
     ਪ��ਨ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਬਣਤਰ 

            ਜਮਾਤ-ਬਾਰਵ� (ਓਪਨ ਸਕੂਲ) . 

           ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬੀ 

     ਿਵੱਿਦਅਕ ਵਰ�ਾ: 2021-22 

                                    ਿਵਲੱਖਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ  
 

ਸਮ&  3 ਘੰਟੇ       ਿਲਖਤੀ ਅੰਕ= 80,ਆਂਤਿਰਕ ਮੁਲ&ਕਣ=20 

           ਕੱੁਲ ਅੰਕ= 100 

ਪ�ਸ਼ਨ 1. ਨ� ਟ 5 ਅੰਕ ਸੰੁਦਰ ਿਲਖਾਈ ਲਈ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਪ��ਨ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੱੁਲ ਅੰਕ -80 

ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਾਖਵ# ਹਨ। 

(1) ਪ��ਨ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੱੁਲ 8 ਪ��ਨ ਹੋਣਗੇ। 

(2) ਸਾਰੇ ਪ��ਨ ਜਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ। 

(3) ਭਾਗ (ੳ), (ਅ), (ੲ) ਅਤੇ (ਸ) ਵਸਤੁਿਨ�ਠ ਪ��ਨ  ਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਪ��ਨ ਦੇ 2 ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ। 

ਪ��ਨ 2. ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਭਾਗ  ਵਾਲੇ 20 ਵਸਤੂਿਨ�ਠ ਪ��ਨ ਹੋਣਗੇ । ਹਰੇਕ ਪ��ਨ ਦੇ 2 ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ: 

ਭਾਗ(ੳ): ਇਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਜ  ਦੋ �ਬਦ  ਿਵੱਚ 0ਤਰ  ਵਾਲੇ 5 ਪ��ਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪ��ਨ ਦੇ 2 ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ । 

ਭਾਗ(ਅ): ਇਸ ਿਵੱਚ ਬਹੁਚੋਣਵ# 5 ਪ��ਨ ਹੋਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਪ��ਨ ਦੇ 2 ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ। 

  (ਹਰੇਕ ਪ��ਨ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਿਤੰਨ ਆਪ�ਨਜ਼/ਿਵਕਲਪ ਹੋਣਗੇ) 

ਭਾਗ(ੲ): ਇਸ ਿਵੱਚ 5 ਕਥਨ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹੀ ਜ  ਗ਼ਲਤ ਹੋਣ ਦਾ 0ਤਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਕਥਨ ਦੇ 

2 ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ। 

ਭਾਗ(ਸ): ਇਹ ਭਾਗ ਖ਼ਾਲੀ ਥ ਵ  ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਿਵੱਚ 5 ਵਾਕ  ਿਵੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ 

ਖ਼ਾਲੀ ਥ  ਭਰਨ ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਵਾਕ ਦੀ ਸਹੀ ਖਾਲੀ ਥ  ਭਰਨ ਦੇ 2 ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਭਾਗ 

ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਵਾਕ ਦੀ ਖਾਲੀ ਥ  ਦੇ ਦੋ ਿਵਕਲਪ/ਆਪ�ਨਜ਼ ਬਰੈਕਟ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

ਇਹ ਵਸਤੂਿਨ�ਠ ਪ��ਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲ; ਿਵ�ੇ ਦੀ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਜਾਣ- 

ਪਛਾਣ,ਕਿਵਤਾਵ ,ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਖਾਉਤ  ਿਵੱਚ; ਲੜੁ>ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੇ।          20x2=40 

ਪ��ਨ 3. ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬੀ-12 ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਭਾਗ ਦੇ ਪਾਠ  ਦੇ ਅਿਭਆਸੀ ਪ��ਨ  ਿਵੱਚ; ਪੰਜ ਪ��ਨ ਪੱੁਛ 

ਕੇ ਿਕਸੇ ਦੋ ਪ��ਨ  ਦੇ 0ਤਰ ਿਲਖਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।                                                   3+3 = 6 

ਪ��ਨ 4. ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ; 2 ਕਾਰ-ਿਵਹਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਿਲਖਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।    
                                                                                                                           1+3+1=5 

ਪ��ਨ 5. ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ; ਇੱਕ ਪੈਰੇ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਢੁਕਵ  ਿਸਰਲੇਖ ਿਲਖਣ ਲਈ ਿਕਹਾ 

ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਦੇ 3 ਅੰਕ ਅਤੇ ਢੁਕਵ# ਿਸਰਲੇਖ ਲਈ 1 ਅੰਕ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਪ��ਨ 6. ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਅਤੇ ਪਾਠ-ਅਿਭਆਸ  ਿਵੱਚ; 5 ਅਖਾਉਤ  ਿਵੱਚ; ਕੋਈ ਿਤੰਨ ਨੰੂ ਵਾਕ  ਿਵੱਚ ਵਰਤਣ ਜ  ਉਹਨ  

ਦੀ ਵਰਤ; ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
                                                                                                                         3x3=9 

ਪ�ਸ਼ਨ 7. ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ; 3 ਕਿਵਤਾਵ  ਦੇ ਕੇ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਕਿਵਤਾ ਦਾ ਕ#ਦਰੀ ਭਾਵ ਿਲਖਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। 4 

ਪ��ਨ 8. ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ; 2 ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰ ਆਪਣੇ �ਬਦ  ਿਵੱਚ ਿਲਖਣ ਲਈ 

ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।   7 

 


