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ਿੋ ਅੰਕ੍ਾਂ ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ 

1) ਕਿਸਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕਨਰਾਲੀ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ : ਕਤਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦੀ। 

2) ਕਤੰਨੇ ਰੰਗ ਇਿੱਠੇ ਹੋ ਿੇ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ? 

ਉੱਤਰ : ਏਿਤਾ ਬਾਰੇ। 

 

3) ਰਸੋਈ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਕ ੱਚ ਕਲਫ਼ਾਕਫ਼ਆਂ ਅੰਦਰ ਿੌਣ – ਿੌਣ ਬੈਠੇ ਸਨ? 

ਉੱਤਰ : ਇਲਾਚੀ, ਸੌਂਫ਼, ਜ ੈਣ, ਅੰਬ-ਚੂਰ ਅਤੇ ਅਨਾਰਦਾਣਾ ਬੈਠੇ ਸਨ।  

4) ਕਜਆਦਾ ਗਰਮੀ ਕਿਸ ਨੰੂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ? 

ਉੱਤਰ : ਅਨਾਰਦਾਣੇ ਨੰੂ। 

5) ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ  ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕਿਸਦਾ ਗੁਲਾਮ ਸੀ? 

ਉੱਤਰ :ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦਾ। 

6) ਬਚਪਨ ਕ ੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੰੂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਟਿ  ੇਖਣ ਦਾ ਮੌਿਾ ਕਮਕਲਆ? 

ਉੱਤਰ : ਰਾਜਾ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ। 

7) ਸਿੂਲ  ੱਲ ਿੌਣ ਨੱਠੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ? 

    ਉੱਤਰ : ਗੁਰਦੀਪ, ਮਨਜੀਤ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ ਚੀਿਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਿੂਲ  ੱਲ ਨੱਠੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। 

8) ਨਾਲ਼ੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਨਹ ਾਂ ਿਾਰਨ ਇਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

    ਉੱਤਰ : ਪਲਾਸਕਟਿ ਦੇ ਕਲਫ਼ਾਕਫ਼ਆਂ ਿਾਰਨ। 

9) ਿ ੀ ਕਿਸ ਫੁੱ ਲ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਕਟਆਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਰਦਾ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ : ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱ ਲ ਨਾਲ। 

10) ਕਤਰੰ ਞਣਾਂ ਦੇ ਕ ੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਿੁੜੀਆਂ ਿੀ ਿਰਦੀਆਂ ਹਨ? 

ਉੱਤਰ : ਚਰਖਾ ਿੱਤਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆ ਹਨ। 

11) ਕਿਸ ਨਾਂ ਦਾ ਬਾਲਿ ਗਊਆਂ ਚਰਾਉਂਦਾ ਕਫਰਦਾ ਸੀ? 

    ਉੱਤਰ : ‘ਬੂੜੇ’ ਨਾਂ ਦਾ ਬਾਲਿ। 

12) ਬੂੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਿੀ ਿਾਰਨ ਦੱਕਸਆ? 

      ਉੱਤਰ : ਬੂੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੰੂ ਦੱਕਸਆ ਕਿ ਉਸ ਨੰੂ ਸਾਰਾ ਕਦਨ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਲੱਕਗਆ ਰਕਹੰਦਾ ਹੈ। 

13) ਿੁੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਨੰੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਨੰੂ  ੇਖ ਿੇ ਕਿਉਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗੀਆਂ? 

ਉੱਤਰ : ਿੁੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਨੰੂ  ੇਖ ਿੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੋਤੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ   
ਬਜਾਏ ਤੁਰ ਿੇ ਹੀ ਸ਼ਕਹਰ  ੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ । 
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14)  ਕਪਉ ਪੱੁਤਰ ਨੰੂ ਖੋਤੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ  ਖੇ ਿੇ ਬੰਕਦਆਂ ਨੇ ਦੋ ਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਕਿਹਾ? 

ਉੱਤਰ : ਕਪਉ ਪੱੁਤ ਨੰੂ ਖੋਤੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ  ੇਖ ਿੇ ਬੰਕਦਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੋਤਾ ਕਿਸ ਦਾ ਚੋਰੀ ਿਰਿੇ ਕਲਆਏ ਹੋ 
ਕਜਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। 

 

15) ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਿੁੜੀਆਂ ਥਾਲ਼ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ? 

ਉੱਤਰ : ਜ ਾਨ ਿੁੜੀਆਂ। 

16) ਇਸ ਖੇਡ ਕ ੱਚ  ਰਤੀ ਜਾਣ  ਾਲੀ ਗੇਂਦ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ : ਲੀਰਾਂ ਦੀ।   

17) ਿੀੜੀ ਹਰ  ੇਲ਼ੇ ਿੀ ਿਰਦੀ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ : ਿੀੜੀ ਹਰ  ੇਲ਼ੇ ਆਪਣੇ ਿੰਮਾਂ ਕ ੱਚ ਰੁਝੀ ਰਕਹੰਦੀ ਹੈ। 

18) ਕਮੱਠੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋ ਆਉਣ ਤੇ ਿੀੜੀਆਂ ਿੀ ਿਰਦੀਆਂ ਹਨ? 

    ਉੱਤਰ : ਕਮੱਠੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋ ਆਉਣ ਿਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਿੀੜੀਆਂ ਇੱਿ ਥਾਂ ਇਿੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।   

19) ਗੀਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਕਿਉਂ ਸੀ? 

ਉੱਤਰ : ਕਜਆਦਾ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਿਾਰਨ। 

20) ਇਸ ਿਹਾਣੀ ਕ ੱਚ ਦਾਤੇ ਕਿਸ ਨੰੂ ਕਿਹਾ ਕਗਆ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ : ਬੱਕਚਆਂ ਨੰੂ।   

21) ਿਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਹੜੀ ਸਦੀ ਕ ੱਚ ਹੋਇਆ? 

ਉੱਤਰ : 15 ੀਂ ਸਦੀ ਕ ੱਚ। 

22) ਭਗਤ ਿਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਾਤ – ਪਾਤ ਨੰੂ ਖਤਮ ਿਰਨ ਲਈ ਿੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਦੱਤਾ? 

ਉੱਤਰ : ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਾ ਪੂਛੇ ਿੋਇ। 

              ਹਰ ਿੋ ਭਜੈ ਸੋ ਹਰ ਿਾ ਹੋਇ।     

23) ਬੁੱ ਧੂ ਆਪਣੇ ਖੋਤੇ ਨੰੂ ਕਿਥੇ ਲੈ ਿੇ ਕਗਆ? 

ਉੱਤਰ :ਬੁੱ ਧੂ ਆਪਣੇ ਖੋਤੇ ਨੰੂ ਡੰਗਰਾਂ  ਾਲ਼ੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕ ੱਚ ਲੈ ਿੇ ਕਗਆ। 

24)  ਸ. ਭਗਤ ਕਸੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਿਦੋ ਹੋਇਆ? 

ਉੱਤਰ : ਸੰਨ 1907 ਕ ੱਚ। 

25)  ਸ. ਭਗਤ ਕਸੰਘ, ਸੁਖਦੇ  ਅਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੰੂ ਫ਼ਾਂਸੀ ਿਦੋਂ ਕਦੱਤੀ ਗਈ? 

ਉੱਤਰ : 23 ਮਾਰਚ 1931 ਨੰੂ ।  

26) ਆਲੋਿ ਸਿੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਗਆ? 

ਉੱਤਰ :ਆਲੋਿ ਇਸ ਲਈ ਸਿੂਲ ਨਹੀਂ ਕਗਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੰੂ ਬੁਖ਼ਾਰ ਸੀ। 
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27) ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਲੋਿ ਅਤੇ ਇਿਬਾਲ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਰ ਰਹੇ ਸਨ? 

ਉੱਤਰ : ਸਿੂਲ ਦੀਆਂ। 

28) ਇਸ ਿਕ ਤਾ ਕ ੱਚ ਿ ੀ ਨੇ ਕਿਸ ਮੇਲੇ ਦਾ  ਰਨਣ ਿੀਤਾ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ : ਕ ਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦਾ। 
 

29) ਮੇਲੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੋਭਦੇ ਹਨ? 

ਉੱਤਰ : ਯਾਰਾਂ – ਬੇਲੀਆਂ ਨਾਲ। 
 

30) ਝੀਲ ਦੀ ਸੈਰ ਿੌਣ ਿਰਦੇ ਸਨ? 

ਉੱਤਰ : ਸੋਹਣੇ – ਸੋਹਣੇ ਬੱਚੇ। 

31)  ਮਨੱੁਖ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਝੀਲ ਤੇ ਿੀ ਅਸਰ ਕਪਆ? 

ਉੱਤਰ : ਸਾਕਰਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਝੀਲ ਕਫਰ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਫਰ ਤੋਂ ਰੰਗਲੇ ਪੰਛੀ ਝੀਲ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। 

32) ਲੋਿਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ  ਧੇਰੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਕਗਆ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ : ਬੱਸਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਹੁਲਤ ਿਾਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਹਰਾਂ ਕ ੱਚ ਿੰਮਾਂ ਿਾਰਾ ਨੰੂ ਕਨਪਟਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਰਾਪਤ 
ਿਰਨ ਲਈ ਲੋਿਾਂ ਦਾ  ਧੇਰੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੋ ਕਗਆ ਹੈ। 

 

33) ਸਾਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹੜੇ ਹੱਥ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਉੱਤਰ : ਖੱਬੇ ਹੱਥ। 

34) ਪੰਜੇ ਪਾਂਡ ਾਂ ਨੇ ਕਿਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਨ ਾਸ ਿੱਕਟਆ? 

ਉੱਤਰ : 13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ।  

35) ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਪਆਸ ਿਾਰਨ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਕਗਆ ਸੀ? 

ਉੱਤਰ : ਪੰਜੇ ਪਾਂਡ ਾਂ ਅਤੇ ਦਰੋਪਤੀ ਦਾ। 

36) ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਨੰੂ ਿੌਣ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਦਾ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ : ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ। 

37) ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਸ਼ੰਗਾਰ ਿੌਣ ਿਰਦਾ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ : ਰੰਗ ਕਬਰੰਗੇ ਫੁੱ ਲ। 

38) ਧਰਤੀ ਦਾ ਪੌਣ ਪਾਣੀ  ੱਖ- ੱਖ ਥਾ ਾਂ ਤੇ ਕਿ ੇਂ ਦਾ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ :  ੱਖੋ- ੱਖਰਾ। 

39) ਦੀਪ ਸਿੂਲ ਦੀਆਂ ਛੱੁਟੀਆਂ ਕ ੱਚ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰ ਮਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ? 

ਉੱਤਰ : ਜੈਪੁਰ, ਜੋਧਪੁਰ, ਪਾਲਮਪੁਰ ਜਾਂ ਬੰਗਲੌਰ। 

40) ਦੀਪੁ ਦੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਿੰਚੂ ਦੀ ਕਪੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਿੀ ਸੋਚ ਸੀ? 

ਉੱਤਰ : ਿੰਚੂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਪੰਡਾਂ ਕ ੱਚ ਗੋਹੇ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਰਕਹੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਪੰਡ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੇ। 
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41) ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਸ ਨੇ ਿੀਤੀ? 

ਉੱਤਰ : ਕਟਿਟ- ਚੈੈੱਿਰ ਨੇ। 

42) ਸ ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨ ਿੀ ਿਕਹ ਕਰਹਾ ਸੀ? 

ਉੱਤਰ : ਕਿ ਿਾਸ਼! ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਝੂਠੀ ਹੋ ੇ। 

43) ਅਕਜੰਦਰ ਿੌਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਕ ੱਚ ਨਾਮ ਿਮਾਇਆ? 

ਉੱਤਰ : ਮਕਹਲਾ ਹਾਿੀ ਖੇਡ ਕ ੱਚ । 

44) ਅਕਜੰਦਰ ਿੌਰ ਦੇ ਮਾਤਾ ਕਪਤਾ ਦਾ ਿੀ ਨਾਮ ਸੀ? 

ਉੱਤਰ : ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਤ ੰਤ ਿੌਰ ਅਤੇ ਕਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨੰਦ ਕਸੰਘ ਸੀ। 

45) ਕਪੰਡ ਸੌਧਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿ ੇਂ ਕਪਆ? 

ਉੱਤਰ : ‘ਸੌ ਦਰਾਂ’ ਅਰਥਾਤ ਸੌ ਦਰ ਾਕਜਆਂ ਿਰਿੇ ਹੀ ਕਪੰਡਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੋਧਰਾਂ ਪੈ ਕਗਆ । 

46) ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਨੇ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਘੱਨਈਆ ਨੰੂ ਜਾਣਿਾਰੀ ਕਦੱਤੀ? 

ਉੱਤਰ : ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਨੇ ਘੱਨਈਏ ਨੰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਕਹਬਜ਼ਾਦੇ ਗੋਕਬੰਦ ਰਾਏ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ 
ਕਦੱਤੀ। 
 

47) ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਉ ਅੰਬੇਦਿਰ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਕਪਤਾ ਦਾ ਿੀ ਨਾਮ ਸੀ? 

ਉੱਤਰ : ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭੀਮਾ ਬਾਈ ਅਤੇ ਕਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮ ਜੀ ਸੀ । 

48) ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਕ ੱਚ ਭੀਮ ਰਾਉ ਜੀ ਨੰੂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਿੁਰੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰਨਾ ਕਪਆ? 

ਉੱਤਰ : ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਭੇਦ-ਭਾ  ਅਤੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦਾ। 

49) ਕਤੱਤਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੇ ਰੰਗ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲਏ ਹਨ ? 

ਉੱਤਰ : ਫੁੱ ਲਾਂ ਤੋਂ। 

 

50) ਭੌਰੇ ਦਾ ਕਿਸ ਸੰਗ ਕਪਆਰ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ : ਫੁੱ ਲਾਂ ਨਾਲ। 

 

 

***** 
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ਵਿੰਨ ਅੰਕ੍ਾਂ ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ 

1) ਕਤਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਕਤੰਨੇ ਰੰਗ ਕਿਸ ਦਾ ਪਰਤੀਿ ਹਨ? 

ਉੱਤਰ) ਕਤਰੰਗੇ ਦੇ ਕਤੰਨ ਰੰਗ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਾਲਤਾ ਅਤੇ ਏਿਤਾ ਦੇ ਪਰਤੀਿ ਹਨ। 

2) ਅਸ਼ੋਿ ਚੱਿਰ ਦੀ ਿੀ ਭਾ  ਹੈ? 

ਉੱਤਰ : ਅਸ਼ੋਿ ਚੱਿਰ ਤੋਂ ਭਾ  ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਨੱਤੀ ਅਤੇ ਕ ਿਾਸ ਤੋਂ ਹੈ। 

3) ਅਨਾਰਦਾਣਾ ਿੀ ਦਾ ਮਕਹਸੂਸ ਿਰ ਕਰਹਾ ਸੀ? 

ਉੱਤਰ : ਅਨਾਰਦਾਣਾ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਮਕਹਸੂਸ ਿਰ ਕਰਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਰ – ਦੁਰਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਿਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਇਆ 
ਸੀ,  ਕਜੱਥੋਂ ਬੜੀ ਠੰਢ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
 

4) ਦੁਪਕਹਰ ਦੀ ਕਤੱਖੀ ਗਰਮੀ ਘਟਣ ਤੇ ਿੀ ਹੋਇਆ? 

ਉੱਤਰ : ਦੁਪਕਹਰ ਦੀ ਕਤੱਖੀ ਗਰਮੀ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਬੱਦਲ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਇਲਾਚੀ, ਜ ੈਣ, 
ਅੰਬਚੂਰ ਤੇ ਅਨਾਰਦਾਣਾ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ- ਆਪਣੇ ਕਲਫ਼ਕਫਆਂ ਕ ੱਚ ਜਾ ਿੇ ਕਮੱਠੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਗਏ। 

 

5) ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਚੁਕਣਆ? 

ਉੱਤਰ : ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੰੂ ਇੱਿ ਸਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਕ ੱਚ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਅਤੇ 
ਜਾਤ ਬਾਰੇ ਬੁਰੀ ਭਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਚਾਈ ਅਤੇ ਅਕਹੰਸਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਚੁਕਣਆ। 
 

6) ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ  ਾਅਦਾ ਿੀਤਾ? 

ਉੱਤਰ : ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਉੱਚ ਕਸੱਕਖਆ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣ ਲੱਕਗਆ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ  ਾਅਦਾ ਿੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 
ਿਦੇ  ੀ ਮਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇ ਨ ਨਹੀਂ ਿਰਨਗੇ। 
 

7) ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੰੂ ਪਲਾਸਕਟਿ ਦੇ ਕਲਫ਼ਾਕਫਆਂ ਬਾਰੇ ਿੀ ਦੱਕਸਆ? 

ਉੱਤਰ : ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੰੂ ਦੱਕਸਆ ਕਿ ਪਲਾਸਕਟਿ ਦੇ ਕਲਫ਼ਾਫੇ ਸਾਰੇ  ਾਤਾ ਰਨ ਨੰੂ ਦੂਕਸ਼ਤ ਿਰਦੇ ਹਨ। 
ਇਹ ਨਾ ਗਲ਼ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੜਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਗਲ਼ੀਆ ਨਾਲੀਆਂ ਕ ੱਚ ਪਾਣੀ ਇਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਸਭ ਪਾਸੇ ਸੜਾਂਦ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। 
 

8) ਪਲਾਸਕਟਿ ਦੇ ਕਲਫ਼ਾਕਫਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਿਾਰ ਨੇ ਿੀ ਿਦਮ ਚੱੁਿੇ ਹਨ? 

ਉੱਤਰ : ਸਰਿਾਰ  ੱਲੋਂ ਿਨੰੂਨੀ ਤੋਰ ਤੇ ਪਲਾਸਕਟਿ ਦੇ ਕਲਫ਼ਾਕਫਆਂ ਨੰੂ ਬੰਦ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੋਰ ਤੇ ਸੈਰ 
ਸਪਾਟੇ  ਾਲੀਆਂ ਥਾ ਾਂ ਕਜ ੇਂ ਕਿ ਕਹਮਾਚਲ ਪਰਦੇਸ਼ ਕ ੱਚ ਸਕਥਤ ਪਹਾੜੀ ਸਥਾਨਾਂ ਕ ੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਤੇ ਰੋਿ 
ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। 
 

9) ਅਡੋਲ ਸਮਾਧੀ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੰੂ  ੇਖ ਿੇ ਬੂੜੇ ਦੇ ਮਨ ਕ ੱਚ ਿੀ ਕਖਆਲ ਆਇਆ? 

ਉੱਤਰ : ਬੂੜੇ ਦੇ ਮਨ ਕ ੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਿਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੰੂ ਭੁੱ ਖ ਲੱਗੀ ਹੋ ੇਗੀ। ਉਹ 
ਨੇੜੇ ਹੀ ਖੁਹ ਕ ੱਚ ਉਤਰ ਿੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕਟੰਡਾਂ ਖੋਲ ਕਲਆਇਆ। ਇਿ ਕ ੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਟੰਡ ਕ ੱਚ ਗਾਂ ਦਾ 
ਦੁੱ ਧ ਚੋ ਕਲਆਇਆ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਕਟੰਡਾਂ ਨੰੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਿੇ ਚਰਨੀ ਢਕਹ ਕਪਆ। 
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10) ਬੂੜੇ ਦੀ ਸੇ ਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿੀ ਦਾਤ ਬਖ਼ਸ਼ੀ? 

ਉੱਤਰ : ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੂੜੇ ਦੀ ਸੇ ਾ ਅਤੇ ਕਸਆਣਪ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਿੇ ਉਸ ਨੰੂ ਗੁਰਕਸੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ 
ਨਾਂ ‘ਬਾਬਾ ਬੁੱ ਢਾ’ ਰੱਖ ਕਦੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੇ ਬੁੱ ਢੇ ਬਾਲਿ ਤੈਨੰੂ ਰੱਬ ਨੇ ਊਚੇ ਿੰਮ ਸੋਂਪੇ ਨੇ! ਤੂੰ  ਆਪਣਾ ਕਧਆਨ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖੀ।  
 

11) ਬਸੰਤ ਰੱੁਤ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਰਕਿਰਤੀ (ਿੁਦਰਤ) ਕਿਹੋ ਕਜਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ : ਸਾਰੇ ਦਰਖ਼ਤ, ਬੂਟੇ ਹਕਰਆਲੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੰੂ ਨ ੀਆਂ ਿਰੰੂਬਲਾਂ ਫੁੱ ਟ ਆਉਂਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੁੱ ਲ ਕਖੜੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। 
 

12) ਬਸੰਤ ਰੱੁਤ ਕ ੱਚ ਲੋਿੀ ਕਿ ੇਂ ਦੇ ਬਸਤਰ ਪਕਹਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਕਿ ੇਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ? 

ਉੱਤਰ : ਇਸ ਕਦਨ ਲੋਿੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸਤਰ ਪਕਹਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮਕਠਆਈ ਜਾਂ ਪੀਲੇ ਕਮੱਠੇ 
ਚਾ ਲ ਬਣਾ ਿੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਨ ਬੱਚੇ ਪਤੰਗ ਉਡਾ ਿੇ  ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। 
 

13) ਕਿਸਾਨ ਖੋਤੇ ਨੰੂ ਸ਼ਕਹਰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਿੇ ਕਗਆ? 

ਉੱਤਰ : ਕਿਸਾਨ ਖੋਤੇ ਨੰੂ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਕਹਰ ਲੈ ਿੇ ਕਗਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੰੂ ਿੱੁਝ ਪੈਕਸਆਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 
ਖੋਤੇ ਨੰੂ  ੇਚ ਿੇ ਪੈਸੇ  ੱਟਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ । 

 

14) ਬਜ਼ਾਰ ਕ ੱਚ ਲੋਿਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸੁਣ ਿੇ ਖੋਤੇ ਨੰੂ ਿੀ ਹੋਇਆ? 

ਉੱਤਰ : ਲੋਿਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸੁਣ ਿੇ ਖੋਤਾ ਘਬਰਾ ਕਗਆ। ਜਦੋ ਉਸ ਨੇ ਕਹਲ-ਜੁਲ ਿੀਤੀ ਤਾਂ ਡਾਂਗ ਸਮੇਤ ਖੋਤਾ ਨਦੀ 
ਕ ੱਚ ਜਾ ਕਡੱਗਾ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਤੇਜ਼  ਹਾ ਕ ੱਚ  ਕਹ ਕਗਆ। 
 

15) ਲੋਿ- ਖ਼ੇਡ ‘ਥਾਲ’ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹਰਮਨ ਕਪਆਰੀ ਖ਼ੇਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਕਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖ਼ੇਡਦੇ ਹਨ? 

ਉੱਤਰ : ‘ਥਾਲ’ ਖ਼ੇਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰਮਨ ਕਪਆਰੀ ਖ਼ੇਡ ਹੈ ਇਸਨੰੂ ਜ ਾਨ ਮੁਕਟਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨ -ਕ ਆਹੀਆਂ 
ਮੁਕਟਆਰਾਂ ਰਲ਼ ਕਮਲ ਿੇ ਖ਼ੇਡਦੀਆਂ ਹਨ। 

 

16) ‘ਥਾਲ’ ਖ਼ੇਡ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਕ ੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਰਸ਼ਕਤਆਂ ਦਾ ਕਜ਼ਿਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ : ਇਸ ਖ਼ੇਡ ਕ ੱਚ ਭੈਣ- ਭਰਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਕਰਸ਼ਕਤਆਂ ਦੇ ਕਪਆਰ ਦਾ ਕਜ਼ਿਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਕ ੱਚ 
 ੀਰਾਂ ਲਈ ਭੈਣਾ ਦਾ ਡੱੁਲ-ਡੁੱ ਲ ਪੈਂਦਾ ਕਪਆਰ ਝਲਿਦਾ ਹੈ। 
 

17) ਿੀੜੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਸਲਾ ਕਦੰਦੀ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ :ਿੀੜੀ ਦੀ ਿੰਮ ਿਰਨ ਦੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਾਹਸ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿੰਮ ਪਰਤੀ ਕਜੰਮੇ ਾਰੀ ਅਤੇ ਕਮਹਨਤ 
ਲਈ ਹੋਸਲਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਦੰਦਾ ਹੈ। 

 

18) ਗੀਤਾ ਨੇ ਆਪ ਚੂੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ? 

ਉੱਤਰ :ਗੀਤਾ ਨੇ ਆਪ ਚੂੜੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਜੰਨੇ ਉਸ ਿੋਲ ਪੈਸੇ ਸਨ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ 
ਚੂੜੀਆਂ ਕਸਰਫ਼ ਿੁੜੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 
 
 



                                     ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਿਾਲੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ      ਕ੍ਲਾਸ: ਛੇਿੀਂ (ਵਿਸ਼ਾ : ਪੰਜਾਬੀ)  Page 8 

 

 

19) ਬਜ਼ਾਰ ਗਏ ਬੱਕਚਆਂ ਦੇ ਮਨ ਕ ੱਚ ਿੀ-ਿੀ ਫੁਰਨਾ-ਫੁਕਰਆ? 

ਉੱਤਰ :ਬਜ਼ਾਰ ਗਏ ਬੱਕਚਆਂ ਦੇ ਮਨ ਕ ੱਚ ਫੁਰਨਾ  ਫੁਕਰਆ ਕਿ  ੱਡੀ ਦੁਿਾਨ ਤੋਂ ਮਕਠਆਈਆਂ ਲਈਏ ਪਰੰ ਤੂ ਦੂਜੇ ਨੇ 
ਮਨਹ ਾ ਿੀਤਾ ਕਿ ਮਕਠਆਈ ਖਾ ਿੇ ਕਬਮਾਰ ਹੋ ਜਈਦਾ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਕਿ ਕਜਸ ਕਦਨ ਅਸੀਂ ਚੂੜੀਆਂ 
ਚੜਾਈਆਂ ਉਸ ਕਦਨ ਮੰਮੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾਈਆਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ  ਾਸਤੇ ਹੀ  ੰਗਾਂ ਖਰੀਦਣਗੇ।  
 

20) ਭਗਤ ਿਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਸਮਾਕਜਿ ਕ  ਸਥਾ ਕਿ ੇਂ ਦੀ ਸੀ? 

ਉੱਤਰ :ਭਗਤ ਿਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮਾਕਜਿ ਕ  ਸਥਾ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਤਾਂ – ਪਾਤਾਂ ਕ ੱਚ 
ਕ ਸ਼ ਾਸ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨੀ ੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਿਾਂ ਦਾ ਜੀ ਨ ਬੜਾ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਭਕਰਆ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਪੜਹਾਈ 
ਕਲਖਾਈ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿੋਈ ਕਸੱਕਖਆ ਦੇਣ ਨੰੂ ਕਤਆਰ ਸੀ। 
 

21) ਿਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਗਹਰ ਸ਼ਕਹਰ ਪਰਤੀ ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਿੀ ਕ ਸ਼ ਾਸ ਸਨ? 

ਉੱਤਰ : ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਿਾਂ ਕ ੱਚ ਿਾਸ਼ੀ ਪਰਤੀ ਇਹ ਕ ਸ਼ ਾਸ ਸੀ ਕਿ ਕਜਸ ਦਾ ਕਦਹਾਂਤ ਿਾਸ਼ੀ ਕ ੱਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਉਹ 
ਕ ਅਿਤੀ ਸ ਰਗ ਨੰੂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਜਹੜਾ ਕ ਅਿਤੀ ਮਗਹਰ ਸ਼ਕਹਰ ਕ ੱਚ ਪਰਾਣ ਕਤਆਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਰਿਾ ਕ ੱਚ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਿਬੀਰ ਸਮੱੁਚੀ ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਇਿੋ ਕਜਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਇਸ ਕ ਸ਼ ਾਸ ਨੰੂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ 
ਸਮੇਂ ਉਹ ਮਗਹਰ ਕ ਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਣ ਕਤਆਗੇ। 

 

22) ਬੁੱ ਧੂ ਨੰੂ ਡਾਿਟਰ ਨੇ ਕਜੱਤ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ? 

ਉੱਤਰ :ਬੁੱ ਧੂ ਨੰੂ ਡਾਿਟਰ ਨੇ ਕਜੱਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਦੱਕਸਆ ਕਿ ਕਜਹੜੇ ਲੋਿ ਿੰਮ ਕ ੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਕਹਲ ਿਰਦੇ 
ਹਨ ਕਜੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਆਲਸੀ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖੀ ਰਕਹਣ  ਾਲ਼ੇ ਲੋਿਾਂ ਨੰੂ ਹਾਰ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

 

23) ਆਲੋਿ ਇਿਬਾਲ ਤੋਂ ਸਿੂਲ ਦਾ ਿੰਮ ਪੱੁਛ ਿੇ ਇੱਿ ਦਮ ਆਪਣੇ ਘਰ  ਾਕਪਸ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਕਗਆ? 

ਉੱਤਰ : ਆਲੋਿ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇਸ ਲਈ  ਾਕਪਸ ਚਲਾ ਕਗਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਿਮਰੇ ਦੀ ਕਖੜਿੀ 
ਕ ੱਚੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇਿਬਾਲ ਦੇ ਕ ਹੜੇ ਕ ੱਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਕ ੱਚ ਪੈਿੇ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਿਰਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਘਰ ਜਾ ਿੇ 
ਕਖੜਿੀ ਮੁਹਰੇ ਪਰਦਾ ਤਾਣ ਕਦੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ੇ।  
 

24) ਆਲੋਿ ਨੰੂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਛਤਾ ਾ ਸੀ? 

ਉੱਤਰ : ਆਲੋਿ ਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਛਤਾ ਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਿਮਰੇ ਦੀ ਬੱਤੀ ਬੇਲੋੜੀ ਜਗ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਇਿਬਾਲ 
ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਿਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। 
 

25) ਸ. ਭਗਤ ਕਸੰਘ, ਸੁਖਦੇ  ਅਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੰੂ ਕਿਹੜਾ ਮਾਣ ਪਰਾਪਤ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ : ਅੰਗਰੇਜੀ ਹਿੂਮਤ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕ ਰੱੁਧ ਸੰਘਰਸ ਿਰਕਦਆਂ ਸ. ਭਗਤ ਕਸੰਘ, ਸੁਖਦੇ  ਅਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੇ 
ਇਿੱਕਠਆਂ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੰ ਕਮਆ ਅਤੇ ਕਤੰਨਾਂ ਨੰੂ ਿੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪਰਾਪਤ ਹੈ। 
 

26) ਕਤੰਨੇ ਇਨਿਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਿੀਤਾ? 

ਉੱਤਰ : ਸ. ਭਗਤ ਕਸੰਘ, ਸੁਖਦੇ  ਅਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੱੁਖ ਦੋਸ਼ੀ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ 
ਸਿਾਟ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਿੀਤਾ। 
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27) ਿ ੀ ਨੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਕਦਰਸ਼ ਕਿਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਿੀਤਾ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ : ਿ ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕ ਸਾਖ਼ੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਕ ੱਚ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਕਜਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਰ ਧਰਨ ਦੀ  ੀ ਥਾਂ ਨਹੀ ਹੈ। ਮੇਲੇ 
ਕ ੱਚ ਮਠੀਆਈਆਂ ਅਤੇ ਕਖਡੌਕਣਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰੇ 
ਪਾਸੇ ਸੀਟੀਆਂ ਸਪੀਿਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਕਰਹਾ ਹੈ। 
 

28) ਿ ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਿ ਮੇਕਲਆਂ ਦੀ ਸੈਰ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ? 

ਉੱਤਰ : ਿ ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਜਹੜੇ ਲੋਿੀ ਧੱੁਪ, ਧੂੜ ਅਤੇ ਧੱਕਿਆਂ ਨੰੂ ਬਰਦਾਸਤ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ ਉਹ ਲੋਿ ਹੀ 
ਮੇਕਲਆਂ ਨੰੂ ਮਾਣ ਸਿਦੇ ਹਨ। 
 

29) ਇੱਿ ਕਦਨ ਬੱਕਚਆਂ ਨੇ ਿੀ  ੇਕਖਆ? 

ਉੱਤਰ : ਇੱਿ ਕਦਨ ਬੱਕਚਆਂ ਨੇ  ੇਕਖਆ ਕਿ ਝੀਲ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਕਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਛੀ 
 ੀ ਉਥੇ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਝੀਲ ਕ ੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨਹੀ ਚਲਾ ਸਿਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ 
ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 
 

30) ਆਪਣੀ ਗਲ਼ਤੀ ਦਾ ਅਕਹਸਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨ ਰਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਆਕਖਆ? 

ਉੱਤਰ : ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲ਼ਤੀ ਦਾ ਅਕਹਸਾਸ ਿਰਕਦਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨ ਰਾਂ ਤੋਂ ਰੱੁਖ ਿੱਟਣ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ 
ਮੰਗੀ। ਕਫਰ ਉਸਨੇ ਬਾਿੀ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੰੂ ਨਾਲ਼ ਲੈਿੇ ਰੱੁਖ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿੀਤੇ ਅਤੇ ਰੱੁਖਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ  ੀ  ਾਅਦਾ ਿੀਤਾ। 

 

31)  ਸੜਿਾਂ ਦੇ ਜਾਲ਼ ਕ ਛਣ ਿਾਰਨ ਕਪੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਹਰਾ ਤੇ ਿੀ ਅਸਰ ਕਪਆ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ : ਸੜਿਾਂ ਦਾ ਜਾਲ਼ ਕ ਛਣ ਿਾਰਨ ਆ ਾਜਾਈ ਕ ੱਚ  ਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਕਪੰਡ ਸ਼ਕਹਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਗਆ 
ਹੈ। ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸ ਾਰੀ ਦਾ ਕਰ ਾਜ਼ ਘਟ ਕਗਆ ਹੈ। ਸ਼ਕਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਪੰਡਾਂ ਨੰੂ ਜਾਂਦੀਆਂ 
ਸੜਿਾਂ ਉੱਤੇ  ੀ ਆ ਾਜਾਈ  ਧਣ ਲਗ ਪਈ ਹੈ। 
 

32) ਸੜਿ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾ ਧਾਨੀਆਂ  ਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ? 

ਉੱਤਰ : ਸੜਿ ਤੇ ਚੱਲਣ ਸਮੇਂ ਸਾਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੜਿ ਪਾਰ ਿਰਨ ਸਮੇਂ ਪਕਹਲਾਂ ਸੱਜੇ 
ਕਫਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਿਾਹਲ ਨਹੀਂ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਟਰੈਕਫਿ ਕਨਯਮਾਂ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

 

33) ਯੁਕਧਸ਼ਟਰ ਨੇ ਜਦੋ ਗੈਬੀ ਸ਼ਿਤੀ ਨੰੂ ਪੱੁਕਛਆ ਕਿ ਉਹ ਿੌਣ ਹੈ ਤਾਂ ਿੀ ਜ ਾਬ ਕਮਲੀਆ? 

ਉੱਤਰ : ਗੈਬੀ ਸ਼ਿਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਪਤਾ ਧਰਮ ਰਾਜ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਇਮਕਤਹਾਨ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ। 
ਤੂੰ  ਇਸ ਕ ੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕਗਆ ਹੈ।’’ 
 

34) ਜਦੋ ਗੈਬੀ ਸ਼ਿਤੀ ਯੁਕਧਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜ ਾਬ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਿੀ ਕਿਹਾ? 

ਉੱਤਰ : ਗੈਬੀ ਸ਼ਿਤੀ ਜਦੋ ਯੁਕਧਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜ ਾਬ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੰੂ ਚਹੰੁਆਂ ਭਰਾ ਾਂ ਕ ੱਚੋਂ ਕਿਸੇ 
ਇਿ ਨੰੂ ਕਜਉਂਦਾ  ਾਪਸ ਲੈ ਸਿਦਾ ਹੈ। 
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35) ਰਾਣੋ ਦੇ ਕਪੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਿੀ ਸੋਚ ਸੀ? 

ਉੱਤਰ : ਰਾਣੋ ਅਨੁਸਾਰ ਕਪੰਡ ਹੁਣ ਤਰੱਿੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਪੰਡਾਂ ਕ ੱਚ ਸੜਿਾਂ ਦੇ ਜਾਲ਼ ਕ ਛ ਗਏ ਹਨ 
ਅਤੇ ਕਪੰਡਾਂ ਦਾ  ਾਤਾ ਰਣ ਬਹੁਤ ਸਾਂਤ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ - ਸੁਥਰਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
 

36)  ਕਪੰਡ ਪਹੰੁਚਣ ਤੇ ਦੀਪ ਦੇ ਪਕਰ ਾਰ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਿ ੇਂ ਹੋਇਆ? 

ਉੱਤਰ : ਕਪੰਡ ਪਹੰੁਚਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਇਿੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਨੰੂ ਕਪਆਰ ਕਦੱਤਾ। ਦੀਪ ਦੇ ਦਾਦਾ 
ਦਾਦੀ, ਤਾਇਆ ਤਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਏ। 
 

37)  ਚੱਲਦੀ ਬਸ ਅਚਾਨਿ ਕਿਉਂ ਰੁਿ ਗਈ ਸੀ? 

ਉੱਤਰ : ਕਟਿਟ - ਚੈੈੱਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਿਾਰਨ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਰੁਿ ਗਈ ਸੀ। ਕਟਿਟ - ਚੈੈੱਿਰ ਨੇ ਿੰਡਿਟਰ ਨੰੂ ਪੰਕਡਤ 
ਜ ਾਹਰ ਲਾਲ ਨਕਹਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਿਾਲ ਚਲਾਣੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾਂ ਕਦੱਤੀ ਸੀ। 
 

38) ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੀ ਲੋਿਕਪਰਅਤਾ ਦਾ ਕਿਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ :ਜ ਾਹਰ ਲਾਲ ਨਕਹਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਿਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੇ ਸਮੱੁਚਾ ਭਾਰਤ  ਰਸ਼ ਸੋਗ ਕ ੱਚ ਡੁੱ ਬ ਕਗਆ ਸੀ। ਕਹੰਦੁ, 
ਮੁਸਕਲਮ, ਕਸੱਖ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਕਪਆਰ ਿਰਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਿੋਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਕਤਿਾਰ ਿਰਦਾ ਸੀ।  
 

39) ਅਕਜੰਦਰ ਿੌਰ ਨੰੂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਂਿ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? 

ਉੱਤਰ : ਅਕਜੰਦਰ ਿੌਰ ਜਦੋਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨੰੂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਹਾਿੀ ਖੇਡਕਦਆਂ ਦੇਖਦੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕਦਲ ਕ ੱਚ ਹਾਿੀ ਖੇਡਣ ਦੀ 
ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਨੌ ੀਂ ਿਲਾਸ ਕ ੱਚ ਪੜਹਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਰਕਸੱਧ ਹਾਿੀ ਿੋਚ ਗੁਰਚਰਨ ਕਸੰਘ ਬੋਧੀ ਦੇ ਸੰਪਰਿ 
ਕ ੱਚ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਦੇ ਕਪੱਛੇ ਮੁੜ ਿੇ ਨਹੀਂ  ੇਕਖਆ ਅਤੇ ਇਿ ਨਾਮ ਰ ਕਖਡਾਰਨ ਬਣੀ। 
 

40) ਅਕਜੰਦਰ ਿੌਰ ਲਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਲ਼ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? 

ਉੱਤਰ : ਅਕਜੰਦਰ ਲਈ ਉਹ ਪਲ ਸਭ ਤੋਂ  ੱਧ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ 1976 ਈ: ਕ ੱਚ ਮਦਰਾਸ ਕ ਖੇ 
‘ਬੇਗਮ ਰਸੂਲ ਟਰਾਫੀ’ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਿ ਅੰਤਰ- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਕਡਆ। 

 

41) ਗੁਰੂ ਗੋਕਬੰਦ ਕਸੰਘ ਜੀ ਿੋਲ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਸ਼ਿਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰ ਚੀਆਂ ? 

ਉੱਤਰ : ਗੁਰੂ ਗੋਕਬੰਦ ਕਸੰਘ ਜੀ ਿੋਲ ਭਾਈ ਘਨੱਈਏ ਦੀ ਕਸ਼ਿਾਇਤ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱ ਧ ਕ ੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ 
ਕਸਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਾਣੀ  ੀ ਕਪਆਉਂਦੇ ਹਨ। 
 

42) ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਸ਼ਿਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਗੁਰੂ ਗੋਕਬੰਦ ਕਸੰਘ ਜੀ ਨੰੂ ਕਨਮਰਤਾ ਸਕਹਤ ਿੀ ਉੱਤਰ ਕਦੱਤਾ? 

ਉੱਤਰ : ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਿੇ ਕਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਕਦੰਕਦਆ ਕਿਹਾ ‘‘ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ! ਮੈਂ 
ਕਜਸ ਨੰੂ  ੀ ਕਪਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕ ੱਚੋਂ ਮੈਨੰੂ ਿੋਈ  ੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਦਖਾਈ ਨਹੀਂ ਕਦੱਤਾ। ਉਹ ਸਭ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ 
ਅਤੇ ਲੋੜ ਂਦ ਸਨ। ਤੁਸਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਕਖਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਕ ੱਚ ਲੋੜ ੰਦਾਂ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਕਪਆ ਾ। ਮੈਨੰੂ ਤਾਂ ਸਗੋ ਉਨਾਂ 
ਕ ੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅਿਸ਼ ਹੀ ਕਦਸਦਾ ਕਰਹਾ ਹੈ।’’ 
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43) ਬਚਪਨ ਕ ੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਬੇਦਿਰ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਗਕਹਰਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ? 

ਉੱਤਰ : ਅੰਬੇਦਿਰ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਅਿਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਾਸ ਰਕਹਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸਿੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ 
ਬੈਗ ਘਰ ਰੱਖ ਿੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਿ ਕਦਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ  ੱਡੇ ਭਰਾ ਆਨੰਦ ਰਾਉ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਭੀਮ ਮਾਂ 
ਪੜਹਾ -ਕਲਖਾ ਿੇ ਤੇਨੰੂ  ੱਡਾ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ।’  ੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਭੀਮ ਦੇ ਮਨ ਨੰੂ ਲੱਗੀ ਉਸ ਕਦਨ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਦਲ ਲਾ ਿੇ ਪੜਹਾਈ ਿਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਗਕਹਰਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। 
 

44) ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਉ ਅੰਬੇਦਿਰ ਨੰੂ ਕਿਹੜੇ ਭੇਦ-ਭਾ  ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰਨਾ ਕਪਆ? 

ਉੱਤਰ : ਅੰਬੇਦਿਰ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਕ ੱਚ ਜਾਤੀ ਭੇਦ-ਭਾ  ਿਾਰਨ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਹੰੁਕਦਆਂ 
ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਿੁਰੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰਨਾ ਕਪਆ। ਸਿੂਲ ਕ ੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੰਸਕਿਰਤ ਪੜਹਨ ਤੋਂ ਮਨਾਂ 
ਿਰ ਕਦੱਤਾ ਕਗਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ- ਮਨ ਤੇ ਡੁੰ ਘਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। 
 

45) ਕਤੱਤਲੀ ਅਤੇ ਭੌਰੇ ਲਈ ਫੁੱ ਲ ਿੀ ਇੱਛਾ ਿਰਦਾ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ : ਫੁੱ ਲ ਕਤੱਤਲੀ ਅਤੇ ਭੌਰੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਛਾ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ੇਂ ਹੱਸਦ-ੇ  ਸਦੇ ਰਕਹਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਾਂ 
ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਬਣੀ ਰਹੇ। 

 

46) ਮੰਜ਼ਲਾ ਿੌਣ ਹਾਕਸਲ ਿਰਦੇ ਹਨ? 

ਉੱਤਰ : ਿ ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਜ਼ਲਾ ਉਹੀ ਪਰਾਪਤ ਿਰਦੇ ਹਨ ਕਜਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਨਰੰਤਰ ਤੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਰਕਹੰਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਰੁਿਾ ਟਾਂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਿਰਿੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ  ੱਧਦੇ ਰਕਹੰਦੇ ਹਨ। 

 

 

***** 
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ਪੰਜ ਅੰਕ੍ਾਂ ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ 

 

1) ਕਤਰੰਗੇ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਕਤੰਨੇ ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਿ ਚੱਿਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ  ਰਨਣ ਿਰੋ? 

ਉੱਤਰ) ਕਤਰੰਗੇ ਦੇ ਕਤੰਨ ਰੰਗ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਾਲਤਾ ਅਤੇ ਏਿਤਾ ਦੇ ਪਰਤੀਿ ਹਨ। ਅਸ਼ੋਿ 
ਚੱਿਰ ਕ ਿਾਸ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਦਾ ਪਰਤੀਿ ਹੈ। 
  

2) ਪੂਦਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਲਾਚੀ, ਜ ੈਣ, ਅੰਬਚੂਰ ਅਤੇ ਅਨਾਰਦਾਣੇ ਨੇ ਿੀ  ਚਨ ਕਦੱਤਾ? 

ਉੱਤਰ : ਪੂਦਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਲਾਚੀ, ਜ ੈਣ, ਅੰਬਚੂਰ ਅਤੇ ਅਨਾਰਦਾਣੇ ਨੇ  ਚਨ ਕਦੱਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਲ਼ 
ਿੇ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਬਣ ਿੇ ਰਕਹਣਗੇ ਅਤੇ ਿਦੇ  ੀ ਨਹੀਂ ਝਗੜਨਗੇ। 

 

3) ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਕਤੰਨ ਬਾਂਦਰ ਿੀ ਕਸੱਕਖਆ ਕਦੰਦੇ ਹਨ? 

ਉੱਤਰ : ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਕਤੰਨੋਂ  ਬਾਂਦਰ  ੱਖ- ੱਖ ਕਸੱਕਖਆ ਕਦੰਦੇ ਹਨ। ਕਜ ੇਂ ਇੱਿ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ 
ਰੱਕਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ‘ਬੁਰਾ ਮਤ ਦੇਖੋ’। ਦੂਜੇ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਮੰੂਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਕਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਜਸਦਾ 
ਅਰਥ ਹੈ ‘ਬੁਰਾ ਨਾ ਬੋਲੋ’। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਤੀਜੇ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਿੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਕਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ‘ਬੁਰਾ 
ਨਾ ਸੁਣੋ’। 

 

4) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ, ਮੁਕਟਆਰਾਂ, ਮੇਕਲਆਂ ਅਤੇ ਦਕਰਆ ਾ ਬਾਰੇ ਦੋ-ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਕਲਖੋ? 

ਉੱਤਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਅਤੇ ਮੁਕਟਆਰਾਂ ਸੋਹਣੇ ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਤਾਿਤ ਰ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਿੜ ਨਹੀਂ 
ਝਲਦ ੇਅਤੇ ਕਪਆਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਕਰਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ 
ਇਹਨਾਂ ਿਾਰਨ ਹੀ ਹਕਰਆ ਭਕਰਆ ਹੈ। 
 

5) ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੰੂ ਪਲਾਸਕਟਿ ਦੇ ਕਲਫਾਕਫ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਿੀ ਸਮਝਾਇਆ? 

ਉੱਤਰ) ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੰੂ ਦੱਕਸਆ ਕਿ ਪਲਾਸਕਟਿ ਦੇ ਕਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਸਾਡੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਨੰੂ ਦੂਕਸ਼ਤ ਿਰਦੇ ਹਨ। 
ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਗਲ਼ਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੜਦੇ ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਿਾਰਨ ਹੀ ਨਾਲ਼ੀਆਂ ਕ ੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜਮਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਕਜਹੜਾ ਰੁਿ ਿੇ ਬਦਬੂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਾਰਨ ਹੀ ਿਈ ਕਬਮਾਰੀਆਂ ਜਨਮ ਲੈਦੀਆਂ ਹਨ। 
  

6) ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ  ਜੀ ਨੰੂ ਿੀ ਕ ਕਥਆ ਸੁਣਾਈ? 

ਉੱਤਰ : ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੰੂ ਦੱਕਸਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁੱ ਧ, ਮੱਖਣ ਅਤੇ ਿਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ 
ਨੌਿਰਾਣੀਆਂ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਿੇ ਰੱਥ ਕ ੱਚ ਸ਼ਾਨੋਂ  ਸ਼ੋਿਤ ਨਾਲ ਸ ਾਰ ਹੋ ਿੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱ ਢਾ ਜੀ  ੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਿੁਟੀਆ 
ਿੋਲ਼ ਰੱਥ ਨਾਲ ਧੂੜ ਉੜਦੀ  ੇਖ ਿੇ ਬਾਬਾ ਬੁਢਾ ਜੀ ਬੋਲੇ, ‘ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਕਹਲਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਭਾਜੜ ਪਈ ਹੈ?’ ਅਤੇ 
ਉਹ ਕਨਰਾਸ਼ ਹੋ ਿੇ  ਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ। 
 

7) ਬਸੰਤ ਰੱੁਤ ਿਾਰਨ ਪਰਕਿਰਤੀ ਕ ੱਚ ਿੀ ਪਕਰ ਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ) ਬਸੰਤ ਰੱੁਤ ਆਉਣ ਤੇ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਿੋਰੇ ਅਤੇ ਧੰੁਦ ਨਾਲ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪੱਤੇ ਥਲੇ 
ਕਡੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਸੰਤ ਆਉਣ ਿਾਰਨ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਟਾਹਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੱਤੇ ਪੰੁਗਰਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ 
ਪਾਸੇ ਫੁੱ ਲ ਕਖੜੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭੋਰੇ, ਕਤੱਤਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਲਮ ਕ ੱਚ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 
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8) ‘ਗੱਲਾਂ ਕ ੱਚ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਆਇਆ’ ਿਹਾਣੀ ਕ ੱਚੋਂ ਸਾਨੰੂ ਿੀ ਕਸੱਕਖਆ ਕਮਲਦੀ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ : ਿਹਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤ ਕ ੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਕਸਰ ਫੜ ਿੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਹੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ 
ਲੋਿਾਂ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ ਿਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਿਰਦਾ ਕਰਹਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੰੂ  ੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਕਿਆ ਉਲਟਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ 
ਨੁਿਸਾਨ ਹੋ ਕਗਆ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੰੁਦਾ ਜੇ ਮੈ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕ ੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਗ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਆਪਣੀ 
ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਿਰਦਾ। ਉਪਰੋਿਤ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਕਸੱਕਖਆ ਕਮਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੰੂ ਹਰ ਿੰਮ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਅਤੇ 
ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

9) ਮਸ਼ੀਨੀਿਰਨ ਿਾਰਨ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤਬਦੀਲ ਕਿ ੇਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? 

ਉੱਤਰ) ਮਸ਼ੀਨੀਿਰਨ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਿ ਖੇਡਾਂ ਨੰੂ ਪਰਭਾਕ ਤ ਿੀਤਾ ਹੈ ਕਜਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਿੰਕਪਉਟਰ, ਟੈਲੀਕ ਜਨ 
ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡ ਿੇ ਖੁਸ਼ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਅਜੋਿੇ ਸਮੇਂ ਕ ੱਚ ਲੋਿੀ ਸ਼ਕਹਰਾਂ ਕ ੱਚ ਰਕਹਣ ਨੰੂ ਕਜਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਕਦੰਦੇ 
ਹਨ ਕਜਥੇ  ੱਡੇ- ੱਡੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ‘ਥਾਲ਼’  ਰਗੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਮਸ਼ੀਨੀਿਰਨ ਅਤੇ 
ਸ਼ਕਹਰੀਿਰਨ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਹ ਗਈਆਂ ਹਨ। 
  

10) ‘ਦਾਤੇ’ ਿਹਾਣੀ ਕ ੱਚ ਬੱਕਚਆਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਕਿਹੋ ਕਜਹਾ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ : ਗੀਤਾ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਿਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀ ਸੀ। ਬੱਕਚਆਂ ਦੀ ਇੱਿ 
ਅਲੱਗ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਹੋ ਿੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਕ ੱਚ ਰੁਝੇ ਰਕਹੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਮਕਹਸੂਸ 
ਹੰੁਦਾ ਕਿ ਕਜ ੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋ ੇ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕਖਡਾਉਣ ਲਈ ਚਕੜਆ ਹੋ ੇ। 

 

11) ਮਗਹਰ ਨਗਰ ਬਾਰੇ ਿੀ ਕ ਸ਼ ਾਸ਼ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? 

ਉੱਤਰ) ਭਗਤ ਿਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਗਹਰ ਨਗਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕ ਸ਼ ਾਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਜਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਮਗਹਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 
ਤੇ ਪਰਾਣ ਕਤਆਗੇਗਾ ਉਹ ਨਰਿਾਂ ਨੰੂ ਜਾ ੇਗਾ। ਭਗਤ ਿਬੀਰ ਜੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਇਿੋ ਕਜਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਹ 
ਕ ਸ਼ ਾਸ਼ ਤੋੜਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਮਗਹਰ ਕ ਖੇ ਗੁਜਾਕਰਆ ਅਤੇ ਇਥੇ ਹੀ ਪਰਾਣ ਕਤਆਗੇ। 
  

12) ਆਲੋਿ ਨੇ ਕਖੜਿੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਾਰੇ ਿੀ ਿੀਤਾ? 

ਉੱਤਰ : ਆਲੋਿ ਨੇ ਇਿਬਾਲ ਤੋਂ ਸਿੂਲ ਦਾ ਿੰਮ ਪੁਕਛਆ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਕਗਆ। ਉਸਨੇ ਉਹ 
ਕਖੜਿੀ ਬੰਦ ਿਰ ਕਦੱਤੀ ਕਜਸਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇਿਬਾਲ ਦੇ ਕ ਹੜੇ ਕ ੱਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਕ ੱਚ ਪੈ ਿੇ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ 
ਿਰਦੀ ਸੀ ਅਗਲੇ ਕਦਨ ਉਸਨੇ ਕਖੜਿੀ ਅੱਗੇ ਪਰਦਾ ਤਾਣ ਕਦੱਤਾ। 
 

13) ਭਗਤ ਕਸੰਘ ਨੇ ਫ਼ਾਂਸੀ ਤੋਂ ਿੁਝ ਕਦਨ ਪਕਹਲਾਂ ਿੀ ਕ ਚਾਰ ਪਰਗਟ ਿੀਤੇ ਸਨ? 

ਉੱਤਰ : ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਿੱੁਝ ਕਦਨ ਪਕਹਲਾਂ ਭਗਤ ਕਸੰਘ ਨੇ ਇੱਿ ਸ ਾਲ ਦੇ ਜਬਾ  ਕ ੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਜਦੋਂ 
ਕਹੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੁੱ ਟ–ਖਸੱੁਟ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਅੰਧ ਕ ਸ਼ ਾਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਕਜਿ ਬੁਰਾਈਆਂ 
ਤੋਂ ਮੁਿਤ ਹੋ ਿੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਨਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਕਜਹੀ ਕਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ 
ਮੱੁਲ ਪੈ ਕਗਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਿਾਰ ਹੋ ਗਏ। 
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14) ਸ਼ੁਰੂ ਕ ੱਚ ਝੀਲ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਿ ੇਂ ਦਾ ਸੀ? 

ਉੱਤਰ)ਸ਼ੁਰੂ ਕ ੱਚ ਝੀਲ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਖੁਬਸੂਰਤ, ਮਨਮੋਹਣਾ ਅਤੇ ਹਕਰਆ ਲ ਭਕਰਆ ਸੀ। ਝੀਲ ਉੱਤੇ ਹਰ 
ਸਾਲ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਪੰਛੀ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਝੀਲ ਕ ੱਚ ਤੈਰਦੇ। ਸੋਹਣੇ-ਸੋਹਣੇ ਬਾਲਿ ਝੀਲ ਦੀ ਸੈਰ ਿਰਦੇ ਅਤੇ ਕਨੈੱਿੀਆਂ-
ਕਨੈੱਿੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਕ ੱਚ ਬੈਠ ਿੇ ਚੱਪੂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਅਠਖੇਲੀਆਂ ਿਰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ। 
  

15) ਆ ਾਜਾਈ ਕ ੱਚ  ਰਤੀ ਲਾਪਰ ਾਹੀ ਦੇ ਿੀ ਨਤੀਜੇ ਕਨਿਲ਼ਦੇ ਹਨ? 

ਉੱਤਰ : ਆ ਾਜਾਈ ਕ ੱਚ  ਰਤੀ ਲਾਪਰ ਾਹੀ ਦੇ ਬੜੇ ਕਭਆਨਿ ਨਤੀਜੇ ਕਨਿਲਦੇ ਹਨ ਕਜਸ ਕ ੱਚ ਿਈ ਿੀਮਤੀ 
ਜਾਨਾਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਿਈ ਕ ਅਿਤੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਖੋ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਲਾਪਰ ਾਹੀ ਿਾਰਨ ਹੀ 
ਦੁਰਘਟਨਾ ਾ  ਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੰੂ ਆ ਾਜਾਈ ਦੇ ਕਨਯਮਾਂ ਦੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਕ ੱਚ ਪਾਲਣਾਂ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 
ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਿਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਿੇ। 
 

16) ਜਦੋਂ ਗੈਬੀ ਸ਼ਿਤੀ ਨੇ ਯੁਕਧਸਟਰ ਨੰੂ ਇੱਿ ਭਰਾ ਜੀ ਤ ਿਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੰੂ ਜੀ ਤ ਿਰਨਾ 
ਉਕਚਤ ਸਮਕਝਆ? 

ਉੱਤਰ) ਉਸਨੇ ਨਿੁਲ ਨੰੂ ਜੀ ਤ ਿਰਨ ਲਈ ਉਕਚਤ ਸਮਕਝਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਦੋ ਮਾ ਾਂ ਸਨ ਇੱਿ ਿੰੁਤੀ ਅਤੇ 
ਦੂਜੀ ਮਾਦਰੀ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਿੰੁਤੀ ਸੀ ਉਹ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੁਲ ਮਾਦਰੀ ਦਾ ਇਿਲੋਤਾ ਪੱੁਤਰ ਹੈ ਉਹ  ੀ 
ਕਜਉਂਦਾ ਰਕਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
  

17) ਅਜੋਿੇ ਸਮੇਂ ਕ ੱਚ ਕਪੰਡਾਂ ਕ ੱਚ ਿੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ? 

ਉੱਤਰ : ਅਜੋਿੇ ਸਮੇਂ ਕ ੱਚ ਕਪੰਡਾਂ ਕ ੱਚ ਸੜਿਾਂ ਦੇ ਜਾਲ਼ ਕ ਛ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਕਹਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ। 
ਕਪੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਧੁਕਨਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਿਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਕਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ 
ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਬਜਾਈ ਿਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਪੰਡ ਤਰੱਿੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ।  
 

18) ਪੰਕਡਤ ਜ ਾਹਰ ਲਾਲ ਨਕਹਰੂ ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਨੇਤਾ ਕਿ ੇਂ ਸਨ? 

ਉੱਤਰ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਕਡਤ ਜ ਾਹਰ ਲਾਲ ਨਕਹਰੂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਿੀ ਲਈ ਕਦਨ ਰਾਤ ਕਮਹਨਤ 
ਿੀਤੀ। ਉਹ ਹਰ  ਰਗ ਨੰੂ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਤਰੱਿੀ ਿਰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ। ਕਹੰਦੂ, ਮੁਸਕਲਮ, ਕਸੱਖ, 
ਇਸਾਈ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਕਪਆਰ ਿਰਦੇ ਸਨ। 
 

19) ਅਕਜੰਦਰ ਿੌਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਕ ੱਚ ਕਹੱਸਾ ਕਲਆ? 

ਉੱਤਰ) ਉਸਨੇ ਤਿਰੀਬਨ ਹਰ ਖੇਡ ਕ ੱਚ ਕਹੱਸਾ ਕਲਆ ਉਹ ਗੋਲ਼ਾ ਸੱੁਟਣ ਕ ੱਚ  ੀ ਮਾਕਹਰ ਸੀ। ਉਸਦੀ 
ਕ ਲੱਖਣਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਕ ੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਚ ਖੇਕਡਆ। 

16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕ ੱਚ ਹੀ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਕ ੱਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ। 1968 ਈਸ ੀ ਪਕਹਲੇ ਮਕਹਲਾ 
ਏਸ਼ੀਆਈ ਹਾੱਿੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸਮੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਕ ੱਚ ਖੇਡੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੀ।  
  

20) ਭਾਈ ਘਨਈਆ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸਨੰੂ ਕਿਹੜਾ ਿੰਮ ਿਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ? 

ਉੱਤਰ : ਛੋਟੇ ਹੰਕਦਆ ਭਾਈ ਘਨਈਆ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਿਰਦੇ ਇਹ ਿਕਹੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ  ੱਡੇ ਹੋ 
ਿੇ ਕਪੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਿੋਈ ਿੰਮ ਿਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ੱਡਾ ਹੋ ਿੇ  ੱਡਾ ਿੰਮ ਹੀ 
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ਿਰੀਂ।  ੱਡੇ ਿੰਮ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਘਨਈਆ ਜੀ ਨੰੂ ਬਚਪਨ ਕ ੱਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀ ਲੱਕਗਆ। ਪਰੰ ਤੂ  ੱਡੇ ਹੋ ਿੇ ਉਹ  ੱਡੇ 
ਿੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕ ੱਚ ਕਨਿਲ ਪਏ। 
 

21) ਡਾਿਟਰ ਭੀਮ ਰਾਉ ਅੰਬੇਦਿਰ ਜੀ ਨੰੂ ਕਸੱਕਖਆ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ – ਕਿਹੜੀਆਂ ਔਿੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 
ਿਰਨਾ ਕਪਆ ? 

ਉੱਤਰ : ਭੀਮ ਰਾਉ ਅੰਬੇਦਿਰ ਜੀ ਨੇ ਪੜਹਾਈ ਸਮੇਂ ਿਈ ਔਿੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰਨਾ ਕਪਆ। ਦਸ ੀਂ ਪਾਸ ਿਰਨ 
ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੇਰੀ ਪੜਹਾਈ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਕਫੰਸਟੋਨ ਿਾਲਜ ਮੰੁਬਈ ਕ ੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਲਆ। ਆਰਕਥਿ ਹਾਲਤ 
ਠੀਿ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ  ੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੜਹਨਾਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਧਆਪਿ ਿਲੂਸਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਮਦਦ ਿੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕਸਆਣਪ ਨੰੂ ਪਰਖ ਿੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਆਸਤ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀਆ ਜੀ 
ਗਾਇਿ ਾੜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ  ਜੀਫ਼ਾ ਲਗਾਇਆ। ਕਜਸ ਿਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉਚੇਰੀ ਕਸੱਕਖਆ ਲਈ ਅਮਰੀਿਾ ਜਾਣ ਦਾ 
ਮੌਿਾ  ੀ ਕਮਲੀਆ। 
 
 

***** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਿਾਲੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ      ਕ੍ਲਾਸ: ਛੇਿੀਂ (ਵਿਸ਼ਾ : ਪੰਜਾਬੀ)  Page 16 

 

ਖਾਲੀ ਥਾਿਾਂ ਭਰ ੋ 
 

1) ਸਾ ਾ ਰੰਗ ਤੇਰਾ ਦੱਸੇ .................. ਦੇ ਰੰਗ ਨੰੂ।    (ਖੇਿੀਆਂ/ਸ਼ਹਾਦਤ) 

2) ਚੱਿਰ ਅਸ਼ੋਿ ਦਾ ................. ਦਾ ਕਨਸ਼ਾਨ ਏ।    (ਵਿਕ੍ਾਸ/ਿਾਂਤੀ) 

3) ਸ਼ੌਂਫ ਤੇ .................... ਇਿੱਠੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ।    (ਇਲਾਚੀ/ਜਿੈਣ) 

4) ਸਾਕਰਆਂ ਕ ੱਚ  ੱਖ- ੱਖ .................... ਹੰਦੇ ਹਨ।    (ਗੁਣ/ਔਗੁਣ) 

5) ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 02 ਅਿਤੂਬਰ 1869 ਨੰੂ ............. ਦੇ ਪੋਰਬੰਦਰ ਕ ੱਚ ਹੋਇਆ। (ਆਸਾਮ /ਗੁਜਰਾਿ) 

6) ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅੱਜ ................... ਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਿਰਦਾ ਹੈ।   (ਮਹਾਤਮਾ / ਬਾਪੂ) 

7) ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਸਟਾਫ-ਰੂਮ ਕ ੱਚ ਬੈਠੇ ਿਾਪੀਆਂ ................ ਿਰ ਰਹੇ ਸਨ।  (ਠੀਿ/ ਚੈੈੱਕ੍) 

8) ਇਹ ਪਲਾਸਕਟਿ ਦੇ ਕਲਫਾਫੇ ਸਾਰੇ .................... ਨੰੂ ਦੂਕਸ਼ਤ ਿਰਦੇ ਹਨ। (ਿਾਿਾਿਰਨ / ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨੰੂ) 

9) ................. ਨਾਂ ਦਾ ਬਾਲਿ ਗਊਆ ਚਰਾਉਂਦਾ ਕਫਰਦਾ ਸੀ।    (ਓ) ਰਾਮ (ਅ) ਬੂੜਾ (ੲ) ਸ਼ਾਮ (ਸ) ਕਿਰਸ਼ਨ 

     10) ਗੁਰੂ ਸਾਕਹਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਹੇ ਬਾਲਿ ਤੰੂ ਤਾਂ ..............  ਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਰਦਾ ਹੈ।  

(ਓ)ਕਸਆਣੀਆਂ (ਅ) ਬੁਵਿਆ ਂਿਾਲੀਆਂ (ੲ) ਬੱਕਚਆਂ  ਾਲੀਆਂ (ਸ) ਕ ਦ ਾਨਾਂ  ਾਲੀਆਂ 

     11) ਿੱਿਰਾਂ ਨੇ ਲੁੱ ਟ – ਪੱੁਟ, ਨੰਗ ਿਰ ਛੱਡੇ................,   (ਦਕਰਆ / ਰੁੱ ਖ) 

     12) ਭੌਰੇ ਲਟਬੌਕਰਆਂ ਨੰੂ ਆਈਆਂ .....................,    (ਬਦਨਾਮੀਆਂ / ਖੁਸ਼ਹਾਲੀਆਂ) 

     13) ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਿੇ ................. ਹੋ ਕਗਆ।    (ਖੁਸ਼ /ਸ਼ਰਕਮੰਦਾ) 

     14) ਦੋ ਆਜੜੀ ਰਾਹ ਕ ੱਚ .................. ਚਾਰ ਰਹੇ ਸਨ।   (ਭੇਡਾ / ਬੱਿਰੀਆਂ) 

     15) ............. ਪੰਜਾਬੀ ਿੁੜੀਆਂ ਦੀ ਹਰਮਨ ਕਪਆਰੀ ਲੋਿ ਖੇਡ ਹੈ।   (ਗੀਟੇ / ਥਾਲ਼) 

     16) ਕਜਸ ਿੁੜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ  ੱਧ ਥਾਲ ਪਾਏ ਹੋਣ ਉਸ ਨੰੂ ......... ਮੰਕਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  (ਉੱਤਮ ਕਖਡਾਰਨ / ਜੇਿੂ) 

     17) ਕਨੈੱਿਾ-ਕਨਿ ਤਨ ਹੈ ਉਸਦਾ,  ੱਡੀ ਉਸਦੀ ....................।   (ਗੱਲ /ਿੰਮ)   

     18) ਬੰਕਦਆਂ  ਾਂਗ ਨਾ ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਉਹ, ਕਗੱਠਾਂ ਦੇ ਕ ੱਚ .....................।  (ਨਾਪੇ / ਟੱਪੇ) 

     19) ਇੱਿ ਕਦਨ .................  ੇਚਣ  ਾਲਾ ਆਇਆ।     (ਓ) ਿੁਲਫੀਆਂ (ਅ) ਚਾਦਰਾਂ (ੲ) ਚੂੜੀਆਂ  

     20) ਭਾਈ ਨੇ ............... ਬੰਨਹ  ਿੇ ਕਲਫਾਫੇ ਕ ੱਚ ਪਾ ਕਦੱਤੀਆਂ।    (ਓ) ਕਬੰਦੀਆਂ (ਅ) ਮਕਠਆਈਆਂ  
(ੲ) ਚੂੜੀਆਂ 

     21) ਉਹਨਾਂ ਕਦਨਾਂ ਕ ੱਚ ਿਾਸ਼ੀ ਕ ੱਚ ਪੰਡਤ ............... ਜੀ ਬੜੇ  ੱਡੇ ਕ ਦ ਾਨ ਸਨ। (ਰਾਮਾਨੰਿ / ਕ  ੇਿਾਨੰਦ) 
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     22) ਇਹਨਾਂ ਕਦਨਾਂ ਕ ੱਚ ਕਹੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋ ੇ ਹੀ ਿਬੀਰ ਜੀ ਨੰੂ ............ ਿਰਦੇ ਸਨ।  (ਯਾਦ / ਵਪਆਰ) 

     23) ਜਾਨ ਰਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਿ, ਬੁੱ ਧੂ ................ ਕਲਆਇਆ।    (ਘੋੜਾ / ਖੋਿਾ) 

     24) ਕਜਦੀ ਫੂਿ  ੱਜ ਜਾ ੇ ਪਕਹਲਾ.............. ਉਸਦੀ ਿਕਹੰਦੇ।        ( ਹਾਰ / ਵਜੱਿ)  

     25) ਇਿ ਕਦਨ ਆਲੋਿ ਨੰੂ .............. ਕਜਹਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜਹ ਕਗਆ।         (ਹਲਕ੍ਾ / ਕਜਆਦਾ) 

     26) ਅਗਲੇ ਕਦਨ ਉਹਨੇ ਕਖੜਿੀ ਮੂਹਰੇ ਇਿ ............. ਤਾਣ ਕਦੱਤਾ।         (ਪਰਿਾ / ਅਖ਼ਬਾਰ) 

     27) ਸ. ਭਗਤ ਕਸੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇ  ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਿ ਸੰਨ .............. ਕ ੱਚ ਹੋਇਆ।     (1907/ 1917) 

     28) .................... ਸਾਜ਼ਸ ਿੇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸ. ਭਗਤ ਕਸੰਘ, ਸੁਖਦੇ  ਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੰੂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।  
                (ਪਸ਼ੋਰ / ਲਾਹੋਰ)  

     29) ਲੱਡੂਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੇ ਭਰੇ .................. ਨੇ।           (ਕਲਫਾਫੇ / ਥਾਲ਼) 

     30) .................. ਚੋਂ ਮੇਲੇ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ।        (ਕਤਉਹਾਰਾਂ / ਮੇਵਲਆਂ) 

     31) ਸੋਹਣੇ – ਸੋਹਣੇ ਬੱਚੇ................ ਦੀ ਸੈਰ ਿਰਨ ਜਾਂਦੇ।     (ਪਾਰਿ / ਝੀਲ)  

     32) ਰੰਗਲੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਰੱੁਖਾਂ ਉੱਤੇ ........... ਪਾ ਲਏ।       (ਘਰ / ਆਲਹਣੇ) 

     33) ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ............... ਦੀ ਸ ਾਰੀ ਿਰਨਾ ਘਟ ਕਗਆ ਹੈ।    (ਪਸ਼ੂਆਂ / ਬੱਸਾਂ)  

     34) ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਭੋਲੇਪਣ ਕ ੱਚ .................. ਉੱਤੇ ਖੇਡਦੇ ਹਨ।     (ਛੱਤਾਂ / ਸੜਕ੍ਾਂ) 

     35) ਪੰਜੇ ਪਾਂਡ ਾ ਬਨ ਾਸ ਦੇ ਕਦਨਾਂ ਕ ਚ ................. ਕਫਰ ਰਹੇ ਸਨ।    (ਘੁੰ ਮਦੇ / ਭਟਕ੍ਿੇ)  

     36) ਯੁਕਧਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਿੇ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੀ ਆ ਾਜ਼ ਆਈ ‘ਯੁਕਧਸ਼ਟਰ ਤੰੂ ਸੱਚ-ਮੱੁਚ ਹੀ....... ਹੈ’। 
          (ਸੱਚਾ ਪੱੁਤਰ / ਧਰਮ ਪੱੁਿਰ) 

     37) ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਫੁੱ ਲ  
 ਤੇਨੰੂ ਦੇਣ ....................।       ( ਕਨਖਾਰ / ਵਸ਼ੰਗਾਰ) 

     38)  ੰਨ-ਸੁ ੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਜੀ ਾਂ 
 ਲਾਇਆ ਏਥ ੇ..................।       (ਡੇਰਾ / ਫੇਰਾ) 

     39) ਅੱਜ – ਿੱਲਹ ਕਪੰਡਾ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ............. ਿਰ ਲਈ ਹੈ।    (ਬਰਬਾਦੀ / ਿਰੱਕ੍ੀ)       

     40) ਦੀਪ ਨੰੂ ਕਮੱਸੀ.............. ਬਹੁਤ ਸੁਆਦ ਲੱਗੀ।     (ਰੋਟੀ / ਲੱਸੀ) 

     41) ਉਹ ਪੰਜਾ-ਸੱਤ ਕਮੰਟ ਲਾ ਿੇ  ਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸ ਾਰੀਆਂ.............. ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। (ਗਲ਼ / ਕ੍ਾਹਲੀਆਂ) 

     42) ਪੰਡਤ ਜੀ ਸ ਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ........ ਸਨ।      (ਥੱਿੇ ਹੋਏ / ਬੋਹੋਸ਼) 

    43) ਅਕਜੰਦਰ ਿੌਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮਕਹਲਾ ਹਾਿੀ ਦੀ ਖੇਡ ਕ ੱਚ ਸਭ ਤੋਂ  ੱਧ .............. ਿਮਾਇਆ ਹੈ।      (ਪੈਸਾ / ਨਾਮ)  
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    44) 1967 ਈ. ਕ ੱਚ ਉਹ ............... ਯੂਨੀ ਰਕਸਟੀ ਦੀ ਹਾਿੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਿਪਤਾਨ ਬਣੀ।      (ਪੰਜਾਬੀ / ਪੰਜਾਬ) 

    45) ਦਕਰਆ .................... ਦੇ ਿੰਢੇ  ੱਸੇ ਉਸ ਕਪੰਡ ਸੋਧਰਾ ਦੇ ਸੌ ਦਰ ਾਜ਼ੇ ਸਨ।         (ਕਬਆਸ / ਚਨਾਬ) 

    46) ਭਾਈ ਘੱਨਈਆ.................... ਪਹੰੁਚ ਕਗਆ।       (ਸ਼ਰੀ ਅਨੰਿਪੁਰ ਸਾਵਹਬ/ ਸ਼ਰੀ ਅੰਕਮਰਤਸਰ ਸਾਕਹਬ) 

    47) ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਿਰ ਦਾ ਜੀ ਨ ਇੱਿ ਲੰਬੇ ................. ਦੀ ਿਹਾਣੀ ਹੈ।         (ਸੰਘਰਸ਼ / ਸਫ਼ਰ) 

    48) ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਿਰ ਦੇ ਸੌ ਸਾਲਾ ................ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਕਨਤ ਿੀਤਾ ਕਗਆ।  
     (ਲੋਿ ਨਾਇਿ/ ਭਾਰਿ ਰਿਨ) 

    49) ਮੈਂ ਕਤਤਲੀ ਸੰੁਦਰ ਬਾਗ ਦੀ 
 ਮੇਰੇ ਫੁੱ ਲਾਂ ਦੇ ਿਈ...............          (ਢੰਗ /  ਰੰਗ) 

    50) ਇਹਨਾਂ ਫੁੱ ਲਾਂ ਿਰਿੇ ਜਾਪਦਾ, 
 ਮੈਨੰੂ ਸੰੁਦਰ ਸਭ...............।        (ਖੁਮਾਰ / ਸੰਸਾਰ) 

 

***** 
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ਬਹੁ ਵਿਕ੍ਲਪੀ ਪਰਸ਼ਨ  

1) ਇਲਾਚੀ ਨੰੂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਘਮੰਡ ਸੀ? 

ਓ) ਸੰੁਦਰਤਾ ਦਾ  ਅ)ਸੁਆਦ ਦਾ  ੲ) ਰੰਗ ਦਾ  ਸ) ਗੁਣਕ੍ਾਰੀ ਹੋਣ ਿਾ। 

2) ਪੂਦਨੇ ਨੰੂ ਢੱਿਣ ਕਿ ੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ? 

ਓ) ਠੰਡਾ  ਅ) ਗਰਮ  ੲ)ਕਸੱਧਾ  ਸ) ਨੀ ਾ 

         3) ਕਢੱਡ – ਪੀੜ ਹੋਣ ਤੇ, ਕਿਸ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਪੱੁਛਦਾ? 

  ਓ) ਸੌਂਫ ਨੰੂ  ਅ) ਲੈਚੀ ਨੰੂ  ੲ) ਅੰਬਚੂਰ ਨੰੂ  ਸ) ਜ ੈਣ ਨੰੂ 

          4)  ੈਦਾਂ - ਹਿੀਮਾਂ ਦੇ ਿੌਣ ਬੜੇ ਿੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? 

      ਓ) ਜਿੈਣ  ਅ) ਲੈਚੀ  ੲ) ਅੰਬਚੂਰ  ਸ) ਅਨਾਰਦਾਣਾ   

  5)  ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਿਦੋਂ ਹੋਇਆ? 

     ਓ) 31 ਅਿਤੂਬਰ 1870 ਅ) 4 ਸਤੰਬਰ 1859 ੲ) 1 ਨ ੰਬਰ 1850  ਸ)2 ਅਕ੍ਿੂਬਰ 1869 

  6) ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਮਹਾਨ ਕਿਉ ਬਣੇ? 

      ਓ) ਉੱਚੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਿਾਰਨ ਅ) ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਿਾਰਨ ੲ) ਮਹਾਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕ੍ਾਰਨ ਸ) ਪੜਹੇ ਕਲਖੇ ਹੋਣ ਿਾਰਨ 

  7) ਿ ੀ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਸੋਹਣਾ ਿਕਹੰਦਾ ਹੈ? 

     ਓ) ਹਕਰਆਣੇ ਨੰੂ ਅ) ਪੰਜਾਬ ਨੰੂ ੲ) ਅਸਾਮ ਨੰੂ ਸ) ਗੁਜਰਾਤ ਨੰੂ 

  8) ਿ ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕ ੱਚ ਹਕਰਆਲੀ ਕਿਸ ਿਾਰਨ ਹੈ? 

     ਓ)  ਰਖਾ ਿਾਰਨ ਅ) ਝੀਲਾਂ ਿਾਰਨ ੲ) ਨਕਹਰਾਂ ਿਾਰਨ  ਸ) ਿਵਰਆਿਾਂ ਕ੍ਾਰਨ 

  9) ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿ ੇਂ ਤੁਰਦੇ ਹਨ? 

     ਓ) ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅ) ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ੲ) ਿਾਹਲੀ ਨਾਲ ਸ) ਠੁਮਕ੍-ਠੁਮਕ੍ ਕੇ੍      

 
 
 
 

***** 
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ਸ਼ਬਿਾਂ ਿਾ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਵਮਲਾਨ ਕ੍ਰ ੋ

 
 

ਵਮਲਾਨ ਕ੍ਰੋ :- 

ਬੇਲੀ   : ਯਿੀਨ 

ਉੱਤਮ   : ਕਨਆਂ 

ਇਨਸਾਫ਼   : ਦੋਸਤ 

ਇਤਬਾਰ   :  ਧੀਆ 

ਵਮਲਾਨ ਕ੍ਰੋ :- 

      ਸਪੂਤ   : ਤਾਿਤ 

      ਦੂਕਸ਼ਤ   : ਨੁਿਸਾਨਦੇਹ 

      ਸ਼ਿਤੀ   : ਚੰਗਾ ਪੱੁਤਰ 

      ਹਾਨੀਿਾਰਿ   : ਮੈਲਾ 

ਵਮਲਾਨ ਕ੍ਰੋ :- 

  ਇਨਸਾਨੀਅਤ  : ਢੰਗ 

  ਤਰਿੀਬ   : ਘਬਰਾ ਜਾਣਾ 

  ਪਰੇਸ਼ਾਨ   : ਮਨੱੁਖਤਾ 

  ਸਕਤਿਾਰ  : ਇੱਜਤ 

ਵਮਲਾਨ ਕ੍ਰੋ :- 

  ਪਰਸ਼ੰਸਾ   :  ਭੁਲੇਖਾ 

  ਭਰਮ   :  ਸੋਹਣਾ 

  ਖੂਬਸੂਰਤ  :  ਸ਼ਲਾਘਾ 

  ਸ਼ੌਂਿ   :  ਰੁਚੀ 
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ਵਮਲਾਨ ਕ੍ਰੋ :- 

  ਕਨਯਮ   : ਰੁਿਣ ਲਈ 

  ਹਰੀ ਬੱਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ :  ਸੋਂ 

  ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ : ਚੱਲਣ ਲਈ 

  ਅਬਾਦੀ   : ਕਸਧਾਂਤ 

 ਵਮਲਾਨ ਕ੍ਰੋ :- 

  ਦਇਆ   : ਰੋਣ-ਕਪੱਟਣ  

  ਕ ਰਲਾਪ  : ਚੁੱ ਪ 

  ਕਨਮਰਤਾ  : ਤਰਸ 

  ਖ਼ਮੋਸ਼   : ਕਨਮਾਣਾ  

ਵਮਲਾਨ ਕ੍ਰੋ :- 

  ਭੰਡਾਰ   : ਪਹਾੜ  

  ਪਰਬਤ   : ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 

  ਬਰਕਹਮੰਡ   : ਖਜ਼ਾਨਾ 

 ਵਮਲਾਨ ਕ੍ਰੋ :- 

  ਤਰੱਿੀ   : ਸੁਲਕਝਆ ਹੋਇਆ 

  ਚੀਿ-ਕਚਹਾੜ  : ਝੂਟਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੰਨੀ ਰੱਸੀ 

  ਪੀਂਘ   : ਰੌਲ਼ਾ ਰੱਪਾ 

  ਮਾਹਰ   : ਉੱਨਤੀ 

ਵਮਲਾਨ ਕ੍ਰੋ :- 

  ਿੰਡਿਟਰ  : ਔਿੜ 

  ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ  : ਕਟਿਟਾਂ ਿੱਟਣ  ਾਲ਼ਾ 

  ਚਲਾਣਾ   : ਸੁਰਗ ਾਸ 
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ਵਮਲਾਨ ਕ੍ਰੋ :- 

  ਕਨੈੱਗਰ   : ਮਸ਼ਹੂਰ 

  ਪਰਦਰਸ਼ਨ  : ਮਜਬੂਤ 

  ਕਸ਼ਰਿਤ   : ਕਦਖਾ ਾ 

  ਪਰਕਸੱਧ   : ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ 

ਵਮਲਾਨ ਕ੍ਰੋ :- 

  ਮਕਹਮਾ   : ਪਰਾਇਆ  

  ਬੇਗਾਨਾ   : ਉਸਤਤ 

  ਪਕ ੱਤਰ   : ਪਰਛਾ ਾਂ 

  ਅਿਸ   : ਕਨਰਮਲ 

 ਵਮਲਾਨ ਕ੍ਰੋ :- 

  ਨੀਰ   : ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ  

  ਪਰਬਤ   : ਜੋ ਿੀਤਾ ਨਾ ਜਾਣੇ 

  ਗਦ-ਗਦ ਹੋਣਾ  : ਮਸਤਾਨੀ ਚਾਲ 

  ਅਠਖੇਲੀਆਂ  : ਪਹਾੜ 

  ਅਕਿਰਤਘਣ  : ਪਾਣੀ 

ਵਮਲਾਨ ਕ੍ਰੋ :- 

  ਤਰਿੀਬ   : ਸੋਹਣਾ  

  ਮਲੂਿ   : ਨਜਾਰਾ 

  ਕਦਰਸ਼   : ਢੰਗ 

  ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ  : ਘਬਰਾ ਜਾਣਾ 

  ਇਨਸਾਨੀਅਤ  : ਮਨੱੁਖਤਾ 

***** 
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ਹੇਠ ਵਲਖ ੇਸ਼ਬਿਾਂ ਨੰੂ ਿਾਕ੍ਾਂ ਵਿੱਚ ਿਰਿੋ 

 
1) ਰਸੋਈ : ਸਾਨੰੂ ਰਸੋਈ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

2) ਆਲਮਾਰੀ : ਮੇਰੀ ਅਲਮਾਰੀ ਦਾ ਰੰਗ ਕਚੱਟਾ ਹੈ। 

3) ਮਕਠਆਈ : ਕਤਉਹਾਰਾਂ ਤੇ ਲੋਿੀ ਮਕਠਆਈ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਕਦੰਦੇ ਹਨ। 

4) ਅਕਹੰਸਾ : ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਅਕਹੰਸਾ ਕ ੱਚ ਕ ਸ਼ ਾਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। 

5) ਮੁਸੀਬਤ : ਮੁਸੀਬਤ ਕ ੱਚ ਸਾਨੰੂ ਇਿ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

6) ਸਕਹਪਾਠੀ : ਰਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸਕਹਪਾਠੀ ਹਨ। 

7)  ਾਤਾ ਰਨ : ਪਲਾਸਕਟਿ ਦੇ ਕਲਫ਼ਾਫ਼ੇ  ਾਤਾ ਰਨ ਨੰੂ ਦੂਕਸ਼ਤ ਿਰਦੇ ਹਨ। 

8) ਕਹੰਮਤ : ਇਿਬਾਲ ਨੇ ਜਖਮੀ ਕ ਕਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਬੜੀ ਕਹੰਮਤ ਨਾਲ ਸਾਂਕਭਆ। 

9) ਅਡੋਲ : ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਉ ਅੰਬੇਦਿਰ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ  ੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਡੋਲ ਰਹੇ। 

10) ਆਦਰ :  ੱਕਡਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਿਰੋ। 

11) ਕਨਹਾਲ : ਬਸੰਤ ਰੱੁਤ ਕ ੱਚ ਸਾਰੇ ਰੱੁਖ ਕਨਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

12) ਸਦਿੇ  : ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱੁਤਰ ਤੇ ਸਦਿੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

13) ਸ ਾਰੀ : ਸ ਾਰੀ ਬੱਸ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਿਰ ਰਹੀ ਸੀ। 

14) ਸ਼ਰਕਮੰਦਾ : ਆਲੋਿ ਆਪਣੀ ਿੀਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਕਮੰਦਾ ਹੋਇਆ। 

15) ਮੁਰਾਦ : ਲੋਿੀ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸ਼ਕਜਦਾ ਕ ੱਚ ਜਾ ਿੇ ਮੁਰਾਦਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। 

16) ਕਦਲਚਸਪ : ਇਹ ਿਹਾਣੀ ਬੜੀ ਕਦਲਚਸਪ ਸੀ। 

17) ਤਨ  : ਿੀੜੀ ਦਾ ਤਨ ਛੋਟਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

18) ਭਰੋਸਾ : ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। 

19) ਭੁਲੇਖਾ : ਮੈਂ ਿਈ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉ ਤਸ ੀਰਾਂ  ੇਖੀਆਂ। 

20) ਸ਼ਲਾਘਾ : ਅਕਧਆਪਿ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣਹਾਰ ਕ ਕਦਆਰਥੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਿੀਤੀ। 

21) ਕਗਆਨ : ਕਗਆਨ ਕਜੰਨਾਂ  ੰਡੋਗੇ ਉਨਾਂ ਹੀ  ਧੇਗਾ। 

22) ਕ ਦ ਾਨ : ਸਾਨੰੂ ਕ ਦ ਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

23) ਇਸ਼ਾਰਾ : ਸਾਨੰੂ ਆ ਾਜਾਈ ਦੇ ਇਸ਼ਾਕਰਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  
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24) ਰੋਸ਼ਨੀ : ਕਦ ਾਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਦਾ ਕਤਉਹਾਰ ਹੈ। 

25) ਸ਼ਹੀਦ :  ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼  ਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

26) ਸ਼ਾਂਝ  : ਸ਼ਾਂਝ ਇੱਿ  ੱਡਮੱੁਲਾ ਗੁਣ ਹੈ। 

27) ਬੇਲੀ  : ਮੇਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲਗਦੇ ਹਨ। 

28) ਗੁਲਾਬ : ਗੁਲਾਬ ਦੀਆਂ ਿਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। 

29) ਆ ਾਜਾਈ : ਆ ਾਜਾਈ ਦੇ ਕਨਯਮਾਂ ਦੀ ਸਾ ਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

30) ਸਾ ਧਾਨੀ : ਸੜਿ ਪਾਰ ਿਰਨ ਸਮੇਂ ਸਾ ਧਾਨੀ  ਰਤੋ। 

31) ਕਪਆਸ : ਪਾਂਡ ਾਂ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਕਪਆਸ ਲੱਗੀ। 

32) ਬੇਹਾਲ : ਉਹ ਕਪਆਸ ਨਾਲ ਬੇਹਾਲ ਹੋਏ। 

33) ਤਰੱਿੀ : ਸਾਨੰੂ ਸਾਕਰਆਂ ਨੰੂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਿੀ ਕ ੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

34) ਇੰਤਜ਼ਾਮ : ਸਿੂਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਪਰੀਕਖਆ ਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਿੀਤਾ। 

35) ਿੰਡਿਟਰ : ਿੰਡਿਟਰ ਨੇ ਸ ਾਰੀ ਨੰੂ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। 

36) ਸੁਰਗ ਾਸ : ਜ ਾਹਰ ਲਾਲ ਨਕਹਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੁਰਗ ਾਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੋਗ ਕ ੱਚ ਡੁੱ ਬ ਕਗਆ। 

37) ਹਸਮੱੁਖ : ਅਕਜੰਦਰ ਿੌਰ ਹਸਮੱੁਖ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਦੀ ਮਾਲਿ ਹੈ। 

38) ਯੂਨੀ ਰਕਸਟੀ : ਯੂਨੀ ਰਕਸਟੀ ਕ ੱਚ ਕ ਕਦਆਰਥੀ ਉਚੇਰੀ ਕਸੱਕਖਆ ਹਾਸਲ ਿਰਦੇ ਹਨ। 

39)  ਾਟ  : ਇਹ  ਾਟ ਮੱੁਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। 

40) ਮੁਸਾਫ਼ਰ : ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਿੱੁਝ ਸਮਾਂ ਅਰਾਮ ਿਰਨ ਲਈ ਦਰਖ਼ਤ ਹੇਠ ਬੈਕਠਆ। 

41) ਸੰਘਰਸ਼ : ਡਾ.ਭੀਮ ਰਾਉ ਅੰਬੇਦਿਰ ਜੀ ਦੀ ਕਜੰਦਗੀ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਰਹੀ ਹੈ। 

42) ਹੁਕਸ਼ਆਰ : ਸੁਖਪਾਲ ਸਾਡੀ ਿਲਾਸ ਦਾ ਹੁਕਸ਼ਆਰ ਕ ਕਦਆਰਥੀ ਹੈ। 

43) ਭੇਦ-ਭਾ  : ਭਗਤ ਿਬੀਰ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੇਦ-ਭਾ  ਕਮਟਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ। 

44) ਸੰੁਦਰ  : ਕਚੱਤਰਿਾਰ ਨੇ ਇੱਿ ਸੰੁਦਰ ਕਚੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 

45) ਸੰਸਾਰ : ਸਮੰੁਦਰ ਜੀ ਾਂ ਦਾ ਇਿ ਅਦਭੁਤ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। 

46) ਭੰਡਾਰ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ਼ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਲਗਾ ਕਦੱਤੇ। 

47)  ਚਨ  : ਇਿਬਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਪਤਾ ਜੀ ਨੰੂ ਪੂਰੇ ਕਜਲਹੇ  ‘ਚੋ ਪਕਹਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ  ਚਨ ਕਦੱਤਾ। 
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48) ਹੌਸਲਾ : ਮੁਸੀਬਤ ਸਮੇਂ ਸਾਨੰੂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

49) ਸੁਗਾਤ : ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਕਦਨ ਤੇ ਿਈ ਸੁਗਾਤਾਂ ਭੇਜੀਆ। 

50) ਨਮੂਨਾ : ਗਲੋਬ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਿ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। 
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ਿਚਨ ਬਿਲੋ 

 ਅੱਖ  : ਅੱਖਾਂ    ਬੇਰੀ  : ਬੇਰੀਆਂ 

 ਮੱਝ  : ਮੱਝਾਂ    ਤੀ ੀਂ  : ਤੀ ੀਆਂ 

 ਦਾਤ  : ਦਾਤਾਂ    ਮੋਰਨੀ  : ਮੋਰਨੀਆਂ 

 ਗੇਂਦ  : ਗੇਂਦਾਂ    ਇਸਤਰੀ : ਇਸਤਰੀਆਂ  

 ਇੱਟ  :  ਇੱਟਾਂ    ਸਭਾ  : ਸਭਾ ਾਂ 
 ਮਾਂ  : ਮਾਂ ਾਂ    ਿਕ ਤਾ  : ਿਕ ਤਾ ਾਂ  

 ਗਾਂ  : ਗਾਂ ਾਂ    ਪੁਸਤਿ  : ਪੁਸਤਿਾਂ 

 ਛਾਂ  : ਛਾਂ ਾਂ    ਇੱਲ  : ਇੱਲਾਂ 

ਿਥਾ  : ਿਥਾ ਾਂ    ਿਾਪੀ  : ਿਾਪੀਆਂ                 
 ਹ ਾ  : ਹ ਾ ਾਂ     

 ਕਿਕਰਆ  : ਕਿਕਰਆ ਾਂ    

 ਿਕ ਤਾ  : ਿਕ ਤਾ ਾਂ          ***** 

 ਦੁਰਘਟਨਾ : ਦੁਰਘਟਨਾ ਾਂ 
 ਸ਼ੀਸ਼ਾ  : ਸ਼ੀਸ਼ੇ 

 ਚੂਹਾ  : ਚੂਹੇ 

 ਬਾਬਾ  : ਬਾਬੇ 

 ਤੋਤਾ  : ਤੋਤੇ 

 ਰੱਸਾ  : ਰੱਸੇ 

 ਘਰ  : ਘਰਾਂ 
 ਚਾਚੀ  : ਚਾਚੀਆਂ 

 ਧੀ  : ਧੀਆਂ 

 ਰੱਸੀ  : ਰੱਸੀਆਂ 

 ਿਲੀ  : ਿਲੀਆਂ 

 ਘੋੜੀ  : ਘੋੜੀਆਂ 

 ਬੇਰੀ  : ਬੇਰੀਆਂ 
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ਵਲੰਗ ਬਿਲੋ 

 

ਪੁਵਲੰਗ   ਇ: ਵਲੰਗ   ਪੁਵਲੰਗ   ਇ: ਵਲੰਗ 

ਿਬੂਤਰ  : ਿਬੂਤਰੀ    ਪਹਾੜ  : ਪਹਾੜੀ 

ਗੁੱ ਜਰ  : ਗੁੱ ਜਰੀ    ਸ਼ੇਰ  : ਸ਼ੇਰਨੀ   

 ਸ਼ਾਹ  : ਸ਼ਾਹਣੀ    ਮਹੰਤ  : ਮਹੰਤਣੀ   

 ਪੰਡਤ  : ਪੰਡਤਾਣੀ   ਖੋਤਾ  : ਖੋਤੀ 

ਕਦਓਰ  : ਕਦਓਰਾਣੀ   ਬਾਲ  : ਬਾਲੜੀ   

 ਬਾਟਾ  : ਬਾਟੀ    ਮਾਮਾ  : ਮਾਮੀ   

 ਨਾਨਾ  : ਨਾਨੀ    ਮੁਗ਼ਲ  : ਮੁਗ਼ਲਾਣੀ 

ਭੁੱ ਖਾ  : ਭੁੱ ਖੀ    ਕਿਰਲਾ  : ਕਿਰਲੀ 

ਤਾਇਆ  : ਤਾਈ    ਸ਼ਕਹਰੀ  : ਸ਼ਕਹਰਨ 

ਝੋਟਾ  : ਝੋਟੀ    ਮੁਰਗਾ  : ਮੁਰਗ਼ੀ 

ਭਤੀਜਾ  : ਭਤੀਜੀ     ਘੜਾ  : ਘੜੀ  

ਚਰਖਾ  : ਚਰਖੀ    ਡੱਬਾ  : ਡੱਬੀ 

ਸਹੁਰਾ  : ਸੱਸ    ਸਾਲਾ  : ਸਾਲੇਹਾਰ 

ਨਰ  : ਮਾਦਾ    ਸੰਦੂਿ  : ਸੰਦੂਿੜੀ 

ਭਰਾ  : ਭੈਣ    ਸਰਪੰਚ  : ਸਰਪੰਚਣੀ  

 ਮੰੁਡਾ  : ਿੁੜੀ  

ਲਾੜਾ  : ਲਾੜੀ     

 

 ***** 
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