ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਪਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ, ਟਰਮ-2
ਜਮਾਤ-ਅੱਠਵ
ਪੰਜਾਬੀ (ਦੂ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ)
ਟਰਮ-2 ਪਰੀਿਖਆ : 50 ਅੰ ਕ
ਨਟ: ਸਾਫ਼, ਸੁੰ ਦਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱ ਧ ਿਲਖਾਈ ਲਈ 2 ਅੰ ਕ ਹੋਣਗੇ । ਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਉਪ-ਭਾਗ ਨੰਬਰ ਸਹੀ ਿਲਖੇ
ਜਾਣ ।
1. ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ਼ ਪੜੋ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਪੁੱ ਛੇ ਗਏ ਪਸ਼ਨ (A ਤ E) ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਚਾਰ
ਪਸ਼ਨ ਦੇ

ਤਰ ਿਦਓ:

(A)

ਕਸੌਲੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਅਕਸਰ ਿਕਸ ਪਕਾਰ ਦਾ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ?

(B)

ਕਸੌਲੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਦਾ ਹੈ ?

(C)

ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਮੌਸਮ ਕਸੌਲੀ ਦੀ ਸੈਰ ਲਈ ਸਭ ਤ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

(D)

ਕਸੌਲੀ ਸਰਗ ਰੂਪ ਿਕਸ ਕਾਰਨ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ?

(E)

ਕਸੌਲੀ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਕਸਬਾ ਹੈ ?

2x4=8

2. ਹੇਠ ਿਲਖੀ ਕਾਿਵ ਟੁਕੜੀ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ਼ ਪੜੋ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਪੁੱ ਛੇ ਗਏ ਪਸ਼ਨ (F ਤ H) ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਦੋ
ਪਸ਼ਨ ਦੇ

ਤਰ ਿਦਓ:

2x2=4

(F) ਪੰ ਛੀ ਿਕਵ ਆ ਕੇ ਿਕਸ `ਤੇ ਚਰਚੋਲਰ ਪਾ ਦੇ ਹਨ ?
(G) ਰੁੱ ਖ ਪੰ ਛੀਆਂ

ਪਰ ਿਕਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਅਿਹਸਾਨ ਨਹ ਜਤਾ ਦੇ ?

(H) ਸਾਡੇ ਦੁੱ ਖ ਬਾਰੇ ਕੌ ਣ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ?

3. ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਿਵਚਲੇ ਪਾਠ ਿਵੱ ਚ ਪੁੱ ਛੇ ਗਏ ਪਸ਼ਨ ( I ਤ O ਤਕ ) ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਪੰ ਜ ਪਸ਼ਨ ਦੇ
ਿਦਓ:

ਤਰ

2x5=10

(I)

ਭੋਲੂ ਨ ਖਾਣੇ ਵਾਲ਼ੇ ਡੱ ਬੇ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਦੇਿਖਆ ?

(J)

ਜੰ ਗਲ਼ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਕੀ ਖਤਮ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ?

(K)

ਅਿਭਨਵ ਿਬੰ ਦਰਾ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਕੱ ਥ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ?

(L)

ਕਸੌਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀਆਂ ਹਨ ?

(M)

ਹਾਿਮਦ ਨ ਿਚਮਟਾ ਿਕ ਅਤੇ ਿਕਸ ਲਈ ਖਰੀਿਦਆ ?

(N)

ਡਾ. ਕਲਾਮ ਪੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ਼ –ਨਾਲ਼ ਕੀ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ?

(O)

ਿਪੰ ਡ ਿਵੱ ਚ ਡਾਕ ਵੰ ਡਣ ਦੀ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰੀ ਕੌ ਣ ਿਨਭਾ ਦਾ ਸੀ?

4. ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਿਵਕਲਪ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਚੁਣ ਕੇ (P ਤ R ਤਕ) ਖਾਲੀ ਥਾਵ ਭਰੋ:
1x3=3
(P) ਏਥਨਜ਼ ___________ ਦੀਆਂ ਉਲੰਿਪਕ ਖੇਡ ਿਵੱ ਚ ਉਸ ਨ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਿਰਕਾਰਡ ਤੋੜ ਿਦੱ ਤਾ।
(a) 2004

(b) 2008

(c) 2020

(d) 2000

(Q) ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਕਦੇ ____________ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਿਪਆ ਕਰਦੀ ਸੀ।
(a) ਚੰ ਡੀਗੜ

(b) ਕਸੌਲੀ

(c) ਿਪਜੌਰ

(d) ਜੀਰਕਪੁਰ

(R) ਿਚੱ ਠੀ ਨੂੰ _____________ ਮੰ ਿਨਆ ਜ ਦਾ ਸੀ।

(a) ਸਮੱ ਿਸਆ

(b) ਮੀਿਟੰ ਗ

(c) ਅੱ ਧੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

(d) ਸੰ ਦੇਸ਼

5. ਿਦੱ ਤੇ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਿਤੰ ਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਚਨ ਬਦਲ ਕੇ ਿਲਖੋ :
ਗ਼ਰੀਬ, ਦੁਕਾਨ, ਠੰਢਾ, ਸੈਲਾਨੀ

1x3=3

6. ਿਦੱ ਤੇ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਿਤੰ ਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਿਲਖੋ :
ਸਰਗ, ਆਮਦਨ, ਅਸਫ਼ਲ , ਮੁਹੱਬਤ

1x3=3

7. ਿਦੱ ਤੇ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਿਤੰ ਨ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਿਹੰ ਦੀ ਰੂਪ ਿਲਖੋ:
ਰੋਜ਼, ਭਾਰਤ, ਪਾਣੀ, ਦੋਸਤ

1x3=3

8. ਿਦੱ ਤੇ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਿਤੰ ਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਾਕ ਿਵੱ ਚ ਵਰਤੋ :
ਿਚੱ ਠੀ, ਿਤਆਗ, ਿਨਸ਼ਾਨਾ, ਫ਼ੈਸਲਾ

2x3=6

9. ਿਦੱ ਤੇ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇ ’ਤੇ 150 ਤ 200 ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲੇ ਖ-ਰਚਨਾ ਕਰੋ :
1x8=8
ਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
ਜ
ਪਦੂਸ਼ਣ

ਜ
ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇ ’ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ / ਪੱ ਤਰ ਿਲਖੋ :
ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਅਿਧਆਪਕ/ਿਪੰ ਸੀਪਲ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱ ਡਣ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਲੈ ਣ ਲਈ ਿਬਨ-ਪੱ ਤਰ ਿਲਖੋ।
ਜ
ਤੁਹਾਡਾ ਿਮੱ ਤਰ ਸੱ ਤਵ ਜਮਾਤ ਿਵੱ ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੱ ਤਰ ਿਲਖੋ।

