
ਮਾਡਲ ਰਵਨ ੱਤਰ 

ਵਵਾ-ਇਵਤਾਸ਼ 
ਵਰਣੀ-XII 

ਸ਼ਮਾਂ: 3 ਘੰਟ                      ਵਲਖਤੀ: 80 ਅੰਕ                    

                   ਆਂਤਵਰਕ ਮੁਲਾਂਕਣ: 20 ਅੰਕ 

   ਕੁੱ ਲ: 100 ਅੰਕ  

ਰਵਨ ੱਤਰ ਦੀ ਰੂ - ਰਖਾ 

1. ਵਾਰ ਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਨ । 
2. ਰਨ ੱਤਰ ਦ ਛ ਭਾਕ ਸ਼ਣਕ, ਜਜਿੰ ਨਾਂ ਦ ਅੱਕ ਉ-ਭਾਕ ਸ਼ਣਕ । ਰਨ ੱਤਰ ਜਲ਼ੱਚ ਸ਼ਠ ਜਔ ਭਾਕ ਾਜਮ ਸ਼ਣਕ 

                  ਭਾਗ-ੳ 

1. ਬੁ-ਚੋਣੇਂ ਰਵਨ : ਇਵ ਭਾਕ ਜਲ਼ੱਚ ਬਸ਼ੁ-ਜਲ਼ਓੀ ਉੱਤਰਾਂ ਲ਼ਾ ਰਨ ਾਜਮ ਸ਼ਣਕ ।  ਇਵ ਭਾਕ ਦ 20 ਉ-ਭਾਕ  
(ਰਨ ਨਿੰ . 1-20) ਸ਼ਣਕ  ਅਤ ਸ਼ਰ ਰਨ ਦਾ ਇੱਓ ਅਿੰ ਓ ਸ਼ਲ਼ਕਾ ।     20×1=20  

 

                  ਭਾਗ-ਅ 

 

2. ਸ਼ਤੂਵਨਵਠ ਰਵਨ : ਇਵ ਭਾਕ ਜਲ਼ੱਚ ਔਾਲੀ ਥਾਲ਼ਾਂ/ਵਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕਲਤ ਲ਼ਾ ਰਨ ਾਜਮ ਸ਼ਣਕ ।  ਇਵ ਭਾਕ ਦ 10 
ਉ-ਭਾਕ  (ਰਨ ਨਿੰ . 1-10) ਸ਼ਣਕ  ਅਤ ਸ਼ਰ ਰਨ ਦਾ ਇੱਓ ਅਿੰ ਓ ਸ਼ਲ਼ਕਾ ।   10×1=10  

ਭਾਗ-ੲ 

3. ਛੋਟ ਉੱਤਰਾਂ ਾਲ ਰਵਨ : ਇਵ ਭਾਕ ਦ 8 ਉ-ਭਾਕ (ਰਨ ਨਿੰ . 1-8) ਸ਼ਣਕ  ਅਤ ਸ਼ਰ ਰਨ ਦ ਜਤਿੰ ਨ ਅਿੰ ਓ ਸ਼ਣਕ ।  
ਸ਼ਰ ਰਨ ਦਾ ਉੱਤਰ 35-40 ਬਦਾਂ ਜਲ਼ੱਚ ਦਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਲ਼ਕਾ । 8 ਰਨਾਂ ਜਲ਼ੱਚੋਂ 5 ਰਨ ਓਰਨੇ  ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਣਕ ।              
           5×3=15  

ਭਾਗ-ਸ਼ 

4.  ਸ਼ਰੋਤ ਅਧਾਵਰਤ ਰਵਨ : ਇਵ ਭਾਕ ਦ 2 ਉ-ਭਾਕ (ਰਨ ਨਿੰ . 1-2)  ਸ਼ਣਕ ( ਜਦੱਤ ਕਏ ਰਹ ’ਤ ਅਧਾਜਰਤ ਰਨ ) 
ਅਤ ਸ਼ਰ ਉ-ਭਾਕ  ਦ ਿੰ ਜ ਅਿੰਓ  ਸ਼ਣਕ ।        2×5=10  

ਭਾਗ- 

5. ੱਡ ਉੱਤਰਾਂ ਾਲ ਰਵਨ : ਇਵ ਭਾਕ ਦ 4 ਉ-ਭਾਕ (ਰਨ ਨਿੰ . 1-4) ਸ਼ਣਕ  ਅਤ ਸ਼ਰ ਰਨ ਦ ਿੰ ਜ ਅਿੰ ਓ  ਸ਼ਣਕ ।  
ਸ਼ਰ ਰਨ ਦਾ ਉੱਤਰ 100-150 ਬਦਾਂ ਜਲ਼ੱਚ ਦਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਲ਼ਕਾ । 4 ਰਨਾਂ ਜਲ਼ੱਚੋਂ 2 ਰਨ ਓਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਣਕ ।
  .                   2×5= 10 

ਭਾਗ-ਕ 

6. ਨਕਵ ਨਾਲ਼ ਸ਼ੰਬੰਵਧਤ ਰਵਨ :ਇਵ ਭਾਕ ਜਲ਼ੱਚ ਨਓ ਨਾਲ ਵਿੰ ਬਿੰ ਜਧਤ ਇੱਓ ਰਨ ਸ਼ਲ਼ਕਾ । ਓੁੱ  15 ਅਿੰ ਓ ਸ਼ਣਕ । 10 
ਅਿੰ ਓ 5 ਵਥਾਨ ਜਦਔਾਉਣ ਈ ਅਤ 5 ਅਿੰ ਓ ਉਨਹ ਾਂ ਵਥਾਨਾਂ ਦੀ ਜਲ਼ਆਜਔਆ ਓਰਨ ਦ ਸ਼ਣਕ (20-25 ਬਦਾਂ ਜਲ਼ੱਚ ) । 
ਨਓ ਜਲ਼ੱਚ 100% ਆਂਤਜਰਓ ਛਟ ਸ਼ਲ਼ਕੀ ।      10+5 =15 

 

 

 



(ਭਾਗ-ੳ )     20 ਅੰਕ 

ਬੁ-ਵਕਲੀ ਰਵਨ- (ਸ਼ਾਰ ਰਵਨ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨ) 

1. ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਿੰ ਜਾਬ ਨੂਿੰ  ਓੀ ਨਾਂ ਜਦੱਤਾ ? 

ੳ. ੈਂਟਾਟਾਮੀਆ  ਅ. ਿੰਚਨਦ  ੲ. ਵਤ ਜਵਿੰ ਧੂ  ਵ. ਾਸ਼ਰ ਰਾਜ  1 

2. ਆਜਦ ਕਰਿੰ ਥ ਵਾਜਸ਼ਬ ਜੀ ਦਾ ਵਿੰ ਓਨ ਓਦੋਂ ਓੀਤਾ ਜਕਆ ?  

ੳ. 1604 ਈ.  ਅ. 1602 ਈ.  ੲ. 1606 ਈ.  ਵ. 1608 ਈ.  1 

3. ਦਤ ਔਾਂ ਧੀ ਜਓਵ ਰਾਜ ਦਾ ਵਤੁਿੰ ਤਰ ਾਵਓ ਬਣਨਾ ਚਸ਼ੁਿੰਦਾ ਵੀ ? 
ੳ. ਮਕਧ  ਅ. ਜਦੱੀ   ੲ. ਿੰਜਾਬ  ਵ. ਕੁਜਰਾਤ  1 

4. ਕੁਰੂ ਨਾਨਓ ਦਲ਼ ਜੀ ਦੀ ਬਗ਼ਦਾਦ ਜਲ਼ਔ ਜਓਵ ਨਾ ਮੁਾਓਾਤ ਸ਼ਈ ? 

ੳ. ਵੱਜਣ ਠੱਕ  ਅ. ਖ਼ ਬਜਸ਼  ੲ. ਬਾਬਰ  ਵ. ਚਤਿੰ ਜਨਆ ਮਸ਼ਾਂਰਭ ੂ 1 

5. ਕੁਰੂ ਅਮਰਦਾਵ ਜੀ ਨੇ ਓੁੱ  ਜਓਿੰ ਨੀਆਂ ਮਿੰ ਜੀਆਂ ਦੀ ਵਥਾਨਾ ਓੀਤੀ ? 

ੳ. 20   ਅ. 24   ੲ. 26   ਵ. 22   1 

6. ਕੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦਲ਼ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੀਦੀ ਜਓਵ ਮੁਗ਼ ਬਾਦਾਸ਼ ਦ ਆਦ ’ਤ ਸ਼ਈ ? 
ੳ. ਜਸ਼ਾਂਕੀਰ  ਅ. ਬਾਬਰ  ੲ. ਾਸ਼ਜਸ਼ਾਂ  ਵ. ਰਿੰਕਜ਼ਬ  1 

7. ਕੁਰੂ ਸ਼ਰਕਜਬਿੰ ਦ ਜੀ ਦ ਜਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਓੀ ਵੀ ? 

ੳ. ਕੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦਲ਼ ਜੀ ਅ. ਕੁਰੂ ਰਾਮਦਾਵ ਜੀ ੲ. ਕੁਰੂ ਸ਼ਜਰ ਰਾਇ ਜੀ ਵ. ਕੁਰੂ ਅਮਰਦਾਵ ਜੀ 1 

8. ਚੱਓ ਨਾਨਓੀ ਬਾਅਦ ਜਲ਼ੱਚ ਜਓਵ ਨਾਂ ਨਾ ਰਜਵੱਧ ਸ਼ਇਆ ? 

ੳ. ਅਨਿੰ ਦੁਰ ਵਾਜਸ਼ਬ ਅ. ਓੀਰਤੁਰ ਵਾਜਸ਼ਬ ੲ. ਚਮਓਰ ਵਾਜਸ਼ਬ ਵ. ਕਇਿੰ ਦਲ਼ਾ ਵਾਜਸ਼ਬ 1 

9. ‘ਬਜਚੱਤਰ ਨਾਟਓ’ ਜਓਵ ਕੁਰੂ ਵਾਜਸ਼ਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸ਼ ? 

ੳ. ਕੁਰੂ ਤਗ਼ ਬਸ਼ਾਦਰ ਜੀ ਅ. ਕੁਰੂ ਕਜਬਿੰ ਦ ਜਵਿੰ ਖ ਜੀ ੲ. ਕੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦਲ਼ ਜੀ ਵ. ਕੁਰੂ ਸ਼ਜਰ ਰਾਇ ਜੀ 1 

10. ਲ਼ਜ਼ੀਰ ਖ਼ਾਂ ਜਓੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁਗ਼ ਵੂਬਦਾਰ ਵੀ ? 

ੳ. ਵਮਾਣਾ  ਅ. ਵਨੀਤ  ੲ. ਵਰਜਸ਼ਿੰਦ  ਵ. ਕੁਰਦਾਵ ਨਿੰ ਕ 1 

11. ਨਾਦਰ ਾਸ਼ ਜਓੱਥੋਂ ਦਾ ਾਵਓ ਵੀ ? 
ੳ. ਅਫ਼ਕਾਜਨਵਤਾਨ ਅ. ਈਰਾਓ  ੲ. ਬਜਚਵਤਾਨ  ਵ. ਈਰਾਨ  1 

12. ਨਲ਼ਾਬ ਓੂਰ ਜਵਿੰਖ ਨੇ ਦ ਖ਼ਾਵਾ ਦੀ ਵਥਾਨਾ ਜਓੱਥ ਓੀਤੀ ? 
ੳ. ਾਸ਼ਰ  ਅ. ਅਿੰ ਜਮਰਤਵਰ  ੲ. ਤਰਨਤਾਰਨ  ਵ. ਅਟਾਰੀ  1 

13. ਮੁਗ਼ਓਾੀਨ ਿੰਜਾਬ ਜਲ਼ੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦ ਜਵੱਓ ਨੂਿੰ  ਓੀ ਜਓਸ਼ਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ? 
ੳ. ਦਾਮ   ਅ. ਜਵੱਓਾ   ੲ. ਰੁਜਆ  ਵ. ਮੁਦਰਾ  1 

 
14. ਅਜਸ਼ਮਦ ਾਸ਼ ਅਬਦਾੀ ਨੇ ਿੰ ਜਾਬ ਉੱਰ ਜਓਿੰ ਨੇ ਸ਼ਮ ਓੀਤ ? 



ੳ. ਵੱਤ   ਅ. ਿੰਜ   ੲ. ਵਤਾਰਹਾਂ  ਵ. ਅੱਠ   1 

15. ਭਿੰਕੀ ਜਮਵ ਦਾ ਵਿੰ ਵਥਾਓ ਓਣ ਵੀ ? 

ੳ. ਸ਼ਰੀ ਜਵਿੰਖ  ਅ. ਛੱਜਾ ਜਵਿੰਖ.  ੲ. ਕੁਾਬ ਜਵਿੰਖ  ਵ. ਭੀਮ ਜਵਿੰਖ  1 

16. ਸ਼ਜ਼ਰ ਜਾਂ ਸ਼ਦਰ ਦੀ ੜਾਈ ਓਦੋਂ ਸ਼ਈ ? 

ੳ. 1809 ਈ.  ਅ. 1811 ਈ.  ੲ. 1813 ਈ.  ਵ. 1814 ਈ.  1 

17. ਮਸ਼ਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਜਵਿੰ ਖ ਦ ਵਮੇਂ ਰਕਨੇ ਦ ਮੁੱ ਔ ਅਜਧਓਾਰੀ ਨੂਿੰ  ਓੀ ਓਜਸ਼ਿੰ ਦ ਵਨ ? 

ੳ. ਨਾਜਜ਼ਮ  ਅ. ਓਾਰਦਾਰ  ੲ. ਵੂਬਦਾਰ  ਵ. ਓਤਲ਼ਾ  1 

18. ਮਸ਼ਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਜਵਿੰ ਖ ਨੂਿੰ  ਜਓਵ ਖੜ ਨਾ ਜਲ਼ ਜਆਰ ਵੀ ? 
ੳ. ੀ   ਅ. ੀ   ੲ. ਚਤਓ   ਵ. ਉਰਓਤ ਵਾਰ  1 

19. ਜਸ਼ ਐਕਂ-ਜਵੱਔ ਯੁੱ ਧ ਵਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਲ਼ਰਨਰ-ਜਨਰ ਓਣ ਵੀ ? 

ੳ. ਾਰਡ ਡਸ਼ਜ਼ੀ ਅ. ਾਰਡ ਸ਼ਾਰਜਡਿੰ ਕ ੲ. ਾਰਡ ਜਰਨ  ਵ. ਾਰਡ ਡਫ਼ਜਰਨ 1 

20. ਦੂਵਰਾ ਐਕਂ-ਜਵੱਔ ਯੁੱ ਧ ਜਓਵ ੜਾਈ ਨਾ ਔਤਮ ਸ਼ਇਆ ? 

ੳ. ਜਚਜਆਂਲ਼ਾਾ  ਅ. ਮੁਤਾਨ  ੲ. ਰਾਮਨਕਰ  ਵ. ਕੁਜਰਾਤ  1  
 

(ਭਾਗ-ਅ )     10 ਅੰਕ 

ਸ਼ਤੂਵਨਵਠ ਰਵਨ- (ਸ਼ਾਰ ਰਵਨ ਕਰਨ/ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨ) 
 ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਂਾਂ ਭਰੋ - 

1. ਬਾਰੀ ਦਆੁਬ ਨੂਿੰ ----------ਲ਼ੀ ਜਓਸ਼ਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ ।        1 

2. ਕੁਰੂ ਰਾਮਦਾਵ ਜੀ ਦਾ ਮਢੁਾ ਨਾਂ--------------ਵੀ ।       1 

3. ਕੁਰੂ ਸ਼ਜਰ ਰਾਏ ਜੀ ਦ ਜਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ------------ਵੀ ।       1 

4. ਜਵਲ਼ਿੰ ਤ ਰਾ ਸ਼ਓਰ----------ਈ. ਜਲ਼ੱਚ ਿੰਜਾਬ ਆਇਆ ।      1 

5. ਮੱਵਾ ਰਿੰਕੜ-----------ਜਿੰ ਡ ਦਾ ਚਧਰੀ ਵੀ ।        1 

ਠੀਕ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ –  
6. ਕੁਰੂ ਤਗ਼ ਬਸ਼ਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਮਢੁਾ ਨਾਂ ਜਤਆਕ ਮੱ ਵੀ ।       1 

7. ਤਮੂਰ ਾਸ਼ ਬਾਬਰ ਦਾ ੱੁਤਰ ਵੀ ।         1 

8. ਮਸ਼ਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਜਵਿੰ ਖ ਆਣ ਆ ਨੂਿੰ  ਜਵੱਔ ਿੰਥ ਦਾ ਓੂਓਰ ਵਮਝਦ ਵਨ ।     1 

9. ਦੀਲ਼ਾਨ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਮਸ਼ਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਜਵਿੰਖ ਦਾ ਜਲ਼ਦ ਮਿੰ ਤਰੀ ਵੀ ।     1 

10. ਤੁਜ਼ਓ-ਏ-ਜਸ਼ਾਂਕੀਰੀ ਦਾ ਔਓ ਬਾਬਰ ਵੀ ।        1 

 

 

 

 

 



(ਭਾਗ-ੲ)      15 ਅੰਕ 

 ਛੋਟ ਉੱਤਰਾਂ ਾਲ ਰਵਨ – (ਕਈੋ ੰਜ ਰਵਨ ਕਰੋ)  

1. ਿੰਜਾਬ ਨੂਿੰ  ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਲ਼ ਦਆੁਰ ਜਓਉਂ ਜਓਸ਼ਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ ?      3 

2. ਕੁਰੂ ਨਾਨਓ ਦਲ਼ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਵੀਆਂ ਦ ਓੀ ਉਦ ਵਨ ?      3 

3. ਮੀਰੀ ਅਤ ੀਰੀ ਤੋਂ ਓੀ ਭਾਲ਼ ਸ਼ ?         3 

4. ਵਰਜਸ਼ਿੰਦ ਦੀ ਜਜੱਤ ਦਾ ਵਿੰ ਔ ਜਲ਼ੱਚ ਲ਼ਰਨਣ ਓਰ ?       3 

5. ਦਲ ਔਾਵਾ ਦੀ ਉਤਤੀ ਦ ਜਤਿੰ ਨ ਮੁੱ ਔ ਓਾਰਨ ਓੀ ਵਨ ?       3 

6. ਦੂਜ ਜਾਂ ਲ਼ੱਡ ਖੱਖੂਾਰ ’ਤ ਵਿੰ ਔ ਨੋਟ ਜਔ ?        3 

7. ਮੁਦਓੀ ਦੀ ੜਾਈ ’ਤ ਵਿੰ ਔ ਨੋਟ ਜਔ ?        3 

8. ਮਸ਼ਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਜਵਿੰ ਖ ਦਾ ਆਣੀ ਰਜਾ ਰਤੀ ਜਓਸ਼ ਜਜਸ਼ਾ ਲ਼ਤੀਰਾ ਵੀ ?     3 

(ਭਾਗ-ਸ਼)     10 ਅੰਕ 

 ਸ਼ਰੋਤ ਅਧਾਵਰਤ ਰਵਨ- 

1. ਿੰਜ ਦਜਰਆਲ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿੰਜਾਬ ਨੂਿੰ  ਭਾਰਤੀ ਵਿੰ ਵਜਓਰਤੀ ਅਤ ਵਜਭਅਤਾ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਜਓਸ਼ਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼।ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਭੱਕ 

4 ਸ਼ਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 5ਸ਼ਜ਼ਾਰ ਵਾ ਜਸ਼ਾਂ ਿੰਜਾਬ ਦ ਆ -ਦੁਆ ਦ ਰਦਸਾਂ ਜਲ਼ੱਚ ਜਵਿੰ ਧ ਖਾਟੀ ਦੀ ਵਜਭਅਤਾ ਜਾਂ ਸ਼ੜੱਾ 
ਵੱਜਭਅਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਸ਼ਇਆ, ਜ ਵਿੰ ਵਾਰ ਦੀਆ ਂ ਰਾਚੀਨ ਵਜਭਆਤਾਲ਼ਾਂ ਜਲ਼ੱਚੋਂ ਇੱਓ ਮਿੰ ਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ । ਰਮਾਇਣ ਅਤ 
ਮਸ਼ਾਂਭਾਰਤ ਦ ਮਸ਼ਾਨ ਾਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿੰ ਬਿੰ ਧ ਲ਼ੀ ਿੰਜਾਬ ਨਾ ਵੀ। ਮਸ਼ਾਂਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱ ਧ ਇਵ ਧਰਤੀ ਉੱਤ ਜੜਆ ਜਕਆ ਸ਼ 

ਜਜਵ ਜਲ਼ੱਚ ਸਰੀ ਜਓਸਨ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਾ ਉਦਸ ਜਦੱਤਾ ਵੀ । ਿੰ ਜਾਬ ਜਲ਼ੱਚ ਵਿੰ ਵਾਰ ਰਜਵੱਧ ਤਓਜਸਾ ਜਲ਼ਸਲ਼ ਜਲ਼ਜਦਆਾ 

ਅਤ ਕਿੰ ਧਾਰ ਓਾ ਦ ਰਮੁੱ ਔ ਓੇਂਦਰ ਵਜਥਤ ਵਨ। ਅਰਥਸਾਵਤਰ ਦ ਔਓ ਓਜਟਯ, ਵਿੰ ਵਜਓਰਤ ਜਲ਼ਆਓਰਨ ਦ ਮਸ਼ਾਨ 

ਜਲ਼ਦਲ਼ਾਨ ਾਜਣਨੀ ਅਤ ਰਜਵੱਧ ਜਚਜਓਤਵਓ ਚਰਓ ਿੰਜਾਬ ਨਾ ਸ਼ੀ ਵਬਿੰ ਧ ਰੱਔਦ ਵਨ । ਭਾਰਤ ਦ ਰਾਜਨੀਤਓ ਇਜਤਸ਼ਾਵ 

ਦਾ ਜਨਰਮਾਣ ਲ਼ੀ ਜਓਵ ਸ਼ੱਦ ਤੱਓ ਿੰਜਾਬ ਜਲ਼ਚ ਸ਼ੀ ਸ਼ਇਆ। ਿੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਜਥਓ ਵਜਥਤੀ ਦ ਓਾਰਨ ਵਾਰ ਜਲ਼ਦਸੀ 

ਸ਼ਮਾਲ਼ਰ ਿੰਜਾਬ ਦੀ ਉਤਰ -ੱਛਮੀ ਵੀਮਾ ਤੋਂ ਸ਼ ਓ ਿੰ ਜਾਬ ਜਲ਼ੱਚ ਆਏ ਵਨ । ਚਿੰ ਦਰ ਕੁਤ ਮਰੀਆ ਅਤ ਸ਼ਰਸ ਲ਼ਰਧਨ 
ਜਜਸ਼ ਰਾਜਜਆਂ ਨੇ ਿੰ ਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੀ ਆਣੀਆਂ ਜਜੱਤਾਂ ਦੀ ਮੁਜਸ਼ਿੰ ਮ ਆਰਿੰਭ ਓੀਤੀ ਅਤ ਜਲ਼ਸਾ ਅਤ ਸਓਤੀਸਾੀ ਵਾਮਰਾਜ ਦੀ 

ਵਥਾਨਾ ਓੀਤੀ। 
ਠ ਵਲਖ ਰਵਨਾਂ ਦ ਉੱਤਰ ਵਦਓ- 

1. ਸ਼ੜੱਾ ਵੱਜਭਅਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਜਓਵ ਧਰਤੀ ’ਤ ਸ਼ਇਆ ?     1 

2. ਜਓਸ਼ੜ ਮਸ਼ਾਂਓਾਲ਼ਾਂ ਦ ਾਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿੰ ਬਿੰ ਧ ਿੰਜਾਬ ਨਾ ਵੀ ?             1 

3. ਰੀ ਜਓਰਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਾ ਉਦ-------ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤ ਜਦੱਤਾ ?     1 

4. ਭਾਰਤ ’ਤ ਸ਼ਮ ਓਰਨ ਲ਼ਾ ਜਲ਼ਦੀ ਸ਼ਮਾਲ਼ਰ ਿੰਜਾਬ ਜਲ਼ੱਚ ਜਓਵ ਾਵ ਤੋਂ ਦਾਔ ਸ਼ੁਿੰ ਦ ਵਨ ? 1 

5. ਾਜਣਨੀ ਜਓਵ ਜਲ਼ ਦਾ ਜਲ਼ਦਲ਼ਾਨ ਵੀ ?       1 



2. ਕੁਰੂ ਕਜਬਿੰ ਦ ਜਵਿੰਖ ਜੀ ਨੇ 1699 ਈ. ਨੂਿੰ  ਜਲ਼ਵਾਔੀ ਲ਼ਾ ਜਦਨ ਅਨਿੰ ਦੁਰ ਵਾਜਸ਼ਬ ਜਲ਼ਔ ਇੱਓ ਲ਼ੱਡਾ ਇਓੱਠ ਓੀਤਾ । ਇਵ 
ਦੀਲ਼ਾਨ ਜਲ਼ੱਚ ਲ਼ੱਔ-ਲ਼ੱਔ ਥਾਲ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਭਕ 80,000 ਜਲ਼ਅਓਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਕ ਜਆ । ਜਦੋਂ ਵਭ ਓ ਆਣੀ-ਆਣੀ ਜਕਹਾ 
’ਤ ਬਠ ਕਏ ਤਾਂ ਕੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਣੀ ਤਲ਼ਾਰ ਜਮਆਨ ਜਲ਼ੱਚੋਂ ਓੱਢ ਓ ਜਓਸ਼ਾ , ‘ ਓੀ ਤੁਸ਼ਾਡ ਜਲ਼ੱਚ ਓਈ ਅਜਜਸ਼ਾ ਜਲ਼ਅਓਤੀ ਸ਼ 
ਜ ਧਰਮ ਈ ਆਣਾ ਵੀਵ ਭੇਂਟ ਓਰ ਵਓ ?’ ਇਸ਼ ਵੁਣਦ ਸ਼ੀ ਦੀਲ਼ਾਨ ਜਲ਼ੱਚ ਵਿੰਨਾਟਾ ਛਾ ਜਕਆ । ਰ ਕੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ 
ਤੀਵਰੀ ਲ਼ਾਰ ਇਸ਼ ਲ਼ਾਓ ਦੁਸ਼ਰਾਇਆ ਤਾਂ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜ ਜਓ ਜਾਤ ਦਾ ਔੱਤਰੀ ਵੀ, ਉਸ਼ ਆਣਾ ਬਜਦਾਨ ਦਣ ਈ ਅੱਕ 
ਆਇਆ । ਕੁਰੂ ਜੀ ਉਵ ਨੂਿੰ  ਨੇੜ ਦ ਤਿੰ ਬ ੂਜਲ਼ੱਚ  ਕਏ ਅਤ ਔੂਨ ਨਾ ਜਬੜੀ ਸ਼ਈ ਤਲ਼ਾਰ  ਓ ਬਾਸ਼ਰ ਆਏ । ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 

ਤਿੰ ਬੂ ਤੋਂ ਬਾਸ਼ਰ ਆ ਓ ਇੱਓ ਸ਼ਰ ਜਵਰ ਦੀ ਮਿੰ ਕ ਓੀਤੀ । ਸ਼ੁਣ ਜਦੱੀ ਦਾ ਇੱਓ ਜੱਟ ਧਰਮ ਦਾਵ ਕੁਰੂ ਵਾਜਸ਼ਬ ਓ ਆਇਆ , 
ਕੁਰੂ ਜੀ ਉਵ ਨੂਿੰ  ਲ਼ੀ ਤਿੰ ਬੂ ਜਲ਼ੱਚ  ਕਏ ਅਤ ਔੂਨ ਨਾ ਜਬੜੀ ਸ਼ਈ ਤਲ਼ਾਰ  ਓ ਬਾਸ਼ਰ ਆ ਕਏ । ਇਵ ਤਰਹਾਂ ਲ਼ਾਰੀ-
ਲ਼ਾਰੀ ਕੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰ ਜਤਿੰ ਨ ਵੀਵ ਮਿੰ ਕ । ਜਤਿੰ ਨ ਵੀਵ ਦਣ  ਈ ਮਸ਼ਓਮ ਚਿੰਦ, ਵਾਜਸ਼ਬ ਚਿੰਦ ਅਤ ਜਸ਼ਿੰ ਮਤ ਰਾਏ ਲ਼ਾਰੀ-ਲ਼ਾਰੀ 
ਕੁਰੂ ਜੀ ਓ ਆਏ । ਸ਼ਰ ਇੱਓ ਨੂਿੰ  ਕੁਰੂ ਜੀ ਤਿੰ ਬ ੂਦ ਅਿੰ ਦਰ  ਕਏ ਤ ਨਿੰ ਕੀ ਤਲ਼ਾਰ  ਓ ਬਾਸ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦ ਵਨ । ਬਾਅਦ 
ਜਲ਼ੱਚ ਉਸ਼ਨਾਂ ਿੰਜਾਂ ਨੂਿੰ  ਅਿੰ ਜਮਰਤ ਛਓਾਇਆ ਜਕਆ । ਉਸ਼ਨਾਂ ਨੂਿੰ  ‘ਿੰਜ ਜਆਰ’ ਜਓਸ਼ਾ ਜਕਆ । ਉਸ਼ਨਾਂ ਨੂਿੰ  ‘ਔਿੰਡ ਦਾ ਾਸ਼ੁ’ 

ਛਓਾ ਓ ਉਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰੂ  ਜੀ ਨੇ ਆ ਾਸ਼ੁ ਛਜਓਆ, ਇਵ ਓਰਓ ਉਸ਼ ਕਜਬਿੰ ਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਕਜਬਿੰ ਦ ਜਵਿੰਖ ਓਸ਼ਾਉਣ ੱਕ । 
ਉਸ਼ਨਾਂ ਿੰਜਾਂ ਜਆਜਰਆ ਂਨੂਿੰ  ਅਿੰ ਜਮਰਤ ਜਾਉਣ ਜੱਛੋਂ ‘ਖ਼ਾਵਾ’ ਦਾ ਨਾਂ ਜਦੱਤਾ, ਜਜਵ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ ‘ੁੱ ਧ’ ਭਾਲ਼ ਉਸ਼ ੁੱ ਧ ਸ਼ 
ਚੁੱ ਓ ਵਨ । ਉਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਓਸ਼ਾ ਖ਼ਾਵਾ ਕੁਰੂ ਜਲ਼ੱਚ ਸ਼ ਅਤ ਕੁਰੂ ਖ਼ਾਵ ਜਲ਼ੱਚ । ਇਵ ਤਰਹਾਂ ਕੁਰੂ ਕਜਬਿੰ ਦ ਜਵਿੰ ਖ ਜੀ ‘ਆ ਕੁਰੂ 
ਚਾ’ ਅਔਲ਼ਾਏ ।  

ਠ ਵਲਖ ਰਵਨਾਂ ਦ ਉੱਤਰ ਵਦਓ- 
1. ‘ ਖ਼ਾਵਾ ’ ਬਦ ਤੋਂ ਓੀ ਭਾਲ਼ ਸ਼ ?       1 

2. ਕੁਰੂ ਜੀ ਨੂਿੰ  ਵਭ ਤ ਜਸ਼ਾਂ ਵੀਵ ਜਓਵਨੇ ਭੇਂਟ ਓੀਤਾ ?      1 

3. ਵੀਵ ਭੇਂਟ ਓਰਨ ਲ਼ਾਜਆ ਂ ਨੂਿੰ  ਵਮੂਜਸ਼ਓ ਰੂ ਜਲ਼ੱਚ ਓੀ ਨਾਮ ਜਦੱਤਾ ਜਕਆ ?   1 

4. ‘ ਆ ਕੁਰੂ ਚਾ ’ ਜਓਵਨੂਿੰ  ਜਓਸ਼ਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ ?      1 

5. ਸ਼ਠ ਜਜਔਆ ਂਜਲ਼ੱਚੋਂ ਜਓਵ ਨੇ ਧਰਮ ਈ ਵੀਵ ਭੇਂਟ ਓੀਤਾ ?     1 

ੳ. ਧਰਮ ਦਾਵ ਅ. ਮਸ਼ਓਮ ਚਿੰਦ  ੲ. ਵਾਜਸ਼ਬ ਚਿੰ ਦ  ਵ. ਉਰਓਤ ਵਾਰ 
   

(ਭਾਗ-)     10 ਅੰਕ 

ੱਡ ਉੱਤਰਾਂ ਾਲ ਰਵਨ – ( ਕਈੋ ਦੋ ਰਵਨ ਕਰ)ੋ 

1. ਿੰਜਾਬ ਦ ਇਜਤਸ਼ਾਵਓ ਵਰਤਾਂ ਦੀ ਉਵਾਰੀ ਓਰਦ ਵਮੇਂ ਦਰਸ ਮਸੁਓਾਂ ਬਾਰ ਦੱਵ ?   5 

2. ਕੁਰੂ ਤਕ ਬਸ਼ਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸਸ਼ਾਦਤ ਦ ਓਾਰਨਾਂ ਬਾਰ ਤੁਵੀਂ ਓੀ ਜਾਣਦ ਸ਼ ?    5 

3. ਓੀ ਾਰਡ ਡਸ਼ਜ਼ੀ ਦਆੁਰਾ ਿੰਜਾਬ ਨੂਿੰ  ਜਬਰਜਟਸ ਵਾਮਰਾਜ ਜਲ਼ੱਚ ਜਮਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ? 

 ਆਣ ਉੱਤਰ ਦ ਸ਼ੱਓ ਜਲ਼ਚ ਦੀਾਂ ਜਦ ।      5         5 

4. ਮੀਰ ਮਿੰ ਨੂਿੰ  ਦੀ ਜਵੱਔਾਂ ਜਲ਼ਰੱੁਧ ਅਵਫ਼ਤਾ ਦ ਓਈ ਿੰਜ ਓਾਰਨਾਂ ਦਾ ਲ਼ਰਨਣ ਓਰ ?              5 



(ਭਾਗ-ਕ)     15 ਅੰਕ 

 ਨਕਵਾ -  

 (ੳ) ਜਦੱਤ ਕਏ ਿੰਜਾਬ ਦ ਨਓਸ ਜਲ਼ੱਚ ਕੁਰੂ ਕਜਬਿੰ ਦ ਜਵਿੰਖ ਜੀ ਦੀਆਂ ਿੰ ਜ ੜਾਈਆ ਂਦ ਵਥਾਨ ਜਦਔਾ । 10 

 (ਅ) ਜਦਔਾਏ ਕਏ ਸ਼ਰਓ ਵਥਾਨ ਦੀ 20-25 ਸਬਦਾਂ ਜਲ਼ਚ ਜਲ਼ਆਜਔਆ ਲ਼ੀ ਓਰ ।  5 

     ਜਾਂ 
 (ੳ) ਜਦੱਤ ਕਏ ਿੰਜਾਬ ਦ ਨਓਸ ਜਲ਼ੱਚ ਜਸ਼ ਐਕਂ-ਜਵੱਔ ਯੁੱ ਧ ਦੀਆ ਂੜਾਈਆਂ ਦ ਵਥਾਨ ਜਦਔਾ । 10 

 (ਅ) ਜਦਔਾਏ ਕਏ ਸ਼ਰਓ ਵਥਾਨ ਦੀ 20-25 ਸਬਦਾਂ ਜਲ਼ਚ ਜਲ਼ਆਜਔਆ ਲ਼ੀ ਓਰ ।   5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 


