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ਭੂਗੋਲ 

ਪਾਠ 1 (a) - ਭਾਰਤ : ਅਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ 

1 ਭਾਰਤ ਅਕਾਰ ਪੱਖੋਂ ਦੁਨੀਆ ਂਦਾ ___________ ਵੱਡਾ ਦਸ਼ੇ ਹ।ੈ ਸੱਤਵਾਂ 

2 ਜਨਸੰਖਖਆ ਦ ੇਖਿਹਾਜ਼ ਨਾਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਂਦਾ __________ ਵੱਡਾ ਦਸ਼ੇ ਹ।ੈ ਦੂਜਾ 

3 ਉਹ ਖਕਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜ ੋਖਤੇਰਫਿ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦਹੋਾਂ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਵਾਂ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਬਰਾਜ਼ੀਿ 

4 ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਹਠੇ ਖਿਖਖਆਂ ਖਵੱਚੋਂ ਖਕਸ ਰਾਜ ਦਾ ਖਹੱਸਾ ਹੈ? ਗੁਜਰਾਤ 

5 ਖਕਹੜਾ ਸ਼ਖਹਰ ਖਕਸ ੇਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਖਹਮਦਾਬਾਦ 

6 ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਵਥਕਾਰੀ ਪਸਾਰ 8 ਖਡਗਰੀ 4 ਖਮੰਟ ਉੱਤਰ ਤੋਂ 37 ਖਡਗਰੀ 6 ਖਮੰਟ ਉੱਤਰ ਤੱਕ ਹ।ੈ ਠੀਕ 

7 ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੰਖਵਧਾਖਨਕ ਨਾਂਅ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ 
ਗਣਰਾਜ 

8 ਹੇਠ ਖਿਖਖਆ ਂਖਵੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉੱਤਰੀ ਖਸਰਾ ਖਕਹੜਾ ਹ?ੈ ਦਫ਼ਦਾਰ 

9 ਹੇਠ ਖਿਖਖਆ ਂਖਵੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੂਰਬੀ ਖਸਰਾ ਖਕਹੜਾ ਹ?ੈ ਖਕਬੀਥ ੂ

10 ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਸ਼ੇਾਂਤਰੀ ਖਵਸਥਾਰ 68 ਖਡਗਰੀ 7 ਖਮੰਟ ਪੂਰਬ ਤੋਂ 97 ਖਡਗਰੀ 25 ਖਮੰਟ ਪਰੂਬ ਤੱਕ ਹੈ। ਠੀਕ 

11 ਭਾਰਤ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਤੱਕ ਖਵਸਥਾਰ ਖਕੰਨਾ ਹੈ? 3214 ਖਕਮੀ. 

12 ਭਾਰਤ ਦਾ ਧਰੁ ਦੱਖਣੀ ਖਸਰਾ ਖਕਹੜਾ ਹ?ੈ ਇੰਦਰਾ 
ਪੁਆਇੰਟ 

13 ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਰੂਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਤੱਕ ਖਵਸਥਾਰ _____________ ਹੈ। 2933 ਖਕਮੀ. 

14 ਭਾਰਤ ਦਸ਼ੇ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਖਕਨਾਰ ੇਤੋਂ ਪੂਰਬੀ ਖਕਨਾਰ ੇਤੱਕ ਿਗਭੱਗ ______ ਖਡਗਰੀ ਦਾ ਦਸ਼ੇਾਂਤਰੀ ਫਰਕ ਹ।ੈ 30 

15 ਭਾਰਤ ਦ ੇਦੋਵੇਂ ਪਰੂਬੀ ਤ ੇਪੱਛਮੀ ਖਕਨਾਖਰਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖਵੱਚ ________ ਘੰਟ ੇਦਾ ਫਰਕ ਹ।ੈ 2 

16 ਜਦੋਂ ______ ਖਵੱਚ ਸੂਰਜ ਖਨਕਿ ਖਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਖਵੱਚ ਅਜ ੇਰਾਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਅਰੁਣਾਚਿ 
ਪਰਦਸ਼ੇ 

17 1 ਖਡਗਰੀ ਦਸ਼ੇਾਂਤਰ ਨੰੂ ਸੂਰਜ ਦ ੇਅੱਖਗਓਂ ਿੰਘਣ ਿਈ ___________ ਦਾ ਸਮਾਂ ਿੱਗਦਾ ਹੈ। 4 ਖਮੰਟ 

18 ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਣਕ ਸਮਾਂ 82 ਖਡਗਰੀ 30 ਖਮੰਟ ਪਰੂਬੀ ਦਸ਼ੇਾਂਤਰ ਤੋਂ ਖਮੱਖਥਆ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਠੀਕ 
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19 ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਮਆਰੀ ਸਮਾਂ (IST) ਗਰੀਨਖਵੱਚ ਦੇ ਸਮੇਂ (GMT) ਤੋਂ ਖਕੰਨੇ ਘੰਟ ੇਅੱਗੇ ਹੈ? 5.30 ਘੰਟ ੇ

20 ਭਾਰਤ ਦ ੇਖਵਚਕਾਰੋਂ ਖਕਹੜੀ ਰਖੇਾ ਿੰਘਦੀ ਹੈ? ਕਰਕ ਰੇਖਾ 

21 ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਕੱੁਿ ਿੰਬਾਈ 15,200 ਖਕਮੀ. ਅਤੇ ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਤੱਟ ਰੇਖਾ ਦੀ ਿੰਬਾਈ 7516.6 ਖਕਮੀ. 
ਹੈ। 

ਠੀਕ 

22 ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਸਭ ਤੋਂ ਖਜ਼ਆਦਾ (4096 ਖਕਮੀ.) ਖਕਹੜ ੇਦਸ਼ੇ ਨਾਿ ਿੱਗਦੀ ਹੈ? ਬੰਗਿਾ ਦੇਸ਼ 

23 ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰੀ ਸਖਹਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (SAARC) _______ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹ।ੈ 8 

24 ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੁਆਢਂੀ ਟਾਪ ੂਦਸ਼ੇ ____________ ਹੈ। ਸ਼ਰੀ ਿੰਕਾ 

 

ਪਾਠ 1 (b) - ਪੰਜਾਬ : ਅਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ 

1 ਪੰਜਾਬ __________ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪੰਜ ਅਤੇ ਆਬ ਤੋਂ ਖਮਿ ਕੇ ਬਖਣਆ ਹੈ। ਫਾਰਸੀ 

2 ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੰੂ ਕੀ ਨਾਂ ਖਦੱਤਾ? ਪੈਂਟਾਪੋਟਾਮੀਆ 

3 ਜੇਹਿਮ ਦਖਰਆ ਦਾ ਪਰੌਾਖਣਕ ਨਾਮ _____________ ਸੀ। ਖਵਤਸਤਾ 

4 ਪੁਰਸ਼ੁਨੀ ਖਕਸ ਦਖਰਆ ਦਾ ਪਰੌਾਖਣਕ ਨਾਮ ਹੈ? ਰਾਵੀ 

5 ਚਨਾਬ ਦਾ ਪੌਰਾਖਣਕ ਨਾਮ ਅਖਸਕਨੀ ਸੀ। ਠੀਕ 

6 ਮਜੌੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਖਵੱਚ ਹੁਣ ਖਕਹੜੇ-2 ਦਖਰਆ ਵਗਦੇ ਹਨ? ਸਤਿਜੁ, 

ਖਬਆਸ ਤੇ 
ਰਾਵੀ 

7 ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਖਰਆਸਤਾਂ ਪਖਟਆਿਾ, ਨਾਭਾ, ਮਿੇਕੋਟਿਾ, ਜੀਂਦ, ਕਪੂਰਥਿਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, 

ਨਾਿਾਗੜਹ ਅਤੇ ਕਿਸੀਆ ਨੰੂ ________ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕ ੇਨਵਾਂ ਰਾਜ ਪਪੈਸੂ ਬਣਾਇਆ ਖਗਆ? 

15 ਜਿੁਾਈ 
1948 ਈ. 

8 ਸੰਨ _______ ਈ. ਖਵੱਚ ਸਮੁੱ ਚ ੇਭਾਰਤ ਦ ੇਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਖਗਆ, ਤਾਂ ਪੈਪਸ ੂਰਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ 
ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖਵੱਚ ਖਮਿਾ ਖਦੱਤਾ ਖਗਆ । 

1956 

9 ਸ਼ਾਹ ਕਖਮਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤ ੇਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤ ੇਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਨਮ ______________ ਈ. ਨੰੂ 
ਹੋਇਆ। 

1 ਨਵੰਬਰ 
1966 

10 ਪੰਜਾਬ 29 ਖਡਗਰੀ 30 ਖਮੰਟ ਉੱਤਰੀ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਤੋਂ ਿੈ ਕੇ 32 ਖਡਗਰੀ 32 ਖਮੰਟ ਉੱਤਰੀ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਤੱਕ ਅਤੇ 73 

ਖਡਗਰੀ 55 ਖਮੰਟ ਪਰੂਬੀ ਖਦਸ਼ਾਂਤਰ ਤੋਂ ਿੈ ਕੇ 56 ਖਡਗਰੀ 50 ਖਮੰਟ ਪੂਰਬੀ ਖਦਸ਼ਾਂਤਰ ਤਿ ਫੈਖਿਆ ਹਇੋਆ ਹੈ। 
ਠੀਕ 
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11 ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੱੁਿ ਖੇਤਰਫਿ ___________ ਵਰਗ ਖਕਮੀ. ਹੈ। 50362 

12 ਖੇਤਰਫਿ ਦੇ ਖਿਹਾਜ਼ ਨਾਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ 29 ਰਾਜਾਂ ਖਵੱਚੋਂ __________ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉ਼ਦਾ ਹ।ੈ 20ਵੇਂ 

13 ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪਰੁ, ਸ਼ਰੀ ਅਖਮਰੰ ਤਸਰ ਸਾਖਹਬ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਖਜ਼ਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਖਕਹੜੇ ਖੇਤਰ ਖਵੱਚ ਆਉਂਦੇ 
ਹਨ? 

ਮਾਝਾ 

14 ਹੇਠ ਖਿਖਖਆ ਂਖਵੱਚੋਂ ਖਕਹੜਾ ਖਜ਼ਿਹਾ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਖਹੱਸਾ ਹੈ? ਜਿੰਧਰ 

15 __________ ਖਜ਼ਿਹੇ ਦੇ ਸ਼ਖਹਰ ਕਿਾਨੌਰ ਖਵਖੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹਈੋ ਸੀ। ਗੁਰਦਾਸਪਰੁ 

16 ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛਟੋਾ ਖਜ਼ਿਹਾ ਖਕਹੜਾ ਹੈ? ਪਠਾਨਕੋਟ 

17 ਫੁੱ ਟਬਾਿ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਵਜੋਂ ਪਰਖਸੱਧ ਸ਼ਖਹਰ ਮਾਖਹਿਪੁਰ ਖਕਸ ਖਜ਼ਿਹੇ  ਦਾ ਖਹੱਸਾ ਹੈ? ਹੁਖਸ਼ਆਰਪਰੁ 

18 ________ ਖਜ਼ਿਹੇ  ਦਾ ਖਪੰਡ ਸੰਸਾਰਪਰੁ ਹਾਕੀ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਵਜੋਂ ਪਰਖਸੱਧ ਹੈ। ਜਿੰਧਰ 

19 ਖਕਸ ਖਜ਼ਿਹੇ  ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਖਸੰਘ ਨਗਰ ਹ?ੈ ਨਵਾਂ ਸ਼ਖਹਰ 

20 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਿਾ ਖਜ਼ਿਹਾ ਖਕਹੜਾ ਹੈ? ਬਰਨਾਿਾ 

21 ਖਕਹੜਾ ਖਜ਼ਿਹਾ ਮਾਿਵ ੇਖੇਤਰ ਦਾ ਖਦਿ ਅਖਵਾਉੱਦਾ ਹੈ? ਬਖਠੰਡਾ 

22 ________ ਸੰਨ 1972 ਖਵੱਚ ਸਫੂੀ ਸੰਤ ਸ਼ਖੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦ ੇਨਾਂ ਤ ੇਖਜ਼ਿਹਾ ਬਖਣਆ। ਫਰੀਦਕੋਟ 

23 _______ ਸ਼ਖਹਰ ਨੰੂ ਸੰਨ 1480 ਈ. ਖਵੱਚ ਿੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਦ ੇਸ਼ਾਸ਼ਕਾਂ ਵੱਿੋਂ ਵਸਾਇਆ ਖਗਆ ਸੀ। ਿੁਖਧਆਣਾ 

24 ਖਕਹੜੇ ਖਜ਼ਿਹੇ  ਨੰੂ ਖਜ਼ਆਦਾ ਕਪਾਹ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਿਈ ਖਚੱਟ ੇਸੋਨੇ ਦੀ ਭੂਮੀ ਖਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮਾਨਸਾ 

25 _____ ਖਰਆਸਤੀ ਸ਼ਖਹਰ ਹ ੈਜ ੋ1955 ਈ. ਤੱਕ ਪਪੈਸ ੂਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਖਰਹਾ ਹ।ੈ ਪਖਟਆਿਾ 

26 ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਖਸਟੀ ________ ਖਵੱਚ ਸਖਥਤ ਹੈ। ਿੁਖਧਆਣਾ 

27 ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਖਵੱਚ 5 ਪਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੰਡਿ, 22 ਖਜ਼ਿਹੇ ਅਤੇ 86 ਤਖਹਸੀਿਾਂ ਹਨ। ਠੀਕ 

28 ਖਜ਼ਿਹਾ ________ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇ7 ਹੋਰ ਖਜ਼ਖਿਹਆ ਂਦੀ ਹੱਦਾਂ ਛੂੰ ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਿੁਖਧਆਣਾ 

29 ਹੇਠ ਖਿਖਖਆ ਂਖਵੱਚੋਂ ਖਕਹੜਾ ਖਜ਼ਿਹਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਿ ਨਹੀਂ ਿੱਗਦਾ? ਫਰੀਦਕੋਟ 

30 ਖਕਹੜਾ ਜੜੋਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹ?ੈ ਅਬੋਹਰ : 
ਸੰਗੀਤ ਸਾਜ਼ਾਂ 
ਦੀਆ ਂਸਨਅਤਾਂ 
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ਪਾਠ 2 (a) - ਭਾਰਤ : ਧਰਾਤਲ / ਭੂ-ਆਥਕਿਤੀਆਂ 

1 ਖਹਮਾਿਾ ਪਰਬਤ ਦਾ ਜਨਮ ਖਕਹੜੇ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਹਇੋਆ? ਟੈਥੀਜ਼ ਸਾਗਰ 

2 ਭਾਰਤ ਦ ੇਕੱੁਿ ਖੇਤਰਫਿ ਦ ੇ___________ ਖਹੱਸ ੇਖਵੱਚ ਮੈਦਾਨ ਹਨ। 43% 

3 ਖਹਮਾਖਿਆ ਪਰਬਤ ਦੀ ਿੰਬਾਈ ਖਕੰਨੀ ਹੈ? 2400 ਖਕਮੀ. 

4 ਨੇਪਾਿ ਖਵੱਚ ਖਕਸ ਚੋਟੀ ਨੰੂ ਸਾਗਰ ਮੱਥਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਿ ਜਾਖਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮਾਊਂਟ ਐਵਰਸੈਟ 

5 ਮਸਰੂੀ, ਖਸ਼ਮਿਾ, ਨੈਨੀਤਾਿ, ਡਿਹਜ਼ੌੀ ਅਾਾਖਦ ਖਸਹਤਵਰਧਕ ਸਥਾਨ ਖਹਮਾਖਿਆ ਪਰਬਤ ਦੇ ਖਕਸ ਸ਼ਰਣੇੀ ਖਵੱਚ 
ਹਨ? 

ਛੋਟਾ ਖਹਮਾਖਿਆ 

6 ਅਰਾਵਾਿੀ ਪਰਬਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਨਾਂ __________ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਖਸ਼ਖਰ 

7 ਭਾਰਤੀ ਟਾਪਆੂਂ ਨੰੂ ਦ ੋਭਾਗਾਂ ਖਵੱਚ ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੀਪ ਸਮਹੂ ਅਤੇ ਿਕਸ਼ਦੀਪ ਸਮਹੂ ਖਵੱਚ ਵੰਖਡਆ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਠੀਕ 

8 ਹੇਠ ਖਿਖਖਆ ਂਖਵੱਚੋਂ ਖਕਹੜਾ ਮੈਦਾਨੀ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੇਆਿ 

9 ਇਨਹ ਾਂ ਖਵੱਚੋਂ ਖਕਹੜੀ ਝੀਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੈਡਿ 

10 ਇਨਹ ਾਂ ਖਵੱਚੋਂ ਖਕਹੜਾ ਨਾਂ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਵਾਿਾ ਹ?ੈ ਕਾਵੇਰੀ 

11 ਖਕਹੜੀ ਪਰਬਤ ਸ਼ਰੇਣੀ ਖਹਮਾਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹ?ੈ ਨੀਿਖਗਰੀ 

12 ਪਹਾੜੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਖਵੱਚ 'ਿਾ' ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਰਾ ਹੈ। ਠੀਕ 

13 ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਖਵੱਚ ਖਡੱਗਣ ਵਾਿੀਆਂ ਕੋਈ ਦ ੋਨਦੀਆ ਂਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸ।ੋ ਨਰਮਦਾ ਅਤੇ 
ਤਾਪਤੀ 

14 ਮਾਿਾਬਾਰ ਦ ੇਤੱਟਵਰਤੀ ਮੈਦਾਨ ਖਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਝੀਿ ___________ ਹ।ੈ ਵੈਬਾਨੰਦ 

15 ਮਾਿਾਬਾਰ ਦ ੇਤੱਟਵਰਤੀ ਮੈਦਾਨ ਖਵੱਚ ਝੀਿਾਂ ਨੰੂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਖਵੱਚ ਕੇਆਿ ਖਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਠੀਕ 

16 ਉਡੀਸ਼ਾ ਖਵੱਚ ਖਚਿਕਾ ਝੀਿ ___________ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਝੀਿ ਹੈ। ਖਾਰ ੇ

17 _______ ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਹੈ। ਸੈਡਿ ਪਹਾੜ 

18 ਭਾਬਰ, ਤਰਾਈ, ਬਾਂਗਰ, ਖਾਡਰ, ਰੇਹ ਅਤੇ ਭਰੂ ਸਭ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀਆ ਂਖਕਸਮਾਂ ਹਨ। ਠੀਕ 

19 ਅਰਾਵਿੀ ਪਰਬਤ ਖਵੱਚ ਸਖਥਤ ਦੱਰਾ ________ ਗੁਰੂ ਖਸ਼ਖਰ ਅਤੇ ਮਾਊਂਟ ਆਬ ੂਨੰੂ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਗੋਰਨਘਾਟ 
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20 ਸਤਪੁੜਾ ਪਰਬਤ ਸ਼ਰੇਣੀ ਖਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ __________ ਹੈ। ਧੂਪਗੜਹ 

21 ਨੀਿਖਗਰੀ ਦੀਆ ਂਪਹਾੜੀਆ ਂਖਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚਟੋੀ __________ ਹੈ। ਦੋਦਾ ਬੈਟਾ 

22 ਦਮਨ ਤੋਂ ਗੋਆ ਤੱਕ ਦ ੇ500 ਖਕਮੀ. ਿੰਬ ੇਮੈਦਾਨ ਨੰੂ _____________ ਦਾ ਮਦੈਾਨ ਖਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਂਕਣ 

23 ਮੰਗਿੌਰ ਤੋਂ ਿੈ ਕੇ ਕੰਖਨਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ 845 ਖਕਮੀ. ਿੰਬੇ ਮੈਦਾਨ ਨੰੂ _____________ ਦਾ ਤੱਟਵਰਤੀ ਮੈਦਾਨ 
ਖਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਮਾਿਾਬਾਰ 

24 ਖਕਰਸ਼ਨਾ ਨਦੀ ਦ ੇਡੈਿਟੇ ਤੋਂ ਕੰਖਨਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਪਰੂਬੀ ਤੱਟ ਨੰੂ __________ ਤੱਟ ਖਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਮੰਡਿ 

25 ਪਰਖਸੱਧ ਪਿੁੀਕਟ ਝੀਿ ਖਕਹੜ ੇਤੱਟੀ ਮੈਦਾਨ ਖਵੱਚ ਸਖਥਤ ਹੈ? ਕੋਰੋਮੰਡਿ 

 

ਪਾਠ 2 (b) - ਪੰਜਾਬ : ਧਰਾਤਲ / ਭੂ-ਆਥਕਿਤੀਆਂ 

1 ਪੰਜਾਬ ਖਵੱਚ ਖਬਆਸ ਤ ੇਰਾਵੀ ਦਖਰਆ ਦ ੇਖਵਚਕਾਰਿੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੰੂ __________ ਦਾ ਇਿਾਕਾ ਵੀ ਖਕਹਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। 

ਮਾਝ ੇ

2 ਪੁਰਾਣ ੇਜਿੋਢ ਨਾਿ ਖਨਰਖਮਤ ਇਿਾਕੇ ਨੰੂ ਕੀ ਖਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬਾਂਗਰ 

3 ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਖਹਬ ਦੇ ਨੇੜ ੇਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਚੰਗਰ ਖਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ 

4 ਖਹਮਾਖਿਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਿੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਖਸ਼ਵਾਖਿਕ ਹੈ? ਠੀਕ 

5 ਕੰਡੀ ਖਤੇਰ ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਪਖਟਆਿਾ ਦ ੇਦੱਖਣੀ ਇਿਾਖਕਆ ਂਖਵੱਚ ਹਨ। ਗਿਤ 

6 ਹੁਖਸ਼ਆਰਪਰੁ ਖਸ਼ਵਾਖਿਕ, ਸਤਿਜੁ ਤ ੇਖਬਆਸ ਦਖਰਆ ਖਵਚਾਿੇ ਹ।ੈ ਠੀਕ 

7 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਖਵੱਚ ਘੱਗਰ ਦ ੇਜਿੋਢੀ ਮੈਦਾਨ ਨੈਿੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ 

8 ਕੰਡੀ ਖਤੇਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦ ੇਕੱੁਿ ਖੇਤਰਫਿ ਦਾ __________ ਖਹੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 10% 

9 ਪੰਜਾਬ ਖਵੱਚ ਰਾਵੀ ਤ ੇਖਬਆਸ ਖਵਚਕਾਰਿਾ ਖੇਤਰ __________ ਹੈ। ਬਾਰੀ ਦਆੁਬ 

10 ਜਿੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਿਾ ਅਤੇ ਹੁਖਸ਼ਆਰਪਰੁ ____________ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖਜ਼ਿਹੇ ਹਨ। ਦੁਆਬਾ 

11 ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਖਵੱਚ ਹਠੇ ਖਿਖਖਆ ਂਖਵੱਚੋਂ ਖਕਹੜਾ ਖਜ਼ਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਰੀ ਅਖਮਰੰ ਤਸਰ 
ਸਾਖਹਬ 

12 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਖਵੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਿ ਿੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤ ੇਰੇਤਿੇ ਖਟੱਬ ੇਆਮ ਖਮਿਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ 
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13 ਮੰਡ, ਬੇਟ, ਚੰਗਰ, ਘਾੜ ਅਤੇ ਬਿੇਾ ਆਖਦ ਦਖਰਆਵਾਂ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦ ੇਨੀਵੇਂ ਇਿਾਖਕਆ ਂਦ ੇਹੀ ਨਾਂ ਹਨ। ਠੀਕ 

 

ਪਾਠ 3 (a) - ਭਾਰਤ : ਜਲ ਪਿਵਾਹ 

1 ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਪਰਾਇਦੀਪੀ ਜਿ ਤੰਤਰ ਦੀ ਨਦੀ ਹ।ੈ ਗਿਤ 

2 ਖਕਸੇ ਇਿਾਕੇ ਖਵੱਚ ਵਖਹਣ ਵਾਿੇ ਨਖਹਰਾਂ ਤ ੇਨਦੀਆ ਂਦ ੇਜਾਿ ਨੰੂ ਜਿਪਰਵਾਹ ਕਖਹੰਦ ੇਹਨ। ਠੀਕ 

3 ਇਨਹ ਾਂ ਖਵੱਚੋਂ ਖਕਹੜਾ ਦਖਰਆ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਾ?ੈ ਖਬਆਸ 

4 ਇਨਹ ਾਂ ਖਵੱਚੋਂ ਖਕਹੜੀ ਝੀਿ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ 

5 ਭਾਰਤ ਖਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਦੀ ਤੰਤਰ ਖਕਹੜਾ ਹੈ? ਗੰਗਾ ਜਿਤੰਤਰ 

6 ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁੰ ਦਰਵਨ ਡੈਿਟਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੈਿਟਾ ਹੈ। ਠੀਕ 

7 ਨਰਮਦਾ, ਤਾਪਤੀ ਅਤੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ___________ ਖਵੱਚ ਖਡਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਬ ਸਾਗਰ 

8 ਮਹਾਂਨਦੀ, ਗੋਦਾਵਰੀ, ਖਕਰਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਕਾਵੇਰੀ ___________ ਖਵੱਚ ਖਡਗਦੀਆ ਂਹਨ। ਬੰਗਾਿ ਦੀ ਖਾੜੀ 

9 ਰਾਜਸਥਾਨ ਖਵੱਚ ਸਾਂਭਰ ਝੀਿ ਖਮੱਠੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਝੀਿ ਹੈ। ਗਿਤ 

10 ਵੂਿਰ ਝੀਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਕਸ ਰਾਜ ਖਵੱਚ ਹੈ? ਜੰਮੂ ਅਤੇ 
ਕਸ਼ਮੀਰ 

11 ਨਰਮਦਾ ਅਤੇ ਤਾਪਤੀ ਨਦੀਆਂ ___________ ਬਣਾਉਂਦੀਆ ਂਹਨ। ਐਸਚਅੁਰੀ 

12 ਿਗਭੱਗ 465 ਖਕਮੀ. ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿ-ਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਤੱਵਪਰੂਨ ਉਦਾਹਰਣ ਹ।ੈ ਠੀਕ 

13 ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿ-ਤੰਤਰ ਦੀ ਿੂਨੀ ਨਦੀ ਭਾਰਤ ਦ ੇ________ ਰਾਜ ਦੇ ਪਸ਼ੁਕਰ ਖਵੱਚੋਂ ਖਨਕਿਦੀ ਹ।ੈ ਰਾਜਸਥਾਨ 

14 ਹੇਠ ਖਿਖਖਆ ਂਖਵੱਚੋਂ ਖਕਹੜੀ ਨਦੀ ਪੱਛਮ ਵੱਿ ਵਖਹੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਪਤੀ 

15 ਪੱਛਮ ਖਦਸ਼ਾ ਖਵੱਚ ਵਖਹਣ ਵਾਿੀ ਸਭ ਤੋਂ ਿੰਮੀ ਨਦੀ ਖਕਹੜੀ ਹ?ੈ ਨਰਮਦਾ 

16 ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਕਹੜੀ ਨਦੀ ਨੰੂ ਦੱਖਣ ਦੀ ਬੁੱ ਢੀ ਗੰਗਾ ਖਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗੋਦਾਵਰੀ 

17 ਪਰਾਇਦੀਪੀ ਨਦੀਆਂ ਸਦਾਬਹਾਰ ਹੁੰ ਦੀਆ ਂਹਨ। ਗਿਤ 

18 2900 ਖਕਮੀ. ਿੰਬ ੇਬਰਹਮਪੁੱ ਤਰ ਨੰੂ ਖਤੱਬਤ ਖਵੱਚ ਸਾਂਗਪ ੋਖਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ 
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19 ਗੰਗਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਖਵੱਚ ਗੰਗੋਤਰੀ ਗੋਮੁੱ ਖ ਖਹਮਨਦੀ ਤੋਂ ਜਨਮ ਿੈਂਦੀ ਹ।ੈ ਠੀਕ 

20 ਜਬਿਪਰੁ ਖਵਖ ੇਧੂੰਆਧਂਾਰ ਝਰਨਾ ਖਕਸ ਨਦੀ ਉੱਪਰ ਹ।ੈ ਨਰਮਦਾ 

21 __________ ਖਵੱਚ ਸਖਥਤ ਮੰਜਿੂੀ ਦੀਪ ਦੁਨੀਆ ਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਦੀ ਖਵਚਿਾ ਦੀਪ ਹ।ੈ ਆਸਾਮ 

22 ਬਰਹਮਪੁੱ ਤਰ ਦਖਰਆ ਨਾਮਚਾ ਬਰਵਾ ਨਾਮਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਖਵੱਚ ਪਰਵਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਠੀਕ 

23 ਖਤੱਬਤ ਤੋਂ ਬੋਖਰਛ,ੂ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਝੀਿ ਦ ੇਨੇਖੜਓਂ ਖਨਕਿਦ ੇ2880 ਖਕਮੀ. ਿੰਬ ੇਖਸੰਧ ਦਖਰਆ ਦੀ ਭਾਰਤ ਖਵੱਚ 
ਿੰਬਾਈ ਖਸਰਫ 709 ਖਕਮੀ. ਹ।ੈ 

ਠੀਕ 

 

ਪਾਠ 3 (b) - ਪੰਜਾਬ : ਜਲ ਤੰਤਰ 

1 ਹੇਠ ਖਿਖਖਆ ਂਖਵੱਚੋਂ ਮਸੌਮੀ ਦਖਰਆ ਿੱਭੋ। ਘੱਗਰ 

2 ਪੰਜਾਬ ਦੇਾੇ ਰਾਵੀ, ਖਬਆਸ ਅਤੇ ਸਤਿਜੁ ਦਖਰਆ ਮਸੌਮੀ ਦਖਰਆ ਹਨ। ਗਿਤ 

3 ਖਕਹੜਾ ਦਖਰਆ ਮਾਨਸਰੋਾਵੋਰ ਿਾਗੇ ਰਕਸ਼ਤਾਿ ਝੀਿ ਖਵੱਚੋਂ ਉਪਜਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਜੁ 

4 ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਜਾਂ ਥੀਨ ਡੈਮ ਦਾ ਖਨਰਮਾਣ ਖਕਹੜ ੇਦਖਰਆ ਤ ੇਹੋਇਆ ਹੈ? ਰਾਵੀ 

5 ਭੰਗੀ ਚੋਅ ਤ ੇਬਾਸ਼ਾ ਚੋਅ ਖਕਹੜ ੇਖਜ਼ਿਹੇ ਖਵੱਚ ਪੈਂਦ ੇਹਨ? ਹੁਖਸ਼ਆਰਪਰੁ 

6 ਕਾਿੀ ਵੇਂਈ ਅਤੇ ਪਾਰਵਤੀ, ਖਬਆਸ ਦੀਆ ਂਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆ ਂਹਨ। ਠੀਕ 

7 ਪੰਜਾਬ ਖਵੱਚ 10 ਹੈੈੱਡਵਰਕਸ ਤ ੇ20,786 ਖਕਮੀ. ਿੰਬੀਆ ਂਨਖਹਰਾਂ ਹਨ। ਗਿਤ 

8 ਹਰੀਕੇ ਝੀਿ ਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਖਿਜਾਂਦੀ ਨਖਹਰ ਦਾ ਨਾਂ ਖਿਖ।ੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਖਹਰ 

9 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਕਹੜੀ ਨਖਹਰ ਹਖਰਆਣਾ ਰਾਜ ਨੰੂ ਜਿ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਘੱਗਰ 

10 ਅਪਰ ਬਾਰੀ ਦਆੁਬ ਨਖਹਰ ਦਾ ਸਰੋਤ ਮਾਧਪੋੁਰ ਹਡੈਵਰਕਸ ਹ।ੈ ਠੀਕ 

11 ਪੌਂਗ ਡਮੈ ਦਾ ਖਨਰਮਾਣ ਖਕਹੜ ੇਦਖਰਆ ਉੱਤ ੇਕੀਤਾ ਖਗਆ ਹ?ੈ ਖਬਆਸ 

12 ਬੁੱ ਢਾ ਨਾਿਾ ਤ ੇਸੱਕੀ ਖਕਰਨ ਦੇ ਮਾਰਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਛਾਣ ਗੁਆ ਚੁੱ ਕੇ ਜਿ ਤੰਤਰ ਮਾਰਗ ਹਨ। ਠੀਕ 

13 ਘੱਗਰ ਦਖਰਆ ਜੋ ਹੁਣ ਮਸੌਮੀ ਹ,ੈ ਕਦੇ __________ ਨਦੀ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਸਰਸਵਤੀ 

14 ਰਾਵੀ ਤ ੇਖਬਆਸ ਦਨੋਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਖਹਮਾਚਿ ਪਰਦਸ਼ੇ ਖਵੱਚ ਰੋਹਤਾਂਗ ਦੱਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਠੀਕ 
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15 ਪੰਜਾਬ ਖਵੱਚ 5 ਹੈੈੱਡਵਰਕਸ ਤ ੇ14,500 ਖਕਮੀ. ਿੰਬੀਆ ਂਨਖਹਰਾਂ ਹਨ। ਠੀਕ 

 

ਪਾਠ 4 - ਜਲਵਾਯੂ 

1 ਖਜਉਂ ਖਜਉਂ ਭੂ-ਮੱਧ ਰਖੇਾ ਤੋਂ ਧਰੁਵਾਂ ਵੱਿ ਜਾਈਏ, ਗਰਮੀ ________ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘੱਟਦੀ 

2 ਸਰਦੀਆ ਂਖਵੱਚ ਤਾਖਮਿਨਾਡੂ ਦੇ ਤੱਟ ਤ ੇਵਰਖਾ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਚਣੁੋ - ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਮਾਨਸੂਨ 

3 ਭਾਰਤ ਖਵੱਚ ਅਖਧਕਤਮ ਵਰਖਾ ਵਾਿਾ ਸ਼ਖਹਰ ਇਨਹ ਾਂ ਖਵੱਚੋਂ ਖਕਹੜਾ ਹੈ? ਮਾਅਖਸਨਰਮ 

4 ਪੰਜਾਬ ਖਵੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਚੁਣੋਾੋ - ਪੱਛਮੀ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਧਰੁਵੀ 
ਪੌਣਾਂ 

5 ਸੁਨਾਮੀ ਖਕਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਚੁਣੋ - ਜਾਪਾਨੀ 

6 ਨਕਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਵਰਖਾ ਖਤੇਰਾਂ ਨੰੂ ਜੋੜਨ ਵਾਿੀ ਰੇਖਾ ਨੰੂ ਕੀ ਕਖਹੰਦੇ ਹਨ? ਆਈਸਹੋਾਇਟ 

7 ਗਰਮ ਖੇਤਰਾਂ ਖਵੱਚ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਦਾ ਖੇਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦ ੇਕਾਰਨ ਚੱਿਣ ਵਾਿੀਆਂ ਧੂੜ ਭਰੀਆ ਂਹਨੇਰੀਆਂ 
ਨੰੂ ਿ ੂਖਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਠੀਕ 

8 ਜਿਵਾਯੂ ਖਵਖਗਆਨ ਨੰੂ ਅੰਗਰਜ਼ੇੀ ਖਵੱਚ Climatology ਖਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ?ੈ ਠੀਕ 

9 ਤਾਪਮਾਨ ਦ ੇਵੱਧਣ ਨਾਿ ਵਾਯੂਦਾਬ __________ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ 

10 ਭਾਰਤ ਖਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਵਾਿਾ ਖੇਤਰ ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਕੱਛ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਠੀਕ 

11 ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਸੌਮੀ ਪੌਣਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜ ੋਮਸੌਮ ਬਦਿਣ ਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਬਦਿ ਿੈਂਦੀਆ ਂਹਨ। ਠੀਕ 

12 ਹੇਠ ਖਿਖਖਆ ਂਖਵੱਚੋਂ ਖਕਹੜੀ ਖਕਸਮ ਵਰਖਾ ਦੀ ਖਕਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪਠਾਰੀ 

13 ਸਮੁੰ ਦਰ ਤਿ ਤੋਂ ਦਰੂੀ, ਉਚਾਈ, ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਦਰੂੀ ਅਤੇ ਪੌਣਾਂ ਆਖਦ ਜਿਵਾਯੂ ਤ ੇਅਸਰ ਨਹੀਂ 
ਪਾਉਂਦੀਆ।ਂ 

ਗਿਤ 

14 ਭਾਰਤ ਖਵੱਚ ਿਗਭੱਗ ________ ਵਰਖਾ ਮਾਨਸੂਨ ਪਣੌਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 90% 

15 ਭਾਰਤ ਦ ੇਮੱਧ ਖਵੱਚੋਂ ਖਕਹੜੀ ਰਖੇਾ ਿੰਘਦੀ ਹੈ? ਕਰਕ ਰੇਖਾ 

16 ਸੁੱ ਕੀ ਅਤੇ ਖਗੱਿੀ ਗੋਿੀ ਦਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਹਵਾ ਦੀ ਨਮੀ ਮਾਪਣ ਿਈ ਵਰਖਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ 

17 ਐਨੀਰਾਇਡ ਬਰੈਮੋੀਟਰ ਰਾਹੀਂ __________ ਪਤਾ ਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਵਾਯ-ੂਦਾਬ 
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18 ___________ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਪਮਾਨ ਮਾਪਣ ਿਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਥਰਮਾਮੀਟਰ 

19 ਭਾਰਤ ਖਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਜ਼ਆਦਾ ਠੰਢੀ ਥਾਂ ਜੰਮ ੂਕਸ਼ਮੀਰ ਖਵੱਚ ਦਰਾਸ ਦੀ ਘਾਟੀ ਹੈ, ਖਜੱਥ ੇਸਰਦੀਆ ਂਖਵੱਚ 
ਤਾਪਮਾਨ _______ ਖਡਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਤੱਕ ਪੁੱ ਜ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ 

-45 

20 ਨਕਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਖਖੱਚੀ ਗਈ ਉਹ ਰਖੇਾ ਜੋ ਸਮਾਨ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਿੀਆ ਂਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਖਮਿਾਉ਼ਦੀ ਹ ੈ- ਆਈਸਥੋਰਮ 

21 ਧਰਤੀ ਦ ੇਦੈਖਨਕ ਗਤੀ ਦ ੇਕਾਰਨ ਦੱਖਣੀ ਅਰਧ ਗੋਿੇ ਖਵੱਚ ਪੌਣਾਂ ਅਤੇ ਹਰੋ ਸੁਤੰਤਰ ਵਗਦ ੇਵੇਗ ਆਪਣ ੇ
______ ਪਾਸ ੇਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਖੱਬ ੇ

22 ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਉੱਪਰ ਖਕਹੜੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ? ਸੰਵਖਹਣ ਵਰਖਾ 

23 ਜੈਟ ਸਟਰੀਮ ਵਾਯ ੂਮੰਡਿ ਦ ੇਉੱਚ ਭਾਗਾਂ ਖਵੱਚ ਬੜੀ ਤਜ਼ੇ ਚਿਣ ਵਾਿੀ ਪੱਛਮੀ ਪੌਣ ਹ।ੈ ਠੀਕ 

24 ਖਜਉ਼ ਖਜਉਂ ਭੂ-ਮੱਧ ਰਖੇਾ ਤੋਂ ਧਰੁਵਾਂ ਵੱਿ ਜਾਈਏ, ਗਰਮੀ ______ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘੱਟਦੀ 

25 ਮੌਸਮ ਇੱਕ ਖਦਨ ਖਵੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬਦਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵਾਯੂ ਨਹੀਂ ਬਦਿਦੀ। ਠੀਕ 

26 ਖਕਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਖਵਸ਼ਸ਼ੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤ ੇਉਸ ਥਾਂ ਦ ੇਤਾਪਮਾਨ, ਵਰਖਾ, ਸੂਰਜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਵਾਯ-ੂਦਾਬ ਅਤੇ ਪੌਣਾਂ ਦੀ 
ਹਾਿਾਤ ਨੰੂ _______ ਕਖਹੰਦੇ ਹਨ। 

ਮੌਸਮ 

 

ਪਾਠ 5 - ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ 

1 ਭਾਰਤ ਦਾ 21.53% ਖਹੱਸਾ ਹੀ ਜੰਗਿਾਂ ਹੇਠ ਹੈ। ਠੀਕ 

2 ਖਕਸੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਖਕਸੇ ਸਮੇਂ ਖਵੱਚ ਮਜੌੂਦ ਸਾਰ ੇਪਰਾਣੀਆਂ ਨੰੂ ___________ ਖਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਫੌਨਾ (Fauna) 

3 ਖਕਸੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਖਕਸੇ ਸਮੇਂ ਖਵੱਚ ਮਜੌੂਦ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨੰੂ ___________ ਖਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿੋਰਾ (Flora) 

4 ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਜਾਂ ਜੰਗਿ ਉਹ ਰੁੱ ਖ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ ਖਜਨਹ ਾਂ ਉੱਪਰ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਖਸੱਧੇ ਜਾਂ ਅਖਸੱਧੇ ਰੂਪ ਖਵੱਚ 
______________। 

ਕੋਈ ਪਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ 

5 ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਿ ਸਰਵਖੇਣ ਖਵਭਾਗ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਦਫਤਰ ___________ ਖਵਖ ੇਹ।ੈ ਦੇਹਰਾਦੂਨ 

6 ਸੰਸਾਰ ਦ ੇਸਾਰ ੇਖਤੇਰਾਂ ਖਵੱਚ ਕੁਦਤਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਇੱਕੋ ਖਜਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਗਿਤ 

7 ਪੌਦੇ ___________ ਖਵੱਚ ਆਪਣਾ ਭਜੋਨ ਖਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖਵਧੀ ਨੰੂ ਪਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਿੇਸ਼ਣ ਖਕਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸੂਰਜ ਦੀ ਰਸ਼ੋਨੀ 

8 _______ ਖਸਨਕੋਨਾ ਰੁੱ ਖ ਦੀ ਖਛੱਿ ਕੁਨੀਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਸਨਕੋਨਾ 
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9 ਖਕਸ ਖਕਸਮ ਦੇ ਜੰਗਿਾਂ ਨੰੂ ਵਰਖਾ ਜੰਗਿ ਵੀ ਖਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਊਸ਼ਣ ਸਦਾਬਹਾਰ 
ਜੰਗਿ 

10 ____________ ਦੇ ਰੁੱ ਖ ਮਸੌਮ ਦ ੇਖਹਸਾਬ ਨਾਿ ਪੱਤ ੇਝਾੜ ਖਦੰਦ ੇਹਨ। ਊਸ਼ਣ ਪੱਤਝੜੀ ਜਾਂ 
ਮੌਨਸੂਨ ਜੰਗਿ 

11 ________ ਦਖਰਆਂਵਾਂ ਦ ੇਡੈਿਖਟਆ ਂਦੇ ਇਿਾਕੇ ਖਵੱਚ ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਤੱਟਾਂ ਦ ੇਨਾਿ-ਨਾਿ ਖਮਿਦ ੇਹਨ। ਜਵਾਰੀ ਜਾਂ ਮੈਂਗਰਵੂ 
ਜੰਗਿ 

12 ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਬਰਹਮਪੁੱ ਤਰ ਦਖਰਆਵਾਂ ਦੇ ਡੈਿਟਾ ਖੇਤਰ ਖਵੱਚ ਖਮਿਣ ਵਾਿੇ ਜੰਗਿਾਂ ਨੰੂ __________ ਦਾ 
ਨਾਮ ਖਦੱਤਾ ਖਗਆ ਹ।ੈ 

ਸੁੰ ਦਰਬਨ 

13 ਕੌਣਧਾਰੀ ਜੰਗਿਾਂ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਨੁਕੀਿੇ ਅਤੇ ਿੰਬੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਖਜਹਨਾਂ ਦ ੇਪੱਤ ੇਸਈੂਆ ਂਵਰਗੇ ਖਤੱਖ ੇਹੁੰ ਦੇ 
ਹਨ। 

ਠੀਕ 

14 ਇਸ ਵਿੇੇ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਕੱੁਿ ਖੇਤਰਫਿ ਦਾ ਖਸਰਫ 3.65% ਖਹੱਸਾ ਹੀ ਬਨਸਪਤੀ ਜਾਂ ਜੰਗਿਾਂ ਹਠੇ ਹ।ੈ ਠੀਕ 

15 ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਜਾਂ ਜੰਗਿਾਂ ਨੰੂ ਮਨੱੁਖੀ ਸਮਾਜ ਦ ੇ___________ ਖਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੇਫੜੇ 

16 ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਤੁਿਨ ਦ ੇਖਿਹਾਜ਼ ਨਾਿ ਖਕਸ ੇਦਸ਼ੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ________ ਖਹੱਸਾ ਜੰਗਿਾਂ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ 
ਬਨਸਪਤੀ ਹਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

33% 

17 ______ ਖਾਂਸੀ, ਜ਼ਕੁਾਮ ਅਤੇ ਬਖੁਾਰ ਦੀ ਸਰੂਤ ਖਵੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਿਸੀ 

18 ਮਨੱੁਖ ਤ ੇਚਾਰ ੇਮੰਡਿਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਜੂੇ ਤੇ ਖਨਰਭਰ ਹੋਣਾ ਹੀ Ecosystem ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹ।ੈ ਠੀਕ 

19 ਦੇਸ਼ ਖਵੱਚ 18 ਰਾਖਵੇਂ ਜੰਗਿ, 103 ਕੌਮੀ ਪਾਰਕ ਤੇ 544 ਜੀਵ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਹਨ। ਠੀਕ 

20 ਜੰਗਿੀ ਜੀਵਾਂ ਿਈ ਭਾਰਤੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ _______ ਈ. ਖਵੱਚ ਹੋਇਆ। 1952 

21 ਪਰਖਸੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਕਸ ਦ ੇਰਾਜ ਖਵੱਚ ਹੈ? ਆਸਾਮ 

22 ______ ਖਜਸ ਨੰੂ ਬਰਫ ਦਾ ਬਿਦ ਖਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿੱਦਾਖ ਖਵੱਚ ਖਮਿਦਾ ਹੈ। ਯਾਕ 

23 ______ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰ ਦਰ ਖਕਸਮ ਦਾ ਖਹਰਨ ਹੈ, ਖਜਸ ਤੋਂ ਕਸਤੂਰੀ ਪਰਾਪਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਥੰਮਨ 

24 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਕਹੜ ੇਖਜ਼ਿਹੇ ਖਵੱਚ ਜੰਗਿੀ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ (1.26%) ਹ?ੈ ਮਾਨਸਾ 

25 ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1837 ਵਰਗ ਖਕਮੀ. ਇਿਾਕਾ ਵਣਾਂ ਹੇਠ ਹੈ ਜ ੋ3.65 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ 

26 _______ ਮੰਡਿ ਖਵੱਚ ਬਨਸਪਤੀ ਉੱਗਦੀ ਹ ੈਤ ੇਖਮੱਟੀ ਦੀ ਖਕਸਮ ਬਨਸਪਤੀ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਵ 

https://t.me/ictinschools


 Join us on Telegram at https://t.me/ictinschools         (- 12 –) 

27 ਧਰਤੀ ਦਾ ਉਹ ਮੰਡਿ ਖਕਹੜਾ ਹ ੈਖਜਸ ਖਵੱਚ ਜੀਵਨ ਹੈ? ਜੀਵਮੰਡਿ 

28 ਖਚੰਕਾਰਾ ਇੱਕ ਛੱਿੇਦਾਰ ਖਸੰਗਾਂ ਵਾਿਾ __________ ਹੈ। ਖਹਰਨ 

29 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਖਤੇਰਾਂ ਖਵੱਚ ਸੰਘਣੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦ ੇਛੋਟੇ-2 ਟੁਕਖੜਆਂ ਨੰੂ ਬੀੜ ਜਾਂ ਖਝੜੀ ਖਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਠੀਕ 

30 ਉਪ-ਊਸ਼ਣ ਝਾੜੀਦਾਰ ਬਨਸਪਤੀ ਖਵੱਚ ਖਮਿਣ ਵਾਿੇ ਿੰਬੀ ਖਕਸਮ ਦ ੇਘਾਹ ਦਾ ਨਾਂ - ਸਰਕੰਡਾ ਹੈ। ਠੀਕ 

31 ਝਾੜੀਆ ਂਤ ੇਕੰਡੇਦਾਰ ਜੰਗਿੀ ਇਿਾਖਕਆ ਂਖਵੱਚ ਖਮਿਣ ਵਾਿੇ ਜਾਨਵਰ ਊਠ, ਸ਼ਰੇ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ, ਖਰਗੋਸ਼ 
ਅਤੇ ਚੂਹ ੇਆਖਦ ਹਨ। 

ਠੀਕ 

32 _______ ਖਜ਼ਿਹੇ ਖਵੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਜਾਂ ਜੰਗਿ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਸਾਰ ੇਖਜ਼ਖਿਹਆ ਂਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਹੁਖਸ਼ਆਰਪਰੁ 

ਪਾਠ 6 - ਜਨਸੰਥਿਆ ਜਾਂ ਵਸੋਂ 

1 ਭਾਰਤ ਖਵੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਸੰਨ ___________ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ।ੈ 1872 

2 ਇਸ ਵਿੇੇ ਸੰਸਾਰ ਦ ੇਿਗਭੱਗ ______ ਖਵਅਕਤੀਆ ਂਖਵੱਚੋਂ 1 ਖਵਅਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਹ।ੈ 6 

3 ਸਰਕਾਰੀ ਤਰੌ ਤ ੇਹਰ ______ ਸਾਿ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਨਸੰਖਖਆ ਦੀ ਖਗਣਤੀ ਨੰੂ ਜਨਗਣਨਾ ਜਾਂ 
ਮਰਦਮਸ਼ਮੁਾਰੀ ਖਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ 

10 

4 ਇਨਹ ਾਂ ਖਵੱਚੋਂ ਖਕਹੜ ੇਰਾਜ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਘਣਤਾ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ? ਖਬਹਾਰ 

5 ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣ ਦੀ ਖਕਖਰਆ ਨੰੂ ਕੀ ਖਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਰਵਾਸ 

6 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਕੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਕਾਮੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸੰਬੰਖਧਤ ਖਕੱਖਤਆਂ ਖਵੱਚ ਹਨ? 35.5 

7 ਸਾਖਰਤਾ, ਖਸਹਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਆਖਦ ਖਕਸ ੇਦਸ਼ੇ ਦਾ ਸਮਾਖਜਕ ਅਤੇ ਆਰਖਥਕ ਖਵਕਾਸ ਪਤਾ ਕਰਨ ਿਈ 
ਜ਼ਰਰੂੀ ਤੱਤ ਹਨ। 

ਠੀਕ 

8 ਖਵਸ਼ਵ ਜਨਸੰਖਖਆ ਖਦਵਸ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 11 ਜਿੁਾੲਾੀ 

9 ਭਾਰਤ ਖਵੱਚ ਖਕਸ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਸੰਖਖਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਪਰਦਸ਼ੇ 

10 ਭਾਰਤ ਖਵੱਚ ਖਕਸ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਸੰਖਖਆ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ? ਖਸੱਖਕਮ 

11 ਆਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਰਤ ਖਵੱਚ _______ ਸਥਾਨ ਹ।ੈ 15ਵਾਂ 

12 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਘਣਤਾ ਖਕੰਨੀ ਹੈ? 551 ਖਵਅਕਤੀ ਪਰਤੀ 
ਵਰਗ ਖਕਮੀ. 
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13 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਘਣਤਾ ਖਕੰਨੀ ਹੈ? 382 ਖਵਅਕਤੀ ਪਰਤੀ 
ਵਰਗ ਖਕਮੀ. 

14 ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪਰਦੇਸ਼ਾਂ ਖਵੱਚੋਂ ਅੰਡਮੇਾਨ ਅਤੇ ਖਨਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮਹੂ ਅਤੇ ਖਦੱਿੀ ਕਰਮਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ 
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਿੇ ਪਰਦਸ਼ੇ ਹਨ। 

ਠੀਕ 

15 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਕਸ ਖਜ਼ਿਹੇ ਖਵੱਚ ਵੱਸੋਂ ਘਣਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ (978) ਹ?ੈ ਿੁਖਧਆਣਾ 

16 ਭਾਰਤ ਦ ੇਖਕਸ ਰਾਜ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਘਣਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ (17) ਹ?ੈ ਅਰੁਣਾਚਿ ਪਰਦਸ਼ੇ 

17 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਖਕੰਨਾ ਹ?ੈ 943 

18 ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਖਕੰਨਾ ਹੈ? 895 

19 ਇੱਕ ਸਾਿ ਖਵੱਚ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਖਵੱਚ ਅੰਤਰ ਨੰੂ __________ ਕਖਹੰਦ ੇਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 

20 ___________ ਸਾਿ ਤੱਕ ਦ ੇਖਵਅਕਤੀਆ ਂਨੰੂ ਬਾਿਗ ਜਾਂ ਕਾਮਾ-ਗੱੁਟ ਖਵੱਚ ਰੱਖਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 15 ਤੋਂ 64 

21 ਭਾਰਤ ਦ ੇ_______ ਰਾਜ ਖਵੱਚ ਖਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਖਜ਼ਆਦਾ (1084) ਹੈ। ਕੇਰਿ 

22 ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤਰਫਿ 50,362 ਵਰਗ ਖਕਮੀ. ਹ।ੈ ਠੀਕ 

23 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਖਕੰਨੀ ਹੈ? 73.0% 

24 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 75.8% ਹੈ। ਠੀਕ 

25 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਕਸ ਖਜ਼ਿਹੇ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ (84.60%) ਹ?ੈ ਹੁਖਸ਼ਆਰਪਰੁ 

26 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਕਸ ਖਜ਼ਿਹੇ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ (61.80%) ਹ?ੈ ਮਾਨਸਾ 

27 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਕਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਾਖਤਰਾ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ (61.8%) ਹ?ੈ ਖਬਹਾਰ 

28 ___________ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 52.1% ਨਾਿ ਸਭ ਤੋਂ ਖਪਛਿਾ ਰਾਜ ਹ।ੈ ਰਾਜਸਥਾਨ 

29 ਪੰਜਾਬ ਖਵੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ 2.3% ਵੱਸੋਂ ਖਨਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ ਠੀਕ 

30 ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12,581 ਖਪੰਡ ਅਤੇ 217 ਛੋਟੇ-ਵੱਡ ੇਸ਼ਖਹਰ ਹਨ। ਠੀਕ 

31 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਕਸ ਖਜ਼ਿਹੇ ਖਵੱਚ ਸ਼ਖਹਰੀ ਵੱਸੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ? ਤਰਨਤਾਰਨ 
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ਅਰਿ ਸ਼ਾਸਤਰ : ਪਾਠ 1 - ਇੱਕ ਥਪੰਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 

1 ਖਕਸੇ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਖਵੱਚ ਮਨੱੁਖ ਦੀਆ ਂਿੋੜਾਂ ਨੰੂ ਸੰਤਸ਼ੁਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੰੂ ਉਪਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਤਸ਼ੁਟੀਗੁਣ 
ਖਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਠੀਕ 

2 ਉਹ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜ ੋਸਾਡੀਆਂ ਿੋੜਾਂ ਪਰੂੀਆਂ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ, ਨੰੂ ___________ ਖਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਨ 

3 ਮਨੱੁਖ ਵੱਿੋਂ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਿ ਅਸੀਮਤ ਿੋੜਾਂ ਦੀ ਪਰੂਤੀ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਖਵਵਹਾਰ ਦ ੇਅਖਧਐਨ ਨੰੂ 
________ ਖਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ 

ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ 

4 _______ ਛੂਹਣਯੋਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮਨੱੁਖੀ ਿੋੜਾਂ ਨੰੂ ਸੰਤਸ਼ੁਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਸਤਾਂ 

5 ਅਖਜਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਂਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਖਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਮਾਨਣ ਿਈ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤ ਖਦੰਦ ੇਹਾਂ, ਨੰੂ 
___________ ਖਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ 

ਧਨ 

6 ਰੁਪਏ, ਖਸੱਕੇ ਅਤੇ ਚੈੈੱਕ ________ ਦੇ ਵੱਖ-2 ਰੂਪ ਹਨ। ਮੁਦਰਾ 

7 ਮਨੱੁਖ ਦੀਆ ਂਿੋੜਾਂ __________ ਹਨ। ਅਸੀਮਤ 

8 _______ ਜ਼ੋਖਖਮ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਦਮੀ 

9 ਭੂਮੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਹ।ੈ ਠੀਕ 

10 ਇੱਕ ਸਾਿ ਖਵੱਚ ਭਮੂੀ ਦੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਤ ੇਇੱਕ ਤੋਂ ਖਜ਼ਆਦਾ ਫਸਿਾਂ ਪਦੈਾ ਕਰਨ ਨੰੂ ਬਹੁ-ਫਸਿੀ ਪਰਣਾਿੀ ਕਖਹੰਦੇ 
ਹਨ। 

ਠੀਕ 

11 ਪੰਜਾਬ ਨੰੂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ________ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਖਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨਾਜ-ਟੋਕਰੀ 

12 ਕੱੁਝ ਮਜ਼ਦਰੂ ਖਜਹੜ ੇਕੰਮ ਿਈ ੲਖਾਾੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦਜੂੇ ਰਾਜ ਖਵੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਨੰੂ ___________ 

ਕਖਹੰਦੇ ਹਨ। 
ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦਰੂ 

13 ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਖਕਹੜਾ ਕਾਰਕ ਅਚਿ ਹ?ੈ ਭੂਮੀ 

14 ਆਰਖਥਕ ਖਕਖਰਆ ਖਜਹੜੀ ਵਸਤਆੂਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱ ਿ ਜਾਂ ਉਪਯਗੋਤਾ ਦ ੇਵਾਧੇ ਨਾਿ ਜੜੁੀ ਹਈੋ ਹ,ੈ 

_______ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹ।ੈ 
ਉਤਪਾਦਨ 

15 ਖੇਤੀ ਖਵੱਚ ਖਵਸ਼ਸ਼ੇ ਕਰਕ ੇਕਣਕ ਅਤੇ ਧਾਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖਵੱਚ ਅਸਾਧਾਰਣ ਵਾਧ ੇਨੰੂ ਕਖਹੰਦ ੇਹਨ - ਹਰੀ ਕਰਾਂਤੀ 

16 ਇੰਗਿੈਂਡ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਖਕਹੜੀ ਹ?ੈ ਪੌਂਡ 

17 ਭੂਮੀ ਦੀ ਪਰੂਤੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸਹੀ 
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18 ਮਨੱੁਖ ਦੀਆ ਂਸੀਮਤ ਿੋੜਾਂ ਅਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਿ ਪਰੂੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆ ਂਹਨ। ਗਿਤ 

19 ਖਕਰਤ ਦੀ ਪਰੂਤੀ ਨੰੂ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗਿਤ 

20 ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਆੁਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਖਗਆ ਕੰਮ ਖਕਰਤ ਹੈ। ਗਿਤ 

21 ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਵੱਚ ਵਸਤਆੂ ਂਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਿਤ 

22 ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਨੰੂ ਪੜਹਾਉਣ ਦੀ ਖਕਖਰਆ ਖਕਰਤ ਹ ੈਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ 

23 ਪਰਾਿੀ ਦਾ ਖਵਸ਼ਸ਼ੇ ਪਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਕਸਾਨ ਉਸ ਪਰਾਿੀ ਨੰੂ ਅੱਗ ਿਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ 

24 ਵਸਤਆੂ ਂਦੀ ਖਵਕਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦ ੇਬਦਿੇ ਇੱਕ ਖਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਪਰਾਪਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੰੂ 
__________ ਕਖਹੰਦ ੇਹਨ। 

ਆਮਦਨ 

25 ਜੋ ਖਕਖਰਆਵਾਂ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਿ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ________ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਆਰਖਥਕ 
ਖਕਖਰਆਵਾਂ 

26 ਵਸਤਆੂ ਂਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦ ੇਿਈ ਚਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਰਕਾਂ ਭਮੂੀ, ਖਕਰਤ, ਪੂੰ ਜੀ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਦੀ ਿੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਸਹੀ 

27 ਇੱਕ ੲੈਕੜ ਖਵੱਚ ______ ਕਨਾਿ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਨਾਿ ਖਵੱਚ 20 ਮਰਿੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 8 

 

ਪਾਠ 2 - ਮਨੱੁਿੀ ਸੰਸਾਧਨ 

1 ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗਤੀਖਵਧੀਆਂ ਜ ੋਖਕ ਮਨੱੁਖ ਦਆੁਰਾ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਿਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ, ਨੰੂ 
____________ ਕਖਹੰਦੇ ਹਨ। 

ਆਰਖਥਕ ਖਕਖਰਆਵਾਂ 

2 ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਂਖਵੱਚ ਜਨਸੰਖਖਆ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਜੋਂ ___________ ਸਥਾਨ ਹ।ੈ ਦੂਜਾ 

3 ਅਨਪੜਹ ਿੋਕ ਸਮਾਜ ਿਈ ਪਖਰਸੰਪਤੀ ਦੇ ਬਜਾਏ ਖਜ਼ੰਮਵੇਾਰੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ 

4 ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਖਆ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਇਸ ਦੀ ਕੁਸ਼ਿਤਾ, ਖਵੱਖਦਅਕ ਗੁਣ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਆਖਦ ________ 

ਕਹਾਉਂਦ ੇਹਨ। 
ਮਨੱੁਖੀ ਸਾਧਨ 

5 ______ ਖੇਤਰ ਖਵੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਮੁੱ ਢਿੇ 

6 _______ ਵਸਤਆੂ ਂਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦ ੇਉਤਪਾਦਨ ਖਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਖਥਕ ਖਕਖਰਆਵਾਂ 

7 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਖਵਵਸਥਾ ਖਕਸ ਖਤੇਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹ?ੈ ਮੁੱ ਢਿਾ 

8 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਖਵੱਚ 5 ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਰੇੁਜ਼ਗਾਰ ਰਖਹੰਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰੀ ਨੰੂ ਕੀ ਕਖਹੰਦ ੇਹਨ? ਮੌਸਮੀ ਬਰੇਜ਼ੁਗਾਰੀ 
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9 ਭਾਰਤ ਖਵੱਚ ਜਨਸੰਖਖਆ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਿਤਾ ਉਮਰ ਹੱਦ ਕੀ ਹੈ? 15 ਸਾਿ ਤੋਂ 59 ਸਾਿ ਤੱਕ 

10 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਖਆ ___________ ਹੈ। 1210.19 ਖਮਿੀਅਨ 

11 ਇੱਕ ਗਰਖਹਣੀ ਦਾ ਆਪਣ ੇਘਰ ਖਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ੲਖਾਾੱਕ ਆਰਖਥਕ ਖਕਖਰਆ ਹੈ। ਗਿਤ 

12 ਸ਼ਖਹਰਾਂ ਖਵੱਚ ਖਜ਼ਆਦਾ ਛਪੁੀ ਹਈੋ ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਗਿਤ 

13 ਮਨੱੁਖੀ ਪੂੰ ਜੀ ਖਵੱਚ ਖਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਿ ਦਸ਼ੇ ਖਵਕਖਸਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਸਹੀ 

14 ਅਰਥਖਵਵਸਥਾ ਦ ੇਖਵਕਾਸ ਿਈ ੲਖਾਾੱਕ ਦਸ਼ੇ ਦੀ ਜਨਸੰਖਖਆ ਦਾ ਖਸਹਤਮੰਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ।ੈ ਸਹੀ 

15 ਸਾਿ 1951 ਤੋਂ ਿੈ ਕੇ ਸਾਿ 2011 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਖਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ ਸਹੀ 

16 ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਖਜਹ ੇਦਸ਼ੇਾਂ ਨੇ ਤਜ਼ੇੀ ਨਾਿ ਆਰਖਥਕ ਖਵਕਾਸ ਖਕਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਮਨੱੁਖੀ ਪੂੰ ਜੀ ਖਨਰਮਾਣ 
ਖਵੱਚ ਖਨਵਸ਼ੇ ਕਰਕ ੇ

17 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਵਾਿੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ।ੋ ਕੇਰਿ 

18 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਿ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸਾਰ ੇਬੱਖਚਆ ਂਨੰੂ ਐਿੀਮੈਂਟਰੀ ਖਸੱਖਖਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਿਈ ਚੁੱ ਕੇ 
ਗਏ ਕਦਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ।ੋ 

ਸਰਵ ਖਸੱਖਖਆ ਅਖਭਆਨ 

19 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਜ਼ੋਗਾਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਿਈ ਚਿਾਏ ਗਏ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਵਰਨ ਜਯੰਤੀ ਗਰਾਮ ਸਵੈ-
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਜੋਨਾ ਅਤੇ ਸੰਪਰੂਨ ਗਰਾਮੀਣ ਰਜ਼ੁਗਾਰ ਯਜੋਨਾ ਹ।ੈ 

ਸਹੀ 

20 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਜ਼ੋਗਾਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਿਈ ਚਿਾਏ ਗਏ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਵਰਨ ਜਯੰਤੀ ਗਰਾਮ ਸਵੈ-
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਜੋਨਾ, ਸੰਪਰੂਨ ਗਰਾਮੀਣ ਰਜ਼ੁਗਾਰ ਯਜੋਨਾ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਿ ਰਰੂਿ 
ਇੰਪਾਿਾਇਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਹਨ। 

ਸਹੀ 

21 ਆਰਖਥਕ ਖਕਖਰਆਵਾਂ ਨੰੂ ਖਤੰਨ ਖੇਤਰਾਂ - ਮੁੱ ਢਿਾ, ਗੌਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਖਵੱਚ ਵੰਖਡਆ ਖਗਅਾਾ ਹ।ੈ ਸਹੀ 

22 ਜਦੋਂ ਮਨੱੁਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਖਵੱਚ ਖਸੱਖਖਆ, ਖਸਖਿਾਈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਪੂ ਖਵੱਚ ਖਨਵਸ਼ੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਤਾਂ 
ਇਸ ਨੰੂ ਮਨੱੁਖੀ ਪੂੰ ਜੀ ਖਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸਹੀ 

23 ___________ ਉਹ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈਜਦੋਂ ਖਕਸੇ ਕੰਮ ਖਵੱਚ ਿੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿੋਕ ਿੱਗੇ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੱੁਝ ਿੋਕਾਂ 
ਨੰੂ ਕੰਮ ਖਵੱਚੋਂ ਹਟਾ ਖਦੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੱੁਿ ਉਤਪਾਦਨ ਖਵੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ। 

ਛੁਪੀ ਹਈੋ ਬਰੇੁਜ਼ਗਾਰੀ 

24 ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰੀ ਉਹ ਸਖਥਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਜੌੂਦਾ ਦਰ ਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁੱ ਕ ਿੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਖਮਿਦਾ। ਸਹੀ 

25 ਭਾਰਤ ਖਵੱਚ ______ ਰਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਬਰੇਜ਼ੁਗਾਰੀ ਦਰ ਹ।ੈ ਕੇਰਿ 

26 ਖਕਸ ਸਾਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 50% ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਨੰੂ ਪਾਰ ਕੀਤਾ? 1991 ਈ. 
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27 ਭਾਰਤ ਦ ੇਖਕਸ ਰਾਜ ਖਵੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ (63.8%) ਹ?ੈ ਖਬਹਾਰ 

28 _____ ਖੇਤਰ ਖਵੱਚ ਉਹ ਖਕਖਰਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆ ਂਹਨ ਖਜਹੜੀਆ ਂਮੁੱ ਢਿੇ ਖੇਤਰ ਦ ੇਉਤਪਾਦ ਨੰੂ ਕੱਚੇ 
ਮਾਿ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਪਰਯੋਗ ਕਰਕ ੇਅੰਖਤਮ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਗੌਣ 

 

ਪਾਠ 3 - ਗ਼ਰੀਬੀ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ 

1 ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੱੁਿ ਗਰੀਬ ਜਨਸੰਖਖਆ ਦੇ 20% ਤੋਂ ਖਜ਼ਆਦਾ ਗਰੀਬ ਿੋਕ ਭਾਰਤ ਖਵੱਚ ਰਖਹੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ 

2 ਆਰਖਥਕ ਸਰਵੇਖਣ 2011-12 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਖਵੱਚ ___________ ਿੋਕ ਗਰੀਬੀ ਖਵੱਚ ਖਜਉਂਦੇ ਹਨ। 27 ਕਰੋੜ 

3 ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੱੁਿ ਗਰੀਬ ਜਨਸੰਖਖਆ ਦੇ ________ ਖਹੱਸ ੇਤੋਂ ਖਜ਼ਆਦਾ ਗਰੀਬ ਿੋਕ ਭਾਰਤ ਖਵੱਚ ਰਖਹੰਦ ੇਹਨ। 1/5 

4 ਗਰੀਬੀ, ਗਰੀਬ ਿੋਕਾਂ ਖਵੱਚ ________ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਦੈਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿਾਚਾਰੀ 

5 ਗਰੀਬੀ, ਗਰੀਬ ਿੋਕਾਂ ਖਵੱਚ ________ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਦੈਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੁਰੱਖਖਆ 

6 ਪੇਂਡੂ ਿੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਖਹਰੀ ਿੋਕਾਂ ਨਾਿੋਂ ਖਜ਼ਆਦਾ ਕੈਿੋਰੀ ਦੀ ਿੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਸਹੀ 

7 ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਿ ਗਰੀਬੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਖਵੱਚ ਸਫਿਤਾ ਹਾਸਿ ਕੀਤੀ ਹ।ੈ ਸਹੀ 

8 ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਖਜਹੜਾ ਖਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱ ਖ ਿੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪਰੂਾ ਕਰਨ ਿਈ ਘੱਟ ੋਘੱਟ ਜ਼ਰਰੂੀ ਆਮਦਨ ਨੰੂ ਮਾਪਣ ਦਾ ਹੈ, ਨੰੂ 
_______ ਕਖਹੰਦ ੇਹਨ। 

ਗਰੀਬੀ ਰਖੇਾ 

9 ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ __________ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖਵੱਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਖਵਕਖਸਤ 

10 ਭਾਰਤ ਖਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਜ਼ਆਦਾ ਗਰੀਬ ਰਾਜ ਖਕਹੜਾ ਹ?ੈ ਖਬਹਾਰ 

11 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪਰਤੀ ਖਵਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਖਕਸ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹਨ? ਸਾਪਖੇ ਗਰੀਬੀ 

12 ਖਵਸ਼ਵ ਖਵਆਪੀ ਗਰੀਬੀ ਖਵੱਚ ਤਜ਼ੇੀ ਨਾਿ ਖਗਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸਹੀ 

13 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਵੱਚ ਛਪੁੀ ਹਈੋ ਬਰੇੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ 

14 ਖਪੰਡਾਂ ਖਵੱਚ ਪੜਹੀ ਖਿਖੀ ਬਰੇੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਗਿਤ 

15 ਨੈਸ਼ਨਿ ਸੈਂਪਿ ਸਰਵ ੇਆਰਗਨਾਈਜਸ਼ੇਨ ਸਰਵਖੇਣ ਕਰਕੇ ਜਨਸੰਖਖਆ ਖਵੱਚ ਹੋ ਰਹ ੇਵਾਧ ੇਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਿਗਾਉਂਦ ੇ
ਹਨ। 

ਗਿਤ 

16 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬੀ ਵਾਿੇ ਰਾਜ ਖਬਹਾਰ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਹਨ। ਸਹੀ 
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17 ਭਾਰਤ ਖਵੱਚ ਆਰਖਥਕ ਯਜੋਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਉਦੇਸ਼ ________ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਖਰਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ 

18 ਪੂਰ ੇਖਦਨ ਦ ੇਭਜੋਨ ਦਆੁਰਾ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਿੀ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਮਾਪਣ ਦੀ ਇਕਾਈ ________ ਹੈ। ਕੈਿਰੀ 

19 ਭਾਰਤ ਖਵੱਚ ਔਸਤ ਕੈਿਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਪੰਡਾਂ ਖਵੱਚ 2400 ਕੈਿਰੀ ਪਰਤੀ ਖਵਅਕਤੀ ਪਰਤੀ ਖਦਨ ਅਤੇ ਸ਼ਖਹਰਾਂ ਖਵੱਚ 
2100 ਕੈਿਰੀ ਪਰਤੀ ਖਵਅਕਤੀ ਪਰਤੀ ਖਦਨ ਹੈ। 

ਸਹੀ 

20 ________ ਖਵੱਚ ਵੱਖ-2 ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਦਸ਼ੇਾਂ ਦੀਆ ਂਆਰਖਥਕ ਸਖਥਤੀਆਂ ਦੀ ਤੁਿਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਸਾਪਖੇ ਗਰੀਬੀ 

21 ________ ਤੋਂ ਭਾਵ ਖਕਸ ੇਦਸ਼ੇ ਦੀ ਆਰਖਥਕ ਸਖਥਤੀ ਨੰੂ ਖਧਆਨ ਖਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗ ਤੋਂ ਹ।ੈ ਖਨਰਪੇਖ 
ਗਰੀਬੀ 

 

ਪਾਠ 4 - ਭਾਰਤ ਥਵੱਚ ਅੰਨ ਸੁਰੱਥਿਆ 

1 ਸੰਨ ________ ਖਵੱਚ ਬੰਗਾਿ ਖਵੱਚ ਬਹਤੁ ਵੱਡਾ ਆਕਾਿ ਖਪਆ, ਖਜਸ ਖਵੱਚ ਿਗਭੱਗ 30 ਿੱਖ ਿੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹ ੋ
ਗਈ ਸੀ। 

1943 

2 ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੰੂ ਵਾਖਜ਼ਬ ਕੀਮਤ ਤ ੇਅੰਨ ਉਪਿਬਧ ਕਰਾਉਣ ਿਈ ਸਰਵਜਖਨਕ ਵੰਡ ਪਰਣਾਿੀ ਸ਼ਰੁੂ ਕੀਤੀ 
ਹੈ। 

ਸਹੀ 

3 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਵੱਧ ਖਸ਼ਕਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ 

4 _____ ਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਞਰਗ ਿਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ 

5 ਫਸਿਾਂ ਦੀ ਪਖਹਿਾਂ ਐਿਾਨ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਨੰੂ ਘੱਟ ੋਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਖਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ 

6 ਗਰੀਬੀ ਰਖੇਾ ਤੋਂ ਥੱਿੇ ਰਖਹਣ ਵਾਿੇ ਖਵਅਕਤੀਆ ਂਨੰੂ ਖਕਹੜਾ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੀ.ਪੀ.ਐਿ. 
ਕਾਰਡ 

7 ________ ਅੰਨ ਸਰੱੁਖਖਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸਚੂਕ ਹੈ। ਭੁੱ ਖ 

8 ਬੰਗਾਿ ਕਾਿ ਤੋਂ ਇਿਾਵਾ ਹਰੋ ਖਕਹੜੇ ਰਾਜ ਖਵੱਚ ਅਕਾਿ ਵਰਗੀ ਸਖਥਤੀ ਪੈਦਾ ਹਈੋ? ਓਡੀਸ਼ਾ 

9 ਖਕਹੜੀ ਸਖਹਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਗੁਜਰਾਤ ਖਵੱਚ ਦੁੱ ਧ ਅਤੇ ਦੁੱ ਧ ਪਦਾਰਥ ਵਚੇਦੀ ਹੈ? ਅਮੂਿ 

10 ਖਕਹੜੀ ਸਖਹਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਖਵੱਚ ਦੁੱ ਧ ਅਤੇ ਦੁੱ ਧ ਪਦਾਰਥ ਵਚੇਦੀ ਹੈ? ਵੇਰਕਾ 

11 ਅੰਨ ਦ ੇਉਪਿਬਧ ਹਣੋ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਖਕ ਦਸ਼ੇ ਦ ੇਅੰਦਰ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਤ 

12 ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖਵੱਚ ਮਾਰਕਫੈੈੱਡ ਭਾਰਤ ਖਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਸਖਹਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹ।ੈ ਸਹੀ 
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13 ਅਕਾਿ ਦ ੇਦਰੌਾਨ ਖਕਹੜੇ ਿੋਕ ਖਜ਼ਆਦਾ ਪੀੜਤ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ? ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚ ੇ

14 ਹੱਕ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪਰਖਸੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਅਮਰਖਤਆ ਸੈਨ ਨੇ ਖਦੱਤੀ । ਸਹੀ 

15 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਿੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖਾਧ ਖਨਗਮ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ੇਗਏ ਚਾਵਿ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦ ੇਭੰਡਾਰ ਨੰੂ ਬਫਰ ਭੰਡਾਰ 
ਕਖਹੰਦੇ ਹਨ। 

ਸਹੀ 

16 ਅੰਤੋਖਦਆ ਅੰਨ ਯਜੋਨਾ ਦਸੰਬਰ __________ ਈ. ਖਵੱਚ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤੀ ਗਈ। 2000 

17 ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆ ਂਦੁਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਉੱਖਚਤ ਮੁੱ ਿ ਤ ੇਸਮਾਨ ਵਚੇਣ ਵਾਿੀਆ ਂਦਕੁਾਨਾਂ ਵੀ ਖਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ 

18 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਖਆ ਐਕਟ ਸਾਿ ______ ਈ. ਖਵੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਖਗਆ। 2013 

19 ਖਕਸੇ ਵਸਤੂ ਦ ੇਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮੁੱ ਿ ਨੰੂ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਿਈ ਖਕਸ ੇਸਰਕਾਰ ਵੱਿੋਂ ਉਤਪਾਦਕ ਨੰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਦਾਇਗੀ ਨੰੂ 
ਆਰਖਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਸਬਖਸਡੀ ਖਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸਹੀ 

 

ਇਥਤਹਾਸ 

ਪਾਠ 1 - ਪੰਜਾਬ : ਭੂਗੋਥਲਕ ਥਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਿਭਾਵ 

1 ਹੇਠ ਖਿਖਖਆ ਂਖਵੱਚੋਂ ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਖਹਊਨਸਾਂਗ 

2 ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਖਸੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਖਭਅਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ___________ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤ ੇਹੀ ਹਇੋਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 

3 ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰਾਚੀਨ ਗਰੰ ਥ ਖਰਗਵੇਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਹਈੋ। ਠੀਕ 

4 ਤਕਖਸ਼ਿਾ ਖਵਸ਼ਵ ਖਵਖਦਆਿਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਖਵੱਚ ਖਕੱਥ ੇਸਖਥਤ ਹੈ? ਰਾਵਿਖਪੰਡੀ 
(ਪਾਖਕਸਤਾਨ) 

5 _______________ ਨੇ ਖਾਿਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ੂਗੋਖਬੰਦ ਖਸੰਘ 
ਜੀ 

6 ਵੈਖਦਕ ਕਾਿ ਖਵੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੰੂ ਕੀ ਨਾਂ ਖਦੱਤਾ ਖਗਆ ਹੈ? ਸਪਤ ਖਸੰਧ ੂ

7 ਖਕਹੜੀ ਪਰਾਚੀਨ ਨਦੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹ ੋਚੁੱ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਸਵਤੀ 

8 ਪੰਜਾਬ ਨੰੂ ਅੰਗਰਜ਼ੇੀ ਰਾਜ ਖਵੱਚ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਮਿ ਕੀਤਾ ਖਗਆ? 1849 ਈ. 

9 ਿਾਰਡ ਹਾਰਖਡੰਗ ਨੇ ਖਦੱਿੀ ਨੰੂ __________ ਈ. ਖਵੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ। 1911 

10 ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 29 ਖਜ਼ਖਿਆ ਂਖਵੱਚੋਂ ਖਕੰਨੇ ਖਜ਼ਿਹੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਖਹੱਸ ੇਆਏ? 13 
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11 ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਖਸਟੀ ਪਖਟਆਿਾ ਵੱਿੋਂ ਕੀਤ ੇਸਰਵਖੇਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆ ਂਕੱੁਿ 28 ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ? ਠੀਕ 

12 ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਖਵੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱ ਖ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮਾਝੀ, ਦੁਆਬੀ, ਮਿਵਈ, ਪਆੁਧੀ ਅਤੇ ਡੋਗਰੀ ਹਨ। ਠੀਕ 

13 ਗੁਰਦਾਸਪਰੁ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅਖਮਰੰ ਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਖਜ਼ਖਿਹਆ ਂਖਵੱਚ _________ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਬਿੋੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਮਾਝੀ 

14 ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਟਕਸਾਿੀ ਰਪੂ ਮਾਝੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦ ੇਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਠੀਕ 

15 ਜਿੰਧਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਖਸੰਘ ਨਗਰ, ਕਪੂਰਥਿਾ ਅਤੇ ਹੁਖਸ਼ਆਰਪੁਰ ਖਜ਼ਖਿਹਆ ਂਖਵੱਚ _______ ਉਪਭਾਸ਼ਾ 
ਬੋਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ 

ਦੁਆਬੀ 

16 ਖਫਰਜ਼ੋਪਰੁ, ਫਾਖਜ਼ਿਕਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸ਼ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਖਹਬ, ਮੋਗਾ, ਬਖਠੰਡਾ, ਬਰਨਾਿਾ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ 
ਿੁਖਧਆਣਾ ਖਜ਼ਿਹੇ ______ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਹਨ। 

ਮਿਵਈ 

17 ਖਹਮਾਿਾ ਪਰਬਤ ਦੀ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪਰੂਬ ਵੱਿ ਿੰਬਾਈ ਿਗਭੱਗ 2400 ਖਕਮੀ. ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਵੱਿ 
ਚੌੜਾਈ ਿਗਭੱਗ 250 ਖਕਮੀ. ਹ।ੈ 

ਠੀਕ 

18 ਖੈਬਰ, ਕੁਰਮ, ਟੋਚੀ, ਗੋਮਿ ਅਤੇ ਦੱਰਾ ਬੋਿਾਨ ਖਹਮਾਿਾ ਦੀਆ ਂਪੱਛਮੀ ਪਰਬਤ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਸਿੇੁਮਾਨ ਅਤੇ 
ਖਕਰਥਾਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਖਵੱਚ ਸਖਥਤ ਹਨ। 

ਠੀਕ 

19 __________ ਦੱਰਾ ਕਾਬੁਿ (ਅਫਗਾਖਨਸਤਾਨ) ਨੰੂ ਪਸ਼ੇਾਵਰ (ਪਾਖਕਸਤਾਨ) ਨਾਿ ਖਮਿਾਉ਼ਦਂਾ ਹ।ੈ ਖੈਬਰ 

20 __________ ਦੱਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੌੜਾ ਹ ੈਜ ੋਖਕ ਪਾਖਕਸਤਾਨ ਦ ੇਬਿੋਖਚਸਤਾਨ ਪਰਾਂਤ ਖਵੱਚ ਸਖਥਤ ਹੈ। ਬੋਿਾਨ 

21 ਖਹਮਾਿਾ ਦੀਆਂ ਪੀਰ ਪੰਜਾਿ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦ ੇਦੱਖਣ ਖਵੱਚ ਖਸ਼ਵਾਖਿਕ ਅਤੇ ਕਸਿੌੀ ਦੀਆ ਂਪਹਾੜੀਆ ਂਦ ੇਢਿਾਨੀ 
ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਰਾਈ ਜਾਂ ਉਪ-ਪਰਬਤੀ ਖੇਤਰ ਖਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ 

ਠੀਕ 

22 __________ ਦੁਆਬ ਦਾ ਖੇਤਰ ਖਸੰਧ ਅਤੇ ਜੇਹਿਮ ਨਦੀ ਦ ੇਖਵਚਕਾਰ ਫਖੈਿਆ ਹਇੋਆ ਹੈ। ਖਸੰਧ ਸਾਗਰ 

23 ਚੱਜ ਦਆੁਬ ਦਾ ਖੇਤਰ ਖਕਹੜੀਆਂ ਦੋ ਨਦੀਆ ਂਦ ੇਖਵਚਕਾਰ ਦਾ ਇਿਾਕਾ ਹੈ? ਖਚਨਾਬ ਅਤੇ 
ਜੇਹਿਮ 

24 ਬਾਰੀ ਦਆੁਬ ________________ ਨਦੀਆ ਂਖਵਚਕਾਰ ਫੈਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ ਖਬਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ 

25 ਸਤਿਜੁ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦੇ ਖਵਚਕਾਰ ਦ ੇਇਿਾਕੇ ਨੰੂ ________ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਮਾਿਵਾ 

26 ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਦ ੇਖਵਚਕਾਰ ਦ ੇਇਿਾਕੇ ਨੰੂ ਬਾਂਗਰ ਖਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ 

27 ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱ ਧ, ਪਾਣੀਪਤ ਦ ੇਖਤੰਨ ਯੁੱ ਧ ਅਤੇ ਤਰਾਇਣ ਦ ੇਦ ੋਯੁੱ ਧ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇ______ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ 
ਖੇਤਰ ਖਵੱਚ ਿੜ ੇਗਏ। 

ਬਾਂਗਰ 
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28 ਪੰਜਾਬ ਨੰੂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਰਵਸ਼ੇ ਦੁਆਰ ਖਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਠੀਕ 

29 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਈਰਾਨੀ, ਯੂਨਾਨੀ, ਸ਼ੱਕ, ਹੂਣ, ਕੁਸ਼ਾਣ, ਤੁਰਕ, ਮੰਗੋਿ ਅਤੇ ਮੁਗਿ ਆਖਦ ਖਵਦਸ਼ੇੀ ਹਮਿਾਵਰ 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਖਵੱਚ ਸਖਥਤ ਦੱਖਰਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਆਏ। 

ਠੀਕ 

30 ਭਾਰਤੀ ਇਖਤਹਾਸ ਦ ੇਮਹਤੱਵਪਰੂਨ ਯੁੱ ਧ ਕੱਰੀ ਖਵੱਚ ਖਸੰਕਦਰ-ਪੋਰਸ ਦਾ ਯੁੱ ਧ, ਤਰਾਇਨ ਖਵੱਚ ਖਪਰਥਵੀ ਰਾਜ 
ਚੌਹਾਨ-ਮਹੰੁਮਦ ਗੌਰੀ ਦ ੇਯੁੱ ਧ ਅਤ ੇਪਾਣੀਪਤ ਦੀਆ ਂਖਤੰਨੇ ਿੜਾਈਆ ਂ________ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਖਵੱਚ ਹਈੋਆਂ। 

ਪੰਜਾਬ 

31 ਇਸਿਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਜਨਮ ਮੱਕਾ-ਮਦੀਨਾ ਖਵੱਚ ਹਇੋਆ। ਠੀਕ 

32 ਭਾਸ਼ਾ ਦ ੇਅਧਾਰ ਤ ੇ__________ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਖਗਆ। 1 ਨਵੰਬਰ 1966 

33 ਦੁਨੀਆ ਂਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚਟੋੀ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰਸੇਟ ਦੀ ਉਚਾਈ 8848 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ 

34 ਭੂਗੋਖਿਕ ਖਦਰਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੰੂ __________ ਭਾਗਾਂ ਖਵੱਚ ਵੰਖਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 3 

35 ਖਸੰਧ ੂਘਾਟੀ ਸੱਖਭਅਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਪੰਜਾਬ ਖਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹਇੋਆ। ਗਿਤ 

36 ਅਖਮਰੰ ਤਸਰ ਅਤੇ ਿਾਹਰੌ ਖਕਸ ਦਆੁਬ ੇਦ ੇਪਰਮੁੱ ਖ ਸ਼ਖਹਰ ਹਨ। ਬਾਰੀ ਦਆੁਬ 

37 ਜਿੰਧਰ, ਹੁਖਸ਼ਆਰਪਰੁ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਿਾ ___________ ਦੇ ਪਰਖਸੱਧ ਸ਼ਖਹਰ ਹਨ। ਖਬਸਤ ਦਆੁਬ 

 

ਪਾਠ 2 - ਸ਼ਿੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ 

1 ਜਜ਼ੀਆ ਕੀ ਹ?ੈ ਧਾਰਖਮਕ ਕਰ 

2 ਿੇਖਕ ਵਰਗ ਮੁਸਖਿਮ ਸਮਾਜ ਦ ੇਖਕਹੜੇ ਵਰਗ ਖਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ? ਮੱਧ ਵਰਗ 

3 ਦੇਵੀ ਦਰੁਗਾ ਦੀ ਪਜੂਾ ਕਰਨ ਵਾਖਿਆਂ ਨੰੂ ਕੀ ਖਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਸ਼ਕਤਾ 

4 ਉਿਮਾ ਕੌਣ ਸਨ? ਮੁਸਖਿਮ ਧਾਰਖਮਕ 
ਨੇਤਾ 

5 ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਖਕੱਥੇ ਘਟੀ? ਚੂਹੜਕਾਨੇ 

6 ਮੁਸਿਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੰ ਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ੀਆ ਦੋ ਮੁੱ ਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਹਨ। ਠੀਕ 

7 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਵੇ ਜੀ ਦਾ ਖਵਆਹ ________ ਸ਼ਖਹਰ ਦ ੇਮਿੂ ਚੰਦ ਦੀ ਪੁੱ ਤਰੀ ਬੀਬੀ ਸਿੱੁਖਣੀ ਨਾਿ 
ਹੋਇਆ। 

ਬਟਾਿਾ 

8 ਸੁਿਤਾਨਪਰੁ ਖਵੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਵੇ ਜੀ ਹਰ ਰਜ਼ੋ _____ ਨਦੀ ਖਵੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਇਆ ਕਰਦ ੇਸਨ। ਵੇਈ ਂ
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9 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਵੇ ਜੀ ਦੀ ਪਖਹਿੀ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 1499 ਈ. ਤੋਂ 1510 ਈ. ਤੱਕ ਹੈ। ਠੀਕ 

10 ਸੱਜਣ ਨਾਂ ਦਾ ਠੱਗ ਖਕੱਥ ੇਰਖਹੰਦਾ ਸੀ? ਤਾਿੁੰ ਬਾ ਖਵਖ ੇ

11 ਕਾਮਰਪੂ ਖਕਹੜ ੇਰਾਜ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂਅ ਹ?ੈ ਆਸਾਮ 

12 ਸੱਯਦਪੁਰ - ਏਮਨਾਬਾਦ ਖਵਖ ੇਗੁਰ ੂਜੀ ਗਰੀਬ ਤਰਖਾਣ ____________ ਜੀ ਦ ੇਘਰ ਠਖਹਰੇ। ਭਾਈ ਿਾਿੋ 

13 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਵੇ ਜੀ ਨੇ ਖਕਹੜੀ ਉਦਾਸੀ ਦਰੌਾਨ ਮਸੁਿਮਾਨ ਹਾਜੀਆ ਂਵਾਿਾ ਨੀਿਾ ਪਖਹਰਾਵਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਚੌਥੀ ਉਦਾਸੀ 

14 ਗੁਾੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਖਹਬ ਖਕੱਥ ੇਸਖਥਤ ਹੈ? ਪਾਖਕਸਤਾਨ 

15 ਮੁਸਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਮੱਕਾ ਖਵੱਚ ਇੱਕ ਪਖਵੱਤਰ ਕਾਿਾ ਪੱਥਰ ਹ ੈਖਜਸਨੰੂ ________ ਖਕਹਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। 

ਕਾਅਬਾ 

16 ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਖਹਿੀ ਿੜਾਈ __________ ਈ. ਖਵੱਚ ਬਾਬਰ ਅਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਿੋਧੀ ਖਵਚਕਾਰ ਹਈੋ 
ਖਜਸ ਖਵੱਚ ਇਬਰਾਹੀਮ ਿੋਧੀ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। 

1526 

17 ਬਾਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਖਹਿਾ ਹਮਿਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ? ਅਪਰੈਿ 1519 ਈ. 

18 ਇਸਿਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਧਾਰਖਮਕ ਪਸੁਤਕ ਦਾ ਨਾਂ __________ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ 

19 ਮੁਸਿਮਾਨਾਂ ਦ ੇਧਾਰਖਮਕ ਗਰੰ ਥ ਕੁਰਾਨ ਖਵੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਨੰੂ 
ਸ਼ਰੀਅਤ ਖਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ 

ਠੀਕ 

20 ਬਾਬਰ ਦਾ ਪੂਰ ਨਾਂ ਜ਼ਹੀਰ-ਉੱਦ-ਦੀਨ ਮਹੰੁਮਦ ਬਾਬਰ ਹੈ। ਠੀਕ 

21 ਬਾਬਰ ਦੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਤਜ਼ੁਕ-ਏ-ਬਾਬਰੀ ਜਾਂ ਬਾਬਰ ਨਾਮਾ ਖਕਸ ਭਾਸ਼ਾ ਖਵੱਚ ਖਿਖੀ ਗਈ? ਤੁਰਕੀ 

22 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਵੇ ਜੀ ਨੇ 1522 ਈ. ਖਵੱਚ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦ ੇਕੰਢ ੇ___________ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਕਰਤਾਰਪਰੁ 

23 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਤਾਰ ਖਾਂ ਿੋਧੀ 

24 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਖਦੱਿੀ ਦਾ ਸੁਿਤਾਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਬਖਹਿੋਿ ਿੋਧੀ 

25 ਮੁਸਿਮਾਨਾਂ ਦ ੇਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਮੱਕਾ-ਮਦੀਨਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਨੰੂ ਹੱਜ ਖਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਠੀਕ 

26 ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਅਖਧਕਾਰ ਕਰਨ ਿਈ 1519 ਈ. ਤੋਂ 1526 ਤੱਕ ਇਬਰਾਹੀਮ ਿੋਧੀ, ਦੌਿਤ ਖਾਂ ਿੋਧੀ ਅਤੇ 
_______ ਖਵਚਕਾਰ ਖਤਰਕੋਣੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਖਰਹਾ। 

ਬਾਬਰ 

27 ਖਹੰਦ ੂਅਤੇ ਮਸੁਖਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਪੜਹਣ ਖਿਖਣ ਦਾ ਅਖਧਕਾਰ ਪਰਾਪਤ ਸੀ। ਗਿਤ 
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28 16ਵੀ ਸਦੀ ਖਵੱਚ __________ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਧਰਮ ਸੀ। ਖਹੰਦ ੂਧਰਮ 

29 ਿੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਬਰਾਹੀਮ ਿੋਧੀ 

30 ਵਾਰ ਮਿਹਾਰ, ਵਾਰ ਮਾਝ, ਵਾਰ ਆਸਾ, ਜਪਜੁੀ ਸਾਖਹਬ ਆਖਦ ਬਾਣੀਆ ਂਦੇ ਰਚਨਹਾਰ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦਵੇ ਜੀ 
ਹਨ। 

ਠੀਕ 

 

ਪਾਠ 3 - ਥਸੱਿ ਧਰਮ ਦਾ ਥਵਕਾਸ (1539 ਈ. - 1581 ਈ.) 
 

1 ਮੁਗਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਖਕਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੰੂ ਖਮਿਣ ਗੋਇੰਦਵਾਿ ਖਵਖੇ ਆਏ? ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ੂਅਮਰਦਾਸ ਜੀ 

2 ਖਕਹੜੇ ਗੁਰ ੂਜੀ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਿ ਖਵੱਚ ਬਾਉਿੀ ਦਾ ਖਨਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਵਾਇਆ? ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ੂਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ 

3 ਮੰਜੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੱੁਿ ਸੰਖਖਆ ਖਕੰਨੀ ਸੀ? 22 

4 ਭਾਈ ਿਖਹਣਾ ਜੀ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦ ੇਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਿਈ ਖਕੱਥੇ ਗਏ? ਕਰਤਾਰਪਰੁ 

5 ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ੂਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣ ੇਖਕਹੜੇ ਪੁੱ ਤਰ ਨੰੂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਖਦੱਤੀ? ਅਰਜਨ ਦੇਵ 

6 ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ੂਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮਖੁੀ ਖਿਪੀ ਖਵੱਚ _______ ਖਿਖਖਆ। ਬਾਿ-ਬਧੋ 

7 ________ ਜੀ ਹਰ ਸਾਿ ਹਖਰਦੁਆਰ ਖਵੱਚ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਿਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ੂਅਮਰਦਾਸ ਜੀ 

8 ________ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਿ ਖਵੱਚ ਬਾਉਿੀ ਦਾ ਖਨਰਮਾਣ ਪਰੂਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ੂਅਮਰਦਾਸ ਜੀ 

9 ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ੂਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ __________ ਨਗਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਮਦਾਸਪਰੁ 
(ਅਖਮਰੰ ਤਸਰ) 

10 ਿਾਵਾਂ ਬਾਣੀ ___________ ਜੀ ਦੀ ਪਰਖਸੱਧ ਰਚਨਾ ਹ।ੈ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ੂਰਾਮਦਾਸ 

11 ਭਾਈ ਿਖਹਣਾ ਖਕਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਖਹਿਾਂ ਨਾਂ ਸੀ? ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ੂਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ 

12 ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ੂਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱ ਢਿਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਭਾਈ ਜੇਠਾ 

13 ਖਕਸ ਗੁਰ ੂਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਰਾਏਨਾਗਾ (ਸ਼ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਖਹਬ) ਖਵਖੇ ਹੋਇਆ? ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ੂਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ 

14 ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ੂਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਪੁਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ____________ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਖੀਵੀ 

15 ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ੂਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 1546 ਈ. ਖਵੱਚ ਖਕਹੜ ੇਨਗਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ? ਗੋਇੰਦਵਾਿ 
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16 ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ੂਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੰੂ ਖਮਿਣ ਿਈ _____________ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। 

ਖਡੂਰ ਸਾਖਹਬ 

17 ਮੰਜੀ ਪਰਥਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਖਕਸ ਗੁਰ ੂਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਖਗਆ? ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ੂਅਮਰਦਾਸ ਜੀ 

18 _______ ਜੀ ਨੇ ਮਸੰਦ ਪਰਥਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ੂਰਾਮਦਾਸ 

19 ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਖਪਤਾ-ਪਰੁਖੀ ਖਸਧਾਂਤ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ੂਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਚਿਾਇਆ। ਠੀਕ 

20 1574-1581 ਤੱਕ ਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸਮਾਂ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ੂਅਮਰਦਾਸ ਨਾਿ ਸੰਬੰਧਤ ਹ।ੈ ਗਿਤ 

 

ਪਾਠ 4 - ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ : ਖਸੱਖ ਧਰਮ ਦ ੇਖਵਕਾਸ ਖਵੱਚ ਯਗੋਦਾਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ 

1 ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ੂਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ______________ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ 

2 ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ੂਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱ ਤਰ ਦਾ ਨਾਂ __________ ਸੀ। ਖਪਰਥੀ ਚੰਦ 

3 ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਖੁਸਰ ੋਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੰੂ ਖਕੱਥ ੇਖਮਖਿਆ? ਗੋਇੰਦਵਾਿ 

4 ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ੂਹਰਗੋਖਬੰਦ ਜੀ ਨੰੂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਖਕਹੜ ੇਖਕਿੇ ਖਵੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਗਵਾਿੀਅਰ 

5 ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ੂਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੰੂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੁਆਰਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਖਗਆ? 30 ਮਈ 1606 

ਈ. 

6 1590 ਈ. ਖਵੱਚ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ੂਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ____________ ਨਾਂ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਇਆ। ਤਰਨਤਾਰਨ 

7 ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ੂਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਖਦ ਗਰੰ ਥ ਸਾਖਹਬ ਜੀ ਨੰੂ ਖਕਸ ਤੋਂ ਖਿਖਵਾਇਆ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ 

8 ਸ਼ਰੀ ਹਖਰਮੰਦਰ ਸਾਖਹਬ ਦੀ ਨੀਂਹ 1588 ਈ. ਖਵੱਚ ______________ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖੀ। ਸਾਂਈ ਮੀਆ ਂਮੀਰ 

9 ਸ਼ਰੀ ਹਖਰਮੰਦਰ ਸਾਖਹਬ ਦੇ ਪਖਹਿੇ ਗਰੰ ਥੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਬਾਬਾ ਬੁੱ ਢਾ ਜੀ 

10 ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ੂਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੰੂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖਸਰਤਾਜ ਖਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਠੀਕ 

11 1595 ਈ. ਖਵੱਚ ਖਬਆਸ ਨਦੀ ਦ ੇਕੰਢੇ ਹਰਗੋਖਬੰਦਪਰੁ ਨਗਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 
_________________ ਜੀ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ੂਅਰਜਨ 
ਦੇਵ 

12 ਆਖਦ ਗਰੰ ਥ ਸਾਖਹਬ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਖਕਸ ਗੁਰੂ ਸਾਖਹਬ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤਾ ਖਗਆ? ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ੂਅਰਜਨ 
ਦੇਵ 
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13 ਸੰਨਹ  __________ ਈ. ਖਵੱਚ ਹਖਰਮੰਦਰ ਸਾਖਹਬ ਖਵਖ ੇਆਖਦ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਖਹਬ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ 
ਖਗਆ। 

1604 

14 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਕਸ ਸ਼ਖਹਰ ਨੰੂ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਘਰ ਖਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ?ੈ ਕਰਤਾਰਪਰੁ 

15 ਿੋਕ ____________ ਜੀ ਨੰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਖਹ ਕੇ ਬੁਿਾਉਣ ਿੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ੂਅਰਜਨ 
ਦੇਵ 

16 ਚੰਦ ੂਸ਼ਾਹ ਿਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਿੀ ਪਰੰਤੂ ਹੰਕਾਰੀ ਅਖਧਕਾਰੀ ਸੀ। ਠੀਕ 

17 ਜਹਾਂਗੀਰ ਦ ੇਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੰੂ ___________ ਈ. ਨੰੂ ਤਸੀਹ ੇਦੇ ਕੇ 
ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਖਦੱਤਾ ਖਗਆ। 

30 ਮਈ 1606 

ਈ. 

18 ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰੰ ਥ ਸਾਖਹਬ ਜੀ ਦ ੇਕੱੁਿ ___________ ਪੰਨੇ ਹਨ। 1430 

19 ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰੰ ਥ ਸਾਖਹਬ ਜੀ ਖਵੱਚ 6 ਗੁਰੂਆ,ਂ 15 ਭਗਤਾਂ, 11 ਭੱਟਾਂ ਅਤੇ 4 ਖਸੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹ।ੈ ਠੀਕ 

20 ____________ ਜੀ ਨੇ 1606 ਈ. ਖਵੱਚ ਹਖਰਮੰਦਰ ਸਾਖਹਬ ਦ ੇਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਿ ਤਖਤ ਸਾਖਹਬ ਦਾ 
ਖਨਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ। 

ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ੂ
ਹਰਗੋਖਬੰਦ ਜੀ 

21 ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆ ਂਦ ੋਤਿਵਾਰਾਂ ਖਕਹੜ ੇਗੁਰ ੂਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ? ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ੂ
ਹਰਗੋਖਬੰਦ ਜੀ 

22 ਮੁਗਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ________ ਨੇ 1675 ਈ. ਖਵੱਚ ਨੋਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ੂਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੰੂ 
ਖਦੱਿੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਖਵਖ ੇਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਖਦੱਤਾ ਸੀ। 

ਔਰੰਗਜ਼ਬੇ 

 

ਪਾਠ 5 - ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕਿਾਂਤੀ 

1 ਨੈਪੋਿੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ? 1804 ਈ. 

2 ਪੁਰਾਣ ੇਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਆਰਖਥਕ ਗਤੀਖਵਧੀਆ ਂਦਾ ਭਾਰ ਖਕਸ ਦਆੁਰਾ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਤੀਸਰਾ ਵਰਗ 

3 ਆਸਟਰੀਅਨ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਮਰੇੀ ਐਟੋਂਖਨਟੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਖਕਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀ? ਿੂਈਸ 16ਵਾਂ 

4 ਫਰਾਂਸ ਖਵੱਚ ਟੈਖਨਸ ਕੋਰਟ ਸਹੁੰ  ਕਦੋਂ ਚੁੱ ਕੀ ਗਈ? 20 ਜੂਨ 1789 

ਈ. 

5 ਫਰਾਂਸ ਦ ੇਖਵਸ਼ ੇਖਵੱਚ ਸਭਾ (ਕਨਵਨੈਸ਼ਨ) ਕੀ ਸੀ? ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ 
ਪਖਰਸ਼ਦ 
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6 ਮਾਨਟੈਸਖਕਉ ਨੇ ਖਕਹੜ ੇਖਵਚਾਰ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ? ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ 
ਵੰਡ 

7 ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਇਖਤਹਾਸ ਖਵੱਚ ਖਕਸ ਸਮੇਂ ਨੰੂ ਆਤੰਕ ਦ ੇਦੌਰ ਦ ੇਨਾਂ ਨਾਿ ਜਾਖਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 1793-94 ਈ. 

8 _______ ਇੱਕ ਖਸਰ ਕਟੱਣ ਵਾਿਾ ਯੰਤਰ ਸੀ, ਖਜਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਿੂਟਾਇਨ 

9 ਖਬਸਟਾਈਿ ਦਾ ਹਮਿਾ 14 ਜੁਿਾਈ 1789 ਈ. ਖਵੱਚ ਹਇੋਆ ਸੀ। ਠੀਕ 

10 1815 ਈ. ਖਵੱਚ ਵਾਟਰਿੂ ਦੀ ਜੰਗ ਖਵੱਚ ___________ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਨੈਪੋਿੀਅਨ 
ਬੋਨਾਪਾਰਟ 

11 ਜੈਕੋਖਬਨ ਕਿੱਬ ਦਾ ਆਗ ੂਮੈਕਸੀਖਮਿਾਨ ਰੋਬਸਪਾਇਰੀ ਸੀ। ਠੀਕ 

12 ਸੋਸ਼ਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਪਸੁਤਕ ਦਾ ਿੇਖਕ __________ ਹੈ। ਰੂਸ ੋ

13 ਮਾਰਸੀਖਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਜ਼ੋਰ ਡੀ ਿਾਈਸਿੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ 

14 ਫਰਾਂਸ ਖਵੱਚ ਖਗਰਜਾਘਰਾਂ ਨੰੂ ਖਦੱਤ ੇਜਾਣ ਵਾਿੇ ਧਾਰਖਮਕ ਕਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਖਟੱਥ ੇ

15 ਫਰਾਂਸ ਖਵੱਚ ਰਾਜ ਨੰੂ ਖਦੱਤ ੇਜਾਣ ਵਾਿੇ ਪਰਤੱਖ ਕਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਟਾਇਿੇ 

16 ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕਰਾਂਤੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? 1789 ਈ. 

17 ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਕੀ ਸੀ? 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ 
ਕੌਂ ਖਸਿ 

18 ਫਰਾਂਸ ਖਵੱਚ ਖਕਹੜੇ ਵਰਗ ਨੰੂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛਟੋ ਸੀ? ਪਖਹਿਾ ਵਰਗ 
ਅਤੇ ਦਜੂਾ 
ਵਰਗ 

19 ਫਰਾਂਸ ਖਵੱਚ ਰਾਜਾ ਰਾਜਤੰਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਰੱਬ ਦਾ ਪਰਤੀਖਨਧ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ 

20 ਖਕਸ ਮਹਾਨ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਖਵਦਵਾਨ ਤੇ ਦਾਰਸ਼ਖਨਕ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦੈਵੀ ਅਖਧਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਖਦੱਤੀ? ਮਾਨਟੈਸਖਕਉ 

21 ਿੂਈਸ 16ਵੇਂ ਨੇ ਖਵੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਿ ਨਖਜੱਠਣ ਿਈ _____________ ਨੰੂ ਵੱਧ ਕਰ ਿਗਾਉਣ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ 
ਿੈਣ ਿਈ ਪਰਤੀਖਨਧ ਸਭਾ ਦੀ ਬਠੈਕ ਬੁਿਾਈ। 

5 ਮਈ 1789 

ਈ. 

22 ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਕਦੋਂ ਖਮਖਿਆ? 1946 ਈ. 

23 ਨੀਿਾ, ਸਫੈਦ ਅਤੇ ਿਾਿ ਰੰਗ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੰਗ ਹਨ। ਠੀਕ 
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24 ਟੁੱ ਟੀਆ ਂਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈ- ਗੁਿਾਮੀ ਤੋਂ 
ਆਜ਼ਾਦੀ 

 

ਪਾਠ 6 - ਰੂਸ ਦੀ ਕਿਾਂਤੀ 

1 ਡੁੰ ਮਾ ਸ਼ਬਦ ਰਸੂੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹ ੈਖਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ______________। ਸੋਚਣਾ 

2 ਰੂਸ ਦੀ ਕਰਾਂਤੀ ਦਰੌਾਨ ਬੋਿਸ਼ਖਵਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖਕਸ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਿੈਖਨਨ 

3 ਰੂਸ ਦੀ ਕਰਾਂਤੀ ਦਆੁਰਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਿਈ ਖਕਹੜਾ ਖਵਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਤੱਵਪਰੂਨ ਹੈ? ਸਮਾਜਵਾਦ 

4 ਮੈਨਸ਼ਖਵਕ ਸਮਹੂ ਦਾ ਨੇਤਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਟਰਸੋਟਕੀ 

5 ਖਕਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਪਖਹਿੇ ਖਵਸ਼ਵ ਯੁੱ ਧ ਖਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਖਿਆ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨਾਿ ਸੰਧੀ ਕਰ 
ਿਈ? 

ਰੂਸ 

6 ਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਬਖਦਕ ਅਰਥ ਹ ੈ- ਸਰਵਉੱਚ 
ਸ਼ਾਸਨ 

7 ਰੂਸ ਖਵੱਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਿਾਹਕਾਰ ਸੰਸਦ ਨੰੂ ਡੂੰ ਮਾ ਖਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ 

8 _________ ਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈ- ਪਖਰਸ਼ਦ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦ ੇਸ਼ਾਸਨ ਚਿਾਉਣ ਵਾਿੀ ਇਕਾਈ। ਸੋਵੀਅਤ 

9 ਿੈਖਨਨ ਨੰੂ ਕਾਰਿ ਮਾਰਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅੰਦੋਿਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਮੰਖਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਠੀਕ 

10 1905 ਈ. ਦੇ ਯੁੱ ਧ ਖਵੱਚ ਰਸੂ ਖਕਹੜੇ ਦਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹਾਖਰਆ? ਜਾਪਾਨ 

11 1905 ਈ. ਖਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਿੀ ਰੂਸ ਦੀ ਕਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਨ ਜ਼ਾਰ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆ ਂਮੰਗਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਦਣੇ ਿਈ 
ਜਾਂਦ ੇਹਏੋ ਮਜ਼ਦਰੂਾਂ ਤੇ ਗੋਿੀ ਚਿਾਉਣਾ ਸੀ। 

ਠੀਕ 

12 ਰੂਸ ਖਵੱਚ ਜ਼ਾਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸ਼ਰੁੂਆਤ ___________ ਈ. ਖਵੱਚ ਹਈੋ। 1547 

13 ਰੂਸੀ ਕਰਾਂਤੀ ਸਾਿ ___________ ਈ. ਖਵੱਚ ਹਈੋ। 1917 

14 ਜੂਿੀਅਨ ਕੈਿੰਡਰ ਗਰੀਗੋਰੀਆਈ ਕੈਿੰਡਰ ਤੋਂ ___________ ਖਦਨ ਖਪੱਛੇ ਸੀ। 13 

15 ਬੋਿਸ਼ਖਵਕਾਂ ਨੇ ਰਸੂੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦ ੇਵੱਖ-2 ਖਹੱਖਸਆ ਂਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਸੰਬਰ 1922 ਈ. ਖਵੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੀ 
ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। 

ਠੀਕ 

16 ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦ ੇਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀਟਰ ਸਟਾਿਖਪਨ ਦਾ 1911 ਈ. ਖਵੱਚ ਕਤਿ ਕਰ ਖਦੱਤਾ ਖਗਆ। ਠੀਕ 
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17 1917 ਈ. ਖਵੱਚ ਰਸੂੀ ਕਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰੁੂਆਤ ਖਕੱਥ ੇਹਈੋ? ਪੈਟਰੋਗਰਡੇ 

18 1917 ਈ. ਦੀ ਰਸੂੀ ਕਰਾਂਤੀ ਨੰੂ ਹਰੋ ਖਕਹੜ ੇਨਾਂ ਨਾਿ ਜਾਖਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੋਿਸ਼ਖਵਕ ਕਰਾਂਤੀ 

ਪਾਠ 7 - ਵਣ-ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦ 

1 ਖਬਰਸਾ ਮੁੰ ਡਾ ਦਾ ਜਨਮ ਵਰਤਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਕਸ ਰਾਜ ਖਵੱਚ ਹਇੋਆ? ਝਾਰਖੰਡ 

2 ਉਦਯੋਖਗਕ ਕਰਾਂਤੀ ਖਕਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਖਵੱਚ ਸ਼ਰੁ ੂਹਈੋ? ਯੂਰਪ 

3 ਇੰਪੀਰੀਅਿ ਵਣ ਖਜੋ ਸੰਸਥਾ ਖਕੱਥ ੇਹੈ? ਦੇਹਰਾਦੂਨ 

4 ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਧੁਖਨਕ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦਾ ਮੋਢੀ ਖਕਸ ਨੰੂ ਮੰਖਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਡਾਇਖਟਰਚ ਬਰੈਖਡਸ 

5 ਭਾਰਤ ਖਵੱਚ ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਿਈ ਖਕਹੜ ੇਰੁੱ ਖ ਦੀ ਿੱਕੜ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹ?ੈ ਸਾਗਵਾਨ 

6 ਮੁੰ ਡਾ ਅੰਦੋਿਨ ਖਕਹੜ ੇਇਿਾਕੇ ਖਵੱਚ ਹਇੋਆ? ਛੋਟਾ ਨਾਗਪਰੁ 

7 ਵਣ ਅਤ ੇਜਿ ਮਨੱੁਖ ਦ ੇਿਈ ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗਿਤ 

8 ਯੂਰਪ ਖਵੱਚ _______ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਿਕੜੀ ਤੋਂ ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਓਕ 

9 ਕਪਾਹ, ਪਟਸਨ, ਚਾਹ, ਕੌਫੀ, ਰਬੜ ਅਤੇ ਕਣਕ ਨੰੂ _____________ ਖਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਫਸਿਾਂ 

10 ਖਬਰਸਾ ਮੁੰ ਡਾ ਨੰੂ 8 ਅਗਸਤ 1895 ਈ. ਨੰੂ ਚਿਕਟ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਖਗਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਖਗਆ। ਠੀਕ 

11 ਝਮੂ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਬਦਿਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੰੂ ਖਤੇੀਬਾੜੀ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਮੰਖਨਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ 

12 ਖਕਸ ਪਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ੇਨੇ ਜੀਵ ਹੱਖਤਆ ਤ ੇਪਾਬੰਦੀ ਿਗਾਈ ਗਈ ਸੀ? ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ 

13 ਜੋਧਪਰੁ ਦ ੇਰਾਜੇ ਨੰੂ ਖਕਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦ ੇਿੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦ ੇਕੇ ਰੁੱ ਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਰੋਖਕਆ? ਖਬਸ਼ਨੋਈ ਭਾਈਚਾਰਾ 

14 ਇੱਕ ਖਕਿੋਮੀਟਰ ਰੇਿਵ ੇਪਟੱੜੀ ਿਈ ____________ਸਿੀਪਰਜ਼ ਦੀ ਿੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। 450 

 

ਪਾਠ 8 - ਪਥਹਰਾਵੇ ਦਾ ਸਮਾਥਜਕ ਇਥਤਹਾਸ 

1 ਬਣਾਉਟੀ ਰੇਸ਼ ੇਦਾ ਖਵਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਖਹਿਾਂ ਖਕਹੜ ੇਖਵਖਗਆਨੀ ਨੰੂ ਆਇਆ? ਰਾਬਰਟ ਹੁੱ ਕ 

2 ਸੂਤੀ ਕਪੜਾ ਖਕਸ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹ?ੈ ਕਪਾਹ 

3 ਖਕਹੜੀ ਸਦੀ ਖਵੱਚ ਯਰੂਪ ਦ ੇਿੋਕ ਆਪਣੇ ਸਮਾਖਜਕ ਰੁਤਬੇ, ਵਰਗ ਜਾਂ ਖਿੰਗ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਕਪੜੇ ਪਖਹਣਦੇ ਸਨ? 18ਵੀਂ 

https://t.me/ictinschools


 Join us on Telegram at https://t.me/ictinschools         (- 29 –) 

4 ਖਕਹੜੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਛੀਂਟ ਦਾ ਆਯਾਤ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤਾ ? ਯੂਰਪੀ 

5 ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਖਵਖਗਆਨੀਆਂ ਨੰੂ ਕੋਸਤੋਨਕੀ (ਰਸੂ) ਦ ੇਨੇੜ ੇਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੀਆ ਂਬਣੀਆ ਂਹਈੋਆ ਂਸਈੂਆ ਂਪਰਾਪਤ ਹਈੋਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ 

6 ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੀੜਾ ਆਮ ਤਰੌ ਤੇ ________ ਦੇ ਦਰਖੱਤਾਂ ਉੱਤ ੇਪਾਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਖਹਤੂਤ 

7 _____ ਕਪਖੜਆ ਂਦੇ ਅਵਸ਼ਸ਼ੇ ਖਮਸਰ, ਬੇਬੀਿੋਨ ਅਤੇ ਖਸੰਧ ੂਘਾਟੀ ਦੀ ਸਖਭੱਅਤਾ ਤੋਂ ਖਮਿੇ ਹਨ। ਊਨੀ 

8 ਸਵਦਸ਼ੇੀ ਅੰਦੋਿਨ _______ ਈ. ਖਵੱਚ ਸ਼ਰੁੂ ਹਇੋਆ। 1905 

9 ਉਦਯੋਖਗਕ ਕਰਾਂਤੀ ਖਕਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਖਵੱਚ ਸ਼ਰੁ ੂਹਈੋ? ਯੂਰਪ 

10 ਮੈਰੀਨੋ ਭਡੇ ਦੀ ਉੱਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ 

11 ਖਕਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆ ਂਇਸਤਰੀਆ ਂਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਖਹਿਾਂ ਪਖਹਰਾਵ ੇਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ? ਫਰਾਂਸ 

12 ਉਦਯੋਖਗਕ ਕਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਪਖਹਿਾਂ ਇੰਗਿੈਂਡ ਖਕਸ ਦਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸੂਤੀ ਕਪੜ ੇਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਭਾਰਤ 

13 ਖਾਦੀ ਿਖਹਰ ਚਿਾਉਣ ਵਾਿੇ ਪਰਮੁੱ ਖ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ।ੋ ਮਹਾਤਮਾ 
ਗਾਂਧੀ 

14 ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਿੋਕ ਖਕਸ ਰੰਗ ਦ ੇਕਪੜੇ ਪਖਹਨਦ ੇਹਨ? ਸਫੈਦ 

15 ਖਫਫਟੀ ਬੰਨਣ ਦਾ ਖਰਵਾਜ਼ ਅੰਗਰਜ਼ੇਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰੁੂ ਹਇੋਆ। ਠੀਕ 

16 ਖਗਆਨਦਾਨਦੀਨੀ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੁਾਕ ਖਤਆਰ ਕਰਨ ਖਵੱਚ ਮਹਤੱਵਪਰੂਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਠੀਕ 

17 ਇੰਗਿੈਂਡ ਖਵੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦ ੇਵੋਟ ਦੇਣ ਦ ੇਅਖਧਕਾਰ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਿਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਦੋਿਨ ਨੰੂ ਸਫਰੇਜ਼ ਅੰਦਿੋਨ ਖਕਹਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। 

ਠੀਕ 

18 ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਿੋਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦ ੇਖਚੰਨਹ  ਵਜੋਂ ਖਕਹੜ ੇਰੰਗ ਦੀ ਟਪੋੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ? ਿਾਿ ਰੰਗ 

  

ਨਾਗਥਰਕ ਸ਼ਾਸਤਰ 

ਪਾਠ 9 - ਵਰਤਮਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਥਤਹਾਸ, ਥਵਕਾਸ ਅਤੇ ਥਵਸਿਾਰ 

1 ਹੇਠ ਖਿਖ ੇਦਸ਼ੇਾਂ ਖਵੱਚੋਂ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਖਕਹੜ ੇਦਸ਼ੇ ਕੋਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਭਾਰਤ 

2 ਚੌਿ ਰਾਖਜਆ ਂਸਮੇਂ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ____________ ਸੀ। ਉਰ 

3 ਖਚੱਿੀ ਖਵੱਚ ਸ਼ਸੋਖਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਿਵਾਡੋਰ ਐਿਾਂਡ ੇਨੇ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ 
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4 ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਖਆ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਗਿਤ 

5 ਸਾਡ ੇਗੁਆਢਂੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਖਕਸਤਾਨ ਖਵੱਚ ਿੋਕਤੰਤਰ ਿਗਾਤਾਰ ਚਿ ਖਰਹਾ ਹ।ੈ ਗਿਤ 

6 ਹੇਠ ਖਿਖਖਆ ਂਖਵੱਚੋਂ ਖਕਸ ਦਸ਼ੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਂਦ ੇਦਸ਼ੇਾਂ ਨੰੂ ਸੰਸਦੀ ਿੋਕਤੰਤਰ ਪਰਣਾਿੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਪਰਰੇਣਾ ਖਦੱਤੀ? ਫਰਾਂਸ 

7 ਅੱਜ ਕੱਿਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਅਾਾਦਾਤਰ ਦਸ਼ੇਾਂ ਖਵੱਚ ਖਕਹੜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪਰਣਾਿੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹ?ੈ ਿੋਕਤੰਤਰੀ 

8 ਪਖਹਿੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱ ਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਟਿੀ ਖਵੱਚ ਫਾਸੀਵਾਦ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਖਵੱਚ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਖਵਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਪਰਚਖਿਤ 
ਹੋਈਆ ਂਖਜਨਹ ਾਂ ਕਾਰਨ ਿੋਕਤੰਤਰ ਨੰੂ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਿੱਖਗਆ। 

ਠੀਕ 

9 ਅਿੈਂਡ,ੇ ਖਚੱਿੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਦੋਂ ਚੁਖਣਆ ਖਗਆ? 1970 ਈ. 

10 ਖਚੱਿੀ ਖਵੱਚ ਿੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਿੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? 1990 ਈ. 

11 ਖਕਹੜੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਦੀਪ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਖਸ਼ਕਾਰ ਬਣ?ੇ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ 
ਅਫਰੀਕਾ 

12 ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦ ੇਦੇਸ਼ ਘਾਨਾ ਨੰੂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਦੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹਈੋ? 1957 ਈ. 

13 ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਖਵੱਚ ਖਕੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਹਨ? 193 

14 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵੱਖ-2 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਖਵਕਾਸ ਦੇ ਿਈ ਪੈਸਾ ਕਰਜ਼ ੇਦ ੇਰਪੂ ਖਵੱਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ ਠੀਕ 

15 ਭਾਰਤ ਖਵੱਚ ਸਰਵ ਖਵਆਪਕ ਬਾਿਗ ਮਤ ਅਖਧਕਾਰ 1950 ਈ. ਸੰਖਵਧਾਨ ਦੇ ਿਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਿ ਹੀ ਦੇ ਖਦੱਤਾ 
ਖਗਆ ਸੀ। 

ਠੀਕ 

16 ਪਾਖਕਸਤਾਨ ਖਵੱਚ ਖਕਸ ਫਜੋੀ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ 1999 ਖਵੱਚ ਚੁਣੀ ਹਈੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਖਿਆ? ਜਨਰਿ ਪਰਵਜ਼ੇ 
ਮੁਸ਼ਰੱਫ 

17 ਪੋਿੈਂਡ ਖਵੱਚ 1990 ਈ. ਖਵੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਦ ਦ ੇਿਈ ਪਖਹਿੀ ਵਾਰ ਹਈੋਆ ਂਚੋਣਾਂ ਖਵੱਚ ਿੈਕ ਵਾਿੇਸ਼ਾ ਚੁਖਣਆ 
ਖਗਆ। 

ਠੀਕ 

18 ਪੋਿੈਂਡ ਖਵੱਚ ਿੋਕਤੰਤਰ ਅਖਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਿਈ ਹੜਤਾਿ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿੈਕ ਵਾਿੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੈਿੀਡੇਰਟੀ ਨੇ 
ਕੀਤੀ। 

ਠੀਕ 

19 ਪੋਿੈਂਡ ਖਵੱਚ ਿੋਕਤੰਤਰ ਅਖਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਿਈ ਹੜਤਾਿ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿੈਕ ਵਾਿੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੈਿੀਡੇਰਟੀ ਨੇ 
ਕੀਤੀ। 

ਠੀਕ 

20 ਇਰਾਕ _______ ਈ. ਖਵੱਚ ਖਬਰਖਟਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹ ੋਖਗਆ। 1932 

21 ਇਰਾਕ _______ ਈ. ਖਵੱਚ ਖਬਰਖਟਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹ ੋਖਗਆ। 1932 
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22 ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੀ ਖਵਘਟਨ ਕਦੋਂ ਹਇੋਆ? 1991 ਈ. 

23 ਸੁਰੱਖਖਆ ਪਖਰਸ਼ਦ ਦੇ 5 ਸਥਾਈ ਅਤੇ 10 ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਠੀਕ 

24 ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ____________ ਈ. ਨੰੂ ਹਇੋਆ। 24 ਅਕਤੂਬਰ 
1945 

 

ਪਾਠ 10 - ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਿ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ 

1 ਿੋਕਤੰਤਰ ਖਵੱਚ ਵੱਖ-2 ਖਵਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੁੱ ਿਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ। ਗਿਤ 

2 ________ ਅਨੁਸਾਰ ਿੋਕਤੰਤਰ ਇੱਕ ਅਖਜਹੀ ਪਰਣਾਿੀ ਹ ੈਖਜਸ ਖਵੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਖਹੱਸਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਸੀਿੇ 

3 ਡੈਮੋਕਰਸੇੀ _________ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦ ੋਸ਼ਬਦਾਂ Demos ਅਤੇ Cratia ਤੋਂ ਖਮਿ ਕੇ ਬਖਣਆ ਹ।ੈ ਯੂਨਾਨੀ 

4 ਿੋਕਤੰਤਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੌ ਤ ੇਖਹੰਸਾਤਮਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦ ੇਖਵਰੁੱ ਧ ਹ ੈਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਿਾਈ ਿਈ ਹੀ ਖਕਉਂ ਨਾ 
ਵਰਤ ੇਜਾਣ। 

ਠੀਕ 

5 ਿੋਕਤੰਤਰ ਖਵੱਚ ਖਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਅਖਧਕਾਰ ਖਦੱਤੇ ਜਾਂਦ ੇਹਨ। ਠੀਕ 

6 ਨਾਗਖਰਕਾਂ ਦਾ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣ ਿੋਕਤੰਤਰ ਿਈ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹ।ੈ ਠੀਕ 

7 ਿੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫਿਤਾ ਿਈ ਹਠੇ ਖਿਖਖਆ ਂਖਵੱਚੋਂ ਖਕਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆ ਂਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਹਨ 

8 ਿੋਕਤੰਤਰ (ਡੈਮੋਕਰਸੇੀ) ਦਾ ਸ਼ਾਬਖਦਕ ਅਰਥ ਹੈ - ਿੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ 

9 ਿੋਕਤੰਤਰ ਖਵੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਮੋਾ ਕੌਣ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ? ਿੋਕ 

10 ਿੋਕਤੰਤਰ ਦ ੇਦ ੋਰਪੂ ਪਰਤੱਖ ਿੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਅਪਰਤੱਖ ਿੋਕਤੰਤਰ ਹਨ। ਠੀਕ 

11 ਖਜਸ ਦੇਸ਼ ਖਵੱਚ ਖਵਰਧੋੀ ਦਿਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ, ਉਸ ਦਸ਼ੇ ਨੰੂ ਅਸੀਂ ਿੋਕਤੰਤਰ ਕਖਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗਿਤ 

12 ਖਕਸ ਦੇਸ਼ ਖਵੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੂਿ ਨਾਗਖਰਕਾਂ ਦੀ ਵਟੋ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤੀ ਮੂਿ ਦ ੇਨਾਗਖਰਕਾਂ ਦੀ ਵਟੋ ਤੋਂ ਖਜ਼ਆਦਾ 
ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹ?ੈ 

ਖਫਜੀ 

13 ਮੈਕਸੀਕੋ __________ ਈ. ਖਵੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਇੋਆ। 1930 

14 __________ ਨੰੂ ਪਰਤੀਖਨਧੀ ਿੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਖਕਹਾ ਜਾਦਾ ਹ।ੈ ਅਪਰਤੱਖ ਿੋਕਤੰਤਰ 
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15 ਭਾਰਤ ਖਵੱਚ ਸੰਖਵਧਾਨ ਿਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ 1950 ਈ. ਤੋਂ ਹੀ ਇਸਤਰੀਆ ਂਨੰੂ ਪਰੁਖਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ 
ਅਖਧਕਾਰ ਪਰਾਪਤ ਹੈ। 

ਠੀਕ 

 

ਪਾਠ 11 - ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸਰੂਪ 

1 ਭਾਰਤੀ ਸੰਖਵਧਾਨ ਖਵੱਚ ਖਨਰਦਸ਼ੇਕ ਖਸਧਾਂਤ ____________ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਖਵਧਾਨ ਤੋਂ ਿਏ 
ਗਏ ਹਨ। 

ਆਇਰਿੈਂਡ 

2 ________ ਭਾਰਤੀ ਸੰਖਵਧਾਨ ਦੀ ਮਸੌਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦ ੇਪਰਧਾਨ ਸਨ। ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ 

3 1976 ਈ. ਖਵੱਚ ਸੰਖਵਧਾਨ ਖਵੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ, ਧਰਮ ਖਨਰਪੱਖ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ 
42ਵੀਂ ਸਧੋ ਦਆੁਰਾ ਸ਼ਾਖਮਿ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਹੈ। 

ਠੀਕ 

4 ਭਾਰਤ ੲਖਾਾੱਕ ਪਰਭਸੱੂਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਧਰਮ ਖਨਰਪੱਖ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਿੋਕਤਾਂਤਖਰਕ ਅਤੇ 
ਗਣਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਹੈ। 

ਠੀਕ 

5 ਭਾਰਤੀ ਸੰਖਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸਨ? ਡਾ. ਰਾਖਜੰਦਰ ਪਰਸਾਦ 

6 ਗਣਤੰਤਰ ਦਸ਼ੇ ਉਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈ_____________। ਖਜਸਦਾ ਮਖੁੀ ਿੋਕਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪਰਤੱਖ ਜਾਂ 
ਅਪਰਤੱਖ ਢੰਗ ਦਆੁਰਾ ਖਨਖਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ 
ਿਈ ਚਖੁਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈ

7 ਭਾਰਤ ਦ ੇਸੰਖਵਧਾਨ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਖਕੰਨਾ ਸਮਾਂ ਿੱਗਾ? 2 ਸਾਿ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਖਦਨ 

8 ਸੰਖਵਧਾਨ ਖਵੱਚ ਪਖਹਿੀ ਸਧੋ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? 1951 ਈ. 

9 1992 ਖਵੱਚ 73ਵੀਂ ਸਧੋ ਪੇਂਡ ੂਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆ ਂਅਤੇ 74ਵੀਂ ਸਧੋ ਸ਼ਖਹਰੀ ਸਥਾਨਕ 
ਇਕਾਈਆ ਂਦ ੇਸੰਬੰਧ ਖਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਠੀਕ 

10 1988 ਖਵੱਚ ________ ਸੋਧ ਦਆੁਰਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਖਧਕਾਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ 21 

ਸਾਿ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਿ ਕਰ ਖਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 
61ਵੀਂ 

11 ਖਜਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਿੋਕਾਂ ਦਆੁਰਾ ਖਸੱਧੇ ਜਾਂ ਅਖਸੱਧੇ ਤੌਰ ਤ ੇਚੁਖਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ 
ਦੇਸ਼ ਨੰੂ _______ ਦੇਸ਼ ਖਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਗਣਤੰਤਰ 

12 ਭਾਰਤੀ ਮੂਿ ਸੰਖਵਧਾਨ ਖਵੱਚ 395 ਅਨੁਛੇਦ ਅਤੇ 8 ਅਨੁਸਚੂੀਆ ਂਸਨ। ਠੀਕ 

13 ਹੁਣ ਸਾਡ ੇਸੰਖਵਧਾਨ ਖਵੱਚ ਖਕੰਨੀਆ ਂਅਨੁਸੂਚੀਆ ਂਹਨ? 12 
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14 ਭਾਰਤੀ ਸੰਖਵਧਾਨ ਖਵੱਚ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸਚੂੀ ਦਿਬਦਿੀ ਰੋਕ ੂਕਾਨੰੂਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 52ਵੀਂ 
ਸੋਧ ਦਆੁਰਾ ਸਾਿ _______ ਖਵੱਚ ਜੋੜੀ ਗਈ। 

1985 

15 ਭਾਰਤੀ ਸੰਖਵਧਾਨ ਖਵੱਚ ਸੋਧ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਬੰਧ ਖਕਹੜ ੇਦਸ਼ੇ ਤੋਂ ਖਿਆ ਖਗਆ ਹੈ? ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 

16 ਭਾਰਤੀ ਸੰਖਵਧਾਨ ਖਵੱਚ ਦਰਜ ਸੰਕਟਕਾਿੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆ ਂਖਕਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਿਈਆਂ ਗਈਆ ਂ
ਹਨ? 

ਜਰਮਨੀ 

17 ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਧਾਨ ਕਦੋਂ ਬਣ ਕੇ ਖਤਆਰ ਹੋਇਆ? 26 ਨਵੰਬਰ, 1949 

18 ਸੰਖਵਧਾਨ ਦੀ ਪਰਸਤਾਵਨਾ ਤੋਂ ਸੰਖਵਧਾਨ ਦੇ ਉਦਸ਼ੇਾਂ ਅਤੇ ਖਸਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਿਗਦਾ ਹ।ੈ ਠੀਕ 

19 ਦੁਨੀਆ ਂਦ ੇਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਨੈਿਸਨ ਮੰਡੇਿਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਖਕਸ ਦਸ਼ੇ ਨਾਿ ਹ?ੈ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 

20 ਭਾਰਤ ਿਈ ਸੰਖਵਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਸੰਖਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੰਗ ਪਖਹਿੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ 
ਦੁਆਰਾ __________ ਈ. ਖਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

1935 

21 ਸੰਖਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੱੁਿ 389 ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਵੱਚੋਂ 292 ਮੈਂਬਰ ਪਰਾਂਤਾਂ ਖਵੱਚੋਂ ਖਵਧਾਨ ਪਾਖਿਕਾਵਾਂ ਦ ੇ
ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਣੁੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 93 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸੀ ਖਰਆਸਤਾਂ ਖਵੱਚੋਂ ਅਤੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਚੀਫ 
ਕਖਮਸ਼ਨਰ ਖੇਤਰਾਂ ਖਵੱਚੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 

ਠੀਕ 

22 ਸੰਖਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੱੁਿ 389 ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਵੱਚੋਂ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਗਣਤੀ ______ ਰਖਹ ਗਈ। 299 

 

ਪਾਠ 12 - ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ 

1 ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਖਵੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਖਗਣਤੀ __________ ਹੈ। 245 

2 2014 ਖਵੱਚ 16ਵੀਂ ਿੋਕ ਸਭਾ ਖਵੱਚ ਸ਼ਰੀ ਨਖਰੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਵਾਿੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਖਹਿਾਂ 
ਖਕਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹਮੁਤ ਪਰਾਪਤ ਸੀ? 

ਸ਼ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ 
(1984-89) 

3 ਭਾਰਤ ਖਵੱਚ ਗੈਰ-ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਨੰੂ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤਾਂ ਖਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਿਈ _______ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਅੰਦਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਿਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

6 ਮਹੀਨੇ 

4 ਿੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਨੇਤਾ ___________ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 

5 ਭਾਰਤੀ ਸੰਖਵਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ ________ ਅਧੀਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਖਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 79 

6 ਸੰਸਦ ਖਵੱਚ ਿੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਮਿ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ। ਠੀਕ 

7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਖਵੱਚ _______ ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਆੁਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤ ੇਜਾਂਦੇ ਹਨ। 12 
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8 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦ ੇਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ___________ ਸਾਿਾਂ ਿਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 6 

9 ਰਾਜ ਸਭਾ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਦਨ ਹ ੈਅਤੇ ਇੱਕ ਖਤਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹਰ ਦ ੋਸਾਿ ਬਾਅਦ ਖਰਟਾਇਰ ਹ ੋਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ 

10 ਰਾਜ ਸਭਾ ਿਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖਵੱਚੋਂ ਖਕੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ? 7 

11 ਿੋਕ ਸਭਾ ਿਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖਵੱਚੋਂ ਖਕੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ੇਜਾਂਦ ੇਹਨ ? 13 

12 ਿੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਿਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ 25 ਸਾਿ ਤ ੇਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਿਈ 30 ਸਾਿ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ 

13 ਸਾਡ ੇਸੰਖਵਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ ________ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੀ ਖਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 52 

14 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਿਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ___________ ਸਾਿ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ। 35 

15 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਖਨਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹ?ੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 

16 ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਕਸ ਦੀ ਸਿਾਹ ਨਾਿ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 

17 ਭਾਰਤ ਖਵੱਚ ਕਾਨੰੂਨ ਖਨਰਮਾਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਕਸ ਕੋਿ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 

18 ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਿ ਦੀ ਮੀਖਟੰਗਾਂ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹ?ੈ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 

19 ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਖਵਧਾਖਨਕ ਮਖੁੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਗਿਤ 

20 ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆ ਂਨੰੂ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ  ਕੌਣ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹ?ੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 

21 ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟਰਿੇੀਆ ਖਵੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਖੁੀ ਦੇ ਅਹੁਦ ੇਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹ?ੈ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਿ 

22 ਇੰਗਿੈਂਡ ਖਵੱਚ ਸੰਸਦ ਦ ੇਹਠੇਿੇ ਸਦਨ ਨੰੂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਅਤੇ ਉਪਰਿੇ ਸਦਨ ਨੰੂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਿਾਰਡਜ਼ 
ਖਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਠੀਕ 

23 ਇੰਗਿੈਂਡ ਖਵੱਚ ਸੰਸਦ ਦ ੇਹਠੇਿੇ ਸਦਨ ਨੰੂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਅਤੇ ਉਪਰਿੇ ਸਦਨ ਨੰੂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਿਾਰਡਜ਼ 
ਖਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਠੀਕ 

 

ਪਾਠ 13 - ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਚੌਣ ਰਾਜਨੀਤੀ 
 

1 ਭਾਰਤ ਖਵੱਚ ਪਖਹਿੀ ਿੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ __________ ਈ. ਖਵੱਚ ਹਈੋ। 1952 

2 ਇੱਕ ਚੋਣ ਖਤੇਰ ਖਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਖਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਠੀਕ 

3 ਪੰਜਾਬ ਖਵੱਚ ਖਵਧਾਨ ਸਭਾ ਚਣੋਾਂ ਿਈ ________ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਖਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ। 117 
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4 ਚੋਣ ਿੜਨ ਦ ੇਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇ8 ਖਦਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਿਈ 
ਖਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਠੀਕ 

5 ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੀ ਖਮਤੀ ਤੋਂ ਖਕੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪਖਹਿਾਂ ਚੋਣ ਪਰਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਖਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 48 ਘੰਟ ੇ

6 ਿੋਕ ਸਭਾ, ਖਵਧਾਨ ਸਭਾ ਤ ੇਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆ ਂਚੋਣਾਂ ___________ ਿਈ ਕਰਵਾਈਆ ਂਜਾਂਦੀਆਂ 
ਹਨ। 

5 ਸਾਿ 

7 ਖਜੱਤ ੇਹਏੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਿੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਨੰੂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਖਦੱਤ ੇਜਾਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਤੌ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਾਿੀ ਹਈੋ ਸੀਟ ਤੇ ਜ ੋਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ____ ਕਖਹੰਦ ੇਹਨ। 

ਖਜ਼ਮਨੀ ਚੋਣ 

8 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਖਤਕ ਦਿ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਖਤਕ ਦਿਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਕਖਮਸ਼ਨ ਕੋਿ ਰਖਜਸਟਰ ਹੋਣ 
ਜ਼ਰਰੂੀ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ 

ਗਿਤ 

9 ਭਾਰਤ ਖਵੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦ ਦ ੇਚੁਣ ੇਹੋਏ ਪਰਤੀਖਨਧੀ ਨੰੂ _______ ਖਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। M.P. 

10 ਮੁੱ ਖ ਚੋਣ ਕਖਮਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਪ ਕਖਮਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਖਨਯੁਕਤੀ _______ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 

11 ਿੋਕਾਂ ਦ ੇਪਰਤੀਖਨਧੀ ____________ । ਿੋਕਾਂ ਦਆੁਰਾ ਖਨਸ਼ਖਚਤ 
ਸਮੇਂ ਿਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 

12 ਹੇਠ ਖਿਖਖਆ ਂਖਵੱਚੋਂ ਖਕਹੜਾ ਿੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਥੰਮਹ ਨਹੀਂ ਹ?ੈ ਗਰੀਬੀ 

13 ਭਾਰਤ ਖਵੱਚ ਬਹੁਦਿੀ ਪਰਣਾਿੀ ਹ।ੈ ਠੀਕ 

14 ਚੋਣ ਕਖਮਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਕੰਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਖਨਰਦਸ਼ੇਨ, ਪਰਬੰਧ ਅਤੇ ਖਨਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਹ।ੈ ਠੀਕ 

15 ਖਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਿਈ ਚੁਣ ੇਹਏੋ ਪਰਤੀਖਨਧੀ ਨੰੂ _______ ਖਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। M.L.A. 

16 ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਝਗਖੜਆ ਂਸੰਬੰਧੀ ਉਜਰਦਾਰੀ ਜਾਂ ਯਾਖਚਕਾ ਉੱਚ ਅਦਾਿਤ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਖਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 

ਠੀਕ 

17 ਮੁੱ ਖ ਚੋਣ ਕਖਮਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਖਡਪਟੀ ਚੋਣ ਕਖਮਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦ ੇਦੀ ਖਮਆਦ 6 ਸਾਿ ਜਾਂ 65 ਸਾਿ ਤੱਕ ਦੀ 
ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ 

ਠੀਕ 

18 ਹੇਠ ਖਿਖਖਆ ਂਖਵੱਚੋਂ ਖਕਹੜਾ ਦਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਿੀ ਦਿ 

19 ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਖਮਸ਼ਨ ਖਵੱਚ ਖਕੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ? 3 

20 ਿੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਖਨਰਧਾਖਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਿੀਆ ਂਚੋਣਾਂ ਨੰੂ ________ ਚੋਣਾਂ ਕਖਹੰਦ ੇਹਨ। ਆਮ ਚੋਣਾਂ 
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ਪਾਠ 14 - ਸੰਥਵਧਾਨ ਅਧੀਨ ਨਾਗਥਰਕਾਂ ਦੇ ਮੌਥਲਕ ਅਥਧਕਾਰ 

1 ਬਾਿ ਮਜ਼ਦਰੂੀ ਖਕਸ ਅਖਧਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਸੋਸ਼ਣ ਖਵਰੁੱ ਧ ਅਖਧਕਾਰ 

2 ਅਖਧਕਾਰ ਖਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਖਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੱਿੋਂ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆਂ ਉਹ ਉਖਚਤ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਖਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਨਤਾ ਖਦੰਦਾ ਹੈ। 

ਠੀਕ 

3 ਭਾਰਤੀ ਸੰਖਵਧਾਨ ਖਵੱਚ ਮੌਖਿਕ ਅਖਧਕਾਰ ਅਨੁਛਦੇ 14 ਤੋਂ 32 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹਨ। ਠੀਕ 

4 ਖਕਹੜਾ ਅਖਧਕਾਰ 1978 ਈ. ਖਵੱਚ 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਦਆੁਰਾ ਮੌਖਿਕ ਅਖਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਖਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਖਦੱਤਾ 
ਖਗਆ? 

ਸੰਪੱਤੀ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ 
ਅਖਧਕਾਰ 

5 ਸੰਨ 2002 ਈ. ਖਵੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੇ 86ਵੀਂ ਸਧੋ ਪਾਸ ਕਰਕ ੇਸੰਖਵਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21A ਰਾਹੀਂ 
ਬੱਖਚਆ ਂਦੇ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਸੱਖਖਆ ਦ ੇਅਖਧਕਾਰ ਨੰੂ ਮੌਖਿਕ ਅਖਧਕਾਰ ਬਣਾ ਖਦੱਤਾ ਹ।ੈ 

ਠੀਕ 

6 ਸੰਖਵਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਤੋਂ 18 ਤੱਕ ਖਕਹੜਾ ਮੌਖਿਕ ਅਖਧਕਾਰ ਦਰਜ ਹ?ੈ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਖਧਕਾਰ 

7 ਭਾਰਤੀ ਸੰਖਵਧਾਨ ਖਵੱਚ ਮੌਖਿਕ ਅਖਧਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਖਕਸ ਭਾਗ ਖਵੱਚ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਹੈ? ਤੀਜ ੇ

8 ਭਾਰਤੀ ਸੰਖਵਧਾਨ ਖਵੱਚ ਖਕੰਨੇ ਮੌਖਿਕ ਅਖਧਕਾਰ ਖਦੱਤ ੇਗਏ ਹਨ? 6 

9 ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦ ੇਅਖਧਕਾਰ ਦੀ ਖਵਵਸਥਾ __________ ਅਨੁਛੇਦ ਖਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ 19 ਤੋਂ 22 

10 ਸੰਖਵਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਖਧਕਾਰ _____ ਅਨੁਛੇਦ ਖਵੱਚ ਖਦੱਤਾ ਖਗਆ ਹੈ। 32 

11 ਧਰਮ ਖਨਰਪੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈਖਕ ਿੋਕ ਖਕਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੰੂ ਅਪਨਾਉਣ ਦ ੇਿਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ। ਠੀਕ 

12 ਅਖਧਕਾਰ ਜੀਵਨ ਦੀਆ ਂਉਹ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹਾਿਤਾਂ ਹਨ ਖਜਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਖਬਨਹ ਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਸ਼ੁਹਾਿ ਖਜ਼ੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ 
ਸਕਦਾ। 

ਠੀਕ 

13 ਬਾਿ ਮਜ਼ਦਰੂੀ ਖਕਸ ਅਖਧਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਖਵਰੁੱ ਧ ਅਖਧਕਾਰ 

14 ਉਸ ਖਬੱਿ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ੋਖਜਸ ਖਵੱਚ ਬਾਿ ਗੰਗਾਧਰ ਖਤਿਕ ਨੇ 1895 ਈ. ਖਵੱਚ ਭਾਰਤੀਆ ਂਿਈ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਿੋਂ ਕੱੁਝ ਅਖਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ? 

ਸਵਰਾਜ ਖਬਿ 

15 ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਿੋਂ ਔਰਤਾਂ ਤ ੇਮਰਦਾਂ ਿਈ ਸਮਾਨ ਅਖਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 1928 ਈ. ਖਵੱਚ ਨਖਹਰ ੂਖਰਪਰੋਟ 
ਖਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਠੀਕ 

16 ਛੂਆ-ਛੂਤ ਦ ੇਖਾਤਮੇ ਿਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਖਵਧਾਨ ਦੇ ਖਕਹੜ ੇਅਨੁਛਦੇ ਅਧੀਨ ਖਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਅਨੁਛੇਦ 17 

17 ਅਨੁਛੇਦ 22 ਖਕਸ ਮੌਖਿਕ ਅਖਧਕਾਰ ਨਾਿ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ? ਕੈਦੀਆ ਂਦੇ ਅਖਧਕਾਰ ਤੇ 
ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ 
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18 ਭਾਰਤ ਖਵੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੱੁਖੀ ਅਖਧਕਾਰ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਸੰਬਰ 1993 ਖਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ ਠੀਕ 

19 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦ ੇਸਵੇਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਖਕਸ ੇਵੀ ਅਦਾਿਤ ਖਵੱਚ ਵਕਾਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗਿਤ 

20 ਖਨਆਇਕ ਪੁਨਰ-ਖਨਰੀਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ___________ ਕੋਿ ਹੈ। ਖਨਆਪਂਾਖਿਕਾ 

21 ਅਨੁਛੇਦ ______ ਹਰ ਖਕਸਮ ਦੀ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦਰੂੀ, ਬੇਗਾਰ ਤ ੇਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੰੂ ਰੋਕਦਾ ਹ।ੈ 23 

22 ਅਨੁਛੇਦ ____ ਦੁਆਰਾ 14 ਸਾਿ ਦ ੇਘੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇਬੱਖਚਆ ਂਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਖਾਣਾਂ ਤ ੇਹਰੋ ਜ਼ੋਖ਼ਿਮ ਭਰ ੇ
ਸਥਾਨਾਂ ਤ ੇਕੰਮ ਿੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਿਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। 

24 

23 ਅਨੁਛੇਦ 28 ਅਧੀਨ ਖਵੱਖਦਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਵੱਚ ਧਾਰਖਮਕ ਖਸੱਖਖਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ ਠੀਕ 

24 ਅਨੁਛੇਦ ____ ਅਧੀਨ ਅੰਗਰਜ਼ੇਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਦੱਤ ੇਗਏ ਖਖਤਾਬ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰ ਖਦੱਤਾ ਖਗਆ ਹੈ। 18 

25 ਅਨੁਛੇਦ 15 ਅਧੀਨ ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਖਵਤਕਰ ੇਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ 

26 ਅਨੁਛੇਦ 16 ਅਵਸਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨਾਿ ਸੰਬੰਧਤ ਹ।ੈ ਠੀਕ 
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