ਸ਼੍ਰੇਣੀ - 8ਵੀਂ
ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ
ਸਤੰ ਬਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, 2022
1. ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
2. ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱ ਤਰ ਦੇ ਕੁੱ ਲ ਚਾਰ ਭਾਗ ੳ,ਅ,ੲ ਅਤੇ ਸ ਹਨ।
ਭਾਗ-ੳ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱ ਧੀ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
1. ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ 3. ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਾਧਨ
2. ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ
4. ਖਣਿਜ ਸਾਧਨ
2. ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱ ਡੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ?
1.ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ 3. ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਾਧਨ 2. ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ 4. ਖਣਿਜ ਸਾਧਨ
3. ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਕਿੰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱ ਸਾ ਭੂਮੀ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ?
1. 19%
2. 39%
3. 41 %
4. 29 %
4. ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਫੁੱ ਲ -ਬੂਟੇ ਜਾਂ ਪੇੜ -ਪੌਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?
1. ਪਰਬਤੀ ਬਨਸਪਤੀ
2.ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ 3. ਪਤਝੜੀ ਬਨਸਪਤੀ
4.ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
5. ਸੰ ਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਸੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?
1. ਆਸਟਰੇਲੀਆ
2. ਅਮਰੀਕਾ 3. ਦੱ ਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ
4. ਫਰਾਂਸ
6. ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ?
1. ਐਥਰਸਾਈਟ 2. ਬਿਟੂਮੀਨਸ 3. ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ 4. ਪੀਟ
7. ਅੰ ਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 1746 ਈ. ਤੋਂ 1763 ਈ. ਤੱ ਕ ਕਿਹੜੇ ਤਿੰ ਨ ਯੁੱ ਧ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ੁ
ਜਿੱ ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ?
1. ਮੈਸੂਰ ਦਾ ਯੁੱ ਧ
2. ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਯੁੱ ਧ
3. ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਯੁੱ ਧ
4. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
8. ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਾਜ਼-ਉਦ-ਦੌਲਾ ਅਤੇ ਰਾਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸਨੂੰ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ
ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਈ?
1. 1757 ਈ.
2. 1857 ਈ.
3. 1764 ਈ.
4. 1784 ਈ.
9. ਭਾਰਤ ਵਿੱ ਚ ਈਸਟ ਇੰ ਡੀਆ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਕੰ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
1. ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ 1773 ਈ.
2. ਪਿਟਸ ਇੰ ਡੀਆ ਐਕਟ 1784 ਈ. 3. ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1833 ਈ.
ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1853 ਈ.

4.

10. 1866-68 ਵਿੱ ਚ ਨੀਲ ਦੀ ਖ਼ੇਤੀ ਵਿਦਰੋਹ ਕਿੱ ਥੇ ਹੋਇਆ?
1.ਮੱ ਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
2. ਗੁਜਰਾਤ
3. ਬਿਹਾਰ (ਚੰ ਪਾਰਨ) 4. ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ
11. ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌ ਫ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌ ਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰ ਗ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱ ਧਰ ‘ਤੇ ਘੱ ਟ ਗਈ?
1. ਜਪਾਨ 2. ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ 3. ਚੀਨ 4. ਬਰਾਜ਼ੀਲ

12. ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕਿਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ 1857 ਈ. ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਨਹੀਂ ਫ਼ੈਲਿਆ?
1. ਬੰ ਬਈ
2. ਕਾਨ੍ਹਪੁਰ 3. ਲਖਨਊ
4. ਮੇਰਠ
13. ਭਾਰਤ ਕਦੋਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰ ਪੰ ਨ ਲੋ ਕਤੰ ਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ?
1. 26 ਜਨਵਰੀ 1930 2. 26 ਜਨਵਰੀ 1940 3. 26 ਜਨਵਰੀ 1950 4. 26 ਜਨਵਰੀ 1960
14. ਇਹ ਇੱ ਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ?
1. ਲੋ ਕਤੰ ਤਰ 2. ਸੰ ਵਿਧਾਨ 3. ਕਾਨੂੰਨ
4. ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ
15. ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁੱ ਢਲੀ ਸਿੱ ਖਿਆ ਕਿਸ ਉਮਰ ਗਰੁੱ ਪ ਦੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
1. 11-14 ਸਾਲ 2. 6-15 ਸਾਲ 3. 6-13 ਸਾਲ 4. 6-14 ਸਾਲ
ਭਾਗ-ਅ (ਭੂਗੋਲ 21 ਅੁੰ ਕ)
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇੱ ਕ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਵਾਕ ਵਿੱ ਚ ਦਿਓ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱ ਕ ਅੰ ਕ ਦਾ ਹੈ।
16. ਮਿੱ ਟੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ……….. ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਰਤ ਹੈ। (ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰੋ)
17. ਕਾਲੀ ਮਿੱ ਟੀ ਵਿੱ ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ- ਕਿਹੜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?
18. ਭਾਰਤ ਵਿੱ ਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਾਂਣਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ ।
19. 1952 ਵਿੱ ਚ ਜੰ ਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰੱ ਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। (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।
20. ਸਮੁੰ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ-ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
21. ਭਾਰਤ ਵਿੱ ਚ ਕਿੰ ਨੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿੱ ਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ।
(2X2=4)
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ 80-100 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱ ਚ ਦਿਓ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰ ਨ ਅੰ ਕ ਹਨ।
22. ਮੈਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱ ਤਤਾ ਹੈ? ਜਾਂ
ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਸਾਨੂੰ ਕਿਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱ ਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
23. ਮਿੱ ਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲ ਿੱਚ ਜਿਢੀ ਲਮਿੱ ਟੀ ਦੀ ਮਹਿੱ ਤਤਾ ਬਾਰੇ ਲਿਿੋ ? ਜਾਂ
ਬਾਕਸਾਈਟ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ ਤੇ ਇੱ ਕ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। (2X3=6)
24. ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਦਸ ਸਥਾਨ ਵਿੱ ਚੋਂ ਸੱ ਤ ਸਥਾਨ ਭਰੋ:
(7x1=7)
1. ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕ ਉੱਤਰੀ ਮੈਦਾਨ 2. ਗੰ ਗਾ ਦਰਿਆ
3. ਕਾਲੀ ਮਿੱ ਟੀ ਵਾਲਾ ਇੱ ਕ ਖੇਤਰ 4. ਪਰਬਤੀ
ਮਿੱ ਟੀ ਵਾਲਾ ਇਕ ਖੇਤਰ
5. ਸਦਾਬਹਾਰ ਜੰ ਗਲਾਂ ਵਾਲਾ ਇਕ ਖੇਤਰ 6. ਕੱ ਚਾ ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ
7. ਸੋਨਾ ਖੇਤਰ
8. ਤਾਂਬਾ ਖੇਤਰ
9. ਅਬਰਕ ਖੇਤਰ
10. ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਖੇਤਰ
ਭਾਗ- ੲ ਇਤਿਹਾਸ (ਅੰ ਕ 20)
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇੱ ਕ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਵਾਕ ਵਿੱ ਚ ਦਿਓ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱ ਕ ਅੰ ਕ ਦਾ ਹੈ।
25. ਅੰ ਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਲ ਚਿਾਰ ਿਰਨਾਟਿ ਦੇ ਦੋ ਯੁੱ ਧ ਲੜੇ ਗਏ । (ਠੀਕ/ਗਲਤ ਦਾ ਕਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ)
26. ਸਥਾਈ ਬੰ ਦੋਬਸਤ ਕਾਰਨ ................. ਭੂਮੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ I ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ)
27. ਸੈਨਾ ਵਿੱ ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਡੀ ਪਦਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ?
28. ਮਹਿਲਵਾੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਹੜੇ ਤਿੰ ਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ? (4X1=4)
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ 25-30 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱ ਚ ਦਿਓ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋ ਅੰ ਕ ਦਾ ਹੈ।
29. ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸੰ ਖੇਪ ਵਰਣਨ ਕਰੋ।
30. ਪਰਮਾਣੂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? (2X2=4)
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ 80-100 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱ ਚ ਦਿਓ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰ ਨ ਅੰ ਕ ਹਨ।
31. ਬੰ ਗਾਲ ਵਿੱ ਚ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਾਂ
ਪਿਟਸ ਇੰ ਡੀਆ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ।

32. ਨੀਲ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ? ਜਾਂ
ਬਿਰਸਾ ਮੁੰ ਡਾ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?
33. ਉਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸੋ।
ਜਾਂ
1858 ਈ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਨਾ ਵਿੱ ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ?
34. ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਮਾਰਤਾ ਬਾਰੇ ਸੰ ਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਜਾਂ
1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱ ਸੋ।
ਭਾਗ- ਸ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ (ਅੰ ਕ 14)
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇੱ ਕ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਇਕ ਵਾਕ ਵਿੱ ਚ ਦਿਓ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱ ਕ ਅੰ ਕ ਦਾ ਹੈ।
35. ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰ ਵਿਧਾਨ .................ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।(ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰੋ)
36. ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ?
37. ਸੰ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਰੰ ਗ, ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(ਠੀਕ/ ਗਲਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ)
38. ਸੰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?
(4X1=4)
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ 25-30 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱ ਚ ਦਿਓ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋ ਅੰ ਕ ਦਾ ਹੈ।
39. ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱ ਖਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?
40. ਕਿਸੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਿਤ ਫਰਜ਼ ਲਿਖੋ।
(2X2=4)
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ 80-100 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱ ਚ ਦਿਓ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰ ਨ ਅੰ ਕ ਹਨ।
41. ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱ ਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ?
ਜਾਂ
ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ?
42. ਸਿੱ ਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ।
ਜਾਂ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱ ਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ?(2X3=6)
Sharanjit Kaur SS Mistress Quila Nau Faridkot.

(4X3=12)

