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Sample Paper (September 2022) 80 Marks 

ਭਾਗ ਓ – ਬਹ ੁਵਿਕਲਪੀ ਪਰਸ਼ਨ 12 ਅਕੰ 

ਪਰਸ਼ਨ 1. ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ  ਹਮਸ਼ਨ ਨੇ 1953 ਈ  .ਹਵਿੱ ਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨ ਿੰ  ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹ ਿੰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ  ੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ 
ਪਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਵਿੰ ਡ ਹਦਿੱ ਤਾ?     

1. 14 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 6 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪਰਦੇਸ਼   2. 24 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 6 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪਰਦੇਸ਼ 

  3. 25 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 9 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪਰਦੇਸ਼   4. 28 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 8 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪਰਦੇਸ਼ 

 

ਪਰਸ਼ਨ 2. ਜਦੋਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਹਰਆ ਹਸ਼ਵਾਹਲ  ਪਿਾੜੀ ਖਤੇਰਾਂ ਨ ਿੰ  ਛਿੱ ਡ   ੇਇ ਦਮ ਪਿੱ ਧਰ ੇਇਲਾ  ੇਹਵਿੱ ਚ ਪਰਵੇਸ਼  ਰਦ ੇਿਨ 
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਲਆਂਦੀ ਰੇਤ,  ਿੰ  ਰ, ਬਜਰੀ ਅਤੇ ਪਿੱ ਥਰ ਆਹਦ ਦ ੇਜਮਾਅ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਦਾਨ ਿੋਂਦ ਹਵਿੱ ਚ ਆਉਂਦੇ ਿਨ ਉਸ ਨ ਿੰ  
ਹ ਿੜੇ ਮੈਦਾਨ ਹ ਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ? 

  1. ਤਰਾਈ ਦੇ ਮਦੈਾਨ      2. ਖਾਡਰ ਦ ੇਮੈਦਾਨ 
  3. ਭਾਬਰ ਦੇ ਮਦੈਾਨ       4. ਬਾਂਗਰ ਦ ੇਮੈਦਾਨ  

ਪਰਸ਼ਨ 3. ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਤੇ ਬਿੰ ਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਨਸ ਨ ਪੌਣਾਂ ਹ ਿੜੇ ਸਥਾਨ ਤ ੇਹਮਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ? 

  1. ਪੰਜਾਬ ਅਤ ੇਰਹਮਾਚਲ ਪਰਦੇਸ਼ ਰਵੱਚ     2. ਪੰਜਾਬ ਅਤ ੇਮੱਧ ਪਰਦੇਸ਼ ਰਵੱਚ  

  3. ਪੰਜਾਬ ਅਤ ੇਹਰਰਆਣਾ ਰਵੱਚ     4. ਪੰਜਾਬ ਅਤ ੇਰਾਜਸਥਾਨ ਰਵੱਚ  

ਪਰਸ਼ਨ 4. ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦ ਰ ਵਰਤਮਾਨ ਦਰਾਂ ਤੇ  ਿੰ ਮ  ਰਨ ਲਈ ਹਤਆਰ ਨਾ ਿੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਹ ਸਮ ਦੀ ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰੀ ਨ ਿੰ   ੀ ਹ ਿਾ ਜਾਂਦਾ 
ਿੈ? 

  1. ਇਛੁੱ ਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ      2. ਅਣ-ਇਛੁੱ ਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ  
  3. ਮੌਸਮੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ      4. ਰਛਪੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ   
ਪਰਸ਼ਨ 5. ਇਿੱ   ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਹਵਿੱ ਚ ਜਦੋਂ ਹਘਸਾਵਟ ਖਰਚ ਸ਼ਾਹਮਲ ਰਹਿਿੰ ਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨ ਿੰ   ੀ ਹ ਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ? 

1. ਸ਼ੁੱ ਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ       2. ਪਰਤੀ ਰਵਅਕਤੀ ਆਮਦਨ  

3. ਕੁੱ ਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ       4. ਔਸਤ ਆਮਦਨ    

ਪਰਸ਼ਨ 6. ਸਰ ਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤ ਆਂ ਦੇ ਸਟਾਿੱ  ਰਿੱ ਖਣ ਨ ਿੰ   ੀ  ਹਿਿੰ ਦੇ ਿਨ? 

1. ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ       2. ਬਫਰ ਸਟਾਕ   

3. ਪੰੂਜੀ ਸਟਾਕ       4. ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ  

ਪਰਸ਼ਨ 7. ਲਾਰਡ ਿਾਰਹਡਿੰ ਗ ਨੇ ਹਦਿੱ ਲੀ ਨ ਿੰ  ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ  ਦੋਂ ਬਣਾਇਆ? 

  1. 1901 ਈ.      2. 1911 ਈ.   

3. 1947 ਈ.      4. 1857 ਈ. 

ਪਰਸ਼ਨ 8. ਗੁਰ  ਨਾਨ  ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਹਦਿੱ ਲੀ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ  ੌਣ ਸੀ? 

  1. ਬਰਹਲੋਲ ਲੋਧੀ      2. ਰਸਕੰਦਰ ਲੋਧੀ   
  3. ਇਬਰਾਹੀਮ ਲੋਧੀ      4. ਦਲੌਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ  
ਪਰਸ਼ਨ 9. ਖਾਲਸਾ ਪਿੰ ਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹਵਿੱ ਚ ਿੇਠ ਹਲਹਖਆਂ ਹਵਿੱ ਚੋਂ ਹ ਿੜਾ  ਾਰਨ ਸਿੀ ਨਿੀਂ ਿ?ੈ 

  1. ਪਰਹਲੇ ਨੌਂ  ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਰਸੱਖ ਮੱਤ ਦ ੇਰਵਕਾਸ ਲਈ ਕਾਰਜ    

2. ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦ ੇਰਹੰਦਆੂਂ ਉੱਤ ੇਅਰਤਆਚਾਰ    

3. ਪਹਾੜੀ ਰਾਰਜਆਂ ਉੱਪਰ ਰਨਰਭਰ ਨਾ ਰਰਹਣਾ    
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4. ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਭਾਰਤ ਰਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ  
ਪਰਸ਼ਨ10. ਗਣਤਿੰ ਤਰ ਦੇਸ਼ ਉਿ ਿੁਿੰ ਦਾ ਿੈ - 
  1. ਰਜਸ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਰਪਤਾ ਪੁਰਖੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ       

2. ਰਜਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੈਰਨਕ ਤਾਨਾਸਾਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ   

3. ਰਜਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪਰਤੱਖ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰਨਸਰਚਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੁਰਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  
4. ਰਜਸ ਦੇਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  

ਪਰਸ਼ਨ11. ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜ ਲਈ ਿੇਠ ਹਲਹਖਆ ਹ ਿੜਾ ਤਰ  ਗਲਤ ਿ?ੈ 

1. ਨਾਗਰਰਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਰਵਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਨ ਮੌਕ ੇਰਮਲਦ ੇਹਨ  

2. ਗਰੀਬ ਤ ੇਅਮੀਰ ਰਵੱਚ ਵਧੇਰੇ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ     

3. ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਰਕ ਨੰੂ ਰਬਨਾਂ ਰਕਸੇ ਰਵਤਕਰੇ ਦ ੇਸਮਾਰਜਕ, ਆਰਰਥਕ ਅਤ ੇਰਾਜਨੀਰਤਕ ਰਨਆ ਂਰਮਲਦਾ ਹ ੈ
  

4. ਨਾਗਰਰਕਾਂ ਦ ੇਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ  
ਪਰਸ਼ਨ12. ਲੋ  ਸਭਾ ਦੇ ਬਠੈ ਾਂ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ  ੌਣ  ਰਦਾ ਿੈ? 

1. ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ       2. ਸਪੀਕਰ     

3. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ       4. ਰਾਜਪਾਲ  

ਭਾਗ ਅ  – ਿਸਤੂਵਨਸ਼ਠ ਪਰਸ਼ਨ 12 ਅਕੰ 

ਪਰਸ਼ਨ 13. ਜਨਸੰਰਖਆ ਦੀ ਰਦਰਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਛਟੋਾ ਰਾਜ ਦੱਸੋ।    1 

ਪਰਸ਼ਨ 14. ਜਵਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨੰੂ ਦੂਜੇ ਰਕਹੜੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?     1 

ਪਰਸ਼ਨ 15. ਭਾਰਤੀ ਵਣ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਰਖਆ ਰਨਯਮ __________ ਈ. ਰਵੱਚ ਬਣਾਇਆ ਰਗਆ।   1 

ਪਰਸ਼ਨ 16. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪਰਰਭਾਸ਼ਾ ਰਦਓ।       1 

ਪਰਸ਼ਨ 17. ਭਾਰਤ ਦ ੇਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਂ ਰਲਖੋ।        1 

ਪਰਸ਼ਨ 18. ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਰੰਖਣ ਐਕਟ 1996 ਈ. ਰਵੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ? (ਸਹੀ/ਗਲਤ)    1 

ਪਰਸ਼ਨ 19. ਭਾਈ ਲਰਹਣਾ ਰਕਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਹਲਾ ਨਾਂ ਸੀ?       1 

ਪਰਸ਼ਨ 20. ਨਾਦਣੌ ਦਾ ਯੁੱ ਧ 1690 ਈ. ਰਵੱਚ ਪਹਾੜੀ ਰਾਰਜਆਂ ਅਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਰਵਚਕਾਰ ਲਰੜਆ ਰਗਆ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ)1 

ਪਰਸ਼ਨ 21. ਮਹਾਰਾਜਾ ___________ ਪੰਜਾਬ (ਲਾਹੌਰ ਰਾਜ) ਦਾ ਆਖਰੀ ਰਸੱਖ ਹਾਕਮ ਸੀ।   1 

ਪਰਸ਼ਨ 22. ਸਾਰਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹਈੋ?        1 

ਪਰਸ਼ਨ 23. ਰਾਜਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰਕੰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?      1 

ਪਰਸ਼ਨ 24. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਾਸ ਰਨਆਂਇਕ ਪੁਨਰ ਰਨਰੀਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। (ਠੀਕ/ਗਲਤ)   1 

ਭਾਗ ੲ  – ਛਟੋ ੇਉੱਤਰਾਾਂ ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ 24 ਅਕੰ 

ਨੋਟ : ਿਰ ਪਰਸ਼ਨ 3 ਅਿੰ   ਦਾ ਿ।ੈ ਿਰੇ  ਪਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ 30-50 ਸ਼ਬਦਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 
ਪਰਸ਼ਨ 25. ਮੁਬੰਈ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਠੰਢਾ ਰਕਉਂ ਹੈ? 

ਪਰਸ਼ਨ 26. ਜਦੋਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪਰਦਸ਼ੇ ਰਵੱਚ ਅਜੇ ਸੂਰਜ ਰਨਕਲ ਹੀ ਰਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਰਵੱਚ ਅਜੇ ਰਾਤ ਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਰਵਆਰਖਆ 
ਕਰੋ। 

ਪਰਸ਼ਨ 27. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪਰਰਭਾਸ਼ਾ ਰਦਓ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਅਤ ੇਘਰੇਲ ੂਆਮਦਨ ਰਵੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? 

ਪਰਸ਼ਨ 28. ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰਰਖਣ ਦ ੇਮੁੱ ਖ ਉਪਾਅ ਦੱਸ।ੋ 
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ਪਰਸ਼ਨ 29. ਮੰਜੀ-ਪਰਥਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ? 

ਪਰਸ਼ਨ 30. ਰਖਦਰਾਣਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਾਲ ਰਲਖੋ। 

ਪਰਸ਼ਨ 31. ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਰਕਾਂ ਦ ੇਫਰਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਰਕਉਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਸੰਰਵਧਾਨ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਰਮਲ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ? 

ਪਰਸ਼ਨ 32. ਭਾਰਤ ਦ ੇਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ ੇਅਹੁਦ ੇਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਰੇਵਾ ਰਦਓ। 

ਭਾਗ ਸ  – ਿਡੱ ੇਉੱਤਰਾਾਂ ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ 16 ਅਕੰ 

ਨੋਟ :  ੋਈ ਚਾਰ ਪਰਸ਼ਨ  ਰੋ। ਿਰ ਪਰਸ਼ਨ 4 ਅਿੰ   ਦਾ ਿੈ। ਿਰ ੇ ਪਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ 80-100 ਸ਼ਬਦਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 
ਪਰਸ਼ਨ 33. ਭਾਰਤ ਦ ੇਧਰਾਤਲ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰਕਸੇ ਇੱਕ ਭਾਗ ਦਾ ਰਵਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਜਾਂ  
ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲਵਾਯ ੂਨੰੂ ਰਕਹੜ-ੇਰਕਹੜੇ ਤੱਤ ਪਰਭਾਰਵਤ ਕਰਦ ੇਹਨ? 
ਪਰਸ਼ਨ 34. ਬੱਚਤ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹ?ੈ ਔਸਤ ਬੱਚਤ ਪਰਰਵਰਤੀ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਬੱਚਤ ਪਰਰਵਰਤੀ ਦੀ ਪਰਰਭਾਸ਼ਾ ਰਦਓ। ਜਾਂ  

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱ ਖ ਆਰਰਥਕ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਰਕਹੜੀਆਂ ਹਨ? 

ਪਰਸ਼ਨ 35. ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਰਸੱਖ ਧਰਮ ਦ ੇਰਵਕਾਸ ਲਈ ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ? ਜਾਂ  
ਗੁਰੂ ਗੋਰਬੰਦ ਰਸੰਘ ਜੀ ਨੰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਰਸਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਰਕਉਂ ਪਈ? 

ਪਰਸ਼ਨ 36. ਮੌਰਲਕ ਅਰਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰਨਰਦੇਸ਼ਕ ਰਸਧਾਂਤਾਂ ਰਵੱਚ ਮੂਲ ਭੇਦ ਦੱਸ।ੋ ਜਾਂ  
ਸੰਸਦ ਰਵੱਚ ਇੱਕ ਰਬੱਲ ਕਾਨੰੂਨ ਰਕਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? 

ਭਾਗ ਹ  – ਸਰਤੋ (ਪਰੈਾ) ਅਧਾਰਤ ਪਰਸ਼ਨ 8 ਅਕੰ 

ਗੁਰ  ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰ - ਾਲ ਦੀ ਇਿੱ   ਮਿਿੱ ਤਵਪ ਰਨ ਘਟਨਾ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਦਾ ਅ ਬਰ ਦਾ ਗੋਇਿੰ ਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ 
ਸੀ। ਗੁਰ  ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਅਹਧਆਤਹਮ  ਮਿਾਨਤਾ ਨ ਿੰ  ਮੁਿੱ ਖ ਰਿੱ ਖ  ੇ ਿੀ ਉਿ ਗੁਰ  ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਆਇਆ। ਹਚਤੋੜਗੜਹ ਦੀ 
ਹਜਿੱ ਤ (1567 ਈ.) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਿ ਗੋਇਿੰ ਦਵਾਲ ਪੁਿੱ ਜਾ। ਲਿੰ ਗਰ ਸਿੰ ਸਥਾ ਦੇ ਹਨਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰ ਗਤ ਹਵਿੱ ਚ ਬਹਿ   ੇ
ਲਿੰ ਗਰ ਛਹ ਆ। ਉਿ ਗੁਰ  ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿੁਤ ਪਰਭਾਹਵਤ ਿੋਇਆ। ਗੁਰ  ਜੀ ਦੇ  ਹਿਣ ਤੇ ਅ ਬਰ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ 
ਯਾਤਰਾ  ਰ ਮਾਫ  ਰ ਹਦਿੱ ਤਾ ਸੀ। ਉਿਨਾਂ ਦੇ  ਹਿਣ ਤੇ ਿੀ ਅ ਬਰ ਨੇ ਇਿੱ   ਸਾਲ ਲਈ ਹ ਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭ ਮੀ- ਰ ਵੀ ਮਾਫ  ਰ 
ਹਦਿੱ ਤਾ। ਉਿ ਗੁਰ  ਜੀ ਦ ੇਸ਼ਰਧਾਲ  ਬਣ ਗਏ। ਅ ਬਰ ਨੇ ਗੁਰ  ਜੀ ਦੀ ਬਟੇੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨ ਿੰ  ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹਦਿੱ ਤੀ ਸੀ। 
ਪਰਸ਼ਨ 37. ਅ ਬਰ ਹ ਿੜੇ ਗਰੁ  ਸਾਹਿਬ ਨ ਿੰ  ਹਮਲਣ ਆਇਆ ਸੀ? 

ਪਰਸ਼ਨ 38. ਅ ਬਰ ਨੇ ਹਚਤੜੋਗੜਹ ਦੀ ਹਜਿੱ ਤ  ਦੋਂ ਪਰਾਪਤ  ੀਤੀ? 

ਪਰਸ਼ਨ 39. ਉਸ ਨੇ ਗੁਰ  ਜੀ ਦ ੇ ਹਿਣ ਤ ੇ ੀ  ੀਤਾ? 

ਪਰਸ਼ਨ 40. ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ  ੋਣ ਸੀ? 

ਭਾਗ ਕ  – ਨਕਸ਼ਾ ਅਧਾਰਤ ਪਰਸ਼ਨ 8 ਅਕੰ 

ਪਰਸ਼ਨ 41. ਭਾਰਤ ਦ ੇਨਕਸ਼ੇ ਰਵੱਚ ਕਈੋ ਚਾਰ ਸਥਾਨ ਰਦਖਾਓ 

1. ਗੁਰ  ਹਸ਼ਖਰ   ਥਾਲ ਘਾਟ ਵਿੱ ਧ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਗਿੰਗਾ ਨਦੀ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸ ਨੀ ਪੌਣਾਂ 

ਪਰਸ਼ਨ 42. ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਰਵੱਚ ਕਈੋ ਚਾਰ ਸਥਾਨ ਰਦਖਾਓ 

1. ਹਖਦਰਾਣਾ   ਭਿੰ ਗਾਣੀ     ਨਾਦੌਣ     ਸਰਹਿਿੰ ਦ     ਚਮ ੌਰ ਸਾਹਿਬ 

https://t.me/sstchannelpb

