
 

  

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

ਜਮਾਤ: ਦਸਵੀਂ                                                   ਪ੍ਪੇ੍ਰ- ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਏ        

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1. ਸ ੰ ਦਰ ਖਲਿਾਈ                  05  

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2. ਵਸਤੂਖਨਸ਼ਠ ਪ੍ਰਸ਼ਨ :-                                                                                                      10 

1. ਭਵਖੰਡਨਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਵਵਿੱ ਚ ਗਗਨ ਕੀ ਹੈ ? 

2. ਸਾਹ ਹੁਸੈਨ ਵਕਹੜ ੇਇਸਕ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? 

3. ‘ਰਬਾਬ ਮੰਗਾਉਨ ਦਾ ਵਵਰਤਾਂਤ’ ਸਾਖੀ ਦਾ ਲੇਖਕ/ਰਚਣਹਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ? 

4. ਵਕਹੜੇ ਧਰਮ ਵਵਿੱ ਚ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਖਾਸ ਅਵਹਮੀਅਤ ਹੈ ?  

5. ਕਰਤਾਰ ਵਸੰਘ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਵਕੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ? 

6. “ਕੁਝ ਵੰਡ ਸੁਦੈਣੇ ਕਾਇਰ ਵਿਉ ਦੇ ਘਰ ਬਹਾਦਰ ਮੰੁਡਾ ਜੰਵਮਐ।” ਇਹ ਵਾਰਤਾਲਾਿ ਵਕਸ ਰਚਨਾ 'ਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ? 

7. ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਵਕਹੜ ੇਦੇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹੰਦਾ ਸੀ ?  

8. ਨਾਵਲ ‘ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ' ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ ? 

9. ਵਜ਼ੀਰਾ ਵਕਹੜੇ ਬੰਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ? 

10. ਨਾਵਲ ‘ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਕਸ ਸਵਹਰ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਵਧਤ ਹਨ ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3. ਹੇਠ ਖਲਿੇ ਕਾਖਵ-ਬੰਦਾਂ ਖਵੁੱ ਚੋਂ ਖਕਸ ੇਦ ੋ ਦੀ ਪ੍ਰੰ ਸਗ ਸਖਹਤ ਖਵਆਖਿਆ ਕਰੋ।                              10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4 ਹਠੇ ਖਲਿੀਆਂ ਕਾਖਵ -ਰਚਨਾਵਾਂ ਖਵੁੱ ਚੋਂ ਖਕਸੇ ਇੁੱ ਕ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਲਗਪ੍ਗ 30 ਸ਼ਬਦਾਂ ਖਵੁੱ ਚ ਖਲਿ।ੋ              04              

ਸੋ ਵਕਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ              ਜਾਂ                    ਆਵਿ ਨ ੰ  ਿਛਾਣ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5: ਹਠੇ ਖਲਿ ੇਵਾਰਤਕ ਲੇਿ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਖਵੁੱ ਚੋਂ ਖਕਸੇ ਇੁੱ ਕ ਦਾ ਸਾਰ ਲਗਪ੍ਗ 100 ਸ਼ਬਦਾਂ ਖਵੁੱ ਚ ਖਲਿ:ੋ-          06 

            ਬੋਲੀ                    ਜਾਂ             ਿਰਾਰਥਨਾ 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6. ਖਕਸੇ ਦ ੋਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਖਦਓ :-                                                                                           04 

1. 'ਘਰ ਦਾ ਵਿਆਰ' ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ? 

2. 'ਬੋਲੀ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਚਿੱ ਤਰ ਹੈ।' ਇਸ ਕਥਨ ਤੋਂ ਲੇਖਕ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ? 

3. ਅਰਦਾਸ ਕਦੋਂ ਅਤ ੇਵਕਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? 

4. ਆਮ ਲੋਕ ਗੁਰ   ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਵਹੰਦ ੇਸਨ ? 

1. ਿਵਣ ੁਗੁਰ  ਿਾਣੀ ਵਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਵਤ ਮਹਤੁ॥ 
 ਵਦਵਸ ੁਰਾਵਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤੁ॥ 
 ਚੰਵਗਆਈਆ ਬੁਵਰਆਈਆ ਵਾਚ ੈਧਰਮੁ ਹਦ ਵਰ॥ 
 ਕਰਮੀ ਆਿੋ ਆਿਣੀ ਕ ੇਨੇੜੈ ਕੇ ਦ ਵਰ॥  

ਵਜਨੀ ਨਾਮ ੁਵਧਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਵਤ ਘਾਵਲ॥  

ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਵਲ॥ 
 

2.ਤ ੰ  ਮੇਰਾ ਵਿਤਾ ਤ ੰ  ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ।। 
ਤ ੰ  ਮੇਰਾ ਬੰਧਿੁ ਤ ੰ  ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ ।। 
ਤ ੰ  ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਤਾ ਭਉ ਕੇਹਾ ਕਾੜਾ ਜੀਉ।। 
ਤੁਮਰੀ ਵਕਰਿਾ ਤੇ ਤੁਧ ੁਿਛਾਣਾ।। 
ਤ ੰ  ਮੇਰੀ ਓਟ ਤ ੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਣਾ।। 
ਤੁਝ ਵਬਨੁ ਦ ਜਾ ਅਵਰੁ ਨਾ ਕੋਇ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ ਅਖਾੜਾ ਜੀਉ।। 
 

4. ਫ ਕ ਮੁਸਿੱਲਾ ਭੰਨ ਵਸਿੱ ਟ ਲੋਟਾ,  
ਨਾ ਫੜ ਤਸਬੀ ਕਾਸਾ ਸਟੋਾ,  
ਆਵਲਮ ਕਵਹੰਦਾ ਦੇ ਦੇ ਹੋਕਾ,  
ਤਰਕ ਹਲਾਲੋਂ , ਖਾ ਮੁਰਦਾਰ। 

3. ਰਿੱਬਾ! ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਦਾ ਮਵਹਰਮ ਤ ੰ । ਰਹਾਓ। 
ਅੰਵਦਰ ਤ ੰ  ਹੈਂ ਬਾਹਰ ਤ ੰ  ਹੈ, ਰੋਵਮ-ਰੋਵਮ ਵਵਿੱਚ ਤ ੰ । 
ਤ ੰ  ਹੈਂ ਤਾਣਾ ਤ ੰ  ਹ ੈਬਾਣਾ, ਸਭੁ ਵਕਛੁ ਮੇਰਾ ਤ ੰ । 
ਕਹੈ ਹੁਸੈਨ ਫ਼ਕੀਰ ਵਨਮਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਸਭ ਤ ੰ । 



 

  

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7. ਖਕਸੇ ਇੁੱ ਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰ ਲਗਭਗ 150 ਸ਼ਬਦਾਂ ਖਵੁੱ ਚ ਖਲਿ ੋ:-                                                    05 

            ਕੁਲਫ਼ੀ                 ਜਾਂ               ਅੰਗ-ਸੰਗ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8. ਖਕਸੇ ਦ ੋਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਖਦਓ :-                                                                                         04 

1. ਕੁਲਫ਼ੀ ਵਾਲੇ਼ ਦਾ ਹੋਕਾ ਸੁਣ ਕੇ ਲੇਖਕ ਕੀ ਸੋਚਣ ਲਿੱ ਗਾ ? 

2. ਲੇਖਕ ਦੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵਕਹੋ ਵਜਹਾ ਸੀ ? 

3. ਅਮਰੀਕ ਦੇ ਦਾਦ ੇ ਨੇ ਗਵਹਣੇ ਿਈ ਆਿਣੀ ਿੈਲ਼ੀ ਨ ੰ  ਵਕਵੇਂ ਛੁਡਾਇਆ ?  

4. ਕਾਕਾ ਸੁਿਨੇ ਵਵਿੱ ਚ ਵਕਉਂ ਬੁੜਬੁੜਾ ਵਰਹਾ ਸੀ ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9. ਇਕਾਂਗੀਆਂ ਖਵੁੱ ਚੋਂ ਖਕਸੇ ਇੁੱ ਕ ਪ੍ਾਤਰ ਦਾ ਪ੍ਾਤਰ ਖਚਤਰਨ ਕਰ:ੋ-                                                     05 

            ਵੀਰਾਂ ਵਾਲੀ                 ਜਾਂ               ਸ਼ਰਨਜੀਤ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰ: 10. ਖਕਸ ੇਇੁੱ ਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ੍ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਖਦਓ:-                                                 03 

‘ਇਹ ਤ ਹਾਡੀ ਪ੍ੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਏ ਖਕ ਹਰ ਇੁੱ ਕ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਦੇਿੋ।   
(ੳ) ਇਹ ਸਬਦ ਵਕਹੜ ੇਇਕਾਂਗੀ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਹਨ ? 

(ਅ) ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ ? 

(ੲ) ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਵਕਹੜੀ ਿੀੜਹੀ ਦੀ ਆਦਤ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ? 

ਜਾਂ 
‘ਉਹਨੰੂ ਮੈਂ ਸੁੱ ਤ ਸਮ ੰ ਦਰੋਂ ਪ੍ਾਰ ਧਰਮ-ਕਰਮ ਦੀ ਚੁੱ ਕੀ ਖਵੁੱ ਚ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਦਲੀਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਖਵੁੱ ਚ ਛੁੱ ਡ ਕੇ ਸ ਰਖ਼ਰੂ ਹੋ 
ਖਗਆ ਹਾਂ। 
(ੳ) ਇਹ ਸਬਦ ਵਕਹੜ ੇਇਕਾਂਗੀ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਹਨ ? 

(ਅ) ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ ? 

(ੲ) ਹਰਦੇਵ ਬਾਜਵਾ, ਸਰਨਜੀਤ ਨ ੰ  ਵਕਹੋ-ਵਜਹ ੇਸਮਾਜ ਵਵਿੱ ਚ ਛਿੱਡ ਕੇ ਵਗਆ ਸੀ ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 11. ਨਾਵਲ ਅਧਾਖਰਤ ਪ੍ਾਤਰਾਂ ਖਵੁੱ ਚੋਂ ਖਕਸ ੇਇੁੱ ਕ ਦਾ ਪ੍ਾਤਰ ਖਚਤਰਨ ਕਰ:ੋ-                                             06 

            ਤਾਰੋ        (ਜਾਂ)         ਬੰਤਾ     (ਜਾਂ)        ਫ ੰ ਮਣ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 12. ਹੇਠ ਖਲਿ ੇਵਾਰਤਾਲਾਪ੍ਾਂ ਖਵੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱ ਕ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਖਹਤ ਖਵਆਖਿਆ ਲਗਭਗ 40 ਸ਼ਬਦਾਂ ਖਵੁੱ ਚ ਖਲਿ।ੋ        03 

ਲਾਜੋ, ਜ ੇਇਹ ਕੁੜੀ ਿਸੰਦ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰੁਦਰੀ ਿਾ ਦੇਣੀ ਏ, ਉਹਨ ੰ  ……....।  
ਜਾਂ 

“ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ-ਵਜਸ ਤਰਹਾਂ ਵਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਵਿੱ ਚ ਐ। ਲੋਕ ਈ ਰਾਜ ਕਰਦ ੇਐ, ਰਾਜੇ-ਮਹਾਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦ।ੇ” 
 ਖਤਆਰ ਕਰਤਾ: ਸਰੀਮਤੀ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਖਮਸਟਰਸੈ               ਸਖਹਯੋਗ ਕਰਤਾ: ਸਰ. ਵਤਨ ਖਸੰਘ ਸੰਧੂ, ਭਾਗਸਰ   


