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ਹੇਠ ਤਲਖੇ ਤਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨ ਿੰ  ਤਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅ ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ : 
• ਸਾਰੇ ਪਰਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। 
•  ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਤਵੁੱ ਚ ਤਦੁੱ  ੀ ਗਈ ਚੋਣ ਨ ਿੰ  ਤਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਹੁੱਲ ਕਰੋ।  
• ਤਲਖਾਈ ਸਾਫ਼ ਅ ੇ ਸ਼ ੁੱ ਿ ਤਲਖੋ।  
• ਸਹੀ ਪਰਸ਼ਨ ਨਿੰ ਬਰ ਤਲਖ ਕੇ ਉੱ ਰਾਂ ਨ ਿੰ  ਤਿਆਨ ਨਾਲ ਉੱ ਰ ਸ਼ੀਟ ’ ੇ ਤਲਤਖਆ ਜਾਵੇ।  

ਭਾਸ਼ਾ              

(ਅਡਵਾਂਸ ਪੜ੍ਹਨ ਕੌਸ਼ਲ) 
1. ਹੇਠ ਤਦੁੱ  ੇ ਵਾਰ ਕ ਪਰੈੇ ਨ ਿੰ  ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪ ੁੱ ਛੇ ਗਏ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱ ਰ ਤਲਖੋ-        

(5x1=5) 
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਿ ਮਾਂ ਦੀ ਿ ੁੱ ਖ ਤੋਂ ਹੀ ਬੁੱ ਚੇ ਦੀ ਨ ੁੱ ਖਣ ਪ੍ਰਨਿਨਿਆ ਆਿੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ੋ ਬੁੱ ਨਚਆਂ 
ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਤਾ-ਨਪ੍ਤਾ ਦੀ ਨ ੰਮੇਵਾਿੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ ਿੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਘਿ-ਪ੍ਨਿਵਾਿ ਦੇ ਵਾਤਾਵਿਿ ਤੇ  
ਮਾਤਾ-ਨਪ੍ਤਾ ਦੀ  ਮ ੁੱ ਚੀ  ਖਨਸ਼ਅਤ ਦਾ ਅ ਿ  ਬੁੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਿ ਉੱਪ੍ਿ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ । ਨਿ ੇ ਮਿੋਨਵਨਿਆਿੀ 
ਿੇ ਨਿਹਾ ਨਿ ਨਿ ੇ ਵੀ ਬੁੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ਨਹਲੇ ਪੰ੍ਜ  ਾਲ ਬਹ ਤ ਮਹੁੱ ਤਵਪੂ੍ਿਿ ਹ ੰ ਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਪ੍ਨਹਲੇ ਪੰ੍ਜ  ਾਲ 
ਦਾ ਅ ਿ ਉ ਦੀ  ਮ ੁੱ ਚੀ  ਖਨਸ਼ਅਤ ਨਵੁੱਚੋਂ ਝਲਿਦਾ ਹੈ । ਅਜੋਿੇ ਦੌਿ ਦੇ ਦੌੜ ਭੁੱਜ ਵਾਲੇ ਜੀਵਿ ਨਵੁੱਚ 
ਬੁੱ ਨਚਆਂ ਿੰੂ ਿ ਣਵੁੱਤਾ ਭਿਪੂ੍ਿ  ਮਾਂ ਦੇਣਾ ਮਾਨਪ੍ਆਂ ਲਈ ਨਿ ੇ ਚ ਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੁੱ ਟ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਖਾ  ਿਿਿੇ 
ਨਦੁੱਲੀ ਦੇ  ਿਿਾਿੀ  ਿੂਲਾਂ ਦੇ ਨਵਨਦਆਿਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨਪ੍ਆਂ ਲਈ ਹੋਿ ਵੀ ਮ ਸ਼ਨਿਲ ਹੈ ਨਿਉਂਨਿ ਮਾਤਾ- 
ਨਪ੍ਤਾ  ਾਹਮਣੇ ਚ ਣੌਤੀ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ ਨਿ ਬੁੱਚੇ ਿੰੂ ਿੋ  ਮਿਾ ਦੇ ਿ ਟੀਿ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਨਿਵੇਂ ਿਿਵਾਈ ਜਾਵੇ। 
ਪੌ੍ਸ਼ਨਟਿ ਖ ਿਾਿ ਖਾਣ ਲਈ ਤੇ ਤੰਦਿ  ਤ ਿਨਹਣ ਲਈ , ਉ ਿੰੂ   ਣਿ ਲਈ,  ਵੈ ਨਵਸ਼ਵਾ  , ਿੈਨਤਿ 
ਿਦਿਾਂ ਿੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮ ੁੱ ਲਾਂ ,  ਮਾਜਿ ਨਵਹਾਿ, ਆਪ੍ਣੀ ਅਨਿਐਿ ਪ੍ਰਨਿਨਿਆ ਿੰੂ ਨਿਵੇਂ ਅਿੰਦਮਈ ਬਣਾਵੇ, 
ਨਿਵੇਂ ਇੁੱਿ ਖ ਸ਼ ਨਦਲ ਬੁੱਚੇ ਦੀ  ਖਨਸ਼ਅਤ ਨਤਆਿ ਿੀਤੀ ਜਾਵੇ? 
(ਉ) ਬੁੱ ਨਚਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਨਪ੍ਆਂ ਦੀ ਨਜੰਮੇਵਾਿੀ ਿਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ ਿੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 
(ਅ) ਬੁੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਿ ਉੱਪ੍ਿ ਨਿ  ਦਾ ਅ ਿ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ?  
(ੲ) ਨਿ ੇ ਵੀ ਬੁੱਚੇ ਦਾ ਨਿਹੜਾ  ਮਾਂ ਮਹੁੱਤਵਪੂ੍ਿਿ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ? 



(ਸ) ਅਜੋਿੇ ਦੌੜ-ਭੁੱਜ ਵਾਲੇ ਜੀਵਿ ਨਵੁੱਚ ਮਾਨਪ੍ਆਂ  ਾਹਮਣੇ ਿੀ ਚ ਣੌਤੀ ਹੈ? 
(ਹ) ਉਪ੍ਿੋਿਤ ਪੈ੍ਿੇ ਦਾ ਢ ੁੱ ਿਵਾਂ ਨ ਿਲੇਖ ਨਲਖੋ?    

 (ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਲਖਣ-ਕੌਸ਼ਲ) 
2.  ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿੰ ਪਾਦਕ ਨ ਿੰ  ਪੁੱ  ਰ (ਕੋਈ ਇੁੱ ਕ)        8                                

ਅਜੋਿੇ  ਮੇਂ ਨਵੁੱ ਚ ਿੀਤ- ੰਿੀਤ ਦੇ ਿਾਮ ’ਤੇ ਪ੍ਿੋ ੀ ਜਾ ਿਹੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਅਤੇ ਨਹੰ ਾ ਦੀ  ਮੁੱ ਨ ਆ 
 ੰਬੰਿੀ ਨਿ ੇ ਅਖ਼ਬਾਿ ਦੇ  ੰਪ੍ਾਦਿ ਿੰੂ ਪ੍ੁੱ ਤਿ ਨਲਖੋ।  

ਜਾਂ 
ਨਿ ੇ ਅਖ਼ਬਾਿ ਦੇ  ੰਪ੍ਾਦਿ ਿੰੂ ‘ ੜਿਾਂ ਅਤੇ ਦ ਿਘਟਿਾਵਾਂ’  ੰਬੰਿੀ ਪ੍ੁੱ ਤਿ ਨਲਖੋ।  

3.  ਹੇਠ ਤਲਤਖਆਂ ਤਵੁੱ ਚੋਂ ਤਕਸੇ ਇੁੱ ਕ ਤਵਸ਼ੇ ’ ੇ 200-250 ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਲੇਖ ਤਲਖੋ-                12  
`` ਮਾਜ ਨਵੁੱਚ ਘਟਦਾ ਜਾ ਨਿਹਾ ਬ  ਿਿਾਂ ਦਾ  ਨਤਿਾਿ’’ 

ਜਾਂ 
‘’ਵੁੱ ਿ ਨਿਹਾ ਆੁੱ ਿ ਲਾਈਿ ਖਿੀਦਦਾਿੀ ਦਾ ਿ ਝਾਿ’’ 

(ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ  ੋਂ ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਤਵੁੱ ਚ ਅਨ ਵਾਦ) 
4. ਹੇਠ ਤਲਤਖਆਂ ਤਵੁੱ ਚੋਂ ਪਿੰ ਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਤਵੁੱ ਚ ਅਨ ਵਾਦ ਕਰੋ-           5x1=5   

Action, Balance, Urgent, Calculation, Daily wage, Estimate, Pending 
5. ਵੁੱ ਖ ਵੁੱ ਖ ਤਵਤਸ਼ਆਂ ਨਾਲ ਸਿੰ ਬਿੰ ਤਿ  ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ-  

(ਹੇਠ ਤਲਤਖਆਂ ਤਵੁੱ ਚੋਂ ਪਿੰ ਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਤਵੁੱ ਚ ਅਨ ਵਾਦ ਕਰੋ)                        5x1=5      
Earthquake, Client, Imagination, Lease, Tenant, Volcano, Xerox 

6. ਬੈਂਿ, ਿੇਲਵੇ, ਡਾਿ, ਬੀਮਾ  ੇਵਾਵਾਂ ਤ ੇਿੰਨਪ੍ਊਟਿ ਿਾਲ  ੰਬੰਨਿਤ ਵਾਿ-      
4x2=8 
ਹੇਠ ਨਲਖੇ ਅੰਿਿੇ ੀ ਵਾਿਾਂ ਨਵੁੱ ਚੋਂ ਨਿ ੇ ਚਾਿ ਦਾ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਵੁੱ ਚ ਅਿ ਵਾਦ ਿਿੋ- 
i) Payment can be made in cash or by cheque.  
ii) Address must be written on this side only.  
iii) Policy holder has to submit proof of residence, Identity card and age at the 

time of taking policy. 
iv) Hard disk is the data storage device of the computer. 
v) Always shut down computer properly. 

7. ਹੇਠ ਤਲਖੇ ਮ ਹਾਵਤਰਆਂ ਤਵੁੱ ਚੋਂ ਪਿੰ ਜ ਦੇ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਕ ਬਣਾਓ-         5x1=5 
ਉਂਿਲਾਂ ਤੇ ਿਚਾਉਣਾ , ਫ ੁੱ ਲਾਂ ਵਾਂਿ ਿੁੱ ਖਣਾ, ਖੇਹ ਉਡਾਉਣੀ, ਅੁੱ ਖਾਂ ਉੱਤੇ ਨਬਠਾਉਣਾ, ਬਾਤ ਪ੍ ੁੱ ਛਣੀ, ਹਵਾ ਦੇ 
ਘੋੜੇ  ਵਾਿ ਿਨਹਣਾ,ਨਿਤਾਬੀ ਿੀੜਾ ਹੋਣਾ    



8. ਤ  ੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਿਾਿ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਹੋ ਇ   ੰਬੰਿੀ ਇੁੱਿ ਆਿਿਸ਼ਿ ਇਸ਼ਨਤਹਾਿ ਨਤਆਿ ਿਿੋ।    7  
ਜਾਂ 

ਆਪ੍ਣੇ ਿਵੇਂ ਖੋਲੇ ਿੰਨਪ੍ਊਟਿ  ੈਂਟਿ  ੰਬੰਿੀ ਲੋਿਾਂ ਿੰੂ ਦੁੱ  ਣ ਲਈ ਇੁੱਿ ਆਿਿਸ਼ਿ ਇਸ਼ਨਤਹਾਿ ਨਤਆਿ 
ਿਿੋ।   

(ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਲੋਿ- ਾਨਹਤ) 
9. ਲੋਿ-ਿੀਤਾਂ (  ਹਾਿ, ਘੋੜੀਆਂ, ਨ ੁੱ ਠਣੀਆਂ, ਟੁੱ ਪ੍ਾ) ਨਵੁੱਚੋਂ ਚੋਣਵੀਆਂ  ਤਿਾਂ ਉੱਤੇ ਆਿਾਨਿਤ ਿੋਈ ਚਾਿ 

ਪ੍ਰਸ਼ਿਾਂ ਦ ੇ ੰਖੇਪ੍ ਨਵੁੱਚ ਉੱਤਿ ਨਦਓ|        4x1=4 
I. ਚੜਹ ਚ ਬਾਿੇ   ੁੱ ਨਤਆ ਬਾਬਲ, ਆਈ ਬਿੇਿੇ ਦੀ ਛਾਂ| 

ਪ੍ਰਸ਼ਿ-‘ਚੜਹ ਚ ਬਾਿੇ   ੁੱ ਨਤਆ’ ਤੋਂ ਿੀ ਭਾਵ ਹੈ?  
II. ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੜੀ  ਾਂ ਬਾਬਲ ਜੀ ਬਾਿ,  

ਬਾਬਲ ਵਿ ਲੋੜੀਏ।  

                  ਪ੍ਰਸ਼ਿ- ਬਾਬਲ ਦੇ ਬਾਿ ਨਵੁੱਚ ਖੜੀ ਬੇਟੀ ਿੀ ਮੰਿਦੀ ਹੈ?  

III       ਆ ਵੇ ਬੰਿਾ, ਲਾ ਸ਼ਿਿਾਂ ਦੀ ਮਨਹੰਦੀ| 

 ਮਨਹੰਦੀ ਦਾ ਿੰਿ  ੂਹਾ ਲਾਲ  

         ਪ੍ਰਸ਼ਿ- ਮਨਹੰਦੀ ਦਾ ਿੰਿ ਨਿਹੜਾ ਹੈ? 

IV ਵਾਹ ਵਾਹ ਿੀ ਚਿਖੇ ਪ੍ੀੜਹੀਆਂ, 

  ਹੋਿ ਤਾਂ ਿ ੜਮ ਚੰਿਾ ਭਲਾ, ਅੁੱ ਖਾਂ ਟੀਿਮ ਟੀਿੀਆਂ।  

 ਪ੍ਰਸ਼ਿ- ਨਿ  ਦੀਆਂ ਅੁੱ ਖਾਂ ਟੀਿੀਆਂ ਹਿ? 

V ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਿੇ ਨਿਬੇੜੇ, 

 ਜਾਤ ਨਿ ੇ ਪ੍ ੁੱ ਛਣੀ ਿਹੀਂ|  

 ਪ੍ਰਸ਼ਿ- ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਨਿੁੱ ਥੇ ਹ ੰ ਦੇ ਹਿ?  

10.  ਲੋਿ-ਿੀਤਾਂ (ਬੋਲੀਆਂ, ਢੋਲਾ, ਮਾਹੀਆ, ਬ ਝਾਿਤਾਂ) ਨਵੁੱਚੋਂ ਚੋਣਵੀਆਂ  ਤਿਾਂ ਉੱਤੇ ਆਿਾਨਿਤ ਿੋਈ ਚਾਿ 
ਪ੍ਰਸ਼ਿਾਂ ਦ ੇਉੱਤਿ  ੰਖੇਪ੍ ਨਵੁੱਚ ਨਲਖੋ|         4x1=4 
I  ਾਡੇ ਨਪੰ੍ਡ ਦੇ ਮ ੰ ਡੇ ਵੇਖ ਲਓ,  
 ਨਜਉਂ ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਪ੍ਾਵੇ|  
 ਪ੍ਰਸ਼ਿ-ਨਪੰ੍ਡ ਦੇ ਮ ੰ ਡੇ ਨਿ  ਤਿਹਾਂ ਮ ਬੂਤ ਹਿ? 



II  ਿੋਿੀ ਦੇ ਪੈ੍ਿੀਂ ਿਾਢਵੀਂ ਜ ੁੱ ਤੀ, 
          ਿੁੱ ਖਦੀ ਪ੍ੁੱ ਬ ਮਿੋੜ ਿੇ| 
 ਪ੍ਰਸ਼ਿ-ਿੋਿੀ ਦੇ ਪੈ੍ਿੀਂ ਨਿ  ਨਿ ਮ ਦੀ ਜ ੁੱ ਤੀ ਪ੍ਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? 
III ਿੋਠੇ ’ਤੇ ਿਾਂ ਬੋਲੇ| 
 ਨਚੁੱ ਠੀ ਮੇਿੇ ਮਾਹੀਏ ਦੀ,ਨਵੁੱਚ ਮੇਿਾ ਿਾਂ ਬੋਲੇ  
 ਪ੍ਰਸ਼ਿ-ਿੋਠੇ ਉੱਤੇ ਨਿਹੜਾ ਪੰ੍ਛੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? 
IV  ਹੇਠ ਨਲਖੀ ਬ ਝਾਿਤ ਬ ਝੋ ਅਥਵਾ ਉੱਤਿ ਨਦਓ| 
 ਨਿਿੱਿੀ ਨਜਹੀ ਿ ੜੀ ਲੈ ਪ੍ਿਾਂਦਾ ਤ ਿੀ  
V ਚੋਿ ਦਾ ਦ ਸ਼ਮਣ,ਬੰਦੇ ਦਾ ਯਾਿ|  
 ਪ੍ੀਵੇ ਇਹ ਦ ੁੱ ਿ,ਮਾਿੇ ਨਸ਼ਿਾਿ|  

11.  ਲੋਿ-ਿੀਤਾਂ ਤੇ ਆਿਾਨਿਤ 40-50 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਵੁੱਚ ਛੋਟੇ ਉੱਤਿ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਿ (ਿੋਈ ਨਤੰਿ)   3x3=9 
I        ‘ਦੇਈ-ਂਦੇਈ ਂਵੇ ਬਾਬਲਾ’   ਹਾਿ ਨਵੁੱਚ ਿ ੜੀ ਨਿਹੋ ਨਜਹਾ  ੁੱ  - ਹ ਿਾ ਚਾਹ ੰ ਦੀ ਹੈ? 
II ਲੋਿ-ਿੀਤ ‘ਘੋੜੀ’ ਿੀ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿ   ਮੇਂ ਿਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 
III  ਨ ੁੱ ਠਣੀਆਂ ਨਿਹੜੇ ਮੌਿੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਨਿ  ਿੰੂ ਨਦੁੱ ਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਿ? 
IV  ‘ਮਨਹੰਦੀ-ਮਨਹੰਦੀ ਹਿ ਿੋਈ ਿਨਹੰਦਾ’ ਬੋਲੀ ਨਵੁੱਚ ਮਨਹੰਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਿਿ ਤੋਂ ਲੈ ਿੇ ਇ  ਿੰੂ 

ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਹ ਣ ਤੁੱ ਿ ਿੀ ਦੁੱ ਨ ਆ ਨਿਆ ਹੈ?   
12. ਦੰਤ ਿਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਿਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਿਾਨਿਤ 25-30 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਵੁੱਚ ਛੋਟੇ ਉੱਤਿ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਿ (ਿੋਈ 

ਚਾਿ)                     4x2=8 
I       ਲੂਣਾ ਿੇ ਪੂ੍ਿਿ ਉੱਤੇ ਝੂਠੀ ਤ ਹਮਤ ਨਿਉਂ ਲਾਈ? 
II      ਿਾਜਾ  ਲਵਾਿ ਿੇ ਿ ਾਲੂ ਿੰੂ ਦੇਸ਼ ਨਿਿਾਲਾ ਨਿਉਂ ਦੇ ਨਦੁੱ ਤਾ? 
III     ਿਾਜਾ ਿ ਾਲੂ ਨਿਹੋ ਨਜਹੇ ਨਵਅਿਤੀਤਵ ਦਾ ਮਾਲਿ  ੀ? 
IV     ਿਾਂਝੇ ਦੀ ਹੀਿ ਿਾਲ ਪ੍ਨਹਲੀ ਮ ਲਾਿਾਤ ਨਿਵੇ ਹੋਈ? 
V      ਿਾਂਝਾ, ਬਾਲ ਿਾਥ ਜੋਿੀ ਿੋਲ ਨਿਵੇਂ ਪ੍ਹ ੰ ਨਚਆ? 


