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ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਪੈਰਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਿਵਚ ਚਾਰ ਪਸ਼ਨ ਦੇ

ਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਿਕਹਾ

ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਸ਼ਨ ਦੇ 8 ਅੰ ਕ ਹੋਣਗੇ ।
ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਿਵੱ ਚ 12 ਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਿਕਸੇ 10 ਪਸ਼ਨ ਦੇ

ਤਰ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਿਵਕਲਪ ਿਵਚ

ਚੁਣ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਪਸ਼ਨ ਦੇ 10 ਅੰ ਕ ਹੋਣਗੇ ।
ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਿਵੱ ਚ 10 ਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਿਕਸੇ ਸੱ ਤ ਪਸ਼ਨ ਦੇ

ਤਰ ਇੱ ਕਜ ਦੋ ਵਾਕ ਿਵੱ ਚ ਦੇਣ

ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਪਸ਼ਨ ਦੇ 14 ਅੰ ਕ ਹੋਣਗੇ ।
ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਿਵੱ ਚ ਪਾਠ ਦੇ ਅੰ ਤ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੇ ਅਿਭਆਸ ਿਵੱ ਚ, ਪੰ ਜ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਚਾਰ ਪੰ ਜਾਬੀ
ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਿਹੰ ਦੀ ਰੂਪ ਿਲਖਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਸ਼ਨ ਦੇ 4 ਅੰ ਕ ਹੋਣਗੇ ।
ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਿਵੱ ਚ ਪਾਠ ਦੇ ਅੰ ਤ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੇ ਅਿਭਆਸ ਿਵੱ ਚ, ਪੰ ਜ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਚਾਰ ਿਹੰ ਦੀ
ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਰੂਪ ਿਲਖਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਸ਼ਨ ਦੇ 4 ਅੰ ਕ ਹੋਣਗੇ ।
ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਿਵੱ ਚ ਪਾਠ ਦੇ ਅੰ ਤ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੇ ਅਿਭਆਸ ਿਵੱ ਚ, ਪੰ ਜ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ
ਵਾਕ ਿਵੱ ਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਸ਼ਨ ਦੇ 4 ਅੰ ਕ ਹੋਣਗੇ ।
ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਿਵੱ ਚਪਾਠ ਦੇ ਅੰ ਤ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੇ ਅਿਭਆਸ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਸਬਦ ਿਵੱ ਚ ਚੁਣ ਕੇ
ਵਾਕ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੇ ਚਾਰ ਖਾਲੀ-ਸਥਾਨ ਭਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਸ਼ਨ ਦੇ 4 ਅੰ ਕ ਹੋਣਗੇ
ਪੰ ਜ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਿਲੰਗ ਬਦਲਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਸ਼ਨ ਦੇ 4 ਅੰ ਕ
ਹੋਣਗੇ ।
ਪੰ ਜ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਚਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਸ਼ਨ ਦੇ 4 ਅੰ ਕ
ਹੋਣਗੇ ।
ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਿਤੰ ਨ ਜ ਚਾਰ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਇਕ ਿਵਸ਼ੇ ’ਤੇ ਲੇ ਖ ਿਲਖਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਇਸ ਪਸ਼ਨ ਦੇ 7 ਅੰ ਕ ਹੋਣਗੇ ।
ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਦੋ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਇੱ ਕ ਿਵਸ਼ੇ ’ਤੇ ਿਬਨ-ਪੱ ਤਰ ਿਲਖਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ
ਪਸ਼ਨ ਦੇ 7 ਅੰ ਕ ਹੋਣਗੇ ।
ਸੁੰ ਦਰ ਿਲਖਾਈ
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ਨਟ:ਪਸ਼ਨ-ਪੱ ਤਰ ਦੀ ਇਹ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਕੇਵਲ ਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ ਦੇ ਪਸ਼ਨ-ਪੱ ਤਰ ਦਾ ਮੁਹ ਦਰਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੈ।
ਸਲਾਨਾ ਪਰੀਿਖਆ ਦੇ ਪਸ਼ਨ ਪੱ ਤਰ ਿਵੱ ਚ ਕੁਝ ਿਵਭੰ ਨਤਾ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

T[d/P
1H gVQBk
(T)

ftfdnkoEh gzikph dhnK ;ob ns/ ;zy/g ejkDhnK, eftsktK, b/y nkfd gVQ
;e/.

(n)

T[j gzikph d/ n\pko, pkb^o;kb/, fJ;fsjko ns/ fuZmh^gZso nkfd gVQ ;e/.

(J)

T[j p'b e/ ft;okw^fuzBQK nB[;ko Y[et/A mfjokn, dpkn s/ skB Bkbæ gzikph gVQ
;e/.

(;)

T[j uZ[g^ukg s/ rsh Bkba gzikph gVQ ;e/ .

2H rqfjD eoBk
(i) ;[D e/
(T)

ftfdnkoEh fe;/ d{i/ ftfdnkoEh d[nkok gVQ/ gkm B{z ;[D e/ ;wM ;e/ .

(n)

T[j ;aq/Dh ftZu nfXnkge dh fdZsh ;zfEnk B{z ;wM ;e/ .

(J)

T[j ;aq/Dh iK ;e{b ;Gk ftZu ;[DkJ/ u[Neb/, ejkDhnK, eftsktK nkfd B{z ;[D e/
;wM ns/ ;bkj ;e/ .

(;)

T[j o/vhU ns/ N?bhthiaB s'A ;[D/, t/y/ pZfunK d/ gq'rokw nkfd B{z ;wM ns/ ;bkj
;e/ .

(j)

T[j nkw rZb^pks B{z ;[D e/ ;wM ;e/ .

(e)

T[j fe;/ dk p'fbnk ;[D e/ T[; ftub/ ftnzr s/ ntkia d/ T[soknF uVQkn d[nkok
gqrNkJ/ GktK B{z ;wM ;e/.

(ii)

gVQ e/
(T)
ftfdnkoEh gkmF^g[;se ftubh ejkDh gVQ e/ T[; d/ xNBk^eqw B{z ;wM ;e/ .
(n)

gkm^g[;se d/ gkm B{z gVQ e/ T[; d/ ;ko B{z ;wM ;e/. T[; ;zpzXh g[ZS/ ;XkoB
;tkbK d/ T[¤so d/D d/ :'r j' ;e/ .

(J)

gkm^g[;se d/ gkm B{z gVQ e/ T[; ftub/ Gkt iK f;Zfynk B{z rqfjD eo ;e/ .

(;)

pkb^;kfjs, nyapko ns/ e'Jh fuZmh iK o[Zek gVQ e/ ;wM ;e/ .

(j)

ft;okw^fuzBQK B{z ;wMdk j'fJnk fbys ftZu gqrNkJ/ j?okBh nkfd d/ GktK B{z ;wM
;e/.

(e)

BKt, gVBKt, ftP/PD, fefonk, fbzr, tuB nkfd ftnkeofBe G/dK ftub/ fBy/V
B{z ;wM ;e/ .

3H gqrNkn

(i)

w"fye
(T)

ftfdnkoEh gkm^g[;se ftub/ gVQ/ gkm pko/ g[ZS/ fBZe/ ;ob gqPBK d/ T[¤so d/
;e/.

(n)

gVQh iK ;[Dh j'Jh fe;/ ejkDh B{z nkgDh PpdK ftZu ;[Dk ;e/.

(J)

nkgD/ ;kEh ftfdnkoEh Bkba fpBQK fMie rZb^pks eo ;e/ .

(;)

nkgDh gkm^g[;se ftZu'A iK fe;/ j'o gVQB^;wroh ftZu'A e'Jh eftsk iK rhs :kd
eoe/ ;[Dk ;e/.

(j)

(ii)

nkgDh Pq/Dh iK ;e{b ;Gk ftZu e'Jh fdbu;g rZb iK xNBk ;[Dk ;e/.

fbysh
(T)

ftfdnkoEh r[ow[yh nZyoK B{z ;'jDk^;'jDk eoe/ ns/ nZyoK dh pDktN B{z
nkeo;ae pDk e/ fby ;e/.

(n)

gkm^g[;se ftZu'A fdbu;g g?o/ iK wB^g;zd eftsk dhnK s[eK nkfd B{z y{p;{osh
Bkb fby ;e/.

(J)

gkmF nfGnk;K ftZu fdZs/ gqPBK d/ T[¤so fby ;e/ .

(;)

nkgD/ xo iK ;a/qDh dh dhtko T[¤s/ bkT[D bJh ;'jD/ wZkN' fby/ ;e/ .

(j)

nkgDh b'V iK fdbu;gh dh e'Jh uhI B'N eo ;e/ .

2H fbysh ouBk
(T) j/m fbfynK ftZu'N br^gr ftfPnK pko/ 15-20 tke fby ;e/L
w/ok p;sk^w/oh feskp, ;kvk xo^;e{b, ;kvk fgzv^Pfjo, gkbs{ gP{ iK gzSh,
vkehnk^u"Nehdko, w/ok nfXnkge, fdtkbh, d[;fjok ns/ toyk^o[Zs nkfd.
(n) fpB?^gZso/ fuZmhnK
i.

fpB?^gZso
SZ[Nh b?D, w?u y/vD dh nkfrnk b?D, i[owkBk wkcæ eotkT[D nkfd pko/
;e{b d/ w[yh B{z fpB?^gZso.

ii

fuZmhnK L
fwZso^;j/bh, ;ke^;zpzXhnK B{z fuZmhnK, e[Zb fpB?^gZso^fuZmhnK^10

(J) nfXnkge iK iwks ftZu p'b e/ fbytkJ/ PpdK, tkeK, g?fonK B{z Ppd^i'VK gZy'A
P[ZX fbyDk .
(;) gkm^nfGnk; ftZu fdZs/ gqPBK d/ T[¤so fbyD/ .
fB:s gkm^g[;se
gzikph g[;se^5 (d{ih GkPk) (gzikp ;e{b f;Zfynk p'ov dk gqekPB)

