
ਨਮਨੇੂ ਦਾ ਪਸ਼ਨ-ਪਤੱਰ, ਟਰਮ-1 

ਜਮਾਤ-ਅੱਠਵ : ਪਜੰਾਬੀ (ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ) 
              ਟਰਮ-1 ਪਰੀਿਖਆ  : 40 ਅੰਕ 

ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪੈਰੇ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਨਾਲ਼ ਪੜੋ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਪੱੁਛੇ ਗਏ ਪਸ਼ਨ  (1 ਤ 5) ਦੇ ਤਰ ਿਦਓ:  

 
 
 

1.  ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਜਗੁਰੂ ਿਕਹੜੇ ਸੰਨ ਿਵੱਚ ਿਬਨ  ਦੱਸੇ ਘਰ ਤ ਿਨਕਲ ਤੁਰੇ ? 

(a) 1923 ਈ. (b) 1924 ਈ. (c) 1925 ਈ. (d) 1926 ਈ.  

2.  ਰਾਜਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰਾ ਨ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਿਕੰਨ ਰੁਪਏ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ? 

(a) ਨ ਪੈਸੇ (b) ਦੋ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ (c) ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ  (d) ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ  

3.  ਘਰ ਛੱਡਣ ਤ ਬਾਅਦ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨ ਿਕਹੜੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਿਲਆ ? 

(a) ਸੰਸਿਕਤ ਸਕੂਲ (b) ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਸਕੂਲ (c) ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਕੂਲ (d) ਿਮ ਸੀਪਲ ਸਕੂਲ  

4.  ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦ ਹੋਇਆ ? 

(a) 1906 ਈ. (b) 1907 ਈ. (c) 1908 ਈ. (d) 1809 ਈ. 

5. ਰਾਜਗੁਰੂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨ  ਕੀ ਸੀ ? 

 (a) ਰਾਮ ਿਸ਼ਵ ਰਾਜਗੁਰੂ (b) ਿਸ਼ਵ ਰਾਮ ਰਾਜਗੁਰੂ (c) ਰਾਜਗੁਰੂ ਿਸ਼ਵ ਰਾਮ  (d) ਿਦਨਕਰ ਰਾਜਗੁਰੂ  



ਹੇਠ ਿਲਖੀ ਕਾਿਵ ਟੁਕੜੀ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਨਾਲ਼ ਪੜੋ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਪੱੁਛੇ ਗਏ ਪਸ਼ਨ  (6 ਤ 8 ਤਕ) ਦੇ ਤਰ ਿਦਓ:  

 ਿਕੰਨਾ ਹੈ ਿਵਸਾਖੀ ਵਾਲ਼ਾ ਮੇਲਾ ਭਿਰਆ, 

 ਜਾਏ ਨਾ ਬਜ਼ਾਰ  ਿਵੱਚ ਪੈਰ ਧਿਰਆ ।  

 ਲੱਡੂਆਂ-ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੇ ਭਰੇ ਥਾਲ਼ ਨ, 

 ਖਾਣ ਦੇ ਸ਼ੁਕੀਨ ਖੜੇ ਬੰਨ ਪਾਲ਼ ਨ ।  

 ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮੇਲੀਆਂ, 

 ਸੋਭਦੇ ਨ ਮੇਲੇ ਸਦਾ ਨਾਲ਼ ਬੇਲੀਆਂ ।  

 

6. ਲੱਡੂਆਂ-ਜਲੇਬੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਕੀ ਭਰੇ ਹਨ ? 

(a) ਥਾਲ਼ (b) ਡੱਬੇ (c) ਪਰਾਤ (d) ਪੀਪੇ  

7. ਮੇਲੇ ਸਦਾ ਿਕਨ  ਨਾਲ਼ ਸੋਭਦੇ ਹਨ ? 

(a) ਭੀੜ (b) ਪੁਿਲਸ (c) ਬੇਲੀਆ ਂ(d) ਢੋਲੀਆਂ  

8. ਿਕਸ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ਾਰ  ਿਵੱਚ ਪੈਰ ਨਹ  ਧਿਰਆ ਜਾ ਿਰਹਾ? 

 (a) ਮ ਹ ਕਾਰਨ  (b) ਭੀੜ ਕਾਰਨ  (c) ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ (d)ਥਕਾਨ ਕਾਰਨ  

 

ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਿਵਚਲੇ ਪਾਠ  ਿਵੱਚ ਪੱੁਛੇ ਗਏ ਪਸ਼ਨ  (9 ਤ 22 ਤਕ ) ਦੇ ਤਰ ਿਦਓ:    

9. ਸਿਹਜ ਿਕੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ? 

(a) ਸਕੂਲ  (b) ਭੂਆ ਕੋਲ (c) ਨਾਨਕੇ  (d) ਬਜ਼ਾਰ  

10. ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਿਕਸ ਤਰ  ਿਨਬੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? 

(a) ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ  (b) ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਵੱਚ (c) ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਿਵੱਚ  (d) ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼  

11. ਕਬੱਡੀ ਬਾਰੇ ਿਕਹੜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਹੈ ? 

(i) ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮ  ਖੇਡ ਹੈ  (b) ਪੰਜਾਬੀਆ ਂਦੀ ਹਰਮਨ ਿਪਆਰੀ ਖੇਡ ਹੈ (c) ਕਬੱਡੀ ਸੰਪੂਰਨ ਖੇਡ ਹੈ 

(d) ਿਤੰਨ  ਸਹੀ ਹਨ 

12. ਕਬੱਡੀ ਿਖਡਾਰੀ ਿਕਹੜਾ ਹੈ ? 

(a) ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ  (b) ਮਿਹੰਦਰ ਿਸੰਘ ਧੋਨੀ (c) ਪਰਗਟ ਿਸੰਘ (d) ਬਲਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ ‘ਿਫੱਡੂ’ 

13. ਰਾਕ ਗਾਰਡਨ ਿਕਹੜੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਹੈ ? 

(a) ਿਦੱਲੀ   (b) ਿਸ਼ਮਲਾ   (c) ਚੰਡੀਗੜ (d) ਕਾਲਕਾ  

14. ਰਾਕ ਗਾਰਡਨ ਿਕੰਨ ਏਕੜ ਰਕਬ ੇਿਵੱਚ ਫੈਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ? 

(a) 5 ਏਕੜ (b) 30 ਏਕੜ  (c) 50 ਏਕੜ (d) 55 ਏਕੜ  

15. ਿਪੰਸੀ ਦੇ ਜਨਮ-ਿਦਨ ‘ਤੇ ਕੀ ਵੰਿਡਆ ਿਗਆ ? 

(a) ਪਕੌੜੇ  (b) ਕੇਲੇ   (c) ਬਰਫੀ (d) ਹਲਵਾ  

16. ਿਮੱਕੀ ਦੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਿਕੱਥ ੇਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ? 

(a) ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ (b) ਬਕ ਿਵੱਚ (c) ਪਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਿਵੱਚ (d) ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱਚ 



17. ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ ? 

(a) ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ (b) ਇੱਕ ਘੋਲ਼ ਹੈ (c) ਿਜੱਤ  ਅਤੇ ਹਾਰ  ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ (d) ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਹਨ  

18. ਯੋਗ ਰਾਜ ਨ ਸੰਘ ਲੋਕ-ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ ਦੀ ਪਰੀਿਖਆ ਿਕਸ ਮਾਿਧਅਮ ਿਵੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ? 

(a)ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (b) ਮ -ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ (c) ਿਹੰਦੀ (d) ਉਰਦੂ  

19. ਯੋਗ ਰਾਜ ਦਾ ਕੱਦ ਿਕਹੋ-ਿਜਹਾ ਸੀ ? 

(a) ਲੰਮਾ (b) ਮਧਰਾ (c) ਦਰਿਮਆਨਾ (d) ਚੌੜਾ  

20. ਮਾਸਟਰ ਬੱੁਧ ਿਸੰਘ ਨ ਕੰਵਲਨਣ ਨੰੂ ਕੀ ਿਸਖਾਇਆ? 

(a) ਪਾਠ ਕਰਨਾ (b) ਖੇਡਣਾ (c) ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਨਾ (d) ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ  

21. ਕੰਵਲਨਣ ਿਗੱਦੜ-ਿਸੰਗੀ ਨੰੂ ਿਕੱਥੇ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ? 

(a) ਖੱਡ  ਿਵੱਚ (b) ਦਰਾੜ  ਿਵੱਚ (c) ਖਾਈਆਂ ਿਵੱਚ (d) ਇਹਨ  ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵ  ’ਤੇ  

22. ਕਾਮਾ-ਮੱਖੀ ਦੀ ਿਕੰਨੀ ਉਮਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 

 (a) 5 ਿਦਨ (b) 10 ਿਦਨ  (c) ਦੋ ਤ ਿਤੰਨ ਹਫ਼ਤੇ (d) ਦੋ ਤ ਿਤੰਨ ਮਹੀਨ  

 

ਪੁੱ ਛੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਿਵਕਲਪ ਚੁਣ ਕੇ (23 ਤ 40 ਤਕ) ਤਰ ਿਦਓ:    

23. ‘ਅਿਧਆਪਕ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿਵਰੋਧੀ ਿਲੰਗ  ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ? 

(a)ਅਿਧਆਪਕੀ (b) ਅਿਧਆਪਨ (c) ਅਿਧਆਪਕਾ (d) ਅਿਧਆਿਪਕਾ  

24.  ‘ਿਪਤਾ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿਲੰਗ ਬਦਲੋ ? 

(a) ਿਪਤੀ  (b) ਬੀਬੀ (c) ਮਾਤਾ (d) ਅੰਮੀ  

25. ‘ਧੋਬੀ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿਲੰਗ ਬਦਲੋ? 

(a) ਧੋਬੀਨ (b) ਧੋਬਣੀ (c) ਧੋਬਣ (d) ਧੋਿਬਨ  

26. ‘ਸ਼ੀ ਮਤੀ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿਲੰਗ ਬਦਲੋ? 

(a) ਸ਼ੀ ਮਤ (b) ਸ਼ੀ ਮਹਾਨ (c) ਸ਼ੀ ਮਨ (d) ਸ਼ੀ ਮਾਨ  

27. ‘ਪਹਾੜਾ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਦਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ? 

(a) ਪਹਾੜੀ  (b) ਪਹਾੜ  (c) ਪਾਹੜੇ  (d) ਪਹਾੜੇ  

28.  ‘ਮੇਲਾ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਹੁ-ਵਚਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 

(a) ਮੇਲੇ (b) ਮੇਲੀ (c) ਮੇਲ (d) ਮੇਲੀਆਂ  

29. ‘ਖੇਡ ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਦਲਵ  ਵਚਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 

(a) ਖੇਡੀ (b) ਖੇਡੀਆਂ  (c) ਖੇਡ (d) ਖੇਡੇ   

30. ‘ਿਕਤਾਬ ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਦਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 

(a) ਿਕਤਾਬ  (b) ਕੀਤਅਬ  (c) ਕਤਾਬ  (d) ਿਕਤਾਬ  

31. ‘ਸਨਮਾਨ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿਵਰੋਧੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 

(a) ਅਪਮਾਨ (b) ਆਦਰ (c) ਇੱਜ਼ਤ (d) ਦੁਸ਼ਮਣੀ  

 



32. ‘ਪੁਰਾਣੇ’ ਿਵਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 

(a) ਸਾਫ਼  (b) ਨਵ (c) ਵਧੀਆ (d) ਚੰਗੇ  

33. ‘ਿਮੱਤਰ’ ਿਵਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 

 (a) ਬੇਗਾਨਾ (b) ਲੋਕ (c) ਵੈਰੀ (d) ਦੋਸਤੀ  

34.  ‘ਸਫ਼ਲਤਾ’ ਿਵਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 

 (a) ਿਮਹਨਤ (b) ਿਨਰਾਸ਼ਾ (c) ਅਸਫ਼ਲਤਾ (d) ਹਾਰ  

35. ‘ਕਬਆਡੀ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸ਼ੱੁਧ ਰੂਪ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 

(a) ਕਬਾੜੀ (b) ਕਬਾਦੀ (c) ਕਬਡੀ (d) ਕਬੱਡੀ  

36. ਸ਼ਬਦ  ਿਵੱਚ ਸ਼ੱੁਧ ਰੂਪ ਿਕਹੜਾ ਹੈ ? 

 (a) ਪੰਜਬੀ (b) ਪਂਜਾਬੀ (c) ਪੰਜਾਬੀ (d) ਪ ਜਾਬੀ   

37. ਸ਼ੱੁਧ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 

(a) ਸ਼ੈਹਦ (b) ਸ਼ਹਦ  (c)ਸਿਹਦ (d) ਸ਼ਿਹਦ  

38. ‘मनु य’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 

 (a) ਮਨੱੁਛ  (b) ਮਨੂਖ (c) ਮਨੱੁਖ (d) ਮਨੱਖ  

39. ‘ ि गत’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 

 (a) ਿਵਅੱਕਤੀਗਤ (b) ਿਵਅਕਤੀਗਤ  (c) ਿਵਅਕਿਤਗਤ  (d) ਿਵਆਕਤੀਗਤ  

40. ‘ਿਜ਼ੰਦਗੀ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿਹੰਦੀ ਰੂਪ ਿਲਖੋ? 

 (a) िज़ंनदगी (b) िज़नदगी(c) िज़ दगी (d) िजंदगी 

 

 


