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ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਆਕਰਨ 
ਿਕਸੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਧ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਲਖਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਲਈ ਿਜਨ�ਾਂ ਿਨਯਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਉਸ ਨੂੰ 
ਿਵਆਕਰਨ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਿਵਆਰਕਨ ਦ ੇਮੁਖੱ ਤਰੌ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਭਾਗ ਹਨ: 

1.ਧੁਨੀ-ਬੋਧ, ਅੱਖਰ-ਬੋਧ ਜਾਂ ਵਰਨ-ਬੋਧ  

2. ਸ਼ਬਦ-ਬੋਧ 

3. ਅਰਥ-ਬੋਧ 

4. ਵਾਕ-ਬੋਧ  

1. ਧੁਨੀ-ਬੋਧ, ਅੱਖਰ-ਬੋਧ ਜਾ ਂਵਰਨ-ਬੋਧ 

ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਧੁਨੀ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ� ਿਜਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਿਨਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ। 

2. ਸ਼ਬਦ-ਬੋਧ 

ਧੁਨੀਆਂ ਜਾਂ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤ� ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਧੁਨੀ ਦਾ ਿਲਖਤੀ ਿਚੰਨ�   ਅੱਖਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਧ ਿਜਸ  ਰਾਹ� ਅੱਖਰਾਂ 
ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤ� ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ੇਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ-ਬੋਧ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

3. ਅਰਥ-ਬੋਧ 

ਅਰਥ-ਬੋਧ ਤ� ਭਾਵ ਹੈ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤ� ਸਬਦ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਬਹੁਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ, ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ, ਬਹੁਤੇ 
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਿਵਰੋਧਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

4. ਵਾਕ-ਬੋਧ 

ਿਵਆਰਕਨ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਵਾਕ-ਰਚਨਾ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

 

ਭਾਸ਼ਾ ਜਾ ਂਬੋਲੀ  

ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਿਜਸ ਰਾਹ� ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਮਨੁਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਭਾਸ਼ਾ ਦੋ ਪ�ਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹ:ੈ 

1. ਆਮ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 
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2. ਸਾਿਹਿਤਕ ਜਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਿਲਪੀ  

ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪ�ਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਅਤੇ ਿਚਨ� ਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 
ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਿਲਪੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। 

-ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਿਲਖਣ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਿਲਪੀ  ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

- ਿਹੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਲਪੀ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਲਪੀ ਰੋਮਨ ਹੈ। 

ਵਰਨਮਾਲਾ 

ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਜਦ� ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਤਰਤੀਬ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ 
ਿਲਪੀ ਦੇ ਪਿਹਲਾਂ 35 ਅੱਖਰ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਪ�ਤੀ ਅੱਖਰੀ’ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ 
ਅੰਿਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਅੱਖਰਾਂ ਸ ਖ ਗ ਜ ਫ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਬੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ  ਸ਼ ਖ਼ ਗ਼ ਜ਼ ਫ਼ ਅੱਖਰ ਬਣਾ ਲਏ ਗਏ। 
ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਨ-ਮਾਲਾ ਿਵੱਚ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ 40 ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਭਾਗ, ਪਿਟਆਲਾ  ਵਲ�  ਿਫਰ ਹੋਰ 
ਧੁਨੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੈਰ ਿਵੱਚ ਿਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਲ਼  ਅੱਖਰ ਬਣਾ ਿਲਆ ਿਗਆ। ਇਹ ਤਾਲਵੀ ਧੁਨੀ ਨੂੰ 
ਪ�ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਨ-ਮਾਲਾ ਦੀ ਿਗਣਤੀ 41 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 

ਧੁਨੀਆ ਂਦੀਆਂ ਦੋ ਿਕਸਮਾਂ ਹਨ: 

1. ਸ�ਰ              2. ਿਵਅੰਜਨ 

ਸ�ਰ  

            ਸ�ਰ ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਸਮ� ਉਚਾਰਨ ਅੰਗ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹ� ਪਾ�ਦੇ। ਆਵਾਜ਼ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ� 
ਬੇਰੋਕ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਦੀ ਹੈ। ਉ, ਅ, ਏ ਿਤੰਨ ਸ�ਰ ਅੱਖਰ ਹਨ  ਪਰ ਉਚਾਰਨ ਪੱਖ� ਸ�ਰ-ਧੁਨੀਆਂ ਦਸ ਹਨ। ਇਹ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ: 

ਅ      ਆ       ਇ       ਈ        ਉ        ਊ         ਏ          ਐ        ਓ         ਔ 

ਿਵਅੰਜਨ 

         ਿਵਅੰਜਨ ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਨ� ਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਸਮ� ਉਚਾਰਨ ਅੰਗ ਥੋੜ� ੀ-ਬਹੁਤ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ�ਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 
ਬੋਲਣ ਸਮ� ਜੀਭ ਕਦੇ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੁੱਲ�  ਥੋੜ� ੀ ਦੇਰ ਲਈ ਮੀਟੇ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਿਵੱਚ ਸ ਤ� ਲ਼ ਤੱਕ 38 ਿਵਅੰਜਨ ਅੱਖਰ ਹਨ। 

ਅਨੁਨਾਿਸਕੀ ਿਵਅੰਜਨ 

                    ਅਨੁਨਾਿਸਕੀ ਿਵਅੰਜਨ ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ ਿਜਨ� ਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਮ� ਕੁਝ ਅਵਾਜ਼ ਨੱਕ ਿਵੱਚ� ਿਨਕਲਦੀ ਹੈ। 
ਗੁਰਮੁਖੀ ਿਲਪੀ ਿਵੱਚ ਅਨੁਨਾਿਸਕੀ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਿਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਅੱਖਰ ਇਹ ਹਨ: 

       ਙ          ਞ             ਣ             ਨ           ਮ 
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ਨੋਟ:      ਅਜੋਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚੱ ਙ, ਞ, ਣ, ੜ ਅਤੇ ਲ਼ ਧੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹ� ਹੁੰਦਾ। 

ਦੁਤੱ ਅੱਖਰ 

       ਉਹ ਅੱਖਰ ਿਜਹੜਾ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ਼ ਤ� ਬਣੇ ਉਸ ਨੂ ੰਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੂਜੇ ਅੱਖਰ 
ਦੇ ਪੈਰ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵੋ� ਿਮਲ ਕੇ ਇਕੱ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਿਲਪੀ ਿਵੱਚ ਕੇਵਲ ਿਤੰਨ 
ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੈਰ ਿਵਚੱ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਨ: 

ਹ      ਰ       ਵ 

ਹ – ਪੜ� ਾਈ, ਜੜ� , ਿਜਨ� ਾਂ  

ਰ – ਪ�ਗਟ, ਪ�ਸ਼ਨ, ਪ�ਾਰਥਨਾ, ਪ�ੋਫੈਸ਼ਰ 

ਵ – ਸ�ੈਜੀਵਨੀ, ਸ�ੈਮਾਣ, ਸ�ੈਿਵਸ਼ਵਾਸ 

ਲਗਾ ਂ
     ਲਗਾਂ ਸ�ਰ-ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਿਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਲਪੀ-ਿਚੰਨ�  ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਤ� ਬਣਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅੰਿਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੀ 
ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਲਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਖਰਾਂ ਿਬਨਾਂ ਲਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹ� ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਿਲਪੀ ਦੀਆਂ ਦਸ ਲਗਾਂ 
ਹਨ: 

ਲਗਾ ਂ

�ਮ ਨੰ:                 ਨਾਂ                          ਿਚੰਨ�    ਉਦਾਹਰਨ                                          
 

1 ਮੁਕਤਾ  ਕੋਈ ਿਚਨ� 
ਨਹੀ ਂ 

ਸ ਸਰਦ, ਸਬਰ, ਸਤਰ 

2  ਕੰਨਾ   ਸਾ  ਸਾਲ, ਸਾਬ, ਸਾਫ਼ 
3 ਿਸਹਾਰੀ   ਿਸ ਿਸਰ, ਿਸੱਕਾ, ਿਸੱਟਾ 
4 ਿਬਹਾਰੀ   ਸੀ ਸੀਮਾ, ਸੀਲ, ਸੀਸ 
5 ਔਕੜ   ਸ ੁ ਹੁਣ, ਸੁਣ, ਸੁਰ 

6 ਦੁਲ�ਕੜ  ਸ ੂ ਸੂਰਮਾ, ਸੂਤ, ਸੂਚੀ 
7 ਲਾਂ   ਸ ੇ ਕੇਲਾ, ਸੇਕ, ਸ਼ਰੇ 

8 ਦੁਲਾਵਾਂ   ਸ ੈ ਸੈਰ, ਸੈਨਾ, ਸੈਨਤ 

9 ਹੋੜਾ  ਸ ੋ ਸੋਹਣਾ, ਸੋਚ, ਸੋਨਾ 
10 ਕਨੋੜਾ  ਸ ੌ ਸ,ੌ ਸੌਖਾ, ਸੌੜਾ 
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ਲਗਾਖਰ 

           ਲਗਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅੱਖਰਾ ਂਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਲਗ ਦੇ ਮੇਲ ਤ� ਬਾਹਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਖਰ ਉਹ ਿਚੰਨ� ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਲਗਾਂ 

ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਰੁਮੁਖੀ ਿਲਪੀ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਲਗਾਖਰ ਹਨ: ਿਬੰਦੀ, ਿਟੱਪੀ ਅਤ ੇਅਧਕ। 

�ਮ ਨ:ੰ ਲਗਾਖਰ ਦਾ ਨਾਂ  ਰੂਪ (ਿਚੰਨ�)  ਉਦਾਹਰਨਾ ਂ

1. ਿਬੰਦੀ   ਗ�ਦ, ਗਾਂ, ਨ�ਦ 

2.  ਿਟੱਪੀ  ਸੰਘ,ਸੰਦ, ਚੰਦ 

3. ਅਧਕ  ਸੱਚ, ਪੱਤਾ, ਮੱਕੀ 
 

ਸ਼ਬਦ-ਬਧੋ 

       ਧੁਨੀਆ,ਂ ਲੜਕਾ ਂਅਤੇ ਲਗਾਖਰਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤ� ਸਬਦ ਬਣਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਵ�: ਕ, ਲ  ਅਤੇ ਮ ਦੇ ਮੇਲ ਤ� ਕਲਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ 

ਉਸ ਇਕੱਠ ਨੂ ਸਬਦ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਰਾਹ� ਿਕਸੇ ਮਨੱੁਖ, ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਭਾਵ ਦਾ ਅਰਥ ਪ�ਗਟ ਹੋਵੇ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਅਰਥ ਪੱਖ� ਸ਼ਬਦ ਦੋ 

ਪ�ਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦ ੇਹਨ: 

1)  ਸਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ :- ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਿਜਨ� ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ  ਿਜਨ�ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹ� ਿਕਸੇ ਮਨੱੁਖ, ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵੱਲ 

ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

2) ਿਨਰਥਾਕ ਸ਼ਬਦ :- ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਿਜਨ�ਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹ� ਹੁੰਦਾ ਪਰੰਤੂ ਸਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕ ੇਉਹਨਾਂ 

ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ�: ਪਾਣੀ-ਧਾਣੀ, ਰੋਟੀ-ਰਾਟੀ, ਕੱਪੜਾ-ਕੱੁਪੜਾ ਆਿਦ।  ਇਸ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ, ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ 

ਸਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਅਤੇ ਧਾਣੀ, ਰਾਟੀ  ਅਤ ੇਕੱੁਪੜਾ ਿਨਰਾਥਕ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਿਨਰਾਥਕ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ।  

ਸਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ�ਯੋਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤ ੇਅਠੱ ਪ�ਕਾਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ- 

1. ਨਾਂਵ                       2.ਪੜਨਾਵਂ       3. ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ      4. ਿਕਿਰਆ 

5. ਿਕਿਰਆ-ਿਵਸ਼ਸ਼ੇਣ      6. ਸੰਬਧੰਕ       7. ਯੋਜਕ         8. ਿਵਸਮਕ 

 

ਨਾਂਵ 

ਕੱਲ�  ਪੰਦਰਾਂ ਅਗਸਤ ਹ।ੈ ਕੱਲ�  ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਿਤਰੰਗਾ ਲਿਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਝਡੰਾ ਲਿਹਰਾਉਣਗੇ। 
ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ ਮੁੱਖ ਮਿਹਮਾਨ ਜੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਇਨਾਮ ਵੰਡਣਗ,ੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ 

ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇਗਾ। 
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   ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਰੇ ਿਵੱਚ ਗੂੜ� ੇ ਛਪੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਨਾਂਵ’ ਹਨ। 

ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ, ਵਸਤੂ, ਸਥਾਨ, ਹਾਲਾਤ, ਗੁਣ, ਭਾਵ ਆਿਦ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਨਾਂਵ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ�- 
ਗੀਤਾ, ਸੈਨਾ, ਜਲੰਧਰ, ਪਹਾੜ, ਖੁਸ਼ੀ ਆਿਦ। 

ਨਾਵਂ ਪੰਜ ਪ�ਕਾਰ ਦੇ ਹਨ:- 

1. ਆਮ ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਵਾਚਕ ਨਾਂਵ 

2. ਖ਼ਾਸ ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਿਨੱਜ ਵਾਚਕ ਨਾਂਵ 

3. ਵਸਤੂ ਵਾਚਕ ਨਾਂਵ 

4. ਇੱਕਠ ਵਾਚਕ ਨਾਂਵ 

5. ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਂਵ 

1. ਆਮ ਨਾਂਵ 

        ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ, ਜੀਵ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਸ਼�ੇਣਾ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ  ਆਮ ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਵਾਚਕ 

ਨਾਂਵ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਵ�:- ਪੁਸਤਕ, ਮੇਜ, ਕੁਰਸੀ, ਟੇਬਲ  ਆਿਦ। 

2. ਖ਼ਾਸ ਨਾਂਵ 

       ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤ� ਿਕਸੇ ਖਾਸ਼ ਿਵਅਕਤੀ, ਜੀਵ, ਖ਼ਾਸ ਵਸਤੂ, ਖ਼ਾਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੰੂ ਖ਼ਾਸ ਨਾਂਵ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹ,ੈ ਿਜਵ�- ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬਦੰ ਿਸੰਘ ਜੀ, ਿਹਮਾਿਲਆ,ਂ ਗੰਗਾ ਨਦੀ  ਸਤਲੁਜ, ਿਬਆਸ, ਰਾਵੀ ਆਿਦ। 

3. ਵਸਤੂ ਵਾਚਕ ਨਾਵਂ 

      ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤ� ਤੋਲਣ, ਿਮਣਨ ਜਾਂ ਮਾਪੀਆ,ਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆ,ਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾ ਂਦਾ ਬੋਧ ਹੋਵ,ੇ ਉਸ ਨੰੂ ਵਸਤੂ ਵਾਚਕ ਨਾਂਵ ਕਿਹੰਦੇ 

ਹਨ, ਿਜਵ�:- ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਤੇਲ, ਕਪੱੜਾ, ਪੱਗ ਆਿਦ। 

4. ਇੱਕਠ ਵਾਚਕ ਨਾਂਵ 

      ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜੀਵਾਂ ਜਾਂ ਿਗਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਿਗਆਨ ਕਰਵਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ  ਇੱਕਠ 
ਵਾਚਕ ਨਾਂਵ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ�:- ਫੌਜ, ਇੱਜੜ, ਜਮਾਤ, ਸਭਾ ਆਿਦ। 

5. ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਂਵ - 
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      ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤ� ਿਕਸੇ ਭਾਵ, ਗੁਣ ਜਾਂ ਹਾਲਤ, ਦਾ ਿਗਆਨ ਹਵੋੇ ਉਸ ਨੰੂ ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਂਵ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਵ� :- ਖੁਸ਼ੀ, ਗ਼ਮੀ, 
ਸਚਾਈ, ਉਦਾਸੀ ਆਿਦ। 

ਪੜਨਾਂਵ 

ਿਜਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਂਵ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇ,  ਉਸ ਨੰੂ ਪੜਨਾਂਵ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ�- ਮ�, ਅਸ�, ਤੁਸ�, ਉਹ। 

ਪੜਨਾਵਂ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮਾ 

1. ਪੁਰਖ-ਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ 

2. ਿਨੱਜ-ਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ 

3. ਿਨਸਚੇਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ 

4. ਅਿਨਸਚੇਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ 

5. ਸੰਬੰਧ-ਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ 

6. ਪ�ਸ਼ਨ-ਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ 

1. ਪੁਰਖ-ਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ 

               ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸ� ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਰਖ-ਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਿਕਹਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਵ�- ਮ�, ਤੁਸ�, ਉਹ ਆਿਦ। 

ਪੁਰਖ-ਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਿਤੰਨ ਪ�ਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:- 

1) ਉ�ਤਮ ਪਰੁਖ ਜਾਂ ਪਿਹਲਾ ਪੁਰਖ 

2) ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਪੁਰਖ 

3) ਅਨਯ ਪੁਰਖ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਪੁਰਖ 

1) ਉ�ਤਮ ਪਰੁਖ ਜਾਂ ਪਿਹਲਾ ਪੁਰਖ : ਿਜਹੜਾ ਪੂਰਖ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਉ�ਤਮ ਪੁਰਖ ਜਾਂ ਪਿਹਲਾ ਪੁਰਖ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਿਜਵ�:- ਮ�, ਮੈਨੰੂ, ਅਸ�, ਸਾਡਾ ਆਿਦ। 

2) ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ : ਿਜਸ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਗਲੱ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੰੂ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਪੁਰਖ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਵ:ੇ- ਤੰੂ, ਤੁਸੀ, ਤਰੇਾ, 
ਤੁਹਾਡਾ ਆਿਦ। 
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3) ਅਨਯ ਪਰੁਖ ਜਾ ਂਤੀਜਾ ਪੁਰਖ : ਿਜਹੜੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੰੂ ਅਨਯ ਪੁਰਖ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਪੁਰਖ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹ,ੈ ਿਜਵ� :- ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਆਿਦ। 

2. ਿਨੱਜ-ਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ     

 ਿਜਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਸ ਵਾਕ ਦੇ ਕਰਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੰੂ ਿਨੱਜ-ਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਿਜਵ� :- 

  a)   ਮ� ਆਪ ਉਸ ਨੰੂ ਸਮਝਾਇਆ। 

  b)  ਮੁੰਡੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਲੜਦੇ ਹਨ। 

  c)  ਅਸ� ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥ� ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 

ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਿਵਚ ਮ�, ਆਪਮ, ਆਪ ਿਨੱਜ-ਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਹਨ। 

3. ਿਨਸਚੇਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ 

            ਿਜਹੜੇ ਪੜਨਾਂਵ ਿਕਸੇ ਦੂਰ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਦੀ ਿਦਸਦੀ ਚੀਜ਼ ਵਲੱ ਇਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉ�ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਉਸ ਨੂ ੰ
ਿਨਸ਼ਚੇਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ�:-  

a) ਅਹ ੁਿਕ ਹੈ 

b) ਇਹ ਬੜਾ ਸੁਹਣਾ ਿਚਤਰ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਿਵੱਚ ‘ਅਹ’ੁ ਅਤੇ ‘ਇਹ’ ਿਨਸਚੇਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਹਨ। 

4. ਅਿਨਸਚੇਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ 

            ਿਜਹੜੇ ਪੜਨਾਂਵ ਸਬਦਾਂ ਤ� ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ, ਸਥਾਨ, ਵਸਤੂ ਆਿਦ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਂ ਿਨਸਚੇ ਪੂਰਵਕ ਿਗਆਨ ਨਾ ਹੋਵ,ੇ ਉਹਨਾਂ 

ਨੰੂ ਅਿਨਸਚੇਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇ- 

a) ਕੋਈ ਗੀਤ ਗਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

b) ਇੱਥੇ ਕਈ ਆ�ਦੇ ਹਨ। 

ਵਾਕਾਂ ਿਵਚ ਕੋਈ ਤੇ ਕਈ ਅਿਨਸ਼ਚੇਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਹਨ। 

5. ਸੰਬੰਧ-ਵਾਚਕ ਪੜਨਾਵਂ 

         ਿਜਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਂਵ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਯੋਜਕ ਵਾਗਂ ਦੋ ਵਾਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਜੋੜ,ੇ ਉਸ ਨੰੂ ਸੰਬੰਧ ਵਾਚਕ 

ਪੜਨਾਂਵ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ�: 
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a) ਉਹ ਲੋਕ ਜ ੋ ਦੂਿਜਆਂ ਲਈ  ਟਆੋ ਪੁਟਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਉਸ ਿਵਚ ਿਡਗਦੇ ਹਨ। 

b) ਅਪਰਾਧੀ ਿਜਸ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਫਿੜਆ ਿਗਆ। 

‘ਜੋ’ ਅਤੇ ‘ਿਜਸ’ ਨੇ ਸੰਬੰਧ-ਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਹਨ। 

6. ਪ�ਸ਼ਨ-ਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ 

       ਿਜਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਂਵ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਿਤਆਂ ਜਾਵੇ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਿਗੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੰੂ ਪ�ਸ਼ਨ ਵਾਚਕ 
ਪੜਨਾਂਵ ਿਕਹਾ  ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਵ� :- 

   a)  ਕੌਣ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹ?ੈ 

    b) ਿਕਹੜਾ ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਿਰਹਾ ਹ?ੈ 

    c) ਿਕਹੜਾ ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਿਰਹਾ ਹ?ੈ 

ਕੌਣ, ਿਕਸ ਨੇ, ਿਕਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪ�ਸ਼ਨ-ਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਹਨ । 

ਿਕਿਰਆ 

 ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਿਜਹੜਾ ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਾਲ ਸਮੇਤ ਪ�ਗਟ ਕਰੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਿਰਆ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੜ�ਨਾ, 
ਿਲਖਣਾ, ਹੱਸਣਾ, ਰੋਣਾ, ਲੜਨਾ, ਖੇਡਣਾ ਆਿਦ ਿਕਿਰਆ ਹੈ। 

   a)  ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਕਰਤਾ ਅਖਵਾ�ਦਾ ਹੈ। 

   b)  ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਪ�ਭਾਵ ਿਜਸ ਉ�ਤੇ ਪ�ਦਾ ਹ,ੈ  ਉਹ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਿਕਿਰਆ ਿਤੰਨ ਪ�ਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

1) ਆਕਰਮਕ ਿਕਿਰਆ  

2) ਸਕਰਮਕ ਿਕਿਰਆ  

3) ਮੱੁਖ ਿਕਿਰਆ 

  

1) ਅਕਰਮਕ ਿਕਿਰਆ 

         ਿਜਸ ਵਾਕ ਿਵੱਚ ਕੇਵਲ ਕਰਤਾ ਹੀ ਹੋਵ,ੇ ਕਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੰੂ ਅਕਰਮਕ ਿਕਿਰਆ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,   

    ਉਦਾਹਰਨ :  
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       a)  ਵਰਖਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। 

       b) ਸੂਰਜ ਿਨਕਲ ਆਇਆ ਹੈ। 

      c)  ਮੁੰਡਾ ਹੱਸਦਾ ਹੈ। 

      d) ਕੁੜੀ ਗਾ�ਦੀ ਹੈ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕਾਂ ਿਵੱਚ ਵਰਖਾ, ਸੂਰਜ, ਮੁੰਡਾ, ਕੁੜੀ ਕਰਤਾ ਹਨ। ‘ਰਹੀ ਹ’ੈ, ਿਨਕਲ ਆਇਆ ‘ਹੱਸਦਾ ਹ’ੈ ‘ਗਾ�ਦੀ ਹ’ੈ ਅਕਰਮਕ 

ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਹਨ। 

2) ਸਕਰਮਕ ਿਕਿਰਆ 

       ਿਜਹੜੇ ਵਾਕ ਿਵੱਚ ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਰਮ ਦੋਵ� ਹੋਣ, ਉਹ ਨੰੂ ਸਕਰਮਕ ਿਕਿਰਆ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,  ਉਦਾਹਰਨ : 

   a)  ਮ� ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 

   b) ਬੱਚੇ ਫੁਟਬਾਲ ਖਡੇ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕਾਂ ਿਵੱਚ ‘ਮ�’ਅਤੇ ‘ਬੱਚੇ’ ਕਰਤਾ ਹਨ। 

‘ਰੋਟੀ’,  ‘ਫੁਟਬਾਲ’ ਕਰਮ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ‘ਿਰਹਾ ਹਾਂ’  ‘ਰਹੇ ਹਨ’ ਸਕਰਮਕ ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਹਨ। 

3) ਮੱੁਖ ਿਕਿਰਆ   

ਮੁੱਖ ਿਕਿਰਆ ਸਹਾਇਕ ਿਕਿਰਆ ਤ� ਿਬਨਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ  ਸਹਾਇਕ ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 

ਿਜਵੇ- ਮੈ ਸਭ ਿਕਤਾਬਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਿਕਿਰਆ ਹੈ। 

ਕਾਲ ਿਤੰਨ ਹਨ :- 

1. ਭੂਤ-ਕਾਲ 

2.ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ 

3. ਭਿਵਖਤ ਕਾਲ 

 

 

 

                               

ਕਾਲ

ਭੂਤ-ਕਾਲ
ਵਰਤਮਾਨ 

         ਕਾਲ

ਭਿਵਖਤ 

ਕਾਲ
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ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ 

ਜਦ� ਅਸ� ਿਕਸ ੇਜੀਵ, ਜਗ�ਾ ਜ� ਵਸਤੂ ਦਾ ਗੁਣ, ਔਗੁਣ, ਰੰਗ, ਆਕਾਰ ਆਿਦ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਹ� ਤ� ਉਹ ਵਸਤੂ ਉਹ 
ਿਜਹੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤ� ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਬਣ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

      ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਿਕਸੇ ਨ�ਵ ਜ� ਪੜਨ�ਵ-ਸ਼ਬਦ  ਨਾਲ ਆ ਕ ੇਉਸ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪ�ਗਟ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ  ਆਮ ਤ� 
ਖ਼ਾਸ ਬਣਾਉਣ ਉਹਨ� ਨੂੰ  ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹ।ੈ 

           ਿਜਵ�- a)  ਿਸਆਣਾ ਆਦਮੀ 

                    b)  ਬੁੱ ਧੀਮਾਨ ਕੜੁੀ 

ਇਹਨ� ਵਾਕ� ਿਵੱਚ ਬੁੱ ਧੀਮਾਨ, ਿਸਆਣਾ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ-ਸ਼ਬਦ ਹਨ। 

          ਿਜਵ� :- a) ਸਾਿਲਨੀ ਬੁੱ ਧੀਮਾਨ ਹੈ। 

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਪੰਜ ਪ�ਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 

   1.  ਗੁਣਵਾਚਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ 

   2.  ਸੰਿਖਆਵਾਚਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ  

   3.  ਪਿਰਮਾਣਵਾਚਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ 

   4.  ਿਨਸ਼ਚੇਵਾਚਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ 

   5.  ਪੜਨ�ਵੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ 

1.- ਗੁਣਵਾਚਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ : 

    ਿਜਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਿਕਸੇ ਨ�ਵ ਜ� ਪੜਨ�ਵ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ  ਆ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਗੁਣ-ਔਗੁਣ ਆਿਦ ਪ�ਗਟ ਕਰ,ੇ ਉਸ ਨੰੂ 
ਗੁਣਵਾਚਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� :- 

 a) ਪਤਲੀ ਕੁੜੀ 

 b) ਸੁੰ ਦਰ ਕੁੜੀ 

 c) �ਚੀ ਪਦਵੀ    
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ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕ ਿਵੱਚ ‘ਪਤਲੀ’, ‘ਸੁੰ ਦਰ’, ‘�ਚੀ’ ਗੁਣਵਾਚਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹਨ। 

2.ਸੰਿਖਆਵਾਚਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ 

        ਿਜਹੜ ੇਸ਼ਬਦ ਤ� ਨ�ਵ ਜ� ਪੜਨ�ਵ ਦੀ ਸੰਿਖਆ, ਭਾਰ, ਿਗਣਤੀ ਦਾ ਿਗਆਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੰੂ ਸੰਿਖਆਵਾਚਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ 
ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ,  

ਿਜਵ� :-  

        a)  ਮੇਰੇ ਕਲੋ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਹਨ। 

        b)  ਸੀਤਾ ਕੋਲ ਸੱਤ ਿਕਤਾਬ� ਹਨ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕ� ਿਵੱਚ ਸੱਤ ਪੰਜਾਹ ਸੰਿਖਆਵਾਚਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹਨ। 

3. ਪਿਰਮਾਣਵਾਚਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ 

   ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤ� ਨ�ਵ ਜ� ਪੜਨ�ਵ ਦੀ ਿਮਣਤੀ, ਮਾਪ ਜ� ਤੇਲ ਦਾ ਿਗਆਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ  ਪਿਰਮਾਣਵਾਚਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਿਕਹਾ 
ਜ�ਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਵ� :- 

      a)  ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਬਹਤੁ ਧਨ ਹੈ। 

       b)  ਥੋੜ�ਾ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਹੈ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕ� ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ�ਾ ਪਿਰਮਾਣਵਾਚਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹਨ। 

4. ਿਨਸਚੇਵਾਚਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ  

    ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨ�ਵ ਜ� ਪੜਨ�ਵ ਵੱਲ ਿਨਸਚੇ-ਪੂਰਵਕ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ੇਤੇ  ਉਸ ਨੂੰ  ਆਮ ਤ� ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਉਸ ਨੰੂ 
ਿਨਸਚੇਵਾਚਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਵ� :- 

    a) ਅਿਹ ਕੁੜੀ ਿਕੰਨੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। 

    b) ਅਹੁ ਫੁੱ ਲ ਿਕੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕ� ਿਵੱਚ ਅਿਹ ਅਤੇ ਅਹੁ ਿਨਸ਼ਚੇਵਾਚਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹਨ। 

5. ਪੜਨ�ਵੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ 
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    ਿਜਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਨ�ਵ ਹੋਵੇ ਪਰ ਨ�ਵ-ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ,ੇ ਉਸ ਨੰੂ ਪੜਨਾਵ� ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਿਕਹਾ 
ਜ�ਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਵ� :- 

   a) ਮੇਰੀ ਿਕਤਾਬ ਿਕਸ ਕੋਲ ਹ?ੈ 

ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕ� ਿਵਚ ਮੇਰੀ ਪੜਨਾਵ� ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹਨ। 

ਿਕਿਰਆ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ 

ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ : 

          ਿਜਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਹੋਣ  ਦਾ ਸਮ� , ਸਥਾਨ, ਢੰਗ, ਤਰੀਕਾ ਆਿਦ ਦੱਸ ੇਉਸ ਨੰੂ ਿਕਿਰਆ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਿਕਹਾ 
ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਿਕਿਰਆ – ਕੰਮ                                                                 -ਕੰਮ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ – ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ  

 

ਰਾਮ ਗਾ�ਦਾ ਹੈ                                                                 ਰਾਮ ਸੁਰੀਲਾ ਗਾ�ਦਾ ਹ ੈ

ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਹ� ਿਕਸਮ� ਦੇ ਵਾਕ� ਿਵੱਚ ਕਾਫੀ ਿਭੰਨਤਾ ਹੈ। ਪਿਹਲੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਵਾਕ ਿਵੱਚ ਸਧਾਰਨ ਿਕਿਰਆ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤੇ 
ਦੂਜੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਵਾਕ ਿਵੱਚ ‘ਸੁਰੀਲਾ’ ਸ਼ਬਦ ਦੇ  ਲੱਗ ਜਾਣ ਨਾਲ ਿਕਿਰਆ ਸਧਾਰਨ ਤ� ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਿਕਿਰਆ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹਨ। 

ਿਕਿਰਆ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਅੱਠ ਪ�ਕਾਰ ਦੇ ਹਨ: 

1. ਕਾਲ-ਵਾਚਕ ਿਕਿਰਆ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ 

2. ਸਥਾਨ-ਵਾਚਕ ਿਕਿਰਆ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ 

3. ਪ�ਕਾਰ-ਵਾਚਕ ਿਕਿਰਆ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ 

4. ਕਾਰਨ-ਵਾਚਕ ਿਕਿਰਆ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ 

5. ਪਿਰਮਾਣ-ਵਾਚਕ ਿਕਿਰਆ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ 

6. ਸੰਿਖਆ-ਵਾਚਕ ਿਕਿਰਆ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ 
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7. ਿਨਰਨਾ-ਵਾਚਕ ਿਕਿਰਆ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ 

8. ਿਨਸਚ-ੇਵਾਚਕ ਿਕਿਰਆ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ 

1. ਕਾਲ-ਵਾਚਕ ਿਕਿਰਆ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ 

         ਿਜਨ� � ਸ਼ਬਦ� ਤ� ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮ� ਪ�ਗਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਉਹਨ� ਨੂੰ  ਕਾਲ-ਵਾਚਕ ਿਕਿਰਆ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆਖਦੇ 
ਹਨ, ਿਜਵ�- ਹੁਣ,ੇ ਭਲਕ,ੇ ਰਾਤ�-ਰਾਤ, ਹਰ ਰੋਜ਼, ਕਦ-ੇਕਦਾਈ। 

2. ਸਥਾਨ-ਵਾਚਕ ਿਕਿਰਆ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ 

         ਿਜਨ� � ਸ਼ਬਦ� ਤ� ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਿਗਆਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨ� ਨੰੂ ਸਥਾਨ-ਵਾਚਕ ਿਕਿਰਆ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ 
ਆਖਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ� :- ਘਰ, ਬਜ਼ਾਰ, ਇੱਧਰ, ਿਪੱਛ,ੇ ਸਾਹਮਣ,ੇ ਸੱਿਜਓ, ਖੱਿਬਓ। 

3. ਪ�ਕਾਰ-ਵਾਚਕ ਿਕਿਰਆ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ 

        ਿਜਨ� ਾ ਸ਼ਬਦ� ਤ� ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਗ ਜ� ਪ�ਕਾਰ ਦਾ ਿਗਆਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨ� ਨੂੰ  ਪ�ਕਾਰ-ਵਾਚਕ ਿਕਿਰਆ-
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਵ�- ਹੌਲ਼ੀ, ਛੇਤੀ, ਇ�, ਉਸ ਤਰ��। 

4. ਕਾਰਨ-ਵਾਚਕ ਿਕਿਰਆ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ 

        ਿਜਨ� � ਸ਼ਬਦ� ਤ� ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਹੋਣ ਜ� ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਕਾਰਨ-ਵਾਚਕ ਿਕਿਰਆ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ 
ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ�- ਇਸ ਲਈ, ਿਕ�ਕ, ਤਦ,ੇ ਤ� ਹੀ। 

5. ਪਿਰਮਾਣ-ਵਾਚਕ ਿਕਿਰਆ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ 

         ਿਜਨ� � ਸ਼ਬਦ� ਤ� ਿਕਿਰਆ ਦੀ  ਿਮਣਤੀ, ਿਮਕਦਾਰ ਜ� ਪਿਰਮਾਣ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋਵੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਪਿਰਮਾਣ-ਵਾਚਕ 
ਿਕਿਰਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਵ�- ਜ਼ਰਾ, ਬਹੁਤ, ਏਨਾ, ਿਜੰਨਾ, ਰਤਾ ਕੁ। 

6. ਸੰਿਖਆ-ਵਾਚਕ ਿਕਿਰਆ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ 

         ਿਜਨ� � ਸ਼ਬਦ� ਤ� ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਜ� ਦੁਹਰਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨ� ਨੂੰ  ਸੰਿਖਆ ਵਾਚਕ ਿਕਿਰਆ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ 
ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ�- ਘੜੀ-ਮੁੜੀ, ਦਬੁਾਰਾ, ਕਈ ਵਾਰ, ਇੱਕ-ਇੱਕ, ਦ-ੋਦੋ। 

7. ਿਨਰਨਾ-ਵਾਚਕ ਿਕਿਰਆ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ 

        ਿਜਨ� � ਸ਼ਬਦ� ਤ� ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਹੋਣ ਜ� ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਿਨਰਨ� -ਪੂਰਵਕ ਿਗਆਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨ� ਨੰੂ ਿਨਰਨ� -ਵਾਚਕ 
ਿਕਿਰਆ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ�- ਜੀ ਹ�, ਆਹੋ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਜੀ। 
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8. ਿਨਸ਼ਚ-ੇਵਾਚਕ ਿਕਿਰਆ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ 

       ਿਜਨ� � ਸ਼ਬਦ� ਤ� ਿਕਿਰਆ ਬਾਰੇ ਿਨਸਚੇ ਜ� ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਭਾਵ ਪ�ਗਟ ਹੋਣ, ਉਹਨ� ਨੰੂ ਿਨਸਚ-ੇਵਾਚਕ ਿਕਿਰਆ-
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਵ�- ਬੇਸ਼ੱਕ, ਿਬਲਕੁਲ, ਜ਼ਰੂਰ। 

ਸੰਬੰਧਕ 

ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਕ ਿਵੱਚ ਨ�ਵ, ਪੜਨ�ਵ ਜ� ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸ਼ਬਦ� ਦਾ ਵਾਕ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦ� ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਪ�ਗਟ ਕਰਨ, 
ਉਹਨ� ਨੰੂ ਸੰਬੰਧਕ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

   1. ਇਹ ਪ�ਨ ਰਾਮ ਦਾ ਹੈ। 

   2. ਧੋਨ�  ਦੀ ਮੱਝ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ। 

   3. ਗਾਇਤਰੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਹੈ। 

   4. ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮ ੇਹਨ। 

‘ਦਾ’, ‘ਦੀ’, ‘ਕੋਲ’, ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੰਬੰਧਕ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ�� ਕੁਝ ਸੰਬੰਧਕ ਸ਼ਬਦ ਹਨ: 

       ਨਾਲ, ਤ�, ਥ�, �ਪਰ, ਤੱਕ, ਤੋੜੀ, ਤਾਈ,ਂ ਿਵੱਚ, ਹੇਠ�, ਨ� ੜ,ੇ ਕੋਲ, ਸਿਹਤ, ਪਾਸ, ਦੂਰ, ਸਾਮ�ਣ,ੇ ਪਰ,ੇ ਿਬਨ�, ਲਈ, 
ਵੱਲ, ਰਾਹ�, ਦੁਆਰਾ। 

      ਜੇ ਸੰਬੰਧਕ ਨਾ ਹੋਣ ਤ� ਵਾਕ� ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹ� ਰਿਹ ਜ�ਦਾ, ਿਜਵ�- ‘ਇਹ ਪੈਨ ਰਾਮ ਦਾ ਹ’ੈ ਦੀ ਥ� ‘ਇਹ ਪੈਨ 

ਰਾਮ ਹ’ੈ।  

ਸੰਬੰਧਕ ਦੋ ਪ�ਕਾਰ ਦ ੇਹੁੰ ਦੇ ਹਨ. 

1. ਪੂਰਨ  ਸੰਬੰਧਕ :- ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸੰਬੰਧਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਉਹਨ� ਨੂੰ  ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ  

               ਿਜਵ� :-    a) ਉਸ ਦਾ ਬੈਟ ਵਧੀਆ ਹੈ। 

                            b) ਕੱਲ� ਰਾਮ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕ� ਿਵੱਚ ‘ਦਾ’ ਅਤੇ ‘ਨਾਲ’ ਸੰਬੰਧਕ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। 

2. ਅਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ :- ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਇਕਲੇ ਸੰਬੰਧਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ  ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ 

ਸੰਬੰਧਕ ਬਣਨ, ਉਹਨ� ਨੂੰ  ਅਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਿਜਵ�-  
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a) ਮੇਰਾ ਘਰ ਰਾਜੂ ਦੇ ਘਰ ਲਾਗੇ ਹੈ। 

b) ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਟ ਮੇਰ ੇਤ� ਪਰ ੇਹੈ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕ� ਿਵੱਚ ‘ਲਾਗ’ੇ ਤੇ ‘ਪਰ’ੇ ਸ਼ਬਦ ਅਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਹਨ 

ਯੋਜਕ 

ਯੋਜਕ ਦ ੋਪ�ਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ: 

1. ਸਮਾਨ-ਯੋਜਕ : 

   ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਨ ਜ� ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ�, ਵਾਕ�ਸ਼� ਜ� ਵਾਕ� ਨੂੰ  ਜੜੋਨ, ਉਹਨ� ਨੂੰ  ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹ,ੈ 
ਿਜਵ� :-  ਰਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੋਨ�  ਭਰਾ ਹਨ। 

           ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਓ ਤ ੇਰੋਟੀ ਵੀ  ਖਾਓ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕ� ਿਵੱਚ ‘ਅਤ’ੇ, ‘ਤੇ’ ਸਮਾਨ-ਯੋਜਕ ਹਨ। 

2. ਅਧੀਨ-ਯੋਜਕ : 

    ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਪ�ਧਾਨ ਉਪਵਾਕ ਨੂੰ  ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਜ� ਉਪਵਾਕ� ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਉਹਨ� ਨੂੰ  ਅਧੀਨ-ਯੋਜਕ ਿਕਹਾ 
ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� :- 

   ਭਾਵ� ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਹੈ ਿਫਰ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। 

   ਮ� ਜਾਣਦਾ ਹ� ਿਕ ਤੂੰ  ਿਕੰਨ�  ਕੁ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਹੈ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕ� ਿਵੱਚ ‘ਿਫਰ ਵੀ’,  ‘ਿਕ’ ਆਿਦ ਸ਼ਬਦ ਅਧੀਕ ਯੋਜਕ ਹਨ। 

ਿਵਸਮਕ 

   ਿਜਨ� � ਸ਼ਬਦ� ਦੁਆਰਾ ਖ਼ੁਸ਼ੀ, ਗ਼ਮੀ, ਹੈਰਾਨੀ, ਡਰ, ਪ�ਸੰਸਾ ਆਿਦ ਦ ੇਭਾਵ ਪ�ਗਟ ਹੋਣ, ਿਵਆਰਕਰਨ ਿਵੱਚ ਉਹਨ� ਨੰੂ 

ਿਵਸਮਕ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਵ� :- ਹਾਏ! ਆਹਾ! ਉਹੋ! ਵਾਹ! ਹ�! । 

ਿਵਸਮਕ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮਾ 

                                                                                  ਿਵਸਮਕ 
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1. ਪ�ਸੰਸਾ-ਵਾਚਕ ਿਵਸਮਕ  

2. ਸ਼ੋਕ-ਵਾਚਕ ਿਵਸਮਕ 

3. ਹੈਰਾਨੀ-ਵਾਚਕ ਿਵਸਮਕ  

4.ਸੁਚਨਾ-ਵਾਚਕ ਿਵਸਮਕ 

5. ਸੰਬੋਧਨੀ ਿਵਸਮਕ 

6. ਸਿਤਕਾਰ-ਵਾਚਕ ਿਵਸਮਕ 

7. ਿਫਟਕਾਰ-ਵਾਚਕ ਿਵਸਮਕ 

8. ਅਸੀਸ-ਵਾਚਕ ਿਵਸਮਕ 

9. ਇੱਛਾ-ਵਾਚਕ ਿਵਸਮਕ  

 

 

                                                                    ਵਾਕ ਬੋਧ 

      ਵਾਕ ਬੋਧ ਿਵਆਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਭਾਗ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਬਣਤਰ ਦੇ ਿਨਯਮ�, ਵਾਕ� ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਆਿਦ ਬਾਰ ੇਿਵਚਾਰ ਕੀਤੀ 
ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

- ਧੁਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। 
- ਧੁਨੀਆਂ ਤ� ਸਬਦ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ� ਤ� ਵਾਕ। 
- ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਵਾਕ ਹੈ। 
- ਵਾਕ ਸ਼ਬਦ� ਦੇ ਉਸ ਸਮੂਹ ਨੰੂ ਆਖਦੇ ਹਨ: 

                             
     ਵਾਕ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਤਰ�� ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਪਿਹਲੀ ਪ�ਕਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਬਣਤਰ ਪੱਖ� ਇਸ ਤਰ�� ਹ:ੈ 
  
  

   
1) ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ 

         ਿਜਸ ਵਾਕ ਿਵੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਿਕਿਰਆ ਹੋਵ,ੇ ਉਸ ਨੂੰ  ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਆਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
   ਉਦਾਹਰਨ-   ਬੱਚਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ।           ਲੜਕਾ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। 
 

ਬਣਤਰ ਪੱਖ� ਵਾਕ-ਵੰਡ

ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਿਮਸਰਤ ਵਾਕ 

16



Complete 
Grammer PUNJABI GRAMMER COMPLETE NOTES BY- WWW.EARNMONEYJOBS.COM 

 
2) ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ  

         ਜਦ� ਦੋ ਸਧਾਰਨ ਜ� ਸਮਾਨ ਵਾਕ� ਨੰੂ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ� ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤ ੇਕੋਈ 
ਉਪਵਾਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ �ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤ� ਇਸ ਨਵ� ਬਣੇ ਵਾਕ ਨੰੂ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ  ਆਖਦੇ ਹਨ। 
    ਉਦਾਹਰਨ-    ਮੋਹਨ ਨ�  ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਅਤੇ ਸੋਹਨ ਨ�  ਕਿਵਤਾ ਪੜ�ੀ। 
                         ਮਾਤਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। 
3) ਿਮਸਰਤ ਵਾਕ 

              ਿਜਸ ਵਾਕ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪ�ਧਾਨ ਉਪਵਾਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ� ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਸ 
ਨੰੂ ਿਮਸਰਤ ਵਾਕ ਆਖਦੇ ਹਨ। 
      a)  ਰਾਜੂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਿਕ ਉਹ ਜਮਾਤ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। 
      b)  ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਉਹਨ� ਨ�  ਮੈਚ ਿਜੱਤ ਿਲਆ ਹੈ। 
 
 

ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਆਕਰਨ 

 
ਿਵਆਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਭਾਗ ਹਨ : 
 ਧੁਨੀ-ਬੋਧ, ਅੱਖਰ-ਬੋਧ ਜ� ਵਰਨ-ਬੋਧ 

1. ਸ਼ਬਦ-ਬੋਧ 

2. ਅਰਥ-ਬੋਧ 

3. ਵਾਕ-ਬੋਧ 

 
 

ਿਲੰਗ 

ਿਲੰਗ: ਿਜਹੜ ੇਸ਼ਬਦ ਪੁਰਸ਼-ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਮਰਦਾਵ�-ਜ਼ਨਾਨੇ ਜਾਂ ਨਰ-ਮਾਦਾ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਿਲੰਗ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ ਿਲੰਗ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ ਦੇ ਿਕਸਮਾਂ ਹਨ( ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਚਾਰ ਹਨ): 

1. ਪੁਿਲੰਗ : ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਮਰਦਾਵ� ਜਾਂ ਨਰਭੇਦ ਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਪੁਿੰਲਗ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

   ਿਜਵ�: ਕਬੂਤਰ, ਝੋਟਾ, ਿਕਹੜਾ, ਸੋਹਣਾ, ਿਪਉ ਆਿਦ 

2. ਇਸਤਰੀ-ਿਲੰਗ : ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਨਾਨੇ ਜਾਂ ਮਾਦਾ-ਭੇਦ ਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ  ਇਸਤਰੀ ਿਲੰਗ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

    ਿਜਵ�: ਕਬਤੂਰੀ, ਝੋਟੀ, ਿਕਹੜੀ, ਸੋਹਣੀ, ਮਾਂ ਆਿਦ।      
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ਕਾਰਕ 

ਕਾਰਕ:  ਿਕਸੇ ਵਾਕ ਿਵੱਚ ਨਾਵਂ ਜਾਂ ਪੜਨਾਂਵ ਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ (ਿਕਿਰਆ ਆਿਦ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਪ�ਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ 
‘ਕਾਰਕ’ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਕਾਰਕ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮਾਂ  

1. ਕਰਤਾ-ਕਾਰਕ- ਿਕਸੇ ਵਾਕ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਵਂ ਜਾਂ ਪੜਨਾਂਵ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

 ਿਜਵ�: 1. ਸੁਿਰੰਦਰ ਸਬਕ ਪੜ�ਦਾ ਹੈ।  

        2. ਉਸ ਨੇ ਸਬਕ ਪਿੜ�ਆ। 

2. ਕਰਮ-ਕਾਰਕ: ਜਦ ਿਕਸੇ ਵਾਕ ਦੀ ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪ�ਭਾਵ ਕਰਤਾ ਤ� ਛੁੱਟ ਦੂਜੇ ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਪੜਨਾਂਵ ‘ਤੇ ਪਦੈਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਉਹ ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਪੜਨਾਂਵ ਕਰਮ-ਕਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਿਜਵ�: 1. ਜਗਦੀਸ਼ ਨੇ ਦੱੁਧ ਪੀਤਾ। 

       2. ਉਸ ਨੇ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਦੱੁਧ ਿਪਆਇਆ। 

3. ਕਰਨ-ਕਾਰਕ: ਵਾਕ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਪੜਨਾਂਵ ਦੁਆਰਾ ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ-ਕਾਰਕ 
ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਿਜਵ�:  1. ਸੁਿਰੰਦਰ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ। 

        2. ਸਿਵਟੀ ਨੇ ਸਿਹਲੀ ਰਾਹ� ਿਚੱਠੀ ਭੇਜੀ। 

4. ਸੰਪਰਦਾਨ ਕਾਰਕ: ਵਾਕ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਪੜਨਾਂਵ ਲਈ ਵਾਕ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ‘ਸੰਪਰਦਾਨ-
ਕਾਰਕ’ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਿਜਵ�: 1. ਿਪਤਾ ਨੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕੱਤ ਕੀਤੀ। 

       2. ਿਪ�ੰਸੀਪਲ ਰਾਮ ਿਸੰਘ ਨੇ ਕਾਲਜ ਵਾਸਤੇ ਿਦਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ। 

5. ਅਪਾਦਾਨ-ਕਾਰਕ: ਵਾਕ ਿਵਚ ਿਜਸ ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਪੜਨਾਵਂ ਤੇ ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਜਾਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਪ�ਗਟ 
ਹੋਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਾਦਨ ਕਾਰਕ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

ਿਜਵ�: ਸੰਤੋਖ ਿਦਲੀ� ਆਇਆ ਹੈ। 

       ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਸੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣਾ। 

6. ਸੰਬੰਧ-ਕਾਰਕ: ਵਾਕ ਿਵੱਚ ਜਦ ਿਕਸੇ ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਪੜਨਾਂਵ ਦਾ ਿਕਸੇ ਦੂਜੇ ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਪੜਨਾਂਵ ਉਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦੱਿਸਆਂ 
ਜਾਵੇ ਤਾਂ  ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧ-ਕਾਰਕ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਿਜਵ�:  1. ਇਹ ਸੁਰਜੀਤ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ। 
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       2. ਉਹ ਤੇਰਾ ਸਕੂਟਰ ਹੈ। 

7. ਅਿਧਕਰਨ ਕਾਰਕ: ਵਾਕ ਿਵੱਚ ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਕੰਮ ਿਜਸ ਨਾਂਵ ਜਾਂ   ਪੜਨਾਂਵ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਾਂ ਿਜਸ ਥਾਂ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੂੰ 
ਅਿਧਕਰਨ ਕਾਰਕ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। 

ਿਜਵ�: 1. ਛੱਤ ਉ�ਤੇ ਪੜ� ੋ। 

       2. ਬਮਾਰੇ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ। 

8. ਸੰਬਧੋਨ ਕਾਰਕ: ਿਜਸ ਵਾਕ ਿਵੱਚ ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਪੜਨਾਂਵ ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨੀ ਕਾਰਕ 
ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਿਜਵ�: 1. ਓਏ ਉ�ਲੂਆ! ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। 

       2. ਨੀ ਬੰਤ!ੇ ਤੂੰ  ਿਕ� ਰ�ਈ ਏ? 

               

ਿਵਸ਼ਰਾਮ-ਿਚਨੰ�  

ਿਵਸ਼ਰਾਮ-ਿਚੰਨ� : ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਿਚੰਨ� ਤ� ਭਾਵ ਿਵਸਰਾਮ ਜਾਂ ਠਿਹਰਾਉਣ ਨੂੰ ਪ�ਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਿਚੰਨ�  ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਿਲਖਤ 
ਿਵੱਚ ਿਵਿਭੰਨ ਠਿਹਰਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਿੱਗਆ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਿਲਖਤ ਨੂੰ ਪੜ�ਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਠਿਹਰਾਉ 
ਥੋੜ� ੀ-ਥੋੜ� ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆ�ਦੇ ਹਨ: ਿਕਤੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਲਈ  ਠਿਹਰਨਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਤੇ ਥੜੋ� ੀ ਦੇਰ ਲਈ। ਇਹ  
ਠਿਹਰਾਉ ਬੋਲਣ ਲੱਿਗਆ ਤਾਂ ਸਿਹਜ-ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਇਨ� ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਿਚੰਨ�  ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਿਚਨੰ�  :  ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਿਚੰਨ�  ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:  

1. ਡੰਡੀ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਿਵਸ਼ਰਾਮ                  =                     । 

2. ਪ�ਸ਼ਨ-ਿਚੰਨ�                                      =                     ? 

3.ਿਵਸ਼ਿਮਕ ਿਚੰਨ�                                   =                     ! 

4. ਕਾਮਾ                                              =                   , 

5. ਅਰਧ ਿਵਸ਼ਰਾਮ                                 =                   ; 

6. ਦੁਿਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਲਨ                              =                   : 

7. ਡੈਸ਼                                                  =                   - 

8. ਦੁਿਬੰਦੀ ਡੈਸ਼                                      =                  :- 

9. ਪੁੱਠੇ ਕਾਮੇ                                           =                   ‘ 

10. ਜੋੜਨੀ                                             =                 - 
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11. ਬ�ੈਕਟ                                              =                  () [] 

12. ਿਬੰਦੀ                                              =                   . 

1. ਿਡਡੰੀ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਿਵਸ਼ਰਾਮ : ਇਹ ਿਚੰਨ�  ਵਾਕ ਦੇ  ਅੰਤ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਠਿਹਰਾਅ ਵਜ� ਵਰਿਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਕ 
ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ�  ਿਨਖੜੇਦਾ ਹੈ। 

2. ਪ�ਸ਼ਨ-ਿਚੰਨ�: ਇਹ ਿਚੰਨ� ਦੀ ਵਾਕ ਦ ੇਮੁੱਕਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਠਿਹਰਾਅ ਵਜ� ਵਰਿਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਪੁੱਛ-
ਿਗੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

 ਿਜਵ� : ਕੌਣ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਿਰਹਾ ਹੈ? 

3. ਿਵਸਿਮਕ ਿਚੰਨ�: ਇਹ ਿਚੰਨ�  ਹੇਠਾ ਦੱਸੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਰਿਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

    a) ਜਦ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਿਜਵੇ : ਨੀ ਝਲੀਏ!  ਸ਼ਰਮ ਕਰ! 

4. ਕਾਮਾ: ਇਹ ਿਚੰਨ�  ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ ਠਿਹਰਾਅ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੱੁਧ ਵਰਤ� ਲਈ ਹਠੇਾਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ 
ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

     ਠੱਗ, ਚੋਰ, ਬਦਮਾਸ਼ ਤੇ ਸਮਗਲਰ ਪੁਿਲਸ ਦੀਆਂ ਕੁੱਟਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। 

5. ਿਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਕਾਮਾਂ ਜਾ ਂਅਰਧ- ਿਵਸ਼ਰਾਮ :  ਜਦ ਿਕਸੇ ਵਾਕ ਿਵੱਚ ਠਿਹਰਾਅ ਪੂਰਨ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਨਾਲ�  ਘੱਟ ਤੇ ਕਾਮੇ 
ਦੇ ਠਿਹਰਾਅ ਨਾਲ�  ਵੱਧ ਹੋਏ ਤਾਂ ਿਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਕਾਮਾ ਅਥਵਾ ਅਰਧ-ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਵਰਿਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਹੇਠਾਂ ਕਈ 
ਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਿਜਵ� :  ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਅੰਤ ਹ,ੈ ਉਹ ਿਨਰਗੁਣ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਵੀ 

6. ਦੁਿਬਦੰੀ : ਜਦ ਿਕਸੇ ਵਾਕ ਿਵਚ ਦੋ ਿਹੱਸੇ ਹੋਣ ; ਪਿਹਲਾ ਿਹੱਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚੋ ਅਰਥਾ ਿਵੱਚ� ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਿਵੱਚ 
ਵਾਕ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲੇ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਨ� ਾਂ ਨੂੰ ਿਲਖਣ ਲਈ ਪਿਹਲੇ ਿਹੱਸੇ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵਚੱ ਦੁਿਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  

 ਿਜਵ� : ਕੁਲਜਗ ਹੈ;  

         ਕਲਜੁਗ ਿਵਚੱ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਵੇ ਜੀ ਪ�ਗਟ ਹੋਏ: ਧੰੁਦ ਿਮਟ ਗਈ ਅਤੇ ਜਗ ਿਵੱਚ ਚਾਨਣ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ। 

7. ਦੁਿਬਦੰੀ-ਡੈਸ਼:  

              ਜਦ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਹਲਾਂ ਦੁਿਬੰਦੀ-ਡੈਸ਼ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

    ਿਜਵ� : ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮੈਨੰੂ ਹੇਠ ਿਲਖ਼ੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੇਤੀ ਭਜੇੋ :-  

             a) ਇੱਕ ਪ�ਟ  b) ਦੋ ਕਮੀਜ਼ਾ  c)ਜਦ� ਜੋੜੇ ਚੱਪਲਾਂ ਦੇ। 

8. ਪੱੁਠੇ ਕਾਮੇ : 

            ਪੱੁਠੇ ਕਾਮੇ ਦੀ ਤਰ�ਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ-  ਇਕ ਇਕਿਹਰੇ ਪੁੱਠੇ ਕਾਮੇ (‘’) ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੂਹਰੇ ਪੁੱਠੇ ਕਾਮੇ (“”) । 
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ਜਦ ਿਕਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਿਸ਼ੰਨ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਹਰ ੇਪੁੱਠੇ ਕਾਮੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੂੰ 
ਇੰਨ-ਿਬੰਨ ਕਿਹਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕਿਹਰੇ ਪੁੱਠੇ ਕਾਿਮਆਂ ਿਵਚ ਿਲਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  

ਿਜਵ�:  ਗੁਰਦੀਪ ਨੇ ਹਰਿ�ਸ਼ਨ ਨੂ ੰਿਕਹਾ, “ਤੇਰੇ ਿਮੱਤਰ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ ਹੈ, ‘ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਿਵਆਹ ਿਵੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵ�”। 

 

ਮਹੁਾਵਰੇ ਤੇ ਅਖਾਣ: 

1. ਉ�ਲੂ ਬੋਲਣੇ (ਸੁੰਨਸਾਨ ਹੋਣਾ) 

2. ਓਹੜ-ਪੋਹੜ ਕਰਨੇ (ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ ਕਰਨੇ) 

3. ਅੱਖੀ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣਾ (ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ) 

4. ਅੱਗ ਵਰੂਨੀ (ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਪੈਣੀ) 

5. ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ (ਸ਼ਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨੀ) 

6. ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰੇ ਆਉਣਾ (ਘਬਰਾ ਜਾਣਾ) 

7. ਆਪਣੇ ਪੈਰ� ਆਪ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਨਾ (ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪ ਕਰਨਾ) 

8. ਅਕਲ ਿਗਿਟਆਂ ਿਵੱਚ ਹੋਣੀ ( ਮੂਰਖ ਹੋਣਾ) 

9. ਆਟੇ ਿਵੱਚ ਲੂਣ ਹੋਣਾ (ਬਹੁਤ ਘੱਟ-ਿਗਣਤੀ ਹੋਣਾ) 

10. ਅੱਕੀ ਪਲਾਹੀ ਹਥ ਮਾਰਨੇ (ਆਸਰਾ ਭਾਲਣਾ) 

11. ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਤਾਰੇ ਤੋੜਨਾ (ਫਰ�ਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ) 

12. ਇੱਟ-ਖਿੜੱਕਾ ਲਾਉਣਾ (ਝੱਗੜਾ ਕਰਨਾ) 

13. ਈਦ ਦਾ ਚੰਨ ਹੋਣਾ (ਦੇਰ ਿਪੱਛ� ਿਮਲਣਾ) 

14. ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਨੱਚਣਾ (ਲਾਈਲੱਗ) 

15. ਇੱਕ ਕੰਨ�  ਸੁਣਕ ੇਦੂਜੇ ਕੰਨ�  ਕਢ ਦੇਣਾ (ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋਣਾ) 

16. ਸਾਹ ਸੁੱਕਣਾ (ਡਰਨਾ) 

17. ਸਤੱੀ ਕੱਪੜ� ਅੱਗ ਲੱਗਣਾ (ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਆ�ਣਾ) 

18. ਿਸਰੇ ਚੜ�ਨਾ (  

19. ਿਸਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣੀ  (ਖ਼ਤਰਾ  ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ) 
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20. ਸੱਤ� ਿਰਆ-ਬਹੱਤਿਰਆ ਜਾਣਾ (ਅਕਲ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀ) 

21. ਿਸੱਕਾ ਜਮਾਉਣਾ (ਪ�ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ) 

22. ਹੱਡਾਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਪੈਣਾ  (ਕੰਮ ਤ� ਨਕਾਰਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਾ ਕਰਨਾ) 

23. ਹੱਥ ਤੰਗ ਹੋਣਾ (ਪੈਸੇ-ਧੇਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣਾ) 

24. ਹਵਾ ਦੇ ਘੋੜੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣਾ (ਹ�ਕੜ ਹੋਣੀ) 

25. ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਿਪੱਛੇ ਪੈ ਜਾਣਾ (ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ�ਨ ਲਈ ਪਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਨਾ) 

26. ਕਖੱ ਭੰਨ ਕ ੇਦਹੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ( ਕੋਈ ਕਮੰ ਨਾ ਕਰਨਾ) 

27. ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰਨਾ (ਨਾ ਚਾਹੁੰਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ) 

28. ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਖੂਹ ਿਵੱਚ ਪੈਣੀ (ਸਾਰੀ ਿਮਹਨਤ ਬੇਕਾਰ ਜਾਣੀ) 

29. ਕਲੇਜਾ ਿਵੰਿਨ�ਆ ਜਾਣਾ (ਿਕਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ) 

30. ਖ਼ਾਕ ਛਾਣਨੀ (ਿਵਅਰਥ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ) 

31. ਖੈਰੰੂ-ਖੈਰੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ (ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ) 

32. ਖੂਨ ਸ਼ਫੈਦ ਹੋਣਾ (ਅਪਣੱਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ) 

33. ਖਾਰ ਪਾਣੀ (ਈਰਖਾ ਰੱਖਣੀ) 

34. ਿਖ਼ਆਲੀ ਪੁਲਾਓ ਪਕਾਉਣੇ (ਫੋਕੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਾ) 

35. ਖੂਨ ਿਨਚੋੜਨਾ (ਲੁੱਟਣਾ) 

36. ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ (ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਿਜਹੀ ਥਾਂ ਸੁੱਟਣੀ ਿਜਥ� ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਾ) 

37. ਖ਼ਾਿਨਓ ਜਾਣਾ  (ਘਬਰਾ ਜਾਣਾ) 

38. ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ�ਣੀ (ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ) 

39. ਗੰਚ-ਤੁੱਪ ਕਰਨੀ (ਜੋੜ-ਮੇਲ ਕਰਨੇ) 

40. ਗੰਗਾਜਲੀ ਚੁੰਕਣੀ (ਗੰਗਾ ਦੀ ਸੁੰਹ ਚੁੱਕਣੀ) 

41. ਿਗੱਦੜ� ਸ਼ੇਰ ਬਣਨਾ (ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਵੱਚ ਵੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਣੀ) 

42. ਗਰਮ ਹੋਣਾ (ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਣਾ) 

43. ਿਘਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣੇ (ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮੁਨਾਉਣੀ)  

44.  ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ (ਤੱਸਲੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ) 

45. ਘਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ (ਚੁੰਗਾ-ਚੋਰ ਕਰਨਾ) 

46. ਚਾਰ ਚੰਨ ਲੱਗਣੇ  (ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਣੀ) 

47. ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਨੀ (ਿਰਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ) 
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48. ਚੜ�ਦੀ ਕਲਾ ਿਵਚ ਰਿਹਣਾ (ਉਤਸ਼ਾਹ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ) 

49. ਿਚਹਰੇ ‘ਤੇ ਹਵਾਇਆਂ ਉ�ਡਣੀਆਂ (ਘਬਰਾ ਜਾਣਾ) 

50. ਿਛੱਲ ਲਾਹੁਣੀ (ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ) 

51. ਛਾ�-ਮਾ� ਹੋ ਜਾਣਾ  (ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਾ) 

52. ਛਾਤੀ ‘ਤੇ ਮੰੂਗ ਦਲਣੀ (ਿਕਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਿਜਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਿਜਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗ)ੇ 

53. ਜ਼ਿਹਰ ਉਗਲਣਾ (ਭੈੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ) 

54. ਜ਼ਖਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਹਆ ਧਰਨਾ (ਦੁਖੀ ਨੰੂ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣੀ) 

55. ਜਾਨ ਮਾਰਨਾ (ਸ਼ਖ਼ਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨੀ) 

56. ਝੁੱਗਾ ਚੌੜ ਹੋਣਾ (ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ) 

57. ਝੜਪ ਲੈਣੀ (ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ) 

58. ਟਕੇ ਵਰਗਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ( ਿਸੱਧੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦੇਣੀ) 

59. ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨਾ (ਭਟਕਦੇ ਿਫਰਨਾ) 

60. ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ (ਚੰਗੀ ਤਰ�ਾਂ ਪਰਖ ਕਰ ਲੈਣੀ) 

61. ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ (ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ) 

62. ਿਢੱਡੀ ਪੀੜਾਂ ਪੈਣੀਆਂ (ਬਹੁਤ ਹੱਸਣਾ) 

63. ਢਕੀ ਿਹੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬੁੱਝੇ (ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਾ) 

64. ਢਿਹੰਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ (ਿਨੱਘਰ ਜਾਣਾ) 

65. ਤੱਤੀ ਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣੀ (ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਣਾ ) 

66. ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋਣਾ (ਉਤਾਵਲੇ ਹੋਣਾ) 

67. ਤੀਲ� ੀ ਲਾਉਣੀ (ਲੜਾਈ-ਝਗੜਾ ਕਰਾਉਣਾ) 

68. ਤੀਰ ਹੋਣਾ (ਇੱਕ-ਦਮ ਦੌੜ ਜਾਣਾ) 

69. ਤੇੜਾ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ (ਆਪਸ ਿਵਚ ਫੱੁਟ ਪੈ ਜਾਣੀ) 

70. ਿਤਲ ਸੁਿਟਆ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਨਾ ਪੈਣਾ (ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਹੋਣੀ) 

71. ਤੇਲ ਚੋਣਾ (ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ) 

72. ਕੂਖੋ ਤੋੜਨੇ (ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ) 

73. ਧਰ-ਧਰ ਕੰਬਣਾ (ਬਹੁਤ ਡਰਨਾ) 

74. ਥਾਪੀ ਦੇਣੀ (ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ) 

75. ਿਦਨਾਂ ਦਾ ਪਰਾਹੁਣਾ (ਮਰਨ  ਿਕਨਾਰੇ ਹੋਣਾ) 
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ਅਗਤੇਰ-ਿਪਛੇਤਰ 
 

1. ਉਪ (ਛੋਟਾ): ਉਪਨਾਮ, ਉਪ-ਿਨਯਮ, ਉਪ-ਭਾਗ, ਉਪ-ਮੰਤਰੀ, ਉਪ-ਵਾਕ। 

2. ਉਨ : ਉਨਤਾਲੀ, ਉਨਾਹਟ, ਉਨਾਸੀ, ਉਨੰਜਾ। 

3. ਅ : ਅਸਿਹ, ਅਕੱਥ, ਅਕਿਹ, ਅਸਮਰਥ, ਅਸਫ਼ਲ, ਅਨਾਥ। 

4. ਅਣ : ਅਣ-ਸੁਿਣਆ, ਅਣਹ�ਦ, ਅਣਿਗਣਤ, ਅਣਜਾਣ। 

5. ਅਪ : ਅਪਸ਼ਰਨ, ਅਪਸ਼ਬਦ, ਅਪਕੀਰਤ, ਅਪਮਾਨ। 

6. ਸੁ : ਸੁਸ਼ੀਲ, ਸੁਗੰਧ, ਸੁਭਾਗਾ, ਸੁਲੱਖਣਾ, ਸੁਰੱਿਖਆ। 

7. ਸਣ : ਸਣਕਪਤੀ, ਸਣਕੋਸੀ, ਸਣਪਿਰਵਾਰ। 

8. ਸਮ : ਸਮਕਾਲੀਨ, ਸਮਿਲੰਗੀ, ਸਮਤਲ, ਸਮਵਾਦੀ। 

9. ਕ : ਕਰੂਪ, ਕਪੁੱਤਰ। 

10. ਕੁ : ਕੁਕਰਮ, ਕੁਸੰਗ, ਕੁਰੀਤੀ, ਕੁਰੂਪ, ਕੁਲੱਛਣ। 

11. ਖੁਸ਼ : ਖੁਸ਼ਿਕਸਮਤ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ , ਖਸ਼ਿਦਲ, ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ। 

12. ਦੁਰ : ਦੁਰਗੰਧ, ਦੁਰਘਟਨਾ, ਦੁਰਾਚਾਰੀ, ਦੁਰਸ਼ਨ। 

13. ਿਨ : ਿਨਓਣਾਂ, ਿਨਸੰਗ, ਿਨਕੰਮਾ, ਿਨਗੁਣਾ, ਿਨਤੁਰ। 

14. ਿਨਸ਼ : ਿਨਸ਼ਕਾਮ, ਿਨਸ਼ਕਪਟ, ਿਨਸ਼ਿਚੰਤ, ਿਨਸ਼ਫ਼ਲ, ਿਨਰਮੂਲ। 

15. ਿਨਰ : ਿਨਰਸੰਦੇਹ, ਿਨਰਗੁਣ, ਿਨਰਫਲ, ਿਨਰਦੋਸ਼, ਿਨਰਦਈ। 

16. ਪਰ : ਪਰਉਪਕਾਰ, ਪਰ-ਅਧੀਨ, ਪਰਦੇਸ਼, ਪਰ-ਨਾਰੀ, ਪਰ-ਤੰਤਰ, ਪਰਲੋਕ। 

17. ਬਦ : ਬਦ-ਅਸੀਸ, ਬਦ-ਸ਼ਕਲ, ਬਦਸੂਰਤ, ਬਦਕਾਰ, ਬਦਨਾਮ, ਬਦਬੋ। 

18. ਮਹਾਂ : ਮਹਾਂ-ਸਾਗਰ, ਮਹਾਂ-ਦੀਪ, ਮਹਾਂ-ਪਰਸ਼ਾਦ, ਮਹਾਂ-ਬਲੀ, ਮਹਾਂ-ਯੁੱਧ। 

 

ਿਪਛੇਤਰ 

 

1. ਆਰ : ਸੁਿਨਆਰ, ਚਮਤਕਾਰ, ਦਾਤਾਰ, ਲੁਹਾਰ। 

2. ਅਲ : ਸਤੀਆਲ, ਅੜੀਆਲ। 

3. ਆਣੀ : ਜੇਠਾਣੀ, ਦਰਾਣੀ, ਖ਼ਤਰਾਣੀ। 

4. ਈ : ਸੁਖਤਾਈ, ਕਮਾਈ, ਚੌੜਾਈ, ਿਬਜਾਈ, ਉਚਾਈ। 

5. ਹਾਰ : ਿਸਰਜਣਹਾਰ, ਹੋਣਹਾਰ, ਪਾਲਣਹਾਰ। 
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6. ਹੀਣ : ਬਲਹੀਣ, ਮੱਤਹੀਣ, ਰੂਪਹੀਣ। 

7. ਖ਼ੋਰ : ਚੁਗ਼ਲਖ਼ੋਰ, ਅਰਾਮਖ਼ੋਰ, ਿਰਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰ। 

8. ਣ,ਨ :  ਗਆੁਂਢਣ, ਜਮਾਦਾਰਨ, ਪਜੰਾਬਣ, ਪੁਜਾਰਨ। 

9. ਪਣ : ਵੇਲਾਪਣ, ਵਡੱਪਣ, ਬਾਲਪਣ। 

10. ਪਨ : ਬਚਪਨ, ਪਾਗਲਪਨ। 

11. ਬਾਜ਼ : ਚਾਲਬਾਜ਼, ਜੂਏਬਾਜ਼, ਪੱਤੇਬਾਜ਼। 

12. ਬਾਨ : ਿਮਹਰਬਾਨ, ਧੀਆਬਾਨ, ਬਾਗ਼ਬਾਨ। 

 

 

                                                ਕਰਤਰੀ-ਵਾਚ ਅਤ ੇਕਰਮਣੀ-ਵਾਚ  
 

              ਕਰਤਾਰੀ-ਵਾਚ ਵਾਕ               ਕਰਮਣੀ-ਵਾਚ ਵਾਕ 

ਸੁਿਰੰਦਰ ਗੀਤ ਗਾ�ਦਾ ਹੈ। ਗੀਤ ਸੁਿਰੰਦਰ ਦੁਆਰਾ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਮੈ ਰੋਟੀ ਨਹ� ਖਾ ਸਕਦਾ। ਰੋਟੀ ਮੈਥ� ਨਹੀ ਖਾਧੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 

ਰਾਿਜੰਦਰ ਨੇ ਚੋਰੀ  ਕੀਤੀ। ਚੋਰੀ ਰਾਿਜੰਦਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਅਸ� ਰਾਤੀ ਪੜ� ਾਂਗੇ। ਸਾਥ� ਰਾਤੀ ਪਿੜ�ਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਵੱਿਡਆਂ ਦਾ ਆਦਰ-ਮਾਣ ਕਰੋ। ਵੱਿਡਆਂ ਦਾ ਆਦਰ-ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। 
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ASSISTANT MANAGER/ DEPUTY DISTRICT MANAGER 

1) ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ : 

    a) ਝਾੜੂ                            b) ਝਾੜੂੰ 

    c) ਝਾੰੜੂ                  d )ਝਾਿੜ 

2) ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵਚ� ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਚੁਣੋ : 

    a) ਕਰ, ਪੜ                     b)   ਿਚਟੱਾ, ਜਾਮਨੀ 

    c ) ਇਹ, ਹੈ                     d)    ਮ�, ਤੂੰ 

3) ਅੱਧਕ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ਚੁਣੋ: 

    a) ਪੈਨੰ                          b) ਪੈ�ਨ 

    c) ਪੈਣ                          d) ਪ�ਨ 

4) ‘ਉਸਤਤ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਚੁਣੋ : 

      a) ਚਗੁਲੀ                    b) ਨਫ਼ਰਤ 

      c) ਪ�ੰਸ਼ਸਾ                     c) ਈਰਖਾ 

5) ਨਾਂਵ ਦੀਆਂ ਿਕੰਨੀਆਂ ਿਕਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ : 

      a) ਪੰਜ                       b) ਅੱਠ    

      c) ਦਸ                       c) ਿਤੰਨ 

6) ਿਟੱਪੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ : 

       a) ਪੇਡੰ                    b) ਪੀਡੰ 

       c) ਿਪੰਡ                   d) ਪੈਡੰ 

7) ‘ਨਵੀਨ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿਵਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ: 

       a)ਵਧੀਆ                b) ਪੁਰਾਤਨ 

       c) ਸੋਹਣਾ                 d) ਮੰਦਾ 

8) ‘ਤੱਤੀ ਵਾ ਨਾ ਲਗਣਾ’ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ: 

      a) ਰੋਸ ਪ�ਗਟਾਉਣਾ               b) ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਹਵਾ ਭਰਨਾ 

      c) ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਾ ਹਣੋੀ    d) ਚੂੰਢੀ ਵੱਢਣੀ 

9)  ਉਠ ਤ� ਛਾਨਣੀ ਲਾਿਹਆਂ .......... ਅਖਾਣ ਪੂਰੀ ਕਰ:ੋ 

      a) ਉਠ ਤੁਰ ਨਹੀ ਸਕਦਾ    b) ਅੜ� ਾਂਦੀ ਹੀ ਲੱਦੀਦੇ  ਨੇ 

      c) ਊਠ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ        d) ਭਾਰ ਹੋਲਾ ਨਹ� ਹੁੰਦਾ 

10) ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਸ਼ਬਦਾ ਿਵੱਚ� ਇਕੱ ਵਚਨ ਚੁਣੋ: 

 a) ਕੁੜੀਆਂ   b) ਅੱਖਾਂ 

 c) ਫ਼ਲ    d) ਘੋੜੀ 
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MANAGER – HR  (17-01-2015) 

1) ਿਕਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ? 

         a) ਫੁੱਲਦਾਨ                b) ਪਾਕਦਾਨ 

         c) ਪਾਇਦਾਨ               d) ਮੈਦਾਨ 

2) ਗੁਰਮੁਖੀ ਕੀ ਹੈ: 

       a) ਪੰਜਾਬੀ          b) ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ  

       c)ਿਲੱਪੀ             d) ਵਰਣ-ਮਾਲਾ 

3) ਪੁਿਲਸ ਨੇ ਚੋਰਨ ਨੂੰ ਫਿੜਆ ਤੇ ਹਥਕੜੀ ਲਾ ਿਦੱਤੀ ਵਾਕ ਦੀ ਿਕਹੜੀ ਿਕਸਮ ਹੈ: 

        a) ਸਾਧਾਰਨ          b) ਿਮਸ਼ਰਤ  

        c) ਸੰਯੁਕਤ             d) ਹਾਂ-ਵਾਚਕ 

4) ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵਚ� ਠੀਕ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ: 

         a)ਵੇਰੀ-ਿਮੱਤਰ        b) ਵੈਰੀ-ਦੁਸ਼ਮਣ 

         c ) ਸੱਚ-ਝੂਠ   d) ਖੁਸ਼-ਖ਼ਬਰੀ 

5) ਬਾਲ, ਿਨਆਣਾ, ਬੱਚਾ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਨਰਥੀ ਸ਼ਬਦ ਿਕਹੜਾ ਹੈ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

         a) ਿਨੱਕਾ                b) ਬੁੱਢਾ 

         c) ਬਾਲਕ               d) ਚੋਟਾ 

6) ਕਾਰਕ ਿਕਨੰੀ ਪ�ਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: 

         a) ਅੱਠ     b) ਸੱਤ 

         c) ਪੰਜ     d) ਚਾਰ 

7) ‘ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਸੱਚ ...........ਅਖਾਣ ਪੂਰਾ ਕਰੋ: 

          a) ਤਾਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ  b)ਸਾਿਰਆ ਨੂੰ ਦੱਸ 

           c) ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤ� ਬਚ d) ਤਾ ਂਕੋਠੇ ਚੜ�  ਕੇ ਨਚੱ 

8) ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਹਾਵਰਾ ਚੁਣੋ: 

 a) ਸੁੱਤੀਆਂ ਕਲਾਂ ਭਜਾ�ਣੀਆ ਂ     b)ਸ਼ੁੱਤੀਆਂ ਕਲਾਂ ਸਵਾਣੀਆਂ 

 c) ਸ਼ੁਤੀਆਂ ਕਲਾਂ ਨਚਾ�ਣੀਆ ਂ     d)ਸ਼ੁੱਤੀਆਂ ਕਲਾਂ ਜਗਾ�ਣੀਆ ਂ

9) ਸ਼ੱੁਧ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਚੁਣੋ: 

 a) ਪੜਾਈ  b) ਪੜ� ਾਈ 

 c) ਪਢਾਈ   d) ਪਡ� ਾਈ 

10) ਸ਼ਬਦ-ਰਚਨਾ ਦ ੇਿਕੰਨੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? 

         a) ਦੋ                 b) ਿਤੰਨ  

          c) ਚਾਰ                   d) ਪੰਜ 
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DEPUTY DISTRICT MANAGER 

 
1) ਅੱਧਕ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ਚੁਣੋ: 
 a)ਤਕੱੜੀ   b)ਤਕੱੜੀ 

 c) ਤਕੜੀ               d)ਤਕੱੜੀ 
2) ‘ਉਦਮ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ। 

 a) ਉਪਰਾਲਾ  b) ਨਫ਼ਰਤ  

 c) ਆਲਸ  d) ਉਤਸੁਕ 

3) ਿਕਿਰਆ ਦੀਆਂ ਿਕੰਨੀਆਂ ਿਕਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ: 
 a) ਿਤੰਨ  b) ਚਾਰ  

 c) ਦੋ  d) ਪੰਜ 

4) ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਵਚਨ ਚੁਣੋ: 
 a) ਫ਼ਲ   b) ਫਰਨੀਚਰ  

 c) ਘੜੋਾ  d) ਮੰੁਡੇ 
5) ‘ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਿਫਰ ਵੀ ਦਾਨੀ ਹੈ’,  ਿਕਹੜਾ ਵਾਕ ਹੈ: 

 a)ਿਵਸਿਮਕ   b)ਪ�ਸ਼ਨਵਾਚਕ 

 c) ਸਾਧਾਰਨ  d) ਸੰਯੁਕਤ  
6) ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਿਵੱਚ� ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਿਕਹੜਾ ਹੈ? 

 a) ਅਨੰ-ਪਾਣੀ  b) ਅਨਾਰ  

 c) ਅਨਾਨਾਸ  d) ਿਜੱਤ ਤੇ ਹਾਰ 

7) ਉਹ ਿਦਨ ਡੱੁਬਾ ................... । ਅਖਾਣ ਪੂਰੀ ਕਰ:ੋ 
 a) ਤਾਂ ਮੋਹਿਲਆਂ ਦਾ ਕੀ ਡਰ  b) ਸਾਇਆਂ ਿਕਤ ੇ

 c) ਜਦ� ਘੋੜੀ ਚਿੜ�ਆ ਕੁੱਬਾ    d)ਵਧਾਈਆਂ ਿਕਤ ੇ

8) ‘ਭਾਨੀ ਮਾਰਨੀ’ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ: 

 a) ਦੋਸਤੀ ਕਰਨਾ  b) ਕੰਮ ਿਵਗਾੜਨਾ 
 c) ਸੋਟੀ ਮਾਰਨਾ   d) ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ 

9) ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ: 
 a) ਸੈਹਰ  b) ਸ਼ਹੀਰ 

 c) ਸ਼ਿਹਰ  d) ਸ਼ੇਹਰ 

10) ‘ਬਹੁਤ ਗੋਰੀ’ ਸ਼ਬਦ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ�  ਕੀ ਹ:ੈ 

 a) ਪੜਨਾਂਵ    b) ਿਕਿਰਆ 

 c) ਸੰਿਖਆਵਾਚਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ  d) ਗੁਨਵਾਚਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ 
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PUNJAB COOPERATIVE BANK 

 
1) ਪੜਨਾਂਵ ਦੀਆਂ ਿਕੰਨੀਆਂ ਿਕਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ: 
 a) ਪੰਜ   b) ਸੱਤ  

 c) ਅੱਠ  d) ਛ ੇ

2) ਿਕਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ‘ਆਪਣਾ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿਵਰੋਧੀ ਨਹ� ਹ:ੈ 

 a) ਮੇਰਾ    b) ਪਰਾਇਆ 

 c) ਿਬਗਾਨਾ  d) ਦੂਜਾ 
3) ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ਚਣੋ: 
 a) ਸਉਰਾ   b) ਸੋਰਾ  

 c) ਸੁਹਰਾ   d) ਸਹੁਰਾ 
4) ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵਚੱ� ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ: 
 a) ਿਜੱਤ ਅਤ ੇਹਾਰ   b) ਹਾਰੀ ਅਤੇ ਹਾਰ   

 c) ਿਜਤੱ-ਹਾਰ   d) ਿਜੱਤ ਦੀ ਹਾਰ 

5) ‘ਕੁੜੱਤਣ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿਵਰੋਧੀ ਹ:ੈ 

 a) ਨਮਕੀਨ  b) ਿਫੱਕਾ  
 c) ਿਮਠਾਸ  d) ਕੌੜਾ 
6) ‘ਉਸ ਦੀ ਪੱਗ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੈ’ ਵਾਕ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸ਼ਬਦ ਿਕਹੜਾ ਹੈ: 
 a) ਲਾਲ  b) ਪੱਗ  

 c) ਰੰਗ  d) ਹ ੈ

7) ‘ਿਪਠ ਠੋਕਣੀ’ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ: 
 a) ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਕਰਨਾ  b) ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣਾ 

 c) ਭੜਕਾ�ਣਾ   d) ਕੁੱਟਣਾ 
8) ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਹਾਵਰਾ ਚੁਣੋ: 

 a) ਿਸਰ� ਤੇਲ ਲੰਘਣਾ  b) ਿਸਰ� ਕਾਂ ਲੰਘਣਾ 
 c) ਿਸਰ� ਪਾਣੀ ਲਘੰਣਾ  d) ਿਸਰ� ਿਘਉ ਲੰਘਣਾ 

9) ‘ਿਪ�ੰਸੀਪਲ ਸਾਿਹਬ ਕਾਿਲਜ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਮ ਿਦੱਤਾਂ ਵਾਕ ਦੀ ਿਕਹੜੀ  ਿਕਸਮ ਹ:ੈ 
 a) ਸਾਧਾਰਨ   b) ਿਮਸ਼ਰਤ  

 c) ਸੋਨਾ    d) ਕੋਈ ਵੀ ਨਹ� 
10) ਆਮ/ਜਾਤੀ-ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ: 

 a) ਗ਼ਮੀ       b) ਤੇਲ  

 c) ਸੋਨਾ   d) ਿਵਿਦਆਰਥੀ  
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SENIOR AUDITOR 

1) ‘ਗ�ਦ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹੜੇ ਲਗਾਖ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ : 

 a) ਿਬੰਦੀ   b) ਿਟੱਪੀ 

 c) ਕੰਨਾ  d) ਅਧਕ 

2) ਿਕਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਸੀ ਨਹ� ਹੈ: 

 a) ਗਰਮ-ਗਰਮ   b) ਗਰਮ-ਸ਼ਰਦ   

 c) ਗਰਮ-ਪਾਣੀ  d) ਗਰਮ-ਠੰਢਾ 

3) ‘ਕੁੜੱਤਣ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿਵਰੋਧੀ ਹ:ੈ 
 a) ਨਮਕੀਨ  b) ਿਫੱਕਾ  
 c) ਿਮਠਾਸ  d) ਕੌੜਾ 
4) ਿਕਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ‘ਲਾਭ’ ਦਾ ਸਮਾਨਰਥੀ ਹੈ: 

 a) ਵੇਚ   b) ਬਹੁਤ  

 c) ਘਾਟਾ    d) ਫਾਇਦਾ 

5) ਪ�ਸ਼ਨ-ਵਾਚਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਚੁਣੋ: 

 a) ਉਹ   b) ਤੁਸ� 

 c) ਿਕਹੜਾ  d) ਮ� 

6) ‘ਆਈ ਚਲਾਈ ਕਰਨਾ’ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ: 

 a) ਜੋ ਕਮਾਉਣਾ, ਖਾ ਲੈਣਾ  b) ਆ�ਣਾ ਜਾਣਾ 

 c) ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣਾ  d) ਟੈਲੀਫੂਨ ਕਰਨਾ 

7) ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਸੱਚ .................. ਅਖਾਣ ਪੂਰਾ ਕਰੋ: 

 a) ਤਾਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ b) ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ 

 c) ਝੁਠ ਬੋਲਣ ਤ� ਬਚ d) ਤਾ ਂਕੋਠੇ ਚੜ�ਕੇ ਨਚੱ 

8) ਸੰਿਖਆਵਾਚਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਚੁਣੋ: 

 ਇੱਕ  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 

 ਕੋਈ ਕੋਈ ਿਕਹੜਾ  

9) ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਿਵੱਚ� ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ: 

 ਡਾਕਟਰ   ਡਾਕ-ਪੋਸਟ 

 ਡਾਕ-ਖਾਨਾ ਡਾਕੀਆ-ਤਾਰ 

10) ਠੀਕ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ: 

 ਬੁਢਾ  ਬੁੱਡਾ 

 ਬੁੱਢਾ  ਬੁਡਾ 
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INSPECTOR GRADE (05-04-2015) 

1) ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਿਕੰਨੀ ਪ�ਕਾਰ ਹੰਦੇ ਹਨ: 

 a)ਪੰਜ  b) ਛੇ 

 c) ਸੱਤ  d) ਅੱਠ 

2) ‘ਪੋਠੋਹਾਰੀ’ ਕੀ ਹੈ: 

 a) ਬੋਲੀ  b) ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾ 

 c) ਿਲੱਪੀ  d) ਖੇਤਰ 

3) ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਿਕਹੜੀਆਂ ਹਨ: 

 a) ਮੂਲ ਤੇ ਰਿਚਤ ਸ਼ਬਦ         b) ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਤੇ ਅਖੌਤਾ ਂ

 c) ਬਹੁ-ਅਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਨਾਰਥਕ d) ਿਲੰਗ ਤੇ ਵਚਨ 

4) ‘ਆਈ ਚਲਾਈ ਕਰਨਾ’ ਦਾ ਅਰਥ ਹ:ੈ 

 a) ਜੋ ਕੁਮਾਉਣਾ ਸੋ ਖਾ ਲੈਣਾ      b) ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ 

 c) ਸੁਨੇਹਾ ਭੈਜਣਾ                  d)ਮੁੜ ਨਾ ਆ�ਣਾ  

5) ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਚੁਣੋ: 

 a)ਬੁਡਾ  b) ਬੁੱਢਾ 

 c) ਬੁਢਾ  d) ਬੁੱਡਾ 

6) ਿਬੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? 

 a) ਲਗਾਖਰ  b) ਲਗਾਂ 

 c) ਸ�ਰ                d) ਿਵਅਜੰਨ 

7) ਿਕਿਰਆ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਿਕੰਿਨਆਂ ਿਕਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ: 

 a) ਦਸ   b) ਅੱਠ 

 c) ਬਾਰਾਂ   d) ਪੰਜ 

8) ਪੜਨਾਵ� ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਚੁਣੋ: 

 a) ਕੋਣ   b) ਕੁੜੀ    

 c) ਉਹ                     d) ਪੰਜ ਮੀਲ  

9) ਠੀਕ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ: 

 a) ਹੱਕ-ਹਰਾਮ  b) ਹੱਕ-ਹਲਾਲ 

 c) ਹਕ-ਨਹੱਕ d) ਹੱਕ-ਕਮਾਈ 

10) ਿਕਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ‘ਸੁਆਮੀ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਨਹ� ਹ:ੈ 

 a) ਪਤੀ   b) ਮਾਲਕ   

 c) ਨਾਥ  d) ਚੇਲਾ 
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DEPUTY GENERAL MANAGER FINANCE & ACCOUNTS (17-01-2015) 

 
1) ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ  ਚੁਣੋ: 
 a) ਦੱੁਦ  b) ਦੁੱਧ 

 c) ਦੂੱਧ  d) ਦੁਧ 

2) ਿਕਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ‘ਕੰਡਾ’ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਹੁ-ਅਰਥਕ ਵਜ� ਨਹ� ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ:ੈ 
 a) ਤੱਕਤ   b) ਮੂਲ 

 c) ਹੱਡੀ    d) ਕਢੰਾ 
3) ਿਕਹੜਾ ਸਬਦ ‘ਸਬਰ’ ਦਾ ਸਮਾਨਰਥੀ ਨਹ� ਹੈ: 
 a) ਸੰਤੋਖ   b) ਰੱਜ 

 c) ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ              d) ਭੁੱਖ 

4) ਨਾਂਵ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ: 
 a) ਤੇਜ   b) ਕੁਰਸੀ 
 c)ਹੱਸਣਾ  d) ਉਹ 

5) ਪੜਨਾਂਵ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ: 
 a) ਛ ੇ  b) ਪੰਜ   

 c) ਚਾਰ  d) ਅੱਠ 

6) ‘ਅਕ’ ਿਪਛੇਤਰ ਿਕਸ ਸ਼ਬਦ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਹੈ: 
 a) ਪਾਲਕ b) ਤੈਰਾਕ 

 c) ਪਾਠਕ  d) ਕਾਰਕ 

7) ਪਿਰਮਾਣ ਵਾਚਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਚੁਣੋ: 
 a) ਪਜੰ ਮੀਟਰ  b) ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ  

 c) ਇਹ   d) ਕਾਲਾ ਗੋਰਾ 
8) ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਿਲਖਣ ਲਈ ਿਕਹੜੀ ਿਲੱਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋ, ਹੁਮਿਦ ਹ:ੈ 
 a) ਦਵੇਨਾਗਰੀ b) ਰੋਮਨ 

 c) ਫਾਰਸੀ             d) ਗੁਰਮਖੁੀ 
9) ‘ਫੜਾਂ ਮਾਰਣੀਆਂ’ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ: 
 a) ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ�ਣੀਆਂ   b) ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨੀਆ ਂ

 c) ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ    d) ਪ�ਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨੀ 
10) ਊਠ ਤ� ਛਾਨਣੀ ਲਾਿਹਆ ............ ਅਖਾਣ ਪੂਰਾ ਕਰੋ: 
 a) ਭਾਰ ਹੋਲਾ ਨਹ� ਹੁੰਦਾ b) ਊਠ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
 c) ਊਠ ਤੁਰ ਨਹ� ਸਕਦਾ  d) ਊਠ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟ  ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
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FIELD OFFICER (08-02-2015) 

1) ‘ਅਬਆਸ’ ਨੂੰ ਸ਼ੱੁਧ ਿਕਵ� ਿਲਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ: 

 a) ਅ   b) ਿਭ 

 c) ਭੇ   d) ਿਸ 

2) ਬਣਤਰ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: 

 a) ਿਤੰਨ ਪ�ਕਾਰ ਦੇ   b) ਦੋ ਪ�ਕਾਰ ਦ ੇ 

 c) ਚਾਰ ਪ�ਕਾਰ ਦੇ   d) ਪੰਜ ਪ�ਕਾਰ ਦੇ 

3) ‘ਲਤ� ਅੜਾਉਣੀ’ ਦਾ ਅਰਥ ਹ:ੈ 

 a) ਸੰਭਿਲਆ ਨਾ ਜਾਣਾ  b) ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ 

 c) ਿਸਫਤ ਕਰਨੀ  d) ਖ਼ਾਹ-ਸਖ਼ਾਹ ਦਖਲ ਦੇਣਾ 

4) ‘ਕੋਿਹਨੂਰ’ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਿਵਚ ‘ਕੋਿਹਨੂਰ’ ਹੈ: 

 a) ਆਮ ਨਾਂਵ  b) ਵਸਤੂਵਾਚਕ ਨਾਂਵ 

 c) ਖ਼ਾਸ ਨਾਂਵ  d) ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਂਵ 

5) ਪੜਨਾਂਵ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ: 

 a) ਛ ੇ  b) ਸੱਤ  

 c) ਅੱਠ  d) ਦਸ 

6) ਕਈ ਵਾਕਾ ਿਵੱਚ ਇਕੱਲਾ ‘ਹੈ’ ਜਾਂ ‘ਸੀ’ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਉਸਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: 

 a) ਪੂਰਨ ਿਕਿਰਆ   b) ਅਕਰਮਕ ਿਕਿਰਆ 

 c) ਸਕਰਮਕ ਿਕਿਰਆ d) ਸੰਸਰਗੀ ਿਕਿਰਆ 

7) ‘ਪੁਆਧੀ’ ਹੈ: 

 a) ਭਾਸ਼ਾ   b) ਖੇਤਰ  

 c) ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾ  d) ਿਵਆਕਰਨ 

8) ਸੰਬੰਧਕ ਚੁਣੋ: 

 a) ਮ�,ਮਾਡਾ  b) ਤੁੰ, ਤੁਸ� 

 c) ਦਾ, ਦੇ  d) ਕੌਣ, ਕਦ� 

9) ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਚੁਣੋ: 

 a)ਬੁਡਾ  b) ਬੁੱਢਾ 

 c) ਬੁਢਾ  d) ਬੁੱਡਾ 

10) ਊਠ ਤ� ਛਾਨਣੀ ਲਾਿਹਆ ............ ਅਖਾਣ ਪੂਰਾ ਕਰੋ: 
 a) ਭਾਰ ਹੋਲਾ ਨਹ� ਹੁੰਦਾ b) ਊਠ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
 c) ਊਠ ਤੁਰ ਨਹ� ਸਕਦਾ  d) ਊਠ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟ  ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
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1) ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਚੁਣੋ: 

 a) ਪੜਾਈ   b) ਪੜ� ਾਇ 

 c) ਪੜ� ਾਈ   d) ਪਢ� ਾਈ 

2) ‘ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਚਾਲ’ ਤੇ ਿਕਹੜਾ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣੇਗਾ: 

  a) ਭੇਡ-ਚਾਲ  b) ਭੇਡਚਾਲੀ 

 c) ਭੇਡਾਂ ਵਰਗੀ ਚਾਲ d)ਭੇਡਚਾਲ 

3) ‘ਿਭਉਣਾ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿਵਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ: 

 a) ਸੁੱਕਣਾ  b) ਸੁਕਾਉਣਾ 

 c) ਸੁੰਗੜਨਾ  d) ਿਭੱਜਣਾ 

4) ਿਕਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ‘ਮੌਤ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਨਹ� ਹੈ: 

 a) ਿਦਹਾਂਤ   b) ਚੜ� ਾਈ 

 c) ਪਰਲੋਕ   d) ਕਾਲ 

5) ‘ਕੰਡਾ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਚੁਣੋ: 

 a) ਕੰਢਾ   b) ਸੂਲੀ  

 c) ਸੂਲ  d) ਮੇਖ 

6) ਭਾਵ-ਵਾਚਕ ਨਾਂਵ ਚੁਣੋ: 

 a) ਗਮੀ,ਖ਼ੁਸ਼ੀ b) ਮਕਾਲ, ਸਕੂਲ 

 c) ਅਸੀ, ਤੁਸੀ d) ਸੈਨਾ, ਸ�ੇਣੀ 

7) ਵਾਕਾਂ ਿਵੱਚ ਪੜਨਾਂਵ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਕੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: 

 a) ਵਾਕ ਸੰਖੇਪ ਰਿਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ   b) ਵਾਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 

 c)ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ d) ਨਾਵਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹ� ਪ�ਦਾ 

8) ਿਕਿਰਆ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ: 

 a) ਅਠੱ   b) ਸੱਤ 

 c) ਛੇ   d) ਪੰਜ 

9) ਦਾ, ਦ,ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਚ� ਕੀ ਹੈ: 

 a) ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ  b) ਪੜਨਾਂਵ 

 c) ਸੰਬੰਧਕ   d) ਯੋਜਕ 

10) ‘ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਜਾਣਾ’ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ: 

 a) ਸ� ਜਾਣਾ  b) ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ 

 c) ਸੁਸਤੀ ਪੈਣੀ  d) ਪਰਲੋਕ ਿਸਧਾਰ ਜਾਣਾ 
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1) ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਚੂਣੋ: 

 a) ਦੱੁਦ  b) ਦੁੱਧ 

 c) ਦੂੱਧ  d) ਦੁਧ 

2) ਿਕਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ‘ਸਬਰ’ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਨਹ� ਹ:ੈ 

 a) ਸੰਤੋਖ  b) ਰੱਜ 

 c) ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ  d) ਭੁੱਖ 

3) ਿਕਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ‘ਕੰਡਾ’ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਹੁ-ਅਰਥਕ ਵਜ� ਨਹ� ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ:ੈ 

 a) ਤੱਕੜ  b) ਸੂਲ  

 c) ਹੱਡੀ   d) ਕੰਢਾ 

4) ਨਾਂਵ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ: 

 a) ਤੇਜ  b) ਕੁਰਸੀ  

 c) ਹੱਸਣਾ  d) ਉਹ 

5) ਪੜਨਾਂਵ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ: 

 a) ਛੇ   b) ਪੰਜ  

 c) ਚਾਰ  d) ਅੱਠ 

6) ‘ਅਕ’ ਿਪਛੇਤਰ ਿਕਸ ਸ਼ਬਦ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਹੈ: 

 a) ਪਾਲਕ  b) ਤੈਰਾਕ 

 c) ਪਾਠਕ   d) ਕਾਰਕ 

7) ਪਿਰਮਾਣ ਵਾਚਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਚੁਣੋ: 

 a) ਪੰਜ ਮੀਟਰ b) ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ 

 c) ਇਹ   d) ਕਾਲਾ ਗੋਰਾ  

8) ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਿਲਖਣ ਲਈ ਿਕਹੜੀ ਿਲੱਪੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਹੰੁਦੀ ਹ:ੈ 

 a) ਦਵੇਨਾਗਰੀ  b) ਰੋਮਨ 

 c) ਫਾਰਸੀ  d) ਗੁਰਮੁਖੀ 

9) ‘ਫੜਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ’ ਦਾ ਅਰਥ ਹ:ੈ 

 a) ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ  b) ਗੱਪਾ ਂਮਾਰਨੀਆ ਂ

 c) ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ  d) ਪ�ੰਸਸਾਂ ਕਰਨੀ 

10) ਉਠ ਤ� ਛਾਨਣੀ ਲਾਿਹਆਂ ...............  ਅਖਾਣ ਪੂਰਾ ਕਰੋ: 

 a) ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਨਹ� ਹੁੰਦਾ b) ਊਠ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

 c) ਊਠ ਤੁਰ ਨਹ� ਸਕਦਾ d) ਊਠ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈ
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1) ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਿਜਹੜੇ ਿਕਿਰਆ ਵਾਂਗ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੱਸਣ ਿਜਵ� – ਖਾਣਾ, ਪੀਣਾ ਕੀ ਹਨ: 

 a) ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ   b) ਨਾਂਵ 

 c) ਪੜਨਾਂਵ   d) ਕਾਰਕਦਤੰਕ 

2) ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵਚ� ਸ਼ੁਧ ਵਾਕ ਚੁਣੋ: 

 a) ਤੁਸ� ਿਕੱਥ ੇਰਿਹੰਦੇ ਹ;ੋ  b) ਿਕਥੇ  ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀ? 

 c) ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ ਿਕਥੇ ਤੁਸ�? d) ਤੁਸ� ਹੋ ਿਕੱਥੇ ਰਿਹੰਦੇ? 

3) ਬਣਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਕ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ: 

 a) ਿਤੰਨ   b) ਚਾਰ  

 c) ਪੰਜ    d) ਛੇ 

4) ਮਾਝੀ ਕੀ ਹ:ੈ 

 a) ਭਾਸ਼ਾ    b) ਖੇਤਰ 

 c) ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾ   d) ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ�ਸ਼ਧ 

5) ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਹਵਰਾ ਚੁਣੋ: 

 a) ਹੱਥ ਵੇਖਣੇ   b) ਹੱਥ ਲਾਉਣੇ 

 c) ਹੱਥ ਅੱਡਣੇ  d) ਹੱਥ ਿਹਲਾ�ਣੇ 

6) ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਆਖੇ .............. ਅਖਾਣ ਪੂਰੀ ਕਰੋ: 

 a) ਚੋਰ ਨਹ� ਮਰਦ ੇ b) ਢੋਰ ਨਹ� ਮਰਦ ੇ

 c) ਬੰਦੇ ਨਹੀੰ ਮਰਦੇ   d) ਜਾਨਵਰ ਨਹ� ਮਰਦੇ 

7) ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮਾਂ ਹਨ: 

 a) ਪੰਜ    b) ਛੇ 

 c) ਸੱਤ   d) ਅੱਠ 

8) ਸਹੀ ਸ਼ਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਚਣੋ: 

 a) ਬੋਲ-ਗੱਲ   b) ਬੋਲ-ਕਿਹ 

  c) ਬੋਲ-ਕਸੇਲ  d) ਬੋਲ-ਬੁਲਾਉਣਾ 

9) ਉਹ ਰਿਚਤ ਸ਼ਬਦ ਿਜਹੜੇ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਅਗੇਤਰ/ਿਪਛੇਤਰ ਲਾ ਕੇ ਖਣਾਏ ਜਾਣ, ਹੁੰਦੇ ਹਨ: 

 a) ਧਾਤੂ   b) ਿਕਿਰਆ 

 c) ਉਤਪਨੰ   d) ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣੀ ਸ਼ਬਦ 

10) ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ� ਸ਼ੱੁਧ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ�: 

 a) ਸੇਹਤ   b) ਸੇਅਤ 

 c) ਿਸਹਤ   d) ਸ਼ੇਹਤ 
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1) ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ: 

 a) ਤੀਵ�-ਸੁਹਾਗਣ  b) ਕੁੜੀ-ਸੁਹਾਗਣ 

 c) ਜੁਆਕ-ਸੁਹਾਗਣ d) ਬੁੱਢ-ਸੁਹਾਗਣ 

2) ਿਕਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ‘ਸਬਰ’ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਨਹ� ਹ:ੈ 

 a)ਸੰਤੋਖ   b) ਰੱਜ 

 c) ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ  d) ਭੁੱਖ 

3) ਿਕਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ‘ਦੂਰ’ ਦਾ ਿਵਰੋਧੀ ਨਹ� ਹੈ: 

 a) ਨੇੜੇ    b) ਪਾਸ 

 c) ਸਾਹਮਣੇ   d) ਕੋਲ 

4) ਪੜਨਾਂਵ ਦੀਆ ਂਿਕੰਨੀਆਂ ਿਕਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ: 

 a) ਪੰਜ    b) ਛ ੇ

 c) ਚਾਰ   d) ਸੱਤ 

5) ‘ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਿਫਰ ਵੀ ਿਕਸੇ ਦਾ ਿਦਲ ਨਹ� ਦੁਖਾ�ਦਾ’ ਿਕਹੜਾ ਵਾਕ ਹੈ: 

    a) ਸਾਧਾਰਨ   b) ਿਵਸਿਮਕ 

 c) ਸੰਯੁਕਤ   d) ਿਮਸ਼ਰਤ 

6) ‘ਸਹੇਲੀ’ ਦਾ ਪੁਿਲੰਗ ਚੁਣੋ: 

    a) ਸਹੇਲਣ  b)ਸਹੇਲਾ 

 c) ਿਮੱਤਰ   d)ਸਹੇਲਣੀ 

7) ਕਰ, ਖਾ, ਸਣੁ ਕੀ ਹਨ: 

 a) ਿਕਿਰਆਵਾਂ    b) ਨਾਂਵ 

 c) ਪੜਨਾਂਵ   d) ਧਾਤੂ 

8) ‘ਲੋਈ ਲਾਹੁਣੀ’ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ: 

 a) ਸ਼ਰਮ ਲਾਹੁਣੀ  b) ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ 

 c) ਚਾਦਰ ਪਾ ਦੇਣਾ  d) ਸਰਦੀ   ਲਗਣੀ 

9)  ਜਾਤ ਦੀ ਕੋਹੜ-ਿਕਰਲੀ ............. ਅਖਾਣ ਪੂਰੀ ਕਰੋ: 

 a) ਕੰਮ ਵੰਡੇ ਵੱਡ ੇ  b) ਸ਼ਤੀਰਾਂ ਨੂ ੰਜਫੱ ੇ

 c) ਉਿਠਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹ�  d) ਿਫੱਟੇ ਮੂੰਹ ਗੋਿਡਆਂ ਦ ੇ

10) ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ� ਸ਼ੱੁਧ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ�: 

 a) ਸੇਹਤ   b) ਸੇਅਤ 

 c) ਿਸਹਤ   d) ਸ਼ੇਹ 
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1)  ਉਠ ਤ� ਛਾਣਨੀ ਲਾਿਹਆਂ ........... ਅਖਾਣ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। 

 a) ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਨਹ� ਹੁੰਦਾ b) ਊਠ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

 c) ਉਠ ਤੁਰ ਨਹ� ਸਕਦਾ d) ਊਠ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈ

2) ਦਾਲ ਨਾ ਗ਼ਲਣੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ: 

 a) ਦਾਲ ਘਿਟਆ ਹੋਣੀ  b) ਸੇਕ ਘੱਟ ਹੋਣਾ 

 c) ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਨਾ ਬਣਨੀ  d) ਦਾਲ ਿਵੱਚ ਨੁਕਸ ਹੋਣਾ 

3) ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵਚ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ: 

 a) ਸੇਹਤ   b) ਸੇਅਤ 

 c) ਸੇਹਤ   d) ਿਸਹਤ 

4) ਸਹੀ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ: 

 a) ਹੱਕ ਹਰਾਮ  b) ਹਕ-ਹਲਾਲ 

 c) ਹੱਕ-ਨਹੱਕ  d) ਹੱਕ-ਕਮਾਈ 

5) ‘ਊਣਾ’ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ: 

 a) ਘਟੱ   b) ਪੂਰਾ 

 c) ਸਾਰਾ   d) ਅਖੀਰ 

6) ‘ਕੌਝਾ’ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ: 

 a) ਘੱਟ   b) ਪੂਰਾ 

 c) ਸਾਰਾ    d) ਅਖੀਰ 

7) ‘ਤੁਛ’ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹ:ੈ 

 a) ਅਦਾਨਾ   b) ਵੱਡਾ 

 c) ਮੋਟਾ   d) ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ 

8 ) ‘ਕੁੜਤਨ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿਵਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ: 

 a) ਨਮਕੀਨ  b)ਿਮਠਾਸ  

 c) ਿਫੱਕਾ   d) ਕੌੜਾ 

9) ‘ਿਕਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ‘ਦੂਰ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿਵਰੋਧੀ ਨਹ� ਹੈ: 

 a)ਨੇੜ ੇ   b) ਪਾਸ 

 c) ਸਾਹਮਣੇ  d) ਕੋਲ 

10) ਿਕਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ‘ਕੰਢਾ’ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਹੁ-ਅਰਥਕ ਵਜ� ਨਹ� ਵਰਿਤਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ: 

 a) ਤੱਕੜ   b) ਸੂਲ 

 c) ਹੱਡੀ   d) ਕੰਢਾ 
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11) ਿਜਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਿਕਸੇ ਨਾਂਵ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: 

 a) ਨਾਂਵ    b) ਿਕਿਰਆ 

 c) ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ  d) ਪੜਨਾਵਂ 

12) ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਤੇ ਅੰਤਰ ਨੂ ੰਪੰਜਾਬੀ ਿਵਆਕਰਣ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ:ੈ 

 a) ਬਹ-ੁਵਚਨ  b) ਇੱਕ-ਵਚਨ 

 c) ਿਲੰਗ-ਭੇਦ  d) ਮਰਦ-ਔਰਤ 

13) ਪੜਨਾਂਵ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮਾਂ ਹਨ: 

 a) ਛ ੇ   b) ਸੱਤ 

 c) ਪੰਜ    d) ਅੱਠ 

14) ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਿਕੰਨੀਆਂ ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ: 

 a) ਛ ੇ   b) ਅੱਠ 

 c) ਪੰਜ   d) ਦਸ 

15) ਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ:ੈ 

 a) ਕਰਮ   b) ਕਰਤਾ 

 c) ਿਕਿਰਆ-ਰੂਪ  d) ਿਕਰਦੰਤ 

16) ਰੂਪ ਦੇ ਪੱਖ ਤ� ਸੰਬੰਧਕਾਂ ਦੀਆਂ ਿਕੰਨੀਆਂ ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ: 

 a) ਦੋ    b) ਪੰਜ 

 c) ਛੇ    d) ਅੱਠ 

17) ‘ਹ!ੈਹ!ੈ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵਾਕ ਿਵੱਚ ਹ�!ਹ�! ਕੀ ਹ:ੈ 

 a) ਪ�ਸ਼ਨ ਵਾਚਕ  b)  ਿਵਸਿਮਕ 

 c) ਯੋਜਕ   d) ਸੰਬੰਧਕ 

18) ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਛੋਟੀ ਤ�  ਛੋਟੀ ਸਾਰਥਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: 

 a) ਧਾਤੂ   b) ਸਮਾਸ 

 c) ਭਾਵਾਸ਼ਂ  d) ਧੁਨੀ 

19) ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤ� ਵੱਡੀ ਿਵਆਕਰਿਨਕ ਇਕਾਈ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ:ੈ 

 a) ਸ਼ਬਦ   b)ਪੈਰ�ਾ ਂ 

 c) ਵਾਕ    d)ਿਵਧੇਅ ਂ

20 ) ਗੁਰਮੁਖੀ ਿਲੱਪੀ ਿਵਚ ਿਕੰਨੇ ਅੱਖਰ ਹਨ: 

 a) 32   b) 35 

 c) 38   d) 42 
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PUNSUP SENIOR ASSISTANT (ACCOUNT) – MAY 2015 

1. ‘ਪੁਆਧੀ’ ਕੀ ਹ?ੈ 

  a)ਖੇਤਰ  c)ਭਾਸ਼ਾ 
c)ਿਲੱਪੀ  d)ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾ 

2. ਪੜਨ�ਵ ਦੀਆਂ ਿਕੰਨੀ ਿਕਸਮ� ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ: 
a)ਪੰਜ   c)ਛੇ 
c)ਸੱਤ   d)ਅੱਠ 

3.ਅਰਥ� ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ� ਦੀਆਂ ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ: 
a)ਪੰਜ  b)ਛ ੇ

c)ਚਾਰ   d)ਅੱਠ 

4.'ਇੱਕ ਮੁੰ ਡਾ ਪੜ�ਦਾ ਹ'ੈ ਦਾ ਸਹੀ ਸੰਬੰਧਕੀ ਰੂਪ ਚੁਣ:ੋ 
a)ਕੀ ਇੱਕ ਮੁੰ ਡਾ ਪੜ�ਦਾ ਹ?ੈ  b)ਕੋਈ ਮੁੰ ਡਾ ਨਹ� ਪੜ�ਦਾ 
c)ਇੱਕ ਮੁੰ ਡਾ ਿਕ� ਪੜ�ਦਾ ਹੈ  d)ਇੱਕ ਮੰੁਡੇ ਨ�  ਕਿਵਤ� ਪੜ�ੀ 

5.ਿਜਸ ਿਕਿਰਆ ਨਾਲ ਕਰਮ ਦਾ ਆ�ਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹ:ੈ 
a)ਸਕਰਮਕ ਿਕਿਰਆ   b)ਅਕਰਮਕ ਿਕਿਰਆ 

c)ਸੰਸਕਗੀ ਿਕਿਰਆ  d)ਪੜ�ਨ�ਵੀ ਿਕਿਰਆ 

6.ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤ� ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹ:ੈ 
a)ਭਾਵ�ਸ਼   b)ਸ਼ਬਦ 

c)ਧਾਤ ੂ    d)ਵਾਕ 

7.ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਮੁਹਾਵਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ: 
‘ਜੰਗਰ ਿਵੱਚ...........’ 
a)ਦੰਗਲ ਹੋਣਾ   b)ਮੰਗਲ ਹੋਣਾ 
c)ਸੁੰ ਨ ਹੋਣੀ   d)ਚੋਰ ਆ�ਣ ੇ

8.ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤ� ਿਕਹੜਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵਰਿਤਆਂ ਜ�ਦਾ ਹ:ੈ 
a)ਦੰਦ ਪੀਹਣੇ   b)ਦੰਦ ਭੰਨਣ ੇ

c)ਦੰਦ ਕੱਢਣੇ   d)ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰਨ�  
9.ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਦ�ਸ਼ਟੀ ਤ� ‘ਸ’ ‘ਹ’ ‘ਕ’ ‘ਖ’ ‘ਗ’ ਅੱਖਰ ਕੀ ਹਨ: 

a)ਦੁੱ ਤ ਅੱਖਰ  b)ਸ�ਰ 

c)ਅਰਧ ਸ�ਰ   d)ਿਵਅੰਜਨ 

10.ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ਵਾਲਾ  ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ:ੋ 
  a)ਕੋਹਾ   b)ਿਕਹਾ  

c)ਕੀਹਾ   d)ਿਕਹ�ਾ 
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PUNSUP PROGRAMMER & MANAGER (HR) 

1. ਪੋਠ� ਹਾਰੀ ਕੀ ਹ?ੈ 

a)ਖੇਤਰ  b)ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾ          c) ਿਲੱਪੀ d)ਭਾਸ਼ਾ 
2.ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਿਕੰਨੀਆਂ ਿਕਸਮ� ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ? 

a)ਪੰਜ   b)ਛ ੇ

c)ਸੱਤ   d)ਅੱਠ 

3.ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ ਤ� ਕੀ ਭਾਵ ਹ?ੈ 

a)ਿਕਸੇ ਸ਼ਬਦ ਤ� ਦੂਸਰੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ�ਣਾ 
b)ਵਾਕ ਿਵੱਚ ਮੁਹਾਵਿਰਆਂ ਤੇ ਅਖੌਤ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ 
c)ਵਾਕ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤ� ਸੁੰ ਤਤਰ ਰੱਖਣਾ 
d)ਵਾਕ ਿਵੱਚ ਹ�-ਵਾਚਕ ਜ� ਨ�ਹ-ਵਾਚਕ ਭਾਵ ਪ�ਗਟ ਕਰਨਾ 

4. 'ਅਿਗਆਨੀ' ਉਤਪੰਨ ਸ਼ਬਦ ਿਵੱਚ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਿਕਹੜਾ ਹੈ? 

a)ਆਨੀ   b)ਆਕਾਨੀ 
c)ਆਿਗਆ  d)ਕੋਈ ਨਹ� 

5.'ਕਾਸ਼! ਮ� ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ' ਵਾਕ ਦੀ ਿਕਸਮ ਹ:ੈ 
a)ਨ�ਹ-ਵਾਚਕ  b)ਿਵਸਮੇ-ਵਾਚਕ 

c)ਹ�-ਵਾਚਕ  d)ਸ਼�ੇਣੀ-ਵੰਡ 

6.ਸ਼ਬਦ ਨ� , ਨੰੂ ਅਤੇ ਦਾ, ਕੀ ਹਨ? 

a)ਿਵਸਿਮਕ  b)ਿਵਧੇਅ 

c)ਸੰਬੰਧਕ  d)ਯੋਜਕ 

7.ਵਾਕ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਿਹੱਸੇ ਿਕੰਨ�  ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ: 
a)ਦ ੋ  b)ਚਾਰ 

c)ਪੰਜ  d)ਸੱਤ 

8.ਿਜਹੜਾ ਵਾਕ�ਸ਼ ਿਕਸੇ ਨ�ਵ ਦੀ ਥ� ਆਏ, ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ: 
a)ਪੜਨ�ਵ ਵਾਕ�ਸ b)ਉਦੇਸ਼ ਵਾਕ�ਸ 

c)ਨ�ਵ ਵਾਕ�ਸ  d)ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ 

9.ਅਖਾਣ ਪੂਰਾ ਕਰ:ੋ  ਇੱਕ ਅਨਾਰ .................... 
a)ਸ� ਸੇਬ  b)ਦਸ ਅਮਰੂਦ 

c)ਵੀਹੇ ਕੇਲੇ   d)ਸ� ਿਬਮਾਰ 

10.ਊਠ ਤ� ਛਾਨਣੀ ਲਾਿਹਆ ...............  ਅਖਾਣ ਪੂਰਾ ਕਰ:ੋ 
a)ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਨਹ�  ਹੁੰ ਦਾ  b)ਊਠ ਬੈਠ ਜ�ਦਾ ਹ ੈ  

c)ਊਠ ਤੁਰ ਨਹ� ਸਕਦਾ  d)ਊਠ ਅੜ ਜ�ਦਾ ਹ ੈ
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PUDA SENIOR ASSISTANT (ACCOUNT 21-11-2015) 

 
            1.ਬਣਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਕ ਦੀਆਂ ਿਕੰਨੀਆਂ ਿਕਸਮ� ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ: 

a)ਚਾਰ   b)ਪੰਜ 

c)ਛ ੇ  d)ਸੱਤ 

            2.ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ� ਿਕੰਨੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ: 
a)ਅੱਠ  b)ਸੱਤ 

c)ਛ ੇ  d)ਪੰਜ 

3.ਕਈ ਵਾਕ� ਿਵੱਚ 'ਹੈ' ਜ� 'ਸੀ' ਇੱਕਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹ:ੈ 
a)ਸਹਾਇਕ ਿਕਿਰਆ b)ਮੁੱ ਖ ਿਕਿਰਆ 

c)ਸੰਸਰਗੀ ਿਕਿਰਆ d)ਿਕਿਰਆ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ 

4.ਮਾਝੀ ਕੀ ਹ:ੈ 
a)ਖੇਤਰ   b)ਭਾਸ਼ਾ 
c)ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾ  d)ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ 

5.ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਨਮਦਾਤਾ ਹੈ: 
a)ਿਸੱਧੀ   b)ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 
c)ਿਹੰਦੀ   d)ਸੰਸਿਕ�ਤ 

6.ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਚੁਣੋ: 
a)ਹ ੈ   b)ਸੀ 
c)ਗਾ    d)ਦਾ 

7. ਮ�ਹ ਬਰਸਾਤ, ਬਾਰਸ਼ ਆਿਦ ਸ਼ਬਦ� ਦਾ ਹੋਰ ਿਕਹੜਾ ਸਮਾਨਰਥੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ:ੈ 
a)ਹਨ� ਰੀ  b)ਗੜੇ 
c)ਤੂਫ਼ਾਨ  d)ਵਰਖਾ 

8.ਸ਼ੁੱ ਧ ਮੁਹਾਵਰਾ ਚੁਣ:ੋ 
a)ਅੱਖ� ਖੋਲ� ਛੱਡਣੀਆਂ  b)ਅੱਖ� ਮੀਟ ਜਾਣਾ 
c)ਅੱਖ� ਘੁਮਾ ਛੱਡਣੀਆਂ  d)ਅੱਖ� ਿਵੱਚ ਦਵਾ ਪਵਾ ਛੱਡਣੀ 

9.ਉਹ ਿਦਨ ਡੁੱ ਬਾ ................... ਅਖਾਣ ਪੂਰਾ ਕਰ:ੋ 

a)ਤ� ਮੋਹਲੇ ਵੱਜਣਗੇ  b)ਕੋਈ ਨਾ ਬੁੱ ਝੇ 
c)ਵਧਾਈਆਂ ਿਕਤੇ  d)ਜਦ ਘੋੜੀ ਚਿੜ�ਆ ਕੁੱ ਬਾ 

10.ਿਟੱਪੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ਚੁਣੋ: 
a)ਿਪੰਡ   b)ਿਪਡੰ 

c)ਪੀਡੰ   d)ਿਪੰਿਡ 
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PUNSUP SENIOR ASSISTANT MAY-2015 

1.’ਲਿਹੰਦੀ’ ਕੀ ਹ:ੈ 

     a) ਿਲੱਪੀ  c) ਖੇਤਰ 

     c)ਭਾਸ਼ਾ  d) ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾ 
2.ਆਦਰਸ਼ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹ� ਬੋਲਦਾ’, ਵਾਕ, ਵਾਕ ਦੀ ਿਕਹੜੀ ਿਕਸਮ ਹ:ੈ 

a)ਪ�ਸ਼ਨ-ਵਾਚਕ  b)ਹ�-ਵਾਚਕ 

c)ਨ�ਹ-ਵਾਚਕ  d)ਿਵਸਮ-ੈਵਾਚਕ 

3.ਿਜਹੜੇ ਵਾਕ�ਸ਼ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਕੰਮ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹ:ੈ 

a)ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ    b)ਨ�ਵ-ਵਾਕ�ਸ਼ 

c)ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣੀ ਵਾਕ�ਸ਼  d)ਿਕਿਰਆ ਵਾਕ�ਸ 

4.ਿਜਸ ਸਬਦ ਤ� ਕਾਲ ਸਿਹਤ ਕੁਝ ਕਰਨ, ਹੋਣ, ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹ:ੈ 

a)ਿਕਿਰਆ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ  b)ਿਕਿਰਆ 

c)ਕਰਮ   d)ਕਰਤਾ 
5.ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤ� ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਹ ੈ

a)ਸ਼ਬਦ   b)ਧੁਨੀ 
c)ਵਾਕ   d)ਿਵਆਕਰਨ 

6.ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਕ� ਵਾਕ�ਸ਼ਾ ਜ� ਸਬਦ� ਨੰੂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ: 

a)ਿਵਸਿਮਕ   b)ਸੰਬੰਧਕ 

c)ਿਵਧੇਅ   d)ਯੋਜਕ 

7.ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨ�ਵਾ, ਪੜਨ�ਵ� ਜ� ਿਵਸ਼ਸ਼ੇਣ ਦਾ ਵਾਕ ਦਾ  ਬਾਕੀ ਸ਼ਬਦ� ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨੰੂ 
ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹ:ੈ 

a)ਯੋਜਕ    b)ਪੜਨ�ਵੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ 

c)ਿਪਛੇਤਰ   d)ਸੰਬੰਧਕ 

8.ਸ਼ੁੱ ਧ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਚੁਣ:ੋ 

a)ਬੁੱ ਿਧ   b)ਬੁਧੀ 
c)ਬੱੁਧੀ   d)ਬੁੱ ਧ�ੀ 

9.ਊਠ ਦੇ ਗਲ .................. ਅਖਾਣ ਪੂਰਾ ਕਰ:ੋ 

a)ਘੁੰ ਗਰ ੂ  b)ਟੱਲੀ 
c)ਹਾਰ   d)ਜੀਰਾ 

10.ਦੀਵੇ ਥੱਲੇ .................   ਮੁਹਾਵਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। 
 a) ਜ਼ਮੀਨ   b) ਤੇਲ 

  c) ਹਨ� ਰਾ  d) ਚਾਨਣਾ 
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PUNSUP DISTRICT MANAGER (ACCOUNT)-2015 

1.ਹੰਢਣਸਾਰ ਉਤਪੰਨ ਸ਼ਬਦ ਿਕਹੜੀ ਸ਼ੇਣੀ ਿਵੱਚ ਆ�ਦੀ ਹੈ: 
 a)ਸਾਰਥਕ   b)ਿਨਰਾਥਕ 

 c)ਸੰਬੰਧਕ  c)ਿਪਛੇਤਰ 

2.ਬੱਚਾ ਦੁੱ ਧ ਪ�ਦਾ ਹੈ  ਵਾਕ ਦੀ ਿਕਸਮ ਹ:ੈ 

 a)ਿਮਸ਼ਰਤ  b)ਸਾਧਾਰਨ 

 c)ਸੰਯੁਕਤ  d)ਸ਼�ੇਣੀ ਵੰਡ 

3.ਆਈ ਚਲਾਈ ਕਰਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹ:ੈ 

 a)ਜੋ ਕਮਾਉਣਾ ਸੋ ਖਾ ਲੈਣ  b)ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਾਣ 

 c)ਸੁਨ� ਹਾ ਭੇਜਨਾ   d)ਟੈਲੀਫੂਨ ਕਰਨਾ 
4.ਸ਼ੁੱ ਧ ਮੂਹਾਵਰਾ ਚੁਣ:ੋ 

 a)ਸਾਹ ਸੁੱ ਕਣਾ   b)ਸਾਹ ਰੁਕਣਾ 
 c)ਸਾਹ ਮੁਕਣਾ  d)ਸਾਹ ਲੈਣਾ 
5.ਸੁਰਜੀਤ ਖੇਡਦਾ  ਹੈ ਿਕਹੜਾ ਕਾਲ ਹ:ੈ 

 a)ਭੂਤਕਾਲ   b)ਵਰਤਮਾਨ 

 c)ਭਿਵੱਖਤ ਕਾਲ  d)ਅੰਤ-ਕਾਲ 

6.ਿਕਿਰਆ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ� ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ: 

 a)ਚਾਰ    b)ਪੰਜ  
 c)ਅੱਠ   d)ਸੱਤ 

7.ਖਾ, ਪੀ, ਉਠਣਾ, ਜਾਗਣਾ ਆਿਦ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹਨ: 

 a)ਪੜਨ�ਵ  b)ਨ�ਵ 

 c)ਿਕਿਰਆ  d)ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ 

8.ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹ:ੈ 

 a)ਬੋਲੀ    b)ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾ 
 c)ਭਾਸ਼ਾ   d)ਟਕਸ਼ਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ 
9.ਸ਼ੁੱ ਧ ਸਬਦ ਜੋੜ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ:ੋ 

 a)ਆਪਣਾ  b)ਅਪਨਾ  

 c)ਆਪਨਾ  d)ਅੱਪਣਾ 
10.ਸਹੀ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ:ੋ 

 a)ਹਾਲ-ਿਸਹਤ  b)ਹਾਲ-ਤੋਰ 

 c) ਹਾਲ-ਦੌੜ  d)ਹਾਲ-ਚਾਲ 
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PUNSUP MANAGER (I.T.) & DGM FINANCE ACCOUNT MAY 2015 

 
1.ਮਾਝੀ ਿਕਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ: 
 a)ਅਿਮ�ਤਸਰ/ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ b)ਪਿਟਆਲਾ/ਸੰਗਰੂਰ 

 c)ਜਲੰਧਰ/ਕਪੂਰਥਲਾ  d)ਫਰੀਦਕੋਟ/ਲੁਿਧਆਣਾ 
2.ਉਹ ਿਵਚਾਰਾ ਐਵ� ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਵਾਕ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਚਣੁੋ: 
 a)ਉਹ    b)ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ 

 c)ਐਵ�   d)ਿਵਚਾਰਾ 
3.ਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਆਕਰਨ ਿਵਚ ਕੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹ:ੈ 

 a)ਕਰਮ   b)ਕਰਤਾ 
 c)ਸਕਰਮਕ ਿਕਿਰਆ d)ਵਾਕ 

4.ਨੌਕਰਾਣੀ ਨ�  ਕੜਾਹੀ ਮ�ਜਣੀ ਹੈ , ਵਾਕ ਿਵੱਚ� ਸੰਬੰਧਕ ਚੁਣੋ: 
 a)ਹੈ    b)ਕੜਾਹੀ 
 c)ਨੌਕਰਾਣੀ  d)ਨ�  
5.ਮੋਹਨ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦਾ ਹ,ੈ ਵਾਕ ਿਵਚ� ਿਕਿਰਆ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਚੁਣ:ੋ 

 a)ਹੈ    b)ਦੌੜਦਾ  
 c)ਤੇਜ਼   d)ਮੋਹਨ 

6.ਮੈਨੰੂ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱ ਧ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਾਕ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹ:ੈ 

 a)ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ   b)ਸੰਿਖਆਵਾਚਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ 

 c)ਿਨਰਣਾਵਾਚਕ  ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ  d)ਿਮਣਤੀਵਾਚਕ ਿਕਿਰਆ  ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ 

7.ਸ਼ੁੱ ਧ ਮੁੱ ਹਾਵਰਾ ਚੁਣ:ੋ 

 a)ਊਠ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਵੇਸਣ ਦੇਣਾ  b)ਊਠ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇਣਾ 
 c)ਊਠ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਿਮਰਚ ਦੇਣਾ  d)ਊਠ ਦੇ  ਮੂੰ ਹ ਅੰਬ ਦੇਣਾ 
8.ਦਾਲ� ਨਾ ਗਲਣੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹ:ੈ 

 a)ਦਾਲ ਚੰਗੀ ਨਾ ਹੋਣੀ  b)ਸੇਕ ਘੱਟ ਹੋਣਾ 
 c)ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਨਾ ਬਣਨੀ d)ਦਾਲ ਿਵੱਚ ਕੋਰੜੂ ਹੋਣਾ 
9.ਸ਼ੁੱ ਧ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ਚੁਣ:ੋ 

 a)ਪਾਨੀ   b)ਪਾਿਨ 

 c)ਪਾਣ�ੀ    d)ਪਾਣੀ 
10.ਨ�ਵ ਿਕੰਨ�  ਪ�ਕਾਰ ਦੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ: 

 a)ਪੰਜ    b)ਛੇ  
 c)ਸੱਤ   d)ਅੱਠ 
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PUNSUP FIELD OFFICER-2015 

1.ਸ਼ੁੱ ਧ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਚੁਣ:ੋ 

a)ਬੁਡਾ   b)ਬੁੱ ਡਾ 
c)ਬੱੁਢਾ   d)ਬੂੱ ਢਾ 

2.ਅਭਆਸ ਨੰੂ ਸ਼ੁੱ ਧ  ਿਕਵੇ ਿਲਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ: 
a)ਇ   b)ਿਭ 

c)ਭ ੇ   d)ਿਸ 

3.ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ: 

a)ਿਤੰਨ ਪ�ਕਾਰ ਦ ੇ b)ਦੋ ਪ�ਕਾਰ ਦੇ  
c)ਚਾਰ ਪ�ਕਾਰ ਦ ੇ d)ਪੰਜ ਪ�ਕਾਰ ਦ ੇ

4.ਊਠ ਤ� ਛਾਣਨੀ ਲਾਿਹਆ.ਂ..........  ਅਖਾਣ ਪਰੂਾ ਕਰ:ੋ 

a)ਭਾਰ ਹੋਲਾ ਨਹ� ਹੰਦਾ b)ਊਠ ਬੈਠ ਜ�ਦਾ ਹ ੈ

c)ਊਠ ਤੁਰ ਨਹ� ਸਕਦਾ d)ਊਠ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟ ਜ�ਦਾ ਹੈ 
5.ਲੱਤ ਅੜਾਉਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹ:ੈ 

a)ਸੰਭਿਲਆ ਨਾ ਜਾਣਾ b)ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ 
c)ਿਸਫਤ ਕਰਨੀ  d)ਖ਼ਾਹ-ਮਖ਼ਾਹ ਦਖਲ ਦੇਣਾ 

6.ਕੋਿਹਨੂਰ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਹ,ੈ ਿਵੱਚ ਕੋਿਹਨੂਰ ਹ:ੈ 

a)ਆਮ ਨ�ਵ  b)ਵਸਤੂਵਾਚਕ ਨ�ਵ 

c)ਖਾਸ ਨ�ਵ  d)ਭਾਵਵਾਚਕ ਨ�ਵ 

7.ਪੜਨ�ਵ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ� ਹੁੰ ਦੀਆ ਹਨ: 

a)ਛ ੇ   b)ਸੱਤ 

c)ਅੱਠ    d)ਦਸ 

8.ਕਈ ਵਾਕ� ਿਵੱਚ ਇਕੱਲਾ ਹੈ ਜਾ ਸੀ ਸਬਦ ਹੀ  ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਉਸਨੰੂ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹ:ੈ 

a)ਪੂਰਨ ਿਕਿਰਆ  b)ਅਕਰਮਕ ਿਕਿਰਆ 

c)ਸਕਰਮਕ ਿਕਿਰਆ d)ਸੰਸਰਗੀ ਿਕਿਰਆ 

9.ਪੁਆਧੀ ਕੀ ਹ:ੈ 

a)ਭਾਸ਼ਾ    b)ਖੇਤਰ 

c)ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾ  d)ਿਵਆਕਰਣ 

10.ਸੰਬੰਧਕ ਚੁਣ:ੋ 

a)ਮੈ,ਸਾਡਾ  b)ਤੂੰ , ਤੁਸੀ 
c)ਦਾ, ਦ ੇ  d)ਕੌਣ, ਕਦ� 
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1.ਮੁਲਤਾਨੀ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾ ਿਕਹੜੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਬੋਲੀ ਜ�ਦੀ ਹ:ੈ 

a)ਿਸੰਧ ਿਵਚ  b)ਸਾਰੇ ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਿਵਚ 

c)ਿਜ਼ਲ�ਾ ਮੁਲਤਾਨ ਿਵੱਚ d)ਲਾਹੌਰ ਿਵਚ 

2. ਦੁਆਬੀ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜ�ਦੀ ਹ:ੈ 

a)ਪਿਟਆਲਾ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਿਵੱਚ  b)ਅਿਮ�ਤਸਰ ਦੇ ਸ�ਟਰ ਿਵੱਚ   

c)ਜਲੰਧਰ ਿਜਲ�� ਿਵੱਚ  d)ਮਾਨਸਾ ਿਵੱਚ 

3.ਊਠ ਤ� ਛਾਨਣੀ ਲਾਿਹਆ................. ਅਖਾਣ ਪਰੂੀ ਕੋਰ:ੋ 

a)ਭਾਰ ਹੋਲਾ ਨਹ� ਹੰਦਾ b)ਊਠ ਬੈਠ ਜ�ਦਾ ਹ ੈ

c)ਊਠ ਤੁਰ ਨਹ� ਸਕਦਾ d)ਊਠ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟ ਜ�ਦਾ ਹੈ 
4.ਇੱਕ ਅਨਾਰ ................. ਅਖਾਣ ਪੂਰੀ ਕਰ:ੋ 

a)ਸੌ ਅੰਸ਼ b)ਵੀਹ ਅਮਰੂਦ 

c)ਪਚੀ ਕੇਲੇ d)ਸ� ਬੀਮਾਰ 

5.ਸ਼ੁੱ ਧ ਮੁਹਾਵਰਾ ਚੁਣ�: 
a)ਗਲ ਿਪਆ ਹਰਮੋਨੀਅਮ ਵਜਾਉਣਾ b)ਗਲ ਿਪਆ ਢੋਲ ਵਜਾ�ਣਾ 
c)ਗਲ ਿਪਆ ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਣਾ  d)ਕੋਈ ਵੀ ਨਹ� 

6.ਉਸਤਤ ਸ਼ਬਦ ਿਵਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ: 
a)ਿਨੰਿਦਆ  b)ਿਸਫਤ 

c)ਵਿਡਆਈ   d)ਚੜ�ਾਈ 

7.ਿਕਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਰਖ਼ਤ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਹ:ੈ 

a)ਫੁੱ ਲ  b)ਫ਼ਲ 

c)ਟਿਹਣੀ d)ਿਬਰਖ 

8.ਸ਼ੁੱ ਧ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ਚੁਣ:ੋ 

a)ਆਪਣਾ  b)ਅਪਨਾ 
c)ਆਪਨਾ  d)ਕੋਈ ਨਹ� 

9.ਕਾਰਦੰਤਕ ਿਕੰਨ�  ਤਰ�� ਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ: 

a)ਪੰਜ  b)ਚਾਰ 

c)ਛੇ   d)ਅੱਠ 

10.ਸਾਧਾਰਨ ਵਾਕ ਨੰੂ ਿਕੰਨ�  ਿਹੱਿਸਆ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ:ੈ 

a)ਦੋ   b)ਿਤੰਨ 

c)ਚਾਰ   d)ਅੱਠ 
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1.ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਕ ਿਵੱਚ ਇਕੱਿਲਆ ਹੀ  ਹੋਰਨਾ ਸ਼ਬਦਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਦੱਸਣ, ਉਹਨ� ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹ:ੈ 

a)ਿਮਸ਼ਰਤ ਸੰਬੰਧਕ  b)ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ 

c)ਅਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ  d)ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਬੰਧਕ 

2.ਰੂਪ ਦੇ  ਆਧਾਰ ਤੇ ਯੋਜਕ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ� ਹਨ: 

a)ਦੋ    b)ਿਤੰਨ 

c)ਚਾਰ   d)ਪੰਜ 

3.ਕਾਰਨ ਿਕੰਨੀ ਪ�ਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ: 

a)ਸੱਤ   b)ਛੇ  
c)ਅੱਠ   d)ਪੰਜ 

4.ਕਾਰਦੰਤਕ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ� ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ: 

a)ਪੰਜ   b)ਚਾਰ 

c)ਿਤੰਨ   d)ਦ ੋ

5.ਮਲਵਈ ਹ:ੈ 

a)ਭਾਸ਼ਾ   b)ਖੇਤਰ 

c)ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾ  d)ਕੋਈ ਵੀ ਨਹ� 
6.ਵਾਕ ਰਚਨਾ ਦੇ  ਨ� ਮ� ਨੰੂ ਹੇਠ  ਿਲਖੇ ਭਾਗ� ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਜ�ਦਾ ਹ:ੈ 

a)ਿਤੰਨ   b)ਚਾਰ 

c)ਪੰਜ   d)ਛ ੇ

7.ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਿਵੱਚ� ਸ਼ੁੱ ਧ ਵਾਕ ਚੁਣੋ: 
a)ਮੁੰ ਡੇ ਦੌੜਦਾ ਹ ੈ b)ਮੁੰ ਡੇ ਨ�   ਦੌੜਦਾ ਹ ੈ  

c)ਮੁੰ ਡੇ ਦੌੜਦੇ ਹਨ d)ਮੁੰ ਡੇ ਦੌੜਦੇ  ਹੈ 
8.ਸਹੀ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ  ਚੁਣੋ: 

a)ਕੰਮ-ਧੰਦਾ  b)ਕੰਮ-ਕਮਾਈ 

c)ਕੰਮ-ਿਵਚਾਰ  d)ਕੰਮ-ਿਕਿਰਆ 

9.ਆਪੇ ਫਾਥੜੀਏ ਤੈਨੰੂ ............... ਅਖਾਣ ਪੂਰਾ  ਕਰ:ੋ 

a)ਕੌਣ ਪਛਾਣ ੇ  b)ਕੋਈ ਨਾ ਪਛਾਣ ੇ

c)ਸੰਗਲ� ਨਾਲ ਬੰਨੀਏ d)ਕੌਣ ਛੁਡਾਵੇ 
10.ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ  ਜਾਵੇ ਤ� ਿਕਹੜਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹ:ੈ 

a)ਦੰਦ  ਤੋੜਣੇ  b)ਦੰਦ ਪੀਹਣ ੇ

c)ਦੰਦ ਕੱਢਣੇ  d)ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰਨ�  
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SR.  ASS. (A/C) PB. TECHNICAL DEPT.-2013 

1.ਸ਼ੁੱ ਧ ਮੁਹਾਵਰ� ਚੁਣ:ੋ 

a)ਅੱਖ� ਖੋਲ� ਛੱਡਣੀਆਂ b)ਅੱਖ� ਮੀਟਣੀਆਂ 

c)ਅੱਖ� ਘੁਮਾ ਛੱਡਣੀਆਂ  d)ਅੱਖ� ਫੇਰ ਛੱਡਣੀਆ ਂ

2.ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਤ� ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤ� ਿਕਹੜਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹ:ੈ 

a)ਹੱਥ ਬੰਨ� ਣੇ  b)ਹੱਥ ਜੋੜਨ�  
c)ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਕਰਨਾ d)ਹੱਥ ਅੱਡਣ ੇ

3.ਉਹ ਘਰ ਿਗਆ ਤੇ ਉਸ ਨ�  ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦਾ ਵਾਕ ਹ:ੈ 

a)ਸਾਧਾਰਨ  b)ਿਮਸਰਤ 

c)ਸੰਯੁਕਤ  d)ਿਵਸਿਮਕ 

4.ਸ਼ੁੱ ਧ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਚੁਣ:ੋ 

a)ਦੋਪੁਹਰ   b)ਦੁਪੈਰ 

c)ਦੁਿਪਹਰ   d)ਦੁਪਿਹਰ 

5.ਨਵੀਨ ਸ਼ਬਦ ਿਵਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ: 
a)ਨਵ�   b)ਿਚਮਕਦਾਰ 

c)ਪੁਰਾਤਨ  d)ਵਧੀਆ ਂ

6.ਿਕਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਮਸ਼ੁਕਲ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਨਹ� ਹ:ੈ 

a)ਕਿਠਨਾਈ   b)ਿਬਪਤਾ 
c)ਔਖ   d)ਸੌਖ 

7.ਭੇਡ� ਦੀ ਚਾਲ ਤ� ਿਕਹੜਾ.......... ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣੇਗਾ: 
a)ਭੇਡ ਚਾਲ ੂ  b)ਭੇਡ ਵਰਗੀ ਚਾਲ 

c)ਭੇਡਚਾਲੀ  d)ਭੇਡ-ਚਾਲ 

8.ਗੁਣ-ਵਾਚਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਚੁਣ:ੋ 

a)ਸੁੰ ਦਰ   b)ਪੈ�ਨ 

c)ਕੁਰਸੀ   d)ਪੰਜ 

9.ਕਰ,ਖਾ,ਸੁਣ,ਿਲਖ ਕੀ ਹਨ: 

a)ਿਕਿਰਆਵ�  b)ਨ�ਵ  

c)ਧਾਤ ੂ   d)ਪੜਨ�ਵ 

10.ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਿਵਚ� ਸ਼ੁੱ ਧ ਵਾਕ ਚੁਣ:ੋ 

a)ਮੁੰ ਡੇ ਦੌੜਦਾ ਹ ੈ b)ਮੁੰ ਡੇ ਨ�  ਦੌੜਦਾ ਹ ੈ

c)ਮੁੰ ਡੇ ਦੌੜਦੇ ਹਨ d)ਮੁੰ ਡੇ ਦੌੜਦੇ  ਹੈ। 
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GRAMEER    
NOTES PUNJABI GRAMMAR COMPLETE NOTES BY- WWW.EARNMONEYJOBS.COM 

 
 

Punjabi Grameer  Mcq Questions 

1^ gzikph ftu P[ZX ftnziB j[zd/ jB. 

T[Zso^ 29 

2^ gzikph ftu ;[ZX ;qto j[zd/ jB. 

T[Zso^ 10 

3^ gzikph dh Ne;kbh GkPk fejVh j? 

T[Zso^ wkMh 

4^ gzikph d/ j"mh ftnziB fejV/ jB. 

T[Zso^ g,c,p,G,w 

5^ gzikph d/ vZet/ ftnziBK dh frDsh j?. 

T[Zso^ 15 

6^ fpzdh eh j?. 

T[Zso^ brkyo 

7^ gzikph dh fe; T[g^Gk;k ftu ;[o j?. 

T[Zso^ g[nkXh 

8^ gzikph tke dh soshp j?. 

T[Zso^ eosk, eow, fefonk 

9^ gzikph dh fe; T[g^GkPk ftu ;[o j?. 

T[Zso^ g[nkXh 
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10^ gzikph GkPk ftu ;G s'A gfjbK nkT[dk j?. 

T[Zso^ eosk 

11^ gzikph dh y X[Bh j?. 

T[Zso^ nx'P wjK^gqD 

12^ fejVk Ppd gzikph ftu ;zpXe P/qDh dk w?Apo BjhA j?. 

T[Zso^ Gkt/A 

13^ gzikph GkPk dh iBwdksh j?. 

T[Zso^ f;zXh, nzro/Ih, fjzdh, ;z;feqs 

14^ gzikph dk gfjbk ftnkeoB fbfynk j?. 

T[Zso^ ftbhnw e?oh 

15^ fe; T[gGk;k ftu *o* X[Bh dk b'g BjhA jz[dk. 

T[Zso^ wkMh 

16^ eJh tkeK ftu j? ik ;h fJeZbk Ppd jh fefonk dk o{g j[zdk j?, T[; B{z fejk iKdk 
j?. 

T[Zso^ ;z;orh fefonk 

17^ T[j ;kvk xo j? tke ftu *T[j* dk ekoi j?. 

T[Zso^ fBPu/tkue gVBKt 

18^ wjKekft ftu xZN s' xZN fezB/ ;or j[zd/ jB. 

T[Zso^ nZm 
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19^pDso nB[;ko tke dhnK fezBhnK fe;wK j[zdhnK jB. 

T[Zso^ uko 

20^ fe; ;z;Ek tZb' gzikph ;fjs dk ftXk^w{be fJfsnk; fsnko ehsk frnk j?. 

T[Zso^ gzikph nekdwh, fdZbh 

21^ r[ow[yh fbgh ftu j[zdk j?. 

T[Zso^ X[Bh bJh tZyok fuzBQ 

22^ r[ow[yh fbgh fe; g[oksB fbgh s' T[gih j?. 

T[Zso^ pqjwh s'A 

23^ T[j Xosh fi; ftu P'ok j't/ 

T[Zso^ ebo 

24^ gzikph ;kfjs dk w[ZY ed'A pZMk 

T[Zso^ nZmthA B'th ;dh s'A 

25^ i' nZyo g?o ftu fby/ ikD T[jBK B{z eh efjzd/ jB. 

T[Zso^ d{s^nZyo 

26^ ;Zdh Bk pbkJh, w?A bkV/ dh skJh nykD ed'A tofsnk iKdk j?. 

T[Zso^ id' e'Jh pd' pdh fe;/ d/ wkwb/ ftu dyb d/t. 

27^ g?oh fpzdh tkb/ nyo fwbk e/ r[ow[yh toDwkbk ftZu fJ; t/b/ e[b nZyo jB. 

T[Zso^ fJeskbh 

28^ toDwkbk d/ nkXko s/ fejVk ekft o{g ofunk ikdk j?. 

T[Zso^g?sh nZyoh, ;hjoch, pktB^nZyoh 
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29^ *;[u/s* Ppd dk ;wkBkoEe j?. 

T[Zso^ ;iZr, T[iZv, ;ZyDk, ;ob 

30^ gzikph GkPk dk fbZgh j?. 

T[Zso^ r[ow[yh 

31^ gzikph GkPk ftu ;zpzXe fezBh gqeko d/ j[zd/ jB. 

T[Zso^ fszB 

32^ BKt fezBh gqeko d/ j[zd/ jB. 

T[Zso^ gzi gqeko d/ j[zd/ jB 

33^ ekoe fezBh gqeko d/ j[zd/ jB. 

T[Zso^ nZm gqeko d/ 

34^ gzikph GkPk ftu ekodzse fezBh gqeko d/ j[zd/ jB. 

T[Zso^ uko 

35^ ftP/;D fezB/ gqeko d/ j[zd/ jB. 

T[Zso^ gzi gqeko d/ j[zd/ jB. 

36^ gVBKt fezBh gqeko d/ j[zd/ jB. 

T[Zso^ S/ gqeko d/ j[zd/ jB 

37^ fefonk ftP/PD fezBh gqeko d/ j[zd/ jB.  

T[Zso^ nZm gqeko d/ 

38^ gzikph GkPk dh fbgh ftu fezB/ brkyo iK ;to tkje jB. 

T[Zso^ fszB 
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39^ j,o,t ftu'A fejV/ fuzBQ dh tos' g?oK ftu BjhA gkJh ik ojh iK xZN rJh j?. 

T[Zso^ t 

40^ gzikph Bkb ;zpzfXs fejVh T[g^GkPk Bz{ okPNoh GkPktK dh ;{uh ftu oZFfynk 
frnk j?. 

T[Zso^ v'roh 

41^ :'ieK B{z ekoi d/ nkXko d/ fejV/ d' GkrK ftu tzfvnk ik ;edk j?. 

T[Zso^ ;kwkB :'ie s/ nXhB :'ie 

42^ gzikph dh fejVh X[Bh nyzvh j?. 

T[Zso^ Bkf;esk 

43^r[ow[yh d/ T n J jB 

T[Zso^ ;to tkje 

44^ g[nkXh eh j?. 

T[Zso^ T[gGkPk 

45^ GkPk ftGkr gzikp dh ;EkgBk ed'A j'Jh. 

T[Zso^ 1956 

46^ fejVk Ppd ;to^b'g dh fw;kb BjhA j?. 

T[Zso^ fJsokI 

47^ gzikph GkPk B{z fbyD bJh Y[Zeth fbZgh fby'. 

T[Zso^ r[ow[Zyh 
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48^ gzikph GkPk dh ftP/Psk j? fe fJj 

T[Zso^ fti'rkswe GkPk j?. 

49^ gzikph GkPk ftu fejV/ ;z:[es ;to jB. 

T[Zso^ n?, n" 

50^ fJe wZSh ;kok ib rzdk eo fdzdh j? dk noE j?. 

T[Zso^ fJe nkdwh dh G/Vh eos{s 

51^ gzikph dh fejVh T[gGkPk ftu ftnziB b'g s/ ftnziB nkokw dh o[uh fwbdh j?. 

T[Zso^ wkMh 

52^ fJjBK ftu'A fejVh g[nkXh dh ;jkfJe fefonk BjhA 

T[Zso^ ;h 

53^ neow fefonk j?. 

T[Zso^ fi; ftZu eosk sK j't/ go eow Bk j't/. 

54^ ;eowe fefonk j[zdh j?. 

T[Zso^ fi; ftu fefonk dk eosk ns/ eow d'B/ j'tB. 

55^ wbtJh ftu *t* X[Bh dk T[ukoB ehsk iKdk j?. 

T[Zso^ *p* Bkb 

56^ gzikph ftu fe; dh tos'A ;w/A pb fdZsk iKdk j?.] 

T[Zso^ nZXe 

57^ ;z;ko ftu ;G s' gfjbK fejVh fbgh g?dk j'Jh. 

T[Zso^ ;ze/s fbgh 
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58^ gzikph GkPk dhnK T[g^GkPktk jB. 

T[Zso^ wkMh, wbtJh, d[nkph, g[nkXh, g'm/jkoh ns/ w[bskBh 

59^ fJjBk ftu'A fejVh T[g^GkPk Gkosh gzikp ftu BjhA p'bh iKdh. 

T[Zso^  g'm/jkoh 

60^ gzikph GkPk dh ;G s'A gfjbh rokwo ftnkeoD 1812 ftu fe; B/ fbyh. 

T[Zso^ ftbhnw e?oh 

61^ T{m s' SkDBh bkfjnK w[jkto/ B{z g{ok eo'^ 

T[Zso^ Gko j'bk Bjh j[zdk. 

62^ p'bh eh j[zdh j?. 

T[Zso^ T[j ;kXB fi; d[nkok ftnesh nkgD/ wB d/ Gkt fe;/ d{;o/ ftnesh nZr/ 
gqrN eodk j?. T[; B{z p'bh ik Gk;k ftu fejk ikdk j?. 

63^ GkPk eh j[zdh j?. 

T[Zso^ T[j ;kXB fi; d[nkok ftnesh nkgD/ wB d/ Gkt fe;/ B{z d{;o/ ftnesh B{z fby 
e/ iK p'b e/ ;wMkT[dk j? T[; B{z GkPk nkyd/ jB. 

64^ T[j fdB v[Zpk w[jktok g{ok eo'. 

T[Zso^ fi; fdB x'Vh ufVnk e[Zpk. 

65^  tkb^ tkb puDk nk noE eo'. 

T[Zso^  w"s d/ w{zj' puDk. 

66^ p'bh dhnK fe;wK dZ;'. 

T[Zso^ p'bukb dh p'bh ns/ ;kfjse p'bh 

67^ GkPk dh S'Nh s' S'Nh fJekJh fejVh j?. 
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T[Zso^ X[Bh 

68^ Ppd B{z j'o eh fejk iKdk j?. 

T[Zso^ Gkt nz; ik o{g rqkw 

69^ ;kj ;[[ZeDk w[jkto/ dk noE fby'. 

T[Zso^ pj[s vo ikDk 

70^ gzikph GkPk dh oki GkPk fejVh j?. 

T[Zso^ NePkbh GkPk 

71^ jZEh SktK eoBhnK dk noE j?. 

T[Zso^ nkdo wkD eoBk. 

72^ feskpk fe; GkPk ftu SgdhnK jB. 

T{Zso^ Ne;kbh ik fwnkoh GkPk ftZu 

73^ T[gGkPk eh j[zdh j?. 

T[Zso^ p"bh ftu nkJ/ caoe Bkb T[ZgGkPk pDdh j? 

74^ wkMh Gk;k p'bh ikdh j?. 

T[Zso^ okth s/ fpnk; d/ y/so ftZu. 

75^ d[nkph Gk;k p'bh iKdh j?. 

T[Zso^ fpnk; s' ;sb[i ftueko  

76^ wbtJh Gk;k p"bh iKdh j??. 

T[Zso^ ;sb[i s' xZro ftueko 

78^ g[nkXh Gk;k p'bh ikdh j?. 
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T[Zso^ xZro s' pknd d/ fJbke/ ftZu. 

79^  x'Vk Ppd dk fJ;soh fbzr j?. 

T[Zso^ x'Vh 

80^ fJj T[; dhnK g[;seK jB, ;zpzXe u[D'. 

T[Zso^ dhnK 

81^ ftnkeoB fe; B{z efjzd/ jB. 

T[Zso^ GkPk d/ tosko/ ;zpXh fB:w dZ;D pko/ ;k;so B{z ftnkeoB fejk ikdk j?. 

82^ ftnkeoB B{z fezBk Gkrk ftu tzfvnk frnk j?. 

T[Zso^ uko Gkrk ftZu 

1^ X[B p'X 

2^ Ppd p'X 

3^tke p'X 

4^ noE p'X 

83^ gzikph ftu fezB/ gqeko d/ fbzr jB . 

T[Zso^ g[fbzr s/ fJ;soh fbzr 

84^ T[j xo frnk s/ T[;B/ o'Nh ykXh tke eh fe;w fby'. 

T[Zso^ ;[z:es 

 

 

85^ X[Bh p'X eh j[zdk j?. 
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T[Zso^ ftnkeoB dk T[j Gkr fi; ftZu brk, ;to, ftnziB, brkyo, d[s nZyo nkfd 
dk frnkB gqkgs j[zdk j?. T[; B{z X[Bh p'X fejk iKdk j?. 

86^  X[Bh eh j[zdh j?. 

T[Zso^ id' jtK c/cfVnK s' j[zdh j'Jh w{zj okjh pkjo nkT[Adh j?. T[; B{z X[Bh efjzd/ 
jB. 

87^ nZy' nzBh BK uokr' dk noE 

T[Zso^ fi;dk BK T[;dk r[Dk d/ T[bN j't/ 

89^ e[Vh B/ e[Zs/ B{z o'Nh gkJh fejVk ekoe j?. 

T[Zso^ ;zgodkB ekoe 

90^ X[Bh dhnK fezBhnK nt;Ek j[zdhnK jB. 

T[Zso^ X[Bh T[guko, X[Bh ;zuko, X[Bh rqfjD 

91^ yzvh eh j[zdh j?. 

T[Zso^ fi; nZyo B{z ;[zsso o{g ftu ftuo ;ed/ jK s/ fi; dk e'Jh nkgDk ;o{g j[zdk 
j?. T[; B{z yzvh X[Bh efjzd/ jB. 

92^w/I, gshbk, gZyk, xVk, nkfd fbzr d/ fejV/ tor Bkb ;zpzfXs jB. 

T[Zso^ ftnkeoB fbzr 

93^d'jK w[zfvnK B{z fJBkw fwfbnk ftu ;zpzXe dh sbkP eo'. 

T[Zso^ Bz{ ;zpzXe 

 

 

94^ nkyzvh eh j[zdh j?. 
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T[Zso^ fJ; dk nkgDk ;o{g Bjh j[zdk s/ fJj yzvh X{Bh dh tos' Bkb wZdd ftu nkT[dh 
j?. 

95^ ;to eh j[zdk j?. 

T[Zso^ id'A jtK fpBK o[ektN s'A pkjo nkT[dh j?. T[; B{z ;to fejk ikdk j?. 

96^ gzikph ftZu fejV/ fejV/ nZyo ;to jB. 

T[Zso^ T, n, J 

97^ ;to X[Bhnk fejVhnK jB. 

T[Zso^ T[, T{, T, n, nk, n?, n", fJ, Jh J/ 

98^ rzrk rkJ/ rzrk okw iwBk rJ/ dk; dk noE dZ;'. 

T[Zso^ w"ek gq;s s/ p/n;{b/ bJh 

99^   T{Dk dk noE eh j?. 

T[Zso^ xZZN 

100^ e'Mk dk eh noE j[zdk j?. 

T[Zso^ eo{g 

101^ jq;t eh j[zdk j?. 

T[Zso^ fi; d/ T[ukoB ftZu ;wK xZN brdk j?. T[; B{z jq;t fejk ikdk j?. 

102^s[S dk eh noE j?. 

T[Zso^ ndBk 

 

103^  ftnziB eh jz[d/ jB. 
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T[Zso^ id'A jtk T[gukoB  nzrK ftu orV g?Adk eodh j? sK T[; B{z ftnziB fejk ikdk 
j?. 

104^ ftnziB B{z fezB/ GkrK ftu tzfvnK ikdk j?. 

T[Zso^ fszB Gkrk ftZu tzfvnK ikdk j?. 

T[ukoB ;EkB, o'e d/ nXko s/, T[ukoB bfjzi/ d/ nkXko s/ 

105^ vZet/ ftnziB eh j[zd/ jB. 

T[Zso^ id' jtk B{z o"e e/ SZfvnk iKdk j? sk T[;B{z vZet/ ftnziB efjzd/ jB. 

u, S, i, N,m, v, s, E, d, g, c, d 

106^ e[VsB ;pdk dk fto'Xh ;pd dZ;'. 

T{Zso^ fwmk; 

107^  fijVk Ppd fe;/ Bkt dh Ek s/ tofsnk ikt/ T[; B[z 

T[Zso^ gVBkt efjzd/ jB. 

108^  brk ik brk wksoK. 

T[Zso^ fJj T[j fbzgh fuzB jB id' fe;/ Bk fe;/ nZyo Bkb tos'A ftu nkT[d/ jB. 

, " ',n, ?, /, f,  

109^brkyo eh j[zd/ jB. 

T[Zso^ fpzdh, fNZgh, nZXe 

110^ Bo ns/ wkdk d/ G/d B{z gzikph ftnkeoD ftu fejk iKdk j?. 

T[Zso^ fbzr G/d 

111^ fdUo Ppd dk fJ;soh fbzr 
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T{Zso^ dokDh 

112^ o{g d/ gZy' s'A ;zpzXek dhnK fezBhnk ;/qDhnK jB. 

T[Zso^ d' ( ftekoh, nftekoh) 

113^ d[Zs nZyo eh j[zd/ jB. 

T[Zso^ id'A fe;/ nZyo B{z fe;/ j'o nZyo Bkb i'fVnk iKdk j? sK d[Zs nZyo nytkT[Adk 
j?. fe;/ nZyo d/ g?o ftu g?D tkb/ nZyo B{z d{s nZyo fejk iKdk j?. 

114^ gzikph Gk;k dh fbZgh fejVh j?. 

T[Zso^ r[owyh fbgh 

115^ r[owyh fbgh dk w'Yh fe;B{z wzfBnk ikdk j?. 

T[Zso^ r[o{ nzrd d/t ih B[z 

116^ GkPk dh S'Nh s'A S'Nh ;koEe fJekJh B{z eh efjzd/ jB. 

T[Zso^ GktKP, X[Bh 

117^ r[o{ nzrd d/t ih B/ r[ow[yh fbgh ftu fezB/ nZyo ou/. 

T[Zso^ T,e,u,N, g 

118^ toBwkbk ftu fezB/ s' b? e/ fezB/ nZyo nkT[d/ jB. 

T[Zso^ T s' b? e/ V sZe. 

119^ s[S dk eh noE j?. 

T[Zso^ ndBk 

 

120^ r[ow[yh fbgh B{z fezB/ nZyoh fejk iKdk j?.  
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T[Zso^ g?sh nZyoh 

121^toBwkDk B{z fezB/ torK ftu tzfvnk frnk j?. 

T[Zso^ nZm tork ftZu. 

T[Zsw tor, etor, utor, Ntor, gtor, nzfswtor 

122^ toBwkbk ftu fejV/ 6 cko;h ;pd j'o i'V fdZs/ rJ/ jB. 

T[Zso^ ay, P, }, I, Y, ba 

123^  nkJh ubkJh eoBk dk noE 

T[Zso^ i' ewkT[Dk ;' yk ikDk 

124^ ;jh ;wk;h Ppd u[D'. 

T[Zso^ jZe^ jokw, jZe^jbkb, jZe^fBjZe, jZe^ewkJh 

125^  nZy' nzBh BK uokr'' dk noE j?. 

T[Zso^ fi;dk BK T[;dk r[Dk d/ T[bN j't/. 

126^ e[Vh B/ e[Zs/ B{z o''Nh gkJh fejVk ekoe j?. 

T[Zso^ ;zgodkB ekoe 

127^ w/I, gshbk, gZyk, xVk nkfd fbzr d/ fejV/ tor Bkb ;pzXs jB. 

T[Zso^ ftnkeoB fbzr 

128^ d'jk w[zfvnK B{z fJBkw fwfbnk ftu ;zpzXe dh sbk; eo''. 

T[Zso^ B{z ;zp''Xe 

 

129^ ;wk;h ;pd jB. 
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T[Zso^ rZb^pks, nkg^phsh, ;t?^o""irko 

130^ s[S dk eh noE j?. 

T[Zso^ ndBk 

131^ ;[ZX ;pd i''V u[D''. 

T[Zso^ p[vk^ p[ZYk, p{YK^ p[ZYk 

132^ ;pd p''X eh j[zdk j?. 

T[Zso^ X[Bhnk d/ ;w{j s"" pDh GkPk dh ;koEe fJekJh B[z Ppd fejk ikdk j?. fJBK B{z 
uko Gkrk ftZu tzfvnk frnk j?. 

ouBk d/ nXko s/, noE d/ nXko s/, o{g d/ nXko s/, gq:'r d/ nXko s/ 

133^ ouBk d/ nXko s/ Ppd fezB/ gqeko dk j[zdk j?. 

T[Zso^ d'' gqeko dk j[zdk j?. 

w{b ns/ ofus 

134^  ;wk;h Ppd eh j[zdk j?. 

T[Zso^ Id' ;wk;h fuzB dh tos' ehsh ikdh j? sk fJ; ftueko bZfrnk ;zpzXe jNk 
fdZsk ikdk j?. fit/ 

fdB^oks^ fto'Xh ;wk;h 

j"bh^j'bh ^ ftP/PD ;wk;h 

ftnkj Pkdh ^ ;wkB ;wk;h 

 

135^ ftX/so eh j[zdk j?. 
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T[Zso ^  fi; ;koEe Ppd Bkt nr/so s/ fgS/so dh tos' j[zdh j?. T[; B{z ftX/so 
fejk ikdk j?. 

136^ T[sgB eh j[zdk j?. 

T[Zso^ id'' fe;/ ;pd Bkb nr/so fgS/so dh tos'' ehsh ikdh j? sk T[; B{z T[sgB 
fejk ikdk j?. 

137^ cVk wkoBhnK tke dk noE j?. 

T[Zso^ ;/yh wkoBh. 

138^ wkMh fe;/ y/so dh GkPk j?. 

T[Zso^ nzfws;o, r[odk;g[o 

139^ wbtJh fe; y/so dh GkPk j??. 

T[Zso^ gfNnkbk, ;zro{o 

140^ d[nkph fe; y/so dh GkPk j?. 

T[Zso^ j[fPnkog[o, ibzXo 

141^ n""V Ppd dk fto''Xh Ppd u[D''. 

T[Zso^ toyk 

142^ ;kfJnK fes/^^^^^^^^^nykD g{oh eo''. 

T{Zso^ tXkJhnK fes/. 

143^ w[esk nZyo fejV/ jB. 

T[Zso^ fiBQK B{z e''Jh bZr Bk bZr/. 

 

144^ noE d/ nXko s/ Ppd fezB/ gqeko dk j[zdk j?. 
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T[Zso^ d'' gqeko dk jz[dk j?. 

;koEe ns/ fBokEe 

145^ o{g d/ nkXko s/ Ppd fezB/ gqeko d/ j[zd/ jB. 

T[Zso^ d'' gqeko d/ j[zd/ jB. 

ftekoh ns/ nftekoh 

146^ ftekoh fe;B{z efjzd/ jB. 

T[Zso^ fijV/ dk o{g pdb ;edk j? go noE Bjh pdb ;ed/. 

T[dkjoB^ w[zvk rhs rkT[dk j? 

w[zv/ B/ rhs rkfJnk. 

147^ BKt fezB/ geko dk j[zdk j?. 

T[Zso^ gzi gqeko dk j[zdk j?. 

1 nkw Bkt ik iksh tkue Bkt 

2 yk; BKt ik fBZitkue 

3 fJeZmtkue iK ;w{jtkue 

4 Gkt tkue 

5 t;s{ tkue ik gdkoEtkue 

148^gzikph ftZu ;zfgne ftP/PD B{z fezB/ o{g wzB/ rJ/ jB. 

T[Zso^ S/ 

149^  g[oytkue gVBkt B{z fezB/ GkrK ftu tzfvnk ik ;edk j? 

T[Zso^ fszB 
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150^ Ppd ouBk nB[;ko PpdK dhnK fezBhnK ;/qDhnK jB. 

T[Zso^ d'' ;/qDhnk jB. w{b s/ ofus 

151^ pDso d/ nkXKo s/ Ppd fezB? gqeko d/ j[zd/ jB. 

T[Zso^ d' gqeko d/ j[zd/ jB. 

152^ fB;u/tkue gVBKt fejV/ j[zdk j?. 

T[Zso^ fi; uhi dk fB;fus gqfotkB j?. fJj d'' gqeko dk j[[zdk j? 

fBeNtosh^ fJj 

d{otosh^ T[j 

153^ fBZitkue gVBKt fejV/ j[zdk j?. 

T[Zso^ id'' fe;/ ezw B{z nkg eod/ jK. T[dkjoB^ w? nkg gVBKt jK 

154^ ;zpzX tkue gVBKt fejV/ j[zdk j?. 

T[Zso^ i'' d' T[gtkek B{z nkg; ftZu i''Vdk j? ns/ gVBKt j[zdk j?. 

T[dkjoB^  fijV/ fwjBs eod/ jB T[jh ekw:kp j[zd/ jB. 

155^  gqPBktkue gVBKt fejV/ j[zdk j?. 

T[Zso^ id'' fe;/ s' gq;B g[ZfSnk ikt/. 

T[dkjoB^ xo/ eh pDkfJnk 

156^ yk,gh, TmDk, ikrDk nkfd Ppd j[zd/ jB. 

T[Zso^ fefonk 

157^ jzYD;ko T[sgzB Ppd fejVh ;/qDh ftu nkT[dk j?. 

T[Zso^ fgS/so 
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158^  tke ouBk d/ B/wK B{z j/m fby/ fezB/ GkrK ftu tzfvnk ik ;edk j?. 

T[Zso^ fszB 

159^  ;to X[Bhnk fejVhnK j[zdhnK jB. 

T[Zso^ T,n,J 

160^ ft;/PD dhnk gzi fe;wk fejVhnK jB. 

T[Zso^ 1^r[Dtkue ftP/PD 

2^ ;zfynktkue ftP/;D 

3^ fB;u/tkue ft;/;D 

4^ gfowkDtkue ft;/;D 

5^ gVBKth ftP/PD 

161^ fefonk B{z fezB? Gkrk ftu tzfvnk ikdk j?. 

T[Zso^ uko Gkrk ftZu 

1^ ekoi ik noE gZy s'' 

2^ eow gZE 

3^ pDso gZE 

4^ tke gZy s'' 

162^  okw jkeh y/vdk j?. fJ; ftu eosk eow ns/ fefonk dZ;''. 

T[Zso^ okw^ eosk 

jkeh^ eow 

y/vdk^ fefonk 
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163^ ;z;orh fefonk eh j[zdh j?. 

T[Zso^ fi; fefonk Bkb w{b fefonk Bk j't/ T[; B{z ;z;orh fefonk efjzd/ jB. 

fuzB^ j?, jB, ;h, ;B 

164^  fefonk ft;/;D fe;B{z efjzd/ jB. 

T[Zso^ fi; s' ;kB{z fefonk dh ft;/;sk dk gsk bZr/ T[;B{z fefonk ftP/;D efjzd/ jB. 

fJj nZm gqeko dk j[zdk j?. 

165^  ekb tkue fefonk ft;/;D fe;B{z efjzd/ jB. 

T[Zso^ id' fe;/ fefonk dh d'jokJh ik tko tko tos' ehsh ikdh j? T[j ekb tkue 
fefonk ftP/;D nytkT[dk j?. 

T[dkjoB^ okw fgSb/ d' ;kbk s' uzvhrVQ ojh fojk j?. 

166^ gqeko tkue fefonk ft;/;D fe;B{z efjzd/ jB. 

T[Zso^  id' ;kB{z fe;/ d/ ezw dk sohek ik Yzr gsk bZr/. 

T[dkjoB^ T[j j'bh j'bh s[odk j?. 

167^ ekoB tkue fefonk ft;/;D fe;B{z efjzd/ jB. 

T[Zso^ fi; s' fefonk d/ j'D d/ ekoB gsk bZr/. 

T[dkjoB^ T[j dk ftjko uzrk Bjh j? fJ; eoe/ w? T{; B{z T{dko Bjh fdzdk. 

168^ gfowkDtkue fefonk ft;/;D fe;B{z efjzd/ jB. 

T[Zso^ fe;/ d/ s'b ik wkg ik GKo dk gsk bZr/ 

T[dkjoB^  T[j E'Vk nfVnb ;[Gkn dk j?. 

169^ ;zfynktkue fefonk ft;/;D fe;B{z efjzd/ jB. 
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T[Zso^ id' fe;/ ;zfynk B{z tkoh tkoh d'jokJh ikt/. 

T[dkjoB^ tkoh^tkoh, xVh^xVh 

170^ ;pzXe fe;B{z efjzd/ jB. 

T[Zso^ i' d' Ppdk B{z i'V/ T[;B{z ;zpzXe efjzd/ jB. fJ;B{z fszB Gkrk ftu tZfvnk ikdk 
j?. 

;XkoB gZy, o{g gZy, noE gZy 

171^  ;w[Zuh ;wkB :'ie fe;B{z fejk ikdk j?. 

T[Zso^ id' d' T[gtke nkg; ftu i[Vd/ jB ns/ ;kwkB o{g ftu GKt gqrN eod/ jB 
T{; B{z ;w[Zuh ;wkB :'ie fejk ikdk j?. 

T[dkjoB^ ukj th fgU s/ o'Nh th ykT[. 

172^  ftebgh ;wkB :'ie fe;B{z efjzd/ jB. 

T[Zso^ id' d' T[gtke nkg; ftZu i[Vd/ jB ns/ nkg; ftu tNkdo/ dk Gkt gqrN eod/ 
jB T[; B{z ftebgh  :'ie fejk ikdk j?. 

173^ tke p'X fe;B{z efjzd/ jB. 

T[Zso^ ftnkeoB dk T[j Gkr fi; ftZu tke ouBk, tke tzv ik ;q/Dh, tke tNKdok, 
tku ns/ ftPokw fuzBQK dk frnkB gqkgs j[zdk j? B{z tkep'X fejk ikdk j?. 

174^ tke fe;B{z efjzd/ jB. 

T[Zso^ g{o/ Gkt B{z ftnes eoB tkbh GkPk fJekJh B{z tke fejk ikdk j?. 

tke B{z d' GkrK ftZu tzfvnk iKdk j?. 

T[d/; ns/ ftX/n 

175^ ;z:[es tke fe;B{z efjzd/ jB. 
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T[Zso^ id' fJe s' tZX feqnk tke ftZu ezw eodh j? s/ d' T[gtkek B{z :'ie dh wZdd 
Bkb i'fVnk ikdk j? T[; B{z ;z:[es tke fejk ikdk j?. 

176^ fpnkBhnk fezB/ gqeko dk j[zdk j?. 

T[Zso^ d' gqeko dk j[zdk j?. 

jk tkue ns/ Bkj tkue 

177^ eosoh eh j[zdk j?. 

T[Zso^ fi; tke ftu eosk gqXkB j't. 

T[dkjoB^ e[Vhnk c[Zb s'V ojhnk jB. 

178^ eowDh eh j[zdk j?. 

T[Zso^ fi; tke ftZu eow gqXkB j't/. 

T[dkjoB^ c[Zb e[Vhnk d[nkok s'V/ ikd/ jB. 

179^ ft;okw fuzB fezB/ soQK d/ j[zd/ jB. 

T[Zso^ 13  soQK d/ j[zd/ jB. 

180^  S[ZNh wo'Vh fe;B{z efjzd/ jB. 

T{Zso^ fe;/ Ppd B{z S'Nk eoe/ fbfynk ikdk j? T[; B{z S[ZN wo'Vh nytkT[dk jK. 

T[dkjoB^ u wsbp ftZu 

 

 

181^ noE p'X fe;B{z efjzd/ jB. 
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T[Zso^ ftnekoB dk T{j Gkr fi; ftZu ;[ZX, n;[ZX, Ppd, ;wkB nkoEe Ppd, fto'Xh 
Ppd, pj[s/ Ppdk dh EK fJZe Ppd w[jkto/ ns/ nykD dk frnkB gqkgs j[zdk j?. T{; 
B{z noE p'X fejk iKdk j?. 

182^ ekb fezB/ gqeko dk j[zdk j?. 

T[Zso^ fszB gqeko dk j[zdk j? 

toswkB ekb, G{s ekb, GftZy ekb 

183^ p'bh s/ fbgh dk eh ;zpzX j?. 

T[Zso^ fbgh p'bh B{z fbysh o{g ftu g/P eodh j? fJj fJZe soQK Bkb p'bh dk gfjoktk 
j?. fJ; okjh ;{yw Bk ofj e/ ;keko o{g Xko b?Adh j?. 

184^ fejV/^fejV/ nZyoK d/ g?oK ftu fpzdh bkJh iKdh j?. 

T[Zso^ r[ow[yh d/ gfjbK gqufbs j/m fby/ nZyoK d/ g?oK ftu fpzdh gk e/ Bt/A nZyo 
pDkJ/ rJ/ jB ns/ fJBQK dh b'V T{od^ cko;h ftZu' nkJ/ PpdK dhnK X[BhnK Bz gqrN 
eoB bJh gJh. fJj nZyo jB. P, ya, }, I, ca. 

185^ r[ow[yh fbgh d/ j'o fejV/ fejV/ BK gqf;ZX oj/ jB< 

T[Zso^ r[ow[yh fbgh d/ g?Ash, g?Ash nZyoh s/ gzikph fbgh fszB j'o BK gqf;ZX jB. 

186^  fbgh s/ toBwkbk ftu eh nzso j?. 

T[Zso^ fbgh T{BK ;ko/ fuzBK B{z fejk ikdk j? fiBQK s' fe;/ p'bh B{z fbysh o{g d/D dk ezw 
fbnk ikdk j?. Go toBwkbk ftu e/tb toB jh Pkwb ehs/ jB s/ T[j ftP/P soshp 
ftu fby/ iKd/ jB. 

187^ ftnziB X{Bhnk eh j[zdhnK jB.  

T[Zso^ ftniB T{BK X{BhnK B{z nkfynk ikdk j?, fiBQK dk T[ukoB eoB ;w/A ihG w{zj d/ 
nzdo fe;/ EK S'j e/ iK p[ZbQ nkg; ftu S'j e/ ;kj B{z e[ZM ;w/A bJh o'e b?d/ jB. 

188^ gzikph ftu fejVhnK^fejVhnK X[BhnK ftnziB jB. 
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T[Zso^ gzikph ftu ; s' V se ;kohnK X[Bhnk jh ftnziB jB. 

189^ nB[Bkf;e ik Bkf;eh X{BhnK feBQK B{z efjzd/ jB. 

T{Zso^ fijVhnK X[BhnK BZe ftZu' T[ukohnK iKdhnK jB, T[j nB[Bkf;e j[zdhnK jB 

190^ Bkf;eh ftnziB eh j[zd/ jB. 

T[Zso^ Bkf;eh ftnziB T[; X{Bh B[z fejk iKdk j?, fi; dk T[ukoB eoB ;w/A ntkI BZe 
ftu'A fBebdh j? .  

191^ brK^ wksoK eh j[zdhnK jB. 

T[Zso^ brK^ wksok ;tok d/ fuzBQ j[zd/ jB. gzikph ftu Gkt/ fszzB nZyo T, n, J jh 
;to jB gozs{ tos' ftu fJBQK dh frDsh d; j? 

192^  w[esk eh j?< 

T{Zso^ w[esk fJe jq;t ;to j? fi; dk e'Jh fuzBQ BjhA. fJ; dh nktkI n d/ pokpo 
j[zdh j?. 

193^  fpzdh ns/  fNZgh dh tos'A ed'A s/ feBQK^feBQK brK Bkb j[zdh j?. 

T[Zso^ d;K brK ftu'A id' fe;/ dk T[ukoB BZe ftZu' j[zdk j?, sK T[; d/ Bkb fpzdh ns/ 
fNZgh dh tos'A ehsh iKdh j?/ 

194^ nZXe dh tos' ed'A ehsh iKdh j?. 

T{Zso^ gzikph ftu nZyoK dh d'joh ntkI B{z gqrN eoB bJh fjzdh, ;qz;fes tKr nZX/ 
nZyo BjhA gkJ/ iKd/, ;r' fi; nZyo dh ntkI d'joh eoBh j't, T[; s' gfjb/ nZyo 
T{Zgo nZXe gk e/ ezw ;ko fbnk iKdk j?. fit/^ ;Zu 

195^ nZXe dh tos' fejVh^ fejVh br Bkb j[zdh j?. 

T{Zso^ gzikph ftu nZXe dh tos' w[esk, f;jkoh, s' n"eV br Bkb jz[dh j?, gozs{ 
nzro/Ih d/ e[M Ppd fbyD bJh fJ; dh d[bktK Bkb th tos' eoBh g?Adh j? 
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196^ d'jok ;to fe;B{z fejk iKdk j?. 

T[Zso^ d' ;toK dk T[j ;z:'r i' fJe T[ukoyzv d/ e/Ado fpzd{ ti' ftuodk j't/, T{;B[z 
d'jok ;to fejk iKdk j?. gzikph ftu f;oc fszB d'jo/ ;to jB. 

197^ ftekoh ftP/PD fe;B{z efjzd/ jB. 

T[Zso^ i' ftP/PD Ppd BKt d/ fbzr, tuB ns/ ekoe nB[;ko o{gKsos j[zd/ jB T[BK B{z 
ftekoh ftP/PD fejk iKdk j?. 

198^ nzsbk Ppd dk T[bN GKth Ppd fby'. 
T[Zso^ nkozfGe 
 
199^ xo dk dhtk w[jkto/ dk eh noE j?. 
T[Zso^ xo dh o'De 
 
200^ gzikph GkPk ftu ;G s' gfjbK nkT[dk j?. 
T[Zso^ eosk 
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