PSEB New Pattern – Sep. Exam 2022

Social Science - IX

Chapter Wise MCQs

ਸਤਿੰ ਬ੍ਰ ਪਰੀਥਖਆ 2022 – ਸ਼ਰੇਣੀ ਨੌਵੀਂ
ਮਾਡਲ ਪਰਸ਼ਨ ਪੱ ਤਰ - ਸਮਾਥਜਕ ਥਵਥਗਆਨ
ਸਮਾਂ : 3 ਘਿੰ ਟੇ

ਕੁਲ ਅਿੰ ਕ : 80
ਭਾਗ -1

12 x1 = 12

ਹੇਠ ਲਿਿੇ ਬਹੁ-ਲਿਕਿਪੀ ਪਰਸ਼ਿਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਉੱਤਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ :1. ਜੀਵ ਰਾਖਵਾਂ ਖੇਤਰ - ਕਾਜ਼ੀਰਿੰ ਗਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਥਕਸ ਰਾਜ ਥਵੱ ਚ ਸਥਿਤ ੈ?
ੳ) ਥਬ੍ ਾਰ

ਅ) ਮੱ ਧ ਪਰਦੇਸ਼

ੲ) ਆਸਾਮ

ਸ) ਮੇਘਾਥਲਆ

2. ਖੇਤਰਫਲ ਦੀ ਥਦਰਸ਼ਟੀ ਪੱ ਖੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਡਾ ਦੇਸ਼ ਥਕ ੜਾ ੈ?
ੳ) ਰੂਸ

ਅ) ਅਰਜਨਟੀਨਾ

ੲ) ਅਲਜੀਰੀਆ

ਸ) ਕਜ਼ਾਕਸਤਾਨ

3. ਪਿੰ ਜਾਬ੍ ਦੇ ਥਕ ੜੇ ਥਜ਼ਲਹੇ ਨੂਿੰ ਥਚੱ ਟੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਭੂਮੀ ਵੀ ਥਕ ਾ ਜਾਂਦਾ ੈ?
ੳ) ਪਥਟਆਲਾ

ਅ) ਮੋਗਾ

ੲ) ਮਾਨਸਾ

ਸ) ਜਲਿੰਧਰ

1

1

1

4. ਵਸਤੂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥਵਕਰੀ ਕਰਨ ਤੱ ਕ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਥਵੱ ਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂਿੰ ਕੀ ਥਕ ਾ ਜਾਂਦਾ ੈ?
ੳ) ਆਮਦਨ

ਅ) ਲਾਗਤ

ੲ) ਬ੍ੱ ਚਤ

ਸ) ਉਪਭੋਗ

5. ਖੇਤੀਬ੍ਾੜੀ ਅਰਿਥਵਵਸਿਾ ਥਕਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਦਾ ਰਣ ੈ?
ੳ) ਮੁੱ ਢਲਾ

ਅ) ਸੇਵਾਵਾਂ

ੲ) ਗੌਣ

ਸ) ਕੋਈ ਨ ੀਂ

1

6. ੇਠ ਥਲਥਖਆਂ ਥਵੱ ਚੋਂ ਆਰਥਿਕ ਥਕਥਰਆ ਥਕ ੜੀ ੈ?
ੳ) ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ

ਅ) ਅਥਧਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂਿੰ ਪੜਹਾਉਣਾ

ੲ) ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਰੋਗੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ

ਸ) ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ

7. ਭਾਈ ਲਥ ਣਾ ਥਕਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਥ ਲਾ ਨਾਂ ਸੀ?

1

ੳ) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ

ਅ) ਗੁਰੂ ਅਿੰ ਗਦ ਦੇਵ ਜੀ

ੲ) ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ

ਸ) ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ

8. ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਘੱ ਗਰ ਨਦੀ ਦੇ ਥਵਚਕਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂਿੰ ________ ਆਖਦੇ ਨ।
ੳ) ਮਾਝਾ

ਅ) ਦੁਆਬ੍ਾ

ੲ) ਮਾਲਵਾ

ਸ) ਬ੍ਾਂਗਰ

9. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਥਦੱ ਲੀ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਕੌ ਣ ਸੀ?
ੳ) ਬ੍ਥ ਲੋ ਲ ਲੋ ਧੀ

ਅ) ਥਸਕਿੰ ਦਰ ਲੋ ਧੀ

ੲ) ਇਬ੍ਰਾ ੀਮ ਲੋ ਧੀ

ਸ) ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋ ਧੀ
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10. ਠ
ੇ ਥਲਖੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਥਵੱ ਚੋਂ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਥਕ ੜੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਨ ੀਂ ੈ?
ੳ) ਜਰਮਨੀ

ਅ) ਭਾਰਤ

ੲ) ਚੀਨ

ਸ) ਫਰਾਂਸ

1

11. ਸਾਡੇ ਸਿੰ ਥਵਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ ____ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੀ ਥਵਵਸਿਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ੈ।
ੳ) 50

ਅ) 51

ੲ) 52

ਸ) 53

1

12. ਭਾਰਤੀ ਸਿੰ ਥਵਧਾਨ ਥਵੱ ਚ ਦਰਜ ੇਠ ਥਲਥਖਆਂ ਥਵੱ ਚੋਂ ਥਕ ੜੇ ਨੁਕਤੇ ਨੂਿੰ ਦੱ ਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਥਲਆ ਥਗਆ ੈ?
ੳ) ਮੌਥਲਕ ਕਰਤੱ ਵ

1

2. ਸਿੰ ਥਵਧਾਨ ਥਵੱ ਚ ਸੋਧ

3. ਗਣਤਿੰ ਤਰ

4. ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਥਨਰਦੇਸ਼ਕ ਥਸਧਾਂਤ

ਭਾਗ -2

12 x1 = 12

ਹੇਠ ਲਿਿੇ ਿਸਤੂਲਿਸ਼ਠ ਪਰਸ਼ਿਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲਦਓ:13. ਭਾਰਤ ਦਾ ਥਮਆਰੀ ਸਮਾਂ (IST) ਗਰੀਨਥਵੱ ਚ ਦੇ ਸਮੇਂ (GMT) ਤੋਂ ਥਕਿੰ ਨੇ ਘਿੰ ਟੇ ਅੱ ਗੇ ੈ?

1

14. ਚਨਾਬ੍ ਦਾ ਪੌਰਾਥਣਕ ਨਾਮ __________ ਸੀ।

1

15. ਮਾਲਾਬ੍ਾਰ ਦੇ ਤੱ ਟਵਰਤੀ ਮੈਦਾਨ ਥਵੱ ਚ ਝੀਲਾਂ ਨੂਿੰ ਸਿਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਥਵੱ ਚ ਕੇਆਲ ਥਕ ਾ ਜਾਂਦਾ ੈ। (ਸ ੀ/ਗਲਤ)1
16. ਥਕਸੇ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਥਵੱ ਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂਿੰ ਸਿੰ ਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱ ਿਾ ਨੂਿੰ ਉਪਯੋਗਤਾ ਜਾਂ
ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਥਕ ਾ ਜਾਂਦਾ ੈ। (ਸ ੀ/ਗਲਤ)

1

17. ਉ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਥਵਧੀਆਂ ਜੋ ਥਕ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨ, ਨੂਿੰ _____ ਕਥ ਿੰ ਦੇ
ਨ।

1

18. ਛੁਪੀ ੋਈ ਬ੍ੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਥਕਸ ਨੂਿੰ ਆਖਦੇ ਨ?

1

19. ਵੈਥਦਕ ਕਾਲ ਥਵੱ ਚ ਪਿੰ ਜਾਬ੍ ਨੂਿੰ ਕੀ ਨਾਂ ਥਦੱ ਤਾ ਥਗਆ ੈ?

1

20. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 1522 ਈ. ਥਵੱ ਚ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿੰ ਢੇ ___________ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ।

1

21. ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਥਕ ੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ?

1

22. ਥਕਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂਿੰ ਸਿੰ ਸਦੀ ਲੋ ਕਤਿੰ ਤਰ ਪਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਥਦੱ ਤੀ?

1

23. ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ _________ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬ੍ਦਾਂ Demos ਅਤੇ Cratia ਤੋਂ ਥਮਲ ਕੇ ਬ੍ਥਣਆ ੈ।

1

24. ਭਾਰਤ ਥਵੱ ਚ ਕਾਨੂਿੰਨ ਥਨਰਮਾਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਥਕਸ ਕੋਲ ੈ?

1

ਭਾਗ -3

8x3 = 24

ਹੇਠ ਲਿਿੇ ਪਰਸ਼ਿਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ 80 ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੱ ਕ ਲਦਓ:25. ਸਾਰਕ ਬ੍ਾਰੇ ਇੱ ਕ ਸਿੰ ਖੇਪ ਨੋਟ ਥਲਖੋ।

3

26. ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-ਪਠਾਨਕੋਟ ਥਸ਼ਵਾਥਲਕ ਤੇ ਇੱ ਕ ਨੋਟ ਥਲਖੋ।

3

27. ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਅਨਾਰਥਿਕ ਥਕਥਰਆਵਾਂ ਥਵੱ ਚ ਅਿੰ ਤਰ ਥਲਖੋ।

3

28. ਮਨੁੱਖੀ ਪੂਿੰ ਜੀ ਥਨਰਮਾਣ ਥਵੱ ਚ ਥਸੱ ਥਖਆ ਦੀ ਕੀ ਭੂਥਮਕਾ ੈ?

3
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29. ਪਿੰ ਜਾਬ੍ ਨੂਿੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਥਕਉਂ ਥਕ ਾ ਜਾਂਦਾ ੈ?

3

30. ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ ੀਦੀ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ?

3

31. ਸਰਵ ਥਵਆਪਕ ਬ੍ਾਲਗ ਮੱ ਤ ਅਥਧਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ੈ?

3

32. ਗਣਤਿੰ ਤਰ ਦੇਸ਼ ਥਕ ੜਾ ੁਿੰ ਦਾ ੈ?

3
ਭਾਗ -4

4x4 = 16

ਹੇਠ ਲਿਿੇ ਪਰਸ਼ਿਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਿੱ ਧ ਤੋਂ ਿੱ ਧ 200 ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੱ ਕ ਲਦਓ:33. ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਈ 10 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 5 ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਥਲਖੋ।

4

ਜਾਂ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੱ ਟਵਰਤੀ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੇ।
34. ਅਰਿਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਚਾਰ ਮੁੱ ਢਲੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ।

4

ਜਾਂ
ਛੁਪੀ ਬ੍ੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਬ੍ੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਥਵੱ ਚ ਅਿੰ ਤਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ।
35. ਪਿੰ ਜਾਬ੍ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਥਲਕ ਥਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰੋ।

4

ਜਾਂ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ ੀਦੀ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ? ਵਰਣਨ ਕਰੋ।
36. ਅਿੰ ਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਤੇ ਨੋਟ ਥਲਖੋ।

4
ਜਾਂ

ਪੂਰਨ ਪਰਭੂਸੱਤਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ੈ? ਥਵਆਥਖਆ ਕਰੋ।
ਭਾਗ -5

2x4 = 8

37. ਸਰੋਤ ਆਧਾਲਰਤ ਪਰਸ਼ਿ (ਭੂਗੋਿ):
ਪੂਰਬ੍ ਥਵੱ ਚ ਪੱ ਛਮੀ ਬ੍ਿੰ ਗਾਲ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰ ਥਨਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱ ਕ ਪੂਰਬ੍ੀ ਤੱ ਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨ। ਇ ਮੈਦਾਨ ਪੂਰਬ੍
ਥਦਸ਼ਾ ਥਵੱ ਚ ਵਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਮ ਾਂਨਦੀ, ਗੋਦਾਵਰੀ, ਥਕਰਸ਼ਨਾ, ਕਾਵੇਰੀ ਅਤੇ ਉ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ ਾਇਕ ਨਦੀਆਂ
ਦੁਆਰਾ ਥਵਛਾਈ ਗਈ ਜਲੋ ਢ ਥਮੱ ਟੀ ਨਾਲ ਬ੍ਥਣਆ ੈ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਥਵੱ ਚ ਇਸ ਨੂਿੰ ਉਤਕਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਕਥ ਿੰ ਦੇ ਨ। ਥਕਰਸ਼ਨਾ
ਨਦੀ ਦੇ ਡੈਲਟੇ ਤੋਂ ਕਿੰ ਥਨਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱ ਕ ਇਸ ਨੂਿੰ ਕੋਰੋਮਿੰਡਲ ਤੱ ਟ ਕਥ ਿੰ ਦੇ

ਨ। ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਥਵੱ ਚ ਪੁਲੀਕਟ ਝੀਲ

ਪਰਥਸੱ ਧ ਝੀਲ ੈ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਥਵੱ ਚ ਥਚਲਕਾ ਝੀਲ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਡੀ ਝੀਲ ੈ।
ਹੇਠ ਲਿਿੇ ਪਰਸ਼ਿਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲਦਓ:
1. ਪੂਰਬ੍ ਥਦਸ਼ਾ ਥਵੱ ਚ ਵਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱ ਸੋ।

1

2. ਪੂਰਬ੍ੀ ਤੱ ਟ ਦੇ ਥਕਸ ਭਾਗ ਨੂਿੰ ਕੋਰੋਮਿੰਡਲ ਤੱ ਟ ਆਥਖਆ ਜਾਂਦਾ ੈ?

1

3. ਪੁਲੀਕਟ ਝੀਲ ਭਾਰਤਾ ਦੇ ਥਕਸ ਤੱ ਟੀ ਮੈਦਾਨ ਥਵੱ ਚ ੈ?

1

4. ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਡੀ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਝੀਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ੈ?

1
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38. ਸਰੋਤ ਆਧਾਲਰਤ ਪਰਸ਼ਿ (ਇਲਤਹਾਸ):
ਵਣ ਸਿੰ ਪਤੀ ਤੇ ਕਬ੍ਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵਣ-ਕਾਨੂਿੰਨ ਬ੍ਣਾਏ। ਉ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਾਨਕ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ
ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂਿੰ ਜਿੰ ਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਲਾਰਡ ਡਲ ੌਜ਼ੀ ਨੇ 1855 ਈ. ਥਵੱ ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਥਵੱ ਚ ਵਣ-ਸੁਰੱਥਖਆ
ਲਈ ਥਨਯਮ ਬ੍ਣਾਏ। ਇਸੇ ਤਥ ਤ ਉਸਨੇ ਮਾਲਾਬ੍ਾਰ ਦੀਆਂ ਪ ਾੜੀਆਂ ਚ ਸਾਗਵਾਨ ਤੇ ਨੀਲਥਗਰੀ ਦੀਆਂ ਪ ਾੜੀਆਂ
ਚ ਥਕੱ ਕਰ ਅਤੇ ਨੀਲਥਗਰੀ ਦੇ ਦਰਖੱ ਤ ਲਗਾਏ। ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕਾਨੂਿੰਨਾਂ ਤਥ ਤ ਜਿੰ ਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਇਨਹਾਂ ਚ ਪਸ਼ੂ
ਚਾਰਨ ਤੇ ਪਾਬ੍ਿੰ ਦੀ ਲਗਾ ਥਦੱ ਤੀ। ਡਾਇਥਟਰਚ ਬ੍ਰੈਥਡਸ ਨਾਮੀ ਇੱ ਕ ਜਰਮਨ ਮਾਥ ਰ ਨੂਿੰ ਵਣ ਮ ਾਂਥਨਦੇਸ਼ਕ ਡਾਇਰੈ ਕਟਰ
ਜਨਰਲ ਥਨਯੁਕਤ ਕਰ ਥਦੱ ਤਾ। (ਉਸ ਨੂਿੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਧੁਥਨਕ ਬ੍ਾਗਬ੍ਾਨੀ ਦਾ ਮੋਢੀ ਮਿੰ ਥਨਆ ਜਾਂਦਾ ੈ।)
ਹੇਠ ਲਿਿੇ ਪਰਸ਼ਿਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲਦਓ:
1. ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਣ-ਕਾਨੂਿੰਨ ਬ੍ਣਾਉਣ ਥਪੱ ਛੇ ਮੁੱ ਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ?

1

2. ਲਾਰਡ ਡਲ ੌਜ਼ੀ ਨੇ ਵਣਾਂ ਦੀ ਰੱ ਥਖਆ ਲਈ ਕਾਨੂਿੰਨ ਕਦੋਂ ਬ੍ਣਾਇਆ?

1

3. ਵਣ ਮ ਾਂਥਨਦੇਸ਼ਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਥਕਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਥ ਣ ਵਾਲਾ ਸੀ?

1

4. ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਧੁਥਨਕ ਬ੍ਾਗਬ੍ਾਨੀ ਦਾ ਮੋਢੀ ਥਕਸ ਨੂਿੰ ਮਿੰ ਥਨਆ ਜਾਂਦਾ ੈ?

1

ਭਾਗ -6
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ਿਕਸ਼ੇ ਿਾਿ ਸਬੰ ਧਤ ਪਰਸ਼ਿ
39. (ਭੂਗੋਿ) - ਭਾਰਤ ਦੇ ਿਕਸ਼ੇ ਲਿੱ ਚ ਕੋਈ 4 ਸਥਾਿ ਭਰੋ:-

4

ੳ) ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਣਕ ਲਿੰਬ੍ਕਾਰ
ਅ) ਕੋਰੋਮਿੰਡਲ ਤੱ ਟ
ੲ) ਜੈਸਲਮੇਰ
ਸ) ਗਾਡਥਵਨ ਆਸਥਟਨ
) ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬ੍ਤ
40. (ਇਲਤਹਾਸ) - ਪੰ ਜਾਬ (1947 ਤੋਂ ਪਲਹਿਾਂ) ਦੇ ਿਕਸ਼ੇ ਲਿੱ ਚ ਕੋਈ 4 ਸਥਾਿ ਭਰੋ:ੳ) ਥਸਿੰ ਧ
ਅ) ਸਤਲੁਜ
ੲ) ਸੁਲੇਮਾਨਕੀ ਦੀਆਂ ਪ ਾੜੀਆਂ
ਸ) ਦਰਾ ਖੈਬ੍ਰ
) ਥਬ੍ਆਸ
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