
 

 

ਨਭਨੂਾ ਰਸ਼ਨ-ਤੱਰ ਜਲੁਾਈ ਟਟ (2020) 

ਜਭਾਤ ਦਵੀਂ       ਰ ਜੰਾਫੀ (ਏ)    ਕੁੱਲ ਅੰਕ 20 

(ਬਾਗ-ੳ) 

1. ਸਠ ਲਲਖ ਫਸ-ੁਲਵਕਲੀ ਰਸ਼ਨਾਾਂ ਦ ਉੱਤਰ ਲਦ (ਾਰ ਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ)         (8X1= 8) 

1. ' ਲਕਉਂ ਭੰਦਾ ਆਖੀਐ' ਸ਼ਫਦ ਲਵੱਚ ਲਕਦੀ ਭਸਾਨਤਾ ਦੱੀ ਗਈ ਸ ? 

(ੳ) ਭਨੱੁਖ ਦੀ       (ਅ) ਇਤਰੀ ਦੀ    (ੲ) ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ        () ਜਵਾਨੀ ਦੀ 

2. ਰੀ ਗੁਰ ੂਅਭਰਦਾ ਜੀ ਦੀ ਕਲਵਤਾ ਦਾ ਨਾਾਂ ਦੱ । 

(ੳ) ਗਗਨ ਭ ਥਾਲੁ  (ਅ) ਅਲਕਰਤਘਣ      (ੲ) ਲਤਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਰਗਲਟਆ  () ਅਨੰਦ ਬਇਆ ਭਰੀ ਭਾਏ 

3. ਰਫਾਫੀ ਦਾ ਨਾਾਂ ਕੀ ੀ ? 

(ੳ) ਪਰਲਸੰਦਾ       (ਅ) ਭਰਦਾਨਾ           (ੲ) ਜਰਾਭ               () ਭਲਕ ਬਾਗ 

4. 'ਘਰ ਦਾ ਲਆਰ' ਲਖ ਦਾ ਲਖਕ ਕਣ ਸ ? 

(ੳ) ਲਰ.ੰਤਜਾ ਲੰਘ   (ਅ) ਨਾਨਕ ਲੰਘ       (ੲ) ਲਗਆਨੀ ਲਦੱਤ ਲੰਘ       () ਫਲਰਾਜ ਾਸਨੀ 

5. ਕੁਲੀ ਕਸਾਣੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਲਕਸੜ ਭਸੀਨ ਲਵੱਚ ਵਾਰਦੀ ਸ ? 

(ੳ) ਜਨਵਰੀ       (ਅ) ਭਾਰਚ           (ੲ) ਜਨੂ               () ਜੁਲਾਈ 

6. ਫਲਵੰਤ ਰਾਏ ਨੰੂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਵੱਚ ਰਲਸੰਲਦਆਾਂ ਲਕੰਨ  ਾਲ ਸ ਗਏ ਨ ? 

(ੳ) 20 ਾਲ       (ਅ) 25 ਾਲ           (ੲ) 30 ਾਲ             () 35 ਾਲ 

7. ਵੀਰਾਾਂਵਾਲੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ੀ ? 

(ੳ) ਬਣ        (ਅ) ਭਾਭੀ        (ੲ) ਚਾਚੀ               () ਭਾਾਂ 

8. ਫੰਤ ਦ ੁੱਤਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਾਂ ੀ ? 

(ੳ) ੁਦਰਸ਼ਨ       (ਅ) ਸ਼ਰਨ ਲੰਘ       (ੲ) ਪੰੁਭਣ              () ਵਜ਼ੀਰਾ 

(ਬਾਗ-ਅ) 

2. ਸਠ ਲਲਖ ਰਸ਼ਨਾਾਂ ਦ ਉੱਤਰ ਲਦ (ਕਈ ਚਾਰ ਰਸ਼ਨ ਕਰ)                    (4X2= 8) 

1. ਆਭ ਲਕ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦਵ ਜੀ ਫਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਲਸੰਦ ਨ ? 

2. ਭਰਦਾਨਾ ਜਦੋਂ ਲਸਲੀ ਵਾਰ ਰਫਾਫ ਲਣ ਨਗਰ ਲਵੱਚ ਲਗਆ ਤਾਾਂ ਲਕਾਾਂ ਨ  ਉ ਨਾਲ ਕੀ ਲਵਸਾਰ ਕੀਤਾ ? 

3. ਲਖਕ ਆਣ ਲਤਾ ਦ ਭੇਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਆਣ ਭੇਂ ਨਾਲ ਲਕਉਂ ਕਰਦਾ ਸ ? 

4. ਭਾੀ ਵਲੋਂ  ਅਲਜਸੀ ਲਕਸੜੀ ਗੱਲ ਕਸੀ ਗਈ ੀ, ਲਜ ਨ  ਲਖਕ ਨੰੂ ਕੀਲ ਲਲਆ ੀ ? 

5. ' ਲਕਉਂ ਭੰਦਾ ਆਖੀਐ' ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਾਵ ਲਲਖ ? 

6. 'ਲਤਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰਗਲਟਆ' ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਾਵ ਲਲਖ ? 

(ਬਾਗ-ੲ) 

3. ਸਠ ਲਲਲਖਆ ਲਵੱਚੋਂ ਕਈ ਇੱਕ ਕਰ:                              (1X4= 4) 

ਸਠ ਲਲਖ  ਵਾਰਤਾਲਾ ਨੰੂ ਲਧਆਨ ਨਾਲ ੜਹ  ਤ ਲਦੱਤ ਰਸ਼ਨਾਾਂ ਦ ਉੱਤਰ ਲਦ: 

"ਜੀ ਤੜ ਵਾਲੀ ਫੰਦੂਕ ਤਾਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਐ। ਾ ਜੰਗ,ਗੁਤੀ, ਬਾਲਾ,ਨਜ਼ਾ, ਛੱਵਹ ੀ, ਲਕਸੜਾ ਸਲਥਆਰ ਐ ਲਜਸੜਾ ਨਸੀਂ ਘੜ 

ਲੈਂਦ।ਤੁੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਨਾਾਂ ਤਾਾਂ ੁਲਣਆ ਈ ਐ।ਇਥੱ ਲਭੱਤੂ ਲੁਸਾਰ ਦ ਭੁਸੱਲ  ਲਵੱਚ ਲਕਤ ਰਲਸੰਦਾ ਐ।ਉਸ ਫੰਫ ਵੀ ਫਣਾਉਂਦ।" 

(ੳ) ਇਸ ਵਾਰਤਾਲਾ ਲਕ ਇਕਾਾਂਗੀ ਲਵਚੋਂ ਲਲਆ ਲਗਆ ਸ  ? 

(ਅ) ਇ ਇਕਾਾਂਗੀ ਦ ਲਖਕ ਦਾ ਨਾਾਂ ਲਲਖ । 

(ੲ) ਵਜ਼ੀਰਾ ਲਕਸੜ ਭੁਸੱਲ  ਲਵੱਚ ਰਲਸੰਦਾ ਸ ? 

() ਇਨਹਾਾਂ ਵਾਕਾਾਂ ਲਵੱਚ ਲਕਸੜ ਸਲਥਆਰ ਦਾ ਲਜ਼ਕਰ ਸ? 

    ਜਾਾਂ 

'ਫੰਤ 'ਦਾ ਾਤਰ-ਲਚਤਰਨ ਕਰ। 


