No. of Questions – 11
No. of Printed Pages - 02

Roll No. (ukekad) -

v)Zokf’kZd ijh{kk 2017&18
d{kk & 7 ¼lkroha½
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

ਸਾਥੋਂ ਬਣਦਾ ਅਤਰ-ਫੁਿੇਿ ਹੈ ਤੇ ਲ ਿੱ ਠਾ ਗੁਿਕੂੰ ਦ,
ਆ ਭੌਰੇ ਦਰ ਦਰਾਜ ਤੋਂ ਸਾਥੋਂ ਿੈਂ ਦੇ ਨੇ ਕਰੂੰ ਦ ।
ਅਸੀਂ ਧਰ , ਜਾਤ ਤੇ ਿਰਨ ਦਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਲਖਆਿ,
ਲਨਿੱਤ ਲਹਕਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਿੂੰ ਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿੱ ਗ ਰਿੱ ਖੀਏ ਖੁਸ਼ਹਾਿ ।
ਜਾਂ
ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਸੀ ਰਲਹੂੰ ਦੀਆਂ ਲਿਿੱ ਚ ਲ ੂੰ ਡ ਬਡਾਿੀ ।
ਇਿੱ ਕ ਸੀ ਬੜੀ ਗ਼ਰੀਬ ਇਿੱ ਕ ੈਸੇ ਿਾਿੀ ।
ਿਿੱ ਡੀ ਦੇ ਘਰ ਕਈ ਿੱ ਝੀਆਂ ਦੁਿੱ ਧ ਚੋਖਾ ਸਾਰਾ ।
ਛੋਟੀ ਇਿੱ ਕੋ ਿੱ ਝ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਕਰੇ ਗੁਜਾਰਾ ।
2. ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਰਸ਼ਨਾਂ ਲਿਚੋਂ ਲਕਸੇ ਿੀ ੂੰ ਜ ਰਸ਼ਨਾ ਦੇ ਉਤਿੱ ਰ ਲਿਖੋ-

2×5 = 10

ਓ) ਲਚੜੀ ਅਤੇ ਕਾਂ ਇਕ ਦਜੇ ਨੂੰ ਲਕਿੇਂ ਜਾਣਨ ਿਿੱਗ ਏ ?
ਅ) ਕ ਾਿ ਆ ਣੇ ਬਿੱ ਲਚਆਂ ਨੂੰ ਲਕਹੋ-ਲਜਹੇ ਿੇਖਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ?
ੲ) ਕਾਂ ਦੀ ਕਾਂ-ਕਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਭੈਣ ਕੀ ਕਲਹੂੰ ਦੀ ਹੈ ?
ਸ) ਲਕਕਿੱ ਿੀ ਲਕਿੇਂ ਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?
ਹ) ਲਤਰੂੰ ਗੇ ਲਿਿੱ ਚ ਲਦਿੱ ਤੇ ਲਤੂੰ ਨ ਰੂੰ ਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ?

ਂ ਲਸਿੱ ਖ’ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਕਹਾ ਜਾਣ ਿਿੱਗ ਲ ਆ ?
ਯ) ਲ ਿਖਾ ਲਸੂੰ ਘ ਨੂੰ ‘ਫਿਾਈਗ
ਰ) ਸ਼ਲਹਰ ਲਿਿੱ ਚ ਸੈਰ ਕਰਨ ਿਈ ਖੁਿੱ ਿਹੀਆਂ ਥਾਂਿਾਂ ਲਕਉਂ ਘਿੱ ਟ ਹਨ ?
3. ਖਾਿੀ ਥਾਂਿਾਂ ਭਰੋ-

1×2 = 02

ਓ) ਕੋਝੀ ਲਿਖਾਈ ਨੂੰ ੜਹਲਦਆਂ .................................. ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਅ) ਲਨਆਂ ਕਰਨ ਲਿਿੱ ਚ ਓਸ ਦਾ ਨਾਂ .............................................. ।
4. ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਿਚੋਂ ਲਕਸੇ ਿੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਿਾਕਾਂ ਲਿਿੱ ਚ ਿਰਤੋ-

1×2 = 02

ਕਸਰਤ, ਰੀਸ, ਭੋਜਨ, ਰੀਜ਼ ।
5. ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਿਚੋਂ ਲਕਸੇ ਿੀ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਲਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੋ-

1×4 = 04

ਅੂੰ ਨਹਾ, ਹੌਿੀ, ਕੋਸਾ, ਲਿੂੰ ਗਾ, ਉੱਚਾ, ਸੁਖੀ ।
6. ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਿਚੋਂ ਲਕਸੇ ਿੀ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਿਚਨ ਬਦਿ ਕੇ ਲਿਖੋ-

1×4 = 04

ਕੁੜੀ, ਹਿਾ, ਜੁਿੱ ਤੀ, ਰਾਜਾ, ਬਿੱ ਚਾ, ਗਾਂ ।
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7. ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਿਚੋਂ ਲਕਸੇ ਿੀ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਲਿੂੰਗ ਬਦਿ ਕੇ ਲਿਖੋ-

1×4 = 04

ਸ਼ੇਰ, ਜਿਾਈ, ੂੰ ਜਾਬੀ, ੋਚੀ, ਸਿੱ , ਜੇਠ ।
8. ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੋ-

1×4 = 04

ਓ) ਲਜਹੜਾ ਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਅ) ਲਜਸ ਨੂੰ ਅਿੱ ਖਾਂ ਤੋ ਨਾ ਲਦਸੇ ।
ਸ) ਲ ਉ ਦੀ ਭੈਣ ।
ਹ) ਉਹ ਥਾਂ ਲਜਿੱ ਥੇ ਲਹਿਿਾਨ ਘੋਿ ਕਰਦੇ ਹਨ ।
9. ਹੇਠ ਲਿਖੇ ੁਹਾਿਰੇਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਿਾਕਾਂ ਲਿਚ ਿਰਤੋ-

2×2 = 04

ਓ) ਤੀਿੀ ਿਾਉਣੀ ।
ਅ) ਨਹੁੂੰ

ਾਸ ਦਾ ਲਰਸ਼ਤਾ ।

10. ਆ ਣੇ ਸਕਿ ਦੇ ੁਿੱ ਖ ਅਲਧਆ ਕ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਿੱ ਚ ਜਰਰੀ ਕੂੰ

ਹੋਣ ਤੇ ਛੁਿੱ ਟੀ ਿੈ ਣ ਿਈ ਲਬਨੈ ਤਿੱ ਰ ਲਿਖੋ ।

05

ਜਾਂ
ਆ ਣੇ ਲ ਿੱ ਤਰ ਨੂੰ ਇਿੱ ਕ ਿੱ ਤਰ ਲਿਖੋ ਲਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲਿਆਹ ਤੇ ਆਿੇ ।
11. "ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ" ਜਾਂ "ਸ਼ਹੀਦ ਊਧ ਲਸੂੰ ਘ" ਲਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਇਕ ਿੇ ਖ ਲਿਖੋ ।
ਜਾਂ
"ਦਰਜੀ ਤੇ ਹਾਥੀ" ਜਾਂ "ਅੂੰ ਗਰ ਤੇ ਿੂੰ ਬੜੀ" ਲਸਰਿੇ ਖ ਹੇਠ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੋ ।
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