
 

 

ਨਭਨੂਾ ਰਸ਼ਨ-ਤੱਯ ਜਰੁਾਈ ਟਟ (2020) 

ਜਭਾਤ ਦਵੀਂ       ਯ ਜੰਾਫੀ (ਫੀ)    ਕੁੱਰ ਅੰਕ 20 

(ਬਾਗ-ੳ) 

1. ਸਠ ਲਰਖ ਫਸ-ੁਲਵਕਰੀ ਰਸ਼ਨਾਾਂ ਦ ਉੱਤਯ ਲਦ (ਾਯ ਰਸ਼ਨ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸਨ)         (8X1= 8) 

1. ਲਕ ਬਾਸ਼ਾ ਲਵੱਚ ਕੰਭ ਕਯਦ ਲਨਮਭਾਾਂ ਨੰੂ ਭਝਣ ਵਾਰੀ ੜ੍ਹਾਈ ਨੰੂ ਕੀ ਕਲਸੰਦ ਸਨ ? 

(ੳ) ਲਕਲਯਆ       (ਅ) ੜ੍ਨਾਾਂਵ           (ੲ) ਨਾਾਂਵ          () ਲਵਆਕਯਨ 

2. ਲਵਆਕਯਨ ਦ ਭੁੱਖ ਬਾਗ ਲਕੰਨ  ਸਨ ? 

(ੳ) ਦ           (ਅ) ਚਾਯ        (ੲ) ਛ               () ਅੱਠ 

3. ਲਵਆਕਯਨ ਦ ਲਜ ਬਾਗ ਅਧੀਨ ਧਨੁੀਆਾਂ ਦਾ ਅਲਧਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਸ,ਉ ਨੰੂ ਕੀ ਕਲਸੰਦ ਸਨ ? 

(ੳ) ਵਾਕ-ਫਧ       (ਅ) ੜ੍ਨਾਾਂਵ           (ੲ) ਧੁਨੀ-ਫਧ          () ਸ਼ਫਦ-ਫਧ 

4. ਲਰੰਗ ਸ਼ਫਦ ਲਕੰਨ  ਰਕਾਯ ਦ ਸੁਦੰ ਸਨ ? 

(ੳ) ਦ           (ਅ) ਲਤੰਨ           (ੲ) ਚਾਯ          () ੰਜ 

5. 'ਲਤੱਤਯ' ਸ਼ਫਦ ਦਾ ਲਰੰਗ ਫਦਰ। 

(ੳ) ਲਤੱਤਯਾਾਂ           (ਅ) ਲਤੱਤਯੀ           (ੲ) ਲਤੱਤਯੀਆਾਂ          () ਲਤੱਤਯ 

6.  ਵਚਨ ਲਕੰਨ  ਰਕਾਯ ਦ ਸੁਦੰ ਸਨ ? 

(ੳ) ਦ           (ਅ) ਲਤੰਨ           (ੲ) ਚਾਯ          () ੰਜ 

7.  'ਘੜ੍ਾ' ਸ਼ਫਦ ਦਾ ਵਚਨ ਫਦਰ। 

(ੳ) ਘੜ੍ੀ           (ਅ) ਘੜ੍ੀਆਾਂ          (ੲ) ਘੜ੍          () ਖਤਾ 

8.  ਲਵਆਕਯਨ ਦ ਲਜ ਬਾਗ ਅਧੀਨ ਸ਼ਫਦਾਾਂ ਦਾ ਅਲਧਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਸ,ਉ ਨੰੂ ਕੀ ਕਲਸੰਦ ਸਨ ? 

(ੳ) ਵਾਕ-ਫਧ       (ਅ) ੜ੍ਨਾਾਂਵ           (ੲ) ਧੁਨੀ-ਫਧ          () ਸ਼ਫਦ-ਫਧ 

(ਬਾਗ-ਅ) 

2. ਸਠ ਲਰਖ ਰਸ਼ਨਾਾਂ ਦ ਉੱਤਯ ਲਦ (ਕਈ ਚਾਯ ਰਸ਼ਨ ਕਯ)            (4X2= 8) 

1. ਲਵਆਕਯਨ ਦ ਭੁੱਖ ਅਗੰ ਲਕਸੜ੍-ਲਕਸੜ੍ ਸਨ,ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਨਾਾਂ ਲਰਖ ? 

2. ਲਵਆਕਯਨ ਲਕ ਨੰੂ ਕਲਸਦੰ ਸਨ ? 

3. ਲਵਆਕਯਨ ਦੀ ੜ੍ਹਾਈ ਲਕਉਂ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸ ? 

4. ਲਚੱਟਾ ਘੜ੍ਾ ਦੜ੍ਦਾ ਸ।' ਇ ਵਾਕ ਦਾ ਲਰੰਗ ਫਦਰ। 

5 'ਕੁੜ੍ੀ ੀਂਘ ਝੂਟ ਯਸੀ ਸ।' ਇ ਵਾਕ ਦਾ ਵਚਨ ਫਦਰ। 

6.  'ਉਤਾਦੀ ਕਯਨਾ' ਭੁਸਾਵਯ ਦਾ ਵਾਕ ਫਣਾ,ਲਜ ਨਾਰ ਉ ਦਾ ਅਯਥ ਸ਼ਟ ਸ ਜਾਵ। 

(ਬਾਗ-ੲ) 

3. ਸਠ ਲਰਲਖਆ ਲਵੱਚੋਂ ਕਈ ਇੱਕ ਕਯ:                      (1X4= 4) 

ਲਜ ਯੀਯ ਨ ਕਦ ਖਚਰ, ਲਭਸਨਤ ਤ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਭੂੰਸ ਨਸੀਂ ਵਲਖਆ,ਉ ਲਵੱਚ ਫਯਕਤ ਤ ਯਣਕ ਲਕਵੇਂ ਆ ਕਦੀ ਸ। ਲਜ ਲਫਯਛ ਨੰੂ ਨਾ ਪੱੁਰ ਸ ਤਾਾਂ ਫ਼ਰ ਸ ਨਾ ਉ ਦੀ ਠੰਢੀ ਛਾਉ 

ਸ, ਆਭ ਕਯਕ ਉਸ ਫਾਰਣ ਫਣਾ ਕ ਚੁੱਰਹ  ਲਵੱਚ ਪੂਕ ਲਦਤੱਾ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਭਨੱੁਖੀ ਯੀਯ ਕਾਯ ਰਈ ਫਲਣਆ ਸ। ਕਾਯ ਨਾ ਕਯਨਾ ਯੀਯ ਦ ਗਣੁ ਨੰੂ ਅਕਾਯਥ ਗੁਆਉਣਾ ਸ। ਕਣ ਭੁੱਕਯ 

ਕਦਾ ਸ ਏ ਗੱਰੋਂ  ਲਕ ਲਜਸੜ੍ਾ ਯੀਯ ਭੁਸ਼ੱਕਤ  ਲਵੱਚ ਨਸੀਂ ੈਂਦਾ,ਕਦ ਅਯਗ ਨਸੀਂ ਯਲਸ ਕਦਾ।ਇੱਕ ਾ ਰਕ ਸੱਥੀਂ  ਕੰਭ ਕਯਨ ਤੋਂ ਬੱਜਦ ਸਨ, ਯ ਪਯ ਯੀਯ ਨੰੂ ਠੀਕ ਯੱਖਣ 

ਰਈ ਕਯਤ ਕਯਦ ਸਨ-- ਕਯਤ,ਜ ਲਕ ਇੱਕ ਲਵਸਰਾ ਕੰੰੰਭ ਸ,ਇ ਤਯਹਾਾਂ ਦਾ ਭੀਣਾ ਣ  ਸ, ਜ਼ਯ ਤ ਭਾਾਂ ,ਲਜ ਨਾਰ ਦਰਤ ਯਚੀ ਜਾ ਕਦੀ ਸ, ਉ ਨੰੂ ਦੂਲਜਆ ਰਈ 

ਵਯਤਣ ਦੀ ਥਾਾਂ ਖ਼ਾ ਆਣ ਫਣਾਉਟੀ ਵਾਯਥ ਰਈ ਵਯਲਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।ਯੀਯ ਜ ਕਾਯ ਨਸੀਂ ਕਯਦਾ, ਕੁਦਯਤ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਲਵਯੁੱਧ ਸ ਲਕਉਂਲਕ ਕਾਯ ਸੀ ਯੀਯ ਦ ਾਯ ਅਗੰਾਾਂ ਨੰੂ ਚੰਗੀ 

ਤਯਹਾਾਂ ਕੁਦਯਤੀ ਲਸਰ-ਜੁਰ ਲਵਚੱ ਾ ਕ ਅਯਗ,ੁੰਦਯ ਤ ਡੁਰ ਯੱਖ ਕਦਾ ਸ। 

ਉਯਕਤ ਯਹ ਨੰੂ ਲਧਆਨ ਨਾਰ ੜ੍ਹ  ਅਤ ਸਠ ਲਰਖ ਰਸ਼ਨਾਾਂ ਦ ਉੱਤਯ ਲਦ- 

(ੳ) ਲਕਸੜ੍ ਯੀਯ ਲਵੱਚ ਫਯਕਤ ਤ ਯਣਕ ਨਸੀਂ ਸੁਦੰੀ ? 

(ਅ) ਯੀਯ ਦ ਗੁਣ ਨੰੂ ਅਕਾਯਥ ਲਕਵੇਂ ਗਵਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ? 

(ੲ) ਭੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾ ਕਯਨ ਵਾਰ  ਦ ਯੀਯ 'ਤ ਕੀ ਰਬਾਵ ੈਂਦਾ ਸ ? 

() ਯੀਯ ਦ ਾਯ ਅਗੰ ਅਯਗ, ੁੰਦਯ ਤ ਡੁਰ ਲਕਵੇਂ ਯੱਖ ਜਾ ਕਦ ਸਨ ? 

        ਜਾਾਂ 

ਲਭੱਤਯ ਦ ਬਣ/ਬਯਾ ਦ ਲਵਆਸ 'ਤ ਨਾ ਸ਼ਾਭਰ ਸਣ ਫੰੰਧੀ ੱਤਯ ਲਰਖ। 

 

 


