
                                     ਸ਼�ੇਣੀ ਬਾਰ
ਵ� 

                        ਨਮੂਨ�  ਦਾ ਪ�ਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ 

                               ਿਵੱਿਦਅਕ ਵਰ	ਾ: 2020-2021 

                     ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ 

      (ਸੁਣਨ ਤੇ ਬੋਲਣ ਤ� ਅਸਮਰਥ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ) 

           ਵੱਧ ਤ ਵੱਧ ਅੰਕ :  80 

                       ਆਂਤਿਰਕ ਮੁਲ�ਕਣ :  20 

                  ਕੁੱ ਲ  : 100 

ਪ�ਸ਼ਨ:1 ਸੁੰ ਦਰ ਿਲਖਾਈ ਲਈ 5 ਅੰਕ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਹਨ ਜੋਿਕ ਪ�ਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੁੱ ਲ 80 ਅੰਕ.’ਚ ਹੀ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਪ�ਸ਼ਨ: 2 ਵਸਤੂਿਨਸ਼ਠ ਪ�ਸ਼ਨ: 

  ਹਰੇਕ ਵਸਤੂਿਨਸ਼ਠ ਪ�ਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਅੰਕ ਹਨ। 

ਭਾਗ- ੳ : ਬਹੁਚੋਣਵ4 ਪ�ਸ਼ਨ: 

(i) ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਿਭਆਚਾਰ’ ਲੇਖ ਿਕਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ? 

ੳ) ਡਾ: ਜਸਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ     ਅ)  ਡਾ: ਬਿਰੰਦਰ ਕੌਰ 

ੲ)  ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਿਸੰਘ ਸੰਧੂ      ਸ)  ਡਾ: ਜੁਿਗੰਦਰ ਿਸੰਘ ਕੈਰ          2 

 

(ii) ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੀਜ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿਰੱਤਰ ਿਵੱਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? 

(ੳ)  ਮੇਲਾ       (ਅ)  ਖੇਡ�     

(ੲ) ਲੜਾਈ      (ਸ)  ਰੋਣਾ                 2 

(iii)  ਜਰਗ ਦੇ ਮੇਲੇ ਿਵੱਚ ਗੁਲਗੁਲੇ ਿਕਨ
 . ਨੰੂ ਖੁਆਏ ਜ.ਦੇ ਹਨ ? 

  (ੳ)  ਮੁੰ ਿਡਆਂ ਨੰੂ   (ਅ) ਕੁੜੀਆਂ ਨੰੂ  

(ੲ)  ਘੋਿੜਆਂ ਨੰੂ   (ਸ)  ਖੋਿਤਆਂ ਨੰੂ            2 

(iv) ਲੋਕ-ਖੇਡ. ਸਰੀਿਰਕ ਕਸਰਤ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ ? 

  (ੳ)   ਮਨ4 ਰੰਜਨ ਦਾ             (ਅ)    ਪੜ	ਾਈ ਦਾ 

  (ੲ)    ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ    (ਸ)    ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ।            2 

 

ਭਾਗ-ਅ  ਖ਼ਾਲੀ ਥ.ਵ. ਭਰ:ੋ 

 

(i) ‘ ਤਾਜਮਹਲ ’ ਕਿਵਤਾ................. ਦੀ ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।     2 

(ii) ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਸ਼ਬਦ-ਸਮੂਹ ‘ਚ ਸ਼ਬਦ-ਕੋਸ਼ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵ9 ਸ਼ਬਦ ਭਰ:ੋ 

   ਖ਼ਾਲਸਾ               ਸਤਪੁਰਖ 

   ਸਤਪੁਰਖ     ................. 

   ਕੱਕਰ      ................ 

   ਕਸਰਤ      ਖ਼ਾਲਸਾ                 2 

(iii) ..............................ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੀਣ।              2 

(iv) ‘ਆਪਣਾ ਦਸੇ’ ਕਹਾਣੀ................... ਦੀ ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਹ।ੈ              2 

  



ਭਾਗ-ੲ  :  ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜੇ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹਨ ਤੇ ਿਕਹੜੇ ਗ਼ਲਤ : 

(i) ਜੀਵਨ ਨਾਟਕ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤ ਅੰਤ ਤੱਕ ਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ ਰਸਮ-ਿਰਵਾਜ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ।      2 

(ii) ‘ਸ=ਚੀ ਪੱਕੀ’ ਹਾਕੀ ਨਾਲ਼ ਿਮਲ਼ਦੀ-ਜੁਲ਼ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ।                      2 

(iii) ‘ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨ� ਕੀ ਹ’ੈ ? ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਹੈ।                   2 

(iv) ‘ ਘਰ ਜਾਹ ਆਪਣੇ’ ਕਹਾਣੀ ‘ਚ ਗੱਵਈਏ ਨA  ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ।    2

                                                   
ਭਾਗ-ਸ  : ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਸਹੀ ਿਮਲਾਣ ਕਰੋ : 

(i) ਲੇਖਕ� ਦੇ ਨ� ਸਬੰਿਧਤ ਪਾਠ ਸਾਮ	ਣੇ ਿਲਖ ੋ : ( ਰਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ) 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਸਮ-ਿਰਵਾਜ                    :  ਡਾ: ਰਾਿਜੰਦਰਪਾਲ ਿਸੰਘ ਬਰਾੜ 

ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਿਭਆਚਾਿਰਕ ਪਿਰਵਰਤਨ        :  ਸ�ੀ ਸੁਖਦੇਵ ਮਾਦਪੁਰੀ 

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਖੇਡ�                   :   ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਿਸੰਘ ਸੰਧੂ ।          2               

(ii) ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨ. ਸੰਬੰਿਧਤ ਲੇਖਕ ਸਾਮ
ਣੇ ਿਲਖੋ : 

ਸੰਤਖੋ ਿਸੰਘ ਧੀਰ                     :  ਸਤੀਆਂ ਸੇਈ 

ਪ�ੇਮ ਪ�ਕਾਸ਼                           :  ਆਪਣਾ ਦਸੇ 

ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਿਟਵਾਣਾ                 :  ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ                                 2 

(iii) ਕਿਵਤਾ ਦਾ ਨ. ਸੰਬੰਿਧਤ ਕਵੀ ਸਾਮ
ਣੇ ਿਲਖੋ  : 

ਚੁੰ ਮ-ਚੁੰ ਮ ਰੱਖੋ                    :  ਡਾ: ਦੀਵਾਨ ਿਸੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ 

ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ                    :  ਪ�.ੋ ਪੂਰਨ ਿਸੰਘ 

ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੰੂ ਅਵਾਜ਼�        :   ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ।                         2 

          15%2&30 

ਪ�ਸ਼ਨ-3  ਕੋਈ ਦੋ ਪ�ਸ਼ਨ. ਦੇ @ਤਰ ਿਲਖੋ : 

(ੳ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਿਲਆਂ ਦੀ ਿਕਹੜੀ-ਿਕਹੜੀ ਿਵਸ਼ੇਸਤਾ ਹੈ ?                            5 

(ਅ) ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਇਿਤਹਾਿਸਕ ਿਪਛੋਕੜ ਬਾਰ ੇਦੱਸੋ।                         5 

(ੲ) ਮਨੱੁਖੀ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਰਸਮ-ਿਰਵਾਜ� ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ?                           5 

(ਸ) ਲੋਕ-ਖੇਡ� ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਿਕਹੜੀਆਂ-ਿਕਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?    5 

   5+5&10 

ਪ�ਸ਼ਨ-4 ਮੈਸਰਜ਼ ਗਰਗ ਫੋਟੋਸਟੇਟ ਹਾਊਸ ਨ�  ਸ�ੀ ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਸਾਿਹਬ ਮੈਸਰਜ਼ ਮਾਡਰਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲੁਿਧਆਣਾ ਨੰੂ ਇੱਕ ਫੋਟੋਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਮਸ਼ੀਨ ਿਮਲਣ ’ ਤੇ 

ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਠੀਕ ਨਹ� , ਫੋਟੋਸਟੇਟ ਕਾਪੀ ਸਾਫ਼ ਨਹ� ਕੱਢਦੀ। ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੰੂ ਠੀਕ 

ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਿਲਖੋ। 

      ਜ�       

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਲੁਿਧਆਣਾ ਵੱਲ�  ਆਯੋਿਜਤ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਿਕਸੇ ਿਕਸਾਨ-ਮੇਲੇ ਿਵੱਚ 

ਆਪਣੀ ਸਟਾਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੇਲਾ-ਪ�ਬੰਧਕ. ਨੰੂ ਪੱਤਰ ਿਲਖੋ।    

            2+4+2&8 

  



ਪ�ਸ਼ਨ-5 ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪੈਰੇ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਢੁਕਵ. ਿਸਰਲੇਖ ਵੀ ਿਲਖ:ੋ 

  ਆਮ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਵੀ ਵੇਿਖਆ ਜਾਵੇ ਤ� ਕਈ ਆਦਮੀ ਬੜੇ ਸਾਊ ਿਕਸਮ ਦੇ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ, ਇਹ ਚੰਗੀ 

ਪਰਵਿਰਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਪੂਰੀ ਚੰਿਗਆਿੜਆਂ ਵਰਗੀ ਹੰੁਦੀ ਹ,ੈ ਉਹਨ� ਦਾ ਬਚਪਨ 

ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਤਰੁੱ ਟੀਆਂ ਜ� ਹੀਣ-ਭਾਵਨਾਵ� ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਸਆਿਣਆਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਨA  ਬਚਪਨ 

ਿਵੱਚ ਭੱੁਖ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਨਹM ਚੱਜਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ	� ਜੋ ਬਚਪਨ ਿਪਆਰ-ਿਵਹੂਣਾ 

ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਗੁੱ ਸ ੇ ਅਤੇ ਿਨਰਾਸ਼ਾ ਿਬਨ� ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹM ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕ ੇ

ਿਸਆਿਣਆਂ ਨA  ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਜ ਨA  ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ, ਘਰ ਦੀ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨ� ਹੈ। ਥੋੜ	ੀ 

ਿਜਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬੱਚੇ ’ਚੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਹੀਣ-ਭਾਵਨਾ ਭਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱਚ ਿਜੰਨA  

ਵੀ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਜ� ਿਜੰਨA  ਵੀ ਮਾੜੀ (ਖਲਨਾਇਕ) ਿਕਸਮ ਦੇ ਆਦਮੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨ� ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤ� ਇਹ ਤੱਥ ਪ�ਮੁੱ ਖ ਤਰੌ’ ਤ ੇਸਾਮਣੇ ਆOਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹਨ� ਦੇ ਚੰਗੇ ਜ� ਮਾੜੇ 

ਬਣਨ ਿਵੱਚ ਉਹਨ� ਦੇ ਮ�-ਬਾਪ, ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।                           5+1=6 

ਪ�ਸ਼ਨ-6  ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਅਖਾਉਤ. ਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਿਤੰਨ ਨੰੂ ਵਾਕ. ਿਵੱਚ ਵਰਤੋ ਜ. ਉਹਨ. ਦੀ ਵਰਤ� ਦੀਆਂ 

ਸਿਥਤੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ੋ   :   

(ੳ) ਆਪੇ ਫਾਥੜੀਏ ਤੈਨੰੂ ਕੌਣ ਛੁਡਾਏ।                                                   3 

(ਅ) ਆਰੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੰਦੇ ਜਹਾਨ ਨੰੂ ਦਹM ਪਾਸੇ।                                       3 

(ੲ) ਸਾਰਾ ਜ�ਦਾ ਦੇਖੀਏ ਅੱਧਾ ਦਈੇਏ ਵੰਡ।                                               3 

(ਸ) ਖ਼ਰਬੂਜ਼ੇ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਖ਼ਰਬੂਜ਼ਾ ਰੰਗ ਫੜਦਾ ਹੈ।                                       3 

(ਹ) ਛੱਜ ਤ� ਬੋਲੇ ਛਾਣਨੀ ਿਕO ਬੋਲੇ।                  3 

                    3+3+3&9 

ਪ�ਸ਼ਨ-7 ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਕਿਵਤਾ ਦਾ ਕ4ਦਰੀ ਭਾਵ ਿਲਖ ੋ  : 

(ੳ) ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ          5 

(ਅ) ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੰੂ ਅਵਾਜ਼�                    5 

(ੲ) ਚੁੰ ਮ-ਚੁੰ ਮ ਰੱਖੋ।                                5 

                    1%5&5 

ਪ�ਸ਼ਨ-8 ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰ ਿਲਖ ੋ: 

(ੳ) ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ            7                      

(ਅ) ਆਪਣਾ ਦਸੇ                      7 

    

   1%7&7 

 
 


