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Social Science - VIII

M. M. : 70

(Part A – MCQs) 15 Marks
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1. ਮਨੁੱਿੀ ਬੁੱ ਧੀ, ਤਿਆਨ ਅਿੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਿਾ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
1. ਿਦਰਤੀ ਸਾਧਨ

2. ਮਨੱ ਖੀ ਸਾਧਨ

3. ਪਰਮਾਣੂ ਸਾਧਨ

4. ਖਕਣਜ ਸਾਧਨ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2. ਹੇਠ ਤਲਤਿਆਂ ਤਵੱ ਚੋਂ ਧਾਿੂ ਿਤਿਜ ਦੀ ਚੋਿ ਕਰੇ
1. ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ

2. ਅਬਰਿ

3. ਐਲੂਮੀਨੀਅਰਮ

4. ਮੈਂਗਨੀਜ਼

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3. ਹੇਠ ਤਲਤਿਆਂ ਤਵੱ ਚੋਂ ਤਕਹੜੇ ਸਾਧਨ ਤਕਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਤਵਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜਹ ਦੀ ਹੱ ਡੀ ਅਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਿੇ
ਉਸ ਦੀ ਿਾਕਿ ਅਿੇ ਿੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਆਧਾਰ ਮੰ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
1. ਿਦਰਤੀ ਸਾਧਨ

2. ਮਨੱ ਖੀ ਸਾਧਨ

3. ਪਰਮਾਣੂ ਸਾਧਨ

4. ਖਕਣਜ ਸਾਧਨ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4. ਕੁਦਰਿੀ ਬਨਸਪ੍ਿੀ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਤਵੱ ਚ ਹੇਠ ਤਲਤਿਆ ਤਕਹੜਾ ਿੱ ਥ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?
1. ਸਦਾਬਹਾਰ ਬਨਸਪਤੀ ਜਾਂ ਜੰ ਗਲ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਹਰੇ ਰਕਹੰ ਦੇ ਹਨ।
2. ਪੱ ਤਝੜੀ ਜੰ ਗਲ ਲੱਿੜ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਪੱ ਖੋਂ ਬਹਤ ਮਹੱ ਤਤਾ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ।
3. ਿਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਬਹਤ ਸਾਰੇ ਜੰ ਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰ ਿੀਆਂ ਦੇ ਿਦਰਤੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿੰ ਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
4. ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਿੇ ਿਸ਼ਮੀਰ ਤੱ ਿ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਢਲਾਣਾਂ ਤੇ ਮਾਰੂਥਲੀ ਬਨਸਪਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5. ਸੰ ਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਿੋਂ ਵੱ ਧ ਸੋਨਾ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਤਕਹੜਾ ਹੈ?
1. ਆਸਟਰੇਲੀਆ
2. ਅਮਰੀਿਾ

3. ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ
4. ਫਰਾਾਂਸ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6. ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਤਕਸਮਾਂ ਤਵੱ ਚੋਂ ਸਭ ਿੋਂ ਵਧੀਆ ਤਕਸਮ ਤਕਹੜੀ ਹੈ?
ਂ ਰੇਸਾਈਟ
1. ਐਥ
2. ਕਬੱ ਟੂਮੀਨਸ
3. ਕਲਗਨਾਈਟ
4. ਪੀਟ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7. ਹੇਠ ਤਲਤਿਆਂ ਤਵੱ ਚੋਂ ਿਲਿ ਿੱ ਥ ਦੀ ਪ੍ਤਹਚਾਿ ਕਰੋ।
1. ਪਸਤਿਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਕਹਤ, ਿਲਾ, ਕਵਕਗਆਨ, ਇਕਤਹਾਸ ਅਤੇ ਸੰ ਗੀਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਕਵੱ ਚ ਤਰੱ ਿੀ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਿਾਰੀ ਕਮਲਦੀ ਹੈ।
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2. ਸਰਿਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦਾ ਅਕਧਐਨ ਿਰਨ ਨਾਲ ਵੱ ਖ-2 ਭਾਰਤੀ ਤਾਿਤਾਂ ਅਤੇ ਕਵਦੇਸ਼ੀ ਤਾਿਤਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਕਵਹਾਰ
ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਕਮਲਦੀ ਹੈ।
3. ਇਕਤਹਾਸਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਵਨ ਉਸਾਰੀ ਿਲਾ ਦੇ ਵੱ ਖ-2 ਪਕਹਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਕਦੰ ਦੇ ਹਨ।
4. ਭਾਰਤ ਕਵੱ ਚ ਆਧਕਨਿ ਿਾਲ ਦਾ ਆਰੰ ਭ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਕਵੱ ਚ ਹੋਇਆ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8. ਹੇਠ ਤਲਤਿਆਂ ਤਵੱ ਚੋਂ ਤਕਹੜੀ ਲੜਾਈ 23 ਅਕਿੂਬਰ, 1764 ਈ. ਨੂੰ ਅੰ ਿਰੇਜ਼ਾਂ ਅਿੇ ਮੀਰ ਕਾਤਸਮ, ਸ਼ੁਜਾ-ਉਦਦੌਲਾ 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 ਕੰ ਪ੍ਨੀ ਨੂੰ ਵਪ੍ਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰ ਮ ਛੱ ਡਿ ਨੂੰ ਤਕਹਾ ਤਿਆ ਿਾਂਤਕ ਉਹ ਆਪ੍ਿਾ ਸਾਰਾ
ਤਧਆਨ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱ ਲ ਲਿਾ ਸਕੇ।
1. ਚਾਰਟਰ ਐਿਟ 1853 ਈ.

2. ਚਾਰਟਰ ਐਿਟ 1833 ਈ.

3. ਕਪਟਸ ਇੰ ਡੀਆ ਐਿਟ 1784 ਈ.

4. ਰੈਗੂਲੈਕਟੰ ਗ ਐਿਟ 1773 ਈ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 10. ਕਕਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਸਾਨਾਂ ਿੋਂ ਤਸੱ ਧਾ ਭੂਮੀ ਲਿਾਨ ਲੈ ਿ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਿਾ ਅਿੇ ਤਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਿਾ ਤਦੱ ਿਾ ਤਿਆ।
1. ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਪਰਥਾ

2. ਰੱ ਈਅਤਵਾੜੀ ਪਰਬੰਧ

3. ਸਥਾਈ ਬੰ ਦੋਬਸਤ

4. ਮਕਹਲਵਾੜੀ ਪਰਬੰਧ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 11. ਛੋਟੇ ਨਾਿਪ੍ੁਰ ਇਲਾਕੇ ਤਵੱ ਚ ਅੰ ਿਰੇਜ਼ਾਂ ਤਵਰੁੱ ਧ ਸਭ ਿੋਂ ਪ੍ਤਹਲਾਂ ਤਕਸ ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਅਿੇ ਕਦੋਂ ਤਵਦਰੋਹ ਕੀਿਾ?
1. ਸੰ ਥਾਲ ਿਬੀਲੇ ਨੇ, 1820 ਈ . ਕਵੱ ਚ

2. ਭੀਲ ਿਬੀਲੇ ਨੇ, 1820 ਈ ਕਵੱ ਚ .

3. ਿੌ ਲ ਿਬੀਲੇ ਨੇ, 1820 ਈ ਕਵੱ ਚ .

4. ਕਮਜ਼ੋ ਿਬੀਲੇ ਨੇ, 1820 ਈ ਕਵੱ ਚ .

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 12. 1857 ਈ. ਦੇ ਤਵਦਰੋਹ ਦਾ ਿਿਕਾਲੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ?
1. ਭਾਰਤੀ ਲੋ ਿਾਂ ਨਾਲ ਭੈੜਾ ਵਰਤਾਓ
2. ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਿਾਰਤੂਸ
3. ਭਾਰਤੀ ਸੈਕਨਿਾਂ ਨੂੰ ਯੱ ਧ ਕਵੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਮੰ ਦਰੋਂ ਪਾਰ ਭੇਜਣਾ
4. ਸਮਾਕਜਿ ਤੇ ਧਾਰਕਮਿ ਿੰ ਮਾਂ ਕਵੱ ਚ ਦਖ਼ਲਅੰ ਦਾਜ਼ੀਪ੍ਰਸ਼ਨ 13. ਹੇਠ ਤਲਤਿਆਂ ਤਵੱ ਚੋਂ ਭਾਰਿ ਤਵੱ ਚ ਕੌ ਿ ਸਰਵ ਉੱਚ ਹੈ?
1. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ

2. ਪਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ

3. ਮੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ

4. ਸੰ ਕਵਧਾਨ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 14. ਭਾਰਿੀ ਸੰ ਤਵਧਾਨ ਨੇ ਮੌਤਲਕ ਅਤਧਕਾਰ ਤਕਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰ ਤਵਧਾਨ ਿੋਂ ਪ੍ਰੇਤਰਿ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਿੇ ?
1. ਰੂਸ

2. ਅਮਰੀਿਾ

3. ਦੱ ਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਿਾ

4. ਇੰ ਗਲੈਂ ਡ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 15. ਤਕਸ ਅਤਧਕਾਰ ਿਤਹਿ ਮਨੁੱਿ ਦਾ ਵਪ੍ਾਰ ਕਰਨ, ਿਨਿਾਹ ਤਦੱ ਿੇ ਤਬਨਾਂ ਕੰ ਮ ਕਰਾਉਿ ਅਿੇ ਦੂਤਜਆਂ ਿੋਂ
ਜ਼ਬਰਦਸਿੀ ਕੰ ਮ ਕਰਾਉਿ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ?
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1. ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਕਧਿਾਰ

2. ਸਤੰ ਤਰਤਾ ਦਾ ਅਕਧਿਾਰ

3. ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਵਰੱ ਧ ਅਕਧਿਾਰ

4. ਕਸੱ ਕਖਆ ਦਾ ਅਕਧਿਾਰ

(Part B – ਭੂ ਗਲ
ੋ ) 21 Marks
ਵਸਤੂ ਕਨਸ਼ਠ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

4 ਅੰਕ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1. ਤਮੱ ਟੀ, ਮੂਲ ਚੱ ਟਾਨ ਦੇ ਟੁੱ ਟਿ ਭੱ ਜਿ, ਜਲਵਾਯੂ, ਜੀਵਾਂ ਅਿੇ ਰੁੱ ਿਾਂ ਦੇ ਿਲਿ-ਸੜਿ ਆਤਦ ਿੱ ਿਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਕਾਰਨ ਬਿਦੀ ਹੈ।

(ਸਹੀ/ਗਲਤ)

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2. ਭਾਰਿ ਦੇ ਕੁੱ ਲ ਿੇਿਰਫਲ ਦਾ ਤਕੰ ਨੇ % ਤਹੱ ਸਾ ਜੰ ਿਲਾਂ ਹੇਠ ਹੈ?
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3. ਜੰ ਿਲੀ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਭਾਰਿੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਕਦੋਂ ਕੀਿੀ ਿਈ?
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4. ਸੰ ਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਸੋਨਾ ਪੈਦਾ ਿਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ___________ ਹੈ।

ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

4 ਅੰਕ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1. ਸਮੰ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਿੀ-ਿੀ ਪਰਾਪਤ ਹੰ ਦਾ ਹੈ?
ਪਰਸ਼ਨ 2. ਭਾਰਤ ਕਵੱ ਚ ਿੱ ਚਾ ਲੋ ਹਾ ਕਿੱ ਥੇ ਕਿੱ ਥੇ ਕਮਲਦਾ ਹੈ?

ਵੱਡੇ ਉੱਤਰਾਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

6 ਅੰਕ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1. ਕਵਿਸਤ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਵਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਸਕਹਤ ਸਮਝਾਓ। ਜਾਂ
ਖਕਣਜ ਪਦਾਰਥ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱ ਥੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱ ਥੇ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਪਰਸ਼ਨ 2. ਕਮੱ ਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੱ ਸ ਿੇ ਜਲੌ ਢੀ ਕਮੱ ਟੀ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ ਬਾਰੇ ਕਲਖੋ। ਜਾਂ
ਿੱ ਚਾ ਲੋ ਹਾ ਮੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕਵੱ ਚੋਂ ਕਮਲਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਲਖੋ।

ਨਕਸ਼ੇ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

7 ਅੰਕ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਵੱਚ ਹੇਠ ਕਲਖੋ ਕੋਈ 7 ਸਥਾਨ ਦਰਸਾਓ।
1. ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਮੈਦਾਨ
2. ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਬਰਹਮਪ੍ਤ
ੱ ਰ ਦਕਰਆ
3. ਜਲੌ ਢੀ ਕਮੱਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਤਰ
4. ਕਾਲੀ ਕਮੱਟੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰਾਜ
5. ਸਦਾਬਹਾਰ ਜੰਗਲਾਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਖੇਤਰ
6. ਸੋਨਾ ਉਤਪ੍ਾਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਤਰ
7. ਕੱਚਾ ਲੋ ਹਾ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ
8. ਤਾਾਂਬਾ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ
9. ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ
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10. ਬਾਕਸਾਈਟ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ

(Part C – ਇਕਤਹਾਸ) 20 Marks
ਵਸਤੂ ਕਨਸ਼ਠ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

4 ਅੰਕ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1. ਇਤਿਹਾਸ ________ ਦਾ ਅਤਧਐਨ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2. ਭਾਰਿ ਨਾਲ ਵਪ੍ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਿੋਂ ਪ੍ਤਹਲਾਂ ਤਕਹੜੀ ਯੂਰਪ੍ੀ ਸ਼ਕਿੀ ਭਾਰਿ ਪ੍ਹੁੰ ਚੀ?
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3. ਲਾਰਡ ਤਵਲੀਅਮ ਬੈਤਟੰ ਕ ਨੇ 1832 ਈ. ਤਵੱ ਚ ਬੰ ਿਾਲ ਤਵੱ ਚ ਤਨਆਂ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਕੀਿੀ। (ਸਹੀ/ਿਲਿ)
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4. ਰਾਿੀਿੰ ਜ ਤਵੱ ਚ ਤਕਹੜੀਆਂ ਿਾਿਾਂ ਹਨ?

ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

4 ਅੰਕ

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।

ਵੱਡੇ ਉੱਤਰਾਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

12 ਅੰਕ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1. ਲੈ ਪਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਿੀ ਸੀ? ਜਾਂ
ਕਪਟਸ ਇੰ ਡੀਆ ਐਿਟ ਤੇ ਨੋਟ ਕਲਖੋ।
ਪਰਸ਼ਨ 2. ਸਥਾਈ ਬੰ ਦੋਬਸਤ ਿੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿੀ ਆਰਕਥਿ ਪਰਭਾਵ ਪਏ? ਜਾਂ
ਕਬਰਸਾ ਮੰ ਡਾ ਬਾਰੇ ਤਸੀਂ ਿੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?
ਪਰਸ਼ਨ 3. 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਕਵੱ ਚ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਬਾਰੇ ਕਲਖੋ। ਜਾਂ
1857 ਈ. ਦੇ ਕਵਦਰੋਹ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਿਾਰਨ ਦੱ ਸੋ।
ਪਰਸ਼ਨ 4. 1858 ਈ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਨਾ ਕਵੱ ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਿੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ? ਜਾਂ
ਬੰ ਗਾਲ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪਰਣਾਲੀ ਤੇ ਨੋਟ ਕਲਖੋ।

(Part C – ਨਾਗਕਰਕ ਸ਼ਾਸਤਰ) 14 Marks
ਵਸਤੂ ਕਨਸ਼ਠ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

4 ਅੰਕ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1. _______ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਿਾਵੇਜ ਹੈ ਤਜਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2. ਭਾਰਿ ਛੱ ਡੋ ਅੰ ਦੋਲਨ ਕਦੋਂ ਚਲਾਇਆ ਤਿਆ?
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3. ਸੰ ਤਵਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ, ਜਾਿ, ਤਲੰਿ, ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਿੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਿਲਿ)
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4. ਭਾਰਿ ਤਵੱ ਚ ਤਸੱ ਤਿਆ ਅਤਧਕਾਰ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਿੋਂ ਲਾਿੂ ਹੈ?

ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

4 ਅੰਕ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1. ਸੰ ਕਵਧਾਨ ਤੋਂ ਿੀ ਭਾਵ ਹੈ??
ਪਰਸ਼ਨ 2. ਧਰਮ ਕਨਰਪੱ ਖਤਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕਲਖੋ।
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ਵੱਡੇ ਉੱਤਰਾਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

6 ਅੰਕ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1. ਭਾਰਤੀ ਸੰ ਕਵਧਾਨ ਦਾ ਕਨਰਮਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਜਾਂ
ਸੰ ਕਵਧਾਨ ਦੀ ਪਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਿੀ ਮਹੱ ਤਤਾ ਹੈ?
ਪਰਸ਼ਨ 2. ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਵਰੱ ਧ ਅਕਧਿਾਰ ਦੀ ਕਵਆਕਖਆ ਿਰੋ। ਜਾਂ
ਸਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਿੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਸੰ ਕਵਧਾਨ ਅਨਸਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ?
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