
 

 

ਨਮਨੂਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪ੍ਤੱਰ ਜਲੁਾਈ ਟਟ-2020 

ਜਮਾਤ ਅੱਠਵੀਂ       ਵਵਸ਼ਾ ਪ੍ਜੰਾਬੀ        ਕੁੱਲ ਅੰਕ 20 

(ਭਾਗ-ੳ) 

1. ਸਠ ਵਲਖ ਬਸ ੁਵਵਕਲਪ੍ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਾਂ ਦ ਉੱਤਰ ਵਦਓ (ਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰਰੂੀ ਸਨ)         (8X1= 8) 

1.  ਲਖਕ ਵਕਸੜੀ ਗੱਲ ਨੂ ੰਨਰਕ ਆਖਦਾ ਸ ? 

(ੳ) ਖਡਣ ਨੰੂ          (ਅ) ਗੱਲਾਾਂ ਕਰਨ ਨੰੂ           (ੲ) ਖਤ ਰਟੀ ਲ  ਕ ਜਾਣ ਨੰੂ      () ਕੂਲ ਜਾਣ ਨੰੂ  

2. 'ਵਛੰਝ ਛਰਾਸਾਾਂ ਦੀ' ਮਲਾ ਵਕੱਥ ਲੱਗਦਾ ਸ ? 

(ੳ) ਅਚਲਪ੍ੁਰ       (ਅ) ਜਰਗ               (ੲ) ਛਪ੍ਾਰ              () ਜਗਰਾਵਾਾਂ 

3. ਰੀ ਗੁਰ ੂਅਰਜਨ ਦਵ ਜੀ ਵੱਖਾਾਂ ਦ ਵਕੰਨਵੇਂ ਗੁਰ ੂਸਏ ਸਨ ? 

(ੳ) ਤੀਜ ਗੁਰ ੂ      (ਅ) ਚਥ ਗੁਰ ੂ              (ੲ) ਪ੍ੰਜਵੇਂ ਗੁਰ ੂ             () ਛਵੇਂ ਗੁਰ ੂ

4. ਕੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੰਜ਼ਲ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਸੁੰਦੀ ਸ ? 

(ੳ) ੁੱਤ ਰਵਸਣ ਨਾਲ਼  

    (ਅ) ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਨਾਲ਼        (ੲ) ਅਮੀਰ ਸਣ ਨਾਲ਼           () ਖਡਣ ਨਾਲ 

5. ਏਕਮ ਨੂੰ ਵਕਸੜੀ ਖਡ ਦਾ ਸ਼ਕ ੀ ? 

(ੳ) ਤਰਾਕੀ           (ਅ) ੱੁਟਬਾਲ            (ੲ) ਵਿਕਟ               () ਬਡਵਮਟੰਨ 

6. ਬਲਜੀਤ ਵਕਸੜੀ ਸ਼ਰਣੀ ਵਵੱਚ ਪ੍ੜਹਦੀ ੀ ? 

(ੳ) ੱਤਵੀਂ           (ਅ) ਅਠੱਵੀਂ               (ੲ) ਨੌਂਵੀਂ              () ਦਵੀਂ 

7. ਵਜਸੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਾਂਵ ਦੀ ਥਾਾਂ ਵਰਵਤਆ ਜਾਵ,ਉ ਨੰੂ ਕੀ ਕਵਸੰਦ ਸਨ ? 

(ੳ) ਵਕਵਰਆ       (ਅ) ਪ੍ੜਨਾਾਂਵ               (ੲ) ਵਵਸ਼ਸ਼ਣ              () ਨਾਾਂਵ 

8. 'ਰਾਮ ਅਠੱਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਵਚੱ ਪ੍ੜਹਦਾ ਸ' ਇ ਵਾਕ ਦ ਅੰਤ ਵਵੱਚ ਵਕਸੜਾ ਵਵਰਾਮ ਵਚੰਨਹ ਲੱਗਗਾ ? 

(ੳ) ਕਾਮਾ (,)       (ਅ) ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਚੰਨਹ (?)           (ੲ) ਡੰਡੀ (।)               () ਡਸ਼ (-) 

(ਭਾਗ-ਅ) 

2. ਸਠ ਵਲਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਾਂ ਦ ਉੱਤਰ ਵਦਓ (ਕਈ ਚਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ)                    (4X2= 8) 

1. 'ਜ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ' ਕਵਵਤਾ ਵਵੱਚ ਵਕਸੜ-ਵਕਸੜ ਦਸ਼ -ਭਗਤਾਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਆਇਆ ਸ ? 

2. ਲਖਕ ਅਤ ਉ ਦੀ ਭਣ ਨੰੂ ਬਚਪ੍ਨ ਵਵੱਚ ਸਰ ਰਜ਼ ਵਕੱਥ ਜਾਣਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ੀ ਅਤ ਵਕਉਂ ? 

3.   ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦਵ ਜੀ ਨ  ਮੁੱਢਲੀ ਵਵੱਵਦਆ ਵਕੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ? 

4.   ਰੀ ਸਵਰਮੰਦਰ ਾਵਸਬ ਦੀ ਨੀਂਸ ਵਕ ਤੋਂ ਅਤ ਕਦੋਂ ਰਖਵਾਈ ਗਈ ? 

5. ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨ  ਚੰਡੀਗੜਹ 'ਚ ਵਕਸੜੀਆਾਂ-ਵਕਸੜੀਆਾਂ ਥਾਾਂਵਾਾਂ ਵਖੀਆਾਂ ? 

6. ਨਾਾਂਵ ਦੀ ਪ੍ਵਰਭਾਸ਼ਾ ਵਲਖ ? 

(ਭਾਗ-ੲ) 

3. ਸਠ  ਵਲਵਖਆ  ਵਵਚੱੋਂ ਕਈ ਇਕੱ ਕਰ:                              (1X4= 4) 

ਆਪ੍ਣ ਕੂਲ ਮੁੱਖੀ ਨੰੂ ੀ ਮੁਆੀ ਲਈ ਵਬਨ-ਪ੍ੱਤਰ ਵਲਖ । 

        ਜਾਾਂ 

ਆਪ੍ਣ ਕੂਲ ਮੁੱਖੀ ਨੰੂ ਵਵਵਦਅਕ ਟੂਰ ਤ ਜਾਣ ਦੀ ਆਵਗਆ ਲਣ ਲਈ ਵਬਨ-ਪ੍ੱਤਰ ਵਲਖ । 

 


