
 

 

ਨਮਨੂਾ ਰਸ਼ਨ-ਤੱਰ ਜਲੁਾਈ ਟਟ (2020) 

ਜਮਾਤ ਨਵੀਂ       ਰ ਜੰਾਬੀ (ਬੀ)    ਕੁੱਲ ਅੰਕ 20 

(ਭਾਗ-ੳ) 

1. ਸਠ ਲਲਖ ਬਸ ੁਲਵਕਲੀ ਰਸ਼ਨਾਾਂ ਦ ਉੱਤਰ ਲਦਓ (ਾਰ ਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ)         (8X1= 8) 

1. ਲਵਆਕਰਨ ਦ ਲਕੰਨ  ਅੰਗ ਸੁੰਦ ਸਨ ? 

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

2. ਲਵਆਕਰਨ 'ਚ ਵਾਕਾਾਂ  ਦੀ ਲਵਆਲਖਆ ਕਰਨ ਵਾਲ  ਭਾਗ ਦਾ ਨਾਾਂ ਕੀ ਸ ? 

(ੳ) ਵਾਕ-ਬਧ   (ਅ) ਸ਼ਬਦ-ਬਧ   (ੲ) ਨਾਾਂਵ      () ੜਨਾਾਂਵ 

3. ਲਵਆਕਰਨ 'ਚ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਦੀ ਲਵਆਲਖਆ ਕਰਨ ਵਾਲ  ਭਾਗ ਦਾ ਨਾਾਂ ਕੀ ਸ ? 

(ੳ) ਵਾਕ-ਬਧ   (ਅ) ੜਨਾਾਂਵ     (ੲ) ਨਾਾਂਵ      () ਸ਼ਬਦ-ਬਧ 

4. 'ੜਹਣਾ' ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕ ਲਲਖ ? 

(ੳ) ੜਣਾ       (ਅ) ੜਨਾ       (ੲ) ੜਹਨਾ      () ੜਹਾਣਾ 

5. 'ਸ਼ਸਰ' ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਸ਼ੁੱਧ  ਕਰਕ ਲਲਖ ? 

(ੳ) ਸ਼ਲਸਰ       (ਅ) ਸਰ       (ੲ) ਸ਼ਸਰ      () ਲਸ਼ਸਰ 

6. ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਤ ਲਮਆਰੀ ਰੂ ਮਝਣ ਲਈ ਲਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸ ? 

(ੳ) ਲਕਲਰਆ   (ਅ) ੜਨਾਾਂਵ       (ੲ) ਨਾਾਂਵ      () ਲਵਆਕਰਨ 

7. ਡਾ.ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬਦਕਰ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਸਇਆ ? 

(ੳ) 4 ਅਰਲ, 1891  (ਅ) 14 ਅਰਲ, 1791   (ੲ) 14 ਅਰਲ, 1891  () 4 ਅਰਲ, 1791 

8. ਲਵਾਖੀ ਦਾ ਮਲਾ ਲਕ ਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤ ਮਨਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ? 

(ੳ) ਜੌਂ       (ਅ) ਕਣਕ        (ੲ) ਮੱਕੀ       () ੂਰਜ -ਮੁਖੀ 

(ਭਾਗ-ਅ) 

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

1. ਲਵਆਕਰਨ ਦੀ ਲਰਭਾਸ਼ਾ ਲਲਖ ? 

2. ਲਵਆਕਰਨ ਦ ਲਕੰਨ  ਅੰਗ ਸਨ ? ਉਨਹਾਾਂ ਦ ਨਾਮ ਲਲਖ । 

3. ਸ਼ਬਦ - ਬਧ ਦੀ ਲਵਆਲਖਆ ਕਰ ? 

4. 'ਰਾਮ ਨ  ਬਸਤ ਮਸਨਤ ਕੀਤੀ' ਇ ਵਾਕ ਦ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕ ਲਲਖ। 

5. ਅਜ ਦੁਸਰ ਬਸਤ ਗਰਮੀ ੀ' ਇ ਵਾਕ ਦ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕ ਲਲਖ। 

6. 'ਉੱਨੀ- ਇੱਕੀ ਦਾ ਰਕ ਸਣਾ' ਇ ਮੁਸਾਵਰ ਦਾ ਵਾਕ ਬਣਾਓ,ਲਜ ਨਾਲ਼ ਅਰਥ ਸ਼ਟ ਸ ਜਾਣ। 

(ਭਾਗ-ੲ) 

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

'ਲਮਲਵਰਤਨ' 'ਤ ਰਹਾ ਰਚਨਾ ਲਲਖ। 

    ਜਾਾਂ 

ਲਮੱਤਰ ਦ ਭਣ/ਭਰਾ ਦ ਲਵਆਸ 'ਤ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਣ ਬੰੰਧੀ ੱਤਰ ਲਲਖ। 


