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 ਸਲਾਨਾ ਪਰੀਖਿਆ ਪਰਨਾਲੀ  

PUNJABI 
Paper-B 

(Morning Session) 

Time allowed : Three hours  Maximum Marks:65 

  

ਨੋਟ : (i) ਆਪਣੀ ਉਤੱਰ-ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਪੰਨੇ ਤ ੇਖਿਸਾ-ਕੋਡਪੇਪਰ-ਕੋਡ ਿਾਲੇ ਖਾਨੇ ਖਿੱਚ ਖਿਸਾ-ਕੋਡ/ਪੇਪਰ-ਕੋਡ 72/A ਜ਼ਰਰੂ ਦਰਜ ਕਰੋ 

ਜੀ ।  

(ii) ਉਤੱਰ-ਪੱਤਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਖਿਣ ਕੇ ਦੇਿ ਲਓ ਖਕ ਇਸ ਖਿੱਚ ਟਾਈਟਲ ਸਖਹਤ 26 ਪਨੇੰ ਹਨ। ਅਤ ੇਠੀਕ ਕਰਮਿਾਰ ਹਨ ।  

(iii) ਉਤੱਰ-ਪੱਤਰੀ ਖਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਨੰਾ/ਪੰਨੇ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਿਏ ਪਰਸਨ/ਪਰਸਨਾਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਿਾ | 

(iv) ਕੋਈ ਿਾਧੂ ਸੀਟ ਨਹੀ ਾਂ ਖਮਲੇਿੀ । ਇਸ ਲਈ ਉਤੱਰ ਢਕੁਿੇਂ ਹੀ ਖਲਿੋ ਅਤ ੇਖਲਖਿਆ ਉਤੱਰ ਨਾ ਕੱਟੋ । 

(v) ਸਾਰ ੇਪਰਸਨ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹਨ ।  

(vi) ਪਰਸਨ ਦਾ ਉਤੱਰ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਾ ਖਦਓ।  

(vii) ਪਰਸਨਾਾਂ ਦੇ ਉਤੱਰ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਾਂ 'ਤ ੇਆਧਾਖਰਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।  

 

1. ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਠ ਪ੍ਰਸ਼ਿ : 

 (ੳ) ਭਾਸਾ ਦੀ ਧੁਨੀ ਨੰੂ ਖਲਿਤੀ ਰਪੂ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਖਚੰਨਹ ਨੰੂ ਕੀ ਕਖਹੰਦੇ ਹਨ ?  

     (i) ਅੱਿਰ ਜਾਾਂ ਿਰਨ              (ii) ਸਬਦ  

     (iii) ਨਾਾਂਿ                         (iv) ਖਕਖਰਆ  

1 

 (ਅ) ਉਤੱਮ ਪੁਰਿ ਚਣੁੋ :  

     (i) ਮੈਂ/ਅਸੀ ਾਂ/ਸਾਡਾ/ਸਾਡੇ           (ii) ਤੂੰ ਤੁਸੀ ਾਂ  

     (iii) ਉਹ                           (iv) ਆਹ  

1 

 (ਇ) ਸਾਡੇ ਸੰਖਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਖਿੱਚ ਪਰਿਾਖਨਤ ਭਾਸਾਿਾਾਂ ਖਕਨੰੀਆਾਂ ਹਨ?  1 

 (ਸ) ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟਕਸਾਲੀ ਬੋਲੀ ਖਕਹੜੀ ਹੈ?  1 

 (ਹ) ੳ ਨਾਲ ਖਕਹੜੀ-ਖਕਹੜੀ ਲਿ ਲੱਿਦੀ ਹੈ? 1 

 (ਕ) ਖਿਸੇਸਣ ਖਕੰਨੀ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਦੇੰ ਹਨ?  1 

 (ਿ) ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਖਚੱਠੀ ਪੜਹ ਲਈ ਹੈ । ਇਸ ਿਾਕ ਦੀ ਖਕਖਰਆ ਇਕਖਹਰੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਸੰਯੁਕਤ? . 1 

 (ਿ) “ਰਾਮ ਤੇ ਸਾਮ ਪੜਹ ਰਹੇ ਹਨ । ਿਾਕ ਖਿੱਚੋਂ ਯੋਜਕ ਚਣੁੋ ॥ 1 

 (ਘ) “ਸਕੂਲ ਦੀ ਘੰਟੀ ਿੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹ ੈ। ਿਾਕ ਖਕਹੜੇ ਕਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਖਧਤ ਹੈ ?  1 

 (੩) ਆਥਣ ਸਬਦ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸਬਦ ਖਲਿ ੋ 1 

10x1=10 

2. ਹੇਠ ਖਲਿ ੇਖਿਖਸਆਾਂ ਖਿੱਚੋਂ ਖਕਸੇ ਇੱਕ ਖਿਸੇ ਉਤੱੇ ਲਿ-ਪਿ 400 ਸਬਦਾਾਂ ਦਾ ਲੇਿ ਖਲਿ ੋ: 

 

(ੳ) ਡਾ. ਰਖਬੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਿੋਰ      (ਅ) ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਾਂ ਿੇਡਾਾਂ  

(ਇ) ਬੇਰਜੁ਼ਿਾਰੀ    (ਸ) ਇਟੰਰਨੱੈਟ  

(ਹ) ਖਕਸੇ ਇਖਤਹਾਖਸਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ । 
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3. ਆਪਣੇ ਿੂੜੇ ਖਮੱਤਰ/ਸਹੇਲੀ ਨੰੂ ਖਚੱਠੀ ਖਲਿ ੋਖਕ ਉਹ ਪੜਹਾਈ ਅਤ ੇਿੇਡਾਾਂ ਖਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਖਦਲਚਸਪੀ ਲਿੇ । 

ਜਾਾਂ 

2+4+1=7 
 

 ਤੁਹਾਡੇ ਸਖਹਰ ਖਿੱਚ ਬੱਖਚਆਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀਆਾਂ ਿਾਰਦਾਤਾਾਂ ਿਧ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ। ਖਕਸੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੰੂ ਇਸ 

ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਖਲਿ,ੋ ਤਾਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰੇ । 

2+4+1=7 
 

4. ਹੇਠ ਖਲਿੇ ਪੈਰ ੇਦੀ ਸੰਿੇਪ-ਰਚਨਾ ਲਿ-ਪਿ ਇੱਕ-ਖਤਹਾਈ ਸਬਦਾਾਂ ਖਿੱਚ ਖਲਿੋ ਅਤੇ ਢਕੁਿਾਾਂ ਖਸਰਲੇਿ ਿੀ 

ਖਦਓ : 

          ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਖਭਆਚਾਰ ਕੇਿਲ ਖਿੱਧੇ-ਭੰਿੜੇ ਦਾ ਸੱਖਭਆਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀ ਾਂ, ਖਜਸ ਤਰਹਾਾਂ ਖਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਖਹੰਦੇ 

ਹਨ । ਇਹ ਤਾਾਂ ਬਹਤੁ ਚੇਤਨ, ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਕਰਨੀ-ਪਰਧਾਨ ਸੱਖਭਆਚਾਰ ਹੈ ਖਜਸ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਬਹਤੁ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ । 

ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਜਹੇ ਚੇਤਨ ਸੱਖਭਆਚਾਰ ਤੋਂ ਖਿਸਖਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਖਤ ਚੇਤਨ 

ਅਤੇ ਿਫਾਦਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ । ਪੰਜ ਨਦੀਆਾਂ ਦਾ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਸੁਰ ੂਤੋਂ ਹੀ ਹਮਲਾਿਰਾਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਬਖਣਆ ਖਰਹਾ ਹੈ, 

ਖਜਨਹਾਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜੁਝਦਾ ਖਰਹਾ ਤੇ ਖਜੱਤਾਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਖਰਹਾ ਹੈ । ਬਹਾਦਰੀ, ਅਣਿ ਤੇ ਆਪਾ ਿਾਰਨ 

ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਇਸ ਦੇ ਸੱਖਭਆਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਖਹੱਸਾ ਖਰਹਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਖਭਆਚਾਰ 'ਚ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ 

ਦਸੁਮਣਾਾਂ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਖਪਆਉਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਤੇ ਭਿਤ ਖਸੰਘ ਦੇਸ-ਭਿਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪਰਿਟਾਉਾਂਦੇ 

ਹਨ । ਕਿੀ ਪਰੋ. ਪੂਰਨ ਖਸੰਘ ਨੰੂ ਰਾਾਂਝਾ ਤੇ ਹੀਰ ਿੁਰ ੂਦੇ ਖਸੱਿ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਖਰਆ ਜਾਪੁ 

ਸਾਖਹਬ ਿਾਉਾਂਦ ੇਪਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਖਕਸਾਨ ਿੇਤਾਾਂ ਖਿੱਚ ਅੰਨ ਉਪਜਾਉਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰ ੇਭਾਰਤਿਾਸੀਆਾਂ ਦਾ ਖਢੱਡ 

ਭਰਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਖਭਆਚਾਰ ਦੀ ਤਸਿੀਰ ਦਾ ਹਾਲੇ ਧੁੰਦਲਾ ਪੱਿ ਹੀ ਉਸਾਰਦੇ ਹਨ । ਸੋ ਲੋੜ 

ਹੈ ਇਸ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਇਸ ਪਖਤ ਚੇਤਨ ਹੋਣ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ।  

5+1=6 

5. ਹੇਠ ਖਲਿ ੇਪੈਰ ੇਨੰੂ ਪੜਹ ਕੇ ਅੰਤ ਖਿੱਚ ਖਦੱਤੇ ਪਰਸਨਾਾਂ ਦੇ ਉਤੱਰ ਖਲਿ ੋ: 

 

       ਇੱਕ ਿਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਰਖਸੱਧ ਲੇਿਕ ਡਾ. ਟੀ. ਆਰ. ਸਰਮਾ ਪੰਜ ਹੋਰ ਅਖਧਆਪਕਾਾਂ ਨਾਲ ਤਾਰਾ ਦੇਿੀ 

ਖਿਿ ੇਸਕਾਊਖਟੰਿ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹ ੇਸਨ । ਰਸਤੇ ਖਿੱਚ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ 

ਖਕਰਸਨਨ ਨਾਲ ਕਾਲਕਾ ਰੇਲਿੇ ਸਟੇਸਨ ਤ ੇਹੋ ਿਈ । ਉਹਨਾਾਂ ਖਦਨਾਾਂ ਖਿੱਚ ਉਹ ਉਪਰਾਸਟਰਪਤੀ ਸਨ । 

ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਚੇਅਰ-ਕਾਰ, ਖਜਸ ਖਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਾਂ ਖਸਮਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਦੇਰੀ 

ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਸੀ । ਸਰੀ ਰਾਧਾ ਖਕਰਸਨਨ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਿੜਹੇ ਸਨ । ਉਹਨਾਾਂ ਕੋਲੋਂ  ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਾਰੇ 

ਅਖਧਆਪਕ ਉਹਨਾਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਿਏ । ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਖਧਆਪਕਾਾਂ ਨੇ ਖਕਹਾ ਖਕ ਉਹ ਪੜਹਾਉ ਾਂਦੇ 

ਹਨ । ਉਹਨਾਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਖਕਹਾ । ਤੁਸੀ ਾਂ ਪੜਹਾਉ ਾਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਖਸੱਿਦਾ ਹੀ ਹਾਾਂ, ਪੜਹਦਾ ਹੀ ਹਾਾਂ 

। ਇੱਕ ਅਖਧਆਪਕ ਨੇ ਖਕਹਾ-ਜੀ, ਿਰੀਬੀ ਲਾਹਨਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੇਿਲ ਜੇ.ਬੀ.ਟੀ. ਹੀ ਕਰ ਸਖਕਆ ਹਾਾਂ, ਿਰੀਬੀ 

ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਅੱਿੇ ਨਹੀ ਾਂ ਪੜਹਨ ਖਦੱਤਾ । ਉਹਨਾਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉ ਾਂਖਦਆਾਂ ਖਕਹਾ, “ਮੇਰੀ ਮਾਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 

ਖਦਨ ਮੈਨੰੂ ਖਕਹਾ, ਬੇਟਾ ਖਕਰਸਨਨ, ਮੈਂ ਚਾਿਲ ਬਣਾ ਖਦੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਦਾਲ ਿੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੱਜ ਪੰਜ ਪੈਸੇ ਿੀ 

ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ, ਖਜਨਹਾਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਾਿਲ ਪਰੋਸਣ ਲਈ ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਾਾਂ ।” ਇਹ ਕਖਹੰਖਦਆਾਂ ਮਾਾਂ ਦੀਆਾਂ 

ਅੱਿਾਾਂ ਖਿੱਚੋਂ ਅੱਥਰ ੂਟਪਕਣ ਲੱਿ ਪਏ । ਉਦੋਂ ਬਾਲ ਰਾਧਾ ਖਕਰਸਨਨ ਨੇ ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਰਸੋਈ ਦੇ 

ਫਰੁਸ ਨੰੂ ਦ-ੋਖਤੰਨ ਿਾਰ ਚੰਿੀ ਤਰਹਾਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਾਂ ਨੰੂ ਖਕਹਾ ਖਕ ਉਹ ਫਰਸ ਉਤੱੇ ਹੀ ਚਾਿਲ ਪਰੋਸ ਦੇਣ I 

ਮਾਾਂ ਸੱਤ ਖਦਨ ਲਿਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ । ਡਾਕਟਰ ਸਾਖਹਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਖਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਿੱਲੋਂ  

ਖਸਿਾਏ ਸਬਕ ਖਮੱਠੇ ਅਤੇ ਲਾਹੇਿੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਖਜਸ ਿਰੀਬੀ ਨੰੂ ਉਹ ਲਾਹਨਤ ਕਖਹੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੰੂ ਸਖਤ 

ਖਮਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਿਦਿਾਨ ਿੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ            

ਪ੍ਰਸ਼ਿ : 

(ਉ) ਅਖਧਆਪਕਾਾਂ ਨੇ ਤਾਰਾ ਦੇਿੀ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਸੀ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 (ਅ) ਡਾ. ਰਾਧਾ ਖਕਰਸਨਨ ਨੇ, ਚਾਿਲ ਪਰੋਸਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? 1 

 (ੲ) ਮਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਅੱਿਾਾਂ ਖਿੱਚੋਂ ਅੱਥਰ ੂਖਕਉ ਾਂ ਟਪਕਣ ਲੱਿ?ੇ  1 

 (ਸ) ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੰੂ ਿਰਦਾਨ ਖਕਿੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 
 

1 
1+1+1+1=4 

6. ਹੇਠ ਖਲਿ ੇਮੁਹਾਿਖਰਆਾਂ ਖਿੱਚੋਂ ਖਕਸੇ ਪੰਜ ਨੰੂ ਿਾਕਾਾਂ ਖਿੱਚ ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਿਰਤੋ ਖਕ ਅਰਥ ਸਪਸਟ ਹੋ ਜਾਣ :  

(ੳ) ਉਚੱਾ ਨੀਿਾਾਂ ਬੋਲਣਾ  
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 (ਅ) ਅੱਿੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰਨਾ  2 

 (ਇ) ਖਸਰ 'ਤ ੇਹੱਥ ਰੱਿਣਾ  2 

 (ਸ) ਕੱਿਾਾਂ ਤੋਂ ਹੌਲਾ ਹੋਣਾ  2 

 (ਹ) ਚਾਰ ਚੰਨ ਲੱਿ ਜਾਣਾ  2 

 (ਕ) ਜੜਾਾਂ ਤੇਲ ਦੇਣਾ  2 

 (ਿ) ਟੰਿ ਅੜਾਉਣਾ  2 

 (ਿ) ਦਾਲ ਖਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਹੋਣਾ  2 

 (ਘ) ਪੱਿ ਨੰੂ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ  2 

 (੩) ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਉਣਾ 2 

5X2=10 

7. 
 

ਖਿਸਰਾਮ ਖਚੰਨਹ ਲਾ ਕੇ ਦਬੁਾਰਾ ਖਲਿੋ :  

ਖਿਖਦਆਰਥੀਓ ਖਜਿੇਂ ਖਕ ਮੈਂ ਪਖਹਲਾਾਂ ਿੀ ਕਈ ਿਾਰ ਖਕਹਾ ਹੈ ਸਖਤ ਖਮਹਨਤ ਚੰਿ ੇਆਚਰਨ ਦੀ ਬੁਖਨਆਦ ਬਣਦੀ ਹੈ 

2 

8. ਹੇਠ ਖਲਿ ੇਪਰਸਨਾਾਂ ਦੇ ਸੰਿੇਪ ਉਤੱਰ ਖਦਉ ਜੀ ।  

(ਉ) ਖਿਆਕਰਨ ਖਕਸ ਨੰੂ ਆਿਦੇ ਹਨ ? ਖਿਆਕਰਨ ਦੀ ਪਖਰਭਾਸਾ ਖਲਿ ੋ। ਕਰਨ ਦੀ ਪਖਰਭਾਸਾ ਖਲਿੋ।  

1 

 (ਅ) ਬੋਲੀ (ਭਾਸਾ) ਖਕਸ ਨੰੂ ਆਿਦੇ ਹਨ ? ਇਸ ਦੀ ਪਖਰਭਾਸਾ ਖਲਿੋ ।  1 

 (ਇ) ਨਾਸਕੀ ਖਿਅੰਜਨ ਖਕਸ ਨੰੂ ਕਖਹੰਦੇ ਹਨ ? ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਖਸਕੀ ਖਿਅੰਜਨ ਖਲਿ ੋ।  

 

1 

1+1+1=3 

9. ਹੇਠ ਖਲਿ ੇਪਰਸਨਾਾਂ ਦੇ ਸੰਿੇਪ ਉਤੱਰ ਖਦਓ : 

(ਉ) ਿਰਨ ਜਾਾਂ ਅੱਿਰ ਖਕਸ ਨੰੂ ਆਿਦੇ ਹਨ ? 
 

1 

 (ਅ) ਅਧਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ? 1 

10.  (ੳ) ਪੜਨਾਾਂਿ ਜਾਾਂ ਖਿਸਖਮਕ ਦੀ ਪਖਰਭਾਸਾ ਉਦਾਹਰਨਾਾਂ ਸਖਹਤ ਖਲਿੋ । 2 

  (ਅ) ਖਿਸੇਸਣ ਦੀਆਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਖਕਸਮਾਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਾਂ ਸਖਹਤ ਖਲਿ ੋ। 2 

11. ਹੇਠ ਖਲਿ ੇਿਾਕ ਨੰੂ ਿਚਨ ਤੇ ਖਲੰਿ ਬਦਲਣ ਉਪਰੰਤ ਦੋ ਿੱਿ-ੋਿੱਿਰੇ ਿਾਕਾਾਂ ਖਿੱਚ ਖਲਿ ੋ: 

 ਚੰਿੀਆਾਂ ਖਿਖਦਆਰਥਣਾਾਂ ਲਿਨ ਨਾਲ ਪੜਹਦੀਆਾਂ ਹਨ । 

 

1+1=2 

12. ਹੇਠ ਖਲਿ ੇਿਾਕ ਨੰੂ ਭੂਤ-ਕਾਲ ਅਤੇ ਭਖਿੱਿਤ-ਕਾਲ ਖਿੱਚ ਬਦਲਣ ਉਪਰੰਤ ਦੋ ਿੱਿ-ੋਿੱਿਰ ੇਿਾਕਾਾਂ ਖਿਚੱ ਖਲਿੋ :  

ਮੱੁਿ ਅਖਧਆਪਕ ਜੀ ਭਾਸਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । 

 
1+1=2  
 

13. (ਉ) ‘ਹਾਰ’ ਸਬਦ ਦੇ ਦੋ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਅਰਥ ਦਰਸਾਉਾਂਦੇ ਿਾਕ ਬਣਾਓ ।  1 

 (ਅ) ‘ਸੜੀਅਲ’ ਸਬਦ ਦਾ ਖਿਰੋਧੀ ਸਬਦ ਖਲਿੋ । 1 

 (ੲ) “ਖਜਸ ਨੰੂ ਖਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਨਾ ਹੋਿੇ ਲਈ ਇੱਕ ਢਕੁਿਾਾਂ ਸਬਦ ਖਲਿੋ । 1 

1+1+1=3 
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