
10ਵੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ (ਅਪ੍ਰਲੈ, ਮਈ ਜਸਲੇਬਸ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪ੍ਪੇ੍ਰ) 
ਕ ਿੱ ਲ ਅੰਕ : 20 

ਭਾਗ-ੳ (ਭੂਗੋਲ)      ਅੰਕ=6 
I. ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਿੱ ਲ ਕਰੋ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਿੱ ਕ ਅੰਕ ਦਾ ਹੈ। 
1. ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਵਿੱਚ ਵ ੰਨਹ ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ? 

 ੳ. ਦੂਸਰਾ  ਅ. ਤੀਸਰਾ  ੲ. ਪੰਜਵਾਂ  ਸ. ਸਿੱਤਵਾਂ 
2. ਭਾਰਤ ਦ ੇ ੁਿੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਦੀਆਂ ਭੌਵਤ  ਇ ਾਈਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ ਵਵਿੱਚ ਪਰਬਤੀ ਭਾਗ ਵ ੰਨਹੇ  ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ? 

 ੳ. 10.7%  ਅ. 19%   ੲ. 28%   ਸ. 43%  
3. . ਟਰਾਂਸ ਵਹਮਾਵਲਆ ਦੀਆਂ ਮੁਿੱਖ ਚੋਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਸੋ।   
II. ਹੇਠ ਜਲਜਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਜਕਸੇ ਇਿੱ ਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ 50-60 ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਜਦਉ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਤੰਨ ਅੰਕ ਹਨ। 
(ੳ)   ਜਦੋਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪਰਦੇਸ਼ ਵਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸੂਰਜ ਵਨ ਲ ਹੀ ਵਰਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਵਿੱਚ ਅਜ ੇਰਾਤ ਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।  ਵਵਆਵਖਆ  ਰੋ। 
(ਅ)  ਤਿੱਟਵਰਤੀ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁਿੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ  ੀ ਦੇਣ ਹੈ ?  

ਭਾਗ-ਅ (ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ)      ਅੰਕ=4 

III. ਹੇਠ ਜਲਿ ੇਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਬਦ ਿਾਂ ਇਿੱ ਕ ਵਾਕ ਜਵਿੱ ਚ ਜਦਉ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਿੱ ਕ ਅੰਕ ਦਾ ਹ।ੈ 
1. ਜਦੋਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ  ੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਵਿੱਚ ਇਸਨੰੂ  ੀ ਵ ਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

IV. ਹੇਠ ਜਲਜਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਜਕਸੇ ਇਿੱ ਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ 50-60 ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਜਦਉ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਤੰਨ ਅੰਕ ਹਨ। 
(ੳ).  ਜਦੋਂ  ੋਈ ਵਵਅ ਤੀ ਬਜਾਰ ਦੀਆ ਂਪਰਚਵਲਤ  ੀਮਤਾਂ ਉਪਰ  ੰਮ  ਰਨ ਨੰੂ ਵਤਆਰ ਹੋਵ ੇਅਤੇ ਉਸਨੰੂ  ੰਮ ਵਮਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ    
        ਨੰੂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਵਿੱਚ  ੀ ਵ ਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਵਆਵਖਆ  ਰੋ। 
(ਅ).  ਸਰਵਜਨ  ਵਵਿੱਤ ਤੋਂ  ੀ ਭਾਵ ਹੈ ? ਪਰਤਿੱਖ ਅਤੇ ਅਪਰਤਿੱਖ  ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣ-ਸਵਹਤ ਵਵਆਵਖਆ  ਰੋ। 

ਭਾਗ-ੲ (ਇਜਤਹਾਸ)      ਅੰਕ=6 
V. ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਿੱ ਲ ਕਰੋ। ਹਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਿੱ ਕ ਅੰਕ ਦਾ ਹੈ। 
1.  ਵ ਸ  ਾਲ ਵਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੰੂ ‘ਸਪਤ-ਵਸੰਧੂ’ ਵ ਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? 

2.  ਬਵਹਲੋਲ ਲੋਧੀ ਨੇ ਵ ਸਨੰੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਬੂੇਦਾਰ ਵਨਯੁ ਤ  ੀਤਾ? 

 1. ਬਵਹਲੋਲ ਖਾਂ ਲੋਧੀ 2. ਤਾਤਾਰ ਖਾਂ   3. ਦਲੌਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ  4. ਇਬਰਾਹੀਮ ਲੋਧੀ 
3.  ਾਮਰੂਪ ਵਵਖੇ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨ  ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮੁਲਾ ਾਤ ਵ ਸ ਨਾਲ ਹੋਈ? 
VI. ਹੇਠ ਜਲਜਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਜਕਸੇ ਇਿੱ ਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ 50-60 ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਜਦਉ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਤੰਨ ਅੰਕ ਹਨ। 
ੳ. ਪਾਣੀਪਤ ਦ ੇਮੈਦਾਨ ਵਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਅਤ ੇਇਬਰਾਹੀਮ ਲੋਧੀ ਦੌ ਫਜ਼ੋ ਦੀ ਵਵਉਂਤ ਬੰਦੀ ਦਿੱਸੋ। 
ਅ. ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨ  ਦਵੇ ਜੀ ਨੇ ਮੁਿੱਢਲੇ ਜੀਵਨ ਵਵਿੱਚ  ੀ- ੀ ਵ ਿੱਤੇ ਅਪਣਾਏ? 

ਭਾਗ-ਸ ( ਨਾਗਜਰਕ ਸ਼ਾਸਤਰ)      ਅੰਕ=4 

VII. ਹੇਠ ਜਲਿੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਬਦ ਿਾਂ ਇਿੱ ਕ ਵਾਕ ਜਵਿੱ ਚ ਜਦਉ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਿੱ ਕ ਅੰਕ ਦਾ ਹੈ। 

1. ਭਾਰਤ ਦ ੇਸੰਵਵਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦ ੇਸਾਰੇ ਵਨਵਾਸੀਆ ਂਨੰੂ ਵਵ ਾਸ  ਰਨ ਲਈ ਸਮਾਨ ਅਵਸਰ ਵਮਲਣਗੇ।ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਵਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਘਿੱਟ  
    ੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇਵ ਸੇ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ  ੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਵਵਧਾਨ ਦੀ ਇਹ ਪਰਸਤਾਵਨਾ ਵ ਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਿੱਲ  ਰਦੀ ਹੈ? 

 1. ਗਣਰਾਜ ਦੀ  2. ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ  3. ਧਰਮ ਵਨਰਪਿੱਖਤਾ ਦੀ 4.  ਲੋ ਤੰਤਰ ਦੀ 
VIII. ਹੇਠ ਜਲਜਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਜਕਸੇ ਇਿੱ ਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ 50-60 ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਜਦਉ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਤੰਨ ਅੰਕ ਹਨ। 
(ੳ).  ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਵਧਾਨ ਲਚ ੀਲਾ ਅਤੇ  ਠੋਰ ਦਵੋੇਂ ਹੈ।ਵ ਵੇਂ? 

(ਅ). ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦ ੇਵਵਰੁਿੱਧ ਅਵਧ ਾਰ ਦੀ ਵਵਆਵਖਆ  ਰ।ੋ 
 

 

 
 ਟੀਮ ਪ੍ੜ੍ਹੋ ਪੰ੍ਿਾਬ  ਪ੍ੜ੍ਹਾਰ ਪੰ੍ਿਾਬ ਕਪ੍ੂਰਥਲਾ। 


