ਸਮਾਂ: 3 ਘੰ ਟੇ

ਜਮਾਤ - ਨੌਵੀਂ ਪੇਪਰ - ਪੰ ਜਾਬੀ ਬੀ

ਕੁੱ ਲ ਅੰ ਕ 65

ਪਰਸ਼ਨ 1.ਸੰ ਦਰ ਲਲਖਾਈ

5

ਪਰਸ਼ਨ 2. ਸਾਰੇ ਪਰਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ :-

10

1.ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ੁੱ ਧ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਸਿਝਣ ਲਈ ਮਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਿਹੁੱ ਤਤਾ ਹੈ ?
2.ਰਮਚਤ ਸ਼ਬਦ ਮਿਿੰ ਨੇ ਪਰਿਾਰ ਦੇ ਹਿੰ ਦੇ ਹਨ?
3. ਬੋਲੀ ਮਿਿੰ ਨੇ ਪਰਿਾਰ ਦੀ ਹਿੰ ਦੀ ਹੈ?
4. ਸਿਾਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਿੀ ਹੈ?
5. 'ਗੈਰ' ਅਗੇਤਰ ਲਾ ਿੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉ?
6. ਮਿਆਿਰਨ ਦੇ ਮਿਸ ਭਾਗ ਮਿੁੱ ਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਮਧਐਨ ਿੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂਿੰ ਿੀ ਿਮਹਿੰ ਦੇ ਹਨ ?
7. ਮਿਆਿਰਨ ਦੇ ਮਿਿੰ ਨੇ ਅਿੰ ਗ ਹਨ ?
8.ਿਨੁੱ ਖੀ ਿਨ ਦੇ ਭਾਿਾਂ ਨੂਿੰ ਪਰਗਟ ਿਰਨ ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਸਾਧਨ ਮਿਹੜਾ ਹੈ ?
9.'ਆਿਲ 'ਮਪਛੇਤਰ ਿਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਮਲਖੋ ?
10.'ਪਯਾਰਾ' ਦਾ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਿੋੜ ਮਲਖੋ?
ਪਰਸ਼ਨ 3. ਲਕਸੇ ਇੁੱਕ ਲਵਸ਼ੇ ਤੇ ਲਗਪਗ 400 ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਵਚ ਲੇ ਖ ਲਲਖੋ :-
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ਸਿੰ ਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਪਿੰ ਦਰਾਂ ਅਗਸਤ, ਮਿਸਾਖੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਮਸਿੰ ਘ
ਪਰਸ਼ਨ 4. ਵੁੱ ਖ - ਵੁੱ ਖ ਵਸਤਾਂ ਲਵੁੱ ਚ ਲਮਲਾਵਟ ਬਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਸੰ ਪਾਦਕ ਨੰ ਪੁੱ ਤਰ ਲਲਖੋ।

8

ਜਾਂ
ਸਹੇਲੀ/ ਲਮੁੱ ਤਰ ਨੰ ਪਡ਼੍ਹਾਈ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਲਵੁੱ ਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਲਦਲਚਸਪੀ ਲੈ ਣ ਲਈ ਪੁੱ ਤਰ ਲਲਖੋ।
ਪਰਸ਼ਨ 5. ਪੈਰਾ- ਰਚਨਾ ਕੋਈ ਇੁੱਕ ਕਰੋ:ਸਿੂਲ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ

ਜਾਂ

6
ਮਸੁੱ ਮਖਆ ਦੇ ਸਾਧਨ ਿਿੋਂ ਿਿੰ ਮਪਊਟਰ

ਪਰਸ਼ਨ 6. ਲਕਸੇ ਪੰ ਜ ਮਹਾਵਲਰਆਂ ਨੰ ਵਾਕਾਂ ਲਵੁੱ ਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ :-
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ਉੱਚਾ ਨੀਿਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਅੁੱ ਖਾਂ ਫੇਰ ਲੈ ਣਾ, ਆਈ - ਚਲਾਈ ਿਰਨਾ ,ਇਿ ਅੁੱ ਖ ਨਾਲ ਿੇਖਣਾ, ਇੁੱ ਟ- ਿੁੱ ਤੇ ਦਾ ਿੈਰ,
ਸਬਰ ਦਾ ਘੁੱ ਟ ਭਰਨਾ, ਉਸਤਾਦੀ ਿਰਨੀ, ਹੁੱ ਥੀਂ ਛਾਂਿਾਂ ਿਰਨੀਆਂ
ਪਰਸ਼ਨ 7. ਲਵਆਕਰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਕਉਂ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ?

4

ਜਾਂ
ਅਰਥਬੋਧ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?
ਪਰਸ਼ਨ 8. ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ ਕੀ ਹੰ ਦੀ ਹੈ?

4

ਜਾਂ
ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਲਕਸ ਤਰਹਾਂ ਬਣਦੇ ਹਨ?
ਪਰਸ਼ਨ 9.ਸ਼ਬਦ- ਜੋੜ੍ ਸ਼ੁੱ ਧ ਕਰਕੇ ਲਲਖੋ:-

2

1. ਅਸੀਂ ਿਲਿੰਦਰ ਸ਼ਮਹਰ ਮਿੁੱ ਚ ਰੈਹਦੇ ਹਾਂ
2. ਿੈਂ ਦਪੈਹਰੇ ਤਹਾਡੇ ਘਰ ਿਾਿਾਂਗਾ ।
ਪਰਸ਼ਨ 10. ਸ਼ੁੱ ਧ ਕਰਕੇ ਲਲਖੋ:-

2

ਿੇਹਨਤ, ਿੌਹਟੀ, ਿਚੈਹਰੀ, ਪੜਹਣਾ
ਪਰਸ਼ਨ 11. (1) 'ਗੈਰ 'ਅਗੇਤਰ ਲਾ ਕੇ ਲਤੰ ਨ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਓ।

2

ਪਰਸ਼ਨ 12. 'ਦਾਰ' ਲਪਛੇਤਰ ਲਾ ਕੇ ਲਤੰ ਨ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਓ।

2

ਲਤਆਰ ਕਰਤਾ: ਸਰੀਮਤੀ: ਪਸ਼ਪਾ ਰਾਣੀ (ਪੰ ਜਾਬੀ ਲਮਸਟਰੈਸ)

ਸਲਹਯੋਗ ਕਰਤਾ: ਵਤਨ ਲਸੰ ਘ ਸੰ ਧ (ਭਾਗਸਰ)

