
ਨਮੂਨ�  ਦਾ ਪ	ਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ 

ਸ਼	ੇਣੀ – ਦਸਵ� 

          (ਸਪਸ਼ੈਲ,ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਤ� ਅਸਮਰਥ ਪਰੀਿਖਆਰਥੀਆਂ ਲਈ) 

ਿਵਸ਼ਾ - ਪੰਜਾਬੀ  

ਪੇਪਰ – ਏ 

ਿਵੱਿਦਅਕ ਵਰ*ਾ : 2020-21 

ਿਲਖਤੀ: 65 ਅੰਕ 

ਆਂਤਿਰਕ ਮੁਲ1ਕਣ: 10 ਅੰਕ 

ਕੱੁਲ: 75 ਅੰਕ 

ਨ� ਟ- ਸੁੰ ਦਰ ਿਲਖਾਈ ਲਈ 5 ਅੰਕ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਹਨ ਜੋਿਕ ਪ�ਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੁੱ ਲ 65 ਅੰਕ� 

ਿਵੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  

ਵਸਤੂਿਨਸ਼ਠ ਪ�ਸ਼ਨ:                           

  ਸਾਰੇ ਪ�ਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਪ�ਸ਼ਨ ਦ ੇ2 ਅੰਕ ਹਨ। 

(ੳ) ਬਹੁਚੋਣਵ6 ਪ	ਸ਼ਨ:                 

1. ਲੰਗਰ –ਪ�ਥਾ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਿਕਸ ਨ-  ਕੀਤਾ?         

(ੳ)  ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨ-     (ਅ)  ਸ਼ੇਖ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਨ-  

(ੲ)  ਬਾਬਾ ਬੁੱ ਢਾ ਜੀ ਨ-     (ਸ)  ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨ-   2 

2. ਸ਼ਾਹ ਹੁਸਨੈ ਨ-  ਤਾਣਾ ਤ ੇਬਾਣਾ ਿਕਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਹੈ?            

(ੳ)  ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੰੂ   (ਅ)  ਅਿਧਆਪਕ ਨੰੂ 

(ੲ)  ਭਰਾ ਨੰੂ   (ਸ)  ਪ�ਭੂ ਨੰੂ       2 

3. ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸਘ ਜੀ ਨ-  ਿਕਨ< � ਨਾਲ਼ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ ?                  

(ੳ)  ਿਸੱਖ� ਨਾਲ਼     (ਅ)  ਿਹੰਦੂਆਂ ਨਾਲ਼ 

(ੲ)  ਮੁਗ਼ਲ� ਨਾਲ਼    (ਸ)  ਫ਼ਕੀਰ� ਨਾਲ਼    2 

4. ਤੁਰਦਾ ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਸ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ?             

(ੳ)  ਨਾਲ਼ ਦ ੇਸਾਥੀ ਨਾਲ਼   (ਅ)  ਸੂਰਜ ਨਾਲ਼ 

(ੲ)  ਆਪਣ-ੇਆਪ ਨਾਲ਼   (ਸ)  ਕਦੁਰਤ ਨਾਲ਼    2 

ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਵਾਕ� ਿਵਚਲੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਥ�ਵ� ਿਵੱਚ ਢਕੁਵC ਸ਼ਬਦ ਭਰੋ 

  ਖ਼ਾਲੀ ਥ1ਵ1 ਭਰੋ:                 

5. ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਨ� ……………………. ਸੀ। (ਥੰਮ ਬਹਾਦਰ/ਮਾਤਾਦੀਨ)         2 

6. ਡਾਕੀਆ ਕਰਮ ਿਸੰਘ ਦੀ ……………….. ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਿਗਆ। 

(ਪGਨਸ਼ਨ/ਿਰਟਾਇਰਮGਟ)               2 

7. ਵੀਰ� ਵਾਲ਼ੀ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ……………………. ਤJ Kਜੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। 

(ਪਾਿਕਸਤਾਨ/ਉਦੈਪੁਰ)                     2 

8. ਬੰਤਾ ਤਾਰੋ ਦੀ ਝੋਲ਼ੀ………………… ਨਾਲ਼ ਭਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ।(ਖ਼ਸ਼ੀਆ/ਂਰੁਪਇਆ)ਂ       2 



  ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਂਿਵੱਚJ ਿਕਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਹੜਾ ਗ਼ਲਤ:          

9. ਿਫ਼ਰੰਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼� ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ।              2 

10. ਤੁਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਥ�ਵ� ਨ- ੜੇ ਪ�ਤੀਤ ਹੰੁਦੀਆ ਂਹਨ।          2 

11. ਅੰਗ-ਸੰਗ ਕਹਾਣੀ ਦ ੇਮੁੱ ਖ ਪਾਤਰ ਦਾ ਨ� ਅਮਰੀਕ ਿਸੰਘ ਹੈ।           2 

12. ਬੇਬੇ ਸਭ ਤJ ਪਿਹਲ� ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਿਵੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ।          2         

 ਸਹੀ ਿਮਲਾਣ ਕਰੋ :                

13. (ਓ) ਬਦੇ :  ਜੰਿਮਆ 

(ਅ) ਸਖੀ :  ਜੋਤਸ਼ ਿਵੱਿਦਆ ਦੀ ਪਸੁਤਕ 

(J) ਜਾਇਆ :  ਸਹੇਲੀ         2 

14. ਹੇਠ ਿਲਖ ੇਸ਼ਬਦ1 ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ1 ਨਾਲ਼ ਿਮਲ਼ਾਣ ਕਰੋ: 

(ਓ) ਤੁਰਸ1 ਮੂਲ ਨਾ ਮੁੜਸਾ ਰਾਹ�  : ਥਲ ਮਾਰੂ ਿਵੱਚ ਮਰਸ1। 

(ਅ) ਜਬ ਲਗ ਸਾਸ ਿਨਰਾਸ ਨਾ ਹੋਣ1:  ਜਾਇ ਿਮਲ1 ਪਗ ਪਰਸ1। 

(ੲ) ਜੇ ਰੱਬ ਕੂਕ ਸੱਸੀ ਦੀ ਸੁਣਸੀ :  ਮਰਨA  ਮੂਲ ਨਾ ਡਰਸ1। 

(ਸ)ਹਾਸ਼ਮ ਨਹ� ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਵੈਸ1 :  ਜਾਨ ਤਲੀ ਪੁਰ ਧਰਸ1।   2 

15. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਿਮਲਾਣ ਕਰੋ: 

(ਓ) ਮਨੱੁਖ ਦ ੇਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਿਚੱਤਰ   :  ਅੰਨ*�  

(ਅ) ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਿਸੰਘ ਦਾ ਿਲਿਖਆ ਲੇਖ   :  ਮੰੂਹ 

(ੲ) ਆਮ ਕਰਕੇ ਿਸਆਣੇ ਤੇ ਿਦਲਚਸਪ ਹੰੁਦ ੇਹਨ  :  ਬੋਲੀ     2 

15×2=30 

16. ਕਹਾਣੀ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤ ੇਪੱੁਛੇ ਗਏ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪ�ਸ਼ਨ� ਿਵੱਚJ ਿਕਸੇ ਦੋ ਭਾਗ� ਦ ੇKਤਰ ਿਲਖੋ: 

 (ਓ) ‘ਕੁਲਫ਼ੀ’ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਮਾਲਕ ਤJ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤJ ਸੰਕੋਚ ਿਕU ਕਰ    

ਿਰਹਾ ਸੀ ?                   

(ਅ) ਿਪਤਾ ਦ ੇਜੇਲ* ਜਾਣ ਤੇ ਲਾਜ ਨ�  ਆਪਣੀ ਭਆੂ ਵੀਰ1 ਵਾਲੀ ਨੰੂ ਕੀ ਿਕਹਾ?   

(ੲ) ‘ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਬਲ਼ਦ’ ਕਹਾਣੀ ਿਵੱਚ ਡਾਕੀਏ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਮ ਿਸੰਘ ਦ ੇਬਾਪੂ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਕੀ 

ਿਵਚਾਰ ਆਏ?           

(ਸ) ਰਸ਼ੀਦ ਨ�  ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤ� ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਿਕL ਸੋਿਚਆ?   

    4 +4= 8 

17. ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪਾਤਰ� ਿਵੱਚJ ਿਕਸ ੇ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਦਾ ਪਾਤਰ-ਿਚਤਰਨ ਲਗ-ਪਗ 125 ਸ਼ਬਦ� 

ਿਵੱਚ ਿਲਖੋ: 

(ਓ) ਦੀਪੋ   (ਇਕ�ਗੀ:ਬੰਬ ਕੇਸ) 

(ਅ)ਸ਼ਾਹੀ ਹਕੀਮ  (ਇਕ�ਗੀ: ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ)         7 

18.  ਨਾਵਲ ‘ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵ� ਸਾਲ’  ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪਾਤਰ� ਿਵੱਚJ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਪਾਤਰ-

ਿਚਤਰਨ ਲਗ-ਪਗ 150 ਸ਼ਬਦ� ਿਵੱਚ ਿਲਖੋ :           7 

(ਓ) ਬੰਤਾ  (ਅ) ਫੁੰ ਮਣ   (ੲ)   ਲਾਜੋ 



19. ਹੇਠ ਿਲਖ ੇਪ	ਸ਼ਨ1 ਿਵੱਚ� ਿਕਸੇ ਦ ੋਦ ੇਉਤਰ ਆਪਣੀ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤ ੇ 

       ਿਲਖੋ:  

(ਓ) ਮਰਦਾਨ-  ਨ-  ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਜੋ ਬੀਤੀ ਜਦJ  ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਵੇ ਜੀ ਨੰੂ ਸਣੁਾਈ ਤ�       

      ਗੁਰੂ ਜੀ ਨ-  ਅੱਗJ ਕੀ ਿਕਹਾ ?         

(ਅ) ਘਰ ਮਨੱੁਖ ਦ ੇਿਨੱਜੀ ਵਲਵਿਲ਼ਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਰਿਹਣੀ ਦਾ ਕCਦਰ ਿਕਵC ਹੰੁਦਾ ਹੈ?  

(ੲ) ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਿਸੰਘ ਦਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਿਸੰਘ ਨ-  ਿਕਹੜਾ-ਿਕਹੜਾ ਪ�ਭਾਵ ਕਬੂਿਲਆ?  

(ਸ) ਕਾਲੀਦਾਸ ਕੌਣ ਸੀ ?ਉਸ ਨੰੂ ਇੰਨੀ ਪ�ਿਸੱਧੀ ਿਕU ਿਮਲੀ?     

4+4=8 

 

  

 

              

    


