ਨਮੂਨ ਦਾ ਪਸ਼ਨ-ਪੱ ਤਰ (ਟਰਮ I)
ਪੰ ਜਾਬੀ (004)
ਜਮਾਤ: ਦਸਵ (X)
Time Allowed: 90 Minute

Maximum Marks: 40

ਸਮ : 90 ਿਮੰ ਟ

ਅੰ ਕ: 40

ਆਮ ਿਨਰਦੇਸ਼:
ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ਼ ਪੜੋ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ :
 ਸਾਰੇ ਪਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ । ਪਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਚੋਣ ਵੀ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱ ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
 ਸਾਰੇ ਪਸ਼ਨ ਬਹੁ-ਿਵਕਲਪੀ


ਤਰ ਵਾਲ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰ ਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ।

ਤਰ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ਼ ਿਲਿਖਆ/ ਤਰ-ਸ਼ੀਟ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

ਭਾਗ ਪਿਹਲਾ:ਪੜਨ ਕੌ ਸ਼ਨ (Part A: Reading Skill)
ਨਟ: ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਦੋ ਪੈਿਰਆਂ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਕਾਿਵ-ਟੁਕੜੀ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ਼ ਪੜੋ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਹੇਠ ਪੁੱ ਛੇ ਗਏ ਪਸ਼ਨ
ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਪੰ ਜ (ਹਰੇਕ ਿਵੱ ਚ) ਦੇ

ਤਰ ਉਹਨ ਦੇ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਿਵਕਲਪ ਿਵੱ ਚ ਚੁਣ ਕੇ ਿਲਖੋ/ ਤਰ ਸ਼ੀਟ

ਿਵੱ ਚ ਦਰਜ ਕਰੋ:
a) ਕਰੋਨਾ ਨਾਮਕ ਅਲਾਮਤ ਨ 2019 ਤ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਿਵਸ਼ਵ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਿਲਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਨਾਮੁਰਾਦ ਿਬਮਾਰੀ ਨ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਝੰ ਜਟ ਿਵੱ ਚ ਫਸਾਇਆ ਹੈ । ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਲੋ ਕ ਪਿਹਲੀ
ਵਾਰ ਅਿਜਹੀ ਿਨਰਭਰ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਿਕ ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ
ਆਪ ਹੀ ਉਸ ’ਤੇ ਸ਼ੰ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਦੇ ਹਨ । ਕਰੋਨਾ ਅਲਾਮਤ ਨ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਸੰ ਕਲਪ ਅਤੇ ਦੇਸ
ਦੀ ਆਰਿਥਕਤਾ ’ਤੇ ਡੂੰ ਘੀ ਸੱ ਟ ਹੀ ਨਹ ਮਾਰੀ, ਸਗ ਸਾਡੇ ਸਮਾਿਜਕ-ਸੱ ਿਭਆਚਾਰਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ, ਸੰ ਗਠਤ
ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਢ ਚੇ ਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ ਪਭਾਿਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਕਰੋਨਾ-ਕਾਲ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਸਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋ ਕ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਦੀ ਨ ਹ ਹੀ ਿਹੱ ਲ ਗਈ । ਘਰ ਅੰ ਦਰ ਡੱ ਕੇ
ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਲੋ ਕ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸ਼ਿਹਰੀ-ਿਕ ਿਕ ਿਪੰ ਡ ਿਵੱ ਚ ਤ ਫੇਰ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਥੋੜਾ ਖੁੱ ਲਾ ਸੀ-ਅਜੀਬ ਿਜਹੀ
ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ । ਕਰੋਨਾ-ਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸਮ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ, ਿਡਸਪਸਰੀਆਂ

ਆਿਦ ਦੂਜੀਆਂ ਹੋਰ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਭਾਵ ਬੰ ਦ ਰਹੇ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਗੱ ਲ ਇਹ ਰਹੀ ਿਕ ਲੋ ਕ ਿਬਮਾਰ ਵੀ ਘੱ ਟ
ਹੋਏ ਭਾਵ ਿਨ ਕੀਆਂ-ਿਨ ਕੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਜ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋ ਕ ਦੀ
ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਿਹਸ਼ਤ ਿਵੱ ਚ ਿਬਮਾਰੀ ਉਭਰ ਹੀ ਨਾ ਸਕੀ । ਹਰ ਬੰ ਦਾ ਅੰ ਦਰ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਧੁਨ ਕੱ ਢਦਾ ਸੀ ।
 ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੁੱ ਛੇ ਗਏ ਛੇ ਪਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਪੰ ਜ ਹੱ ਲ ਕਰੋ:
1. 2019 ਤ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਿਵਸ਼ਵ ਨੂੰ ਿਕਸ ਅਲਾਮਤ ਨ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਿਲਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ?
(i)

ਪਦੂਸ਼ਣ

(ii)

ਪੋਲੀਓ

(iii)

ਕਰੋਨਾ

(iv)

ਨਸ਼ਾ

2. ਕਰੋਨਾ ਅਲਾਮਤ ਨ ਿਕਸ ਸੰ ਕਲਪ ਨ ਬੁਰੀ ਤਰ ਪਭਾਿਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
(i)

ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਝੰ ਜਟ

(ii)

ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ

(iii)

ਸ਼ੰ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਦੇ

(iv)

ਸ਼ਿਹਰੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਦੇ

3. ਲਾਕ-ਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋ ਕ ਦੀ ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨ ਹ ਿਹੱ ਲ ਗਈ?
(i)

ਿਨ ਤ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜ ਦੀ

(ii)

ਿਨ ਕੀਆਂ-ਿਨ ਕੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦੀ

(iii)

ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਦੀ

(iv)

ਪਡੂ ਮਾਹੌਲ ਦੀ

4. ਲਾਕ-ਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਕੱ ਥੇ-ਿਕੱ ਥੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਖੁੱ ਲ ਰਹੀ ?
(i)

ਿਪੰ ਡ ਿਵੱ ਚ

(ii)

ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱ ਚ

(iii)

ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ

(iv)

ਿਡਸਪਸਰੀਆਂ ਿਵੱ ਚ

5. ਕਰੋਨਾ-ਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸਮ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਿਡਸਪਸਰੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਿਕਸ ਲਈ ਬੰ ਦ ਰਹੇ ?
(i)

ਦੂਜੀਆਂ ਹੋਰ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਲਈ

(ii)

ਡਾਕਟਰ ਲਈ

(iii)

ਨਰਸ ਲਈ

(iv)

ਕੇਵਲ (ii) ਤੇ (iii) ਲਈ

6. ਿਨ ਕੀ-ਿਨ ਕੀ ਿਬਮਾਰੀ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਜ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋ ਕ ਦੀ ਿਕਸ ਦੀ ਦਿਹਸ਼ਤ ਕਾਰਨ
ਿਬਮਾਰੀ ਉਭਰ ਹੀ ਨਾ ਸਕੀ ?
(i)

ਲੁਟੇਿਰਆਂ ਦੀ ।

(ii)

ਪੁਿਲਸ ਦੀ

(iii)

ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ

(iv)

ਕਰੋਨਾ ਦੀ
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b) ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਤ ਅਰੰ ਭ ਹੋ ਕੇ ਅਜੋਕੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਖੇਤੀ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ ਵੇਖੇ ਹਨ । ਮਨੁੱਖੀ ਸੱ ਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱ ਚ ਖੇਤੀ ਦੂਸਰਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਹੈ,
ਿਜੱ ਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਟੈਰੀਟੋਰੀਐਲਟੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ । ਸੰ ਸਾਰ ਿਵੱ ਚ ਖੇਤੀ-ਿਵਵਸਥਾ ਕਦ, ਿਕਸ ਿਖੱ ਤੇ ਿਵੱ ਚ ਤੇ ਿਕਵ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ? ਸਵਾਲ ਿਵਦਵਾਨ ਲਈ ਸਦਾ ਹੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਕੰ ਦ-ਮੂਲ ਅਤੇ ਜੰ ਗਲ਼ੀ
ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਕੱ ਚੇ ਮਾਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅੱ ਜ ਦੇ ਇਸ ਅਿਤ-ਆਧੁਿਨਕ ਜ਼ਮਾਨ
ਿਵੱ ਚ ਪਹੁੰ ਚਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਿਪਛੋਕੜ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਲੰਮਾ ਇਿਤਹਾਸ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ । ਖੇਤੀ-ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਹੋਈਆਂ
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੇ ਸਮ -ਕਾਲ ਿਵਦਵਾਨ ਲਈ ਵਾਦ-ਿਵਵਾਦ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਬਿਣਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਇਹਨ
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਇਿਤਹਾਿਸਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲ਼ਦੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਤੀਕ ਪਾਪਤ ਵੇਰਿਵਆਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਸਿਭਅਤਾ ਸੰ ਸਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਚੀਨ ਤੇ

ਨਤ ਸਿਭਅਤਾਵ ਿਵੱ ਚ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਸਭ ਤ ਪਿਹਲ

ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵਚਲੇ ਿਵਕਾਸ-ਕਾਲ ਿਵੱ ਚ ਖੇਤੀ ਲੋ ਕ ਦਾ ਪਮੁੱ ਖ ਿਕੱ ਤਾ ਸੀ, ਵੈਿਦਕ-ਕਾਲ ਤਕ

ਪਹੁੰ ਚਦੇ-ਪਹੁੰ ਚਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਫ਼ੀ

ਨਤ ਹੋ ਗਈ । ਇਸੇ ਤਰ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਕਾਲ, ਗੁਪਤ ਕਾਲ, ਮੁਗ਼ਲ ਕਾਲ,

ਿਸੱ ਖ ਰਾਜ ਕਾਲ, ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਆਿਦ ਦੌਰਾਨ ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ ਵੇਖੇ ।
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਨਵ-ਿਵਿਗਆਨੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ਼ ਜੋੜਦੇ ਹਨ । ਭਾਰਤੀ
ਪੁਰਾਤੱ ਤਵ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਿਵੱ ਚ ਨਵ-ਪੱ ਥਰ ਯੁੱ ਗ ਿਵੱ ਚ ਖੇਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਿਮਲੇ
ਹਨ ।
 ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੁੱ ਛੇ ਗਏ ਛੇ ਪਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਪੰ ਜ ਹੱ ਲ ਕਰੋ:
7. ਮਨੁੱਖੀ ਸੱ ਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱ ਚ ਦੂਸਰਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਿਕਹੜਾ ਹੈ,?
(i)

ਉਦਯੋਿਗਕ ਕ ਤੀ

(ii)

ਖੇਤੀ

(iii)

ਅੰ ਗੇਜ਼ ਦੇ ਸੁਧਾਰ

(iv)

ਪੱ ਥਰ ਯੁੱ ਗ

8. ਖੇਤੀ-ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਹੋਈਆਂ …………………………… ਿਵਦਵਾਨ ਲਈ ਵਾਦ-ਿਵਵਾਦ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਬਿਣਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।
(ਿਦੱ ਤੇ ਿਵਕਲਪ ਿਵੱ ਚ ਸਹੀ ਿਵਕਲਪ ਚੁਣ ਕੇ ਖ਼ਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰੋ )
(i)

ਮੁਸ਼ਕਲ

(ii)

ਤਬਾਹੀਆਂ

(iii)

ਫ਼ਸਲ

(iv)

ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੇ ਸਮ -ਕਾਲ

9. ਹੁਣ ਤੀਕ ਪਾਪਤ ਵੇਰਿਵਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਸਿਭਅਤਾ ਸੰ ਸਾਰ ਦੀਆਂ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀਆਂ ਸਿਭਅਤਾਵ ਿਵੱ ਚ ਹੈ ?
(i)

ਪਾਚੀਨ ਤੇ

ਨਤ

(ii)

ਿਪਛੜੀ ਤੇ ਿਪਛ ਹ-ਿਖੱ ਚੂ

(iii)

ਲੜਾਕੀ ਤੇ ਅਸਿਭਅਕ

(iv)

ਕੱ ਟੜ-ਪੰ ਥੀ ਤੇ ਿਜ਼ੱ ਦੀ

10. ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਤ ਅਰੰ ਭ ਹੋ ਕੇ ਅਜੋਕੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਖੇਤੀ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀ ਵੇਖੇ
ਹਨ ?
(i)

ਪਹਾੜ ਤੇ ਜੰ ਗਲ਼

(ii)

ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ

(iii)

ਪੰ ਛੀ ਤੇ ਜਾਨਵਰ

(iv)

ਕੇਵਲ (i) ਤੇ (iii)

11. ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਨਵ-ਿਵਿਗਆਨੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਨੂੰ ਿਕਸ ਨਾਲ਼ ਜੋੜਦੇ ਹਨ?
(i)

ਅੰ ਗੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ਼

(ii)

ਿਸੱ ਖ ਰਾਜ ਨਾਲ਼

(iii)

ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ਼

(iv)

ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ਼

12. ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱ ਤਵ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁ ਸਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਿਵੱ ਚ ਿਕਹੜੇ ਯੁੱ ਗ ਿਵੱ ਚ ਖੇਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਿਮਲੇ
ਹਨ?
(i)

ਨਵ-ਪੱ ਥਰ

(ii)

ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਕਾਲ

(iii)

ਿਬਿਟਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ

(iv)

ਦੇਸ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤ ਬਾਅਦ

c) ਹਰ ਮੋੜ ਚੱ ਲਦੀ ਘੁਲਾੜੀ ਿਕੰ ਨੀ ਚੰ ਗੀ ਲੱਗਦੀ,
ਬਲ਼ਦ ਦੀ ਜੋੜੀ ਅੱ ਗੇ-ਅੱ ਗੇ ਭੱ ਜਦੀ ।
ਬਲ਼ਦ ਨੂੰ ਚਾਚਾ, ਚਾਵ ਨਾਲ਼ ਹੱ ਕਦਾ,
ਵੇਲਣੇ ’ਚ ਗੰ ਨ ਦਦਾ, ਤਾਇਆ ਨਾ ਥੱ ਕਦਾ ।
ਗੰ ਿਨਆਂ ਦੀ ਭਰੀ ‘ਛੱ ਜਾ’ ਿਗਆ ਸੁੱ ਟ ਕੇ,
ਗੰ ਨ ਘੜੇ ਕਾਿਮਆਂ, ਕਮਾਦ ਕੱ ਟ ਕੇ ।
 ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਿਵ-ਟੁਕੜੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੁੱ ਛੇ ਗਏ ਛੇ ਪਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਪੰ ਜ ਹੱ ਲ ਕਰੋ:
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13. ਚੱ ਲਦੀ ਘੁਲਾੜੀ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ?
(i)

ਚੰ ਗੀ

(ii)

ਮੰ ਦੀ

(iii)

ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ

(iv)

ਬਹੁਤ ਹਲਕੀ

14. ਅੱ ਗੇ-ਅੱ ਗੇ ਕੀ ਭੱ ਜਦਾ ਹੈ ?
(i)

ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ

(ii)

ਟੈਕਟਰ

(iii)

ਬਲ਼ਦ ਦੀ ਜੋੜੀ

(iv)

ਇਹਨ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹ

15. ਬਲ਼ਦ ਨੂੰ ਚਾਵ ਨਾਲ਼ ਕੌ ਣ ਹੱ ਕਦਾ ਹੈ ?
(i)

ਦਾਦਾ

(ii)

ਬਾਪੂ

(iii)

ਤਾਇਆ

(iv)

ਚਾਚਾ

16. ਗੰ ਿਨਆਂ ਦੀ ਭਰੀ ਕੌ ਣ ਸੁੱ ਟ ਕੇ ਿਗਆ ਹੈ ?
(i)

ਛੱ ਜਾ

(ii)

ਬਨਰਾ

(iii)

ਪਰਨਾਲ਼ਾ

(iv)

ਕੰ ਧ

17. ਤਾਇਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਥੱ ਕ ਨਹ ਿਰਹਾ ਹੈ ?
(i)

ਗੁੜ ਖ ਦਾ

(ii)

ਵੇਲਣੇ ’ਚ ਗੰ ਨ ਿਦੰ ਦਾ

(iii)

ਗੰ ਨ ਘੜਦਾ

(iv)

ਬਲ਼ਦ ਦੇ ਅੱ ਗੇ-ਅੱ ਗੇ ਭੱ ਜਦਾ

18. ‘ਘੁਲਾੜੀ’ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹਨ ?
(i)

ਘੁਲ਼ਣ ਵਾਲ਼ੇ ਆੜੀ

(ii)

ਗੰ ਨਾ ਪੀੜਨ ਅਤੇ ਗੁੜ ਤੇ ਸ਼ੱ ਕਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱ ਕ ਿਕਸਮ ਦਾ ਯੰ ਤਰ

(iii)

ਬਲ਼ਦ ਨਾਲ਼ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ

(iv)

ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਕੱ ਟਣਾ

ਭਾਗ ਦੂਜਾ: ਿਵਆਕਰਨ (Part B: Grammar)
ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ (ਪੁੱ ਛੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰ ਜ ਪਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਚਾਰ ਹੱ ਲ ਕਰੋ)
19. ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਵਕਲਪ ਿਵੱ ਚ ਿਕਹੜਾ ਇੱ ਕ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ :
(i) ਧਰਮ
(ii) ਇੱ ਜਤ-ਮਾਣ
(iii) ਕਮਜ਼ੋਰੀ
(iv) ਰੋਸ਼ਨੀ
20.ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਕਹੜਾ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਿਨਰਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ਼ ਬਿਣਆ ਹੈ :
(i) ਇੱ ਟ-ਖਿੜੱ ਕਾ
(ii) ਿਨ ਕਾ-ਮੋਟਾ
(iii) ਿਪੱ ਟ-ਿਸਆਪਾ
(iv) ਵੇਲਾ-ਕੁਵੇਲਾ
21. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਕਹੜਾ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਿਵਰੋਧਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ਼ ਬਿਣਆ ਹੈ:
(i) ਲਾਲ-ਸੁਰਖ
(ii) ਿਦਨ-ਭਰ
(iii) ਸਵੇਰ- ਾਮ
(iv) ਵੇਲ਼-ਬੂਟੇ
22. ‘ਚੁਗ਼ਲ ਅਤੇ ਖ਼ੋਰ’ ਤ ਿਕਹੜਾ ਸਮਾਸੀ ਬਦ ਬਣੇਗਾ ?
(i) ਚੁਗ਼ਲ ਅਤੇ ਖ਼ੋਰੀ
(ii) ਚੁਗ਼ਲ ਦਾ ਖ਼ੋਰ
(iii) ਚੁਗ਼ਲਖ਼ੋਰੀ
(iv) ਚੁਗ਼ਲ-ਖ਼ੋਰ
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23. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਕਹੜਾ ਬਦ ਸਮਾਸੀ ਨਹ ਹੈ ?
(i) ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ
(ii) ਰੋਟੀ-ਟੁੱ ਕ
(iii) ਰੋਟੀ-ਪੂਰੀ
(iv) ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ

ਬਹੁ-ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ (ਪੁੱ ਛੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰ ਜ ਪਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਚਾਰ ਹੱ ਲ ਕਰੋ)
24. ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਵਕਲਪ ਿਵੱ ਚ ਿਕਹੜਾ ‘ਭਾਰ’ ਦਾ ਬਹੁ-ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹ ਹੈ :
(i)

ਵਜ਼ਨ

(ii)

ਤਾਕਤ

(iii)

ਅਿਹਸਾਨ

(iv)

ਦਬਾਊ

25. ‘ਵੰ ਡ’ ਬਦ ਦਾ ਇੱ ਕ ਅਰਥ ਹੈ; ‘ਖਲ-ਵੜੇਵ’, ਹੋਰ ਕੀ-ਕੀ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਸਹੀ ਿਵਕਲਪ ਚੁਣੋ :
(i)

ਵੰ ਡਣਾ, ਦਾਨ ਕਰਨਾ

(ii)

ਝਗੜਨਾ, ਪੱ ਲਾ

(iii)

ਵਾਰੀ, ਿਦਨ

(iv)

ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ

26. ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਵਾਕ ਿਵਚਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵ ਭਰਨ ਲਈ ਬਹੁ-ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਵਰਤੋ :
ਅੱ ਜ ਬੜਾ .............. ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਧੁੱ ਪ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਬਾਣ............. ਰਹੇ ਹਨ । :
(i)

ਸੋਹਣਾ

(ii)

ਵੱ ਟ

(iii)

ਗਰਮ

(iv)

ਧੋਣਾ

27. ਬਹੁ-ਅਰਥਕ ਬਦ ਉਹ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ:
(i) ਿਜਨ

ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਅਤੇ ਅਰਥ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣ

(ii) ਿਜਨ

ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਿਬਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਹੋਵੇ

(iii) ਿਜਨ

ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਲਗਪਗ ਇੱ ਕੋ ਿਜਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਰਥ ਵੱ ਖਰੋ-ਵੱ ਖਰੇ ਹੋਣ

(iv) ਿਜਨ

ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਰਥ ਇੱ ਕੋ ਿਜਹਾ ਹੋਵੇ
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28. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਕਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ‘ਆਖਣਾ’ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇਗਾ :
(i) ਖੁਰਪਾ
(ii) ਕਹੀ
(iii) ਦਾਤਰੀ
(iv) ਗੰ ਡਾਸਾ
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ਮੁਹਾਵਰੇ (ਪੁੱ ਛੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਿਤੰ ਨ ਪਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਹੱ ਲ ਕਰੋ)
29.ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਮੁਹਾਵਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ :
ਸੱ ਜੀ ............. ਹੋਣਾ ।
(i)

ਗਲ

(ii) ਲੱਤ
(iii) ਖੱ ਬੀ
(iv) ਬ ਹ
30.ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਵਾਕ ਲਈ ਠੀਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਚੁਣੋਕਦਰ ਸੁਪਰਡਟ ਨ ਿਨਗਰਾਨ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਦਸਵ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪ ਨ-ਪੱ ਤਰ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਇਸ
ਦੀ....................................... ।
(i) ਅਲਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੋ
(ii) ਖ਼ਬਰ ਤ ਪਤਾ ਲੱਗੇ
(iii) ਕੰ ਨ ਕੰ ਨੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ
(iv) ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਕਰੋ
31. ਬੇ-ਿਫ਼ਕਰ ਹੋ ਕੇ ਸੌਣ ਲਈ ਿਕਹੜੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ?
(i) ਘੌੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਸੌਣਾ
(ii) ਘੌੜੇ ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਸੌਣਾ
(iii) ਪਰੀਿਖਆ ਦੇ ਕੇ ਸੌਣਾ
(iv) ਡੱ ਕਾ ਨਾ ਤੋੜਨਾ
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ਭਾਗ ਤੀਜਾ: ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ’ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਪਸ਼ਨ
(Part C: Text Books based questions)
ਕਿਵਤਾਵ ਿਵੱ ਚ (ਪੁੱ ਛੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰ ਜ ਪਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਚਾਰ ਹੱ ਲ ਕਰੋ) :
32. ‘ਸੋ ਿਕਉ ਮੰ ਦਾ ਆਖੀਐ’ ਬਾਣੀ ਿਕਸ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ?
(i) ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰ ਗਦ ਦੇਵ ਜੀ
(ii) ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
(iii) ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ
(iv)ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ
33. ‘ਸੋ ਿਕਉ ਮੰ ਦਾ ਆਖੀਐ’ ਬਾਣੀ ਿਵਚ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨ ਇਸਤਰੀ ਤ ਿਬਨ ਕੇਵਲ ਿਕਸ ਦੀ ਹਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਹੈ ?
(i) ਮਨੁੱਖ ਦੀ
(ii) ਇਸਤਰੀ ਦੀ
(iii) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ
(iv)ਉਪਰੋਕਤ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਨਹ
34. ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਿਵਕਲਪ ਿਵੱ ਚ ਿਕਹੜੀ ਰਚਨਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ?
(i) ਿਕਰਪਾ ਕਿਰ ਕੈ ਬਖਿਸ ਲੈ ਹੁ
(ii) ਸੋ ਿਕਉ ਮੰ ਦਾ ਆਖੀਐ
(iii) ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ
(iv) ਸਿਤਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਗਿਟਆ
35. “ਿਕਰਪਾ ਕਿਰ ਕੈ ਬਖਿਸ ਲੈ ਹੁ” ਬਾਣੀ ਿਵਚ ‘ਖਤੇ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ?
(i) ਖ਼ਤ
(ii) ਭੁੱ ਲ
(iii) ਕਮਾਈ
(iv) ਲੇ ਖਾ
36.

ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਿਕਨ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਉਜਲੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ?
(i) ਿਜਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਮੂੰ ਹ ਧਦੇ ਹਨ ।
(ii) ਿਜਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਚੰ ਦਨ ਲਗਾ ਦੇ ਹਨ
(iii) ਿਜਹੜੇ ਪਭੂ ਤ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
(iv) ਿਜਹੜੇ ਪਭੂ ਦੀ ਿਸਫ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ
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ਵਾਰਤਕ ਿਵੱ ਚ (ਪੁੱ ਛੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇ ਪਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਚਾਰ ਪੰ ਜ ਕਰੋ) :
37. ‘ਘਰ ਦਾ ਿਪਆਰ’ ਲੇ ਖ ਿਕਸ ਦਾ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ?
(i)

ਿਪੰ ਸੀਪਲ ਿਪਆਰਾ ਿਸੰ ਘ

(ii) ਿਪੰ ਸੀਪਲ ਕਪੂਰ ਿਸੰ ਘ
(iii) ਿਪੰ ਸੀਪਲ ਮੋਹਨ ਿਸੰ ਘ
(iv) ਿਪੰ ਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਿਸੰ ਘ

38. ‘ਘਰ ਦਾ ਿਪਆਰ’ ਲੇ ਖ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੰ ਿਡਆਂ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅੰ ਦਰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲ਼ਾ ਵਤੀਰਾ ਿਕ
ਜ ਦਾ ਹੈ ?
(i)

ਪਹਾੜ ’ਤੇ ਰਿਹਣ ਕਾਰਨ

(ii)

ਬੋਰਿਡੰ ਗ ਦੀ ਰਿਹਣੀ-ਬਿਹਣੀ ਕਾਰਨ

(iii)

ਮਾੜੇ ਲੋ ਕ ਦੀ ਸੰ ਗਤ ਕਾਰਨ

(iv)

ਿਕਸੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ

39. ਿਕਹੜਾ ਿਫ਼ਲਾਸਫ਼ਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ’ਤੇ ਿਖੱ ਿਝਆ ਰਿਹੰ ਦਾ ਸੀ ?
(i)

ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ

(ii)

ਟਾਲਸਟਾਏ

(iii)

ਕਾਰਲਾਈਲ

(iv)

ਿਲਓਨਾਰਦੋ ਦਾ ਿਵੰ ਸੀ

40. ਬੋਲੀ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਿਕਸ ਦੇ ਚੌਿਗਰਦੇ ਿਵੱ ਚ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ?
(i)

ਬਚਪਨ

(ii)

ਜਵਾਨੀ

(iii)

ਬੁਢਾਪਾ

(iv)

ਉਮਰ

41. ‘ਬੋਲੀ’ ਲੇ ਖ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀ ਦੌਲਤ ਕੀ ਹੈ ?
(i)

ਿਸੱ ਕੇ

(ii)

ਨਟ

(iii)

ਸੋਨਾ

(iv)

ਤਜਰਬਾ

ਪੈਦਾ ਹੋ

42. ਵੇਖਣਾ, ਖੇਡਣਾ, ਿਮਲ਼ਣਾ, ਿਪਆਰਨਾ, ਕੁਝ ਜੋੜਨਾ, ਕੁਝ ਤੋੜਨਾ ਆਿਦ ਅਸਲੀ ਤਜਰਬੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਕੀ
ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ ?
(i)

ਗ਼ਰੀਬ

(ii)

ਅਮੀਰ

(iii)

ਨੀਰਸ

(iv)

ਿਦਲਚਸਪ
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ਕਹਾਣੀ ਿਵੱ ਚ (ਪੁੱ ਛੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰ ਪਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਿਤੰ ਨ ਹੱ ਲ ਕਰੋ) :
43. ‘ਕੁਲਫ਼ੀ’ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਰਚਨਾਕਾਰ ਹੈ ?
(i) ਵਿਰਆਮ ਿਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ
(ii) ਸੁਜਾਨ ਿਸੰ ਘ
(iii) ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਿਸੰ ਘ ਪੀਤਲੜੀ
(iv) ਕੁਲਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਿਵਰਕ
44. ਲੇ ਖਕ ਵੱ ਲ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਤ ਮੰ ਗ ਕੇ ਿਲਆਂਦੇ ਰੁਪਏ ਿਕਸ ਨ ਲੈ ਲਏ ?
(i) ਬੱ ਚੇ ਨ
(ii) ਪਤਨੀ ਨ
(iii) ਭੈਣ ਨ
(iv) ਭਰਾ ਨ
45. ‘ਕੁਲਫ਼ੀ’ ਕਹਾਣੀ ਿਵੱ ਚ ਕਾਕੇ ਨ ਮੁਰਮੁਰੇ ਲਈ ਲੇ ਖਕ ਤ ਿਕੰ ਨ ਪੈਸੇ ਮੰ ਗੇ ?
(i) ਇੱ ਕ ਪੈਸਾ
(ii) ਇੱ ਕ ਆਨਾ
(iii) ਇੱ ਕ ਟਕਾ
(iv) ਇੱ ਕ ਧੇਲਾ

46.

ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰ ਗੀ .................. ਤ ਭੈੜੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ । (ਸਹੀ ਿਵਕਲਪ ਚੁਣ ਕੇ ਖ਼ਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰੋ)
(i) ਭੁੱ ਖ
(ii) ਕਪੜੇ
(iii) ਦੋਸਤ
(iv) ਹਵਾਲਾਤ
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ਇਕ ਗੀ ਿਵੱ ਚ (ਪੁੱ ਛੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰ ਪਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਿਤੰ ਨ ਹੱ ਲ ਕਰੋ) :
47. ‘ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ’ ਇਕ ਗੀ ਦਾ ਇਕ ਗੀਕਾਰ ਹੈ ?
(i) ਪ ਧੀ ਨਨਕਾਣਵੀ
(ii) ਹਰਚਰਨ ਿਸੰ ਘ

(iii) ਕਪੂਰ ਿਸੰ ਘ ਘੁੰ ਮਣ
(iv) ਪਾਲੀ ਭੁਿਪੰ ਦਰ
48. ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਔਰੰ ਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਿਕਸ ਥ ’ਤੇ ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ ?
(i) ਦੀਨਾ ਕ ਗੜ
(ii) ਮੋਿਰੰ ਡਾ
(iii) ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ
(iv) ਇਹਨ ਿਵਚ ਕੋਈ ਨਹ
49. ‘ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ’ ਇਕ ਗੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਦ ਵਾਪਰੀ ?
(i) 1704 ਈਸਵੀ
(ii) 1705 ਈਸਵੀ
(iii) 1706 ਈਸਵੀ
(iv) 1706 ਈਸਾ ਪੂਰਵ
50. ਔਰੰ ਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ’ ਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ?
(i) ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ
(ii) ਗੁਰੂ ਹਿਰਗੋਿਬੰ ਦ ਸਾਿਹਬ ਜੀ

(iii) ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ
(iv) ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਜੀ
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