
 
 

phH J/ Gkr^gfjbk gzikph ;kfjs (u'DtK) (;w?;No) 
2014^15, 2015^16 ns/ 2016^17 ;a?;aB bJh 

 
;w?;No gfjbk  

 
e[b nze L 100       ft;a/ ftu'A gk; j'D bJh nze L 35 

nzdo{Bh w[bKeD L 25 nze        nzdo{Bh w[bKeD ftu'A gk; j'D bJh nze L 09 

pkjoh gohfynkL  75 nze       pkjoh gohfynk ftu'A gk; j'D bJh nze L 26 

;wK L 3 xzN/            (nfXnkgBL 6 ghohnv gqsh jcask) 
 
 

f;b/p; s/ gkm g[;seK 
 
Gkr^TL  (1)   ;[yB d/ ;{oi (nkX[fBe gzikph ekft ;zrqfj 1901^1995), ;zgkde L vkH pbihs e"o     
               ns/ NhHvhH i';ah, r[o{ BkBe d/t :{Bhtof;Nh, nzfwqs;o. 
         (2)   bzx rJ/ dfonk (Bktb), vkH dbhg e"o fNtkDk.  
Gkr^nL ;kfjs o{g L  

 (1)   Biaw, rhs, raiab, o[pkJh, y[ZbQh eftsk^gfoGk;ak s/ bZSD 
       (2)   ejkDh, Bktb, fJeKrh^gfoGk;ak, gqfeosh s/ sZs 
 

Gkr^JL       T[go'es f;b/p; s/ nXkos ;zy/g TZ[soK tkb/ gqPB  
         
 ਅੰਕ-ਵੰਡ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਸ ੈੱਟਰ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ 
1.  ਸਿਲੇਬਿ ਦੇ ਿਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਸਿਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ ੁੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ।  
2H  ਪੇ੍ਪ੍ਰ ਨ ੂੰ  ਸ ੂੰ ਨ ਭਾਗਾਂ ੳ, ਅ ਅ  ੇੲ ਸਿੁੱਚ ਿੂੰ ਸਿਆ ਜਾਿੇਗਾ। 
3. ਭਾਗ ੳ (1) ਸੁਖਨ ਦੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ ਿ ਕ ਸਿਚੋਂ ਕਸਿ ਾ ਦਾ ਸਿਸ਼ਾ ਿਿ  /ਕਾਸਿ ਕਲਾ/ਕਿੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ  

              ਅ  ੇਉਿਦਾ ਯੋਗਦਾਨ।                                                   (ਸ ੂੰ ਨ ਸਿੁੱਚੋਂ ਇੁੱ ਕ)      10 ਅੂੰਕ 

                ਪ੍ਰਿੂੰ ਗ ਿਸਿ  ਸਿਆਸਿਆ                                               (ਸ ੂੰ ਨ ਸਿੁੱਚੋਂ ਇੁੱ ਕ)      05 ਅੂੰ ਕ 

4.  ਭਾਗ ੳ (2)  ਲੰਘ ਗਏ ਦਰਰਆ (ਨਾਿਲ) ਦਾ ਸਿਸ਼ਾ/ਕਥਾਨਕ/ਪ੍ਾ ਰ ਸਚ ਰਣ (ਸ ੂੰ ਨ ਸਿੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱ ਕ) 10 ਅੂੰ ਕ 

5.  ਭਾਗ ਅ (1)  ਸਿੁੱ ਚੋਂ ਸਕਿ ੇਕਾਸਿ ਰ ਪ੍ ਦੀ ਪ੍ਸਰਭਾਸ਼ਾ   ੇਪ੍ਰਸਕਰ ੀ।         (ਸ ੂੰ ਨ ਸਿੁੱਚੋਂ ਇੁੱ ਕ) 10 ਅੂੰ ਕ 

6.  ਭਾਗ ਅ (2) ਸਿੁੱ ਚੋਂ ਸਕਿੇ ਿਾਸਿ  ਰ ਪ੍ ਦੀ ਪ੍ਸਰਭਾਸ਼ਾ, ਪ੍ਰਸਕਰ ੀ ਅ ੇ  ੁੱ  ।           (ਸ ੂੰ ਨ ਸਿੁੱਚੋਂ ਇੁੱ ਕ) 10 ਅੂੰ ਕ 

7.  ਿਾਰੇ ਸਿਲੇਬਿ ਦੇ ਅਧਾਰ   ੇਿੂੰ ਿੇਪ੍ ਉੱ ਰਾਂ ਿਾਲੇ 15 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ ੁੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਨੇ ਿਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ  
ਦੇ ਿੂੰ ਿੇਪ੍ ਉੱ ਰ ਦਣੇੇ ਿੋਣਗੇ। ਿਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦ ੇ2 ਅੂੰ ਕ ਿਣੋਗੇ।             15x2=30 ਅੂੰਕ 

 
;jkfJe gkm^;wZroh 

1H ;kfjs d/ o{g, vkH osB f;zx iZrh, gzikph :{Bhtof;Nh, gfNnkbkH 
2H ;kfjs d/ o{g, gofwzdo f;zx, feogkb f;zx e;/b, bkj"o p[Ze Pkg, b[fXnkDkH 
3H i;ftzdo f;zx, BthA gzikph eftskL gSkD fuzBQ, u/sBk gqekPe, b[fXnkDkH 
4H vkH okfizdogkb f;zx, nkX[fBe gzikph eftsk g[Bo fuzsB, b'erhs gqekPB, uzvhrVQH 
5H y'i gfsqek (rbg ftP/P nze) gzikph :{Bhtof;Nh, gfNnkbkH 
6H vkH r[ogkb f;zx ;zX{, gzikph Bktb dk fJfsjk;, gzikph nekdwh, fdZbhH  
7H y'i gfsqek (nkX[fBe ekft ftP/P nze), gzikph :{Bhtof;Nh, gfNnkbkH 
 



 
 

phH J/ Gkr^gfjbk gzikph ;kfjs (u'DtK) (;w?;No) 
2014^15, 2015^16 ns/ 2016^17 ;a?;aB bJh 

 
;w?;No d{ik  

e[b nze L 100       ft;a/ ftu'A gk; j'D bJh nze L 35 

nzdo{Bh w[bKeD L 25 nze        nzdo{Bh w[bKeD ftu'A gk; j'D bJh nze L 09 

pkjoh gohfynkL  75 nze       pkjoh gohfynk ftu'A gk; j'D bJh nze L 26 

;wK L 3 xzN/             (nfXnkgBL 6 ghohnv gqsh jcask) 
 
f;b/p; s/ gkm g[;seK 
 
Gkr^T^1H gzikph ;kfjs dk fJfsjk; (nkX[fBe ekb 1901^1995), vkH i;ftzdo f;zx s/  

    vkH wkB f;zx YhAv;k, gzikph :{Bhtof;Nh, gfNnkbk. 
     ;kfjse XkotK, gqftoshnK ns/ ;kfjs o{gK dk ftek; 

        2H fJeKrh :ksok (fJekrh^;zrqfj), ;zgk. vkH oxpho f;zx s/ vkH ;sh;a e[wko towk,    
           gzikph :{Bhtof;Nh, gfNnkbk. 
Gkr^n^1  gq?; B'N$;kfjse fog'oN.  
         2  Gkosh ekft ;ak;so Bkb ;pzXs 10 w{b ;zebg L nfGXk, be;aDk, ftnziBk,  

    o{ge, T[gwk, n"fus:, teq'esh, ;kXkoBheoD, o;, nbzeko 
Gkr^J     T[go'es f;b/p; s/ nXkos ;zy/g TZ[soK tkb/ gqPB 

 
ਅੰਕ-ਵੰਡ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਸ ੈੱਟਰ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ 
1.  ਸਿਲੇਬਿ ਦੇ ਿਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਸਿZਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ ੁੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ।  
2H  ਪੇ੍ਪ੍ਰ ਨ ੂੰ  ਸ ੂੰ ਨ ਭਾਗਾਂ ੳ, ਅ ਅ ੇ ੲ ਸਿੁੱ ਚ ਿੂੰ ਸਿਆ ਜਾਿੇਗਾ। 
3. ਭਾਗ ੳ (1) ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰਹਤ ਦਾ ਇਰਤਹਾਸ  ਸਿZਚੋਂ ਿਾਸਿ ਕ ਧਾਰਾ/ਪ੍ਰਸਿਰ ੀ$ਿਾਸਿ  ਰ ਪ੍ ਦੇ  

ਸਿਕਾਿ ਿਬੂੰ ਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ (ਨੋਟ: ਸਕਿੇ ਇਕੁੱ ਲੇ ਿਾਸਿ ਕਾਰ ਿਬੂੰ ਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਾ ਪ੍ ੁੱ ਸਛਆ ਜਾਿੇ)। (ਸ ੂੰ ਨ ਸਿੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱ ਕ)10 ਅੂੰਕ 

4.  ਭਾਗ ੳ (2) ਇਕਾਂਗੀ ਯਾਤਰਾ ਸਿZਚੋਂ ਸਕਿੇ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਸਿਸ਼ਾ ਿਿ  /ਇਕਾਂਗੀ ਕਲਾ/ਪ੍ਾ ਰ ਸਚ ਰਣ 
    ਲੇਿਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ  ੇ ਉਿਦਾ ਯੋਗਦਾਨ।                                 (ਸ ੂੰ ਨ ਸਿੁੱਚੋਂ ਇੁੱ ਕ)  10 ਅੂੰ ਕ 

5.  ਭਾਗ ਅ (1)  ਪ੍ਰੈਿ ਨੋਟ/ਿਾਸਿ ਕ ਸਰਪੋ੍ਰਟ।                               (ਸ ੂੰ ਨ ਸਿੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱ ਕ)      07 ਅੂੰ ਕ 

6.  ਭਾਗ ਅ (2) ਭਾਰ ੀ ਕਾਸਿ ਸ਼ਾਿ ਰ ਨਾਲ ਿਬੂੰ ਧ  ਮ ਲ ਿੂੰ ਕਲਪ੍              (ਛੇ ਸਿੁੱ ਚੋਂ ਸ ੂੰ ਨ)        3x6=18 ਅੂੰਕ 

7.  ਿਾਰੇ ਸਿਲੇਬਿ ਦੇ ਅਧਾਰ   ੇਿੂੰ ਿੇਪ੍ ਉੱ ਰਾਂ ਿਾਲੇ 15 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ ੁੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਨੇ ਿਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ  
ਦੇ ਿੂੰ ਿੇਪ੍ ਉੱ ਰ ਦਣੇੇ ਿੋਣਗੇ। ਿਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦ ੇ2 ਅੂੰ ਕ ਿਣੋਗੇ।             15x2=30 ਅੂੰਕ 

 
;jkfJe gkm^;wZroh 

1H gzikph ;kfjs dk fJfsjk; (nkX[fBe ekb 1901^1995), vkH i;ftzdo f;zx s/  
   vkH wkB f;zx YhAv;k, gzikph :{Bhtof;Nh, gfNnkbkH 
2H ;kfjs e'P, vkH osB f;zx iZrh, gpbhe/PB fpT[o', gzikph :{Bhtof;Nh, gfNnkbkH 
3H y'i gfsqek (BkNe ftP/P nze), gzikph :{Bhtof;Nh, gfNnkbkH  
4H vkH r[ofdnkb f;zx c[Zb, gzikph BkNeL f;XKs fJfsjk; s/ gqftoshnK, gzikph :{Bhtof;Nh, gfNnkbkH 
5H vkH ;shP e[wko towk, gzikph BkNe dk fJfsjk;, gzikph nekdwh, fdZbhH 
 


