
   ਪ੍ਰਸ਼ਨ - ਪੱ੍ਤਰ ਦੀ ਰਪੂ੍- ਰੇਖਾ 
  

      ਪੇ੍ਪ੍ਰ - ਸ ੱਟਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਦਾਇਤਾਾਂ 

       ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਪੇ੍ਪ੍ਰ- ਬੀ      

         ਸ਼ਰੇਣੀ ਦਸਿੀ ਾਂ     

               ਸ ਸ਼ਨ 2020-21    

               ਵਲਖਤੀ=65 ਅੰਕ 

          ਆਾਂਤਵਰਕ ਮੁਲਾਾਂਕਣ=10 ਅੰਕ 

            ਕੱੁਲ=75 ਅੰਕ 

ਪ੍ਰ.1  ਸ ੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਅੁੰਕ                     05 ਅੁੰਕ 

ਪ੍ਰ.2  ਵਸਤੂਲਿਸ਼ਠ ਪ੍ਰਸ਼ਿ                    30 ਅੁੰਕ 

 (ਓ)  ਬਹ ਚੋਣਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਿ            5×1= 5 ਅੁੰਕ 

(ਅ) ਖ਼ਾਿੀ ਥਾਾਂਵਾਾਂ ਭਰੋ           5×1= 5 ਅੁੰਕ 

(ੲ) ਲਿਿਾਣ ਕਰ ੋ           5×1= 5 ਅੁੰਕ 

(ਸ)  ਸਹੀ/ਗ਼ਿਤ            5×1= 5 ਅੁੰਕ 

(ਹ)  ਵਾਕ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰ ੋ            5×1= 5 ਅੁੰਕ 

(ਕ)  ਇੱਕ ਜਾਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਲਵੱਚ ਉਤੱਰ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪ੍ਰਸ਼ਿ        5×1= 5 ਅੁੰਕ 

 

ਪ੍ਰ.3   ਕੋਈ ਪ੍ੁੰਜ ਲਵਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਲਕਸੇ ਇੱਕ ਉਤੇੱ ਿਗ-ਪ੍ਗ 200 ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਲਵੱਚ ਿੇਖ ਲਿਖਣ ਿਈ ਲਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ 

  ਦੇ 2 ਅੁੰਕ ਅਤੇ 5 ਅੁੰਕ ਪ੍ਰਗਟਾਅ, (ਲਵਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ, ਸਪ੍ਸ਼ਟਤਾ, ਸ਼ਬਦਾਵਿੀ,ਿ ਹਾਵਰੇ ਆਲਦ) ਦੇ ਹਿ।   

               2+5= 7 ਅੁੰਕ 

ਪ੍ਰ.4  ਕੋਈ ਦੋ ਲਵਸ਼ੇ ਦੇ ਕ ੇਲਕਸੇ ਇਕੱ Óਤੇ ਪ੍ੱਤਰ/ਅਰਜ਼ੀ ਲਿਖਣ ਿਈ ਲਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਰੁੰਭ ਦਾ 1 ਅੁੰਕ,ਿੱਧ ਦੇ 3 ਅੁੰਕ  

  ਅਤੇ ਅੁੰਤ ਦਾ 1 ਅੁੰਕ ਹੈ।           5×1=5 ਅੁੰਕ   

ਪ੍ਰ.5  ਿਗ-ਪ੍ਗ 150 ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ੈਰਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਿੂੁੰ  ਇੱਕ ਲਤਹਾਈ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਲਵੱਚ ਸੁੰਖਪੇ੍ ਕਰਿ ਿਈ ਲਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

  ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲਸਰਿੇਖ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁੰਖੇਪ੍ ਰਚਿਾ ਦੇ 3 ਅੁੰਕ ਅਤੇ ਲਸਰਿੇਖ ਦਾ 1 ਅੁੰਕ ਹਵੋੇਗਾ। 

               1+3=4 ਅੁੰਕ  

ਪ੍ਰ.6  ਲਿਯਤ ਪ੍ਾਠ-ਪ੍ ਸਤਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਿਗ-ਪ੍ਗ 150 ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ੈਰਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਲਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਬਾਰ ੇਚਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਿ  

 ਪ੍ ੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਿ ਦਾ 1 ਅੁੰਕ ਹੋਵੇਗਾ।       1×4=4 ਅੁੰਕ 

ਪ੍ਰ.7  5 ਿ ਹਾਵਰੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹਿਾਾਂ ਲਵੱਚੋਂ ਲਕਸੇ ਲਤੁੰਿ ਿੂੁੰ  ਵਾਕਾਾਂ ਲਵੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਵਰਤਣ ਿਈ ਲਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਲਕ ਅਰਥ ਸਪ੍ਸ਼ਟ  

 ਹ ੋਜਾਣ। ਵੱਖਰੇ ਅਰਥ ਿਹੀ ਾਂ ਪ੍ ੱਛੇ ਜਾਣਗੇ।        3×2=6 ਅੁੰਕ  

ਪ੍ਰ.8  ਇੱਕ ਅਲਜਹਾ ਪ੍ੈਰਾ ਜਾਾਂ ਕ ਝ ਵਾਕ ਲਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਲਜਿ੍ਾਾਂ ਲਵਚੱ ਚਾਰ ਲਵਸਰਾਿ- ਲਚੁੰਿ੍ ਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਢ ਕਵੇਂ ਲਵਸਰਾਿ  

 ਲਚੁੰਿ੍ 1/2 ਅੁੰਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।                4×1/2=2 ਅੁੰਕ 

ਪ੍ਰ.9 ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਕ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਲਵਚਿੇ ਿਾਾਂਵ,ਪ੍ੜਿਾਾਂਵ  ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਦੇ ਵਚਿ ਅਤੇ ਲਿੁੰਗ ਬਦਿ ਕੇ ਦੋ ਵੱਖਰੇ- ਵਖੱਰੇ ਵਾਕਾਾਂ ਲਵਚੱ  

 ਿ ੜ ਲਿਖਣ ਿਈ ਲਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਵਾਕ ਦਾ 1-1 ਅੁੰਕ ਹੋਵੇਗਾ।            1+1=2 ਅੁੰਕ 

  

 

 

 
 

  


