
ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ (ਇਜਿਹਾਸ) 10ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 2019 

1 'ਪੰਜਾਬ' ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦ ੇਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾਂ ਨਾਲ ਬਕਿਆ ਹੈ ? 

ੳ) ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅ) ਕਹੰਦੀ 

ੲ) ਫਾਰਸੀ ਸ) ਪੰਜਾਬੀ 

2 ਪੰਜਾਬ ਨ ੰ  ਸਪਤ ਕਸੰਧ  ਕਿਸ ਿਾਲ ਕ ਿੱ ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ? 

ੳ) ਆਰੀਆ ਿਾਲ ਅ)  ੈਕਦਿ ਿਾਲ 

ੲ) ਰਮਾਇਿ ਅਤ ੇਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦਾ ਿਾਲ ਸ) ਤੁਰਿਾਂ ਸਮ ੇ

3 ਦੁਆਬ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਿੀ ਭਾ  ਹੈ ? 

ੳ) ਦ ੋਦਕਰਆ ਦੇ ਕ ਚਲਾ ਇਲਾਿਾ ਅ) ਦ ੋਸ਼ਕਹਰਾਂ ਦੇ ਕ ਚਲਾ ਇਲਾਿਾ 

ੲ) ਦ ੋਨਕਹਰਾਂ ਦੇ ਕ ਚਿਾਰਲਾ ਇਲਾਿਾ ਸ) ਦ ੋਸੜਿਾਂ ਦ ੇਕ ਚਲਾ ਇਲਾਿਾ 

4 ਦਕਰਆ ਾਂ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਘਗਰ ਕ ਚਿਾਰਲੇ ਇਲਾਿ ੇਨ ੰ  ਿੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? 

ੳ) ਮਾਝਾ ਅ) ਮਾਲ ਾ 

ੲ) ਦੁਆਬਾ ਸ) ਬਾਂਗਰ 

5 ਦੁਆਬ ਕਬਸਤ ਦਾ ਇਿੱਿ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਸ਼ਕਹਰ ਦਿੱਸ ੋ? 

ੳ) ਅੰਕਮਰਤਸਰ ਅ) ਅੰਬਾਲਾ 

ੲ) ਪਕਿਆਲਾ ਸ) ਜਲੰਧਰ 

6 ਪੰਜਾਬ ਨ ੰ  ਕਿੰਨੇ ਦੁਆਕਬਆ ਕ ਿੱ ਚ  ੰਕਿਆ ਕਗਆ ਸੀ ? 

ੳ) ਕਤੰਨ ਅ) ਚਾਰ 



ੲ) ਪੰਜ ਸ) ਛ ੇ

7 ਬਕਹਲੋਲ ਲੋਧੀ ਿੋਿ ਸੀ ? 

ੳ) ਨਾਕਜ਼ਮ ਅ) ਸ ਬਦੇਾਰ 

ੲ) ਸਮਰਾਿ ਸ) ਜਰਨੈਲ 

8 ਬਾਬਰ ਨ ੰ  ਪੰਜਾਬ ਉਤ ੇਕਜਿੱ ਤ ਿਦੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ? 

ੳ) 1525 ਈ. ਅ) 1530 ਈ 

ੲ) 1532 ਈ ਸ) 1535 ਈ 

9 ਉਲਮਾ ਕਿਸ ਨ ੰ  ਆਖਦ ੇਸਨ ? 

ੳ) ਿਾਜ਼ੀ ਅ) ਮੁਿੱ ਲਾ 

ੲ) ਸ਼ੇਖ ਸ) ਮੁਸਕਲਮ ਧਾਰਕਮਿ  ਰਗ ਦੇ ਨੇਤਾ 

10 ਸਯਿੱਦ ਿੌਿ ਸਨ ? 

ੳ) ਧਾਰਕਮਿ ਨੇਤਾ ਅ) ਹਾਿਮ 

ੲ) ਰਾਜਨੀਕਤਿ ਨੇਤਾ ਸ) ਨੌਿਰ 

11 ਪਾਿੀਪਿੱਤ ਦੀ ਪਕਹਲੀ ਲੜਾਈ ਿਦੋਂ ਹੋਈ ? 

ੳ) 1526 ਈ ਅ) 1527 ਈ 

ੲ) 1528 ਈ ਸ) 1529 ਈ 

12 ਗੁਰ  ਨਾਨਿ ਦੇ  ਜੀ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਕਿਥ ੋਦੀ ਰਕਹਿ  ਾਲੀ ਸੀ ? 

ੳ) ਬਿਾਲਾ ਅ) ਅੰਕਮਰਤਸਰ 



ੲ) ਜਲੰਧਰ ਸ) ਲੁਕਧਆਿਾ 

13 ਗੁਰ  ਨਾਨਿ ਦੇ  ਜੀ ਦੇ  ਿੱਿ ੇਪੁਿੱ ਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਸ ੋ? 

ੳ) ਮ ਲਰਾਜ ਅ) ਜੈਰਾਮ 

ੲ) ਸ਼ਰੀਚੰਦ ਸ) ਰਾਮਚੰਦ 

14 ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਕ ਖੇ ਗੁਰ  ਨਾਨਿ ਦੇ  ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਿੋਲ ਨੌਿਰੀ ਿੀਤੀ ? 

ੳ) ਇਬਰਾਹੀਮ ਅ) ਦੋਲਤਖਾਂ 

ੲ) ਬਕਹਲੋਲ ਲੋਧੀ ਸ) ਬਾਬਰ 

15 ਗੋਰਖਮਤਾ ਕ ਖੇ ਗੁਰ  ਨਾਨਿ ਦੇ  ਜੀ ਦੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਿਾਤ ਹੋਈ ? 

ੳ) ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਅ) ਮਕਲਿ ਭਾਗੋ 

ੲ) ਕਸਧਾਂ ਸ) ਪੰਿਤ ਚਤੁਰਦਾਸ 

16 ਗੁਰ  ਨਾਨਿ ਦੇ  ਜੀ ਨੇ ਪਕਹਲੀ ਉਦਾਸੀ ਕਿਸ ਸਾਲ ਸੁਰ  ਿੀਤੀ ? 

ੳ) 1469 ਈ ਅ) 1495 ਈ 

ੲ) 1499 ਈ ਸ) 1500 ਈ 

17 ਗੁਰ  ਨਾਨਿ ਦੇ  ਜੀ ਨੇ ਤੀਜੀ ਉਦਾਸੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਿੀਤੀ ? 

ੳ) ਬਗਦਾਦ ਅ) ਕਸਆਲਿਿੋ 

ੲ) ਿਸ਼ਮੀਰ ਸ) ਰਾ ਲਕਪੰਿੀ 

18 ਗੁਰ  ਨਾਨਿ ਦੇ  ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਕਹਰ  ਸਾਇਆ ? 

ੳ) ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਅ) ਅੰਕਮਰਤਸਰ 



ੲ) ਿਰਤਾਰਪੁਰ ਸ) ਕਬਆਸ 

19 ਭਾਈ ਲਕਹਿਾ ਜੀ ਕਿਸ ਗੁਰ  ਦਾ ਪਕਹਲਾ ਨਾਂ ਸੀ ? 

ੳ) ਗੁਰ  ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅ) ਗੁਰ  ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ 

ੲ) ਗੁਰ  ਤੇਗਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸ) ਗੁਰ  ਅੰਗਦ ਦੇ  ਜੀ 

20 ਗੋਇੰਦ ਾਲ ਕ ਿੱ ਚ ਬਉਲੀ ਦੀ ਨੀਹ ਕਿਸ ਗੁਰ  ਨੇ ਰਿੱਖੀ ? 

ੳ) ਗੁਰ  ਅੰਗਦ ਦੇ  ਜੀ ਅ) ਗੁਰ  ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ 

ੲ) ਗੁਰ  ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਸ) ਗੁਰ  ਅਰਜਨ ਦੇ  ਜੀ 

21 ਅਿਬਰ ਕਿਸ ਗੁਰ  ਨ ੰ  ਕਮਲਿ  ਾਸਤ ੇਗੋਇੰਦ ਾਲ ਆਇਆ ? 

ੳ) ਗੁਰ  ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅ) ਗੁਰ  ਅਰਜਨ ਦੇ  ਜੀ 

ੲ) ਗੁਰ  ਹਕਰਰਾਏ ਜੀ ਸ) ਗੁਰ  ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ 

22 ਅੰਕਮਰਤਸਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸ ਗੁਰ  ਨੇ ਿੀਤੀ ? 

ੳ) ਗੁਰ  ਨਾਨਿ ਦੇ  ਜੀ ਅ) ਗੁਰ  ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ 

ੲ) ਗੁਰ  ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸ) ਗੁਰ  ਅਰਜਨ ਦੇ  ਜੀ 

23 ਉਦਾਸੀ ਮਿੱਤ ਦਾ ਬਾਨੀ ਿੌਿ ਸੀ ? 

ੳ) ਸ਼ਰੀ ਕਬਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਅ) ਸ਼ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ 

ੲ) ਭਾਈ ਲਕਹਿਾ ਜੀ ਸ) ਬਾਬਾ ਬੁਢਾ ਜੀ 

24 ਹਕਰਮੰਦਰ ਸਾਕਹਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਿਸ ਗੁਰ  ਨੇ ਿੀਤੀ ? 

ੳ) ਗੁਰ  ਨਾਨਿ ਦੇ  ਜੀ ਅ) ਗੁਰ  ਅੰਗਦ ਦੇ  ਜੀ 



ੲ) ਗੁਰ  ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਸ) ਗੁਰ  ਅਰਜਨ ਦੇ  ਜੀ 

25 ਆਕਦਗਰੰ ਥ ਦਾ ਸੰਿਲਨ ਿਦੋਂ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ? 

ੳ) 1604 ਈ ਅ) 1605 ਈ 

ੲ) 1606 ਈ ਸ) 1607 ਈ 

26 ਲਾਹੌਰ ਕ ਖੇ ਬਾਉਲੀ ਦਾ ਕਨਰਮਾਿ ਕਿਸ ਗੁਰ  ਨੇ ਿੀਤਾ ? 

ੳ) ਗੁਰ  ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅ) ਗੁਰ  ਅਰਜਨ ਦੇ  ਜੀ 

ੲ) ਗੁਰ  ਹਰਗੋਕਬੰਦ ਜੀ ਸ) ਗੁਰ  ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ 

27 ਗੁਰ  ਅਰਜਨ ਦੇ  ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਿਦੋਂ ਹੋਈ ? 

ੳ) 1604 ਈ ਅ) 1605 ਈ 

ੲ) 1606 ਈ ਸ) 1607 ਈ 

28 ਅਨੰਦਪੁਰ ਸ਼ਕਹਰ ਕਿਸ ਗੁਰ  ਨੇ  ਸਾਇਆ ? 

ੳ) ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ  ਹਰਕਿਰਸ਼ਨ ਜੀ ਅ) ਗੁਰ  ਤੇਗਬਹਾਦਰ ਜੀ 

ੲ) ਗੁਰ  ਹਰਗੋਕਬੰਦ ਜੀ ਸ) ਗੁਰ  ਗੋਕਬੰਦ ਕਸੰਘ ਜੀ 

29 ਗੁਰ  ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਿਦੋਂ ਹੋਈ ? 

ੳ) 1674 ਈ ਅ) 1675 ਈ 

ੲ) 1676 ਈ ਸ) 1677 ਈ 

30 ਗੁਰ  ਗੋਕਬੰਦ ਕਸੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਥ ੇਹੋਇਆ ? 

ੳ) ਪਿਨਾ ਸਾਕਹਬ ਅ) ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਕਹਬ 



ੲ) ਅੰਕਮਰਤਸਰ ਸ) ਿਰਤਾਰਪੁਰ 

31 ਭੰਗਾਿੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਿਦ ੋਹੋਈ? 

ੳ) 1687 ਈ ਅ) 1688 ਈ 

ੲ) 1689 ਈ ਸ) 1690 ਈ 

32 ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਿਦ ੋਂ ਿੀਤੀ ਗਈ ? 

ੳ) 1697 ਈ ਅ) 1698 ਈ 

ੲ) 1699 ਈ ਸ) 1700 ਈ 

33 ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਕਹਬ ਦਾ ਦਜੁਾ ਯੁਿੱ ਧ ਿਦ ੋਹੋਇਆ ? 

ੳ) 1701 ਈ ਅ) 1702 ਈ 

ੲ) 1703 ਈ ਸ) 1704 ਈ 

34 ਚਮਿੋਰ ਸਾਕਹਬ ਦਾ ਯੁਿੱ ਧ ਿਦ ੋਹੋਇਆ ? 

ੳ) 1704 ਈ ਅ) 1705 ਈ 

ੲ) 1706 ਈ ਸ) 1707 ਈ 

35 ਮੁਿਤਸਰ ਦਾ ਪੁਰਾਿਾ ਨਾਮ ਿੀ ਸੀ ? 

ੳ) ਕਖਦਰਾਿਾ ਅ) ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ 

ੲ) ਚਿੱਿ ਨਾਨਿੀ ਸ) ਐਮਨਾਬਦ 

36  ਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਿਥ ੋਦਾ ਸ ਬਦੇਾਰ ਸੀ ? 

ੳ) ਲਾਹੋਰ ਅ) ਜਲੰਧਰ 



ੲ) ਸਰਕਹੰਦ ਸ) ਸਮਾਿਾ 

37 ਸੁਿਰਚਿੱਿੀਆ ਕਮਸਲ ਦਾ ਮੋਢੀ ਿੋਿ ਸੀ ? 

ੳ) ਜਿੱਸਾ ਕਸੰਘ ਰਾਮਗੜਹੀਆ  ਅ) ਜਿੱਸਾ ਕਸੰਘ ਆਹਲ  ਾਲੀਆ 

ੲ) ਚੜਹਤ ਕਸੰਘ ਸ) ਜੈ ਕਸੰਘ ਿਨਹ ਈਆ 

38 ਸਦਾ ਿੌਰ ਕਿਸ ਕਮਸਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ? 

ੳ) ਨਿਿੱਈ ਕਮਸਲ ਅ) ਸ਼ਹੀਦ ਕਮਸਲ 

ੲ) ਰਾਮਗੜਹੀਆ ਕਮਸਲ ਸ) ਿਨਹ ਈਆ ਕਮਸਲ 

39 ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਿਦ ੋਹੋਈ ? 

ੳ) 1714 ਈ ਅ) 1715 ਈ 

ੲ) 1716 ਈ ਸ) 1717 ਈ 

40 ਸਭ ਤ ੋਪਕਹਲੀ ਕਮਸਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ? 

ੳ) ਫੈਜ਼ਲਪੁਰੀਆ ਅ) ਸੁਿਰਚਿੱਿੀਆ 

ੲ) ਿਨਹ ਈਆ ਸ) ਆਹਲ  ਾਲੀਆ 

41 ਰਿਜੀਤ ਕਸੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਿਦ ੋਹੋਇਆ ? 

ੳ) 13 ਨ ੰਬਰ 1777 ਈ ਅ) 13 ਨ ੰਬਰ 1778 ਈ 

ੲ) 13 ਨ ੰਬਰ 1780 ਈ ਸ) 13 ਦਸੰਬਰ 1780 ਈ 

42 ਲਾਹੋਰ ਦੀ ਕਜਿੱ ਤ ਿਦ ੋਂ ਹੋਈ ? 

ੳ) 1798 ਈ ਅ) 1799 ਈ 



ੲ) 1800 ਈ ਸ) 1801 ਈ 

43 ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਜੀਤ ਕਸੰਘ ਨੇ ਅੰਕਮਰਤਸਰ ਨ ੰ  ਿਦ ੋਕਜਕਤਆ ? 

ੳ) 1802 ਈ ਅ) 1803 ਈ 

ੲ) 1804 ਈ ਸ) 1805 ਈ 

44 ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਜੀਤ ਕਸੰਘ ਤੋ ਬਾਅਦ ਿੋਿ ਉਸ ਦਾ ਉਤਿੱਰਾਕਧਿਾਰੀ ਬਕਿਆ ? 

ੳ) ਿੰ ਰ ਨੋਕਨਹਾਲ ਕਸੰਘ ਅ) ਸ਼ੇਰ ਕਸੰਘ 

ੲ) ਦਲੀਪ ਕਸੰਘ ਸ) ਖੜਿ ਕਸੰਘ 

45 ਸਭਰਾਉ ਦੀ ਲੜਾਈ ਿਦ ੋਂ ਹੋਈ ? 

ੳ) 10 ਫਰ ਰੀ 1846 ਈ ਅ) 12 ਫਰ ਰੀ 1846 ਈ 

ੲ) 20 ਫਰ ਰੀ 1846 ਈ ਸ) 10 ਫਰ ਰੀ 1847 ਈ 

46 ਪਕਹਲਾਂ ਐਗਲੋ ਕਸਿੱ ਖ ਯੁਿੱ ਧ ਿਦ ੋਹੋਇਆ ? 

ੳ) 1844 ਤੋਂ 1845 ਅ) 1845 ਤੋਂ 1846 

ੲ) 1846 ਤੋਂ 1847 ਸ) 1847 ਤੋਂ 1848 

47 ਪੰਜਾਬ ਨ ੰ  ਅੰਗਰੇਜੀ ਰਾਜ ਕ ਿੱ ਚ ਿਦੋਂ ਸ਼ਾਕਮਲ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ? 

ੳ) 25 ਮਾਰਚ 1849 ਅ) 27 ਮਾਰਚ 1849 

ੲ) 28 ਮਾਰਚ 1849 ਸ) 29 ਮਾਰਚ 1849 

48 ਗਦਰ ਲਕਹਰ ਿਦੋਂ ਹੋਦ  ਕ ਿੱ ਚ ਆਈ ? 

ੳ) 1905 ਈ ਅ) 1909 ਈ 



ੲ) 1913 ਈ ਸ) 1915 ਈ 

49 ਜਕਲਹਆ ਾਲਾ ਬਾਗ ਦੀ ਦੁਰਘਿਨਾ ਿਦ ੋ ਾਪਰੀ ? 

ੳ) ਅਪਰੈਲ 1919 ਅ) ਮਈ 1919 

ੲ) ਜ ਨ 1919 ਸ) ਅਪਰੈਲ 1920 

50 ਸਾਇਮਨ ਿਕਮਸ਼ਨ ਿਦੋਂ ਲਾਹੋਰ ਆਇਆ ? 

ੳ) 30 ਅਿਤ ਬਰ 1927 ਅ) 30 ਅਿਤ ਬਰ 1928 

ੲ) 30 ਅਿਤ ਬਰ 1929 ਸ) 30 ਅਿਤ ਬਰ 1930 

 

 


