
ਤਰ ਕੁੰ ਜੀ:- ਨਮੂਨ ਦਾ ਪਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ (ਟਰਮ I) 

ਪੰਜਾਬੀ (004)                                                                                           ਜਮਾਤ: ਦਸਵ  

ਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸਹੀ ਿਵਕਲਪ ਅੰਕ  

ਭਾਗ ਪਿਹਲਾ:ਪੜਨ ਕੌਸ਼ਨ (Part A: Reading Skill) 

a) ਅਣਿਡੱਠਾ ਪੈਰਾ  1x5=5 

1 (iii) ਕਰੋਨਾ 1 

2 (ii) ਿਸਹਤਮੰਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 1 

3 (iii) ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਦੀ 1 

4 (i) ਿਪੰਡ  ਿਵੱਚ 1 

5 (i) ਦੂਜੀਆਂ ਹੋਰ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਲਈ 1 

6 (iv) ਕਰੋਨਾ ਦੀ 1 

b) ਅਣਿਡੱਠਾ ਪੈਰਾ  1x5=5 

7 (ii) ਖੇਤੀ 1 

8 (iv) ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੇ ਸਮ -ਕਾਲ 1 

9 (i) ਪਾਚੀਨ ਤੇ ਨਤ 1 

10 (ii) ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ 1 

11 (iii) ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ਼ 1 

12 (i) ਨਵ-ਪੱਥਰ 1 

c) ਅਣਿਡੱਠੀ ਕਾਿਵ-ਟਕੁੜੀ   1x5=5 

13 (i) ਚੰਗੀ 1 

14 (iii) ਬਲ਼ਦ  ਦੀ ਜੋੜੀ 1 

15 (iv) ਚਾਚਾ 1 

16 (i) ਛੱਜਾ 1 

17 (iv) ਬਲ਼ਦ  ਦੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਭੱਜਦਾ 1 

18 (ii) ਗੰਨਾ ਪੀੜਨ ਅਤੇ ਗੜੁ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਦਾ ਯੰਤਰ 1 



ਭਾਗ ਦੂਜਾ: ਿਵਆਕਰਨ (Part B: Grammar) 

ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ 1x4=4 

19 (ii) ਇੱਜਤ-ਮਾਣ 1 

20 (i) ਇੱਟ-ਖਿੜੱਕਾ 1 

21 (iii) ਸਵੇਰ- ਾਮ 1 

22 (iv) ਚੁਗ਼ਲ-ਖ਼ਰੋ 1 

23 (iii) ਰੋਟੀ-ਪਰੂੀ 1 

ਬਹ-ੁਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ   1x4=4 

24 (ii) ਤਾਕਤ 1 

25 (i) ਵੰਡਣਾ, ਦਾਨ ਕਰਨਾ 1 

26 (iv) ਵੱਟ 1 

27 (iii) ਿਜਨ  ਬਦ  ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਲਗਪਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹਵੋ ੇਪਰ ਅਰਥ ਵੱਖਰੋ-

ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ 

1 

28 (ii) ਕਹੀ 1 

ਮੁਹਾਵਰੇ 1x2=2 

29 (iv) ਕਹੀ 1 

30 (iii) ਕੰਨ ਕੰਨੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ 1 

31 (iii) ਘੌੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਸੌਣਾ 1 

ਭਾਗ ਤੀਜਾ: ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ  ’ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਪਸ਼ਨ 

ਕਿਵਤਾਵ  ਿਵੱਚ 1x4=4 

32 (ii) ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 1 

33 (iii) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 1 

34 (i) ਿਕਰਪਾ ਕਿਰ ਕੈ ਬਖਿਸ ਲੈਹੁ 1 

35 (ii) ਭੱੁਲ 1 

36 (iv) ਿਜਹੜੇ ਪਭੂ ਦੀ ਿਸਫ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ 1 



ਵਾਰਤਕ ਿਵੱਚ 1x5=5 

37 (iv) ਿਪੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਿਸੰਘ 1 

38 (ii) ਬੋਰਿਡੰਗ ਦੀ ਰਿਹਣੀ-ਬਿਹਣੀ ਕਾਰਨ 1 

39 (iii) ਕਾਰਲਾਈਲ 1 

40 (i) ਬਚਪਨ 1 

41 (iv) ਤਜਰਬਾ 1 

42 (ii) ਅਮੀਰ 1 

ਕਹਾਣੀ ਿਵੱਚ 1x3=3 

43 (i) ਸੁਜਾਨ ਿਸੰਘ 1 

44 (ii) ਪਤਨੀ ਨ 1 

45 (iii) ਇੱਕ ਟਕਾ 1 

46 (iv) ਹਵਾਲਾਤ 1 

ਇਕ ਗੀ ਿਵੱਚ 1x3=3 

47 (ii) ਹਰਚਰਨ ਿਸੰਘ 1 

48 (i) ਦੀਨਾ ਕ ਗੜ 1 

49 (iii) 1706 ਈਸਵੀ 1 

50 (iv) ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ 1 

 

 

 


