
��ੇਣੀ: ਸੱਤਵੀ,
ਸਮਾਿਜਕ ਿਵਿਗਆਨ

ਸਤੰਬਰ ਪ�ੀਿਖਆ,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 ( 15 ਅੰਕ)
1. ਰੱੁਖ� ਨੰੂ ਅਸ� ਿਕਹੜੀਆਂ ਥਾਵ� ਉਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹ�?

1. ਸੜਕ ਦੇ ਿਕਨਾਿਰਆਂ ਉਪਰ    2.  ਿਪੰਡ ਦੀ ਖਾਲੀ �ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ  3. ਪਾਰਕ� ਿਵੱਚ   4. ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ

2. ਭਰਵ� ਗਰਮੀ ਦਾ ਿਦਨ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਛੱੁਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਉਤ�ਾਹ ਨਾਲ
ਪਹੰੁਚੇ। ਉਨ� � ਨ�  ਅਿਧਆਪਕ� ਨਾਲ ਿਮਲਕੇ ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸ�ਭ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਪ�ੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦੱਸੋ ਿਕ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜਾ ਿਦਵਸ ਮਨਾਇਆ ਿਗਆ?

1 ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਦਵਸ  2. ਮਿਹਲਾ ਿਦਵਸ 3. ਅਜਾਦੀ ਿਦਵਸ    4. ਗਣਤੰਤਰ ਿਦਵਸ

3. ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵਚ� ਹੋਰ ਿਕਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹ� ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ?
1 ਜਲ ਗ�ਿਹ 2. ਪਾਣੀ ਗ�ਿਹ  3. ਨੀਲਾ ਗ�ਿਹ   4. ਸਫੇਦ ਗ�ਿਹ

4. ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਸੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇ� ਿਕਹੜਾ ਹੈ ?
1 ਿਚੱਲੀ  2. ਕਨਾਡਾ  3. ਰੂਸ  4. ਭਾਰਤ

5. ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦਾ ਿਕਹੜਾ ਭਾਗ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼� ਦੀ ਉਡਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਯੋਗ ਹੰੁਦਾ ਹੈ?
1. ਮੱਧਵਰਤੀ ਮੰਡਲ  2. ਸਮਤਾਪ ਮੰਡਲ  3. ਤਾਪ ਮੰਡਲ  4. ਅ��ਤੀ ਮੰਡਲ

6. ਤੇਜਵੀਰ ਨੰੂ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਬੁਖਾਰ ਨੰੂ ਮਾਪਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵਚ� ਿਕਹੜਾ
ਪੈਮਾਨਾ ਵਰਤੇਗਾ?
1. ਿਰਕਟਰ  2. ਫਾਰਨਹੀਟ 3. ਮਰਕਾਲੀ  4. ਇਨ� � ਿਵਚ� ਕੋਈ ਨਹ�।

7. ਵੈਿਦਕ ਕਾਲ ਿਵੱਚ ਭਾਰਤ ਨੰੂ ਕੀ ਨ� ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ?
1. ਭਾਰਤਵਰ�      2. ਿਹੰਦੂ      3. ਆਰੀਆ ਵਰਤ      4. ਇੰਡਸ

8. ਰਾ�ਟਰਕੂਟ ਰਾਜ ਿਕਹੜੀਆਂਦੋ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸੀ?
1. ਿਕ��ਨਾ ਅਤੇ ਤੰੁਗਭਦਰਾ     2. ਨਰਮਦਾ ਅਤੇ ਤਾਪਤੀ 3. ਗੋਦਾਵਰੀ ਅਤੇ ਮਹ�ਨਦੀ      4. ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ

9. ਚੋਲ ਰਾਜ ਪ�ਬੰਧ ਸਮ� ਹਰੇਕ ਿਪੰਡ ਦੀਆਂ ਿਕੰਨੀਆਂ ਸਭਾਵ� ਹੰੁਦੀਆਂ ਸਨ?
1. ਿਤੰਨ             2. ਦੋ   3. ਚਾਰ    4. ਪੰਜ

10. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਿਵੱਚੋ ਕੌਣ ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਦਾ ਦਾਸ ਸੀ ?
1. ਬਲਬਨ            2. ਇਲਤੁਤਿਮ�           3. ਕੁਤਬਉਦੀਨ ਐਬਕ  4. ਅਰਾਮ �ਾਹ

11. ਿਖਲਜੀ ਵੰ� ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੌਣ ਸੀ?
1. ਜਲਾਲਉਦੀਨ ਿਖਲਜੀ  2. ਤੈਮੂਰ            3. ਮੁਹੰਮਦ-ਿਬਨ-ਤੁਗ਼ਲਕ 4. ਅਕਬਰ

12. ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਲੜਾਈ ਕਦ� ਹੋਈ?



1. 1526 ਈ:  2. 1761 ਈ: 3. 1556 ਈ: 4. 1757 ਈ:

13. ਆਧੁਿਨਕ ਯੱੁਗ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ?
1. ਤਾਨਾ�ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ  2. ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ  3. ਸੈਿਨਕ ਸਰਕਾਰ 4. ਇਹ ਸਾਰੇ

14. ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਚੋਣ� ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਿਕਸਦੀ ਹੈ?
1. ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ     2. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੱੁਖ ਜੱਜ ਦੀ 3. ਚੋਣ ਕਿਮ�ਨ ਦੀ    4. ਇਹਨ� ਿਵਚ� ਕੋਈ ਨਹ�

15. ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ ਿਕੰਨੀ ਹੈ?
1. 18 ਸਾਲ  2. 24 ਸਾਲ 3. 22 ਸਾਲ  4. 29 ਸਾਲ (15X1=15)

ਭਾਗ--ਅ (ਭੂਗੋਲ- 21 ਅੰਕ)
ਹਰੇਕ ਪ��ਨ ਦਾ �ਤਰ ਇੱਕ �ਬਦ ਜ� 1 ਵਾਕ ਿਵੱਚ ਿਦਉ । ਹਰੇਕ ਪ��ਨ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦਾ ਹੈ।
16. ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ�ਾ ਦਾ ................. ਭਾਗ ਪਾਣੀ ਨ�  ਘੇਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। (ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰੋ)
17.  ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਭਾਗ ਨੰੂ ਆਇਨ ਮੰਡਲ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ।     (ਸਹੀ/ ਗ਼ਲਤ ਦਾ ਿਨ�ਾਨ ਲਗਾਓ)

18. ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਕੰਨ�  ਖੋਲ ਹਨ ?ਇਹਨ� ਦੇ ਨ� ਦੱਸੋ।
19.  ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਤਿਹਆਂ ਦੇ ਨ� ਿਲਖੋ।

(4X1=4)

ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪ��ਨ� ਦਾ �ਤਰ 25-30 �ਬਦ� ਿਵੱਚ ਿਦਓ। ਹਰੇਕ ਪ��ਨ ਦੋ ਅੰਕ ਦਾ ਹੈ।
20. ਹਵਾ ਦਾ ਪ�ਦੂ�ਣ ਿਕਸ ਨੰੂ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ?
21. ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਭ�- ਖੁਰਣ ਤ� ਿਕਵ� ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?        (2X2=4)

ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪ��ਨ� ਦਾ �ਤਰ 80-100 �ਬਦ� ਿਵੱਚ ਿਦਓ। ਹਰੇਕ ਪ��ਨ ਦੇ ਿਤੰਨ ਅੰਕ ਹਨ।
22. ਤਰਲ ਸੋਨਾ ਿਕਸ ਨੰੂ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ ।    ਜ�
ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਮੰਡਲ ਿਵੱਚ ਓਜ਼ੋਨ ਗੈਸ ਿਕੱਥੇ ਪਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ?
23. ਹਵਾ ਦੇ ਪ�ਦੂ�ਣ ਦੇ ਮੱੁਖ ਕਾਰਕ� ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ  ।
ਜ�

ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਮੱਟੀ ਦੀ ਕੀ ਮਹਤਤਾ ਹੈ? ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ।   (2X3=6)

24. ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕ�ੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ� ਸੱਤ ਸਥਾਨ ਭਰੋ:                (7x1=7)
1. ਹਿਰਆਣਾ      2. ਿਬਹਾਰ         3. ਮਹ�ਰਾ�ਟਰ      4. ਮੇਘਾਿਲਆ         5. ਨ� ਪਾਲ       6. ��ੀ ਲੰਕਾ         7.

ਚੰਡੀਗੜ�     8. ਗ�ਧੀਨਗਰ         9. ਲੱਦਾਖ      10. ਪ�ਡੂਚੇਰੀ

ਭਾਗ-ੲ ਇਿਤਹਾਸ (ਅੰਕ 20)
ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪ��ਨ�  ਦਾ �ਤਰ ਇੱਕ �ਬਦ ਜ� ਇੱਕ ਵਾਕ ਿਵੱਚ ਿਦਓ। ਹਰੇਕ ਪ��ਨ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦਾ ਹੈ।
25. ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ……………….. ਨੰੂ ਪਿਰਵਰਤਨ ਦੀ ਸਦੀ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। (ਖਾਲੀ ਥ� ਭਰੋ)
26. ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨ …………….. ਦੀ ਪੱੁਤਰੀ ਸੀ।   (ਖਾਲੀ ਥ� ਭਰੋ)
27. �ੇਰ �ਾਹ ਸੂਰੀ ਮੁਗਲ �ਾਸਕ ਸੀ।     (ਠੀਕ/ਗਲਤ ਦਾ ਿਨ�ਾਨ ਲਗਾਓ)
28.   ਬਲਬਨ ਦਾਸ  ਵੰ� ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀ।
(ਠੀਕ/ਗਲਤ ਦਾ ਕਨ�ਾ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. ਚੋਲ ਰਾਜਕਾਲ ਸਮ� ਿਕਹੜੀਆਂ ਭਾ�ਾਵ� ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਹੋਇਆ?
30. ਮਿਹਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨ�  ਭਾਰਤ ਤੇ ਹਮਲੇ ਿਕ� ਕੀਤੇ?      (2X2=4)

ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪ��ਨ� ਦਾ �ਤਰ 80-100 �ਬਦ� ਿਵੱਚ ਿਦਓ। ਹਰੇਕ ਪ��ਨ ਦੇ ਿਤੰਨ ਅੰਕ ਹਨ।



31. ਭਾਰਤੀ ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਿਕੰਨੀ ਪ�ਕਾਰ ਦੇ ਹਨ?
ਜ�

ਿਵਦੇ�ੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖ ਿਕਵ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਿਤਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਹਨ?

32.  ਬਲਬਨ ਨ�  ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਸੰਨਠਨ ਿਕਵ� ਕੀਤਾ?
ਜ� ਮੁਹੰਮਦ ਿਬਨ ਤੁਗਲਕ ਨ�  ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਿਦੱਲੀ ਤ� ਦੇਵਿਗਰੀ ਿਕ� ਬਦਲੀ ਸੀ?
33. ਬਾਬਰ ਦੀਆਂ ਿਜੱਤ� ਬਾਰੇ ਤੁਸ� ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?
ਜ�

ਦੌਲਤ ਖ� ਲੋਧੀ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਸ�ਗਾ ਨ�  ਬਾਬਰ ਨੰੂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ�  ਸੱੁਦਾ ਭੇਿਜਆ ਸੀ ?

34 ਮੁਹੰਮਦ ਿਬਨ ਤੁਗਲਕ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ� ਦੇ ਕੀ ਿਸੱਟੇ ਿਨਕਲੇ?
ਜ�

ਅਕਬਰ ਦੀਆਂ ਿਜੱਤ� ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ ।                             (4X3=12)

ਭਾਗ-ਸ 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. ………………ਹੀ ਅਿਜਹਾ ਦੇ� ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਿਸੱਧਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। (ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰੋ)

36. ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ…………….ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨਾਗਿਰਕ ਨੰੂ ਵੋਟ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। (ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ
ਭਰੋ)
37. ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਹੈ।(ਠੀਕ/ ਗਲਤ ਦਾ ਿਨ�ਾਨ ਲਗਾਓ)
38. ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਦੋ- ਦਲੀ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਦਲ ਪ�ਣਾਲੀ ਹੈ।
(ਠੀਕ/ਗਲਤ ਦਾ ਕਨ�ਾਨ ਲਗਾਓ)

(4 X 1=4)

ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪ��ਨ� ਦਾ �ਤਰ 25-30 �ਬਦ� ਿਵੱਚ ਿਦਓ। ਹਰੇਕ ਪ��ਨ ਦੋ ਅੰਕ ਦਾ ਹੈ।
39. ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹ�ਦ ਿਵਚ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਨ� ਟ ਿਲਖੋ।
40. ਸਰਵ ਿਵਆਪਕ ਮਤ ਅਿਧਕਾਰ ਤੋ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?     (2X2=4)

ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪ��ਨ� ਦਾ �ਤਰ 80-100 �ਬਦ� ਿਵੱਚ ਿਦਓ। ਹਰੇਕ ਪ��ਨ ਦੇ ਿਤੰਨ ਅੰਕ ਹਨ।
41. ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪ� ਦੇ ਨ� ਿਲਖੋ।  ਜ�
ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਦੋ ਿਵ�ੇ�ਤਾਵ� ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ।
42. ਗੁਪਤ ਮੱਤਦਾਨ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ?ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ?
ਜ�

ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ� ਦਾ ਪ�ਤੀਿਨਧੀ  ਲੋਕਤੰਤਰ ਿਵੱਚ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ।                                    (2X3=6)

Sharanjit kaur, SS Mistress, Quila Nau, Faridkot.


