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ivSw-ਪੰ ਜਾਬੀ (ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ)
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ਜਮਾਤ ਪੰ ਜਵ
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Bwg-a
ਨਟ: ਪਸ਼ਨ ਨੰ. 1 ਤ 46 ਤਕ ਦੇ

ਤਰ ਲਈ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਿਵਕਲਪ ਿਵੱ ਚ ਸਹੀ ਿਵਕਲਪ 'ਤੇ

ਗੋਲ਼ਾ ਲਗਾਓ ।
1.

‘ਸਾਡਾ ਦੇਸ ਮਹਾਨ’ ਕਿਵਤਾ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸ ਦੇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ?
A. ਭਾਰਤ ਦੇਸ
B. ਜਾਤ-ਪਾਤ
C. ਬੋਲੀ
D. ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ

2.

‘ਸਾਡਾ ਦੇਸ ਮਹਾਨ’ ਕਿਵਤਾ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸਾਰਾ ਜੱ ਗ ਿਕਸ ਤ ਉਪਿਜਆ ਹੈ ?
A. ਹਵਾ ਤ
B. ਇੱ ਕ ਨੂਰ ਤ
C. ਅੰ ਗਰੇਜ਼ ਤ
D. ਰਾਿਜਆਂ ਤ

3.

ਬਾਗ਼ ਿਵੱ ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱ ਚੇ ਿਕਹੜੀ ਗੱ ਲ ਭੁੱ ਲ ਗਏ ?
A. ਖਾਣਾ
B. ਸਕੂਲ
C. ਟੀ.ਵੀ. ਵੇਖਣਾ
D. ਲੜਾਈ

4.

ਹੈਰੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕੀ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ?
A. ਡਾਕਟਰ ਸਨ
B. ਮਾਲੀ ਸਨ
C. ਸਿਕਉਰਟੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸਨ
D. ਅਿਧਆਪਕ ਸਨ

5.

ਹੈਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚੜਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱ ਲ ਿਕਹੜੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਸਨ ?
A. ਿਸ਼ਵਾਿਲਕ ਦੀਆਂ
B. ਅਰੁਣਾਚਲ ਦੀਆਂ
C. ਮਾ ਟਆਬੂ ਦੀਆਂ
D. ਉਪਰੋਕਤ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹ

6.

ਮ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ਼ ਲਾਡ ਿਕਵ ਲਡਾ ਦੀ ਹੈ ?
A. ਗੁੱ ਸੇ ਨਾਲ਼
B. ਗੋਦੀ ਚੁੱ ਕ ਕੇ
C. ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ
D. ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ਼

7.

ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਰਾਹ ਕੌ ਣ ਤੱ ਕਦਾ ਹੈ ?
A. ਕੋਈ ਨਹ
B. ਗੁਆਂਢੀ
C. ਮ
D. ਿਪੰ ਡ

8.

ਿਕੱ ਕਲੀ ਿਵੱ ਚ ਿਕੰ ਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜੁੱ ਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਹਨ ?
A. ਦੋ-ਦੋ
B. ਿਤੰ ਨ-ਿਤੰ ਨ
C. ਚਾਰ-ਚਾਰ
D. ਪੰ ਜ-ਪੰ ਜ

9.

ਿਕਕਲੀ ਿਕੱ ਥ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਹਰਮਨ ਿਪਆਰੀ ਖੇਡ ਹੈ ?
A. ਤਾਿਮਲਨਾਡੂ
B. ਮੇਘਾਿਲਆ
C. ਪੱ ਛਮੀ ਬੰ ਗਾਲ
D. ਪੰ ਜਾਬ

10.

ਨਾਨੀ ਜੀ ਨ ਨਵੀਨ ਨੂੰ ਿਕਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ?
A. ਦੋ ਕੀੜੀਆਂ ਦੀ
B. ਸ਼ੇਰ-ਚੂਹੇ ਦੀ
C. ਅਕਬਰ-ਬੀਰਬਲ ਦੀ
D. ਲਾਲਚੀ ਰਾਜੇ ਦੀ

11.

ਨਵੀਨ ਦੀ ਵੱ ਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨ ਦੱ ਸੋ ।
A. ਮਨੀਸ਼ਾ
B. ਅਨੀਸ਼ਾ
C. ਮੀਨਾ
D. ਦੇਵੀ

12.

‘ਕੌ ਮ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ’ ਕਿਵਤਾ ਿਵੱ ਚ ਕੌ ਮ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਿਕਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ?
A. ਨਰਸ ਨੂੰ
B. ਪੁਿਲਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ
C. ਅਿਧਆਪਕ ਨੂੰ
D. ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ

13.

ਨਰਸ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਿਧਆਨ ਿਕਸ ਵ ਗਰ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ ?
A. ਅਿਧਆਪਕ ਵ ਗਰ
B. ਮ ਵ ਗਰ
C. ਜ਼ਾਿਲਮ ਰਾਜੇ ਵ ਗਰ
D. ਉਪਰੋਕਤ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹ

14.

ਿਵੱ ਿਦਆ ਦਾ ਫਲ਼ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ?
A. ਿਮੱ ਠਾ
B. ਕੌ ੜਾ
C. ਖੱ ਟਾ
D. ਸਲੂਣਾ

15.

ਿਵੱ ਿਦਆ ਦੀਆਂ ਜੜ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ?
A. ਿਮੱ ਠੀਆਂ
B. ਕੌ ੜੀਆਂ
C. ਖੱ ਟੀਆਂ
D. ਸਲੂਣੀਆਂ

16.

ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਪਾਪਾ ਅਤੇ ਸਟੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਿਰਸ਼ਤੇ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਸਨ ?
A. ਚਾਚਾ-ਭਤੀਜਾ
B. ਮਾਮਾ-ਭਾਣਜਾ
C. ਸਕੇ ਭਰਾ
D. ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ

17.

ਕ ਨੂੰ ਿਕਸ ਨ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ?
A. ਠੰਢ ਨ
B. ਿਪਆਸ ਨ
C. ਲੋ ਕ ਨ
D. ਿਸ਼ਕਾਰੀ ਨ

18.

ਥੱ ਕ ਕੇ ਕ ਿਕੱ ਥੇ ਜਾ ਬੈਿਠਆ ?
A. ਰੁੱ ਖ ’ਤੇ
B. ਕੰ ਧ ’ਤੇ
C. ਪੋਲ ’ਤੇ
D. ਿਸਰ ’ਤੇ

19.

ਥਰਮਲ ਪਲ ਟ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਮੁੱ ਕ ਿਗਆ ਸੀ ?
A. ਕੋਲਾ
B. ਤੇਲ
C. ਪਾਣੀ
D. ਸੀਿਮੰ ਟ

20.

ਸ਼ਿਹਰੀ ਬੰ ਦੇ ਨ ਅੱ ਗ ਨਾਲ਼ ਕੀ ਭੁੰ ਨਣਾ ਸੀ ?
A. ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੱ ਲੀਆਂ
B. ਛੱ ਲੀਆਂ
C. ਛੋਲੇ
D. ਇਹਨ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹ

21.

ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਕੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ?
A. ਬਾਲਣ ਮੁੱ ਕਣ ਦੀ
B. ਿਰਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ
C. ਸੜਕ ਟੁੱ ਟਣ ਦੀ
D. ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ

22.

ਅੱ ਗੇ ਿਲਖੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਿਕਸ ਨ ਕਹੇ ਹਨ : “ਮੈਨੰ ੂ ਗੋਭੀ ਬਹੁਤ ਚੰ ਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ।”
A. ਦੀਪੂ
B. ਰਮੀ
C. ਹੰ ਸੂ
D. ਸਾਿਰਆਂ ਨ

23.

ਅੱ ਗੇ ਿਲਖੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਿਕਸ ਨ ਕਹੇ ਹਨ : “ਮੈਨੰ ੂ ਨਹ ਚੰ ਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਰੋਜ਼ ਈ, ਸਾਗ ।”
A. ਦੀਪੂ
B. ਰਮੀ
C. ਹੰ ਸੂ
D. ਸਾਿਰਆਂ ਨ

24.

ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਲਈ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ:
A. ਗੁਟਕਣਾ
B. ਦਹਾੜਨਾ
C. ਭਕਣਾ
D. ਚੀਕਣਾ

25.

‘ਪੰ ਛੀਆਂ ਦਾ ਗੀਤ’ ਕਿਵਤਾ ਿਵੱ ਚ ਕਵੀ ਬੇਿਮਸਾਲ ਪੰ ਛੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ?
A. ਦਿਰੰ ਦਗੀ
B. ਬਰਬਾਦੀ
C. ਮਾਰ-ਕਾਟ
D. ਸੰ ਭਾਲ਼

26.

ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਪੌਦਾ ਿਕੰ ਨ ਿਦਨ ਤ ਿਬਮਾਰ ਸੀ ?
A. ਇੱ ਕ-ਦੋ
B. ਦੋ-ਿਤੰ ਨ
C. ਿਤੰ ਨ-ਚਾਰ
D. ਚਾਰ-ਪੰ ਜ

27.

ਸੁਹੇਲ ਨ ਮੂੰ ਗਫਲ਼ੀ ਦੀਆਂ ਿਗਰੀਆਂ ਿਕਸ-ਿਕਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ?
A. ਕਾਟੋ ਤੇ ਗੁਟਾਰ
B. ਕਾਟੋ ਤੇ ਕ
C. ਗੁਟਾਰ ਤੇ ਕ
D. ਕ ਤੇ ਕੋਇਲ

28.

ਿਨੰਮੀ ਨੂੰ ਗੀਟੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਿਕਸ ਨ ਬੁਲਾਇਆ ?
A. ਪੰ ਮੀ ਨ
B. ਮਾਤਾ ਜੀ ਨ
C. ਮੈਡਮ ਨ
D. ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨ

29.

ਿਨੰਮੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਿਲਖਣ ਦੇ ਗੁਰ ਿਕਸ ਨ ਦੱ ਸੇ ?
A. ਪੰ ਮੀ ਨ
B. ਮਾਤਾ ਜੀ ਨ
C. ਮੈਡਮ ਨ
D. ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨ

30.

31.

ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਿਲਖਾਈ ਿਲਖਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱ ਧ ਅੰਕ ਿਮਲ਼ਦੇ ਹਨ ?
A.

ਸੁੰ ਦਰ

B.

ਭੈੜੀ

C.

ਗੰ ਦੀ

D.

ਕੋਝੀ

ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਿਸੱ ਖ ਦੇ ਿਕੰ ਨਵ ਗੁਰੂ ਹਨ ?
A. ਛੇਵ
B. ਸੱ ਤਵ
C. ਅੱ ਠਵ
D.

32.

33.

34.

ਨੌਵ

ਿਦੱ ਲੀ ਿਵੱ ਚ ‘ਸੀਸ ਗੰ ਜ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ’ ਿਕਨ ਦੀ ਯਾਦ ਿਵੱ ਚ ਬਿਣਆ ਹੋਈ ਹੈ ?
A.

ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਜੀ

B.

ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ

C.

ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ

D.

ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ

ਿਸੱ ਖ ਦੇ ਛੇਵ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਕੀ ਨ ਹੈ ਹੈ ?
A.

ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਜੀ

B.

ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਿਬੰ ਦ ਸਾਿਹਬ ਜੀ

C.

ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ

D.

ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ

ਕੁੱ ਕੜ ਿਕੱ ਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ?
A. ਰੁੱ ਖ ਦੇ ਟਾਹਣ ’ਤੇ
B. ਪਾਣੀ ਿਵੱ ਚ
C. ਪਹਾੜ ’ਤੇ
D. ਲੂੰਬੜੀ ’ਤੇ

35.

36.

37.

38.

39.

ਲੂੰਬੜੀ ਦੇ ਦੰ ਦ ਿਕਹੋ-ਿਜਹੇ ਸਨ ?
A.

ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ

B.

ਖੁੰ ਢੇ

C.

ਬਹੁਤ ਿਤੱ ਖੇ

D.

ਟੁੱ ਟੇ ਹੋਏ

ਲੂੰਬੜੀ ਨ ਜਾਨਵਰ ਤ ਖਾਣ ਲਈ ਕੀ ਮੰ ਿਗਆ ?
A.

ਮਾਸ

B.

ਖ਼ਰਗੋਸ਼

C.

ਬਤਕ

D.

ਘਾਹ

ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਦੇ ਿਕਸ ਨਾਲ਼ ਉਸ ਦੇ ਿਪੰ ਡ ਸਹੇੜੀ ਗਏ ?
A.

ਗੰ ਗੂ ਨਾਲ਼

B.

ਵਜ਼ੀਰ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ਼

C.

ਕੋਤਵਾਲ ਨਾਲ਼

D.

ਇਹਨ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹ

ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਿਦਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਿਕੱ ਥੇ ਰੱ ਿਖਆ ਿਗਆ ?
A.

ਮਿਹਲ ਿਵੱ ਚ

B.

ਠੰਢੇ ਬੁਰਜ ਿਵੱ ਚ

C.

ਿਕਲੇ ਿਵੱ ਚ

D.

ਿਦੱ ਲੀ

‘ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ’ ਕਿਵਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਕੱ ਥੇ ਿਲਖੇ ਗਏ ਹਨ ?
A. ਛ ਦਾਰ ਰੁੱ ਖ ’ਤੇ
B. ਬਾਹਰ ਕੰ ਧ ’ਤੇ
C. ਿਖੜਕੀਆਂ ’ਤੇ
D. ਿਕਤੇ ਵੀ ਨਹ

40.

‘ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ’ ਕਿਵਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰ ਗੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਿਮਲ਼ਦਾ ਹੈ ?
A. ਟਾਫ਼ੀਆਂ
B. ਚਾਕਲੇ ਟ
C. ਪੈਨ ਤੇ ਕਾਪੀਆਂ
D. ਵਿਡਆਈ

41.

ਰਵੀ ਿਕਸ ਪ ਤ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਸੀ ?
A. ਬੰ ਗਾਲ
B. ਪੰ ਜਾਬ
C. ਹਿਰਆਣਾ
D. ਿਦੱ ਲੀ

42.

ਰਵੀ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ?
A. ਰੁੱ ਖ ਨੂੰ
B. ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ
C. ਿਤਤਲੀਆਂ ਨੂੰ
D. ਪੰ ਛੀਆਂ ਨੂੰ

43.

ਿਮਲਖਾ ਿਸੰ ਘ ਦਾ ਜਨਮ ਿਕੱ ਥੇ ਹੋਇਆ ?
A. ਪਾਿਕਸਤਾਨੀ ਪੰ ਜਾਬ
B. ਭਾਰਤੀ ਪੰ ਜਾਬ
C. ਿਦੱ ਲੀ
D. ਰਾਜਸਥਾਨ

44.

ਿਮਲਖਾ ਿਸੰ ਘ ਫ਼ੌਜ ਿਵੱ ਚ ਕਦ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ?
A. 1947
B. 1953
C. 1956
D. 1958

45.

ਦਾਦੀ ਦੁੱ ਖ-ਸੁੱ ਖ ਿਕਸ ਨਾਲ਼ ਸ ਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ?
A. ਮ
B. ਸਹੇਲੀ
C. ਿਪਤਾ
D. ਨਾਨੀ

46.

ਦਾਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾ ਦੀ ਹੈ ?
A. ਗੀਤ
B. ਬਾਤ ਤੇ ਪਰੀ-ਕਹਾਣੀ
C. ਲੋ ਰੀ
D. ਭਜਨ

ਨਟ: ਪਸ਼ਨ ਨੰ. 47 ਤ 86 ਤਕ ਦੇ
47.

ਤਰ ਲਈ ਪੁੱ ਛੇ ਗਏ ਅਨੁ ਸਾਰ ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ:

ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿਹੰ ਦੀ ਰੂਪ ਨਾਲ਼ ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ :
A. ਸਾਡਾ

D. मुख

B. ਸਾਰੇ

E. हमारा

C. ਮੂੰ ਹ

F. सभी

48.

49.

ਹੇਠ ਿਲਖੇ (I) ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ (II) ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ਼ ਅਰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ:
I

II

A. ਨਸਲ

D. ਗੁਆਂਢੀ

B. ਰਜੇਵ

E. ਕੁਲ

C. ਹਮਸਾਏ

F. ਿਤਪਤੀ

ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿਹੰ ਦੀ ਰੂਪ ਨਾਲ਼ ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ :
A. ਆਲਣਾ
B. ਜੰ ਗਲ਼

C. ਪੰ ਛੀ

50.

B. ਆਮਦ

E. ਵੱ ਡੇ

C. ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਣਾ

F. ਆਉਣ ਦਾ ਭਾਵ

ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿਹੰ ਦੀ ਰੂਪ ਨਾਲ਼ ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ :
A. ਗੋਦੀ

D. रा ता

B. ਰਾਹ

E. वह

F. गोद

ਹੇਠ ਿਲਖੇ (I) ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ (II) ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ਼ ਅਰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ:
II

A. ਗਰ ਅ

D. ਚੰ ਗਾ ਲੱਗੇ

B. ਰਾਹ-ਤੱ ਕਣਾ

E. ਿਪੰ ਡ

C. ਜਚੇ

F. ਉਡੀਕਣਾ

ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿਹੰ ਦੀ ਰੂਪ ਨਾਲ਼ ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ :
A. ਪੰ ਜਾਬ

54.

II
D. ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣਾ

I

53.

F. घ सला

A. ਿਵਸ਼ਾਲ

C. ਉਹ

52.

E. प ी

ਹੇਠ ਿਲਖੇ (I) ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ (II) ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ਼ ਅਰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ:
I

51.

D. जंगल

D. पगड़ी

B. ਹੱ ਥ

E. पंजाब

C. ਪੱ ਗ

F. हाथ

ਹੇਠ ਿਲਖੇ (I) ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ (II) ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ਼ ਅਰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ:
I

II

A. ਪੰ ਜਾਬ

D. ਇੱ ਕ ਦਰਖ਼ਤ

B. ਕੁੜੀਆਂ

E. ਇੱ ਕ ਰਾਜ

C. ਟਾਹਲੀ

F. ਿਕਕਲੀ

55.

56.

ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿਹੰ ਦੀ ਰੂਪ ਨਾਲ਼ ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ :
A. ਕੀੜੀਆਂ

D. नमक

B. ਲੂਣ

E. पहाड़

C. ਪਹਾੜ

F. चीं टयाँ

ਹੇਠ ਿਲਖੇ (I) ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ (II) ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ਼ ਅਰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ:
I

57.

A. ਵ ਝੇ

D. ਭੇਤ

B. ਰਮਜ਼

E. ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ

C. ਗਿਹਣ ਕਰਨਾ

F. ਖ਼ਾਲੀ

ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿਹੰ ਦੀ ਰੂਪ ਨਾਲ਼ ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ :
A. ਅਰਸ਼

D. दलासा

B. ਤੋਰ

E. आकाश

C. ਢਾਰਸ

58.

D. ਦਇਆ

B. ਤਰਸ

E. ਮਾਲਕ

C. ਵਾਲੀ-ਵਾਰਸ

F. ਕੱ ਪੜੇ

ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਲਖੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਹਨ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ਼ ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ :
D. ਦੂਰ

B. ਪਾਸ

E. ਕੌ ੜਾ

C. ਨੜੇ

F. ਫੇਲ

ਹੇਠ ਿਲਖੇ (I) ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ (II) ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ਼ ਅਰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ:
I

61.

II

A. ਬਸਤਰ

A. ਿਮੱ ਠਾ

60.

F. चाल

ਹੇਠ ਿਲਖੇ (I) ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ (II) ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ਼ ਅਰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ:
I

59.

II

II

A. ਲਗਨ

D. ਇਕਰਾਰ

B. ਵਾਇਦਾ

E. ਤਾਕਤਵਰ

C. ਮਜ਼ਬੂਤ

F. ਸ਼ੌਕ

ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿਹੰ ਦੀ ਰੂਪ ਨਾਲ਼ ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ :
A. ਕ

D. यास

B. ਤੇਹ

E. ढं ग

C. ਜੁਗਤ

F. कौआ

62.

63.

64.

65.

66.

ਹੇਠ ਿਲਖੇ (I) ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ (II) ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ਼ ਅਰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ:
I

II

A. ਿਡੱ ਠਾ

D. ਿਨਸ਼ਾਨਾ

B. ਰੀਝ

E. ਦੇਿਖਆ

C. ਮੰ ਜ਼ਲ

F. ਇੱ ਛਾ

ਹੇਠ ਿਲਖੇ (I) ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ (II) ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ਼ ਅਰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ:
I

II

A. ਨ ਵ

D. ਰਜਨੀ

B. ਪੜਨ ਵ

E. ਵਿਰੰ ਦਰ

C. ਨ ਵ

F. ਉਹ

ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿਹੰ ਦੀ ਰੂਪ ਨਾਲ਼ ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ :
A. ਅੱ ਜ

D. आग

B. ਅੱ ਗ

E. भूखा

C. ਭੁੱ ਖਾ

F. आज

ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿਹੰ ਦੀ ਰੂਪ ਨਾਲ਼ ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ :
A. ਆਚਾਰ

D. सरस

D. ਸੁਆਦ

E. आचार

E. ਸਰ

F.

ਹੇਠ ਿਲਖੇ (I) ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ (II) ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ਼ ਅਰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ:
I

67.

68.

वाद
II

A. ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ

D. ਇੱ ਕ ਪੰ ਛੀ

B. ਕੋਇਲ

E. ਜੰ ਗਲ਼ੀ ਕਬੂਤਰ

C. ਗੋਲੇ

F. ਉਡੀਕ

ਹੇਠ ਿਲਖੇ (I) ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ (II) ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ਼ ਅਰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ:
I

II

A. ਬਤਕ

D. ਉਡਾਰੀ

B. ਮੋਰ

E. ਤਾਰੀ

C. ਕੂੰ ਜ

F. ਪੈਲ

ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿਹੰ ਦੀ ਰੂਪ ਨਾਲ਼ ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ :
A. ਦਰਖ਼ਤ

D. गलहर

B. ਕਾਟੋ

E. सुगं ध

C. ਖੁਸ਼ਬੋ

F. व ृ

69.

ਹੇਠ ਿਲਖੇ (I) ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ (II) ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ਼ ਅਰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ:
I

70.

II

A. ਨ ਵ

D. ਪਾਲ਼ੋ -ਪਾਲ਼

B. ਪੜਨ ਵ

E. ਸੁਹੇਲ

C. ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ

F. ਉਸ

ਹੇਠ ਿਲਖੇ (I) ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ (II) ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ਼ ਅਰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ:
I

71.

II

A. ਿਨਚੱ ਲੀ

D. ਿਚੜ

B. ਿਖਝ

E. ਫ਼ਾਸਲਾ

C. ਿਵੱ ਥ

F. ਅਚੱ ਲ

ਹੇਠ ਿਲਖੇ (I) ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ (II) ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ਼ ਅਰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ:
I

72.

A. ਨ ਵ

D. ਇਹ

B. ਪੜਨ ਵ

E. ਤੇਜ਼-ਤੇਜ਼

C. ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ

F. ਿਨੰਮੀ

ਹੇਠ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿਹੰ ਦੀ ਰੂਪ ਨਾਲ਼ ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ:
A. ਕੁਰਬਾਨੀ

D. अ याचार

C. ਿਤਆਗ

F. ब लदान

B. ਜ਼ੁਲਮ

73.

II

E. याग

ਹੇਠ ਿਲਖੇ (I) ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ (II) ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ਼ ਅਰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ:
I

74.

A. ਨ ਵ

D. ਹੌਲ਼ੇ-ਹੌਲ਼ੇ

B. ਿਕਿਰਆ ਸ਼ਬਦ

E. ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ

C. ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ

F. ਆਏ

ਹੇਠ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿਹੰ ਦੀ ਰੂਪ ਨਾਲ਼ ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ :
A. ਸੁਭਾਅ

D. घास

B. ਟਾਹਣੀ

E.

C. ਘਾਹ

75.

II

वभाव

F. टहनी

ਹੇਠ ਿਲਖੇ (I) ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ (II) ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ਼ ਅਰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ:
I

II

A. ਲੂੰਬੜੀ

D. ਪੰ ਛੀ

B. ਮੋਰ

E. ਨਦੀ

C. ਵਿਹਣ

F. ਜਾਨਵਰ

76.

77.

ਪੰ ਜਾਬੀ ਹੇਠ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿਹੰ ਦੀ ਰੂਪ ਨਾਲ਼ ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ :
A. ਸਾਡੇ

D. दे श

B. ਿਨ ਕੇ

E. हमारे

C. ਦੇਸ

F. छोटे

ਹੇਠ ਿਲਖੇ (I) ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ (II) ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ਼ ਅਰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ:
I

78.

II

A. ਰਸਦ-ਪਾਣੀ

D. ਅਣਿਗਣਤ

B. ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ

E. ਤਾਰੀਖ਼

C. ਿਮਤੀ

F. ਅੰ ਨ-ਪਾਣੀ

ਹੇਠ ਿਲਖੇ (I) ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿਲੰਗ ਬਦਲ ਕੇ (II) ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ਼ ਅਰਥ
ਅਨੁਸਾਰ ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ:

79.

I

II

A. ਦਾਦਾ

D. ਸ਼ੇਰਨੀ

B. ਸ਼ੇਰ

E. ਮਾਮੀ

C. ਮਾਮਾ

F. ਦਾਦੀ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਹੇਠ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿਹੰ ਦੀ ਰੂਪ ਨਾਲ਼ ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ :
A. ਸੰ ਦੇਸ਼

80.

D. दे श

B. ਿਬਰਖ

E. हमारे

C. ਫੁੱ ਲ

F. छोटे

ਹੇਠ ਿਲਖੇ (I) ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ (II) ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ਼ ਅਰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ:
I

81.

II

A. ਜੋਤ

D. ਿਮੱ ਥੀਆਂ ਗੱ ਲ

B. ਕਲਪਨਾਵ

E. ਿਸੱ ਿਖਆ

C. ਉਪਦੇਸ਼

F. ਰੋਸ਼ਨੀ

ਹੇਠ ਿਲਖੇ (I) ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਚਨ ਬਦਲ ਕੇ (II) ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ਼ ਅਰਥ
ਅਨੁਸਾਰ ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ :

82.

I

II

A. ਹਾਕੀ

D. ਕਮਰੇ

B. ਕਮਰਾ

E. ਹਵਾਵ

C. ਹਵਾ

F. ਹਾਕੀਆਂ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਹੇਠ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿਹੰ ਦੀ ਰੂਪ ਨਾਲ਼ ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ :
A. ਫ਼ਰਕ

D.

B. ਪਿਹਲਾ

E. भाग

C. ਿਹੱ ਸਾ

थम

F. अंतर

83.

ਹੇਠ ਿਲਖੇ (I) ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿਲੰਗ ਬਦਲ ਕੇ (II) ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ਼ ਅਰਥ
ਅਨੁਸਾਰ ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ :

84.

I

II

A. ਘੋੜਾ

D. ਪੋਤਰਾ

B. ਪੋਤਰਾ

E. ਨਾਇਕਾ

C. ਨਾਇਕ

F. ਨਾਇਕਾ

ਹੇਠ ਿਲਖੇ (I) ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ (II) ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ਼ ਅਰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ:
I

85.

II

A. ਪਬਲ

D. ਮੁਸੀਬਤ

B. ਨਮੋਸ਼ੀ

E. ਜ਼ੋਰਦਾਰ

C. ਿਬਪਤਾ

F. ਸ਼ਰਿਮੰ ਦਗੀ

ਹੇਠ ਿਲਖੇ (I) ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਚਨ ਬਦਲ ਕੇ (II) ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ਼ ਅਰਥ
ਅਨੁਸਾਰ ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ :
I

86.

II

A. ਕੁਰਸੀ

D. ਪੱ ਖੇ

B. ਪੱ ਖਾ

E. ਥ ਵ

C. ਥ

F. ਕੁਰਸੀਆਂ

ਹੇਠ ਿਲਖੇ (I) ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ (II) ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ਼ ਅਰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ:
I

II

A. ਸ ਝਾ ਕਰਦੀ

D. ਦੁਆਵ

B. ਗੁੱ ਝੀ

E. ਗਿਹਰੀ

C. ਅਸੀਸ

F. ਵੰ ਡਦੀ

ਨਟ: ਪਸ਼ਨ ਨੰ. 87 ਤ 129 ਤਕ ਦੇ

ਤਰ ਲਈ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰਨ ਲਈ ਿਦੱ ਤੇ

ਗਏ ਿਵਕਲਪ ਿਵੱ ਚ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰੋ:
87.

ਕੋਈ ਡੋਗਰਾ, ਕੋਈ ਮਰਹੱ ਟਾ ਭਾਵ ਕੋਈ ............ । (ਚੌਹਾਨ, ਬੋਲੀ)

88.

ਭਾਰਤ ਮ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਸਾਰੇ .............. ਹਮਜੋਲੀ ।

89.

ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ......... ਮਾਣੋ । । (ਦੁੱ ਖ, ਿਨ ਘ)

90.

ਜਾਮਣ ’ਤੇ ਕਈ ਪੰ ਛੀਆਂ ਨ ...........

91.

ਕੁਝ ............ ਨ ਬੱ ਿਚਆਂ ਕੋਲ਼ ਆ ਕੇ ਚ -ਚ ਕੀਤੀ । (ਲੋ ਕ , ਪੰ ਛੀਆਂ)

92.

ਮ .........

93.

ਿਮੱ ਠਾ-ਿਮੱ ਠਾ ......... ਿਪਆ ਦੀ । (ਕੁਝ ਨਹ , ਦੁੱ ਧ)

(ਹਸਮੁਖ, ਹਮਸਾਏ)

ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ । (ਕੱ ਪੜੇ, ਆਲਣੇ)

ਦਾ ਲਾਡ-ਦੁਲਾਰਾ । (ਅੰ ਮੀ, ਿਕਸੇ)

94.

ਿਕੱ ਕਲੀ ਦੇ ਗੀਤ ਿਵੱ ਚ ਭੈਣ ਦਾ .................... ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਪਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ । (ਵੀਰਿਪਆਰ, ਗੁੱ ਸਾ)

95.

ਿਕੱ ਕਲੀ ਪਾ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ............... ਵ ਗ ਘੁੰ ਮਦੀਆਂ ਹਨ । (ਲਾਟੂ, ਚਕਰਚੂੰ ਢੇ)

96.

ਿਮੱ ਠ ਕੀੜੀ ............. ਦੇ ਪਹਾੜ

97.

ਪਿਹਲ ਆਪਣੇ ਅੰ ਦਰ ............ ਨੂੰ ਕੱ ਢੋ । (ਿਪਆਰ, ਔਗੁਣ )

98.

ਿਜ ਿਤਤਲੀ ਦੀ ਹੋਏ ਉਡਾਣ, ਵੰ ਡਦੀ ਿਫਰਦੀ ਿਤ

99.

ਰੋਗੀਆਂ ਤਾਈ ਂ ਿਮਲ਼ ਗਈ .......... । (ਿਝੜਕ , ਢਾਰਸ)

ਤੇ ਰਿਹੰ ਦੀ ਸੀ । (ਿਮਸ਼ਰੀ, ਨਾਮਕ)
..............। (ਮੁਸਕਾਣ, ਸ਼ਿਹਦ)

100. ਿਫਰ ਸਤਨਾਮ ਹਰ ਜਮਾਤ ਿਵੱ ਚ .......... ਆਉਣ ਲੱਗ ਿਪਆ । (ਫਸਟ, ਿਪੱ ਛੇ)
101. ਅੱ ਜ ਤ ਹੀ ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ਼ .............. ਕਰਦਾ ਹ । (ਵਾਇਦਾ, ਲੜਾਈ)
102. ਕ ਸੀ, ਬੱ ਿਚਓ ! ਬੜਾ ਿਸਆਣਾ, ਸੋਿਚਆ ......... ਲੜਾਈਏ । (ਪੰ ਛੀਆਂ ਨੂੰ , ਜੁਗਤ)
103. ਨਜ਼ਰ ਜਦ ਉਸ ਹੇਠ ਮਾਰੀ, ......... ਿਪਆ ਇੱ ਕ ਿਡੱ ਠਾ । (ਘੜਾ, ਦਰਖ਼ਤ)
104. ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੁੱ ਲੇ ਿਵੱ ਚ ........ ਹੈ । (ਪਾਣੀ, ਅੱ ਗ)
105. ਪਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਤ .......... ਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਏ, ਜੀ । (ਪਾਣੀ, ਬਾਲਣ)
106. ………….. ਤ ਕੱ ਚੇ ਹੀ ਸੁਆਦ ਲੱਗਦੇ ਹਨ । (ਟਮਾਟਰ, ਕੱ ਦੂ)
107. ਪੁਦੀਨ ਦੀ ............ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਏ । (ਚਟਣੀ, ਸਬਜ਼ੀ)
108. ਿਕਤੇ .............. ਦਾ ਗੀਤ, ਿਮੱ ਠਾ-ਿਮੱ ਠਾ ਸੰ ਗੀਤ । (ਕੋਇਲ, ਕ )
109. ਿਕਤੇ ...................... ਖੜਾ, ਇੱ ਕ ਲੱਤ ਭਰ। (ਮੋਰ, ਬਗਲਾ ਭਗਤ)
110. ਸੁਹੇਲ ਬੱ ਸ ਿਵੱ ਚ ਬੈਠਾ ਆਲ਼ੇ -ਦੁਆਲ਼ੇ ...................... ਨੂੰ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ । (ਹਰੇ-ਭਰੇ ਖੇਤ ,
ਡਦੇ ਪੰ ਛੀਆਂ)

111. ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸੱ ਚਾ................... ਹ । (ਦੁਸ਼ਮਣ, ਆੜੀ)
112.

....................... ਦੇ ਕਈ ਲਾਭ ਹਨ । ( ਸੁੰ ਦਰ ਿਲਖਾਈ, ਕੋਝੀ ਿਲਖਾਈ)

113. ਹਰ ਅੱ ਖਰ ਦੀ ...................... ਵੱ ਲ ਿਧਆਨ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ । (ਬਣਾਵਟ, ਅਵਾਜ਼)
114.

ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਿਸੱ ਖ ਦੇ .................. ਗੁਰੂ ਹਨ । (ਨੌਵ, ਪੰ ਜਵ)

115.

ਕੁਝ ............... ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਕੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕੋਲ਼ ਆਏ । (ਿਸੱ ਖ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰ ਡਤ)

116. ਲੂੰਬੜੀ ਕੁੱ ਕੜ ਫੜ ਕੇ ............................. ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ । ( ਖਾ, ਿਖਡਾ)
117. ਖ਼ਰਗੋਸ਼ ਦੇ ਗੁੰ ਮ ਹੋਣ ਦਾ .................. ਇਕਦਮ ਖੁੱ ਲ ਿਗਆ । (ਨਜ਼ਾਰਾ, ਭੇਤ)
118. ਲੂੰਬੜੀ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਰੇ ............................... ਿਵੱ ਚ ਫੈਲ ਗਈ । (ਜੰ ਗਲ਼, ਦਫ਼ਤਰ)
119. ਮੁਗ਼ਲ ਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ........................ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ । (ਿਕਲੇ , ਖੇਤ )
120. ਮੁਗ਼ਲ ਫ਼ੌਜ ....................... ਤੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਿਪੱ ਛਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ । (ਹਿਥਆਰ, ਕਸਮ )
121. ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਿਦਆਂ ਨੂੰ ....................... ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ । (ਧਰਮ, ਪਿਹਰਾਵਾ)
122. ਸੋਹਣੇ ਿਚੱ ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ਼, ਨ ਿਸ਼ੰ ਗਾਰੇ ................................ । (ਕਮਰੇ, ਮੇਜ਼)
123. ਚੰ ਗੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਿਦੰ ਦੇ, ਇਹ ........................ ਵਧੀਆ । (ਰੌਣਕ , ਸੰ ਦੇਸ਼)

124. ਰਵੀ ਡਰ ਨਾਲ਼ ..................... ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ । ਚੀਕਣਾ, ਹੱ ਸਣਾ)
125. ਪਾਲਕੀ ਬੁਰੀ ਤਰ ............... ਲੱਗੀ । (ਡੋਲਣ, ਨੱਚਣ)
126. ਤੇਜ਼ ਦੌੜ ਕਾਰਨ ਿਮਲਖਾ ਿਸੰ ਘ ਦਾ ਨ ................... ਪੈ ਿਗਆ । ( ਡਣਾ ਿਸੱ ਖ, ਰਾਕਟ)
127. ਜੇਤੂ ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸਨਮਾਨ ਤ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ................... ਿਮਿਲਆ । (ਉਤਸ਼ਾਹ, ਦੁੱ ਖ)
128. ਦੇਵੇ ....................... ਸੈਰ ਹੱ ਥ ਧਰਦੀ । (ਅਸੀਸ , ਟਾਫ਼ੀਆਂ)
129. ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ..................... ਨ ਿਦੰ ਦੀ । (ਲੜਨ, ਵੜਨ)

ਨਟ: ਪਸ਼ਨ ਨੰ. 130 ਤ 172 ਤਕ ਦੇ

ਤਰ ਲਈ ਸਹੀ/ਗ਼ਲਤ (

/×) ਦਾ

ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ:
130. ‘ਸਾਡਾ ਦੇਸ ਮਹਾਨ’ ਕਿਵਤਾ ਿਵੱ ਚ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਮ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ।
131. ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਜਾਨ ਘੋਲ਼ ਨਹ ਘੁਮਾ ਦੇ ।
132. ਹੈਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦਰਖ਼ਤ ਦਾ ਇੱਕ ਝੁੰ ਡ ਸੀ ।
133. ਦਰਖ਼ਤ ਵੱ ਢ ਹੁੰ ਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱ ਚੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ।
134. ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਦੁਖ ਵੇਲ਼ੇ ਮ ਉਸ ਦੀ ਬ ਹ ਫੜਦੀ ਹੈ ।
135. ਮ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਲਾਡ ਨਹ ਲਡਾ ਦੀ ।
136. ਿਕਕਲੀ ਿਵੱ ਚ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦਾ ਿਪਆਰ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਪਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
137. ਿਕਕਲੀ ਪੱ ਛਮੀ ਬੰ ਗਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਹਰਮਨ ਿਪਆਰੀ ਖੇਡ ਹੈ ।
138. ਨਵੀਨ ਦੀ ਵੱ ਡੀ ਭੈਣ ਅਨੀਸ਼ਾ ਪੰ ਜਵ ਸ਼ੇਣੀ ਿਵੱ ਚ ਪੜਦੀ ਸੀ ।
139. ਸਲੂਣੋ ਕੀੜੀ ਨ ਵੱ ਡੀ ਸਾਰੀ ਿਮਸ਼ਰੀ ਦੀ ਡਲ਼ੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖ ਲਈ ।
140. ਨਰਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੁੱ ਖ ਭੁੱ ਲ ਜ ਦਾ ਹੈ ।
141.

ਵਾਰਡ ਿਵੱ ਚ ਨਰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ਼ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹ ਿਮਲ਼ਦਾ ।

142. ਿਵੱ ਿਦਆ ਦਾ ਫਲ਼ ਕੌ ੜਾ ਅਤੇ ਜੜ ਿਮੱ ਠੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ।
143. ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਿਵੱ ਚ ਜੇਬ-ਖ਼ਰਚੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹ ਸੀ ਿਮਲਦੀ ।
144. ਕ ਨ ਰੱ ਜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ।
145. ਥੱ ਕ ਕੇ ਕ ਇੱਕ ਰੁੱ ਖ ’ਤੇ ਜਾ ਬੈਿਠਆ ।
146. ਸ਼ਿਹਰੀ ਬੰ ਦਾ ਅੱ ਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਿਫਿਰਆ ।
147. ਸ਼ਿਹਰੀ ਬੰ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਿਵੱ ਚ ਫਸ ਿਗਆ ।
148. ਕਬੂਤਰ ਪੈਲ ਪਾ ਦੇ ਹਨ ।
149. ਪੰ ਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਝੁੰ ਡ ਆਖਦੇ ਹਨ ।
150. ਸੁਹੇਲ ਸਕੂਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਚਾਅ ’ਚ ਮੂਹਰੇ-ਮੂਹਰੇ ਭੱ ਜਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ।
151. ਸੁਹੇਲ ਸਕੂਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ।

152. ਪੰ ਜਾਬੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਿਵੱ ਚ ਿਲਿਖਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ।
153. ਿਜਹੜੀ ਿਲਖਾਈ ਸੁਖਾਲ਼ੀ ਪੜੀ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹ ਕੋਝੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ।
154. ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਿਵਆਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨਾਲ਼ ਹੋਇਆ ।
155. ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਨਗਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ।
156. ਲੂੰਬੜੀ ਘਾਹ ਖ ਦੀ ਸੀ ।
157. ਲੂੰਬੜੀ ਨ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਸੱ ਚ ਨਾ ਦੱ ਿਸਆ ।
158. ਖ਼ਰਗੋਸ਼ ਹੱ ਥ ਲੂੰਬੜੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ।
159. ਜੰ ਗਲ਼ ਿਵੱ ਚ ਖ਼ਰਗੋਸ਼ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗੁੰ ਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ।
160. ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣੇ ।
161. ਗੰ ਗੂ ਗੁਰੂ-ਘਰ ਦਾ ਰਸੋਈਆ ਸੀ ।
162. ਵਜ਼ੀਰ ਖ਼ਾਨ ਮੋਿਰੰ ਡੇ ਦਾ ਕੋਤਵਾਲ ਸੀ ।
163. ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਛ ਦਾਰ ਿਬਰਖ ਨ ਰੌਣਕ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨ ।
164. ਚੰ ਗੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਵਿਡਆਈ ਿਮਲ਼ਦੀ ਹੈ ।
165.

ਰਵੀ ਪਾਲਕੀ ਿਵੱ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਿਗਆ ।

166. ਰਵੀ ਪਾਲਕੀ ਿਵੱ ਚ ਸੱ ਚਮੁਚ ਿਡਆ ਸੀ ।
167. ਰਵੀ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ।
168. ਘਰ ਦੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਭਾਜੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਰੱ ਖੀ ਇੱਧਰ- ਧਰ ਆ-ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ।
169. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨ ਿਮਲਖਾ ਿਸੰ ਘ ਨੂੰ ‘ਪਦਮ ਸ਼ੀ’ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਿਦੱ ਤਾ ।
170. ਰੋਮ ਦੀ ਦੌੜ ਤ ਬਾਅਦ ਿਮਲਖਾ ਿਸੰ ਘ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਇਆ ।
171.

ਦਾਦੀ ਮ ਦਾ ਗੀਤ ਕਿਵਤਾ ਅਨੁ ਸਾਰ ਬੱ ਚੇ ਦਾਦੀ ਮ ਕੋਲ ਖਾਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਮੰ ਗਦੇ ਸਨ ।

172.

ਦਾਦੀ ਮ ਦਾ ਗੀਤ ਕਿਵਤਾ ਅਨੁ ਸਾਰ ਦਾਦੀ ਮ ਿਵਹਲੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ ।

Bwg-A
ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਪਸ਼ਨ ਦੇ

ਤਰ ਇੱਕ ਜ ਦੋ ਵਾਕ ਿਵੱ ਚ ਿਦਓ:-

173. ‘ਸਾਡਾ ਦੇਸ ਮਹਾਨ’ ਕਿਵਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸ਼ਿਹਰੀ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਤ ਿਕਹੜੀ ਲਾਲੀ ਟਪਕਦੀ ਹੈ ?
................................................................................................................................
.................................................................................................................................

174. ਹੈਰੀ ਨ ਆਲਿਣਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਿਕਵ ਕੀਤੀ ?
................................................................................................................................
.................................................................................................................................

175. ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਦੁਖ ਵੇਲ਼ੇ ਮ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ?
................................................................................................................................
.................................................................................................................................

176. ਿਕੱ ਕਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਿਵੱ ਚ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਿਕਹੜੀ ਗੱ ਲ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ?
................................................................................................................................
.................................................................................................................................

177. ਨਵੀਨ ਨ ‘ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ’ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸ ਿਵਸ਼ੇ ’ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ?
................................................................................................................................
.................................................................................................................................

178. ਵਾਰਡ ਿਵੱ ਚ ਨਰਸ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ ?
................................................................................................................................
.................................................................................................................................

179. ਿਵੱ ਿਦਆ-ਰੂਪੀ ਬੂਟੇ ਦੇ ਫਲ਼ ਖਾਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
................................................................................................................................
.................................................................................................................................

180. ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਰ ਤੱ ਕ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਕ ਨ ਿਕਹੜੀ ਜੁਗਤ ਵਰਤੀ ?
................................................................................................................................
.................................................................................................................................

181. ਬਾਲਣ ਮੁੱ ਕਣ ਨਾਲ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਿਕਹੜੇ-ਿਕਹੜੇ ਸਾਧਨ ਚੱ ਲਣ ਰੁਕ ਗਏ ਸਨ ?
................................................................................................................................
.................................................................................................................................

182.

‘ਸਾਡੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ’ ਪਾਠ ਿਵੱ ਚ ਆਈਆਂ ਿਕਸੇ ਦਸ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨ ਿਲਖੋ ।

................................................................................................................................
.................................................................................................................................

183.

‘ਪੰ ਛੀਆਂ ਦਾ ਗੀਤ’ ਕਿਵਤਾ ਿਵੱ ਚ ਆਏ ਿਕਸੇ ਦਸ ਪੰ ਛੀਆਂ ਦੇ ਨ ਿਲਖੋ ।

................................................................................................................................
.................................................................................................................................

184. ਸੁਹੇਲ ਨ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਕਵ ਕੀਤੀ ?
................................................................................................................................
.................................................................................................................................

185. ਿਨੰਮੀ ਕਾਹਲ਼ੀ-ਕਾਹਲ਼ੀ ਿਕ ਿਲਖ ਰਹੀ ਸੀ ।
................................................................................................................................
.................................................................................................................................

186.

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰ ਡਤ ਿਕਹੜੀ ਗੱ ਲ ਦੁਖੀ ਸਨ ?

................................................................................................................................
.................................................................................................................................

187. ਖ਼ਰਗੋਸ਼ ਨ ਲੂੰਬੜੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਿਕਵ ਟਾਿਲਆ ?
................................................................................................................................
.................................................................................................................................

188. ਗੁਰੂ ਜੀ ਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਿਕ ਛੱ ਿਡਆ ?
................................................................................................................................
.................................................................................................................................

189. ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਪੜਾਈ ਿਕਹੋ-ਿਜਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ?
................................................................................................................................
.................................................................................................................................

190.

ਖੁੱ ਲੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱ ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਲਕੀ ਿਵੱ ਚ ਬੈਠਾ ਰਵੀ ਿਕਸ ਤ ਡਰ ਿਗਆ ਸੀ ?

................................................................................................................................
.................................................................................................................................

191.

ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨ ਿਮਲਖ ਿਸੰ ਘ ਨੂੰ ਿਕਵ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ?

................................................................................................................................
.................................................................................................................................

192.

‘ਦਾਦੀ ਮ ਦਾ ਗੀਤ’ ਕਿਵਤਾ ਿਵੱ ਚ ਆਏ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਨ ਿਲਖੋ ।

................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Bwg-e
hyTW id`qy gey sMkyqW/rUp ryKwvW ivcly ^wlI sQwn Br ky lyK
rcnw kro:193. sRI gurU nwnk dyv jI
sRI gurU nwnk dyv jI is`K Drm dy moFI sn[ Awp jI dw jnm rwie-Boie dI
……………… iv`c hoieAw sI[ Awp jI dy ipqw dw nW sRI…………… sI[Awp
jI dy mwqw jI dw nW sRImqI ………… sI[Awp jI dy v`fy BYx jI byby ………

sn[Awp jI nUM ……… swl dI aumr iv`c pWDy koL ………… ByijAw igAw[ Awp
jI ny pWDy nUM AwpxIAW g`lW nwL ……… kr id`qw sI[ iPr Awp jI dy ipqw jI ny
Awp jI nUM ………… rupey dy ky s`cw-sOdw krn leI ByijAw[Awp jI dw ivAwh
bIbI …………… jI nwL hoieAw[ Awp jI dy do pu`qr bwbw sRI cMd jI Aqy bwbw
lKmI dws jI sn[ Awp jI ny ………… ivKy nvwb dy ………… iv`c kuJ smW
……… kIqI sI[Awp jI ny nOkrI C`f ky ……… idSwvW dI Xwqrw kIqI[mnu`Kqw
nUM swdw jIvn ijaUx, ikrq krn, iesqrIAW dw snmwn krn, prwieAw h`k nw
mwrn, loVvMdW dI mdd krn, nwm-jpx Aqy vMf-Ckx dw aupdyS id`qw[Awp jI
……… swl dI aumr iv`c 1539 eI. iv`c joqI-joq smwey[

194. ਮੇਰਾ ਮਨ-ਪਸੰ ਦ ਅਿਧਆਪਕ
ਮ ....................... ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਪੜਦਾ ਹ ।

ਝ ਮ ਸਭ ਅਿਧਆਪਕ ਦਾ ਆਦਰ-ਸਿਤਕਾਰ

ਕਰਦਾ ਹ ਪਰ ............................ ਮੇਰੇ ਮਨ-ਪਸੰ ਦ ਅਿਧਆਪਕ ਹਨ । ਉਹ ਿਗਆਨੀ,
ਐ ਮ.ਏ. ਪੰ ਜਾਬੀ ਤ ਇਲਾਵਾ ਬੀ. ਐ ਡ. ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ............... ਪੜਾ ਦੇ ਹਨ । ਇਹਨ
ਦਾ ਪੜਾਇਆ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਮਿਤਹਾਨ ਿਵਚ ਹੀ ਨਹ , ਜੀਵਨ ਦੇ ............... ਿਵਚ
ਵੀ ਮਾਰ ਨਹ ਖ ਦਾ । ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ......... ਆਦਰ

ਵਾਲੇ : ਇਹ ਿਸੱ ਧੇ-ਸਾਦੇ, ਸੋਹਣੇ-ਸੁਨੱਖੇ ਤੇ

................ ਿਵਚਾਰ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ । ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਤ ਇਹ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੇ ਿਸਰਕੱ ਢ ................
ਮੰ ਨ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਪੜਨਾ-ਪੜਾਉਣਾ ਈਹਨ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਉਦੇ ਹੈ । ਇਹ ਭਾਵ ਉਚੇਰੀ ਿਵੱ ਿਦਆ ਪਾਪਤ
ਕਰ ਕੇ ............. 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਗੰ ਥ ਿਵਚ ਡੁੱ ਬੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਘਰ
ਿਵਚ ਇਹਨ ਦੀ .............. ਲਾਇਬੇਰੀ ਵੇਖਣ-ਯੋਗ ਹੈ। ਪੜਾ ਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਨਾ ਿਸਰਫ਼
............... ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਸਗ ............... ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸ ਿਵਚ ਲੀਨ ਕਰ ਲਦੇ ਹਨ । ਅਸ
ਇਹਨ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਿਜੰ ਨੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਉਡੀਕਦੇ ਹ

ਾਇਦ ਹੀ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ

ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਵ ਗ ............. ਹਨ, ਅਸ ਇਹਨ ਦਾ .............. ਵ ਗ ਆਦਰ-ਮਾਣ
ਕਰਦੇ ਹ । ਜਮਾਤ ਿਵਚ ਜਦ ਵੀ ਿਕਸੇ ਿਵ ੇ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ ਦਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਇੱ ਕ ਨੂੰ
................. ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੰ ਦੇ ਤੇ ................. ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ
ਸਮੱ ਿਸਆਵ ਨੂੰ ਨਿਜੱ ਠਣ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਰਾਇ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਪੜਾਉਣ ਤੇ ਕਪ ਿਵਚ
ਜਾਣ ਤ ਛੁੱ ਟ ਖੇਡ , ........................ ਤੇ ਇਮਿਤਹਾਨ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਆਿਦ ਕੰ ਮ ਿਵਚ ਵਧਚੜ ਕੇ ਿਦਲਚਸਪੀ ਲਦੇ ਹਨ । ....................... ਸਮ ਦੇ ਪਾਬੰ ਦ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ । ਇਹਨ ਕਦੀ ਵੀ
............... ਿਮੰ ਟ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ................... ਿਮੰ ਟ ਨਹ ਪੜਾਇਆ। ਇਹ ਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਬੋਰਡ
ਦੇ ਿਨਸਿਚਤ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ .................. ਸਗ ਸੰ ਸਾਰ ਦੀਆਂ ਪਚੱ ਿਲਤ ਸਮੱ ਿਸਆਵ 'ਤੇ ਵੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵਹਲੇ ਸਮ
........................ ਕੇ ਖ਼ੁ ੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ................... ਨੂੰ ਤਮ ਦਾਨ ਸਮਝ ਕੇ
ਵੱ ਧ ਤ ਵੱ ਧ ਆਪਣਾ ਿਹੱ ਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿ

ਕਰਦੇ ਹਨ।

........................ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹੋਰਨ ਲਈ ਚਾਨਣ-ਮੁਨਾਰੇ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹਨ
ਦੀਆਂ ਿਸਫ਼ਤ ਸੁਣ ਕੇ ਕਈ ਮਾਪੇ ............... ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਆ ਜ ਦੇ ਹਨ । ਇਹਨ ਦੀਆਂ
ਕੁਝ ਿਸਿਖਆਵ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹ ਭੁੱ ਲ ਸਕਦੀਆਂ-ਖੂਬ ਪੜੋ, ਮਾਿਪਆਂ ਦਾ ਆ ੀਰਵਾਦ ਲਓ,
ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਗੁਣਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਗੁਣ ਵੰ ਡੋ। ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਇਹਨ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਕਰੇ ।

195. idvwLI
Bwrq nUM myilAW Aqy ……… dw dys ikhw jWdw hY[idvwLI Bwrq dw mu`K iqEhwr
hY[ieh ihMdUAW Aqy …………… dw sWJw iqEhwr hY[ieh iqEhwr swry dys iv`c
DUm Dwm nwL mnwieAw jWdw hY[idvwLI dw iqEhwr ………… qoN 20 idn bwAd
AwauNdw hY[dysI mhIny Anuswr ieh k`qk dI ……… nUM mnweI jWdI hY[ies idn
ihMdU Drm Anuswr sRI ………… jI …………… swl dw bxvws pUrw kr ky
………… phuMcy sn[ies ^uSI dy mOky ………… vwsIAW ny swry Sihr iv`c
dIpmwLw kIqI sI[iesy idn is`K Drm Anuswr CyvyN gurU sRI ………… jI
gvwlIAr dy ………… iv`coN jhWgIr dI nzrbMdI iv`coN ……… rwijAW smyq irhw
ho ky …………………… phuMcy sn[auhnW dy Awaux dI ^uSI iv`c dIpmwLw kIqI
geI sI[lok idvwLI vwLy idn Awpxy GrW dI sjwvt krdy hn[rwq nUM GrW iv`c
…………… kIqI jWdI hY[b`cy Aqy v`fy nvyN k`pVy pw ky, miTAweIAW Kw ky, ptwky
clw ky ^uSI mnwauNdy hn[ies idn cwry pwsy roSnI dI sjwvt huMdI hY[smyN Anuswr
swnUM idvwLI mnwaux dy FMg bdlxy cwhIdy hn[ ptwky clwaux nwL ……… Aqy
………… pRdUSx huMdw hY[ies leI swnUM sB nUM hrI idvwLI mnwaux dw ………
lYxw cwhIdw hY [

196. ਦੁਸਿਹਰਾ
ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਤਉਹਾਰ ਮਨਾਏ ਜ ਦੇ ਹਨ ਿਜਵ
.................................... ਦੁਸਿਹਰਾ ਤੇ ਿਕਸਮਸ ਆਿਦ । ਇਹਨ ਿਵੱ ਚ ਦੁਸਿਹਰਾ ਇੱ ਕ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ................... ਿਤਉਹਾਰ ਹੈ । ਇਹ ਬਦੀ

ਤੇ ............. ਦੀ ਿਜੱ ਤ ਦਾ

....................... ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ................... ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ
................................ ਦੇ ਮਹੀਨ ਿਵੱ ਚ ਮਨਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਦੁਸਿਹਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਸ
.............. ਵਾਲ਼ਾ ਭਾਵ ਲੰ ਕ ਦੇ ਰਾਜੇ ਰਾਵਣ ਿਵੱ ਚ ਦਸ ਿਸਰ ਿਜੰ ਨੀ ਸੂਝ ਅਤੇ ਕਤੀ ਸੀ ਅਤੇ
.................... ਨ ਰਾਵਣ ਦਾ ਅੰ ਤ ਕਰਕੇ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕੈਦ ਤ .................. ਸੀ ।
ਸੀ ਰਾਮ ਚੰ ਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦ ............ ਸਾਲ ਦਾ ਬਣਵਾਸ ਕੱ ਟਣਾ ਿਪਆ ਤ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੰਕਾ ਦੇ
ਰਾਜੇ .............. ਨ ................ ਦਾ ਹਰਨ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ । ਿਫਰ ਵਾਨਰ ਸੈਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ਼
ਸੀ ਰਾਮ ਅਤੇ .............. ਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੰਕਾ ’ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਕੇ
................. ਨੂੰ ਪਾਰ ਬੁਲਾ ਿਦੱ ਤਾ ਤੇ .................. ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ । ਦੁਸਿਹਰੇ ਤ ........
ਿਦਨ ਪਿਹਲ ਵੱ ਡੇ ਵੱ ਡੇ ਸ਼ਿਹਰ ਕਸਿਬਆਂ ਿਵੱ ਚ ................ ਖੇਡੀ ਜ ਦੀ ਹੈ । ਪਭੂ ਰਾਮ ਦੇ
ਜੀਵਨ ਨਾਲ਼ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ................ ਜ ਦੇ ਹਨ । ਲੋ ਕ ਅੱ ਧੀ-ਅੱ ਧੀ ਰਾਤ ਤੱ ਕ .............. ਵੇਖ ਕੇ
ਝਾਕੀਆਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਉਠਾ ਦੇ ਹਨ । ਦੁਸਿਹਰੇ ਵਾਲ਼ੇ ਿਦਨ ਸਵੇਰ ਤ ਹੀ ................ ਦੀਆਂ

ਿਤਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਗਿਹਮੀ ੁਰੂ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ । ਖੁੱ ਲੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱ ਚ
............................... ਦੇ ਵੱ ਡੇ-ਵੱ ਡੇ ਪੁਤਲੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜ ਦੇ ਹਨ । ਾਮ .............. ਵਜੇ ਤ
ਮੇਲਾ ਭਰਨਾ ੁਰੂ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ । ਮੇਲੇ ਵਾਲ਼ੀ ਥ ’ਤੇ ਕਈ ਪਕਾਰ ਦੇ ............ ਲੱਗੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ।
ਅਨਕ ਸਟਾਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ । ਬੱ ਚੇ ਤਰ -ਤਰ ਦੇ .................. ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਖ਼ੁ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ । ਕਈ
ਰੰ ਗ ਤਮਾ ੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਿਮਲ਼ਦੇ ਹਨ । ਜਦ ਕਾਫ਼ੀ ................ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ ਤ ਸੀ ਰਾਮ ਚੰ ਦਰ ਜੀ
ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ..................... ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਨਰ ਸੈਨਾ ਨਾਲ਼ ਪੰ ਡਾਲ ਿਵੱ ਚ ਪਹੁੰ ਚਦੇ ਹਨ । ਉਹ
ਪੂਰੇ ਪੰ ਡਾਲ ਦਾ ਚੱ ਕਰ ਲਾ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋ ਕ ਰਧਾ ਵਜ ........................ ਹਨ । ਿਫਰ ਸੂਰਜ
ਢਲਣ ਤ ਪਿਹਲ ................ ਨੂੰ ਅੱ ਗ ਲਗਾ ਿਦੱ ਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ । ਪਟਾਿਕਆਂ ਦੇ ਚੱ ਲਣ ਦੀ ਤੇਜ਼
............... ਆ ਦੀ ਹੈ । ਬੱ ਚੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਤੇ ਖ਼ੁ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਲੋ ਕ
...................................... ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੱ ਲ ਪਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਪਕਾਰ ਇਹ ਿਤਉਹਾਰ
ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ - ੋਰ ਨਾਲ਼ ...................... ਜ ਦਾ ਹੈ ।

hyTW id`qy gey sMkyqW/rUp ryKwvW ivcly ^wlI sQwn Br ky p`qr rcnw
kro:197. Awpxy skUl dy mu`K AiDAwpk/AiDAwpkw nUM ibmwrI dI Cu`tI lYx leI ArzI
ilKo[
syvw ivKy
mu`K…………………jI,
srkwrI pRwiemrI skUl……………,
izlHw …………………………[
ivSw:-ibmwrI dI Cu`tI lYx leI sbMDI[
sRImwn/sRImqI jI,
bynqI hY ik mYN Awp jI dy skUl iv`c …………….. jmwq dw/dI
ividAwrQI/ividAwrQx hW[Swm smyN myry ……… jI ny mYnUM fwktr qoN dvweI lY id`qI
sI pr mYnUM QoVHw bu^wr hY[ies leI mYN A`j skUl hwzr nhIN ho …………[ ikrpw kr
ky mYnUM A`j imqI ……………dI Cu`tI id`qI jwvy[ mYN Awp jI dw/dI bhuq DMnvwdI
hovWgw/hovWgI [
Awp jI ……… AwigAwkwr,
imqI:………………

nW:………………,
jmwq: ………[

198. Awpxy skUl dy mu`K AiDAwpk/AiDAwpkw nUM zrUrI kMm CùtI lYx leI ArzI
ilKo[
syvw ivKy
mu`K…………………jI,
srkwrI pRwiemrI skUl……………,
izlHw …………………………[
ivSw:- zrUrI kMm kwrn Cu`tI lYx leI sbMDI[
sRImwn/sRImqI jI,
bynqI hY ik mYN Awp jI dy skUl iv`c …………….. jmwq dw/dI
ividAwrQI/ividAwrQx hW[ mYnUM Gr bhuq zrUrI kMm hY, ies leI mYN skUl iv`c hwzr
nhIN ho skdw/skdI[ ikrpw krky mYnUM ie`k idn imqI ………… dI Cu`tI id`qI jwvy [
mYN Awp jI dw/dI bhuq DMnvwdI hovWgw/hovWgI [
Awp jI ……… AwigAwkwr,
imqI:………………

nW:…………………,
jmwq: ………[

199. ਿਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱ ਤਰ ਿਲਖੋ ।
prIiKAw Bvn,
………….[
imqI: ………….
siqkwrXog………………,
…………………[
AsIN ie`Qy iblkul TIk hW qy aumId krdy hW ik qusIN vI
……………… hovoNgy [ Awp nUM pqw hI hY ik mYN hux ………… jmwq iv`c ho
……………. hW[ myry ……………… ny vI hux Awauxw ………… id`qw hY[myrI
……….. dy muh`ly dy bwkI ………… ny vI hux nvW …………… l`Bx dI QW
sweIkl ’qy jwxw SurU kr id`qw hY [qusIN vI mYnUM ……………… lY idau qW ik mYN vI
…………. ’qy skUl jw skW, ies nwL myrw ………… vI bcygw jo ik …………’qy
jwx iv`c …………… ho jWdw sI [
Awp jI ……………,
...........................।

200. ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਧੰ ਨਵਾਦ–ਪੱ ਤਰ
prIiKAw Bvn,
………….[
imqI: ………….
siqkwrXog………………,
…………………[
ijvyN ik Awp jI nUM pqw hI hY ik ………… nUM myrw ……….. sI, ausy idn
mYnMU Awp jI v`loN ………… GVI imLI[ mYnUM ies ………. dI bhuq zrUrq sI, hux
mYN Awpxw swrw kMm smyN isr kr ………… [ pVHweI nUM …………. Anuswr krn
iv`c ieh GVI bhuq ……. krygI [ ies ………… leI Awp jI dw bhuq-bhuq
DMnvwd[
cwcI jI nUM vI myry v`loN ………. Aqy ……… nUM ipAwr [
Awp jI ……………,
...........................।

