
ਜਮਾਤ ਅੱਠਵ : ਪੰਜਾਬੀ (ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ)  

ਅਕਾਦਿਮਕ ਸੈਸ਼ਨ 2021-2022 
 

ਪਾਠ-ਕਮ: ਟਰਮ-1  
 

         ਟਰਮ-1 ਪਰੀਿਖਆ: 40 ਅੰਕ 

ਨਟ: ਟਰਮ-1 ਪਰੀਿਖਆ ਿਵੱਚ ਕੱੁਲ 40 ਪਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਸ਼ਨ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪਾਠ-ਕਮ ਿਵੱਚ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ।  

ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਪੁਸਤਕਾ ਂ: 1.  ਪਜੰਾਬੀ ਪਸੁਤਕ  8  (ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ) (ਪਕਾਸ਼ਕ: ਪਜੰਾਬ ਸਕੂਲ ਿਸਿੱਖਆ ਬਰੋਡ,  

       ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਿਸਘੰ ਨਗਰ) 

   2. ਪੰਜਾਬੀ-ਿਵਆਕਰਨ ਅਤ ੇਲੇਖ ਰਚਨਾ (ਪਕਾਸ਼ਕ: ਪਜੰਾਬ ਸਕੂਲ ਿਸੱਿਖਆ ਬਰੋਡ,  

       ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਿਸਘੰ ਨਗਰ) 
 

ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ  1 ਤ 13 ਤਕ ਪਾਠ :  

1: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ 2: ਿਜੱਥੇ ਨਾਨੀ - ਥੇ ਨਾਨਕੇ  3: ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਖੇਡ 4: ਰਾਕ-ਗਾਰਡਨ ਦਾ 

ਿਨਰਮਾਤਾ - ਨਕ ਚੰਦ  5: ਿਵਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ 6: ਜਨਮ-ਿਦਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ  7: ਸਫ਼ਲਤਾਵ  ਅਤੇ 

ਅਸਫ਼ਲਤਾਵ  8: ਗੋਦੜੀ ਦਾ ਲਾਲ - ਯੋਗ ਰਾਜ  9: ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ  10: ਿਗੱਦੜ-ਿਸੰਗੀ 11: 

ਸ਼ਿਹਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ  12: ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਜਗੁਰੂ  13: ਵਤਨ 

 ਸ਼ੱੁਧ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ     (ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪਾਠ-ਅਿਭਆਸ ਿਵੱਚ ) 

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

 ਿਲੰਗ ਬਦਲੋ    (ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪਾਠ-ਅਿਭਆਸ ਿਵੱਚ)  

 ਵਚਨ ਬਦਲੋ    (ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪਾਠ-ਅਿਭਆਸ ਿਵੱਚ) 

 ਿਵਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ    (ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪਾਠ-ਅਿਭਆਸ ਿਵੱਚ) 
 

 

 

 

 

 



ਜਮਾਤ ਅੱਠਵ : ਪੰਜਾਬੀ (ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ) 
 

ਪਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਅੰਕ-ਵੰਡ, ਟਰਮ-1  
 

            ਟਰਮ-1 ਪਰੀਿਖਆ: 40 ਅੰਕ  

ਨਟ: ਟਰਮ-1 ਪਰੀਿਖਆ ਿਵੱਚ ਕੱੁਲ 40 ਪਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਹਰ ਪਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹੀ ਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਕ ਹੋਵੇਗਾ ।  
 

pRSn 1 qoN 

pRSn 6 qk 

pwT-pusqk iv`coN pYrw dy ky aus iv`coN pMj bhu-ivklpI pRSn puC̀y jwxgy, ijnHW dy 

iqMn jW cwr ivklp au~qr vjoN id`qy jwxgy, au~qr auhnW ivklpW ’coN cux ky 
ilKxw hovygw Aqy hryk shI au~qr leI ie`k (1) AMk hovygw[ 

1x5 5 

pRSn 7 qoN 

pRSn 10 qk  

pwT-pusqk iv`coN ièk kwiv-tukVI iv`coN dy ky aus iv̀coN iqMn pRSn pu`Cy jwxgy 
ijnHW dy iqMn jW cwr ivklp au~qr vjoN id`qy jwxgy, au~qr auhnW ivklpW ’coN cux 
ky ilKxw hovygw[hryk shI au~qr dw ièk (1) AMk hovygw [ 

1X3 3 

pRSn 11 qoN 

pRSn 25 qk  

pwT-pusqk ivcly pwTW iv`coN 14 pRSn pu`Cy jwxgy, ijnHW dy iqMn jW cwr ivklp 
au~qr vjoN id`qy jwxgy, au~qr auhnW ivklpW ’coN cux ky ilKxw hovygw Aqy hryk 
shI au~qr dw ièk (1) AMk hovygw [ 

1x14 14 

pRSn 26 qoN 

pRSn 29 qk 

ilMg bdlx nwL sMbMiDq cwr bhu-ivklpI pRSn pu`Cy jwxgy, ijnHW dy iqMn jW cwr 

ivklp au~qr vjoN id`qy jwxgy, au~qr auhnW ivklpW ’coN cux ky ilKxw hovygw Aqy 
hryk shI au~qr leI iek̀ (1) AMk hovygw[ 

1x4 4 

pRSn 30 qoN 

pRSn 33 qk 

vcn bdlx nwL sMbMiDq cwr bhu-ivklpI pRSn pu`Cy jwxgy, ijnHW dy iqMn jW cwr 

ivklp au~qr vjoN id`qy jwxgy, au~qr auhnW ivklpW ’coN cux ky ilKxw hovygw Aqy 
hryk shI au~qr leI iek̀ (1) AMk hovygw[ 

1x4 4 

pRSn 34 qoN 

pRSn 37 qk 

ivroDI SbdW nwL sMbMiDq cwr bhu-ivklpI pRSn pu`Cy jwxgy, ijnHW dy iqMn jW cwr 

ivklp au~qr vjoN id`qy jwxgy, au~qr auhnW ivklpW ’coN cux ky ilKxw hovygw Aqy 
hryk shI au~qr leI iek̀ (1) AMk hovygw[ 

1x4 4 

pRSn 38 qoN 

pRSn 41 qk 

Su`D krky ilKx jW SbdW dy Su`D rUp nwL sMbMiDq iqMn bhu-ivklpI pRSn pu`Cy 

jwxgy, ijnHW dy iqMn jW cwr ivklp au~qr vjoN id`qy jwxgy, au~qr auhnW ivklpW 
’coN cux ky ilKxw hovygw Aqy hryk shI au~qr leI ièk (1) AMk hovygw[ 

1x3 3 

pRSn 42 qoN 

pRSn 45 qk 

SbdW dy ihMdI qy pMjwbI rUp nwL sMbMiDq iqMn bhu-ivklpI pRSn pu`Cy jwxgy, ijnHW 

dy iqMn jW cwr ivklp au~qr vjoN idq̀y jwxgy, au~qr auhnW ivklpW ’coN cux ky 
ilKxw hovygw Aqy hryk shI au~qr leI ie`k (1) AMk hovygw[ 

1x3 3 

 ਕੁਲੱ ਅਕੰ  40 

 

ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਪੁਸਤਕਾ ਂ: 1.  ਪਜੰਾਬੀ ਪਸੁਤਕ 8  (ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ) (ਪਕਾਸ਼ਕ: ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਿਸਿੱਖਆ ਬਰੋਡ,  

       ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਿਸਘੰ ਨਗਰ) 

        2.   ਪੰਜਾਬੀ-ਿਵਆਕਰਨ ਅਤ ੇਲੇਖ ਰਚਨਾ (ਪਕਾਸ਼ਕ: ਪਜੰਾਬ ਸਕੂਲ ਿਸੱਿਖਆ ਬੋਰਡ,  

       ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਿਸਘੰ ਨਗਰ) 

 

 


