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ਸਮ�: 3 ਘੰਟ ੇ           ਿਲਖਤੀ=65 ਅੰਕ 

         ਆਂਤਿਰਕ ਮੁਲ�ਕਣ=10 ਅੰਕ 

         ਓਪਨ ਸਕੂਲ           ਕੁੱ ਲ ਅੰਕ=75 

    ਿਵਲੱਖਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ   

         ਪਾਠ-ਕ.ਮ ਅਤ ੇਅੰਕ-ਵੰਡ 

ਲੜ�ੀ 

ਨੰ. 

ਪਾਠ-ਕ�ਮ ਅੰਕ 

 

1. ਸੰੁਦਰ ਿਲਖਾਈ 05 

2. ਸਾਿਹਤ-ਮਾਲਾ: 10 

ਵਸਤੂਿਨਸ਼ਠ ਪ�ਸ਼ਨ, ਅਿਭਆਸੀ ਪ�ਸ਼ਨ 

28 

3. ਵੰਨਗੀ: 10 ਵਸਤੂਿਨਸ਼ਠ ਪ�ਸ਼ਨ 

ਅਿਭਆਸੀ ਪ�ਸ਼ਨ, ਇਕ)ਗੀ ਚ+ ਪਾਤਰ-ਿਚਤਰਨ 

23 

4. ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵ) ਸਾਲ (ਨਾਵਲ): 

ਪਾਤਰ-ਿਚਤਰਨ 

09 

 ਕੁੱ ਲ ਅੰਕ 65 

                                                     

                                                       ਪਾਠ-ਕ.ਮ 

1. ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ: ਸਾਿਹਤ- ਮਾਲਾ: 10 

(i) ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦ ੇਕਿਵਤਾ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆ ਂਕਾਿਵ-ਧਾਰਾਵ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

(ੳ) ਗੁਰਮਿਤ-ਕਾਿਵ (ਅ) ਸੂਫੀ- ਕਾਿਵ (ੲ) ਿਕੱਸਾ- ਕਾਿਵ (ਸ)  ਬੀਰ-ਕਾਿਵ 

ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱਚ+ 5 ਪ�ਸ਼ਨ ਵਸਤੂਿਨਸ਼ਠ ਿਕਸਮ ਦ ੇਹੋਣਗੇ। 

     (ii) ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦ ੇਵਾਰਤਕ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਲੇਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 (ੳ) ਰਬਾਬ ਮੰਗਾਉਨ ਦਾ ਿਵਰਤਾਤ  (ਅ) ਘਰ ਦਾ ਿਪਆਰ (ੲ) ਬੋਲੀ 

 (ਸ) ਪ�ਾਰਥਨਾ (ਹ) ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਿਸੰਘ ਕੂਕਾ (ਕ) ਮਹ)ਕਵੀ ਕਾਲੀਦਾਰ  (ਖ) ਮੇਰੇ ਵੱਡ ੇਵਡੇਰੇ  

 (ਗ) ਤੁਰਨ ਦਾ ਹੁਨਰ 

            ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱਚ+ ਦ ੋਿਕਸਮ ਦ ੇਪ�ਸ਼ਨ ਪੱੁਛ ੇਜਾਣਗੇ। 

•   ਿਤੰਨ ਪ�ਸ਼ਨ ਵਸਤੂਿਨਸ਼ਠ ਿਕਸਮ (Objective type)  ਦ ੇਹੋਣਗੇ। 

• ਪਾਠ- ਅਿਭਆਸ) ਿਵੱਚ+ ਦ ੋਪ�ਸ਼ਨ ਛੋਟ ੇLਤਰ) ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। 

2. ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ: ਵੰਨਗੀ : 10 



(i) ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦ ੇਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆ ਂਕਹਾਣੀਆ ਂਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 (ੳ) ਕੁਲਫੀ (ਅ) ਮੜ�ੀਆ ਂਤ+ ਦੂਰ (ੲ) ਅੰਗ ਸੰਗ   (ਸ) ਬੰਮ ਬਾਹੁਦਰ  (ਹ)  ਬਾਗੀ ਦੀ ਧੀ 

 (ਕ) ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਬਲਦ (ਖ) ਇੱਕ ਪੈਰ ਘੱਟ ਤੁਰਨਾ 

            ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱਚ+ ਦ ੋਿਕਸਮ ਦ ੇਪ�ਸ਼ਨ ਪੱੁਛ ੇਜਾਣਗੇ। 

• ਚਾਰ ਪ�ਸ਼ਨ ਵਸਤੂਿਨਸ਼ਠ ਿਕਸਮ (Objective type)  ਦ ੇਹੋਣਗੇ। 

• ਪਾਠ- ਅਿਭਆਸ) ਿਵੱਚ+ ਚਾਰ ਪ�ਸ਼ਨ ਦ ੇਕ ੇਦ ੋਦਾ ਉਤਰ ਿਲਖਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

(ii) ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਇਕ)ਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

(ੳ) ਬੰਬ ਕੇਸ (ਅ) ਨਾਇਕ (ੲ)  ਸਮੰੁਦਰ+ ਪਾਰ  (ਸ) ਜਫਰਨਾਮਾ (ਹ)  ਦੂਜਾ ਿਵਆਹ 

ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱਚ+ ਦ ੋਿਕਸਮ ਦ ੇਪ�ਸ਼ਨ ਪੱੁਛ ੇਜਾਣਗੇ। 

• ਿਤੰਨ ਪ�ਸ਼ਨ ਵਸਤੂਿਨਸ਼ਠ ਿਕਸਮ (Objective type)  ਦ ੇਹੋਣਗੇ। 

• ਇੱਕ ਪ�ਸ਼ਨ ਪਾਤਰ-ਿਚਤਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇਗਾ। 

3. ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ: ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵ) ਸਾਲ (ਨਾਵਲ) 

         ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱਚ+ ਦ ੋਿਕਸਮ ਦ ੇਪ�ਸ਼ਨ ਪੱੁਛ ੇਜਾਣਗੇ। 

• ਦ ੋਪ�ਸ਼ਨ ਵਸਤਿੂਨਸ਼ਠ ਿਕਸਮ (Objective type)  ਦ ੇਹੋਣਗੇ। 

• ਇੱਕ ਪ�ਸ਼ਨ ਪਾਤਰ- ਿਚਤਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ): 

1. ਸਿਹਤ ਮਾਲਾ : 10 

2. ਵੰਨਗੀ : 10 

3. ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵ) ਸਾਲ 

      ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਪ.ਣਾਲੀ 

     ਪ.ਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ 

ਸਮ�: 3 ਘੰਟ ੇ         ਕੁੱ ਲ ਅੰਕ (ਿਲਖਤੀ)=65 

ਨN ਟ:  

(1) 05 ਅੰਕ ਸੰੁਦਰ ਿਲਖਈ ਲੲ. ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕ ਇਸ ਪ�ਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਦ ੇਕੁੱ ਲ ਅੰਕ)- 65 ਿਵੱਚ ਹੀ 

ਰਾਖਵP ਹਨ। ਸੰੁਦਰ ਿਲਖਾਈ ਿਵੱਚ ਅੱਖਰ) ਤ ੇ ਸ਼ਬਦ) ਦਾ ਸਹੀ ਆਕਾਰ, ਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਦੂਰੀ, ਿਲਖਣ ਚ 

ਇਕਸਾਰਤਾ, ਪ�ਵਾਹਯੁਕਤ ਲੇਖਨ, ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ਸ਼ੱੂਧਤਾ, ਸੰੁਦਰ ਸ਼ਬਦ- ਬਣਤਰ, ਿਵਸ਼ਰਾਮ-ਿਚੰਨ� ) ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤ+ ਅਤ ੇ

ਿਲਖਾਈ ਦ ੇਸਮੱੁਚ ੇਖੂਬਸੂਰਤ ਪ�ਭਾਵ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤ ੇਪਰੀਿਖਅਕ ਸੰਬੰਿਧਤ ਪਰੀਿਖਆਰਥੀ ਦੀ ਿਲਖਾਈ ਦਾ ਮੁਲ)ਕਣ 

ਕਰੇਗਾ। 

(2) ਪ�ਸ਼ਨ- ਪੱਤਰ ਦ ੇਕੁੱ ਲ 20 ਪ�ਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ।। 

(3) ਸਾਰੇ ਪ�ਸ਼ਨ ਹੱਲ ਕਰਨR  ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। 

ਪੇਪਰ-ਸੈਟਰ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤ� 

ਪ�ਸ਼ਨ:1 ਸੰੁਦਰ ਿਲਖਾਈ ਲਈ 5 ਅੰਕ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਪ�ਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਦ ੇਕੁੱ ਲ 65 ਅੰਕ) ਿਵੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 



ਪ�ਸ਼ਨ 2 ਤ+ 16  ਇਹ ਪ�ਸ਼ਨ ਵਸਤੂਿਨਸ਼ਠ ਿਕਸਮ ਦ ੇਹੋਣਗੇ।  (15x2=30 ਅੰਕ) 

ਭਾਗ-(ੳ) ਸਾਿਹਤ-ਮਾਲਾ 10 ਪੁਸਤਕ ਦ ੇਿਨਰਧਾਿਰਤ ਬਹੁਚਣੋਵP ਪ�ਸ਼ਨ : 4 ਪ�ਸ਼ਨ 4x2=8 ਅੰਕ 

ਭਾਗ- (ਅ) ਖਾਲੀ ਥ)ਵਾ ਭਰੋ : 4 ਪ�ਸ਼ਨ  4x2=8 ਅੰਕ 

ਭਾਗ- (ੲ) ਸਹੀ/ਗਲਤ 4 ਪ�ਸ਼ਨ 4x2=8 ਅੰਕ 

ਭਾਗ- (ਸ) ਸਹੀ ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ 3 ਪ�ਸ਼ਨ 3x2=6 ਅੰਕ 

ਪ�ਸ਼ਨ 17  ਕਹਾਣੀਆ ਂਦ ੇਪਾਠ ਅਿਭਆਸ) ਿਵੱਚ+ ਚਾਰ ਪ�ਸ਼ਨ ਦ ੇਕ,ੇ ਿਕਸੇ ਦ ੋਦਾ Lਤਰ ਿਲਖਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

          4x4=8 ਅੰਕ 

ਪ�ਸ਼ਨ 18 ਇਕ)ਗੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਪਾਤਰ ਦ ੇਕ,ੇ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਪਾਤਰ – ਿਚਤਰਨ ਲਗ-ਪਗ 125 ਸ਼ਬਦ) ਿਵੱਚ 

ਿਲਖਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।        7 ਅੰਕ 

ਪ�ਸ਼ਨ 19 ਨਾਵਲ ਿਵੱਚ+ ਕੋਈ ਿਤੰਨ ਪਾਤਰ ਦ ੇਕ ੇਿਕਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਿਚਤਰਨ ਲਗ-ਪਗ 150 ਸ਼ਬਦ) ਿਵੱਚ ਿਲਖਣ 

ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।        7 ਅੰਕ 

ਪ�ਸ਼ਨ 20 ਲੇਖਾ ਦ ੇਅੰਤ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤ ੇਅਿਭਆਸਾ ਿਵੱਚ+ ਚਾਰ ਪ�ਸ਼ਨ ਦ ੇਕ,ੇ ਦ ੋਪ�ਸ਼ਨ) ਦਾ Lਤਰ ਿਲਖਣ ਲਈ ਿਕਹਾ 

ਜਾਵੇਗਾ।             4+4=8 ਅੰਕ 

ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ:  

1. ਸਾਿਹਤ-ਮਾਲਾ: 10 

2. ਵੰਨਗੀ: 10 

3. ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵ) ਸਾਲ (ਨਾਵਲ) 

4. ਪ�ਕਾਸ਼ਕ: ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਿਸੱਿਖਆ ਬੋਰਡ। 


