
      

Question Correct Answer A B C D 

ਇਹਨ ਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਵਿਹੜ  ਆਪਣ ੇਰਪੂ 

ਵ ਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਵਨਮਰ ਜ ਾਂ ਰਸਮੀ ਹੈ? 

C ਿੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਇਹ 

ਅਸ ਈਨਮੈਂਟ 

ਿਰੋਗ?ੇ 

ਿੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਅਿੱਜ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਘਰ ਛਿੱਡ 

ਸਿਦੇ ਹੋ? 

ਿੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪੈਿੱਨ 

ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ 

ਸਿਦ  ਹ ਾਂ? 

ਿੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਚਰਚ  

ਿਰਨ  ਚ ਹੁੂੰਦੇ 

ਹੋ? 

ਹੇਠ ਾਂ ਵਦਿੱਤੇ ਪੈਰੇ ਨੂੂੰ  ਪੜਹੋ ਅਤ ੇਵਦਿੱਤ ੇਸ  ਲ 

ਦ  ਜ  ਬ ਵਦਓ: 

 

ਇਿੱਅਵਜਹੀ ਿੋਈ ਸਮਿੱਵਸਆ ਨਹੀ ਾਂ ਵਜਹੜੀ 

ਵ ਿੱਵਦਆ ਦਆੁਰ  ਸੁਲਝ ਈ ਨ  ਜ  ਸਿੇ । 

ਵ ਿੱਵਦਆ ਅਵਜਹੀ ਿੁੂੰਜੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਮੁਸ਼ਿਲ 

ਰਪੂੀ ਵਜੂੰਦਰੇ 

ਨੂੂੰ  ਖੋਲਹ  ਸਿਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤ ਾਂ ਹੀ ਸੂੰਭ  

ਹੈ ਜੇਿਰ ਅਸੀ ਾਂ ਠੀਿ ਢੂੰਗ ਦੀ 

ਵ ਿੱਵਦਆ ਪਰ ਪਤ ਿਰੀਏ । ਵਜਹੜੀ 

ਵਸਿੱਵਖਆ  ੇਲੇ ਦੇ ਸਮ ਜ ਨ ਲੋਂ  ਟੁਿੱਟੀ ਨ  

ਜ  ਸਿੇ । 

ਸਮਿੱਵਸਆ  ਾਂ ਇਹੋ-ਵਜਹੀਆਾਂ ਹਨ ਜੋ 

ਿੇ ਲ ਅਵਗਆਨਤ  ਅਤ ੇਅਨਪੜਹਤ  

ਿ ਰਨ ਹੀ ਹਨ, ਵਜ ੇਂ : ਛੂਤ-ਛ ਤ, 

ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਦਸ਼ , ਬ ਲ-ਵ ਆਹ, 

ਭਰਣੂ-ਹਿੱਵਤਆ ਅਤ ੇ ਧ ਰਹੀ ਅਬ ਦੀ 

ਦੀਆਾਂ ਸਮਿੱਵਸਆ  ਾਂ ਿੁਝ ਅਵਜਹੀਆਾਂ 

ਸਮਿੱਵਸਆ  ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅੂੰਧ-ਵ ਸ਼  ਸ 

ਿਰਿੇ ਹੀ ਚਿੱਲੀਆਾਂ ਆਉਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ । 

ਅਸੀ ਾਂ  ੇਖ ਰਹ ੇਹ ਾਂ ਵਿ ਵਜ ੇਂ-ਵਜ ੇਂ ਵ ਿੱਵਦਆ 

ਦ  ਚ ਨਣ  ਧ ਵਰਹ  ਹੈ, 

ਇਹ ਸਮਿੱਵਸਆ  ਾਂ ਵਤ ੇਂ-ਵਤ ੇਂ ਘਟਦੀਆਾਂ 

ਜ  ਰਹੀਆਾਂ, ਹਨ ਵਜਹੜੀਆਾਂ 

ਥ ਾਂ  ਾਂ ਤੇ ਵ ਿੱਵਦਆ ਸੂੰਿੀਰਨ ਅਤੇ ਗਲਤ 

ਢੂੰਗ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰਰੂੀ 

ਹੈ ਵਿ ਅਸੀ ਾਂ ਆਪਣੀ ਵਸਿੱਵਖਆ-ਪਰਨ ਲੀ ਨੂੂੰ  

ਸਮ ਵਜਿ, ਆਰਵਥਿ, 

ਸਿੱਵਭਆਚ ਵਰਿ ਅਤ ੇਸੂੰਬੂੰਵਧਤ   ਤ  ਰਨ 

ਨ ਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ 

ਹੋਈਏ ।  

 

 ਵ ਿੱਵਦਆ ਵਿਸ ਤਰਹ ਾਂ ਦੀ ਿੁੂੰਜੀ ਹੈ ? 

A ਜੋ ਹਰ ਮੁਸ਼ਿਲ 

ਰਪੂੀ ਵਜੂੰਦਰੇਨੂੂੰ  

ਖੋਲਹ  ਸਿਦੀ ਹੈ 

ਵਸਿੱਵਖਆ 

ਲ ਭਦ ਇਿ ਹੈ, 

ਸਮ ਵਜਿ 

ਮੁਿੱਵਦਆਾਂ ਨੂੂੰ  ਹਿੱਲ 

ਨਹੀ ਾਂ ਿੀਤ  ਜ  

ਸਿਦ  

ਅਨਪੜਹਤ  

ਸਮ ਜ ਲਈ 

ਚੂੰਗੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ 

ਸਮ ਵਜਿ 

ਸਮਿੱਵਸਆ  ਾਂ 

ਬਹਤੁ ਮੌਜੂਦ 

ਹਨ 

ਹੇਠ ਇਖੀ ਿ ਵ -ਟਿੁੜੀ ਨੂੂੰ  ਵਧਆਨ ਨ  

ਪੜਹੋ ਅਤੇ ਵਪਿੱਛੇ ਗਏ ਸ  ਲ ਾਂ ਦ  ਜ  ਬ 

C ਬਿੱਵਚਆ ਨੂੂੰ  ਰਿੱਬ ਨੂੂੰ  ਮ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਰੁਿੱਖ ਾਂ ਨੂੂੰ  



ਦੋ - 

ਮ ਾਂ  ਰਗ  ਘਣਛ   ਾਂ ਬੂਟ   

ਮੈਨੂੂੰ  ਵਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨ  ਆ ੇ 

ਲੇ ਿੇ ਵਜਸ ਤੋਂ ਛ ਾਂ ਉਧ ਰੀ 

ਰਿੱਬ ਨੇ ਸ ਰਗ ਬਣ ਏ। 

ਬ ਿੀ ਿੁਲ ਦਨੁੀਆ ਦੇ ਬੂਟੇ 

ਜੜਹ ਸੁਿੱਵਿਆਾਂ ਮੁਰਝ ਏ 

ਐਪਰ ਫੁਿੱਲ ਾਂ ਦੇ ਮੁਰਝ ਇਆ 

ਇਹ ਬੂਟ  ਮੁਰਝ ਏ। 

ਘਣੀ ਛ ਾਂ   ਲ  ਬੂਟ  ਵਿਸਨੂੂੰ  ਵਿਹ  

ਵਗਆ ਹੈ? 

"ਵਦਲ ਦ  ਦੌਰ  ਇਿੱਿ ਝਟਿ  ਸੀ। 

ਅੂੰਵਮਰਤ  ਨੂੂੰ  ਆਰ ਮ ਿਰਨ  ਵਪਆ ਅਤ ੇ

ਦ  ਈਆਾਂ ਲੈਣੀਆਾਂ ਪਈਆਾਂ। ਉਸਦੀ 

ਮ ਾਂ ਨੇ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਨ ਲ ਅਤ ੇਰ ਤ ਦੇ 

ਖ ਣੇ ਵ ਿੱਚ ਮਦਦ ਿੀਤੀ। ਬੇਿਰੀ ਵ ਿੱਚ 

ਉਸਦੇ ਘੂੰਟੇ ਘਿੱਟ ਗਏ ਸਨ।"   ਿ 

ਸਮੇਤ, "ਬੇਿਰੀ, ਸ਼ ਨਦ ਰ, ਸੁਆਦੀ 

ਪੇਸਟਰੀ  ੇਚੀ ਗਈ।" ਵਲਖਣ  ਿੀ 

ਿਰੇਗ : 

A ਵਧਆਨ 

ਭਟਿ ਓ 

ਵਿਉ ਾਂਵਿ ਬੇਿਰੀ 

ਦੇ  ੇਰ  ੇਇਿੱਥੇ 

ਬੇਲੋੜੇ ਹਨ 

ਸਪਸ਼ਟ 

ਿਰਗੂ  

ਵਿਉ ਾਂਵਿ 

ਅੂੰਵਮਿ੍ਰਤ  

ਬੇਿਰੀ 'ਤੇ ਿੂੰਮ 

ਿਰਦੀ ਹੈ 

ਨ  ਜੋੜੋ ਜ ਾਂ 

ਘਟ ਓ 

ਵਿਉ ਾਂਵਿ ਇਹ 

ਇਿੋ ਵਜਹ  ਹ ੈ

  ਿ ਨੂੂੰ  ਹੋਰ 

ਵਨਿੱ ਜੀ ਬਣ ਓ 



ਅਰਥ ਬਦਲੇ ਵਬਨ ਾਂ ਹੇਠ ਾਂ ਵਦਿੱਤੇ ਨੂੂੰ  ਵਸਿੱਧੇ 

ਤੋਂ ਇੂੰਦਰ ਜ਼ ਵ ਿੱਚ ਬਦਲੋ: ਉਸਨੇ 

ਵਿਹ , "ਮੈਂ ਅਿੱਜ ਇਿੱਿ ਵਫਲਮ ਦੇਖ ਰਹੀ 

ਹ ਾਂ।" 

C ਉਸਨੇ ਵਿਹ  

ਵਿ ਉਹ ਉਸ 

ਵਦਨ ਇਿੱਿ 

ਵਫਲਮ ਦੇਖ 

ਰਹੀ ਹੈ। 

ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  

ਦਿੱਵਸਆ ਵਿ 

ਉਹ ਅਿੱਜ ਇਿੱਿ 

ਵਫਲਮ ਦੇਖ 

ਰਹੀ ਹੈ। 

ਉਸਨੇ ਵਿਹ  

ਵਿ ਉਹ ਉਸ 

ਵਦਨ ਇਿੱਿ 

ਵਫਲਮ ਦੇਖ 

ਰਹੀ ਸੀ। 

ਉਸਨੇ ਵਿਹ  

ਵਿ ਉਹ ਉਸ 

ਵਦਨ ਇਿੱਿ 

ਵਫਲਮ ਦੇਖ 

ਰਹੀ ਹੋ ੇਗੀ। 

ਵਿਹੜੇ    ਿ ਦੇ ਅੂੰਤ ਤੇ ਪੂਰਨ ਵ ਸ਼ਰ ਮ 

( ਡੂੰਡੀ) ਦੀ  ਰਤੋਂ ਨਹੀ ਾਂ ਿੀਤੀ ਜ ਾਂਦੀ? 

D ਸੂੰਯੁਿਤ   ਿ ਸਧ ਰਨ   ਿ ਵਮਸ਼ਰਤ   ਿ ਪਰਸ਼ਨ -   ਚਿ 

  ਿ 

ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਮ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਸ ਸ਼ਬਦ 

ਸਮੂਹ ਲਈ  ਰਵਤਆ ਜ ਾਂਦ  ਹੈ? 

D ਰਿੱਬ ਦ  ਭਗਤ ਦੇਸ਼ ਦ  ਵਪਆਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇਸ਼ ਦ  ਭਗਤ 

"ਮੈਚ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਬ ਰੇ ਮੈਂ ਬੇਚੈਨ 

[/u]ਹ ਾਂ।" ਹੇਠ ਾਂ ਵਦਿੱਤ ੇਸ਼ਬਦ ਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਵਿਹੜ  

ਸ਼ਬਦ   ਿ ਵ ਿੱਚ ਰੇਖ ਾਂਵਿਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  

ਬਦਲ ਸਿਦ  ਹੈ? 

C ਨ ਰ ਜ਼ ਖੁਸ਼ ਪਰੇਸ਼ ਨ ਵਨਰ ਸ਼ 

ਹੇਠ ਵਲਵਖਆਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਵਿਹੜ  ਭਵ ਿੱਖ 

ਿ ਲ ਦੀ ਵਿਸਮ ਹੈ? 

D ਸਧ ਰਨ ਪੂਰਨ ਚ ਲੂ A, B, C 



ਇਿੱਿ ਵ ਵਦਆਰਥੀ ਨੇ ਵਲਵਖਆ: "ਤ ਜ 

ਮਵਹਲ ਨੂੂੰ  ਰ ਜ  ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ 

ਯ ਦ ਵ ਿੱਚ ਬਣ ਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ 

ਇਹ ਸਰਿ ਰ ਨੂੂੰ  ਬਹਤੁ ਸ ਰ ੇ

ਸੈਲ ਨੀਆਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਿਰਵਸ਼ਤ ਿਰਨ ਵ ਿੱਚ 

ਮਦਦ ਿਰਦ  ਹੈ।" 

ਅਵਧਆਪਿ ਨੇ ਉਸਨੂੂੰ  "ਇਸ ਲਈ" ਨੂੂੰ  

ਇਿੱਿ  ਿੱਖਰ ੇਪਵਰ ਰਤਨ ਸ਼ਬਦ ਨ ਲ 

ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਿਹ । 

ਤੁਹ ਨੂੂੰ  ਲਿੱਗਦ  ਹੈ ਵਿ ਅਵਧਆਪਿ ਨੇ 

ਅਵਜਹ  ਵਿਉ ਾਂ ਵਿਹ । 

A ਇਸ ਲਈ 

ਵਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ 

ਨਤੀਜੇ ਨੂੂੰ  

ਦਰਸ ਉਣ 

ਲਈ 

 ਰਵਤਆ 

ਜ ਾਂਦ  ਹੈ ਪਰ 

ਇਿੱਥੇ ਅਵਜਹ  

ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ 

ਇਸ ਲਈ' 

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 

 ਰਵਤਆ 

ਜ ਣ   ਲ  

ਤਬਦੀਲੀ  

ਸ਼ਬਦ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। 

ਇਹ ਇਿੱਿ ਜੋੜ 

ਹੈ। 

ਹ ਲ ਾਂਵਿ ਆਮ 

ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਅਵਭਆਸ ਿੀਤ  

ਜ ਾਂਦ  ਹੈ, 'ਇਸ 

ਲਈ' ਨ ਲ 

  ਿ ਸੁ਼ਰ ੂ

ਿਰਨ  

ਵ ਆਿਰਵਨਿ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ 

ਹੈ। 

ਇਸ ਲਈ' ਇਿੱਿ 

ਲੇਖ ਵ ਿੱਚ ਤ ਾਂ ਹੀ 

 ਰਵਤਆ ਜ  

ਸਿਦ  ਹੈ ਜੇਿਰ 

ਤੁਸੀ ਾਂ ਵਿਸੇ 

ਵ ਅਿਤੀਗਤ 

ਰ ਏ ਦੇ ਹਿੱਿ 

ਵ ਿੱਚ ਬਵਹਸ ਿਰ 

ਰਹੇ ਹੋ। 

ਝਿੱਗ   ਾਂਗ ਬੈਠ ਜ ਣ  - ਇਸ ਮੁਹ  ਰੇ ਦ  

ਅਰਥ ਦਿੱਸੋ। 

A ਹ ਰ ਿੇ ਬੈਠ 

ਜ ਣ  

ਿੂੰਮ ਖਰ ਬ 

ਿਰਨ  

ਵਬਨ ਾਂ ਸਮਝ ਿੇ 

ਨਿਲ ਿਰਨ  

ਉਜ ੜ ਪੈਣ  

ਹੇਠ ਵਲਵਖਆਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਵਿਹੜ  ਸਹੀ 

ਪੁਵਲੂੰਗ/ਇਸਤਰੀ ਵਲੂੰਗ ਸੁਮੇਲ ਨਹੀ ਾਂ 

ਹੈ? 

C ਸੂੰਢ /ਮਿੱਝ ਅਵਭਨੇਤ  / 

ਅਵਭਨੇਤਰੀ 

ਹ ਥੀ/ ਹਥ ਸੁਵਨਆਰ/ 

ਸੁਵਨਆਰੀ 



ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪਣੀ ਵਲਖਤ ਵ ਿੱਚ ਵਿਸੇ 

ਲੇਖਿ ਦੀ 'ਸੈ਼ਲੀ' ਨੂੂੰ  ਪਰਤੀਵਬੂੰਬਤ ਿਰਨ ਦੀ 

ਿੋਵਸ਼ਸ਼ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ ਾਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਹੇਠ ਾਂ ਵਦਿੱਤ ੇ

ਪਵਹਲੂਆਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਵਿਸ 'ਤੇ ਘਿੱਟ ਤੋਂ ਘਿੱਟ 

ਵਧਆਨ ਿੇਂਦਵਰਤ ਿਰੋਗੇ? 

D ਵਲਖਤ ਦੀ   ਿ 

ਬਣਤਰ 

 ਰਤ ੇਗਏ 

ਸ ਵਹਤਿ 

ਯੂੰਤਰ ਾਂ ਦੀ ਸੀਮ  

ਅਤ ੇਵਿਸਮ 

ਅਰਥ, 

ਭ  ਨ   ਾਂ ਅਤੇ 

ਵ ਚ ਰ ਾਂ ਨੂੂੰ  

ਦਰਸ ਉਣ ਲਈ 

ਚਣੇੁ ਗਏ ਸ਼ਬਦ 

ਪ ਤਰ ਦ  

ਵਦਰਸ਼ਟੀਿੋਣ ਅਤ ੇ

ਘਟਨ   ਾਂ ਦ  

ਉਸ ਦ   ਰਣਨ 

ਅਵਧਆਪਿ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੇਸ਼ ਿੀਤੀ ਗਈ 

ਅਦ ਇਗੀ ਪਰੀਵਖਆ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਾਂ 

ਦਆੁਰ  ਵਨਰਧ ਰਤ ਨਹੀ ਾਂ ਿੀਤੀ ਜ ਣੀ 

ਚ ਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨ ਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤ  ਦ  

ਵਨਰਣ  ਿਰਨ ਲਈ ਇਿੱਿ ਬਹਤੁ ਹੀ 

ਅਣਉਵਚਤ ਢੂੰਗ ਜ ਪਦ  ਹੈ। ਿੀ ਇਹ 

ਸਰ ਸਰ ਬੇਇਨਸ ਫੀ ਅਤ ੇਬੇਇਨਸ ਫੀ 

ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ? ਜੇਿਰ ਨਤੀਜੇ ਔਸਤ ਹਨ, ਤ ਾਂ 

ਇਹ ਵਨ ੇਸ਼ ਿੀਤ ੇਅਣਥਿੱਿ ਯਤਨ ਾਂ ਨੂੂੰ  

ਨਿ ਰਦ  ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਿਲ ਸ ਵ ਿੱਚ ਉਸ 

ਅਵਧਆਪਿ ਦਆੁਰ  ਅਤ ੇਉਸਦੇ 

ਵ ਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਲਈ। ਵਫਰ, ਇਹ ਇਿੱਿ 

ਅਵਧਆਪਿ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁਿੱਲ ਜ ਾਂ ਮੁਿੱਲ ਦ  

ਮੁਲ ਾਂਿਣ ਿਰਨ ਲਈ ਇਿੱਿ 

ਅਸ ੀਿ ਰਨਯੋਗ ਮ ਪਦੂੰਡ ਹੈ। 

 

ਇਸ ਨੂੂੰ  ਵਿਸ ਵਿਸਮ ਦੀ ਵਲਖਤ ਦੇ 

ਅਧੀਨ ਸ਼ਰੇਣੀਬਿੱਧ ਿੀਤ  ਜ  ੇਗ ?  

B ਵ ਆਵਖਆਿ 

ਰੀ 

ਿ ਇਲ ਦਲੀਲਪੂਰਨ ਚਰਚ  ਿਰਨ 

  ਲ  



ਇਹ ਇਿੱਿ  ਿੱਡੀ ਇਮ ਰਤ ਹੈ। ਇਸ 

  ਿ ਵ ਿੱਚ  ਰਤੇ ਗਏ ਵ ਸੇ਼ਸ਼ਣ ਦੀ 

ਵਿਸਮ ਿੀ ਹੈ? 

A ਗੁਣ   ਚਿ ਪਰੀਮ ਣ 

  ਚਿ 

ਵਨਸ਼ਚੇ   ਚਿ ਸੂੰਵਖਆ   ਚਿ 

ਸੁਧ ਿਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠ 

ਵਗਆ ਅਤ ੇਵਿਹ , "ਮੈਂ ਜ ਣਦ  ਹ ਾਂ ਵਿ 

ਤੁਸੀ ਾਂ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ 

ਉਸ ਤਰੀਿੇ ਦੀ ਸ਼ਲ ਘ  ਿਰਦ  ਹ ਾਂ ਵਜਸ 

ਤਰਹ ਾਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਉਮੀਦ ਦੀ ਵਿਰਨ ਨੂੂੰ   ੇਖਣ ਦੇ 

ਯੋਗ ਹੋ। ਤੁਸੀ ਾਂ ਹਣੁ ਸਭ ਿੁਝ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਛਿੱਡ 

ਸਿਦ ੇਹੋ ਅਤ ੇਮੈਂ ਿਰ ਾਂਗ । ਯਿੀਨਨ 

ਪਰੋਜੈਿਟ ਸੁ਼ਰ ੂਹੋ ਜ  ੇਗ ।" 

 

ਤੁਸੀ ਾਂ 'ਹਮਦਰਦੀ' ਦੀ ਬਜ ਏ 'ਵਖੜਵਚੜੇ' 

ਦੀ ਸੁਰ ਨੂੂੰ  ਦਰਸ ਉਣ ਲਈ ਇਸ ਹ  ਲੇ 

ਨੂੂੰ  ਸੂੰਪ ਵਦਤ ਿਰਨ  ਚ ਹੁੂੰਦੇ ਹੋ। ਹੇਠ 

ਵਲਖੀਆਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਵਿਹੜੀਆਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ 

ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਪਰਸੂੰਵਗਿ ਹੋਣਗੀਆਾਂ?" 

C ਦਜੇੂ   ਿ ਨੂੂੰ  "ਮੈਂ 

ਸ਼ਲ ਘ  

ਿਰ ਾਂਗ  ਜੇ ਤੁਸੀ 

ਉਮੀਦ ਦੀ 

ਵਿਰਨ ਨੂੂੰ   ੇਖ"ੋ 

ਨ ਲ ਬਦਲੋ। 

ਸੁਧ ਿਰ 

ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ 

ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠ ' ਦੀ 

ਥ ਾਂ 'ਸੁਧ ਿਰ 

ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ 

ਦੇ ਵਬਲਿੁਲ 

ਉਲਟ ਬ ਹ ਾਂ 

ਬੂੰਨਹ ਿੇ ਖੜਹ  

ਸੀ'। 

ਗੁਲ ਬ ਵ ਿੱਚ 

ਿੂੰਵਡਆਾਂ ਦ  

ਸ ਮਹਣ  ਿਰ'ੋ ਦੇ 

ਰਪੂਿ 'ਉਮੀਦ 

ਦੀ ਵਿਰਨ  ਿੱਲ 

ਦੇਖ'ੋ  ਬਦਲੋ। 

ਿਵਹਣ ਤੋਂ 

ਬ ਅਦ ਅਤ ੇ

ਸੁਧ ਿਰ ਦੇ 

ਬੋਲਣ ਤੋਂ 

ਪਵਹਲ ਾਂ, 

'ਮਜ਼ਬੂਤੀ' ਸ਼ਬਦ 

ਜੋੜੋ। 

ਇਿੱਿ ਸ਼ ਨਦ ਰ ਪਹ ੜੀ ਲੜੀ ਦ  ਵਦਰਸ਼, 

ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਨੂੂੰ  ਰੋਿ ਨਹੀ ਾਂ ਸਵਿਆ।' 

 

ਿੀ ਇਹ   ਿ ਸਧ ਰਨ ਜ ਾਂ ਗੁੂੰਝਲਦ ਰ 

ਹੈ? ਵਿਉਾਂ? 

D ਗੁੂੰਝਲਦ ਰ - 

ਵਿਉਾਂਵਿ   ਿ ਦੇ 

ਮਿੱਧ ਵ ਿੱਚ ਿ ਮੇ 

ਨ ਲ ਇਿੱਿ 

ਧ ਰ  ਹੈ। 

ਸਧ ਰਨ - 

ਵਿਉਾਂਵਿ   ਿ 

ਲਈ 'ਇਿੱਿ 

ਸ਼ ਨਦ ਰ 

ਪਹ ੜੀ ਸ਼ਰੇਣੀ' 

ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰਰੂੀ 

ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। 

ਗੁੂੰਝਲਦ ਰ - 

ਵਿਉ ਾਂਵਿ ਇਿੱਥੇ 

ਦੋ ਵਿਵਰਆ  ਾਂ 

ਹਨ, ਅਰਥ ਤ 

'ਰੋਿਣ ' ਅਤੇ 

'ਰੋਣ '। 

ਸਰਲ - ਵਿਉਾਂਵਿ 

ਇਿੱਿ ਵਿਵਰਆ ਹੈ 

ਅਤ ੇਵ ਸੇ਼ਸ਼ਣ 

  ਿੂੰਸ਼ ਿੇ ਲ 

ਵਦਰਸ਼ਟੀਿੋਣ ਦ  

 ਰਣਨ ਿਰ 

ਵਰਹ  ਹੈ। 



ਜਵਤੂੰਦਰ ਨੇ ਿੂੰਮ ਪੂਰ  ਿਰ ਵਲਆ - 

ਇਹ ਵਿਸ ਪਰਿ ਰ ਦ    ਿ ਹੈ? 

A ਸ ਧ ਰਨ ਵਮਸ਼ਰਤ ਸੂੰਯੁਿਤ ਗੁੂੰਝਲਦ ਰ 

ਜਸਮੀਤ ਖ ਣ  ਬਣ  ਰਹੀ ਹੈ - ਇਸ 

  ਿ ਦ  ਿ ਲ ਦਿੱਸੋ। 

B ਪੂਰਨ 

 ਰਤਮ ਨ 

ਿ ਲ 

ਅਪੂਰਨ ਚ ਲੂ 

 ਰਤਮ ਨ 

ਿ ਲ 

 ਰਤਮ ਨ 

ਿ ਲ  

ਭਵ ਿੱਖ  ਿ ਲ  

ਹੇਠ ਵਲਵਖਆ ਵ ਿੱਚੋ ਵਿਹੜ  ਗੁਣ   ਚਿ 

ਵ ਸੇ਼ਸ਼ਣ ਹੈ? 

C ਦਿੱਸ ਨੌ  ਾਂ ਸੁੂੰਦਰ ਇਹ 

ਖੂੰਡ ਖੀਰ ਹੋਣ  - ਇਸ ਮੁਹ  ਰ ੇਦ  

ਮਤਲਬ ਦਿੱਸੋ। 

A ਇਿੱਿ ਹਣੋ  ਖੁਸ਼ੀਆਾਂ 

ਮਨ ਉਣੀਆਾਂ 

ਬਹਤੁ ਆਦਰ 

ਿਰਨ  

ਸਹ ਰ  ਲੈਣ  

ਹੇਠ ਵਲਵਖਆ ਵ ਿੱਚੋ ਵਿਹੜ  ਵ ਸੇ਼ਸ਼ਣ 

ਹੈ? 

B ਹਿੀਿਤ ਸਮਝਦ ਰ ਪੜਹ ਈ ਪਤਰਿ ਰ 

ਅਿੱਖ ਾਂ ਫੇਰ ਲੈਣ  - ਇਸ ਮੁਹ  ਰੇ ਦ  

ਮਤਲਬ ਦਿੱਸੋ। 

C ਝਿੱਗੜ  ਿਰਨ  ਇਲਜ਼ ਮ 

ਲਗ ਉਣ  

ਸ ਥ ਛਿੱਡ ਦੇਣ  ਬੁਰ  ਲਿੱਗਣ  



"ਵ ਸ਼  ਫਸਲ ਾਂ ਦ  30% ਮਧੂਮਿੱਖੀਆਾਂ 

ਦੇ ਪਰ ਵਗਤਣ 'ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਿਰਦ  ਹੈ, 

ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬੇਰਵਹਮ ਖ ਤਮੇ ਨ ਲ 

ਵ ਸ਼ ਵ ਆਪੀ ਭੁਿੱਖਮਰੀ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ। 

ਇਹਨ ਾਂ ਿੁਦਰਤੀ ਪਰ ਵਗਤਿ ਾਂ ਦੇ 

ਵ ਿਲਪ ਬਹਤੁ ਵਜ਼ਆਦ  ਅਤ ੇਿ ਫੀ 

ਅਿੁਸ਼ਲ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ 

  ਤ  ਰਣ ਦੀ ਵਸਹਤ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਦ  

ਪਰਤੀਵਬੂੰਬ ਰਿੱਖਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ   , 

ਸ਼ਵਹਰੀ ਮਧੂ ਮਿੱਖੀ ਪ ਲਣ ਨੇ ਸੁਆਰਥੀ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੂੰਵਮਰਤ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤ  ਨੂੂੰ  

ਘਟ  ਵਦਿੱਤ , ਜੂੰਗਲੀ ਮਧੂ ਦੀ ਆਬ ਦੀ 

ਲਈ ਸਵਥਤੀਆਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਭ ਵ ਤ ਿੀਤ । 
 

ਉਸ ਵ ਿਲਪ ਦੀ ਪਛ ਣ ਿਰੋ ਵਜਸ 

ਵ ਿੱਚ ਵਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੂੰਸ਼ ਤੋਂ ਵਲਆ ਵਗਆ 

ਸਹੀ ਅਨੁਮ ਨ ਹੈ।" 

B ਸ਼ਵਹਰੀ ਮਧੂ 

ਮਿੱਖੀ ਪ ਲਿ 

ਵ ਚ ਰਹੀਣ 

ਅਤ ੇਸੁਆਰਥੀ 

ਵਿਰ ਏਦ ਰ 

ਹਨ। 

ਮਧੂ-ਮਿੱਖੀਆਾਂ 

ਦੀ ਵਸਹਤ 

  ਤ  ਰਣ ਦੀ 

ਵਸਹਤ 'ਤੇ 

ਵਸਿੱਧ  ਪਰਭ   

ਪ ਉ ਾਂਦੀ ਹ।ੈ 

ਵ ਿਲਪਿ 

ਪਰ ਵਗਤ 

ਿਰਨ ਦੇ 

ਤਰੀਿ ੇ

ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ 

ਅਤ ੇਬੇਅਸਰ 

ਹਨ। 

ਵ ਸ਼  ਫਸਲ ਾਂ 

ਦੇ ਖ ਤਮੇ ਨੇ 

ਮਧੂਮਿੱਖੀਆਾਂ ਦੀ 

ਵ ਸ਼ ਵ ਆਪੀ 

ਭੁਿੱਖਮਰੀ ਦ  

ਿ ਰਨ 

ਬਣ ਇਆ ਹ।ੈ 

ਹੇਠ ਵਲਵਖਆ ਵ ਿੱਚੋ ਪੁਰਖ  ਚਿ 

ਪੜਨ ਾਂ  ਿਹੇੜ  ਹ?ੈ  

D ਮੈਂ ਤੁਸੀ ਉਹ A, B, C 

  ਿ ਵ ਚ  ਰਵਤਆ ਮੁਹ  ਰ  ਪਰੂ  

ਿਰੋ: ਅਵਧਆਪਿ ਦੀ ਗੈਰ ਹ ਜ਼ਰੀ 

ਵ ਚ ਿਲ ਸ ਨੇ _________ ਸਰ ਤੇ 

ਚੁਿੱਿ ਵਲਆ। 

A ਅਸਮ ਨ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੂਲ ਚੂੰਦ 



ਹੇਠ ਵਲਖੀਆਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਵਿਹੜੀਆਾਂ 

ਸਵਥਤੀਆਾਂ ਵ ਿੱਚ ਅਰਥ ਨੂੂੰ  ਸਮਝਣ 

ਲਈ 'ਬ ਟਮ-ਅਿੱਪ ਪਰੋਸੈਵਸੂੰਗ 

ਰਣਨੀਤੀ'  ਰਤੀ ਜ  ਰਹੀ ਹ?ੈ 

A ਜਦੋਂ ਿੋਈ 

ਤੁਹ ਨੂੂੰ  

ਵਹਦ ਇਤ 

ਵਦੂੰਦ  ਹੈ ਤ ਾਂ 

ਵਿਸੇ ਸਥ ਨ 

ਲਈ ਵਦਸ਼ -

ਵਨਰਦੇਸ਼ ਨੋਟ 

ਿਰਨ । 

ਢਿੁ ੇਂ ਸਥ ਨ ਾਂ 

'ਤੇ ਦਖਲ 

ਦੇਣ  ਅਤ ੇ

ਹਮਦਰਦੀ 

ਿਰਨ , ਵਜ ੇਂ 

ਵਿ ਤੁਹ ਡ  

ਦੋਸਤ ਆਪਣੀ 

ਵ ਨ ਸ਼ਿ ਰੀ 

ਛੁਿੱਟੀ ਦ  

 ਰਣਨ 

ਿਰਦ  ਹੈ। 

ਵਿਸੇ ਟੈਿਸਟ 

ਨੂੂੰ  ਪੜਹਨ ਤੋਂ 

ਪਵਹਲ ਾਂ 

ਵਪਛੋਿੜ ਦੇ 

ਵਗਆਨ ਨੂੂੰ  

ਸਰਗਰਮ 

ਿਰਨ ਲਈ 

ਅਰਥ  ਦੀ 

ਨਿਵਸ਼ਆਾਂ ਦੀ 

 ਰਤੋਂ ਿਰਨ । 

ਇਸਦੇ 

ਵਸਰਲੇਖ ਤੋਂ 

ਇਿੱਿ ਵਿਤ ਬ ਦੇ 

ਪਲ ਟ ਦੀ 

ਭਵ ਿੱਖਬ ਣੀ 

ਿਰਨ । 

ਇਿੱਿ ਿਲੋਜ਼ (Cloze) ਪੈਸਜ ਉਹ 

ਪੇਸੇਜ ਹੈ ਵਜਥੇ ਿੁਝ ਸ਼ਬਦ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਖ ਲੀ 

ਵਦਿੱਤ  ਜ ਾਂਦ  ਹੈ । ਵਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 

ਇਹ ਸਰ ੋਤਮ ਵਸਿੱਵਖਆ ਸ਼ ਸਤਰੀ 

ਸਰੋਤ  ਜੋਂ ਿੂੰਮ ਿਰ ਸਿਦ  ਹ?ੈ 

B ਸਮ ਨ ਰਥੀ 

ਸ਼ਬਦ ਾਂ ਦੇ 

ਨ ਲ ਆਉਣ 

ਦੀ ਸਮਰਿੱਥ  

ਸਮਝ ਦੇ ਹਨੁਰ   ਿ ਵਨਰਮ ਣ 

ਦੇ ਹਨੁਰ 

ਹ  ਲੇ ਵ ਿੱਚ 

ਵਦਿੱਤੇ  ੇਰਵ ਆਾਂ 

ਦੀ ਯ ਦ 



"ਇਿੱਿ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਵਧਆਪਿ ਵਲਖਣ ਦੇ 

ਆਪਣੇ ਪ ਠ ਲਈ ਇਿੱਿ ਆਮ  ਰਡ 

ਪਰੋਸੈਵਸੂੰਗ ਸੌਫਟ ੇਅਰ (ਵਜ ੇਂ ਵਿ ਐਮਐਸ 

 ਰਡ) ਦੀ  ਰਤੋਂ ਿਰਨ  ਚ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ। 

 

ਵਲਖਤੀ ਰਪੂ ਵ ਿੱਚ 'ਵ ਚ ਰ' ਪੜ ਅ ਲਈ 

ਹੇਠ ਵਲਖੀਆਾਂ ਵ ਸੇ਼ਸ਼ਤ   ਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ 

ਵਿਹੜੀਆਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਢਿੁ ੀ ਾਂਆਾਂ 

ਹੋਣਗੀਆਾਂ? " 

B ਪ ਓ - ਟੇਬਲ ਹ  ਲੇ - 

ਹ  ਲ  

ਹ  ਲੇ - ਖੋਜ ਪ ਓ- ਵਚਿੱਤਰ 



"ਇਿੱਿ ਵ ਵਦਆਰਥੀ ਇਿੱਿ ਮੁਲ ਾਂਿਣ ਵ ਿੱਚ 

ਵਲਖਦ  ਹੈ: "ਮੈਂ ਇਿੱਿ ਬੈਂਿਰ ਬਣਨ  

ਚ ਹ ਾਂਗ  ਵਿਉਾਂਵਿ ਬੈਂਿਰ ਵਜ਼ਆਦ  ਪੈਸ  

ਿਮ ਉਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੁਸ਼ਵਿਸਮਤੀ ਨ ਲ, ਮੇਰੇ 

ਵਪਤ  ਇਸ ਨ ਲ ਪੂਰੀ ਤਰਹ ਾਂ ਸਵਹਮਤ 

ਹਨ"। 

 

ਅਵਧਆਪਿ ਲਈ ਹੇਠ ਵਲਵਖਆਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ 

ਵਿਹੜ  ਸਭ ਤੋਂ  ਧੀਆ ਸੁਧ ਰ ਹੋ ੇਗ ? 

" 

A ਮੈਂ ਇਿੱਿ ਬੈਂਿਰ 

ਬਣਨ  ਚ ਹ ਾਂਗ  

ਵਿਉਾਂਵਿ ਬੈਂਿਰ 

ਬਹਤੁ ਸ ਰ  

ਪੈਸ  ਿਮ ਉਾਂਦੇ 

ਹਨ। 

ਖੁਸ਼ਵਿਸਮਤੀ 

ਨ ਲ, ਮੇਰੇ 

ਵਪਤ  ਜੀ ਬੈਂਿਰ 

ਬਣਨ ਦੇ ਮੇਰੇ 

ਵ ਚ ਰ ਨ ਲ 

ਪੂਰੀ ਤਰਹ ਾਂ 

ਸਵਹਮਤ ਹਨ। 

ਮੈਂ ਇਿੱਿ ਬੈਂਿਰ 

ਬਣਨ  ਚ ਹ ਾਂਗ  

ਵਿਉਾਂਵਿ ਬੈਂਿਰ 

ਬਹਤੁ ਸ ਰ  

ਪੈਸ  ਿਮ ਉਾਂਦੇ 

ਹਨ। 

ਖੁਸ਼ਵਿਸਮਤੀ 

ਨ ਲ, ਮੇਰੇ 

ਵਪਤ  ਪੂਰੀ ਤਰਹ ਾਂ 

ਸਵਹਮਤ ਹਨ 

ਵਿ ਉਹ ਬਹਤੁ 

ਸ ਰ  ਪੈਸ  

ਿਮ ਉਾਂਦੇ ਹਨ. 

ਮੈਂ ਇਿੱਿ ਬੈਂਿਰ 

ਬਣਨ  ਚ ਹ ਾਂਗ  

ਵਿਉਾਂਵਿ ਬੈਂਿਰ ਾਂ 

ਿੋਲ ਇਿੱਿ 

ਚਣੌੁਤੀਪੂਰਨ 

ਅਤ ੇ

ਲ ਭਦ ਇਿ 

ਿੂੰਮ ਹੁੂੰਦ  ਹੈ। 

ਖੁਸ਼ਵਿਸਮਤੀ 

ਨ ਲ, ਮੇਰੇ 

ਵਪਤ  ਜੀ ਬੈਂਿਰ 

ਬਣਨ ਦੇ ਮੇਰੇ 

ਵ ਚ ਰ ਨ ਲ 

ਪੂਰੀ ਤਰਹ ਾਂ 

ਸਵਹਮਤ ਹਨ। 

ਮੈਂ ਬੈਂਿਰ ਬਣਨ  

ਚ ਹ ਾਂਗ  

ਵਿਉਾਂਵਿ ਬੈਂਿਰ 

ਵਜ਼ਆਦ  ਪੈਸ  

ਿਮ ਉਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਖੁਸ਼ਵਿਸਮਤੀ 

ਨ ਲ, ਮੇਰੇ 

ਵਪਤ  ਜੀ ਮੇਰੇ 

ਵ ਚ ਰ ਨ ਲ 

ਸਵਹਮਤ ਹਨ। 



jykr qusIN ie~k Coty ivSy 'qy 
ie~k bhu-cox pRIiKAw dw 
AwXojn krdy hoey ividAwrQI 
duAwrw pRwpq AMkW dI swrxI 
bxwauNdy ho Aqy hryk ividAwrQI 
dy AMkW ƒ ausdI notbu~k iv~c 
ilKdy ho qW kI ieh ਰਚਨ ਤਮਿ 
mulWkx dw audyS pUrw krygw, jW 
nhIN? 

B hW: Coty 
iviSAW 'qy 
ividAwrQI 
dI 
kwrguzwrI 
dw mulWkx 
krn leI 
rcnwqmk 
mulWkx kIqy 
jWdy hn[ 

nhIN: 
ividAwrQI
AW ƒ spSt 
PIfbYk dyx 
leI 
rcnwqmk 
mulWkx ley 
jWdy hn jo 
ie~Qy nhIN 
id~qy gey 
hn[ 

hW: 
AiDAwpk ƒ 
qulnwqmk 
ividAwrQI 
pRdrSn dw 
idRStIkox 
pRdwn krn 
leI 
rcnwqmk 
mulWkx kIqy 
jWdy hn[ 

nhIN: 
rcnwqmk 
mulWkx 
gqIivDIAW 
dy rUp iv~c 
ley jWdy hn 
nw ik ilKqI 
tYst ਨ ਲ[ 



qusIN Awpxy ividAwrQIAW ƒ dw 
ibhqr 'svY-mulWkx' krn dI 
koiSS kr rhy ho[ 
   
  hyT iliKAW iv~coN ikhVw ਸਬ 
ਤੋਂ ਘਿੱਟ mh~qvpUrn hovygw? 

C rubirks 
duAwrw 
pRdrSn dy 
mwpdMf pyS 
krnw[ 

ividAwrQI
AW ƒ ieh 
socx leI 
mwrgdrSn 
krnw ik 
auhnW ny koeI 
Kws glqI 
ikauN kIqI[ 

fUMGI smJ 
leI ਔਸਤ 
Aqy m~Dmwn 
vrgy SbdW 
ƒ isKwauxw[ 

ividAwrQIA
W ƒ Kws, 
mwpxXog 
Aqy smWb~D 
tIcy bxwaux 
leI 
mwrgdrSn 
krnw[ 



jykr qusIN ie~k ividAwrQI dI 
mYtwkognIitv hunrW ƒ bxwaux 
iv~c mdd kr rhy ho, qW hyT 
id~qy svwlW iv~coN ikhVw svwl 
ਿੁਜ is~Kx qoN pihlW pu~Cxw sB 
qoN auicq hovygw? 

C quhwƒ ies 
kMm ƒ pUrw 
krn leI 
ikMnw smW 
l~gygw? 

ies kMm ƒ 
pUrw krn 
leI quhwƒ 
ikhVy swDnW 
(sroqW) dI 
loV hY? 

qusIN ies 
kMm q~k 
phuMcx leI 
Awpxw 
pihlw kdm 
ikvyN qYA 
krogy? 

quhwƒ ieh 
kMm iks kRm 
iv~c krnw 
cwhIdw hY? 



ividAwrQIAW ƒ ie~k ivSyS 
sMklp dIAW keI audwhrxW 
id~qIAW jWdIAW hn Aqy auhnW 
ƒ audwhrxW qoN auhnW dI smJ dy 
ADwr qy sMklp ƒ pirBwiSq 
krn leI ikhw jWdw hY[ 
  
 ieh isKlweI ______ hY … 

A pRyrk 
isKlweI 

hweIibRf 
isKlweI 

sihXogI 
isKlweI 

Pil~peIf 
klwsrUm 



iBMnqw' auhnW qknIkW ƒ 
drswauNdI hY jo AiDAwpk klws 
iv~c ivAkqIgq ividAwrQIAW 
dIAW loVW ƒ pUrw krn leI 
vrqdy hn[ 
  
 hyT ਵਦਿੱਤੀ ikhVI iBMnqw dI sB 
qoN vDIAw audwhrx hY? 

B kmzor smJ 
vwly 
ividAwrQI
AW leI 
hryk 
AiDAwie dy 
AMq iv~c 
pu~Cy gey 
svwlW dy 
jvwb pRdwn 
krnw[ 

swry 
ividAwrQI
AW ƒ kMm 
sONpxw pr 
ip~Cy rih 
rhy 
ividAwrQI
AW leI vwDU 
hdwieqW jW 
sm~grI 
pRdwn 
krnw[ 

kmzor 
ividAwrQIA
W leI 
pRIiKAw dI 
SurUAwq iv~c 
v~K-v~K 
siQrWkW Aqy 
PwrmUly dy 
mu~l pRdwn 
krnw[ 

v~K-v~K 
ividAwrQIA
W leI auhnW 
dy is~Kx dy 
p~DrW dy 
AwDwr 'qy 
ie~ko ivSy 'qy 
v~K-v~K 
AiDAwey 
hox[ 



ie~k ilKqI klws iv~c, 
ividAwrQI dUjy ividAwrQIAW dy 
ilKx dy nmUny pVHdy Aqy mulWkx 
krdy hn[ 
  
 klws iv~c sB qoN pRis~D 
ilKqI nmUny dI cox krn leI 
hyT id~qy mulWkx swDnW iv~coN 
ikhVw sB qoN vDIAw hovygw? 

D jWc sUcI - 
ividAwrQI 
ƒ cYkilst 
iv~c id~qy 
pYrwmItrW dy 
AwDwr 'qy 
nmUny dy 
v~K-v~K 
pihlUAW 'qy 
hW/nWh 'qy 
inSwn 
lgwaux dI 
loV huMdI hY[ 

guxwqmk 
suJwA - 
ividAwrQI 
ƒ hryk nmUny 
'qy ie~k CotI 
it~pxI 
ilKx dI 
loV huMdI hY[ 

rubirk 
(pRIiKAw 
kIqy gey hr 
hunr dy cwr 
p~DrW dy 
nwl) - 
ividAwrQI 
ƒ hryk 
pVwA iv~c 
id~qy gey 
vrxn dy 
AwDwr 'qy 
nmUny ƒ gRyf 
krn dI loV 
huMdI hY[ 

ryitMg pYmwnw 
- 
ividAwrQI 
ƒ 1 qoN 10 dy 
pYmwny 'qy 
ryitMg dyx 
Aqy ies ƒ 
jmHw krn dI 
loV huMdI hY[ 



imstr joSI dI klws ny "rwj-
ivAwpI rIifMg mulWkx" dorwn 
(ijvyN hyT d~isAw igAw hY) skor 
pRwpq kIqw hYN : 
  
 AOsq skor: 45% 
 pRqISq: 73vW pRqISq 
 m~Dmwn skor: 80% 
  
 hyT id~qy iv~coN ikhVw sB qoN 
shI Anumwn hY jo SRI joSI ies 
jwxkwrI qoN k~F skdy hn? 

D ਉਹਨ ਾਂ ਦੇ 
bhuqy 
ividAwrQI 
rwj dy 
bhuigxqI 
ividAwrQI
AW nwloN 
vDIAw pVH 
skdy hn 
Aqyy ਉਹਨ ਾਂ 
ਦੇ swry 
ividAwrQI 
pVHn dy 
qulnwqmk 
p~Dr 'qy 
hn[ 

ਉਹਨ ਾਂ ਦੇ  
73% 
ividAwrQI
AW dw ku~l 
skor 45% 
jW ies qoN 
v~D hY, jdoN 
ik  ਉਹਨ ਾਂ 
ਦੇ bwkI 
ividAwrQI
AW ny 45% 
qoN G~t AMk 
pRwpq kIqy 
hn[ 

AOsqn, 
ਉਹਨ ਾਂ ਦੀ 
jmwq smu~cy 
qOr 'qy rwj 
nwloN bhuq 
mwVI hY Aqy 
ਉਹਨ ਾਂ ਦੀ 
jmwq dy sB 
qoN cMgy Aqy 
sB qoN G~t 
ਪੜਹਨ   ਲੇ 
pwTkW iv~c 
bhuq v~fw 
AMqr hY[ 

ਉਹਨ ਾਂ ਦy 
bhuq swry 
ividAwrQI 
rwj dy 
bhuigxqI 
ividAwrQIA
W nwloN 
vDIAw pVH 
skdy hn pr 
ਉਹਨ ਾਂ ਦੀ 
jmwq iv~c 
sB qoN 
vDIAw Aqy 
sB qoN G~t 
ਪੜਹਨ   ਲੇ 
pwTkW iv~c 
bhuq AMqr 
hY[ 



ie~k is~iKAw borf ie~k 
ividAwrQI Avwrf leI ie~k 
p~qr jwrI krdw hY[ ies iv~c 
sUcIb~D mwpdMfW iv~coN ie~k hyT 
ilKy Anuswr hY: 
  
 "borf ny hryk ivSy iv~c ਟ ਪ ਦੇ 
0.1% AMk pRwpq krn vwly 
aumIdvwrW ƒ mYirt srtIiPkyt 
pRdwn kr ku~l AMkW dy ADwr 'qy 
twpr GoiSq krn dI pRQw ƒU ਬੂੰਦ 
krdy hoey ie~k nvIN skIm pyS 
kIqI ਹੈ[ 
  
 nmUnw pwT dw sroq: 
http://cbseacademic.nic.
in 
  
 auprokq kQn dy ArQW iv~c 
hyT iliKAW iv~coN ikhVw sB qoN 
nyVy hY? 

D hryk ivSy 
iv~c ku~l 
AMkW dw 
G~to-G~t 
0.1% AMk 
hwsl krn 
vwly 
ividAwrQI
AW ƒ ivSy 
Anuswr 
twprW dy 
nwl mYirt 
srtIiPkyt 
id~qy jwxgy[ 

swry 
ividAwrQI 
jo skor dy 
0.1% dw 
ih~sw hn, ƒ 
isr& ivSy 
p~Dr dy 
twprW ƒ 
snmwinq 
krn dI 
bjwey mYirt 
srtIiPkyt 
nwl 
snmwinq 
kIqw 
jwvygw[ 

ijhVy 
ividAwrQI 
Awpo-Awpxy 
iviSAW iv~c 
0.1% skor 
brYkt iv~c 
Awauxgy, 
aunHW ƒ smu~cy 
qOr 'qy twpr 
GoiSq krn 
dI bjwey 
mYirt 
srtIiPkyt 
nwl 
snmwinq 
kIqw 
jwvygw[ 

v~K-v~K 
iviSAW dy 
swry 
ividAwrQIA
W ƒ mYirt 
srtIiPkyt 
nwl 
snmwinq 
kIqw jwvygw 
Aqy hryk 
ivSy iv~c 
cotI dy 0.1% 
ƒ vwDU 
ienwm id~qy 
jwxgy[ 



ividAwrQI dI is~iKAw ƒ 
vDwaux leI mOiKk sMcwr iv~c 
Dun dI vrqoN krn vwly 
AiDAwpk dI hyT ilKIAW iv~coN 
ikhVI sB qoN vDIAw audwhrx 
hY? 

C SRImqI 
AkIPw smUh 
gqIivDI 
leI inrdyS 
idMdy hoey 
pihlW 
sQwnk BwSw 
Aqy iPr 
AMgryzI iv~c 
g~l krdI 
ਹਨ[ 

SRImqI hInw 
jldI 
inrdyS idMdI 
hY qW jo 
ividAwrQI 
Asl pRXog 
'qy izAwdw 
smW ibqw 
skx[ 

SRImqI nIqU 
au~cI Awvwz 
iv~c pVHn 
iv~c ivrwm 
icMnH dyy 
Awaux 'qy 
ivrwm Aqy 
smIkrnW dI 
vrqoN krdI 
ਹਨ [ 

imstr isMG 
ie~k pRmyey 
dw sbUq 
isKwauNdy hoey 
hOlI hOlI 
ਬੋਲਦੇ ਹਨ 
Aqy auswrI 
dIAW pOVIAW 
idKwauNdy hoey 
qyzI nwl 
ਬੋਲਦੇ ਹਨ[ 



quhwfy skUl ny ie~k ivigAwn 
mylw krvwaux dw PYslw kIqw hY 
ਵਜਸ ਵ ਚ ividAwrQIAW leI 
hwzr hoxw ivklipk hY[ 
  
ਮੇਲੇ dy sbMD iv~c mwipAW ƒ 
eImyl krn leI hyTW id~qy iv~coN 
ikhVw 'ivSw' sB qoN ਉਵਚਤ hY? 

A ieCu~k 
ividAwrQI
AW leI 
ivklipk 
ivigAwn 
mylw 5 
jnvrI ƒ 

5 jnvrI, 
2021 ƒ 
ਹੋਣਹ ਰ 
ividAwrQI
AW leI 
ivigAwn 
mylw 

ieh 
idlcsp 
mOkw hY ijs 
ƒ 
ividAwrQIA
W ƒ guAwauxw 
nhIN cwhIdw 

kI quhwfw 
b~cw Aglw 
nvInqwkwrI 
ivigAwnI 
hY? eImyl 
iv~c hor 
jwxo[ 



quhwfI jmwq dy ie~k ividAwrQI 
ƒ ipCly keI idnW qoN skUl dI 
gMdI vrdI iv~c skUl ByijAw 
igAw hY[ quhwƒ klws tIcr dy 
qOr 'qy ਇਸ ਨ ਤੇ  ausdy mwqw-
ipqw ƒ ie~k not ilKxw pvygw[ 
not sp~St hoxw cwhIdw hY Aqy 
ies dy nwl hI ieh not mwipAW 
ƒ nwrwz jW SrimMdw krn vwlw 
nhIN hoxw cwhIdw hY[  
   
 qusIN hyT id~qy notW iv~coN iks 
dI cox krogy? 

B ishq Aqy 
sPweI bwry 
skUl dy 
idSw-
inrdySW dy 
Anuswr, ho 
skdw hY ik 
quhwfw b~cw 
aumId kIqy 
mwpdMfW ƒ 
pUrw nw kr 
irhw hovy[ mYN 
quhwƒ idSw-
inrdySW ƒ 
ivsQwr iv~c 
dubwrw pVHn 
dI bynqI 
krdw hW[ 

quhwfw b~cw 
gMdI vrdI 
iv~c skUl 
Aw irhw hY[ 
mYN quhwƒ 
bynqI krdw 
hW ik qusIN 
aus ƒ ishq 
Aqy sPweI 
bwry skUl dy 
idSw-
inrdySW 
Anuswr 
sw&-suQrI 
vrdI iv~c 
Byjo[ 

ishq dOlq 
hY Aqy 
sPweI 
eISvrIqw 
hY! ikrpw 
krky Awpxy 
b~cy ƒ ie~k 
sw&-suQrI 
vrdI iv~c 
skUl Byj ky 
dOlq Aqy 
eISvrIqw dw 
AnuBv krn 
iv~c mdd 
kro[ 

quhwfy b~cy dy 
gMdy pihrwvy 
kwrn dUjy 
ividAwrQIA
W ƒ skUl dy 
sPweI 
ivBwg kol 
iSkwieq 
drj 
krvwaux 
leI pRyirq 
kIqw jw 
skdw hY[ 
ikrpw krky 
Awpxy b~cy ƒ 
hox vwlI 
pRySwnI qoN 
bcwauNdy hoey 
ਇਸ v~l 
jldI iDAwn 
ਵਦਯ[ੋ 



ie~k AiDAwpk Awpxy swry 
ividAwrQIAW ƒ hwl hI dy tYst 
iv~c aunHW dy pRdrSn bwry sUicq 
krnw cwhuMdw hY[ 
  
 hyT id~qy iv~coN ikhVw Awpxy 
ividAwrQIAW ƒ sUicq krn dw 
ivAwkrink qOr 'qy shI qrIkw 
hY? 

C hwl hI iv~c 
hoey tYst 'c 
quhwfw swrw 
pRdrSn 
kwPI Krwb 
irhw hY[ 

qusIN swirAW 
ny hwl hI 
iv~c hoey 
tYst iv~c 
bhuq hI 
Krwb 
pRdrSn 
kIqw hY[ 

hwl hI dy 
tYst iv~c 
qusIN swirAW 
ny bhuq hI 
Krwb 
pRdrSn 
kIqw hY[ 

hwl hI dy 
tYst iv~c 
qusIN swirAW 
ny kwPI 
Krwb 
pRdrSn 
kIqw hY[ 



hyT id~qy gey is~Kx dy audyS 
iv~c 'pRdrSn' ƒ hyT iliKAW 
iv~coN ikhVw drswauNdw hY? 
   
 "ividAwrQI ie~k lybl vwly 
ic~qr dI vrqoN krky 100% ਸਹੀ 
ਤਰੀਿੇ  nwl pRkwS sMSlySx dI 
ivAwiKAw krngy" 

B ividAwrQI 
krngy 

pRkwS 
sMSlySx dI 
ivAwiKAw 
ਿਰਨਗੇ 

100% ਸਹੀ 
ਤਰੀਿ ੇdy nwl 

lybl kIqy 
ic~qr dI 
vrqoN krdy 
hoey 



SRImwn hsn Awpxy 
ividAwrQIAW ƒ hyT id~qy ivSy 
ƒ isKwauxw cwhuMdy hn: "ਦੋ ੇਂ 
id~qIAW geIAW ieiqhwsk 
GtnwvW ivckwr smwnqwvW Aqy 
AMqrW dI sUcI bxwE[" 
  
 iehnW iv~coN ikhVw gRwiPk 
AwXojk ਉਹਨ ਾਂ ਦੇ vrqx leI 
sB qoN auicq hovygw? 

D ਮ ਈ ਾਂਡ ਮੇਪ Plocwrt sMklp nkSw vyn ic~qr 



hyT iliKAW iv~coN ikhVw kQn 
rcnwqmk mulWkx Aqy sMKyp 
mulWkx iv~c AMqr ƒ shI FMg 
nwl drswauNdw hY? 

C ਰਚਨ ਤਮਿ 

ਮੁਲ ਾਂਿਣ ਾਂ 

ਵ ਿੱਚ ਉਦੇਸ਼ 

ਵਿਸਮ ਦ ੇ

ਪਰਸ਼ਨ ਹੁੂੰਦੇ 

ਹਨ। ਸੂੰਖੇਪ 

ਮੁਲ ਾਂਿਣ 

ਪਰਵਿਰਤੀ 

ਵ ਿੱਚ ਮੁਿੱਖ ਤੌਰ 

'ਤੇ 

ਵ ਅਿਤੀਗ

ਤ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ। 

purwxy gRyfW 
iv~c 
ividAwrQI
AW dy is~Kx 
Aqy iviSAW 
dI smJ leI 
rcnwqmk 
mulWkx[ 
mOjUdw gRyf 
iv~c iviSAW 
ƒ is~Kx 
Aqy smJx 
leI sMKyp 
mulWkx[ 

ਰਚਨ ਤਮਿ 

ਮੁਲ ਾਂਿਣ ਾਂ ਦੀ 

 ਰਤੋਂ ਮੁਿੱਖ ਤੌਰ 

'ਤੇ 

ਵ ਵਦਆਰਥੀ

ਆਾਂ ਨੂੂੰ  ਫੀਡਬੈਿ 

ਦੇਣ ਲਈ 

ਿੀਤੀ ਜ ਾਂਦੀ 

ਹੈ। ਸੂੰਖੇਪ 

ਮੁਲ ਾਂਿਣ ਾਂ ਦੀ 

 ਰਤੋਂ 

ਵ ਵਦਆਰਥੀ

ਆਾਂ ਦੇ ਵਸਿੱਖਣ 

ਬ ਰ ੇਹੋਰ 

ਵਹਿੱਸੇਦ ਰ ਾਂ ਨੂੂੰ  

ਫੀਡਬੈਿ ਦੇਣ 

ਲਈ ਿੀਤੀ 

ਜ ਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਰਚਨ ਤਮਿ 

ਮੁਲ ਾਂਿਣ 

ਵ ਵਦਆਰਥੀ

ਆਾਂ ਦੀ 

ਧ ਰਨ   ਾਂ ਦੀ 

ਸਮਝ ਦੀ ਜ ਾਂਚ 

ਿਰਦੇ ਹਨ। 

ਮੈਮੋਰੀ ਅਤ ੇ

ਿ ਰਜਪਰਣ ਲੀ 

ਦੇ ਹਨੁਰ ਲਈ 

ਸੂੰਖੇਪ 

ਮੁਲ ਾਂਿਣ 

ਟੈਸਟ । 

"is~Kx dy qOr 'qy mulWkx" leI 
hyT id~qy svwlW iv~coN ikhVw sB 
qoN v~D pRsMigk hY? 

B quhwfy 
Anuswr, 
qusIN jo kMm 
huxy pUrw 
kIqw hY, aus 
qoN quhwfI sB 
qoN v~fI 
is~iKAw kI 
hY? 

kMm krn dy 
ikhVy pihlU 
quhwƒ sB qoN 
muSkl l~gy? 

id~qy gey 
rUbirk dI 
vrqoN krdy 
hoey, Awpxy 
kMm 'qy muV 
ivcwr kro 
Aqy rh gey 
ਪਵਹਲੂਆਾਂ ƒ 
Swml kro[ 

auhI kdmW 
dI vrqoN 
krdy hoey, 
ieh kMm kro 
jo ipCly dy 
smwn hY[ 



ivAwkrink qOr 'qy glq vwk 
cuxo[ 

A ho skdw hY 
ik hor lok 
hoxgy 

srdIAW dy 
mOsm iv~c 
d&qr bMd ho 
skdw hY[ 

ividAwrQIA
W ƒ s^q 
imhnq 
krnI cwhIdI 
hY, hwlWik 
hmySw Aijhw 
nhIN huMdw[ 

rItw hmySw 
smyN 'qy 
phuMcdI hY, 
keI vwr pMj 
imMt lyt ho 
skdI hY[ 

vwDU SbdW dI vrqoN krnw mwVI 
BwSw dw ie~k Awm pihlU hY[ 
  
 ibnW PwlqU SbdW dy vwk dI 
pCwx kro[ 

D sMpwdk ny 
lyKk ƒ iqMn 
AiDAwvW ƒ 
ie~k iv~c 
joVn leI 
ikhw[ 

SRImqI hyql 
ny Awpxy 
ividAwrQI
AW ƒ ਇਿ 
ਇਿ 
AiDAwey ƒ 
iDAwn nwl 
durwhI krn 
leI ikhw[ 

drSkW ny 
nvIAW kwFW 
ƒ hYrwnIjnk 
Aqy aupXogI 
dovyN 
pwieAw[ 

j~j ny vkIl 
ƒ pu~iCAw ik 
kI auh 
ikrpw krky 
jo kuJ aus ny 
ikhw aus ƒ 
duhrwey[ 



skUl pRSwsn ny qwpmwn vDx 
kwrn skUl Awm nwloN A~Dw GMtw 
pihlW SurU krn Aqy pihlW 
smwpq krn dw PYslw kIqw hY[ 
quhwƒ mwipAW ƒ qbdIlI bwry 
sUicq krn leI ie~k not 
iqAwr krn leI ikhw igAw hY[ 
  
 hyT id~qy kQnW iv~coN ikhVw 
ies jwxkwrI ƒ sB qoN spSt 
Aqy shI FMg nwl sMcwr krdw 
hY? 

B quhwƒ d~s 
dyeIey ik 
qwpmwn 
vDx kwrn 
Agly 
somvwr qoN 
skUl dw smW 
A~Dw GMtw 
A~gy kr 
id~qw igAw 
hY[ieh 
suinSicq 
kro ik 
ividAwrQI
AW ƒ aus 
Anuswr 
C~ifAw Aqy 
lY ky jwieAw 
jwvy[ 

qwpmwn 
vDx kwrn 
Agly 
somvwr qoN 
skUl Awm 
nwloN A~Dw 
GMtw pihlW 
SurU hovygw 
Aqy bMd 
hovygw[ 
ividAwrQI
AW ƒ auicq 
smyN 'qy skUl 
phuMcxw Aqy 
C~fxw 
cwhIdw hY[ 

ikrpw krky 
Agly 
somvwr qoN 
A~Dw GMtw 
pihlW Awpxy 
b~cy ƒ Byjo 
Aqy lY ky 
jwE[ ieh 
b~cy ƒ v~D 
rhy qwpmwn 
qoN bcwaux 
leI hY[ 

skUl bMd ho 
jwvygw, Aqy 
Agly 
somvwr qoN 
Awm nwloN 
A~Dw GMtw 
pihlW SurU 
hovygw[ 
mwipAW ƒ 
bynqI kIqI 
jWdI hY ik 
auh aus 
Anuswr 
ividAwrQIA
W dI 
AwvwjweI dw 
pRbMD krn[ 



Acwnk rwj-ivAwpI Cu~tI dy 
kwrn, nOvIN jmwq dy ividAwrQI 
mUl Xojnw Anuswr AwpxI klws 
dI Xwqrw 'qy nhIN jw sky[ aunHW 
dy klws tIcr, SRI kwmnwQ, 
cwhuMdy hn ik auh GtnwvW dy 
ies bdlwA 'qy pRqIibMb ilKx[ 
hyT id~qy vwkW ƒ sB qoN vDIAw 
kRm iv~c ivvsiQq krky, ਉਹਨ ਾਂ 
ਦੇ ividAwrQIAW ƒ ieh sMcwr 
krn iv~c ausdI mdd kro: 
   
 1. prySwn nw hovo, AsIN XkInI 
qOr 'qy bwAd dI sMBwivq imqI 
leI Xwqrw ƒ muV smW-qih 
krWgy[ 
 2. nwl hI, ieh mMdBwgI 
Acwnk qbdIlIAW jIvn iv~c 
vwprdIAW hn Aqy swƒ AnukUl 
hoxw is~Kxw cwhIdw hY[ 
 3. pRqIibMbq lyK iv~c kI 
qbdIlIAW, qusIN ies nwl ikvyN 
nij~iTAw Aqy qusIN kI is~iKAw 
hY dy vyrvy hoxy cwhIdy hn[ 
 4. ies leI mYN cwhuMdw hW ik 
qusIN swry ies bwry ie~k 
pRqIibMbq lyK ilKo[ 
 5. Acwnk Cu~tI dy kwrn, 
klws dI Xwqrw leI swfI mUl 
Xojnw mulqvI ho geI[ 

A 5,1,2,4,3 5,2,1,4,3 1,5,2,3,4 1,2,3,4,5 

 


