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ਸਮ�: 3 ਘੰਟੇ           ਿਲਖਤੀ=65 ਅੰਕ 

         ਆਂਤਿਰਕ ਮੁਲ�ਕਣ=10 ਅੰਕ 

                 ਓਪਨ ਸਕੂਲ           ਕੱੁਲ ਅੰਕ=75 

    ਿਵਲੱਖਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ   

          

ਪ,ਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੇਪਰ-ਸੈਟਰ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤ�: 

ਪ�ਸ਼ਨ:1 ਸੰੁਦਰ ਿਲਖਾਈ ਲਈ 5 ਅੰਕ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਹਨ ਜ ੋਿਕ ਪ�ਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੱੁਲ 65 ਅੰਕ� ਿਵੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹਨ। 5 ਅੰਕ 

ਪ�ਸ਼ਨ 2 ਤ$ 16  ਿਵਆਕਰਨ ਭਾਗ ਿਵੱਚ$ ਵਸਤੂਿਨਸ਼ਠ ਿਕਸਮ (Objective type)  ਦੇ ਪ�ਸ਼ਨ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣਗ।ੇ   

ਇਹਨ� ਪ�ਸ਼ਨ� ਿਵੱਚ$:- 

ਬਹੁਚੋਣਵ:-5 ਪ�ਸ਼ਨ 

ਖਾਲੀ ਥ�ਵਾ-5 ਪ�ਸ਼ਨ 

ਠੀਕ/ਗਲਤ-5 ਪ�ਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ।       15X2=30 ਅੰਕ 

ਪ�ਸ਼ਨ 17  ਦੋ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਿਵੱਚ$ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਲੀ ਥ�ਵ� ਭਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਿਲਖਣ 

ਲਈ ਿਕਹਾ  ਜਾਵੇਗਾ।            8 ਅੰਕ 

ਪ�ਸ਼ਨ 18 ਕੋਈ ਦੋ ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਿਕਸੇ ਇੱਕ  ਤੇ ਪੱਤਰ/ਅਰਜ਼ੀ ਿਲਖਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਰੰਭ ਦੇ 2 ਅੰਕ, 

ਮੱਧ ਦੇ 4 ਅੰਕ ਅਤੇ ਅੰਤ ਦਾ 1 ਅੰਕ ਹੋਵੇਗਾ।       2+4+1=7 ਅੰਕ 

ਪ�ਸ਼ਨ 19 ਇਸ ਪ�ਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਦੋ ਜ� ਿਤੰਨ ਸ਼ਬਦ-ਭੇਦ ਦੇ ਕੇ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਨ� ਪੱੁਛੀਆਂ 

ਜਾਣਗੀਆਂ।  

(ਨ�ਵ, ਪੜਨ�ਵ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਿਕਿਰਆ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਸੰਬੰਧਕ, ਯੋਜਕ ਅਤੇ ਿਵਸਮਕ ਦੀਆਂ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵ� ਉਦਾਹਰਨ� 

ਸਮੇਤ) 5 ਅੰਕ 

        

ਪ�ਸ਼ਨ 20 ਿਨਯਤ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ� ਤ$ ਬਾਹਰ$ ਲਗ-ਪਗ 150 ਸ਼ਬਦ� ਦਾ ਪੈਰਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ 

ਬਾਰੇ ਿਤੰਨ ਪ�ਸ਼ਨ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣਗ।ੇ        2+2+2=6 ਅੰਕ  

ਪ�ਸ਼ਨ 21 (ੳ)  ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦ� ਦੀ ਥ� ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਿਲਖਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

(ਅ)  ਦੋ ਸ਼ਬਦ� ਚ$ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਸ਼ਬਦ ਿਲਖਣ ਲੲ. ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 2+2+=4 ਅੰਕ 

 



 

 

 

 

   ਓਪਨ ਸਕੂਲਜ਼ (ਿਵਲੱਖਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ) 

     ਸ਼,ੇਣੀ ਦਸਵ
 

         ਪਜਾਬੀ (ਪੇਪਰ-ਬੀ)  

                                                      ਪਾਠ-ਕ,ਮ 

ਪ�ਸ਼ਨ: 1 ਸੰੁਦਰ ਿਲਖਾਈ ਲਈ 5 ਅੰਕ  

ਪ�ਸ਼ਨ : 2 ਤ$ 16  ਿਵਆਕਰਨ ਭਾਗ ਿਵੱਚ$ ਵਸਤੂਿਨਸ਼ਠ ਿਕਸਮ (Objective Type)  ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ�ਸ਼ਨ ਹੋਣਗ।ੇ 

ਪ�ਸ਼ਨ : 17 ਲੇਖ: 

 (ੳ) ਜੀਵਨੀਆਂ-ਮਹ�ਪੁਰਖ�/ਦੇਸ਼-ਭਗਤ�/ਇਿਤਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਾਿਹਿਤਕ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ। 

(ਅ) ਪ:ਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� (ਸਮਾਿਜਕ, ਆਰਿਥਤ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ)। 

(ੲ) ਮੇਲੇ/ਿਤਉਹਾਰ ਅਤੇ ਸੱਿਭਆਚਾਿਰਕ ਪੱਖ� ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ। 

(ਸ) ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੱਖ/ਯਾਤਰਾਵ� ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ। 

(ਹ) ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ। 

ਪ�ਸ਼ਨ : 18 ਿਚੱਠੀਆਂ/ਪੱਤਰ : ਿਨੱਜੀ; ਿਮੱਤਰ�/ਸਹੇਲੀਆਂ, ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ� ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ। 

 ਅਰਜ਼ੀਆਂ : ਸਰਕਾਰੀ/ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ/ ਪ�ਾਈਵੇਟ, ਅਦਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ। 

ਪ�ਸ਼ਨ : 19 ਸ਼ਬਦ-ਭੇਦ: ਨ�ਵ, ਪੜਨ�ਵ, ਿਕਿਰਆ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਿਕਰਿਰਆ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਸੰਬੰਧਕ, ਯੋਜਕ ਅਤੇ ਿਵਸਮਕ 

ਦੀਆਂ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵ� ਉਦਾਹਰਨ� ਸਮੇਤ। 

ਪ�Uਨ : 20 ਅਣਿਡੱਠਾ ਪੈਰਾ : ਿਨਯਤ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਬਾਹਰ$ ਿਦੱਤੇ ਪੈਰੇ ਿਵੱਚ$ ਪ�ਸ਼ਨ ਪੱੁਛਣ।ੇ 

ਪ�ਸ਼ਨ : 21 ਅਰਥ-ਬੋਧ : ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦ� ਦੀ ਥ� ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਸ਼ਬਦ। 

ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ : 

1) ਆਧੁਿਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਆਕਰਨ ਅਤੇ ਲੇਖ ਰਚਨਾ 

(ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਿਸੱਿਖਆ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ) 

 
 


