
 

iz’u&i= dh ;kstuk  

 
d{kk & 12 
fo"k; & iatkch lkfgR;         
vof/k & 3 ?k.Vs 15 feuV                     iw.kkZad & 80 
 

1- mn~ns'; gsrq vadHkkj & 

Ø-l-a mn~ns'; vadHkkj izfr'kr 

1- Kku 16 20 

2- vocks/k  32 40 

3- vfHkO;fDr  24 30 

4- ekSfydrk 08 10 

;ksx 80 100 

 

2- iz'uksa ds izdkjokj vadHkkj & 

Ø-
la- 

iz'uksa dk izdkj iz'uksa dh 
la[;k 

vad izfr 
iz'u 

dqy vad 
izfr'kr 

izfr'kr 
iz'uksa dk 

laHkkfor  
le; 

1- oLrqfu"B + fjDr LFkku 12 1 15.00 25.50 30 

2- vfry?kwÙkjkRed 18 1 22.50 38.00 40 

3- y?kwÙkjkRed  10 2 25.00 21.25 35 

4- nh?kZmRrjh; iz’u  4 3 15.00 8.50 35 
5- fuca/kkRed 3 6 22.50 6.75 55 
 ;ksx %& 47  100 100 195 

             

3- fo"k; oLrq dk vadHkkj & 

Ø-l-a fo"k; oLrq vadHkkj izfr'kr 
1 ikB~;iqLrd dfork 22 27.50 

2 ikB~;iqLrd dgkuh 11 13.75 

3 O;kdj.k 13 16.25 

4 ikB~;iqLrd&jl 3 3.75 

5 vifBr x|ka'k 10 12.50 

6 dgkuh jpuk 3 3.75 

7 fuca/k jpuk 6 7.50 

8 ikB~;iqLrd lkfgR; :i 6 7.50 

9 ikB~;iqLrd lkfgR; bfrgkl 6 7.50 

 ;ksx %& 80 100% 



iz'u&i= CY;w fizUV 
d{kk & 12        fo"k; %& iatkch lkfgR;        iw.kkZad & 80 
Ø-
la 

mÌs'; bdkbZ@mi bdkbZ Kku vocks/k Kkuksi;ksx@vfHkO;fDr dkS'ky@ekSfydrk ;ksx 
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1 ikB~;iqLrd dfork 2(2) 2(2) 4(2)   3(3)   3(1)  2(2)  2(1) 3(1)   1(1)    22(15) 

2 ikB~;iqLrd dgkuh 3(3)      1(1)  3(1)  1(1)  2(1)   1(1)     11(8) 

3 O;kdj.k 
 2(2)     6(6)     4(4)     1(1)    13(13) 

4 ikB~;iqLrd&jl 
 1(1)           

2(1) 
       3(2) 

5 vifBr x|ka'k 
  2(1)     4(2)     

2(1) 
    2(1)   10(5) 

6 dgkuh jpuk 
                  3(1)  3(1) 

7 fuca/k jpuk 
              6(1)      6(1) 

 8 ikB~;iqLrd lkfgR; :i 
         6(1)           6(1) 

9 ikB~;iqLrd lkfgR; bfrgkl 
         6(1)           6(1) 

  ;ksx %& 5(5) 5(5) 6(3)   3(3) 7(7) 4(2) 6(2) 12(2) 3(3) 4(4) 8(4) 3(1) 6(1) 1(1) 2(2) 2(1) 3(1) 
 80(47) 

  16(13) 32(16) 24(13) 8(5) 80(47) 

fodYiksa dh ;kstuk %& iz-la- 14 ls 20 esa ,d vkarfjd fodYi gS    uksV%& dks"Bd esa ckgj dh la[;k vadksa dh rFkk Hkhrj iz'uksa dh |ksrd gSA 
               
  
                      gLrk{kj 
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मॉडल प्रश्न-पत्र 

उच्च माध्यममक परीक्षा 2023 

विषय: पजंाबी साहित्य 

ਸਮਾਂ 3:15 ਘੰਟ ੇ                                                                                                  ਕ ੁੱ ਲ ਅੰਕ : 80 
ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਮ ਹਦਾਇਤਾਂ:- 

⮚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਖਿਲਾਂ ਆਪ੍ਣ ੇਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ੁੱਤਰ ਤੇ ਆਪ੍ਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਖਲਿਣ । 
⮚ ਸਾਰ ੇਪ੍ਰਸ਼ਨ ਿੁੱਲ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਨ । ਸਾਰ ੇਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਸਾਿਮਣ ੇਅੰਕਤ ਿਨ । ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 14 ਤੋਂ 20 ਤੁੱਕ ਆਂਤਖਰਕ 

ਖਿਕਲਪ੍ ਿਨ । 
⮚ ਿਰ ਇੁੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਖਦੁੱਤੀ ਉੱਤਰ-ਪ੍ ਸਖਤਕਾਂ `ਤੇ ਿੀ ਖਲਿ ੋ। ਖਿਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੁੱਕ ਤੋਂ ਿੁੱਧ ਬਰਾਬਰ ਅੰਕ ਿਾਲੇ ਭਾਗ 

ਿਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਿੁੱਲ ਇੁੱਕ ਥਾਂ `ਤੇ ਇੁੱਕ ਿੀ ਤਰਤੀਬ ਖਿਚ ਕਰ ੋ।  
 

ਿੰਡ-ੳ 
1. ਹੇਠ ਖਲਿ ੇਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਖਿਕਲਪ੍ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ:-                                                                    12x1=12 

I. ‘ਿਨਗਾਿੀਂ ਦੀਿਾ ਬਾਲ ਦੀਏ’ ਕਖਿਤਾ ਦਾ ਕਿੀ ਿ-ੈ 
(ੳ) ਡਾ. ਪ੍ਾਲ ਕੌਰ            (ਅ) ਭਾਈ ਿੀਰ ਖਸੰਘ              (ੲ) ਪ੍ਰੋ. ਮਿੋਨ ਖਸੰਘ            (ਸ) ਗ ਰਭਿਨ ਖਗੁੱਲ 

II. ਤਰੈਲੋਚਨ ਲੋਚੀ ਦੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ਿੈ- 
 (ੳ) ਿੇ ਤ ਰੀਐ                (ਅ) ਖਕਤਾਬਾਂ ਿਰਗੇ ਲੋਕ           (ੲ) ਔੜ ਏਦਾਂ ਿੀ              (ਸ) ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ        

III. “‘ਿਾਖਰਸ ਸ਼ਾਿ’ ਤੇ ‘ਬ ੁੱ ਲਹੇ’ ਦੇ ਰੰਗ ਅੰਦਰ ਡੋਬ-ਡਬੋ ਕੇ ਖਜੰ਼ਦਗੀ ਰੰਗਦਾ ਿਾਂ ।” ਇਿ ਸਤਰਾਂ ਖਕਸ ਕਿੀ ਦੀਆਂ ਿਨ- 
(ੳ) ਭਾਈ ਿੀਰ ਖਸੰਘ        (ਅ) ਬਾਬੂ ਖਿਰਜੋ਼ਦੀਨ ਸ਼ਰਿ          (ੲ) ਗ ਰਤਿੇ ਕੋਿਾਰਿਾਲਾ        (ਸ) ਡਾ. ਿਗਤਾਰ   

IV. “ਬਿ ਤ ਿੀ ਚਾਲਾਕ ਸਦੌਾਗਰ ਨੇ ਸਾਰੇ, 
 ਮਤੌ ਦੀ ਕਰਦ ੇਸਦਾ ਸੌਦਾਖਗਰੀ ।” 
 ‘ਚਾਲਾਕ ਸੌਦਾਗਰ ਨੇ ਸਾਰੇ’ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਿ ਿ ੈ-     

            (ੳ) ਸੌਦਾ ਿਰੀਦਣ ਿਾਲ਼ੇ              (ਅ) ਸ਼ਾਿੂਕਾਰ               (ੲ) ਿਪ੍ਾਰੀ                (ਸ) ਿਣਿਾਰੇ   
V. “ਮਲ-ਮਲ ਕੇ ਖਿਰ ਧਤੋਾ ਇਸ ਨੰੂ, ਮੈਲ ਇਲਮ ਦੀ ਲਾਿੀ” ‘ਇਲਮ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ-  

(ੳ) ਅਿੀਮ             (ਅ) ਕਾਲਾ ਟੂਣਾ           (ੲ) ਖਗਆਨ          (ਸ) ਿਾਦ ੂ  
VI. “ਿੇ ਰਿੂ ਦੇ ਲੰਗਾਰ ਨਾ ਲਖਿੰਦੇ, ਚ ੁੱ ਪ੍ ਿੀ ਰਖਿੰਦੇ ਕ ਝ ਨਾ ਕਖਿੰਦ।ੇ" ਇਨਹ ਾਂ ਤ ਕਾਂ ਖਿਚ ਆਏ ਸ਼ਬਦ ਲੰਗਾਰ ਲਈ ਢ ੁੱ ਕਿਾਂ ਮ ਿਾਿਰਾ 

ਿੈ- 
(ੳ) ਲੰਗਰ ਸ ੁੱਟਣਾ       (ਅ) ਪ੍ਾੜ ਲਾਉਣਾ       (ੲ) ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਿੋਣਾ    (ਸ) ਆਿੂ ਲਾਉਣ ੇ  

VII. “ਖਪ੍ਆਰਾ ਿਪ੍  ਸਾਖਿਬ ਗਾਉਂਦੇ, ਠੰਢ ੇ'ਤੇ ਠਾਰਦੇ, ਖਪ੍ਆਰਦ।ੇ” ਕਿੀ ਿਪ੍  ਸਾਖਿਬ ਰਾਿੀਂ ਖਕਿੜ ੇਗ ਰ ੂਸਾਖਿਬ ਦਾ ਖਜ਼ਕਰ ਕਰਦਾ 
ਿੈ- 
(ੳ) ਗ ਰੂ ਅੰਗਦ ਦਿੇ ਿੀ    (ਅ) ਗ ਰੂ ਨਾਨਕ ਦਿੇ ਿੀ        (ੲ) ਗ ਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ       (ਸ) ਗ ਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ     

VIII. ‘ਪੰ੍ਿ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੋਟ’ ਕਿਾਣੀ ਦੇ ਕਿਾਣੀਕਾਰ ਿਨ-  
(ੳ) ਅਮਨਪ੍ਾਲ ਸਾਰਾ      (ਅ) ਿਰਪ੍ਾਲ ਖਸੰਘ ਲੁੱ ਿੀਆ ਂ      (ੲ) ਿਰਪ੍ਰੀਤ ਖਸੰਘ ਸਿੇਾ     (ਸ) ਿਖਰਆਮ ਖਸੰਘ ਸੰਧ ੂ  

IX. ਕਿਾਣੀਕਾਰ ਨਾਨਕ ਖਸੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਿੈ-  
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(ੳ) ਭਆੂ        (ਅ) ਿਿਾ          (ੲ) ਮਿੋ-ਪ੍ਾਸ਼     (ਸ) ਆਤ ੂਿਿੋੀ   
X. ‘ਆਪ੍ਣਾ ਆਪ੍ਣਾ ਖਿੁੱਸਾ’ ਕਿਾਣੀ ਦਾ ਮ ੁੱ ਿ ਪ੍ਾਤਰ ਿੈ-   

(ੳ) ਗ ਰਬੰਤਾ                  (ਅ) ਖਬੁੱ ਕਰ                   (ੲ) ਗ ਰਨਾਮ             (ਸ) ਘ ੁੱ ਦ ੂ  
XI. ‘ਮਿੋ-ਪ੍ਾਸ਼’ ਕਿਾਣੀ ਦੇ ਖਕਿੜ ੇਪ੍ਾਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਮੇਲੇ 'ਚ ਿ ੋਿਾਂਦੀ ਿ ੈ-  

(ੳ) ਮਨਿੀਤ                     (ਅ) ਿੈਲਾ                  (ੲ) ਖਬੁੱ ਕਰ                 (ਸ) ਘ ੁੱ ਕਰ   
XII. “ਪ੍ਰ ਪ੍ ੁੱ ਤ ਪ੍ਾਖਕਸਤਾਨ ਿੀ ਇਿ ੋਕਖਿੰਦ,ੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖਿੰਦ ਸਤਾਨ ਨੇ ਮਥੈੋਂ ਿਿੋ ਖਲਐ।” ਇਿ ਲਾਈਨਾਂ ਖਕਸ ਕਿਾਣੀ ਦੀਆ ਂਿਨ-  

(ੳ) ਭਆੂ          (ਅ) ਕੋਈ ਇੁੱਕ ਸਿਾਰ        (ੲ) ਸ਼ਿੀਦ ਦੀ ਮਾਂ        (ਸ) ਮੈਨੰੂ ਿਾਣਨੈ? 
 

2. ਹੇਠ ਖਲਿੀਆ ਂਿਾਲ਼ੀ ਥਾਿਾਂ ਭਰੋ-                                                                                             6x1=6 
I. "ਪ੍ੁੱਕੀ ਿਤੇੀ ਦੇਿ ਕੇ,   _ _ _ _ _ _ _। 

ਿਾਓ ਝੁੱਿੜੋ, ਝੋਖਲਓਂ,  _ _ _ _ _ _ _। 
II.  _ _ _ _ _ _ _  ਦਾ ਮ ੁੱ ਲ ਆਪ੍ ਪ੍ਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ । 

ਧਰਤੀ 'ਤੇ   _ _ _ _ _ _ _ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ । 
III. ਤੂੰ  ਇੁੱਥੋਂ ਦਾ ਿ ੈਖਕ ਉਧਰੋਂ ਆਇਆ ਏ ਉਧਰੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਭਾਿ   _ _ _ _ _ _ _  ਤੋਂ ਸੀ ।  
IV. ਗੁੱਲੀਂ ਬਾਤੀ ਮੈਂ ਿੁੱਡੀ ਕਰਤੂਤੀਂ  _ _ _ _ _ _ _  ।  
V. ਘਰ ਦਾ ਭੇਤੀ  _ _ _ _ _ _ _ । 
VI. ਬੀਰ ਰਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਿ _ _ _ _ _ _ _ ਿੈ । 

 

3. ਹੇਠ ਖਲਿ ੇਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨ ੰ  ਹੱਲ ਕਰੋ :-                                                                                         12x1=12  
I. ਸਮਾਂ, ਕਖਿਤਾ ਸਾਨੰੂ ਕੀ ਸ ਨੇਿਾ ਖਦੰਦੀ ਿੈ ?   
II. ‘ਨੁੱ ਕ ਰਗੜਨਾ’ ਮ ਿਾਿਰ ੇਦਾ ਅਰਥ ਖਲਿ ੋ। 
III. ‘ਦੰਦ ਿੁੱਟ ੇਕਰਨਾ'’ ਮ ਿਾਿਰ ੇਦਾ ਿਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਅਰਥ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕਰ ੋ। 

(Ⅴ-Ⅵ) ਹੇਠ ਖਲਿ ੇਿਾਕਾਂ ਖਿਚ ਖਿਸ਼ਰਾਮ ਖਚੰਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ:-   
IV. ਬਈ ਿਾਿ ਕਮਾਲ ਕਰ ਖਦੁੱਤਾ ਿ ੈਬਿਾਦਰ ਕ ੜੀ ਨੇ  
V. ਗਾਿ ੈਕੋ ਤਾਣ  ਿੋਿ ੈਖਕਸੈ ਤਾਣ  

 ਗਾਿ ੈਕੋ ਦਾਖਤ ਿਾਣ ੈਨੀਸਾਣ  
VI. ਤ ਿਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਖਕਿੜੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ ਰ ੂਿ ੋਰਿੀ ਿੈ   

(Ⅶ-Ⅻ) ਿਾਕ ਬੋਧ:-  
VII. ਮੈਂ ਕੁੱਲਹ ਸ਼ਖਿਰ ਿਾਿਾਂਗਾ । (ਿਾਕ ਖਿਚੋਂ ਖਿਧੇਅ ਚ ਣ)ੋ    
VIII. ਕ ੜੀ ਖਕਤਾਬ ਪ੍ੜਹ ਰਿੀ ਿ ੈ। (ਿਾਕ ਖਿਚੋਂ ਕਰਮ ਚ ਣ)ੋ 
IX. ਖਮਿਨਤੀ ਲੋਕ ਕਦ ੇਿਾਰ ਨਿੀਂ ਮੰਨਦੇ । (ਕਾਰਿ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਿਾਕ ਿੰਡ ਅਨ ਸਾਰ ਿਾਕ ਦੀ ਖਕਸਮ ਦੁੱਸੋ) + 
X. ਤ ਿਾਡ ੇਸਕੂਲ ਖਿਚ ਖਕੰਨੇ ਬੁੱਚੇ ਪ੍ੜਹਦ ੇਿਨ ।  (ਕਾਰਿ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਿਾਕ ਿੰਡ ਅਨ ਸਾਰ ਿਾਕ ਦੀ ਖਕਸਮ ਦੁੱਸ)ੋ 
XI. ਕ ਝ ਖਿਖਦਆਰਥੀ ਅਖਿਿ ੇਿ ੰ ਦ ੇਿਨ ਖਿਿੜ ੇਆਪ੍ਣ ੇਉਸਤਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਚਮਕਾ ਖਦੰਦ ੇਿਨ ।   (ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਿਾਕ 

ਿੰਡ ਅਨ ਸਾਰ ਿਾਕ ਦੀ ਖਕਸਮ ਦੁੱਸੋ)   
XII. ਬੁੱਚ ੇਿੇਡ ਰਿ ੇਿਨ । (ਿਾਕ `ਚ ਕਰਤਾ ਿ)ੈ 
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ਿੰਡ-ਅ 
4-13. ਹੇਠ ਖਲਿ ੇਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨ ੰ  ਹੱਲ ਕਰੋ :-                                                                                    10x2=20 
ਖਿੁੱ ਖਦਆ ਪ੍ੜਹਨ ਨਾਲ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ, ਗੁੱਲਬਾਤ ਖਿਚ ਸਲੀਕਾ ਆਉਂਦਾ ਿੈ ਅਤ ੇਖਲਆਕਤ ਿਧਦੀ ਿੈ । ਖਿਿਲੇ ਸਮੇਂ ਖਿੁੱ ਖਦਆ ਪ੍ੜਹਨ 
ਦਾ ਮ ੁੱ ਿ ਉਪ੍ਯੋਗ ਉਸ ਦ ਆਰਾ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਖਿਚ ਿ ੰਦਾ ਿ ੈ। ਖਿੁੱ ਖਦਆ ਪ੍ੜਹਨ ਨਾਲ ਮਨ ੁੱ ਿ ਦੇ ਸ ਭਾਖਿਕ ਗ ਣ ਿੋਰ ਖਿਕਸਤ ਿ ੰ ਦ ੇ
ਿਨ ਅਤੇ ਅਨ ਭਿ ਨਾਲ ਖ਼ ਦ ਖਿੁੱ ਖਦਆ ਦਾ ਅਖਭਆਸ ਪ੍ਰੂਨਤਾ ਨੰੂ ਪ੍ਿ ੰਚਦਾ ਿ ੈ। ਮਨ ੁੱ ਿ ਦੀ ਸ ਭਾਿਕ ਬ ੁੱ ਧ ਆਪ੍ਣ ੇਆਪ੍ ਉੱਗਣ ਿਾਲੇ 
ਬੂਖਟਆ ਂਿਾਂਗ ਿੈ । ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਬੂਖਟਆ ਂਨੰੂ ਛਾਂਗਣ ਨਾਲ ਖਿਸ ਤਰਹਾਂ ਉਿ ਿਧਰੇੇ ਬਲਿਾਨ ਿ ੰਦ ੇਿਨ, ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਕੰਮ ਖਿੁੱ ਖਦਆ ਕਰਦੀ  
ਿ ੈ। ਖਿੁੱ ਖਦਆ ਪ੍ੜਹਨ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਖਨਯਮ ਪ੍ਤਾ ਚਲਦ ੇਿਨ । ਪ੍ਰੰਤ ੂਖਕਸ ੇਖਨਯਮ ਨੰੂ ਖਕੁੱਥ ੇਅਤੇ ਖਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕੰਮ ਖਿਚ ਖਲਆਉਣਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਇਿ ਅਨ ਭਿ ਨਾਲ ਿੀ ਸਮਝ ਖਿਚ ਆਉਂਦਾ ਿ ੈ। 
(4-8) ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਪ੍ੈਰਹੇ ਨ ੰ  ਪ੍ੜ੍ਹ ਕੇ ਹੇਠ ਖਲਿ ੇਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਖਦਉ- 
  4. ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਪ੍ਰੈਹੇ ਦਾ ਢ ੁੱ ਕਿਾਂ ਖਸਰਲੇਿ ਖਲਿ ੋ। 
  5. ਮਨ ੁੱ ਿ ਨੰੂ ਗੁੱਲਬਾਤ 'ਚ ਸਲੀਕਾ ਖਕੁੱਥੋਂ ਿਾਸਲ ਿ ੰ ਦਾ ਿ ੈ? 
  6. ਖਿੁੱ ਖਦਆ ਦਾ ਅਖਭਆਸ ਪ੍ਰੂਨਤਾ ਨੰੂ ਖਕਿੇਂ ਪ੍ਿ ੰਚਦਾ ਿ ੈ? 
  7. ਮਨ ੁੱ ਿ ਖਨਯਮਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਖਕੁੱਥੋਂ ਖਸੁੱ ਿਦਾ ਿ ੈ? 
  8. ਔਿ ੇਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਖਲਿ ੋ- 
        ਸਲੀਕਾ , ਖਲਆਕਤ , ਬ ੁੱ ਧ , ਅਨ ਭਿ । 
  9. ‘ਿਾਸ ਰਸ’ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਿ ਤੇ ਉਦਾਿਰਨ ਖਲਿੋ । 
 10. ‘ਮਿੋ ਪ੍ਾਸ਼’ ਕਿਾਣੀ ਸਾਨੰੂ ਕੀ ਖਸੁੱ ਖਿਆ ਖਦੰਦੀ ਿੈ  ? 
 11. ‘ਖਬਰਛ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤ ਰਨਾ ਿੈ’ ਕਖਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਿ ਖਲਿੋ । 
 12. ‘ਖਨ: ਸ਼ਬਦ’ ਕਖਿਤਾ ਖਕਿੜ ੇਭਾਿਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਿ ੈ? 
 13. ਕਿੀ ਪ੍ ਰਖਿਆ ਂਦੇ ਰਸਤ ੇ'ਤੇ ਖਕਉਂ ਤ ਰਦਾ ਿੈ ? 
 

ਿੰਡ- ੲ 
  14-17. ਹੇਠ ਖਲਿੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨ ੰ  ਹੱਲ ਕਰੋ :-                                                                               4x3=12 
 14.   ਦਸਤਕਾਰ, ਖਕਰਤੀ, ਖਕਰਸਾਣ, ਸਾਂਝੀ ਰਟੋੀ ਿੰਡ ਕੇ ਿਾਣ ।     
       ਭ ੁੱ ਿ, ਨੰਗ, ਖਚੰਤਾ, ਬੇਕਾਰੀ, ਿਟ ਿਾਏ ਧੜਕੇ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ । 
     ਘ ਲ ਖਮਲ ਿਾਿਣ ਧਰਮ ਇਮਾਨ, ਸੁੱਚਮ ਚ ਦਾ ਇਨਸਾਨਸਤਾਨ । 

i. ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕਾਖਿ-ਬੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਖਲਿ ੋ। 
ii. ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕਾਖਿ-ਬੰਦ ਦੀ ਸਰਲ ਖਿਆਖਿਆ ਕਰੋ ।  
iii. ਔਿ ੇਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਖਲਿੋ- 

                      ਬੇਕਾਰੀ, ਧੜਕਾ, ਈਮਾਨ, ਖਚੰਤਾ।    
ਜਾਂ 

ਧੀਏ ਖਕਿੜ ੇਨੀ ਭੜਲੇੋ ਖਿਚ ਡੁੱਕ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆ ਂਿ ਆਨ ਸੁੱਧਰਾਂ ।  
ਿੁੱਢ ਿਾਣੀਆਂ ਸੁੱਸਾਂ ਦਾ ਰਪੂ੍ ਧਾਖਰਆ, ਿ ੈਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਿੀ ਕਦਰਾਂ ।  
ਧੀਏ ਖਕਿੜ ੇਨਜ਼ਮੂੀਆਂ ਨੰੂ ਪ੍ ੁੱ ਛ ਲਾਂ, ਖਕਉਂ ਚੰਨ ਨੰੂ ਸਰਾਪ੍ ਲੁੱ ਖਗਆ ? 
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i. ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕਾਖਿ-ਬੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਖਲਿ ੋ।  
ii. ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕਾਖਿ-ਬੰਦ ਦੀ ਸਰਲ ਖਿਆਖਿਆ ਕਰੋ । 
iii. ਔਿ ੇਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਖਲਿੋ- 

                   ਨਜ਼ਮੂੀਆਂ, ਸਰਾਪ੍, ਭੜੋਲਾ, ਸੁੱਧਰਾਂ । 
15. ‘ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੋਲ’ ਕਖਿਤਾ ਦਾ ਸਾਰ ਆਪ੍ਣ ੇਸ਼ਬਦਾਂ ਖਿਚ ਖਲਿ ੋ।  

ਜਾਂ 
      ‘ਧੀਆ ਂਦੀਆਂ ਲੋਹੜੀਆਂ’ ਗੀਤ ਖਿਚ ਆਏ ਖਿਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਖਿਸਥਾਰਪ੍ਰੂਿਕ ਖਲਿੋ ।   
 
16. ‘ਿਿਾ’ ਕਿਾਣੀ ਦਾ ਸੰਿਪੇ੍ ਸਾਰ ਆਪ੍ਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਖਿਚ ਖਲਿ ੋ। 

ਜਾਂ 
      ‘ਬੇਬੇ ਸੰਤੀ’ ਿਾਂ ‘ਬੰਤੀ’ ਦੀ ਪ੍ਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ੋ। 
 
17. ਖਕਸ ੇਇਕ ਖਸਰਲੇਿ ਅਨ ਸਾਰ ਕਿਾਣੀ ਰਚਨਾ ਕਰੋ- 

     ਕਰ ਭਲਾ ਿ ੋਭਲਾ   
ਜਾਂ 

            ਚਲਾਕ ਖ਼ਰਗੋਸ਼   
 

ਿੰਡ-ਸ 
18-20.  ਹੇਠ ਖਲਿ ੇਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨ ੰ  ਹੱਲ ਕਰੋ:                                                                                  3 x 6 =18 
18. ਖਕਸ ੇਇਕ ਖਿਸ਼ ੇਉੱਪ੍ਰ ਲੇਿ-ਰਚਨਾ ਕਰੋ-   
                  ਰਾਸ਼ਟਰਖਪ੍ਤਾ ਮਿਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ   

ਜਾਂ 
                 ਰਾਿੀਿ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ੇਂਡੂ ਓਲੰਖਪ੍ਕ ਿੇਡਾਂ 
    
19. ਖਕਸ ੇਇਕ ਸਾਖਿਤ ਰਪੂ੍ ਦਾ ਅਰਥ, ਪ੍ਖਰਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਤੁੱਤਾਂ ਦਾ ਿਰਣਨ ਕਰੋ-                                                    
          ਕਖਿਤਾ ਜਾਂ ਨਾਟਕ   
                               
20. ਖਕਸ ੇਇਕ ਦਾ ਸੰਿਪੇ੍ ਇਖਤਿਾਸ ਖਲਿ ੋ- 
                   ਪੰ੍ਿਾਬੀ ਖਨਿੱਕੀ ਕਿਾਣੀ ਦਾ ਇਖਤਿਾਸ 
                                       ਜਾਂ 
                    ਪੰ੍ਿਾਬੀ ਿਾਰਤਕ ਦਾ ਇਖਤਿਾਸ   

 
=== 


