
pypr pMjwbI-bI dI duhrweI leI pRSn p`qr-2 

jmwq dsvIN 

swry pRSn zrUrI hn[ 

1. ਸਮੇN ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਕਕਕਰਆ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੂੰ  ਕਕਕਰਆ ਦਾ......ਕਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 

a. ਕਾਰਕ  A. ਵਾਚ   e. ਕਾਲ   s. ਕਕਕਰਆ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਣ 

2. ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਕਸੇ ਨਾਂਵ ਿਾਂ ਪੜਨਾਂਵ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ਼ ਆ ਕੇ ਉਸਨੂੂੰ  ਆਮ ਤੋਂ ਖਾਸ ਬਣਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  

..........ਕਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 

a. ਆਮ ਨਾਂਵ  A. ਕਕਕਰਆ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਣ   e.ਕਕਕਰਆ   s.ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਣ 

3. ਹੇਠ ਕਲਕਖਆਂ ਕਵਿੱ ਚੋN ਸੂੰ ਕਖਆਵਾਚਕ ਕਕਕਰਆ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕਕਹੜੀ ਹੈ? 

a. ਅਧਵਾਟ ੇ A. ਦੁਬਾਰਾ  e. ਹਾਂ ਿੀ  s. ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 

4. 'ਜ਼ਰੂਰ' ਸ਼ਬਦ ਕਕਕਰਆ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਕਕਹੜੀ ਕਕਸਮ ਹੈ? 

a. ਕਾਰਨ-ਵਾਚਕ  A.ਕਨਰਨਾ-ਵਾਚਕ  e.ਪਰਕਾਰ-ਵਾਚਕ   s.ਕਨਸ਼ਚੇ-ਵਾਚਕ 

5. ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਕਕਰਆ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ,ਸਥਾਨ ਿਾਂ ਤਰੀਕਾ ਆਕਦ ਦਿੱ ਸੇ, ਉਸਨੂੂੰ  .......ਕਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 

a. ਕਕਕਰਆ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਣ  A. ਕਕਕਰਆ  e. ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਣ   s.ਕਾਰਕ 

6. ਿੋ ਸ਼ਬਦ ਨਾਂਵ ਿਾਂ ਪੜਨਾਂਵ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਕਪਿੱ ਛੇ ਲਿੱ ਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਵਾਕ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ਼ ਿੋੜਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ .....ਕਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 

a. ਯੋਿਕ   A. ਸੂੰਬੂੰ ਧਕ   e. ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਣ   s. ਨਾਂਵ-ਪੜਨਾਂਵ 

7. ਿੋ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਿਾਂ ਦੋ ਤੋN ਵਿੱ ਧ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਵਾਕੂੰਸਾਂ , ਉਪਵਾਕਾਂ ਿਾਂ ਵਾਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਸ ਕਵਿੱ ਚ ਿੋੜਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 

ਨੂੂੰ ......ਕਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 

a. ਸੂੰਬੂੰ ਧਕ   A. ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਣ   e. ਨਾਂਵ-ਪੜਨਾਂਵ   s. ਯੋਿਕ 

8. ਮੁਿੱ ਖ ਅਕਧਆਪਕ ਿੀ ਅੂੰ ਦਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਕ ਕਵਿੱ ਚ 'ਅੂੰਦਰ' ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? 

a. ਸੂੰਬੂੰ ਧਕ   A. ਕਕਕਰਆ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਣ   e. ਨਾਂਵ-ਪੜਨਾਂਵ    s.ਯੋਿਕ 



9. ਮੁਿੱ ਖ ਅਕਧਆਪਕ ਿੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੂੰ ਦਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਕ ਕਵਿੱ ਚ 'ਅੂੰਦਰ' ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? 

a. ਸੂੰਬੂੰ ਧਕ   A. ਕਕਕਰਆ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਣ   e. ਨਾਂਵ-ਪੜਨਾਂਵ    s.ਯੋਿਕ 

10. ਬਣਤਰ ਦੇ ਪਿੱ ਖ ਤੋN ਯੋਿਕ ਕਕੂੰ ਨੇ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ? 

a. ਚਾਰ   A. ਦੋ   e. ਪੂੰਿ   s. ਕਤੂੰ ਨ 

11. ਹੇਠ ਕਲਕਖਆਂ ਕਵਿੱ ਚੋN ਕਵਕਾਰੀ ਸੂੰਬੂੰ ਧਕ ਚੁਣੋ । 

a.ਲਈ   A.ਦੁਆਰਾ   e.ਵਾਸਤ ੇ s.ਦੇ 

12. ਕਾਰਿ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਯੋਿਕ .....ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।  

a. ਕਤੂੰ ਨ  A. cwr  e. do  s. pMj  

13. 'ਪੋਤਰ'ੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੂੰਬੋਧਨੀ ਰੂਪ ਕਲਖੋ। 

a. ਪੋਤਰਾ A. ਪੋਤਕਰਓ e. ਪੋਤਕਰਆ s. ਪੋਤਰੀਏ 

14. BwvyN zor dw mINh  Awvy, iPr vI mYN skUl jwvWgw[ ies vwk ivc̀ iks pRkwr dw Xojk hY? 

a. ਸੂੰ ਿੁਗਤ Xojk  A. ਸਕਹ-ਸੂੰਬੂੰ ਧਕੀ Xojk  

e. ਇਕਕਹਰw ਯੋਿਕ   s. iehnW ‘coN koeI nhIN 

15. ^uSI, ZmI, hYrwnI Awid dy Bwv pRgt krn vwLy Sbd nUM kI kihMdy hn? 

a. ikirAw ivSysx  A. ivSySx  e. sMbMDk  s. ivsimk 

16. hyT iliKAW ’coN pRSMsw-vwck ivsimk cuxo[ 

a. hoiSAwr A. l̀K lwhnq  e. bu`F-suhwgx  s. SwbS 

17. audyS iksnUM kihMdy hn? 

a. vwk iv`c ijs bwry gl̀ kIqI jWdI hY[ 

A. vwk iv`c audys bwry jo g`l kIqI jWdI hY[ 

e. vwk ivc̀ jo kwrj huMdw hY[ 

s. iehnW ’coN koeI nhIN 

18.  auh pMjwbI dI pusqk pVH irhw hY[ ies vwk iv`c ivDyA ikhVw hY? 



a. puusqk pVH irhw hY[   A. pMjwbI dI pusqk pVH irhw hY[ 

e. auh            s. pMjwbI dI pusqk 

19. ਵਾਕ ਕਵਿੱ ਚ ਕਕੂੰ ਨੀਆਂ ਸ਼ਬਦ-ਸ਼ਰੇਣੀਆ ਂਵਾਕੂੰ ਸ਼ ਦੀ ਭੂਕਮਕਾ ਕਨਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? 

a. ਚਾਰ  A. ਦ ੋ  e.ਕਤੂੰ ਨ  s.ਅਿੱਠ 

20.  ਕਾਰਿ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਕ....ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ। 

a. ਚਾਰ  A. ਦ ੋ  e. ਕਤੂੰ ਨ  s.ਅਿੱਠ 

21. ijaUNdI mC̀I 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. ਸੂੰ ਿੁਗਤ ਵਾਕ  e. ਕਮਸ਼ਰਤ ਵਾਕ  s. ਇਨਹ ਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀN 

22. ਕਚੂੰ ਤਾਤਰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਕਫ਼ਕਰਮੂੰ ਦ ਸ਼ਬਦਾ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਚਣੁੋ। 

a. ਉਪਰਾਮ  A. ਤਾਂਘ  e. ਸਮਝ  s. ਕਸਆਣਪ 

23. ਿਦNੋ ਇਿੱ ਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਪਰਸੂੰ ਗਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਅਰਥ ਹੋਣ, ਉਸ ਨੂੂੰ ......ਕਕਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। 

a. ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ    A. ਕਵਰੋਧਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ 

e. ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਬਦ  s. ਬਹੁਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ 

24. 'ਪਰਗਟ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਵਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ   ਦਿੱ ਸ।ੋ 

a. ਹਰਖ A. ਚੂੰ ਕਗਆਈ  e. ਗੁਪਤ s. ਕਕਰਤਿੱ ਗ 

25. ਕਿਹੜਾ ਬੂੰ ਦਾ ਕਦੇ ਇਿੱ ਕ ਧੜੇ ਨਾਲ਼ ਹੋਵ,ੇ ਕਦੇ ਦੂਿੇ ਧੜੇ ਨਾਲ਼, ਉਸ ਲਈ ਕਕਹੜ ੇਇਿੱ ਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤNੋ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ? 

a. ਅਕਹਸਾਨਮੂੰ ਦ  A. ਚਫੁੇਰਗੜੀਆ e. ਕਵਸ਼ਵਾਸ-ਘਾਤੀ s. ਪਰਤੀਕਨਧ 

26. 'ਕਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਕੂੰ ਮ ਤNੋ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ' ਲਈ ...........ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। 

a. ਤਖ਼ਤ ਉਲਟਾਉਣਾ A. ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਕਰਨਾ 

e. ਕਨਿੱਖੜ ਿਾਣਾ  s. ਟਕੇ ਵਰਗਾ ਿਵਾਬ ਦੇਣਾ 

27. ਿਦੋਂ ਹਾਕਮ ਹੀ ਪਰਿਾ ਨੂੂੰ  ਦੁਿੱ ਖ ਦਣੇ ਲਿੱ ਗ ਪਵ ੇਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ' .......' ਅਖਾਣ ਦੀ ਵਰਤNੋ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। 



a. ਈਦ ਕਪਿੱ ਛੋਂ ਤੂੰ ਬਾ ਫੂਕਣਾ  A. ਇਿੱਕ ਇਿੱ ਕ ਤੇ ਦੋ ਕਗਆਰਾਂ 

e. ਕ ਿੱ ਗੀ ਖੋਤ ੇਤNੋ, ਗੁਿੱ ਸਾ ਘੁਕਮਆਰ 'ਤੇ   s. ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਨੂੂੰ  ਖਾਏ 

28. nWv ikMny pRkwr dy huMdy hn? 

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

29. pVnWv ikMny pRkwr dy huMdy hn? 

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

30. ivSySx ikMny pRkwr dy huMdy hn? 

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