
ਸਤੰਬਰ ਪ�ੀਿਖਆ, 2022
ਦੱਸਵ� : ਸਮਾਿਜਕ ਿਸੱਿਖਆ

ਕੱੁਲ ਸਮ� : 3 ਘੰਟੇ                          ਕੱੁਲ ਅੰਕ: 80

ਨ� ਟ:- 1. ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
2. ਪ��ਨ ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਛੇ ਭਾਗ -ੳ, ਅ, ੲ, ਸ, ਹ ਅਤੇ ਕ ਹੋਣਗੇ ।

ਭਾਗ-ੳ
ਬਹੁ ਿਵਕਲਪੀ ਪ��ਨ:-
1.  ਭਾਰਤ ਦੇ ਿਕਸ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਜਨਸੰਿਖਆ ਸਭ ਤ� ਘੱਟ ਹੈ ?
1 ਿਸੱਿਕਮ  2.ਗੋਆ  3 ਿਮਜ਼ੋਰਮ  4 ਿਤ�ਪੁਰਾ

2. ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਿਵੱਚ ਤੂਫਾਨੀ ਚੱਕਰਵਾਤ ਨੰੂ ਕੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ?
1.ਮਾਨਸੂਨੀ ਵਰਖਾ  2.ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਵਰਖਾ  3.ਕਾਲ ਿਵਸਾਖੀ  4.ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਫਟਣਾ

3. ਿਕਸ ਰਾਜ ਿਵਚ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ  ਜੰਗਲ ਪਾਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ ?  1.ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ�ਦੇ�  2.ਮੱਧ ਪ�ਦੇ�   3 ਿਤ�ਪੁਰਾ 4.ਅਸਾਮ

4. ਜਦ� ਇੱਕ ਦੇ� ਦੂਸਰੇ ਦੇ� ਤ� ਵਸਤ� ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਮੰਗਵਾ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਸਨੰੂ ਕੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ?
1.  ਆਯਾਤ   2.  ਿਨਰਯਾਤ    3.  ਉਤਪਾਦਨ   4. ਆਮਦਨ

5. ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜ� ਦੀ ਸੰਤੁ�ਟੀ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹੈ :       1.  ਵਸਤੂਆਂ   2.  ਸੇਵਾਵ�   3.  ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ�  4.
ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਨਹ�।

6.  ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨ� ਟਵਰਕ ਦਾ ਕੀ ਸਥਾਨ ਹੈ?
1. ਪਿਹਲਾ    2.  ਤੀਸਰਾ   3. ਚੌਥਾ     4. ਪੰਜਵ�

7. �ੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੀ ਿਕਸ ਸੀਮਾ ਤੇ ਸਿਥੱਤ ਹੈ?
1.  �ਤਰ-ਪੂਰਬ   2.  �ਤਰ-ਪੱਛਮ  3. �ਤਰ-ਦੱਖਣ    4.  ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ

8. ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਿਨਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਿਕੰਨਾ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਸੀ?
1.   ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ   2.  ਅਮੀਰ ਸਰਦਾਰ� ਨੰੂ       3.  ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੰੂ      4.  ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੰੂ

9.  ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਕੌਣ ਸਨ ?
1.  ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ    2.  ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ   3.  ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੱਸ    4.  ਇਹਨ�
ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਨਹ�

10. ਭਾਰਤੀ ਸੰਿਵਧਾਨ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ�  ਅਨੁਛੇਦ ਹਨ?
1.  395     2.  296    3.  550      4. 250

11. ਪੰਜਾਬ ਤ� ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਿਕੰਨ�  ਮ�ਬਰ ਚੁਣੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ?  1.  ਸੱਤ     2.   ਤੇਰ�   3.   ਦਸ      4.   ਨ�

12.  ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮ�ਡਰ ਕੌਣ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ?  1.  ਰੱਿਖਆ ਮੰਤਰੀ    2.  ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  3.  ਰਾ�ਟਰਪਤੀ
4. ਮੱੁਖ ਜੱਜ                           (12X1=12)

ਭਾਗ-ਅ 2.
ਵਸਤੂਿਨ�ਠ ਪ��ਨ:-
1. ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਧੁਿਨਕ ਨਾਮ ਇੰਡੀਆ ਿਕਸ ਧਾਰਨਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ?
2. ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੁਆਨ ਅਤੇ ਪ�ਾਚੀਨ ਪਹਾੜ� ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ।



3. ‘ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਫੱਟਣਾ’ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ?
4. ਸਵੈ- ਚਿਲਤ ਿਨਵੇ� ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
5. ਰਾ�ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪਿਰਭਾ�ਾ ਿਦਓ।
6. ਭਾਰਤ ਦੇ   ਕ�ਦਰੀ ਬ�ਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ
7. ਦੁਆਬ ਬਾਰੀ ਨੰੂ ਮਾਝਾ ਿਕਉੰ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਸਨੀਕ� ਨੰੂ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ?
8. ’ਦਸਵੰਧ’ ਤ� ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?
9. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਜਨ� ਊ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ? 10. ਸੰਿਵਧਾਨ ਤ� ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ?
11. ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਿਕੰਨ� � ਹੈ?
12. ਭਾਰਤੀ ਸੰਿਵਧਾਨ ਦੀ ਇਕ ਿਵ�ੇ�ਤਾ ਦੱਸੋ। (12X1=12)

ਭਾਗ-ੲ
3.  ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ 8 ਉਪ-ਭਾਗ (ਪ��ਨ) ਹਨ।
ਹਰੇਕ ਪ��ਨ 3 ਅੰਕ ਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪ��ਨ ਦਾ �ਤਰ ਲਗਭੱਗ 30-50 �ਬਦ� ਿਵੱਚ ਿਦਓ।
1. ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਨ� ਕਤਾਵ� ਿਵੱਚ ਏਕਤਾ ਨੰੂ ਦੋ ਤੱਥ� ਨਾਲ ਸਪੱ�ਟ ਕਰੋ।
2. ਮੰੁਬਈ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ।
3. ਰਾ�ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪਿਰਭਾ�ਾ ਿਦਓ। ਰਾ�ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਿਵਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?
4. ਬੱਚਤ  ਤ� ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਔਸਤ ਬੱਚਤ ਪ�ਿਵਰਤੀ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਬੱਚਤ ਪ�ਿਵਰਤੀ ਦੀ ਪਿਰਭਾ�ਾ ਿਦਓ।
5. ਿਭੰਨ -ਿਭੰਨ ਕਾਲ� ਿਵੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਉ ।
6. ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਜ� ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ।
7. ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਕਰੋ।
8. ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਿਵਚ ਿਨਭਾਈ ਜ�ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਬਾਰੇ ਨ� ਟ ਿਲਖੋ।      (8X3=24)

ਭਾਗ-ਸ
4. ਪ��ਨ ਨੰਬਰ 4 ਿਵੱਚ 8 ਉਪ-ਭਾਗ (ਪ��ਨ) ਹਨ। ਹਰੇਕ ਪ��ਨ 4 ਅੰਕ ਦਾ ਹੈ। ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨ�  8 ਪ��ਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ
ਚਾਰ ਪ��ਨ ਕਰਨ�  ਹਨ। ਹਰੇਕ ਪ��ਨ ਦਾ �ਤਰ 80-100 �ਬਦ� ਿਵੱਚ ਿਦਓ।
1. ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨੰੂ ਿਕਹੜੇ-ਿਕਹੜੇ ਤੱਤ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ?
2. ਿਹਮਾਿਲਆ ਦੀ �ਤਪਤੀ ਤੇ ਬਣਤਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨ� ਟ ਿਲਖੋ ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਿਕ ਕੀ ਇਹ ਅਜੇ �ਚੇ �ਠ ਰਹੇ ਹਨ?
3. ਬਜਟ ਿਕਸ ਨੰੂ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ? ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਿਵੱਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਿਚਆਂ ਦੀਆਂ ਮੱੁਖ ਮੱਦ� ਿਕਹੜੀਆਂ
ਹਨ?
4. ਸਰਵਜਨਕ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਸਰਵਜਨਕ ਖਰਚੇ  ਿਕੰਨੀ ਤਰ� ਦੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ!
5. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰੋ  ।
6. ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੀ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰੋ।
7. ਪ�ਸਤਾਵਨਾ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਉਦੇ�� ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਕਰੋ।
8. ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਿਕਸੇ ਚਾਰ �ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ?           (4X4=16)

ਭਾਗ-ਹ
5. ਸਰੋਤ ਅਧਾਿਰਤ ਪ��ਨ:-
1. ਮਾਨਸੂਨ ਨੰੂ ਦੇ� ਦਾ ਉਹ ਕ�ਦਰੀ ਧੁਰਾ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ �ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸਮੱੁਚਾ ਆਰਥਕ ਢ�ਚਾ ਿਨਰਭਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨੀ ਵਰਖਾ ਜਦ� ਸਮ� ਿਸਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਖੇਤੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਧ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤੇ
ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਿਰਆਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦੀ ਹੈ। ਇਨ� � ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ� ਸੱੁਕ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ
ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨੀ ਵਰਖਾ ਦਾ ਦੇ� ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਗੂੜ�ਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਜ�ਦਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਤੇ
ਮਾਨਸੂਨ ਪੌਣ� ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੰੂ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ� ਦੇ ਪਿਹਰਾਵੇ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਰੀਤੀ ਿਰਵਾਜ ‘ਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਪੌਣ� ਦਾ
ਡੰੂਘਾ ਪ�ਭਾਵ ਪ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵੱਚ ਲੋਕ-ਗੀਤ ਗਾਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਿਜਵ� ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ ਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤੀਆਂ,
ਹਿਰਆਣੇ ਦਾ ਸਾਵਣ, ਭੋਜਪੁਰ ਿਵੱਚ ਕਜਰੀ ਤੇ ਿਬ�ਜ ਿਵੱਚ ਮਲਹਾਰ ਆਿਦ।ਦੇ� ਦੇ ਧਾਰਿਮਕ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾਨਸੂਨ ਪੌਣ�
ਦਾ ਪ�ਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੰੂ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨੀ ਜਲਵਾਯੂ ਨ�  ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਕਸਮਤਵਾਦੀ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ਲੋਕ ਯੱਗ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਅਨ� ਕ� ਿਤਉਹਾਰ ਵੀ ਮੌਨਸੂਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਿਜਵ� ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ ਿਵਸਾਖੀ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।
ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪ��ਨ� ਦੇ ਸੰਖੇਪ �ਤਰ ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਰ�ੇ ਿਵੱਚ� ਪੜ�ਕੇ ਿਦਉ:-                                    (4X1=4)
1. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸਮੱੁਚਾ ਆਰਥਕ ਢ�ਚਾ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ �ਪਰ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ?



2. ਮਾਨਸੂਨ  ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੇ-ਿਕਹੜੇ ਲੋਕ-ਗੀਤ ਗਾਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ ?
3. ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਨ�  ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਕਸਮਤਵਾਦੀ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ?
4. ਮਾਨਸੂਨ ਵਰਖਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੰੂ ਿਕਹੜੇ -ਿਕਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ?

2. ਬਾਬਰ ਨਵੰਬਰ, 1525 ਈਸਵੀ ਿਵਚ 12000 ਸੈਿਨਕ� ਨਾਲ ਕਾਬਲ ਤ� ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵਿਧਆ । ਬਾਬਰ ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ�
ਦੌਲਤ ਖ�  ਲੋਧੀ ਨੰੂ ਦੰਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਪਰ ਦੌਲਤ ਖ਼� ਲੋਧੀ ਆਪਣੇ ਪੱੁਤਰ ਗਾਜ਼ੀ ਖ� ਸਮੇਤ ਲਾਹੌਰ ਤ� ਦੌੜ ਿਗਆ ਤੇ ਅੰਤ
ਨੰੂ ਉਸ ਨ�  ਬਾਬਰ ਅੱਗੇ ਹਿਥਆਰ ਸੱੁਟ ਿਦੱਤੇ । ਇੱਥ� ਬਾਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਪ��ਤ ਸਰਿਹੰਦ ਵੱਲ ਵਿਧਆ। ਉਸ ਨ�  ਸਭ ਤ�
ਪਿਹਲ� ਅੰਬਾਲਾ ਿਜੱਿਤਆ। ਹ�ਸੀ, ਿਹਸਾਰ ਅਤੇ ਿਫਰੋਜ਼ਾ ਿਜੱਤਣ ਲਈ ਉਸ ਨ�  ਆਪਣੇ ਪੱੁਤਰ ਹਮਾਯੰੂ ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ। ਇੱਥ� ਬਾਬਰ
ਪਾਣੀਪਤ ਿਜੱਤਣ ਲਈ ਿਦੱਲੀ ਵੱਲ ਵਿਧਆ। ਉਸਨ�  ਪਾਣੀਪਤ ਪੱੁਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੜ�ਾਅ ਕੀਤਾ ਤੇ ਿਦੱਲੀ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ
ਇਬਰਾਹੀਮ ਲੋਧੀ ਵੀ ਉਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਿਧਆ। ਬਾਬਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਚੱੁਪ ਚਾਪ
ਬੈਠਾ ਿਰਹਾ। 21 ਅਪ�ੈਲ 1526 ਈਸਵੀ ਨੰੂ ਪਿਹਲ� ਇਬਰਾਹੀਮ ਲੋਧੀ ਦੀ ਫੌਜ ਨ�  ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਫ਼ੌਜ ਬਾਬਰ ਦੀਆਂ
ਬੈਲਗੱਡੀਆਂ ਕੋਲ ਪੱੁਜ ਕੇ ਰੱੁਕ ਗਈ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਤੋਪਖ਼ਾਨ�  ਨ�  ਗੋਲੀਬਾਰੀ �ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਲੋਧੀ ਦੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨ�
ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਕੇ ਿਪੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ  ਹੀ ਫੌਜ ਨੰੂ ਕੁਚਲ ਿਦੱਤਾ । ਬਾਬਰ ਦੇ ਤੁਲਗਮਾ ਦਸਿਤਆਂ ਨ�  ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਿਸਆਂ ਤ�
ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਿਪੱਛ� ਵੈਰੀ ਨੰੂ ਘੇਰ ਿਲਆ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਲੋਧੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੰਦਰ� ਹਜ਼ਾਰ ਸੈਿਨਕ ਮਾਰੇ ਗਏ । ਬਾਬਰ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬ
�ਤੇ ਪੂਰਨ ਿਜੱਤ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈ।
ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪ��ਨ� ਦੇ ਸੰਖੇਪ �ਤਰ ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਰ�ੇ ਿਵੱਚ� ਪੜ�ਕੇ ਿਦਉ:-                           (4X1=4)

1. ਬਾਬਰ ਕਦ� ਕਾਬੁਲ ਤ� ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਇਆ ਸੀ ?
2. ਬਾਬਰ ਅੱਗੇ ਿਕਸ ਨ�  ਆਪਣੇ ਹਿਥਆਰ ਸੱੁਟ ਿਦੱਤੇ ?
3. ਬਾਬਰ ਨ�  ਿਕਹੜੇ ਪ��ਤ� ਨੰੂ ਿਜੱਤਣ ਲਈ ਹਮਾਯੰੂ ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਸੀ ?
4. ਬਾਬਰ ਨੰੂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਿਜੱਤ ਕਦ� ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈ ?

ਭਾਗ-ਕ
6. (ੳ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕ�ੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਚਾਰ ਸਥਾਨ ਿਦਖਾਓ:                             (4x1=4)
1.  ਚੇਨੱਈ   2.  ਕੈਲਾ� ਪਰਬਤ ��ੇਣੀ 3.  ਅਲਾਹਾਬਾਦ    4. ਲਕ�ਦੀਪ  5.  ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਵਾਲਾ ਇਕ ਖੇਤਰ

(ਅ) ਵੰਡ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕ�ੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਚਾਰ ਸਥਾਨ ਦਰਸਾਓ:-             (4x1=4)
1 ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ       2. ਚਮਕੌਰ ਸਾਿਹਬ  3. ਭੰਗਾਣੀ       4. ਿਨਰਮੋਹ  5. ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਿਹਬ
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