ਸਤੰ ਬਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ

9. ਕਿਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱ ਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭੇਟਾ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱ ਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ

ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱ ਖਿਆ X

ਕਰਨਾ ਸੀ ?

ਸਮਾਂ 3 ਘੰ ਟੇ

ਨੰਬਰ 80

1. ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱ ਚ ਜਨਸੰ ਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਹੈ ?
1.ਸਿੱ ਕਿਮ

2.ਗੋਆ

3.ਮਿਜ਼ੋਰਮ
2.ਮੋਹਲੇ ਧਾਰ ਵਰਖਾ

3.ਕਾਲ ਵਿਸਾਖੀ

4.ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਫਟਣਾ

4.ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ

1.ਮੁੱ ਖਮੰ ਤਰੀ

2.ਮੱ ਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

3.ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ

4.ਮਸੰ ਦ ਪ੍ਰਥਾ

2.ਪ੍ਰਧਾਨਮੰ ਤਰੀ 3.ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 4.ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ

11. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱ ਚ ਕਿੰ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
2

12

24

6

12. ਰਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਡੀ ਅਦਾਲਤ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ?

3. ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਜੰ ਗਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ?
1.ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

2.ਪੰ ਗਤ ਪ੍ਰਥਾ

10. ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌ ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ?

2. ਪੱ ਛਮੀ ਬੰ ਗਾਲ ਵਿਚ ਤੂਫਾਨੀ ਚੱ ਕਰਵਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?
1.ਮਾਨਸੂਨੀ ਵਰਖਾ

1.ਸੰ ਗਤ ਪ੍ਰਥਾ

1.ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ2. ਹਾਈ ਕੋਰਟ 3.ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ

3.ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ

4.ਅਸਾਮ

4.ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ
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4 . ਜਦੋਂ ਇੱ ਕ ਦੇਸ਼ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੰ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਠ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

1.ਆਯਾਤ

2.ਨਿਰਯਾਤ

3.ਉਤਪਾਦਨ

4.ਆਮਦਨ

5. ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਦਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ?

1. ਬੰ ਗਾਲ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਿਸ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?
2. ਭਾਰਤ ਵਿੱ ਚ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ ਵਿੱ ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ (ਠੀਕ/ ਗ਼ਲਤ)

1.ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ

2.ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ

3. ਕਾਜ਼ੀਰੰ ਗਾ ਜੀਵ ਰਾਖਵਾਂ ਖੇਤਰ …………ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੈ ।

3.ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਕਰਨਾ

4.ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

4. ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ……… ਹੈ ।

6. ਭਾਰਤ ਵਿੱ ਚ ਪਹਿਲੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਕਦੋਂ ਵਿਛਾਈ ਗਈ ?
1.1953

2.1853

5. ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਨ ਰੱ ਖਣ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ?
3.1753

6. ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱ ਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਮਾਪਣ ਦਾ ਇੱ ਕ ਉਪਾਅ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ
(ਠੀਕ/ ਗ਼ਲਤ)

4.1653
7. ਲੋ ਧੀ ਵੰ ਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿਸ ਨੇ ਰੱ ਖੀ ?

7. ਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਪੰ ਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ………..ਸਨ ।

1.ਬਹਿਲੋ ਲ ਖ਼ਾਨ ਲੋ ਧੀ

2.ਸਿਕੰ ਦਰ ਲੋ ਧੀ

8. ਦੌਲਤ ਖ਼ਾਨ ਲੋ ਧੀ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱ ਦਾ ਦਿੱ ਤਾ (ਠੀਕ

3.ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋ ਧੀ

4.ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋ ਧੀ

/ਗ਼ਲਤ )

8. ਹੇਠਲੀਆਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ?

9. ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰ ਜਾਬ ਨੂੰ …………ਨਾਮ ਦਿੱ ਤਾ ।

1.ਜਪੁ ਜੀ ਸਾਹਿਬ

2.ਜਾਪੁ ਸਾਹਿਬ

10. ਪੰ ਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਗਿਣਤੀ ਇੱ ਕ ਸੌ ਸਤਾਰਾਂ ਹੈ ( ਠੀਕ

3.ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ

4.ਸਿੱ ਧ ਗੋਸ਼ਟ

/ਗ਼ਲਤ)

11. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱ ਜ…….. ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ

ਸਰੋਤ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਹਨ ।

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰ ਘ ਜੀ ਨੁੰ ਪੰ ਜਾਬੀ, ਹਿੰ ਦੀ, ਸੰ ਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ

12. ਭਾਰਤੀ ਸੰ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੁੱ ਲ ਕਿੰ ਨੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਰਜ ਹਨ ?

ਸੀ ।ਉਹ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਕਵੀ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਬਚਿੱ ਤਰ ਨਾਟਕ,
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ਜਫ਼ਰਨਾਮਾ, ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ, ਚੰ ਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਬਚਿੱ ਤਰ ਨਾਟਕ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ।ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱ ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ

ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਬਵੰ ਜਾ ਕਵੀ ਰੱ ਖੇ ਹੋਏ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤਿ ਨੰਦ ਲਾਲ

1. ਅੰ ਬਾਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ?

ਅਨੀ ਰਾਏ ਸੁਖਦੇਵ ਲਖਨ ਅਤੇ ਗੋਪਾਲ ਸਨ ।

2. ਡੈਲਟਾ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ?

1. ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰ ਘ ਜੀ ਦੀ ਸਵੈਜੀਵਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ?

3. ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੋ।

2. ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰ ਘ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱ ਸੋ ।

4. ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ?

3. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ?

5. ਮੰ ਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਸਨ ?

4. ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱ ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ?

2x4=8

6. ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ?
7. ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?
8. ਸੰ ਸਦ ਵਿੱ ਚ ਇਕ ਬਿੱ ਲ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ?
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ਨਕਸ਼ੇ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
1. ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱ ਚ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਸੀਨਰਾਮ, ਡੈਲਟਾਈ
ਬਨਸਪਤੀ ਦਰਸਾਊ ।

ਵੱ ਡੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
1. ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ?

2. ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱ ਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਹਿੰ ਦ, ਭੰ ਗਾਣੀ, ਮੁਕਤਸਰ

2. ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ ।

ਦਰਸਾਊ ।

3. ਚਮਕੌ ਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ ।
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4. ਮੰ ਤਰੀ ਮੰ ਡਲ ਦੇ ਚਾਰ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ ।
4x4=16

