
 

ਜਮਾਤ ਪੰਜਵ : ਪੰਜਾਬੀ (ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ) 

ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਾਲ 2021-22  

ਪਾਠ-ਕਮ: ਟਰਮ-2  
 

         ਟਰਮ-2 ਪਰੀਿਖਆ: 40 ਅੰਕ 

ਨਟ: ਸਾਫ਼, ਸੁੰ ਦਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱ ਧ ਿਲਖਾਈ ਲਈ 5 ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ, ਪਸ਼ਨ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪਾਠ-ਕਮ ਿਵੱਚ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ।  

 

ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ 12 ਤ 20 ਤਕ ਪਾਠ :  

 

 12. ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਆੜੀ  13. ਮ ਸੋਹਣਾ-ਸੋਹਣਾ ਿਲਖ ਗੀ 14. ਗੁਰ ੂਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ    

 15. ਚੰਦਰੀ ਲੂੰ ਬੜੀ     16. ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ-ਮਲੇਾ         17. ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ  

 18. ਸੋਨ ਦੀ ਪਾਲਕੀ   19. ਡਣਾ ਿਸੱਖ-ਿਮਲਖਾ ਿਸੰਘ 20. ਦਾਦੀ ਮ  ਦਾ ਗੀਤ 

 

 ਸ਼ਬਦ  ਦਾ ਿਮਲਾਣ (ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪਾਠ-ਅਿਭਆਸ ਿਵੱਚ ) 

 ਸ਼ਬਦ  ਦੇ ਿਹੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ (ਪਾਠ-ਪਸੁਤਕ ਦੇ ਪਾਠ-ਅਿਭਆਸ ਿਵੱਚ ) 

 ਸ਼ਬਦ  ਦੀ ਵਾਕ  ਿਵੱਚ ਵਰਤੋ (ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪਾਠ-ਅਿਭਆਸ ਿਵੱਚ ) 

 ਲੇਖ-ਰਚਨਾ: ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ, ਸਾਡਾ ਿਪੰਡ/ਸ਼ਿਹਰ, ਮੇਰਾ ਅਿਧਆਪਕ, ਸੀ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, 

ਦੀਵਾਲ਼ੀ, ਦਸੁਿਹਰਾ ।   

 ਿਬਨ-ਪੱਤਰ: ਿਬਮਾਰ ਹਣੋ ਕਾਰਨ ਛੁੱ ਟੀ ਲੈਣ ਲਈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਛੁੱ ਟੀ ਲੈਣ ਲਈ, 

ਿਵਆਹ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਛੱੁਟੀ ਲੈਣ ਲਈ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਮਖੁੀ ਨੰੂ 

ਿਬਨ-ਪੱਤਰ 

 ਪੱਤਰ: ਿਮੱਤਰ/ਸਹਲੇੀ ਨੰੂ ਪਾਸ ਹਣੋ ’ਤੇ ਵਧਾਈ ਪੱਤਰ, ਿਪਤਾ ਜੀ ਨੰੂ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕ ੇਦੇਣ ਲਈ 

ਪੱਤਰ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੰੂ ਜਨਮ-ਿਦਨ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪੱਤਰ   
 

 

ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਪਸੁਤਕ : ਪਜੰਾਬੀ ਪਸੁਤਕ-5  (ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ) (ਪਕਾਸ਼ਕ: ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਿਸਿੱਖਆ ਬਰੋਡ,  

ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਿਸਘੰ ਨਗਰ) 



ਜਮਾਤ ਪੰਜਵ : ਪੰਜਾਬੀ (ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ) 

ਪਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਅੰਕ-ਵੰਡ, ਟਰਮ-2  
 

         ਟਰਮ-2 ਪਰੀਿਖਆ: 40 ਅੰਕ 

ਨਟ: ਸਾਫ਼, ਸੰੁਦਰ ਤੇ ਸ਼ੱੁਧ ਿਲਖਾਈ ਲਈ 5 ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ । ਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਤ ੇਉਪ-ਭਾਗ ਨੰਬਰ ਸਹੀ ਿਲਖ ੇਜਾਣ ।  

pRSn 1  pwT-pusqk iv`coN pYrw dy ky aus iv`coN pMj pRSn pu`Cy jwxgy, ijnHW iv`coN iksy cwr 
dy au~qr dyxy hoxgy, hryk shI au~qr leI 2 AMk hoxgy[ 

2x4 8 

pRSn 2  pwT-pusqk ivcly pwTW ivc̀oN 5 pRSn pu`Cy jwxgy, ijnHW iv`coN iksy iqMn dy au~qr 
dyxy hoxgy, hryk shI au~qr leI 3 AMk hoxgy[ 

3x3 9 

pRSn 3  pwT-pusqk dy pwT-AiBAws ivc̀oN iqMn-iqMn SbdW dy smUh nUM imlwx krn leI 
ikhw jwvygw, hryk shI au~qr leI 2 AMk hoxgy[   

1x3 3 

pRSn 4 cwr iv`coN iksy iqMn ihMdI SbdW dy pMjwbI rUp ilKx leI ikhw jwvygw, hryk shI 
au~qr leI iek̀ (1) AMk hovygw[ 

1x3 3 

pRSn 5 cwr ivc̀oN iksy iqMn SbdW nUM vwkW ivc̀ vrqx leI ikhw jwvygw, hryk shI au~qr 
leI 2 AMk hoxgy[ 

2x3 6 

pRSn 6  id`qy gey iviSAW iv`coN iksy ie`k ’qy ibnY-p`qr/p`qr jW 75-100 SbdW iv`c lyK 
ilKxw [ 

6x1 6 

 ਸੁਦੰਰ ਿਲਖਾਈ  5 

 ਕੁਲੱ ਅਕੰ  40 
 

 

ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਪਸੁਤਕ : ਪਜੰਾਬੀ ਪਸੁਤਕ-5  (ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ) (ਪਕਾਸ਼ਕ: ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਿਸਿੱਖਆ ਬਰੋਡ, ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਦਾ 

ਅਜੀਤ ਿਸੰਘ ਨਗਰ) 


