
PRACTICE TEST 

1 Sbd ਕਿਸ ਨ ੂੰ  ਿਕ ੂੰ ਦੇ  ਨ । ਦ ੋਜਾਂ ਚਾਰ ਉਧਾ ਰਣਾਂ ਕਦਉ । 

 

2 nWv ਕਿਸ ਨ ੂੰ  ਿਕ ੂੰ ਦੇ  ਨ I 

 

3 ਨਾਂਵ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦ ੇਨਾਂ ਕਿਖੋ। 
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4. ੇਠਾਂ ਕਿਖੇ ਵਾਿਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਿਿੱ ਭੋ। 

1.myrI BYyx dUsrI jmwq iv~c pVdI hY[  2.hrjIq myrw im~qr hY[ 

 

…………………………………………………………………… 

3.myrw pirvwr v~fw hY[4.myrI tIm cMgw KyfI[ 

 

 

…………………………………………………………………… 

 

5.aus kol bhuq Dn hY[6.jIq ny pwxI pIqw[ 

 

 

 

…………………………………………………………………… 

7.A~j hvw bhuq qyj c~l rhI hY[ 8.A~j ie~Qy SWqI hY[ 



 

…………………………………………………………………… 

9.ksrq krky , nUM Qkwvt ho geI[10.ispwhI vIrqw nwl lVy[ 

 

…………………………………………………………………… 

11.myry h~Q nrm hn[ 12.nvjoq ny pwT Xwd kIqw [ 

 

  

 

13.b~cw du~D pINdw hY [14.mnpRIq ny hwkI KyfI sI[ 

 

 

15.mYN v~ifAW dI ie~jq krdw hW , 16.hrpRIq ny dsvIN pws kr leI hY [ 

 

 

 

5. ੇਠਾਂ ਕਿਖੇ ਵਾਿਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ੜਨਾਂਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਰਿਿ ਿਰੋ। 

ਭੇਰਾ  ੁੱ ਤਰ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਹੈ I   ਓਸਦਾ ਇੁੱਕ ਲੰਭਾ ਬਰਾ ਹੈ I ਓਸਦ ੇਬਰਾ ਛਟ ੇਹਨ I ਭੈਂ ਇੁੱਕ ਬਾਸ਼ਾ ਫਲਦਾ ਹਾਂ I 

ਅਸੀਂ ਵਤੰਨ ਬਾਸ਼ਾਿਾਂ ਫਲਦ ੇਹਾਂ I  ਓਹ ਹ ਣ ਖ ਸ਼ ਹਨ I ਓਸ ਕ ੜੀ ਕਲ ੰਜ ਲਾਲ ਫੂਟ ਹਨ I  ਭੈਨੰੂ ਫਗ਼ੈਰ ਵਆਜ਼ ਦਾ ਸੈਂਡਵਿਚ ਵਦਓ I 

ਭੈਂ ਦ ੁੱ ਧ ੀਿਾਂਗਾI  ਤ ਸੀਂ ਕਪੀ ੀਓਗੇI ਓਹ ਾਣੀ ੀਿੇਗੀI  ਅਸੀਂ ਸੇਫਾਂ ਦਾ ਰਸ ੀਿਾਂਗੇI AsIN Awpxw kMm mukwvWgy [ 

ਓਹ ਚਾਹ ੀਣਗੇI auh Awpxw kMm Awp krdw hY [ myrw pIzw Kwx nuUM idl krdw hY[kmry iv~c kOx pVH irhw hY ? 

ਭੈਂ ਪਰਾਂਸ ਵਗਆ ਸੀ I   ਤ ਸੀਂ ਇਟਲੀ ਗਏ ਸੀ I ਓਹ ਚੀਨ ਗਈ ਸੀ I mYN sOkr KyifAw 

ਓਹ ਕੀਨੀਆ ਗਏ ਸੀ I ਭੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਲਦਾ ਹਾਂ I ਤ ਸੀਂ ਪਰੈਂਚ ਫਲਦੇ ਹ I 

myrw mukwblw kOx krn vwlw hY [au~Qy kyvl cwr lok hwzr sn [ 



iemwndwrI 

1.ie~k vwr ie~k l~kVhwrw dr~Kq k~t irhw sI[dr~Kq dirAw dy kMFy qy sI[ Acwnk ausdI kuhwVI 

dirAw iv~c if~g peI , l~kVhwrw rox l~g ipAw[au~Qy vrux dyvqw prgt hoieAw[l~kVhwry ny ausnUM 

AwpxI h~fbIqI suxweI[dyvqy nMU aus qy qrs Aw igAw,ausny dirAw iv~c cu~BI mwrI Aqy ie~k sunihrI 

kuhwVI k~F ilAwieAw[pr l~kVhwry ny ikhw ik ieh ausdI kuhwVI nhIN hY[dyvqy ny dirAw iv~c cu~BI 

mwrI qy ies vwrI ie~k rUpihrI kuhwVI k~F ilAwieAw, l~kVhwry ny iPr auh kuhwVI lYx qoN ienkwr kr 

id~qw[dyvqy ny Pyr dirAw iv~c cu~BI mwrI qy ies vwrI ie~k lohy dI kuhwVI k~F ilAwieAw[l~kVhwrw 

AwpxI kuhwVI dyK ky bVw KuS hoieAw[dyvqw ausdI iemwndwrI qy pRsMn hoieAw qy ausny l~kVhwry nMU iqMny 

kuhwVIAW dy id~qIAW[ iemwndwrI sB qoN vDIAw nIqI hY[ 

AiBAws : hyTW id~qy pRSnW dy au~qr dso: 

1.l~kVhwrw kI kr irhw sI? 

 

 

2.l~kVhwry ny sunihrI kuhwVI lYx qoN ienkwr ikauN kr id~qw? 

 

 

3.dyvqy ny l~kVhwry nMU ikMnIAW kuhwVIAW id~qIAW? 

 

 

4.hyTW id~qy SbdW dy vwk bxwau: 

Acwnk: 

prgt:  

h~fbIqI,: 

ienkwr,: 

pRsMn: 

2.ਇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਂ ਨ ੂੰ  ੂੰ ਜਾਬੀ ਕਵਿੱ ਚ ਕਿਖ।ੋ 
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