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81. ਉਪਵਾਕ ਕਕਿੰ ਨੇ ਪਰਕਾਰ ਦ ੇਹ ਿੰ ਦੇ ਹਨ? 

a. ਚਾਰ  A. ਦ ੋ  e. ਕ ਿੰ ਨ  s. ਅੱਠ 

82.  ਕਾਰਜ ਦੇ ਅਧਾਰ ' ੇ ਵਾਕ....ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਹ ਿੰ ਦ ੇਹਨ। 

a. ਚਾਰ  A. ਦ ੋ  e. ਕ ਿੰ ਨ  s.ਅੱਠ 

83.  ਬਣ ਰ  ਦੇ ਅਧਾਰ ' ੇ ਵਾਕ....ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਹ ਿੰ ਦ ੇਹਨ। 

a. ਚਾਰ  A. ਦ ੋ  e. ਕ ਿੰ ਨ   s. ਅੱਠ 

84. ਬੱਲੇ, ਉਹਨੇ ਕਕਿੰ ਨੀ ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ! ਇਹ ਵਾਕ ਦੀ ਕਕਹੜੀ ਕਕਸਮ ਹੈ? 

a. ਹਾਂ-ਵਾਚਕ ਵਾਕ A. ਨਾਂਹ-ਵਾਚਕ ਵਾਕ e. ਪਰਸ਼ਨ-ਵਾਚਕ ਵਾਕ s. ਕਵਸਮੈ-ਵਾਚਕ ਵਾਕ 

85. ijaUNdI m`CI vihx dy ivru`D cl̀dI hY pr mrI hoeI m`CI vihx dy nwL cl̀dI hY[ ਇਹ ਵਾਕ ਦੀ 
ਕਕਹੜੀ ਕਕਸਮ ਹ?ੈ 

a. ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ  A. ਸਿੰਜ ਗ  ਵਾਕ  e. ਕਮਸ਼ਰ  ਵਾਕ  s. ਇਨਹ ਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀN 

86. ਕਚਿੰ  ਾ ਰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਕ਼ਿਕਰਮਿੰ ਦ ਸ਼ਬਦਾ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਚ ਣੋ। 

a. ਉਪਰਾਮ  A.  ਾਂਘ  e. ਸਮਝ  s. ਕਸਆਣਪ 

87. 'ਅਦਭ  ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸੋ। 

a.  ਅਨੋਖਾ A. ਅੜਚਨ e. ਕਝਜਕ s. ਵਾਇਦਾ 

88. ਜਦੋN ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦ ੇਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਸਿੰ ਗਾਂ ਕਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਥ ਹੋਣ, ਉਸ ਨ ਿੰ ......ਕਕਹਿੰ ਦੇ ਹਨ। 

a. ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ    A. ਕਵਰੋਧਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ 

e. ਬਹ  ੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ  s. ਬਹ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ 

89. 'ਪਰਗਟ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਵਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ   ਦੱਸ।ੋ 

a. ਹਰਖ A. ਚਿੰ ਕਗਆਈ  e. ਗ ਪ  s. ਕਕਰ ੱਗ 

90. ਕਜਹੜਾ ਬਿੰ ਦਾ ਕਦ ੇਇੱਕ ਧੜੇ ਨਾਲ਼ ਹੋਵ,ੇ ਕਦੇ ਦ ਜੇ ਧੜੇ ਨਾਲ਼, ਉਸ ਲਈ ਕਕਹੜ ੇਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰ Nੋ ਕੀ ੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ? 

a. ਅਕਹਸਾਨਮਿੰ ਦ  A. ਚ ਫੇਰਗੜੀਆ e. ਕਵਸ਼ਵਾਸ-ਘਾ ੀ s. ਪਰ ੀਕਨਧ 

91. ਗਲ਼ ਕਪਆ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ...............। 

a. ਕਦਲ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਣਾ   A. ਆਮਦਨ ਅਨ ਸਾਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ 

e. ਨਾਪਸਿੰ ਦ ਕਿੰ ਮ ਕਰਨਾ   s. ਕੋਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ 



92. 'ਕਕਸੇ ਨ ਿੰ  ਕਿੰ ਮ  Nੋ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ' ਲਈ ...........ਮ ਹਾਵਰੇ ਦੀ ਵਰ ੋਂ ਕੀ ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

a.  ਖ਼  ਉਲਟਾਉਣਾ A. ਬਹ   ਆਦਰ ਕਰਨਾ 

e. ਕਨਿੱਖੜ ਜਾਣਾ  s. ਟਕੇ ਵਰਗਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ 

93. ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਹੀ ਪਰਜਾ ਨ ਿੰ  ਦ ੱ ਖ ਦਣੇ ਲੱਗ ਪਵ ੇ ਾਂ ਉਸ ਲਈ ' .......' ਅਖਾਣ ਦੀ ਵਰ Nੋ ਕੀ ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

a. ਈਦ ਕਪੱਛੋਂ  ਿੰ ਬਾ ਫ ਕਣਾ  A. ਇੱਕ ਇੱਕ  ੇ ਦੋ ਕਗਆਰਾਂ 

e. ਕ ੱਗੀ ਖੋ  ੇ Nੋ, ਗ ੱ ਸਾ ਘ ਕਮਆਰ ' ੇ   s. ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇ  ਨ ਿੰ  ਖਾਏ 

94. ਜਦNੋ ਕੋਈ ਕਬਨਾਂ ਪ ੱ ਛ ੇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਵੇੇ  ਾਂ ਉਸ ਲਈ' ...........' ਅਖਾਣ ਦੀ ਵਰ Nੋ ਕੀ ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

a. ਈਦ ਕਪੱਛੋਂ  ਿੰ ਬਾ ਫ ਕਣਾ  A. ਉਹ ਕਕਹੜੀ ਗਲ਼ੀ ਕਜੱਥ ੇਭਾਗੋ ਨਹੀਂ ਖਲ਼ੀ 

e. ਸੱਦੀ ਨਾ ਬ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਲਾੜੇ ਦੀ  ਾਈ s. ਕ ੱਗੀ ਖੋ ੇ  Nੋ, ਗ ੱ ਸਾ ਘ ਕਮਆਰ ' ੇ 

95. ਕਜਸ ਦ ੇਕਸਰ ' ੇ ਕਕਸੇ  ਰਹਾਂ ਦੀ ਜ ਿੰ ਮਵੇਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ , ਉਸ ਲਈ..........ਅਖਾਣ ਦੀ ਵਰ ੋਂ ਕੀ ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

a. ਸੱਦੀ ਨਾ ਬ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਲਾੜ ੇਦੀ  ਾਈ A. ਘਰ ਦੀ ਮ ਰਗੀ ਦਾਲ਼ ਬਰਾਬਰ 

e. ਗਾਂ ਨਾ ਵੱਛੀ, ਨੀਂਦਰ ਆਵੇ ਅੱਛੀ s. ਉਹ ਕਕਹੜੀ ਗਲ਼ੀ ਕਜੱਥੇ ਭਾਗੋ ਨਹੀਂ ਖਲ਼ੀ 

96. nWv ikMny pRkwr dy huMdy hn? 

a. cwr  A. pMj  e. Cy  s. A`T 

97. pVnWv ikMny pRkwr dy huMdy hn? 

a. cwr  A. pMj  e. Cy  s. A`T 

98. ivSySx ikMny pRkwr dy huMdy hn? 

a. cwr  A. pMj  e. Cy  s. A`T  

99. ikirAw ivSySx ikMny pRkwr dy huMdy hn? 

a. cwr  A. pMj  e. Cy  s. A`T 

100. rUp dy p`K qoN sMbMDk ikMny pRkwr dy huMdy hn? 

a. cwr  A. iqMn  e. do  s. A`T 

101. ivsimk ikMny pRkwr dy huMdy hn? 

a. nON A. pMj  e. Cy  s. A`T 
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