
     ਨਮੂਨ�  ਦਾ ਪ	ਸ਼ਨ -ਪੱਤਰ 

         �	ੇਣੀ ਬਾਰ�ਵ� 

       ਪੰਜਾਬੀ ਚੋਣਵ� 

                                        ਿਵੱਿਦਅਕ ਸੈੱ�ਨ : 2022 -23 

ਸਮ" : 3 ਘੰਟੇ        ਿਲਖਤੀ : 80 ਅੰਕ 

ਆਂਤਿਰਕ ਮੁਲ"ਕਣ : 20 ਅੰਕ 

ਕੱੁਲ : 100 ਅੰਕ 
 
 

1. 5 ਅੰਕ ਸੁੰ ਦਰ ਿਲਖਾਈ ਲਈ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।  

2. ਵਸਤਿੂਨ�ਠ ਪ��ਨ : 

ਸਾਰੇ ਪ��ਨ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹਨ । ਹਰਕੇ ਪ��ਨ 2 ਅੰਕ� ਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਗ (ੳ) ਇੱਕ ਜ� ਦੋ �ਬਦ� ਿਵੱਚ +ਤਰ ਿਦਓ : 

(i) 'ਕੈ ਬਾਗ਼ੈ ਦੀ ਮਲੂ/ ਰਚਨਾ ਿਕਸ ਸੂਫ਼ੀ ਕਵੀ ਦੀ ਹੈ ?      2 

(ii) ਿਮਰਜ਼ੇ ਨੰੂ ਜੰਡ ਹੇਠ ਸੌਣ ਤ4 ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ?       2 

(iii) ‘ਧੂੜ ਭਰੇ ਰਾਹ’ ਪਾਠ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਨ� ਕੀ ਹੈ ?       2 

(iv) ਰੰਗ-ਮੰਚ +ਤੇ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਪ�ਬੰਧ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ?      2 

(v) ਿਕਸੇ ਦੋ ਅਲੰਕਾਰ� ਦਾ ਨ� ਿਲਖ।ੋ        2 

            
           5x2=10 

ਭਾਗ (ਅ) ਬਹੁਚੋਣਵ8 ਪ��ਨ : 

(i) ਇਕਨਾ ਦੇ ਧਨ ਪੱਲੇ, �ਾਹ ਸਦਾਇੰਦ ੇਸਲੋਕ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਕਰ ਹ ੈ

    (ੳ) ਮਾਲਕ-ਨੌਕਰ (ਅ) ਅਮੀਰੀ-ਗ਼ਰੀਬੀ 

    (ੲ) ਦੁੱ ਖ-ਸੁੱ ਖ  (ਸ) ਖ਼ੁ�ੀ-ਗ਼ਮੀ        2 

 

(ii) ਪੰਜਾਬੀ ਿਕੱਸਾ-ਕਾਿਵ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਡ ਹੇਠ ਸ: ਰਹੇ ਿਕਸ ਪ�ੀਤ -ਨਾਇਕ ਨੰੂ ਮਾਿਰਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ? 

    (ੳ) ਰ�ਝਾ  (ਅ) ਿਮਰਜ਼ਾ 

    (ੲ) ਪੁੰ ਨੂ  (ਸ) ਮਜਨੰੂ        2 

 

(iii) ਦਾਰਾ ਿਸੰਘ ਨ>  ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਿਕਸ ਤ4 ਿਸੱਖੀ ?  

    (ੳ) ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਕੋਹਲੀ ਤ4 (ਅ) ਓਮ ਪੁਰੀ ਤ4 

    (ੲ) ਮਾਸਟਰ ਹਸਨ ਤ4  (ਸ) ਹਰਬੰਸ ਤ4       2 

 



(iv) ਕੋਰੜਾ ਿਕਹੜਾ ਛੰਦ ਹੈ ? 

     (ੳ) ਮਾਤਿਰਕ  (ਅ) ਵਰਿਨਕ 

  (ੲ) ਗਿਣਕ            (ਸ) ਕੋਈ ਨਹ/                                                          2
       

(v) ਿਕਸ ਰਸ ਨੰੂ ਰਸ� ਦਾ ਰਾਜਾ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ? 

(ੳ) ਅਦਭੁੱ ਤ ਰਸ (ਅ)  ਿਸ਼ੰਗਾਰ ਰਸ 

(ੲ) ਅੱਤਕਥਨੀ ਰਸ (ਸ) ਹਾਸ ਰਸ        2 

                                                              5x2=10 

ਭਾਗ (ੲ) ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਕਥਨ� ਿਵੱਚ4 ਸਹੀ ਗ਼ਲਤ ਕਥਨ ਦੱਸੋ : 

(i) 'ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ' ਨਜ਼ਾਬਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ।        2 

 (ii) ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗਰੁੂ ਗੋਰਖ ਨਾਥ ਸੀ ।       2 

(iii) ‘ਐਬਟਾਬਾਦ’ ਪ�ੋਫੈਸਰ ਪਰੂਨ ਿਸੰਘ ਦੀ ਸਵਜੈੀਵਨੀ ਦਾ ਅੰ� ਹੈ ।      2 

(iv) ਨਾਟਕ ਦਾ ਅਿਹਮ ਤੱਤ ਰੰਗ-ਮੰਚ ਹ।ੈ        2 

(v) ��ਤ ਰਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ �ੋਕ ਹ।ੈ        2 

                                                                                                                       5x2=10 
                                                      

ਭਾਗ (ਸ) ਖ਼ਾਲੀ ਥ�ਵ� ਭਰੋ : 

(1) ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ……………… ਮਾਤਾ ਧਰਿਤ ਮਹਤ।ੁ   (ਿਪਤਾ/ਭਗਤ/ਭਰਾਤਾ)                                                                      2 

(ii) �ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜੰਗਨਾਮਾ………… ਛੰਦ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ । (ਬHਤ/ਚੌਪਈ/ਕੋਰੜਾ)  2 

(iii) ਨਵ� ਸਾਈਕਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਵਣਜਾਰਾ ਬੇਦੀ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ…………ਵੇਚਣਾ ਿਪਆ। 

                                                               (ਸੋਨ>  ਦਾ ਹਾਰ/ਚ�ਦੀ ਦਾ ਹਾਰ/ਸੋਨ>  ਦੀ ਚੂੜੀ) 2 

(iv) ਪਾਤਰ ਇਕ�ਗੀਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ� ਦੀ………………ਨਹ/ ਹੁੰ ਦ।ੇ  (ਪੁਤਲੀ/ਕਠਪੁਤਲੀ/ਪਤੰਗ)  
                                                                                                                        2 

(v) ਚੌਪਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹ…ੈ………………ਚਰਨ� ਵਾਲਾ ਛੰਦ। (ਿਤੰਨ/ਚਾਰ/ਪੰਜ)  2 

 
                                                                                                                       5x2=10 
 

3. ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਕਾਿਵ-ਟੋਿਟਆਂ ਿਵੱਚ4 ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਪ�ਸੰਗ ਸਿਹਤ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ :  

(ੳ)  ਫਰੀਦਾ ਮH ਜਾਿਨਆ ਦੁਖ ੁਮੁਝ ਕੂ ਦੁਖੁ ਸਬਾਇਐ ਜਿਗ ॥ 

       ਊਚ ੇਚਿੜ ਕੈ ਦੇਿਖਆ ਤਾ ਘਿਰ=ਘਿਰ ਏਹਾ ਅਿਗ ॥      2+3=5 

(ਅ)  ਸਿਤਗੁਰ ਨM  ਸਭ ਕੋ ਲੋਚਦਾ ਜੇਤਾ ਜਗਤੁ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ 

      ਿਬਨੁ ਭਾਗਾ ਦਰਸਨੁ ਨਾ ਥੀਐ ਭਾਗਹੀਣ ਬਿਹ ਰੋਇ ॥ 

    ਜੋ ਹਿਰ ਪ�ਭ ਭਾਣਾ ਸੋ ਥੀਆ ਧਿੁਰ ਿਲਿਖਆ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਇ ॥       2+3=5 

4. ਹੇਠ ਿਲਖੀਆ ਂਕਿਵਤਾਵ� ਿਵੱਚ4 ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਕ8ਦਰੀ ਭਾਵ ਿਲਖ:ੋ             4 



(ੳ) ਇੱਥੇ ਰਿਹਣਾ ਨਾਹ/  (�ਾਹ ਹਸੁੈਨ) 

(ਅ) ਸਤੀਆ ਏਿਹ ਨਾ ਆਖੀਅਿਨ   (ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ) 

5. (ੳ) ਹਾ�ਮ ਜ� ਵਾਿਰਸ �ਾਹ ਦੇ ਿਕੱਸੇ ਦਾ ਿਵ�ਲੇ�ਣ ਕਰਿਦਆਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਿਵਕ ਗੁਣ� ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰੋ ।  7 

                                                   ਜ� 

(ਅ) ਪੰਜਾਬੀ (ਬੀਰ-ਕਾਿਵ-ਧਾਰ� ਦੀਆਂ ਪ�ਾਪਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਖਪੇ ਿਵੱਚ ਿਲਖ।ੋ 

6. 'ਆਪ-ਬੀਤੀਆ'ਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ4 ਪੁੱ ਛੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਦੋ ਪ��ਨ� ਦੇ ਸੰਖਪੇ +ਤਰ ਿਲਖੋ :      4+4=8 

(ੳ) ਿਸੰਬਾ ਲੇਖਕ ਨੰੂ �ਾਮ ਦੀ ਸਰੈ 'ਤੇ ਿਲਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਣ ਸਮ8 ਿਕਹ-ੋਿਜਹੀਆਂ ਹਰਕਤ� ਕਰਦਾ ਸੀ ? 

(ਅ) ਤੇਜਾ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਪੜNਾਈ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਤਰN� ਦੀਆਂ ਔਕੜ� ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਨ>  ਇਹਨ� ਨੰੂ ਿਕਵ8 ਹੱਲ 

      ਕੀਤਾ ? 

7. 'ਸਾਿਹਤ-ਬੋਧ' ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ4 ਪੁੱ ਛੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਸਾਿਹਤ-ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਨM ਟ ਿਲਖੋ :  2+4+1=7 

(ੳ) ਕਿਵਤਾ 

(ਅ) ਜੀਵਨੀ 

(ੲ) ਇਕ�ਗੀ 

8. ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਭਾਗ� ਿਵੱਚ4 ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਭਾਗ +ਤੇ ਉਦਾਹਰਨ� ਸਿਹਤ ਨM ਟ ਿਲਖੋ : 

(ੳ) ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਜਾ ਅਨੁਪ�ਾਸ ਅਲੰਕਾਰ        4 

(ਅ) ਿ�ੰਗਾਰ ਰਸ ਜ� ਿਭਆਨਕ ਰਸ        4 

(ੲ) ਕਿਬੱਤ ਛੰਦ ਜ� ਦਵਈਆ ਛੰਦ         4 

                                                                                                                   4+4+4=12 


