
ਸਮਾਿਜਕ ਿਵਿਗਆਨ

��ੇਣੀ: ਛੇਵ�
ਸਤੰਬਰ-2022

ਸਮ�: 3 ਘੰਟੇ                             ਕੱੁਲ ਅੰਕ: 70
1. ਸਾਰੇ ਪ��ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
2. ਪ��ਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੱੁਲ ਚਾਰ ਭਾਗ ੳ,ਅ,ੲ ਅਤੇ ਸ ਹਨ।

ਭਾਗ-ੳ
1. ਿਕਹੜਾ ਗ�ਿਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਨ� ੜੇ ਹੈ ?
1.   ਬੱੁਧ     2.  �ਨੀ     3. ਧਰਤੀ      4. ਮੰਗਲ

2. ਸੌਰ ਮੰਡਲ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਗਰਮ ਅਤੇ ਚਮਕੀਲਾ ਗ�ਿਹ ਿਕਹੜਾ ਹੈ?
1. ਬੱੁਧ          2. �ੱੁਕਰ  3. ਧਰਤੀ    4. �ਨੀ

3. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵਚ� ਿਕਹੜਾ ਲੀਪ ਦਾ ਸਾਲ ਸੀ ?
1. 2018       2. 2011      3. 2020       4.2001

4. ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਿਦਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਿਕਸ ਿਦਨ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ?
1. 21 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 23 ਸਤੰਬਰ      2. 21 ਜੂਨ ਅਤੇ 22 ਦਸੰਬਰ                 3. 25 ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ 21 ਮਾਰਚ      4.
ਇਹਨ� ‘ਚ� ਕੋਈ ਨਹ�

5. ਇਹ ਇਹ ਕਲਿਪਤ ਰੇਖਾ ਹੈ ਜੋ ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਦੋ ਸਮਾਨ ਭਾਗਾ ਿਵੱਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ ?
1.  ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ     3. ਕਰਕ ਰੇਖਾ 3. ਮਕਰ ਰੇਖਾ     4 ਇਨ� � ਿਵਚ� ਕੋਈ ਨਹ�।

6. ਿਕਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਸ� ਿਕਸੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਸਮ� ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹ�?
1.ਅਕ��� ਰੇਖਾਵ� 2. ਦੇ��ਤਰ ਰੇਖਾਵ�  3. ਨਕ�ੇ  4. ਗਲੋਬ

7. ਪ�ਾਚੀਨ ਕਾਲ ਿਵੱਚ ਭੂਮੀ ਨੰੂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਸੀ?
1ਤਾਮਰ ਪੱਤਰ� ਦੀ  2. ਅ�ਟਗ� ਦੀ   3. ਸੋਨ�  ਦੀ 4. ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ

8. ਮਨੱੁਖ ਨ�  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨੀ ਿਕਸ ਯੱੁਗ ਿਵੱਚ �ੁਰੂ ਕੀਤੀ?
1 ਪੁਰਾਤਨ ਪੱਥਰ ਯੱੁਗ ਿਵੱਚ   2. ਮੱਧ ਪੱਥਰ ਯੱੁਗ ਿਵੱਚ   3. ਨਵੀਨ ਪੱਥਰ ਯੱੁਗ ਿਵਚ   4. ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹ�

9. ਪੁਰਾਤਨ ਪੱਥਰ ਯੱੁਗ ਨੰੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਕੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ?
1 ਮੈਸੋਿਲਿਥਕ ਪੀਰੀਅਡ  2. ਪੈਲੀਆਿਲਿਥਕ ਪੀਰੀਅਡ    3. ਨਵ� ਪੱਥਰ ਯੱੁਗ

10. ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨ�  ਕਪਾਹ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਸ ਦੇ� ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ?
1. ਚੀਨ   2. ਭਾਰਤ   3. ਿਮਸਰ   4. ਰੂਸ

11. ਆਰੀਆ ਿਕੱਥ� ਦੇ ਮੂਲ ਿਨਵਾਸੀ ਸਨ?
1. ਰਾਜਸਥਾਨ  2. ਪੰਜਾਬ   3. ਹਿਰਆਣਾ  4. �ਤਰ ਪ�ਦੇ�

12. ਮਹਾਤਮਾ ਬੱੁਧ ਨੰੂ ਿਗਆਨ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਿਕਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਈ?
1. ਕਾ�ੀ   2. ਕੋ�ਲ            3. ਬੋਧ ਗਯਾ

13. ਸਮੁਦਾਇਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਰੰਭਕ ਇਸ ਧੰਦੇ ਤ� ਬਾਅਦ �ੁਰੂ ਹੋਇਆ ?
1 ਿ�ਕਾਰ   2. ਪ�ੂ ਪਾਲਣ 3. ਖੇਤੀਬਾੜੀ    4. ਦੇ� ਭਗਤੀ



14. ਇੱੁਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ, ਸ�ਝੇ ਉਦੇ� ਵਾਲੇ ਸੰਗਿਠਤ ਸਮੂਹ ਨੰੂ ਕੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ?
1. ਪਿਰਵਾਰ        2. ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ     3. ਿਪੰਡ ਜ� �ਿਹਰ
4. ਸਮੁਦਾਇ

15. ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ ਹੁਣ ਿਕੰਨ�  ਿਜ਼ਲ�ੇ ਹਨ ?
1   23  2.  12   3. 20   4. 21

(15×1=15)

ਭਾਗ-ਅ ਭੂਗੋਲ (21 ਅੰਕ)
ਹਰੇਕ ਪ��ਨ ਦਾ �ਤਰ ਇੱਕ �ਬਦ ਜ� ਇੱਕ ਵਾਕ ਿਵੱਚ ਿਦਓ। ਹਰੇਕ ਪ��ਨ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦਾ ਹੈ।

16. ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਚਪਟਾ ਗੋਲਾ ਹੈ ਇਸ ਨੰੂ —- ਆਖਦੇ ਹਨ।                                (ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰੋ)
17. ਹਰੇਕ ਿਵਥਕਾਰ ਅਰਧ ਗੋਲਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। (ਸਹੀ/ ਗ਼ਲਤ ਦਾ ਿਨ�ਾਨ ਲਗਾਓ)
18. ਗਲੋਬ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵੱਡਾ ਚੱਕਰ ਿਕਹੜਾ ਹੈ? ਨਾਮ ਦੱਸੋ।
19. ਿਕਹੜਾ ਗ�ਿਹ ਸੂਰਜ ਤ� ਸਭ ਤ� ਦੂਰ ਦੇ ਿਕਹੜਾ ਸਭ ਤ� ਨ� ੜੇ ਹੈ।        (4X1=4)

ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪ���� ਦਾ �ਤਰ 25-30 �ਬਦ� ਿਵੱਚ ਿਦਓ। ਹਰੇਕ ਪ��ਨ ਦੋ ਅੰਕ ਦਾ ਹੈ।
20. ਲੀਪ ਦੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਇੱਕ ਆਮ ਸਾਲ ਨਾਲ� ਲੀਪ ਦੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਦਨ ਵੱਧ ਿਕ� ਹੰੁਦਾ ਹੈ
21. ਗਲੋਬ ਨੰੂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਿਕਉ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ?

(2X2=4)

ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪ��ਨ�  ਦਾ �ਤਰ 80-100 �ਬਦ� ਿਵੱਚ ਿਦਓ। ਹਰੇਕ ਪ��ਨ ਦੇ ਿਤੰਨ ਅੰਕ ਹਨ।
22. ਸੂਰਜ ਪੂਰਬ ਿਵਚ� ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਿਵਚ ਿਛਪਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ
ਜ�

ਦੈਿਨਕ ਗਤੀ ਅਤੇ ਵਾਰਿ�ਕ ਗਤੀ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ।
23.  ਅਕ��� ਰੇਖਾਵ� ਅਤੇ ਿਦ��ਤਰ ਰੇਖਾਵ� ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ ।
ਜ�

ਿਦ��ਤਰ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ !                (2X3=6)
24. ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕ�ੇ ਿਵੱਚ  ਦਸ ਸਥਾਨ  ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਸੱਤ ਸਥਾਨ ਭਰੋ:               (7x1=7)

1. ਰਾਜਸਥਾਨ      2. ਪੰਜਾਬ         3. ਤੇਲੰਗਾਨਾ      4. ਆਸਾਮ         5. ਨ� ਪਾਲ       6. ਭੂਟਾਨ         7. ਿਦੱਲੀ
8. ਗੰਗਟੋਕ         9. ਜੰਮੂ       10. ��ੀਲੰਕਾ

ਭਾਗ-ੲ ਇਿਤਹਾਸ ( 20 ਅੰਕ)
ਹਰੇਕ ਪ��ਨ ਦਾ �ਤਰ ਇੱਕ �ਬਦ ਜ� ਇੱਕ ਵਾਕ ਿਵੱਚ ਿਦਓ। ਹਰੇਕ ਪ��ਨ ਇਕ ਅੰਕ ਦਾ ਹੈ।
25. ਕੋਟਿਲਆ ਦੁਆਰਾ------ ਨ� ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਲਖੀ ਗਈ ।(ਖਾਲੀ ਥ� ਭਰੋ)
26. ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਕੱੁਲ ............ਤੀਰਥੰਕਰ ਹੋਏ ਹਨ।

(ਖਾਲੀ ਥ� ਭਰੋ)
27. ਿਸੱਕੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਹ� ਹਨ।   (ਠੀਕ/ਗਲਤ ਦਾ ਿਨ�ਾਨ ਲਗਾਓ)
28. ਵੈਿਦਕ ਕਾਲ ਿਵੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ ਸੀ।   (ਠੀਕ/ਗਲਤ ਦਾ ਪ��ਾਨ ਲਗਾਓ)  (4 X 1=4)

ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪ��ਨ� ਦਾ �ਤਰ 25-30 �ਬਦ� ਿਵੱਚ ਿਦਓ। ਹਰੇਕ ਪ��ਨ ਦੋ ਅੰਕ ਦਾ ਹੈ।

29. ਸਪਤ ਿਸੰਧੂ ਪ�ਦੇ� ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿਹੰਦੀਆਂ ਸਨ?
30. ਵੈਿਦਕ ਲੋਕ ਿਕਹੜੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ?                              (2X2=4)

ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪ��ਨ� ਦਾ �ਤਰ 80-100 �ਬਦ� ਿਵੱਚ ਿਦਓ। ਹਰੇਕ ਪ��ਨ ਦੇ ਿਤੰਨ ਅੰਕ ਹਨ।
31. ਪਹੀਏ ਦੀ ਖੋਜ ਨ�  ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਿਕਸ ਤਰ� ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ? ਜ�
ਵੈਿਦਕ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮਾਿਜਕ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸ� ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?

32. ਨਵੀਨ ਪੱਥਰ ਯੱੁਗ ਦੇ ਪੰਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੱਛਣ ਦੱਸੋ



? ਜ�
ਜੈਨ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਤੁਸ� ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?

33. ਿਸੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਿਭਅਤਾ ਦੀ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨ� ਟ ਿਲਖੋ।             ਜ�
ਿਸੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਿਭਅਤਾ ਦੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਸਮਾਿਜਕ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸ� ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?

34. ਬੱੁਧ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮੱੁਖ ਿਸੱਿਖਆਵ� ਿਕਹੜੀਆਂ ਹਨ?।ਜ�
ਮੱਧ ਪੱਥਰ ਯੱੁਗ ਬਾਰੇ ਤੁਸ� ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?              (4X3=12)

ਭਾਗ- ੲ ਨਾਗਿਰਕ �ਾਸਤਰ ( ਅੰਕ 14)
ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪ��ਨ� ਦਾ �ਤਰ ਇੱਕ �ਬਦ ਜ� ਇੱਕ ਵਾਕ ਿਵੱਚ ਿਦਓ। ਹਰੇਕ ਪ��ਨ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦਾ ਹੈ।
35 —------- ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੱੁਢਲੀ ਇਕਾਈ ਹੈ।(ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰੋ)
36. ਗ�ਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ —- ਸਾਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। (ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ  ਭਰੋ)
37. ਕ�ਮੀਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਇੱਕੋ- ਿਜਹਾ ਹੈ ।   (ਠੀਕ/ ਗਲਤ ਦਾ ਿਨ�ਾਨ ਲਗਾਓ)

38. ਗ�ਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਿਵਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸੀਟ� ਰਾਖਵੀਆਂ ਨਹ� ਹੰੁਦੀਆਂ।(ਠੀਕ/ਗਲਤ ਦਾ ਿਨ�ਾਨ ਲਗਾਓ)
(4X1=4)

ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪ��ਨ� ਦਾ �ਤਰ 25-30 �ਬਦ� ਿਵੱਚ ਿਦਓ। ਹਰੇਕ ਪ��ਨ ਦੋ ਅੰਕ ਦਾ ਹੈ।
39. ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਸਮਾਿਜਕ ਪ�ਾਣੀ ਿਕ� ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ?
40.   ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੱੁਢਲੀ ਅਤੇ ਿਸਖਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨ� ਿਲਖੋ।                  (2X2=4)

ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪ��ਨ� ਦਾ �ਤਰ 80-100 �ਬਦ� ਿਵੱਚ ਿਦਓ। ਹਰੇਕ ਪ��ਨ ਦੇ ਿਤੰਨ ਅੰਕ ਹਨ।
41. ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਤ� ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?
ਜ� ਵਰਤਮਾਨ ਸਮ� ਿਪੰਡ� ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੀਆਂ ਿਕਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤ� ਉਪਲਬਧ ਹਨ ?

42. ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਤੇ ਸੰਖੇਪ ਨ� ਟ ਿਲਖੋ।
ਜ�      ਸਮਾਜ ਮਨੱੁਖ ਲਈ ਿਕ� ਜਰੂਰੀ ਹੈ ?         (2X3=6)
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