ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਤੰ ਬਰ 2022

ਸਮਾਂ : 3 ਘੰ ਟੇ
ਜਮਾਤ: ਦਸਵੀਂ

ਕੁੱ ਲ ਅੰ ਕ: 65

ਪ੍ੇਪ੍ਰ- ਪ੍ੰ ਜਾਬੀ ਏ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1. ਸੰ ਦਰ ਖਲਿਾਈ

05

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2. ਵਸਤੂਖਨਸ਼ਠ ਪ੍ਰਸ਼ਨ :-

10

1. ਭਵਖੰ ਡਨਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਵਵਿੱ ਚ ਗਗਨ ਕੀ ਹੈ ?
2. ਸਾਹ ਹੁਸੈਨ ਵਕਹੜੇ ਇਸਕ ਦੀ ਗਿੱ ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ?
3. ‘ਰਬਾਬ ਮੰ ਗਾਉਨ ਦਾ ਵਵਰਤਾਂਤ’ ਸਾਖੀ ਦਾ ਲੇ ਖਕ/ਰਚਣਹਾਰ ਕੌ ਣ ਹੈ ?
4. ਵਕਹੜੇ ਧਰਮ ਵਵਿੱ ਚ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਖਾਸ ਅਵਹਮੀਅਤ ਹੈ ?
5. ਕਰਤਾਰ ਵਸੰ ਘ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਵਕੰ ਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ?
6. “ਕੁਝ ਵੰ ਡ ਸੁਦੈਣੇ ਕਾਇਰ ਵਿਉ ਦੇ ਘਰ ਬਹਾਦਰ ਮੁੰ ਡਾ ਜੰ ਵਮਐ।” ਇਹ ਵਾਰਤਾਲਾਿ ਵਕਸ ਰਚਨਾ 'ਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ?
7. ਬਲਵੰ ਤ ਰਾਏ ਵਕਹੜੇ ਦੇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹੰ ਦਾ ਸੀ ?
8. ਨਾਵਲ ‘ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ' ਦਾ ਲੇ ਖਕ ਕੌ ਣ ਹੈ ?
9. ਵਜ਼ੀਰਾ ਵਕਹੜੇ ਬੰ ਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ?
10. ਨਾਵਲ ‘ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਕਸ ਸਵਹਰ ਨਾਲ਼ ਸੰ ਬੰ ਵਧਤ ਹਨ ?

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3. ਹੇਠ ਖਲਿੇ ਕਾਖਵ-ਬੰ ਦਾਂ ਖਵੁੱ ਚੋਂ ਖਕਸੇ ਦੋ ਦੀ ਪ੍ਰੰ ਸਗ ਸਖਹਤ ਖਵਆਖਿਆ ਕਰੋ।
1. ਿਵਣੁ ਗੁਰ ਿਾਣੀ ਵਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਵਤ ਮਹਤੁ॥

2.ਤੰ ਮੇਰਾ ਵਿਤਾ ਤੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ।।

ਵਦਵਸੁ ਰਾਵਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤੁ॥

ਤੰ ਮੇਰਾ ਬੰ ਧਿੁ ਤੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ ।।

ਚੰ ਵਗਆਈਆ ਬੁਵਰਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮੁ ਹਦਵਰ॥

ਤੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਤਾ ਭਉ ਕੇਹਾ ਕਾੜਾ ਜੀਉ।।

ਕਰਮੀ ਆਿੋ ਆਿਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦਵਰ॥

ਤੁਮਰੀ ਵਕਰਿਾ ਤੇ ਤੁਧੁ ਿਛਾਣਾ।।

ਵਜਨੀ ਨਾਮੁ ਵਧਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਵਤ ਘਾਵਲ॥

ਤੰ ਮੇਰੀ ਓਟ ਤੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਣਾ।।

ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਵਲ॥

ਤੁਝ ਵਬਨੁ ਦਜਾ ਅਵਰੁ ਨਾ ਕੋਇ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ ਅਖਾੜਾ ਜੀਉ।।

3. ਰਿੱ ਬਾ! ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਦਾ ਮਵਹਰਮ ਤੰ । ਰਹਾਓ।

4. ਫਕ ਮੁਸਿੱਲਾ ਭੰ ਨ ਵਸਿੱ ਟ ਲੋ ਟਾ,

ਅੰ ਵਦਰ ਤੰ ਹੈਂ ਬਾਹਰ ਤੰ ਹੈ, ਰੋਵਮ-ਰੋਵਮ ਵਵਿੱ ਚ ਤੰ ।

ਨਾ ਫੜ ਤਸਬੀ ਕਾਸਾ ਸੋਟਾ,

ਤੰ ਹੈਂ ਤਾਣਾ ਤੰ ਹੈ ਬਾਣਾ, ਸਭੁ ਵਕਛੁ ਮੇਰਾ ਤੰ ।

ਆਵਲਮ ਕਵਹੰ ਦਾ ਦੇ ਦੇ ਹੋਕਾ,

ਕਹੈ ਹੁਸੈਨ ਫ਼ਕੀਰ ਵਨਮਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਸਭ ਤੰ ।

ਤਰਕ ਹਲਾਲੋਂ , ਖਾ ਮੁਰਦਾਰ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4 ਹੇਠ ਖਲਿੀਆਂ ਕਾਖਵ -ਰਚਨਾਵਾਂ ਖਵੁੱ ਚੋਂ ਖਕਸੇ ਇੁੱਕ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਲਗਪ੍ਗ 30 ਸ਼ਬਦਾਂ ਖਵੁੱ ਚ ਖਲਿੋ।
ਸੋ ਵਕਉ ਮੰ ਦਾ ਆਖੀਏ

ਜਾਂ
ਜਾਂ

04

ਆਵਿ ਨੰ ਿਛਾਣ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5: ਹੇਠ ਖਲਿੇ ਵਾਰਤਕ ਲੇ ਿ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਖਵੁੱ ਚੋਂ ਖਕਸੇ ਇੁੱਕ ਦਾ ਸਾਰ ਲਗਪ੍ਗ 100 ਸ਼ਬਦਾਂ ਖਵੁੱ ਚ ਖਲਿੋ:ਬੋਲੀ

10

06

ਿਰਾਰਥਨਾ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6. ਖਕਸੇ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਖਦਓ :1. 'ਘਰ ਦਾ ਵਿਆਰ' ਲੇ ਖ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ?

2. 'ਬੋਲੀ ਮਨੁਿੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਚਿੱ ਤਰ ਹੈ।' ਇਸ ਕਥਨ ਤੋਂ ਲੇ ਖਕ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ?
3. ਅਰਦਾਸ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਵਕਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?
4. ਆਮ ਲੋ ਕ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਵਹੰ ਦੇ ਸਨ ?

04

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7. ਖਕਸੇ ਇੁੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰ ਲਗਭਗ 150 ਸ਼ਬਦਾਂ ਖਵੁੱ ਚ ਖਲਿੋ :ਕੁਲਫ਼ੀ

ਜਾਂ

05

ਅੰ ਗ-ਸੰ ਗ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8. ਖਕਸੇ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਖਦਓ :-

04

1. ਕੁਲਫ਼ੀ ਵਾਲ਼ੇ ਦਾ ਹੋਕਾ ਸੁਣ ਕੇ ਲੇ ਖਕ ਕੀ ਸੋਚਣ ਲਿੱਗਾ ?
2. ਲੇ ਖਕ ਦੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵਕਹੋ ਵਜਹਾ ਸੀ ?
3. ਅਮਰੀਕ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਗਵਹਣੇ ਿਈ ਆਿਣੀ ਿੈਲ਼ੀ ਨੰ ਵਕਵੇਂ ਛੁਡਾਇਆ ?
4. ਕਾਕਾ ਸੁਿਨੇ ਵਵਿੱ ਚ ਵਕਉਂ ਬੁੜਬੁੜਾ ਵਰਹਾ ਸੀ ?
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9. ਇਕਾਂਗੀਆਂ ਖਵੁੱ ਚੋਂ ਖਕਸੇ ਇੁੱਕ ਪ੍ਾਤਰ ਦਾ ਪ੍ਾਤਰ ਖਚਤਰਨ ਕਰੋ:ਵੀਰਾਂ ਵਾਲੀ

ਜਾਂ

05

ਸ਼ਰਨਜੀਤ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰ: 10. ਖਕਸੇ ਇੁੱਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ੍ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਖਦਓ:-

03

‘ਇਹ ਤਹਾਡੀ ਪ੍ੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਏ ਖਕ ਹਰ ਇੁੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਦੇਿੋ।
(ੳ) ਇਹ ਸਬਦ ਵਕਹੜੇ ਇਕਾਂਗੀ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਹਨ ?
(ਅ) ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਲੇ ਖਕ ਕੌ ਣ ਹੈ ?
(ੲ) ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਵਕਹੜੀ ਿੀੜਹੀ ਦੀ ਆਦਤ ਦੀ ਗਿੱ ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ?
ਜਾਂ
‘ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁੱ ਤ ਸਮੰ ਦਰੋਂ ਪ੍ਾਰ ਧਰਮ-ਕਰਮ ਦੀ ਚੁੱ ਕੀ ਖਵੁੱ ਚ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਦਲੀਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਖਵੁੱ ਚ ਛੁੱ ਡ ਕੇ ਸਰਖ਼ਰੂ ਹੋ
ਖਗਆ ਹਾਂ।
(ੳ) ਇਹ ਸਬਦ ਵਕਹੜੇ ਇਕਾਂਗੀ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਹਨ ?
(ਅ) ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਲੇ ਖਕ ਕੌ ਣ ਹੈ ?
(ੲ) ਹਰਦੇਵ ਬਾਜਵਾ, ਸਰਨਜੀਤ ਨੰ ਵਕਹੋ-ਵਜਹੇ ਸਮਾਜ ਵਵਿੱ ਚ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਵਗਆ ਸੀ ?
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 11. ਨਾਵਲ ਅਧਾਖਰਤ ਪ੍ਾਤਰਾਂ ਖਵੁੱ ਚੋਂ ਖਕਸੇ ਇੁੱਕ ਦਾ ਪ੍ਾਤਰ ਖਚਤਰਨ ਕਰੋ:ਤਾਰੋ

(ਜਾਂ)

ਬੰ ਤਾ

(ਜਾਂ)

06

ਫੰ ਮਣ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 12. ਹੇਠ ਖਲਿੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ੍ਾਂ ਖਵੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਖਹਤ ਖਵਆਖਿਆ ਲਗਭਗ 40 ਸ਼ਬਦਾਂ ਖਵੁੱ ਚ ਖਲਿੋ।
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ਲਾਜੋ, ਜੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਿਸੰ ਦ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁੰ ਦਰੀ ਿਾ ਦੇਣੀ ਏ, ਉਹਨੰ ……....।
ਜਾਂ
“ਲੋ ਕ-ਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ-ਵਜਸ ਤਰਹਾਂ ਵਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਵਿੱ ਚ ਐ। ਲੋ ਕ ਈ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਐ, ਰਾਜੇ-ਮਹਾਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।”
ਖਤਆਰ ਕਰਤਾ: ਸਰੀਮਤੀ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌ ਰ, ਪ੍ੰ ਜਾਬੀ ਖਮਸਟਰੈਸ

ਸਖਹਯੋਗ ਕਰਤਾ: ਸਰ. ਵਤਨ ਖਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ, ਭਾਗਸਰ

