
ਸਤੰਬਰ ਪ�ੀਿਖਆਵ�

ਸਮਾਿਜਕ ਿਵਿਗਆਨ VIII
Time : 3 Hours M. M.: 70
ਪ��ਨ 1. ਮਨੱੁਖੀ ਬੱੁਧੀ, ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁ�ਲਤਾ ਨੰੂ ਕੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ?

1. ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ 2. ਮਨੱੁਖੀ ਸਾਧਨ 3. ਪਰਮਾਣੂ ਸਾਧਨ 4. ਖਿਣਜ ਸਾਧਨ

ਪ��ਨ 2. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ� ਧਾਤੂ ਖਿਣਜ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ�

1. ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ 3. ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ 2 ਅਬਰਕ 4. ਮੈਗਨੀਜ਼

ਪ��ਨ 3. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜੇ ਸਾਧਨ ਿਕਸੇ ਦੇ� ਦੀ ਅਰਥ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ� ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਖਵਾ�ਦੇ ਹਨ

ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਖੁ�ਹਾਲੀ ਦੀ ਆਧਾਰ ਮੰਨ�  ਜ�ਦੇ ਹਨ।

1. ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ 2. ਮਨੱੁਖੀ ਸਾਧਨ

3. ਪਰਮਾਣੂ ਸਾਧਨ 4. ਖਿਣਜ ਸਾਧਨ

ਪ��ਨ 4, ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਿਕਹੜਾ ਤੱਥ ਸਹੀ ਨਹ� ਹੈ?

1. ਸਦਾਬਹਾਰ ਬਨਸਪਤੀ ਜ� ਜੰਗਲ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਹਰੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।

2. ਪੱਤਝੜੀ ਜੰਗਲ ਲੱਕੜ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਦੇ ਪੱਖ� ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

3. ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ� ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਘਰ� ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ

ਆ�ਦੀ ਹੈ।

4. ਅਸਾਮ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਕ�ਮੀਰ ਤੱਕ ਇਲਾਿਕਆਂ ਦੀਆਂ ਢਲਾਣ� ਤੇ ਮਾਰੂਥਲੀ ਬਨਸਪਤੀ ਪਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

ਪ��ਨ 5. ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਸੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇ� ਿਕਹੜਾ ਹੈ?

1. ਆਸਟਰੇਲੀਆ 2. ਅਮਰੀਕਾ 3. ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ 4. ਫਰ�ਸ

ਪ��ਨ 6. ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਿਕਸਮ� ਿਵੱਚ� ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਿਕਸਮ ਿਕਹੜੀ ਹੈ?

1. ਐਬਸਾਈਟ 2. ਿਬੰਟੂਮੀਨਸ 3. ਿਲਗਨਾਈਟ 4. ਪੀਟ

ਪ��ਨ 7. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ� ਗਲਤ ਤੱਥ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਕਰੋ।

1. ਪੁਸਤਕ� ਤ� ਸਾਨੰੂ ਸਾਿਹਤ, ਕਲਾ, ਿਵਿਗਆਨ, ਇਿਤਹਾਸ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ।

2. ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਖ-2 ਭਾਰਤੀ ਤਾਕਤ� ਅਤੇ ਿਵਦੇ�ੀ ਤਾਕਤ� ਦੇ

ਆਪਸੀ ਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ।

3. ਇਿਤਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤ� ਸਾਨੰੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਵਨ ਉਸਾਰੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵੱਖ-2 ਪਿਹਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਿਦੰਦੇ ਹਨ।

4. ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਆਧੁਿਨਕ ਕਾਲ ਦਾ ਆਰੰਭ 16ਵ� ਸਦੀ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ।

ਪ��ਨ 8. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜੀ ਲੜਾਈ 23 ਅਕਤੂਬਰ, 1764 ਈ. ਨੰੂ ਅੰਗਰੇਜ਼� ਅਤੇ ਮੀਰ ਕਾਿਸਮ,

ਸੂਜਾ-ਉਦ ਦੌਲਾ ਅਤੇ �ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜੇ ਿਵਚਕਾਰ ਲੜੀ ਗਈ?

1. ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 3. ਪਾਈਪਤ ਦੀ ਲੜਾਈ

2. ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ 4. ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਪ��ਨ 9. ਿਕਹੜੇ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਤ�ਿਕ ਉਹ ਆਪਣਾ

ਸਾਰਾ ਿਧਆਨ �ਾਸਨ ਪ�ਬੰਧ ਵੱਲ ਲਗਾ ਸਕੇ।

1. ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1853 ਈ. 2. ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1833 ਈ.

3. ਿਪਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1784 ਈ. 4. ਰੈਗੂਲੈਿਟੰਗ ਐਕਟ 1773 ਈ.

ਪ��ਨ 10. ਿਕਹੜੇ ਪ�ਬੰਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨ� ਿਕਸਾਨ� ਤ� ਿਸੱਧਾ ਭੂਮੀ ਲਗਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ

ਿਕਸਾਨ� ਨੰੂ ਜਮੀਨ� ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ।

1. ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਪ�ਥਾ 2. ਰੱਈਅਤਵਾੜੀ ਪ�ਬੰਧ

3. ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ 4. ਮਿਹਲਵਾੜੀ ਪ�ਬੰਧ

ਪ��ਨ 11. ਛੋਟੇ ਨਾਗਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼� ਿਵਰੱੁਧ ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕਸ ਕਬੀਲੇ ਨ� ਅਤੇ ਕਦ� ਿਵਦਰੋਹ

ਕੀਤਾ?

1, ਸੰਥਾਲ ਕਬੀਲੇ ਨ� , 1820 ਈ . ਿਵੱਚ

3. ਕੌਲ ਕਬੀਲੇ ਨ� , 1820 ਈ ਿਵੱਚ

2. ਭੀਲ ਕਬੀਲੇ ਨ� , 1820 ਈ ਿਵੱਚ .

4. ਿਮਜ਼ੋ ਕਬੀਲੇ ਨ� , 1820 ਈ ਿਵੱਚ .

ਪ��ਨ 12. 1857 ਈ. ਦੇ ਿਵਦਰੋਹ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ?

1. ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ� ਨਾਲ ਭੈੜਾ ਵਰਤਾਓ

2. ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਤੂਸ

3. ਭਾਰਤੀ ਸੈਿਨਕ� ਨੰੂ ਯੱੁਧ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮੰੁਦਰ� ਪਾਰ ਭੇਜਣਾ

4. ਸਮਾਿਜਕ ਤੇ ਧਾਰਿਮਕ ਕੰਮ� ਿਵੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ

13. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ� ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਕੋਣ ਸਰਵ �ਚ ਹੈ

1. ਰਾ�ਟਰਪਤੀ 3. ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ 4. ਸੰਿਵਧਾਨ 2. ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ

ਪ��ਨ 14. ਭਾਰਤੀ ਸੰਿਵਧਾਨ ਨ�  ਮੌਿਲਕ ਅਿਧਕਾਰ ਿਕਹੜੇ ਦੇ� ਦੇ ਸੰਿਵਧਾਨ ਤ� ਪ�ੇਿਰਤ ਹੋ ਕੇ �ਾਮਲ ਕੀਤੇ?

2. ਅਮਰੀਕਾ 4. ਇੰਗਲ�ਡ 3. ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ 1. ਰੂਸ

ਪ��ਨ 15. ਿਕਸ ਅਿਧਕਾਰ ਤਿਹਤ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਿਦੱਤੇ ਿਬਨ� ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਤ�

ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ?

1. ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ 2. ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ

4. ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ 3. �ੋ�ਣ ਿਵਰੱੁਧ ਅਿਧਕਾਰ

1x15



ਵਸਤੂਿਨ�ਠ ਪ��ਨ

ਪ��ਨ 1, ਿਮੱਟੀ, ਮੂਲ ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਟੱੁਟਣ ਭੱਜਣ, ਜਲਵਾਯੂ, ਜੀਵ� ਅਤੇ ਰੱੁਖ� ਦੇ ਗਲਣ-ਸੜਣ ਆਿਦ ਤੱਤ� ਦੇ ਅਸਰ

ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ)

ਪ��ਨ 2. ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱੁਲ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਿਕੰਨ�  % ਿਹੱਸਾ ਜੰਗਲ� ਹੇਠ ਹੈ?

ਪ��ਨ 3. ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ� ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦ� ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪ��ਨ 4. ਲਾਰਡ ਿਵਲੀਅਮ ਬੈਿਟੰਕ ਨ�  1832 ਈ. ਿਵੱਚ ਬੰਗਾਲ ਿਵੱਚ ਿਨਆਂ ਪ�ਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।

(ਸਹੀ/ਗਲਤ)

ਪ��ਨ 5. ਰਾਈਗੰਜ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੀਆਂ ਖਾਣ� ਹਨ?

ਪ��ਨ 6. _______ ਉਹ ਕਾਨੰੂਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹੈ ਿਜਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇ� ਦਾ ਪ��ਾਸਨ ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਪ��ਨ 7. ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦ� ਚਲਾਇਆ ਿਗਆ?

ਪ��ਨ 8. ਸੰਿਵਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਿਲੰਗ, ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(ਸਹੀ/ਗਲਤ)

ਪ��ਨ 9. ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਅਿਧਕਾਰ ਐਕਟ ਕਦ� ਤ� ਲਾਗੂ ਹੈ?

ਪ��ਨ 10. ਇਿਤਹਾਸ………………………… ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਹੈ।

ਪ��ਨ 11 ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕਹੜੀ ਯੂਰਪੀ �ਕਤੀ ਭਾਰਤ ਪਹੰੁਚੀ?

ਪ��ਨ 12 ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਸੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇ� ……………….  ਹੈ।
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ਛੋਟੇ �ਤਰ� ਵਾਲੇ ਪ��ਨ
ਪ��ਨ 1. ਸਮੰੁਦਰ� ਤ� ਸਾਨੰੂ ਕੀ-ਕੀ ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ?

ਪ��ਨ 2. ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ ਿਕੱਥੇ ਿਕੱਥੇ ਿਮਲਦਾ ਹੈ?

ਪ��ਨ 3. ਸੰਿਵਧਾਨ ਤ� ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ??

ਪ��ਨ 4. ਧਰਮ ਿਨਰਪੱਖਤਾ �ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਿਲਖੋ।

ਪ��ਨ 5. ਕਦ� ਅਤੇ ਿਕਹੜਾ ਪਿਹਲਾ ਭਾਰਤੀ ਿਸਵਲ ਸਰਿਵਸ ਦੀ ਪ�ੀਿਖਆ ਪਾਸ ਕਰ ਸਿਕਆ ਸੀ?

ਪ��ਨ 6. ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਘੂ (ਛੋਟੇ) ਉਦਯੋਗ� ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਿਲਖੋ। 2x6

ਵੱਡੇ �ਤਰ� ਵਾਲੇ ਪ��ਨ
ਪ��ਨ 1. ਿਵਕਸਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਸਾਧਨ� ਨੰੂ ਉਦਾਹਰਣ ਸਿਹਤ ਸਮਝਾਓ। ਜ�

ਖਿਣਜ ਪਦਾਰਥ ਸਾਨੰੂ ਿਕੱਥ� ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ� � ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ?

ਪ��ਨ 2. ਿਮੱਟੀ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ� ਦੱਸ ਕੇ ਜਲੌਢੀ ਿਮੱਟੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ।

ਜ� ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ ਮੱੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਿਕਹੜੇ ਦੇ�� ਿਵੱਚ� ਿਮਲਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ� ਦੇ ਨਾਮ ਿਲਖੋ।

ਪ��ਨ 3. ਲੈਪਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਸੀ? ਜ�

ਿਪਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਤੇ ਨ� ਟ ਿਲਖੋ।

ਪ��ਨ 4. ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਆਰਿਥਕ ਪ�ਭਾਵ ਪਏ? ਜ�

ਿਬਰਸਾ ਮੰੁਡਾ ਬਾਰੇ ਤੁਸ� ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?

ਪ��ਨ 5. 19ਵ� ਸਦੀ ਿਵੱਚ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ� ਦੇ ਪਤਨ ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ। ਜ�

1857 ਈ. ਦੇ ਿਵਦਰੋਹ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ।

ਪ��ਨ 6. 1858 ਈ. ਤ� ਬਾਅਦ ਸੈਨਾ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ? ਜ�

ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਦੋਹਰੀ �ਾਸਨ ਪ�ਣਾਲੀ ਤੇ ਨ� ਟ ਿਲਖੋ।

ਪ��ਨ 7. ਭਾਰਤੀ ਸੰਿਵਧਾਨ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਿਕਵ� ਹੋਇਆ? ਜ�

ਸੰਿਵਧਾਨ ਦੀ ਪ�ਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ?

ਪ��ਨ 8. �ੋ�ਣ ਿਵਰੱੁਧ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ। ਜ�

ਸਮਾਨਤਾ ਤ� ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਸੰਿਵਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਿਕਹੜੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵ� ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ?
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ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕ�ੇ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਲਖੋ ਕੋਈ 7 ਸਥਾਨ ਦਰਸਾਓ।
1. ਭਾਰਤ ਦੇ �ਤਰੀ ਮੈਦਾਨ 2. ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਬ�ਹਮਪੱੁਤਰ ਦਿਰਆ

3. ਜਲੰਢੀ ਿਮੱਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਤਰ 4. ਕਾਲੀ ਿਮੱਟੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰਾਜ

5. ਸਦਾਬਹਾਰ ਜੰਗਲ� ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਖੇਤਰ 6. ਸੋਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਤਰ

7. ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ 8. ਤ�ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ

9. ਮੈਗਨੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ 10. ਬਾਕਸਾਈਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ
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