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lkekU; fn'kk&funsZ'k 

Model Question Paper 2021 
General Instructions 

 
1- ekWMy iz'u i= ijh{kk 2021 ds fy, cksMZ osclkbZV ij viyksM fd;s x;s la'kksf/kr 

ikB~;Øe ds vk/kkj ij rS;kj fd;s x;s gSA  

Model  Question papers are uploaded on the Board website have been framed 

on the basis of the revised  syllabus for Board Examination  2021.  

2- dksfoM&19 ifjis{; eas yEcs le; rd fo|ky; ugha [kqys vkSj fof/kor f'k{k.k ckf/kr 

gqvk gS vr% eq[; ikB~;Øe lfefr }kjk uohu iz'ui= isVuZ vuqeksfnr fd;k x;k gS   

Due to the COVID-19 conditions schools have not been opened for the students 

for a long time. Teaching process has been hampered, hence the syllabus 

committee has approved a new Question paper pattern.  

3- lHkh iz'u i= uohu isVuZ ij vk/kkfjr gSaA iz'u i=ksa esa cgqfodYih] ,d iafDr eas mÙkj 

okys] fjDr LFkku iwfrZ] y?kqmÙkjkRed&A] y?kqmÙkjkRed&AA fuc/kkRed iz'uksa dk lekos'k 

gSA  

All the Model Question papers are framed according to the new pattern. 

Multiple Choice Questions, one line answers, Fill in the blanks, Short Answer 

Type - I, Short Answer Type - II, Long Answer Type Questions are included in the 

Question Papers. 

4- [k.M l ,oa n ds izR;sd iz'u esa ,d&,d] rFkk [k.M ; ds izR;sd iz'u esa 2&2 

fodYi fn;s x;s gSA 

 Section C and D have one internal choice and Section E has two internal choices 

in each question. 

5- ikB~;Øe esa fn;s x;s bdkbZ okj vad ,oa vad Hkkj esa 25% rd vadHkkj esa ifjorZu 

cksMZ ijh{kk ds iz'ui=ksa eas lEHko gSA    

A change/ variation up to 25% can be there in the unit-wise marking 

scheme/weightage of marks as given in the syllabus and in the main Board 

Examination Question papers.   

6.ys[kk 'kkL=] laxhr] fp=dyk ,oa Hkk"kk fo"k;ksa ds fn;s x;s isVuZ esa vkaf'kd ifjorZu fo"k; dh izd`fr 

,oa vko';drk ds vuq:i fd;k x;k gSA 

In the Model Question papers of Accountancy, Music, Drawing and language 

subjects partial changes have been made in  the given pattern according to the 

nature and reqirement of the subject. 



SENIOR SECONDARY EXAMINATION-2021

MODEL PAPER - 2021

URDU SAHITYA 

Time : 3:15 Hours               Max. Marks : 80


 /(i)

 (ii)      

 (iii)     

 (iv)     

 (v)     

 (vi)     

  (vii)     

    
20 1 1(i-x), 2-11 =  11  (A) 

16 2 12-19 = 8      (B)   

16 4 20-23 = 4 (C) 

10 5 24-25 = 2 (D) 
18 6 26-28 =  3  (E) 

1



SECTION-A /  

 1 

 1



1   (i)

 (B)    (A)

 (D)     (C)

1   (ii)

 (B)   (A)

 (D)
   (C)

1  (iii)

 (B)  (A)

 (D)   (C)

1   (iv)

 (B)   (A)

 (D)  (C)
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1   (v)

            (B)  (A)

 (D)  (C)      

1   (vi)

 (B)  (A)

 (D)  (C)

  (vii)

1 
 (B)  (A)

 (D)  (C)

1  (viii)

 (B)  (A)

  (D)  (C)

1   (ix)



 (B)   (A)

 (D)   (C)

1  (x)

 (B)  (A)

  (D)  (C)
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1  5
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1  8

          

1  9

1     10

1    11

   SECTION-B /  
       

2  12

2  13

2  14
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2  15

2   16 

2  17

2   18

2  19

SECTION-C /       

4    20  
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4  21       

 (ii)  (i)

4    22      

 

 





  (i)

  (ii)

4  23       

 (ii)    (i)

SECTION-D /    

5  24      
  (ii) (i)
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5  25      




  

SECTION-E /      
6  26

 (iii)  (ii)   (i)

 27      

6 
 (iii)  (ii)  (i)

6  28

 (i)

 (ii)

 (iii)
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mPp ek/;fed ijh{kk ekWMy iz’u&i= 2021 

 

flU/kh lkfgR; 

 

le;% 3¼ ?k.Vs           iw.kkZd 80 

 

ijh{kkfFkZ;ksa ds fy, lkekU; funZs'k %& 

 

GENERAL INSTRUCTION TO THE EXAMINEES: 

 

1- ijh{kkFkhZ loZizFke vius iz'u i= ij ukekad vfuok;Zr% fy[ksaA 

2- lHkh iz'u djus vfuok;Z gSA 

3- izR;sd iz'u dk mÙkj nh xbZ mÙkj iqfLrdk esa gh fy[ksaA 

4- ftu iz'uksa esa vkUrfjd [k.M gaS mu lHkh ds mÙkj ,d lkFk gh fy[ksaA  

5- iz'u dk mÙkj fy[kus ls iwoZ iz'u dk Øekad vo'; fy[ksaA 

6- iz'uksa dk vadHkkj fuEukuqlkj gSA 

       
     

[k.M iz'uksa dh la[;k vad izR;sd 

iz'u 

dqy vad Hkkj 

[k.M&v(A) 1 ( i  ls  x  )  2  ls 

11=20 

1 20 

[k.M&c(B) 12 ls 19  = 8   2 16 

[k.M&l(C) 20 ls 23  = 4 4 16 

[k.M&n(D) 24 ls 25  = 2 5 10 

[k.M&;(E) 26 ls 28 = 3 6 18 

 






































































mPp ek/;fed ijh{kk ekWMy iz’u&i= 2021 

 

iatkch lkfgR; 

 

le;% 3¼ ?k.Vs           iw.kkZd 80 

 

ijh{kkfFkZ;ksa ds fy, lkekU; funZs'k %& 

 

GENERAL INSTRUCTION TO THE EXAMINEES: 

 

1- ijh{kkFkhZ loZizFke vius iz'u i= ij ukekad vfuok;Zr% fy[ksaA 

2- lHkh iz'u djus vfuok;Z gSA 

3- izR;sd iz'u dk mÙkj nh xbZ mÙkj iqfLrdk esa gh fy[ksaA 

4- ftu iz'uksa esa vkUrfjd [k.M gaS mu lHkh ds mÙkj ,d lkFk gh fy[ksaA  

5- iz'u dk mÙkj fy[kus ls iwoZ iz'u dk Øekad vo'; fy[ksaA 

6- iz'uksa dk vadHkkj fuEukuqlkj gSA 

       
     

[k.M iz'uksa dh la[;k vad izR;sd 

iz'u 

dqy vad Hkkj 

[k.M&v(A) 1 ( i  ls  x  )  2  ls 

11=20 

1 20 

[k.M&c(B) 12 ls 19  = 8   2 16 

[k.M&l(C) 20 ls 23  = 4 4 16 

[k.M&n(D) 24 ls 25  = 2 5 10 

[k.M&;(E) 26 ls 28 = 3 6 18 
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मॉडल प्रश्न-पत्र 

उच्च माध्यममक परीक्षा 2020-21 

विषय: पंजाबी साहित्य 

ਸਮਾਂ: 3:15 ਘੰਟੇ                                                                                      ਕ ੁੱ ਲ ਅੰਕ: 80 

ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਮ ਹਦਾਇਤਾਂ :- 
• ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਖਿਲਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱ੍ਤਰ ‘ਤੇ ਆਪ੍ਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਖਲਿਣ । 

• ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਿੱਲ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਨ । ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਸਾਿਮਣੇ ਅੰਕਤ ਿਨ । ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 
20 ਤੋਂ 28 ਤਕ ਆਂਤਖਰਕ ਖਿਕਲਪ੍ ਿਨ ।  

• ਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਖਦੱਤੀ ਉੱਤਰ-ਪ੍ੁਸਖਤਕਾ ‘ਤੇ ਿੀ ਖਲਿੋ। ਖ ੰਨਹ ਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੱਧ 
ਬਰਾਬਰ ਅੰਕ ਿਾਲੇ ਭਾਗ ਿਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਖਰਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਿੱਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ, ਇੱਕ ਿੀ ਤਰਤੀਬ 

ਖਿੱਚ ਖਲਿੋ ।  

ਿੰਡ-ੳ 

1. ਹੇਠ ਖਲਿੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਖਿਕਲਪ੍ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ-                                      (10 ⅹ 1 = 10) 
(Ⅰ) ‘ਮੈਂ ਪੰ੍ ਾਬੀ’ ਕਖਿਤਾ ਦਾ ਕਿੀ ਿੈ-                                  
     (ੳ) ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਖਤਰਕ  (ਅ) ਪ੍ਾਸ਼  (ੲ) ਬਾਬੂ ਫੀਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ਼  (ਸ) ਗੁਰਭ ਨ ਖਗੱਲ                                                                       

     (Ⅱ) ਕਿੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਕਖਿਤਾ ਿੈ-      

          (ੳ) ਸਭ ਤੋਂ ਿਤਰਨਾਕ  (ਅ) ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ ਿੋਕਾ  (ੲ) ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੋਲ  (ਸ) ਖਨ:ਸ਼ਬਦ  

    (Ⅲ)   “ਪੱ੍ਕੀ ਿੇਤੀ ਦੇਿ ਕੇ ਗਰਬ ਕਰੇ ਖਕਰਸਾਣ,  
   ਿਾਓਂ, ਝੱਿੜੋਂ, ਝੋਖਲਓਂ, ਘਰ ਆਿੇ ਤਾਂ  ਾਣ।“ 

            ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਤਰਾਂ ਖਕਸ ਕਖਿਤਾ ਦੀਆਂ ਿਨ-    

          (ੳ) ਖਬਰਛ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ  (ਅ) ਗਰੀਬ ਖਕਰਸਾਣ  (ੲ) ਮੇਰੇ ਗੀਤ  (ਸ) ਔੜ  
   (Ⅳ) “ਖ ਿੜੇ ਘਰ ਧੀਆਂ ਿਾਲੀ ਠੰਢੀ ਖਮੱਠੀ ਛਾਂ ਨਿੀਂ।  

          ਓਸ ਘਰ ਰਖਿਮਤਾਂ ਲਈ ਿੁੰਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਿੀਂ।“       

          ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਬੋਲ ਖਕਸ ਕਿੀ ਦੇ ਿਨ- 

         (ੳ) ਗੁਰਭ ਨ ਖਗੱਲ  (ਅ) ਸ. ਸ. ਮੀਸ਼ਾ  (ੲ) ਸੁਰ ੀਤ ਪ੍ਾਤਰ  (ਸ) ਪ੍ਰੋ. ਮੋਿਨ ਖਸੰਘ 

   (Ⅴ) ‘ਕੋਈ ਇਕ ਸਿਾਰ’ ਕਿਾਣੀ ਦਾ ਕਿਾਣੀਕਾਰ ਿੈ- 

         (ੳ) ਕੁਲਿੰਤ ਖਸੰਘ ਖਿਰਕ                    (ਅ) ਿਰਪ੍ਾਲ ਖਸੰਘ ਲੱਿੀਆਂ  

         (ੲ) ਸੰਤੋਿ ਖਸੰਘ ਧੀਰ                         (ਸ) ਿਖਰਆਮ ਖਸੰਘ ਸੰਧੂ                                                        
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   (Ⅵ) ਕਿਾਣੀਕਾਰ ਗੁਰਦੇਿ ਖਸੰਘ ਰੁਪ੍ਾਣਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਿੈ- 

          (ੳ) ਮੈਨੰੂ  ਾਣਨੈ ?   (ਅ) ਆਪ੍ਣਾ- ਆਪ੍ਣਾ ਖਿੱਸਾ    (ੲ) ਮੋਿ-ਪ੍ਾਸ਼         (ਸ) ਿਿਾ   

    (Ⅶ) “ਕਚਖਿਰੀ ਖਿੱਚ ਤਾਂ ਕੰਧਾਂ ਿੀ ਪ੍ੈਸੇ ਮੰਗਦੀਆਂ ਿਨ।“  ਇਿ ਸਤਰਾਂ ਖਕਸ ਕਿਾਣੀ ਦੀਆਂ ਿਨ-  

           (ੳ) ਆਤੂ ਿੋ ੀ  (ਅ) ਸੱਚ ਿੀ ਮੁਥਾ  ਿੈ  (ੲ) ਿਿਾ  (ਸ) ਘੜੀ ਤਾਂ ਿਰਾਬ ਿੋ-ਗੀ! 
  (Ⅷ) ‘ਆਪ੍ਣਾ-ਆਪ੍ਣਾ ਖਿੱਸਾ’ ਕਿਾਣੀ ਦਾ ਮੱੁਿ-ਪ੍ਾਤਰ ਿੈ-              
           (ੳ) ਮਦਨ (ਅ) ਗੁਰਬੰਤਾ (ੲ) ਬਾਰੂ (ਸ) ਘੱੁਦੂ                          

   (Ⅸ) ‘ਖਸ਼ੰਗਾਰ ਰਸ’ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਿ ਿੈ-                                
          (ੳ) ਸ਼ੋਕ (ਅ) ਪ੍ਰੇਮ  ਾਂ ਪ੍ਰੀਤ (ੲ) ਿਾਸਾ (ਸ) ਭੈਅ 

   (Ⅹ) “ਿੈਰੀ ਨਾਗ ਤੇਰਾ ਪ੍ਖਿਲਾ ਝਲਕਾ,  ਦ ਅੱਿੀਆਂ ਖਿੱਚ ਿੱ ਦਾ।  

          ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਦਰ ਦਾ  ਲਿਾ, ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਇਕ ਖਸ ਦਾ।“  

          ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਤਰਾਂ ਖਕਿੜੇ ਰਸ ਦੀ ਉਦਾਿਰਨ ਿਨ-                                                            
         (ੳ) ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ  (ਅ) ਖਸ਼ੰਗਾਰ ਰਸ  (ੲ) ਿਾਸ ਰਸ  (ਸ) ਅਦਭੁਤ ਰਸ 

2-8. ਹੇਠ ਖਲਿੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਇਕ ਪੰ੍ਗਤੀ ਖਿਚ ਖਦਉ-                                    (7 ⅹ 1 = 7) 
2. ‘ਸਮਾਂ’ ਕਖਿਤਾ ਸਾਨੰੂ ਕੀ  ਸੁਨੇਿਾ ਖਦੰਦੀ ਿੈ ?  
3. ਰੁੱਿ, ਪ੍ਿਾੜ, ਸਮੰੁਦਰ ਤੇ ਬੱਦਲ ਖਕਸ ਕਰਕੇ ਰੁੱਸ ਬੈਠੇ ਸਨ ?  

4. ਕੇਲੂ ਖਕੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ?   
5. ਮਦਨ ਦੇ ਮੰੁਡੇ ਦੀ ਮੌਤ ਖਕਿੇਂ ਿੁੰਦੀ ਿੈ?   

6. ‘ਟਕੇ ਿਰਗਾ  ਿਾਬ ਦੇਣਾ’ ਮੁਿਾਿਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਖਲਿੋ।  
7. ‘ਘੋੜੇ ਿੇਚ ਕੇ ਸੌਣਾ’ ਮੁਿਾਿਰੇ ਦਾ ਿਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਅਰਥ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕਰੋ।  
8. ‘ਚਾਦਰ ਿੇਿ ਕੇ....................’ ਮੁਿਾਿਰੇ ਨੰੂ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰੋ।         

 9-11. ਹੇਠ ਖਲਿੀਆਂ ਿਾਲੀ ਥਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਭਰੋ-                                                          (3 ⅹ 1 = 3) 
9. ਉੱਚੀ ਦੁਕਾਨ ਖਫੱਕਾ...........।           
10. ...............ਸੁਥਰਾ ਘੋਲ ਪ੍ਤਾਸੇ ਪ੍ੀਿੇ।  

11. ਕੋਖਲਆਂ ਦੀ............ਖਿੱਚ ਮੰੂਿ ਕਾਲਾ।  

ਿੰਡ-ਅ 

12-17. ਹੇਠ ਖਲਿੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨ ੰ  ਹੁੱ ਲ ਕਰੋ-                                                            (6 ⅹ 2 = 12) 
12. ‘ਅਰਸ਼ੀ ਦੀਿਾਲੀ’ ਕਖਿਤਾ ਖਕਸ ਦੀ ਸੋਭਾ ਖਬਆਨ ਕਰਦੀ ਿੈ ?  

13. ‘ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ’ ਕਖਿਤਾ ਖਕਿੜੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਿਾ ਕਰਦੀ ਿੈ ?                                                            
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14. ਿਨਗਾਿੀਂ ਦੀਿਾ ਬਾਲਣ ਨਾਲ ਖਕਿੜੇ-ਖਕਿੜੇ ਸੰਸੇ ਦੂਰ ਿੋ  ਾਂਦੇ ਿਨ?    
15. “ਿੱਢ ਿਾਣੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਦਾ ਰੂਪ੍ ਧਾਖਰਆ, ਿੈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾ ੀ ਕਦਰਾਂ” ਤੁਕ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਿ ਿੈ?                                                    

16. “ਤੰੂ ਮੈਨੰੂ  ਾਣਨੈ?” ਿਾਕ ਕਿਾਣੀ ਖਿੱਚ ਖਕਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ‘ਚ ਿਰਖਤਆ ਖਗਆ ਿੈ ?                                                 

17. ਮੋਿ-ਪ੍ਾਸ਼ ਕਿਾਣੀ ਸਾਨੰੂ ਕੀ ਸੁਨੇਿਾ ਖਦੰਦੀ ਿੈ ?    
18-19. ਹੇਠ ਖਲਿੇ ਿਾਕਾਂ ਖਿੁੱ ਚ ਖਿਸ਼ਰਾਮ-ਖਚੰਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ-                                  (2 ⅹ 2 = 4) 

18. (Ⅰ) ਅਖਧਆਪ੍ਕ ਨੇ ਖਕਿਾ ਰੱਬ ਸਭ ਦਾ ਰਾਿਾ ਿੈ   

  (Ⅱ) ਅਸੀਂ ਮੇਲੇ ਖਿੱਚੋਂ ਖਿਡੌਣੇ ਮਖਠਆਈ ਅਤੇ ਗੁਬਾਰੇ ਿਰੀਦੇ               
19. (Ⅰ) ਘੱੁਦੂ ਮੱਝ ਦੇ ਖਪੰ੍ਡੇ ਤੇ ਥਾਪ੍ੀ ਮਾਰ ਕੇ ਿੇਠਾਂ ਬਖਿ ਖਗਆ 

      (Ⅱ) ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੰੂ ਕੀ ਖਸੱਖਿਆ ਖਦੰਦੀ ਿੈ 

ਿੰਡ-ੲ 

20-23. ਹੇਠ ਖਲਿੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨ ੰ  ਹੁੱ ਲ ਕਰੋ-                                                            (4 ⅹ 4 = 16) 
  

20. ‘ਸਭ ਤੋਂ ਿਤਰਨਾਕ’ ਕਖਿਤਾ ਖਿੱਚ ਆਏ ਖਿਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਕਲਮਬੱਧ ਕਰੋ ।  
ਜਾਂ 

       ‘ਆਇਆ ਨੰਦ ਖਕਸ਼ੋਰ’ ਕਖਿਤਾ ਦਾ ਸੰਿੇਪ੍ ਸਾਰ ਆਪ੍ਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਖਿੱਚ ਖਲਿੋ ।  
21. ‘ਇਲਮ, ਅਮਲ’ ਕਖਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਿ ਖਲਿੋ ।                     

                                                   ਜਾਂ 
        ‘ਔੜ’ ਕਖਿਤਾ ਖਕਿੜੇ ਭਾਿਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਿੈ ? ਿਰਨਣ ਕਰੋ ।   

22. ‘ਆਤੂ ਿੋ ੀ’  ਾਂ ‘ਬਾਰੂ’ ਖਕਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਾਤਰ ਦੀ ਪ੍ਾਤਰ-ਉਸਾਰੀ ਕਰੋ ।  

                                                ਜਾਂ 
‘ਿਿਾ’ ਕਿਾਣੀ ਦਾ ਸੰਿੇਪ੍ ਸਾਰ ਖਲਿੋ।                         

23. ਿੇਠ ਖਲਿੇ ਖਸਰਲੇਿ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਾਣੀ-ਰਚਨਾ ਕਰੋ- 

                                                   ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਲ                       

                                  ਜਾਂ                  
                      ਏਕੇ ‘ਚ ਬਰਕਤ 

ਿੰਡ-ਸ 

24.ਹੇਠ ਖਲਿੇ ਕਾਖਿ-ਬੰਦਾਂ ਖਿੁੱ ਚੋਂ ਖਕਸੇ ਇਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਖਦਉ।               (5 ⅹ 1 = 5)                                         
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ਇੱਕ ਇਲਮ ਦੀ ਊਣ ਿੈ, ਮੰੁਡੇ ਪ੍ੜਹਨੇ ਪ੍ਾਇ,  
ਦੂ ਾ ਝੱਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ  ਾਨ ਛੁਡਾਇ,  

ਤੀ ਾ ਐਬ ਕੁਪੱ੍ਤ ਦਾ, ਿਖਿ ਿਖਿ ਮਰੋ ਭਰਾਇ,  

ਫੇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੜਖਦਆਂ, ਝੁੱਗਾ ਉੱ ੜ  ਾਇ ।  
ਪੰ੍ ਿਾਂ ਚਸਕਾ ਕਰਜ਼ ਦਾ, ਿਾਿਣ ਛਡੇਂ ਤੰੂ ਿਾਇ ।  
ਪੰ੍ ੇ ਭੈੜੀਆਂ ਿਾਦੀਆਂ, ਬਰਕਤ ਿੜਨ ਉਡਾਇ । 

(ੳ) ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕਾਖਿ-ਬੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਖਲਿੋ।            
(ਅ) ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸਰਲ ਖਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। 

(ੲ) ਕਿੀ ਖਕਿੜੀਆਂ ਪੰ੍  ਭੈੜੀਆਂ ਿਾਦੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਕਰ ਕਰਦਾ ਿੈ ? 

(ਸ) ਕਾਖਿ-ਬੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਝੁੱਗਾ ਖਕਿੇਂ ਉੱ ੜ  ਾਂਦਾ ਿੈ ? 

(ਿ) ਔਿੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਖਲਿੋ- 

      ਇਲਮ, ਊਣ, ਐਬ, ਝੱਸ । 
ਜਾਂ 

   ਸਾਡਾ ਘੱੁਟੀ-ਘੱੁਟੀ ਿੂਨ ਤੇਲ ਪ੍ੀ ਖਗਆ,  
ਤੇ ਿਾਦ ਿਾ ਗੀ ਿੱਡ ਿਾਰ ਕੇ ।  

ਬੋਲੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਕਾਿੀ ਬਿੀ ਅੰਦਰੋਂ,  
ਬੋਿਲ ਨੰੂ ਿੰਗੂਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ।  

ਸਾਨੰੂ ਖਬ ਲੀ ਝੰ ੋੜਾ ਏਨਾ ਮਾਖਰਆ,  
ਖਕ ਸੱਧਰਾਂ ਨੰੂ ਲਾਂਬੂ ਲੱਖਗਆ । 

(ੳ) ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕਾਖਿ-ਬੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਖਲਿੋ। 

(ਅ) ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸਰਲ ਖਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। 
(ੲ) ‘ਖਕ ਸੱਧਰਾਂ ਨੰੂ ਲਾਂਬੂ ਲੱਖਗਆ’ ਤੁਕ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਿ ਿੈ ? 

(ਸ) ਕਾਖਿ-ਬੰਦ ਅਨੁਸਾਰ  ੱਟ ਤੇ ਸੀਰੀ ਨੰੂ ਖਕਿੜੀ-ਖਕਿੜੀ ਮਾਰ ਪ੍ੈ ਰਿੀ ਿੈ ? 

(ਿ) ਔਿੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਖਲਿੋ- 

      ਬੋਿਲ, ਤਕਾਿੀ, ਸੱਧਰਾਂ, ਲਾਂਬੂ । 
25.ਹੇਠ ਖਲਿੇ ਇਕ ਪ੍ੈਰਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਖਲਿੋ-                          (5 ⅹ 1 = 5)                                         

ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਣ ਨੇ ਿੀ ਗਾਂਧੀ  ੀ ਨੰੂ ਬਾਲ-ਉਮਰ ਖਿੱਚ ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਇਕ ਿਾਰੀ ਕੁਸੰਗਤ 
ਖਿਚ ਰਲ ਕੇ ਉਿ ਮਾਸ ਿਾ ਬੈਠੇ ਤੇ ਖਸਗਰੇਟ ਿੀ ਪ੍ੀਣ ਲੱਗ ਪ੍ਏ ਅਤੇ ਘਰ ਖਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੋਰੀ ਿੀ ਕਰ 
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ਬੈਠੇ, ਪ੍ਰ ਖਪ੍ਛੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਿ ਡਾਢੇ ਦੁਿੀ ਿੋਏ। ਮਾਤਾ-ਖਪ੍ਤਾ ਦੇ ਸਾਿਮਣੇ ਮੰੂਿ ਖਦਿਾਉਣ  ੋਗੇ ਨਾ ਰਿੇ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਿੋਇਆ ਖਕ ਖ ਸ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਮਾਸ ਉਨਹ ਾਂ ਿਾਧਾ ਿੈ, ਉਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪ੍ੇਟ ਖਿਚ ‘ਮੈਂਅ 

ਮੈਂਅ’ ਕਰ ਕੇ ਖਿਰਲਾਪ੍ ਕਰ ਖਰਿਾ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਖਪ੍ਤਾ  ੀ ਮੰ ੇ ਉਤੇ ਖਬਮਾਰ ਪ੍ਏ ਸਨ। ਉਿ ਖਦਲ ਖਿਚ 

ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ- ੇ ਖਪ੍ਤਾ  ੀ ਪ੍ੁੱਛ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਉੱਤਰ ਖਦਆਂਗਾ ? ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਿੋਰ ਪ੍ਾਪ੍ ਖਕਉਂ ਕਰਾਂ?  
(ੳ) ਪ੍ੈਰਹੇ ਦਾ ਢੱੁਕਿਾਂ ਖਸਰਲੇਿ ਖਲਿੋ। 
(ਅ) ਗਾਂਧੀ  ੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨੰੂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ? 

(ੲ) ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ‘ਚ ਰਲ ਕੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਅਪ੍ਨਾ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਖਪ੍ਆ? 

(ਸ) ਬਚਪ੍ਨ ਖਿਚ ਗਾਂਧੀ  ੀ ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਤੋਂ ਖਕਿੇਂ ਬਚੇ? 

(ਿ) ਔਿੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਖਲਿੋ- 

      ਪ੍ਰਣ, ਕੁਸੰਗਤ, ਪ੍ਰਤੀਤ, ਖਿਰਲਾਪ੍ । 

ਜਾਂ 
ਕਿੀ ਸ਼ਾਿ ਮੁਿੰਮਦ ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਭਗਤ ਸੀ। ਪੰ੍ ਾਬ ਦੇ ਖਕਣਕੇ-ਖਕਣਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮੋਿ ਸੀ। ਉਿ ਪੰ੍ ਾਬ 
ਖ ਿੜਾ ਖਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪੰ੍ ਾਬ ਸੀ। ਇਿੋ ਖ ਿੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਤੇ ਮਨੱੁਿਤਾ ਦੇ 
ਪ੍ੁ ਾਰੀ ਕਿੀ ਨੇ  ਦੋਂ ਆਪ੍ਣੀ ਮਾਤ-ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਫ਼ਰੰਗੀਆਂ ਦੀ ਨਾਪ੍ਾਕ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ੈਂਦੀ ਦੇਿੀ ਤੇ ਖਫਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ 
ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੰੂ ਗੋਖਰਆਂ ਦੇ ਪ੍ੈਰਾਂ ਿੇਠ ਖਮੱਧੇ  ਾਂਖਦਆਂ ਿੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਮਲ ਤੇ ਦੇਸ਼-ਭਗਤ ਖਿਰਦਾ 

ਕੁਰਲਾ ਉੱਖਠਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਕਲਮ ਦਾ ਮੰੂਿ ਮੋਖੜਆ ਤੇ ਖਦਲ ਦੇ ਿੂਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਅੰਗਰੇ ਾਂ ਤੇ 
ਖਸੱਿਾਂ ਦੀ ਉਸ  ੰਗ ਦਾ ਿਾਲ ਖਲਖਿਆ ਖ ਸ ਖਿਚ ਿੀਰ ਪੰ੍ ਾਬੀਆਂ ਨੰੂ ਫੱੁਟ ਦਾ ਖਸ਼ਕਾਰ ਿੋ ਆਪ੍ਣੀਆਂ 

ਖਕਸੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕਣ ਿਾਲੀਆਂ ਧੌਣਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਸਾਿਮਣੇ ਝੁਕਾਉਂਣੀਆਂ ਪ੍ਈਆਂ। 
(ਉ) ਪ੍ੈਰਹੇ ਦਾ ਢੁਕਿਾਂ ਖਸਰਲੇਿ ਖਲਿੋ । 
(ਅ) ਸ਼ਾਿ ਮੁਿੰਮਦ ਖਕਿੋ ਖ ਿਾ ਕਿੀ ਸੀ ? 

(ੲ) ਆਪ੍ਣੀ ਮਾਤ-ਭੂਮੀ ਲਈ ਉਸਦਾ ਖਿਰਦਾ ਖਕਉਂ ਕੁਰਲਾ ਉਖਠਆ ਸੀ ? 

(ਸ) ਉਸ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਕਖਿਤਾ ਖਿੱਚ ਖਕਿੜੀ  ੰਗ ਦਾ ਿਾਲ ਖਲਖਿਆ ਿੈ ? 

(ਿ) ਔਿੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਖਲਿੋ- 

      ਮੋਿ, ਨਾਪ੍ਾਕ, ਫਰੰਗੀਆਂ, ਮਾਤ-ਭੂਮੀ। 

ਿੰਡ-ਹ 

26.ਹੇਠ ਖਦੁੱ ਤੇ ਖਕਸੇ ਇਕ ਖਿਸ਼ੇ ਉੱਪ੍ਰ ਲੇਿ ਖਲਿੋ-                                                    (6) 
    (ੳ)  ਗੁਰੂ ਗੋਖਬੰਦ ਖਸੰਘ  ੀ 

    (ਅ)  ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ  
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    (ੲ)  ਖਿਖਦਆਰਥੀ  ੀਿਨ 

27.ਹੇਠ ਖਦੁੱ ਤੇ ਖਕਸੇ ਇਕ ਸਾਖਹਤ-ਰ ਪ੍ ਦਾ ਅਰਥ, ਪ੍ਖਰਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੁੱ ਤਾਂ ਦਾ ਿਰਨਣ ਕਰੋ-          (6) 

       (ੳ)  ਕਖਿਤਾ 

       (ਅ)  ਖਨਿੱਕੀ ਕਿਾਣੀ 
    (ੲ)  ਇਕਾਂਗੀ 

28.ਹੇਠ ਖਦੁੱ ਤੇ ਖਿੁੱ ਚੋਂ ਖਕਸੇ ਇਕ ਦਾ ਸੰਿੇਪ੍ ਇਖਤਹਾਸ ਖਲਿੋ-                                            (6) 

   (ੳ) ਪੰ੍ ਾਬੀ ਕਖਿਤਾ ਦਾ ਇਖਤਿਾਸ 

   (ਅ) ਪੰ੍ ਾਬੀ ਨਾਿਲ ਦਾ ਇਖਤਿਾਸ 

   (ੲ)  ਪੰ੍ ਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦਾ ਇਖਤਿਾਸ 

 

 

 

=== 

 

                       



 

 

 

 

SENIOR SECONDARY EXAMINATION – 2020-21 

MODEL PAPER – 2020-21 

PERSIAN LITERATURE 

TIME: 3 ¼ Hours 

Maximum Marks: 80 

 ےک ےیل دہاتی:اطابلت /ہبلط  

(i) ہبلط/ اطابلت بس ےس ےلہپ وسال ےک رپہچ رپ اانپ رول ربمن رضور ںیھکل۔ 

(ii)  یھبس وساالت الزیم ںیہ ۔ 

(iii)  یئگ اکیپ ںیم یہ ںیھکل۔ رہ وسال اک وجاب دی 

(iv)  رہ وجاب ےس ےلہپ اس اک حیحص وسال ربمن ںیھکل ۔ 

(v)  وساولں ےک وجاابت وخش طخ ںیھکل اور االم یک دریگتس اک ایخل رںیھک ۔ 

(vi)  رہوسال اک وجاب ےتھکل وہےئ اس وسال ںیم دی یئگ دہاتی رپ لمع رکںی ۔ 

(vii)  ربمنوں یک میسقت بسح ذلی ےہ ۔ 

 ومجمیع ربمن  ربمن   وسال ےک  وساالت یک دعتاد  صح 

Section-A- 1 (x to i )  20 01 20 = 11ےس  2و 

Section-B- (SA-1) 12   16 02 08  =  19ےس 

Section-C- (SA-2) 20  16 04 04 =23ےس 

Section-D- 24  10 05 02 =25 ےس 

Section-E- 26  18 06 03 =28 ےس 

 



Section – A- 

 ۔   وساالت ےک وجاابت اکیپ ںیم اکی اسھت یہ ںیھکل  رعموض   وسال ربمن اکی ےک یھبس   - ونٹ  

دنمرہج ذلی رعموض وساالت ںیم دےی ےئگ اچر وجاابت ںیم ےس یسک اکی حیحص وجاب وک اینپ    -1وسال ربمن  

 ( 10)          اکیپ ںیم ںیھکل ۔ 

(i)  1      نس ںیم دیپا وہے؟رجہی اریم رسخو سک 

 654 )د(  653 )ج(   652 )ب(   651 )افل( 

(ii)  1       االونار ' سک یک ونثمی ےہ ؟'علطم 

 اابقل  )د(  رسدم )ج(   اظنیم  )ب(  اریم رسخو  )افل( 

(iii)  1       ' لن دنم ' سک یک ونثمی ےہ ؟ 

 احظف )د(  رسخو  )ج(   یضیف )ب(   اابقل  )افل( 

(iv)  1        یضیف اہکں دیپا وہےئ؟ 

 الوہر )د(  اریمج )ج(   دیلہ )ب(   آرگہ )افل( 

(v) 1       احظف ریشازی اہکں دیپا وہےئ ؟ 

 اکلب )د(  ااہفصن )ج(   رہتان )ب(   ریشاز  )افل( 

(vi)  1      ' ایپم رشمق ' سک اشرع اک ومجمہع الکم ےہ ؟ 

 احظف  )د(  یضیف )ج(   اابقل  )ب(   رسخو  )افل( 

(vii)  1       العہم اابقل اہکں دیپا وہےئ ؟ 

 آرگہایسوکلٹ                  )د(                                                            )ج(   دیلہ )ب(   الوہر )افل( 

(viii) 1       ومالان رویم اک ااقتنل سک ہگج وہا ؟ 

 رہتان )د(  خلب )ج(   رہات )ب(   وقہین )افل( 



(ix)  1        رسدم اک لمکم انم اھت ۔ 

 دمحم اعق  )د(  دمحم )ج(   دمحم دعس )ب(   دمحم دیعس )افل( 

(x)  1       العہم اابقل ےک وادل اک انم اھت ۔ 

 امح  )د(  دمحم )ج(   ونر اخن )ب(   ونردمحم  )افل( 

 1        یضیف اک لمکم انم ےیھکل ۔   2- وسال ربمن  

 1      رپونی ااصتعیم یک اجےئ دیپاشئ ےیھکل ۔    3- وسال ربمن  

 1        العہم اابقل اک اطخب ےیھکل ۔   4  –وسال ربمن  

 1      اریم رسخو ےنتک ابداشوہں ےس واہتسب رےہ ؟    5  –وسال ربمن  

 1       احظف ریشازی اک لمکم انم ےیھکل ۔    6  –وسال ربمن  

 1      ومالان الجل ادلنی اک رعشی صلخت ےیھکل ۔     7  –وسال ربمن  

 1       رسدم سک فنص نخس اک اشرع ےہ ؟     8  –وسال ربمن  

 ذلی یک وطسر ںیم اخیل وہگجں وک انمبس اافلظ ےس رھبںی    - ونٹ   

 1             9- وسال ربمن  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یکین اہ داشن اتس " " ونریشوان اعدل ہتفگ اتس   

 1             10  –وسال ربمن  

 " دارا مہ ۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  یلیخ وخب دارد"  

 1             11  –وسال ربمن  



 " کی روز آذر ددی ہک  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ انراتح اتس "  

Section – B-  (SA-1) 

 وجاابت رصف دو وطسر ںیم ںیھکل ۔ دنمرہج ذلی وساالت ےک   ونٹ۔  

 2     اریم رسخو یک اپچن ونثمایت ےک انم دنبملق رکںی۔     12  –وسال ربمن  

 2      یضیف اک اعترف رصف دو وطسر ںیم ںیھکل ۔     13- وسال ربمن  

 2       امض قلطم یک رعتفی رکںی ۔     14 –وسال ربمن  

 2       امض دیعب یک رعتفی رکںی ۔    15  –وسال ربمن  

 2        ہیبشت یک رعتفی رکںی ۔     16  –وسال ربمن  

 2   ومالان رویم یک رعموف ونثمی اک انم اور اس ےک درتف یک دعتاد ںیھکل ۔    17  –وسال ربمن  

 2       امض یکش یک رعتفی رحتری رکںی۔    18  –وسال ربمن  

 2    رپونی ااصتعیم ےک ااعشرےکرمزکی اضمنیم رمق رکںی ۔     19  –وسال ربمن 

Section – C- (SA-2) 

ذلی ںیم ےس یسک اکی اک الخہص ےنھکل ےک اسھت اس ےس آپ ےن ایک قبس احلص ایک ؟ رصتخم اافلظ    20  –وسال ربمن  

 4           ںیم ںیھکل ۔  

(i)  کمک اب درگیان 

(ii) دواتسن آذر و دارا 

 4   ذلی ےک رعشا ںیم ےس یسک اکی ےک احالت زدنیگ رپ رصتخم ونٹ ےیھکل ۔     21  –وسال ربمن  



(i)  احظف ریشازی 

(ii)  ومالان رویم 

 4   دنمرہج ذلی ںیم ےس یسک اکی فنص نخس رپ اینپ ولعمامت رحتری رکںی ۔    22 –ربمن    وسال 

(i) مح 

(ii) رابیع 

 4  دنمرہج ذلی اابتقاست ںیم ےس یسک اکی اک رتہمج عم ایسق و ابسق رکںی ۔     23  –وسال ربمن  

تفگ اب  " در اگنہہم رمگ از دنکسر رپدیسدن۔ درنی زدناگین ادنک وگچہن اہجن زری دتس رکدی؟  

ہن زگاردم ہک دنمش   را  دواتسمن  دوم   ، دوتس نم وشدن  اچر رکدم ہک  ان  را  آن ہک دانمشن  ، تسخن  اکر  دو 

 رگددن"

 ای

" دو زیچ اتس ہک رفاومش ہن ابدیرکد۔ یکی دخا ، دوم رمگ ۔ دو زیچ اتس ہک آن اید ابدی ربد ۔ یکی 

 یکین ہک ہب یسک ینک ۔ دوم دبی ہک یسک ہب وت دنک "

Section – D –  

 5    دنمرہج ذلی ںیم ےس یسک اکی اشرع یک وساحن ایحت ںیھکل ۔     24  –وسال ربمن  

(i)   اریم رسخو 

(ii) العہم اابقل 

 5    ذلی ںیم ےس یسک اکی یک رشتحی عم ایسق و ابسق رکںی ۔    25 –وسال ربمن  

 آای وبد ہک وگہش یمشچ ہب ام دننک   آانہکن اخک را رظنب ایمیک دننک  



 م دوا دننک   در دم ہتفہن ہب ز ابیبطن دم یع  

ی ب

 

غ

 ابدش ہک از زخاہن 

 رہسک اکحیتی ہب وصتر رچا دننک   وشعمق وچن اقنب ز رخ رب یمن دشک 

 ای

 رسرسب رکف وابعرت را ہب وسز  آیشت از قشع دراجن رب رفوز  

 وسہتخ اجن و رواانن درگی ادن    ومایس آداب داانن درگی ادن  

 ربدہ وریان رخاج و رشع تسین   ن وسزدی تسین  اعاقشن را رہ زام

Section – E-  

 6   دنمرہج ذلی ںیم ےس یسک اکی فنص نخس رپ یلیصفت ونٹ ںیھکل ۔    26  –وسال ربمن  

(i) وظنمامت 

(ii) زغایلت 

(iii) ونثمایت 

 6   دنمرہج ذلی ںیم ےس یسک اکی اک یلیصفت الخہص عم ایسق و ابسق ںیھکل ۔     27 –وسال ربمن  

(i) داشن 

(ii)  دنکسر و احرضنی سلجم 

(iii)  اپداشہ اظل 

 6     ذلی ںیم ےس یسک اکی تیصخش اک یلیصفت اجزئہ ںیل ۔     28 –وسال ربمن  

(i)   رپونی ااصتعیم 

(ii) یضیف 



(iii) رسدم 

 


