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ਭੂਗਲੋ: ਪਾਠ 1 – ਸਾਧਨ : ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ 

1 ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪਦਾਰਥ ਹਾਂ ਿੋ ਇੱਕ ਿਾਂ ਜਿਆਦਾ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣ ੇਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਜ ੱਚੋਂ 
ਜਿਕਲਦ ੇਹਾਂ। ਬੁੱ ਝੋ ਖਾਂ ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? 

ਖਜਣਿ ਪਦਾਰਥ 

1 ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਲਗਭੱਗ 85% ਭੋਿਿ ਪਦਾਰਥ ਜਕਹੜ ੇਸਾਧਿਾਂ ਤੇ ਜਿਰਭਰ ਹ?ੈ ਿੀ  ਅਤੇ ਜਿਰਿੀ  ਸਾਧਿ 

2 ਜਕਹੜਾ ਸਾਧਿ ਮੁੱ ਕਣਯੋਗ ਹ?ੈ ਪੈਟਰਲੋੀਅਮ 

3 ________ ਸਾਿ ੰ  ਬਹੁਤ  ੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਜ ੱਚ ਮੱਛੀਆਂ, ਮੋਤੀ, ਘੋਗੇ, ਜਸੱਪੀਆ,ਂ ਹੀਰੇ-ਿ ਾਹਰਾਤ ਆਜਦ 
ਜਦੰਦੇ ਹਿ। 

ਸਮੁੰ ਦਰ 

4 ਜਕਸ ਦੇਸ਼ ਿੇ ਬਾਕੀ ਸਾਧਿਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰ ਜਦਆਂ ਹਇੋਆ ਂ ੀ ਮਿੱੁਖੀ ਸਾਧਿ ਕਰਕੇ ਬਹਤੁ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ 
ਹ?ੈ 

ਿਾਪਾਿ 

5 ਧਰਤੀ ਦ ੇਜਕੰਿੇ % ਿੀ  ਸਮੁੰ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪੰਿ ਹੋਏ? 75% 

6 ਸਾਧਿਾਂ ਦੀ ਸਹੀ  ਰਤੋਂ ਹੀ ਇਿਹ ਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਜ ਕਾਸ ਹ।ੈ ਠੀਕ 

7 ਸਾਰ ੇਸਾਧਿਾਂ ਦਾ ਜ ਕਾਸ ਮਿੱੁਖੀ ਸਾਧਿ ਦੇ ਜ ਕਾਸ ਜਿਰਭਰ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਗਲਤ 

8 ਕੁਦਰਤੀ ਿਾਂ ਮਿੱੁਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਜਿਹ ੇਅਰਥ ਾਿ ਪਦਾਰਥ, ਜਿਹੜ ੇਮਿੱੁਖ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾਂ ਦੀ 
ਪ ਰਤੀ ਕਰਦ ੇਹਿ, ਿ ੰ  _______ ਜਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਧਿ 

9 ਜਮੱਟੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀ ਪਰਤ ਹ।ੈ ਠੀਕ 

10 ਜਮੱਟੀ, ਮ ਲ ਚੱਟਾਿ ਦ ੇਟੁੱ ਟਣ ਭੱਿਣ, ਿਲ ਾਯ , ਿੀ ਾਂ ਅਤੇ ਰੁੱ ਖਾਂ ਦੇ ਗਲਣ-ਸੜਣ ਆਜਦ ਤੱਤਾਂ ਦ ੇਅਸਰ 
ਕਾਰਿ ਬਣਦੀ ਹੈ। 

ਠੀਕ 

11 _______ ਉੱਪਰ ਮਿੱੁਖ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਜਥਕ ਿਾਂ ਕੋਈ ਹਰੋ ਗਤੀਜ ਧੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਭ ਮੀ 

12 ਲੋਹਾ, ਤਾਂਬਾ, ਚਾਂਦੀ, ਸੋਿਾ, ਐਲ ਮੀਿੀਅਮ ਆਜਦ ਜਕਹੜ ੇਖਜਣਿ ਪਦਾਰਥ ਹਿ? ਧਾਤ  ਖਜਣਿ ਪਦਾਰਥ 

13 ਪੈਟਰਲੋੀਅਮ, ਕੋਲਾ, ਅਬਰਕ, ਮੈਂਗਿੀਂਿ ਜਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਖਜਣਿ ਪਦਾਰਥ ਹਿ? ਅਧਾਤ  ਖਜਣਿ ਪਦਾਰਥ 

 

ਪਾਠ 2 – ਿੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ 

1 ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਕੰਿੇ % ਜਹੱਸਾ ਪਹਾੜੀ ਹੈ? 30 

2 ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਤੇਰਫਲ ਜਕੰਿਾ ਹ?ੈ 32,87,782  ਰਗ ਜਕਮੀ. 
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3 ਭਾਰਤ ਦ ੇਕੱੁਲ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ __________ % ਭਾਗ ਮੈਦਾਿੀ ਹੈ। 43 

4 ਭਾਰਤ ਦ ੇਕੱੁਲ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਜਕੰਿੇ % ਜਹੱਸਾ ਿੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਹੈ? 22.2 

5 ਭਾਰਤ ਜ ੱਚ ਜਬਿਾਈ ਹਠੇ ਭ ਮੀ, ਕੱੁਲ ਰਕਬੇ ਦਾ ___________% ਜਹੱਸਾ ਹੈ। 46 

6 ਿਦੀਆ ਂਅਤੇ ਦਜਰਆ ਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਜਲਆ ਕੇ ਿਮਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਮੱਟੀ ਿ ੰ  ਕੀ ਕਜਹੰਦ ੇਹਿ? ਿਲੋਢੀ ਜਮੱਟੀ 

7 ਜਕਹੜੀ ਜਮੱਟੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਬਹਤੁ ਢੁੱ ਕ ੀਂ ਹੈ? ਕਾਲੀ ਜਮੱਟੀ 

8 ਚ ਿਾ, ਮੈਗਿੀਸ਼ੀਅਮ, ਫਾਸਫੇਟ, ਿਾਈਟਰੋਿਿ ਅਤੇ ਿੈਜ ਕ ਮਾਦਾ ਆਜਦ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਕਸ ਜਮੱਟੀ 
ਜ ੱਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹ?ੈ 

ਲਾਲ ਜਮੱਟੀ 

9 ਜਕਹੜੀ ਜਮੱਟੀ ਉੱਚ ੇਤਾਪਮਾਿ ਅਤ ੇਜਿਆਦਾ  ਰਖਾ  ਾਲੇ ਖਤੇਰਾਂ ਜ ੱਚ ਪਾਈ ਿਾਂਦੀ ਹ?ੈ ਲੈਟਰਾਈਟ ਜਮੱਟੀ 

10 ਹੇਠ ਜਲਜਖਆ ਂਜ ੱਚੋਂ ਜਕਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਿਹੀਂ ਹੈ? ਪਠਾਰ 

11 ਭਾਰਤ ਜ ੱਚ ______________ ਤੋਂ  ੱਧ ਜਕਸਮ ਦੇ ਿਾਿ ਰ ਜਮਲਦੇ ਹਿ। 80,000 

12 ਜਕਹੜੇ ਪੰਛੀ  ੱਡੀ ਜਗਣਤੀ ਜ ੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਸੌਮ ਜ ੱਚ ਸਾਇਬੇਰੀਆ ਅਤੇ ਚੀਿ ਆਜਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤ 
ਆਉ਼ਦ ੇਹਿ? 

ਪਰ ਾਸੀ ਪੰਛੀ 

13 ਿੰਗਲੀ ਿੀ ਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? 1952 ਈ ਂਜ ੱਚ 

14 ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਜ ੱਚ ਜਕੰਿੇ ਕੌਮੀ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਿੰਗਲੀ ਿੀ  ਪਿਾਹਗਾਹਾਂ ਹਿ? 89 ਕੌਮੀ ਪਾਰਕ ਅਤੇ 490 

ਿੰਗਲੀ ਿੀ  ਪਿਾਹਗਾਹਾਂ 

15 ਗੰਗਾ, ਬਰਹਮਪੁੱ ਤਰ ਡਲੈਟਾ ਿ ੰ  ਸੁ ੰਦਰਬਿ ਡੈਲਟਾ ਜਕਉਂ ਕਜਹੰਦ ੇਹਿ? ਸੁੰ ਦਰੀ ਿਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ 
ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਿ 

 

ਭੂਗਲੋ: ਪਾਠ 3 – ਖਕਿਜ ਅਤੇ ਸ਼ਿਤੀ ਸਾਧਨ 

1 ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ  ੱਧ ਬਾਕਸਾਈਟ ਪਦੈਾ ਕਰਿ  ਾਲਾ ਰਾਿ ਜਕਹੜਾ ਹੈ? ਉਡੀਸ਼ਾ 

2 ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਪਦਾਰਥ, ਜਿਹੜ ੇਇੱਕ ਿਾਂ ਜਿਆਦਾ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣ ੇਹੋਏ ਹਿ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਜ ੱਚੋਂ ਜਿਕਲਦ ੇ
ਹਿ, ਿ ੰ  ਕੀ ਕਜਹੰਦ ੇਹਿ? 

ਖਜਣਿ ਪਦਾਰਥ 

3 ਭਾਰਤ ਜ ੱਚ ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ ਜਕੱਥੇ ਜਕੱਥੇ ਜਮਲਦਾ ਹ?ੈ ਜਬਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉਡੀਸ਼ਾ, 
ਛੱਤੀਸਗੜਹ 
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4 ਜਕਹੜਾ ਖਜਣਿ ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦ ੇਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਂਗਿੀਿ 

5 ਅਮਿ ਆਪਣੀ ਿਮਾਤ ਜ ੱਚ ਇੱਕ ਖਜਣਿ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕ ੇਆਈ ਤੇ ਆਪਣ ੇਦੋਸਤਾਂ ਿ ੰ  ਕਜਹਣ ਲੱਗੀ 
ਜਕ ਇਸ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਬਲੀਜਚੰਗ ਪਾਊਡਰ  ,ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦ ਾਈਆਂ ,ਪੇਂਟ ਅਤ ੇਬੈਟਰੀਿ ਆਜਦ ਜ ੱਚ 

ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡ ੇਜ ੱਚੋਂ ਕਈੋ ਇਸ ਦਾ ਿਾਂਅ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ?  

ਮੈਂਗਿੀਿ 

6 ਸੰਸਾਰ ਜ ੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮੈਂਗਿੀਿ ਪਦੈਾ ਕਰਿ  ਾਲਾ ਦਸ਼ੇ ___________ ਹ।ੈ ਜਿਬਾਬ  ੇ

7 ਿਦੋਂ ਕਾਰੀਗਰ ਮਿੈ ੰ  ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਿਾਲ ਜਮਲਾਉਂਦ ੇਹਿ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂਬੇ ਿ ੰ  ਕਾਂਸੇ ਜ ੱਚ ਬਦਲ ਜਦੰਦੀ ਹਾਂ 
ਜਿਹੜਾ ਜਕ ਹਜਥਆਰ ਅਤ ੇਔਿਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦ ੇਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੇ। ਮੇਰਾ ਿਾਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? 

ਜਟੰਿ 

8 ਭਾਰਤ ਜ ੱਚ ਸਭ ਤੋਂ  ੱਧ ਬਾਕਸਾਈਟ ਪਦੈਾ ਕਰਿ  ਾਲਾ ਰਾਿ ਜਕਹੜਾ ਹੈ? ਉਡੀਸ਼ਾ 

9 ਜਕਹੜੀ ਕੱਚੀ ਧਾਤ ਤੋਂ ਐਲ ਮੀਿੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹ?ੈ ਬਾਕਸਾਈਟ 

10 ਸੰਸਾਰ ਜ ੱਚ ਸਭ ਤੋਂ  ੱਧ (70 %) ਸੋਿਾ ਪੈਦਾ ਕਰਿ  ਾਲਾ ਦਸ਼ੇ ਦਾ ਿਾਂ ਦੱਸੋ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 

11 ਭਾਰਤ ਜ ੱਚ ਕੋਲਾਰ, ਹੱਟੀ (ਦੋ ੇਂ ਕਰਿਾਟਕ) ਅਤੇ ਰਾਮਜਗਰੀ (ਆਧਂਰਾ ਪਰਦਸ਼ੇ) ਦੀ ਖਾਣਾਂ ਤੋਂ ਜਕਹੜਾ 
ਖਜਣਿ ਕੱਜਢਆ ਿਾਂਦਾ ਹ?ੈ 

ਸੋਿਾ 

12 ਅਬਰਕ ਇੱਕ ਅਧਾਤ  ਖਜਣਿ ਪਦਾਰਥ ਹ ੈਅਤੇ ਅਗਿੀ ਚੱਟਾਿਾਂ ਜ ੱਚੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਠੀਕ 

13 ਜਕਹੜੇ ਖਜਣਿ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕੰਡੈਂਸਰ, ਇਿਸ ਲੇਟਰ, ਜਬਿਲੀ ਦੀਆ ਂਪਰੈਸਾਂ, ਭੱਠੀਆ,ਂ ਰੇਡੀਓ ਅਤ ੇਟੀ. ੀ. 
ਆਜਦ ਜ ੱਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ 

ਅਬਰਕ 

14 ਆਂਧਰਾ ਪਰਦੇਸ਼, ਜਬਹਾਰ, ਰਾਿਸਥਾਿ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਰਾਿਾਂ ਜ ੱਚੋਂ ਜਕਹੜਾ ਖਜਣਿ ਕੱਜਢਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਬਰਕ 

15 ਹੇਠ ਜਲਜਖਆ ਂਜ ੱਚੋਂ ਜਕਹੜਾ ਪਰਮਾਣ  ਖਜਣਿ ਪਦਾਰਥ ਿਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਗਿੀਸ਼ੀਅਮ 

16 ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ  ੱਡਾ ਯ ਰਿੇੀਅਮ ਪੈਦਾ ਕਰਿ  ਾਲਾ ਦਸ਼ੇ ਜਕਹੜਾ ਹੈ? ਯ .ਐਸ.ਏ. 

17 ਸੰਿ 1886 ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਲੋਕ ਮੈਿ ੰ  ਿਹੀਂ ਿਾਣਦੇ ਸਿ ਪਰ ਅੱਿਕਲਹ ਮੈਿ ੰ  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ 
ਜ ੱਚ  ੱਡੇ ਪੈਮਾਿੇ ਤ ੇ ਰਜਤਆ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ  ਰਤੋਂ ਬਰਤਿ ,ਜਬਿਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ,ਮੋਟਰ  

ਕਾਰਾਂ  ,ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ,ਸਮੰੁਦਰੀ ਅਤੇ ਹ ਾਈ ਿਹਾਿ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਿ ੰ  
ਿਾਣਦੇ ਹੋ?  

ਐਲ ਮੀਿੀਅਮ 

18 ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ  ਧੀਆ ਜਕਸਮ ਜਕਹੜੀ ਹ?ੈ ਐਥਂਰਸੇਾਈਟ 

19 ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਜਕਸਮ ਜਕਹੜੀ ਹੈ? ਪੀਟ 

20 ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ  ੱਧ ਕੋਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਿ  ਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਜਕਹੜਾ ਹੈ? ਯ .ਐਸ.ਏ. 
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21 ਝਾਰਖੰਡ ਜ ੱਚ ___________ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਲਾ 

22 ਤਰਲ ਸੋਿਾ ਜਕਸ ਿ ੰ  ਜਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹ?ੈ ਪੈਟਰਲੋੀਅਮ 

23 ਿਦੋਂ  ੀ ਕੋਈ ਤਲੇ ਦਾ ਖ ਹ ਖੋਜਦਆ ਿਾਂਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ __________ ਇਕੱਠੀ ਹਈੋ ਜਮਲਦੀ 
ਹੈ। 

ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ 

24 _____________ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਪਦੈਾ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਯ .ਐਸ.ਏ. 

25 ਭਾਰਤ, ਪ ਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਕੰਿੇ % ਪਣ-ਜਬਿਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹ?ੈ 1 % 

26 ਸ ਰਿੀ ਊਰਿਾ, ਪੌਣ ਸ਼ਕਤੀ, ਿ ਾਰਭਾਟਾ ਅਤੇ ਭ -ਤਾਪੀ ਊਰਿਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦ ੇਜਕਹੜੇ ਸਾਧਿ ਹਿ? ਿ ੇਂ ਸਾਧਿ 

27 ਮੈਿ ੰ  ਸਾਰੀ ਦੁਿੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਿ ਅਤ ੇਮੇਰੇ ਦੀ ਾਿੇ ਹਿ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ 
ਜਿਆਦਾ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਜ ੱਚ ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਿਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰੋਗੇ? ਮੈ ਹਾਂ ________।  

ਸੋਿਾ 

28 ਇਰਾਿ, ਇਰਾਕ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਬਜਹਰੀਿ ਅਤੇ ਕੁ ਤੈ ਆਜਦ ਦਸ਼ੇਾਂ ਜ ੱਚੋਂ ਜਕਹੜਾ ਖਜਣਿ 
ਪਦਾਰਥ ਕੱਜਢਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ? 

ਪੈਟਰਲੋੀਅਮ ਿਾਂ ਖਜਣਿ ਤੇਲ 

29 ਭਾਰਤ ਜ ੱਚ ਜਡਗਬਈੋ (ਆਸਾਮ), ਅੰਕਲੇਸ਼ ਰ (ਗੁਿਰਾਤ) ਅਤ ੇਮੁਬੰਈ ਹਾਈ ਤੋਂ ਜਕਹੜਾ ਖਜਣਿ 
ਪਦਾਰਥ ਕੱਜਢਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ? 

ਪੈਟਰਲੋੀਅਮ ਿਾਂ ਖਜਣਿ ਤੇਲ 

30 ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਕਹੜਾ ਰਾਿ ਪਣ-ਜਬਿਲੀ ਜਤਆਰ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਗੋਆ 

 

ਪਾਠ 4 – ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 

1 ਿਦੋਂ ਥੋੜੀ ਿਮੀਿ ਜ ੱਚੋਂ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜਸੰਚਾਈ ਸਾਧਿਾਂ ਦੀ ਪ ਰੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਿਆਦਾ ਝਾੜ ਜਲਆ ਿਾਂਦਾ ਹ ੈਤਾਂ 
ਅਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਿ ੰ  ਕੀ ਕਜਹੰਦ ੇਹਿ? 

ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀ 

2 ਿਦੋਂ ਜਕਸਾਿਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਿਮੀਿ ਦਾ ਅਕਾਰ  ੱਡਾ ਹੋ  ੇਤਾ ਖਤੇੀ ਮਸ਼ੀਿਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਿਾਲ ਹੀ 
ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਇਸ ਜਕਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਿ ੰ  ਕੀ ਕਜਹੰਦ ੇਹਿ? 

ਜ ਸ਼ਾਲ ਖੇਤੀ 

3 ਜਕਸ ਜਕਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜ ੱਚ ਫਸਲਾਂ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਿੀਆ ਂਦ ੇਉਤਪਾਦਿ ਦ ੇਿਾਲ-ਿਾਲ ਪਸ਼  ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀਆ ਂ
ਅਤੇ ਸ਼ਜਹਦ ਦੀਆ ਂਮੱਖੀਆ ਂ ੀ ਪਾਲੀਆ ਂਿਾਂਦੀਆ ਂਹਿ? 

ਜਮਸ਼ਰਤ ਖੇਤੀ 

4 ਜਿਆਦਾ  ਰਖਾ  ਾਲੇ ਭਾਗਾਂ ਜ ੱਚ, ਜਿੱਥੇ 200 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਿਾਂ  ਧਰੇ ੇਸਾਲਾਿਾ  ਰਖਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਜ ੱਚ 
_________ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹ।ੈ 

ਜਗੱਲੀ ਖੇਤੀ 
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5 ਜਕਸ ਖੇਤੀ ਜ ੱਚ ਫਸਲ ਿ ੰ  ਬਾਗ ਦ ੇਰ ਪ ਜ ੱਚ ਲਗਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹ ੈਅਤੇ  ੱਡ ੇਪੱਧਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈੈੈ? 

ਜਿ ੇਂ ਚਾਹ, ਕੌਫੀ, ਿਾਰੀਅਲ ਅਤੇ ਰਬੜ ਆਜਦ ਦੇ ਬਾਗ। 
ਬਾਗਾਤੀ ਖੇਤੀ 

6 ਕਪਾਹ, ਪਟਸਿ ਅਤੇ ਸਣ ਜਕਸ ਜਕਸਮ ਦੀਆ ਂਫਸਲਾਂ ਹਿ? ਰੇਸ਼ਦੇਾਰ ਫਸਲਾਂ 

7 ਚਾਹ, ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਕੋਕੋ ਜਕਸ ਪਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹਿ? ਪੇਅ ਫਸਲਾਂ 

8 _______ ਸੰਸਾਰ ਦਾ 36% ਚਾ ਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕ ੇਪਜਹਲੇ ਸਥਾਿ ਤ ੇਹ।ੈ ਚੀਿ 

9 ਚਾ ਲ ਦੀ ਿੈਪੋਜਕਕਾ ਜਕਸਮ ਜਕਸ ਦਸ਼ੇ ਜ ੱਚ ਉਗਾਈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ? ਿਪਾਿ 

10 ਖੇਤ ਜ ੱਚ ਚਾ ਲ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਉਸਿ ੰ   ਾਹ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ, ਸੁਹਾਗਾ ਆਜਦ ਮਾਰ ਕੇ ਜਤਆਰ ਕਰਿ ਿ ੰ  
ਕੀ ਕਜਹੰਦ ੇਹਿ? 

ਕੱਦ  ਕਰਿਾ 

11 ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਕੰਿੇ % ਚਾ ਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? 20% 

12 ਭਾਰਤ ਦ ੇਜਕਹੜ ੇਜਤੰਿ ਰਾਿ ਸਭ ਤੋਂ  ੱਧ ਕਣਕ ਪਦੈਾ ਕਰਦ ੇਹਿ? ਉੱਤਰ ਪਰਦਸ਼ੇ, 

ਪੰਿਾਬ, ਹਜਰਆਣਾ 

13 ਮੱਕੀ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਜਕਹੜੇ ਦਸ਼ੇ ਜ ੱਚ ਹਈੋ? ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਿ 
ਅਮਰੀਕਾ 

14 ਗੁਲ ਕੋਿ, ਸਟਾਰਚ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਜਕਹੜੀ ਅਿਾਿ ਫਸਲ ਤੋਂ ਜਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੱਕੀ 

15 ਜਕਹੜੇ ਰਸ਼ੇੇ  ਾਲੀ ਕਪਾਹ ਸਭ ਤੋਂ  ਧੀਆ ਅਤੇ ਭਾਅ ਜ ੱਚ ਮਜਹੰਗੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ? ਲੰਬੇ ਰਸ਼ੇੇ  ਾਲੀ 

16 ਜਕਹੜੀ ਰਸ਼ੇੇਦਾਰ ਫਸਲ ਤੋਂ ਬੋਰੀਆ,ਂ ਟਾਟ, ਰੱਸ ੇਅਤੇ ਕਪੜਾ ਆਜਦ ਜਤਆਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? ਪਟਸਿ 

17 ਜਕਸ ਿਾਿ ਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹਤੁ  ੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਜ ੱਚ ਰਸ਼ੇਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ? ਭੇਡ 

18 ਸੰਸਾਰ ਜ ੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਿ  ਾਲਾ ਦਸ਼ੇ ਜਕਹੜਾ ਹੈ? ਯ . ਐਸ. ਏ. 

19 ਦੇਸ਼ ਜ ੱਚ ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਿ  ਾਲੇ ਮੁੱ ਖ ਰਾਿ ਜਕਹੜ ੇਹਿ? ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, 

ਗੁਿਰਾਤ, ਆਂਧਰਾ 
ਪਰਦਸ਼ੇ 

20 ਭਾਰਤ ਜ ੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਟਸਿ ਪੈਦਾ ਕਰਿ  ਾਲੇ ਰਾਿ ਦਾ ਿਾਂ ਦੱਸੋ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 

21 ਚਾਹ, ਕੌਫੀ ਿਾਂ ਕੋਕੋ ਿ ੰ  ਜਕਹੜੀਆ ਂਫਸਲਾਂ ਜ ੱਚ ਸ਼ਾਜਮਲ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹ?ੈ ਪੇਅ ਫਸਲਾਂ 

22 ਮੰਜਿਆ ਿਾਂਦਾ ਹ ੈਜਕ ਚਾਹ ਛੇ ੀਂ ਸਦੀ ਜ ੱਚ ਚੀਿ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਈ। ਠੀਕ 
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23 ਚਾਹ ਦ ੇਪਜੌਦਆਂ ਦੀ ਿੜਹਾਂ ਜ ੱਚ  ਰਖਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਗਲਤ 

24 ਜਕਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੰਬੇ ਰਸ਼ੇੇ  ਾਲੀ ਕਪਾਹ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਜ ੱਚ ਪਰਜਸੱਧ ਹੈ? ਜਮਸਰ 

25 ਸੰਸਾਰ ਦ ੇਸਭ ਦਸ਼ੇਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਿ  ਾਲਾ ਦੇਸ਼ ____________ ਹੈ। ਭਾਰਤ 

26 ਜਕਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਿ ੰ  ਕੌਫੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦਾ ਿਿਮਦਾਤਾ ਮੰਜਿਆ ਿਾਂਦਾ ਹ?ੈ ਅਫਰੀਕਾ 

27 ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਕਹੜਾ ਰਾਿ ਸਭ ਤੋਂ  ੱਧ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਸਾਮ 

28 ਕੌਫੀ ਦੀ ਸ਼ਰੁ ਆਤ ਜਕਹੜੇ ਦਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹੋਈ? ਇਥਪੋੀਆ 

29 ਅਰੈਜਬਕਾ, ਰੌਬਸਟਾ ਅਤੇ ਲਾਇਬੈਜਰਕਾ ਜਕਹੜੀ ਫਸਲ ਦੀਆਂ ਜਕਸਮਾਂ ਹਿ? ਕੌਫੀ 

30 ਕੌਫੀ ਜ ੱਚ ____________ ਿਾਂ ਦਾ ਿਸ਼ੇ  ਾਲਾ ਤੱਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਫੀਿ 

31 ਸੰਸਾਰ ਜ ੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੌਫੀ ਪੈਦਾ ਕਰਿ  ਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਿਾਂ ਦੱਸੋ। ਬਰਾਿੀਲ 

32 ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਕਹੜਾ ਰਾਿ ਸਭ ਤੋਂ  ੱਧ ਕੌਫੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਿ ਕਰਦਾ ਹ?ੈ ਕਰਿਾਟਕ 

33 ਯ . ਐਸ. ਏ. ਜ ੱਚ ਜਕੰਿੇ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਖਤੇੀ ਦੇ ਜਕੱਤੇ ਜ ੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਿ? 3% 

34 ਪੰਿਾਬ ਦੀ ਕੱੁਲ ਆਮਦਿ ਜ ੱਚ ਖਤੇੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਜਕੰਿੇ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਿ ਹੈ? 35% 

35 ਪੰਿਾਬ ਦੇ ਲਗਭੱਗ ਜਕੰਿੇ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦ ੇਕੰਮ ਜ ੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਿ? 58% 

 

ਪਾਠ 5 - ਉਦਯੋਕਗਿ ਕਿਿਾਸ (Deleted) 

ਪਾਠ 6 - ਮੁੁੱ ਖ ਉਦਯੋਗ (Deleted) 

ਪਾਠ 7 - ਮਨੁੁੱ ਖੀ ਸਾਧਨ (Deleted) 

ਪਾਠ 8 - ਆਫਤ ਪਰਬੰਧਨ 

1 ਜਕਹੜੀ ਆਫਤ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਿਹੀਂ ਹ?ੈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ 

2 ਜਕਹੜੀ ਆਫਤ ਮਿੱੁਖੀ ਆਫਤ ਹ?ੈ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ 

3 ਧਰਤੀ ਦ ੇਜਹੱਲਣ ਿ ੰ  ਅਸੀਂ _____________ ਦਾ ਿਾਂ ਜਦੰਦ ੇਹਾਂ। ਭ ਚਾਲ 
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4 _____________ ਭ ਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਿ ੰ  ਮਾਪਣ ਲਈ  ਰਜਤਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਰਕਟਰ ਪੈਮਾਿਾ 

5 ਮਰਕਾਲੀ ਪਮੈਾਿਾ ਭ ਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਿ ੰ  ਮਾਪਣ ਲਈ  ਰਜਤਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ 

6 ਭ ਚਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀਆ ਂਜਹਲਿੁਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਟੈਕਟਾਜਿਕ ਪਲੇਟਾਂ ਦ ੇਜਖਸਕਣ ਿਾਲ  ੀ 
ਆਉ਼ਦ ੇਹਿ। 

ਠੀਕ 

7 ਭ ਚਾਲ ਜਰਕਾਰਡ ਕਰਿ  ਾਲੇ ਯੰਤਰ ਿ ੰ  ਕੀ ਕਜਹੰਦੇ ਹਿ? ਜਸਿਮੋਗਰਾਫ 

8 ਲਾ ਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜਕਜਰਆ ਿ ੰ  ਕੀ ਿਾਂ ਜਦੱਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ? ਿ ਾਲਾਮਖੁੀ 

9 ___________ ਿ ਾਲਾਮੁਖੀ ਜ ੱਚੋਂ ਕਦੇੈੇ ਕਦ ੇਲਾ ਾ ਜਿਕਲਦਾ ਰਜਹੰਦਾ ਹ।ੈ ਜਕਜਰਆਸ਼ੀਲ 

10 ਸੁੱ ਤਾ ਹਇੋਆ ਿ ਾਲਾਮੁਖੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਠੀਕ 

11 ___________ ਿ ਾਲਾਮੁਖੀ ਉਸ ਿ ੰ  ਕਜਹੰਦ ੇਹਿ ਜਿਸਦਾ ਜਿਸ਼ਾਿ ਤਾਂ ਜਦਖਾਈ ਜਦੰਦਾ ਹ ੈਪਰੰਤ  
ਉਸਦ ੇਫਟਣ ਬਾਰ ੇਇਜਤਹਾਸ ਜ ੱਚ ਕੋਈ ਜਰਕਾਰਡ ਿਹੀਂੈ ਂਜਮਲਦਾ। 

ਬੁੱ ਜਝਆ ਹਇੋਆ 

12 ________ ਇੱਕ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਲਜਹਰ ਹ ੈਜਿਹੜੀ ਜਕ ਭ ਚਾਲ, ਿ ਾਲਾਮਖੁੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦ ੇ
ਜਖਸਕਣ ਆਜਦ ਤੋਂ ਪਦੈਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਸੁਿਾਮੀ 

13 ਚੱਕਰ ਾਤ ਿਾਂ ਤ ਫਾਿ ਉਹ ਤਿੇ ਹ ਾ ਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆ ਂਹਿ ਜਿਿਹ ਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ____________ ਪਰਤੀ 
ਘੰਟਾ ਿਾਂ ਇਸ ਤੋਂ  ੱਧ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

63 ਜਕਲੋਮੀਟਰ 

14 ਿਦੋਂ ਚੱਕਰ ਾਤਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ 100 ਜਕਲੋਮੀਟਰ ਪਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੋਂ  ੱਧ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਫਤ ਦਾ 
ਰ ਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦ ੇਹਿ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਜਕਆ ਂਜ ੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਜਦੰਦ ੇਹਿ। 

ਠੀਕ 

15 ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜ ੱਚ ਚੱਕਰ ਾਤਾਂ ਿ ੰ  ਜਕਹੜ ੇਿਾਂ ਿਾਲ ਿਾਜਣਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਰੀਕੇਿ 

16 ਸੋਕੇ ਦਾ ਅਰਥ, ਫਸਲਾਂ, ਪਸ਼  ਅਤੇ ਮਿੱੁਖਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਸਾਧਿ ਦੀ ਘਾਟ ਹ ੋਿਾਣਾ ਹ।ੈ ਠੀਕ 

17 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹ?ੈ ਿਦੋਂ ਇੱਕ ਜਬਮਾਰੀ ਫੈਲ ਕੇ  ੱਡੇ 
ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤ ੇਮਾਰ  ਹਮਲਾ 
ਕਰਦੀ ਹ ੈ

18 ਖਤਰ ੇਿਦੋਂ ਘਾਤਕ ਘਟਿਾ ਾਂ ਦਾ ਰ ਪ ਧਾਰਿ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਿ ਤਾਂ ਉਿਹ ਾਂ ਿ ੰ  ਆਫਤਾਂ ਜਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਠੀਕ 
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ਇਕਤਹਾਸ ਪਾਠ 9 – ਕਿੁੱ ਥੇ, ਿਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਿੇਂ 

1 ਭਾਰਤੀ ਇਜਤਹਾਸ ਜ ੱਚ ਜਕਸ ਸਦੀ ਦ ੇਕਾਲ ਿ ੰ  ਹਿੇਰ ਯੁੱ ਗ ਸਮਜਝਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ? 18 ੀਂ ਸਦੀ 

2 ਯ ਰਪ ਜ ੱਚ ਆਧੁਜਿਕ ਕਾਲ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? 16 ੀਂ ਸਦੀ ਜ ੱਚ 

3 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭ ਿ, ਇਜਤਹਾਸ ਦ ੇਜਕਹੜ ੇਪਰਮੁੱ ਖ ਸਰੋਤ ਜ ੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਜਤਹਾਜਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ 

4 1724 ਈ. ਜ ੱਚ ਜਕਸ ਿੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਿ ਦੀ ਿੀਂਹ ਰੱਖੀ? ਜਿਿਾਮ-ਉਲ-ਮੁਲਕ 

5 ਫਰਾਂਸੀਸੀਆ ਂਅਤੇ ਅੰਗਰੇਿਾਂ ਦ ੇਜ ਚਕਾਰ 1744 ਈ ਂਤੋਂ 1763 ਈ ਂਤੱਕ ਜਕਹੜੇ ਯੱੁਧ ਹੋਏ? ਕਰਿਾਟਕ ਦ ੇ

6 ਭਾਰਤ ਜ ੱਚ ਆਧੁਜਿਕ ਕਾਲ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? 18 ੀਂ ਸਦੀ ਜ ੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 
ਔਰੰਗਿਬੇ ਦੀ ਮੌਤ ਜਪੱਛੋਂ 

7 ਭਾਰਤ ਜ ੱਚ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਜਕੱਥ ੇਸਜਥਤ ਹੈ? ਜਦੱਲੀ 

8 ਸਆਦਤ ਖਾਂ ਿੇ ਅ ਧ ਿ ੰ  ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਿ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ? 1739 ਈ. 

 

ਪਾਠ 10 – ਭਾਰਤ ਕਿੁੱ ਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਿੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 

1 ਪਾਂਡੀਚਰੀ, ਚੰਦਰਿਗਰ ਅਤੇ ਕਾਰੀਕਲ ਜਕਸ ਯ ਰਪੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦ ੇਅਧੀਿ ਸਿ? ਫਰਾਂਸੀਸੀ 

2 ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਿੀ ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ ਕਦੋਂ ਹਈੋ? 31 ਦਸੰਬਰ 1600 ਈ. 

3  ਾਸਕੋ-ਡੇ-ਗਾਮਾ ਜਕੱਥੋਂ ਦਾ ਰਜਹਣ  ਾਲਾ ਸੀ? ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ 

4 ਗੋਆ, ਦਮਿ, ਬਾਸੀਿ ਅਤੇ ਹੁਗਲੀ ਜਕਹੜੀ ਯ ਰਪੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦ ੇਅਧੀਿ ਸਿ? ਪੁਰਤਗਾਲੀ 

5 ਕੋਚੀਿ, ਸ ਰਤ, ਿਾਗਾਪਟਮ, ਪੁਲੀਕਟ ਜਕਹੜੀ ਯ ਰਪੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆ ਂਬਸਤੀਆਂ ਸਿ? ਡੱਚ 

6 ਸ ਰਤ, ਅਜਹਮਦਾਬਾਦ, ਆਗਰਾ, ਬੰਬਈ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਜਕਸ ਯ ਰਪੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦ ੇਅਧੀਿ ਸਿ? ਅੰਗਰੇਿ 

7 ਭਾਰਤ ਜ ੱਚ ਪਹੁੰ ਚਣ  ਾਲਾ ਪਜਹਲਾ ਪਰੁਤਗਾਲੀ ਕੌਣ ਸੀ?  ਾਸਕੋ-ਡੇ-ਗਾਮਾ 

8 ਅੰਗਰੇਿਾਂ ਿ ੰ  ਬੰਗਾਲ ਜ ੱਚ ਜਬਿਹ ਾਂ ਚੁੰ ਗੀ ਕਰ ਦੇ  ਪਾਰ ਕਰਿ ਦੀ ਜਰਆਇਤ ਜਕਸ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ 
ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਜਮਲੀ? 

ਿਹਾਂਗੀਰ, 1615 ਈ. 

9 ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਹਈੋ? 23 ਿ ਿ, 1757 ਈ. 
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10 ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਿ ਾਬ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਸਰਾਿ-ਉਦ-ਦੌਲਾ 

11 ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਹਈੋ? 23 ਅਕਤ ਬਰ 1764 

12 ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ ਜਕਸ ਿੇ ਸ਼ਰੁ  ਕੀਤੀ? ਲਾਰਡ  ੈਲਿਲੀ 

13 1761 ਈ. ਜ ੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਮਸੈ ਰ ਰਾਿ ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ _____________ ਿੇ ਕੀਤੀ। ਹੈਦਰ ਅਲੀ 

14 ਟੀਪ  ਸਲੁਤਾਿ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੈਸ ਰ ਦ ੇਸ਼ਾਸਕ ਹਦੈਰ ਅਲੀ 
ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ 

15 ਲੈਪਸ ਦੀ ਿੀਤੀ ਜਕਸ ਗ ਰਿਰ ਿਿਰਲ ਦੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ? ਲਾਰਡ ਡਲਹਿੌੀ 

 

ਪਾਠ 11 – ਪਰਸ਼ਾਸਕਨਿ ਬਿਤਰ  ,ਬਸਤੀਿਾਦੀ ਸਨੈਾ ਅਤ ੇਕਸਿਲ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਿਿਾਸ 

1 ਰੈਗ ਲੇਜਟੰਗ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਹਇੋਆ? 1773 ਈ. 

2 ਜਪਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ? 1784 ਈ. 

3 ਭਾਰਤ ਜ ੱਚ ਜਸਜ ਲ ਸਰਜ ਸ ਦਾ ਮੋਢੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਲਾਰਡ ਕਾਰਿ ਾਜਲਸ 

4 ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਜਕਸ ਐਕਟ ਅਧੀਿ ਬਜਣਆ? 1784 ਈ., ਜਪਟਸ ਇੰਡੀਆ 
ਐਕਟ 

5 ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਜਕਹੜਾ ਪਜਹਲਾ ਭਾਰਤੀ ਜਸਜ ਲ ਸਰਜ ਸ ਦੀ ਪਰੀਜਖਆ ਪਾਸ ਕਰ ਸਜਕਆ ਸੀ? 1863 ਈ., ਸਜਤੰਦਰ ਿਾਥ 
ਟੈਗੋਰ 

6 ਸੈਿਾ ਜ ੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਜਿਕਾਂ ਿ ੰ  ਜਦੱਤੀ ਿਾਣ  ਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ  ੱਡੀ ਪਦ ੀ ਜਕਹੜੀ ਸੀ? ਸ ਬੇਦਾਰ 

7 ਲਾਰਡ ________________ ਿੇ ਅੰਗਰਿੇੀ ਪਰਸ਼ਾਸਿ ਜ ੱਚ ਕਾਿ ੰ ਿ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਿ 
ਲਈ ਪਜੁਲਸ ਜ ਭਾਗ ਜ ੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। 

ਕਾਰਿ ਾਜਲਸ 

8 1773 ਈ. ਦੇ ਰੈਗ ਲੇਜਟੰਗ ਐਕਟ ਅਿੁਸਾਰ ___________ ਜ ੱਚ ਸਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ 
ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਕਲਕੱਤਾ 

9 1886 ਈ. ਜ ੱਚ ਲਾਰਡ ___________ ਿੇ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪਬਜਲਕ ਸਰਜ ਸ ਕਜਮਸ਼ਿ ਜਿਯੁਕਤ 
ਕੀਤਾ। 

ਜਰਪਿ 

10 _________ ਈ. ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਅਧੀਿ ਕਾਿ ੰ ਿਾਂ ਦਾ ਸਗਰਜਹ ਕਰਿ ਲਈ ਇੰਡੀਅਿ ਲਾ-ਕਜਮਸ਼ਿ 
ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

1833 
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ਇਕਤਹਾਸ: ਪਾਠ 12 – ਪੇਂਡ ੂਜੀਿਨ ਅਤ ੇਸਮਾਜ 

1 ਲਾਰਡ ਕਾਰਿ ਾਜਲਸ ਿੇ ਭ ਮੀ ਲਗਾਿ ਲਈ ਜਕਹੜਾ ਪਰਬੰਧ ਸ਼ਰੁ  ਕੀਤਾ? ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ 

2 ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦ ੇਦਸ਼ੋ ਦ ਰ ਕਰਿ ਲਈ ________ ਈ. ਜ ੱਚ ਅੰਗਰੇਿ ਅਫਸਰ 
___________ ਿੇ ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ ਮੁੰ ਬਈ ਜ ੱਚ ਰੱਈਅਤ ਾੜੀ ਪਰਬੰਧ ਲਾਗ  ਕੀਤਾ। 

1820, ਥਾਮਸ ਮੁਿਰ ੋ

3 ਉੱਤਰ ਪਰਦਸ਼ੇ, ਪੰਿਾਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱੁਝ ਇਲਾਜਕਆਂ ਜ ੱਚ ਜਕਹੜਾ ਲਗਾਿ ਪਰਬੰਧ ਲਾਗ  ਕੀਤਾ 
ਜਗਆ? 

ਮਜਹਲ ਾੜੀ 

4 ____________ ਪਰਬੰਧ ਜਪੰਡ ਦੇ ਸਮੁੱ ਚ ੇਭਾਈਚਾਰ ੇਿਾਲ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਜਹਲ ਾੜੀ 

5 ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਾਰਿ _____________ ਭ ਮੀ ਦ ੇਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਜਿੰਮੀਦਾਰ 

6 _______ ਈ. ਜ ੱਚ ਲਾਰਡ ਕਾਰਿ ਾਜਲਸ ਿੇ _______ ਜ ੱਚ ਸਥਾਈ ਬੰਦਬੋਸਤ ਭ ਮੀ ਲਗਾਿ 
ਪਰਬੰਧ ਸ਼ਰੁ  ਕੀਤਾ। 

1793, ਬੰਗਾਲ 

7 ______________ ਪਰਬੰਧ ਦ ੇਅਧੀਿ ਸਰਕਾਰ ਿੇ ਜਕਸਾਿਾਂ ਤੋਂ ਜਸੱਧਾ ਭ ਮੀ ਲਗਾਿ ਲੈਣ ਦਾ ਫਸੈਲਾ 
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਕਸਾਿਾਂ ਿ ੰ  ਿਮੀਿਾਂ ਦ ੇਮਾਲਕ ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ। 

ਰੱਈਅਤ ਾੜੀ 

8 1858 ਤੋਂ 1860 ਈ. ਦੌਰਾਿ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ___________ ਦੇ ਿੀਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ  ੱਲੋਂ  ੀ ਅੰਗਰਿੇੀ 
ਸਰਕਾਰ ਜ ਰੁੱ ਧ ਜ ਦਰੋਹ ਕੀਤ।ੇ 

ਜਬਹਾਰ 

9 ਭ ਮੀ ਦ ੇਜਕਹੜ ੇਪਰਬੰਧ ਅਧੀਿ ਲਗਾਿ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇ ਾਰੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰ ੇਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ? ਮਜਹਲ ਾੜੀ ਪਰਬੰਧ 

10 ਿੀਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਿ  ਾਲੇ ਜਕਸਾਿਾਂ ਿੇ ਿੀਲ ਉਤਪਾਦਿ ਤੇ  ੱਧ ਲਗਾਿ ਲਗਾਉਣ ਜ ਰੁੱ ਧ ਜ ਦਰੋਹ 
ਕੀਤੇ। 

ਠੀਕ 

11 ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਥਈ ਬੰਦਬੋਸਤ ਅਿੁਸਾਰ ਅੰਗਰਿੇਾਂ ਿੇ ਜ ਕਰੀ ਕਾਿ ੰ ਿ ਲਾਗ  ਕੀਤਾ। ਠੀਕ 

 

ਪਾਠ 13 – ਬਸਤੀਿਾਦ ਅਤੇ ਿਬਾਇਲੀ ਸਮਾਜ 

1 ਖਾਸੀਸ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਮੋਢੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਤੀਰੁਤ ਜਸੰਘ 

2 ਗੋਂਡ, ਭੀਲ, ਸੰਥਾਲ ਅਤੇ ਜਮਿ ੋਕਬੀਜਲਆ ਂਜ ੱਚ ਜਕਸ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ  ੱਧ ਹੈ? ਗੋਂਡ 

3 ਆਜਦ ਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਜ ੱਚੋਂ ਜਕੰਿੇ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਿੰਗਲੀ ਖਤੇਰ ਜ ੱਚ ਰਜਹੰਦੇ ਹਿ? 63% 

4 ਮੱਧ ਪਰਦਸ਼ੇ ਜ ੱਚ ਜਕਸ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਿੇ ਅੰਗਰਿੇੀ ਸਰਕਾਰ ਜ ਦਰਹੋ ਕੀਤਾ? ਭੀਲ 
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5 ਮੇਘਾਜਲਆ ਜ ੱਚ ਜਕਹੜ ੇਲੋਕਾਂ ਿੇ ਅੰਗਰੇਿੀ ਸਰਕਾਰ ਜ ਰੁੱ ਧ ਜ ਦਰਹੋ ਕੀਤਾ? ਖਾਸੀਸ 

6 ਉੱਤਰ-ਪ ਰਬੀ ਖੇਤਰ ਜ ੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਜਕਸ ਕਬੀਲੇ ਦਆੁਰਾ ਜ ਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਜਗਆ? ਖਾਸੀਸ 

7 ਜਬਰਸਾ ਮੁੰ ਡਾ ਿੇ ਜਕਸਾਿਾਂ ਿ ੰ  ਜਕਹਾ ਜਕ ਉਹ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਿ ੰ  ਟੈਕਸ ਦ ੇਦੇਣ। ਗਲਤ 

8 ਆਜਦ ਾਸੀ ਲੋਕ ਿੋ ਕਬੀਜਲਆਂ ਜ ੱਚ ਰਜਹੰਦੇ ਸਿ, ਿ ੰ  ਕਬਾਇਲੀ ਸਮਾਿ ਜਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ 

9 ਕਬਾਇਲੀ ਸਮਾਿ ਦਾ  ੱਡਾ ਜਹੱਸਾ ਰਾਿਸਥਾਿ, ਗੁਿਰਾਤ, ਜਬਹਾਰ, ਉਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪਰਦੇਸ਼ ਜ ੱਚ 
ਰਜਹੰਦਾ ਸੀ। 

ਠੀਕ 

10 ਸਥਾਿਕ ਲੋਕ ਜਬਰਸਾ ਮੁੰ ਡਾ ਿ ੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦ ਤ ਮੰਿਦੇ ਸਿ। ਠੀਕ 

11 ਮੁੰ ਡਾ ਿਾਤੀ ਦ ੇਲੋਕ ਜਕਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਰਜਸੱਧ ਕਬੀਲਾ ਸੀ? ਜਬਹਾਰ 

12 ਅੰਗਰੇਿਾਂ ਦਆੁਰਾ ਖਰੋਧ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਜਕਸ ਜ ਅਕਤੀ ਿ ੰ  ਬਣਾਇਆ ਜਗਆ? ਦੇਸ਼ ਜਿਕਾਲਾ ਜਦੱਤੇ ਗਏ 
ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਿ ੰ  

13 ਛੋਟੇ ਿਾਗਪਰੁ ਇਲਾਕੇ ਜ ੱਚ ਅੰਗਰਿੇਾਂ ਜ ਰੁੱ ਧ ਸਭ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਜਕਸ ਕਬੀਲੇ ਿੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਜ ਦਰਹੋ 
ਕੀਤਾ? 

ਕੌਲ ਕਬੀਲੇ ਿੇ, 1820 ਈ. 
ਜ ੱਚ 

14 ਕਬਾਇਲੀ ਸਮਾਿ ਜ ੱਚ ਬਹੁ-ਜ ਆਹ ਪਰਚਜਲਤ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਗਲਤ 

15 ਜਬਰਸਾ ਮੁੰ ਡਾ ਜ ਦਰਹੋ ਦ ੇਪਰਭਾ  ਹੇਠ ਅੰਗਰਿੇੀ ਸਰਕਾਰ ਿੇ ਛੋਟਾ ਿਾਗਪੁਰ ਐਕਟ 1908 ਪਾਸ ਕੀਤਾ 
ਜਿਸ ਕਾਰਿ ਛੋਟੇ ਜਕਸਾਿਾਂ ਿ ੰ  ਿਮੀਿਾਂ ਦ ੇਹੱਕ ਜਮਲ ਗਏ। 

ਸਹੀ 

ਪਾਠ 14 – ਦਸਤਿਾਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯਗੋ 

1 ਭਾਰਤ ਜ ੱਚ ਸ ਤੀ ਕਪੜੇ ਦਾ ਪਜਹਲਾ ਉਦਯੋਗ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਜਕੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਜਗਆ? 1853 ਈ., ਮੁਬੰਈ 

2 ਭਾਰਤ ਜ ੱਚ ਪਜਹਲਾ ਪਟਸਿ ਉਦਯੋਗ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਜਕੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਜਗਆ? 1854 ਈ., ਸਰੈਮਪਰੁ 
(ਬੰਗਾਲ) ਜ ੱਚ 

3 ਭਾਰਤ ਜ ੱਚ ਕੌਫੀ ਦਾ ਪਜਹਲਾ ਬਾਗ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਜਕੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਜਗਆ? 1840 ਈ., ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ 

4 ਜਬਘਾ ਿਮੀਿ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਪ ਹ ੈਜਿਸ ਜ ੱਚ 5 ਕਿਾਲਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆ ਂਹਿ। ਠੀਕ 

5 ਮਸ਼ੀਿਾਂ ਦਆੁਰਾ ਜਤਆਰ ਕੀਤੀਆ ਂ ਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ  ੱਧ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ। ਗਲਤ 

6 ਲਗਭੱਗ 4000 ਸਾਲ ਪਜਹਲਾਂ ਲੋਕ ਕਪੜਾ ਬਣੁਿਾ ਿਾਣਦ ੇਸਿ। ਠੀਕ 

7 ਚਾਹ ਦਾ ਪਜਹਲਾ ਬਾਗ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਜਕੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਜਗਆ? 1852 ਈ. ਆਸਾਮ ਜ ੱਚ 
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8 ਇੰਗਲੈਂਡ ਜ ੱਚ ਉਦਯੋਜਗਕ ਕਰਾਂਤੀ ਜਕਹੜੀ ਸਦੀ ਜ ੱਚ ਆਈ? 18 ੀਂ ਸਦੀ 

9 ਦੇਸੀ ਜਰਆਸਤਾਂ ਦ ੇਰਾਿ ੇਮਹਾਰਾਿ ੇ___________ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ  ਸਤਾਂ ਦੀ 
 ਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਸਿ। 

ਠੀਕ 

10 18 ੀਂ ਸਦੀ ਜ ੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਿਾਣ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ 

11 ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੀ ਕੰਪਿੀ ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ 1834 ਈ. ਜ ੱਚ ___________ ਜ ਖ ੇਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਸਾਮ 

12 ਰਾਣੀਗੰਿ ਜ ੱਚ ਜਕਹੜੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਹਿ? ਕੋਲੇ ਦੀਆ ਂਖਾਣਾਂ 

 

ਪਾਠ 15 – 1857 ਈ. ਦਾ ਕਿਦਰੋਹ 

1 1857 ਈ. ਦੇ ਜ ਦਰੋਹ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਿ ਕੀ ਸੀ? ਚਰਬੀ  ਾਲੇ ਕਾਰਤ ਸ 

2 ਭਾਰਤ ਿ ੰ  ਅੰਗਰਿੇਾਂ ਤੋਂ ਆਿਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਜਹਲੀ  ਾਰ ਕਦੋਂ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ? 1857 ਈ. 

3 ਲੈਪਸ ਦੀ ਿੀਤੀ ਜਕਸ ਗ ਰਿਰ ਿਿਰਲ ਦਆੁਰਾ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤੀ ਗਈ? ਲਾਰਡ ਡਲਹਿੌੀ 

4 1857 ਈ. ਦੇ ਜ ਦਰੋਹ ਦਾ ਪਜਹਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੰਗਲ ਪਾਂਡ ੇ

5 ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਿਫ਼ਰ ਿ ੰ  ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਕੱਥ ੇਭੇਜਿਆ ਜਗਆ? ਰੰਗ ਿ 

6 ਿਾਿਾ ਸਾਜਹਬ ਦ ੇਪਰਜਸੱਧ ਿਰਿੈਲ ਦਾ ਿਾਂ ਦੱਸੋ। ਤਾਂਤੀਆ ਟਪੋ ੇ

7 1857 ਈ. ਦਾ ਜ ਦਰੋਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ਰੁ  ਹੋਇਆ? 10 ਮਈ 

8 ਹੇਠ ਜਲਜਖਆ ਂਜ ੱਚੋਂ 1857 ਈ. ਦ ੇਜ ਦਰਹੋ ਦਾ ਆਰਜਥਕ ਕਾਰਿ ਜਕਹੜਾ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ  ਪਾਰ 
ਦਾ ਖਾਤਮਾ 

9 1857 ਈ. ਦੇ ਜ ਦਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ ਰਿਰ ਿਿਰਲ ਿ ੰ   ਾਇਸਰਾਇ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਜਦੱਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ 

10 ਜ ਦਰਹੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਜ ੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਿੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਿ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਗਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ 
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਸੱਧਾ ਸ਼ਾਸਿ ਹ ੋਜਗਆ। 

ਠੀਕ 

11 ਿਾਿਾ ਸਾਜਹਬ ਦ ੇਪਸ਼ੇ ਾ ਬਾਿੀ ਰਾਓ ਦ ਿ ੇਦਾ ਉਤਰਾਜਧਕਾਰੀ ਬਣਿ ਤੇ ________ ਿੇ ਉਸ ਦੀ 
ਪੈਿਸ਼ਿ ਬੰਦ ਕਰ ਜਦੱਤੀ। 

ਲਾਰਡ ਡਲਹਿੌੀ 

12 ਜਕਸ ਿੀਤੀ ਤਜਹਤ ਦੇਸੀ ਰਾਜਿਆਂ ਿ ੰ  ਪੁੱ ਤਰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਿਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਿਹ ਾਂ ਦਾ ਰਾਿ 
ਅੰਗਰੇਿੀ ਰਾਿ ਜ ੱਚ ਜਮਲਾ ਜਲਆ ਿਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿ ੇਂ ਝਾਂਸੀ, ਿਾਗਪਰੁ, ਸੰਭਲਪੁਰ, ਉਦੈਪਰੁ ਆਜਦ। 

ਲੈਪਸ ਦੀ ਿੀਤੀ 
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13 1857 ਈ. ਦਾ ਜ ਦਰੋਹ ________ ਤੋਂ ਸ਼ਰੁ  ਹਇੋਆ। ਬੈਰਕਪਰੁ 

14 ਿਾਿਾ ਸਾਜਹਬ ਦਾ ਪਰਜਸੱਧ ਿਰਿੈਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂਤੀਆ ਟਪੋ ੇ

15 ਖਰਲ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਅਜਹਮਦ ਖਾਂ ਖਰਲ 

16 1856 ਈ. ਜ ੱਚ ਜਕਸ ਿੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕ ੇਭਾਰਤੀ ਸੈਜਿਕਾਂ ਿ ੰ  ਯੁੱ ਧ ਜ ੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ 
ਸਮੁੰ ਦਰੋਂ ਪਾਰ ਭਿੇਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਸੀ? 

ਲਾਰਡ ਕੈਜਿੰਗ 

 

ਪਾਠ 16 – ਕਸੁੱ ਕਖਆ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ 

1 ਜਸੱਖਣ ਦ ੇਸਥਾਿ ਿ ੰ  ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜ ੱਚ ਕੀ ਕਜਹੰਦੇ ਹਿ? ਮਦਰਸਾ 

2 ਭਾਰਤ ਜ ੱਚ ਜਸੱਜਖਆ ਦਾ ਜ ਕਾਸ ਕਰਿ ਲਈ 1835 ਜ ੱਚ ਜਸੱਜਖਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਰਧਾਿ ਜਕਸ ਿ ੰ  
ਬਣਾਇਆ ਜਗਆ? 

ਲਾਰਡ ਮੈਕਾਲੇ 

3 1854 ਈ. ਜ ੱਚ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਪਰਧਾਿ ਚਾਰਲਸ  ੁੱ ਡ ਿੇ ਜਸੱਜਖਆ ਦ ੇਜ ਕਾਸ ਲਈ ਕੱੁਝ 
ਮਹਤੱ ਪ ਰਿ ਜਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆ ਂਜਿਿਹ ਾਂ ਿ ੰ  _______ ਜਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 

 ੁੱ ਡ ਜਡਸਪੈਚ 

4 ਜਸੱਜਖਆ ਦਾ ਜ ਕਾਸ ਕਰਿ ਲਈ ਹੰਟਰ ਕਜਮਸ਼ਿ ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ ਕਦੋਂ ਹਈੋ? 1882 ਈ. 

5 ਭਾਰਤ ਜ ੱਚ ਜਸੱਜਖਆ ਦੇ ਸਧੁਾਰ ਲਈ ਹਰਟੋਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? 1928 ਈ. 

6 ਸ ਾਮੀ ਦਯਾਿੰਦ ਸਰਸ ਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਹਈੋ? 1886 ਈ. 

7 ਸ ਾਮੀ ਦਯਾਿੰਦ ਸਰਸ ਤੀ ਸਮੇਂ _________ ਜ ੱਚ ਕੰਜਿਆ ਮਹਾਂਜ ਜਦਆਲਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ 
ਸੀ। 

ਮੇਰਠ 

8 ਰਾਮਾ ਜਕਰਸ਼ਿ ਜਮਸ਼ਿ ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ ਜਕਸ ਿੇ ਕੀਤੀ? ਸ ਾਮੀ ਜ  ੇਕਾਿੰਦ 

9 ਈਸ਼ ਰ ਚੰਦਰ ਜ ਜਦਆ ਸਾਗਰ ਿੇ ਜਕਹੜੀ ਪਸੁਤਕ ਜਲਖੀ? ਪਰੀਮਰ  ਰਿਾ ਪਰੀਜਚਆ 

10 1948 ਈ. ਜ ੱਚ ਬਜਣਆ ਮਹਾਰਾਿਾ ਜਸਆਿੀ ਰਾਓ ਜ ਸ਼  ਜ ਜਦਆਲਾ ਭਾਰਤ ਦ ੇਜਕਸ ਸ਼ਜਹਰ ਜ ੱਚ 
ਹ?ੈ 

ਬੜੌਦਾ 

11 ਅਲੀਗੜਹ ਮਸੁਜਲਮ ਜ ਸ਼  ਜ ਜਦਆਲਾ ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ ਕਦੋਂ ਹਈੋ? 1920 ਈ. 

12 ਸਰ ਸੱਯਦ ਅਜਹਮਦ ਖਾਂ ਿ ੰ  ਸਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਕਦੋਂ ਜਮਲੀ? 1898 ਈ. 
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13 ਸਰ ਸੱਯਦ ਅਜਹਮਦ ਖਾਂ ਿੇ ਅਲੀਗੜਹ ਜ ੱਚ ਮਸੁਜਲਮ ਐਗਂਲੋ ਓਰੀਐਟਂਲ ਕਾਲਿ ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ ਕਦੋਂ 
ਕੀਤੀ? 

1875 ਈ. 

14 ਲਾਰਡ ਕਰਿਿ ਿੇ ਭਾਰਤੀ ਯ ਿੀ ਰਜਸਟੀ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ? 1904 ਈ. 

15 ਰਜ ੰਦਰ ਿਾਥ ਟੈਗੋਰ ਿੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਕੇਤਿ ਸੰਸਥਾ ਦੀ 1901 ਈ. ਜ ੱਚ ਸ਼ਰੁ  ਕੀਤੀ। ਠੀਕ 

 

ਇਕਤਹਾਸ : ਪਾਠ 17 - ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ 

1 ਰਾਿਾ ਰਾਮ ਮਹੋਿ ਰਾਏ ਦ ੇਯਤਿਾਂ ਸਦਕਾ ਜਕਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੀ? ਸਤੀ ਪਰਥਾ 

2 19 ੀਂ ਸਦੀ ਜ ੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਿ ਜ ੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਕਹ ੋਜਿਹੀ ਸੀ? ਤਰਸਯੋਗ 

3 ਜਕਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹ ੋਿਾਣ ਕਾਰਿ ਉਸ ਿ ੰ  ਿਬਰਦਸਤੀ ਪਤੀ ਦੀ ਜਚਤਾ ਦ ੇਿਾਲ ਜਿਉਂਦੀ 
ਿਲਾ ਦੇਣ ਿ ੰ  _______ ਜਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਸੀ। 

ਸਤੀ ਪਰਥਾ 

4 ਲਾਰਡ ਜ ਲੀਅਮ ਬੈਂਜਟਕ ਿੇ ਕਾਿ ੰ ਿ ਰਾਹੀਂ ਸਤੀ ਪਰਥਾ ਤ ੇਪਾਬੰਦੀ ਕਦੋਂ ਲਗਾਈ? 1829 ਈ. 

5 ਈਸ਼ ਰ ਚੰਦਰ ਜ ਜਦਆ ਸਾਗਰ ਿੇ ਜਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਰੁ  ਕੀਤਾ? ਜ ਧ ਾ - ਜ ਆਹ ਸੰਬੰਧੀ 

6 ਜਹੰਦ  ਜ ਧ ਾ-ਜ ਆਹ ਕਾਿ ੰ ਿ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਗਆ? 1856 ਈ. 

7 ਿਾਮਧਾਰੀ ਲਜਹਰ ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ ਜਕਸ ਿੇ ਕੀਤੀ? ਸਜਤਗੁਰ  ਰਾਮ ਜਸੰਘ ਿੀ 

8 ਰਾਮਾ ਜਕਰਸ਼ਿ ਜਮਸ਼ਿ ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ ਜਕਸ ਿੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸ ਾਮੀ ਜ  ੇਕਾਿੰਦ, 1897 

ਈ. 

9 _______ 1886 ਈ. ਜ ੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜ ੱਚ ਜਥਓਸੋਫੀਕਲ ਸਸੋਾਇਟੀ ਜ ੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਈੋ। ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਐਿੀ ਬਸੇੈਂਟ 

10 ਪਰਾਰਥਿਾ ਸਮਾਿ ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਜਕੱਥ ੇਕੀਤੀ ਗਈ? 1867 ਈ., ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ 

11 ਜਬਰਜਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਿੇ ਭਾਰਤ ਜ ੱਚ ਦਾਿ ਪਰਥਾ ਤੇ ਰੋਕ ਕਦੋਂ ਲਗਾਈ? 1843 ਈ. 

12 1854 ਈ. ਜ ੱਚ  ੁੱ ਡ ਜਡਸਪਚੈ ਜ ੱਚ ___________ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਤ ੇਿਰੋ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ। ਇਸਤਰੀਆ ਂ

13 1872 ਈ. ਜ ੱਚ ਕੇਸ਼  ਚੰਦਰ ਸੇਿ ਦ ੇਯਤਿਾਂ ਸਦਕਾ ਸਰਕਾਰ ਿੇ ____________ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ 
ਜਦੱਤੀ। 

ਦ ਿ ੇਜ ਆਹ 
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ਪਾਠ 18 - ਜਾਤੀ ਪਰਥਾ ਨੰੂ ਚੁਿੌਤੀ 

1 ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਹਾਿ ਸਮਾਿ ਸਧੁਾਰਕ ਕੌਣ ਸਿ? ਿੋਜਤਬਾ ਫ ਲੇ 

2 ਸੱਜਤਆ ਸ਼ਧੋਕ ਸਮਾਿ ਿਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ____________ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਿੋਜਤਬਾ ਫ ਲੇ 

3 ਿੋਜਤਆ ਫ ਲੇ ਿ ੰ  _____________ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਿਾਲ ਸਿਮਾਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। ਮਹਾਤਮਾ 

4 ______ ਿ ੰ   ਰਤਮਾਿ ਆਧਂਰਾ ਪਰਦਸ਼ੇ ਦ ੇਸਮਾਿ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਜਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ  ੀਰ ਸਜਲੰਗਮ 

5 ਸ਼ਰੀ ਿਰਾਇਣ ਗੁਰ  ਜਕਸ ਰਾਿ ਦ ੇਮਹਾਿ ਸਮਾਿ ਸਧੁਾਰਕ ਸਿ? ਕੇਰਲਾ 

6 ਪਰੀਆਰ ਰਾਮਾ ਸ ਾਮੀ ਦਾ ਿਿਮ 17 ਸਤੰਬਰ 1879 ਈ. ਿ ੰ  ਮਦਰਾਸ (ਤਾਜਮਲਿਾਡ ) ਜ ੱਚ ਹਇੋਆ 
ਸੀ। 

ਠੀਕ 

7 ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਿੇ ਿੀ ੀਂ ਿਾਤੀ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਕਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ? ਹਰੀਿਿ 

8 ਪਰੀਆਰ ਰਾਮਾ ਸ ਾਮੀ ਿੇ ਸਮਾਿ ਜ ੱਚ ਫਲੈੀ ਅਛ ਤ ਪਰਥਾ ਿ ੰ  ਖਤਮ ਕਰਿ ਲਈ ਜਕਹੜਾ ਸੱਜਤਆਗਰਜਹ 
ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤਾ? 

 ੈਕੋਸ 

9 ਿੀ ੀਂ ਿਾਤੀ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ' ਬਜਹਸ਼ਜਕਰਤ ਜਹਤਕਾਰਿੀ ਸਭਾ' ਅਤੇ ਸਮਾਿ ਸਮਤ ਸੰਘ ਦੀ 
ਸਥਾਪਿਾ ਜਕਸ ਸਮਾਿ ਸਧੁਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ? 

ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ 

10 ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਿੇ ਿੀ ੀਂ ਿਾਤੀ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਰੀਿਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ 
_________________। 

ਈਸ਼ ਰ ਦ ੇਬੱਚ ੇ

 

ਪਾਠ 19 - ਬਸਤੀਿਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ਕਹਰੀ ਪਕਰਿਰਤਨ 

1 ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਹਈੋ? 1757 ਈ. 

2 ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ______________ ਈਸ ੀ ਜ ੱਚ ਹਈੋ। 1764 

3 ਚੇਿੱਈ ਦਾ ਪਰੁਾਣਾ ਿਾਂਅ ਕੀ ਸੀ? ਮਦਰਾਸ 

4 ਉਪਜਿ ੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਿ ੰ  ਸ਼ਾਸਿ ਪਰਬੰਧ ਦੇ ਉਦਸ਼ੇ ਿਾਲ ਬੰਬਈ, ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਪਰਿੈੀਡੈਂਸੀਆ ਂਜ ੱਚ 
 ੰਜਡਆ ਜਗਆ। 

ਠੀਕ 

5 ਜਕਸ ਿਗਰ ਿ ੰ  1661 ਈ. ਜ ੱਚ ਪਰੁਤਗਾਲੀਆ ਂਿੇ ਰਾਿਕੁਮਾਰੀ ਕੈਥਰੀਿ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ 
ਚਾਰਲਸ ਦ ਿ ੇਿਾਲ ਜ ਆਹ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਦਾਿ ਦ ੇਰ ਪ ਜ ੱਚ ਜਦੱਤਾ ਸੀ? 

ਬੰਬਈ 
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6 ਿ ਹ  ਬੀਚ, ਿਹਾਂਗੀਰੀ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ, ਜ ਕਟੋਰੀਆ ਬਾਗ ਅਤੇ ਕਮਲਾ ਿਜਹਰ  ਪਾਰਕ ਜਕਹੜੇ ਿਗਰ ਦੀ 
ਸ਼ਾਿ  ਧਾਉ਼ਦ ੇਹਿ? 

ਮੁਬੰਈ 

7 ਬਸਤੀ ਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਕਸ ੇਦਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਦ ਿ ੇਦਸ਼ੇ ਿਾਂ ਦਸ਼ੇਾਂ ਦਆੁਰਾ ਰਾਿਿੀਜਤਕ, ਆਰਜਥਕ ਅਤੇ 
ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੌ ਦੇ ਅਜਧਕਾਰ ਕਰਿਾ 

ਠੀਕ 

8 ________ ਜ ਖ ੇਦਖੇਣ ਯੋਗ ਅਸਥਾਿ, ਜਗਰਿਾ ਘਰ, ਸੁੰ ਦਰ ਮੰਦਰ, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ 
ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਤੱਟ ਹਿ। 

ਮਦਰਾਸ 

9 ਅੰਗਰੇਿਾਂ ਿੇ ਭਾਰਤ ਜ ੱਚ ਆਪਣੀ ਪਜਹਲੀ  ਪਾਰਕ ਫੈਕਟਰੀ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਜਕੱਥ ੇਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ? 1695 ਈ., ਕਲਕੱਤਾ 

10 ਕਲਕੱਤਾ ਦ ੇ ਖੇਣ ਯੋਗ ਅਸਥਾਿ, ਹਾ ੜਾ ਪੁੱ ਲ, ਜ ਕਟੋਰੀਆ ਮਮੈੋਰੀਅਲ, ਬੋਟਿੀਕਲ ਗਾਰਡਿ, 

ਅਲੀਪਰੁ ਜਚੜੀਆ ਘਰ ਅਤੇ  ੈਲ ਰ ਮੱਠ ਆਜਦ ਹਿ। 
ਠੀਕ 

11 ਅੰਗਰੇਿੀ ਰਾਿ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਜ ੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਜਕਹੜੇ ਜਤੰਿ ਸ਼ਜਹਰਾਂ ਜ ੱਚ ਿਗਰਪਾਜਲਕਾ ਾਂ ਸਥਾਜਪਤ 
ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ?ਂ 

ਮਦਰਾਸ, ਬੰਬਈ ਅਤੇ 
ਕਲਕੱਤਾ 

12 ਭਾਰਤ ਜ ੱਚ ਸਰ ਿਿਕ ਕਾਰਿ ਜਿਰਮਾਣ ਜ ਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ ਜਕਸ ਅੰਗਰਿੇ ਅਫਸਰ ਿੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਲਾਰਡ ਡਲਹਿੌੀ 

13 ਅੰਗਰੇਿੀ ਰਾਿ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਜ ੱਚ ਪੁਜਲਸ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਜਕਸ ਗ ਰਿਰ ਿਿਰਲ ਿੇ ਸ਼ਰੁ  ਕੀਤਾ ਸੀ? ਲਾਰਡ ਕਾਰਿ ਾਜਲਸ 

14 ਭਾਰਤ ਜ ੱਚ ਪਜਹਲੀ ਰਲੇ ੇ ਲਾਈਿ ਲਾਰਡ ਡਲਹਿੌੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 1853 ਈ. ਜ ੱਚ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਥਾਿਾ ਸ਼ਜਹਰ 
ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਗਈ। 

ਠੀਕ 

15 ਭਾਰਤ ਜ ੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਿੀ ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ ਹੋਣ ਿਾਲ ਜਕਹੜ ੇਿ ੇਂ ਕਸਬੇ ਹੋਂਦ ਜ ੱਚ ਆਏ? ਬੰਬਈ, ਕਲਕੱਤਾ ਅਤੇ 
ਮਦਰਾਸ 

16 ਪਰਾਚੀਿ ਕਾਲ ਜ ੱਚ ____________ ਅਤੇ ਮਹੋਿਿੋਦੜੋ ਦ ੋਉੱਿਤ ਸ਼ਜਹਰ ਸਿ। ਹੜੱਪਾ 

17 ਹੇਠ ਜਲਜਖਆ ਂਜ ਚੋਂ ਇੰਿੀਿੀਅਜਰੰਗ ਕਾਲਿ ਜਕੱਥੇ ਸਜਥਤ ਹੈ? ਰੁੜਕੀ 

 

ਪਾਠ 20 - ਿਲਾਿਾਂ; ਕਚੁੱ ਤਰਿਾਰੀ, ਸਾਕਹਤ, ਭਿਨ ਕਨਰਮਾਨ ਿਲਾ ਆਕਦ ਕਿੁੱ ਚ ਪਕਰਿਰਤਨ 

1 ਆਿੰਦ ਮੱਠ ਜਕਸ ਕ ੀ ਦੀ ਰਚਿਾ ਹ?ੈ ਬੰਜਕਮ ਚੰਦਰ ਚਟਰਿੀ 

2 ਭਾਰਤ ਜ ੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਛਾਪਾਖਾਿਾ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਜਕਸ ਦਆੁਰਾ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੀ? 1557 ਈ., ਪਰੁਤਗਾਲੀਆ ਂ
ਦੁਆਰਾ 

3 ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਜਤਲਕ ਿੇ ਜਕਹੜ ੇਦੋ ਅਖਬਾਰ ਛਾਪਣ ੇਸ਼ੁਰ  ਕੀਤ ੇਸਿ? ਕੇਸਰੀ ਅਤੇ ਮਰਾਠਾ 
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4 19 ੀਂ ਸਦੀ ਜ ੱਚ ______ ਭਾਸ਼ਾ ਜ ੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਜਹਤ ਜਲਜਖਆ ਜਗਆ। ਬੰਗਾਲੀ 

5 ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ________________ ਿੇ ਜਲਜਖਆ। ਬੰਜਕਮ ਚੰਦਰ ਚਟਰਿੀ 

6 ਮੁਿਸ਼ੀ ਪਰਮੇ ਚੰਦ ਿੇ ਉਰਦ  ਅਤੇ ਜਹੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜ ੱਚ ਕਈ ਿਾ ਲ ਜਲਖੇ। ਠੀਕ 

7 ਰਜਬੰਦਰ ਿਾਥ ਟੈਗੋਰ, ਪਰੇਮ ਚੰਦ, ਿਸ਼ਪਾਲ, ਿੇਜਤੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਕਰਸ਼ਿ ਚੰਦਰ ਆਜਦ ਭਾਰਤ ਦ ੇਪਰਜਸੱਧ 
___________ ਲੇਖਕ ਸਿ। 

ਲਘ - ਾਰਤਾ 

8 ਅੰਜਮਰਤਾ ਸ਼ੇਰ ਜਗੱਲ ਅਤੇ ____________ ਪਰਜਸੱਧ ਭਾਰਤੀ ਜਚੱਤਰਕਾਰ ਸਿ। ਿਾਰਿ ਕੀਟ 

9 ਬੜੌਦਾ ਯ ਿੀ ਰਜਸਟੀ ਦ ੇਆਰਟ ਸਕ ਲ ਦੇ ਪਰਜਸੱਧ ਜਚੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦ ੇਿਾਂ ਜਲਖ।ੋ ਿੀ.ਆਰ. ਸੰਤਸ਼ੋ, ਗੁਲਾਮ 
ਸ਼ੇਖ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ  

10 ਡੀ.ਆਰ. ਚਧੌਰੀ, ਸਤੀਸ਼ ਗੁਿਰਾਲ ਅਤੇ ਕੇ.ਿੀ. ਸਬੁਰਾਮਿੀਅਮ ਜਕਹੜੇ ਸਕ ਲ ਦ ੇਪਰਜਸੱਧ ਕਲਾਕਾਰ 
ਹਿ? 

ਮਦਰਾਸ ਦਾ ਕਲਾ ਸਕ ਲ 

11 ਜਪਰੰ ਸ ਆਫ  ੈਲਿ ਜਮਊਿੀਅਮ ਿ ੰ  ਅੱਿਕਲਹ ਛੱਤਰਪਤੀ ਜਸ਼ ਾਿੀ ਮਹਾਰਾਿ  ਸਤ  ਸੰਗਰਜਹਲਯ  ੀ ਜਕਹਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਠੀਕ 

12  ਾਰ ਮਮੈਰੋੀਅਲ (ਚੇਿੱਈ) ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਜਹਲੀ ਿੰਗ ਜ ੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹਏੋ ਸਜੈਿਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਜ ੱਚ ਬਣਾਈ 
ਗਈ। 

ਠੀਕ 

13 ਚੇਿੱਈ ਜ ਖ ੇਮੈਰੀਿਾ ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਜਕਿਾਰਾ ਲਗਭੱਗ ____________ ਲੰਬਾ ਹ।ੈ 6 ਜਕਲੋਮੀਟਰ 

14 ਗੇਟ ੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤ ਦ ੇਜਕਸ ਸ਼ਜਹਰ ਜ ੱਚ ਹੈ? ਮੁੰ ਬਈ 

15 ਫੋਰਟ ਸੇਂਟ ਿਾਰਿ (ਚਿੱੇਈ) ਭਾਰਤ ਜ ੱਚ ਪਜਹਲਾ ਅੰਗਰਿੇੀ ਜਕਲਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ 

 

ਪਾਠ 21 - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ: 1885-1919 ਈ. 

1 ਲਾਰਡ ਕਰਿਿ ਿੇ __________ ਜ ੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ  ੰਡ ਕੀਤੀ। 1905 ਈ. 

2 ਇੰਡੀਅਿ ਿੈਸ਼ਿਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ ਜਮਸਟਰ ਏ.ਓ. ਜਹਊਮ ਿੇ ______________ ਈ. ਜ ੱਚ 
ਬੰਬਈ ਜ ਖ ੇਕੀਤੀ। 

28 ਦਸੰਬਰ 1885 

3 ਇੰਡੀਅਿ ਿੈਸ਼ਿਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਜਹਲਾ ਸਮਾਗਮ ਬੰਬਈ ਜ ਖੇ  ੋਮਸ਼ੇ ਚੰਦਰ ਬੈਿਰਿੀ ਦੀ ਪਰਧਾਿਗੀ ਹਠੇ 
ਅਤੇ ਇਸ ਜ ੱਚ 72 ਪਰਤੀਜਿਿੱਧਾਂ ਿੇ ਜਹੱਸਾ ਜਲਆ 

ਠੀਕ 
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4 ਜਫਰਿੋਸ਼ਾਹ ਮਜਹਤਾ, ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਿਾਰਿੋੀ, ਸੁਜਰੰਦਰ ਿਾਥ ਬੈਿਰਿੀ, ਗੋਪਾਲ ਜਕਰਸ਼ਿ ਗੋਖਲੇ ਅਤੇ ਮਦਿ 
ਮੋਹਿ ਮਾਲ ੀਆ ਿ ੰ  ___________ ਜਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਉਦਾਰ ਾਦੀ ਿੇਤਾ 

5 ਜਕਹੜਾ ਿੇਤਾ ਉਗਰ ਾਦੀ ਅੰਦਲੋਿ ਿਾਲ ਿਹੀਂ ਸਿ। ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਿਾਰਿੋੀ 

6 ____________ ਿੇ ਜਕਹਾ ਸੀ " ਸ ਰਾਿ ਮਰੇਾ ਿਿਮ ਜਸੱਧ ਅਜਧਕਾਰ ਹ ੈਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਿ ੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰ 
ਕੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ। " 

ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਜਤਲਕ 

7 1885 ਤੋਂ 1905 ਈ. ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਿ ਿ ੰ  ____________ ਜਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਉਦਾਰ ਾਦੀ ਯੁੱ ਗ 

8 ਮੁਸਜਲਮ ਲੀਗ ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਜਕਸ ਿੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? 30 ਦਸੰਬਰ 1906, 

ਮੁਸਲਮਾਿ ਿੇਤਾ ਾਂ ਿੇ 

9 ਭਾਰਤ ਜ ੱਚ 1905 ਈ. ਜ ੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ  ੰਡ ਕਾਰਿ ਸ ਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਾੲੈੀਕਾਟ ਅੰਦੋਲਿ ਸ਼ਰੁ  ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ 

10 ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ 1913 ਈਸ ੀ ਜ ੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਜ ੱਚ _______________ ਿੇ ਕੀਤੀ। ਲਾਲਾ ਹਰਜਦਆਲ 

11 1916 ਈ. ਜ ੱਚ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਐਿੀ ਬਸੇੈਂਟ ਿੇ ਮਦਰਾਸ ਜ ਖ ੇਅਤੇ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਜਤਲਕ ਿੇ ਪ ਿੇ ਜ ਖ ੇ
ਹੋਮਰ ਲ ਅੰਦੋਲਿ ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ ਕੀਤੀ। 

ਠੀਕ 

 

ਪਾਠ 22 - ਭਾਰਤੀ ਸੁੰ ਤਤਰਤਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼; 1919-1947 

1 ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਹਇੋਆ? 1919 ਈ. 

2 ਿਾ-ਜਮਲ ਰਤਿ ਅੰਦੋਲਿ ਅਧੀਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਿੀ ਿੇ ਆਪਣੀ ਕੇਸਰ-ਏ-ਜਹੰਦ ਉਪਾਧੀ ਸਰਕਾਰ ਿ ੰ  
 ਾਪਸ ਕਰ ਜਦੱਤੀ। 

ਠੀਕ 

3 ਸ ਰਾਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਿੀ ਿੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗਲਤ 

4 ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਿਿਮ ਕਦੋਂ ਹਇੋਆ? 2 ਅਕਤ ਬਰ, 1869 

ਈ. 

5 ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜਕਸ ਦਸ਼ੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ  ਾਪਸ ਆਏ? ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, 
1915 ਈ. 

6 ਿਜਲਹਆ ਂ ਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਘਟਿਾ ਕਦੋਂ  ਾਪਰੀ? 13 ਅਪਰੈਲ 1919 

7 ਿਜਲਹਆ ਂ ਾਲੇ ਬਾਗ ਦ ੇਖ ਿੀ ਸਾਕੇ ਜ ੱਚ ਲਗਭੱਗ _____________ ਲੋਕ ਮਾਰ ੇਗਏ ਅਤੇ 3000 ਤੋਂ  ੱਧ 
ਲੋਕ ਿਖ਼ਮੀ ਹਏੋ। 

1000 
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8 ਭਾਰਤ ਦ ੇਮਸੁਲਮਾਿ ਲੋਕਾਂ ਿੇ ਅੰਗਰੇਿਾਂ ਦਾ ਜ ਰਧੋ ਕਰਿ ਲਈ ਜਖਲਾਫਤ ਅੰਦੋਲਿ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤਾ। ਠੀਕ 

9 ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਿਜਹਰ , ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਰਸਾਦ ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਲਾਿਪਤ ਰਾਏ ਿੇ ________________ ਅਧੀਿ 
 ਕਾਲਤ ਛੱਡ ਜਦੱਤੀ ਸੀ। 

ਿਾ-ਜਮਲ ਰਤਿ 
ਅੰਦੋਲਿ 

10 ਿਿਕਾਣਾ ਸਾਜਹਬ ਗੁਰਦੁਆਰ ੇਦਾ ਮਹੰਤ ____________ ਇੱਕ ਚਜਰੱਤਰਹੀਣ ਜ ਅਕਤੀ ਸੀ। ਿਰੈਣ ਦਾਸ 

11 ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਿੇ ____________ ਜ ੱਚ ਿਾ-ਜਮਲ ਰਤਿ ਅੰਦਲੋਿ ਿ ੰ  ਮੁਲਤ ੀ ਕਰ ਜਦੱਤਾ। ਬਾਰਦਲੌੀ 

12 __________ ਜ ੱਚ ਭਿੇੇ ਗਏ ਸਾਈਮਿ ਕਜਮਸ਼ਿ ਜ ੱਚ ਕੱੁਲ 7 ਅੰਗਰੇਿ ਮੈਂਬਰ ਸਿ। 1928 ਈ. 

13 26 ਿਿ ਰੀ 1930 ਈ. ਿ ੰ  ਸਾਰ ੇਭਾਰਤ ਜ ੱਚ ___________ ਮਿਾਇਆ ਜਗਆ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਜਦ ਸ 

14 ਿੌਿ ਾਿ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ 1926 ਈ. ਜ ੱਚ ਭਗਤ ਜਸੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇਸਾਥੀਆਂ ਿੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ 

15 ਭਗਤ ਜਸੰਘ, ਰਾਿਗੁਰ  ਅਤੇ ਸਖੁਦ ੇ ਿ ੰ  ਲਾਹੌਰ ਿੇਲ ਜ ੱਚ ਫਾਂਸੀ ਕਦੋਂ ਜਦੱਤੀ ਗਈ? 23 ਮਾਰਚ 1931 

16 ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਿੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਿ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤਾ? 8 ਅਗਸਤ 1942 ਈ. 

17 4 ਅਪਰੈਲ 1930 ਈ. ਿ ੰ  ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਿੀ ਿੇ ਡਾਂਡੀ ਜਪੰਡ ਜ ੱਚ ਸਮੁੰ ਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਿਮਕ ਜਤਆਰ ਕਰਕੇ 
ਿਮਕ ਕਾਿ ੰ ਿ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। 

ਠੀਕ 

18 ਤੁਸੀਂ ਮਿੈ ੰ  ਖ ਿ ਜਦਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਿ ੰ  ਆਿਾਦੀ ਜਦਆਂਗਾ - ਦਾ ਿਾਅਰਾ ਜਕਸ ਿੇ ਜਦੱਤਾ? ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬਸੋ 

19 ਆਿਾਦ ਜਹੰਦ ਫਿੌ ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬਸੋ  ੱਲੋਂ 1943 ਈ. ਜ ੱਚ _______ ਜ ਖ ੇਕੀਤੀ ਗਈ। ਿਾਪਾਿ 

20 ਮਾਰਚ 1946 ਈ. ਜ ੱਚ ਕੈਜਬਿੇਟ ਜਮਸ਼ਿ ਭਾਰਤ ਆਇਆ। ਠੀਕ 

21 ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਿੇ 1930-34 ਈ. ਤੱਕ ਜਕਹੜਾ ਅੰਦੋਲਿ ਚਲਾਇਆ? ਜਸ ਲ ਿਾ-ਫਰਮਾਿੀ 

22 ਮਹਾਰਾਿਾ ਜਰਪੁਦਮਿ ਜਸੰਘ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਕਸ ਮੋਰਚ ੇਿਾਲ ਹੈ? ਿੈਤ ੋਦਾ ਮਰੋਚਾ 

 

ਪਾਠ 23 - ਸੁੰ ਤਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਭਾਰਤ 

1 ਦੇਸੀ ਜਰਆਸਤਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਿ ਕਰਿ ਦਾ ਜਸਹਰਾ ਜਕਸ ਦ ੇਜਸਰ ਹੈ? ਸਰਦਾਰ  ੱਲਭ ਭਾਈ 
ਪਟੇਲ 

2 ਭਾਰਤੀ ਸੰਜ ਧਾਿ 26 ਿ ੰਬਰ 1949 ਈ. ਿ ੰ  ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 26 ਿਿ ਰੀ 1950 ਈ. ਿ ੰ  ਲਾਗ  ਹਇੋਆ। ਠੀਕ 
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3 17 ਸਤੰਬਰ 1948 ਈ. ਿ ੰ  _______ ਦੀ ਜਰਆਸਤ ਿ ੰ  ਪੁਜਲਸ ਭਿੇ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਜ ੱਚ ਸ਼ਾਜਮਲ ਕਰ 
ਜਲਆ ਜਗਆ। 

ਹੈਦਰਾਬਾਦ 

4 20 ਫਰ ਰੀ 1948 ਈ. ਿ ੰ  ਜਕਹੜੀ ਜਰਆਸਤ ਜ ੱਚ ਿਿਮਤ ਸੰਗਰਜਹ ਕਰ ਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਜ ੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕੀਤਾ? 

ਿ ਿਾਗੜਹ 

5 ਭਾਰਤੀ ਸੰਜ ਧਾਿ ਜਤਆਰ ਕਰਿ ਜ ੱਚ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਿੇ ਅਤੇ 18 ਜਦਿਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਜਗਆ। ਠੀਕ 

6 ਆਿਾਦੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਜਪੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਜ ੱਚ ਦੇਸੀ ਜਰਆਸਤਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਜਕੰਿੀ ਸੀ? 562 

7 ਪਜਟਆਲਾ, ਿਾਭਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਿੀਂਦ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕਟੋਲਾ ਜਰਆਸਤਾਂ ਿ ੰ  ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ________ ਬਣਾਇਆ 
ਜਗਆ। 

ਪੈਪਸ  ਰਾਿ 

8 ਗੋਆ ਿ ੰ  ਰਾਿ ਦਾ ਦਰਿਾ ਕਦੋਂ ਜਮਜਲਆ? 30 ਮਈ 1987 ੲੈੀ. 

9 ਰਾਿਾਂ ਦਾ ਪੁਿਰਗਠਿ ਲਈ ਜਿਯਕੁਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਕਜਮਸ਼ਿ ਦ ੇਜਕੰਿੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿ? 3 

10 ਗੱੁਟ ਜਿਰਲੇਪ ਦੀ ਪਜਹਲੀ ਕਾਿਫਰੰਸ 1961 ਈ. ਜ ੱਚ ਬਲਗਰੇਡ ਜ ੱਚ ਹਈੋ। ਠੀਕ 

11 ਸਾਰਕ (SAARC) ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ ਕਦੋਂ ਹਈੋ? 1985 ਈ. 

12 ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਿ ਜ ੱਚ ਯੁੱ ਧ ਕਦੋਂ ਲਜੜਆ ਜਗਆ? 1962 ਈ. 

13 ਕਾਰਜਗੱਲ ਦਾ ਯੁੱ ਧ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? 1999 ਈ. 

14 ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਰਸਾਦ ਭਾਰਤ ਦ ੇਪਜਹਲੇ _________ ਸਿ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 

15 1954 ਈ. ਜ ੱਚ ______ ਿੇ ਪਾਂਡੀਚਰੀ, ਚੰਦਰਿਗਰ ਅਤੇ ਮਾਹੀ ਆਜਦ ਇਲਾਕੇ ਭਾਰਤ ਦ ੇਹ ਾਲੇ ਕਰ 
ਜਦੱਤੇ। 

ਫਰਾਂਸ 

16 ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਜਪੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਿੇ ਸੰਜ ਧਾਿ ਦਾ ਜਿਰਮਾਣ ਕਰਿ ਲਈ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮਟੇੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ 

17 ਭਾਰਤ ਦ ੇਪਜਹਲੇ ਗਰਜਹ ਮੰਤਰੀ ________ ਸਿ। ਸਰਦਾਰ  ਲੱਭ ਭਾਈ 
ਪਟੇਲ 

 

ਨਾਗਕਰਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਾਠ: 24 – ਸੰਕਿਧਾਨ ਅਤੇ ਿਾਨੰੂਨ 

1 ਦਾਿ ਰੋਕ  ਕਾਿ ੰ ਿ ਕਦੋਂ ਬਜਣਆ? 1961 ਈ. 

2 ਭਰੁਣ ਹੱਜਤਆ ਦਾ ਮ ਲ ਕਾਰਿ ਜਕਹੜੀ ਪਰਥਾ ਹੈ? ਦਾਿ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰਥਾ 
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3 ਭਾਰਤੀ ਸੰਜ ਧਾਿ ਬਣਾਉਣ ਜ ੱਚ ਜਕੰਿਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ? 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਿੇ 18 ਜਦਿ 

4 ਭਾਰਤ ਦ ੇਪਜਹਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਣ ਸਿ? ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਰਸਾਦ 

5 ਡਾਂਡੀ ਿਾਮਕ ਸਥਾਿ ਤ ੇਗਾਂਧੀ ਿੀ ਿੇ ਿਮਕ ਕਾਿ ੰ ਿ ਤੋਜੜਆ। ਠੀਕ 

6 ਹੇਠ ਜਲਜਖਆ ਂਜ ੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਜ ੱਚ ਕੌਣ ਸਰ -ਉੱਚ ਹ?ੈ ਸੰਜ ਧਾਿ 

7 ਸੰਜ ਧਾਿ ਸਭਾ ਦੀ ਮਸੌਦਾ ਕਮਟੇੀ ਦੇ ਪਰਧਾਿ ਕੌਣ ਸਿ? ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ 

8 ਮਸਦੌਾ ਕਮੇਟੀ ਦ ੇਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਜਕੰਿੀ ਸੀ? 7 

9 ਭਾਰਤ ਛੱਡ ੋਅੰਦੋਲਿ ਕਦੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਗਆ? 1942 ਈ. 

10 ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਆੁਰਾ 1920 ਈ. ਜ ੱਚ ਜਕਹੜਾ ਅੰਦੋਲਿ ਚਲਾਇਆ ਜਗਆ? ਿਾ-ਜਮਲ ਰਤਿ 

11 ਜਕਹੜੀਆਂ ਰਾਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਆੁਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦੀ ਕਾਿ ੰ ਿ ਪਾਸ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਿ? ਗੁਿਰਾਤ, ਹਜਰਆਣਾ ਅਤੇ 
ਕੇਰਲ 

 

ਪਾਠ 25 – ਧਰਮ ਕਨਰਪੁੱ ਖਤਾ ਦੀ ਮਹਤੁੱ ਤਾ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਲਈ ਿਾਨੰੂਨ 

1 ਸੰਜ ਧਾਿ ਦੇ ਜਕਹੜ ੇਅਿੁਛਦੇ ਜ ੱਚ ਭਾਰਤੀ ਿਾਗਜਰਕਾਂ ਿ ੰ  ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਾਂ ਜਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆਂ ਹਿ? ਅਿੁਛੇਦ 19 

2 ਭਾਰਤੀ ਸੰਜ ਧਾਿ ਕਦੋਂ ਲਾਗ  ਕੀਤਾ ਜਗਆ? 26 ਿਿ ਰੀ 1950 

3 ਮੌਜਲਕ ਅਜਧਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਜ ਧਾਿ ਦ ੇਜਕਹੜੇ ਭਾਗ ਜ ੱਚ ਹਿ? ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ 

4 ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਾਿ ੰ ਿ ਜਕੱਥ ੇਦਰਿ ਹਿ? ਭਾਰਤੀ ਸੰਜ ਧਾਿ ਜ ੱਚ 

5 ਸੰਜ ਧਾਿ ਦੇ ਜਕਹੜ ੇਅਿੁਛਦੇ ਜ ੱਚ ਭਾਰਤੀ ਿਾਗਜਰਕਾਂ ਿ ੰ  6 ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਾਂ ਜਦੱਤੀਆਂ ਹਿ? ਅਿੁਛੇਦ 19 

6 ਪਰਸਤਾ ਿਾ ਿ ੰ  ਭਾਰਤੀ ਸੰਜ ਧਾਿ ਦੇ ਅੰਤ ਜ ੱਚ ਜਲਜਖਆ ਜਗਆ ਹ।ੈ ਗਲਤ 

7  ੋਟ ਦਾ ਅਜਧਕਾਰ ਰਾਿਿੀਜਤਕ ਜਿਆਂ ਪਰਦਾਿ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਠੀਕ 

8 ਪਰਸਤਾ ਿਾ ਜ ੱਚ ਸਮਾਿਤਾ ਸ਼ਬਦ ਦਰਿ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। ਗਲਤ 

9 ਸੰਜ ਧਾਿ ਅਿੁਸਾਰ ਧਰਮ, ਿਾਤ, ਜਲੰਗ, ਿਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤ ੇਭੇਦ ਭਾ  ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ 

10 ਪਰਸਤਾ ਿਾ ਦਾ ਆਰੰਭ 'ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦ ੇਲੋਕ' ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਠੀਕ 
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11 ਸੰਜ ਧਾਿ ਦੀ 42 ੀਂ ਸਧੋ ਰਾਹੀਂ ਪਰਸਤਾ ਿਾ ਜ ੱਚ _______________ ਸ਼ਬਦ ਦਰਿ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ 

 

ਪਾਠ 26 – ਮੁੁੱ ਢਲੇ ਅਕਧਿਾਰ ਅਤ ੇਮਨੁੁੱ ਖੀ ਅਕਧਿਾਰਾਂ ਿਜੋਂ ਮੁੁੱ ਢਲੇ ਿਰਤੁੱ ਿ 

1 ਜਸੱਜਖਆ ਦਾ ਅਜਧਕਾਰ ਸੰਜ ਧਾਿ ਜ ੱਚ ਜਕਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਿ ਦਰਿ ਹੈ? ਧਾਰਾ 21-A 

2 ਭਾਰਤੀ ਸੰਜ ਧਾਿ ਜ ੱਚ ਅਜਧਕਾਰ ਅਿੁਛੇਦ _______________ ਤੱਕ ਦਰਿ ਹਿ। 14 ਤੋਂ 32 

3 ਉਹ ਅਜਧਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱੁਖ ਿ ੰ  ਮਾਿ ੀ ਿੀ ਿ ਜਿਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਿ, ਉਿਹ ਾਂ ਿ ੰ  
______________ ਜਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਮਿੱੁਖੀ ਅਜਧਕਾਰ 

4 ਜਕਸ ਅਜਧਕਾਰ ਤਜਹਤ ਮਿੱੁਖ ਦਾ  ਪਾਰ ਕਰਿ, ਤਿਖਾਹ ਜਦੱਤ ੇਜਬਿਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਦ ਜਿਆ ਂਤੋਂ 
ਿਬਰਦਸਤੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮਿਾਹੀ ਹੈ? 

ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜ ਰੁੱ ਧ ਅਜਧਕਾਰ 

5 ਜਕਸ ਅਜਧਕਾਰ ਤਜਹਤ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚਾ ਮੁਫਤ ਤ ੇਲਾਿਮੀ ਮੁੱ ਢਲੀ ਜਸੱਜਖਆ 
(8 ੀਂ ਿਮਾਤ ਤੱਕ) ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ। 

ਮੁਫ਼ਤ ਤ ੇਲਾਿਮੀ ਜਸੱਜਖਆ 
ਦਾ ਅਜਧਕਾਰ 

6 ਸੰਜ ਧਾਿ ਦੀ ਜਕਹੜੀ ਧਾਰਾ ਅਿੁਸਾਰ ਜਕਸ ੇਜ ਅਕਤੀ ਿ ੰ  ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤ ੇਜ ਤਕਰਾ ਕਰਿ ਦੀ 
ਮਿਾਹੀ ਹ?ੈ 

ਧਾਰਾ 25 

7 ਸੰਜ ਧਾਿ ਦੀ ਜਕਹੜੀ ਧਾਰਾ ਅਿੁਸਾਰ ਛ ਤ ਛਾਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰੁਾਈ ਖਤਮ ਕਰ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਧਾਰਾ 17 

8 ਸੰਜ ਧਾਿ ਦੀ ਜਕਹੜੀ ਧਾਰਾ ਅਿੁਸਾਰ ਧਰਮ, ਿਾਤ, ਜਲੰਗ ਅਤੇ ਿਸਲ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤ ੇਜ ਤਕਰਾ ਿਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ? 

ਧਾਰਾ 15 

9 ਸੰਜ ਧਾਿ ਦੇ ਸਾਹਮਣ ੇਅਸੀਂ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ। ਠੀਕ 

10 ਭਾਰਤ ਜ ੱਚ ਜਸੱਜਖਆ ਅਜਧਕਾਰ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗ  ਹੈ? 4 ਅਗਸਤ 2009 

11 ਭਾਰਤੀ ਸੰਜ ਧਾਿ ਜ ੱਚ ਜਕੰਿੇ ਮੌਜਲਕ ਅਜਧਕਾਰ ਦਰਿ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਿ? 6 

12 ਪਜਹਲਾ ਮੌਜਲਕ ਅਜਧਕਾਰ ਜਕਹੜਾ ਹ?ੈ ਸਮਾਿਤਾ ਦਾ ਅਜਧਕਾਰ 

13 ਭਾਰਤੀ ਸੰਜ ਧਾਿ ਿੇ ਮੌਜਲਕ ਅਜਧਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਜ ਧਾਿ ਤੋਂ ਪਰਜੇਰਤ ਹ ੋਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ।ੇ ਠੀਕ 

 

ਪਾਠ 27 - ਸੰਸਦ - ਬਿਤਰ, ਭੂਕਮਿਾ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਸ਼ੇਤਾਿਾਂ 

1  ਰਤਮਾਿ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਜਕੰਿੀ ਹੈ? 545 
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2 ਰਾਿ ਸਭਾ ਦ ੇਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੱੁਲ ਜਗਣਤੀ __________ ਹੈ। 250 

3 ਪੰਿਾਬ ਜ ੱਚੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ________ ਮੈਂਬਰ ਚਣੁੇ ਿਾਂਦ ੇਹਿ। 13 

4 ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿ ਲਈ __________ ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 35 

5 ਪੰਿਾਬ ਜ ੱਚੋਂ ਰਾਿ ਸਭਾ ਲਈ ________ ਮੈਂਬਰ ਅਪਰਤੱਖ ਚੌਣ ਅਿੁਸਾਰ ਚੁਣ ੇਿਾਂਦੇ ਹਿ। 7 

6 ਹੇਠ ਜਲਜਖਆ ਂਜ ੱਚੋਂ ਕੌਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਗ ਿਹੀਂ ਹ?ੈ ਮੀਡੀਆ 

7 ਕੇ ਲ ਧਿ ਿਾਂ ਜ ੱਤੀ ਜਬੱਲ ਹੀ _______ ਜ ੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ 

8 ਭਾਰਤ ਿੇ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਕਹੜ ੇਦਸ਼ੇ ਦੇ ਸੰਜ ਧਾਿ ਤੋਂ ਗਰਜਹਣ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇੰਗਲੈਂਡ 

9 ਲੋਕ ਸਭਾ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਦਿ ਹੈ। ਗਲਤ 

10 ਰਾਿ ਸਭਾ ਦ ੇਕੱੁਝ ਮੈਂਬਰ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਰਟਾਇਰ ਹੁੰ ਦ ੇਹਿ। ਠੀਕ 

11 ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ ੱਚ ਪਰਧਾਿ ਮੰਤਰੀ ਿਾ-ਮਾਤਰ ਦਾ ਕਾਰਿਸਾਧਕ ਮੁੱ ਖੀ ਹੈ। ਗਲਤ 

12 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਿ ਸਭਾ ਜ ੱਚ ਜਕੰਿੇ ਮੈਂਬਰ ਿਾਮਿਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? 12 

13 ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਿਾਂ ਸਦਿਾਂ ਜ ੱਚ ਹੋਏ ਮਤਭੇਦ ਿ ੰ  ਕੌਣ ਦ ਰ ਕਰਦਾ ਹ?ੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 

14 ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ ੱਚ ਕਾਰਿਪਾਜਲਕਾ ਤ ੇਜ ਧਾਿਪਾਜਲਕਾ ਜ ੱਚ ਗ ੜਹਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ 

15 ਸਾਡ ੇਦਸ਼ੇ ਦਾ ਸੰਜ ਧਾਜਿਕ ਮੁਖੀਆ ਕੌਣ ਹ?ੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 

16 ਸੰਸਦ ਅੰਗਰਿੇੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ (Parliament) ਦਾ ਪੰਿਾਬੀ ਅਿੁ ਾਦ ਹ।ੈ ਠੀਕ 

17 ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ ੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਗਂਲੋ ਇੰਡੀਅਿ ਿਾਤੀ ਦੇ ਜਕੰਿੇ ਮੈਂਬਰ ਿਾਮਿਦ ਕਰਦਾ ਹ?ੈ 2 

18 ਭਾਰਤ ਜ ੱਚ EVM (Electronic Voting Machine) ਦੀ  ਰਤੋਂ ਪਜਹਲੀ  ਾਰ _______ ਦੀਆ ਂਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 
ਜ ੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

2004 
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ਪਾਠ 28 - ਕਨਆ ਂਪਾਕਲਿਾ ਦੀ ਿਾਰਜ ਕਿਧੀ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਕਧਿਾਰ 

1 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਿ ੰ  ਜ ਸ਼ੇਸ਼ ਅਜਧਕਾਰ ਸੰਜ ਧਾਿ ਦੀ ਜਕਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਿ ਪਰਾਪਤ ਹਿ? ਧਾਰਾ 136 

2 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦ ੇਿੱਿ 65 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦ ੇਿੱਿ 62 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਦ ੀ ਤ ੇ
ਰਜਹੰਦੇ ਹਿ। 

ਠੀਕ 

3 ________ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਿ ੰ ਿ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ? ਜ ਧਾਿਪਾਜਲਕਾ 

4 ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ  ੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਿ ੰ  ਸਰ -ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਿਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ 

5 ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਿ ੰ  ਪਜਹਲੀ ਸ ਚਿਾ ਜਰਪਰੋਟ ਕਜਹੰਦੇ ਹਿ। ਠੀਕ 

6 ਪੀ. ਆਈ. ਐਲ. ਤੋਂ ਭਾ  __________ ਹ।ੈ ਿਿਜਹੱਤ ਮੁਕੱਦਮਬੇਾਿੀ 

7 ਧਾਰਾ _________ ਦੇ ਅਧੀਿ ਜਕਸੇ ਤ ੇਫਿੌਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ 134 

8 ਭਾਰਤ ਜ ੱਚ ਦੋਹਰੀ ਜਿਆਂਇਕ ਪਰਣਾਲੀ ਲਾਗ  ਹ।ੈ ਗਲਤ 

9 ਿਿ-ਜਹੱਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਦੋਂ ਦਰਿ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ? ਿਿਤਕ ਜਹੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ 
ਲਈ 

10 ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਿ ਜਕੱਥ ੇਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ? ਰਾਿ ਪੱਧਰ 

11 ਜਿਲਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦ ੇਫਸੈਜਲਆਂ ਜ ਰੁੱ ਧ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜ ੱਚ ਅਪੀਲ ਿਹੀਂ ਹ ੋਸਕਦੀ। ਗਲਤ 

12 ਲੋਕਾਂ ਿ ੰ  ਛੋਤੀ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਜਿਆਂ ਦੇਣ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ ਿਾਲ ________ ਦਾ ਗਠਿ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ 

13 ਿਾਗਜਰਕਾਂ ਦ ੇਮੌਜਲਕ ਅਜਧਕਾਰ, ਜ ਆਹ, ਤਲਾਕ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਿਮੀਿ ਿਾਇਦਾਦ ਿਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 
ਝਗੜ ੇ______ ਜ ੱਚ ਆਉਂਦ ੇਹਿ। 

ਜਸਜ ਲ ਮੁਕੱਦਮ ੇ

14 ਫੋਿਦਾਰ ਮੁਕੱਦਮ ੇੳੈਹੁ ਹੁੰ ਦ ੇਹਿ ਜਿਿਹ ਾਂ ਜ ੱਚ ਮਾਰ-ਧਾੜ, ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੌਚ ਆਜਦ 
ਆਉਂਦ ੇਹਿ। 

ਠੀਕ 

 

ਪਾਠ 29 - ਸਮਾਕਜਿ ਅਸਮਾਨਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਕਜਿ ਕਨਆਂ ਦੇ ਪਰਭਾਿ 

1 ਪੜਹੋ ਸਾਰ ੇ ਧ ੋਸਾਰ ੇਜਕਸ ਦਾ ਮਾਟ ੋਹੈ? ਸਰ  ਜਸੱਜਖਆ ਅਜਭਆਿ 

2 ਪੱਛੜੀਆ ਂਸ਼ਰੇਣੀਆ ਂਦਸ਼ੇ ਦੀ ਕੱੁਲ ਿਿਸੰਜਖਆ ਦਾ _______ ਜਹੱਸਾ ਹਿ। 41% 
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3 ਭਾਰਤੀ ਸੰਜ ਧਾਿ ਦੇ ਅਿੁਛੇਦ ___________ ਤੱਕ ਧਾਰਜਮਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪਰਦਾਿ ਕਰਦ ੇਹਿ। 25 ਤੋਂ 28 

4 ਭਾਰਤੀ ਸੰਜ ਧਾਿ ਿੇ ______ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਿ ੰ  ਮਾਿਤਾ ਜਦੱਤੀ ਹੈ। 22 

5 1984 ਜਦੱਲੀ ਜ ੱਚ _______ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹਇੋਆ। ਜਸੱਖਾਂ 

6 ਮੰਡਲ ਕਜਮਸ਼ਿ ਿੇ ਭਾਰਤ ਜ ੱਚ _______ ਅਿੁਸ ਜਚਤ ਿਾਤੀਆ-ਂਿਿਿਾਤੀਆ ਂਦੀ ਪਜਹਚਾਣ ਕੀਤੀ 
ਹੈ। 

3743 

7 ਮੰਡਲ ਕਜਮਸ਼ਿ ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ ___________ ਜ ੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1979 

8 ਭਾਰਤੀ ਸੰਜ ਧਾਿ ਦੇ ਅਿੁਛੇਦ 14 ਤੋਂ 18 ਤੱਕ ਸਮਾਿਤਾ ਦਾ ਅਜਧਕਾਰ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। ਠੀਕ 

9 ਭਾਰਤ ਜ ੱਚ ਿਾਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਤੱ ਪ ਰਿ ਰਾਿਿੀਜਤਕ ਦਲ ਹੈ - ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਕਸ ਿੇ ਕਹ?ੇ ਿੈ ਪਰਕਾਸ਼ ਿਾਰਾਇਣ 

10 ਕੀ ਮਲੈਾ ਢੋਣ ਦੀ ਪਰਥਾ ਬੰਦ ਹ ੋਗਈ ਹੈ? ਹਾਂ 

11 ਜਕਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿ ੰ  ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਣੋ ਦਾ ਮਾਣ ਪਰਾਪਤ ਹੈ? ਜਹੰਦੀ 

 

ਪਾਠ 30 - ਸਮਾਕਜਿ ਖਤੇਰ ਕਿੁੱ ਚ ਸਰਿਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਅਤ ੇਇਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਰਭਾਿ 
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