
ਨਮੂਨ ਦਾ ਪਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ: ਟਰਮ-1  

ਜਮਾਤ ਪੰਜਵ : ਪੰਜਾਬੀ (ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ)  
 
 

             ਟਰਮ-1 ਪਰੀਿਖਆ: 40 ਅੰਕ 

 
ਨਟ: ਪਰੀਿਖਆ ਿਵੱਚ ਕੱੁਲ 20 ਪਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਹਰ ਪਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹੀ ਤਰ ਲਈ 2 ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ ।  

ਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਿਵਕਲਪ ਤਰ ਸਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ।  

I. ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪੈਰੇ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਨਾਲ਼ ਪੜੋ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਪੁੱ ਛੇ ਗਏ ਪਸ਼ਨ  (1 ਤ 5 ਤਕ) ਦੇ ਤਰ ਿਦਓ:  

   

 

1. ਰਜਨੀ ਅਤੇ ਵਿਰੰਦਰ ਿਕਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ  ?  

(a) ਬੁੱ ਢੀ ਦੇ   

(b) ਸ਼ਿਹਰੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ   

(c) ਬਾਬੂ ਸਰਨ ਦਾਸ ਦੇ   

(d) ਡਾਈਵਰ ਦੇ  

2. ਬੱਚੇ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਿਜ਼ਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ  ?  

(a) ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦੀ    

(b) ਛੱਲੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀ    

(c) ਸ਼ਿਹਰ ਜਾਣ ਦੀ    

(d) ਬੱਸ ਿਵੱਚ ਚੜਨ ਦੀ  

3. ਬੁੱ ਢੀ ਿਕੱਥੇ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ   ?  

(a) ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ     

(b) ਜੰਗਲ਼ ਿਵੱਚ     

(c) ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ     

(d) ਬਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚ  



4. ਸ਼ਿਹਰੀ ਬੰਦਾ ਬੁੱ ਢੀ ਕੋਲ਼ ਕੀ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਸੀ   ?  

(a) ਅੱਗ     

(b) ਛੱਲੀਆਂ      

(c) ਬੱਸ     

(d) ਿਬਜਲੀ  

5. ਛੱਲੀਆਂ ਕੌਣ ਭੰੁਨਣੀਆਂ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ   ?  

(a) ਬੁੱ ਢੀ     

(b) ਸ਼ਿਹਰੀ ਬੰਦਾ      

(c) ਰਜਨੀ     

(d) ਵਿਰੰਦਰ  

 

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

6. ਹੈਰੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ?   

(a) ਡਾਕਟਰ ਸਨ      

(b) ਅਿਧਆਪਕ ਸਨ      

(c) ਵਪਾਰੀ ਸਨ      

(d) ਲੇਖਕ ਸਨ  

7. ਿਕਕਲੀ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜੁੱ ਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਹਨ ?   

(a) ਦੋ-ਦੋ       

(b) ਿਤੰਨ-ਿਤੰਨ       

(c) ਚਾਰ-ਚਾਰ    

(d) ਪੰਜ-ਪੰਜ  

8. ਿਮੱਠ ਕੀੜੀ ..................... ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ ?   

(a) ਲੂਣ        

(b) ਬਰਫ਼       

(c) ਿਮਸ਼ਰੀ    

(d) ਪੱਥਰ 

9. ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਿਕਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ?   

(a) ਨਰਸ  ਨੰੂ      

(b) ਿਤਤਲੀ  ਨੰੂ     

(c) ਰੋਗੀ ਨੰੂ  

(d) ਰੱਬ ਨੰੂ  



10. ਿਵੱਿਦਆ ਦਾ ਫਲ਼ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ?   

(a) ਿਮੱਠਾ      

(b) ਕੌੜਾ     

(c) ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ   

(d) ਉਪਰੋਕਤ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹ    

 

III. ਪੱੁਛੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰ ਿਦਓ:  

11. ‘ਮੰੁਡਾ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿਲੰਗ ਬਦਲ ਕੇ ਿਕਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣੇਗਾ?   

(a) ਕੁੜੀ       

(b) ਲੜਕਾ      

(c) ਮੁੰ ਡੇ   

(d) ਲੜਕੇ   

12. ‘ਮਾਤਾ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿਲੰਗ ਬਦਲ ਕੇ ਿਕਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣੇਗਾ?   

(a) ਮ        

(b) ਿਪਤਾ      

(c) ਬਬੇੇ   

(d) ਮਾਤਾਵ  

13. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜਾ ਿਵਕਲਪ ਿਲੰਗ ਬਦਲੋ ਦਾ ਸਹੀ ਜੋੜਾ ਹੈ ?   

(a) ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ       

(b) ਦਾਦਾ-ਦਾਦੇ      

(c) ਿਚੜੀ-ਕ    

(d) ਚਾਚਾ-ਚਾਚੇ   

14. ‘ਕਾਪੀ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਚਨ ਬਦਲ ਕੇ ਿਕਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਵੇਗਾ?   

(a) ਿਕਤਾਬ       

(b) ਪੈਨ      

(c) ਕਾਪੀਆਂ    

(d) ਉਪਰੋਕਤ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹ  

15. ‘ਦੁਕਾਨ ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਚਨ ਬਦਲ ਕੇ ਿਕਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਵੇਗਾ?   

(a) ਦੁਕਾਨ       

(b) ਦੁਕਾਨਦਾਰ      

(c) ਗਾਹਕ    

(d) ਵਸਤੂਆਂ 



16. ‘ਨਸਲ’ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮਾਨਅਰਥੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ ।    

(a) ਕੁਲ       

(b) ਬੰਸ      

(c) ਜੱਦ   

(d) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ  

17.  ‘ਤਹੇ’ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮਾਨਅਰਥੀ ਸ਼ਬਦ ਿਕਹੜਾ ਹੈ ?     

(a) ਗਰਮ        

(b) ਠੰਢਾ     

(c) ਪਾਣੀ   

(d) ਿਪਆਸ 

18. ‘ਕੋਨਾ’ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮਾਨਅਰਥੀ ਸ਼ਬਦ ਿਕਹੜਾ ਹੈ ?     

(a) ਖੰੂਜਾ        

(b) ਿਦਵਾਰ      

(c) ਇੱਟ    

(d) ਿਖੜਕੀ 

19. ‘सोचा’ ਿਹੰਦੀ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਸਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਿਕਹੜਾ ਹੈ ?     

(a) ਸੌਣਾ        

(b) ਦੇਿਖਆ      

(c) ਸੋਿਚਆ   

(d) ਿਦਮਾਗ 

20. ‘हमारा’ ਿਹੰਦੀ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਸਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਚਣੋੁ ।      

(a) ਸਾਡਾ        

(b) ਿਪਆਰਾ      

(c) ਮਾਿਰਆ   

(d) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ 

       


