
 

 

ਨਮਨੂਾ ਰਸ਼ਨ-ਤੱਰ ਜੁਾਈ ਟਟ (2020) 

ਜਮਾਤ ਨਵੀਂ       ਰ ਜੰਾਬੀ ()    ਕੁੱ ਅੰਕ 20 

(ਭਾਗ-ੳ) 

1. ਸਠ ਲਖ ਬਸ-ੁਲਵਕੀ ਰਸ਼ਨਾਾਂ ਦ ਉੱਤਰ ਲਦ (ਾਰ ਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ)         (8X1= 8) 

1. ਨੌਂਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਵੱਚ ੱਗੀ ਾਲਸਤ-ਮਾਾ ਲਕਤਾਬ ਲਵੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਲੰਘ ਦੀ ਲਕ ਇੱਕ ਕਲਵਤਾ ਦਾ ਨਾਾਂ ਦੱ ? 

(ੳ) ਮਾਾਂ       (ਅ) ਵਲਸਦੰਾ ਜਾ       (ੲ) ਲਵਾਖੀ ਦਾ ਮਾ   () ਜਵਾਨ ੰਜਾਬ ਦ 

2. ਲਵਾਖੀ ਦ ਮ  ਮੇਂ ਲਕਸੜੀ  ੱਕ ਗਈ ਸ ? 

(ੳ) ਜੌਂ       (ਅ) ਕਣਕ        (ੲ) ਮੱਕੀ       () ੂਰਜ ਮੁੱਖੀ 

3. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਵ ਜੀ ਦ ਭਣਈ ਦਾ ਨਾਾਂ ਕੀ ੀ ? 

(ੳ) ਜਰਾਮ   (ਅ) ਜ ਰਾਜ       (ੲ) ਜ ਲਿਸ਼ਨ      () ੁਖਦਵ 

4. 'ਗੀ ਲਵਚ' ਖ ਦਾ ਖਕ ਕਣ ਸ ? 

(ੳ) ਲਰ.ੰਤਜਾ ਲੰਘ   (ਅ) ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਲਰੀ   (ੲ) ਨਾਨਕ ਲੰਘ  () ਭਾਈ ਵੀਰ ਲੰਘ 

5. ਜੁਗ ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਤਨਖਾਸ ਲਕੰਨੀ ਵਧੀ ੀ ? 

(ੳ) 2 ਰੁ       (ਅ) 3 ਰੁ       (ੲ) 4 ਰੁ      () 5 ਰੁ 

6. ਲਕਸ਼ਨ ਦਈ ਦ ੁੱਤਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸ ? 

(ੳ) ਚੜਾ ਾਲਸਬ  (ਅ) ਸ਼ਰਨ ਲੰਘ   (ੲ) ੁਦਰਸ਼ਨ  () ਵਜ਼ੀਰਾ 

7. 'ਵਲਸੰਦਾ ਜਾ' ਕਲਵਤਾ ਦ ਕਵੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਾਂ ਸ ? 

(ੳ)  ਭਾਈ ਵੀਰ ਲੰਘ   (ਅ) ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਲਤਰਕ   (ੲ) ਰ.ੂਰਨ ਲੰਘ   () ੀਰਜ਼ਦੀਨ ਸ਼ਰ 

8. 'ਮਾਾਂ' ਕਲਵਤਾ ਲਵੱਚ ਲਕ ਨੰੂ ਰਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ? 

(ੳ) ਮੇਂ  ਨੰੂ       (ਅ) ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ       (ੲ) ਖਡਣ ਨੰੂ      () ਚਰੀ ਨੰੂ 

(ਭਾਗ-ਅ) 

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

1. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਵ ਜੀ ਦਾ ਭਣਈਆਾਂ ਕਣ ੀ ? ਉਸ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ੀ ? 

2. 'ਮਨ ਚੰਗਾ ਤ ਕਠਤੀ ਲਵਚੱ ਗੰਗਾ' ਅਖਾਣ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਸ ? 

3. ਖਕ ਦ ੰਰਕ ਲਵੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲਸਾਾਂ ਕੱ  ਦਾ ੁਭਾਅ ਲਕਸ-ਲਜਸਾ ੀ ? 

4. ਕੂ ਦ ਲਰੰੀ ਨ ਜਗੁ ਰਸ਼ਾਦ ਨੰੂ ਵਧਾਈ ਲਕਉਂ ਲਦੱਤੀ ? 

5. ਜਰਾਮ ਨ  ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦਵ ਜੀ ਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ? 

6. ਜੁਗ ਰਸ਼ਾਦ ਆਣ ੁਤੱਰ ਨੰੂ ਅੰਗਰਜ਼ੀ ਕੂ ਲਵਚੱ ਦਾਖ਼ ਲਕਉਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਸੁੰਦਾ ਸ ? 

(ਭਾਗ-ੲ) 

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

ਸਠ ਲਖ   ਵਾਰਤਾਾ ਨੰੂ ਲਧਆਨ ਨਾ ੜਹ  ਤ ਲਦੱਤ ਰਸ਼ਨਾਾਂ ਦ ਉੱਤਰ ਲਦ: 

"ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਇਸ ਮਕਾਨ ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾ ਬਣਾਇ। ਆ ਾਸਮਣ ਖ  ਕ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦ ਰਸ਼ ਬਣਵਾ ਨ।ੁਦਰਸ਼ਨ ਦ 

ਬਾਊ ਜੀ ਨੰੂ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਕ ੀ।" 

(ੳ) ਇਸ ਵਾਰਤਾਾ ਲਕ ਇਕਾਾਂਗੀ ਲਵਚੋਂ ਲਆ ਲਗਆ ਸ  ਅਤ ਇ ਦ ਖਕ ਦਾ ਨਾਾਂ ਲਖ । 

(ਅ) ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਲਕ ਨ ,ਲਕ ਨੰੂ ਅਤ ਲਕਉਂ ਕਸ ? 

(ੲ) ਲਕਸ਼ਨ ਦਈ ਨ ਆਣਾ ਮਕਾਨ ਲਕਵੇਂ ਲਤਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ੀ ? 

() ੁਦਰਸ਼ਨ ਦ ਬਾਊ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਸ਼ਕ ੀ ? 

    ਜਾਾਂ 

ਲਕਸ਼ਨ ਦਈ ਦਾ ਾਤਰ-ਲਚਤਰਨ ਕਰ। 

 


