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(ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ)

ਜਮਾਤ-ਅੱਠਵ
ਸ਼ੈਸ਼ਨ-2018-19

ਿਤਆਰ ਕਰਤਾ:-
ਬਲਿਜੰਦਰ ਿਸੰਘ(ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ)

ਸਰਕਾਰੀ ਐਂਲੀਮਟਰੀ ਸਕੂਲ, ਗੱਗੜਵਾਲ
ਰੁਿਪੰਦਰ ਿਸੰਘ(ਈ.ਟੀ.ਟੀ.)

ਸਰਕਾਰੀ ਐਂਲੀਮਟਰੀ ਸਕੂਲ, ਿਸੱਧੂਪੁਰ ਖੁਰਦ (ਫ.ਗ.ਸ)

ਤੇਜਵੰਤ ਿਸੰਘ(ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡੀ)
ਸ.ਮ.ਸ ਿਗਆਸਪੁਰਾ, (ਲੁਿਧ)



ਪ 1 ਕਵੀ ਿਕਸ ਦੀ ਜੈ-ਜੈ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ?

ਤਰ 1 ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ।
2 ਸ਼ਹੀਦਾ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ।

ਪ 2 ਹਲਦੀ ਘਾਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਿਕਸ ਿਵਚਕਾਰ ਹੋਈ ?
ਤਰ 1 ਅਕਬਰ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਪਤਾ ਪ।

2 ਮਿਹਮੂਦ ਗਜਨਵੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ ਿਵਚਕਾ ਰ।
ਪ 3 ਜਿਲਆਂ  ਵਾ ਲਾ  ਬਾ ਗ ਿਕੱ ਥੇ  ਹੈ ?
ਤਰ 1 ਅੰਿਮਤਸਰ

2 ਪਿਟਆਲਾ
ਪ 4 ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਨੂ ੰ  ਬਚਪਨ ਿਵੱਚ ਹਰ ਰੋਜ ਿਕੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਦਾ  ਸੀ ?
ਤਰ 1 ਘਰ

2 ਖੇਤ
ਪ 5 ਬੱਿਚਆ ਨੂ ੰ  ਿਕਹੜੀ ਗੱਲ ਭੈ ਸਾਗਰ ਲਗਦੀ ਸੀ?
ਤਰ 1 ਪੜਾਈ ਕਰਨੀ

2 ਜਰਨਲੀ  ਸੜਕ ਨੁ ੰ  ਪਾ ਰ ਕਰਨਾ  ।
ਪ 6 ਿਛੰਝ ਛਰਾਹ ਦੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਿਕਹੜੇ ਿਜਲੇ ਿਵੱ ਚ ਲਗਦਾ  ਹੈ ?
ਤਰ 1 ਜਲੰਧਰ

2 ਹੁਿਸ਼ਆਰਪੁਰ
ਪ 7 ਿਛੰਝ ਸਰਾਹ ਦੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਦ ਲੱ ਗਦਾ  ਹੈ ?
ਤਰ 1

2 ਜੇਠ ਮਹੀਨ ਦੇ  ਦੂ ਜੇ  ਵੀ ਰਵਾ ਰ



ਪ 8 ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦ ਹੋ ਇਆ ?
ਤਰ 1 ) 15 ਅਪੈਲ 1563

2)       15 ਅਪੈਲ 1469
ਪ 9 ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਾਹਕਾਰ ਰਚਨਾ ਿਕਹੜੀ ਹੈ ?
ਤਰ 1 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਿਹਬ

2 ਜਪੁਜੀ ਸਾਿਹਬ
ਪ 10 ?
ਤਰ 1 ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ

2 ਸਾਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ
ਪ 11 ਕਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂ ੰ  ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ?
ਤਰ 1 ਦਮ ਕਰਨ ਲਈ

2 ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ
ਪ 12 ਦਮ ਕਰਨ ਨਾ ਲ ਕੀ  ਹੁ ੰ ਦਾ  ਹੈ ?
ਤਰ 1 ਤਰੱਕੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ

2 ਸਜ਼ਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ
ਪ 13 ਬਲਜੀਤ ਨੂ ੰ  ਿਕਹੜੀ-ਿਕਹੜੀ ਖੇਡ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ?
ਤਰ 1 ਕਬੱਡੀ ਦਾ

2 ਤੈਰਾਕੀ ਦਾ
ਪ 14 ਚੰਡੀਗੜ ਜਾਣ ਤ ਪਿ ਹਲਾ  ਬੱ ਚੇ  ਰਸਤੇ  ਿਵੱ ਚ ਿਕੱ ਥੇ  ਗਏ ?
ਤਰ 1 ਚੱਪੜਿਚੜੀ

2 ਛੱਤਬੀੜ ( ਿਚੜੀਆਘਰ )
ਪ 15 ਰੂਪਨਗਰ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਨ ਕੀ  ਸੀ ?
ਤਰ 1 ਰੋਪੜ

2 ਰੂਪਨਗਰ
ਪ 16 ਅੰਗਰੇਜਾ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਦ ਹੋ ਈ ?
ਤਰ 1 1831



2            1919
ਪ 17 ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਜਨਮ ਿਕੱਥੇ ਹੋਇਆ ?
ਤਰ 1 ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਿਪੰਡ ਕੋਠੀਵਾਲ

2 ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਿਪੰਡ ਸਾਿਦਕ ਿਵੱਚ
ਪ 18 ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਿਕਸ ਤਰਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ?
ਤਰ 1 ਸਬਰ ਸੰਤੌਖ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲਾ

2 ਐਸ਼ ਪਸਤੀ  ਵਾ ਲਾ
ਪ 19 ਫਕੀਰ ਲੇ ਲੋਕਾ ਨੁ ਕੰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੱਤੀ ?
ਤਰ 1 ਰੁੱਖ ਦੀ  ਕਟਾ ਈ ਨਾ  ਕਰੋ

2 ਰੁੱਖ ਦੀ  ਕਟਾ ਈ ਕਰੋ
ਪ 20 ਆਲਮ ਨੂ ੰ  ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਭੀਖੂ ਅਤੇ ਫਕੀਰ ਿਵਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲ- ?
ਤਰ 1 ਥ -ਥ ਰੁ ਖੱ ਲਗਾ ਉਣ ਦੀ  ।

2 ਹਿਰਆਵਲ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੀ
ਪ 21 ਿਗੱਧਾ ਕਦ ਪਾ ਇਆ ਜਦਾ ਹੈ ?
ਤਰ 1 ਖੁਸੀ ਸਮ

2 ਦੁੱਖ ਸਮ
ਪ 22 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਚ ਿਕਹੜੇ-ਿਕਹੜੇ ਹਨ ?

ਤਰ 1 ਿਗੱਧਾ- ਭੰਗੜਾ
2 ਡਾਡੀਆਂ

ਪ 23 ਡਾ: ਮਿਹੰਦਰ ਿਸੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਿਕੱਥੋ ਦੇ ਜੰਮ-ਪਲ ਸਨ ?
ਤਰ 1 ਪੰਜਾਬ ਦੇ

2 ਲਾਹੌਰ ਦੇ
ਪ 24 ਡਾ: ਰੰਧਾਵਾ ਿਕਸ ਚੀਜ ਦੇ ਕਦਰਦਾਨ ਸਨ ?
ਤਰ 1 ਿਮਹਨਤ

2 ਆਲਸ



ਪ 25 ਸੂਰਜ ਦੀ ਬੇਟੀ ਰਾਣੀ ਕੋਣ ਹੈ ?
ਤਰ 1 ਧਰਤੀ

2 ਹਵਾ
ਪ 26 ਿਕਸ ਦੀ ਹਦ ਬਹੁ ਤ ਪੁ ਰਾ ਣੀ  ਹੈ ?
ਤਰ 1 ਧਰਤੀ

2 ਹਵਾ
ਪ 27 ਧਰਤੀ ਿਕਸ ਚੀਜ ਤ ਪੈ ਦਾ  ਹੋ ਈ ਹੈ ?
ਤਰ 1 ਸੂਰਜ ਤ

2 ਪਾਣੀ ਤ
ਪ 28 ਸਾਡਾ ਰਾਟਰੀ  ਗਾ ਣ ਿਕਹੜਾ  ਹੈ ?
ਤਰ 1 ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ

2 ਜਨ-ਗਣ-ਮਨ
ਪ 29 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਣ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੋਣ ਹੈ ?
ਤਰ 1 ਰਿਬੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ

2 ਬੰਿਕਮ ਚੰਦਰ ਚੈਟਰਜੀ
ਪ 30 ?
ਤਰ 1 ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਿਸੰਘ ਜੀ

2 ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਿਸੰਘ ਜੀ
ਪ 31 ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ  ਕੌ ਣ ਬੈ ਠਾ  ਸੀ ?
ਤਰ 1 ਸੀ ਗੁ ਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਵ ਜੀ

2 ਸੀ ਗੁ ਰੂ ਗੋ ਿਬੰਦ ਿਸੰ ਘ ਜੀ
ਪ 31 ਿਧਆਨ ਚੰਦ ਕੌਣ ਸੀ ?
ਤਰ 1 ਹਾਕੀ ਿਖਡਾਰੀ

2 ਿਕਕਟ ਿਖਡਾ ਰੀ
ਪ 32 ਿਧਆਨ ਚੰਦ ਦੀ ਯਾਦ ਹਰ ਸਾਲ ਿਕਵੇ ਮਨਾਈ ਜਦੀ  ਹੈ ?
ਤਰ 1 ਗਣਤੰਤਰ ਿਦਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ



2 ਖੇਡ ਿਦਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ
ਪ 33 ਕਿਵਤਾ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਦੇ ਚੌਿਗਰਦੇ ਘੁ ੰ ਮਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?
ਤਰ 1 ਦਾਦੀ ਦੇ ਮੰਜੇ ਦੁਆਲੇ

2 ਅੰਮੜੀ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ
ਪ 32 ਕਿਵ ਕਿਵਤਾ ਿਵੱਚ ਿਕੱਥੇ ਸੁਪਨ ਬਣਾ ਏ ਜਾ ਣ ਦੀ  ਗੱ ਲ ਕਰਦਾ  ਹੈ ?
ਤਰ 1 ਅੰਮੜੀ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ

2 ਸਹੁਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ
ਪ 33 ਸਾਇੰਸ  ਿਸਟੀ ਿਕੱਥੇ ਹੈ ?
ਤਰ 1 ਜਲੰਧਰ

2 ਕਪੂਰਥਲਾ
ਪ 34 ਸਾਇੰਸ ਿਸਟੀ ਲੋਕ ਲਈ ਕਦੋ  ਖੋ ਿਲਆ ਿਗਆ ?
ਤਰ 1 19 ਮਾਰਚ 2005

2 23 ਮਾਰਚ 2010
ਪ 35 ਬੁੱਤ ਘਾੜਾ ਦੇ ਕਲਾਕਰ ਕੌ ਣ ਸਨ ?
ਤਰ 1 ਿਸ਼ਵ ਿਸੰਘ,

2 ਨਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ
ਪ 36 ਿਸ਼ਵ ਿਸੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦ ਹੋ ਇਆ ?
ਤਰ 1) 4 ਜੁਲਾਈ 1996

2) 5 ਜੁਲਾਈ 1938
ਪ 37 ਚਾਚਾ ਬਲ਼ਦਾ ਨੂ ੰ  ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਤਰ 1 ਸੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ

2 ਚਾਵ ਨਾ ਲ ਹੱ ਕਦਾ  ਹੈ
ਪ 38 ਗੰਨ ਤ ਿਕਹੜੀ ਆਂ - ਿਕਹੜੀਆਂ ਚੀਜਾ ਬਣਦੀਆ ਹਨ ?
ਤਰ 1 ਗੁੜ

2 ਖੋਆ
ਪ 39 ਭੂਆਂ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂ ੰ  ਕੀ ਪਲਾਦੀ  ਹੈ?



ਤਰ 1 ਲੱਸੀ
2 ਗਰਮ ਦੁੱਧ

ਪ 40 ਭੂਆਂ ਿਕਨ ਸਾ ਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣ ੇ  ਭਤੀ ਜੇ  ਨੂ ੰ  ਿਮਲੀ  ਸੀ ?
ਤਰ 1 ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ

2 ਬਾਰ ਸਾ ਲ ਬਾ ਅਦ
ਪ 41 ?
ਤਰ 1 ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਿਬਲਿਡੰਗ

2 ਿਨਊਯਾਰਕ ਦੀ ਿਬਲਿਡੰਗ
ਪ 42 ?
ਤਰ 1         5 ਅਕਤੂਬਰ 1950

2 1ਅਕਤੂਬਰ 1929
ਪ 43 ਮੱਝ ਦਾ ਕੱਟਾ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਸੀ ?

ਤਰ 1 ਸਾਹ ਕਾਲਾ
2 ਪੰਜ ਕਿਲਆਣਾ

ਪ 44 ਕੱਟੇ ਦਾ ਮੱਥਾ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਸੀ ?
ਤਰ 1 ਸਫੈਦ

2 ਕਾਲਾ
ਪ 45 ਲਤਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੀ ਸੀ?
ਤਰ 1 ਅਿਧਆਪਕ

2 ਡਾਕਟਰ
ਪ 46 ਸੋਨੂ ੰ  ਦੀ ਮੰਮੀ ਨ ਉਸ ਤ ਿਕਹੜਾ  ਪਹਾ ੜਾ ਸੁਿ ਣਆਂ ?
ਤਰ 1 ਦੋ ਦਾ ਪਹਾੜਾ

2 ਸੱਤ ਦਾ ਪਹਾੜਾ

ਕਿਵਤਾ ਦੀਆਂ ਸਤਰ ਪੂ ਰੀ ਆਂ  ਕ ਰੋ



1 ( ਜੈ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ )

ਜੈ ਭਾਰਤ ……………………………………..। ( ਜੈ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ )

………………………………….ਿਲਖੀ ਗਈ ਹੈ । ( ਲਹੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ )

ਅਣਖ ਤੇਰੀ ਦੀ…………………………….. ( ਲੰਮੀ ਗਾਥਾ )

……………………………ਜੈ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ( ਜੈ ਭਾਰਤ )

2 ( ਦਮ ਕਰੀ  ਜਰੂ ਰ )

ਜੇ ਕੁੱਝ ਲੋਚ…………………………………….. ( ਮਨ ਿਵੱਚ ਸੱਜਣਾ )

………………….. ਕਰ ਜਰੂ ਰ ( ਦਮ )

ਿਬਨ ਦਮ ਹੱ ਥ…………………… ( ਸੱਖਣੇ ਰਿਹਸਣ )

…………………… ਥ ਭਰਪੂ ਰ ( ਦਮ )

3 ( ਪੰਜਾਬ )

ਪੰਜਾਬ ਕਰਾ ਕੀ…………………….. ( ਿਸਫ਼ਤ ਤੇਰੀ )

…………………….ਸਭ ਸਮਾਨ ਤੇਰੇ ( ਸ਼ਾਨਾ ਦੇ )

ਜਲ ਪੋਣ ਿਤਰਾ……………………. (ਹਿਰਔਲ ਿਤਰੀ )

ਿਦਆ ਪਰਬਤ………………………. ( ਮੈਦਾਨ ਿਤਰੇ )

4 ( ਧਰਤੀ )

ਮ ਸੂ ਰਜ ਦੀ  ਬੇ ਟੀ …………………………. (ਰਾਣੀ )

……………………………ਗੁਣਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ( ਥਲ ਤ  ਿਤੰਨ )

ਆਖਣ ਲੋਕ …………………………….. (ਧਰਤੀ ਮ )

……………………………….ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ ਹ ( )



5 ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਫਸਲ

ਸਾਨੂ ੰ  ਥਾਪਨਾ……………………………………… ( ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਦੀ )

………………………………ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹ ( ਸੀ਼ਸ਼ ਤਲੀ ਤੇ )

ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ………………………………… ( ਅਡੋਲ ਰਿਹਏ )

……………………………..ਿਜੰਦਗ ਮਾ ਣਦੇ  ਹ ( ਆਰੇ ਹੇਠਾ ਵੀ )

6 ਅੰਮੜੀ ਦਾ ਿਵਹੜਾ

ਿਪੱਪਲ ਦੀਆਂ ਪੀਘ ……………………………….. ( ਝੂਟ-ਝੂਟ)

…………………………..ਅਖੀਰ ਜਵਾਨੀ ਸੀ ( ਿਜੱਥੇ ਚੜੀ )

ਿਜੱਥੇ ਸਾਈਆਂ ਭੋਰੇ………………………….. ( ਬੈਠ-ਬੈਠ ਕੇ )

…………………………ਲੰਘਾਣੀ ਸੀ ( ਗਿਦਆ )

7 ਿਪੰਡ ਦੀ ਘੁਲਾੜੀ

ਚੱਲਦੀ ਘੁਲਾੜੀ…………………………………….. (ਿਕੰਨੀ ਚੰਗੀ ਲਗਦੀ )

………………………………. ਅੱਗੇ- ਅੱਗੇ ਭੱਜਦੀ ( )

………………………………… ( ਚਾਵ ਨਾ ਲ ਹੱ ਕਦਾ )

……………………………………ਤਾਇਆ ਨਾ ਥੱਕਦਾ ( ਵੇਲਣੇ ਚ ਗੰਨ ਿਦੰਦਾ )

ਸਹੀ ਗਲਤ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ
1 ਕਵੀ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ-ਜੈ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ।(✔)
2 ਹਲਦੀ ਘਾਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮਿਹਮੂਦ ਗਜਨਵੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ ਿਵਚਕਾ ਰ ਹੋ ਈ। (✖)



3 ਜਿਲਆਂ  ਵਾ ਲਾ  ਬਾ ਗ ਅੰ ਿਮਤਸਰ ਿ ਵੱਚ ਹੈ  । (✔)
4 ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਨੂ ੰ  ਬਚਪਨ ਿਵੱਚ ਹਰ ਰੋਜ ਖੇਤ ਜਾਣਾ ਪਦਾ  ਸੀ  ।(✔)
5 ਬੱਿਚਆ ਨੂ ੰ  ਪੜਾਈ ਕਰਨੀ  ਭੈ  ਸਾ ਗਰ ਲਗਦੀ  ਸੀ  ।(✖)
6 “ ਿਛੰਝ ਛਰਾਹ ਦੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੁਿਸ਼ਆਰਪੁਰ ਿਜਲੇ ਿਵੱ ਚ ਲਗਦਾ  ਹੈ  । (✔)
7 “ ਿਛੰਝ ਸਰਾਹ ਦੀ (✖)
8 ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 15 ਅਪੈਲ 1469 ਈਸਵੀ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ ।(✖)
9 ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਾਹਕਾਰ ਰਚਨਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਿਹਬ ਹੈ ।(✔)
10 (✔)
11 ਕਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂ ੰ  ਦਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਹੰਦਾ  ਹੈ  ।(✔)
12 ਦਮ ਕਰਨ ਨਾ ਲ  ਸਜ਼ਾ   ਿਮਲਦੀ  ਹੈ  । (✖)
13 ਬਲਜੀਤ ਨੂ ੰ  ਤੈਰਾਕੀ ਖੇਡ ਦਾਸ਼ੌਕ ਸੀ ।(✔)
14 ਚੰਡੀਗੜ ਜਾਣ ਤ ਪਿ ਹਲਾ  ਬੱ ਚੇ  ਰਸਤੇ  ਿਵੱ ਚ ਚੱ ਪੜਿ ਚੜੀ  ਗਏ  । (✖)
15 ਰੂਪਨਗਰ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਨ ਰੋ ਪੜ ਸੀ  । (✔)
16 ਅੰਗਰੇਜਾ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ ਨਾਲ ਸੰਧੀ 1919 ਿਵੱਚ ਹੋਈ ।(✖)
17 ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਜਨਮ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਿਪੰਡ ਸਾਿਦਕ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ ।(✖)
18 ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਰਬ ਸੰਤੌਖ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਸ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ।(✔)
19 ਫਕੀਰ ਲੇ ਲੋਕਾ ਨੁ ੰ  ਰੁੱਖਾ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੱਤੀ ।(✔)
20 ਆਲਮ ਨੂ ੰ  ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਭੀਖੂ ਅਤੇ ਫਕੀਰ ਿਵਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਤ ਥਾ -

ਪੇਰਣਾ  ਿਮਲੀ । (✔)
21 ਿਗੱਧਾ ਖੁਸੀ ਸਮੇ ਪਾਇਆ ਜਦਾ  ਹੈ  । (✔)
22 ਿਗੱਧਾ ਅਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹਨ।(✔)
23 ਡਾ: ਮਿਹੰਦਰ ਿਸੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮ-ਪਲ ਸਨ ।(✔)
24 ਡਾ: ਰੰਧਾਵਾ ਆਲਸ ਦੇ ਕਦਰਦਾਨ ਸਨ ।(✖)
25 ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਬੇਟੀ ਰਾਣੀ  ਹੈ ।(✔)
26 ਹਵਾ ਦੀ ਹਦ ਬਹੁ ਤ ਪੁ ਰਾ ਣੀ  ਹੈ  । (✖)
27 ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਤ ਪੈ ਦਾ  ਹੋ ਈ ਹੈ ।(✔)



28 ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਸਾਡਾ ਰਾਟਰੀ  ਗਾ ਣ ਹੈ ।(✖)
29 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਣ ਦਾ ਲੇਖਕ ਰਿਬੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਹੈ।(✔)
30 ਤਲੀ ਤੇ  ਸੀ ਸ਼ ਬਾ ਬਾ  ਦੀ ਪ ਿਸੰਘ ਜੀ  ਨ ਰੱਿ ਖਆ ਸ ੀ । (✔)
31 (✔)
32 ਿਧਆਨ ਚੰਦ ਹਾਕੀ ਿਖਡਾਰੀ ਸੀ ।(✔)
33 ਿਧਆਨ ਚੰਦ ਦੀ ਯਾਦ ਹਰ ਸਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਿਦਵਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਮਨਾਈ ਜਦੀ  ਹੈ (✖)
34 ਕਿਵਤਾ ਿਵੱਚ ਅੰਮੜੀ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਚੌਿਗਰਦੇ ਘੁ ੰ ਮਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।(✔)
35 ਕਿਵ ਕਿਵਤਾ ਿਵੱਚ ਸਹੁਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਸੁਪਨ ਬਣਾ ਏ ਜਾ ਣ ਦੀ  ਗੱ ਲ ਕਰਦਾ  ਹੈ  । (✖)
36 ਸਾਇੰਸ  ਿਸਟੀ ਕਪੂਰਥਲੇ ਿਵੱਚ ਹੈ।(✔)
37 ਸਾਇੰਸ ਿਸਟੀ ਲੋਕ ਲਈ 23 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂ ੰ  ਖੋਿਲਆ ਿਗਆ ।(✖)
38 ਿਸ਼ਵ ਿਸੰਘ ਬੁੱਤ ਘਾੜਾ ਦੇ ਕਲਾਕਰ ਸਨ । (✔)
39 ਿਸ਼ਵ ਿਸੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 4 ਜੁਲਾਈ 1996 ਨੂ ੰ  ਹੋਇਆ ।(✖)
40 (✔)
41 ਭੂਆਂ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂ ੰ  ਲੱਸੀ ਪਲਾਦੀ  ਹੈ  ।(✖)
42 ਭੂਆਂ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾ ਅਦ ਆਪ ਣੇ  ਭਤੀ ਜੇ  ਨੂ ੰ  ਿਮਲੀ  ਸੀ  ।(✔)
43 ਦੂਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤ ਚੀ  ਇਮਾ ਰਤ ਐਮਪਾ ਇਰ ਸਟੇ ਟ ਿ ਬਲਿ ਡੰ ਗ ਹੈ  । (✔)
44 ਕੱਟੇ ਦਾ ਮੱਥਾ ਸਫੈ਼ਦ ਸੀ ।(✔)
45 ਲਤਾ ਅਿਧਆਪਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੀ ਸੀ ।(✔)

2 ਨੰਬਰਾ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ਨ -ਤਰ

ਪ 1 ਕਿਵਤਾ ਿਵੱਚ ਆਏ ਦਿਰਆਵ ਦੇ  ਨਾ ਮ ਿਲਖੋ ?ਤਰ
ਤਰ ਿਬਆਸ, ਸਤਲੂਜ, ਰਾਵੀ, ਚਨਾਬ, ਤੇ ਿਜਹਲਮ
ਪ 2 ਬੱਿਚਆਂ ਨੂ ੰ  ਿਕਹੜੀ ਗੱਲ ਭੈ-ਸਾਗਰ ਲਗਦੀ ਸੀ ?
ਤਰ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂ ੰਜਰਨਲੀ  ਸੜਕ ਪਾ ਰ ਕਰਨੀ  ਭੈ -ਸਾਗਰ ਲਗਦੀ ਸੀ ।
ਪ 3 ਿਛੰਝ ਛਰਾਹ ਮੇਲਾ ਿਕੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ?



ਤਰ ਿਛੰਝ ਛਰਾਹ ਮੇਲਾ ਹੁਿਸ਼ਆਰਪੁਰ ਦੀ ਤਿਹਸੀਲ ਗੜੰ ਕਰ ਦੇ  ਿ ਪੰਡ ਅਚਲਪੁ ਰ ਿ ਵੱ ਚ
ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਪ 4 ਿਛੰਝ ਛਰਾਹ ਮੇਲਾ ਕਦ ਲੱ ਗਦਾ  ਹੈ ?
ਤਰ ਇਹ ਮੇਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਮੱਘਰ ਮਹੀਨ ਦੇ  ਜੇ ਠ ਐਤਵਾ ਰ ਨੂ ੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ।
ਪ 5 ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ  ਜਨਮ ਕਦੋ ਹੋਇਆ ?
ਤਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 15 ਅਪੈਲ 1563 ਈਸਵੀ ਨੂ ੰ  ਹੋਇਆ ।
ਪ 6 ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਾਹਕਾਰ ਰਚਨਾ ਿਕਹੜੀ ਹੈ ?
ਤਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਿਹਬ ।
ਪ 7 ਕਾਰਜ ਕਦ ਪੂ ਰਾ

ਹੋਇਆ?
ਤਰ 1604 ਈਸਵੀ

ਿਵੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ।
ਪ 8 - ਿਕਹੜੇ ਭਗਤਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ਼ ਹੈ ?
ਤਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਭਗਤ ਬੈਣੀ ਜੀ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਭਗਤ

ਸਧਨਾ ਜੀ
ਪ 9 ਕਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂ ੰ  ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ?
ਤਰ ਕਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂ ੰ  ਦਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਹੰਦਾ  ਹੈ  ।
ਪ 10 ਦਮ ਕਰਨ ਨਾ ਲ ਕੀ  ਹੁ ੰ ਦਾ  ਹੈ ?
ਤਰ ਦਮ ਕਰਨ ਨਾ ਲ ਮਨੁ ਖੱ ਨੂ ੰ  ਹਰ ਮਨ ਚਾ ਹੀ  ਚੀ ਜ ਿਮਲਦੀ  ਹੈ  ।
ਪ 11 ਿਜੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ ?
ਤਰ ਿਜੰਦਗੀ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਘੋਲ ਹੈ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਜੱਤਾ- ਹਾਰ ਹੁ ੰ ਦੀਆ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ 12 ਬਲਜੀਤ ਤੇ ਏਕਮ ਨੂ ੰ  ਿਕਹੜੀ ਖੇਡ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ?
ਤਰ ਬਲਜੀਤ ਨੂ ੰ  ਤੈਰਾਕੀ ਦਾ ਅਤੇ ਏਕਮ ਨੂ ੰ  ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ।
ਪ 13 ਚੰਡੀਗੜ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਿਕਸ ਨ ਬਣਾ ਇਆ ?
ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਫਰਸਸੀ ਸੀ  ਆਰ ਕੀ ਟੈ ਕਟ ਲੀ  ਕਾ ਰਗੂ ਜੀ ਏ ਲੇ  ਬਣਾ ਇਆ ।
ਪ 14 ਆਖਰ ਿਵੱਚ ਏਕਮ ਨ ਬਲਜੀ ਤ ਨੂ ੰ  ਕੀ  ਿਕਹਾ ?



ਤਰ
।

ਪ 15 ਰੂਪਨਗਰ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਨ ਕੀ  ਸੀ ?
ਤਰ ਰੂਪਨਗਰ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਨ ਰੋ ਪੜ ਸੀ  ।
ਪ 16 ਰੂਪਨਗਰ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਰਤਨ ਸਿਭੱਅਤਾਵ ਨਾ ਲ ਿਕਵੇ  ਜੁ ਿੜ ਆ ਹੈ ?
ਤਰ ਿਕਿ ਕ ਖੁ ਦਾ ਈ ਕਰਨ ਤੇ   ਹੜੱ ਪਾ ਅਤੇ  ਮੋਹਨਜੋ ਦਾੜੋ  ਸਿਭੱ ਅਤਾ  ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਿ ਸੱਕੇ ,

ਬਰਤਨ,
ਪ 17 ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦ ਅਤੇ  ਿਕੱ ਥੇ  ਹੋ ਇਆ ?
ਤਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਜਨਮ 1174 ਈਸਵੀ  ਿਵੱਚ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਿਨੱਕੇ ਿਜਹੇ ਿਪੰਡ

ਕੋਠੀਵਾਲ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ ।
ਪ 18 ਪੰਜਾਬ ਕਿਵਤਾ ਿਵੱਚ ਕਵੀ ਨ ਿਕਸ ਦੀ  ਿਸਫਤ ਕੀ ਤੀ  ਹੈ ?
ਤਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵਤਾ ਿਵੱਚ ਕਵੀ ਨ ਪੰ ਜਾ ਬ ਦੀ  ਿਸਫਤ ਕੀ ਤੀ  ਹੈ  ।
ਪ 19 ਪੰਜਾਬ ਕਿਵਤਾ ਿਵੱਚ ਸੋਨਾ ਿਕਸ ਨੂ ੰ  ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ?
ਤਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵਤਾ ਿਵੱਚ ਸੋਨਾ ਫਸਲ ਨੂ ੰ  ਿਕਹਾ  ਿਗਆ ਹੈ  ।
ਪ 20 ਫਕੀਰ ਨ ਲੋ ਕ ਨੰੂ  ਕੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੱਤੀ?
ਤਰ
ਪ 21 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਚ ਿਕਹੜੇ- ਿਕਹੜੇ ਹਨ ?
ਤਰ ਿਗੱਧਾ ਅਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹਨ ।
ਪ 22 ਿਗੱਧਾ ਕਦੋ ਪਾਇਆ ਜਦਾ  ਹੈ ?
ਤਰ ਿਗੱਧਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਖੁਸੀ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਜਦਾ  ਹੈ  ।
ਪ 23 ਡਾ: ਮਿਹੰਦਰ ਿਸੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਿਕੱਥੋ ਦੇ ਜੰਮ-ਪਲ ਸਨ ?
ਤਰ ਡਾ: ਮਿਹੰਦਰ ਿਸੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮ-ਪਲ ਸਨ ।
ਪ 24 ?
ਤਰ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਟੁ ਿੱਟਆ ਹੋ ਇਆ ਇੱ ਕ ਿਹੱ ਸਾ  ਹੈ ।
ਪ 25 ਧਰਤੀ ਤੇ  ਿਕਹੜੀ ਆਂ - ਿਕਹੜੀਆਂ ਰੁੱਤ ਆਉ ਦੀ ਆਂ  ਹਨ ?
ਤਰ ਗਰਮੀ, ਿਸਆਲ, ਬਸੰਤ ਤੇ ਬਰਸਾਤ



ਪ 26 ?
ਤਰ

ਰਹੀ ਸੀ
ਪ 27 ਯੁੱਧ ਦੀ ਖਬਰ ਨ ਸਾ ਰੇ  ਸ਼ਿ ਹਰੀ ਆਂ  ਨੂ ੰ  ਿਕਵੇ  ਇੱ ਕ ਮੁ ਠੱ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ?
ਤਰ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪਾਿਕਸਤਾਨੀ ਿਸਪਾਹੀਆ ਿਵਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾ ਰ ਘਮਸਾ ਣ ਦੇ  ਯੁ ਧੱ

ਦੀ ਖਬਰ ਨ ਸਾ ਰੇ  ਸ਼ਿ ਹਰੀ ਆਂ  ਨੂ ੰ  ਇੱ ਕਮੁ ਠ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ  ।
ਪ 28 ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਣ ਿਕਹੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ ?
ਤਰ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਣ ਜਨ-ਗਣ-ਮਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲੇਖਕ ਰਿਵੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੌਰ ਹੈ ।
ਪ 29 ਰਿਵੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੌਰ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦ ਅਤੇ  ਿਕੱ ਥੇ  ਹੋ ਇਆ ?
ਤਰ ਰਿਵੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੌਰ ਦਾ ਜਨਮ 7 ਮਈ 1861 ਈਸਵੀ ਨੂ ੰ  ਕਲਕੱਤੇ ਿਵੱਖੇ ਹੋਇਆ ।
ਪ 30 ਤਲੀ ਤੇ  ਸ਼ੀ ਸ਼ ਿਕਸ ਨ ਰੱਿ ਖਆ ਸ ੀ ?
ਤਰ ਤਲੀ ਤੇ  ਸ਼ੀ ਸ਼ ਬਾ ਬਾ  ਦੀ ਪ ਿਸੰਘ ਜੀ  ਨ ਰੱਿ ਖਆ ਸ ੀ ।
ਪ 31 ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਉਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਸੀ?
ਤਰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ  ਗੁ ਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਵ ਜੀ  ਬੈ ਠ ਸਨ।
ਪ 32 ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ ਕਦ ਮਨਾ ਇਆ ਜਦਾ ਹੈ ?
ਤਰ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨ ਪੋ ਹ ਦੀ  ਆਖ ਰੀ  ਰਾ ਤ ਨੂ ੰ  ਮਨਾ ਇਆ

ਜਦਾ  ਹੈ ।
ਪ 33 ?
ਤਰ ਿਕਹਾ ਜਦਾ  ਹੈ  ਿ ਕ ਿ ਤਲ ਅਤੇ  ਗੁ ੜ ਦੀ  ਰੋ ੜੀ  ਭਾ ਵ ਿ ਤਲੇ +ਰੋੜੀ ਤ ਹੌ ਲੀ -ਹੌਲੀ ਲੋਹੜੀ

ਸਬਦ ਬਣ ਿਗਆ।
ਪ 34 ਿਧਆਨ ਚੰਦ ਕੌਣ ਸੀ ?
ਤਰ ਿਧਆਨ ਚੰਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਿਵਵ ਪੱ ਧਰੀ  ਲਾ ਸਾ ਨੀ  ਹਾ ਕੀ  ਿਖਡਾ ਰੀ  ਸੀ  ।
ਪ 35 ਿਧਆਨ ਚੰਦ ਦਾ ਬੁੱਤ ਿਕੱਥੇ ਲੱਿਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ?
ਤਰ ਿਧਆਨ ਚੰਦ ਦਾ ਬੁੱਤ ਵੀਆਨਾ ਿਵੱਚ ਲੱਿਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਪ 36 ਝੜੀ ਿਕਹੜੇ ਮਹੀਨ ਲੱ ਗੀ  ਸੀ ?
ਤਰ ਝੜੀ ਭਾਦ ਦੇ  ਮਹੀ ਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ।



ਪ 37 ਪੰਛੀਆਂ ਨੂ ੰ  ਚੋਗਾ ਿਕ ਨਹ ਸੀ ਿਮਲ ਿ ਰਹਾ ?
ਤਰ ਿਕਿ ਕ ਮਹ ਦੇ  ਕਾਰਨ ਹਰ ਇੱ ਕ  ਜਗਾ  ਪਾਣੀ  ਭਿਰਆ ਹੋ ਇਆ ਸ ੀ  ਿ ਜਸ ਕਾ ਰਨ ਪੰ ਛੀ ਆਂ

ਨੁ ੰ  ਚੋਗਾ ਨਹ ਸੀ  ਿਮਲ ਿਰਹਾ  ।
ਪ 38 ਸਾਇੰਸ ਿਸਟੀ ਿਕੱਥੇ ਹੈ ?
ਤਰ ਸਾਇੰਸ ਿਸਟੀ ਿਜਲਾ ਕਪੂ ਰਥਲਾ  ਿਵੱ ਖੇ  ਹੈ  ।
ਪ 39 ਸਾਇੰਸ ਿਸਟੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਤਰਫਲ ਿਕੰ ਨਾ ਹੈ ?
ਤਰ ਸਾਇੰਸ ਿਸਟੀ ਦਾ ਕੁਨ ਖੇਤਰਫਲ 72 ਏਕੜ ਹੈ ।
ਪ 40 ਿਸ਼ਵ ਿਸੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦ ਅਤੇ  ਿਕੱ ਥੇ  ਹੋ ਇਆ ?
ਤਰ ਿਸ਼ਵ ਿਸੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 5 ਜੁਲਾਈ 1938 ਨੂ ੰ  ਹੁਿਸ਼ਆਰਪੁਰ ਿਜਲੇ ਦੇ  ਿ ਪੰਡ ਬਸੀ  ਗੁ ਲਾ ਮ

ਹੁਸ਼ੇਨ ਿਵਚ ਹੋਇਆ।
ਪ 41 ਚੰਡੀਗੜ ਿਵੱਚ ਿਸ਼ਵ ਿਸੰਘ ਦੀ  ਕਲਾ ਿਕੱਥੇ ਹੈ ?
ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ ਿਵੱਚ ਿਸ਼ਵ ਿਸੰਘ ਦੀ ਕਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਭਵਨ ਸੈਕਟਰ16 ਿਵੱਚ ਹੈ ।
ਪ 42 ਘੁਲਾੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਿਕਹੋ ਜਹੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ?
ਤਰ ਘੁਲਾੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ।
ਪ 43 ਖੇਤ ਿਵੱ ਚ ਗੰ ਨ ਦੀਆਂ ਭ ਰੀਆਂ  ਘ ੁਲਾ ੜੀ  ਤੱਕ ਿਕਵ ਿ ਲਆਦੀਆਂ  ਗਈ ਆਂ ?
ਤਰ ਖੇਤ ਿਵੱ ਚ ਗੰ ਨ ਦੀਆਂ ਭ ਰੀਆਂ  ਟ ਰਾਲੀ  ਰਾਹੀ  ਘਲਾੜੀ ਤੱਕ ਿਲਆਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ।
ਪ 44 ਲੇਖਕ ਭੁਆ ਦੇ ਿਪੰਡ ਿਕ ਿਗਆ ?
ਤਰ
ਪ 45 ਲੇਖਕ ਨ ਰੱ ਬ ਦੀ  ਪੌ ੜੀ  ਿਕਸਨੂ ੰ  ਿਕਹਾ ?
ਤਰ ਲੇਖਕ ਨ ਰੱ ਬ ਦੀ  ਪੌ ੜੀ  ਦੁ ਨੀ ਆਂ  ਦੀ   ਸਭ ਤੋ  ਚੀ  ਇਮਾ ਰਤ ਐਮਪਾ ਇਰ ਸਟੇ ਟ

ਿਬਲਿਡੰਗ ਨੂ ੰ  ਿਕਹਾ ।
ਪ 46 ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਿਬਲਿਡੰਗ ਕਦ ਬਣਨੀ  ਸੁ ਰੂ ਹੋਈ ?

ਤਰ ਐਮਪਾਇਅਰ ਸਟੇਟ ਿਬਲਿਡੰਗ 1930 ਿਵੱਚ ਬਣਨੀ ਸੁਰੂ ਹੋਈ ।
ਪ 47 ਐਮਪਾਇਅਰ ਸਟੇਟ ਿਬਲਿਡੰਗ ਿਕੰਨ ਸਮ ਿਵੱਚ ਬਣ ਕੇ  ਿਤਆਰ ਹੋ ਈ ?
ਤਰ ਐਮਪਾਇਅਰ ਸਟੇਟ ਿਬਲਿਡੰਗ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਬਣ ਕੇ ਿਤਆਰ ਹੋ ਗਈ ।
ਪ 48 ਮੱਝ ਦਾ ਕੱਟਾ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਸੀ ?



ਤਰ ਮੱਝ ਦਾ ਕੱਟਾ ਪੰਜ ਕਲੀਆਣਾ ਸੀ।
ਪ 49 ਲਤਾ ਿਕੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਿਕ ਗਈ ਸੀ ?
ਤਰ ਲਤਾ ਗੁਆਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸਵਾਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ।
ਪ 50 ਿਵੱਿਦਆ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਭਿਵੱਖ ਵਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ?
ਤਰ ਿਵੱਿਦਆ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਭਿਵੱਖ ਵਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਨੂ ੰ  ਪੜਾ ਿ ਲਖਾ  ਕੇ  ਇੱ ਕ

ਅਿਜਹੀ ਭੈਣਜੀ ਬਣਾਏਗੀ ਿਜਹੋ ਿਜਹੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣਜੀ ਹੁ ੰ ਦੇ ਸਨ ।

3 ਨੰਬਰ ਵਾ ਲੇ  ਪਸ਼ਨ -ਤਰ
ਪ 1 ਜੈ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕਿਵਤਾ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੇ- ਿਕਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾ ਦਾ ਿਜਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ?
ਤਰ ਇਸ ਕਿਵਤਾ ਿਵੱਚ ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ, ਿਸਵਾਜੀ, ਰਾਣਾ ਪਤਾ ਪ , ਰਾਣੀ ਝਾਸੀ, ਜਿਲਆ ਵਾ ਲੇ  ਬਾ ਗ ਦੇ

ਸ਼ਹੀਦ ਕਾਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਸਾਿਫਰ ਕਰਤਾਰ ਿਸੰਘ ਸ਼ਰਾਭਾ, ਭਗਤ ਿਸੰਘ , ਅਤੇ ਧਮ
ਿਸੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ ਹਨ ।

ਪ 2 ਜੈ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ?
ਤਰ , ਸੱਤਲੂਜ, ਰਾਵੀ ,ਿਬਆਸ,ਿਜਹਲਮ, ਤੇ ਝਨਾਬ

ਪਾਠ – ਪੇਮੀ ਦੇ ਿਨਆਣੇ
ਪ 3 ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂ ੰ  ਹਰ ਰੋਜ਼ ਿਕੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਦਾ ਸੀ?
ਤਰ ਉਹਨਾ ਨੂ ੰ  ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੇਤ ਿਵੱ ਚ ਬਾ ਪੂਅਤੇ ਕਾਮੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਪੈਦਾ ਸੀ ।
ਪ 5 ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂ ੰ  ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ੜਰ ਨੂ ੰ  ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੋਿਚਆ

?
ਤਰ ਉਹਨਾ ਨ ਿ ਕਹਾ  ਵਾ ਿਹਗੁ ਰੂ -

ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਤ ਡਰਦੇ  ਹਨ ।
ਪਾਠ- 3

ਪ 6 ਿਛੰਝ ਛਰਾਹ ਦੀ ਮੇ ?
ਤਰ , ਚਾਰ ਜੱਗ ਕਰਵਾਏ ਜਦੇ

ਹਨ,
ਪਾਠ-4

ਪ 7 ਰੱਖੀ?
ਤਰ 1588 ਈਸਵੀ ਨੂ ੰ  ਰੱਖੀ ।
ਪ 8 -ਿਕਹੜੇ ਭਗਤ ਦੀ  ਬਾ ਣੀ  ਦਰਜ਼ ਹੈ ?



ਤਰ ਇਸ ਿਵੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ, ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਅਤੇ ਭਗਤ
ਸੁਧਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ਼ ਹੈ।

ਪਾਠ-5
ਪ 9 ਦਮ ਨਾ ਲ ਕੀ  ਹੁ ੰ ਦਾ  ਹੈ ?
ਤਰ ਦਮ ਨਾ ਲ ਮਨੁ ਖੱ ਨੂ ੰ  ਮਨ ਚਾ ਹੀ  ਚੀ ਜ਼ ਿਮਲਦੀ  ਹੈ ।
ਪ 10 ਸਾਨੂ ੰ  ਿਕਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ  ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਤਰ

ਪਾਠ-6
ਪ 11 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ਚੰਡੀ ਗੜ ਿਵੱ ਚ ਿਕਹੜੀ ਆਂ  ਥਾ ਵ ਦੇਖੀਆਂ ?
ਤਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ਰਾ ਕ ਗਾ ਰਡਨ , ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ, ਪੰਜਾਬ ਯੁਨੀਵਰਸਟੀ, ਸੁਖ਼ਨਾ ਝੀਲ ਆਿਦ

ਦੇਖੀ।
ਪਾਠ- 7

ਪ 12 ਰੂਪਨਗਰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਕਹੜੇ ਦਿਰਆਂ ਤੇ ਸਿਥੱਤ ਹੈ ?
ਤਰ ਇਹ ਸੱਤਲੂਜ ਦਿਰਆਂ ਦੇ ਕੱਢੇ ਤੇ ਸਿਥੱਤ ਹੈ।
ਪ 13 ਅੰਗਰੇਜਾ ਦੀ ਸੰਧੀ ਮਾਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ ਨਾਲ ਿਕੱਥੇ ਹੋਈ ?
ਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਦੀ ਸੰਧੀ ਿਵਿਲਅਮ ਬੈਿਟੰਗ ਅਤੇ ਮਾਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ ਨਾਲ ਰੋਪੜ ਿਵੱਖੇ 1831

ਿਵੱਚ ਹੋਈ ।
ਪਾਠ-8

ਪ 14 ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਿਕਸ ਤਰ ਦਾ  ਜੀ ਵਨ ਬਤੀ ਤ ਕਰਦੇ  ਸਨ ?
ਤਰ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਸਰਲ ਸਾਦਾ ਤਪ ਿਤਆਗ ਅਤੇ ਸਬਰ-ਸੰਤੌਖ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ।

ਪਾਠ- 9
15 ਪੰਜਾਬ ਿਕਹੜੀਆਂ ਾ ਨਾ  ਨਾ ਲ ਭਿ ਰਆਂ  ਹੋ ਇਆ ਹੈ ?

ਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਣ-ਪਾਣੀ ਹਰੇ-ਭਰੇ, ਹਰੇ-ਭਰੇ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ ਨਾ ਲ ਭਰਪੂ ਰ ਹੈ  ।
ਪ 16 ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਿਟਆਰਾ ਿਕਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ?
ਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਿਟਆਰਾ ਕੱਤਣ, ਤੁ ੰ ਬਣ, ਪੀਹਣ, ਿਸਉਣ, ਪਰੌਣ,ਤੇ ਵੇਲਾ-ਬੁੱਟੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ

ਕਰਦੀਆ ਹਨ ।
ਪ 17 ਵ ਕਰਦੇ  ਹਨ ?
ਤਰ

ਲਾਦੇ  ਹਨ ।
ਪਾਠ- 10

ਪ 18 ਰੁੱਖ ਦੀ  ਅੰ ਨਵਾਹ ਵੰ ਢਾਈ ਦ ਾ ਕੀ  ਨਤੀ ਜ਼ਾ ਿਨਕਿ ਲਆਂ ?
ਤਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਹੜਾ ਦਾ  ਖਤਰਾ  ਹੋ  ਿਗਆ ਆਕ ਸੀ ਜ਼ਨ ਘੱ ਟ ਗਈ ।



ਪ19 ਫ਼ਕੀਰ ਨ ਲੋ ਕ ਨੂ ੰ   ਕੀ ਿਸੱਿਖਆਂ ਿਦੱਤੀ?
ਤਰ

ਬਣ  ਜਾਵੇਗੀ ।
ਪਾਠ -11

ਪ 20 ਪੰਜਾਬ ਦੇ  ਲੋਕ ਨਾਚ ਿਕਹੜ-ੇਿਕਹੜੇ ਹਨ ?
ਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਚ ਿਗੱਧਾ ਅਤੇ ਭੰਗੜਾ ਹਨ ।
ਪ 21 ?

ਤਰ ਮੁਿਟਆਰਾ ਗੋਲ ਦਾਇਰਾ ਬੰਨ ਕੇ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਿਗੱਧਾ ਪਾਦੀ ਆਂ  ਹਨ ।
ਪਾਠ -12

ਪ 22 ਡਾ: ?
ਤਰ ਡਾ: ਮਿਹੰਦਰ ਿਸੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀਆ ਪਿਸੱ ਧ ਪੁ ਸਤਕ ਕੁੱ ਲੂ  ਦੇ  ਲੋ ਕ ਗੀਤ ( ਕਗੜਾ ) ਅਤੇ ਹਿਰਆਣੇ

ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹਨ।
ਪ 23 ਡਾ:ਮਿਹੰਦਰ ?
ਤਰ ਆਪ ਜੀ ਨ ਭਾ ਰਤ ਿਵੱ ਚ ਖੇ ਤੀ ਬਾ ੜੀ  ਯੂ ਨੀ ਵਰਸਟੀ  ਸਥਾ ਪਨ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਯੋ ਗਦਾ ਨ ਿਦੱ ਤਾ  ।
ਪ 24 ਡਾ: ਮਿਹੰਦਰ ਿਸੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨ ਪੰ ਜਾ ਬ ਦੇ  ਸਿ ਭੱ ਆਚ ਾ ਰ ਲਈ ਕੀ  ਕੀ ਤਾ ?
ਤਰ ਆਪੀ ਜੀ ਨ ਸਿ ਭੱ ਆਚ ਾ ਰ ਲਈ ਿ ਪੰਡ ਿ ਵੱ ਚ ਪਡੂ ਅਜਾ ਇਬਘਰ ਬਣਾ ਏ ਅਤੇ  ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ

ਸਿਭੱਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ –ਬਸਤਾ ਲਈ ਸੁਵਾਣੀਆਂ ਤ ਫੁ ਲਕਾ ਰੀ , ਿਮੱਟੀ ਦੀਆਂ ਿਟੱਡਾ , ਦਰੀਆਂ
, ਆਿਦ ਸਮਾਨ ਿਤਆਰ ਕਰਵਾਇਆ।

ਪਾਠ- 14
ਪ 25 ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਨੂ ੰ  ਿਕਉ ਜਾਿਪਆ ਕੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਖਰ ਨ ਉਸ ਚੇ ਨ ਖੋ  ਿਲਆ ?
ਤਰ ਿਕਉੰਿਕ ਸਰਹੱਦ ਤੋ ਪੁੱਜੀਆਂ ਖਰਾ  ਨਾ ਲ ਉਸ ਨੂ ੰ  ਭੇ  ਆਉ ਣ ਲੱ ਗਾ  ਕੇ  ਲੜਾ ਈ ਿਭਆਨ ਕ ਚੀ ਜ ਹੈ ।
ਪ 26 ?
ਤਰ

ਬਿਲਹਾਰ ਜਾਦੀ ਹੈ ।
ਪਾਠ -15

ਪ 27 ਰਿਵੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਬਚਪਨ ਿਕਵੇ ਬੀਿਤਆ ?
ਤਰ ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਬਚਪਨ  ਮਿਹਲਾ ਵਰਗੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਬੀਿਤਆ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਆਪ ਦਾ ਿਦਲ ਨਾ ਲੱਗਣ

ਕਰਕੇ ਪੜਾਈ ਦਾ ਪਬੰ ਧ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਹੀ  ਕੀ ਤਾ  ਿਗਆ ਸੀ  ।
ਪ 28 ?
ਤਰ

ਿਮਿਲਆ ਹੈ ।
ਪਾਠ – 16



ਪ 29 ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੀ ਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ?
ਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੀ ਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਨਡਰ ਹੋ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆ ਕਰਨ ਦੀ ਿਹੰਮਤ

ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ।
ਪ 30 ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ?
ਤਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨ ਧਰਮ ਲਈ ਆਪ ਣਾ  ਬਿ ਲਦਾ ਨ ਿਦੱ ਤਾ ਸੀ ।
ਪ 31 ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਿਵੱ ਚ ਕੋ ਣ ਜੂ ਿਝਆ ਸੀ ?
ਤਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਿਵੱ ਚ ਅਜੀ ਤ ਿਸੰਘ ਅਤੇ  ਜ਼ੂ ਝਾ ਰ ਿਸੰਘ ਲੇ  ਮੁ ਗਲਾ  ਿਵਰੁ ਧੱ ਲੜਿ ਦਆ ਆਪ ਣੀ ਆ

ਜਾਨ ਵਾ ਰ ਿਦੱ ਤੀ ਆ ਸਨ ।
ਪਾਠ- 17

ਪ 32 ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ ਿਕ ਮਨਾ ਇਆ ਜਦਾ ਹੈ ?
ਤਰ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਿਵਆਹ ਦੀ ਖੁਸੀ ਨੂ ੰ  ਸਝੀ  ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾ ਇਆ

ਜਦਾ  ਹੈ ।
ਪ 33 ਇਸ਼ਰ ਆਏ ਦਿਲਦਰ ਜਾਏ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ?
ਤਰ

ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ ਨਪੜੇ  ਨਹ ਚੜਦਾ  ਹੇ  ਉਸ ਦੇ  ਦਿਲਦਰ ਨੁ ੰ  ਲੋਹਡੀ ਵਾਲ ਕੇ  ਅਗਨ ਭ ੇ ਟ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ  ਇਹ

ਪਾਠ- 18
ਪ 33 ਿਧਆਨ ਚੰਦ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਿਕਵੇ ਮਨਾਈ ਜਦੀ  ਹੈ ?
ਤਰ
ਪ 34 ਿਧਆਨ ਚੰਦ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਕੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ?
ਤਰ ਇਹ ਬੁੱਤ ਵੇਖਣ ਵਾਿਲਆ ਨੂ ੰ

ਸਗ ਚਾ ਰ ਹਨ ਅਤੇ  ਚੋ ਹ ਿਵੱਚ ਹੀ ਹਾਕੀ ਸਿਟੱ ਕਾ ਹਨ ।
ਪਾਠ 19

ਪ 35 ਅੰਮੜੀ ਦਾ ਿਵਹੜਾ ਕਿਵਤਾ ਿਵੱਚ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਿਕਹੜੀਆ-ਂਿਕਹੜੀਆਂ ਮੋਜ਼  ਅਤੇ  ਖੁ ਸੀ ਆਂ  ਦਾ
ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ?

ਤਰ ਇਸ ਕਿਵਤਾ ਿਵੱਚ ਬਚਪਨ ਦੇ ਖੁਲ ਡੁਲ ਅਤੇ ਬ-ੇਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਬਾਦਾ ਹੀ  ਜੀ ਵਨ , ਬ-ੇਿਫਕਰੀ
ਨਾਲ ਖੇਡਾ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਰਿਹਣਾ , ਪੀਘ ਝੂ ਟਣ ਅਤੇ  ਦਾ ਦੀ  ਤੋ  ਬਾ ਤਾ  ਸੁ ਨਣ ਦੀ ਆਂ  ਮੌ ਜਾ  ਦਾ  ਵਰਨਣ
ਹੈ ।

ਪ 36
ਕਰ?



ਤਰ ਕੁੜੀਆਂ ਿਪੱਪਲਾ ਤੇ ਪੀਘ ਪਾ  ਅੰ ਬਰ ਤੱ ਕ ਚ ੜਾਉਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀ-ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚਰਖ
ਕੱਤਦੀਆਂ ਹਨ

ਪਾਠ- 20
ਪ 37 ਝੜੀ ਦਾ ਆਮ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੀ ਪਭਾ ਵ ਿਪਆ ?
ਤਰ ਝੜੀ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਲ-ਥਲ ਹੋ ਿਗਆ , ਮਹ ਰੁ ਕੇ  ਤੇ  ਪੰ ਛੀ  ਆਪ ਣੇ  ਖੰ ਭਾ  ਨੂ ੰ  ਝਾ ਰਦੇ  ਉਡਾ ਣ

ਭਰਦੇ ਪਰ ਿਕੱਥੇ? ਇੱਨੀ ਦੇਰ ਨੂ ੰ  ਝੜੀ ਫੇਰ ਆ ਜਾਦੀ।
ਪ 28 ਮਣ ਿਕਸ ਨੂ ੰ  ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ?

ਤਰ
ਬਾਹੀਆਂ ਉਤੇ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਮੰਜਾ ਿਟੱਕਾ ਿਦੱਤਾ ਜਦਾ  ਹੈ  ਇਸ  ਨੂ ੰ  ਮਣ ਿਕਹਾ ਜਦਾ ਹੈ  ।

ਪਾਠ - 21
ਪ 29 ਥੀ –ਡੀ ਸ਼ੋਹ ਕੀ ਹੈ ?
ਤਰ ਸਾਇੰਸ ਿਸਟੀ ਦਾ ਥੀ ਡੀ  ਸ਼ੋ ਹ ਸਪੈ ਸਲ ਅੇ ਨਕਾ  ਨਾ ਲ ਦੇ ਿਖਆ ਜਦਾ ਹੇ ਇਸ ਿਥਏਟਰ ਿਵੱਚ ਇਸ

ਤਰ ਲੱ ਗਦਾ  ਹੈ  ਿਜਵੇ  ਿਫਲਮ ਦੇ  ਿਕਰਦਾ ਰ ਤੁ ਹਾ ਨੂ ੰ  ਸੂ ਹ ਰਹੇ  ਹੋ ਣ ।
ਪ 30 ਉਰਜ਼ਾ ਪਾਰਕ ਕੀ ਹੈ ?
ਤਰ ਿਦਨ- ਿਦਨ ਗੰਭੀਰ ਹੁ ੰ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮੱਿਸਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਥੇ ਿਤੰਨ ਏਕੜ ਥ ਤੇ  ਉਰਜਾ

ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ ਸੂਰਜੀ ਉਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀ ਤੀ  ਜਦੀ ਹੈ ।
ਪਾਠ - 22

ਪ 31 ਬੁੱਤ ਤਰਾਸੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਿਸ਼ਵ ਿਸੰਘ ਗੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ?
ਤਰ

ਆਉਦੀ ਹੈ ਉਨਾ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਬੁੱਤ ਤਰਾਸੀ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ  ਇਹਨਾ ਚ ਮਨੁੱਖੀ
ਸੰਵੇਦਨਾ ਭਰੇ ਗੁਣ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ ।

ਪ 32 ਿਸ਼ਵ ਿਸੰਘ ਨੂ ਇੰੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਵੱਜ ਿਕਹੜੇ -ਿਕਹੜੇ ਇਨਾਮ ਪਾਪਤ ਹੋ  ਚੁ ਕੇੱ  ਹਨ ?
ਤਰ ਿਸ਼ਵ ਿਸੰਘ ਨੂ ੰ1979 ਿਵੱਚ ਨਸ਼ਨਲ ਐਵਾ ਰਡ , ਉਸੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬਰ ਅਰਾਟ ਕੌਸ਼ਲ ਚੰਡੀਗੜ ਨ

ਿਸਰਮੌਰ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ।
ਪਾਠ -23

ਪ 33 ਗੰਨ ਤ ਿਕਹੜੀ ਆਂ -ਿਕਹੜੀਆਂ ਚੀਜਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੀ ਆ ਹਨ ?
ਤਰ ਗੰਨ ਤ ਰਸ , ਗੁੜ, ੱ ਕਰ , ਅਤੇ ਿਸਰਕਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਦਾ  ਹੈ  ।
ਪ 34 ?
ਤਰ

ਪਾਠ -24
ਪ 35 ਲੇਖਕ ਨੂ ੰ  ਤਹ- ਪਤੀ  ਵਰੇ  ਪਿ ਹਲਾ  ਭੁ ਆ ਦੀ ਆਂ  ਿਕਹੜੀ ਆਂ  ਗੱ ਲਾ  ਯਾ ਦ ਸਨ ?



ਤਰ ਲੇਖਕ ਨੂ ੰ  ਯਾਦ ਸੀ ਿਕ ਿਕਦਾ ਿਨੱਕੇ ਹੁ ੰ ਦੇ ਨੂ ੰਭੂਆ ਉਗਲੀ ਲਾ ਕੇ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਜਾਦੀ
ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਵੇਲੇ ਮਲਾਈ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੌਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ।

ਪ 36 ਲੇਖਕ ਭੂਆ ਦੇ ਿਪੰਡ ਿਕ ਿਗਆ ?
ਤਰ ਿਕਿ ਕ ਭੂ ਆ ਦਾ  ਉਸ ਨਾ ਲ ਬਚਪਨ ਤ ਹੀ  ਬਹੁ ਤ ਿ ਪਆਰ ਸੀ  ਉਹ ਭੂ ਆ ਨ ੂ ੰ  ਪੂ ਰੇ ਦਸ ਵਿਰਆ

ਮਗਰ ਿਮਲਣ ਜਾ  ਿ ਰਹਾ  ਸੀ  ਭੂ ਆ ਕਹਾ ਣੀ ਕਾ ਰ ਦੈ -ਇੱਕ ਬਚੀ ਹੋਈ
ਪੁਰਾਣੀ ਬੁੱਢੀ ਸੀ

ਪਾਠ -25
ਪ 37 ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤ ਿਕਹੜੇ  ਕੰ ਮਾ  ਲਈ ਕੀ ਤੀ  ਜਾ ਦੀ  ਹੈ ?
ਤਰ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱਚ ਸੈਰੜੇ ਦਫਤਰ ਹਨ, ਚੀ  ਬੁ ਰਜ ਤ ਸਾ ਰੀਆਂ ਟੈ ਲੀਵੀਜ਼ਨ ਕੰ ਪਨੀ ਆਂ

ਅਪਣਾ-ਅਪਣਾ ਪੋਗਰਾ ਮ ਪਸਾਿ ਰਤ ਕਰਦੀ ਆਂ ਹਨ ਿ ਜਨਾ  ਨੰੂ 52 ਲੱਖ ਦਰਸਕ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
ਪਾਠ - 26

ਪ 38 ਨੱਥ ਨਾਲ ਗੱਗੂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ?
ਤਰ ਨੱਥ ਨਾਲ ਗੱਗੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪੀੜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤ ਉਹ ਅਿ ੜੰਗ ਸਿ ਕਆ ਅਤੇ  ਨਾ

ਹੀ ਲੇਖਕ ਦਾ ਹੱਥ ਚੱਟ ਸਿਕਆ।
ਪ 39 ਮੱਝ ਕੱਟੇ ਨੂ ੰ  ਿਕਵੇ ਮਮਤਾ ਿਦਖਾ ਰਹੀ ਸੀ?
ਤਰ ਮੂੱਝ ਕੱਟੇ ਨੂ ੰ  ਬਰੇ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਚੱਟ ਕੇ ਮਮਤਾਿਦਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ।ਕਦੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀਆ ਅੱਖਾ

ਚੱਟਦੀ ਕਦੇ ਮੱਥਾ , ਕਦੇ ਪੁਚ-ਪੁਚ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਪੰਡੇ ਤੇ ਜੀਬ ਫੇਰਦੀ।
ਪਾਠ --27

ਪ 40 ਸੋਨੂ ੰ  ਅਨੁਸਾਰ ਲਤਾ ਗੁਆਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ?
ਤਰ

ਲਗਾ ਕੇ ਿਪਛੇ ਜੂੜਾ ਕਰਕੇ  ਦੋ ਚੁ ੰ ਨੀਆ ਜੋੜ ਕੇ ਭੈਣ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ।

ਿਲੰਗ ਬਦਲੋ

ਪੁਿਲੰਗ ਇਸਤਰੀ ਿਲੰਗ ਪੁਿਲੰਗ ਇਸਤਰੀ ਿਲੰਗ

1 ਕਬੂਤਰ ਕਬੂਤਰੀ 2 ਟੋਪ ਟੋਪੀ

3 ਠਕੇ ਦਾ ਰ ਠਕੇ ਦਾ ਰਨੀ 4 ਅਿਧਆਪਕ
ਅਿਧਆਪਕਾ



5 ਸਰਦਾਰ ਸਰਦਾਰਨੀ 6 ਮਹਾਰਾਜਾ
ਮਹਾਰਾਣੀ

7 ਿਪਤਾ ਮਾਤਾ 8 ਭਰਾ ਭੈਣ

9 ਪਤੀ ਪਤਨੀ 10 ਘੋੜਾ ਘੋੜੀ

11 ਲੇਖਕ ਲੇਿਖਕਾ 12 ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤੀ

13 ਮਾਮਾ ਮਾਮੀ 14 ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ

15 ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ 16 ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ

17 ਿਹਰਨ ਿਹਰਨੀ 18 ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰੀ

19 ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ 20 ਬਾਜੀਗਰ ਬਾਜੀਗਰਨੀ

21 ਿਦਓਰ ਿਦਓਰਾਨੀ 22 ਭਗਤ ਭਗਤਣੀ

23 ਸੱਪ ਸੱਪਣੀ 24 ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ

25 ਬਾਲ ਬਾਲੜੀ 26 ਖੋਤਾ ਖੋਤੀ

27 ਿਖਡਾਰੀ ਿਖਡਾਰਨ 28 ਮਾਲੀ ਮਾਲਣ

29 ਿਗਲਾਸ ਿਗਲਾਸੀ 30 ਵੀਰ ਭਾਬੀ

ਬਚਨ ਬਦਲ

ਇੱਕ ਵਚਨ ਬਹੂ ਵਚਨ ਇੱਕ ਵਚਨ ਬਹੂ ਵਚਨ

1 ਬੇਟਾ ਬੇਟੇ 2 ਧਾਗਾ ਧਾਗ

3 ਚਾਚਾ ਚਾਚੇ 4 ਮਾਮਾ ਮਾਮੇ

5 ਚਾਚੀ ਚਾਚੀਆਂ 6 ਮਾਮੀ ਮਾਮੀਆਂ



7 ਕੁਰਸੀ ਕੁਰਸੀਆਂ 8 ਿਕਤਾਬ ਿਕਤਾਬਾ

9 ਲੜਕਾ ਲੜਕੇ 10 ਨਦੀ ਨਦੀਆਂ

11 ਬੱਚਾ ਬੱਚੇ 12 ਕਹਾਣੀ ਕਹਾਣੀਆਂ

13 ਛੁੱਟੀ ਛੁੱਟੀਆਂ 14 ਝੰਡ ਝੰਡੇ

15 ਘੋੜਾ ਘੋੜੇ 16 ਿਤੱਤਲੀ ਿਤੱਤਲੀਆਂ

17 ਕੁੜੀ ਕੁੜੀਆਂ 18 ਕਾਰ ਕਾਰਾ

19 ਖੇਤ ਖੇਤ 20 ਅੱਖ ਅੱਖ

ਿਵਰੋਧੀ ਸਬਦ

1 ਉਧਮੀ ਆਲਸੀ 2 ਆਕੜ ਿਨਮਰਤਾ

3 ਚੀ ਹੋਲੀ 4 ਆਦਰ ਿਨਰਾਦਰ

5 ਪਰ ਹੇਠਾ 6 ਆਿਦ ਅੰਤ

7 ਉਸਤਤ ਿਨੰਿਦਆਂ 8 ਰਾਤ ਿਦਨ

9 ਿਮੱਠਾ ਖੱਟਾ 10 ਕਾਲਾ ਿਚੱਟਾ

11 ਅਸਲੀ ਨਕਲੀ 12 ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ

13 ਅਜਾਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 14 ਸਵਰਗ ਨਰਕ

15 ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ 16 ਸੱਚ ਝੁਠ

17 ਿਸਆਣਾ ਕਮਲਾ 18 ਸੁਕਾ ਿਗਲਾ

19 ਸਸਤਾ ਮਿਹੰਗਾ 20 ਅਪਣਾ ਪਰਾਇਆ



21 ਚਾ ਨੀਵ 22 ਉਠਣਾ ਬੇਠਣਾ

23 ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ 24 ਸਹੀ ਗਲਤ

25 ਿਸੱਧਾ ਪੁੱਠਾ 26 ਤਰਨਾ ਚੱੜਨਾ

27 ਏਕਤਾ ਫੁੱਟ 28 ਇੱਜਤ ਬੇਇਜਤੀ

29 ਆਮ ਖਾਸ 30 ਔਖ ਸੌਖ

ਸੁੱਧ- ਅਸੁੱਧ

ਅਸੁੱਧ ੁ ਧੱ ਅਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ

1 ਪਰੇਮ ਪੇਮ 2 ਪੰ ਤੂ ਪਰੰਤੂ

3 ਪਿਰੰਸੀਪਲ ਿਪੰਸੀ ਪਲ 4 ਿਮਤ ਿਮੱਤਰ

5 ਪਰੈਸ ਪੈਸੱ 6 ਇੰਦ ਇੰਦਰ

7 ਪਰਸ਼ਨ ਪਸ਼ਨ 8 ਵਰਣਾ ਵਰਨਾ

9 ਖੁਰਣਾ ਖੁਰਨਾ 10 ਸੇਹਤ ਿਸਹਤ

11 ਸੁਹਣਾ ਸੋਹਣਾ 12 ਲੋਬ ਲੋਭ

13 ਸਬ ਸਭ 14 ਬਚੌਣਾ ਬਚਾਉਣਾ

15 ਭਭੜ ਭਬੜ 16 ਗੋਬੀ ਗੋਭੀ

17 ਘਭਰਾਹਟ ਘਬਰਾਹਟ 18 ਐਮ ਐਂਵ

19 ਸੇਮੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ 20 ਿਕਮ ਿਕਵ

21 ਜਰੁਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ 21 ਿਸਰੀਮਾਨ ਸੀਮਾ ਨ

22 ਕਰੋਧ ਕੋਧ 23 ਿਚਤਕਾ ਰ ਿਚਤਰਕਾਰ



24 ਇਸਤੀ ਇਸਤਰੀ 26 ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਮਾ ਤਮਾ

27 ਜਮੀਨ ਜਮੀਨ 28 ਅਨਜਾਨ ਅਣਜਾਣ

29 ਿਕਨਹਾ ਿਕਨਾ 30 ਹੋਿਸਆਰਪੁਰ ਹੁਿਸ਼ਆਰਪੁਰ







ਪੱਤਰ

ਕਰ ।

ਿਪਿਖਆ ਭਵਨ ,

………………………………………………………………ਸਕੂਲ

……………………………………………………………………ਸ਼ਿਹਰ

ਿਮਤੀ
……………………………………..

ਸਿਤਕਾਰ ਯੋਗ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਸਿਤ ਸੀ ਅਕਾ ਲ ,

ਮੈਨੂ ੰ  ਕੱਲ  ਆਪ ਣੇ  ਜਨਮ ਿਦਨ ਤੇ   ਤੁਹਾਡੀ  ਭੇ ਜੀ ਹੋਈ ਗੁ ੱ ਟ ਘੜੀ  ਿਮਲ ਗਈ ਹ ੈ
ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ । ਮੇਰੇ/ ਮੇਰੀਆਂ ਿਮੱਤਰ/ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨ ਇਸ ਘੜੀ  ਦੀ  ਬਹੁ ਤ ਪਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਮੈਨੰੂ  ਇਸ ਦੀ
ਬਹੁਤ ਜਰੂਰਤ ਸੀ ਮ ਆ ਪ ਜੀ ਵੱਲ ਭੇ ਜੇ   ਇਸ  ਤੋ ਹਫੇ  ਲਈ ਆਪ  ਦਾ  ਬਹੁ ਤ ਧੰ ਨਵਾ ਦ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹ ।

ਆਪ ਜੀ ਦਾ/ਦੀ ਭਤੀਜਾ/ ਭਤੀਜੀ

…………………………………………………………

………………………………………………………..
ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਿਧਆਪਕ  ਨੂ ੰ  ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ  ਲੈਣ ਲਈ ਿਬਨ ਪੱ ਤਰ ਿਲਖੋ  ।

ਸੇਵਾ ਿਵਖੇ,ਸੇਵਾ ਿਵਖੇ,
ਮੁੱਖ ਅਿਧਆਪਕ ਜੀ,
ਸ.ਅ. ਸਕੂਲ………………………..

ਮੁੱਖ ਅਿਧਆਪਕ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਿਕ ਮ ਿਬਮਾ ਰ ਹ ,ਸੀ ਮਾ ਨ
ਜੀ



ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਿਕ ਮੈਨੂ ੰ  ਕੱਲ ਸਕੂਲ ਤ ਜਦੀਆ ਬ ੁ ਖਾਰ ਹੋ  ਿਗਆ ਹ ੈ  ਇਸ ਕਰਕੇ  ਮ ਅਜੱ ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਿ ਵੱਚ ਨਹ
ਆ ਸਕਦਾ/ ਸਕਦੀ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂ ੰ   ਇੱਕ ਿਦਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ ਮ ਆਪ  ਜੀ  ਦੀ  ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ
ਹੋਵਗਾ / ਹੋਵਗੀ  ।

ਆਪ ਜੀ ਦਾ/ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ,
ਿਮਤੀ …………………….

ਨਾਮ…………………………………………
…………

ਕਲਾਸ…………………………………………………
ਰੋਲ ਨੰਬਰ

………………………………………..

ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਿਧਆਪਕ  ਨੂ ੰ  ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫੀ ਲੈਣ ਲਈ ਿਬਨ ਪੱ ਤਰ ਿਲਖੋ  ।

ਸੇਵਾ ਿਵਖੇ,ਸੇਵਾ ਿਵਖੇ,

ਮੁੱਖ ਅਿਧਆਪਕ ਜੀ,

ਸ.ਅ.ਸਕੂਲ

………………………………..

ਸੀ ਮਾ ਨ ਜੀ ,

50
ਿਵੱਚ ਹੁਿਸ਼ਆਰ
ਦੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਗਾ / ਹੋਵਗੀ  ।

ਆਪ ਜੀ ਦਾ/ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ,



ਿਮਤੀ …………………….
ਨਾਮ……………………………………………………..

ਕਲਾਸ…………………………………………………

ਰੋਲ ਨੰਬਰ
………………………………………..

ਤੁਹਾਡੇ ਿਮੱਤਰ ਜ ਸ਼ਹੇ ਲੀ  ਛੇ ਵ  ਚੋ ਪਾਸ ਹੋ ਣ ਉਪਰੰ ਤ ਵਧਾ ਈ ਪ ੱ ਤਰ ।

ਿਪਿਖਆ ਭਵਨ ,

………………………………………………………………ਸਕੂਲ

…………………………………………………………………
…ਸ਼ਿਹਰ



ਿਮਤੀ
……………………………………..

ਿਪਆਰੀ ਸ਼ੇਹਲੀ/ ਿਮੱਤਰ,

ਮੈਨੂ ੰ  ਕੱਲ ਹੀ  ਮਾ ਤਾ  ਜੀ  ਦੀ  ਿ ਚੱ ਠੀ  ਿਮਲੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪੜ ਕੇ  ਬਹੁ ਤ ਖੁ ਸ਼ੀ  ਹੋ ਈ ਕੀ  ਤੁ ੰ
ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਿਵੱਚ  ਪਿ ਹਲੇ  ਨੰਬਰ ਤੇ  ਰਿ ਹ ਕੇ  ਜਮਾ ਤ ਪਾ ਸ ਕੀ ਤੀ  ਹੈ । ਤੈ ਨੂ ੰ  ਤੇ ਰੀ  ਸਫਲਤਾ  ਦੀ  ਲੱ ਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈ ।

ਤੇਰੀ ਸ਼ਹੇਲੀ/ ਿਮੱਤਰ

…………………………………………………………

………………………………………………………..

ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਿਧਆਪਕ  ਨੂ ੰ  ਜਰੂਰੀਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਿਬਨ ਪੱ ਤਰ ਿਲਖੋ  ।

ਸੇਵਾ ਿਵਖੇ,ਸੇਵਾ ਿਵਖੇ,

ਮੁੱਖ ਅਿਧਆਪਕ ਜੀ,

ਸ.ਅ.ਸਕੂਲ

……………………………………..

ਸੀ ਮਾ ਨ ਜੀ ,

/
ਸਕਦਾ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂ ੰ  ਇੱਕ ਿਦਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ।ਮ ਆਪ  ਜੀ  ਦੀ  ਬਹੁ ਤ ਧੰ ਨਵਾਦੀ ਹੋਵਗਾ / ਹੋਵਗੀ
।

ਆਪ ਜੀ ਦਾ/ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ,



ਿਮਤੀ …………………….

ਨਾਮ…………………………………………

ਕਲਾਸ…………………………………………………

ਰੋਲ ਨੰਬਰ
………………………………………..

ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਿਧਆਪਕ  ਨੂ ੰ  ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਿਬਨ ਪੱ ਤਰ ਿਲਖੋ  ।

ਸੇਵਾ ਿਵਖੇ,ਸੇਵਾ ਿਵਖੇ,

ਮੁੱਖ ਅਿਧਆਪਕ ਜੀ,

ਮੁੱਖ ਅਿਧਆਪਕ ਜੀ, ਸ.ਅ.ਸਕੂਲ

…………………………………….ਸਕੂਲ,
……………………………………

ਅੱਠਵ ਜਮਾ ਤ ਪਾ ਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ  ਮੈ ਨੂ ੰ  ਸਕੂ ਲ ਛੱ ਡਣ ਦਾ  ਸਰਟੀ ਿਫਕੇ ਟ ਿ ਦੱ ਤਾ  ਜਾ ਵੇ  ਜੀ  ।ਮ ਆਪ ਜੀ  ਦੀ  ਬਹੁ ਤ
ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਗਾ / ਹੋਵਗੀ  ।

ਆਪ ਜੀ ਦਾ/ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ,

ਿਮਤੀ …………………….

ਨਾਮ………………………………………..

ਕਲਾਸ…………………………………………………



ਰੋਲ ਨੰਬਰ
………………………………………..

ਲੇਖ

ਮੇਰਾ ਿਮੱਤਰ/ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ

ਮੇਰੇ ਿਮੱਤਰ/ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਨਾਮ………………………ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਿਵੱਚ ਪੜਦਾ /ਪੜਦੀ  ਹੈ ।  ਉਸ
ਦੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਿਧਆਪਕ ਹਨ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਠਦਾ / ਠਦੀ  ਹੈ  ।
ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਠ ਕੇ  ਬੁ ਰਸ਼ ਅਤੇ   ਇਨ ਾ ਨ ਕਰਕੇ  ਿਤਆਰ ਹੋ  ਜਦਾ  ਹੈ  ।  ਉਹ ਹਰ ਰੋ /
ਖਦੀ  ਹੈ  । ਉਹ ਹਮੇ ਸ਼ਾ  ਵਰਦੀ  ਿਵੱ ਚ ਸਕੂ ਲ ਆਉ ਦਾ /ਆਉਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮੋਨੀਟਰ ਹੈ । ਉਹ ਖੇਡ

ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ  ਹੈ ।ਉਹ ਵਿਧਆ ਿਖਡਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਲ ਪਿਹਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਦਾ/ਆਉਦੀ ਹੈ  ।ਉਹ ਵੱਿਡਆ ਦਾ
ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਦਾ/ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਿਧਆਪਕ ਉਸਨੂ ੰ  ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਮੈਨੂ ੰ  ਮੇਰੇ ਿਮੱਤਰ/ ਸਹੇਲੀ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ

ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ

ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨ ........................... ਹੈ । ਇਥੇ ਪਿਹਲੀ ਕਲਾਸ ਤ ਅੱਠਵੀ ਕਲਾਸ ਤਕ ਪੜਾਈ ਹੁ ੰ ਦੀਹੈ । ਮੇਰੇ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਿਧਆਪਕ ਬਹੁਤ ਮੇਹਨਤੀ ਹਨ । ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਕੁਲ 150 ਬੱਚੇ ਪੜਦੇ ਹਨ । ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਿਵਚ
ਿਹਸਾਬ ਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੀ ਪਾਯੋ ਗ ਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਿਜਥੇ ਅਸ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਪਯੋ ਗ ਕਰਦੇ ਹ । ਇਥੇ



ਦੁਪਿਹਰ ਨੂ ਿੰਬਨਾ ਿਕਸੇ ਰੁਪਏ ਲਏ ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਮੁਫ਼ਤ ਿਮਲਦਾ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧੀਆ

ਆਦਾ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਖੇਡ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਦੀ ਆਂ ਹਨ ਮੈਨੂ ਮੇੰਰੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ।

ਦੁਸਿਹਰਾ

ਦੁਸਿਹਰੇ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ  ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨ ਿਵਚ ਮਨਾ ਇਆ ਜਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਿ ਤਉਹਾ ਰ ਨੂ ੰ  ਮਨਾ ਉਣ ਿ ਪੱਛੇ  ਇਹ ਲੋ ਕ

, ,ਸੁਖਰੀਵ ਅਤੇ ਭਵੀਸਨ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਲੰਕਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਿਦਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ

ਜਗਾ -
,ਕੁ ੰ ਭਕਰਣ,ਅਤੇ ਮੇਘਨਾਥ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾਕੇ ਜਲਾਏ ਜਦੇ  ਹਨ।  ਸਾ ਰੇ  ਲੋ ਕ ਇਸ ਨੂ ੰ  ਦੇਖਣ ਜਦੇ  ਨ ਅਤੇ  ਖੁ ਸ਼ੀ ਨਾਲ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਿਪਸ ਆ ਜਦੇ  ਹਨ।

ਸ਼ੀ ਗੁ ਰੂ  ਨਾ ਨਕ ਦੇ ਵ ਜੀ 15 ਅਪੈਲ 1469 ਨੂ ੰ  ਤਲਵੰਡੀ ਨਨਕਾਣਾ
ਸਾਿਹਬ(ਪਾਿਕਸਤਾਨ) ਿਵਖੇ ਹੋਇਆ। ਉਨਾ ਦੇ  ਿਪਤਾ  ਦਾ  ਨਾ ਮ ਮਿ ਹਤਾ  ਕਾ ਲੁ  ਅਤੇ  ਮਾ ਤਾ  ਦਾ  ਨਾ ਮ ਿਤਪਤਾ  ਦੇਵੀ ਸੀ।

ਦ ਅਤੇ ਬਾਬਾ

ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ ਨੰੂ  ਚਾਰ ਉਦਾ ਸੀਆਂ ਿਕਹਾ  ਜਦਾ  ਹੈ । ਆਪ ਜ ੀ  ਦੀ ਬਾਣੀ  ਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਿ ਹਬ ਿਵਚ ਦਰਜ ਹੈ ।  ਆਪ
ਜੀ ਨ ਛੂ ਤ-ਛਾਤ, ਪਾਖੰਡ ਅਤੇ ਅੰਧ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਾ  ਖੰ ਡਣ ਕੀ ਤਾ  ਅਤੇ ਲੋਕ ਨੂ ੰ  ਿਸੱ ਧੇ  ਰਾ ਹ ਪਾ ਇਆ।  ਆਪ  ਜੀ  ਨ
ਿਮਹਨਤ ਅਤੇ ਿਮਲ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦਤੀ। ਆਪ ਜੀ 1539 ਨੂ ੰ  ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ।
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