No. of Questions – 12
No. of Printed Pages - 02

Roll No. (ukekad) -

v)Zokf’kZd ijh{kk 2017&18
d{kk & 8 ¼vkBoha½
fo’k; & iatkch

le; & 2-30 ?k.Vs

iw.kkZad & 50 vad

ijh{kkfFkZ;ksa ds fy, lkekU; funsZ”k %&
1- ijh{kkFkhZ loZizFke vius iz”u&i= ij ukekad vfuok;Zr% fy[ksAa
2- lHkh iz”u gy djus vfuok;Z gSaA
3- izR;sd iz”u dk mÙkj nh xbZ mÙkj iqfLrdk esa gh fy[ksAa
1. ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਲਿ ਟੋਲਟਆਂ ਲਿਚੋਂ ਲਕਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਸਰਿ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋ-

05

ਖੀਰਾਂ ਲਰਿੱ ਝੀਆਂ, ਪਲਿਆਂ ਡੂੰ ਝ ਿਾਹੇ,

ਂ ਂ ਨੇ ।
ਕੁਿੀਆਂ, ਿਹੁਟੀਆਂ ਨੇ ਪੀਂਘਾਂ ਪਾਈਆ
ਲ ਿੱ ਧੇ ਿਿੱ ਜਦੇ, ਲਕਿਲਕਿੀ ਮਿੱ ਚਦੀ ਏ,
ਘਟਾ ਕਾਿੀਆਂ ਿੇਖ ਕੇ ਛਾਈਆਂ ਨੇ ।
ਸੌਚੀਂ ਖੇਡਦੇ ਿੱ ਭਰ ਲਪਿਾਂ ਅੂੰ ਦਰ,
ਲਛੂੰ ਝਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਛਾਿਾਂ ਿਾਉਂਦੇ ਨੇ ।
ਿੋ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅੂੰ ਦਰ ਖੀਿੇ ਹੋਏ ਚਾਲਤਿਕ,
ਸਾਉਣ-ਮਾਹ ਦੇ ਸੋਹਿੇ

ਾਉਂਦੇ ਨੇ ।

ਜਾਂ
ਲਪੂੰ ਡ ਮੇਰੇ ਦੇ ਨਕਿੀਏ, ਬਹੁਤ ਰਹੇ ਮਸ਼ਹਰ ।
ਹਰ ਥਾਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸੁਣਦਾ ਿੱ ਿ ਜ਼ਰਰ ।
ਬਿੱ ਚੇ, ਲਬਰਧ, ਜਿਾਨ ਨੂੰ , ਦੇਿਣ ਉਹ ਮੁਸਕਾਣ ।
ਜੋ ਨਾ ਕਦੇ ਿੀ ਹਿੱ ਲਸਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹਿੱ ਸਾਣ ।
2. ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਿਸ਼ਨਾਂ ਲਿਚੋਂ ਲਕਸੇ ਿੀ ਪੂੰ ਜ ਪਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਉਤਿੱ ਰ ਲਿਖੋ-

2×5 = 10

ਓ) ਲ ਿੱ ਦਿ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦਹਾਿਨ ਿਈ ਲਕਿੇਂ ਉਕਸਾਇਆ ? (ਅਕਿ ਦੀ ਿੱ ਿ)
ਅ) ਅਖ਼ਬਾਰ ਿਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਕਿੇਂ ਇਕਠੀੀੱਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ? (ਅਿੱ ਜ ਦੀ ਤਾਜਾ ਖ਼ਬਰ)
ੲ) ਜੂੰ ਿਾਂ ਦੇ ਕਟਣ ਨਾਿ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ? (ਜੂੰ ਿਾਂ ਦੇ ਿਾਭ)
ਸ) ਭ ਿਤ

ੀਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਕਸ ਨੇ, ਲਕਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲਕਸ ਸਮੇਂ ਲਦਿੱ ਤਾ ? (ਮਹਾਂਭਾਰਤ)

ਹ) ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਲਸੂੰ ਘ ਨੇ ਲਕਸ ਤਰਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤੀ ? (ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਲਸੂੰ ਘ)
ਯ) ਹੇਮਕੁੂੰ ਟ ਸਾਲਹਬ ਸਰਲਦਆਂ ਲਿਿੱ ਚ ਲਕਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ? (ਯਾਤਰਾ – ਹੇਮਕੁੂੰ ਟ ਸਾਲਹਬ)
ਰ) ਆਦਮੀ ਦੀ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਸੁਣ ਕੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਕੀ ਲਕਹਾ ? (ਠਾਣੇਦਾਰੀ)
ਿ) ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਸੂੰ ਘਰਸ਼ ਲਿਿੱ ਚ ਲਕਸ-ਲਕਸ ਨੇ ਯੋ ਦਾਨ ਪਾਇਆ ? (ਸਾਂਝੀ ਧੁਨੀ)
3. ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਿਚੋਂ ਲਕਸੇ ਿੀ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਲਿੂੰ

ਬਦਿ ਕੇ ਲਿਖੋ-

1

×4 = 02

2

ਕੂੰ ਘਾ, ਜੇਠ, ਪੂੰ ਜਾਬੀ, ਲਪਉ, ਢੋਿ, ਸਿੱ ਸ ।
4. ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਿਚੋਂ ਲਕਸੇ ਿੀ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਿਚਨ ਬਦਿ ਕੇ ਲਿਖੋ-

1

×4 = 02

2

ਕਿੱ ਟਾ, ਝੂੰ ਡੀ, ਮੇਜ, ਛਾਂ, ਿੇਿ, ਥਾਪੀ ।
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5. ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਿਚੋਂ ਲਕਸੇ ਿੀ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਲਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੋ-

1

×4 = 02

2

ਿਾਭ, ਊਚ, ਨਰਮ, ਲਜਤ, ੂੰ ਦਾ, ਿੈ ਣਾ ।
6. ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਿਚੋਂ ਲਕਸੇ ਿੀ ਲਤੂੰ ਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਿਾਕ ਬਣਾਉ-

1×3 = 03

ਨੀਯਤ, ਮਲਹਕ, ਅਨਮੋਿ, ਧੁਿੱ ਪ, ਅਚਾਨਕ, ਸ਼ਲਹਦ ।
7. ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੋ-

1×3 = 03

ਓ) ਜੋ ਕਦੇ ਸੁਿੱ ਕੇ ਨਾ ।
ਅ) ਆਪਣੇ ਨਾਿ ਬੀਤੀ ।
ੲ) ਦਸਰੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ।
8. ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅ ੇਤਰ ਅਤੇ ਲਪਛੇਤਰ ਿਰਤ ਕੇ ਦੋ-ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਓ) ਅ ੇਤਰ

-

ਲਨਰ, ਬਦ ।

ਅ) ਲਪਛੇਤਰ

-

ਏਹਾ, ਖਾਨਾ ।

9. ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲਕਸੇ ਿੀ ਦੋ ਮੁਹਾਿਰੇਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਿਾਕਾਂ ਲਿਚ ਿਰਤੋ-

2×2 = 04

2×2 = 04

ਓ) ਲਸਰ ਦੇਣਾ ।
ਅ) ਇਿੱ ਟ-ਕੁਿੱ ਤੇ ਦਾ ਿੈਰ ।
ੲ) ਕੂੰ ਨ ਭਰਨੇ ।
10. ਨਾਂਿ ਕੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ? ਇਹ ਲਕੂੰ ਨੀ ਪਿਕਾਰ ਦੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ?

04

11. ਆਪਣੇ ਸਕਿ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਅਲਧਆਪਕ ਨੂੰ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਿਈ ਲਬਨੈ ਪਤਿੱ ਰ ਲਿਖੋ ।

05

ਜਾਂ
ਆਪਣੇ ਲਪਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਰੁਪਏ ਮੂੰ ਿਾਉਣ ਿਈ ਪਤਿੱ ਰ ਲਿਖੋ ।
12. "26 ਜਨਿਰੀ ( ਨਤੂੰ ਤਰ ਲਦਿਸ)" ਲਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਇਕ ਿੇ ਖ ਲਿਖੋ ।
ਜਾਂ
"ਇਮਾਨਦਾਰ ਿਿੱਕਿਹਾਰਾ" ਲਸਰਿੇ ਖ ਹੇਠ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੋ ।
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