
ਨਮੂਨ ਦਾ ਪਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ: ਟਰਮ-2  

ਜਮਾਤ ਪੰਜਵ : ਪੰਜਾਬੀ (ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ)  
 
 

            ਟਰਮ-2 ਪਰੀਿਖਆ: 40 ਅੰਕ 

 

ਨਟ:  ਸਾਫ਼, ਸੰੁਦਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱ ਧ ਿਲਖਾਈ ਲਈ 5 ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ । ਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਉਪ-ਭਾਗ ਨੰਬਰ ਸਹੀ ਿਲਖੇ 

ਜਾਣ ।    

I. ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪੈਰੇ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਨਾਲ਼ ਪੜੋ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਪੱੁਛੇ ਗਏ ਪਸ਼ਨ  (1 ਤ 5 ਤਕ) ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ 

ਚਾਰ ਦੇ ਤਰ ਿਦਓ:         2x4=8 

 
   

 
 

1. ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ।   

2. ਬਾਬਾ ਬੁੱ ਢਾ ਜੀ ਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੰੂ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਿਨਪੰੁਨ ਕੀਤਾ ?  

3. ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਨ  ਕੀ ਸੀ ?  

4. ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨ ਬਕਾਲੇ ਨਗਰ ਿਵਖੇ ਿਕੰਨ ਸਾਲ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ?  

5. ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦ ਅਤੇ ਿਕੱਥੇ ਹੋਇਆ ?  

 



II. ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6 ਤ 10 ਤਕ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਿਤੰਨ ਦੇ ਤਰ ਿਦਓ:            

            3x3=9 

6. ਸੁਹੇਲ ਨ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਕਵ ਕੀਤੀ ?   

7. ਿਨੰਮੀ ਕਾਹਲ਼ੀ- ਕਾਹਲ਼ੀ ਿਕ  ਿਲਖ ਰਹੀ ਸੀ  ?   

8. ਖ਼ਰਗੋਸ਼  ਨ ਲੰੂਬੜੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੰੂ ਿਕਵ ਟਾਿਲਆ ?   

9. ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਿਕ  ਛੱਿਡਆ ?   

10. ਰਵੀ ਕਲਪਨਾ ਿਵੱਚ ਿਕੱਥੇ-ਿਕੱਥੇ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ?   

 

III. ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਿਤੰਨ ਸ਼ਬਦ  ਦਾ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਿਮਲਾਣ ਕਰੋ :     1x3=3 

ਕਬੂਤਰ  : ਗੀਤ  

ਬਤਕ   : ਉਡਾਰੀ 

ਕੰੂਜ   : ਪੈਲ  

ਕੋਇਲ  : ਤਾਰੀ 

ਮੋਰ  : ਗੁਟਕਣਾ 

 

IV. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਿਤੰਨ ਿਹੰਦੀ ਸ਼ਬਦ  ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਿਲਖੋ :         1x3=3 

ब लदान   
दाद  

वृ  

ेरणा 
V. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਿਤੰਨ ਸ਼ਬਦ  ਨੰੂ ਇਸ ਤਰ  ਵਾਕ  ਿਵੱਚ ਵਰਤੋ ਿਕ ਇਹਨ  ਦੇ ਅਰਥ 

ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ :              2x3=6 

ਜ਼ੁਲਮ, ਮੌਕਾ,  ਅਸੀਸ ,    ਮੁਕਾਬਲਾ, ਉਤਸ਼ਾਹ 

VI. ਹੇਠ  ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇ ’ਤੇ 75-100 ਸ਼ਬਦ  ਿਵੱਚ ਲੇਖ ਿਲਖੋ ਜ  ਪੱਤਰ 

ਿਲਖੋ ।                  6x1=6 

ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 

ਜ   

ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ 

ਜ   

ਿਮੱਤਰ/ਸਹੇਲੀ ਨੰੂ ਪਾਸ ਹੋਣ ’ਤ ੇਵਧਾਈ ਪੱਤਰ ਿਲਖੋ  

     


