ਸਤੰ ਬਰ ਪੀਿਖਆਵ

9. ਿਕਸ ਪਥਾ ਦਾ ਉਦੇ ਿਸੱ ਖ ਕੋਲ ਭੇਟਾ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿਸੱ ਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪਚਾਰ

ਸਮਾਿਜਕ ਿਸੱ ਿਖਆ X

ਕਰਨਾ ਸੀ ?

ਸਮ 3 ਘੰ ਟੇ

ਨੰਬਰ 80

1. ਭਾਰਤ ਦੇ ਿਕਸ ਰਾਜ ਿਵੱ ਚ ਜਨਸੰ ਿਖਆ ਸਭ ਤ ਘੱ ਟ ਹੈ ?
1.ਿਸੱ ਿਕਮ

2.ਗੋਆ

3.ਿਮਜ਼ੋਰਮ
2.ਮੋਹਲੇ ਧਾਰ ਵਰਖਾ

3.ਕਾਲ ਿਵਸਾਖੀ

4.ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਫਟਣਾ

4.ਿਤਪੁਰਾ

1.ਮੁੱ ਖਮੰ ਤਰੀ

2.ਮੱ ਧ ਪਦੇ

3.ਲੰਗਰ ਪਥਾ

4.ਮਸੰ ਦ ਪਥਾ

2.ਪਧਾਨਮੰ ਤਰੀ 3.ਰਾ ਟਰਪਤੀ 4.ਉਪ ਰਾ ਟਰਪਤੀ

11. ਰਾ ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਿਵੱ ਚ ਿਕੰ ਨ ਮਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
2

12

24

6

12. ਰਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤ ਵੱ ਡੀ ਅਦਾਲਤ ਿਕਹੜੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ?

3. ਿਕਸ ਰਾਜ ਿਵਚ ਸਭ ਤ ਵੱ ਧ ਜੰ ਗਲ ਪਾਏ ਜ ਦੇ ਹਨ ?
1.ਅਰੁਣਾਚਲ ਪਦੇ

2.ਪੰ ਗਤ ਪਥਾ

10. ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਕੌ ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ?

2. ਪੱ ਛਮੀ ਬੰ ਗਾਲ ਿਵਚ ਤੂਫਾਨੀ ਚੱ ਕਰਵਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ?
1.ਮਾਨਸੂਨੀ ਵਰਖਾ

1.ਸੰ ਗਤ ਪਥਾ

1.ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2. ਹਾਈ ਕੋਰਟ 3.ਿਜ਼ਲਾ ਅਦਾਲਤ

3.ਿਤਪੁਰਾ

4.ਅਸਾਮ

4.ਸੈ ਨ ਕੋਰਟ
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4 . ਜਦ ਇੱ ਕ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਤ ਵਸਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ ਮੰ ਗਵਾ ਦਾ ਹੈ ਤ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ
ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ?

ਵਸਤੂਿਨ ਠ ਪ ਨ

1.ਆਯਾਤ

2.ਿਨਰਯਾਤ

3.ਉਤਪਾਦਨ

4.ਆਮਦਨ

5. ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਦਾ ਕੀ ਉਦੇ ਹੈ ?

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

1.ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤ ਰੋਕਣਾ

2.ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ

3.ਜਮਾਖੋਰੀ ਕਰਨਾ

4.ਇਨ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਨਹ

6. ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਪਿਹਲੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਕਦ ਿਵਛਾਈ ਗਈ ?
1.1953

2.1853

3. ਕਾਜ਼ੀਰੰ ਗਾ ਜੀਵ ਰਾਖਵ ਖੇਤਰ …………ਰਾਜ ਿਵਚ ਹੈ ।
4. ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਦਰੀ ਬਕ……… ਹੈ ।

5. ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਨ ਰੱ ਖਣ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ?
3.1753

6. ਿਕਸੇ ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਮਾਪਣ ਦਾ ਇੱ ਕ ਉਪਾਅ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ
(ਠੀਕ/ ਗ਼ਲਤ)

4.1653
7. ਲੋ ਧੀ ਵੰ

1. ਬੰ ਗਾਲ ਦੀ ਦਿਹ ਤ ਿਕਸ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ?

7. ਿਸੱ ਖ ਦੇ ਪੰ ਜਵ ਗੁਰੂ ………..ਸਨ ।

ਦੀ ਨ ਹ ਿਕਸ ਨ ਰੱ ਖੀ ?

1.ਬਿਹਲੋ ਲ ਖ਼ਾਨ ਲੋ ਧੀ

2.ਿਸਕੰ ਦਰ ਲੋ ਧੀ

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

3.ਇਬਰਾਿਹਮ ਲੋ ਧੀ

4.ਦੌਲਤ ਖ ਲੋ ਧੀ

/ਗ਼ਲਤ )

8. ਹੇਠਲੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਕਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨ ਨਹ ਕੀਤੀ ?

9. ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨ ਪੰ ਜਾਬ ਨੂੰ …………ਨਾਮ ਿਦੱ ਤਾ ।

1.ਜਪੁ ਜੀ ਸਾਿਹਬ

2.ਜਾਪੁ ਸਾਿਹਬ

10. ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਬਰ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਿਗਣਤੀ ਇੱ ਕ ਸੌ ਸਤਾਰ ਹੈ ( ਠੀਕ

3.ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ

4.ਿਸੱ ਧ ਗੋ ਟ

/ਗ਼ਲਤ)

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

ਸਰੋਤ ਅਧਾਿਰਤ ਪ ਨ
ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਨੁੰ ਪੰ ਜਾਬੀ, ਿਹੰ ਦੀ, ਸੰ ਸਿਕਤ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਭਾ ਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਿਗਆਨ

12. ਭਾਰਤੀ ਸੰ ਿਵਧਾਨ ਿਵਚ ਕੁੱ ਲ ਿਕੰ ਨ ਮੌਿਲਕ ਅਿਧਕਾਰ ਦਰਜ ਹਨ ?
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ਸੀ ।ਉਹ ਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਕਵੀ ਸਨ । ਉਨ ਨ ਜਾਪ ਸਾਿਹਬ, ਬਿਚੱ ਤਰ ਨਾਟਕ,

ਜਫ਼ਰਨਾਮਾ, ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ, ਚੰ ਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਬਿਚੱ ਤਰ ਨਾਟਕ ਉਨ
ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ।ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ ਫਾਰਸੀ ਭਾ ਾ ਿਵੱ ਚ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ। ਪਾ ਟਾ ਸਾਿਹਬ

ਛੋਟੇ

ਿਵਖੇ ਆਪਣੇ ਬਵੰ ਜਾ ਕਵੀ ਰੱ ਖੇ ਹੋਏ ਸਨ । ਉਨ ਦੇ ਪਿਸੱ ਧ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਿਤ ਨੰਦ ਲਾਲ

ਤਰ ਵਾਲੇ ਪ ਨ

1. ਅੰ ਬ ਦੀ ਵਾਛੜ ਤ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ?

ਅਨੀ ਰਾਏ ਸੁਖਦੇਵ ਲਖਨ ਅਤੇ ਗੋਪਾਲ ਸਨ ।

2. ਡੈਲਟਾ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ?

1. ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਦੀ ਸਵੈਜੀਵਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ?

3. ਪਤੀ ਿਵਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪਿਰਭਾ ਾ ਿਲਖੋ।

2. ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਨ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱ ਸੋ ।

4. ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਸੋ ਣ ਤ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ?

3. ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਿਕਹੜੀਆਂ ਭਾ ਾਵ ਦੇ ਿਵਦਵਾਨ ਸਨ ?

5. ਮੰ ਜੀ ਪਥਾ ਤ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਉਦੇ ਸਨ ?

4. ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ ਿਕਹੜੀ ਭਾ ਾ ਿਵੱ ਚ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ?
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6. ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਬਾਰੇ ਤੁਸ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ?
7. ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਿਕਵ ਅਤੇ ਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ?
8. ਸੰ ਸਦ ਿਵੱ ਚ ਇਕ ਿਬੱ ਲ ਕਾਨੂੰਨ ਿਕਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ?
ਵੱ ਡੇ

3x8=24

ਨਕ ੇ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਪ ਨ
1. ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕ ੇ ਿਵੱ ਚ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ, ਤਾਿਮਲਨਾਡੂ, ਮਸੀਨਰਾਮ, ਡੈਲਟਾਈ
ਬਨਸਪਤੀ ਦਰਸਾਊ ।

ਤਰ ਵਾਲੇ ਪ ਨ

1. ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ?

2. ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਨਕ ੇ ਿਵੱ ਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ, ਸਰਿਹੰ ਦ, ਭੰ ਗਾਣੀ, ਮੁਕਤਸਰ

2. ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਤ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ ।

ਦਰਸਾਊ ।

3. ਚਮਕੌ ਰ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਨਟ ਿਲਖੋ ।
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4. ਮੰ ਤਰੀ ਮੰ ਡਲ ਦੇ ਚਾਰ ਕਾਰਜ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ ।
4x4=16

