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मॉडल प्रश्न-पत्र 

उच्च माध्यममक परीक्षा 2022 

विषय: पंजाबी साहित्य 

ਸਮਾਂ 2:45 ਘੰਟੇ                                                                                        ਕ ੁੱ ਲ ਅੰਕ : 80 

ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਮ ਹਦਾਇਤਾਂ:- 
➢ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਖਿਲਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ੁੱਤਰ ਤੇ ਆਪ੍ਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਖਲਿਣ । 
➢ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਿੁੱਲ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਨ । ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਸਾਿਮਣੇ ਅੰਕਤ ਿਨ । ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 14 ਤੋਂ 20 ਤੁੱਕ 

ਆਤਂਖਰਕ ਖਿਕਲਪ੍ ਿਨ । 
➢ ਿਰ ਇੁੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਖਦੁੱ ਤੀ ਉੱਤਰ-ਪ੍ ਸਖਤਕਾਂ `ਤ ੇਿੀ ਖਲਿ|ੋ ਖਿਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੁੱਕ ਤੋਂ ਿੁੱ ਧ ਬਰਾਬਰ ਅੰਕ ਿਾਲੇ 

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

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

I. ‘ਆਇਆ ਨੰਦ ਖਕਸ਼ੋਰ’ ਕਖਿਤਾ ਦਾ ਕਿੀ ਿੈ- 
(ੳ) ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਖਤਰਕ        (ਅ) ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ        (ੲ) ਸ ਰਿੀਤ ਪ੍ਾਤਰ          (ਸ) ਡਾ. ਪ੍ਾਲ ਕੌਰ 

II. ਕਿੀ ਗ ਰਭਿਨ ਖਗੁੱਲ ਦੀ ਕਖਿਤਾ ਿੈ-  
(ੳ) ਧੀਆ ਂਦੀਆਂ ਲੋਿੜੀਆਂ              (ਅ) ਮੇਰੇ ਗੀਤ              (ੲ) ਔੜ                 (ਸ) ਇਲਮ-ਅਮਲ 

III. ”ਿੋ! ਅਿੇ ਸੰਭਾਲ ਇਸ ‘ਸਮੇਂ’ ਨ ੰ   
ਕਰ ਸਫ਼ਲ ਉਡੰਦਾ ਿਾਂਿਦਾ ।”   ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਤਰਾਂ ਖਕਸ ਕਿੀ ਦੀਆਂ ਿਨ-  
(ੳ) ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ ਰਨ ਖਸੰਘ           (ਅ) ਭਾਈ ਿੀਰ ਖਸੰਘ        (ੲ) ਮੋਿਨ ਖਸੰਘ       (ਸ) ਗ ਰਤੇਿ ਕੋਿਾਰਿਾਲਾ 

IV. “ਦਸਤਕਾਰ, ਖਕਰਤੀ, ਖਕਰਸਾਣ, ਸਾਂਝੀ ਰੋਟੀ ਿੰਡ ਕੇ ਿਾਣ ।”   ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਤਰਾਂ ਖਕਸ ਕਖਿਤਾ ਖਿਚੋਂ ਿਨ-  
(ੳ) ਇਨਸਾਨਸਤਾਨ                                        (ਅ) ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਂ  
(ੲ) ਇਿ ਲਿ  ਲੋਕਾਂ ਦਾ                                     (ਸ) ਪ੍ ਰਖਿਆਂ ਦ ੇਰਸਤੇ `ਤ ੇ

V. “ਇਿ ਲੋਕੀਂ ਿਨ ਮੇਰੇ ਰੁੱਬ ਦੀਆ ਂਪੈ੍ਲੀਆਂ । 
ਬੀਿ ਬੀਿਣ, ਇਿ ਿੁੱਲ ਚਲਾਣ, ਘਾਲਾਂ ਘਾਲਣ ਪ੍ ਰੀਆਂ ।”  
‘ਘਾਲਾਂ ਘਾਲਣ ਪ੍ ਰੀਆਂ’ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਿ ਿ-ੈ  
(ੳ) ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ         (ਅ) ਖਮਿਨਤ ਕਰਨ         (ੲ) ਤਜੇ਼ ਦੌੜਨ         (ਸ) ਲੜਾਈ ਕਰਨ 

VI. “ਇਿ ਸ ੁੱ ਤੀ ਖਚਣਗ ਮਘਾਿਣਗੇ, ਯ ਿਕਾਂ ਦਾ ਲਿ  ਗਰਮਾਿਣਗੇ ।”  

‘ਸ ੁੱ ਤੀ ਖਚਣਗ’ ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ-  
(ੳ) ਸ ੁੱ ਤਾ ਚਾਨਣ    (ਅ) ਦੁੱਬੀਆਂ ਭਾਿਨਾਿਾਂ    (ੲ) ਸ ੁੱ ਤੀ ਖਚੰਗਾਰੀ     (ਸ) ਅੁੱਗ ਬਾਲ ਕ ੇਚਾਨਣ ਕਰਨਾ 

VII. “ਬੋਲੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਕਾਿੀ ਬਿੀ ਅੰਦਰੋਂ”    ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਤਰਾਂ ਖਿਚ ‘ਤਕਾਿੀ’ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਿ ਿੈ- 
(ੳ) ਗੌਰ ਨਾਲ ਿੇਿਣਾ        (ਅ) ਖਕਸ਼ਤ      (ੲ) ਖਟਕਖਟਕੀ ਲਾ ਕੇ ਿੇਿਣਾ     (ਸ) ਅਨ ਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ   
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VIII. “ਸੁੱਚ ਿੀ ਮ ਥਾਿ ਿ”ੈ ਕਿਾਣੀ ਦਾ ਕਿਾਣੀਕਾਰ ਿ-ੈ  
(ੳ) ਸੰਤ ਖਸੰਘ ਸੇਿੋਂ                                           (ਅ) ਕ ਲਿੰਤ ਖਸੰਘ ਖਿਰਕ  
(ੲ) ਿਰਪ੍ਾਲ ਖਸੰਘ ਲੁੱ ਿੀਆ ਂ                                 (ਸ) ਅਮਨਪ੍ਾਲ ਸਾਰਾ 

IX. ਕਿਾਣੀਕਾਰ ਗ ਰਖਦਆਲ ਖਸੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਿੈ-  
(ੳ) ਮੈਨ ੰ  ਿਾਣਨੈ?    (ਅ) ਘੜੀ ਤਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਿੋ-ਗੀ      (ੲ) ਸ਼ਿੀਦ ਦੀ ਮਾਂ    (ਸ) ਆਪ੍ਣਾ ਆਪ੍ਣਾ ਖਿੁੱ ਸਾ 

X. “ਭਲਾ ਿੋਇਆ ਮੇਰਾ ਚਰਿਾ ਟ ੁੱ ਟਾ ਖਿੰਦ ਅਜ਼ਾਬੋਂ ਛ ੁੱ ਟੀ|” ਇਿ ਸਤਰਾਂ ਖਕਸ ਕਿਾਣੀ ਦੀਆ ਂਿਨ-  
(ੳ) ਆਤ  ਿੋਿੀ                (ਅ) ਿਿਾ                 (ੲ) ਭ ਆ              (ਸ) ਮੋਿ-ਪ੍ਾਸ਼ 

XI. ‘ਆਪ੍ਣਾ ਆਪ੍ਣਾ ਖਿੁੱ ਸਾ’ ਕਿਾਣੀ ਦਾ ਮ ੁੱ ਿ ਪ੍ਾਤਰ ਿੈ-  
(ੳ) ਮਦਨ                   (ਅ) ਆਤ                    (ੲ) ਘ ੁੱ ਦ                (ਸ) ਬਾਰ  

XII. ਕਿਾਣੀ ‘ਸ਼ਿੀਦ ਦੀ ਮਾਂ’ ਖਿੁੱ ਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪ੍ਾਖਕਸਤਾਨ ਖਿਚਕਾਰ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੁੱ ਖਸਆ ਖਗਆ ਿੈ-  
(ੳ) ਦਖਰਆਿਾਂ ਦੇ ਪ੍ਾਣੀ ਦਾ       (ਅ) ਕਾਰਖਗਲ ਦਾ       (ੲ) ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ     (ਸ) ਲਾਿੌਰ ਦਾ 

 

2. ਹੇਠ ਖਲਿੀਆਂ ਿਾਲ਼ੀ ਥਾਿਾਂ ਭਰੋ-                                                                                                       6x1=6 

I. ਨਾ ਸ਼ਬਨਮ, ਨਾ _ _ _ _ _ _ _ ਨਾ ਤਾਜ਼ਾ ਿਿਾ ਿੈ,   
ਇਿ ਕੈਸ ੇ_ _ _ _ _ _ _  ਨੇ ਇਿ ਕੈਸੇ ਨਗਰ ਨੇ । 

II. ਖਕਤਾਬਾਂ ਿਰਗੇ _ _ _ _ _ _ _  ਖ਼ ਦ ਖਿਚ ਿੜੋ ਲੈਂਦਾ ਿਾਂ । 
ਖਮਲੇ ਗਖਿਰਾ ਖਕਤੇ ਖਲਖਿਆ ਤਾਂ _ _ _ _ _ _ _  ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਿਾਂ । 

III. ਫ਼ਰੀਦਕਟੋੀਏ ਰਾਿੇ ਦੇ ਮਖਿਲ ਖਿਚ _ _ _ _ _ _ _  ਤ ੇ_ _ _ _ _ _ _ ਨੇ ਚੋਰੀ ਖਕਿੇਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ।  
IV. ਘਰ ਦਾ _ _ _ _ _ _ _ ਬਾਿਰ ਦਾ ਿੋਗੀ ਖਸੁੱ ਧ ।  
V. ਗਏ ਖਨਮਾਣ ੇਰੋਿੜੇ ਰਖਿ ਗਏ_ _ _ _ _ _ _ । 

VI. ਕਰ ਣਾ ਰਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਿ _ _ _ _ _ _ _ ਿੈ । 
 

3. ਹੇਠ ਖਲਿ ੇਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨ ੰ  ਹੱਲ ਕਰ ੋ:-                                                                                                                       12x1=12  
I. ਰ ੁੱ ਿ, ਪ੍ਿਾੜ, ਸਮ ੰ ਦਰ ਤੇ ਬੁੱ ਦਲ ਖਕਉਂ ਰ ੁੱ ਸ ਬੈਠੇ ਸਨ ?   

II. ‘ਅੁੱ ਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ’ ਮ ਿਾਿਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਖਲਿੋ । 
III. ‘ਿੰਡ-ਿੀਰ ਿਣੋਾ’ ਮ ਿਾਿਰੇ ਦਾ ਿਾਕ ਬਣਾ ਕ ੇਅਰਥ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕਰੋ । 
IV. ਖ਼ ਸ਼ੀ, ਗ਼ਮੀ, ਿੈਰਾਨੀ, ਭੈ, ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਆਖਦ ਦੇ ਭਾਿ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਿਾਲ਼ਾ ਖਿਸ਼ਰਾਮ ਖਚੰਨਹ  ਿ-ੈ   
(Ⅴ-Ⅵ) ਹੇਠ ਖਲਿੇ ਿਾਕਾਂ ਖਿੱਚ ਖਿਸ਼ਰਾਮ ਖਚੰਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ:-   

V. ਲ ਖਧਆਣਾ ਿਲੰਧਰ ਅੰਖਮਰਤਸਰ ਬਖਠੰਡਾ ਤੇ ਪ੍ਖਟਆਲਾ ਪੰ੍ਿਾਬ ਦ ੇਪ੍ਰਖਸੁੱ ਧ ਨਗਰ ਿਨ   
VI. ਅੁੱਛਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਿੀ ਿੀ ਐੱਮ ਏ ਪ੍ਾਸ ਿਨ   
(Ⅶ-Ⅻ) ਿਾਕ ਬਧੋ:-  
VII. ਕ ੁੱ ਤੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਖਕਤਾਬ ਪ੍ਾੜ ਖਦੁੱ ਤੀ । 

(ਿਾਕ ਖਿਚੋਂ ਖਿਧੇਅ ਚ ਣੋ)   
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VIII. ਖਮਿਨਤੀ ਲੋਕ ਸਦਾ ਸ ੁੱ ਿ ਪ੍ਾਉਂਦ ੇਿਨ ।  
(ਕਾਰਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤ ੇਿਾਕ ਿੰਡ ਅਨ ਸਾਰ ਿਾਕ ਦੀ ਖਕਸਮ ਦੁੱਸ)ੋ   

IX. ਬੁੱ ਲੇ, ਉਿਨੇ ਖਕੰਨੀ ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ।  
(ਕਾਰਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤ ੇਿਾਕ ਿੰਡ ਅਨ ਸਾਰ ਿਾਕ ਦੀ ਖਕਸਮ ਦੁੱਸੋ)   

X. ਕ ਝ ਖਿਖਦਆਰਥੀ ਅਖਿਿੇ ਿ ੰ ਦੇ ਿਨ ਖਿਿੜੇ ਆਪ੍ਣੇ ਅਖਧਆਪ੍ਕ ਦਾ ਨਾਂ ਰ ਸ਼ਨਾ ਖਦੰਦ ੇਿਨ । 
(ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਿਾਕ ਿੰਡ ਅਨ ਸਾਰ ਿਾਕ ਦੀ ਖਕਸਮ ਦੁੱਸੋ)   

XI. ਿ ਣ ਉਸ ਨ ੰ  ਿਾਂ ਕਰਨੀ ਿੀ ਆਉਂਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਨਾਂਿ ਕਰਨੀ ਿੀ ਆਉਂਦੀ ਿੈ । 
(ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਿਾਕ ਿੰਡ ਅਨ ਸਾਰ ਿਾਕ ਦੀ ਖਕਸਮ ਦੁੱਸੋ)   

XII. ਬੁੱਚਾ ਸ ੁੱ ਤਾ ਖਪ੍ਆ ਿੈ । 
(ਿਾਕ ਖਿਚੋਂ ਖਕਖਰਆ ਿਾਕਾਂਸ਼ ਦੁੱਸ)ੋ 

 

ਿੰਡ-ਅ 
4-13 ਹਠੇ ਖਲਿ ੇਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨ ੰ  ਹੱਲ ਕਰੋ :-                                                                                                               10x2=20 

ਘਰਾਂ ਿਾਂਗ ਸਕ ਲ ਖਿਚ ਿੀ ਸਫ਼ਾਈ ਬੜੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿੈ । ਸਕ ਲ ਖਿਚ ਕ ੜਾ-ਕਰਕਟ ਿਧੇਰੇ ਕਰਕ ੇਪ੍ਾਟੇ ਿੋਏ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਆਖਦ ਦਾ ਿੀ 
ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ ਿੇ ਿਰ ਖਿਖਦਆਰਥੀ ਅਖਿਿਾ ਕ ੜਾ-ਕਰਕਟ ਖਿਲਾਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ੇਤਾਂ ਗੰਦਗੀ ਬਿ ਤ ਘੁੱਟ ਫਲੇੈਗੀ । ਕ ੁੱ ਝ 
ਖਮੁੱ ਟੀ-ਘੁੱਟਾ ਤੇਜ਼ ਿਿਾ ਚੁੱਲਣ ਨਾਲ਼ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ ਖਿਸ ਲਈ ਿਰ ਰੋਜ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ । ਆਮ ਸਕ ਲਾਂ ਖਿਚ ਇੁੱਕ ਸਫ਼ਾਈ ਸਿੇਕ 
ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ । ਚੰਗੇ ਸਕ ਲਾਂ ਖਿਚ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਬਿ ਤਾ ਕੰਮ ਖਿਖਦਆਰਥੀਆਂ ਕਲ਼ੋੋਂ ਿੀ ਕਰਿਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਿੈ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਆਪ੍ਣੀ 
ਸਫ਼ਾਈ ਆਪ੍ ਕਰਨ ਦੀ ਿਾਚ ਆਉਂਦੀ ਿੈ । 
(4-8 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਪ੍ੈਰਹੇ ਨ ੰ  ਪ੍ੜ੍ਹ ਕ ੇਹੇਠ ਖਲਿ ੇਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦ ੇਉੱਤਰ ਖਦਉ-) 
  4. ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਪੈ੍ਰਹੇ ਦਾ ਢ ੁੱ ਕਿਾਂ ਖਸਰਲੇਿ ਖਲਿੋ । 
  5. ਚੰਗੇ ਸਕ ਲਾਂ ਚ ਸਫਾਈ ਦਾ ਬਿ ਤਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦ ੇਿਨ ? 

  6. ਸਕ ਲ ਖਿਚ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬੁੱਚੇ ਕੀ ਖਸੁੱ ਿਦ ੇਿਨ ? 
  7. ਸਕ ਲ ਖਿਚ ਕ ੜਾ-ਕਰਕਟ ਿਧੇਰੇ ਖਕਸ ਦਾ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ ? 

  8. ਔਿੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਖਲਿੋ - 
        ਸੰਕਚੋ, ਿਾਚ, ਖਿਖਦਆਰਥੀ, ਲੋੜ । 
  9. 'ਖਸ਼ੰਗਾਰ ਰਸ' ਦੀ ਉਦਾਿਰਨ ਖਲਿ ੋ। 
 10. 'ਕਈੋ ਇਕ ਸਿਾਰ' ਕਿਾਣੀ ਸਾਨ ੰ  ਕੀ ਸ ਨੇਿਾ ਖਦੰਦੀ ਿੈ ? 
 11. 'ਇਲਮ, ਅਮਲ' ਕਖਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਿ ਖਲਿ ੋ। 
 12.  ਪੰ੍ਿਾਬ ਦ ੇਦਖਰਆਿਾਂ ਦੀ ਕੀ ਖਸਫ਼ਤ ਿੈ ? 'ਪੰ੍ਿਾਬ ਦੇ ਦਖਰਆ' ਕਖਿਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤ ੇਖਲਿੋ । 
 13. 'ਧੀਆ ਂਦੀਆਂ ਲੋਿੜੀਆਂ' ਕਾਖਿ ਰਚਨਾ ਰਾਿੀਂ ਕਿੀ ਕੀ ਸ ਨੇਿਾ ਖਦੰਦਾ ਿੈ ? 
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ਿੰਡ- ੲ 

 
  14-17 ਹੇਠ ਖਲਿੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨ ੰ  ਹੱਲ ਕਰੋ :-         (ਸ਼ਬਦ ਸੀਮਾ-100 ਸ਼ਬਦ)                                                             4x3=12 
 
 14.                                  ਦ ਨੀਆਂ ਿੁੱ ਸੇ ਰੰਗ ਖਿਚ, ਤ ੰ  ਖਕਓਂ ਖਰਿੋਂ ਕੰਗਾਲ, 
                                       ਬਰਕਤ ਖਕੁੱ ਧਰ ਉੱਡਦੀ, ਇਸ ਦੀ ਕਰ ਪ੍ੜਤਾਲ । 
                                       ਅਮਰੀਕਾ ਖਿਚ ਿੁੱਟ ਿੀ, ਿੋ ਰਿੇ ਮਾਲਾ ਮਾਲ, 
                                       ਸ ਣ ਲੈ! ਤੇਰੇ ਖਢੁੱ ਡ 'ਚੋਂ, ਖਕਉਂ ਨਾ ਖਨਕਲੇ ਕਾਲ । 
 

i. ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕਾਖਿ-ਬੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਖਲਿੋ । 
ii. ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕਾਖਿ-ਬੰਦ ਦੀ ਸਰਲ ਖਿਆਖਿਆ ਕਰੋ ।  

iii. ਔਿੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਖਲਿ-ੋ 
                    ਬਰਕਤ, ਕੰਗਾਲ, ਮਾਲਾ ਮਾਲ, ਪ੍ੜਤਾਲ ।    
 

ਜਾਂ 
 

                                 ਕ ਝ ਅਿਬ ਇਲਮ ਦੀਆ ਂਖਜ਼ੁੱ ਦਾਂ ਨੇ, 
                                 ਮਨੈ ੰ  ਮਾਖਰਆ ਖਕਉਂ, ਕੀ ਖਕੁੱ ਦਾਂ ਨੇ । 
                                  ਮੈਂ ਖਨਸ਼ਚੇ ਬਾਝੋਂ ਭਟਕ ਖਰਿਾ, 
                                   ਜੰ਼ਨਤ ਦੋਜ਼ਿ ਖਿਚ ਲਟਕ ਖਰਿਾ । 
 

i. ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕਾਖਿ-ਬੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਖਲਿੋ ।  
ii. ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕਾਖਿ-ਬੰਦ ਦੀ ਸਰਲ ਖਿਆਖਿਆ ਕਰੋ । 

iii. ਔਿੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਖਲਿੋ- 
                 ਅਿਬ, ਜੰ਼ਨਤ, ਖਨਸ਼ਚੇ, ਦੋਜ਼ਿ । 
15. ''ਸੀਰੀ ਤੇ ਿੁੱਟ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਖਿਖਥਆ ਦੇ ਨਾਂ” ਗੀਤ ਦਾ ਸਾਰ ਆਪ੍ਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਖਿਚ ਖਲਿੋ ।  

ਜਾਂ 
      ‘ਜ਼ਾਬਖਤਆ ਂਦੀ ਗਲਿੁੱਕੜੀ’ ਗ਼ਜ਼ਲ ਰਾਿੀਂ ਕਿੀ ਕੀ ਕਖਿਣਾ ਚਾਿ ੰ ਦਾ ਿੈ? ? ਖਿਸਥਾਰ ਨਾਲ਼ ਖਬਆਨ ਕਰੋ । 
 

16. ‘ਮੈਨ ੰ  ਿਾਣਨੈ ?’ ਕਿਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰ ਆਪ੍ਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਖਿਚ ਖਲਿ ੋ। 
ਜਾਂ 

      ‘ਆਤ  ਿੋਿੀ’ ਿਾਂ ‘ਬਾਰ ’ ਦੀ ਪ੍ਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ੋ। 
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17. ਖਕਸੇ ਇਕ ਖਸਰਲੇਿ ਅਨ ਸਾਰ ਕਿਾਣੀ ਰਚਨਾ ਕਰੋ- 
 

                                              ਏਕੇ `ਚ ਬਰਕਤ 

ਜਾਂ 
                                                ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਲ਼ 
 

ਿੰਡ-ਸ 

 

18-20  ਹੇਠ ਖਲਿੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨ ੰ  ਹੱਲ ਕਰੋ:    (ਸ਼ਬਦ ਸੀਮਾ- 250 ਸ਼ਬਦ)                                                                 3 x 6 =18 

 
18. ਖਕਸੇ ਇਕ ਖਿਸ਼ੇ ਉੱਪ੍ਰ ਲੇਿ-ਰਚਨਾ ਕਰ-ੋ   

                                                       ਸਰੀ ਗ ਰ  ਨਾਨਕ ਦਿੇ ਿੀ 
ਜਾਂ 

                                                           ਬੇਰ ਜ਼ਗਾਰੀ   

19. ਖਕਸੇ ਇਕ ਸਾਖਿਤ ਰ ਪ੍ ਦਾ ਅਰਥ, ਪ੍ਖਰਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਤੁੱ ਤਾਂ ਦਾ ਿਰਣਨ ਕਰੋ- 

                                                            ਖਨੱਕੀ ਕਿਾਣੀ 
ਜਾਂ 

                                                             ਇਕਾਂਗੀ 
20. ਖਕਸ ੇਇਕ ਦਾ ਸੰਿੇਪ੍ ਇਖਤਿਾਸ ਖਲਿੋ - 

                                                   ਪੰ੍ਿਾਬੀ ਕਖਿਤਾ ਦਾ ਇਖਤਿਾਸ 

ਜਾਂ 
                                                   ਪੰ੍ਿਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦਾ ਇਖਤਿਾਸ   
 
 

=== 


