
 ਸਤੰਬਰ ਪ�ੀਿਖਆਵ� 
 ਸਮਾਿਜਕ ਿਸੱਿਖਆ X 

 ਸਮ� 3 ਘੰਟੇ  ਨੰਬਰ 80 
 1.  ਭਾਰਤ ਦੇ ਿਕਸ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਜਨਸੰਿਖਆ ਸਭ ਤ� ਘੱਟ ਹੈ ? 

 1.ਿਸੱਿਕਮ  2.ਗੋਆ  3.ਿਮਜ਼ੋਰਮ  4.ਿਤ�ਪੁਰਾ 

 2. ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਿਵਚ 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� ਇਸ ਨੰੂ ਕੀ 

 ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ? 

 1.ਆਯਾਤ  2.ਿਨਰਯਾਤ  3.ਉਤਪਾਦਨ  4.ਆਮਦਨ 

 5. ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਦਾ ਕੀ ਉਦੇ� ਹੈ ? 

 1.ਕੀਮਤ� ਨੰੂ ਵਧਣ ਤ� ਰੋਕਣਾ  2.ਕੀਮਤ� ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ 

 3.ਜਮ�ਾਖੋਰੀ ਕਰਨਾ  4.ਇਨ� � ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਨਹ� 

 6.  ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਕਦ� ਿਵਛਾਈ ਗਈ  ? 

 1.1953  2.1853  3.1753 

 4.1653 

 7.  ਲੋਧੀ ਵੰ� ਦੀ ਨ�ਹ ਿਕਸ ਨ�  ਰੱਖੀ ? 

 1.ਬਿਹਲੋਲ ਖ਼ਾਨ ਲੋਧੀ  2.ਿਸਕੰਦਰ ਲੋਧੀ 

 3.ਇਬਰਾਿਹਮ ਲੋਧੀ  4.ਦੌਲਤ ਖ� ਲੋਧੀ 

 8.  ਹੇਠਲੀਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨ�  ਨਹ� ਕੀਤੀ ? 

 1.ਜਪੁ ਜੀ ਸਾਿਹਬ  2.ਜਾਪੁ  ਸਾਿਹਬ 

 3.ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ  4.ਿਸੱਧ ਗੋ�ਟ 

 9. ਿਕਸ ਪ�ਥਾ ਦਾ ਉਦੇ� ਿਸੱਖ� ਕੋਲ� ਭੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ 

 ਕਰਨਾ ਸੀ ? 

 1.ਸੰਗਤ ਪ�ਥਾ  2.ਪੰਗਤ ਪ�ਥਾ  3.ਲੰਗਰ ਪ�ਥਾ  4.ਮਸੰਦ ਪ�ਥਾ 

 10.  ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ? 

 1.ਮੁੱ ਖਮੰਤਰੀ  2.ਪ�ਧਾਨਮੰਤਰੀ  3.ਰਾ�ਟਰਪਤੀ  4.ਉਪ ਰਾ�ਟਰਪਤੀ 

 11. ਰਾ�ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ�  ਮ�ਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ  ? 

 2  12  24  6 

 12.  ਰਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਿਕਹੜੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ? 

 1.ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ  2. ਹਾਈ ਕੋਰਟ  3.ਿਜ਼ਲ�ਾ ਅਦਾਲਤ  4.ਸੈ�ਨ ਕੋਰਟ 

 1x12=12 

 ਵਸਤੂਿਨ�ਠ ਪ��ਨ 
 1.  ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਦਿਹ�ਤ ਿਕਸ ਬਨਸਪਤੀ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ  ? 

 2.  ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਬਹਾਰ ਰਾਜ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ (ਠੀਕ/ ਗ਼ਲਤ) 

 3.   ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ ਜੀਵ ਰਾਖਵ� ਖੇਤਰ …………ਰਾਜ ਿਵਚ ਹੈ  । 
 4. ਭਾਰਤ ਦੀ ਕ�ਦਰੀ ਬ�ਕ……… ਹੈ  । 
 5.  ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਨ ਰੱਖਣ ਕਾਨੰੂਨ ਕਦ� ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ? 

 6.  ਿਕਸੇ ਦੇ� ਿਵੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਮਾਪਣ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ 

 (ਠੀਕ/ ਗ਼ਲਤ) 

 7.  ਿਸੱਖ� ਦੇ ਪੰਜਵ� ਗੁਰੂ ………..ਸਨ  । 
 8.  ਦੌਲਤ ਖ਼ਾਨ ਲੋਧੀ ਨ�  ਬਾਬਰ ਨੰੂ ਭਾਰਤ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ (ਠੀਕ 

 /ਗ਼ਲਤ ) 

 9. ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨ�  ਪੰਜਾਬ ਨੰੂ …………ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ  । 
 10. ਪੰਜਾਬ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਿਗਣਤੀ ਇੱਕ ਸੌ ਸਤਾਰ� ਹੈ ( ਠੀਕ 

 /ਗ਼ਲਤ) 



 11. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ…….. ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਿਹ ਸਕਦੇ 

 ਹਨ  । 
 12.  ਭਾਰਤੀ ਸੰਿਵਧਾਨ ਿਵਚ ਕੁੱ ਲ ਿਕੰਨ�  ਮੌਿਲਕ ਅਿਧਕਾਰ ਦਰਜ ਹਨ  ? 

 1x12=12 

 ਛੋਟੇ �ਤਰ� ਵਾਲੇ ਪ��ਨ 
 1.  ਅੰਬ� ਦੀ ਵਾਛੜ ਤ� ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ  ? 

 2.  ਡੈਲਟਾ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ  ? 

 3. ਪ�ਤੀ ਿਵਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪਿਰਭਾ�ਾ ਿਲਖੋ। 

 4.  ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਸੋ�ਣ ਤ� ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ  ? 

 5.  ਮੰਜੀ ਪ�ਥਾ ਤ� ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਉਦੇ� ਸਨ  ? 

 6.  ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਬਾਰੇ ਤੁਸ� ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ  ? 

 7.  ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਿਕਵ� ਅਤੇ ਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ  ? 

 8. ਸੰਸਦ ਿਵੱਚ ਇਕ ਿਬੱਲ ਕਾਨੰੂਨ ਿਕਵ� ਬਣਦਾ ਹੈ  ?  3x8=24 

 ਵੱਡੇ �ਤਰ� ਵਾਲੇ ਪ��ਨ 
 1.  ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਦੇ� ਨੰੂ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ  ? 

 2.  ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਤ� ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ  । 
 3.  ਚਮਕੌਰ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਨ� ਟ ਿਲਖੋ  । 
 4.  ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਚਾਰ ਕਾਰਜ� ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ  । 

 4x4=16 

 ਸਰੋਤ ਅਧਾਿਰਤ ਪ��ਨ 
 ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨੰੁ ਪੰਜਾਬੀ, ਿਹੰਦੀ, ਸੰਸਿਕ�ਤ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਭਾ�ਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਿਗਆਨ 

 ਸੀ ।ਉਹ �ਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਕਵੀ ਸਨ । ਉਨ� � ਨ�  ਜਾਪ ਸਾਿਹਬ, ਬਿਚੱਤਰ ਨਾਟਕ, 

 ਜਫ਼ਰਨਾਮਾ,  ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਬਿਚੱਤਰ ਨਾਟਕ ਉਨ� � 

 ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ।ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ ਫਾਰਸੀ ਭਾ�ਾ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ। ਪਾ�ਟਾ ਸਾਿਹਬ 

 ਿਵਖੇ ਆਪਣੇ ਬਵੰਜਾ ਕਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ । ਉਨ� � ਦੇ ਪ�ਿਸੱਧ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਿਤ ਨੰਦ ਲਾਲ 

 ਅਨੀ ਰਾਏ ਸੁਖਦੇਵ ਲਖਨ ਅਤੇ ਗੋਪਾਲ ਸਨ । 
 1. ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਵੈਜੀਵਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ? 

 2. ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨ�  ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ  । 
 3. ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਿਕਹੜੀਆਂ ਭਾ�ਾਵ� ਦੇ ਿਵਦਵਾਨ ਸਨ  ? 

 4. ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ ਿਕਹੜੀ ਭਾ�ਾ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ  ?  2x4=8 

 ਨਕ�ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪ��ਨ 
 1. ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕ�ੇ ਿਵੱਚ  ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ,  ਤਾਿਮਲਨਾਡੂ, ਮਸੀਨਰਾਮ, ਡੈਲਟਾਈ 
 ਬਨਸਪਤੀ  ਦਰਸਾਊ  । 

 2. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕ�ੇ ਿਵੱਚ  ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ,  ਸਰਿਹੰਦ,  ਭੰਗਾਣੀ,  ਮੁਕਤਸਰ 
 ਦਰਸਾਊ  । 

 1×8=8 


