
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਬੋਰਡ 
ਪਰਸ਼ਨ-ਪਿੱਤਰ ਦੀ ਰੂਪ-ਰਿੇਾ, ਮਾਰਚ 2021  

ਜਮਾਤ: ਪੰਜਵੀਂ  
ਵਵਸ਼ਾ-ਪੰਜਾਬੀ (ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ) 

 ਸਮਾਂ-ਵਤੰਨ ਘੰਟੇ              ਕ ੁੱਲ ਅੰਕ: 100   
          ਸਲਾਨਾ ਪਰੀਵਿਆ 90 ਅੰਕ  
          ਸੀ. ਸੀ. ਈ. 10 ਅੰਕ  
ਪਰਸ਼ਨ ਨੰ. 1 ਪਾਠ-ਪ ਸਤਕ ਵਵੁੱਚੋਂ ਇੁੱਕ ਪੈਰਹਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਵਵੁੱਚੋਂ ਪੰਜ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ 

ਵਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਪਰਸ਼ਨ ਦੇ 10 ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ ।  
5X2
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ਪਰਸ਼ਨ ਨੰ. 2 ਪਾਠ-ਪ ਸਤਕ ਵਵੁੱਚੋਂ 12 ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਦੁੱਤੇ ਗਏ ਵਵਕਲਪਾਂ ਵਵੁੱਚੋਂ ਚ ਣ ਕੇ ਦੇਣ 
ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਪਰਸ਼ਨ ਦ ੇ12 ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ ।  
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ਪਰਸ਼ਨ ਨੰ. 3 ਪਾਠ-ਪ ਸਤਕ ਵਵੁੱਚੋਂ 12 ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਕਸ ੇਦਸ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਇੁੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਕਾਂ 
ਵਵੁੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਪਰਸ਼ਨ ਦ ੇ20 ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ ।  
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ਪਰਸ਼ਨ ਨੰ. 4 ਪਾਠ-ਪ ਸਤਕ ਵਵੁੱਚੋਂ ਪਾਠ ਦੇ ਅੰਤ ਵਵੁੱਚ ਵਦੁੱਤੇ ਅਵਭਆਸਾਂ ਵਵੁੱਚੋਂ ਸੁੱਤ ਵਵੁੱਚੋਂ ਵਕਸੇ ਪੰਜ 
ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਹੰਦੀ ਰੂਪ ਵਲਿਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਪਰਸ਼ਨ ਦੇ 5 ਅੰਕ 
ਹੋਣਗੇ ।  
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ਪਰਸ਼ਨ ਨੰ. 5 ਪਾਠ-ਪ ਸਤਕ ਵਵੁੱਚੋਂ ਪਾਠ ਦੇ ਅੰਤ ਵਵੁੱਚ ਵਦੁੱਤੇ ਅਵਭਆਸਾਂ ਵਵੁੱਚੋਂ ਸੁੱਤ ਵਵੁੱਚੋਂ ਵਕਸੇ ਪੰਜ 
ਵਹੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਵਲਿਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਪਰਸ਼ਨ ਦੇ 5 ਅੰਕ 
ਹੋਣਗੇ ।  

5X1 5 

ਪਰਸ਼ਨ ਨੰ. 6 ਪਾਠ-ਪ ਸਤਕ ਵਵੁੱਚੋਂ ਪਾਠ ਦੇ ਅੰਤ ਵਵੁੱਚ ਵਦੁੱਤੇ ਅਵਭਆਸਾਂ ਵਵੁੱਚੋਂ ਸੁੱਤ ਵਵੁੱਚੋਂ ਵਕਸੇ ਪੰਜ 
ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ  ਵਾਕਾਂ ਵਵੁੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਪਰਸ਼ਨ ਦੇ 5 ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ ।  
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ਪਰਸ਼ਨ ਨੰ. 7 ਪਾਠ-ਪ ਸਤਕ ਵਵੁੱਚੋਂ ਵਾਕ ਚ ਣ ਕੇ,  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਵਕਲਪ ਦ ੇਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਵਵੁੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ  
ਚ ਣ ਕੇ ਪੰਜ ਿਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰਨ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਪਰਸ਼ਨ ਦੇ 5 ਅੰਕ  
ਹੋਣਗੇ ।  
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ਪਰਸ਼ਨ ਨੰ. 8 ਸੁੱਤ ਵਵੁੱਚੋਂ ਵਕਸੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦ ੇਵਲੰਗ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਪਰਸ਼ਨ ਦੇ 
5 ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ ।  
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ਪਰਸ਼ਨ ਨੰ. 9 ਸੁੱਤ ਵਵੁੱਚੋਂ ਵਕਸੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦ ੇਵਚਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਪਰਸ਼ਨ ਦ ੇ
5 ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ ।  
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ਪਰਸ਼ਨ ਨੰ. 10 ਵਦੁੱਤੇ ਗਏ ਵਤੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਵਵਵਸ਼ਆਂ ਵਵੁੱਚੋਂ ਵਕਸੇ ਇੁੱਕ ਵਵਸ਼ੇ ’ਤੇ ਲੇਿ ਵਲਿਣ ਲਈ ਵਕਹਾ 
ਜਾਵੇਗਾ । ਮਦਦ ਲਈ ਨ ਕਤੇ ਵਦੁੱਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਇਸ ਪਰਸ਼ਨ ਦੇ 10 ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ ।  
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ਪਰਸ਼ਨ ਨੰ. 11 ਵਦੁੱਤੇ ਗਏ ਦੋ ਵਵਵਸ਼ਆਂ ਵਵੁੱਚੋਂ ਵਕਸੇ ਇੁੱਕ ਵਵਸ਼ ੇ’ਤ ੇਵਬਨੈ-ਪੁੱਤਰ ਵਲਿਣ ਲਈ ਵਕਹਾ 
ਜਾਵੇਗਾ । ਮਦਦ ਲਈ ਨ ਕਤੇ ਵਦੁੱਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਇਸ ਪਰਸ਼ਨ ਦੇ 8 ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ ।  
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     ਕ ੁੱ ਲ ਅੰਕ         90 
 
ਨੋਟ: ਪਰਸ਼ਨ-ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇਹ ਰੂਪ-ਰੇਿਾ ਕੇਵਲ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਵਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪਰਸ਼ਨ-ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਢੰਗ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੈ । 
ਸਲਾਨਾ ਪਰੀਵਿਆ ਵਵੁੱਚ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਵਵੁੱਚ ਕ ਝ ਵਵਵਭੰਨਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।   


