
ਨਮੂਨ�  ਦਾ ਪ	ਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ 

ਸ਼	ੇਣੀ – ਦਸਵ� 

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

ਿਵਸ਼ਾ - ਪੰਜਾਬੀ  

ਪੇਪਰ – ਬੀ 

ਿਵੱਿਦਅਕ ਵਰ)ਾ : 2020-21 

ਿਲਖਤੀ: 65 ਅੰਕ 

ਆਂਤਿਰਕ ਮੁਲ0ਕਣ: 10 ਅੰਕ 

ਕੱੁਲ: 75 ਅੰਕ 

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

ਿਵੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  

ਵਸਤੂਿਨਸ਼ਠ ਪ�ਸ਼ਨ:                       

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

 ਬਹੁਚੋਣਵ4 (ਤਰ� ਵਾਲੇ ਪ	ਸ਼ਨ:                 

1. ਿਜਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ,ਵਸਤ,ੂਸਥਾਨ ਨੰੂ ਪ�ਗਟ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੰੂ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ?  

       

(ੳ)  ਿਕਿਰਆ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ   (ਅ)  ਪੜਨ�ਵ 

(ੲ)  ਨ�ਵ     (ਸ)  ਿਵਸ਼ਸ਼ੇਣ     2 

2. ਜਦ8 ਵਾਕ ਿਵੱਚ ਿਕਿਰਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੰੂ ਕੀ ਕਿਹੰਦ ੇਹਨ?         

(ੳ)  ਇਕਿਹਰੀ ਿਕਿਰਆ  (ਅ)  ਸੰਯੁਕਤ ਿਕਿਰਆ 

(ੲ)  ਮੂਲ ਿਕਿਰਆ   (ਸ)  ਸਕਰਮਕ ਿਕਿਰਆ    2 

3. ਜੋ ਿਵਸਮਕ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵ� ਪ�ਗਟ ਕਰਨ,ਨੰੂ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ?                 

(ੳ)  ਇੱਿਛਆਵਾਚਕ  ਿਵਸਮਕ   (ਅ)  ਸ਼ੋਕਵਾਚਕ ਿਵਸਮਕ 

(ੲ)  ਸੂਚਨਾਵਾਚਕ ਿਵਸਮਕ    (ਸ)  ਪ�ਸੰਸਾਵਾਚਕ ਿਵਸਮਕ  2 

4. ਜਦ8 ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮ@ ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੰੂ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ?        

(ੳ)  ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ  (ਅ)  ਭਿਵਖਤ ਕਾਲ   (ੲ)  ਭੂਤ ਕਾਲ  2 

ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਵਾਕ� ਿਵਚਲੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਥ�ਵ� ਿਵੱਚ ਢਕੁਵ@ ਸ਼ਬਦ ਭਰੋ 

5. ਦੁਆਬੀ ਉਪਬੋਲੀ  ……………………. ਿਜ਼ਲEੇ  ਿਵੱਚ ਬੋਲੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। (ਰੋਪੜ/ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਿਸੰਘ 

ਨਗਰ)            2 

6. ਧੱੁਪ ਦਾ ਿਵਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ……………….. ਹੈ। (ਛ�/ਸਵੇਰ)           2 

7. ਿਜਨE � ਸ਼ਬਦ� ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ……………………. ਕਿਹੰਦ ੇਹਨ । (ਸਾਰਥਕ 

ਸ਼ਬਦ/ਿਨਰਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ)                      2 

8. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ-ਭਾਸ਼ਾ………………… ਹੈ।(ਤਿਮਲ/ਪੰਜਾਬੀ)          2 

  



ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਂਿਕਰੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਹੜਾ ਗ਼ਲਤ: 

9. ਿਵਆਕਰਨ ਦੀ ਪੜEਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹL ਹੈ ।          2 

10. ਮੁਕਤਾ ਲਗ ਦਾ ਕੋਈ ਿਚੰਨE  ਨਹL ਹੰੁਦਾ ।       2 

11. ਦੋ ਵਾਕ� ਨੰੂ ਜੋੜਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਯੋਜਕ ਹੰੁਦ ੇਹਨ।   2 

12. ਖ਼ੁਸ਼ੀ,ਗ਼ਮੀ ਜ� ਹੈਰਾਨੀ ਪ�ਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵਸਮਕ ਹੰੁਦ ੇਹਨ ।         2       

 ਸਹੀ ਿਮਲਾਣ ਕਰੋ :                

13.   ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਮEਣੇ ਢਕੁਵL ਿਲਪੀ ਿਲਖੋ :  

(ਓ) ਪੰਜਾਬੀ  :  ਦੇਵ-ਨਗਰੀ 

(ਅ) ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ  : ਗੁਰਮੁੱ ਖੀ 

(ੲ) ਿਹੰਦੀ  :  ਰੋਮਨ        2 

14. ਹਰੇਕ ‘ਕਾਲ’ ਸਾਮ)ਣੇ ਸਹੀ ਵਾਕ ਿਲਖ:ੋ 

ਭੂਤਕਾਲ  : ਸਰਜੀਤ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। 

ਭਿਵਖਤ ਕਾਲ  :  ਸਰਜੀਤ ਖੇਡਦਾ ਸੀ। 

ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ :  ਸਰਜੀਤ ਖੇਡੇਗਾ।      2 

15. ਸਹੀ ਿਵਰੋਧਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਿਮਲ਼ਾਓ : 

ਆਸਿਤਕ :  ਝੂਠ 

>ਤਰਨਾ  :  >ਧਰ 

ਇੱਧਰ  : ਚੜ)ਨਾ 

ਸੱਚ  :  ਨਾਸਿਤਕ        2 

15x2=30 

16. ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਵਿਸ਼ਆ ਂਿਕਸ ੇਇੱਕ ਿਵਸ਼ ੇਦੀਆ ਂਰੂਪ-ਰੇਖਾਵ� ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਾਲੀ ਥ�ਵ� ਭਰ ਕ ੇਦਬੁਾਰਾ 

ਿਲਖੋ: 

           (ਓ) ਸ	ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ 

 

ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ............ਈ. ਨੰੂ ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ। ਸ	ੀ 

ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਨ0 ............ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨ0.................ਸੀ। ਸ	ੀ 

ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਿਵਆਹ 1634 ਈ. ਿਵੱਚ................ ਜੀ ਨਾਲ਼ ਹੋਇਆ। ਸ	ੀ ਗੁਰੂ 

ਹਰਗੋਿਬੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ – ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਸ	ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ 

ਜੀ..............ਿਵਖੇ ਆ ਕੇ ਰਿਹਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਿਵਖੇ ਸ	ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ 

ਜੀ...................ਸਾਲ ਭਰੇੋ ਿਵੱਚ ਬੈਠ ਕੇ  ਪ	ਭੂ ਦਾ .................ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸ	ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ 

ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨ�  ਕਿਹਲਰੂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤ� ਜਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ.............ਨ0 ਦੇ ਨਗਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 

ਕੀਤੀ। ਸ	ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦ ੇਘਰ ਇੱਕ ................ਨ�  ਜਨਮ ਿਲਆ ਿਜਸ ਦਾ ਨ0 

.................ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ। ਿਹੰਦ ੂਧਰਮ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਲਈ ਸ	ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨ�  

................ਈ.ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦ ੇਕੇ ਿਹੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦ ੇ



ਕਾਰਨ ਆਪ ਜੀ ਨੰੂ ..............ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ0ਦਾ ਹੈ। ਸ	ੀ ਗਰੂੁ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦ ੇਸ਼	ੀ ਗੁਰੂ 

ਗ	ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਿਵੱਚ .............ਸਲੋਕ ਅਤੇ ............... ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹਨ। ਸ	ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ 

ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ	ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦ ੇਸਪੁੱ ਤਰ...............ਜੀ 

ਨ�  ..................ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ।        

ਜ0 

 

                         (ਅ) ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਿਸੰਘ 

 

ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ...............ਨੰੂ ਚੱਕ ਨੰ. 105 ਿਜ਼ਲE� ਲਾਿਹਲਪੁਰ 

ਅੱਜ-ਕੱਲE ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦ ੇਿਪਤਾ ਦਾ ਨ� ...............ਅਤ ੇ

ਮਾਤਾ ਦਾ ਨ� ..................ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੱਦੀ ਿਪੰਡ............. ਸੀ। ਬਚਪਨ 

ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਿਲਆ ਂਵਾਲ਼ੇ ਬਾਗ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ .....................ਨR  ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦ ੇਮਨ 

(ਪਰ ..................ਅਸਰ ਪਾਇਆ। 1925 ਈ. ਿਵੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨR  

ਸੁਖਦੇਵ,ਭਗਵਤੀ ਚਰਨ ਅਤ ੇ ਧਨਵੰਤਰੀ ਆਿਦ ਨਾਲ਼ ਿਮਲ ਕ.ੇ............ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼� ਦ ੇ

ਿਵਰੱੁਧ .................ਆਰੰਭ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦ ੇਕਾਤਲ ਿਮਸਟਰ ਸਕਾਟ ਨੰੂ 

ਮਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨR  ਆਪਣ ੇਸਾਥੀਆ ਂਨਾਲ਼ ...................ਬਣਾਈ ਪਰ ਉਸ 

ਦੀ ਥ� ਤ ੇ...................ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨR  ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਬੀ.ਕ.ੇ ਦੱਤ 

ਨਾਲ਼ ਮਲ਼ ਕ ੇਿਦੱਲੀ ਅਸTਬਲੀ ਿਵੱਚ................ਸੁੱ ਟੇ ਅਤ ੇਆਪਣੀ............... ਦ ੇਿਦੱਤੀ। ਵੱਖ-

ਵੱਖ ਮਕੱੁਦਿਮਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨR ..................ਨੰੂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਜੀ, 

ਸੁਖਦੇਵ ਅਤ ੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੰੂ................... ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਣੁਾਈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਿਸੰਘ,ਸੁਖਦੇਵ 

ਅਤ.ੇ.................ਨੰੂ ਫ਼�ਸੀ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਗਈ।       8    

17.  ਤੁਹਾਡਾ ਛਟੋਾ ਭਰਾ ਨਿਸ਼ਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਿਪਆ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਨਿਸ਼ਆ ਂਤ8 ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਪੱਤਰ ਿਲਖੋ।                               

ਜ0 

18. ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਵੇਰਵ ੇ ਿਦੰਦ ੇ ਹੋਏ ਿਰਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣ ੇ

ਨR ੜ ੇਦ ੇਥਾਣੇ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ-ਪੱਤਰ ਿਲਖੋ।         2+4+1=7 

 

19. ਨ�ਵ ਦੀਆ ਂਿਕੰਨੀਆ ਂਿਕਸਮ� ਹਨ ? ਉਹਨ� ਦ ੇਨ� ਿਲਖੋ।     

ਜ� 

ਿਕਿਰਆ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀਆ ਂਿਕਸਮ� ਦੇ ਨ� ਿਲਖੋ।      5 

  



20. ਹੇਠ ਿਲਖ ੇਪੈਰੇ ਨੰੂ ਪੜ) ਕੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਪ	ਸ਼ਨ ਦੇ >ਤਰ ਿਲਖ:ੋ 

ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦ ੇਪ�ਿਸੱਧ ਲੇਖਕ ਡਾ. ਟੀ.ਆਰ.ਸ਼ਰਮਾ ਪੰਜ ਹੋਰ ਅਿਧਆਪਕ� ਨਾਲ਼ 

ਤਾਰਾ ਦੇਵੀ ਿਵਖੇ ਸਕਾਊਿਟੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਉਹਨ� ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 

ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਿਕ�ਸ਼ਨਨ ਨਾਲ਼ ਕਾਲਕਾ ਰੇਲਵ ੇ ਸਟਸ਼ੇਨ ਤ ੇ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨ� ਿਦਨ� ਿਵੱਚ 

ਉਪਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ। ਉਹਨ� ਦੀ ਚੇਅਰ-ਕਾਰ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਬੈਠ ਕ ੇਉਹਨ� ਿਸ਼ਮਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, 

ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕਰਕ ੇਕੁਝ ਦੇਰੀ ਨਾਲ਼ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸ�ੀ ਰਾਧਾ ਿਕ�ਸ਼ਨਨ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 

ਤੇ ਖੜE ੇਸਨ । ਉਹਨ� ਕਲ਼ੋ8 ਪੱੁਛ ਕ ੇਸਾਰੇ ਅਿਧਆਪਕ ਉਹਨ� ਕੋਲ਼ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨ� ਦੇ ਪੱੁਛਣ ਤ ੇ

ਸਾਰੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਨR  ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਪੜEਾZਦ ੇਹਨ । ਉਹਨ� ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ਼ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਿਕਹਾ। 

ਤੁਸL ਪੜEਾZਦ ੇਹੋ ਪਰ ਮT ਅਜੇ ਿਸੱਖਦਾ ਹੀ ਹ�,ਪੜEਦਾ ਹੀ ਹ�। ਇੱਕ ਅਿਧਆਪਕ ਨR  ਿਕਹਾ- ਜੀ, 

ਗ਼ਰੀਬੀ ਲਾਹਨਤ ਹੈ, ਮT ਕੇਵਲ ਜੇ.ਬੀ.ਟੀ. ਹੀ ਕਰ ਸਿਕਆ ਹ�, ਗ਼ਰੀਬੀ ਨR  ਮਨੰੂੈ ਅੱਗੇ ਨਹL 

ਪੜEਨ ਿਦੱਤਾ । ਉਹਨ� ਨR  ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾZਿਦਆ ਂਿਕਹਾ, “ਮੇਰੀ  ਮ� ਨR  ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਕਹਾ, 

ਬੇਟਾ ਿਕ�ਸ਼ਨਨ ਮT ਚਾਵਲ ਬਣਾ ਿਦੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਦਾਲ਼ ਵੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੰਜ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹL 

ਹਨ ਿਜਨE � ਨਾਲ਼ ਮT ਚਾਵਲ ਪਰੋਸਣ ਲਈ ਕੇਲੇ ਦ ੇਪੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕ�।“ ਇਹ ਕਿਹੰਿਦਆ ਂਮ� ਦੀਆ ਂ

ਅੱਖ� ਿਵੱਚ8 ਅਥਰੂ ਟਪਕਣ ਲੱਗ ਪਏ । ਉਦ8 ਬਾਲ ਰਾਧਾ ਿਕ�ਸ਼ਨਨ ਨR  ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੈ ਕ ੇ

ਰਸੋਈ ਦੇ ਫ਼ਰਸ਼ ਨੰੂ ਦ-ੋਿਤੰਨ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰE� ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮ� ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਫ਼ਰਸ਼ (ਤ ੇ

ਹੀ ਚਾਵਲ ਪਰੋਸ ਦੇਣ। ਮ� ਸੱਤ ਿਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰE� ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। 

ਪ�ਸ਼ਨ: 

(ਓ) ਅਿਧਆਪਕ� ਨR  ਤਾਰਾ ਦੇਵੀ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਸੀ ? 

(ਅ) ਡਾ. ਰਾਧਾ ਿਕ�ਸ਼ਨਨ ਨR  ਚਾਵਲ ਪਰੋਸਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? 

(ੲ)  ਮ� ਦੀਆ ਂਅੱਖ� ਿਵੱਚ8 ਅੱਥਰੂ ਿਕZ ਟਪਕਣ ਲੱਗੇ?         2+2+2=6 

21. (ਓ) ਬਹੁਤ ੇਸ਼ਬਦ� ਦੀ ਥ� ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਿਲਖੋ: 

ਿਜਸ ਦੀ ਔਲ਼ਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। 

ਜ0 

22. (ਓ) ਉਹ ਲੜਾਈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ।          

(ਅ) ‘ਉਪਕਾਰ’ ਜ� ‘ਅਮਨ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨਰਥੀ ਸ਼ਬਦ ਿਲਖੋ।      2+2=4 

 

 

 

              

    


