵੁੱਚ ਲੁੱ ਗਦਾ ਹੈ? 

i)ਸੀਤਲਾ ਦੇਵੀ ਦੀ                                        ii) ਗ ੁੱ ਗੇ ਦੀ  

iii) ਗ ਰ ਆਂ ਦੀ                                            iv) ਇਹਿਾਂ ਨਵੁੱਚੋਂ ਕੋਈ ਿਹੀਂ  

ਅ) ਅਿੰਦਪ੍ ਰ ਸਾਨਹਬ ਦਾ ਨਕਹੜ੍ਾ ਮੇਲਾ ਪ੍ਰਨਸੁੱ ਿ ਹੈ? 

i)ਲੋਹੜ੍ੀ                                                   ii) ਮਾਘੀ  

iii) ਇਕਾਦਸ਼ੀ                                             iv) ਹੋਲਾ-ਮਹੁੱਲਾ  

ੲ) ਨਬਰਖ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਜਾਂ ਹਰੀ ਘਾਹ ਿ ੰ  ਕੀ ਆਖਦ ੇਹਿ? 

i)ਕਲੀ                                                     ii) ਕਰ ੰ ਬਲ  

iii) ਦੁੱਭ                                                   iv) ਬੰਿਿਵਾਰ  

ਸ) ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਨਕਹਿਾਂ ਿ ੰ  ਪ੍ਨਤਆਉਣ ਜਾਂ ਨਰਝਾਉਣ ਲਈ ਹੋਇਆ? 

i)ਪ੍ਾਂਨਿਆਂ ਿ ੰ                                             ii) ਦੈਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਿ ੰ   

iii) ਰਾਨਜਆਂ ਿ ੰ                                          iv) ਇਹਿਾਂ ਨਵੁੱਚੋਂ ਕੋਈ ਿਹੀਂ  

12.  ਹੇਠ ਨਦੁੱਤ ੇਕਈੋ ਚਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਿਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ 70-80 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਵੁੱਚ ਨਲਖੋ|              4x2=8 

ਓ) ਜਰਗ ਦਾ ਮੇਲਾ ਨਕੁੱ ਥੇ ਅਤੇ ਨਕਸ ਿ ੰ  ਪ੍ਨਤਆਉਣ ਲਈ ਲੁੱ ਗਦਾ ਹੈ? 

ਅ) ਮੇਲੇ ਦਾ ਹਰ ਨਦਰਸ਼ ਮਿਮੋਹਣਾ ਅਤੇ ਲ ਭਾਵਣਾ ਹੋਣ ਦੇ ਿਾਲ-ਿਾਲ ਹੋਰ ਨਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੈੱਿਤਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ? 

ੲ) ਬੁੱਚੇ ਦੇ ਜਿਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਹੜ੍ੀਆਂ ਦੋ ਰਸਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਿ? 

ਸ) ਰਸਮਾਂ-ਨਰਵਾਜਾਂ ਦੇ ਪੈ੍ਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਿ ਦੁੱ ਸੇ ਗਏ ਹਿ? 

ਹ) ਅੁੱਜ-ਕਲ ਕ ੜ੍ੀਆਂ ਮਾਨਪ੍ਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਿਾ ਹੋਣ ਕਾਰਿ, ਉਹਿਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨਵੁੱਚ ਕੀ ਸਥਾਿ ਬਣ ਨਗਆ ਹੈ? 

 


