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BUgol (6 AMk)  

a. swry pRSn h`l kro[ hryk pRSn ie`k AMk dw hY[  
1. ਹੇਠ ਲਿਲਿਆਂ ਲ ਿੱਚੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਦਰਿੀ ਪਰਤ ਲਿਹੜੀ ਹੈ?    

 (ੳ) ਲਸਆਿ  (ਅ) ਸੀਮਾ  (ੲ) ਨਾਈਫ਼   (ਸ) ਲਨਿਿ  
2. ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤਲਹ ਦਾ __ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਗ ਥਿ ਨੇ ਘੇਲਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।   

  (ੳ) 80%  (ਅ) 71 % (ੲ)  29%   (ਸ) 39% 

3. ਜੀ  ਮੰਡਿ ਲ ਚਿੇ ਅਨੇਿ ਲਿਸਮ ਦੇ ਜੀ  ਜੰਤੂ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਨੰੂ ਿੀ ਆਿਦੇ ਹਨ?       

  (ੳ)  ਾਯੂਮੰਡਿ  (ਅ) ਜੀ  ਜਗਤ    (ੲ) ਪਲਰਸਲਥਤੀ    (ਸ) ਆ ਾਸ  
 

A. hyT ilKy pRSnW iv`coN iksy ie`k pRSn dw au`qr 50-60 SbdW iv`c idE[ pRSn dy 3 AMk hn[ 
  ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਸੋ        

      ਜਾਂ       

     ਮਨ ਿੱਿ  ਾਤਾ ਰਨ ਨੰੂ ਲਿ ੇਂ ਪਰਭਾਲ ਤ ਿਰਦਾ ਹੈ?  
 

ieiqhws (9 AMk) 
  

a. swry pRSn h`l kro[ hryk pRSn ie`k AMk dw hY[  
1. ਗ ਰਮੀਤ ਮਿੱਧਿਾਿੀਨ ਯ ਗ ਦੀਆਂ ਪਰਲਸਿੱਧ ਹਸਤੀਆਂ ਤ ੇਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਲਥਿ ਹਾਿਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਿਈ ਲਿਹੜੇ ਪ ਰਾਤਿੱਤ  ਸਰੋਤ ਤੋਂ 

ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਮਿੇਗੀ ?  

   (ੳ) ਲਸਿੱਿੇ  (ਅ) ਹਲਥਆਰ  (ੲ) ਲਚਿੱਤਰ  (ਸ) ਇਹਨਾਂ ਲ ਚੋਂ ਿੋਈ ਨਹੀਂ  
2. ਇਰਾਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੰੂ ਿੀ ਨਾਂ ਲਦਿੱਤਾ?       

   (ੳ) ਆਰੀਆ  ਰਤ  (ਅ) ਲਹੰਦੂ   (ੲ) ਇੰਡਸ   (ਸ) ਹੋਡੂ  
3. ਰਾਲਜੰਦਰ ਪਲਹਿਾ ਲਿਸ  ੰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਤੀਸ਼ਾਿੀ ਸ਼ਾਸ਼ਿ ਸੀ?  

   (ੳ) ਪਾਿ    (ਅ) ਗ ਰਜਰ ਪਰਤੀਹਾਰ (ੲ) ਰਾਸ਼ਟਰਿੂਟ   (ਸ) ਚੋਿ  
A. hyT ilKy pRSnW iv`coN iksy do pRSnW dy au`qr 50-60 SbdW iv`c idE[ hr pRSn dy 3 AMk hn 
1. ਲ ਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਿੇਿ ਲਿ ੇਂ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹਨ?  

2. ਮ ਹੰਮਦ ਗ਼ੌਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਹਮਿੇ ਲਿਉਂ ਿੀਤੇ?  

3. ਮਿੱਧਿਾਿੀਨ ਸਮਾਜ ਲ ਿੱਚ ਜਾਤ ਲ  ਸਥਾ ਲਿਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਸੀ?  

nwgirk Swsqr (5 AMk)  
 

a. swry pRSn h`l kro[ hryk pRSn ie`k AMk dw hY[ 
1. ਿੋਿਤੰਤਰ ਦਾ ਆਰੰਭ ਲਿਥੇ ਹੋਇਆ?  

   (ੳ) ਭਾਰਤ            (ਅ) ਇੰਗਿੈਂਡ  (ੲ) ਸਲ ਟਜ਼ਰਿੈਂਡ  (ਸ) ਏਥਨਜ਼  
2. ਿੋਿਤੰਤਰੀ ਸਰਿਾਰ, "ਿੋਿਾਂ ਦੀ, ਿੋਿਾਂ ਿਈ, ਿੋਿਾਂ ਦ ਆਰਾ ਸਰਿਾਰ " ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਸਨੇ ਿਹੇ?      

     (ੳ) ਇਬਰਾਲਹਮ ਲਿੰਿਨ (ਅ) ਿਾਸਿੀ  (ੲ) ਡੇਲ ਡ ਈਸਟਨ  (ਸ) ਇਹਨਾਂ ਲ ਿੱਚੋਂ ਿੋਈ ਨਹੀਂ  
A. hyT ilKy pRSnW iv`coN iksy ie`k pRSn dw au`qr 50-60 SbdW iv`c idE[ pRSn dy 3 AMk hn[ 
1. ਸਮਾਲਜਿ ਅਤੇ ਆਰਲਥਿ ਸਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਤ ਸੀਂ ਲਿ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ?  

            ਜਾਂ        

 ਿੋਿਤੰਤਰੀ ਸਰਿਾਰ ਦੇ  ਿੱਿ  ਿੱਿ ਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਸੋ।   


