
 ਪੋਲੀਟੀਕਲ  ਸਾਇੰਸ  ਜਮਾਤ  - XI 

 ਸਤੰਬਰ  ਪ�ੀਿਖਆ  2022 

 ਸਮ�  3  ਘੰਟੇ       ਕੁੱ ਲ  ਅੰਕ  -  80  

 ਸੈਕ�ਨ  A  ਪ��ਨ  ਨੰਬਰ  -1  Objective type  (MCQ)  ਟਾਈਪ  ਪ��ਨ  ਸਾਰੇ  ਪ��ਨ  ਜਰੂਰੀ  ਹਨ   I 

 1  ਰਾਜਨੀਤੀ  �ਾਸਤਰ  ਨਾਲ  ਸਬੰਿਧਤ  ਪੁਸਤਕ  ਪਾਲੀਿਟਕਸ  ਦਾ  ਲੇਖਕ  ਕੋਣ  ਹੈ   I 

 (a)  ਅਰਸਤੂ  (b)  ਪਲੈਟੋ  (c)  ਗਾਰਨਰ  (d)  ਲੀਕਾਕ    

 2   ਹੇਠ  ਿਲਿਖਆ  ਿਵੱਚੋ  ਿਕਹੜਾ  ਚੰਗੇ  ਨਾਗਿਰਕ  ਦਾ  ਗੁਣ  ਨਹੀ     ਹੈ   I 

 (a)  ਕਰਤੱਵ  ਪਾਲਣ  ਦੀ  ਭਾਵਨਾ  (b)  ਰਾਜਪ�ਤੀ  ਵਫਾਦਾਰੀ  (c)  ਅੰਧਾ  ਰਾ�ਟਰਵਾਦ  (d)  ਉਦਾਰਵਾਦੀ  ਿਵਚਾਰ    

 3  ਸੁਤੰਤਰਤਾ  ਦਾ  ਅਰਥ  ਉਹ  ਸਕਾਰਾਤਮਕ     �ਕਤੀ  ਹੈ  ਿਜਸ  ਨਾਲ  ਉਹ  ਕੰਮ  ਕਰਕੇ  ਆਨੰਦ  ਿਮਲਦਾ  ਹੈ  ਕਰਨ  ਯੋਗ  ਹੈ     ਕਥਨ  ਿਕਸਦਾ  ਹੈ     I 

 (a)  ਲਾਰਡ  ਬ�ਾਈਸ        (b)          ਜੇ  .  ਸੈ     .  ਿਮਲ     (c)   ਗੈਟਲ     (d)          ਰੂਸੋ    

 4.  ਸੰਿਵਧਾਨ  ਸਭਾ  ਦੀ  ਖਰੜਾ  ਕਮੇਟੀ  ਦਾ  ਪ�ਧਾਨ  ਕੋਣ  ਸੀ   I 

 (a)  ਡਾ  ਰਾਿਜੰਦਰ  ਪ�ਸਾਦ       (b)         ਸਰਦਾਰ  ਪਟੇਲ           (c)   ਡਾ     ਜਾਿਕਰ  ਹੁਸੈਨ      (d)   ਡਾ     ਬੀ  ਆਰ     ਅੰਬੇਦਕਰ       

 5.  ਿਬਨਾ  ਰਾਜਨੀਤੀ  ਇਿਤਹਾਸ  ਨੰੂ  ਲੱਗੇ  ਨਾ  ਫਲ  ਅਤੇ  ਫੂਲ  ਉਵੇ  ਹੀ  ਇਿਤਹਾਸ     ਿਬਨਾ  ਰਾਜਨੀਤੀ  ਿਨਰਮੂਲ     "  ਇਹ  ਕਥਨ  ਿਕਸ  ਦਾ  ਹੈ   I 

 (a)  ਫ�ੀਮੈਨ     (b)     ਸੀਲੇ     (c)          ਬਰਗਮ            (d)     ਐਡਮ  ਸਿਮੱਥ     

 6.  ਹੇਠ  ਿਲਿਖਆ  ਿਵੱਚੋ  ਿਕਹੜਾ  ਅਿਧਕਾਰ  ਆਰਿਥਕ  ਅਿਧਕਾਰ  ਨਹੀ     ਹੈ   I 

 (a)          ਕੰਮ  ਦਾ  ਅਿਧਕਾਰ        (b)          ਸੰਪਤੀ  ਦਾ  ਅਿਧਕਾਰ    (c)          ਸਮਝੌਤੇ  ਦਾ  ਅਿਧਕਾਰ      (d)   ਉਿਚਤ  ਮਜਦੂਰੀ  ਦਾ  ਅਿਧਕਾਰ    

 7.  ਪਸਤਾਵਨਾ  ਅਨੁਸਾਰ  ਭਾਰਤ  ਿਵੱਚ  �ਕਤੀ  ਦਾ  ਸੋਮਾ  ਕੀ  ਹੈ  I  

 8.  ਭਾਰਤ  ਦੇ  ਸੰਿਵਧਾਨ  ਿਵੱਚ  �ਾਮਲ  ਮੋਿਲਕ  ਅਿਧਕਾਰ�  ਦੀ  ਸੰਿਖਆ  ਿਲਖੋ  I  

 9.  ਰਾਜਨੀਤੀ  �ਾਸਤਰ  ਦਾ  ਿਪਤਾਮਾ  ਿਕਸ  ਿਵਦਵਾਨ  ਨੰੂ  ਮੰਿਨਆ  ਜ�ਦਾ  ਹੈ  I  

 10  ਇਿਤਹਾਸ  ਦੀ  ਰਾਜਨੀਤੀ  �ਾਸਤਰ  ਨੰੂ  ਕੋਈ  ਇੱਕ  ਦੇਣ  ਿਲਖੋ  I  

 11.  ਸੁਤੰਤਰਤਾ  �ਬਦ  ਲਾਤੀਨੀ  ਭਾ�ਾ  ਦੇ  �ਬਦ  .....................................................................  ਤੋ  ਉਪਿਜਆ  ਹੈ  I  

 12.  ਪੇਟ  ਨਾ  ਪਈਆਂ     ਰੋਟੀਆਂ  ਤਾ  ................................................................................................I  

 13.  ਿਨਆਂ  ਅਤੇ  ਸਮਾਨਤਾ  ਿਵੱਚ  ਦੂਜੇ  ਦੇ  ...............................................................................  ਹਨ  I  

 14.  ਅਰਸਤੂ  ਨੰੂ  ਰਾਜਨੀਤੀ  �ਾਸਤਰ  ਦਾ  ਿਪਤਾਮਾ  ਮੰਿਨਆ     ਜ�ਦਾ  ਹੈ  (  ਠੀਕ  /  ਗ਼ਲਤ  )  

 15.  ਪੜ�ਨ     ਲਈ  ਦੂਜੇ  ਦੇ�  ਿਵੱਚ  ਗਏ  ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ  ਨੰੂ  ਅਸਥਾਈ  ਿਵਦੇ�ੀ  ਿਕਹਾ  ਜ�ਦਾ  ਹੈ  I   (  ਠੀਕ  /  ਗ਼ਲਤ  )  

 16.  ਸੰਿਵਧਾਨ  ਦੀ  ਧਾਰਾ  12  ਤੋ  35  ਤੱਕ  ਮੋਿਲਕ  ਅਿਧਕਾਰ  �ਾਿਮਲ  ਹਨ  I    (  ਠੀਕ  /  ਗ਼ਲਤ  )     16 x 2=32 

 ਸੈਕ�ਨ  (  B  )  ਪ��ਨ  ਨੰਬਰ  -2   ਛੋਟੇ     ਪ��ਨ  �ਤਰ  (  ਕੋਈ  ਪੰਜ ਪ��ਨ  ਹੱਲ     ਕਰੋ  )    

 1.  ਰਾਜਨੀਤੀ  �ਾਸਤਰ  ਦੇ  ਆਧੁਿਨਕ  ਿਦ��ਟੀਕੋਣ  ਦੀ  ਿਵਆਿਖਆ  ਕਰੋ  ?  

 2.  ਨਾਗਿਰਕ  ਅਤੇ  ਿਵਦੇ�ੀ  ਿਵਚਕਾਰ  ਕੀ  ਅੰਤਰ  ਹੁੰ ਦੇ  ਹਨ  ?  

 3.  ਮੌਿਲਕ  ਅਿਧਕਾਰ�  ਤੋ ਤੁਹਾਡਾ  ਕੀ     ਭਾਵ  ਹੈ  ?  

 4.  ਰਾਜਨੀਤੀ  �ਾਸਤਰ  ਅਤੇ  ਇਿਤਹਾਸ  ਿਵਚਕਾਰ  ਅੰਤਰ  ਿਲਖੋ  ?  

 5.  ਚੰਗੇ  ਨਾਗਿਰਕ  ਦੇ  ਰਸਤੇ  ਿਵੱਚ  ਆਉਣ  ਵਾਿਲਆਂ  ਚਾਰ  ਰੁਕਾਵਟ�  ਿਲਖੋ  ?  

 6.  ਨਾਗਿਰਕ�  ਦੇ  ਰਾਜਨੀਿਤਕ  ਅਿਧਕਾਰ  ਿਲਖੋ  ?  

 7.  ਕਾਨੰੂਨ  ਤੋ  ਤੁਹਾਡਾ  ਕੀ  ਭਾਵ  ਹੈ  ?  

 8.  ਸੁਤੰਤਰਤਾ  ਦਾ  ਨਾਕਾਰਤਮਕ  ਰੂਪ  ਕੀ  ਹੈ  ?   4 x 5=20 



 ਸੈਕ�ਨ  ©  ਪ��ਨ  ਨੰਬਰ  -3  (  ਵੱਡੇ     ਪ��ਨ  �ਤਰ  (  ਕੇਵਲ  ਿਤਨ  ਪ��ਨ�  ਦੇ  �ਤਰ  ਿਲਖੋ  )  

 1.  ਸੰਿਵਧਾਨ  ਿਵੱਚ  �ਾਮਲ  ਕੋਈ  ਛੇ  ਮੌਿਲਕ  ਕਰਤੱਵ  ਦਾ  ਵਰਨਣ  ਕਰੋ  ?  

 ਜ�    

 ਭਾਰਤ  ਧਰਮ     ਿਨਰਪੱਖ  ਰਾਜ  ਹੈ  , ਿਵਆਿਖਆ  ਕਰੋ  I 

 2.  ਭਾਰਤ  ਦੇ  ਸੰਿਵਧਾਨ  ਦੀਆਂ  ਕੋਈ  ਛੇ  ਵੇ�ਸਤਾਈਆਂ  ਿਲਖੋ   ? 

 ਜ�    

 ਿਨਰਦੇ�ਕ  ਿਸਧ�ਤ�  ਨੰੂ  ਅਮਲੀ  ਰੂਪ  ਿਦਤੇ  ਜਾਣ  ਲਈ  ਚੁੱ ਕੇ  ਗਏ  ਕੋਈ  ਛੇ  ਕਦਮ  ਿਲਖੋ  I  

 3.  ਭਾਰਤ  ਦੇ  ਸੰਿਵਧਾਨ  ਦੀ  ਪਸਤਾਵਨਾ  ਦੀ  ਕੀ  ਮਹੱਤਤਾ  ਹੈ  ?  

 ਜ�    

 ਨਾਗਿਰਕਤਾ  ਪ�ਾਪਤ  ਕਰਨ  ਦੇ  ਕੋਈ  ਛੇ  ਢੰਗ  ਿਲਖੋ  I   6 x 3=18 

 ਸੈਕ�ਨ  – (D)  ਸੋਮ� 'ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਪ��ਨ  ਨੰਬਰ  - 4 

 ਭਾਰਤ  ਦੇ  ਸੰਿਵਧਾਨ  ਦਾ  ਿਨਰਮਾਣ  ਕਾਰਜ  ਕੈਬੀਨਟ  ਿਮ�ਨ  ਯੋਜਨਾ  (Cabinet  Mission  Plan)  ਦੀਆਂ  ਿਸਫਾਰ��  ਅਨੁਸਾਰ  ਕਾਇਮ  ਕੀਤੀ  ਸੰਿਵਧਾਨ  ਸਭਾ 

 ਦੁਆਰਾ  9  ਦਸੰਬਰ,  1946  ਨੰੂ  ਆਰੰਭ  ਹੋਇਆ  ਸੀ  ਅਤੇ  ਇਹ  ਕਾਰਜ  26  ਨਵੰਬਰ,  1949  ਨੰੂ  ਸੰਪਨ  ਹੋ  ਪਾਇਆ  ਸੀ  ਅਤੇ  ਭਾਰਤ  ਦਾ  ਭਾਰਤ  ਦੇ  ਲੋਕ�  ਦੇ 

 ਪ�ਤੀਿਨਧ�  ਦੁਆਰਾ  ਬਣਾਇਆ  ਿਗਆ  ਇਹ  ਸੰਿਵਧਾਨ  26  ਜਨਵਰੀ,  1950  ਨੰੂ  ਲਾਗੂ  ਕੀਤਾ  ਿਗਆ  ਸੀ।  ਇਸ  ਤਰ��  ਭਾਰਤ  ਦੇ  ਸੰਿਵਧਾਨ  ਦੇ  ਿਨਰਮਾਣ  ਿਵੱਚ  2 

 ਸਾਲ,  11  ਮਹੀਨ�   ਅਤੇ  18  ਿਦਨ  ਲੱਗੇ  ਸਨ।  ਡਾ.  ਰਾਿਜੰਦਰ  ਪ��ਾਦ  ਭਾਰਤ  ਦੀ  ਸੰਿਵਧਾਨ  ਸਭਾ  ਦੇ  ਪ�ਧਾਨ  ਸਨ  ਅਤੇ  24  ਜਨਵਰੀ,  1950  ਨੰੂ  ਹੋਈ  ਸੰਿਵਧਾਨ 

 ਸਭਾ  ਦੀ  ਮੀਿਟੰਗ  ਿਵੱਚ  ਉਹਨ�  ਨੰੂ  ਸਰਵਸੰਮਤੀ  ਨਾਲ  ਭਾਰਤ  ਦੇ  ਪਿਹਲੇ  ਰਾ�ਟਰਪਤੀ  ਦੇ  ਅਹੁਦੇ  ਲਈ  ਚੁਿਣਆ  ਿਗਆ  ਸੀ।  ਸੰਿਵਧਾਨ  ਨੰੂ  ਸੰਿਹਤ  ਕਰਨ  ਅਤੇ 

 ਵੱਖ-ਵੱਖ  ਧਾਰਾਵ�  ਨੰੂ  ਤਰਤੀਬ  ਦੇਣ  ਲਈ  ਇੱਕ  ਖਰੜਾ  ਕਮੇਟੀ  (Drafting  Committee)  ਦਾ  ਗਠਨ  ਕੀਤਾ  ਿਗਆ  ਸੀ  ਿਜਸ  ਦੇ  ਸਭਾਪਤੀ  ਡਾ.  ਬੀ.  ਆਰ. 

 ਅੰਬੇਦਕਰ  ਨੰੂ  ਬਣਾਇਆ  ਿਗਆ  ਸੀ।  ਡਾ.  ਬੀ.ਆਰ.  ਅੰਬੇਦਕਰ  ਨੰੂ  ਸੰਿਵਧਾਨ  ਦੇ  ਿਨਰਮਾਤਾ  (Architect  of  the  Constitution)  ਵੀ  ਿਕਹਾ  ਜ�ਦਾ  ਹੈ  ਿਕ�ਿਕ 

 ਉਹਨ�  ਦੁਆਰਾ  ਸੰਿਵਧਾਨ  ਦੇ  ਿਨਰਮਾਣ  ਿਵੱਚ  ਿਵ�ੇ�  ਭੂਿਮਕਾ  ਿਨਭਾਈ  ਗਈ  ਸੀ।  ਭਾਰਤ  ਦਾ  ਸੰਿਵਧਾਨ  ਿਲਖਤੀ  ਹੈ  ਿਜਸ  ਦੀਆਂ  395  ਧਾਰਾਵ�  ਅਤੇ  12 

 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ  ਹਨ  ਅਤੇ  ਸੰਿਵਧਾਨ  ਨੰੂ  ਅੱਜ  25  ਭਾਗ�  ਿਵੱਚ  ਵੰਿਡਆ  ਿਗਆ  ਹੈ।  ਭਾਰਤ  ਦੇ  ਸੰਿਵਧਾਨ  ਨੰੂ  ਿਵ�ਵ  ਦਾ  ਸਭ  ਤ�  ਿਵਸਤ�  ਸੰਿਵਧਾਨ  ਹੋਣ  ਦਾ  ਵੀ  ਮਾਣ 

 ਪ�ਾਪਤ  ਹੈ।  ਹਰ  ਿਵਵਸਥਾ  ਨੰੂ  ਸੰਿਵਧਾਨ  ਿਵੱਚ  ਿਵਸਥਾਰਪੂਰਵਕ  �ਾਮਲ  ਕੀਤਾ  ਿਗਆ  ਹੈ  ਤ�  ਜੋ  ਭਾਰਤ  ਦੇ  ਲੋਕ�  ਨੰੂ  ਸੰਿਵਧਾਨ  ਨੰੂ  ਸਮਝਣ  ਿਵੱਚ  ਕੋਈ  ਮੁ�ਕਲ  ਨਾ 

 ਆਏ।  ਸੰਿਵਧਾਨ  ਦੇ  ਆਰੰਭ  ਿਵੱਚ  ਪ�ਸਤਾਵਨਾ  �ਾਮਲ  ਕੀਤੀ  ਗਈ  ਹੈ।  ਸੰਿਵਧਾਨ  ਰਾਹ�  ਕ�ਦਰ  ਅਤੇ  ਰਾਜ�  ਿਵੱਚ  ਸੰਸਦੀ  ਪ�ਣਾਲੀ  ਦੀ  ਸਰਕਾਰ  ਦੀ  ਿਵਵਸਥਾ  ਕੀਤੀ 

 ਗਈ  ਹੈ  ਅਤੇ  ਭਾਰਤ  ਿਵੱਚ  ਸਰਵਜਨਕ  ਬਾਲਗ  ਮੱਤ  ਅਿਧਕਾਰ  ਦੀ  ਿਵਵਸਥਾ  ਕੀਤੀ  ਗਈ  ਹੈ।  ਸੰਿਵਧਾਨ  ਦੇ  ਤੀਜੇ  ਅਿਧਆਏ  ਿਵੱਚ  ਨਾਗਿਰਕ�  ਦੇ  ਮੌਿਲਕ 

 ਅਿਧਕਾਰ �ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਿਨਆਂਸੰਗਤ ਹਨ ਭਾਵ ਲੋਕ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ� ਿਵੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਆਿਦ। 

 �ਪਰ  ਿਲਖੇ  ਪੈਰਾਗ�ਾਫ  ਨੰੂ  ਪੜ�  ਕੇ  ਅਤੇ  ਹੇਠ  ਿਲਖੇ  ਪ��ਨ�  ਦੇ  �ਤਰ  ਿਦਉ:Read  the  above  passage  and  answer  the 

 following questions: 

 1. ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਿਵਧਾਨ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ? 

 ll. ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਿਵਧਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਿਵ�ੇ�ਤਾਈਆਂ ਿਲਖੋ। 

 ll. ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਿਵਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕ�ਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ� ਿਵੱਚ ………….….......ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  3x2=6 

 IV. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਦੇ ਜੋੜ ਿਮਲਾਉ। (Match the following) : 

 I.     A. ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ  A. ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਰਾ�ਟਰਪਤੀ 

 ॥.    B. 26 ਜਨਵਰੀ, 1950  B. ਮੌਿਲਕ ਅਿਧਕਾਰ 

 ll.    c. ਸੰਿਵਧਾਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਅਿਧਆਏ  c. ਸੰਿਵਧਾਨ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮੱਤੀ 

 IV.   D. ਡਾ.ਰਾਿਜੰਦਰ ਪ��ਾਦ  D. ਸੰਿਵਧਾਨ ਦਾ ਿਨਰਮਾਤਾ  4x1=4 


