ਸਮਾਂ : 3 ਘੰ ਟੇ

ਜਮਾਤ - ਨੌਵੀਂ ਪੰ ਜਾਬੀ (ਪੇਪਰ - ਏ)

ਪਰਸ਼ਨ 1. ਸੰ ਦਰ ਲਲਖਾਈ
ਪਰਸ਼ਨ 2. ਸਾਰੇ ਪਰਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ :-
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(ੳ) ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਵਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਪੱ ਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?
(ਅ) "ਿਗਦੇ ਪਾਣੀ" ਿਵਿਤਾ ਵਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ?
(ੲ) ਗਲੀ ਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਿੌ ਣ ਆਇਆ ?
(ਸ) ਿੱ ਡੇ ਵਿਿੰ ਨੇ ਪਰਿਾਰ ਦੇ ਹਿੰ ਦੇ ਹਨ ?
(ਹ) ਜੋਤੀ ਵਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱ ਚ ਪੜਹਦਾ ਸੀ ?
(ਿ) ਬਸ਼ੀਰੇ ਦੀ ਵਿਹੜੀ ਗੱ ਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ?
(ਖ) ਸਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਿੀਤੀ ਸੀ ?
(ਗ) "ਪਰਤ ਆਉਣ ਤੱ ਿ" ਇਿਾਂਗੀ ਦੇ ਵਿਿੰ ਨੇ ਵਦਰਸ਼ ਹਨ ?
(ਘ) ਬਿੰ ਤੇ ਦੇ ਮਿੰ ਡੇ ਦਾ ਿੀ ਨਾਂ ਸੀ ?
(ਙ) ਬਿੰ ਤਾ ਵਿਹੜੇ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿੱ ਚ ਵਰਿਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ?
ਪਰਸ਼ਨ 3. ਹੇਠ ਲਲਖੇ ਕਾਲਵ-ਬੰ ਦਾਂ ਲਵੁੱ ਚੋਂ ਲਕਸੇ ਦੋ ਦੀ ਪਰਸੰਗ ਸਲਹਤ ਲਵਆਲਖਆ ਕਰੋ :-
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(ੳ) ਹੋ! ਅਜੇ ਸਿੰ ਭਾਲ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂਿੰ,
ਿਰ ਸਫ਼ਲ ਉਡਿੰ ਦਾ ਜਾਂਿਦਾ।
ਇਹ ਠਵਹਰਨ ਜਾਚ ਨਾ ਜਾਣਦਾ,
ਲਿੰਘ ਵਗਆ ਨਾ ਮੜਿੇ ਆਂਿਦਾ।
(ਅ) ਨਾਲ਼ ਸਮਿੰ ਦਰ ਸਾਿਾਦਾਰੀ,
ਵਿਛੜੇ ਵਮਲ਼ੇ ਹਜਾਰਾਂ ਿਾਰੀ,
ਖਾ ਗਰਮੀ ਅਸਮਾਨੇ ਚਵੜਹਆ,
ਮੜ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਬਵਹਿੰ ਦਾ ਜਾਏ,
ਨੀਰ ਨਦੀ ਦਾ ਿਵਹਿੰ ਦਾ ਜਾਏ।
(ੲ) ਭੋਲ਼ੇ-ਭਾਲ਼ੇ ਲੋ ਿ ਤੇ ਆਲੀਆਂ-ਭੋਲੀਆਂ ਗੱ ਲਾਂ।
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਨਿੱਿੀ, ਇਨਹਾਂ ਦਾ ਸਿੰ ਤੋਖ ਿੱ ਡਾ,
ਇਹ ਠਿੰਢੇ ਪਾਣੀ ਿਾਂਗ, ਮੇਰੇ ਜੀਅ ਨੂਿੰ ਠਾਰਦੇ।
(ਸ) ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਰੱ ਬ, ਭਿੰ ਡਾਰ ਖੋਲਹ ਦੇਿੇਗਾ,
ਤਹਾਡੇ ਲਈ, ਰਵਹਮਤਾਂ ਦੇ, ਰਵਹਮਾਂ ਦੇ, ਬਖ਼ਸ਼ਸਾਂ ਦੇ,
ਤੇ ਸਦਾ ਰੱ ਖੇਗਾ ਤਹਾਨੂਿੰ, ਛਤਰ- ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਆਪਣੀ।
ਪਰਸ਼ਨ 4. ਕੋਈ ਇੁੱਕ ਕੇਂਦਰੀ-ਭਾਵ ਲਲਖੋ:-
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'ਇਿ ਵਪਆਲਾ ਪਾਣੀ' ਜਾਂ 'ਟਿੜੀ ਜੱ ਗ ਤੋਂ ਵਨਆਰੀ'
ਪਰਸ਼ਨ 5. ਕੋਈ ਇੁੱਕ ਲੇ ਖ ਦਾ ਸਾਰ 150 ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਵੁੱ ਚ ਲਲਖੋ:ਿੱ ਵਡਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਜਾਂ ਗਲੀ ਵਿੱ ਚ
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ਪਰਸ਼ਨ 6. ਹੇਠ ਲਲਖੇ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਲਵੁੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਪਰਸ਼ਨ ਕਰੋ:-
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(ੳ) ਸਲਤਾਨਪਰ ਰਵਹਿੰ ਵਦਆਂ ਗਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਿ ਜੀ ਦਾ ਵਨਿੱਤ ਿਰਮ ਿੀ ਸੀ?
(ਅ) "ਮਨ ਚਿੰ ਗਾ 'ਤੇ ਿਠੋਤੀ ਵਿੱ ਚ ਗਿੰ ਗਾ" ਇਸ ਅਖਾਣ ਦਾ ਿੀ ਭਾਿ ਹੈ ?
(ੲ) ਿੱ ਵਡਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਵਿਿੇਂ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
(ਸ) ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਰਘ ਤੋਂ ਿੀ ਭਾਿ ਹੈ? ਲੇ ਖਿ ਵਿਸ ਸਮੇਂ ਨੂਿੰ ਸਾਰਥਿ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ?
ਪਰਸ਼ਨ 7. ਲਕਸੇ ਇੁੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰ 150 ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਵੁੱ ਚ ਲਲਖੋ:-
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ਬਸ਼ੀਰਾ ਜਾਂ ਜਨਮ ਵਦਨ
ਪਰਸ਼ਨ 8. ਹੇਠਾਂ ਲਦੁੱ ਤੇ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਲਵੁੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਪਰਸ਼ਨ ਕਰੋ:-
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(ੳ) ਲੇ ਖਿ ਨੂਿੰ ਆਪਣਾ ਨਾਿਲ ਵਲਖਣ ਸਮੇਂ ਵਿਹੜੀਆਂ ਔਿੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰਨਾ ਵਪਆ ?
(ਅ) ਿੱ ਲੋ ਨੇ ਲੇ ਖਿ ਨੂਿੰ ਵਿਹੜੀ ਸੌਗਾਤ ਭੇਟ ਿੀਤੀ ਤੇ ਵਿਉਂ?
(ੲ) ਵਤਰਿਾਲਾਂ ਨੂਿੰ ਸਾਰਾ ਟੱ ਬਰ ਵਿਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਉਡੀਿ ਿਰ ਵਰਹਾ ਸੀ ?
(ਸ) ਫੱ ਟਬਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਬਸ਼ੀਰੇ ਨੂਿੰ ਦੇਖ ਿੇ ਲੇ ਖਿ ਿੀ ਮਵਹਸੂਸ ਿਰਦਾ ਸੀ ?
ਪਰਸ਼ਨ 9. ਲਕਸੇ ਇੁੱਕ ਪਾਤਰ ਲਚਤਰਨ ਨੰ ਲਗਭਗ 150 ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਵੁੱ ਚ ਲਲਖੋ :ਵਿਸ਼ਨ ਦੇਈ (ਗਊਮਖਾ-ਸ਼ੇਰਮਖਾ)

ਜਾਂ
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ਬਜਰਗ (ਪਰਤ ਆਉਣ ਤੱ ਿ)

ਪਰਸ਼ਨ 10. ਹੇਠਾਂ ਲਲਖੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪਾਂ ਲਵੁੱ ਚੋਂ ਲਕਸੇ ਇੁੱਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲਦਉ :-
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"ਇੱ ਥੇ ਸੱ ਖ ਤਾਂ ਮੈਂ ਿਾਵਿਆ ਈ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਊ ਗਜਵਰਆ ਏ, ਅਜੇ ਮਿਾਨ ਬਵਣਆ ਸਾਲ ਿੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ।"
1. ਇਿਾਂਗੀ ਦਾ ਿੀ ਨਾਂ ਹੈ ?
2. ਇਿਾਂਗੀ ਦੇ ਲੇ ਖਿ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱ ਸੋ?
3. ਸਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਊ ਨੂਿੰ ਗਜਵਰਆਂ ਵਿਿੰ ਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱ ਿੇ ਸਨ?
ਜਾਂ

"(ਜੋਰ ਨਾਲ) ਮਖਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਜੋ ਬਾਹਰ । ਫੌਜਾਂ 'ਵਸ਼ਿਰਾਂ ਮੇਂ ਗਈ ਹੋਈ ਐ।ਂ ਮੈਦਾਨੇ-ਜਿੰ ਗ ਸ਼ਾਂਤ ਐ। "
1. ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿਸ ਇਿਾਂਗੀ ਵਿੱ ਚੋਂ ਹਨ ?
2. ਮੈਦਾਨੇ-ਜਿੰ ਗ ਵਿਉਂ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ ?
3. ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿਸ ਨੇ ਵਿਸ ਨੂਿੰ ਿਹੇ ?
ਪਰਸ਼ਨ 11. ਕੋਈ ਲਤੰ ਨ ਪਰਸ਼ਨ ਕਰੋ :-
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(ੳ) ਬਿੰ ਤੇ ਦੇ ਵਪਓ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿਿੇਂ ਹੋਈ ?
(ਅ) ਬਿੰ ਤੇ ਨੇ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਨੌਿਰੀ ਵਿਉਂ ਛੱ ਡੀ?
(ੲ) ਤਾਨਪਰੇ ਿਾਲੀ ਿੜੀ ਜਲਿੰਧਰ ਿੀ ਿਰਨ ਗਈ ਸੀ ?
(ਸ) ਜਵਲਹਆਂ ਿਾਲ਼ੇ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਖ਼ੂਨੀ ਸਾਿੇ ਬਾਰੇ ਬਿੰ ਤੇ ਦੇ ਿੀ ਵਿਚਾਰ ਸਨ ?
(ਹ) ਬਿੰ ਤੇ ਦਾ ਸਿੇਰੇ ਛੇ ਿਜੇ ਵਿੱ ਥੇ ਪਹਿੰ ਚਣ ਦਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਉਂ ?
ਪਰਸ਼ਨ 12. ਹੇਠ ਲਲਖੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪਾਂ ਲਵੁੱ ਚੋਂ ਲਕਸੇ ਇੁੱਕ ਦੀ ਪਰਸੰਗ ਦੁੱ ਸ ਕੇ ਲਵਆਲਖਆ ਕਰੋ:-
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(ੳ) "ਇਹਨਾਂ ਛੂਛੜੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਾਡਾ ਿੀ ਬਣਨਾ ਏ ਂ ? ਵਪਿੰ ਡ ਚੱ ਲ ਿੇ ਪੀਆਂਗੇ ਬਾਟੇ ਵਿੱ ਚ।"
(ਅ) "ਆਪਾਂ ਿੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਿਾਿੀਆਂ ਨੂਿੰ ਓਨਾ ਹੀ ਪੜਹਾਉਣੈ ਵਜਨਾ ਵਿ ਫਿੰ ਮਣ ਨੂਿੰ।
ਲਤਆਰ ਕਰਤਾ: ਸਰੀਮਤੀ ਪਸ਼ਪਾ ਰਾਣੀ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਲਮਸਟਰੈਸ

ਸਲਹਯੋਗ ਕਰਤਾ: ਵਤਨ ਲਸੰ ਘ ਸੰ ਧ ਭਾਗਸਰ

