ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਛੇਵੀਂ
ਸਤੰ ਬਰ-2022

ਸਮਾਂ: 3 ਘੰ ਟੇ
ਕੁੱ ਲ ਅੰ ਕ: 70
1. ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
2. ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱ ਤਰ ਦੇ ਕੁੱ ਲ ਚਾਰ ਭਾਗ ੳ,ਅ,ੲ ਅਤੇ ਸ ਹਨ।
ਭਾਗ-ੳ
1. ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ ?
1. ਬੁੱ ਧ 2. ਸ਼ਨੀ 3. ਧਰਤੀ
4. ਮੰ ਗਲ
2. ਸੌਰ ਮੰ ਡਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਅਤੇ ਚਮਕੀਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?
1. ਬੁੱ ਧ
2. ਸ਼ੁੱ ਕਰ 3. ਧਰਤੀ 4. ਸ਼ਨੀ
3. ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਲੀਪ ਦਾ ਸਾਲ ਸੀ ?
1. 2018
2. 2011
3. 2020
4.2001
4. ਸਾਰੇ ਸੰ ਸਾਰ ਵਿੱ ਚ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿਸ ਦਿਨ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ?
1. 21 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 23 ਸਤੰ ਬਰ
2. 21 ਜੂਨ ਅਤੇ 22 ਦਸੰ ਬਰ
3. 25 ਦਸੰ ਬਰ ਅਤੇ 21 ਮਾਰਚ
ਇਹਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
5. ਇਹ ਇਹ ਕਲਪਿਤ ਰੇਖਾ ਹੈ ਜੋ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਮਾਨ ਭਾਗਾ ਵਿੱ ਚ ਵੰ ਡਦੀ ਹੈ ?
1. ਭੂ-ਮੱ ਧ ਰੇਖਾ 3. ਕਰਕ ਰੇਖਾ 3. ਮਕਰ ਰੇਖਾ 4 ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
6. ਕਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਂ ਕੱ ਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
1.ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ 2. ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ 3. ਨਕਸ਼ੇ 4. ਗਲੋ ਬ
7. ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਵਿੱ ਚ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ?
1ਤਾਮਰ ਪੱ ਤਰਾਂ ਦੀ 2. ਅਸ਼ਟਗਾਂ ਦੀ 3. ਸੋਨੇ ਦੀ 4. ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ
8. ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨੀ ਕਿਸ ਯੁੱ ਗ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ?
1 ਪੁਰਾਤਨ ਪੱ ਥਰ ਯੁੱ ਗ ਵਿੱ ਚ 2. ਮੱ ਧ ਪੱ ਥਰ ਯੁੱ ਗ ਵਿੱ ਚ 3. ਨਵੀਨ ਪੱ ਥਰ ਯੁੱ ਗ ਵਿਚ 4. ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
9. ਪੁਰਾਤਨ ਪੱ ਥਰ ਯੁੱ ਗ ਨੂੰ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
1 ਮੈਸੋਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ 2. ਪੈਲੀਆਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ 3. ਨਵਾਂ ਪੱ ਥਰ ਯੁੱ ਗ
10. ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ?
1. ਚੀਨ 2. ਭਾਰਤ 3. ਮਿਸਰ 4. ਰੂਸ
11. ਆਰੀਆ ਕਿੱ ਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸਨ?
1. ਰਾਜਸਥਾਨ 2. ਪੰ ਜਾਬ 3. ਹਰਿਆਣਾ 4. ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
12. ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱ ਧ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਈ?
1. ਕਾਸ਼ੀ 2. ਕੋਸ਼ਲ
3. ਬੋਧ ਗਯਾ
13. ਸਮੁਦਾਇਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਰੰ ਭਕ ਇਸ ਧੰ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ?
1 ਸ਼ਿਕਾਰ 2. ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ 3. ਖੇਤੀਬਾੜੀ 4. ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ

4.

14. ਇੁੱ ਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ , ਸਾਂਝੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਸੰ ਗਠਿਤ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
1. ਪਰਿਵਾਰ
2. ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ 3. ਪਿੰ ਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ
4. ਸਮੁਦਾਇ
15. ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਪੰ ਜਾਬ ਵਿੱ ਚ ਹੁਣ ਕਿੰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ ?
1 23 2. 12 3. 20 4. 21
(15×1=15)
ਭਾਗ-ਅ ਭੂਗੋਲ (21 ਅੰ ਕ)
ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇੱ ਕ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਵਾਕ ਵਿੱ ਚ ਦਿਓ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱ ਕ ਅੰ ਕ ਦਾ ਹੈ।
16. ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਚਪਟਾ ਗੋਲਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ —- ਆਖਦੇ ਹਨ।
(ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰੋ)
17. ਹਰੇਕ ਵਿਥਕਾਰ ਅਰਧ ਗੋਲਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। (ਸਹੀ/ ਗ਼ਲਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ)
18. ਗਲੋ ਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਡਾ ਚੱ ਕਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਨਾਮ ਦੱ ਸੋ।
19. ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ।
(4X1=4)
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼੍ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ 25-30 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱ ਚ ਦਿਓ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋ ਅੰ ਕ ਦਾ ਹੈ।
20. ਲੀਪ ਦੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਇੱ ਕ ਆਮ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਲੀਪ ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਦਿਨ ਵੱ ਧ ਕਿਉਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
21. ਗਲੋ ਬ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕਿਉ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?
(2X2=4)
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ 80-100 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱ ਚ ਦਿਓ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰ ਨ ਅੰ ਕ ਹਨ।
22. ਸੂਰਜ ਪੂਰਬ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱ ਛਮ ਵਿਚ ਛਿਪਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਦੱ ਸੋ
ਜਾਂ
ਦੈਨਿਕ ਗਤੀ ਅਤੇ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਗਤੀ ਵਿੱ ਚ ਅੰ ਤਰ ਦੱ ਸੋ।
23. ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਅੰ ਤਰ ਦੱ ਸੋ ।
ਜਾਂ
ਦਿਸ਼ਾਂਤਰ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱ ਤਵ ਹੈ !
(2X3=6)
24. ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱ ਚ ਦਸ ਸਥਾਨ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸੱ ਤ ਸਥਾਨ ਭਰੋ:
(7x1=7)
1. ਰਾਜਸਥਾਨ
2. ਪੰ ਜਾਬ
3. ਤੇਲੰਗਾਨਾ
4. ਆਸਾਮ
5. ਨੇਪਾਲ
6. ਭੂਟਾਨ
8. ਗੰ ਗਟੋਕ
9. ਜੰ ਮੂ
10. ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ

7. ਦਿੱ ਲੀ

ਭਾਗ-ੲ ਇਤਿਹਾਸ ( 20 ਅੰ ਕ)
ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇੱ ਕ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਵਾਕ ਵਿੱ ਚ ਦਿਓ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਕ ਅੰ ਕ ਦਾ ਹੈ।
25. ਕੋਟਲਿਆ ਦੁਆਰਾ------ ਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ।(ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ)
26. ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਕੁੱ ਲ ............ਤੀਰਥੰ ਕਰ ਹੋਏ ਹਨ।
(ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ)
27. ਸਿੱ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। (ਠੀਕ/ਗਲਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ)
28. ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿੱ ਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। (ਠੀਕ/ਗਲਤ ਦਾ ਪ੍ਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ) (4 X 1=4)
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ 25-30 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱ ਚ ਦਿਓ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋ ਅੰ ਕ ਦਾ ਹੈ।
29. ਸਪਤ ਸਿੰ ਧੂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱ ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿੰ ਦੀਆਂ ਸਨ?
30. ਵੈਦਿਕ ਲੋ ਕ ਕਿਹੜੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ?

(2X2=4)

ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ 80-100 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱ ਚ ਦਿਓ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰ ਨ ਅੰ ਕ ਹਨ।
31. ਪਹੀਏ ਦੀ ਖੋਜ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ? ਜਾਂ
ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?
32. ਨਵੀਨ ਪੱ ਥਰ ਯੁੱ ਗ ਦੇ ਪੰ ਜ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਲੱਛਣ ਦੱ ਸੋ

? ਜਾਂ
ਜੈਨ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?
33. ਸਿੰ ਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱ ਭਿਅਤਾ ਦੀ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਇੱ ਕ ਨੋਟ ਲਿਖੋ।
ਜਾਂ
ਸਿੰ ਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱ ਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?
34. ਬੁੱ ਧ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱ ਖ ਸਿੱ ਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ?।ਜਾਂ
ਮੱ ਧ ਪੱ ਥਰ ਯੁੱ ਗ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?
(4X3=12)
ਭਾਗ- ੲ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ( ਅੰ ਕ 14)
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇੱ ਕ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਵਾਕ ਵਿੱ ਚ ਦਿਓ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱ ਕ ਅੰ ਕ ਦਾ ਹੈ।
35 —------- ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱ ਢਲੀ ਇਕਾਈ ਹੈ।(ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰੋ)
36. ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ —- ਸਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। (ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰੋ)
37. ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਇੱ ਕੋ- ਜਿਹਾ ਹੈ । (ਠੀਕ/ ਗਲਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ)
38. ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ।(ਠੀਕ/ਗਲਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ)
(4X1=4)
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ 25-30 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱ ਚ ਦਿਓ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋ ਅੰ ਕ ਦਾ ਹੈ।
39. ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
40. ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱ ਢਲੀ ਅਤੇ ਸਿਖਰ ਦੀ ਸੰ ਸਥਾ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ।
(2X2=4)
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ 80-100 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱ ਚ ਦਿਓ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰ ਨ ਅੰ ਕ ਹਨ।
41. ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?
ਜਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਪਿੰ ਡਾਂ ਵਿੱ ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ?
42. ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਤੇ ਸੰ ਖੇਪ ਨੋਟ ਲਿਖੋ।
ਜਾਂ
ਸਮਾਜ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ?
(2X3=6)
Sharanjit Kaur, SS Mistress, Quila Nau, Faridkot.

