
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਿਸੱਿਖਆ ਬੋਰਡ 

ਪਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ , ਮਾਰਚ 2023 

ਜਮਾਤ: ਪੰਜਵ                 ਿਵਸ਼ਾ-ਪੰਜਾਬੀ (ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ) 

ਸਮ –ਿਤੰਨ ਘੰਟੇ  

ਕੁੱ ਲ ਅੰਕ: 100               ਿਲਖਤੀ ਪਰੀਿਖਆ: 80 ਅੰਕ 

                                                                                      ਸੀ. ਸੀ. ਈ. 20 ਅੰਕ 

ਨਟ: ਸੰੁਦਰ ਿਲਖਾਈ ਲਈ 10 ਅੰਕ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਹਨ ।  

ਪਸ਼ਨ ਨੰ . 1  
ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਿਵੱਚ  5 ਪਸ਼ਨ ਦ ੇਕੇ ਿਕਸੇ 4 ਦੇ ਤਰ ਦੇਣ ਲਈ 

ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਸ਼ਨ ਦੇ 8 ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ । 
4X2  8 

ਪਸ਼ਨ ਨੰ . 2  
ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ 12 ਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ 10 ਪਸ਼ਨ  ਦੇ ਤਰ ਿਦੱਤੇ  ਗਏ 

ਿਵਕਲਪ  ਿਵਚ ਚੁਣ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਪਸ਼ਨ ਦੇ 10 ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ । 
10X1  10 

ਪਸ਼ਨ ਨੰ . 3  
ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ 9 ਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਿਕਸੇ 7 ਪਸ਼ਨ  ਦੇ ਤਰ ਇੱਕ ਜ  ਦੋ ਵਾਕ  ਿਵੱਚ ਦਣੇ 

ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਪਸ਼ਨ ਦੇ 14 ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ । 
7X2  14 

ਪਸ਼ਨ ਨੰ . 4  
ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਪਾਠ  ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਅਿਭਆਸ  ਿਵੱਚ, ਪੰਜ  ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਚਾਰ 

ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ  ਦੇ ਿਹੰਦੀ  ਰੂਪ ਿਲਖਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਸ਼ਨ ਦੇ 4 ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ । 
4X1  4  

ਪਸ਼ਨ ਨੰ . 5  
ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਪਾਠ  ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਅਿਭਆਸ  ਿਵੱਚ, ਪੰਜ  ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਚਾਰ 

ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ  ਦੇ ਿਹੰਦੀ  ਰੂਪ ਿਲਖਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਸ਼ਨ ਦੇ 4 ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ । 
4X1  4 

ਪਸ਼ਨ ਨੰ . 6  
ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਪਾਠ  ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਅਿਭਆਸ  ਿਵੱਚ, ਪੰਜ  ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਚਾਰ 

ਸ਼ਬਦ  ਨੰੂ ਵਾਕ  ਿਵੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਸ਼ਨ ਦੇ 4 ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ । 
4X1  4 

ਪਸ਼ਨ ਨੰ . 7  

ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਪਾਠ  ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਅਿਭਆਸ  ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਬਦ  ਿਵੱਚ ਚੁਣ 

ਕੇ ਵਾਕ  ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਚਾਰ ਖਾਲੀ-ਸਥਾਨ ਭਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਸ਼ਨ ਦੇ 4 ਅੰਕ 

ਹੋਣਗੇ । 

4X1  4 

ਪਸ਼ਨ ਨੰ . 8  
ਪੰਜ  ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ  ਦੇ ਿਲੰਗ ਬਦਲਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਸ਼ਨ ਦੇ 4 

ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ । 
4X1  4 

ਪਸ਼ਨ ਨੰ . 9  
ਪੰਜ  ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ  ਦੇ ਵਚਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਸ਼ਨ ਦੇ 4 

ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ । 
4X1  4 

ਪਸ਼ਨ ਨੰ . 10  
ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਿਤੰਨ ਜ  ਚਾਰ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਇਕ ਿਵਸ਼ੇ ’ਤੇ ਲੇਖ ਿਲਖਣ ਲਈ ਿਕਹਾ 

ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਪਸ਼ਨ ਦੇ 7 ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ । 
1X7 7 

ਪਸ਼ਨ ਨੰ . 11  
ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਦੋ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇ ’ਤੇ ਿਬਨ-ਪੱਤਰ ਿਲਖਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਪਸ਼ਨ ਦੇ 7 ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ । 
1X7  7 

ਸੰੁਦਰ ਿਲਖਾਈ 10 ਅੰਕ 

ਕੱੁਲ ਅੰਕ 80 ਅੰਕ 

  


