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मॉडल प्रश्न-पत्र 

माध्यममक परीक्षा 2023 

मिषय: पंजाबी (T.L.) 

ਭਾਂ 3:15 ਘੰਟੇ                                           ਕ ੁੱ ਰ ਅੰਕ : 80 

ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਮ ਦਾਇਤਾਂ:- 
 ਰੀਖਖਆਯਥੀ ਬ ਤੋਂ ਖਵਰਾਂ ਆਣੇ ਰਸ਼ਨ ੁੱ ਤਯ ̀ ਤੇ ਆਣਾ ਯਰ ਨੰਫਯ ਖਰਖਣ । 
 ਾਯੇ ਰਸ਼ਨ ਵੁੱ ਰ ਕਯਨੇ ਰਾਜ਼ਭੀ ਵਨ । ਾਯੇ ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਾਵਭਣੇ ਅੰ ਖਕਤ ਵਨ । ਰਸ਼ਨ ਨੰਫਯ 16 ਤੋਂ 22 ਤੁੱ ਕ 

ਆਂਤਖਯਕ ਖਲਕਰ ਵਨ । 
 ਵਯ ਇੁੱ ਕ ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਯ ਖਦੁੱ ਤੀ ਉੱਤਯ- ਖਤਕਾ `ਤੇ ਵੀ ਖਰਖ  । ਖਜਵਨਾਂ ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੁੱ ਕ ਤੋਂ ਲੁੱ ਧ ਫਯਾਫਯ ਅੰਕ 

ਲਾਰੇ ਬਾਗ ਵਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਵੁੱ ਰ ਇੁੱ ਕ ਥਾਂ `ਤੇ ਇੁੱ ਕ ਵੀ ਤਯਤੀਫ ਖਲਚ ਕਯ । 
 

ਿੰਡ-ੳ 

1. ੇਠ ਖਲਿੇ ਪ੍ਰਵਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀ ਖਕਲਪ੍ ਦੀ ਚਣ ਕਰ :-                                      12x1=12 

I. ‘ਭਨ ਤੂੰ  ਜਖਤ ਯੂ  ਵ’ੈ ਲ਼ਫਦ ਖਕਵੜੇ ਗ ਯੂ ਾਖਵਫ ਜੀ ਦੀ ਯਚਨਾ ਵ-ੈ 

(ੳ) ਗ ਯੂਨਾਨਕ ਦੇਲ     (ਅ) ਗ ਯੂ ਅਭਯਦਾ     (ੲ) ਗ ਯੂ ਯਾਭਦਾ     () ਗ ਯੂ ਅਯਜਨ ਦੇਲ  
II. ਰ.ਭਵਨ ਖੰਘ ਦੀ ਯਚਨਾ ਵੈ -   

(ੳ) ਭਾਂ                  (ਅ) ਖਲਾਖੀ ਦਾ ਭੇਰਾ    (ੲ) ਭੇਯੀ ਖਜੰਦ ੇ         () ਖਕੁੱ ਕਯ 

III. “ਕ ਛ ਖਕਵਾ ਤਾਂ ਵਨਹੇ ਯਾ ਜਯੇਗਾ ਖਕਲੇਂ ਚ ੁੱ  ਖਯਵਾ ਤਾਂ ਭਹਾਦਾਨ ਕੀ ਕਖਵਣਗੇ” ਇਵ ਤਯਾਂ ਖਕਵੜ ੇਕਲੀ ਦੀਆਂ ਵਨ - 
(ੳ) ਖਲ਼ਲ ਕ ਭਾਯ ਫਟਾਰਲੀ  (ਅ) ਬਾਈ ਲੀਯ ਖੰਘ   (ੲ)  ਯਜੀਤ ਾਤਯ      () ਅੰਖਭਰਤਾ ਰੀਤਭ 

IV.               “ੁੱ ਖਚਆਂ ਨੰੂ ਵ ਣ ਖਭਰਦੇ ਧੁੱ ਕੇ, ਝੂਠੇ ਕਰ ਫਵਾਏ। 

              ਇਯਾਕੀਆਂ ਨੰੂ ਏ ਚਾਫਕ ੈਂਦੇ, ਗੁੱਦੋਂ ਖ਼ੂਦ ਖਲਾਏ।” 
ਇਵ ਕਾਖਲ-ਤਯਾਂ ਖਕ ਕਖਲਤਾ ਦੀਆਂ ਵਨ- 

(ੳ) ਭੂਯਖ ਨੰੂ ਅਲਾਯੀ    (ਅ) ਉਰਟੇ ਵਯ ਜ਼ਭਾਨੇ ਆਏ 

(ੲ) ਚਾਨਣ ਦੀ ਪ ਰਕਾਯੀ      () ਗ ਰਾਫ ਦਾ ਪ ੁੱ ਰ ਤੜਨ ਲਾਰੇ ਨੰੂ 

V. ‘ਬਾਈ ਭਯਦਾਨਾ ਜੀ’ ਖਨਫੰਧ ਦੇ ਖਨਫੰਧਕਾਯ ਵਨ - 
(ੳ) ਵਯਾਰ ਖੰਘ ਰੁੱ ਖੀਆਂ     (ਅ) ਰ. ੂਯਨ ਖੰਘ (ੲ) ਖਰੰ . ਯਲਣ ਖੰਘ () ਵਯਰੀਤ ਕਯ   

VI.               “ਗ ਧਨ ਗਜ ਧੰਨਫਾਜ ਔਯ ਯਤਨ ਧਨ ਖਾਨ ।। 

               ਜਫ ਆਲੇ ੰਤਖ ਧਨ ਬ ਧਨ ਧੂਰ ਾਭਾਨ਼ ।।” 
ਇਵ ਰਾਈਨਾਂ ਖਕਵੜੇ ਖਨਫੰਧ ̀ ਚ ਲਯਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਨ- 

(ੳ) ਖਕਯਤ       (ਅ) ਗੰਗਾ ਦੀਨ     (ੲ) ਭਵਾਯਾਜਾ ਗੰਗਾ ਖੰਘ       ()  ਬਾਈ ਭਯਦਾਨਾ ਜੀ   
VII. ‘ਖੂਨ’ ਕਵਾਣੀ ਦੇ ਕਵਾਣੀਕਾਯ ਦਾ ਨਾਂ ਦੁੱ - 

(ੳ) ਕ ਰਲੰਤ ਖੰਘ ਖਲਯਕ   (ਅ) ਗ ਯਫਚਨ ਖੰਘ ਬ ੁੱ ਰਯ     (ੲ) ਭ ਨਲ਼ੀ ਰੇਭ ਚੰਦ    () ੰਤਖ ਖੰਘ ਧੀਯ   
VIII. “ਦ ੁੱ ਧ ਤੇ ਡ ਰਹਾ ਖਦੁੱਤਾ ਏ ਅੁੱਜ ੀੜ ਜਗੀ ਨੇ” ਇਵ ਲ਼ਫਦ ਖਕ ਨੇ ਖਕ ਨੰੂ ਕਵੇ ਵਨ- 

(ੳ) ਖਦਆਰ ਨੇ ਰਾਰ ਨੰੂ    (ਅ) ਲਵ ਟੀ ਨੇ ਰਾਰ ਨੰੂ      (ੲ) ਲਵ ਟੀ ਨੇ ਖਦਆਰ ਨੰੂ   () ਰਾਰ ਨੇ ਲਵ ਟੀ ਨੰੂ 
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IX. ਖਆਖਣਆਂ ਨੇ ਖਕਵਾ ਵ-ੈ“ਇਵ ਜੁੱ ਗ ਖਭੁੱ ਠਾ, ਅਗਰਾ ਖਕਨ ਖਡੁੱਠਾ?” 
ਉਯਕਤ ਲਾਕ `ਚ ਆਏ ਫਵ ਅਯਥਕ ਲ਼ਫਦ ‘ਜੁੱ ਗ’ ਦਾ ਵੀ ਅਯਥ ਵੈ - 

(ੳ) ਫਯਤਨ   (ਅ) ੰਾਯ      (ੲ)  ਜਾਗਣਾ                 ()   ਭਨ ੁੱ ਖ ਦਾ ਨਾਂ     
X. ‘ਆਥਣ’ ਲ਼ਫਦ ਦਾ ਭਾਨਾਯਥਕ ਲ਼ਫਦ ਚ ਣ- 

(ੳ) ਵ -ਪ ਟਾਰਾ          (ਅ) ਲੇਯਾ                (ੲ)   ਲੁੱ ਖਤਾ                ()   ੰਝ 

XI. ‘ਆਭਦਨ’ ਲ਼ਫਦ ਦਾ ਵੀ ਖਲਯਧੀ ਲ਼ਫਦ ਵ-ੈ 

(ੳ)  ਖੁੱ ਟੀ          (ਅ)  ਖ਼ਯਚ        (ੲ)  ਕਭਾਈ                ()    ਯ ਖਆ-ੈਾ 
XII. ‘ਦ ਆਫੀ’ ਉ-ਫਰੀ ਦੇ ਖਜ਼ਖਰਹਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ ੁੱ ਟ ਵ-ੈ 

(ੳ) ਯੀਦਕਟ, ਫਖਠੰਡਾ     (ਅ) ਜਰੰਧਯ, ਕੂਯਥਰਾ 
(ੲ) ਜੰਭ,ੂ ਕਾਂਗੜਾ     () ਅੰਖਭਰਤਯ, ਤਯਨਤਾਯਨ 

 

2. ੇਠ ਖਲਿੀਆਂ ਿਾਲ਼ੀ ਥਾਾਂ ਭਰ -                                                6x1=6 

I. ਪਯੀਦਾ ਗਰੀਏ ਖਚਕੜ  ਦਖੂਯਘਯ _ _ _ _ _ _ _ _।। 

II. ਦੇਖਖ ਯਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਭਾਲਾਂ _ _ _ _ _ _ _ _।। 

III. ਾਈ ਂਦੀ ਖਨਗਾਵ ਜੁੱ ਗ ਤੇ ਲੁੱਰੀ ਏ, ਚੁੱ ਰ ਨੀ _ _ _ _ _ _ _ _। 

IV. ਖਭਰਖਾ ਖੰਘ ਨੰੂ ਕਈ ਉੱਡਣਾ ਖੁੱ ਖ, ਕਈ ਦੜ ਦਾ ਫਾਦਲ਼ਾਵ ਤੇ ਕਈ ਟਯੈਕ ਦਾ_ _ _ _ _ _ _ _ ਵ ੈ। 

V. ਭੈਨੰੂ ਤਾਂ ਵ ਯਾ _ _ _ _ _ _ _ _ਖਯਵਾ,ਨਵੀਂ ਭੈਂ ਖਕਵੜਾ ਤੇਯਾ ਦਖੀ ੀ । 
VI. ਇਵ ਤੇ ਔਥੋਂ ਖਦਆਰ ਦੇ _ _ _ _ _ _ _ _ਤੋਂ ਖਰਆਏ ਆ ਂ। 

 

3. ੇਠ ਖਲਿੇ ਪ੍ਰਵਨਾਂ ਨ ੰ  ੱਲ ਕਰ :-                                                    12x1=12 

I. “ਭਰਕ ਖਜ ਕੰਨੀਂ  ਣੀਦਾ ਭ ਵ ਦਖੇਾਰੇ ਆਇ” ਉਯਕਤ ਤ ਕ ਖਲਚ ਆਏ ਲ਼ਫਦ ‘ਭਰਕ’ ਦਾ ਅਯਥ ਖਰਖ। 
II. ‘ਖੰਭਰ ਯ ਖ  ਯਾਇਯਾ’ ਲ਼ਫਦ ਖਕਵੜੇ ਗ ਯੂ ਾਖਵਫ ਦੀ ਯਚਨਾ ਵੈ ? 

III. ‘ਖਕੁੱਕਯ’ ਕਖਲਤਾ ਖਲਚ ਖਕੁੱਕਯ ਦੀ ਖਨਯਾਲ਼ਤਾ ਦਾ ਭ ੁੱ ਖ ਕਾਯਨ ਕੀ ਵ ੈ? 

IV. “ਧੀਆਂ ਦੇ ਲੇਫੇ ਰਈ ਫਾੂ ਦੇ ਛੁੱ ਖਡਆ” ਤੋਂ ਕੀ ਬਾਲ ਵੈ ? 

V. ਬਾਈ ਗ ਯਦਾ ਜੀ ਅਨ ਾਯ ਬਈੂ ਂਉੱਯ ਕਣ ਬਾਯ ਵ ੈ?  

VI. ਗੰਗਾ ਦੀਨ ਕੀ ਕੰਭ ਕਯਦਾ ੀ ?  

VII. ਯਾਜਥਾਨ ਖਲਚ ਬਾਟੀ ਯਾਜੂਤਾਂ ਦਾ ਬ ਤੋਂ ਲੁੱ ਡਾ ਖਕਰਹਾ ਖਕਵੜਾ ਵੈ ? 

VIII. ਖਲ਼ਕੰਜਲੀ ਲਾਰਾ ੈਖਆਂ ਦੀ ਖਚੰਤਾ ਖਕਉਂ ਕਯ ਖਯਵਾ ੀ ? 

IX. ਰੇਖਕ ਦੀ ਭਾਂ ਡਯ ਵਟਾਉਣ ਰਈ ਉਵਨਾਂ ਨੰੂ ਖਕ ਦੀ ਗੁੱਰ  ਣਾਉਂਦੀ ਵ ੰ ਦੀ ੀ ?  

X. ‘ਅਧਕ’ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੈ ?  

XI. ‘ਖਫੰਦੀ’ ਖਕਵੜੀ-ਖਕਵੜੀ ਰੁੱ ਗ ਨਾਰ ਰੁੱ ਗਦੀ ਵ ੈ? 

XII. ‘ਅ’ਅੁੱਖਯ ਨਾ ਖਕਵੜੀਆ-ਂਖਕਵੜੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕਦੀ ਵ ੈ?  

 

ਿੰਡ-ਅ 
 

4-15. ੇਠ ਖਲਿੇ ਪ੍ਰਵਨਾਂ ਨ ੰ  ੱਲ ਕਰ:-         (ਵਬਦ ਸ਼ੀਮਾ- 50 ਵਬਦ)    12x2=24 
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ਅਨ ਲ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਲ ਵੈ ਖਨਮਭਾਂ ਦਾ ਾਰਣ ਕਯਨਾ ਅਤੇ ਆਣੇ ਭਨ ਦੇ ਘੜੇ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਨੰੂ ਖਨਮਖਭਤ ਯੁੱ ਖਣਾ । ਖਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ 
ਵਯੇਕ ੜਾਅ ਉੱਤੇ ਅਨ ਲ਼ਾਨ ਦਾ ਭਵੁੱ ਤਲ ਵੈ ਅਤੇ ਵਯ ਭੜ ਉੱਤੇ ਇ ਦੀ ਰੜ ਵੈ।ਭੇਂ ਖਯ ਜਾਗਣਾ, ਭੇਂ ਖਯ ਣਾ, ਅਖਧਆਕਾਂ 
ਲੁੱਰੋਂ ਖਦੁੱਤਾ ਖਗਆ ਕੰਭ ਭੇਂ ਖਯ ਕਯਨਾ , ਭੇਂ ਖਯ ਕੂਰ ਵ ੰ ਚ ਕੇ ਇਕਾਗਯਤਾ ਨਾਰ ੜਹਾਈ ਕਯਨਾ ਅਤੇ ਖਨਭਯਤਾ ਨਾਰ 
ਅਖਧਆਕ ਤੋਂ ਆਣੀਆਂ ਭੁੱ ਖਆਲਾਂ ਦੇ ਵੁੱ ਰ  ੁੱ ਛਣਾ, ਇਕ ਅਨ ਲ਼ਾਖਤ ਖਲਖਦਆਯਥੀ ਦੇ ਰੁੱ ਛਣ ਵਨ। ਅਨ ਲ਼ਾਨ ਅਖਜਵਾ ਖਲਰੁੱ ਖਣ 
ਗ ਣ ਵੈ ਖਜ ਦਾ ਖਲਖਦਆਯਥੀ ਜੀਲਨ ਖਲਚ ਫਵ ਤ ਖਜ਼ਆਦਾ ਭਵੁੱ ਤਲ ਵ।ੈ 

(4-8) ਉਪ੍ਰਕਤ ਪ੍ੈਰਹੇ ਨ ੰ  ਪ੍ੜ੍ਹ ਕੇ ੇਠ ਖਲਿੇ ਪ੍ਰਵਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਖਲਿ - 
4. ਉਯਕਤ ੈਯਹੇ ਦਾ ਢ ਕਲਾਂ ਖਯਰੇਖ ਖਰਖ । 
5. ਅਨ ਲ਼ਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਬਾਲ ਵੈ ? 

6. ਇਕ ਅਨ ਲ਼ਾਖਤ ਖਲਖਦਆਯਥੀ ਦੇ ਰੁੱ ਛਣ ਕੀ ਵ ੰ ਦੇ ਵਨ ? 

7. ਖਲਖਦਆਯਥੀ ਜੀਲਨ ਦਾ ਬ ਤੋਂ ਖਲਰੁੱ ਖਣ ਗ ਣ ਕੀ ਵ ੈ? 

.8   ਔਖੇ ਲ਼ਫਦਾਂ ਦੇ ਅਯਥ ਖਰਖ- 
ਖਨਮਖਭਤ, ਖਲਰੁੱ ਖਣ, ਘੜੇ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ, ਇਕਾਗਯਤਾ । 

.9   ਖਲਯਧੀ ਲ਼ਫਦ ਖਰਖ- 
ਅਭਨ, ਵਯਾਭ,ਵਨੇਯਾ, ਫਯੀਕ  । 

.10  ਗ਼ਯੀਫੀ, ਆਦਯ ਲ਼ਫਦਾਂ ਦੇ ਦ ਦ ਭਾਨਾਯਥਕ ਲ਼ਫਦ ਖਰਖ । 
.11   ਵੇਠ ਖਰਖੇ ਲ਼ਫਦਾਂ ਨੰੂ ਲਾਕਾਂ ਖਲਚ ਇ ਤਯਹਾਂ ਲਯਤੋਂ ਕੀ ਵਯ ਇਕ ਦੇ ਦ-ਦ ਲੁੱ ਖਯੇ ਅਯਥ  (ਫਵ ਅਯਥਕ ਲ਼ਫਦ) ਲ਼ਟ ਵ 

ਜਾਣ - ਲਾਯ, ੰਗ । 

12. ਭਾਝੀ ਉਬਾਲ਼ਾ ਖਕਵੜੇ-ਖਕਵੜੇ ਖਜ਼ਖਰਹਆਂ ਖਲਚ ਫਰੀ ਜਾਂਦੀ ਵ ੈ? 

13. ‘ਭੂਯਖ ਨ  ਅਲਾਯੀ’ ਲ਼ਰਕ ਤੋਂ ਕੀ ਖੁੱ ਖਖਆ ਖਭਰਦੀ ਵ ੈ? 

14. ‘ਫਰੀ ਵ ੈੰਜਾਫੀ ਾਡੀ’ ਕਾਖਲ ਯਚਨਾ ਕੀ  ਨੇਵਾ ਖਦੰਦੀ ਵ ੈ? 

15. ਕਯਤਾਯਾ ਤਰਲਾਯ ਰੈ ਕੇ ਕੀ ਕਯਨ ਚੁੱ ਖਰਆ ੀ ? ਤੇ ਖਕਉਂ ? 

 

ਿੰਡ- ੲ 

16-19. ੇਠ ਖਲਿੇ ਪ੍ਰਵਨਾਂ ਨ ੰ  ੱਲ ਕਰ-        (ਵਬਦ ਸ਼ੀਮਾ - 100 ਵਬਦ )                                     4x3=12 

16. ‘ਅੁੱਜ ਆਖਾਂ ਲਾਖਯ ਲ਼ਾਵ’ ਨੰੂ ਕਖਲਤਾ ਦਾ ਾਯ ਆਣੇ ਲ਼ਫਦਾਂ ਖਲਚ ਖਰਖ । 
ਜਾਂ 

ਯੀਦ ਜੀ ਦੇ ਰਕ ੜਹ ਕੇ ਖਕਵੜ-ੇਖਕਵੜੇ ਦਾਚਾਯਕ ਗ ਣ ਗਰਖਵਣ ਕਯਨ ਦੀ ਖੁੱ ਖਖਆ ਖਭਰਦੀ ਵ ੈ? 

 

17. ਾਧ ਤੇ ਖਕਯਤੀ ਦੇ ਰੁੱ ਛਣ ਖਕਲੇਂ ਖਭਰਦੇ ਵਨ ? ਲ਼ਟ ਕਯ ।     
ਜਾਂ 

ਗੰਗਾਦੀਨ ਦੀ ਭਾੜੀ ਭਾਰੀ ਵਾਰਤ ਰਈ ਕਣ ਖਜ਼ੰਭੇਲਾਯ ੀ ? ਤੇ ਖਕਉਂ ? 

 

18. ਭਵਾਯਾਜਾ ਗੰਗਾ ਖੰਘ ਦੇ ਜਨਭ ਅਤੇ ਫਚਨ ਫਾਯੇ ਦੁੱ ਦੇ ਵਏ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਖਭਰੀਆਂ ੰਜ ਉਾਧੀਆਂ ਦ ੇਨਾਂ ਖਰਖ । 
ਜਾਂ 

ਯਾਜਥਾਨ ਦੇ ਖਕਖਰਹਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀ-ਕੀ ਖਲਲ਼ੇਲ਼ਤਾਲਾਂ ਵਨ ? 
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19. ‘ਵ ਤਾ ਾਂਧੀ’ ਜਾਂ ‘ਖੂਨ’ ਕਵਾਣੀ ਦਾ ਾਯ ਆਣੇ ਲ਼ਫਦਾਂ ਖਲਚ ਖਰਖ। 
 

ਿੰਡ-ਸ਼ 

 

20-22. ੇਠਖਲਿੇ ਪ੍ਰਵਨਾਂ ਨ ੰ  ੱਲ ਕਰ:-    (ਵਬਦ ਸ਼ੀਮਾ- 250 ਵਬਦ)    4+4+6=14 

20.                            ਖ ਯਾਾਨ ਖਭਾਨਾ ਕੀਆ ਖਵੰਦ ਤਾਨ ਡਯਾਇਆ ।। 

ਆੈ ਦ  ਨ ਦੇਈ ਕਯਤਾ ਜਭ  ਕਖਯ ਭ ਗਰ  ਚੜਾਇਆ ।। 
ਏਤੀ ਭਾਯ ਈ ਕ ਯਰਾਣੇ ਤੈ ਕੀ ਦਯਦ  ਨ ਆਇਆ  ।। 

I. ਉਯਕਤ ਕਾਖਲ-ਫੰਦ ਦਾ ਰੰਗ ਖਰਖ । 
II. ਉਯਕਤ ਕਾਖਲ-ਫੰਦ ਦੀ ਯਰ ਖਲਆਖਖਆ ਕਯ । 
III. ਗ ਯੂ ਜੀ ਯੁੱ ਫ ਨੰੂ ਕੀ ਉਰਾਭਹਾਂ ਦੇ ਯਵੇ ਵਨ ? 

IV. ਔਖੇ ਲ਼ਫਦਾਂ ਦੇ ਅਯਥ ਖਰਖ: 
ਖ ਯਾਾਨ, ਖਭਾਨਾ, ਕਯਤਾ, ਭ ਗਰ  । 

ਜਾਂ 
ਡਾਰੀ ਨਾਰੋਂ ਤੜ ਨ ਾਨੰੂ, ਅਾਂ ਵੁੱ ਟ ‘ਭਖਵਕ’ ਦੀ ਰਾਈ । 
ਰੁੱ ਖ ਗਾਵਕ ਜੇ  ੰ ਘੇ ਆਕ,ੇ ਖਾਰੀ ਕਇ ਨਾ ਜਾਈ । 

ਤੂੰ  ਜੇ ਇੁੱ ਕ ਤੜ ਕੇ ਰੈ ਖਗਓਂ ਇੁੱ ਕ ਜਗਾ ਯਖਵ ਜਾਾਂ। 
ਉਵ ਬੀ ਰਕ ਝਰਕ ਦਾ ਭੇਰਾ ਯੂ ਭਖਵਕ ਨ ਜਾਈ । 

I. ਉਯਕਤ ਕਾਖਲ-ਫੰਦ ਦਾ ਰੰਗ ਖਰਖ। 
II. ਉਯਕਤ ਕਾਖਲ-ਫੰਦ ਦੀ ਯਰ ਖਲਆਖਖਆ ਕਯ । 
III. ਕਲੀ ਉਯਕਤ ਕਾਖਲ-ਫੰਦ ਯਾਵੀਂ ਕੀ  ਨੇਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਵ ੰ ਦਾ ਵੈ ? 

IV. ਔਖੇ ਲ਼ਫਦਾਂ ਦੇ ਅਯਥ ਖਰਖ: 
ਡਾਰੀ, ਭਖਵਕ, ਰਕ ਝਰਕ, ਗਾਵਕ। 

 

21. ਆਣੇ ਕੂਰ ਦੇ ਭ ੁੱ ਖ ਅਖਧਆਕ ਾਖਵਫ  ਨੰੂ ਯੀਯਕ ਅਖਬਆ ਰਈ ਖਜਭ ਦਾ ਾਭਾਨ ਤੇ ਕਭਯੇ ਦਾ ਰਫੰਧ ਕਯਨ ਰਈ 
ਖਫਨੈ-ੁੱ ਤਯ ਖਰਖ । 

ਜਾਂ 
ਆਣੇ ਗੂੜਹੇ ਖਭੁੱ ਤਯ/ਵੇਰੀ ਨੰੂ ਖਚੁੱ ਠੀ ਖਰਖ ਖਕ ਉਵ ੜਹਾਈ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਖਲਚ ਫਯਾਫਯ ਖਦਰਚੀ ਰਲ ੇ। 

 

22. ਖਕੇ ਇਕ ਖਲਲ਼ੇ ਉੱਯ ਰੇਖ ਖਰਖ -  
          ਕਭੀ ਫਾੂ ਭਵਾਤਭਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ  

ਜਾਂ  
ਖਲਖਦਆਯਥੀ ਅਤੇ ਅਨ ਲ਼ਾਨ 

ਜਾਂ 
 ਯਾਜਥਾਨ ਦੇ ਇਖਤਵਾਕ ਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਯਾ 

=== 
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