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Sample Question Paper (September 2022) 

Time : 3 Hours   Social Science - VIII   M. M. : 70 

(Part A – MCQs) 15 Marks 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1. ਮਨੱੁਿੀ ਬੁੱ ਧੀ, ਤਿਆਨ ਅਿੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਿਾ ਨੰੂ ਕੀ ਤਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ?ੈ 

  1. ਿ ਦਰਤੀ ਸਾਧਨ    2. ਮਨ ੱ ਖੀ ਸਾਧਨ 

  3. ਪਰਮਾਣੂ ਸਾਧਨ    4. ਖਕਣਜ ਸਾਧਨ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2. ਹੇਠ ਤਲਤਿਆਂ ਤਵੱਚੋਂ ਧਾਿੂ ਿਤਿਜ ਦੀ ਚੋਿ ਕਰੇ 
  1. ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ     2. ਅਬਰਿ 

  3. ਐਲੂਮੀਨੀਅਰਮ    4. ਮੈਂਗਨੀਜ਼ 

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3. ਹੇਠ ਤਲਤਿਆਂ ਤਵੱਚੋਂ ਤਕਹੜੇ ਸਾਧਨ  ਤਕਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਤਵਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਿੇ 
ਉਸ ਦੀ ਿਾਕਿ ਅਿੇ ਿੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਆਧਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? 

  1. ਿ ਦਰਤੀ ਸਾਧਨ    2. ਮਨ ੱ ਖੀ ਸਾਧਨ 

  3. ਪਰਮਾਣੂ ਸਾਧਨ    4. ਖਕਣਜ ਸਾਧਨ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4. ਕੁਦਰਿੀ ਬਨਸਪ੍ਿੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਤਵੱਚ ਹੇਠ ਤਲਤਿਆ ਤਕਹੜਾ ਿੱਥ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? 

1. ਸਦਾਬਹਾਰ ਬਨਸਪਤੀ ਜਾਂ ਜੰਗਲ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਹਰੇ ਰਕਹੰਦੇ ਹਨ। 
2. ਪੱਤਝੜੀ ਜੰਗਲ ਲੱਿੜ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬਹ ਤ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।  

 3. ਿ ਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਿੀਆਂ ਦੇ ਿ ਦਰਤੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 
 4. ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਿੇ ਿਸ਼ਮੀਰ ਤੱਿ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਢਲਾਣਾਂ ਤੇ ਮਾਰੂਥਲੀ ਬਨਸਪਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5. ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਿੋਂ ਵੱਧ ਸੋਨਾ ਪੈ੍ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਤਕਹੜਾ ਹੈ? 

  1. ਆਸਟਰੇਲੀਆ       

2. ਅਮਰੀਿਾ   

3. ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ        

4. ਫਰਾਾਂਸ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6. ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਤਕਸਮਾਂ ਤਵੱਚੋਂ ਸਭ ਿੋਂ ਵਧੀਆ ਤਕਸਮ ਤਕਹੜੀ ਹੈ? 

  1. ਐਥਂਰੇਸਾਈਟ 

2. ਕਬੱਟੂਮੀਨਸ  

3. ਕਲਗਨਾਈਟ       

4. ਪੀਟ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7. ਹੇਠ ਤਲਤਿਆਂ ਤਵੱਚੋਂ ਿਲਿ ਿੱਥ ਦੀ ਪ੍ਤਹਚਾਿ ਕਰੋ। 

1. ਪ ਸਤਿਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੰੂ ਸਾਕਹਤ, ਿਲਾ, ਕਵਕਗਆਨ, ਇਕਤਹਾਸ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਕਵੱਚ ਤਰੱਿੀ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਿਾਰੀ ਕਮਲਦੀ ਹੈ। 
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2. ਸਰਿਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦਾ ਅਕਧਐਨ ਿਰਨ ਨਾਲ ਵੱਖ-2 ਭਾਰਤੀ ਤਾਿਤਾਂ ਅਤੇ ਕਵਦੇਸ਼ੀ ਤਾਿਤਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਕਵਹਾਰ 
ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਕਮਲਦੀ ਹੈ।  

 3. ਇਕਤਹਾਸਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਵਨ ਉਸਾਰੀ ਿਲਾ ਦੇ ਵੱਖ-2 ਪਕਹਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਕਦੰਦੇ ਹਨ। 
  4. ਭਾਰਤ ਕਵੱਚ ਆਧ ਕਨਿ ਿਾਲ ਦਾ ਆਰੰਭ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਕਵੱਚ ਹੋਇਆ।   
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8. ਹੇਠ ਤਲਤਿਆਂ ਤਵੱਚੋਂ ਤਕਹੜੀ ਲੜਾਈ 23 ਅਕਿੂਬਰ, 1764 ਈ. ਨੰੂ ਅੰਿਰੇਜ਼ਾਂ ਅਿੇ ਮੀਰ ਕਾਤਸਮ, ਸ਼ੁਜਾ-ਉਦ-
ਦੌਲਾ ਅਿੇ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜੇ ਤਵਚਕਾਰ ਲੜੀ ਿਈ? 

1. ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ       2. ਬਿਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ 

3. ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਲੜਾਈ       4. ਿਰਨਾਟਿ ਦੀ ਲੜਾਈ    

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9. ਤਕਹੜੇ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪ੍ਨੀ ਨੰੂ ਵਪ੍ਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਛੱਡਿ ਨੰੂ ਤਕਹਾ ਤਿਆ ਿਾਂਤਕ ਉਹ ਆਪ੍ਿਾ ਸਾਰਾ 
ਤਧਆਨ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਲਿਾ ਸਕੇ। 

1. ਚਾਰਟਰ ਐਿਟ 1853 ਈ.    2. ਚਾਰਟਰ ਐਿਟ 1833 ਈ.  
3. ਕਪਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਿਟ 1784 ਈ.   4. ਰੈਗੂਲੈਕਟੰਗ ਐਿਟ 1773 ਈ. 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 10. ਕਕਹੜ ੇਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਸਾਨਾਂ ਿੋਂ ਤਸੱਧਾ ਭੂਮੀ ਲਿਾਨ ਲੈਿ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਿਾ ਅਿੇ ਤਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ 
ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਿਾ ਤਦੱਿਾ ਤਿਆ। 

1. ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਪਰਥਾ     2. ਰੱਈਅਤਵਾੜੀ ਪਰਬੰਧ   

3. ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ     4. ਮਕਹਲਵਾੜੀ ਪਰਬੰਧ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 11. ਛੋਟੇ ਨਾਿਪ੍ਰੁ ਇਲਾਕੇ ਤਵੱਚ ਅੰਿਰੇਜ਼ਾਂ ਤਵਰੁੱ ਧ ਸਭ ਿੋਂ ਪ੍ਤਹਲਾਂ ਤਕਸ ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਅਿੇ ਕਦੋਂ ਤਵਦਰੋਹ ਕੀਿਾ? 

  1. ਸੰਥਾਲ ਿਬੀਲੇ ਨੇ, 1820 ਈ . ਕਵੱਚ   2. ਭੀਲ ਿਬੀਲੇ ਨੇ, 1820 ਈ  .ਕਵੱਚ  

  3. ਿੌਲ ਿਬੀਲੇ ਨੇ, 1820 ਈ  .ਕਵੱਚ    4. ਕਮਜ਼ੋ ਿਬੀਲੇ ਨੇ, 1820 ਈ  .ਕਵੱਚ  

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 12. 1857 ਈ. ਦੇ  ਤਵਦਰੋਹ ਦਾ ਿਿਕਾਲੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ? 

  1. ਭਾਰਤੀ ਲੋਿਾਂ ਨਾਲ ਭੈੜਾ ਵਰਤਾਓ       

2. ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਿਾਰਤੂਸ     
  3. ਭਾਰਤੀ ਸੈਕਨਿਾਂ ਨੰੂ ਯ ੱ ਧ ਕਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮ ੰ ਦਰੋਂ ਪਾਰ ਭੇਜਣਾ   

4. ਸਮਾਕਜਿ ਤੇ ਧਾਰਕਮਿ ਿੰਮਾਂ ਕਵੱਚ ਦਖ਼ਲ -ਅੰਦਾਜ਼ੀ   
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 13. ਹਠੇ ਤਲਤਿਆਂ ਤਵੱਚੋਂ ਭਾਰਿ ਤਵੱਚ ਕੌਿ ਸਰਵ ਉੱਚ ਹੈ? 

  1. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ        2. ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 
  3. ਮ ੱ ਖ ਮੰਤਰੀ       4. ਸੰਕਵਧਾਨ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 14. ਭਾਰਿੀ ਸੰਤਵਧਾਨ ਨੇ ਮੌਤਲਕ ਅਤਧਕਾਰ ਤਕਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਤਵਧਾਨ ਿੋਂ ਪ੍ਰੇਤਰਿ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਿੇ? 

1. ਰੂਸ        2. ਅਮਰੀਿਾ 
3. ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਿਾ     4. ਇੰਗਲੈਂਡ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 15. ਤਕਸ ਅਤਧਕਾਰ ਿਤਹਿ ਮਨੱੁਿ ਦਾ ਵਪ੍ਾਰ ਕਰਨ, ਿਨਿਾਹ ਤਦੱਿੇ ਤਬਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਿ ਅਿੇ ਦੂਤਜਆਂ ਿੋਂ 
ਜ਼ਬਰਦਸਿੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਿ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ? 
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  1. ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਕਧਿਾਰ     2. ਸ ਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਕਧਿਾਰ   

3. ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਵਰ ੱ ਧ ਅਕਧਿਾਰ      4. ਕਸੱਕਖਆ ਦਾ ਅਕਧਿਾਰ  

 

(Part B – ਭੂਗਲੋ) 21 Marks 

ਵਸਤੂਕਨਸ਼ਠ ਪ੍ਰਸ਼ਨ          4 ਅਕੰ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1. ਤਮੱਟੀ, ਮੂਲ ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਟੁੱ ਟਿ ਭੱਜਿ, ਜਲਵਾਯ,ੂ ਜੀਵਾਂ ਅਿੇ ਰੱੁਿਾਂ ਦੇ ਿਲਿ-ਸੜਿ ਆਤਦ ਿੱਿਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਕਾਰਨ ਬਿਦੀ ਹੈ। 
(ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2. ਭਾਰਿ ਦ ੇਕੱੁਲ ਿੇਿਰਫਲ ਦਾ ਤਕੰਨੇ % ਤਹੱਸਾ ਜੰਿਲਾਂ ਹੇਠ ਹੈ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3. ਜੰਿਲੀ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਭਾਰਿੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਕਦੋਂ ਕੀਿੀ ਿਈ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4. ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਨਾ ਪਦੈਾ ਿਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ___________ ਹੈ। 
ਛਟੋ ੇਉੱਤਰਾਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ          4 ਅਕੰ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1. ਸਮ ੰ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੰੂ ਿੀ-ਿੀ ਪਰਾਪਤ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ? 
ਪਰਸ਼ਨ 2. ਭਾਰਤ ਕਵੱਚ ਿੱਚਾ ਲੋਹਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਮਲਦਾ ਹੈ? 
 

ਵਡੱ ੇਉੱਤਰਾਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ          6 ਅਕੰ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1. ਕਵਿਸਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨੰੂ ਉਦਾਹਰਣ ਸਕਹਤ ਸਮਝਾਓ। ਜਾਂ 
ਖਕਣਜ ਪਦਾਰਥ ਸਾਨੰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 
ਪਰਸ਼ਨ 2. ਕਮੱਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੱਸ ਿੇ ਜਲੌਢੀ ਕਮੱਟੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਕਲਖੋ। ਜਾਂ 
ਿੱਚਾ ਲੋਹਾ ਮ ੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕਵੱਚੋਂ ਕਮਲਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਲਖੋ। 

ਨਕਸ਼ ੇਸਬੰਧੰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ          7 ਅਕੰ 

ਭਾਰਤ ਦ ੇਨਕਸ਼ ੇਕਵਚੱ ਹਠੇ ਕਲਖ ੋਕੋਈ 7 ਸਥਾਨ ਦਰਸਾਓ।  

1. ਭਾਰਤ ਦ ੇਉੱਤਰੀ ਮਦੈਾਨ 
2. ਗਗੰਾ ਅਤ ੇਬਰਹਮਪ੍ ਤੱਰ ਦਕਰਆ 
3. ਜਲੌਢੀ ਕਮਟੱੀ ਦਾ ਇਕੱ ਖਤੇਰ 
4. ਕਾਲੀ ਕਮਟੱੀ ਵਾਲਾ ਇਕੱ ਰਾਜ 
5. ਸਦਾਬਹਾਰ ਜਗੰਲਾਾਂ ਵਾਲਾ ਇਕੱ ਖਤੇਰ 
6. ਸਨੋਾ ਉਤਪ੍ਾਦਨ ਦਾ ਇਕੱ ਖਤੇਰ 
7. ਕਚੱਾ ਲੋਹਾ ਪ੍ਦੈਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਤੇਰ 
8. ਤਾਾਂਬਾ ਪ੍ਦੈਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਤੇਰ 
9. ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਪ੍ਦੈਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਤੇਰ 
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10. ਬਾਕਸਾਈਟ ਪ੍ਦੈਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਤੇਰ 

 

(Part C – ਇਕਤਹਾਸ) 20 Marks 

ਵਸਤੂਕਨਸ਼ਠ ਪ੍ਰਸ਼ਨ          4 ਅਕੰ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1. ਇਤਿਹਾਸ ________ ਦਾ ਅਤਧਐਨ ਹੈ। 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2. ਭਾਰਿ ਨਾਲ ਵਪ੍ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਿੋਂ ਪ੍ਤਹਲਾਂ ਤਕਹੜੀ ਯੂਰਪ੍ੀ ਸ਼ਕਿੀ ਭਾਰਿ ਪ੍ਹੰੁਚੀ? 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3. ਲਾਰਡ ਤਵਲੀਅਮ ਬੈਤਟੰਕ ਨੇ 1832 ਈ. ਤਵੱਚ ਬੰਿਾਲ ਤਵੱਚ ਤਨਆ ਂਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਕੀਿੀ। (ਸਹੀ/ਿਲਿ) 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4. ਰਾਿੀਿੰਜ ਤਵੱਚ ਤਕਹੜੀਆਂ ਿਾਿਾਂ ਹਨ? 

ਛਟੋ ੇਉੱਤਰਾਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ          4 ਅਕੰ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1. ਿਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਕਹਲਾ ਭਾਰਤੀ ਕਸਵਲ ਸਰਕਵਸ ਦੀ ਪਰੀਕਖਆ ਪਾਸ ਿਰ ਸਕਿਆ ਸੀ? 
ਪਰਸ਼ਨ 2. ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਘੂ )ਿੋਟੇ( ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਦੋ ਿਾਰਨ ਕਲਖੋ। 
 

ਵਡੱ ੇਉੱਤਰਾਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ          12 ਅਕੰ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1. ਲੈਪਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਿੀ ਸੀ? ਜਾਂ 
ਕਪਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਿਟ ਤੇ ਨੋਟ ਕਲਖੋ। 

ਪਰਸ਼ਨ 2. ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਿੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿੀ ਆਰਕਥਿ ਪਰਭਾਵ ਪਏ? ਜਾਂ 
ਕਬਰਸਾ ਮ ੰ ਡਾ ਬਾਰੇ ਤ ਸੀਂ ਿੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? 

ਪਰਸ਼ਨ 3. 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਕਵੱਚ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਬਾਰੇ ਕਲਖੋ। ਜਾਂ 

1857 ਈ. ਦੇ ਕਵਦਰੋਹ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਿਾਰਨ ਦੱਸੋ। 
ਪਰਸ਼ਨ 4. 1858 ਈ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਨਾ ਕਵੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਿੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ? ਜਾਂ 
ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪਰਣਾਲੀ ਤੇ ਨੋਟ ਕਲਖੋ। 

(Part C – ਨਾਗਕਰਕ ਸ਼ਾਸਤਰ) 14 Marks 

ਵਸਤੂਕਨਸ਼ਠ ਪ੍ਰਸ਼ਨ          4 ਅਕੰ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1. _______ ਉਹ ਕਾਨੰੂਨੀ ਦਸਿਾਵਜੇ ਹੈ ਤਜਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2. ਭਾਰਿ ਛੱਡ ੋਅੰਦੋਲਨ ਕਦੋਂ ਚਲਾਇਆ ਤਿਆ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3. ਸੰਤਵਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ, ਜਾਿ, ਤਲੰਿ, ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਿ ੇਭੇਦ ਭਾਵ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਿਲਿ) 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4. ਭਾਰਿ ਤਵੱਚ ਤਸੱਤਿਆ ਅਤਧਕਾਰ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਿੋਂ ਲਾਿੂ ਹੈ? 

ਛਟੋ ੇਉੱਤਰਾਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ          4 ਅਕੰ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1. ਸੰਕਵਧਾਨ ਤੋਂ ਿੀ ਭਾਵ ਹੈ?? 
ਪਰਸ਼ਨ 2. ਧਰਮ ਕਨਰਪੱਖਤਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕਲਖੋ। 
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ਵਡੱ ੇਉੱਤਰਾਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ          6 ਅਕੰ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1. ਭਾਰਤੀ ਸੰਕਵਧਾਨ ਦਾ ਕਨਰਮਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਜਾਂ 
ਸੰਕਵਧਾਨ ਦੀ ਪਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਿੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ? 

ਪਰਸ਼ਨ 2. ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਵਰ ੱ ਧ ਅਕਧਿਾਰ ਦੀ ਕਵਆਕਖਆ ਿਰੋ। ਜਾਂ 

ਸਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਿੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਸੰਕਵਧਾਨ ਅਨ ਸਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ?  
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