
ਸ਼�ੇਣੀ - ਅ	 ਠਵ� (ਗਾਇਨ) 

 

 

ਸਮ� ਿਲਖਤੀ- 3 ਘੰਟੇ                             ਿਲਖਤੀ-40 ਅੰਕ 

ਪ�ਯੋਗੀ- 20 ਿਮਨਟ ਪ�ਤੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ                          ਪ�ਯੋਗੀ-50 ਅੰਕ 

                      ਸੀ.ਸੀ.ਈ.-10 ਅੰਕ 

                      ਕੁਲ-100 ਅੰਕ 

ਪ�ਸ਼ਨ ਪ	 ਤਰ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ 

1. ਿਲਖਤੀ ਪ
ਸ਼ਨ ਪ ਤਰ ਿਵਚ ਕੁਲ 21 ਪ
ਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। 

2. ਪ
ਸ਼ਨ ਪ ਤਰ ਦੇ ਕੁ ਲ 5 ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ। 

ਭਾਗ- ਉ  ਿਵਚ (1-10) ਵਸਤੂਿਨਸ਼ਠ ਪ
ਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਪ
ਸ਼ਨ 1 ਅੰਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਪ
ਸ਼ਨ ਦਾ (ਤਰ, 

ਇ ਕ ਸ਼ਬਦ ਜ- ਇ ਕ ਲਾਈਨ ਤ/ ਵ ਧ ਨਹ1 ਹੋਵੇਗਾ।     (10×1=10 ਅੰਕ) 

ਭਾਗ- ਅ ਿਵਚ (11-15) ਖਾਲੀ ਥਾਵ- ਵਾਲ਼ੇ 5 ਪ
ਸ਼ਨ ਪੁ ਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਖਾਲੀ ਥ- ਇ ਕ ਅੰਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਜਨ6 - 

ਦੇ (ਤਰ ਹੇਠ ਿਦ ਤੀ ਬਰੈਕਟ- ਿਵਚ ਆਪਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਿਦ ਤੇ ਜਾਣਗੇ।  (5×1=5 ਅੰਕ) 

ਭਾਗ -ੲ ਿਵਚ (16-20) ਸਹੀ/ਗਲ਼ਤ ਵਾਲ਼ੇ 5 ਪ
ਸ਼ਨ ਪੁ ਛੇ ਜਾਣਗੇ ਹਰੇਕ ਪ
ਸ਼ਨ 1 ਅੰਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।(5×1=5ਅੰਕ) 

ਭਾਗ-ਸ ਿਵਚ (21-27) ਤ ਕ 7 ਸੰਖੇਪਾਤਮਕ ਪ
ਸ਼ਨ ਪੁ ਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਪ
ਸ਼ਨ 2 ਅੰਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ6 - 7 

ਪ
ਸ਼ਨ- ਿਵਚ/ ਕੋਈ 5 ਪ
ਸ਼ਨ ਕਰਨ?  ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਨ6 - ਪ
ਸ਼ਨ- ਦਾ (ਤਰ 5-7 ਲਾਈਨ- ਿਵਚ ਦੇਣਆ 

ਹੋਵੇਗਾ।          (5×2=10 ਅੰਕ) 

 

ਭਾਗ-ਹ ਿਵਚ (28-31) ਤ ਕ 4 ਿਨਬੰਧਾਤਮਕ ਪ
ਸ਼ਨ ਪੁ ਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਪ
ਸ਼ਨ 5 ਅੰਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ6 - 4 

ਪ
ਸ਼ਨ- ਿਵਚ/ ਕੋਈ 2 ਪ
ਸ਼ਨ ਕਰਨ?  ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਿਜਨ6 - ਦਾ (ਤਰ 150-200 ਲਾਈਨ- ਿਵਚ ਦੇਣਾ 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵਾਗਾ।        (5×1=5 ਅੰਕ) 

 

ਭਾਗ ਵਾਇਜ਼ ਪ�ਸ਼ਨ� ਅਤੇ ਅੰਕ� ਦੀ ਵੰਡ 

 

ਲੜੀ ਨੰ  ਅੰਕ ਪ
ਤੀ ਪ
ਸ਼ਨ ਪ
ਸ਼ਨ- ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਭਾਗ ਵਾਇਜ਼ ਪ
ਸ਼ਨ- ਦੀ ਵੰਡ 

    ਭਾਗ - ਓ ਭਾਗ-ਅ ਕੁ ਲ ਅੰਕ 

1.  ਵਸਤੂਿਨਸ਼ਠ ਪ
ਸ਼ਨ 1 ਅੰਕ 10 ਅੰਕ 06 ਅੰਕ 04 ਅੰਕ 10 ਅੰਕ 

2.  ਖਾਲੀ ਥਾਵ- 1 ਅੰਕ 05 ਅੰਕ 03 ਅੰਕ 02 ਅੰਕ 05 ਅੰਕ 

3.  ਸਹੀ/ਗਲਤ 1 ਅੰਕ 05 ਅੰਕ 03 ਅੰਕ 02 ਅੰਕ 05 ਅੰਕ 

4.  ਸੰਖੇਪਾਤਮਕ ਪ
ਸ਼ਨ 2 ਅੰਕ 07 ਅੰਕ 04 ਅੰਕ 03 ਅੰਕ 10 ਅੰਕ 

5.  ਿਨਬੰਧਾਤਮਕ ਪ
ਸ਼ਨ 5 ਅੰਕ 04 ਅੰਕ 02 ਅੰਕ 02 ਅੰਕ 10 ਅੰਕ 

6.  ਕੁ	 ਲ  31 ਅੰਕ 18 ਅੰਕ 13 ਅੰਕ 40 ਅੰਕ 

 



 


