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ਪੰਜਾਬੀ-004  

X (ਦਸਵ ) 

ਤਰ-ਕੁੰ ਜੀ: ਨਮੂਨ ਦਾ ਪਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ  
ਮਾਰਚ-ਅਪੈਲ 2023 

Time Allowed: 03 Hours              Maximum Marks: 80 

ਸਮ : 03 ਘੰਟ ੇ            ਕੱੁਲ ਅੰਕ: 80 

  I. ਪੜਨ ਕੌਸ਼ਲ (Reading Skill)       10 

ਨਟ: ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਵਾਰਤਕ ਪਰੈੇ ਅਤੇ ਕਾਿਵ-ਟੁਕੜੀ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਨਾਲ਼ ਪੜੋ ਅਤੇ ਉਹਨ  ਦੇ ਹੇਠ  ਪੁੱ ਛੇ ਗਏ ਪਸ਼ਨ  ਦ ੇ

ਤਰ ਉਹਨ  ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤ ੇਿਲਖੋ/ ਤਰ ਸ਼ੀਟ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਕਰੋ:                         2+2+2+1=7 

1. ਪੈਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ :   

(i) ਚਟਾਨ-ਕਲਾ ਦ ੇ ੌਕੀਨ  ਲਈ ਰਾਕ-ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਕੀ ਮਹਤੱਤਾ ਹੈ ?   

ਤਰ: ਚਟਾਨ-ਕਲਾ ਦ ੇ ੌਕੀਨ  ਲਈ ਰਾਕ-ਗਾਰਡਨ ਿਕਸੇ ਪੇਰਨਾ-ਦਰਗਾਹ ਤ ਘੱਟ ਨਹ  । 

(ii) ਨਕ ਚੰਦ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਇਰ  ਦੀ ਵਰਤ ਿਕਵ ਕਰਦਾ ਸੀ ? 

ਤਰ: ਕਲਾ-ਿਕਤ  ਬਣਾਉਣ ਸਮ ਨਕ ਚੰਦ ਸਾਈਕਲ  ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਇਰ ਬਾਲ਼ ਕੇ ਚਾਨਣ ਕਰਦੇ ਤੇ ਰਾਤ 

ਨੰੂ ਜੰਗਲ਼ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਬਲ਼ਦੇ ਟਾਇਰ ਨੰੂ ਮਸ਼ਾਲ ਵ ਗ ਵਰਤਦੇ । 
(iii) ਨਕ ਚੰਦ ਨ ਕਬਾੜ ਤ ਕਲਾ-ਿਕਤ  ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਚੁੱ ਪ-ਚਾਪ ਿਕੰਨ ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ  ਪਤਾ 

ਕਦ ਲੱਗਾ ?    

ਤਰ: ਨਕ ਚੰਦ ਨ ਅਠਾਰ  ਸਾਲ ਕਬਾੜ ਤ ਕਲਾ-ਿਕਤ  ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਚੁੱ ਪ-ਚਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ 

ਦਾ ਪਤਾ 1976 ਈ. ਿਵੱਚ ਲੱਗਾ ।  

(iv) ਇਸ ਪੈਰੇ ਦਾ ਢਕੁਵ  ਿਸਰਲੇਖ ਿਲਖੋ ।   

ਤਰ: ਰਾਕ-ਗਾਰਡਨ, ਨਕ ਚੰਦ ਦੀ ਕਲਾ, ਪੱਥਰ  ਦਾ ਬਾਗ਼ ਆਿਦ ।   

2.  ਕਾਿਵ-ਟਕੁੜੀ ਦ ੇਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ :             1X3=3 

(i) ਿਕਤਾਬ  ਪੜਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ?   

ਤਰ: ਿਕਤਾਬ  ਪੜਨ ਨਾਲ਼ ਿਗਆਨ ਵਧਦਾ ਹੈ ।  

(ii) ਿਕਤਾਬ  ਤ ਿਬਨ  ਕਮਰਾ ਿਕਸ ਤਰ  ਲਗਦਾ ਹੈ ?  

ਤਰ: ਿਕਤਾਬ  ਤ ਿਬਨ  ਕਮਰਾ ਫੁੱ ਲ  ਤ ਿਬਨ  ਗਮਲੇ ਵਰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ 

(iii) ਿਕਤਾਬ  ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਿਕਸ ਤਰ  ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?   

ਤਰ: ਿਕਤਾਬ  ਦੇ ਤਹੋਫ਼ੇ ਦੇਣ ਤ ੇਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤ ਸਦਾ ਿਕਤਾਬ  ਲੈਣ ਨਾਲ਼ ਿਕਤਾਬ  ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ 

ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 
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 II. ਿਵਆਕਰਨ (Grammar)            20  

3.  ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ: (ਪੁੱ ਛੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਪਸ਼ਨ  ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਚਾਰ ਹੱਲ ਕਰੋ)      1X4=4 

(i) ਹੇਠ  ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ ਸਹੀ ਸਮਾਸੀ ਬਦ ਚੁਣੋ:  

ਤਰ: (d) ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ  

(ii) ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਵਕਲਪ  ਿਵੱਚ ਿਕਹੜਾ ਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ ਅਰਥ  ਵਾਲ਼ਾ ਇੱਕ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ :  

ਤਰ: (b) ਸੋਨਾ-ਚ ਦੀ     

(iii) ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਂਿਵੱਚ ਿਕਹੜਾ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ ਅਰਥ  ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ  ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ਼ ਬਿਣਆ ਹੈ : 

ਤਰ: (a) ਅੰਗ-ਸਾਕ  

(iv)  ‘ਧਰਮ-ਕਰਮ’ ਦਾ ਠੀਕ ਬਦ-ਸਮੂਹ ਚੁਣੋ- 

ਤਰ: (a) ਧਰਮ ਅਤੇ ਕਰਮ  

(v) ਿਵਰੋਧੀ ਅਰਥ ਵਾਲ਼ਾ ਸਮਾਸੀ ਬਦ ਚਣੁੋ:- 

ਤਰ: (d) ਔਖਾ-ਸੌਖਾ 

4. ਬਹ-ੁਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ  (ਪੁੱ ਛੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਪਸ਼ਨ  ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਚਾਰ ਹੱਲ ਕਰੋ)   1X4=4 

(i) ਿਕਹੜਾ ਬਦ ‘ਡੰਡੀ’ ਬਦ ਦਾ ਬਹੁ-ਅਰਥਕ ਬਦ ਨਹੀ ਹੈ ?  

ਤਰ: (a) ਡੰਗ 

(ii) ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ? 

ਤਰ: (d) ਬਹੁ-ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ  

(iii) ‘ਡੋਲ’ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਹੀ ਬਹੁ-ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਸਮੂਹ ਨੰੂ ਚੁਣੋ: 

ਤਰ: (c) ਭ ਡਾ, ਘਬਰਾ ਜਾਣਾ 

(iv) ‘ਸਰ’ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੈ ‘ਫ਼ਿਤਹ ਕਰਨਾ’ ਦਜੂਾ ਅਰਥ ਹੈ : 

ਤਰ: (b) ਕੰਮ ਹੋਣਾ  

(v) ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਂਿਵੱਚ ਿਕਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ‘ਵੱਡੀ ਤੱਕੜੀ’ ਦਾ ਬਹੁ-ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ : 

ਤਰ: (c) ਕੰਡਾ       

5. ਿਕਿਰਆ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ  (ਪੁੱ ਛ ੇਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਪਸ਼ਨ  ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਚਾਰ ਹੱਲ ਕਰੋ)   1X4=4 

(i) ਿਕਿਰਆ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀਆ ਂਿਕੰਨੀਆ ਂਿਕਸਮ  ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ? 

ਤਰ: (b) ਅੱਠ    

(ii) ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮੂਹ  ਿਵੱਚ ਸਥਾਨ-ਵਾਚਕ ਿਕਿਰਆ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਚੁਣੋ :  

ਤਰ: (c) ਅੰਦਰ, ਖੱਬੇ, ਨੜੇ         

(iii) ਜੋ ਿਕਿਰਆ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮ  ਦੱਸਣ ਉਹਨ  ਨੰੂ ਕੀ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ?   

ਤਰ: (d) ਕਾਲ-ਵਾਚਕ ਿਕਿਰਆ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ 
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(iv) ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਵਾਕ ਿਵੱਚ ਿਕਿਰਆ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਚੁਣੋ :  

ਦੀਪਕ ਸਵੇਰੇ ਿਦੱਲੀ ਜਾਵੇਗਾ ।  

ਤਰ: (b) ਸਵੇਰੇ      

(v)  ‘ਸ਼ੇਰ ਬਹੁਤ ............... ਦੌੜਦਾ ਹੈ ।’ ਵਾਕ ਿਵਚਲੇ ਖ਼ਾਲੀ-ਸਥਾਨ ਨੰੂ ਭਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵ  ਿਕਿਰਆ-

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਚੁਣੋ :  

ਤਰ: (c) ਤੇਜ਼         

6. ਅਗੇਤਰ-ਿਪਛੇਤਰ:        4 

ਪੁੱ ਛੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਕਰੋ:           2+2=4 

(i) ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਂਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਦੋ ਅਗੇਤਰ  ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਦੋ-ਦ ੋਸ਼ਬਦ ਬਣਾਓ : 

ਉਪ, ਅਪ, ਸਰਵ  

ਤਰ: ਉਪ: ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾ, ਉਪ-ਨਾਮ, ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ  

    ਅਪ: ਅਪਸ਼ਬਦ, ਅਪਸ਼ਗਨ, ਅਪਵਾਦ  

    ਸਰਵ: ਸਰਵ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਸਰਵ-ਸਮਰੱਥ, ਸਰਵ-ਸ ਝੀ  

(ii) ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਂਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਦੋ ਿਪਛੇਤਰ  ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਦੋ-ਦ ੋਸ਼ਬਦ ਬਣਾਓ :  

ਆਊ, ਈਨ, ਹੀਣ         

     ਤਰ: ਆਊ: ਭੜਕਾਊ, ਕਮਾਊ, ਿਵਕਾਊ  

     ਈਨ:  ਰੰਗੀਨ, ਨਮਕੀਨ, ਬਹੇਤਰੀਨ  

     ਹੀਣ: ਗੁਣਹੀਣ, ਬਲਹੀਣ, ਿਦਸ਼ਾਹੀਣ  

7. ਮੁਹਾਵਰੇ: ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਂਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਚਾਰ ਮੁਹਾਵਿਰਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰ  ਵਾਕ  ਿਵੱਚ ਵਰਤ ਿਕ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ 

ਜਾਣ:           1X4=4 

(i) ਿਕਸਮਤ ਦਾ ਧਨੀ ਹੋਣਾ : ਅਮਨ ਤ  ਿਕਸਮਤ ਦਾ ਧਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਫ਼ਲ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ।    

(ii)  ਖਾਣ ਨੰੂ ਪੈਣਾ: ਬਲਜੀਤ ਜਦ ਦਾ ਿਬਮਾਰ ਰਿਹਣ ਲੱਿਗਆ ਹੈ, ਗੱਲ-ਗੱਲ ’ਤੇ ਖਾਣ ਨੰੂ ਪਦਾ ਹੈ ।   

(iii) ਘੋੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਸੌਣਾ: ਪਰੀਿਖਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤ ਬਾਅਦ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਘੋੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਸ ਜ ਦੇ ਹਨ ।  

(iv) ਿਚਹਰਾ ਉਤਰ ਜਾਣਾ: ਚਣੋ  ਿਵੱਚ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਉਤਰ 

ਿਗਆ । 

(v) ਿਛੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗਣਾ: ਅਜੋਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਿਨਯਮ -ਕਨੰੂਨ  ਨੰੂ ਿਛੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗਣ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ 

ਸਮਝਦੀ ਹੈ ।  
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(vi) ਜ਼ਬਾਨ ਨੰੂ ਲਗਾਮ ਦੇਣਾ: ਿਜਹੜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੰੂ ਲਗਾਮ ਦ ੇਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੀਵਨ 

ਿਵੱਚ ਹਮੇਸ਼  ਸੁਖੀ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ । 

(vii) ਝੱਟ ਟਪਾਉਣਾ: ਕਰੋਨਾ-ਕਾਲ ਿਵੱਚ ਪੈਸੇ ਦ ੇਕਮੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ  ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ਼ ਆਪਣਾ 

ਝੱਟ ਟਪਾਉਣਾ ਿਪਆ । 

III.  ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਿਲਖਣ-ਕੌਸ਼ਲ (Part B: Writing Skill)     8+7+5=20 

8. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਂਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇ ’ਤੇ 200 ਸ਼ਬਦ  ਿਵੱਚ ਲੇਖ ਿਲਖੋ  :           8X1=8 

ਨਟ: ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੋਚ ਤੇ ਬੱੁਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਿਲਖਣਗੇ ਅਤੇ ਅੰਕ  ਦੀ ਵੰਡ ਇਸ   

 ਪਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ:-   

  ਭੂਿਮਕਾ:   1 ਅੰਕ  

  ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ:  2 ਅੰਕ    

  ਿਵਸ਼ੇ ਦਾ ਿਗਆਨ:   3 ਅੰਕ  

  ਸ਼ਬਦ-ਚਣੋ:  1 ਅੰਕ 

  ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ:   1 ਅੰਕ 

9. ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦ ੇਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਡਗੂ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ  ਦੀ ਿਸਹਤ-ਜ ਚ 

ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਕਪ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਿਲਖੋ ।  

      ਜ   

ਤੁਹਾਡਾ ਿਮੱਤਰ/ਸਹੇਲੀ ਦਸਵ  ਜਮਾਤ ਿਵੱਚ ਮੈਿਰਟ ਿਵੱਚ ਆਇਆ/ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਵਧਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰ  

ਿਲਖੋ ।            7X1=7 

  ਨਟ: ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੋਚ ਤ ੇਬੁੱ ਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਿਲਖਣਗੇ ਅਤੇ ਅੰਕ  ਦੀ ਵੰਡ ਇਸ   

  ਪਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ:-   

  ਅਰੰਭਲਾ ਭਾਗ:   2 ਅੰਕ  

  ਿਵਚਕਾਰਲਾ ਭਾਗ:   4 ਅੰਕ    

   ਅੰਤਲਾ ਭਾਗ:    1 ਅੰਕ 

10. ਹੇਠਲੀ ਤਸਵੀਰ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਨਾਲ਼ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ 50 ਸ਼ਬਦ  ਿਵੱਚ ਿਲਖੋ:           5X1=5 

ਨਟ: ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੋਚ ਤ ੇਬੁੱ ਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਿਲਖਣਗੇ ਅਤ ੇਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਵੱਲ 

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਧਆਨ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਬਣਦ ੇਅੰਕ ਿਦੱਤ ੇਜਾਣ   
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ਨਟ: ਇਹ ਪਸ਼ਨ ਤਸਵੀਰ ਆਧਾਿਰਤ ਪਸ਼ਨ ਦੀ ਥ  ਿਸਰਫ਼ ਨਤਰਹੀਣ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੈ:- 

ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਪੰਸੀਪਲ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਿਵਚਲੀ ਪੀਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ 

ਿਲਖੋ । 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੋਚ ਤੇ ਬੁੱ ਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਿਲਖਣਗੇ ਅਤ ੇਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਵੱਲ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ 

ਿਧਆਨ ਿਦੰਦ ੇਹੋਏ ਬਣਦੇ ਅੰਕ ਿਦੱਤ ੇਜਾਣ   

   

 Iv. ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ  ’ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਪਸ਼ਨ       

( Iv.  Text Books based questions)                 5+5+8+8+4=30 
 

11.  ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਵਾਰਤਕ ਿਵੱਚ (ਪੁੱ ਛੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇ ਪਸ਼ਨ  ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਪੰਜ ਹੱਲ ਕਰੋ) :    

                1X5=5 

(i) ‘ਘਰ ਦਾ ਿਪਆਰ’ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੰ ਿਡਆਂ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲ਼ਾ ਵਤੀਰਾ ਿਕ  

ਪੈਦਾ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ? 

ਤਰ: (b) ਬੋਰਿਡੰਗ ਦੀ ਰਿਹਣੀ-ਬਿਹਣੀ ਕਾਰਨ  

(ii) ਲੇਖਕ ਨ ਮਿਹੰਗੀ ਤ ੇਿਪਆਰੀ ਿਵਰਾਸਤ ਿਕਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਹੈ ?   

ਤਰ: (a) ਬੋਲੀ ਨੰੂ    

(iii) ਚੌਧਰੀ ਚੜਤ ਿਸੰਘ ਨ ਿਪੰਡ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਿਕਸ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ?   

ਤਰ: (c) ਬਾਬੇ ਪੁਨੰੂ ਨੰੂ  

(iv) ‘ਕੁਲਫ਼ੀ’ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ।  

ਤਰ: (d)  ਸੁਜਾਨ ਿਸੰਘ 

(v) ਕਰਮ ਿਸੰਘ ਦਾ ਿਪੰਡ ਿਕਹੜਾ ਸੀ ?   

ਤਰ: (a) ਠੱਠੀ-ਖਾਰਾ  

(vi) ਕਰਤਾਰ ਿਸੰਘ ਦ ੇਿਸਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਿਕੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ?  

ਤਰ: (c)  ਸਾਢੇ ਸੋਲ  ਸੌ ਰੁਪਏ 

 

12.  ਕਿਵਤਾ ਤੇ ਇਕ ਗੀ ਿਵੱਚ ( ਿਕਸ ੇਪੰਜ ਪਸ਼ਨ  ਦੇ ਤਰ ਇੱਕ-ਦੋ ਸ਼ਬਦ  ਿਵੱਚ ਿਦਓ) :    

                          1X5=5 

(i) ‘ਸੋ ਿਕਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ’ ਬਾਣੀ ਿਵਚ ਗਰੁੂ ਸਾਿਹਬ ਨ ਇਸਤਰੀ ਤ ਿਬਨ  ਕੇਵਲ ਿਕਸ ਦੀ ਹਦ ਸਵੀਕਾਰ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ?     

ਤਰ: ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ   
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(ii) “ਿਕਰਪਾ ਕਿਰ ਕੈ ਬਖਿਸ ਲੈਹੁ” ਬਾਣੀ ਿਵਚ ‘ਖਤੇ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ?   

ਤਰ: ਭੁੱ ਲ , ਪਾਪ   

(iii)  ‘ਸਿਤਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਗਿਟਆ’ ਰਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਭਾਵ ਨਾਲ਼ ਘਰ-ਘਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਣ ਗਈ 

ਹੈ?   

ਤਰ: ਧਰਮਸਾਲ (ਧਰਮ ਸਥਾਨ), ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ  

(iv)  ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮ ਿਸਮਰਨ ਨਾਲ਼ ਕੀ ਪਾਪਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ?   

ਤਰ: ਆਤਿਮਕ ਅਨੰਦ, ਮਹ  ਸੁਖ  

(v) ‘ਜੰਗ ਦਾ ਹਾਲ’ ਰਚਨਾ ਿਵੱਚ ‘ਫ਼ਰੰਗੀ’ ਸ਼ਬਦ ਤ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ?  

ਤਰ: ਅੰਗਰੇਜ਼  

(vi) ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੰੂ ‘ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ’ ਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ? 

ਤਰ: ਸੀ ਗੁਰੂ ਗਿੋਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ  

(vii)  ‘ਦੂਜਾ ਿਵਆਹ’ ਇਕ ਗੀ ਿਕਸ ਦਾ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ?  

ਤਰ: ਸੰਤ ਿਸੰਘ ਸੇਖ  
 

13.  ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਇਕ ਗੀ ਿਵੱਚ (ਿਕਸ ੇਚਾਰ ਪਸ਼ਨ  ਦੇ ਤਰ 25 ਤ 30 ਸ਼ਬਦ  ਿਵੱਚ ਿਦਓ) :    

                              2X4=8 

(i) ‘ਅੰਗ-ਸੰਗ’ ਕਹਾਣੀ ਿਵੱਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਨ ਅਮਰੀਕ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਿਕਸ ਗੱਲ ਦੀ 

ਿਰਆਇਤ ਿਦੱਤੀ ?    

ਤਰ:  ਸੁਸਾਇਟੀ ਦ ੇਇਨਸਪੈਕਟਰ ਨ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਿਸਰ ਚੜੇ ਸਾਢੇ ਸੋਲ  ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 

ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤ ਬਾਅਦ ਯੱਕਮੁਸ਼ਤ/ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਮੋੜਨ ਦੀ ਥ  ਦੋ ਿਕਸ਼ਤ  ਿਵੱਚ ਜਮ  

ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਿਦੱਤੀ ।  

(ii)  ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦ ੇਸਮ ਦੀ ਤਲੁਨਾ ਆਪਣੇ ਸਮ ਨਾਲ਼ ਿਕ  ਕਰਦਾ ਹੈ ?  

ਤਰ:  ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਸਮ ਦੀ ਤਲੁਨਾ ਆਪਣੇ ਸਮ ਨਾਲ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਪੜਾਈ ਭਾਵ 

ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨਾਲ ਕਈ ਗਣੁ  ਵੱਧ ਸੀ ਪਰ ਆਮਦਨ ਉਹਨ  ਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ।  

(iii)  ਕਰਮ ਿਸੰਘ ਦ ੇਬਾਪੂ ਨ ਮਾਨ ਿਸੰਘ ਤ ਿਕਹੜੀ ਗੱਲ ਛੁਪਾਈ ਤੇ ਿਕ  ?  

ਤਰ:  ਕਰਮ ਿਸੰਘ ਦ ੇਬਾਪੂ ਨ ਮਾਨ ਿਸੰਘ ਤ ਕਰਮ ਿਸੰਘ ਦੀ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ 

ਖ਼ਬਰ ਛੁਪਾਈ, ਿਕ ਿਕ ਉਹ ਨਹ  ਸੀ ਚਾਹੰੁਦਾ ਿਕ ਮਾਨ ਿਸੰਘ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ ।  

(iv)  ਮਨਜੀਤ ਦੀ ਸੱਸ ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਿਦੰਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ ? 

ਤਰ:  ਮਨਜੀਤ ਦੀ ਸੱਸ ਿਨਹਾਲ ਕੌਰ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪੱੁਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਦੂਜਾ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ 

ਦੇਣ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਿਦੰਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ ।  
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(v)  ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ਼ ‘ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ’ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਿਗਆ ਸੀ ?    

ਤਰ:   ਸੀ ਗੁਰੂ ਗਿੋਬੰਦ ਿਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਿਲਿਖਆ ਖ਼ਤ ‘ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ’ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ਼ ਭਾਈ ਦਯਾ 

ਿਸੰਘ ਨ  ਦਾ ਿਸੱਖ ਲੈ ਕੇ ਿਗਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨ  ਨ ‘ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ’ ਆਪਣੇ ਹੱਥ  ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ 

ਸੀ।  
 

 
 

14.  ਕਿਵਤਾ ਤੇ ਵਾਰਤਕ ਿਵੱਚ (ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪਸ਼ਨ  ਦੇ ਤਰ 50 ਤ 60 ਸ਼ਬਦ  ਿਵੱਚ ਿਦਓ) :    

                            4X2=8 

(i) ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਗਰੁੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ’ਤ ੇਧੁੰ ਦ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਚਾਨਣ 

ਹੋ ਜਾਣ ਅਤ ੇਤਾਰੇ ਛਪੁਣ ਤ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ  ?    

ਤਰ:   ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਵੇ ਜੀ ਦ ੇਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ’ਤੇ ਧੰੁਦ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ 

ਜਾਣ ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਣ ਤ ਭਾਵ ਹੈ ਿਕ ਜਗਤ ਿਵੱਚ ਅਿਵੱਿਦਆ ਰੂਪੀ ਧੰੁਦ ਿਮਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 

ਿਗਆਨ ਰੂਪ ਚਾਨਣ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ।  ਿਜਸ ਤਰ  ਸੂਰਜ ਦੇ ਿਨਕਲਣ ਨਾਲ਼ ਤਾਰੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ 

ਉਸੇ ਤਰ  ਪਖੰਡੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਭਰਮ-ਜਾਲ਼ ਹਟ ਿਗਆ ਹੈ ।  

    

ਜ  

ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ’ ਤੂੰ  ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਤੂੰ  ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ’ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 

ਨਾਮ ਿਸਮਰਨ ਨਾਲ਼ ਕੀ ਲਾਭ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ?  

ਤਰ:  ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ’ ਤੂੰ  ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਤੂੰ  ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ’ ਅਨੁਸਾਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਸਮਰਨ ਨਾਲ਼ ਆਤਿਮਕ ਅਨੰਦ ਪਾਪਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ 

ਮਨ ਠੰਢਾ-ਠਾਰ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ । ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ  ਹੀ ਮਨ ਅੰਦਰ ਆਤਿਮਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਾਲਤ 

ਪਬਲ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਿਵਕਾਰ  ਨਾਲ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਔਖੇ ਘੋਲ਼ ਿਵੱਚ ਿਜੱਤ ਪਾਪਤ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ ।  

 
(ii)  ਪੈਦਲ ਤੁਰਨਾ ਮਨੱੁਖੀ ਸਰੀਰ ਲਈ ਿਕਵ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ? 

ਤਰ: ਪੈਦਲ ਤਰੁਨਾ ਮਨੱੁਖੀ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਤੁਰਨ ਨਾਲ਼ ਮਨੱੁਖੀ ਸਰੀਰ 

ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਤ ਬਿਚਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਤਰੁਨ ਨਾਲ਼ ਭੁੱ ਖ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮ-ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ।  

ਆਤਮ-ਹੱਿਤਆ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਮਨੱੁਖ ਤੁਰਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ । 

ਤੁਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤ ੇਕੁਦਰਤ ਉਸ ਦੀਆ ਂ

ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ  ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ।    

    ਜ   
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  ਪਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਕੈਦੀ ਦੇ ਿਵਹਾਰ ਿਵੱਚ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ? 

  ਤਰ: ਪਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਧਾੜਵੀ ਕੈਦੀ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ ਤ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੰੂ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 

  ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਨ ’ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੰੂ ਅਨੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗਾ । ਉਹ ਹਰ ਿਕਸੇ ਨਾਲ਼ 

          ਿਮੱਠਾ ਬੋਲਣ ਤੇ ਿਨਮਰਤਾ ਨਾਲ਼ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਲੱਗਾ । ਪਾਰਥਨਾ ਨਾਲ਼ ਕੈਦੀ ਦੇ ਿਵਹਾਰ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ  

  ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ।  
 

  

15.  ਇਕ ਗੀ ਿਵੱਚ (ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਪਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰ 50 ਤ 60 ਸ਼ਬਦ  ਿਵੱਚ ਿਦਓ) :   4X1=4 

 
(i) ਅਸ਼ੋਕ ਅਤੇ ਅਕਬਰ ਨ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀਆ ਂਨੀਹ  ਿਕਵ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ? ‘ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ’ ਇਕ ਗੀ 

ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੱਸੋ । 

ਤਰ: ‘ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ ਇਕ ਗੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੱਥ  ਅਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ਼ 

ਿਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਹ  ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹ  ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਲਿਕ ਅਸ਼ੋਕ ਅਤੇ ਅਕਬਰ 

ਵ ਗ ਲੋਕ  ਦੇ ਿਦਲ  ਨੰੂ ਿਜੱਤਣ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਹ  ਪੱਕੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ।  ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ 

ਸਭ ਧਰਮ  ਦੇ ਲੋਕ  ਦੇ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ।  
 

(ii) ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਹੈ ? ‘ਦਜੂਾ ਿਵਆਹ’ ਇਕ ਗੀ ਦ ੇਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੱਸੋ ।  

ਤਰ: ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੂਜਾ ਿਵਆਹ’ ਇਕ ਗੀ ਦੀ ਮੱੁਖ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਿਨਹਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਨੰੂਹ ਅਤੇ 

ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ । ਉਹ ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱ ਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਹਸਮੁਖ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਹੈ । ਉਹ 

ਆਪਣੀ ਸੱਸ, ਸਹੁਰੇ, ਪਤੀ ਤ ੇਨਨਾਣ ਆਿਦ ਸਭ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਔਰਤ ਦੇ 

ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਹੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਹਾਜ਼ਰ-ਜਵਾਬ ਸੁਿਹਰਦ ਮੁਿਟਆਰ ਹੈ ।  


