
ਬੀ. ਏ.$phHਐਸ.ਸੀHGkr^ਪਹਿਲਾ (;w?;No) 
(gzikph bkiawh) 

2017^18, 2018^19 ns/ 2019^20 ;?a;aB bJh 
 

;w?;No ਪਹਿਲਾ   

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  eEk ozr, ;zgkH tfonkw f;zx ;zX{ ns/ vkH pbd/t f;zx uhwk1  12+12=24 
nze 
Gkr^n L  (1)  fBpzX^ouBk L ;wkie, tksktoD ns/ ;fGnkuko ft;a/ Bkb ;pzXs.    09 ਅੰਕ 
    (2)  ftnkoeDL 

(i) ੰਜਾਬੀ ਧੁਨੀ-ਵਿਉਂਤ, ਸਿਰ, ਵਿਅੰਜਨ, ਉਚਾਰਨ ਅੰਗ, ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਤ ਉਚਾਰਨ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ  
      ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਿਰਗੀਕਰਣ।           

(ii) ਸ਼ਬਦ-ਸ਼ਰਣੀਆਂ ਅਤ ਰੂਾਂਤਰਨ: ਨਾਂਿ, ੜਨਾਂਿ, ਵਿਸ਼ਸ਼ਣ, ਵਕਵਰਆ, ਵਕਵਰਆ ਵਿਸ਼ਸ਼ਣ, ਸੰਬੰਧਕ,    
      ਯੋਜਕ, ਰਸ਼ਨ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ।      12 ਅੰਕ  

ਭਾਗ-ੲ:   ਭਾਗ -ੳ ਅਤ ਭਾਗ-ਅ ਦ ਵਿਆਕਰਣ ਿਾ ਭਾਗ ਵਿਚੋਂ ਸੰਖ ਉੱਤਰਾਂ ਿਾ ਰਸ਼ਨ।   30 ਅੰਕ 
ਅੰਕ-ਵੰਡ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਸ ੈੱਟਰ ਲਈ ਿਦਾਇਤਾਂ 
1.  ਵਸਬਸ ਦ ਸਾਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣਗ।  
2H  ਰ ਨੰੂ ਵਤੰਨ ਭਾਗਾਂ ੳ, ਅ ਅਤ ੲ ਵਿੁੱ ਚ ਿੰਵਡਆ ਜਾਿਗਾ।   

3. ਭਾਗ ੳ ਵਿੁੱ ਚੋਂL 
(i) ਵਕਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ-ਿਸਤੂ/ਸਾਰ/ ਖਕਾਂ ਦ ਯੋਗਦਾਨ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਕਾ   (ਵਤੰਨ ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱ ਕ)      12 ਅੰਕ 

(ii) ਾਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ।                                     (ੰਜ ਵਿੁੱ ਚੋਂ d')    2x6= 12ਅੰਕ 

4. ਭਾਗ ਅ-1 ਵਕਸ ਵਿਸ਼ ਤ ਵਨਬੰਧ ਵਖਣ ਈ ਵਕਹਾ ਜਾਿਗਾ।      (ਵਤੰਨ ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱ ਕ)      09ਅੰਕ 

          ਅ-2 ਦ ਦੋਿਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਰਸ਼ਨ ੁੱ ਵਛਆ ਜਾਿਗਾ ਅਤ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਨੇ ਦੋਿਾਂ ਵਿਚੋਂ    

                ਇੁੱ ਕ ਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਿਗਾ।              12 ਅੰਕ 

5. ਭਾਗ-ੲ    ਕਥਾ ਰੰਗ ਅਤ ਹਵਆਕਰਣ ਿਾ ਭਾਗ ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਸੰਖ ਉੱਤਰਾਂ ਿਾ 15 (ਾਠ ੁਸਤਕ ਕਥਾ ਰੰਗ  

           ਵਿੁੱ ਚੋਂ 7 ਅਤ ਹਵਆਕਰਣ ਵਿੁੱ ਚੋਂ 8) ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣਗ। ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਨੇ ਸਾਰ ਰਸ਼ਨਾਂ ਦ ਸੰਖ ਉੱਤਰ ਦਣ  
           ਹੋਣਗ। ਹਰਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰਕ ਹੋਣਗ।                       15x2=30 ਅੰਕ
  
 

    ;jkfJe gkm^;wZroh  
1H joehos f;zx, Gk;ak ftfrnkB ns/ gzikph Gk;ak, pkjoh gpfb;aoia, fdZbh, 1973H 
2H pbd/t f;zx uhwk, gzikph Gk;ak ftfrnkB ns/ ftnkeoB (seBheh ;apdktbh dk ft;ak e';a), 
    gzikph :{Bhtof;Nh, gfNnkbk, 2000H 
3H p{Nk f;zx pokV, gzikph ftnkeoB L f;XKs s/ ftjko, u/sBk gqek;aB, b[fXnkDk, 2008H 
4H gq/w gqek;a f;zx, f;XKse Gk;ak ftfrnkB, wdkB gpfb;aoia, gfNnkbk, 2002H 
5H gq/w gqek;a f;zx, gzikph Gk;ak dk ;q's s/ pDso, gzikph :{Bhtof;Nh, gfNnkbk, 1996H 
6H gq/w gqek;a f;zx, o{g ftfrnkB, wdkB gpfb;aoia, gfNnkbk, 2002H 
7H i'frzdo f;zx g[nko ns/ j'o, gzikph Gk;ak dk ftnkeoB, (.,.. ns/ ...), gzikph Gk;ak 
    nekdwh, ibzXo. 
8H ;[yftzdo f;zx ;zxk, gzikph Gk;ak ftfrnkB, gzikph Gk;ak nekdwh, ibzXo, 1999H 



9. y'i gfsqek (rbg ftP/P nze), gzikph :{Bhtof;Nh, gfNnkbkH 
10H vkH pbd/t f;zx Xkbhtkb, gzikph ejkDh dk fJfsjk;, gzikph nekdwh, fdZbhH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

phHJ/$phHn?;H;hH$phHekw Gkr^gfjbk (;w?;No) 
(gzikph bkiawh) 



2017^18, 2018^19 ns/ 2019^20 ;?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 
ਭਾਗ-ੳ     tkose ftt/e, ;zgk. vkH okfizdo gkb f;zx pokV, vkH irsko f;zx, gzikph      12+12=24 nze 
           :{Bhtof;Nh, gfNnkbk. 
Gkr^n^1 fuZmh^gZso          09 nze 
    n^2 ftnkoeDL 

(i) ਸ਼ਬਦ-ਬਣਤਰ ਅਤ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ: ਵਰਭਾਸ਼ਾ, ਮੁੁੱ ਢ ਸੰਕ, ਮੂ ਰੂ, ਅਗਤਰ, ਛਤਰ,  
      ਵਿਉਤਤ ਰੂ ਅਤ ਰੂਾਂਤਰੀ ਰੂ।         
(ii) ਭਾਸ਼ਾ ਿੰਨਗੀਆ: ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਟਕਸਾੀ ਰੂ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤ ਉ-ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅੰਤਰ ਅਤ ਅੰਤਰ-ਸਬੰਧ,  
       ੰਜਾਬੀ ਉ- ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਤ ਛਾਣ-ਵਚੰਨਹ ।        12 nze 

ਭਾਗ-ੲ         ਉਰੋਕਤ ਵਸਬਸ ਤ ਅਧਾਰਤ ਸੰਖ ਉੱਤਰਾਂ ਿਾ ਰਸ਼ਨ।     30 nze  
ਅੰਕ-ਵੰਡ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਸ ੈੱਟਰ ਲਈ ਿਦਾਇਤਾਂ 
1.  ਵਸਬਸ ਦ ਸਾਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣਗ।  
2H  ਰ ਨੰੂ ਵਤੰਨ ਭਾਗਾਂ ੳ, ਅ ਅਤ ੲ ਵਿੁੱ ਚ ਿੰਵਡਆ ਜਾਿਗਾ। 
3. ਭਾਗ ੳ ਵਿਚੋਂ: 

(i)  ਵਕਸ ਇਕ ਵਨਬੰਧ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ/ਸਾਰ/ਖਕਾਂ ਦ ਯੋਗਦਾਨ ਜਾਂ ਵਨਬੰਧ ਕਾ ਬਾਰ ਰਸ਼ਨ. (ਵਤੰਨ ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱ ਕ) 12 ਅੰਕ 

(ii) ਵਨਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਸ਼ਨ।      (ੰਜ ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਦੋ) 2x6=12 ਅੰਕ 

4. ਭਾਗ ਅ-1  ਵਕਸ ਵਿਸ਼ ਤ ਵਚੁੱ ਠੀ/ੁੱਤਰ ਵਖਣ ਈ ਵਕਹਾ ਜਾਿਗਾ।               (ਵਤੰਨ ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱ ਕ)    09 ਅੰਕ 

ਅ-2 ਦ ਦੋਿਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਵਛਆ ਜਾਿਗਾ ਅਤ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਨੇ ਦੋਿਾਂ ਵਿੁੱ ਚੋਂ    

                 ਇੁੱ ਕ ਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਿਗਾ।                   12 ਅੰਕ 

5. ਭਾਗ-ੲ    ਵਿਚ ਾਠ ੁਸਤਕ ਵਾਰਤਕ ਹਵਵੇਕ ਅਤ ਹਵਆਕਰਣ ਿਾ ਭਾਗ ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਸੰਖ ਉੱਤਰਾਂ ਿਾ  
           15 (ਾਠ ੁਸਤਕ ਵਾਰਤਕ ਹਵਵੇਕ ਵਿੁੱ ਚੋਂ 7 ਅਤ ਹਵਆਕਰਣ ਵਿੁੱ ਚੋਂ 8) ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣਗ।  
           ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਨੇ ਸਾਰ ਰਸ਼ਨਾਂ ਦ ਸੰਖ ਉੱਤਰ ਦਣ ਹੋਣਗ। ਹਰਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰਕ ਹੋਣਗ।        15x2=30 ਅੰਕ 

;jkfJe gkm-;wZroh 
1H joehos f;zx, Gk;ak ftfrnkB ns/ gzikph Gk;ak, pkjoh gpfb;aoia, fdZbh, 1973H 
2H pbd/t f;zx uhwk, gzikph Gk;ak ftfrnkB ns/ ftnkeoB (seBheh ;apdktbh dk ft;ak e';a), 
   gzikph :{Bhtof;Nh, gfNnkbk, 2000H 
3H p{Nk f;zx pokV, gzikph ftnkeoB L f;XKs s/ ftjko, u/sBk gqek;aB, b[fXnkDk, 2008H 
4H gq/w gqek;a f;zx, f;XKse Gk;ak ftfrnkB, wdkB gpfb;aoia, gfNnkbk, 2002H 
5H gq/w gqek;a f;zx, gzikph Gk;ak dk ;q's s/ pDso, gzikph :{Bhtof;Nh, gfNnkbk, 1996H 
6H y'i gfsqek (fBpzX nze), gzikph :{Bhtof;Nh, gfNnkbkH 
 
7H i'frzdo f;zx g[nko ns/ j'o, gzikph Gk;ak dk ftnkeoB, (.,.. ns/ ...), gzikph Gk;ak 
   nekdwh,ibzXo. 
8H ;[yftzdo f;zx ;zxk, gzikph Gk;ak ftfrnkB, gzikph Gk;ak nekdwh, ibzXo, 1999H 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


