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ਭੂਗਲੋ : ਪਾਠ 1 – ਵਾਤਾਵਰਨ 

1 ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਵਸ ਕਿੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਿਾ ਹ?ੈ 5 ਜੂਨ 

2 ਧਰਤੀ ਤ ੇਪਾਣੀ ਿੀ ਦਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ? 71% 

3 ਦਕਸੇ ਥਾਂ ਿੇ ਜੀਵ-ਮਿੰ ਡਲ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਿ ੇਭੋਦਤਕ ਆਲੇ-ਿਆੁਲੇ ਨੂਿੰ  ਉਸਿੀ ___________ ਆਖਿੇ ਹਨ। ਪਦਰਸਦਥਤੀ 

4 ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਿੇ ਆਲੇ ਿਆੁਲੇ 1600 ਦਕਮੀ. ਿੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਫੈਦਲਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ______________। ਵਾਯੂਮਿੰਡਲ 

5 ਭਾਵੇਂ ਧਰਤੀ ਿ ੇਿਆੁਲੇ ਹਵਾ ਿਾ ਦਿਲਾਫ ਲਿਭਿ 1600 ਦਕਮੀ. ਤੱਕ ਹ ੈਪਰ 99% ਹਵਾ ________ ਦਕਮੀ. 
ਤੱਕ ਿ ੇਘਰੇੇ ਦਵੱਚ ਹੀ ਹੈ। 

32 

6 ਵਾਤਾਵਰਨ ਿ ੇਦਕਸ ਅਿੰਸ਼ ਦਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਿਲਾ ਬਿਲੀ ਹੁਿੰ ਿੀ ਹੈ? ਵਾਯੂਮਿੰਡਲ 

7 ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਿੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀ ਪਰਤ ਹਾਂ।, ਮੇਰੇ ਅਿੰਿਰ ਦਸਲੀਕਾਨ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਤੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਆਿਾ ਹਨ। 
ਮੇਰਾ ਨਾਂਅ ਿਸ ਸਕਿੇ ਹੋ? 

ਦਸਆਲ 

8 ਧਰਤੀ ਿੀ ਦਕਹੜੀ ਪਰਤ ਦਵੱਚ ਦਸਲੀਕਾਨ ਅਤੇ ਮੈਿਨੀਸ਼ੀਅਮ ਤੱਤ ਵਧੇਰ ੇਦਮਲਿ ੇਹਨ? ਸੀਮਾ 

9 ਦਨਿੱਕਲ ਅਤੇ ਲੋਹਾ ਤੱਤ ਧਰਤੀ ਿੀ ਦਕਹੜੀ ਪਰਤ ਦਵੱਚ ਦਮਲਿ ੇਹਨ? ਨਾਇਫ਼ 

10 ਹੇਠ ਦਲਦਖਆ ਂਦਵੱਚੋਂ ਦਕਹੜਾ ਭਾਿ ਜਲ-ਮਿੰ ਡਲ ਿਾ ਨਹੀਂ ਹ?ੈ ਪਹਾੜ 

11 ਮੈਂ ਦਤਿੰਨਾਂ ਮਿੰਡਲਾਂ ਿ ੇਮਲੇ ਲਾਲ ਹੋਂਿ ਦਵੱਚ ਆਉਿਂਾ ਹਾਂ। ਮਰੇਾ ਨਾਂਅ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਵ ਮਿੰ ਡਲ 

12 ਜੀਵ ਮਿੰ ਡਲ ਦਵਚਲੇ ਅਨੇਕ ਦਕਸਮ ਿ ੇਜੀਵ-ਜਿੰ ਤਆੂਂ ਅਤੇ ਪੇੜ-ਪੌਦਿਆਂ ਨੂਿੰ  ਕੀ ਆਖਿ ੇਹਨ? ਜੀਵ ਜਿਤ 

13 ਮਨੱੁਖ ਿ ੇਉੱਿਮ ਸਿਕਾ ਸਾਰਾ ਸਿੰਸਾਰ ਇੱਕ _________ ਬਣ ਦਿਆ ਹ ੈਦਜਸਿਾ ਹਰੇਕ ਮਨੱੁਖੀ ਦਕੱਤ ੇਉੱਤੇ ਪਰਭਾਵ 
ਦਪਆ ਹੈ। 

ਿਲੋਬਲ ਦਪਿੰ ਡ 

 

ਭੂਗਲੋ : ਪਾਠ 2 – ਧਰਤੀ ਦਾ ਅੰਦਰਨੂੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਰਪੂ 

1 ਧਰਤੀ ਿੀ ਦਸਆਲ ਪਰਤ ਿੀ ਮੋਟਾਈ ਲਿਭੱਿ ਦਕਿੰਨੀ ਹੁਿੰ ਿੀ ਹੈ? 100 ਦਕਮੀ. 

2 ਧਰਤੀ ਿ ੇਸਭ ਤੋਂ ਅਿੰਿਰਨੂੀ ਭਾਿ ਨੂਿੰ  ਕੀ ਆਖਿ ੇਹਨ? ਨਾਇਫ਼ 

3 ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਰ ੇਪਿਾਰਥਾਂ ਨੂਿੰ  ਦਜਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਿਾ ਚਾਪੜ ਬਦਣਆ ਹਇੋਆ ਹ,ੈ ਨੂਿੰ  ਕੀ ਕਦਹਿੰ ਿ ੇਹਨ? ਚੱਟਾਨ 

4 ਅਿਨੀ ਸ਼ਬਿ ________ ਭਾਸ਼ਾ ਿ ੇਸ਼ਬਿ ਇਿਨੀਸ ਤੋਂ ਦਲਆ ਦਿਆ ਹੈ, ਦਜਸ ਿਾ ਅਰਥ ਹੈ - ਅੱਿ।  ਲਾਤੀਨੀ 
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5 ਧਰਤੀ ਿ ੇਅਿੰਿਰੂਨੀ ਭਾਿ ਦਵੱਚ ਦਮਲਿੇ ਅਦਤਅਿੰਤ ਿਰਮ ਅਤੇ ਦਪਘਲੇ ਤਰਲ ਨੂਿੰ  ਕੀ ਕਦਹਿੰ ਿੇ ਹਨ? ਮੈਿਮਾ 

6 ਜਿੋਂ ਦਪਰਥਵੀ ਅਿੰਿਰਲਾ ਿਰਮ ਤਰਲ ਪਿਾਰਥ ਧਰਤੀ ਿੀ ਸਤਦਹ ਿ ੇਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂਿੰ  
___________ ਆਖਿ ੇਹਨ। 

ਲਾਵਾ 

7 ਮੈਿਮਾ ਿ ੇਧਰਤੀ ਿ ੇਅਿੰਿਰ ਹੀ ਹਲੌੀ -ਹੌਲੀ ਠਿੰ ਡਾ ਹੋ ਕੇ ਬਨਣ ਵਾਲੀ ਚੱਟਾਨ ਨੂਿੰ _________ ਅਿਨੀ 
ਚਟਾਨ ਆਖਿ ੇਹਨ। 

ਅਿੰਤਰਵਧੇੀ 

8 ਪਾਤਾਲੀ ਅਿਨੀ ਚੱਟਾਨ ਿੀ ਉਿਾਹਰਣ ਦਕਹੜੀ ਹੈ? ਿਰੇਨਾਈਟ 

9 ਭਾਰਤ ਦਵੱਚ ਿੱਖਣੀ ਪਠਾਰ ਦਕਹੜੀਆ ਂਚੱਟਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਵਧੇੀ 
ਅਿਨੀ ਚੱਟਾਨਾਂ 

10 ਭਾਰਤ ਦਵੱਚ ਤਦਹਿਾਰ ਜਾਂ ਤਲਛਟੀ ਚਟਾਨਾਂ ਿੀ ਉਿਾਹਰਣ ਦਕਹੜੀ ਹੈ? ਿਿੰਿਾ ਸਤਲਜੁ ਿਾ 
ਮੈਿਾਨ 

11 ਦਜਹੜੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰਪੂ ਤੋਂ ਬਿਲ ਚੁੱ ਕੀਆ ਂਹਨ, ਨੂਿੰ  ਕੀ ਆਖਿ ੇਹਨ? ਰੂਪਾਂਤਦਰਤ ਚਟਾਨਾਂ 

12 ਚੂਨਾ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਰਪੂਾਂਤਦਰਤ ਚਟਾਨ ਿਾ ਨਾਂ ਿੱਸੋ। ਸਿੰਿਮਰਮਰ 

13 ਦਮੱਟੀ, ਧਰਾਤਲ ਉਤਲਾ ਉਹ ਭਾਿ ਹ,ੈ ਦਜਹੜਾ __________ ਿੀ ਟੁੱ ਟ ਭੱਜ ਤੋਂ ਬਣਿਾ ਹੈ। ਚਟਾਨਾਂ 

14 ਦਕਹੜੀ ਦਮੱਟੀ ਨੂਿੰ  ਕਪਾਹੀ ਦਮੱਟੀ ਜਾਂ ਰੇਿੜ ਦਮੱਟੀ ਵੀ ਦਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਹ?ੈ ਕਾਲੀ ਦਮੱਟੀ 

15 ਹੇਠ ਦਲਦਖਆ ਂਦਵੱਚੋਂ ਦਕਹੜਾ ਅਧਾਤਵੀ ਖਦਣਜ ਹ?ੈ ਸਲਫਰ 

16 ਹੇਠ ਦਲਦਖਆ ਂਦਵੱਚੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਧਨ ਲੱਭ।ੋ ਪੈਟਰਲੋੀਅਮ 

17 ਸਿੰਸਾਰ ਦਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂਬਾ ਪਿੈਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਸ਼ੇ ਦਕਹੜਾ ਹੈ? ਦਚੱਲੀ 

18 ਦਕਹੜੇ ਖਦਣਜ ਤੋਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ? ਬਾਕਸਾਈਟ 

19 ਸਿੰਸਾਰ ਦਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਕਸਾਈਟ ___________ ਦਵੱਚ ਕੱਦਿਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਆਸਟਰਲੇੀਆ 

20 ___________ ਪੈਿਾ ਕਰਨ ਦਵੱਚ ਭਾਰਤ ਿਾ ਸਿੰਸਾਰ ਭਰ ਦਵੱਚ ਪਦਹਲਾ ਿਰਜਾ ਹੈ। ਅਬਰਕ 

21 ਭਾਰਤ, ਸਿੰਸਾਰ ਿਾ ਦਕਿੰ ਨੇ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਿਨ ਕਰਿਾ ਹ?ੈ 5 

22 ਤਰਲ ਸੋਨਾ ਦਕਸ ਨੂਿੰ  ਆਖਿ ੇਹਨ? ਪੈਟਰਲੋੀਅਮ 

23 ਨਾਈਫ ਪਰਤ ਿੀ ਮੋਟਾਈ ਲਿਭੱਿ 3470 ਦਕਲੋਮੀਟਰ ਹ।ੈ ਠੀਕ 
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24 ਮੇਰਾ ਨਾਂਅ ਦਫਊਜੀਯਾਮਾ ਪਹਾੜ ਹ।ੈ ਮੈਂ ਲਾਵ ੇਤੋਂ ਬਦਣਆ ਹਾਂ। ਿੱਸੋ ਖਾਂ ਭਲਾ ਮੈਂ ਦਕਸ ਿਸ਼ੇ ਦਵੱਚ ਸਦਥਤ ਹਾਂ? ਜਾਪਾਨ 

25 ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਹਰੋ ਜੀਵ-ਜਿੰ ਤਆੂ ਂਿ ੇਿਲੇ ਸੜ ੇਪਿਾਰਥ ਨੂਿੰ  ਕੀ ਆਖਿੇ ਹਨ? ਮੱਲੜਹ 

 

ਪਾਠ 3 – Deleted 

ਪਾਠ 4 – ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ 

1 ਹਵਾ ਦਵੱਚ __________ ਿੈਸ ਿੀ ਮਾਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ (78.03%) ਹੈ। ਨਾਈਟਰਜੋਨ 

2 ਧਰਤੀ ਿ ੇਆਲੇ ਿਆੁਲੇ ਹਵਾ ਿ ੇਦਿਲਾਫ ਨੂਿੰ  ਕੀ ਕਦਹਿੰਿੇ ਹਨ? ਵਾਯੂਮਿੰਡਲ 

3 ਥਲਮਿੰਡਲ, ਜਲਮਿੰਡਲ ਅਤੇ ਵਾਯੂਮਿੰਡਲ ਕੁਿਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਿ ੇਅਿੰਸ਼ ਹਨ। ਸਹੀ 

4 ਹਵਾ, ਤਾਪਮਾਨ, ਨਮੀ ਅਤੇ ਵਾਯੂਿਾਬ ਆਦਿ ___________ ਿੇ ਅਿੰਸ਼ ਹਨ। ਵਾਯੂਮਿੰਡਲ 

5 _______ ਿੈਸ ਧਰਤੀ ਿੇ ਿੁਆਲੇ ਕਿੰਬਲ ਿਾ ਕਿੰਮ ਕਰਿੀ ਹ ੈਅਤੇ ਵਾਯੂਮਿੰਡਲ ਤੋਂ ਿਰਮੀ ਨੂਿੰ  ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ 
ਜਾਣ ਦਿਿੰਿੀ। 

ਕਾਰਬਨ 
ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ 

6 ________ ਿੈਸ ਵਾਯਮੂਿੰ ਡਲ ਿੀਆਂ ਹਠੇਲੀਆ ਂਤਦਹਆ ਂਦਵੱਚ ਹੁਿੰ ਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਲੇ ਬੁਦਟਆਂ ਨੂਿੰ  ਮਰਨ ਤੋਂ 
ਬਚਾਉਂਿੀ ਹ।ੈ 

ਨਾਈਟਰਜੋਨ 

7 ਧੁਿੰ ਿ ਅਤੇ ਧੂਿੰਆਂ ਿੇ ਆਪਸ ਦਵੱਚ ਦਮਲਣ ਨਾਲ ਸਮੋਿ ਬਣਿਾ ਹੈ ਜ ੋਦਕ ਦਸਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁਿੰ ਿਾ 
ਹੈ। 

ਸਹੀ 

8 ਵਾਯੂਮਿੰਡਲ ਿੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਠੇਲੀ ਪਰਤ ਿਾ ਨਾਂ ਿੱਸੋ। ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿੰ ਡਲ 

9 ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਸਿੰ ਬਿੰਧਤ ਦਕਦਰਆਵਾਂ ਦਜਵੇਂ ਮੀਂਹ, ਹਨੇਰੀ, ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਤਫੂਾਨ ਆਦਿ ________ ਤਦਹ ਦਵੱਚ ਹੀ 
ਵਾਪਰਿੇ ਹਨ। 

ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿੰ ਡਲ 

10 ਵਾਯੂਮਿੰਡਲ ਿਾ __________ ਭਾਿ ਹਵਾਈ ਜਹਾਿਾਂ ਿੀ ਉਡਾਨ ਲਈ ਬਹਤੁ ਯੋਿ ਹੁਿੰ ਿਾ ਹ।ੈ ਸਮਤਾਪ ਮਿੰ ਡਲ 

11 ਓਿਨੋ ਪਰਤ ਵਾਯਮੂਿੰ ਡਲ ਿ ੇਦਕਸ ਭਾਿ ਦਵੱਚ ਸਦਥਤ ਹੈ? ਸਮਤਾਪ ਮਿੰ ਡਲ 

12 ਓਿਨੋ ਪਰਤ ਸਰੂਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਂਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪੈਰਾ -ਵੈਂਿਣੀ ਦਕਰਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਆਪਣੇ ਦਵੱਚ ਸਮਾ ਲੈਂਿੀ ਹ।ੈ  ਸਹੀ 

13 ਹਵਾ ਦਵਚਲੀ ਿਰਮੀ ਨੂਿੰ  ਉਸ ਿਾ ਤਾਪਮਾਨ ਦਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਸਹੀ 

14 ਧਰਤੀ ਤ ੇਤਾਪਮਾਨ ਿ ੇਿੋ ਮੁੱ ਖ ਸਮੋੇ ਸਰੂਜ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਿਾ ਅਿੰਤਰੀਵ ਹਨ। ਸਹੀ 
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15 ਦਜਉ ਦਜਉਂ ਪਹਾੜਾਂ ਿੇ ਉੱਪਰ ਚੜਹਿੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ______ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਘੱਟਿਾ 

16 ਦਬਜਲਈ ਅਣੂ ___________ ਦਵੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਿ ੇਹਨ। ਆਇਨ ਮਿੰ ਡਲ 

17 ਵਾਇਰਲੈਿੱਸ ਸਿੰਚਾਰ ਪਰਣਾਲੀ ________ ਤਰਿੰਿਾਂ ਿੇ ਆਧਾਰ ਤ ੇਕਿੰਮ ਕਰਿਾ ਹ।ੈ ਰੇਡੀਓ 

18 ਨਮੀ ਿ ੇਨਾਪ ਲਈ ਦਕਹੜਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਵਰਦਤਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸੁੱ ਕੀ 
ਿੋਲੀ ਿਾ 
ਥਰਮਾਮੀਟਰ 

19 ਫਾਰਨਹੀਟ ਪਮੈਾਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਿਾ ਉਬਾਲ ਿਰਜਾ ਦਕਿੰਨਾ ਹੈ? 212 ਦਡਿਰੀ 

20 ਦਕਸੇ ਸਥਾਨ ਿੇ ਤਾਪਮਾਨ ਉੱਤ ੇਧਰਾਤਲੀ ਉਚਾਈ, ਸਮੁਿੰ ਿਰ ਤੋਂ ਿਰੂੀ, ਧਰਾਤਲ ਿੀ ਦਕਸਮ, ਵਰਖਾ ਤ ੇਸਾਿਰੀ 
ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਸਰ ਪਾਊ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

ਿਲਤ 

 

ਪਾਠ 5 - ਵਾਯੂਦਾਬ ਅਤੇ ਪੌਣਾਂ 

1 ਹਵਾ ਿੇ ਿਬਾਅ ਨੂਿੰ  ਮਾਪਣ ਲਈ _____________ ਵਰਦਤਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਬੈਰਮੋੀਟਰ 

2 ਦਜੱਥ ੇਤਾਪਮਾਨ ਦਿਆਿਾ ਹੁਿੰ ਿਾ ਹ,ੈ ਉੱਥੇ ਹਵਾ ਿਾ ਿਬਾਓ ___________ ਹੁਿੰ ਿਾ ਹ।ੈ ਘੱਟ 

3 ਹਵਾ ਦਿਆਿਾ ਿਬਾਓ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਿਬਾਓ ਿੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂਿੰ  ਚੱਲਿੀ ਹ।ੈ ਠੀਕ 

4 ਇੱਕੋ ਦਜਹ ੇਵਾਯੂਿਾਬ ਕੇਂਿਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਦਮਲਾਣ ਵਾਲੀ ਰਖੇਾ ਨੂਿੰ  ਸਮ-ਵਾਯ-ੂਿਾਬ ਰੇਖਾ ਕਦਹਿੰ ਿੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ 

5 ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਿ ੇ5 ਦਡਿਰੀ ਉੱਤਰ ਤੋਂ 5 ਦਡਿਰੀ ਿੱਖਣ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਤੱਕ ਘੱਟ ਵਾਯ ੂਿਾਬ ਿੀ ਪੇਟੀ ਨੂਿੰ  ਕੀ ਕਦਹਿੰ ਿੇ ਹਨ? ਡੋਲਡਰਮਿ 

6 ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਨੂਿੰ  ਘੁਿੰ ਮਿੀ ਹ।ੈ ਠੀਕ 

7 ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਵੱਲ ਨੂਿੰ  ਚੱਲ ਰਹੀਆ ਂਪੌਣਾਂ ਨੂਿੰ  ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਦਹਿੰ ਿ ੇਹਾਂ? ਵਪਾਰਕ 
ਪੌਣਾਂ 

8 ਧਰੁਵਾਂ ਵੱਲੋਂ 65 ਦਡਿਰੀ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆ ਂਪੌਣਾਂ ਨੂਿੰ  ___________ ਦਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਧਰੁਵੀ ਪੌਣਾਂ 

9 ਫੈਰਲ ਿ ੇਦਸਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹਵਾਵਾਂ ਤ ੇਹਰੋ ਸੁਤਿੰਤਰ ਕੁਿਰਤੀ ਵਹਾਅ ਉੱਤਰੀ ਅਰਧ ਿੋਲੇ ਦਵੱਚ ਆਪਣ ੇਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ 
ਿੱਖਣੀ ਅਰਧ ਿੋਲੇ ਦਵੱਚ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸ ੇਘੁਿੰ ਮ ਜਾਂਿ ੇਹਨ। 

ਠੀਕ 

10 ਵਪਾਰਕ ਪੌਣਾਂ, ਪੱਛਮੀ ਪੌਣਾਂ ਅਤੇ ਧਰੁਵੀ ਪੌਣਾਂ ਦਤਿੰ ਨੋ ਹੀ _____________ ਹਨ। ਸਥਾਈ ਜਾਂ 
ਸਿੀਵੀ ਪੌਣਾਂ 
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11 __________ ਿੋਵੇਂ ਅਰਧ ਿੋਦਲਆਂ ਦਵੱਚ 35 ਦਡਿਰੀ ਤੋਂ 60 ਦਡਿਰੀ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ਾਂ ਦਵਚਕਾਰ ਚੱਲਿੀਆ ਂਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਪੌਣਾਂ 

12 ਜੋ ਪੋਣਾਂ ਮਸੌਮ ਬਿਲਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਿਲ ਲੈਂਿੀਆਂ ਹਨ, ਨੂਿੰ  ਕੀ ਕਦਹਿੰ ਿ ੇਹਨ? ਮਾਨਸੂਨ 
ਪੌਣਾਂ 

13 ਜਲ ਸਮੀਰ, ਥਲ ਸਮੀਰ, ਪਹਾੜ ਤੇ ਵਾਿੀ ਪੌਣਾਂ, ਫੋਹਨ ਅਤੇ ਦਚਨੂਕ ਪੋਣਾਂ ਨੂਿੰ  ਦਕਹੜੀਆਂ ਪੋਣਾਂ ਦਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਿਾ ਹ?ੈ 

ਸਥਾਨਕ 
ਪੌਣਾਂ 

14 ਜਿੋਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸਮੁਿੰ ਿਰ ਵੱਲੋਂ ਠਿੰ ਿੀ ਹਵਾ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਚਲਣੀ ਸ਼ਰੁੂ ਹ ੋਜਾਂਿੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂਿੰ  ___________ ਕਦਹਿੰ ਿੇ 
ਹਨ? 

ਜਲ ਸਮੀਰ 

15 ਥਲ ਸਮੀਰ ਦਵੱਚ ਪੌਣਾਂ ___________________ ਵੱਲ ਚਲਿੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ 
ਸਮੁਿੰ ਿਰ ਵੱਲ 

16 ਚੱਕਰਵਾਤ ਿ ੇਅਿੰਿਰ ______ ਵਾਯੂਿਾਬ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ________ ਵਾਯੂਿਾਬ ਹੁਿੰ ਿਾ ਹ।ੈ ਘੱਟ, ਵੱਧ 

17 ਵਾਯੂਮਿੰਡਲ ਦਵੱਚ ਅਦਿੱਖ ਜਲ-ਕਣਾਂ ਨੂਿੰ  ਕੀ ਕਦਹਿੰ ਿ ੇਹਨ? ਨਮੀ 

18 ਦਕਸੇ ਥਾਂ ਿੀ ਪੌਣ ਦਵੱਚ ਨਮੀ ਿੀ ਦਜਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁਿੰ ਿੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂਿੰ  ਕੀ ਕਦਹਿੰ ਿ ੇਹਨ? ਦਨਰਖੇਪ 
ਨਮੀ 

19 ਸਿੰ ਦਤਰਪਤ ਹਵਾ ਦਵੱਚ ਹਰੋ ਨਮੀ ਸਮਾਉਣ ਿੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁਿੰ ਿੀ ਹੈ। ਿਲਤ 

20 ਪਾਣੀ ਿ ੇਭਾਫ ਬਣ ਕੇ ਹਵਾ ਦਵੱਚ ਦਮਲਣ ਨੂਿੰ  _____________ ਕਦਹਿੰ ਿੇ ਹਨ। ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ 

21 ___________ ਅਕਾਸ਼ ਉੱਤ ੇਬਹੁਤ ੳੁੁੁੱਚੇ ਛਾਏ ਹੁਿੰ ਿ ੇਹਨ, ਹਲਕੇ ਦਜਹ ੇਦਿਸਿ ੇਹਨ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਿਾ ਰਿੰ ਿ ਦਚੱਟ ੇ
ਖਿੰ ਭਾਂ ਵਾਂਿ ਹੁਿੰ ਿਾ ਹੈ। 

ਦਤੱਤਰ ਖਿੰ ਭੀ 
ਬੱਿਲ 

22 ਜਿੋਂ ਪੌਣਾਂ ਦਵਚਲੀ ਨਮੀ ਦਨਿੱਕੀਆਂ ਦਨਿੱਕੀਆਂ ਬੂਿੰ ਿਾਂ ਬਣ ਕੇ ਘਾਹ ਅਤੇ ਪੱਦਤਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਲੱਿ ਜਾਂਿੀ ਹ ੈਤਾਂ ਇਸ ਨੂਿੰ  
_______ ਕਦਹਿੰ ਿ ੇਹਨ। 

ਤਰੇਲ 

23 ਜਿੋਂ ਧੁਿੰ ਿ ਬਹੁਤ ਸਿੰ ਘਣੀ ਹੋ ਜਾਂਿੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂਿੰ  ਕੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ? ਕੱਕਰ, ਕੋਰਾ 
ਜਾਂ ਪਾਲਾ 

24 ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਿ ੇਇਲਾਦਕਆ ਂਦਵੱਚ ਦਕਹੜੀ ਵਰਖਾ ਹੁਿੰ ਿੀ ਹੈ? ਸਿੰ ਵਦਹਣ 
ਵਰਖਾ 

25 ਪਿੰਜਾਬ ਦਵੱਚ ਸਰਿੀਆਂ ਿੀ ਰੁੱ ਤ ੇਹੁਿੰ ਿੀ ਵਰਖਾ ਦਕਸ ਵਰਖਾ ਿੀ ਉਿਾਹਰਣ ਹੈ? ਚੱਕਰਵਾਤੀ 
ਵਰਖਾ 

26 ਆਮ ਤਰੌ ਤੇ ਬੱਿਲ ਚਾਰ ਦਕਸਮਾਂ ਿੇ ਹੁਿੰ ਿੇ ਹਨ - ਦਤੱਤਰ ਖਿੰ ਭੀ, ਕਪਾਹੀ, ਸੱਤਰੀ ਤੇ ਵਰਖਾ ਬੱਿਲ ਠੀਕ 
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ਪਾਠ 6 - ਮਹਾਂਸਾਗਰ 

1 ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ _____ ਜਲ ਹ।ੈ 71% 

2 ________ ਿੁਨੀਆਂ ਿਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂਿੰ ਘਾ ਮਹਾਂਸਾਿਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤ 
ਮਹਾਂਸਾਿਰ 

3 ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮਹਾਂਸਾਿਰ _______ ਹ।ੈ ਆਰਕਦਟਕ 
ਮਹਾਂਸਾਿਰ 

4 ਖੁਲਹੇ  ਸਮੁਿੰ ਿਰਾਂ ਦਵੱਚ ਲੂਣ ਿੀ ਮਾਤਰਾ _______ ਤੱਕ ਹੁਿੰ ਿੀ ਹ।ੈ 35% 

5 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੂਣ ਿੀ ਮਾਤਰਾ ਦਕਹੜੇ ਸਾਿਰ ਦਵੱਚ ਹੈ? ਦਮਰਤ 
ਸਾਿਰ 

6 ਹੇਠ ਦਲਦਖਆ ਂਦਵੱਚੋਂ ਦਕਹੜੀ ਿਤੀ ਮਹਾਂਸਾਿਰੀ ਜਲ ਿੀ ਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹ?ੈ ਮਾਨਸੂਨੀ 
ਪੌਣਾਂ 

7 ਜਿੋਂ ਸਾਿਰੀ ਜਲ ਦਕਸ ੇਦਨਸ਼ਦਚਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚਲ ਪੈਂਿਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂਿੰ  ________ ਦਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਹ।ੈ ਮਹਾਂਸਾਿਰੀ 
ਧਾਰਾ 

8 ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਧਾਰਾਵਾਂ _______ ਹੁਿੰ ਿੀਆ ਂਹਨ। ਿਰਮ 

9 ਿਰਮ ਧਾਰਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਾਿਰੀ ਪਾਣੀ ਿ ੇ__________ ਚਲਿੀ ਹੈ। ਉੱਪਰ 

10 ________ ਿੀ ਿਰਮ ਧਾਰਾ ਮਕੈਸੀਕੋ ਿੀ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ੂਹ ੋਕੇ ਦਨਊਫਾਉਂਡਲੈਂਡ ਿ ੇਟਾਪਆੂ ਂਤੱਕ ਪੁੱ ਜਿੀ ਹੈ। ਖਾੜੀ 

11 ਉੱਤਰੀ ਅਿੰਧਮਹਾਂਸਾਿਰ ਦਵੱਚ ਕਨੇਰੀ ਿੀ ਠਿੰ ਿ ੇਪਾਣੀ ਿੀ ਧਾਰਾ ਦਜਹੜੀ ਅਫਰੀਕਾ ਿੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ਕੋਲੋਂ ਲਿੰ ਘਿੀ 
ਹੈ ਅਤੇ ਭ-ੂਮੱਧ ਰਖੇਾ ਨਾਲ ਦਮਲ ਕੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਪਰੂਾ ਕਰਿੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਿੇ ਦਵਚਾਲੇ ਮਹਾਂਸਾਿਰ ਿਾ ਦਜਹੜਾ 
ਭਾਿ ਆ ਜਾਂਿਾ ਹ,ੈ ਉਸ ਨੂਿੰ  _______ ਦਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। 

ਸਾਰਾਿਾਸ ੋ
ਸਾਿਰ 

12 ਬਰਾਿੀਲ ਿੀ ਧਾਰਾ ਿੇ ਨਾਲ ਦਕਹੜੀ ਧਾਰਾ ਆ ਕੇ ਦਮਲਿੀ ਹੈ? ਫਾਕਲੈਂਡ 
ਿੀ ਧਾਰਾ 

13 ਦਕਹੜੀ ਧਾਰਾ ਿੱਖਣੀ ਅਿੰਧ ਮਹਾਂਸਾਿਰੀ ਚੱਕਰ ਦਵੱਚ ਸ਼ਾਦਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪੇਰ ੂਿੀ 
ਧਾਰਾ 

14 ਕੁਰੋਸ਼ੀਵੋ ਿੀ ਿਰਮ ਧਾਰਾ ਿ ੇਨਾਲ ਕਾਮਚਟਕਾ ਿੀ ਠਿੰ ਿੀ ਧਾਰਾ ਆ ਕੇ ਦਮਲਿੀ ਹ।ੈ ਠੀਕ 

https://t.me/ictinschools


Join us on Telegram at https://t.me/ictinschools 

 

15 ਦਹਿੰ ਿ ਮਹਾਂਸਾਿਰ ਿੀ ਧਾਰਾ ਿਾ ਨਾਂ ਿੱਸੋ। ਮਿੌਿੰ ਬੀਕ 
ਿੀ ਧਾਰਾ 

16 ਜਿੋਂ ਦਕਸ ੇਸਥਾਨ ਤ ੇਿਰਮ ਅਤੇ ਠਿੰ ਿੀਆ ਂਧਾਰਾਵਾਂ ਰਲਿੀਆ ਂਹੋਣ ਤਾਂ ਉੱਥ ੇਪਾਣੀ ਦਵੱਚ ਪਲੈਂਕਦਟਨ ਨਾਮ ਿਾ ਪਿਾਰਥ 
ਬਣਿਾ ਹ ੈਜੋ ____ ਿਾ ਭਜੋਨ ਹੁਿੰ ਿਾ ਹੈ। 

ਮੱਛੀਆ ਂ

17 ਸਾਿਰ ਿਾ ਪਾਣੀ ਬੜ ੇਨੇਮ ਨਾਲ ਦਿਨ ਦਵੱਚ ਿ ੋਵਾਰ ਚੜਹਿਾ ਹ ੈਅਤੇ ਿੋ ਵਾਰ ਹੀ ਉਤਰਿਾ ਹੈ। ਠੀਕ 

18 ਜਿੋਂ ਸਾਿਰ ਿੀ ਪਾਣੀ ਚੜਹਿਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂਿੰ  ________ ਦਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਜਵਾਰ 

19 ਮੱਦਸਆ ਤ ੇਪੁਿੰ ਦਨਆ ਸਮੇਂ ਸਰੂਜ, ਚਿੰਨ ਤ ੇਦਪਰਥਵੀ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦਵੱਚ ਆ ਜਾਂਿ ੇਹਨ, ਦਜਸ ਕਰਕੇ _______ ਆਉੱਿਾ ਹ।ੈ ਵੱਡਾ ਜਵਾਰ 
ਭਾਟਾ 

20 ___________ ਟੇਮਿ ਨਿੀ ਿ ੇਕਿੰਿੇ ਉੱਪਰ ਹ।ੈ ਲਿੰ ਡਨ 
ਬਿੰਿਰਿਾਹ 

21 ਸੁਨਾਮੀ ਇੱਕ ______ ਸ਼ਬਿ ਹ ੈਦਜਸ ਿਾ ਅਰਥ ਸਮੁਿੰ ਿਰ ਿ ੇਕਿੰ ਦਿਆਂ ਤੇ ਟਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿੰ ਮੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ 
ਸਮੁਿੰ ਿਰੀ ਛਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। 

ਜਾਪਾਨੀ 

 

ਪਾਠ 7 - ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ 

1 ਵਣ ਮਾਰਥੂਲਾਂ ਿ ੇਫੈਲਾਅ ਨੂਿੰ  ਰੋਕਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੰਿਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਛੀਆ ਂਨੂਿੰ  ਆਵਾਸ ਪਰਿਾਨ ਕਰਿ ੇਹਨ। ਠੀਕ 

2 ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਿ ੇ10 ਦਡਿਰੀ ਉੱਤਰ ਅਤੇ 10 ਦਡਿਰੀ ਿੱਖਣ ਤਕ ਿ ੇਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਵਣਾਂ ਨੂਿੰ  
_______ਆਖਿ ੇਹਨ। 

ਸਿਾਬਹਾਰ ਸਿੰ ਘਣੇ ਜਿੰ ਿਲ 

3 ਿੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਵੱਚ ਬਰਾਿੀਲ ਿ ੇਅਮਿੇਨ ਬੇਦਸਨ ਦਵੱਚ ਭੂ-ਮੱਧ ਰਖੇੀ ਵਣਾਂ ਨੂਿੰ  ਸੈਲਵਾਿ ਆਖਿੇ ਹਨ। ਠੀਕ 

4 __________ ਉਪ-ਊਵਸ਼ਣ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ਾਂ ਦਵੱਚ ਪੈਿਾ ਹੁਿੰ ਿ ੇਹਨ। ਮਾਨਸੂਨੀ ਜਾਂ ਪਤਝੜੀ 
ਵਣ 

5 ਨੁਕੀਲੇ ਪੱਦਤਆਂ ਵਾਲੇ ਵਣਾਂ ਨੂਿੰ  ਯਰੂਸ਼ੇੀਆ ਦਵੱਚ ਟੈਿਾ ਿਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਠੀਕ 

6 ਭਾਰਤ ਦਵੱਚ ਿੇਸ਼ ਿ ੇਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਿਾਂ ਦਵੱਚ ਲਿਭੱਿ _____ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਹਨ। 20 

7 ਊਸ਼ਣ ਘਾਹ ਿ ੇਮਿੈਾਨ 10 ਤੋਂ 30 ਦਡਿਰੀ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ਾਂ ਤ ੇਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਿੱਖਣੀ ਅਰਧ ਿੋਦਲਆਂ ਦਵੱਚ ਪਾਏ 
ਜਾਂਿ ੇਹਨ। 

ਠੀਕ 

8 ਊਸ਼ਣ ਘਾਹ ਿ ੇਮਿੈਾਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਵਾਨਾ ਘਾਹ ਿੇ ਮੈਿਾਨ ਵੀ ਦਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਠੀਕ 
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9 ਊਸ਼ਣ ਘਾਹ ਿ ੇਮਿੈਾਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਅਫਰੀਕਾ ਦਵੱਚ ਪਾਰਕਲੈਂਡ, ਵੇਨਿਏੂਲਾ ਦਵੱਚ ਲਾਨੋਿ ਅਤੇ ਬਰਾਿੀਲ ਦਵੱਚ ਕੈਂਪੋਿ 
ਕਦਹਿੰ ਿੇ ਹਨ। 

ਠੀਕ 

10 ਯੂਰਸ਼ੇੀਆ ਦਵੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਤ ਊਸ਼ਣ ਘਾਹ ਿ ੇਮਿੈਾਨਾਂ ਨੂਿੰ  ________ ਦਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਸਟਪੈੀਿ 

11 ਿੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਵੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਤ ਊਸ਼ਣ ਘਾਹ ਿ ੇਮਿੈਾਨਾਂ ਨੂਿੰ  ________ ਦਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਪਿੰ ਪਾਿ 

12 ਅਫਰੀਕਾ ਦਵੱਚ ਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾਹਾਰੀ ਮਾਰੂਥਲ ਹਨ। ਠੀਕ 

13 ਿੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਵੱਚ ਸਦਥਤ ਮਾਰੂਥਲ ਿਾ ਨਾਂ ____________ ਹੈ। ਐਟੇਕਾਮਾ 

14 ਪਿੰਜਾਬ ਦਵੱਚ ਸਦਥਤ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਛੀਆ ਂਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੇਂਿਰ ਿਾ ਨਾਂ ________ ਹ।ੈ ਛੱਤਬੀੜ 

 

ਪਾਠ 8 - ਮਨੁੁੱ ਖੀ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਬਸਤੀਆ,ਂ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤ ੇਸੰਚਾਰ 

1 ਤਕਨੀਕ ਿ ੇਦਵਕਾਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਸਿੰ ਸਾਰ ਇੱਕ ਿਲੋਬਲ ਦਪਿੰਡ ਵਾਂਿ ਬਣ ਦਿਆ ਹ।ੈ ਠੀਕ 

2 ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਿੇ ਰੇਲ ਮਾਰਿ ਲੈਦਨਨ ਿਰਾਿ ਨੂਿੰ  ਵਲਾਡੀ ਵਾਸਤਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿੇ ਹਨ, ਦਜਸ ਨੂਿੰ  ਟਰਾਂਸ 
ਸਾਇਬਰੇੀਅਨ ਰਲੇਵੇ ਆਦਖਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਜ ੋਦਕ ਸਿੰਸਾਰ ਿਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੇਲ ਮਾਰਿ ਹ।ੈ 

ਠੀਕ 

3 ਜਾਪਾਨ ਿੀ ਬੁਲਟ ਰੇਲ ਿੱਡੀ ________ ਪਰਤੀ ਘਿੰਟਾ ਿੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਿੀ ਹ।ੈ 500 ਦਕ.ਮੀ. 

4 ਦਕਹੜੇ ਸਮੁਿੰ ਿਰੀ ਮਾਰਿ ਤੇ ਸਿੰ ਸਾਰ ਿਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰ ਹੁਿੰ ਿਾ ਹੈ? ਉੱਤਰੀ ਅਿੰਧ 
ਮਹਾਂਸਾਿਰ ਮਾਰਿ 

5 ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਸਿੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤ ੇਕੈਨੇਡਾ ਨੂਿੰ  ਦਮਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਿ ਿਾ ਨਾਂਅ 
___________ ਹ।ੈ 

ਉੱਤਰੀ ਅਿੰਧ 
ਮਹਾਂਸਾਿਰ ਮਾਰਿ 

6 __________ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਿੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂਿੰ  ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਦਮਲਾਉਂਿਾ ਹ।ੈ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਿਰ 
ਮਾਰਿ 

7 ਭੂਮੱਧ ਸਾਿਰ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਾਿਰ ਨੂਿੰ  ਦਮਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਦਹਰ ਿਾ ਨਾਂ ਿੱਸੋ। ਸਵਿੇ ਨਦਹਰ 

8 _____ ਅਿੰਧ ਮਹਾਂਸਾਿਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਿਰ ਨੂਿੰ  ਦਮਲਾਉਂਿੀ ਹੈ। ਪਨਾਮਾ ਨਦਹਰ 

9 ਹਵਾਈ ਜਹਾਿ ਿੀ ਖਜੋ ਰਾਈਟ ਬਰਿਰਿ ਨੇ ਸਿੰ ਨ __________ ਦਵੱਚ ਕੀਤੀ। 1903 

10 _____ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੇ ਚਲਣ ਵਾਲਾ ਆਵਾਜਾਈ ਿਾ ਸਾਧਨ ਹ।ੈ ਵਾਯੂ ਮਾਰਿ 
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11 ਪਿੰਜਾਬ ਦਵੱਚ ਅਿੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡ ੇਿਾ ਿਰਜਾ ਦਕਸ ਨੂਿੰ  ਪਰਿਾਨ ਕੀਤਾ ਦਿਆ ਹ?ੈ ਅਦਮਰਿੰ ਤਸਰ ਿ ੇ
ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 
ਨੂਿੰ  

12 ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਿ ਰਾਹੀਂ ਤੇਲ, ਿੈਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਦਟਰਕ ਿਦਰਡ ਰਾਹੀਂ ਦਬਜਲੀ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਤੋਂ ਿਜੂੀ ਜਿਹਾ 
ਪਹੁਿੰ ਚਾਈ ਜਾਂਿੀ ਹ।ੈ 

ਠੀਕ 

13 _____ ਿੀ ਖਜੋ ਵਾਸਕੋਡੀਿਾਮਾ ਨੇ ਸਿੰ ਨ 1498 ਈ. ਦਵੱਚ ਕੀਤੀ। ਕੇਪ ਮਾਰਿ 

14 ਭਾਰਤ ਦਵੱਚ ਿਿੰਿਾ ਅਤੇ ਬਰਹਮਪੁੱ ਤਰ ਿਦਰਆ ਅਿੰਿਰਨੂੀ ਜਲ ਮਾਰਿ ਿਾ ਕਿੰਮ ਕਰਿ ੇਹਨ। ਠੀਕ 

 

ਪਾਠ 9 - ਮਨੱੁਖ ਅਤ ੇਵਾਤਾਵਰਣ-ਆਪਸੀ ਪਰਭਾਵ (Deleted) 

 

ਇਤਤਹਾਸ : ਪਾਠ 10 – ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ (ਕਦੋਂ, ਤਕੁੱ ਥੇ ਅਤੇ ਤਕਵੇਂ) 

1 ਭਾਰਤ ਦਵੱਚ ਦਕਸ ਸਿੀ ਨੂਿੰ  ਪਦਰਵਰਤਨ ਿੀ ਸਿੀ ਮਿੰ ਦਨਆ ਦਿਆ ਹੈ? 8ਵੀਂ ਸਿੀ 

2 ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦਵੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂਿੰ  ਕੀ ਦਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਸੀ? ਆਰੀਅੁਾ ਵਰਤ 

3 ਬਾਈਬਲ ਦਵੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਦਕਸ ਸ਼ਬਿ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਿਈ? ਹੋਡ ੂ

4 ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂਿੰ  ਕੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ? ਤਾਇਨ ਚ ੂ

5 ਭਾਰਤ ਦਵੱਚ ਦਹਊਨਸਾਂਿ ਿੀ ਯਾਤਰਾ ਦਪੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂਿੰ  _________ ਦਕਹਾ ਜਾਣ ਲੱਿਾ। ਇਿੰਟ ੂ

6 ਇਿੰਬਨ ਬਤੂਤਾ ਿੇ ਦਕਤਾਬ-ਉਲ-ਰੀਹੇਲਾ ਲੇਖ ਦਵੱਚ ਦਕਸ ਿ ੇਰਾਜਕਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਮਲਿੀ ਹ?ੈ ਮੁਹਿੰ ਮਿ ਦਬਨ ਤੁਿਲਕ 

7 ਤਾਨਸੈਨ ਇੱਕ ਪਰਦਸੱਧ ________________ ਸੀ। ਸਿੰਿੀਤਕਾਰ 

8 ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਿੀਪ ਨੂਿੰ  ਪਰੂਵਕਾਲ ਦਵੱਚ ਦਹਿੰ ਿਸੁਤਾਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤਵਰਸ਼ ਦਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਸੀ। ਠੀਕ 

 

 

 

ਪਾਠ 11 – ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜੇ 
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1 ਿੁਰਜਰ-ਪਰਤੀਹਾਰ ਸ਼ਾਸਕ _____________ ਅਤੇ _____________ ਿੇ ਦਹੱਦਸਆਂ ਦਵੱਚ ਰਾਜ ਕਰਿੇ ਸਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ, 

ਿੁਜਰਾਤ 

2 ਦਮਦਹਰਭਿੋ ____________ ਵਿੰਸ਼ ਿਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਿੁਰਜਰ-ਪਰਤੀਹਾਰ 

3 ਪਾਲ ਵਿੰਸ਼ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਬਿੰਿਾਲ, ਦਬਹਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖਿੰ ਡ ਿ ੇਖਤੇਰ ਤ ੇਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ 

4 ਪਾਲ ਵਿੰਸ਼ ਿੀ ਸਥਾਪਨਾ 750 ਈ. ਦਵੱਚ ਦਕਸ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਿੋਪਾਲ ਨੇ 

5 ਿੇਵਪਾਲ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਬਧੋ ਿਯਾ ਦਵਖੇ __________ ਮਿੰਿਰ ਬਣਾਇਆ। ਮਹਾਂਬੋਧੀ 

6 ________ ਨੇ 742 ਈ. ਦਵੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦਵੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ ਵਿੰਸ਼ ਿੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਿਿੰਤੀਿੁਰਿ 

7 ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਯੁੱ ਿ ਿੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਿਾ ਮੁੱ ਖ ਦਕੱਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ 

8 ਚੌਹਾਨ ਵਿੰਸ਼ ਿਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਦਪਰਥਵੀ ਰਾਜ 
ਚੌਹਾਨ 

9 ਦਪਰਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ____________ ਨੂਿੰ  1191 ਈ. ਦਵੱਚ ਤਰਾਇਨ ਿੀ ਪਦਹਲੀ ਲੜਾਈ ਦਵੱਚ ਹਰਾਇਆ। ਮੁਹਿੰ ਮਿ ਿੌਰੀ 

10 ਭਾਰਤ ਦਵੱਚ 8ਵੀਂ ਸਿੀ ਅਤੇ 13ਵੀਂ ਸਿੀ ਿੇ ਦਵਚਕਾਰਲੇ ਕਾਲ ਨੂਿੰ  ਰਾਜਪਤੂ ਕਾਲ ਦਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਹ।ੈ ਠੀਕ 

11 ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਦਕਹੜ ੇਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ 17 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ? ਮਦਹਮੂਿ ਿਿਨਵੀ 

12 ਮਦਹਮੂਿ ਿਿਨਵੀ ਨੇ ਸੋਮਨਾਥ ਿੇ ਮਿੰ ਿਰ ਉੱਤ ੇਹਮਲਾ ਕਿੋਂ ਕੀਤਾ? 1025 ਈ. 

13 1194 ਈ. ਦਵੱਚ ਮਹੁਿੰ ਮਿ ਿੌਰੀ ਨੇ ਕਨੌਜ ਿੇ ਰਾਜਾ _____________ ਨੂਿੰ  ਚਿੰ ਿਵਾੜਾ ਿੀ ਲੜਾਈ ਦਵੱਚ 
ਹਰਾਇਆ। 

ਜੈ ਚਿੰ ਿ 

14 _______ ਨੂਿੰ  ਦਜੱਤਣ ਲਈ ਦਤਿੰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪਾਲ, ਿੁਰਜਰ-ਪਰਦਤਹਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਵੱਚਕਾਰ 
ਸਿੰ ਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋ ਦਿਆ ਦਜਹੜਾ ਦਕ 200 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੁਿੰ ਿਾ ਦਰਹਾ। ਇਸ ਨੂਿੰ  ਤਰ-ੈਪੱਖੀ ਸਿੰਘਰਸ਼ ਦਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਹ।ੈ 

ਕਨੌਜ 

15 ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ ਸ਼ਾਸਕ __________ ਅਤੇ ____________ ਿੇ ਸਰਪਰਸਤ ਸਨ। ਕਲਾ, ਦਸੱਦਖਆ 

 

ਪਾਠ 12 – ਦੁੱ ਖਣੀ ਭਾਰਤ ਤਵੁੱ ਚ ਰਾਜਨੀਤਤਕ ਪਰਗਤੀਆ ਂ

1 ਪੱਲਵ, ਪਾਡਯ ਅਤੇ ਚੋਲ ਰਾਜ ੇਭਾਰਤ ਿੇ ਦਕਹੜ ੇਭਾਿ ਦਵੱਚ ਰਾਜ ਕਰਿੇ ਸਨ? ਿੱਖਣੀ ਭਾਰਤ 

2 ਮਦਹਿੰਿਰ ਵਰਮਨ ਪਦਹਲਾ ਅਤੇ ਨਰਦਸਿੰਘ ਵਰਮਨ ਪਦਹਲਾ ਦਕਹੜ ੇਵਿੰਸ਼ ਿੇ ਪਰਮੁੱ ਖ ਸ਼ਾਸਕ ਸਨ? ਪੱਲਵ ਵਿੰਸ਼ 
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3 ਪੱਲਵਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਬਲੀਪੁਰਮ ਦਵਖ ੇਦਕਹੜਾ ਮਿੰਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਇਆ? ਕੈਲਾਸ਼ਨਾਥ ਮਿੰ ਿਰ 

4 ਪੱਲਵ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਿੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਿਾ ਨਾਂ ਿੱਸੋ। ਕਾਂਚੀ 

5 ਮਾਰਕ ੋਪੋਲੋ ਨੇ ਦਕਹੜ ੇਰਾਜ ਿੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ? ਪਾਂਡਯ ਰਾਜ 

6 ਪਾਂਡਯ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਿੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂਿੰ  ਕੀ ਦਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਸੀ? ਮਿਰੁਾਇ ਜਾਂ ਮਿੁਰਾ 

7 ਚੌਲ ਰਾਜ ਿਾ ਪਦਹਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਦਵਜਯਲਯ 

8 ਚੌਲ ਵਿੰਸ਼ ਿਾ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਰਾਜਰਾਜ ਪਦਹਲਾ 

9 ਦਕਹੜੇ ਚੌਲ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਿਿੰਿਈਕੌਡਾ ਚਲੋਾਪਰੁਮ ਿੀ ਉਪਾਧੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ? ਰਾਦਜਿੰ ਿਰ ਚੌਲ 

10 ਚੌਲ ਰਾਜ ਪਰਾਂਤਾਂ ਦਵੱਚ ਵਿੰ ਦਡਆ ਹਇੋਆ ਸੀ, ਦਜਸ ਨੂਿੰ  ਮਿੰ ਡਲਮਿ ਦਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਸੀ। ਠੀਕ 

11 ਚੌਲ ਰਾਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਿਾ ______________ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਸੀ। ਸਦਤਕਾਰ 

12 ਕਿੰਬਨ ਦਵਿਵਾਨ ਨੇ ਰਮਾਇਣ ਿਾ ਦਕਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਵੱਚ ਅਨੁਵਾਿ ਕੀਤਾ? ਤਾਦਮਲ 

13 ਨੇਦਨਹਾ ਅਤੇ ਦਤਕਨਾ ਤਲੇਿੂ ਦਵਿਵਾਨਾਂ ਨੇ ___________ ਿਾ ਤਲੇਿੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਵੱਚ ਅਨੁਵਾਿ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਂਭਾਰਤ 

14 ਸ਼ਿੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ___________ ਿਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਿਵੈਤ ਮਤ 

15 ਲਿਾਇਤ ਮਤ ਿੀ ਸਥਾਪਨ ਦਕਸ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਬਾਸਵ 

 

ਇਤਤਹਾਸ : ਪਾਠ 13 – ਤਦੁੱ ਲੀ ਸਲਤਨਤ 

1 ਭਾਰਤ ਇਦਤਹਾਸ ਦਵੱਚ 1206 ਈ  .ਤੋਂ 1526 ਈ  .ਤੱਕ ਿ ੇਸਮੇਂ ਨੂਿੰ  ਕੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਦਿਆ ਹੈ ? ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਕਾਲ 

2 ਿਾਸ ਵਿੰਸ਼ ਿਾ ਸਿੰ ਸਥਾਪਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਕੁਤਬਉਿੀਨ ਐਬਕ 

3 ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਿੀ ਉਸਾਰੀ ਦਕਸ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ? ਕੁਤਬਉਿੀਨ ਐਬਕ 

4 ਇਲਤਤੁਦਮਸ਼ ਕੁਤਬਉਿੀਨ ਐਬਕ ਿਾ ਿਾਸ ਸੀ? ਠੀਕ 

5 ਦਕਸ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਰਾਜ ਿਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪਰਬਿੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚਾਲੀਸਾ (40 ਅਮੀਰਾਂ  )ਿੀ ਦਨਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ? ਇਲਤਤੁਦਮਸ਼ 

6 ਇਲਤਤੁਦਮਸ਼ _________ ਈ  .ਦਵੱਚ ਦਿੱਲੀ ਿਾ ਸ਼ਾਸਕ ਬਦਣਆ।  1211 
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7 ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨ _____________ ਿੀ ਪੁੱ ਤਰੀ ਸੀ। ਇਲਤਤੁਦਮਸ਼ 

8 ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਿ ੇਦਕਸ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਮਿੰ ਿੋਲਾਂ ਦਵਰੁੱ ਧ ਲਹੂ ਅਤੇ ਲੋਹ ੇਿੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ? ਦਿਆਸਉਿੀਨ ਬਲਬਨ 

9 ਦਖਲਜੀ ਵਿੰਸ਼ ਿਾ ਸਿੰ ਸਥਾਪਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਲਾਲਉਿੀਨ ਦਖਲਜੀ 

10 ਦਖਲਜੀ ਵਿੰਸ਼ ਿਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਦਸੱਧ ਸ਼ਾਸਕ ਕੋਣ ਸੀ? ਅਲਾਉਿੀਨ ਦਖਲਜੀ 

11 ਬੁੱ ਧੀਮਾਨ ਮੂਰਖ ਰਾਜਾ ਦਕਸ ਨੂਿੰ  ਦਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ? ਮੁਹਿੰ ਮਿ ਦਬਨ ਤੁਿਲਕ 

12 ਮੁਹਿੰ ਮਿ ਦਬਨ ਤੁਿਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ _____________ ਬਿਲਣ ਿਾ ਫਸੈਲਾ ਕੀਤਾ। ਿੇਵਦਿਰੀ 

13 ਤੈਮਰੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤ ੇਕਿੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ? 1398 ਈ. 

14 ਸੱਯਿ ਵਿੰਸ਼ (1414-1451) ਿੇ ਰਾਜ ਿੀ ਨੀਂਹ ਦਕਸ ਨੇ ਰੱਖੀ? ਦਖਿਰ ਖਾਂ 

15 ਲੋਧੀ ਵਿੰਸ਼ ਿਾ ਸਿੰ ਸਥਾਪਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਬਦਹਲੋਲ ਲੋਧੀ 

16 ਲੋਧੀ ਵਿੰਸ਼ ਨੇ ਕਿੋਂ ਤੋਂ ਕਿੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ? 1451-1526 ਈ. 

17 ਲੋਧੀ ਵਿੰਸ਼ ਿਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਦਸਿੰ ਕਿਰ ਲੋਧੀ 

18 ਬਾਬਰ ਨੇ 1526 ਈ  .ਪਾਣੀਪਤ ਿੀ ਪਦਹਲੀ ਲੜਾਈ ਦਵੱਚ ਦਕਸ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂਿੰ  ਹਰਾਇਆ ? ਇਬਰਾਹੀਮ ਲੋਧੀ 

19 ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਿਰੌਾਨ ਦਪਿੰ ਡ ਿ ੇਮੁਖੀਏ ਨੂਿੰ  ਕੀ ਦਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਸੀ? ਮੁੱ ਕਿਮ 

20 _____________ਿੈਰ -ਮਸੁਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦਲਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭਮੂੀ ਕਰ ਸੀ।  ਖਰਾਿ 

21 ਯੁੱ ਧ ਿੌਰਾਨ ਲੁੱ ਟ ੇਿਏ ਮਾਲ ਨੂਿੰ  _____________ ਦਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਸੀ। ਖਮਸ 

22 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਾਰਦਮਕ ਕਰ ਨੂਿੰ  _____________ ਦਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਸੀ। ਿਕਾਤ 

23 _____________ ਿੈਰ -ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਧਾਰਦਮਕ ਕਰ ਸੀ। ਜਜੀਆ 

24 ਮਦਲਕ ਕਾਫੂਰ ________________ ਿਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ। ਅਲਾਉਿੀਨ ਦਖਲਜੀ 

25 ਸੈਦਨਕਾਂ ਿ ੇਹਲੁੀਏ ਦਲਖਣ ਅਤੇ ਘੋਦੜਆ ਂਿੇ ਿਾਿਣ ਿੀ ਪਰਥਾ ਦਕਸ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤੀ? ਅਲਾਉਿੀਨ ਦਖਲਜੀ 

 

 

ਪਾਠ 14 – ਮੁਗ਼ਲ ਸਾਮਰਾਜ 
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1 ਮਿੁਲ ਸਾਮਰਾਜ ਿਾ ਪਦਹਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਬਾਬਰ 

2 ਬਾਬਰ ਨੇ 1527 ਈ  .ਦਵੱਚ ਕਾਨਵਾਹ ਿੀ ਲੜਾਈ ਦਵੱਚ ਦਕਸ ਨੂਿੰ  ਹਰਾਇਆ? ਰਾਣਾ ਸਾਂਿਾ 

3 1530 ਈ  .ਦਵੱਚ ਬਾਬਰ ਿੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਕੌਣ ਮੁਿਲ ਬਾਿਸ਼ਾਹ ਬਦਣਆ ? ਹੁਿੰ ਮਾਯ ੂ

4 1540 ਈ  .ਦਵੱਚ ਸ਼ਰੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰੂੀ ਨੇ ਦਕਹੜੇ ਮੁਿਲ ਬਾਿਸ਼ਾਹ ਨੂਿੰ  ਹਰਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਿ 
ਤਾ ਸੀਦਿੱ ? 

ਹੁਿੰ ਮਾਯ ੂ

5 ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਿਾ ਕਾਲ ਿੱਸੋ। 1628-1657 ਈ. 

6 ਪਾਣੀਪਤ ਿੀ ਿੂਜੀ ਲੜਾਈ 1556 ਈ  .ਦਵੱਚ ਦਕਸ-ਦਕਸ ਦਵਚਕਾਰ ਹਈੋ ? ਅਕਬਰ ਅਤੇ ਹਮੇੂਿੰ  

7 ਅਕਬਰ ਬਾਿਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂਿੰ  ਠੀਕ ਤਰਹਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁਿਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂਿੰ  ਦਕਿੰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਵੱਚ 
ਵਿੰ ਦਡਆ ਹਇੋਆ ਸੀ? 

15 

8 ਮੁਿਲ ਕਾਲ ਦਵੱਚ ਪਰਾਂਤ ਿ ੇਮਖੁੀ ਨੂਿੰ  ਕੀ ਦਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਸੀ? ਸੂਬੇਿਾਰ 

9 ਮੁਿਲ ਕਾਲ ਦਵੱਚ ਬਖਸ਼ੀ ਿਾ ਕੀ ਕਿੰਮ ਹੁਿੰ ਿਾ ਸੀ? ਸੈਦਨਕ ਪਰਬਿੰ ਧ ਿੀ ਿਖੇ ਭਾਲ 
ਅਤੇ ਘੋਦੜਆ ਂਨੂਿੰ  ਿਾਿਣ ਿਾ 
ਪਰਬਿੰਧ 

10 ਅਕਬਰ ਿੇ ਕਾਲ ਦਵੱਚ ਪਰਾਂਤ ਿੇ ਦਵੱਤ ਦਵਭਾਿ ਿ ੇਮੁਖੀ ਨੂਿੰ  ਕੀ ਕਦਹਿੰ ਿ ੇਸਨ? ਿੀਵਾਨ 

11 ਜਾਸੂਸੀ ਦਵਭਾਿ ਿਾ ਮਖੁੀ ਕੋਣ ਹੁਿੰ ਿਾ ਸੀ? ਵਾਦਕਆ ਨਵੀਸ 

12 ਅਕਬਰ ਿੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦਵੱਚ ਰਾਜਾ ਟੋਡਰ ਮਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਲਿਾਨ ਮਿੰ ਤਰੀ 

13 ____________ ਦਵੱਚ ਪਿੰਜ ਜਾਂ ਛ ੇਸਾਲਾਂ ਬਾਅਿ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਂਿੀ ਸੀ। ਬਿੰਜਰ ਭੂਮੀ 

14 _______ ਦਵੱਚ ਦਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਿ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਂਿੀ ਸੀ। ਛੱਛਰ ਭਮੂੀ 

15 ਭੂਮੀ ਲਿਾਨ ਿੀ ਦਕਹੜੀ ਪਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਖੜੀ ਫਸਲ ਿਾ ਅਿੰਿਾਿਾ ਲਿਾ ਕੇ ਲਿਾਨ 
ਦਨਯਤ ਕਰ ਦਿਿੰਿੀ ਸੀ? 

ਕਨਕੂਤ ਪਰਣਾਲੀ 

16 _______ ਪਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਦਪਿੰ ਡ ਿੀ ਫਸਲ ਿਾ ਇਕੱਠਾ ਅਿੰਿਾਿਾ ਲਿਾ ਕੇ ਲਿਾਨ ਦਨਯਤ ਕਰ 
ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਿਾ ਸੀ? 

ਨਾਸਕ 

17 ਨੂਰਜਹਾਂ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਹਾਂਿੀਰ ਿੀ ਬੇਿਮ 

18 ਮੁਿਲ ਸਾਮਰਾਜ ਿਾ ਆਖਰੀ ਪਰਦਸੱਧ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਔਰਿੰਿਿਬੇ 
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19 ਔਰਿੰਿਿਬੇ ਨੇ ਿੋਲਕੁਿੰ ਡਾ ਉਪੱਰ ਅਦਧਕਾਰ ਕਿੋਂ ਕੀਤਾ? 1687 ਈ. 

20 ਸ਼ਰੀ ਿੁਰ ੂਤੇਿ ਬਹਾਿਰ ਜੀ ਨੂਿੰ  ਔਰਿੰਿਿੇਬ ਿਆੁਰਾ ਕਿੋਂ ਸ਼ਹੀਿ ਕੀਤਾ ਦਿਆ? 11 ਨਵਿੰਬਰ 1675 ਈ. 

21 ਦਸ਼ਵਾ ਜੀ ਿੀ ਮੌਤ ਕਿੋਂ ਹਈੋ? 1680 ਈ. 

22 ਈਰਾਨ ਿੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨਾਿਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤ ੇਹਮਲਾ ਕਿੋਂ ਕੀਤਾ? 1739 ਈ. 

 

ਪਾਠ 15 – ਸਮਾਰਕ ਤਨਰਮਾਣ ਕਲਾ 

1 ਅਕਬਰ ਿਆੁਰਾ ਿੁਜਰਾਤ ਿੀ ਦਜੱਤ ਦਵੱਚ ਬਣਾਇਆ ਦਿਆ ਬੁਲਿੰ ਿ ਿਰਵਾਜਾ _______________ 

ਦਵਖ ੇਸਦਥਤ ਹ।ੈ 
ਫਦਤਹਪੁਰ ਸੀਕਰੀ 

2 ਭਾਰਤ ਦਵੱਚ ਦਲਿੰ ਿਰਾਜ ਮਿੰ ਿਰ ਦਕੱਥੇ ਸਦਥਤ ਹ?ੈ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ (ਓ ਡੀਸ਼ਾ) 

3 ਭਾਰਤ ਦਵੱਚ ਸਰੂਜ ਮਿੰ ਿਰ ਦਕੱਥੇ ਸਦਥਤ ਹੈ? ਕੋਨਾਰਕ (ਓਡੀਸ਼ਾ)  

4 ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਿ ੇਮਿੰ ਿਰ ____________ ਦਵੱਚ ਬਣ ੇਹਏੋ ਹਨ। ਨਾਿਰਾ ਸ਼ਲੈੀ 

5 ਸਿੰਸਾਰ ਿੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਰੂਤੀ, ਿੁਮਤਸ਼ੇਵਰ ਿਾ ਬੁੱ ਤ ਭਾਰਤ ਿ ੇਦਕਸ ਰਾਜ ਦਵੱਚ ਸਦਥਤ ਹੈ? ਕਰਨਾਟਕ 

6 ਰਾਜਰਾਜਸ਼ੇਵਰ ਮਿੰ ਿਰ ਿੇ ਮੁੱ ਖ ਿਵਾਰ ਨੂਿੰ  ਿੋਪੁਰਮ ਦਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਠੀਕ 

7 ਦਿੱਲੀ ਦਵਖ ੇਕੁਵੱਤ -ਅਲ-ਇਸਲਾਮ ਨਾਂ ਿੀ ਮਸਦਜਿ ਦਕਸ ਨੇ ਬਣਵਾਈ ? ਕੁਤਬਉਿੀਨ ਐਬਕ 

8 ਕੁਤਬਉਿੀਨ ਐਬਕ ਿਆੁਰਾ ਬਣਵਾਈ ਿਾਈ ਦਿਨ ਕਾ ਝੌਂਪੜਾ ਮਸਦਜਿ ਭਾਰਤ ਦਵੱਚ ਦਕੱਥ ੇਸਦਥਤ ਹੈ? ਅਜਮੇਰ 

9 ਦਕਸ ਸ਼ਾਸਕ ਿੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦਵੱਚ 1311 ਈ  .ਦਵੱਚ ਪਰਦਸੱਧ ਅਲਾਈ ਿਰਵਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਦਿਆ ? ਅਲਾਉਿੀਨ ਦਖਲਜੀ 

10 ਹੈਿਰਾਬਾਿ ਦਵੱਚ ਦਕਹੜੀ ਪਰਦਸੱਧ ਇਮਾਰਤ ਸਦਥਤ ਹੈ? ਚਾਰ ਮੀਨਾਰ 

11 ਨਮਾਿ ਪੜਹਨ ਸਮੇਂ ਮਸੁਲਮਾਨ ਦਕਸ ਪਾਸ ੇਮੂਿੰ ਹ ਕਰਕ ੇਖੜ ੇਹੁਿੰ ਿੇ ਹਨ? ਮੱਕੇ ਵੱਲ 

12 ਲਾਲ ਦਕਲਹਾ ਕਿੋਂ ਅਤੇ ਦਕਸ ਬਾਿਸ਼ਾਹ ਿੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਦਿਆ? 1639 ਈ., ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ 

13 ਮੁਿਲ ਬਾਿਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੇ ___________ ਨੂਿੰ  ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਫਦਤਹਪੁਰ ਸੀਕਰੀ 

14 __________ ਦਵਖ ੇਬਰਦਹਿਸ਼ੇਵਰ ਮਿੰ ਿਰ ਸਦਥਤ ਹ।ੈ ਤਿੰਜਰੌ 
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ਇਤਤਹਾਸ : ਪਾਠ 16 - ਨਗਰ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰ 

1 ਹੜੱਪਾ ਅਤੇ ਮੋਹਨਜੋਿੜੋ ਦਸਿੰ ਧ ੂਘਾਟੀ ਿ ੇਲੋਕਾਂ ਿ ੇਰਾਜਧਾਨੀ ਨਿਰ ਸਨ। ਠੀਕ 

2 ਇੱਕ ਅਦਜਹਾ ਸਿੰ ਘ, ਦਜਸ ਿੇ ਸਾਰ ੇਵਪਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕੋ ਦਜਹਾ ਦਕੱਤਾ ਕਰਿੇ ਹੋਣ, ਨੂਿੰ  ਕੀ ਕਦਹਿੰ ਿੇ ਹਨ? ਦਿਲਡ 

3 ਸੂਰਤ ਦਕੱਥ ੇਸਦਥਤ ਹ?ੈ ਿੁਜਰਾਤ ਦਵੱਚ 

4 ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਦਹਬ, ਅਿੰ ਦਮਰਤਸਰ, ਕਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਜਿਨਨਾਥ ਪਰੁੀ ਅਤੇ ਿਵਾਰਕਾ ਪਰੁੀ ਆਦਿ ਪਰਦਸੱਧ 
________________ ਹਨ। 

ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ 

5 ਿੋਆ, ਕੁਚੀਨ, ਸਰੂਤ, ਭਰਚੂ, ਸੋਪਾਰਾ ਆਦਿ __________________ ਸਥਾਪਤ ਹਨ। ਬਿੰਿਰਿਾਹ ਨਿਰ 

6 _____________ ਈ. ਦਵੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਦਸਿੰ ਘ ਨੇ ਲਾਹਰੌ ਉੱਤੇ ਅਦਧਕਾਰ ਕਰ ਦਲਆ ਅਤੇ ਇਸ 
ਨੂਿੰ  ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਦਲਆ। 

1799 

7 ਅਿੰਿਰੇਿਾਂ ਨੇ ਲਾਹਰੌ ਉੱਤੇ ਅਦਧਕਾਰ ਕਿੋਂ ਕੀਤਾ? 1849 ਈ. 

8 ਅਿੰ ਦਮਰਤਸਰ ਸ਼ਦਹਰ ਿੀ ਨੀਂਹ ਦਕਸ ਿੁਰੂ ਸਾਦਹਬ ਿਆੁਰਾ ਰੱਖੀ ਿਈ ਸੀ? ਿੁਰੂ ਰਾਮਿਾਸ 

9 ਹਦਰਮਿੰ ਿਰ ਸਾਦਹਬ ਦਵੱਚ ਿੁਰ ੂਿਰਿੰ ਥ ਸਾਦਹਬ ਿਾ ਪਰਕਾਸ਼ ___________ ਈ. ਦਵੱਚ ਹਇੋਆ ਸੀ। 1604 

10 1609 ਈ. ਦਵੱਚ ਹਦਰਮਿੰ ਿਰ ਸਾਦਹਬ ਿ ੇਨੇੜ ੇਸ਼ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਿੀ ਸਥਾਪਨਾ 
___________________ ਜੀ ਿਆੁਰਾ ਕਰਵਾਈ ਿਈ। 

ਸ਼ਰੀ ਿੁਰ ੂਹਦਰਿੋਦਬਿੰਿ 

11 ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਦਹਬ _________________ ਦਵੱਚ ਸਦਥਤ ਹੈ। ਪਾਦਕਸਤਾਨ 

12 ਸੂਰਤ ਇੱਕ ___________________ ਹੈ। ਪਰਦਸੱਧ ਬਿੰਿਰਿਾਹ ਅਤੇ 
ਵਪਾਰਕ ਨਿਰ 

13 ਅਕਬਰ ਨੇ ਸਰੂਤ ਤੇ ਅਦਧਕਾਰ ਕਿੋਂ ਕੀਤਾ? 1573 ਈ. 

14 ਹੇਠ ਦਲਦਖਆ ਂਦਵੱਚੋਂ ਦਕਹੜਾ ਨਿਰ ਿੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਿਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਿਰ ਸੀ? ਮਿਰੁਾਇ 

15 ਦਵਲੀਅਮ ਬਾਦਫਨ ਅਤੇ ਸਰ ਥਾਮਸ ਰੌਂ ਿਆੁਰਾ ਦਤਆਰ ਕੀਤੇ ਨਕਦਸ਼ਆ ਂਤੋਂ ____________ ਪਰਬਿੰਧ 
ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਦਮਲਿੀ ਹ।ੈ 

ਮੁਿਲ ਰਾਜ 
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ਪਾਠ 17 - ਕਬੀਲੇ, ਖਾਨਾਬਦਸ਼ੋ ਅਤੇ ਸਤਥਰ ਭਾਈਚਾਰੇ 

1 ਅਜੋਕੇ ਦਬਹਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖਿੰ ਡ ਇਲਾਦਕਆ ਂਦਵੱਚ ਰਦਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੁੱ ਖ ਕਬੀਦਲਆਂ ਿੇ ਨਾਂ ਮੁਿੰ ਡਾ ਅਤੇ ਸਿੰ ਥਾਲ ਸਨ। ਠੀਕ 

2 ਅਜੋਕੇ ਮੱਧ ਪਰਿਸ਼ੇ, ਛੱਤੀਸਿੜਹ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਅੁਾੁਂਧਰਾ ਪਰਿਸ਼ੇ ਦਵੱਚ _______ ਕਬੀਲੇ ਿੇ ਲੋਕ ਰਦਹਿੰ ਿ ੇ
ਸਨ। 

ਿੌਂਡ 

3 ਅਹੋਮ ਕਬੀਲੇ ਿੇ ਲੋਕ 13ਵੀਂ ਸਿੀ ਦਵੱਚ _______ ਤੋਂ ਅਹਮੋ )ਆਸਾਮ( ਆਏ। ਚੀਨ 

4 ______ ਅਹੋਮ ਵਿੰਸ਼ ਿਾ ਪਦਹਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਸੁਫਾਕਾ 

5 ਅਹੋਮ ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਅਜੋਕੇ _______ ਿੇ ਇਲਾਦਕਆ ਂਦਵੱਚ ਸਥਾਦਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਸਾਮ 

6 15ਵੀਂ ਸਿੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18ਵੀਂ ਸਿੀ ਤੱਕ _______ ਇੱਕ ਖਸ਼ੁਹਾਲ ਰਾਜ ਸੀ। ਿੋਡਵਾਨਾ 

7 ਪੱਛਮੀ ਉਡੀਸ਼ਾ, ਪਰੂਬੀ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਛੱਤੀਸਿੜਹ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪਰਿਸ਼ੇ ਆਦਿ ਪਰਾਂਤਾਂ ਦਵੱਚ ਿੋਡ ਲੋਕਾਂ ਿੀ ਕਾਫੀ ਦਿਣਤੀ 
ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂਿੰ  ਿੋਡਵਾਨਾ ਦਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਸੀ। 

ਠੀਕ 

8 ਰਾਣੀ ਿੁਰਿਾਵਤੀ ਇੱਕ ਪਰਦਸੱਧ _______ ਸੀ। ਿੌਂਡ 
ਸ਼ਾਸਕ 

9 ਪਿੰਜਾਬ ਿੇ ਕਈ ਭਾਿਾਂ ਦਵੱਚ ਖਖੋਰ, ਿਖਰ, ਲਿੰ ਿਾਹ, ਅਰਘਨੂ ਅਤੇ ਬਲੋਚ ਆਦਿ ਕਬੀਲੇ ਰਦਹਿੰ ਿ ੇਸਨ। ਠੀਕ 

10 ਕਈ ਪਦਰਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਿ ੇਸਮਹੂ ਨੂਿੰ  ਕੁਲ ਦਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਹ ੈਦਜਹੜਾ ਇਕ ਹੀ ਪਰੂਵਜ ਿੀ ਸਿੰਤਾਨ ਹੁਿੰ ਿਾ ਹੈ। ਠੀਕ 

 

ਪਾਠ 18 - ਧਾਰਤਮਕ ਤਵਕਾਸ 

1 ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਿ ੇਮੋਿੀ ਹਿਰਤ ਮੁਹਿੰ ਮਿ ਿਾ ਜਨਮ 570 ਈ. ਦਵੱਚ ______ ਦਵੱਚ ਹੋਇਆ। ਮੱਕੇ 

2 ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਿੀਨ ਇਲਾਹੀ ਿੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਕਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਅਕਬਰ 

3 ਅਿਵੈਤ ਿਾ ਅਰਥ ਹ ੈਦਕ - ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਜੀਵ 
ਆਤਮਾ ਿੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਨ। 

4 ______ ਧਰਮ ਿੀਆ ਂਿ ੋਪਰਮੁੱ ਖ ਸਿੰ ਪਰਿਾਵਾਂ ਿ ੇਨਾਂ ਉਲਮਾ ਅਤੇ ਸਫੂੀ ਹਨ। ਇਸਲਾਮ 

5 ਸੂਫੀ ਮਤ ਿ ੇਿ ੋਪਰਦਸੱਧ ਦਸਲਦਸਲੇ ਦਚਸ਼ਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰਾਵਰਿੀ ਬਹੁਤ ਮਹਤੱਵਪਰੂਨ ਹਨ। ਠੀਕ 

6 ਦਚਸ਼ਤੀ ਦਸਲਦਸਲੇ ਿੇ ਸਿੰ ਸਥਾਪਕ __________ਸਨ। ਹਿਰਤ ਖਵਾਿਾ ਮਈੁਨੱੁਿੀਨ 
ਦਚਸ਼ਤੀ 
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7 ਮਖਿੂਮ ਬਹਾਉੱਿੀਨ ਿਕਰੀਆ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦਵੱਚ ਸੁਹਰਾਵਰਿੀ ਦਸਲਦਸਲੇ ਿੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਠੀਕ 

8 ਚੈਤਿੰਨਯ ਮਹਾਂਪਰਭੂ ਕੌਣ ਸਨ? ਸ਼ਰੀ ਦਕਰਸ਼ਨ ਜੀ ਿੀ ਪਜੂਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੰਿਾਲ ਿ ੇ
ਪਰਦਸੱਧ ਸਿੰਤ 

9 ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਤ ਿੇ ਅਨੁਯਾਈ ਭਿਵਾਨ ਦਵਸ਼ਨੂਿੰ  ਜੀ ਿੇ ਅਵਤਾਰ ਸ਼ਰੀ ਰਾਮ ਚਿੰ ਿਰ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀ ਦਕਰਸ਼ਨ 
ਜੀ ਿੀ ਪਜੂਾ ਕਰਿੇ ਸਨ। 

ਠੀਕ 

10 ਭਾਰਤ ਦਵੱਚ ________ ਨੇ 9ਵੀਂ ਸਿੀ ਦਵੱਚ ਸ਼ੈਵ ਮਤ ਿੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿੰਕਰਾਚਾਰੀਆ 

11 ਸਿੰਤ ਰਾਮਾਨੁਜ ਜੀ ਿੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦਵੱਚ ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਤ ਿ ੇਮਹਾਨ ਪਰਚਾਰਕ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਦਮਲ 
ਬਰਾਹਮਣ ਸਨ। 

ਠੀਕ 

12 ਸਿੰਤ _______ ਜੀ ਿਾ ਜਨਮ ਇਲਾਹਾਬਾਿ ਦਵਖ ੇਇੱਕ ਬਰਾਹਮਣ ਪਦਰਵਾਰ ਦਵੱਚ ਹਇੋਆ। ਰਾਮਾਨਿੰ ਿ 

13 ਸਿੰਤ ਨਾਮਿੇਵ ਜੀ ________ ਿੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਦਸੱਧ ਸਿੰ ਤ ਸਨ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ 

14 ਸਿੰਤ ਰਵੀਿਾਸ ਜੀ ਿਾ ਜਨਮ ਬਨਾਰਸ ਦਵੱਚ ਹਇੋਆ ਸੀ। ਠੀਕ 

15 ਮਹਾਨ ਭਿਤੀ ਸਿੰ ਤ ਚੈਤਿੰਨਯ ਮਹਾਂਪਰਭੂ ਜੀ ਿਾ ਜਨਮ 1486 ਈ. ਦਵੱਚ ਬਿੰਿਾਲ ਿ ੇਨਾਿੀਆ ਂਦਪਿੰਡ 
ਦਵੱਚ ਹਇੋਆ। 

ਠੀਕ 

16 ਸ਼ਰੀ ਿੁਰ ੂਨਾਨਕ ਿੇਵ ਜੀ ਿਾ ਜਨਮ 15 ਅਪਰੈਲ 1469 ਈ. ਦਵੱਚ ਰਾਇ ਭਇੋ ਿੀ ਤਲਵਿੰਡੀ ਦਵਖੇ 
ਹੋਇਆ ਦਜਸ ਨੂਿੰ  ਅੱਜਕਲ ______ ਦਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। 

ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਦਹਬ 

17 ਸਿੰਤ ਕਬੀਰ __________ ਿੇ ਅਨੁਯਾਈ ਸਨ। ਭਿਤੀ ਲਦਹਰ 

18 ਖਵਾਿਾ ਮਈੁਨੱੁਿੀਨ ਿਾ ਜਨਮ ______ ਦਵੱਚ ਹਇੋਆ। ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ 

19 _____ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਥ ਿੀ ਸਥਾਪਨਾ 1699 ਈ. ਦਵੱਚ ਕੀਤੀ। ਿੁਰੂ ਿੋਦਬਿੰਿ ਦਸਿੰਘ 

20 ਦਨਜਾਮਉੁਿੀਨ ਔਲੀਆ ਿੀ ਿਰਿਾਹ ਅਜਮਰੇ ਦਵਖ ੇਸਦਥਤ ਹ।ੈ ਿਲਤ 

21 ________ ਜੀ ਨੇ ਲਿੰ ਿਰ ਪਰਥਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤੀ ਸੀ। ਿੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿਵੇ 

 

ਪਾਠ 19 - ਖੇਤਰੀ ਸਤਭਆਚਾਰ ਦਾ ਤਵਕਾਸ 

1 ______ ਨੇ ਦਪਰਥਵੀ ਰਾਜ ਰਾਸ ੋਨਾਂ ਿ ੇਿਰਿੰ ਥ ਿੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਚਿੰਿ ਬਰਿਾਈ 
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2 _________ ਿੁਆਰਾ ਿੀਤ ਿੋਦਬਿੰਿ ਦਲਦਖਆ ਦਿਆ ਸੀ। ਜੈ ਿੇਵ 

3 ਪਿੰਜਾਬੀ ਸਾਦਹਤ ਿੇ ਸਿੰ ਸਥਾਪਕ ਜਾਂ ਮੋਿੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਬਾਬਾ ਫਰੀਿ ਸ਼ਕਰਿਿੰਿ 

4 ਕਿੰਬਨ ਿਆੁਰਾ _______ ਭਾਸ਼ਾ ਦਵੱਚ ਰਾਮਾਇਣ ਦਲਖੀ ਿਈ। ਤਾਦਮਲ 

5 ਦਿੱਲੀ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਿ ੇਰਾਜਕਾਲ ਦਵੱਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ________ ਸੀ। ਫ਼ਾਰਸੀ 

6 ______ ਨੇ ਬਾਬਰਨਾਮਾ ਜਾਂ ਤਿੁਕ-ਏ-ਬਾਬਰੀ ਨਾਂ ਿੀ ਪਰਦਸੱਧ ਆਤਮਕਥਾ ਤੁਰਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਵੱਚ 
ਦਲਖੀ। 

ਬਾਬਰ 

7 ਆਈਨ-ਏ-ਅਕਬਰੀ ਅਤੇ ਅਕਬਰ ਨਾਮਾ ਨਾਂ ਿੀਆਂ ਪਸੁਤਕਾਂ __________ ਿੁਆਰਾ ਦਲਖੀਆ ਂ
ਸਨ। 

ਅਬੁਲ ਫਿਲ 

8 _______ ਨੇ ਤਬਲੇ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਿੀ ਖਜੋ ਕੀਤੀ। ਅਮੀਰ ਖਸੁਰ ੋ

9 ਭਾਈ ਿੁਰਿਾਸ ਨੇ ਦਕਿੰਨੀਆ ਂਵਾਰਾਂ ਿੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ? 39 ਵਾਰਾਂ 

10 ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਕਾਲ ਦਵੱਚ ਰਾਮਾਨੁਜ ਅਤੇ ਜ ੈਿਵੇ ਸਿੰਸਦਕਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਿੇ ਪਰਦਸੱਧ ਲੇਖਕ ਸਨ। ਠੀਕ 

11 ______ ਿੀ ਜਿੰਿਨਾਮਾ ਪਿੰਜਾਬੀ ਸਾਦਹਤ ਨੂਿੰ  ਇੱਕ ਅਮੁੱ ਲੀ ਿੇਣ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹਿੰ ਮਿ 

12 __________ ਜੀ ਨੇ 1604 ਈ. ਦਵੱਚ ਆਦਿ ਿਰਿੰ ਥ ਸਾਦਹਬ ਿੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਰੀ ਿੁਰ ੂਅਰਜਨ ਿੇਵ 

13 ਮੁਹਿੰ ਮਿ ਤੁਿਲਕ ਿਾ ਦਚੱਤਰ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਦਚੱਤਰ ਕਲਾ ਿਾ ਇੱਕ ਪਰਦਸੱਧ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ 

 

ਪਾਠ 20 - 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤਵੁੱ ਚ ਭਾਰਤ 

1 18ਵੀਂ ਸਿੀ ਦਵੱਚ _______ ਮੁਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤਿੰ ਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਦਹਲਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਬਿੰਿਾਲ 

2 ਮੁਹਿੰ ਮਿ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 1719 ਈ. ਤੋਂ ________ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 1748 ਈ. 

3 ਮੁਰਸ਼ਿ ਕੁਲੀ ਖਾਨ ਅਵਧ ਿਾ ਸੂਬਿੇਾਰ ਸੀ। ਿਲਤ 

4 ਹੈਿਰ ਅਲੀ ________ ਿਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਮੈਸਰੂ 

5 ਬਹਾਿਰ ਸ਼ਾਹ ਿਫਰ ਅਖੀਰਲਾ ਮਿੁਲ ਬਾਿਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਠੀਕ 

6 _______ ਨੂਿੰ  ਮੈਸਰੂ ਿਾ ਟਾਇਿਰ ਦਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਹ।ੈ ਟੀਪ ੂਸਲੁਤਾਨ 
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7 ਸਆਿਤ ਖਾਨ _______ ਈ. ਦਵੱਚ ਅਵਧ ਿਾ ਸੂਬੇਿਾਰ ਬਦਣਆ। 1722 

8 ਦਸ਼ਵਾ ਜੀ ______ ਸਾਮਰਾਜ ਿਾ ਸਿੰ ਸਥਾਪਕ ਸੀ। ਮਰਾਠਾ 

9 ਿੋਕਲ ਜਾਟਾਂ ਿਾ ਨੇਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ 

10 ਬਿੰਿਾ ਦਸਿੰਘ ਬਹਾਿਰ ਿਾ ਮੁੱ ਿਲਾ ਨਾਂ ________ ਸੀ। ਲਛਮਣ ਿਾਸ 

11 ਫਰੁਖਸੀਅਰ ਦਿੱਲੀ ਿਾ ਸ਼ਾਸਕ ਬਦਣਆ। ਠੀਕ 

12 ਬਿੰਿਾ ਦਸਿੰਘ ਬਹਾਿਰ ਨੇ ਪਿੰਜਾਬ ਦਵੱਚ ਦਸੱਖ ਰਾਜ ਿੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ 

13 ਬਿਨ ਦਸਿੰਘ ਿੋਕਲ ਿਾ ਉਤਰਾਦਧਕਾਰੀ ਸੀ। ਿਲਤ 

14 1740 ਈ. ਦਵੱਚ ਬਾਲਾਜੀ ਰਾਓ ਤੀਜਾ ਪਸ਼ੇਵਾ ਬਦਣਆ। ਠੀਕ 

15 ______ ਨੇ ਛੱਤਰਪਤੀ ਿੀ ਉਪਾਧੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਦਸ਼ਵਾ ਜੀ 
ਮਰਾਠਾ 

16 ਦਸ਼ਵਾ ਜੀ ਿਾ ਜਨਮ 20 ਅਪਰੈਲ 1627 ਈ. ਨੂਿੰ  ਹਇੋਆ। ਠੀਕ 

17 ਬਿੰਿਾ ਬਹਾਿਰ ਿਾ ਜਨਮ 27 ਅਕਤੂਬਰ 1670 ਈ ਂਦਵੱਚ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ 

18 ਮੁਿਲ ਬਾਿਸ਼ਾਹ ਫਰਖੁਸੀਅਰ ਨੇ ______ ਨੂਿੰ  ਰਾਜ ਿੀ ਤਲਵਾਰ ਿਾ ਦਖਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅਬਿੁਸ ਸਮਿ 
ਖਾਂ 

19 ______ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਦਸਿੰ ਘ, ਭਾਈ ਮਦਹਤਾਬ ਦਸਿੰ ਘ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਦਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵੀਰ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਵਰਿੇ ਪਰਦਸੱਧ 
ਦਵਅਕਤੀਆ ਂਨੂਿੰ  ਸ਼ਹੀਿ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। 

ਿਕਰੀਆ ਖਾਂ 

20 ਯਾਹੀਆ ਖਾਂ ਨੇ ਕਾਹਨੂਿੰ ਵਾਲ )ਿੁਰਿਾਸਪੁਰ( ਦਵਖ ੇਦਸੱਖਾਂ ਉੱਤ ੇਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕਰਕ ੇ7000 ਦਸੱਖ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ 
ਅਤੇ 3000 ਨੂਿੰ  ਕੈਿ ਕਰ ਦਲਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂਿੰ  ______ ਦਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। 

ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 

 

ਨਾਗਤਰਕ ਸ਼ਾਸਤਰ : ਪਾਠ 21 – ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ 

1 ਸਾਡ ੇਿਸ਼ੇ ਿਾ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਮੁਖੀ ਕੋਣ ਹ?ੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 

2 ਸਾਡ ੇਿਸ਼ੇ ਿਾ ਅਸਲੀ ਮਖੁੀ ਕੌਣ ਹੁਿੰ ਿਾ ਹ?ੈ ਪਰਧਾਨ ਮਿੰ ਤਰੀ 

3 ਲੋਕਤਿੰਤਰ ਿਾ ਆਰਿੰ ਭ ਦਕੱਥੋਂ ਹਇੋਆ? ਯੂਨਾਨ ਿੇ ਸ਼ਦਹਰ ਏਥਨਿ ਤੋਂ 
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4 ਦਕਹੜੇ ਿੇਸ਼ ਦਵੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਦਸੱਧਾ ਲੋਕਤਿੰਤਰ ਹੈ? ਸਦਵਟਿਰਲੈਂਡ 

5 ਆਧੁਦਨਕ ਯੁੱ ਿ ਦਵੱਚ ਦਕਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂਿੰ  ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਿੰ ਦਨਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ? ਲੋਕਤਿੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ 

6 ਭਾਰਤ ਇੱਕ _____________ ਿਣਰਾਜ ਹੈ। ਲੋਕਤਿੰਤਰੀ 

7 ਲੋਕਤਿੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਿੀ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਿੁਆਰਾ - ਇਹ ਕਥਨ ਦਕਸਿ ੇਹਨ? ਇਬਰਾਹੀਮ ਦਲਿੰ ਕਨ 

 

ਪਾਠ 22 – ਲੋਕਤੰਤਰ – ਸੰਸਥਾਤਮਕ ਪਰਤੀਤਨਧਤਾ 

1 ਭਾਰਤ ਦਵੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਲਿ ਨਾਿਦਰਕ ਿੀ ਉਮਰ ਦਕਿੰਨੀ ਹੈ? 18 ਸਾਲ 

2 ਲੋਕ ਸਭਾ ਿੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਿੀ ਚਣੋ ਦਕਿੰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ? 5 ਸਾਲ 

3 ਇਿੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਿਰਸ ਪਾਰਟੀ ਿੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿੋਂ ਹਈੋ? 1885 

4 ਆਪਣੇ ਦਮੱਥ ੇਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਂਚੋਣਾਂ ਨੂਿੰ  ਕੀ ਕਦਹਿੰ ਿ ੇਹਨ? ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਚੌਣਾਂ 

5 ਕਾਨੂਿੰ ਨੀ ਤਰੌ ਤ ੇ________ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਨਾਿਦਰਕ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਿਾ ਹੈ। 25 

6 ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਦਕਿੰ ਨੇ ਘਿੰਟੇ ਪਦਹਲਾਂ ਚਣੌ ਪਰਚਾਰ ਬਿੰ ਿ ਕਰਨਾ ਿਰੂਰੀ ਹ?ੈ 48 ਘਿੰਟ ੇ

7 ਇਿੰਿਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਵੱਚ ________ ਪਰਣਾਲੀ ਹ।ੈ ਿੋ ਿਲੀ 

8 ਹੇਠ ਦਲਦਖਆ ਂਦਵੱਚੋਂ ਦਕਹੜਾ ਿਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਿਲ 

9 ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਿਲ ਿੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿੋਂ ਹਈੋ? 1920 ਈ. 

10 ਭਾਰਤ ਦਵੱਚ ਚੋਣ ਪਰਦਕਦਰਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤਿੰਤਰ ਸਿੰ ਸਥਾ _____________ ਬਣਾਈ ਿਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਦਮਸ਼ਨ 

 

ਪਾਠ 23 – ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 

1 ਦਵਧਾਨ-ਪਰੀਸ਼ਿ ਿਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਘੱਟ ੋਘੱਟ ਦਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ? 30 ਸਾਲ 

2 ਦਵਧਾਨਪਾਦਲਕਾ ਿਾ ਕਿੰਮ ______________ ਹੈ। ਕਾਨੂਿੰ ਨ ਬਣਾਉਣਾ 

3 ਸਾਡ ੇਪਿੰਜਾਬ ਦਵੱਚ ਦਕਿੰ ਨੇ ਸਿਨੀ ਦਵਧਾਨਪਾਦਲਕਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਿਨੀ 
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4 ਦਬਹਾਰ, ਜਿੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਆਧਂਰਾ ਪਰਿਸ਼ੇ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਦਵੱਚ ਉਪਰਲਾ ਸਿਨ 
ਦਵਧਾਨ ਪਦਰਸ਼ਿ ਵੀ ਹ।ੈ 

ਠੀਕ 

5 ਦਵਧਾਨ ਪਰੀਸ਼ਿ ਿਾ  ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦਕਿੰਨਾ ਹੁਿੰ ਿਾ ਹੈ? 6 ਸਾਲ 

6 ਪਿੰਜਾਬ ਦਵਧਾਨ ਸਭਾ ਿ ੇਮੈਂਬਰਾਂ ਿੀ ਦਿਣਤੀ ਦਕਿੰਨੀ ਹੈ? 117 

7 ਸਿੰ ਦਵਧਾਨ ਿਆੁਰਾ ਦਵਧਾਨ ਸਭਾ ਿ ੇਮੈਂਬਰਾਂ ਿੀ ਦਿਣਤੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60 ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 500 ਤੱਕ ਦਮੱਥੀ ਿਈ 
ਹੈ। 

ਠੀਕ 

8 ਦਵਧਾਨ ਸਭਾ ਿੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂਿੰ  ਕੀ ਦਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ? ਐਮ.ਐਲ.ਏ. 

9 ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਿੀ ਮਿੰ ਤਰੀ ਪਦਰਸ਼ਿ ਦਵੱਚ ਦਤਿੰਨ ਤਰਹਾਂ ਿ ੇਮਿੰ ਤਰੀ ਹੁਿੰ ਿ ੇਹਨ - ਕੈਬਦਨਟ ਮਿੰ ਤਰੀ, ਰਾਜ ਮਿੰ ਤਰੀ ਅਤੇ 
ਉਪ ਮਿੰਤਰੀ 

ਠੀਕ 

10 ਰਾਜ ਿਾ ਸਿੰ ਦਵਧਾਦਨਕ ਮੁਖੀਆ ਕੌਣ ਹੁਿੰ ਿਾ ਹ?ੈ ਰਾਜਪਾਲ 

11 ਰਾਜ ਿ ੇਹਰੇਕ ਦਵਭਾਿ ਿ ੇਮੁੱ ਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਦਧਕਾਰੀ ਨੂਿੰ  ਕੀ ਦਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ? ਸਕੱਤਰ 

12 ਰਾਜ ਿ ੇਮੁੱ ਖ ਿਫ਼ਤਰ ਨੂਿੰ  ਸੱਕਤਰਤੇ ਦਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਜ ੋਹਰੇਕ ਰਾਜ ਿੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਵੱਚ ਹੁਿੰ ਿਾ ਹ।ੈ ਠੀਕ 

13 ਸਾਨੂਿੰ  ਸੜਕ ਉਪਰ ਵਾਹਨ ਤੇਿ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਿ ੇਹਨ। ਿਲਤ 

14 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਸਚੂੀ ਿੇ 66 ਦਵਦਸ਼ਆਂ ਿੇ ਕਾਨੂਿੰ ਨ ਬਣਾਉਂਿੀ ਹ ੈਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਵੱਚ ਲਾਿੂ 
ਕਰਿੀ ਹ।ੈ 

ਠੀਕ 

15 ਮੁੱ ਖ ਮਿੰ ਤਰੀ ਿੀ ਦਨਯੁਕਤੀ ਦਕਸ ਿਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ? ਰਾਜਪਾਲ ਿਆੁਰਾ 

16 ਧਨ ਦਬਲ ਰਾਜ ਿ ੇਦਵਧਾਨਪਾਦਲਕਾ ਿ ੇ__________ ਸਿਨ ਦਵੱਚ ਹੀ ਪਸ਼ੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹ।ੈ ਹੇਠਲੇ 

17 ਦਵਧਾਨ ਪਦਰਸ਼ਿ ਦਵੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਕਿੰ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਿ ੇਹਨ? 60 

18 ਦਵਧਾਨ ਪਦਰਸ਼ਿ ਿ ੇ1/6 ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਪਾਲ ਿਆੁਰਾ ਨਾਮਿਿ ਕੀਤ ੇਜਾਂਿੇ ਹਨ। ਠੀਕ 

 

ਪਾਠ 24 - ਜਨਤਕ ਸੰਚਾਰ (Media) ਅਤੇ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ 

1 ਪਰੈਸ ਜਾਂ ਛਪਾਈ ਿ ੇਸਾਧਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਲੋਕਤਿੰਤਰ ਿਾ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਦਕਹਾ ਜਾਿਾ ਹੈ। ਠੀਕ 
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2 ਲੋਕਾਂ ਿ ੇਸਮਹੂ ਨੂਿੰ  ਵੱਖ-੨ ਿਿੰਿਾਂ ਨਾਲ ਸਪਿੰਰਕ ਕਰਨ ਨੂਿੰ  ________ ਦਕਹਾ 
ਜਾਂਿਾ ਹੈ। 

ਜਨਤਕ ਸਿੰਚਾਰ 

3 ਦਵਦਿਆਪਨ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਦਜਕ ਕਿੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। ਠੀਕ 

4 ਦਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਿ ੇਦਵਦਿਆਪਨ ਰਾਹੀਂ ਿੇਸ਼ ਿ ੇਕਾਨੂਿੰ ਨਾਂ ਿੀ ਉਲਿੰ ਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਿੀ ਹ।ੈ 

ਿਲਤ 

5 ਜਨਤਕ ਸਿੰਚਾਰ ਿੇ ਦਬਜਲਈ ਸਾਧਨ ਿਾ ਨਾਂ ਦਲਖੋ। ਟੈਲੀਦਵਿਨ 

6 ਦਵਦਿਆਪਨ ਿੀਆਂ ਮੁੱ ਖ ਦਕਿੰਨੀਆ ਂਦਕਸਮਾਂ ਹਨ? 2 

7 ਦਕਸ ਿੇਸ਼ ਦਵੱਚ ਪਰਸੈ ਜਾਂ ਛਪਾਈ ਿ ੇਸਾਧਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਲੋਕਤਿੰਤਰ ਿਾ ਚਾਨਣ-ਮੁਨਾਰਾ 
ਦਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਹ?ੈ 

ਭਾਰਤ 

8 ਸੂਚਨਾ ਅਦਧਕਾਰ ਅਦਧਦਨਯਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਚੂਨਾ ਪਰਾਪਤ 
ਕਰਨ ਿਾ ਅਦਧਕਾਰ : 

ਦਜਸ ਿਾ ਪਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਤ ੇਦਸੱਧ ੇਜਾਂ ਅਦਸੱਧ ੇ
ਿਿੰਿ ਨਾਲ ਪੈਂਿਾ ਹ ੈ

9 ਦਕਸੇ ਵਸਤੂ ਿੀ ਦਵਕਰੀ ਜਾਂ ਮਿੰ ਿ ਨੂਿੰ  ਵਧਾਉਣਾ ਦਵਦਿਆਪਨ ਿਾ ਮੁੱ ਖ ਉਿੇਸ਼ ਹੈ। ਠੀਕ 

10 ਸੂਚਨਾ ਿਾ ਅਦਧਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਸਾਲ 2000 ਦਵੱਚ ਦਕਸ ਰਾਜ ਿੁਆਰਾ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਦਿਆ ਸੀ? 

ਰਾਜਸਥਾਨ 

11 ਜਨਤਕ ਸਿੰਚਾਰ, ਆਧੁਦਨਕ ਪਰਣਾਲੀ ਿ ੇਨੁਕਸ ਿੱਸਣ ਲਈ ਇੱਕ ________ 

ਸਾਧਨ ਹੈ। 
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ 

12 ਜਨਤਕ ਸਿੰਚਾਰ ਿੀ ਮੁੱ ਖ ਭੂਦਮਕਾ ______ ਪਰਿਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਚੂਨਾ 

13 __________ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦਕ ਆਪਣੀਆ ਂਦਿਿੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂਨੂਿੰ  ਠੀਕ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ 
ਦਨਭਾਉਣਾ। 

ਸਿਾਚਾਰ 

14 ਦਵਦਿਆਪਨ ਆਪਣ ੇਉਿਸ਼ੇ ਿ ੇਆਧਾਰ ਤ ੇਵੱਖਰੇ-2 ਹਨ। ਠੀਕ 

 

ਪਾਠ 25 - ਦਲਿੰ ਿ ਅਸਮਾਨਤਾ (Deleted) 

ਪਾਠ 26 - ਮਿੰਡੀ/ਬਾਿਾਰ ਿੀ ਭੂਦਮਕਾ (Deleted) 
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