
 

  

ਸਮਾਂ : 3 ਘੰਟੇ                                  ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਤੰਬਰ   2022                                      ਕ ੁੱ ਲ ਅੰਕ: 65 

ਜਮਾਤ: ਦਸਵੀਂ                                                  ਪ੍ਪੇ੍ਰ- ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਬੀ 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1. ਸ ੰ ਦਰ ਖਲਿਾਈ                                                                                                                    05  

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2. ਵਸਤੂਖਨਸ਼ਠ ਪ੍ਰਸ਼ਨ :-                                    10 

(ੳ) ਭਾਸਾ ਦਾ ਸ ਼ੁੱ ਧ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਸਿਝਣ ਲਈ ਮਿਸ ਚੀਜ ਦੀ ਬੜੀ ਿਹ਼ੁੱਤਤਾ ਹੈ ?  

(ਅ) ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ  ਨੰੂ ਪੰਜਾਬ ਮ ਼ੁੱ ਚ ਮਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਪਰਾਪਤ ਹੈ ? 

(ੲ) ਟਿਸਾਲੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਿਹੜੀ ਉਪਭਾਸਾ ਨੰੂ ਿੰਮਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? 

(ਸ) ਮ ਆਿਰਨ ਦੇ ਮਿਸ ਭਾਗ ਅਧੀਨ ਭਾਸਾਈ ਧ ਨੀਆਂ ਦਾ ਅਮਧਐਨ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?  

(ਹ) ‘ਿ ੜੀਆਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।’ ਇਸ  ਾਿ ਮ ਚ ਮਿਹੜਾ-ਮਿਹੜਾ ਸਬਦ ਨਾਂ  ਹੈ 

(ਿ)) ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮਿਰਤਸਰ, ਗ ਰਦਾਸਪ ਰ ਮ ਼ੁੱ ਚ ਿਾਝੀ ਉਪ-ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

(ਖ) 'ਹਨੇਰਾ' ਸਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਮਲੰਗ ‘ਹਨੇਰੀ’ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

(ਗ) ਇ਼ੁੱ ਿ ਿਨ ਼ੁੱ ਖ, ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਗ ਣ ਲਈ  ਰਮਤਆ ਜਾਣ  ਾਲਾ ਸਬਦ ਇ਼ੁੱ ਿ- ਚਨ ਰੂਪ ਮ ਚ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

(ਘ) ‘ਬ਼ੁੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ।’  ਾਿ  ਦਾ ਿਾਲ………...ਹੈ। ( ਰਤਿਾਨ/ਭੂਤਿਾਲ) 

(ਙ) ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਰਥ ਰ਼ੁੱ ਖਣ  ਾਲੇ ਸਬਦਾਂ ਨੰੂ…….. ਿਮਹੰਦੇ ਹਨ। (ਸਿਾਨਾਰਥਿ/ਬਹ ਅਰਥਿ). 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3. ਹਠੇ ਖਲਿੇ ਖਵਖਸ਼ਆਂ ਖਵੁੱ ਚੋਂ ਖਕਸੇ ਇੁੱ ਕ ਖਵਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਲਗਪ੍ਗ 400 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਲੇਿ ਖਲਿੋ।                                       10 

ਸਹੀਦ ਭਗਤ ਮਸੰਘ, ਅ਼ੁੱਖੀਂ ਮਡ਼ੁੱ ਠਾ ਿੇਲਾ, ਿੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ  ਧਦਾ ਰ ਝਾਨ, ਮ ਮਦਆਰਥੀ  ਅਤੇ ਅਨ ਸਾਸਨ, ਲਾਇਬਰੇਰੀ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4. ਖਵਦੇਸ਼ ਰਖਹੰਦੇ ਖਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੰੂ ਖਪੰ੍ਡ ਖਵੁੱ ਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਖਲਿੋ।                                         2+3+1=6 

                        ਜਾਂ 

     ਸਾਈਕਲ/ਸਕੂਟਰ/ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਥਾਣਾ-ਮ ਿੀ ਨੰੂ ਖਬਨੈ-ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਖਲਿੋ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.ਹਠੇ ਖਲਿੇ ਪ੍ੈਰਹੇ ਦੀ ਸੰਿੇਪ੍-ਰਚਨਾ ਲਗਪ੍ਗ ਇੁੱ ਕ-ਖਤਹਾਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਖਵੁੱ ਚ ਖਲਿੋ ਅਤੇ ਢ ੁੱ ਕਵਾਂ ਖਸਰਲੇਿ ਵੀ ਖਲਿੋ।           4+1=5 

ਸਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਿ ਼ੁੱ ਖ ਮਚੰਨਹ  ਪਰਸੰਨਤਾ ਹੈ । ਮਜਸ ਅੰਦਰ ਪਰਸੰਨਤਾ ਹੋ ੇ, ਉਹੀ ਮਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਪਰਸੰਨ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਪਰਸੰਨਤਾ ਨੰੂ ਏਸੇ ਲਈ 

ਸ ਼ੁੱ ਭ ਸਗਨ ਸਿਮਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਿਉਂਮਿ ਮਜਸ ਮਹਰਦੇ ਮ ਼ੁੱ ਚ ਪਰਸੰਨਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਿਦਾ-ਸਾੜਾ ਬੜੀ ਿ ਸਗਨ ਅ ਸਥਾ ਹੈ। ਸਾੜਾ 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਮ ਼ੁੱ ਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰ਼ੁੱ ਖਦਾ, ਦਲੇਰ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦਾ, ਮਹੰਿਤ ਤੋਂ ਿਤਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਸਾਨੀਆਂ ਹੀਣਤਾ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਸੇ ਲਈ ਮਜ਼ੁੱ ਥੇ 

ਸਾੜਾ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਿਰੋਧ  ੀ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ੁੱ ਥੇ ਇਹ ਦੋ ੇਂ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਿੋਈ ਭਲੀ ਗ਼ੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਮਹ ਸਿਦੀ। ਇਹ ਦੋ ੇਂ ਸਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਮ ਰੋਧੀ 

ਹਨ। ਸਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਅਮਭਲਾਖੀ ਨੰੂ ਬੜੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਇਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਮਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਢੇਰ ਮਚਰ ਤ਼ੁੱ ਿ  ਲ਼- ਲਾ ਿੇ ਆਉਂਦੇ 

ਰਮਹਣਗੇ, ਪਰ ਜਦ ਤਿ ਅਸੀਂ ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸ ਹਬਤ ਤੋਂ ਸਰਿਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਿਦੇ। ਜਦੋਂ  ੀ ਇਹ ਆ ਜਾਣ, ਆਪਣ ੇ

ਆਪ ਿੋਲੋਂ ਸਰਿ ਖਾਓ, ਮਜਹੜਾ ਉੱਚੀ ਸਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਆਦਰਸ ਤ ਸਾਂ ਸਾਹਿਣੇ ਰ਼ੁੱ ਮਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਓਹਦਾ ਚੇਤਾ ਿਰ ਿੇ ਿਰੋਧ ਦੂਰ ਿਰ ਮਲਆ 

ਿਰੋ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅ ਸਥਾ ਬਦਲਦੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇ਼ੁੱ ਿ ਮਦਨ ਐਸਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਿਸੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤ ਹਾਨੰੂ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਿਰੇਗੀ, ਨਾ ਮਿਸੇ ਉੱਤੇ 

ਿਰੋਧ ਆ ੇਗਾ। 

 



 

  

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6. ਹਠੇ ਖਲਿੇ ਪ੍ੈਰੇ ਨੰੂ ਪ੍ੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਤ ਖਵੁੱ ਚ ਖਦੁੱ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਖਲਿੋ :         1+1+1=3 

ਘਰ-ਪਮਰ ਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਸਿਾਜ ਮ ਼ੁੱ ਚ ਮ ਚਰਮਦਆਂ ਸਾਡੇ ਿੋਲ਼ੋਂ ਅਨੇਿਾਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਈ  ਾਰ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ 
ਤਿਰਾਰਾਂ  ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਿੋਈ ਅਮਜਹੀ ਗ਼ੁੱ ਲ ਜਾਂ ਤਿਰਾਰ ਮਿਸੇ ਦਾ ਮਦਲ  ੀ ਦ ਖਾ ਮਦੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਜਹੀ ਗ਼ੁੱ ਲ  ਮਰਹਆਂ ਤ਼ੁੱ ਿ ਅਣ-ਬਣ ਦਾ 
ਿਾਰਨ ਬਣੀ ਰਮਹੰਦੀ ਹੈ। ਿੰਨ ਲਓ ਜੇਿਰ ਸਾਡੇ ਿੋਲੋਂ ਅਮਜਹਾ ਿ ਝ ਹੋ  ੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸ ੀਿਾਰ ਿਰ ਲੈਣ ਮ ਼ੁੱ ਚ ਮਿਸੇ  ੀ 
ਮਿਸਿ ਦੀ ਮਝਜਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਿ ਆਫੀ ਿੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗ਼ਲਤੀ ਨੰੂ ਿੰਨਣਾ ਮਸਸਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇ਼ੁੱ ਿ ਮਹ਼ੁੱ ਸਾ ਹੈ। 
ਿਈ  ਾਰ ਅਸੀਂ ਗ਼ਲਤੀ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿ ਆਫੀ ਿੰਗਣ ਤੋਂ ਇਨਿਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਉਂਮਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਨਾਲ਼ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 
ਦੇਮਖਆ ਜਾ ੇ ਤਾਂ ਿ ਆਫੀ ਿੰਗਣ ਨਾਲ਼ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ, ਸਗੋਂ ਸਾਡਾ ਮ ਅਿਤੀਤ  ਉਜਾਗਰ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਈ  ਾਰ ਆਉਣ  ਾਲੀਆਂ 
ਿ ਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ  ੀ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਿਸਲੇ  ਼ੁੱ ਡੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਣਾਅ-ਿ ਿਤ ਰਮਹੰਦੇ ਹਾਂ। 
1. ਸਿਾਜ ਮ ਚ ਮ ਚਰਮਦਆਂ ਿਈ  ਾਰ ਸਾਡੇ ਿੋਲ਼ੋਂ ਿੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? 

2. ਸਾਨੰੂ ਮਿਸ ਮਿਸਿ ਦੀ ਮਝਜਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ? 

3. ਗ਼ਲਤੀ ਦੀ ਿ ਆਫੀ ਿੰਗਣ ਨਾਲ਼ ਿੀ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7. ਹਠੇ ਖਲਿੇ ਮ ਹਾਵਖਰਆਂ ਖਵੁੱ ਚੋਂ ਖਕਸੇ ਚਾਰ ਨੰੂ ਵਾਕਾਂ ਖਵਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਖਕ ਅਰਥ ਸਪ੍ੁੱ ਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ :-       2+2+2+2=8 

ਉਂਗਲ ਿਰਨਾ, ਅ਼ੁੱਡੀਆਂ ਚ ਼ੁੱ ਿ-ਚ ਼ੁੱ ਿ  ੇਖਣਾ, ਟਿੇ  ਰਗਾ ਜ ਾਬ ਦੇਣਾ, ਛ਼ੁੱ ਿੇ ਛ ਡਾਉਣਾ, ਿ਼ੁੱਖਾਂ ਤੋ ਹੌਲ਼ਾ ਹੋਣਾ, ਹ਼ੁੱਥ ਅ਼ੁੱ ਡਣਾ, ਅ਼ੁੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲੈਣਾ, ਗ ਼ੁੱ ਡੀ 
ਚੜਹਨੀ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8. ਖਵਸਰਾਮ- ਖਚੰਨਹ  ਲਗਾ ਕੇ ਖਲਿੋ (ਿੋਈ ਦੋ).                            1+1=2 

(i) ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਜੇ ਿੇਰੀ ਗੇਂਦ ਨੰੂ ਹ਼ੁੱ ਥ ਲਾਇਆ ਜੀਤੀ ਨੇ ਿੜਿ ਿੇ ਆਮਖਆ  
(ii) ਮ ਮਦਆਰਥੀਓ ਨਿਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸਦਾ ਅਿਲ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਿਰੋ ਅਮਧਆਪਿਾਂ ਨੇ ਮਿਹਾ 
(iii) ਇਹ ਮਿਤਾਬ  ਮਜਹੜੀ ਤ ਹਾਡੇ ਹ਼ੁੱ ਥ ਮ ਚ ਹੈ ਿੈਨੰੂ ਇਨਾਿ ਮ ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ 

(iv) ਹਾਏ ਬਾਪੂ ਜੀ ਿੰਡਾ ਚ ਼ੁੱ ਭਮਦਆਂ ਹੀ ਹਰਿੀਤ ਨੇ ਚੀਿਮਦਆਂ ਮਿਹਾ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9. (ੳ)  ਿਾਤ ਭਾਸਾ ਿੀ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ ?  (ਅ) ਮ ਆਿਰਨ ਦੀ ਪਮਰਭਾਸਾ ਮਲਖੋ।   (ੲ) ਧ ਨੀ ਬੋਧ ਤੋਂ ਿੀ ਭਾ  ਹੈ ?                  1+1+1=3 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 10. (ੳ) ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਦੀ ਮਲਪੀ ਮਿਹੜੀ ਹੈ ?   (ਅ) ‘ੳ’ ਨਾਲ ਮਿਹੜੀ-ਮਿਹੜੀ ਲਗ ਲਗਦੀ ਹੈ?                         1+1=2 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 11. (ੳ) ਨਾਂ  ਜਾਂ ਮ ਸੇਸਣ ਦੀ ਪਮਰਭਾਸਾ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਮਹਤ ਮਦਉ । 
(ਅ) ਪ ਰਖ ਾਚਿ ਪੜਨਾਂ   ਦੀਆਂ ਮਿਸਿਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਮਹਤ ਮਲਖੋ।                  2+2=4 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 12. ਹਠੇ ਖਲਿੇ ਵਾਕ ਨੰੂ ਵਚਨ ਅਤੇ ਖਲੰਗ ਬਦਲ ਕੇ  ਦੋ ਵੁੱ ਿਰੇ-ਵੁੱ ਿਰੇ ਵਾਕ ਬਣਾਓ।  

ਘੋੜ੍ਾ ਦੌੜ੍ ਖਰਹਾ ਹੈ ।                                                          2 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 13. ਹੇਠ ਖਲਿੇ ਵਾਕ ਨੰੂ ਭੂਤਕਾਲ ਤੇ ਭਖਵੁੱ ਿਤ ਕਾਲ ਖਵਚ ਬਦਲਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਦੋ ਵੁੱ ਿੋ ਵੁੱ ਿਰੇ ਵਾਕਾਂ ਖਵੁੱ ਚ ਖਲਿੋ।                    2 

ਮ ੰ ਡੇ ਭੰਗੜ੍ਾ ਪ੍ਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 14. (ੳ) ‘ਹਾਰ' ਸਬਦ ਦੇ ਦੋ  ਼ੁੱ ਖ- ਼ੁੱ ਖ ਅਰਥ ਦ਼ੁੱ ਸ ਿੇ  ਾਿ ਬਣਾਓ । 

(ਅ) ਚਾਨਣ ਸਬਦ ਦੇ ਦੋ ਸਿਾਨ-ਅਰਥਿ ਸਬਦ ਮਲਖੋ । 
(ੲ) 'ਖਨਰਮਲ' ਸਬਦ ਦਾ ਮ ਰੋਧੀ ਸਬਦ ਮਲਖੋ ।                  1+1+1=3 

ਖਤਆਰ ਕਰਤਾ: ਸਰੀਮਤੀ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਖਮਸਟਰੈਸ               ਸਖਹਯੋਗ ਕਰਤਾ: ਸਰ. ਵਤਨ ਖਸੰਘ ਸੰਧੂ, ਭਾਗਸਰ 


