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ਸਮਾਿਜਕ ਿਵਿਗਆਨ

ਸਤੰਬਰ ਪ�ੀਿਖਆ, 2022
1. ਸਾਰੇ ਪ��ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

2. ਪ��ਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੱੁਲ ਚਾਰ ਭਾਗ ੳ,ਅ,ੲ ਅਤੇ ਸ ਹਨ।

ਭਾਗ-ੳ

ਪ��ਨ 1.ਮਨੱੁਖੀ ਬੱੁਧੀ, ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁ�ਲਤਾ ਨੰੂ ਕੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ?
1. ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ    3. ਪ�ਮਾਣੂ ਸਾਧਨ

2. ਮਨੱੁਖੀ ਸਾਧਨ       4. ਖਿਣਜ ਸਾਧਨ

2. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜੇ ਸਾਧਨ  ਿਕਸੇ ਦੇ� ਦੀ ਅਰਥ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ� ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਖਵਾ�ਦੇ ਹਨ ?
1.ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ    3. ਪ�ਮਾਣੂ ਸਾਧਨ    2. ਮਨੱੁਖੀ ਸਾਧਨ 4. ਖਿਣਜ ਸਾਧਨ

3.  ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਿਕੰਨ�  ਪ�ਤੀ�ਤ ਿਹੱਸਾ ਭੂਮੀ ਜ� ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ?
1.  19%               2. 39%              3. 41 %                  4. 29 %

4. ਤੁਸ� ਸਾਿਰਆਂ ਨ�  ਆਪਣੇ ਘਰ ਜ� ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ  ਦੇਿਖਆ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਕੁਝ ਫੱੁਲ -ਬੂਟੇ ਜ� ਪੇੜ -ਪੌਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ

�ਗ ਪ�ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ?
1. ਪਰਬਤੀ ਬਨਸਪਤੀ                        2.ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ 3. ਪਤਝੜੀ ਬਨਸਪਤੀ                   4.ਇਹਨ�  ਿਵਚ�

ਕੋਈ ਨਹ�।

5. ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਸੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇ� ਿਕਹੜਾ ਹੈ?
1. ਆਸਟਰੇਲੀਆ      2. ਅਮਰੀਕਾ   3. ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ        4. ਫਰ�ਸ

6. ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਿਕਸਮ� ਿਵੱਚ� ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਿਕਸਮ ਿਕਹੜੀ ਹੈ?
1. ਐਥਰਸਾਈਟ 2. ਿਬਟੂਮੀਨਸ  3. ਗ�ੇਨਾਈਟ  4. ਪੀਟ

7. ਅੰਗਰੇਜ਼� ਅਤੇ ਫਰ�ਸੀਸੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ 1746 ਈ. ਤ� 1763 ਈ. ਤੱਕ ਿਕਹੜੇ ਿਤੰਨ ਯੱੁਧ ਹੋਏ, ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼� ਨੰੁੂ
ਿਜੱਤ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈ?
1. ਮੈਸੂਰ ਦਾ ਯੱੁਧ             2. ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਯੱੁਧ

3. ਕਰਨਾਟਕ  ਦੇ ਯੱੁਧ                4. ਇਨ� � ਿਵਚ� ਕੋਈ ਨਹ�।

8. ਇਹ ਲੜਾਈ ਿਸਰਾਜ਼-ਉਦ-ਦੌਲਾ ਅਤੇ ਰਾਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵ� ਿਵਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸਨੰੂ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸ� ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਦ� ਹੋਈ?
1. 1757 ਈ.           2. 1857 ਈ.          3. 1764 ਈ.         4. 1784 ਈ.

9. ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮ� ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹੜਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ?
1. ਰੈਗੂਲੇਿਟੰਗ ਐਕਟ 1773 ਈ.      2. ਿਪਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1784 ਈ. 3. ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1833 ਈ.         4.
ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1853 ਈ.

10. 1866-68 ਿਵੱਚ ਨੀਲ ਦੀ ਖ਼ੇਤੀ  ਿਵਦਰੋਹ ਿਕੱਥੇ ਹੋਇਆ?
1.ਮੱਧ ਪ�ਦੇ�        2. ਗੁਜਰਾਤ       3. ਿਬਹਾਰ (ਚੰਪਾਰਨ)    4. ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ

11. ਿਕਸ ਦੇ� ਦੀ ਕੌਫ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅੰਤਰਰਾ�ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਗਈ?
1. ਜਪਾਨ  2. ਸ�ੀ ਲੰਕਾ  3. ਚੀਨ    4. ਬਰਾਜ਼ੀਲ



12. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ 1857 ਈ. ਦਾ ਿਵਦਰੋਹ ਨਹ� ਫ਼ੈਿਲਆ?
1. ਬੰਬਈ      2. ਕਾਨ� ਪੁਰ     3. ਲਖਨਊ         4. ਮੇਰਠ

13. ਭਾਰਤ ਕਦ� ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪ�ਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਬਣ ਿਗਆ?
1.  26 ਜਨਵਰੀ 1930     2. 26 ਜਨਵਰੀ 1940  3. 26 ਜਨਵਰੀ 1950    4. 26 ਜਨਵਰੀ 1960
14. ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੰੂਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇ� ਦਾ ਪ��ਾਸਨ ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ?
1. ਲੋਕਤੰਤਰ     2. ਸੰਿਵਧਾਨ  3. ਕਾਨੰੂਨ      4. ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ

15. ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੱੁਢਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਕਸ ਉਮਰ ਗਰੱੁਪ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ?
1. 11-14 ਸਾਲ   2. 6-15 ਸਾਲ  3. 6-13 ਸਾਲ   4. 6-14 ਸਾਲ

ਭਾਗ-ਅ (ਭੂਗੋਲ 21 ਅੰੁਕ)
ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪ��ਨ� ਦਾ �ਤਰ ਇੱਕ �ਬਦ ਜ� ਇੱਕ ਵਾਕ ਿਵੱਚ ਿਦਓ। ਹਰੇਕ ਪ��ਨ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦਾ ਹੈ।

16. ਿਮੱਟੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤ� ……….. ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਪਰਤ ਹੈ। (ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰੋ)
17. ਕਾਲੀ ਿਮੱਟੀ  ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੀਆਂ- ਿਕਹੜੀਆਂ ਫ਼ਸਲ� ਉਗਾਈਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ  ਹਨ?
18. ਭਾਰਤ  ਿਵੱਚ ਸੋਨ�  ਦੀਆਂ ਪ�ਿਸੱਧ ਖ�ਣ� ਦੇ ਨਾਮ ਿਲਖੋ ।
19. 1952  ਿਵੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ� ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। (ਠੀਕ/ਗਲਤ ਦਾ ਿਨ�ਾਨ

ਲਗਾਓ)              (4X1=4)
●

ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪ��ਨ� ਦਾ �ਤਰ 25-30 �ਬਦ� ਿਵੱਚ ਿਦਓ। ਹਰੇਕ ਪ��ਨ ਦੋ ਅੰਕ ਦਾ ਹੈ।

20. ਸਮੰੁਦਰ� ਤ� ਸਾਨੰੂ ਕੀ-ਕੀ  ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ?
21. ਭਾਰਤ  ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ�  ਿਕਸਮ ਦੀ ਿਮੱਟੀ ਪਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ? ਿਕਸਮ� ਦੇ ਨਾਮ ਿਲਖੋ।           (2X2=4)

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

22. ਮੈਦਾਨ� ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ  ਹੈ?     ਜ�

ਖਿਣਜ ਪਦਾਰਥ ਸਾਨੰੂ ਿਕਥ� ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ� � ਦੀ  ਵਰਤ� ਿਕੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ?
23.  ਿਮੱਟੀ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ� ਲ ਿ◌ੱਚ ਿਜਢੀ ਲਿਮੱਟੀ ਦੀ ਮਿਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਿਿਲੋ?  ਜ�

ਬਾਕਸਾਈਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨ� ਟ ਿਲਖੋ। (2X3=6)

24. ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕ�ੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦਸ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ� ਸੱਤ ਸਥਾਨ ਭਰੋ:               (7x1=7)
1. ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕ �ਤਰੀ ਮੈਦਾਨ    2. ਗੰਗਾ ਦਿਰਆ         3. ਕਾਲੀ ਿਮੱਟੀ  ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਖੇਤਰ    4. ਪਰਬਤੀ

ਿਮੱਟੀ  ਵਾਲਾ ਇਕ ਖੇਤਰ         5. ਸਦਾਬਹਾਰ ਜੰਗਲ�  ਵਾਲਾ ਇਕ ਖੇਤਰ   6. ਕੱਚਾ ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ         7. ਸੋਨਾ ਖੇਤਰ

8. ਤ�ਬਾ ਖੇਤਰ         9. ਅਬਰਕ ਖੇਤਰ      10. ਮ�ਗਨੀਜ਼ ਖੇਤਰ

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. ਅੰਗਰੇਜ਼� ਅਤੇ ਫਰ�ਸੀਸੀਆਂ ਲ ਿਚਾਰ ਿ◌ਰਨਾਿਟ ਦੇ ਦੋ ਯੱੁਧ ਲੜੇ ਗਏ । (ਠੀਕ/ਗਲਤ ਦਾ ਕਨ�ਾਨ ਲਗਾਓ)
26. ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਾਰਨ ................. ਭੂਮੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ I ਖਾਲੀ  ਥ� ਭਰੋ)
27. ਸੈਨਾ ਿਵੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਿਨਕ� ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣ  ਵਾਲੀ ਸਭ ਤ�  ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਿਕਹੜੀ ਸੀ?
28. ਮਿਹਲਵਾੜੀ ਪ�ਬੰਧ ਿਕਹੜੇ ਿਤੰਨ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ? (4X1=4)

ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪ��ਨ� ਦਾ �ਤਰ 25-30 �ਬਦ� ਿਵੱਚ ਿਦਓ। ਹਰੇਕ ਪ��ਨ ਦੋ ਅੰਕ ਦਾ ਹੈ।

29. ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਕਰੋ।

30. ਪਰਮਾਣੂ ਪਦਾਰਥ� ਦੀ  ਵਰਤ� ਸਾਨੰੂ ਿਕਸ ਤਰ�� ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?   (2X2=4)

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

31.  ਬੰਗਾਲ ਿਵੱਚ ਦੋਹਰੀ �ਾਸਨ ਪ�ਣਾਲੀ ਤ� ਤੁਸ� ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜ�

ਿਪਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਨ� ਟ ਿਲਖੋ।



32. ਨੀਲ ਿਵਦਰੋਹ ਤ� ਤੁਸ� ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ? ਜ�

ਿਬਰਸਾ ਮੰੁਡਾ  ਬਾਰੇ ਤੁਸ� ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?
33. ਉਨ� ੀਵ� ਸਦੀ ਿਵਚ ਭਾਰਤੀ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ� ਦੇ  ਪਤਨ ਬਾਰੇ ਿਦੱਸੋ।

ਜ�

1858 ਈ. ਤ� ਬਾਅਦ ਸੈਨਾ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ?
34. ਇਿਤਹਾਿਸਕ ਇਮਾਰਤਾ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ। ਜ�

1857 ਈਸਵੀ  ਦੇ ਿਵਦਰੋਹ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ।                                                      (4X3=12)

ਭਾਗ- ਸ ਨਾਗਿਰਕ �ਾਸਤਰ (ਅੰਕ 14)
ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪ��ਨ� ਦਾ �ਤਰ ਇੱਕ �ਬਦ ਜ� ਇਕ ਵਾਕ ਿਵੱਚ ਿਦਓ। ਹਰੇਕ ਪ��ਨ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦਾ ਹੈ।

35. ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਿਵਧਾਨ .................ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ।(ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰੋ)
36. ਪ�ਸਤਾਵਨਾ  ਕੀ ਹੈ?
37. ਸੰਿਵਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(ਠੀਕ/ ਗਲਤ ਦਾ ਿਨ�ਾਨ ਲਗਾਓ)
38. ਸੰਿਵਧਾਿਨਕ ਉਪਚਾਰ� ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਤ� ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?
(4X1=4)
ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪ��ਨ� ਦਾ �ਤਰ 25-30 �ਬਦ� ਿਵੱਚ ਿਦਓ। ਹਰੇਕ ਪ��ਨ ਦੋ ਅੰਕ ਦਾ ਹੈ।

39. ਿਨਆਂਪਾਿਲਕਾ ਦੀ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਤ� ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?
40. ਿਕਸੇ ਦੋ ਅਿਧਕਾਰ� ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਫਰਜ਼ ਿਲਖੋ।

(2X2=4)
ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪ��ਨ� ਦਾ �ਤਰ 80-100 �ਬਦ� ਿਵੱਚ ਿਦਓ। ਹਰੇਕ ਪ��ਨ ਦੇ ਿਤੰਨ ਅੰਕ ਹਨ।

41. ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਿਨਆਂ ਪਾਿਲਕਾ ਨੰੂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱਖ ਿਕਵ� ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ?
ਜ�

ਸਮਾਿਜਕ ਆਰਿਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਿਨਆਂ ਤ� ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ?
42. ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਤੇ ਨ� ਟ ਿਲਖੋ।

ਜ�

ਅਸ� ਆਪਣੇ ਮੌਿਲਕ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਿਕਵ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� ?(2X3=6)

Sharanjit Kaur SS Mistress Quila Nau Faridkot.


