
 

 

ਨਭਨੂਾ ਰਸ਼ਨ-ਤੱਰ ਜਲੁਾਈ ਟਟ -2020 

ਜਭਾਤ ਛਵੀਂ          ਵਵਸ਼ਾ ਜੰਾਫੀ    ਕੁਲੱ ਨੰਫਰ 20 

(ਬਾਗ-ੳ) 
1. ਸਠ ਵਲਖ ਫਸ-ੁਵਵਕਲੀ ਰਸ਼ਨਾਾਂ ਦ ਉੱਤਰ ਵਦਓ (ਾਰ ਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰਰੂੀ ਸਨ)  (8×1= 8) 

1. ਵਤਰੰਗ ਝੰਡ ਦ ਵਕੰਨ  ਰੰਗ ਸਨ ? 

(ੳ) ਇੱਕ        (ਅ) ਦ      (ੲ) ਵਤੰਨ     () ਚਾਰ 

2. ਅਨਾਰਦਾਣਾ ਵਕਸੜ ਦ ਤੋਂ ਆਇਆ ੀ ? 

(ੳ) ਲਾਸਰ ਤੋਂ       (ਅ) ਵਸਭਾਚਲ ਤੋਂ    (ੲ) ਕਨਰ ਤੋਂ      () ਕਸ਼ਭੀਰ ਤੋਂ 

3. ਭਸਾਤਭਾ ਗਾਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ੂਰਾ ਨਾਾਂ ਕੀ ਸ ? 

 (ੳ) ਭਸਨ ਦਾ ਕਰਭਚੰਦ ਗਾਾਂਧੀ   (ਅ) ਭਸਨ ਦਾ ਗਾਾਂਧੀ  

 (ੲ) ਕਰਭਚੰਦ ਭਸਨ ਦਾ ਗਾਾਂਧੀ   () ਕਰਭਚੰਦ ਗਾਾਂਧੀ 

4. ਕਵੀ ਨ  ੰਜਾਫ ਦ ੁਸੱਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਕ ਪੱੁਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸ ? 

(ੳ) ਗੈਂਦ ਦ       (ਅ) ਚਭਲੀ ਦ     (ੲ) ਗੁਲਾਫ ਦ      () ਜਭੀਨ ਦ 

5. ਫੱਚ ਕੂਲ ਤੋਂ ਫਾਸਰ ਕੀ ਕਰਨ ਗ ਨ ? 

(ੳ) ਖਡਣ       (ਅ) ਪੱੁਲ ਤੜਨ  (ੲ) ਵਲਾ ਇਕੱਠ  ਕਰਨ    () ਅੰਫ ਤੜਨ 

6. ਫੂੜ ਨਾਾਂ ਦਾ ਫਾਲਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੁੰਦਾ ੀ ? 

(ੳ) ਖਤੀ ਕਰਦਾ ੀ   (ਅ) ਗਊਆਾਂ ਚਰਾਉਂਦਾ ੀ    (ੲ) ਭੱਝਾਾਂ ਚਰਾਉਂਦਾ ੀ    () ਬਡਾਾਂ ਚਰਾਉਂਦਾ ੀ 

7. ੰਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ਵਕੰਨੀਆਾਂ ਲਗਾਾਂ-ਭਾਤਰਾਵਾਾਂ ਸਨ ?  

(ੳ) ਦ    (ਅ) ੰਜ      (ੲ) ੱਤ     () ਦ 

8. ਸਠ ਵਲਖ ਸ਼ਫਦਾਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਨਾਾਂਵ ਸ਼ਫਦ ਚੁਣ ?  

(ੳ) ਖਡਣਾ    (ਅ) ਉਸ      (ੲ) ਵਦੱਲੀ    () ਲੰਫਾ 

(ਬਾਗ-ਅ) 
2. ਸਠ ਵਲਖ ਰਸ਼ਨਾਾਂ ਦ ਉੱਤਰ ਵਦਓ (ਕਈ ਚਾਰ ਰਸ਼ਨ ਕਰ)           (4×2= 8) 

1. ‘ਅਸ਼ਕ ਚੱਕਰ’ ਤੋਂ ਕੀ ਬਾਵ ਸ ? 

2. ਰਈ ਦੀ ਅਲਭਾਰੀ ਦ ਵਲਾਵਆਾਂ ਵਵੱਚ ਵਕਸੜੀਆਾਂ-ਵਕਸੜੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਈਆਾਂ ਨ ? 

3. ਭਸਾਤਭਾ ਗਾਾਂਧੀ ਜੀ ਨ  ਵਕਸੜਾ ਭਾਰਗ ਚੁਵਣਆ ? 

4. ਭਭਜਾਭ ਦ ਵਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੰੂ ਵਕਵੇਂ ਦੂਵਸ਼ਤ ਕਰਦ ਸਨ ? 

5. ਫਾਫਾ ਫੱੁਢਾ ਜੀ ਨ  ਭਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੰੂ ਕੀ ਅੀ ਵਦੱਤੀ ? 

6. ਕਈ ਦ ਸ਼ਫਦਾਾਂ ਦ ਵਾਕ ਫਣਾਓ :- ਖਤਰਨਾਕ, ਚਰਖਾ, ਭੁੀਫਤ, ਉੱਚਾ-ਨੀਵਾਾਂ ਫਲਣਾ 

(ਬਾਗ-ੲ) 

3. ਸਠ ਵਲਵਖਆਾਂ ਵਵਚੱੋਂ ਕਈ ਇਕੱ ਕਰ:               (1×4= 4) 

ਆਣ ਕੂਲ ਭੁੱਖੀ ਨੰੂ ਅੱਧ ਵਦਨ ਦੀ ਛੱੁਟੀ ਲਣ ਲਈ ਵਫਨ-ੱਤਰ ਵਲਖ। 
 ਜਾਾਂ 

'ਦਰਜ਼ੀ ਅਤ ਸਾਥੀ' ਕਸਾਣੀ ਵਲਖ। 
 


