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       ਵਵਸ਼੍ਾ- ਸਮਾਵਿਕ੍ ਵਸਿੱ ਵਿਆ 

         (2022-23)   
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   ਪਾਠ 01 

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਂਭੂਗੋਲਿਕ  ਲਿਸ਼ੇਸਤਾਿਾਂ ਅਤ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦ਼ੇ ਇਲਤਹਾਸ ਤ਼ੇ ਪਰਭਾਿ  

PART –1  ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਚੁਣ ੋ(ਬਹ-ੁ ਲਿਕਿਪੀ ਪਰਸਨ ਉੱਤਰ) 

1-  ਪੰਿਾਬ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਕ੍ਸ ਵਦਸ਼੍ਾ ਵਿੱਲ ਸਵਥਤ ਹੈ?  

 (ੳ) ਉੱਤਰ-ਪਿੱਛਮ      (ਅ) ਦਿੱ ਿਣ-ਪੂਰਬ  

 (ੲ) ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ      (ਸ) ਦਿੱ ਿਣ-ਪਿੱਛਮ 

ਉੱਤਰ: ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ 

2.         ਵਕ੍ਸ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼੍ਾਹ ਨੇ ਪੰਿਾਬ ਨੰੂ ਦੁਆਵਬਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵੰਵਿਆ ਸੀ? 

 (ੳ) ਿਹਾਂਗੀਰ      (ਅ) ਅਕਬਰ 

 (ੲ) ਹੰਮਾਯੂ      (ਸ) ਔਰੰਗਜੇਬ 

ਉੱਤਰ: (ਅ) ਅਕਬਰ 

3.  ਪੰਿਾਬ ਵਕ੍ਸ ਭਾਸ਼੍ਾ ਦਾ ਸ਼੍ਬਦ ਹੈ? 

 (ੳ) ਅਰਬੀ      (ਅ) ਵਹੰਦੀ 
 (ੲ) ਫ਼ਾਰਸੀ      (ਸ) ਪੰਿਾਬੀ 
ਉੱਤਰ: (ੲ) ਫ਼ਾਰਸੀ 
4.   ਦੋ ਦਵਰਆਵਾਂ ਦੇ ਵਵਚਕ੍ਾਰਲੇ ਇਲਾਕੇ੍ ਨੰੂ ਕ੍ੀ ਵਕ੍ਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ?  

  (ੳ)  ਪਹਾੜ      (ਅ) ਬੰਨ੍ਹ   
 (ੲ) ਦੁਆਬ      (ਸ) ਉਪਰੋਕ੍ਤ ਸਾਰੇ 
ਉੱਤਰ: (ੲ) ਦੁਆਬ 

5.     ਭੂਗੋਵਲਕ੍ ਵਦਰਸ਼੍ਟੀਕੋ੍ਣ ਤੋਂ ਪੰਿਾਬ ਨੰੂ ਵਕੰ੍ਨੇ੍ ਭਾਗਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵੰਵਿਆ ਵਗਆ ਹੈ? 

 ੳ) ਦੋ       (ਅ) ਲਤੰਨ 

 (ੲ) ਚਾਰ      (ਸ) ਪੰਿ 
ਉੱਤਰ: (ਅ) ਲਤੰਨ 



PART-  2 (A)  ਹ਼ੇਠ ਲਿਖ਼ੇ ਪਰਸਨਾ ਦ਼ੇ ਉੱਤਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਬਦਾਂ ਲਿੱਚ ਲਦਓ- 

ਪਰਸ਼੍ਨ 01. ਪੰਿਾਬ ਸ਼੍ਬਦ ਵਕ੍ਸ ਭਾਸ਼੍ਾ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਬਵਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ:    ਫਾਰਸੀ  
ਪਰਸ਼੍ਨ02  ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਿਾਬ ਦੇ ਵਕ੍ਹੜੇ ਦਵਰਆ ਹਨ , ਵਿਹਨਾਂ ਕ੍ਰਕੇ੍ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਿਾਬ ਵਪਆ? 

ਉੱਤਰ:   ਚਨਾਬ, ਵਿਹਲਮ, ਰਾਵੀ, ਵਬਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਿ 

ਪਰਸ਼੍ਨ 03.  ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀਪਤ ਵਕ੍ਸ ਰਾਿ ਵਵਿੱ ਚ ਹੈ? 

 ਉੱਤਰ  ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀਪਤ ਹਵਰਆਣਾ ਰਾਿ ਵਵਿੱ ਚ ਹੈ। 

PART 2 B   ਖਾਿੀ ਸਥਾਨ ਭਰੋ। 

(1)  ਭਾਸ਼੍ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਿਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ__________ਵਵਿੱ ਚ ਕ੍ੀਤਾ ਵਗਆ। 

(2)   ਪਾਵਕ੍ਸਤਾਨ ਵਵਿੱ ਚਲੇ ਪੰਿਾਬ ਨੰੂ _____________ਵਕ੍ਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 

 (3)  ਪੰਿਾਬ ਨੰੂ ਰਮਾਇਣ ਅਤ ੇਮਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਂ______________ ਵਕ੍ਹਾ ਿਾਂਦਾ ਸੀ।  

ਉੱਤਰ:  (1)  1966  (2)  ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ (3) ਪੰਚਨਦ 

 
 

PART- 2 C.  ਸਹੀ ਜਾਂ ਗ਼ਿਤ ਚੁਣ ੋ

(1)  ਪੰਿਾਬ ਦੀਆਂ ਹਿੱਦਾਂ ਅਕ੍ਸਰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਸਹੀ 
(2)  1947 ਈ. ਵਿਚ ਪੰਿਾਬ ਨੰੂ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨੇ ਵੰਿ ਵਦਿੱ ਤਾ ਸੀ।   ਸਹੀ 
(3)  ਹੁਣ ਪੰਿਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਕੋ੍ਈ ਦਵਰਆ ਨਹੀਂ ਵਗਦਾ।    ਗ਼ਲਤ 

 
 

PART –2 (D)    ਸਹੀ ਲਮਿਾਣ ਕਰੋ। 

  A       B 

 1. ਪੰਿਾਬ          A. ਪਾਵਕ੍ਸਤਾਨ 

 2. ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਿੱਛਮ ਵਦਸ਼੍ਾ ਵਵਿੱ ਚ             B. ਪੰਿ+ਆਬ 

 3. ਟੋਚੀ ਅਤ ੇਬੋਲਾਨ      C. ਦੋਆਬ 

 4. ਦੋ ਦਵਰਆਵਾਂ ਵਵਚਕਾਰਲਾ ਇਲਾਕ੍ਾ          D.  ਮਹਾਂਕਾਵਿ 

 5.  ਮਹਾਂਭਾਰਤ,ਰਮਾਇਣ     E. ਦੱਰਹੇ 
 ਉੱਤਰਮਾਿਾ: 

  1.  ਪੰਿਾਬ         =   ਪੰਿ + ਆਬ 

          2.   ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਿੱਛਮ ਵਦਸ਼੍ਾ    =   ਪਾਵਕ੍ਸਤਾਨ 

        3. ਟੋਚੀ ਅਤ ੇਬੋਲਾਨ      =  ਦੱਰਹੇ 
       4. ਦੋ ਦਵਰਆਵਾਂ ਵਵਚਕਾਰਲਾ ਇਲਾਕ੍ਾ        =   ਦੋਆਬ 

           5.  ਮਹਾਂਭਾਰਤ,ਰਮਾਇਣ   =  ਮਹਾਂਕਾਵਿ 



 PART – 3  ਹ਼ੇਠ ਲਿਖ਼ੇ ਪਰਸਨਾਂ ਦ਼ੇ ਉੱਤਰ 25-30 ਸਬਦਾਂ ਲਿੱਚ ਲਦਓ 

ਪਰਸਨ 1. ਵਹਮਾਵਲਆ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋ੍ਈ ਵਤੰਨ ਲਾਭ ਵਲਿੋ। 

ਉੱਤਰ 1. ਪੰਿਾਬ ਦੇ ਦਵਰਆਵਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਵਹਮਾਵਲਆ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕ੍ਰਕੇ੍ 

ਪੰਿਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਪਿਾਊ ਹੈ। 

2. ਪੰਿਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਪਿਾਊ ਹੋਣ ਕ੍ਾਰਨ ਇਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ੍ ਿੁਸ਼੍ਹਾਲ ਹਨ। 

3. ਵਹਮਾਵਲਆ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਣ ੇਿੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੰੂ ਿੜੀਆ ਂਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲਿੱ ਕ੍ੜ ਪਰਾਪਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਪਰਸਨ 2. ਪੰਿਾਬ ਦੇ ਦਵਰਆਵਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਇਵਤਹਾਸ ਤੇ ਕ੍ੀ ਪਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ ? 

ਉੱਤਰ - 1. ਇਹ ਦਵਰਆ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਵਗਦੇ ਰਵਹਣ ਕ੍ਰਕੇ੍, ਦੋ ਸੂਵਬਆਂ ਵਵਿੱ ਚਕ੍ਾਰ ਸੀਮਾ ਦਾ ਕੰ੍ਮ ਵਦੰਦ ੇਰਹੇ। 

2. ਕ੍ਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਰਆਵਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੰੂ ਰੋਕ੍ਣ ਦਾ ਕੰ੍ਮ ਵੀ ਕ੍ੀਤਾ ਹੈ। 

3. ਦਵਰਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਵੀ ਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕ੍ਰਕੇ੍ ਪੰਿਾਬ ਦੀ ਆਰਵਥਕ੍ ਦਸ਼੍ਾ ਵੀ ਸੁਧਰੀ। 

PART – 4  ਸਰੋਤ  ਅਧਾਲਰਤ ਪਰਸਨ 

ਹ਼ੇਠਾਂ ਲਦੱਤ਼ੇ ਗਏ ਪੈਰ਼ੇ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹ ਕ਼ੇ ਲਦੱਤ਼ੇ ਗਏ  ਪਰਸਨਾਂ ਦ਼ੇ ਉੱਤਰ ਲਦਓ- 

ਸਰਹਿੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕ੍ਾਰਨ ਪੰਿਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹਮੇਸ਼੍ਾ ਯੁਿੱ ਧ ਭੂਮੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ।  ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ  ਦੀਆਂ ਹਕੂ੍ਮਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੰੂ 

ਵੰਵਿਆ ਅਤ ੇ ਇਸ ਦੀ ਭੂਗੋਵਲਕ੍ ਸਵਥਤੀ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ।  ਪੰਿਾਬ ਦੀ  ਵਿੱ ਿੀ ਵੰਿ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਵਲੋਂ  1947 ਵਵਿੱ ਚ ਕ੍ੀਤੀ 
ਗਈ। ਪੰਿਾਬ ਦਾ ਇਿੱਕ੍ ਵਹਿੱ ਸਾ ਪਾਵਕ੍ਸਤਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਚਲਾ ਵਗਆ।ਵਿਸ ਨੰੂ ਪਿੱਛਮੀ ਪੰਿਾਬ ਵਕ੍ਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਿਾ ਵਹਿੱ ਸਾ 
ਭਾਰਤ ਵਵਿੱ ਚ ਵਰਹਾ । ਇਸ ਨੰੂ ਪੂਰਬੀ ਪੰਿਾਬ ਕ੍ਵਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਿਾਬੀ ਭਾਸ਼੍ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 1966 ਵਵਿੱ ਚ 

ਪੰਿਾਬ ਵਫਰ ਵੰਵਿਆ ਵਗਆ।  ਪੰਿ ਦਵਰਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੁਣ  ਨਾਮ ਦਾ ਪੰਿਾਬ ਰਵਹ ਵਗਆ ਹੈ। ਵਕ੍ਸੇ ਸਮੇਂ ਇਿੱਥੇ ਸਿੱਤ 

ਦਵਰਆ ਵਗਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਲੇੇ ਇਸ ਨੰੂ ਸਪਤ ਵਸੰਧੂ ਵਕ੍ਹਾ ਿਾਂਦਾ ਸੀ।  ਪੰਿਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਪਿਾਊ ਹੋਣ ਕ੍ਾਰਨ 

ਪੰਿਾਬੀ ਲੋਕ੍ ਿੁਸ਼੍ਹਾਲ ਮੰਨੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਿਾਬ ਦੇ ਦਵਰਆਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਚੰਗਾ ਪਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕ੍ਈ 

ਵਾਰ ਦਵਰਆ ਪੰਿਾਬ ਦੀ ਹਿੱਦ ਬਣੇ।  ਮਹਾਰਾਿਾ ਰਣਿੀਤ ਵਸੰਘ ਵੇਲੇ ਸਤਲੁਿ ਦਵਰਆ  ਪੰਿਾਬ ਦੀ ਹਿੱਦ ਦਾ ਕੰ੍ਮ 

ਕ੍ਰਦਾ ਸੀ।ਅਿੱਿ ਵੀ ਰਾਵੀ ਦਵਰਆ ਦਾ ਕੁ੍ਝ ਵਹਿੱ ਸਾ ਭਾਰਤ ਪਾਵਕ੍ਸਤਾਨ ਹਿੱਦ ਦਾ ਕੰ੍ਮ ਕ੍ਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵਹਮਾਵਲਆ 

ਪਰਬਤ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਹਿੱਦ ਦਾ ਕੰ੍ਮ ਕ੍ਰਦਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਵਰਆਵਾਂ ਦੀ ਵਲਆਂਦੀ ਵਮਿੱ ਟੀ ਕ੍ਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਦੀ 
ਧਰਤੀ ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਪਿੱਿੋਂ ਿੁਸ਼੍ਹਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਿੁਸ਼੍ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕ੍ਰਕੇ੍ ਹਾਕ੍ਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤੇ ਹਮੇਸ਼੍ਾ ਅਿੱਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ 

ਕ੍ਰਕੇ੍ ਪੰਿਾਬ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਵਵਦੇਸ਼੍ੀ ਹਾਕ੍ਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕ੍ਰਕੇ੍ ਇਸ ਿੁਸ਼੍ਹਾਲ ਸੂਬੇ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਿੂਬ 

ਲੁਿੱ ਵਟਆ ਹੈ। 

ਪਰਸ਼੍ਨ 01. ਪੰਿਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਯੁਿੱ ਧ ਭੂਮੀ ਵਕ੍ਉਂ ਰਹੀ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: ਪੰਿਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਰਹਿੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕ੍ਾਰਨ ਹਮੇਸ਼੍ਾ ਯੁਿੱ ਧ ਭੂਮੀ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਪਰਸ਼੍ਨ 02. ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨੇ ਪੰਿਾਬ ਦੀ ਵੰਿ ਕ੍ਦੋਂ ਕ੍ੀਤੀ? 

ਉੱਤਰ: ਅੰਗਰੇਿਾਂ ਨੇ ਪੰਿਾਬ ਦੀ ਵੰਿ 1947 ਵਵਿੱ ਚ ਕ੍ੀਤੀ। 

ਪਰਸ਼੍ਨ03. ਭਾਸ਼੍ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਿਾਬ ਦੀ ਵੰਿ ਕ੍ਦੋਂ ਹੋਈ? 

ਉੱਤਰ: ਭਾਸ਼੍ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਿਾਬ ਦੀ ਵੰਿ 1966 ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਈ।  



ਪਾਠ 02 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦ਼ੇਿ ਜੀ ਤੋਂ ਪਲਹਿਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤ਼ੇ ਸਮਾਲਜਕ ਅਿਸਥਾ 
 

PART –1  ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਚੁਣ ੋ(ਬਹ-ੁ ਲਿਕਿਪੀ ਪਰਸਨ ਉੱਤਰ) 

 1.  ਵਕ੍ਸ ਨੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਨੰੂ ਕ੍ੇਂਦਰੀ ਪੰਿਾਬ ਦਾ ਵਨਜਾਮ ਬਣਾਇਆ? 

  ੳ) ਵਸਕੰ੍ਦਰ ਲੋਧੀ     ਅ) ਬਵਹਲੋਲ ਲੋਧੀ  
 ੲ) ਇਬਰਾਲਹਮ ਿੋਧੀ     ਸ) ਤਾਤਾਰ ਲੋਧੀ 
ਉੱਤਰ:  ੲ) ਇਬਰਾਲਹਮ ਿੋਧੀ 
2 ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਬਾਬਰ ਕ੍ਦੋਂ ਪੰਿਾਬ ਆਇਆ? 

 ੳ) 1519 ਈ.      ਅ) 1526 ਈ. 
 ੲ) 1522 ਈ.      ਸ) 1517 ਈ. 
ਉੱਤਰ: ੳ) 1519 ਈ.   

3 ਬਾਬਰ ਦੇ ਜੁਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ੍ ਦੇਵ ਿੀ ਨੇ ਵਕ੍ਸ ਵਵਿੱ ਚ ਵਲਵਿਆ? 

 ੳ) ਬਾਬਰੀ ਬਾਣੀ     ਅ) ਿਪੁਿੀ ਸਾਵਹਬ 

 ੲ) ਿਫਰਨਾਮਾ      ਸ) ਿਾਪ ਸਾਵਹਬ 

ਉੱਤਰ: ੳ) ਬਾਬਰੀ ਬਾਣੀ 
4. ਮੁਸਵਲਮ ਸਮਾਿ ਵਕੰ੍ਨੇ ਵਰਗਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵੰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? 

 ੳ) 2       ਅ) 3 

 ੲ) 4       ਸ) 5 

ਉੱਤਰ: ਅ) 3 

5 ਉੱਚ ਵਰਗ ਵਕ੍ਸ ਵਕ੍ਸਮ ਦੇ ਗਵਹਣੇ ਪਵਹਨਦਾ ਸੀ? 

  ੳ) ਸੋਨਾ      ਅ) ਚਾਂਦੀ  
 ੲ) ਹੀਰੇ       ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰ਼ੇ 
ਉੱਤਰ: ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰ਼ੇ  
PART- 2 (A)  ਹ਼ੇਠ ਲਿਖ਼ੇ ਪਰਸਨਾ ਦ਼ੇ ਉੱਤਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਬਦਾਂ ਲਿੱਚ ਲਦਓ। 

ਪਰਸ਼੍ਨ 01.  ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ੍ ਦੇਵ ਿੀ ਦਾ ਿਨਮ ਕ੍ਦੋਂ ਹੋਇਆ?  

ਉੱਤਰ:   ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ੍ ਦੇਵ ਿੀ ਦਾ ਿਨਮ 1469 ਈ. ਨੰੂ ਹੋਇਆ। 

ਪਰਸ਼੍ਨ 02.  ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਉਲਮਾ ਕੌ੍ਣ ਸਨ? 

ਉੱਤਰ:    ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਉਲਮਾ ਧਾਰਵਮਕ੍ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਨ। 

ਪਰਸ਼੍ਨ 03.   ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਨਆਂ ਕੌ੍ਣ ਕ੍ਰਦੇ ਸਨ?  

ਉੱਤਰ:   ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਨਆਂ ਕ੍ਾਜੀ ਕ੍ਰਦੇ ਸਨ।  



PART – 2 B  ਖਾਿੀ ਸਥਾਨ ਭਰ ੋ

(1) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ੍ ਸਮੇਂ ਪੰਿਾਬ ਦੀ ਸਮਾਵਿਕ੍ ਦਸ਼੍ਾ ਬਹੁਤ __________ ਸੀ। 

(2)  ਵਸਕੰ੍ਦਰ ਲੋਧੀ__________ ਦਾ ਪੁਿੱ ਤਰ ਸੀ। 

(3)  ਬਾਬਰ ਨੇ ਪੰਿਾਬ ____________ਵਵਿੱ ਚ ਹਮਲਾ ਕ੍ੀਤਾ। 

 (4)  ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪਰਦਾ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ______________ਪਵਹਨਦੀਆਂ ਸਨ। 

ਉੱਤਰ: (1) ਮਾੜ੍ੀ (2)  ਬਲਹਿੋਿ ਖਾਂ ਿੋਧੀ      (3) 1525 ਈ.        (4 ) ਬੁਰਕਾ 
PART – 2 ( C) ਪਰਸਨ  ਸਹੀ ਜਾਂ ਗ਼ਿਤ ਚੁਣ ੋ

1)  ਵਹੰਦ ੂਦਾ ਭੋਜਨ੍ ਸਾਦਾ ਅਤ ੇਿੈਸ਼ਨ੍ ੰ  ਹੰੁਦਾ ਸੀ।   ਸਹੀ 
2)  ਵਹੰਦ ੂਲੋਕ੍ ਵਵਹਮ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਦ।ੇ   ਗ਼ਲਤ 

3)  ਵਹੰਦੂ ਧਰਮ ਵਵਿੱ ਚ ਸਤੀ ਪਰਥਾ ਦਾ ਵਰਵਾਜ ਸੀ।   ਸਹੀ 
PART –2 (D)   ਸਹੀ ਲਮਿਾਣ ਕਰੋ। 

ੳ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ੍ ਦੇਵ ਿੀ ਦਾ ਿਨਮ     ੳ. ਵਸਕੰ੍ਦਰ ਲੋਧੀ  

ਅ. ਲੋਧੀ ਿਾਨਦਾਨ ਦਾ ਪਰਵਸਿੱ ਧ ਬਾਦਸ਼੍ਾਹ    ਅ 1469 ਈ. 
ੲ.  ਹਜਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਪੁਿੱ ਤਰੀ    ੲ.  ਬੀਬੀ ਫਾਵਤਮਾ  

ਉੱਤਰਮਾਿਾ 
ੳ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ੍ ਦੇਵ ਿੀ ਦਾ ਿਨਮ  =  1469 ਈ. 
ਅ. ਲੋਧੀ ਿਾਨਦਾਨ ਦਾ ਪਰਵਸਿੱ ਧ ਬਾਦਸ਼੍ਾਹ  =   ਵਸਕੰ੍ਦਰ ਲੋਧੀ 
ੲ. ਹਜਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਪੁਿੱ ਤਰੀ  =   ਬੀਬੀ ਫਾਵਤਮਾ 
    

PART – 3 ਹ਼ੇਠ ਲਿਖ਼ੇ ਪਰਸਨਾਂ ਦ਼ੇ ਉੱਤਰ 25-30 ਸਬਦਾਂ ਲਿੱਚ ਲਦਓ 

ਪਰਸ਼੍ਨ 1. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ੍ ਦੇਵ ਿੀ ਦੇ ਕ੍ਾਲ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਹੰਦ  ਸਮਾਜ  ਬਾਰੇ ਵਲਿੋ। 

 ਉੱਤਰ - ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ੍ ਦੇਵ ਿੀ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦਾ ਵਹੰਦੂ ਸਮਾਿ - ਬਾਹਮਣ, ਕ੍ਸ਼੍ਤਰੀ, ਵੈਸ਼੍ ਅਤ ੇਸੂ਼੍ਦਰ ਿਾਤੀਆ ਂ ਵਵਚ 

ਵੰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ | ਇਹਨਾਂ ਿਾਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕ੍ਈ ਉਪ ਿਾਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕ੍ੀਆਂ ਸਨ।ਬਾਹਮਣ ਸੁਆਰਥੀ ਬਣ 

ਚੁਿੱ ਕੇ੍ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ੍ਾਂ ਨੰੂ ਵਵਹਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ ਵਵਚ ਫਸਾ ਵਦਿੱ ਤਾ ਸੀ। ਵੈਸ਼੍ ਅਤੇ ਕ੍ਸ਼੍ਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ੍ ਸੀ। ਉਸ 

ਕ੍ਾਲ ਵਵਚ ਸੂ਼੍ਦਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਿਰਾਬ ਸੀ। 

ਪਰਸ਼੍ਨ 2.  ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਿ ਵਵਚ ਗੁਲਾਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕ੍ਰੋ।  

ਉੱਤਰ - ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਿ ਵਵਚ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਦਰਿਾ ਸੀ। ਗੁਲਾਮ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਵਚ ਦੁਸ਼੍ਮਣ ਦੇ 

ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਹੰੁਦੇ ਸਨ | ਿਾਂ ਵਫਰ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼੍ਾ ਵਵਚੋਂ ਵਲਆਇਆ ਿਾਂਦਾ। ਵਹਿੜੇ (ਖੁਸਰੇ) ਗੁਲਾਮ ਬੇਗਮਾਂ 
ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਵਚ ਲਗਾਏ ਿਾਂਦੇ। ਗੁਲਾਮ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦੁਰੀ ਅਤ ੇਚਤੁਰਾਈ ਵਦਿਾ ਕੇ੍ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਲੈ ਸਕ੍ਦੇ ਸਨ ਅਤ ੇ

ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕ੍ਾਰਾ ਪਾ ਸਕ੍ਦੇ ਸਨ। ਸਧਾਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਸਨ। ਕ੍ਣਕ੍ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤ ੇਭੁੰ ਵਨਆ ਹੋਇਆ 

ਮਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ ਦਾ ਭੋਿਨ ਸੀ| ਕ੍ਾਵਮਆਂ ਵਵਚ ਭੋਿਨ ਨਾਲ ਲਿੱ ਸੀ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਵਰਵਾਜ ਸੀ।  

 



 

PART –4  ਸਰੋਤ  ਅਧਾਲਰਤ ਪਰਸਨ 

ਹ਼ੇਠਾਂ ਲਦੱਤ਼ੇ ਗਏ ਪੈਰ਼ੇ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹ ਕ਼ੇ ਲਦੱਤ਼ੇ ਗਏ  ਪਰਸਨਾਂ ਦ਼ੇ ਉੱਤਰ ਲਦਓ- 

 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ੍ ਦੇਵ ਿੀ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਪੰਿਾਬ ਦੀ ਰਾਿਨੀਤਕ੍ ਵਵਵਸਥਾ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਸ਼੍ਾਸਕ੍ ਕ੍ਮਜੋਰ 

ਸਨ। ਵਿਸ ਕ੍ਾਰਨ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।  ਵਸਕੰ੍ਦਰ ਲੋਧੀ ਵਦਿੱ ਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼੍ਾਹ ਬਵਣਆ। ਉਸ ਨੰੂ 

ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼੍ ਦਾ ਪਰਵਸਿੱ ਧ ਰਾਿਾ ਮੰਵਨਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਬਾਬਰ ਹਿੱਥੋਂ ਯੁਿੱ ਧ ਭੂਮੀ ਵਵਿੱ ਚ ਮਾਵਰਆ ਵਗਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ 
ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਰਕ੍ਾਰ ਹੋਣ ਕ੍ਰਕੇ੍ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਪਰਾਪਤ ਕ੍ਰ ਸਕ੍ਦੇ ਸਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿੱ ਿੀਆਂ 

ਹਵੇਲੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹੰਦੇ ਸਨ| ਉਹ ਕ੍ਈ ਕ੍ਈ ਇਸਤਰੀਆਂ ਰਿੱ ਿਦੇ ਸਨ ਅਤ ੇਕੁ੍ਝ ਮਰਦਾਂ ਨੰੂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ੍ ਰਿੱਿਦ ੇ

ਸਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਵਮਕ੍ ਨੇਤਾ ਉਲਮਾ ਅਤ ੇਸਯਿੱਦ ਸਨ। ਉਲਮਾ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼੍ਾ ਦੇ ਮਾਵਹਰ ਸਨ ਅਤ ੇਸਯਿੱਦ 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਹਜਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਅਤ ੇਬੀਬੀ ਫਾਵਤਮਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਸ ਅਤ ੇ

ਨਵਸ਼੍ਆਂ ਦੀ ਖੂਬ ਵਰਤੋਂ ਕ੍ਰਦੇ ਸਨ।  ਮਰਦ ਤੁਰਲੇ ਵਾਲੀ ਪਿੱਗ ਬੰਨਹ ਦੇ ਸਨ ਅਤ ੇਇਸਤਰੀਆਂ ਪਰਦਾ ਕ੍ਰਨ ਲਈ 

ਬੁਰਕ੍ਾ ਪਵਹਨਦੀਆਂ ਸਨ।   ਮਰਦ ਗਵਹਣੇ ਵੀ ਪਵਹਨਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਹੰਦ ੂਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਕ੍ੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 
ਤੋਂ ਕ੍ਠੋਰ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰ ਇਿੱਕ੍ਠਾ ਕ੍ੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਹੰਦੂ ਲੜਕ੍ੀ ਦੇ ਿਨਮ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 

ਿਨਮ ਸਮੇਂ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤਾ ਿਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਤੀ ਪਰਥਾ ਵਰਗੀ ਭੈੜੀ ਰੀਤ ਵੀ ਪਰਚਿੱ ਵਲਤ ਸੀ। ਵਹੰਦੂ ਸਾਦਾ ਭੋਿਨ ਿਾਂਦ ੇਸਨ ਅਤ ੇ

ਵਤਉਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨਪਰਚਾਵਾ ਕ੍ਰਦੇ ਸਨ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਪਰਦਾ (ਘੁੰ ਿ) ਕ੍ਰਕੇ੍ ਰਿੱਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। 

ਪਰਸ਼੍ਨ01. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ੍ ਦੇਵ ਿੀ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਪੰਿਾਬ ਦੀ ਰਾਿਨੀਤਕ੍ ਵਵਵਸਥਾ ਵਕ੍ਹੋ ਵਿਹੀ ਸੀ? 

ਉੱਤਰ: ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ੍ ਦੇਵ ਿੀ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਪੰਿਾਬ ਦੀ ਰਾਿਨੀਤਕ੍ ਵਵਵਸਥਾ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਪਰਸ਼੍ਨ02. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ੍ ਦੇਵ ਿੀ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਪੰਿਾਬ ਦੇ ਰਾਵਿਆ ਂਦੀ ਪਕ੍ੜ ਵਕ੍ਹੋ ਵਿਹੀ ਸੀ? 

 ਉੱਤਰ: ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ੍ ਦੇਵ ਿੀ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਪੰਿਾਬ ਦੇ ਰਾਵਿਆਂ ਦੀ ਪਕ੍ੜ ਵ ਿੱ ਲੀ ਸੀ, ਵਿਸ ਕ੍ਰਕੇ੍ ਵਵਦੇਸ਼੍ੀ ਹਮਲਾਵਰ 

ਹਮਲੇ ਕ੍ਰਦੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸਨ। 

ਪਰਸ਼੍ਨ 03.ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼੍ ਦਾ ਪਰਵਸਿੱ ਧ ਰਾਿਾ ਕੌ੍ਣ ਸੀ?  

ਉੱਤਰ : ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼੍ ਦਾ ਪਰਵਸਿੱ ਧ ਰਾਿਾ ਵਸਕੰ੍ਦਰ ਲੋਧੀ ਸੀ। 

     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ਪਾਠ 03 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦ਼ੇਿ ਜੀ ਅਤ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਸੱਲਖਆਿਾਂ 
PART –1  ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਚੁਣ ੋ(ਬਹ-ੁ ਲਿਕਿਪੀ ਪਰਸਨ ਉੱਤਰ) 

ਪਰਸਨ 1ਹ਼ੇਠ ਲਿਲਖਆਂ ਲਿਚੋ ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। 

1. ਵਸਿੱ ਿ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ੍ ਕੌ੍ਣ ਸਨ? 

 ੳ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ੍ ਦੇਵ ਿੀ   ਅ. ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਿੀ 
  ੲ . ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਵਬੰਦ ਿੀ   ਸ. ਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਿੀ 
ਉੱਤਰ: ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦ਼ੇਿ ਜੀ  
2. ਮਵਹਤਾ ਕ੍ਾਲੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ੍ ਦੇਵ ਿੀ ਨੰੂ ਵਕ੍ਿੱ ਥ ੇਨੌਕ੍ਰੀ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਭੇਵਿਆ ਸੀ? 

 ੳ. ਮੁਲਤਾਨ    ਅ.  ਸੀਤਾਪੁਰ 

 ੲ.  ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ  ਸ. ਲਾਹੌਰ 

ਉੱਤਰ: ਸੁਿਤਾਨਪੁਰ ਿੋਧੀ 
3. ਵਗਆਨ ਪਰਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ੍ ਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਕੰ੍ਨੀ ਸੀ? 

 ਉ. 20 ਸਾਲ    ਅ. 22 ਸਾਲ 

 ੲ. 26 ਸਾਲ    ਸ. 30 ਸਾਲ 

ਉੱਤਰ: 30 ਸਾਿ 

4.  ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ੍ ਦੇਵ ਿੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕ੍ੀ ਹੈ? 

 ੳ. ਉਹ ਸਰਵ-ਸ਼੍ਕ੍ਤੀਮਾਨ ਹੈ  ਅ. ਉਹ ਹਮੇਸ਼੍ਾ ਰਵਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ 

 ੲ. ਉਹ ਵਨਰਗੁਣ ਅਤੇ ਸਰਗੁਣ ਹੈ  ਸ. ਉਪਰੋਕ੍ਤ ਸਾਰੇ 

ਉੱਤਰ: ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰ਼ੇ 
5  ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ੍ ਦੇਵ ਿੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਤਰਾਵਧਕ੍ਾਰੀ ਵਕ੍ਸ ਨੰੂ ਵਨਯੁਕ੍ਤ ਕ੍ੀਤਾ?  

 ਉ. ਭਾਈ ਿੇਠਾ ਿੀ    ਅ. ਭਾਈ ਦੁਰਗਾ ਿੀ  
 ੲ. ਭਾਈ ਲਵਹਣਾ ਿੀ   ਸ. ਸਰੀ ਚੰਦ ਿੀ 
ਉੱਤਰ: ਭਾਈ ਿਲਹਣਾ ਜੀ 
PART –2 (A)  ਹ਼ੇਠ ਲਿਖ਼ੇ ਪਰਸਨਾ ਦ਼ੇ ਉੱਤਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਬਦਾਂ ਲਿੱਚ ਲਦਓ। 

ਪਰਸ਼੍ਨ1. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ੍ ਦੇਵ ਿੀ ਦਾ ਿਨਮ ਕ੍ਦੋਂ ਹੋਇਆ ? 

ਉੱਤਰ- 1469 ਈ: 

ਪਰਸ਼੍ਨ 2 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ੍ ਦੇਵ ਿੀ ਨੇ ਸਿੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਕੰ੍ਨੇ ਰੁਪਇਆਂ ਨਾਲ ਕ੍ੀਤਾ ਸੀ ? 

ਉੱਤਰ-20 ਰੁਪਇਆਂ ਨਾਲ 

ਪਰਸ਼੍ਨ 3. ਵਕ੍ਰਤ ਤੋ ਕ੍ੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ-ਵਮਹਨਤ ਅਤ ੇਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕ੍ਮਾਈ 



PART – 2 B  ਖਾਿੀ ਸਥਾਨ ਭਰ ੋ

ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰੋ 

(1)  ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ੍ ਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ____________ ਸੀ।    (ਬੀਬੀ ਸੁਿੱਖਣੀ ਜੀ) 
(2)  ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ੍ ਦੇਵ ਿੀ ਦੇ ਵਿਤਾ ਿੀ ਦਾ ਨਾਂ _____________ ਸੀ।     (ਮਹਿਤਾ ਕਾਲ ੂਜੀ) 
(3)  ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ੍ ਦੇਵ ਿੀ ਨੇ ਸਿੱਚਾ ਸੌਦਾ ____________ਰੁਪਇਆਂ ਨਾਲ ਕ੍ੀਤਾ ਸੀ।   (20) 

 

PART – 2 B   ਸਹੀ /ਗ਼ਿਤ ਕਥਨ ਚੁਣ ੋ

 (1) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ੍ ਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕ੍ੀ ਿੀ ਸਨ।    (ਸਹੀ) 
(2)  ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ੍ ਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਰੀਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਵਹਬ ਵਵਿੱ ਚ ਦਰਿ ਹੈ।  (ਸਹੀ) 
(3) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ੍ ਦੇਵ ਿੀ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਰੀ ਚੰਦ ਅਤ ੇਲਿੱ ਿਮੀ ਦਾਸ ਸਨ।   (ਸਹੀ) 
 

PART –2 D  ਸਹੀ ਲਮਿਾਣ ਕਰੋ। 

  A      B 
ੳ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ੍ ਦੇ  ਿੀ ਦਾ ਿਨਮ    1 1539 ਈ. 
ਅ ਤੀਿੀ ਉਦਾਸੀ ਕ੍ਦੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ    2 ਚਾਰ 

ੲ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ੍ ਦੇਵ ਿੀ ਦੇ ਵਪਤਾ ਦਾ ਨਾਂ    3 ਮਵਹਤਾ ਕ੍ਾਲੂ 
 ਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ੍ ਦੇਵ ਿੀ ਨੇ ਵਕੰ੍ਨੀਆ ਂਉਦਾਸੀਆਂ ਕ੍ੀਤੀਆਂ  4 1469 ਈ. 
ਹ.  ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ੍ ਦੇਵ ਿੀ ਿੋਤੀ ਿੋਵਤ ਸਮਾਏ   5 1515 ਈ.  
   
    

ਉੱਤਰਮਾਿਾ :  
ੳ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ੍ ਦੇਵ ਿੀ ਦਾ ਿਨਮ   =  1469 ਈ. 
ਅ. ਤੀਿੀ ਉਦਾਸੀ ਕ੍ਦੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ   =  1515 ਈ. 
ੲ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ੍ ਦੇ ਿੀ ਦੇ ਵਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ   =   ਮਵਹਤਾ ਕ੍ਾਲੂ 
ਸ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ੍ ਦੇਵ ਿੀ ਨੇ ਵਕੰ੍ਨੀਆ ਂਉਦਾਸੀਆਂ ਕ੍ੀਤੀਆਂ =  ਚਾਰ 

ਹ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ੍ ਦੇਵ ਿੀ ਕ੍ਦੋਂ ਿੋਤੀ ਿੋਵਤ ਸਮਾਏ  =  1539 ਈ. 
 
 
 
 
 
 
 



 

PART – 3    ਹ਼ੇਠ ਲਿਖ਼ੇ ਪਰਸਨਾਂ ਦ਼ੇ ਉੱਤਰ 25-30 ਸਬਦਾਂ ਲਿੱਚ ਲਦਓ 

ਪਰਸ਼੍ਨ 1. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ੍ ਦੇਵ ਿੀ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਬੰਧੀ ਵਵਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਿੇਪ ਵਰਣਨ ਕ੍ਰੋ। 

 ਉੱਤਰ 1- ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ: ਗੁਰੂ ਿੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਿੱਕ੍ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋ੍ਈ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਉਸਦੀ 
ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕ੍ਦਾ। 

2- ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਿਸਕਤੀਮਾਨ ਅਤ਼ੇ ਸਰਿਲਿਆਪਕ ਹ:ੈ ਗੁਰੂ ਿੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਿੀਵ 

ਅਤ ੇਕ੍ਣ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ। 

3- ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਨਰੰਕਾਰ ਹ:ੈ ਗੁਰੂ ਿੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋ੍ਈ ਰੰਗ ਰੂਪ ਿਾਂ ਆਕ੍ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।  

ਪਰਸ਼੍ਨ 2. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ੍ ਦੇਵ ਿੀ ਨੇ ਮੁ ਲੇ ਿੀਵਨ ਵਵਿੱ ਚ ਕ੍ੀ-ਕ੍ੀ ਵਕ੍ਿੱ ਤੇ ਅਪਨਾਏ ?  

ਉੱਤਰ - ਬਚਿਨ੍ ਵਿੱਚ  ਗੁਰੂ ਿੀ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਿੱਝਾਂ ਚਰਾਉਣ ਦੇ ਕੰ੍ਮ ਲਾ ਵਦਿੱ ਤਾ। ਪਰ ਸੰਸਾਵਰਕ੍ 

ਵਵਵਸ਼੍ਆ ਂਵਵਿੱ ਚ ਰੁਚੀ ਘਿੱਟ ਹੋਣ ਕ੍ਰਕੇ੍ ਗੁਰੂ ਿੀ ਆਪਣਾ ਵਧਆਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦ ੇ।ਵਫਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਤਾ ਨੇ 

ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿੇਤੀ ਦੇ ਕੰ੍ਮ ਤੇ ਲਗਾ ਵਦਿੱ ਤਾ | ਇਸ ਵਿੱਚ ਿੀ ਗੁਰੂ ਿੀ ਨੇ ਵਦਲਚਸਪੀ ਨਾ ਵਦਿਾਈ। ਵਪਾਰ ਕ੍ਰਨ ਲਈ 

ਵਪਤਾ ਿੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਵਦਿੱ ਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਿੀ ਨੇ ਫਕ੍ੀਰਾਂ ਨੰੂ ਰੋਟੀ ਿੁਆ ਵਦਿੱ ਤੀ | ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ 

ਮੋਦੀਿਾਨੇ ਵਵਿੱ ਚ ਵੀ ਨੌਕ੍ਰੀ ਕ੍ੀਤੀ। 

PART 4   ਸਰੋਤ ਅਧਾਲਰਤ ਪਰਸਨ 

ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤ ੇਗਏ ਪੈਰੇ ਨੰੂ ਪੜਹ ਕ੍ ੇਵਦਿੱ ਤ ੇਗਏ  ਪਰਸ਼੍ਨਾਂ ਦ ੇਉੱਤਰ ਵਦਓ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ੍ ਦੇਵ ਿੀ ਵਸਿੱ ਿਾਂ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਨਮ 1469 ਈ. ਨੰੂ ਨਨਕ੍ਾਣਾ ਸਾਵਹਬ ਵਵਿੇ ਹੋਇਆ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ੍ ਦੇਵ ਿੀ ਦੇ ਮਾਤਾਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਤਰਪਤਾ ਅਤੇ ਵਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਵਹਤਾ ਕ੍ਾਲੂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ੍ ਭੈਣ 

ਬੀਬੀ ਨਾਨਕ੍ੀ ਸਨ। ਉਹ ਬੇਦੀ ਿਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਿੱਿਦੇ ਸਨ।  ਉਹ ਪਾਿੰਿਾਂ ਦੇ ਵਵਰੁਿੱ ਧ ਆਵਾਜ ਉਠਾਉਂਦ ੇਸਨ। 

ਉਹਨਾਂ ਨੇ  ਿਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕ੍ਾਰ ਕ੍ਰ ਵਦਿੱ ਤਾ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਵਵਿੱ ਚ ਉਹ ਮਿੱਝੀਆਂ ਚਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਿੱਕ੍ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ 
ਨੰੂ ਵਪਤਾ ਨੇ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਕੋ੍ਈ ਵਪਾਰ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਵਦਿੱ ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁਿੱ ਿੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੰੂ ਭੋਿਨ ਛਕ੍ਾ ਵਦਿੱ ਤਾ। ਇਸ 

ਘਟਨਾ ਨੰੂ ਸਿੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਕ੍ਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਸੁਲਿੱ ਿਣੀ ਿੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਪੁਿੱ ਤਰ ਬਾਬਾ 
ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਅਤ ੇਬਾਬਾ ਲਿਮੀ ਦਾਸ ਸਨ।  ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵੇਈ ਂਨਦੀ ਵਵਿੱ ਚ ਇਸ਼੍ਨਾਨ ਕ੍ਰਨ ਸਮੇਂ  ਵਤੰਨ ਵਦਨ ਵਵਸਮਾਦ ਦੀ 
ਅਵਸਥਾ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹ ਕੇ੍ ਬਾਹਰ ਆਏ।  ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱ ਿ ਵਿੱ ਿ ਵਦਸ਼੍ਾਵਾਂ ਵਿੱਲ ਚਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕ੍ੀਤੀਆਂ।  ਉਹਨਾਂ ਨੇ 

ਵਕ੍ਰਤ ਕ੍ਰੋ, ਨਾਮ ਿਪੋ ਅਤ ੇਵੰਿ ਛਕ੍ਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼੍ ਵਦਿੱ ਤਾ।  ਉਹਨਾਂ ਇਿੱਕ੍ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਵਕ੍ਹਾ।ਉਹਨਾਂ 
ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਵਤਕ੍ਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਧ ਵਵਸ਼੍ਵਾਸ ਦਾ ਿੰਿਨ ਕ੍ੀਤਾ। 

ਪਰਸ਼੍ਨ01. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ੍ ਦੇਵ ਿੀ ਵਸਿੱ ਿਾਂ ਦੇ ਵਕੰ੍ਨਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਨ? 

 ਉੱਤਰ: ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ੍ ਦੇਵ ਿੀ ਵਸਿੱ ਿਾਂ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਗੁਰੂ ਸਨ। 

ਪਰਸ਼੍ਨ:02.  ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ੍ ਦੇਵ ਿੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਵਪਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕ੍ੀ ਸੀ? 

 ਉੱਤਰ: ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ੍ ਦੇਵ ਿੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਵਤਰਪਤਾ ਿੀ ਅਤ ੇਵਪਤਾ ਮਵਹਤਾ ਕ੍ਾਲੂ ਸਨ।  

 ਪਰਸ਼੍ਨ03. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ੍ ਦੇਵ ਿੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼੍ ਕ੍ੀ ਸੀ? 

ਉੱਤਰ: ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ੍ ਦੇਵ ਵਕ੍ਰਤ ਕ੍ਰੋ, ਨਾਮ ਿਪੋ ਅਤੇ ਵੰਿ ਛਕੋ੍ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼੍ ਵਦੰਦ ੇਸਨ। 



ਪਾਠ 04 

ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦ਼ੇਿ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤ਼ੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਤੱਕ ਲਸੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 

PART –1  ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਚੁਣ ੋ(ਬਹ-ੁ ਲਿਕਿਪੀ ਪਰਸਨ ਉੱਤਰ) 

ਪਰਸ਼੍ਨ 01.  ਗੋਇੰਦਵਾਲ਼ ਵਵਿੇ ਬਾਉਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਕ੍ਸ ਨੇ  ਰਿੱਿੀ? 

(ੳ) ਗੁਰੂ ਅਰਿਨ ਦੇਵ ਿੀ    (ਅ) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ੍ ਦੇਵ ਿੀ 
 ( ੲ) ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਿੀ    ( ਸ)   ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਿੀ। 

ਉੱਤਰ  ( ੲ) ਗੁਰ ੂਅੰਗਦ ਦ਼ੇਿ ਜੀ 
ਪਰਸ਼੍ਨ 02. ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਨੇ __________ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। 

(ੳ) ਅੰਵਮਰਤਸਰ     (ਅ)  ਿਲੰਧਰ 

 (ੲ)  ਕ੍ੀਰਤਪੁਰ    (ਸ)   ਗੋਇੰਦਵਾਲ਼ 

ਉੱਤਰ (ੳ)ਅੰਲਮਰਤਸਰ  

ਪਰਸ਼੍ਨ 03.  ਗੁਰੂ ਅਰਿਨ ਦੇਵ ਿੀ ਨੇ ਰਾਵੀ ਅਤ ੇਵਬਆਸ ਵਵਚਕ੍ਾਰ ਵਕ੍ਸ ਨਗਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਿੱਿੀ? 

(ੳ)  ਿਲੰਧਰ      (ਅ)  ਗੋਇੰਦਵਾਲ਼ 

 (ੲ)  ਅੰਵਮਰਤਸਰ     (ਸ)  ਤਰਨਤਾਰਨ 

ਉੱਤਰ (ਸ) ਤਰਨਤਾਰਨ 

ਪਰਸ਼੍ਨ04. ਿਹਾਂਗੀਰ ਸਮੇਂ ਵਕ੍ਹੜੇ ਵਸਿੱ ਿ ਗੁਰੂ  ਸਾਵਹਬ ਸ਼੍ਹੀਦ ਹੋਏ? 

(ੳ)  ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਿੀ    (ਅ)  ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਿੀ 
 (ੲ)  ਗੁਰੂ ਅਰਿਨ ਦੇਵ ਿੀ    (ਸ)  ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ 
ਉੱਤਰ (ੲ) ਗੁਰ ੂਅਰਜਨ ਦ਼ੇਿ ਜੀ 
ਪਰਸ਼੍ਨ 5  ਆਵਦ ਗਰੰ ਥ ਸਾਵਹਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਕ੍ਲਨ ਵਕ੍ਸ ਗੁਰੂ ਿੀ ਨੇ ਕ੍ੀਤਾ?  

(ੳ)  ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ੍ ਦੇਵ ਿੀ     (ਅ) ਗੁਰੂ ਅਰਿਨ ਦੇਵ ਿੀ  
(ੲ) ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ     (ਸ) ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਿੀ 
ਉੱਤਰ (ਅ) ਗੁਰ ੂਅਰਜਨ ਦ਼ੇਿ ਜੀ  
PART –2 (A)  ਹ਼ੇਠ ਲਿਖ਼ੇ ਪਰਸਨਾ ਦ਼ੇ ਉੱਤਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਬਦਾਂ ਲਿੱਚ ਲਦਓ। 

ਪਰਸ਼੍ਨ 1.  ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਿਨ ਦੇਵ ਿੀ ਨੰੂ ਕ੍ਦੋਂ ਸ਼੍ਹੀਦ ਕ੍ੀਤਾ ਵਗਆ? 

ਉੱਤਰ- 1606 ਈ. ਨੰੂ 

ਪਰਸ਼੍ਨ 2. ਵਸਿੱ ਿਾਂ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੌ੍ਣ ਸਨ? 

ਉੱਤਰ-  ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਿੀ 
ਪਰਸ਼੍ਨ 3.  ਹਵਰਮੰਦਰ ਸਾਵਹਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਕ੍ਸਨੇ ਰਿੱਿੀ? 

ਉੱਤਰ- ਸੂਫ਼ੀ ਸੰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਿੀ ਨੇ 

 



PART  2 B  ਖਾਿੀ ਸਥਾਨ ਭਰ ੋ

1- ਭਾਈ ਲਵਹਣਾ ____________ ਿੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ|   (ਗੁਰ ੂਅੰਗਦ ਦ਼ੇਿ) 

2- ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਵਹਬ ਵਵਿੇ ਬਾਉਲੀ ਦੀਆਂ _________ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ|   (84) 

3-  ਮੰਿੀ ਪਰਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ _____________ ਨੇ ਕ੍ੀਤੀ ਸੀ|   (ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਅਮਰਦਾਸ ਜੀ)  

PART – 2 C   ਸਹੀ ਜਾਂ ਗ਼ਿਤ ਚੁਣੋ 
1- ਭਾਈ ਲਵਹਣਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ|    ਗ਼ਿਤ 

2- ਆਵਦ ਗਰੰ ਥ ਸਾਵਹਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਕ੍ਲਨ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਿੀ ਨੇ ਕ੍ੀਤਾ|  ਗ਼ਿਤ 

3- ਅਕ੍ਾਲ ਤਿਤ ਸਾਵਹਬ ਜੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਵਬੰਦ ਿੀ ਨੇ ਕ੍ਰਵਾਈ| ਸਹੀ 
 

PART –2 D     ਸਹੀ ਲਮਿਾਣ ਕਰੋ। 

  A       B 
ੳ. ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਿੀ ਦਾ ਪਵਹਲਾ ਨਾਮ    1- ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਵਬੰਦ ਿੀ 
ਅ. ਗੁਰੂ ਅਰਿਨ ਦੇਵ ਿੀ ਨੇ ਵਕ੍ਸ ਸ਼੍ਵਹਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਿੱਿੀ  2- 1606 ਈ. 
ੲ.ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਵਹਬ ਵਵਿੱ ਚ ਗੁਰੂ ਅਰਿਨ ਦੇਵ ਿੀ ਦੇ ਸ਼੍ਬਦ  3-  ਭਾਈ ਲਵਹਣਾ  
ਸ.ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਵਬੰਦ ਿੀ ਨੇ ਗੁਰਗਿੱ ਦੀ ਸੰਭਾਲੀ    4- ਤਰਨਤਾਰਨ 

ਹ. ਵਸਿੱ ਿਾਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ      5- 2216 

ਉੱਤਰਮਾਿਾ:  
ੳ. ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਿੀ ਦਾ ਪਵਹਲਾ ਨਾਮ   = 1-  ਭਾਈ ਲਵਹਣਾ 
ਅ. ਗੁਰੂ ਅਰਿਨ ਦੇਵ ਿੀ ਨੇ ਨੀਂਹ ਰੱਿੀ   =  2- ਤਰਤਾਰਨ 

ੲ. ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਵਹਬ ਵਵਿੱ ਚ ਗੁਰੂ ਅਰਿਨ ਦੇਵ ਿੀ ਦੇ ਸ਼੍ਬਦ = 3- 2216 

ਸ. ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਵਬੰਦ ਿੀ ਨੇ ਗੁਰਗਿੱ ਦੀ ਸੰਭਾਲੀ   = 4- 1606 ਈ. 
ਹ. ਵਸਿੱ ਿਾਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ     =  5- ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਵਬੰਦ ਿੀ 
 

PART – 3  ਹ਼ੇਠ ਲਿਖ਼ੇ ਪਰਸਨਾਂ ਦ਼ੇ ਉੱਤਰ 25-30 ਸਬਦਾਂ ਲਿੱਚ ਲਦਓ 

ਪਰਸ਼੍ਨ 1. ਮੰਿੀ ਪਰਥਾ ਤੋਂ ਕ੍ੀ ਭਾਵ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕ੍ੀ ਉਦੇਸ਼੍ ਸੀ? 

ਉੱਤਰ- ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਿੱਕ੍ ਵਸਿੱ ਿਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਿਗਹਾ ਿਾ ਕੇ੍ ਉਪਦੇਸ਼੍ 

ਦੇਣਾ ਔਿਾ ਹੋ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਨੇ ਪੰਿਾਬ ਵਵਚ 22 ਮੰਿੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕ੍ੀਤੀ | ਹਰ 

ਮੰਿੀ ਲਈ ਇਿੱਕ੍ ਵਸਿੱ ਿ ਵਨਯੁਕ੍ਤ ਕ੍ੀਤਾ ਿੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ੍ ਵਵਚ ਗੁਰੂ ਿੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼੍ਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕ੍ਰਦਾ ਸੀ।ਪਰਚਾਰ ਦੇ 

ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼੍ ਵਸਿੱ ਿਾਂ ਕੋ੍ਲੋਂ  ਭੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ੍ ਗੁਰੂ ਿੀ ਤਕ੍ ਪਹੰੁਚਾਉਣਾ ਵੀ ਸੀ |ਉਹ ਵਸਿੱ ਿ ਮੰਿੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ੍ 

ਉਪਦੇਸ਼੍ ਵਦੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਰਥਾ ਨੰੂ ‘ਮੰਿੀ ਪਰਥਾ' ਵਕ੍ਹਾ ਿਾਣ ਲਿੱ ਗਾ। 

 
 
 



ਪਰਸ਼੍ਨ 2.  ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਿਾਂ ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕ੍ਰੋ। 

 ਉੱਤਰ- ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਨੇ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਿਾਂ ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਸ਼੍ਵਹਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਿੱਿੀ। ਗੁਰੂ ਿੀ ਨੇ ਇਿੱਥੇ ਦੋ ਸਰੋਵਰ 

ਸੰਤੋਿਸਰ ਅਤੇ ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਦੀ ਿੁਦਵਾਈ ਵੀ ਕ੍ਰਵਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਿੱ ਿਾਂ ਅਤ ੇਵਪਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਉੱਥੇ ਿਾਕੇ੍ ਰਵਹਣ ਲਈ 

ਵਕ੍ਹਾ। ਹੌਲ਼ੀ- ਹੌਲ਼ੀ ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ੍ ਵਿੱ ਸ ਗਏ ਅਤ ੇਕ੍ਈ ਦੁਕ੍ਾਨਾਂ ਿੁਿੱ ਲ ਗਈਆਂ 

|ਬਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੀ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਪੈ ਵਗਆ।   

 

PART – 4  ਸਰੋਤ ਅਧਾਲਰਤ ਪਰਸਨ 

ਹ਼ੇਠਾਂ ਲਦੱਤ਼ੇ ਗਏ ਪੈਰ਼ੇ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹ ਕ਼ੇ ਲਦੱਤ਼ੇ ਗਏ ਪਰਸਨਾਂ ਦ਼ੇ ਉੱਤਰ ਲਦਓ- 

ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਿੀ  ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ੍ ਦੇਵ ਿੀ ਵਪਿੱ ਛੋਂ ਗੁਰਗਿੱ ਦੀ ਤੇ ਵਬਰਾਿਮਾਨ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਵਹਲਾ ਨਾਮ ਭਾਈ 

ਲਵਹਣਾ  ਿੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਮਿੱਲ ਅਤ ੇਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਇਆ ਜੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ 
ਸੁਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਿੀਵੀ ਿੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਪੁਿੱ ਤਰ ਭਾਈ ਦਾਤੂ ਿੀ ਅਤ ੇਭਾਈ ਦਾਸੂ ਿੀ ਸਨ।ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 
ਗੁਰਮੁਿੀ ਵਲਿੱ ਪੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਸੁ਼੍ਰੂ ਹੋਇਆ।  ਇਹਨਾਂ  ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੰਗਰ ਅਤ ੇ ਪੰਗਤ ਪਰਥਾ ਦਾ ਵਵਕ੍ਾਸ ਹੋਇਆ।  ਗੁਰੂ 

ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੇ ਸਮੇਂ  ਗੁਰਮੁਿੀ ਦੀ ਬਾਲ਼ ਬੋਧ ਵਤਆਰ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਿੀ ਨੇ 62 ਸਲੋਕ੍ਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕ੍ੀਤੀ।  

ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਿੀ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਿੱਿੀ। 

ਪਰਸ਼੍ਨ 01. ਵਸਿੱ ਿਾਂ ਦੇ ਦੂਿੇ ਗੁਰੂ ਕੌ੍ਣ ਸਨ? 

ਉੱਤਰ: ਵਸਿੱ ਿਾਂ ਦੇ ਦੂਿੇ ਗੁਰੂ  ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਿੀ ਸਨ। 

ਪਰਸ਼੍ਨ 02. ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਿੀ ਦਾ ਪਵਹਲਾ ਨਾਮ ਕ੍ੀ ਸੀ?  

ਉੱਤਰ : ਗੁਰੂ  ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦਾ ਪਵਹਲਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਲਵਹਣਾ ਿੀ ਸੀ। 

ਪਰਸ਼੍ਨ 03. ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਿੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਵਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕ੍ੀ ਸੀ? 

ਉੱਤਰ: ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਿੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਇਆ ਜੀ ਅਤ ੇਵਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਫੇਰ  ਮਿੱਲ ਸੀ। 

 
       
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



ਪਾਠ 05 

ਗੁਰ ੂਗੋਲਬੰਦ ਲਸੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀਿਨ , ਖਾਿਸ਼ੇ ਦੀ ਲਸਰਜਣਾ ਅਤ਼ੇ ਸਖਸੀਅਤ 

 

PART –1 ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਚੁਣੋ (ਬਹ-ੁ ਲਿਕਿਪੀ ਪਰਸਨ ਉੱਤਰ) 

 
 (1) ਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਿੀ ਨੇ ਵਕ੍ਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਿੱਿੀ? 

1.  ਲੰਗਰ ਪਰਥਾ      2.  ਸੰਗਤ ਪਰਥਾ 
3 ਿਾਲਸਾ ਪੰਥ      4.  ਮੀਰੀ ਅਤ ੇਪੀਰੀ 
ਉੱਤਰ  ਖਾਿਸਾ ਪੰਥ ਦੀ 
(2) ਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਿੀ ਦਾ ਿਨਮ ਵਕ੍ਿੱ ਥੇ ਹੋਇਆ? 

1.  ਸਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਵਹਬ      2.  ਚਮਕੌ੍ਰ ਸਾਵਹਬ 

3.   ਪਟਨਾ ਸਾਵਹਬ       4.  ਸਰਵਹੰਦ 

ਉੱਤਰ  ਪਟਨਾ ਸਾਲਹਬ  

(3) ਿਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਿਨਾ ਵਕ੍ਿੱ ਥੇ ਕ੍ੀਤੀ ਗਈ? 

1. ਸਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਵਹਬ      2.  ਪਟਨਾ ਸਾਵਹਬ   

3.  ਸਰਵਹੰਦ      4.  ਵਿਦਰਾਣਾ 
ਉੱਤਰ  ਸਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਲਹਬ  

 

(4) ਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਿੀ ਦੇ ਵਪਤਾ ਿੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕ੍ੀ ਸੀ? 

1.  ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਿੀ       2.  ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਵਬੰਦ ਸਾਵਹਬ ਿੀ 
 3.  ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਿੀ      4.  ਗੁਰੂ ਅਰਿਨ ਦੇਵ ਿੀ  
ਉੱਤਰ  ਗੁਰ ੂਤ਼ੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ 
(5) ਵਕ੍ਸ ਵਦਵਸ ਨੰੂ 1699 ਈ: ਵਵਿੱ ਚ ਿਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਿਨਾ ਕ੍ੀਤੀ ਗਈ? 

1. ਲੋਹੜੀ        2. ਵਵਸਾਿੀ 
 3.  ਹੋਲੀ        4.  ਦੀਵਾਲੀ 
ਉੱਤਰ  ਲਿਸਾਖੀ 
(6)  ਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਵਸਿੱ ਿਾਂ ਦੇ ਵਕੰ੍ਨਵੇ ਗੁਰੂ ਸਨ?  

 1.  ਪਵਹਲੇ       2. ਦਸਵੇਂ  
 3. ਚੌਥ ੇ      4.  ਦੂਿੇ 
ਉੱਤਰ  ਦਸਿੇਂ  
 
 



PART 2 A  ਹ਼ੇਠ ਲਿਖ਼ੇ ਪਰਸਨਾ ਦ਼ੇ ਉੱਤਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦ ੋਸਬਦਾਂ ਲਿੱਚ ਲਦਓ। 

ਪਰਸ਼੍ਨ1  ਵਸਿੱ ਿ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਕ੍ਾਰਿ ਵਕ੍ਸ ਨੇ ਕ੍ੀਤਾ? 

ਉੱਤਰ -   ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ੍ ਦੇਵ ਿੀ  
ਪਰਸ਼੍ਨ 2  ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਿੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਨਗਾਰੇ ਦਾ ਕ੍ੀ ਨਾਂ ਸੀ? 

ਉੱਤਰ -   ਰਣਿੀਤ ਨਗਾਰਾ 
ਪਰਸ਼੍ਨ 3  ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਿੀ ਦੇ ਵਕੰ੍ਨੇ ਸਾਵਹਬਜਾਦੇ ਸਨ ? 

ਉੱਤਰ   ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਿੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਵਹਬਜਾਦੇ ਸਨ। 

 
 

PART – 2 B  ਖਾਿੀ ਥਾਿਾਂ ਭਰ ੋ

1. ਮੁਕ੍ਤਸਰ ਦਾ ਪਵਹਲਾ ਨਾਂ______________ਸੀ |     (ਲਖਦਰਾਣ਼ੇ ਦੀ ਢਾਬ) 

2. ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ______________ਸ਼੍ਬਦ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ|    (ਲਸੰਘ) 

3.  ਗੁਰੂ ਿੀ ਨੇ ਿਾਲਸੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ _____________ਵਵਿੇ ਕ੍ੀਤੀ |    (ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਲਹਬ) 

4. ਗੁਰੂ ਿੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ________________ਸੀ |     (ਗੋਲਬੰਦ ਰਾਇ) 

PART 2C ਹ਼ੇਠ ਲਿਖ਼ੇ ਕਥਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗ਼ਿਤ ਚੁਣੋ 
1. ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਿੀ ਦਾ ਿਨਮ 1666 ਈਸਵੀ ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਇਆ ।   ਸਹੀ 
2. ਿਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1699 ਈ. ਵਵਚ ਹੋਈ।     ਸਹੀ 
3. ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਿੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਿਨਾ ਕ੍ੀਤੀ।    ਸਹੀ 
PART –2 D    ਸਹੀ ਲਮਿਾਣ ਕਰੋ। 

ੳ. ਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਜੀ ਦਾ ਿਨਮ    1 1705 ਈ. 

ਅ. ਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ   2. 1688 ਈ. 

ੲ. ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਵਸਰਿਣਾ     3 1699 ਈ. 

ਸ. ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁਿੱ ਧ     4 ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਿੀ 
ਹ. ਚਮਕੌ੍ਰ ਦੀ ਿੰਗ     5 ਪਟਨਾ ਸਾਵਹਬ   

 

 ਉੱਤਰਮਾਿਾ :  
ੳ.   ਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਜੀ ਦਾ ਿਨਮ     =  ਪਟਨਾ ਸਾਵਹਬ    

ਅ.  ਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ  =   ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਿੀ 
ੲ.  ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਵਸਰਿਣਾ    =  1699 ਈ. 

ਸ  ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁਿੱ ਧ     =  1688 ਈ. 

ਹ.  ਚਮਕੌ੍ਰ ਦੀ ਿੰਗ     =  1705 ਈ. 



PART –3  ਹ਼ੇਠ ਲਿਖ਼ੇ ਪਰਸਨਾਂ ਦ਼ੇ ਉੱਤਰ 25-30 ਸਬਦਾਂ ਲਿੱਚ ਲਦਓ- 

ਪਰਸ਼੍ਨ 1 ਿਾਲਸਾ ਦੇ ਵਨਯਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕ੍ਰੋ ? 

ਉੱਤਰ- ਖਾਿਸਾ ਦ਼ੇ ਲਨਯਮ - 

1-   ‘ਿਾਲਸਾ’ ਵਵਚ ਸ਼੍ਾਵਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 'ਿੰਿ ੇਦੀ ਪਾਹੁਲ' ਦਾ ਸੇਵਨ ਕ੍ਰਨਾ ਪਵੇਗਾ | 

2-  ਹਰ ਇਿੱਕ੍ ਿਾਲਸਾ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਵਸੰਘ’ ਅਤੇ ਿਾਲਸਾ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਕੌ੍ਰ’ ਲਗਾਏਗੀ| 

3-  ਿਾਲਸਾ ਪੰਿ ‘ਕ੍ਕ੍ਾਰ’- ਕੇ੍ਸ, ਕੰ੍ਘਾ, ਕ੍ੜਾ, ਕ੍ਛਵਹਰਾ ਅਤ ੇਵਕ੍ਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕ੍ਰੇਗਾ| 

ਪਰਸ਼੍ਨ 2  ਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਿੀ ਦੀ ਸੈਨਾਨਾਇਕ੍ ਦੇ ਰੂਪ ਵਵਚ ਸ਼੍ਿਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਵਲਿੋ ?  

ਉੱਤਰ- ਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਿੀ ਇਿੱਕ੍ ਕੁ੍ਸ਼੍ਲ ਸੈਨਾਪਤੀ ਅਤੇ ਵੀਰ ਸੈਵਨਕ੍ ਸਨ | ਉਹ ਬਚਪਨ ਵਵਚ ਹੀ ਤੀਰ-ਤਲਵਾਰ 

ਚਲਾਉਣ ਅਤ ੇਘੋੜਸਵਾਰੀ ਕ੍ਰਨ ਵਵਚ ਮਾਵਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।  ਇਿੱਕ੍ ਮਹਾਨ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੋਣ ਕ੍ਾਰਣ ਹੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਘਿੱਟ 

ਸੈਵਨਕ੍ ਅਤ ੇਸਮਿੱਗਰੀ ਨਾਲ ਿੀ ਮੁਗ਼ਲ ਸੈਨ੍ਾਿਾਂ ਨ੍ਾਲ਼ ਬਹਾਦਰੀ ਨ੍ਾਲ਼ ਯੁੱ ਧ ਲੜ|ੇ  ਇਿੱਕ੍ ਸੁਯੋਗ ਸੈਨਾਪਤੀ ਵਾਂਗ ਉਹ 

ਿਾਣਦ ੇਸਨ ਵਕ੍ ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਵਕ੍ਥੇ ਅਤ ੇਕ੍ਦੋ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਿੀ ਨੇ ਕ੍ਦੀ ਵੀ ਪਵਹਲ ਨਾ ਕ੍ੀਤੀ ਅਤ ੇਸਦਾ ਹੀ 
ਧਰਮ ਲਈ ਲੜ ੇ| 

PART – 4      ਸਰੋਤ ਅਧਾਲਰਤ ਪਰਸਨ 

ਹ਼ੇਠਾਂ ਲਦੱਤ਼ੇ ਗਏ ਪੈਰ਼ੇ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹ ਕ਼ੇ ਲਦੱਤ਼ੇ ਗਏ ਪਰਸਨਾਂ ਦ਼ੇ ਉੱਤਰ ਲਦਓ- 

 
ਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਿੀ ਦਾ ਿਨਮ ਪਟਨਾ ਸਾਵਹਬ ਵਵਿੇ ਵਪਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਿੀ ਅਤ ੇਮਾਤਾ ਗੁਿਰੀ ਦੇ ਘਰ 

ਹੋਇਆ। ਬਚਪਨ ਵਵਿੱ ਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਰਾਇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਦਲ ਬਣਾ ਕੇ੍ ਯੁਿੱ ਧ ਦੀਆਂ ਿੇਿਾਂ ਿੇਿਦੇ ਸਨ । ਵਿਸ ਤੋਂ 
ਪਰਤੀਤ ਹੰੁਦਾ ਸੀ ਵਕ੍ ਇਹ ਬਾਲ ਵਿੱ ਿਾ ਹੋ ਕੇ੍ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਬਣੇਗਾ।  ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਵਹਬ ਵਵਿੇ ਰਵਹੰਵਦਆਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ 

ਬਹਾਦਰ ਿੀ ਦੀ ਸ਼੍ਹੀਦੀ ਮਗਰੋਂ  ਗੁਰਗਿੱ ਦੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ।  ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪੰਵਿਤ ਹਰਿਸ ਸੰਸਵਕ੍ਰਤ ਦਾ ਵਗਆਨ ਵਦੰਦ ੇ

ਸਨ। ਰਾਿਪੂਤ ਬਿਰ ਵਸੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਅਤ ੇਸਾਸ਼੍ਤਰ  ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਵਦਿੱ ਤੀ।  ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਸ਼੍ਮੀਰੀ 
ਪੰਵਿਤਾਂ ਦੀ ਫਵਰਆਦ ਸੁਣ ਕੇ੍ ਆਪਣੇ ਵਪਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਿੀ ਨੰੂ ਵਦਿੱ ਲੀ ਸ਼੍ਹਾਦਤ ਲਈ ਭੇਵਿਆ।  ਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰਦ 

ਵਸੰਘ ਿੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਵਹਬਜਾਦੇ ਸਨ।  ਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਿੀ ਨੇ ਵਸਿੱ ਿਾਂ ਨੰੂ ਵਸਿੱ ਿ ਸੈਨਾ ਵਵਿੱ ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਵਕ੍ਹਾ 
ਅਤ ੇਦਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਘੋੜ ੇਅਤ ੇਸ਼੍ਸ਼੍ਤਰ ਮੰਗਵਾਏ। 1699 ਦੀ ਵਵਸਾਿੀ ਵਾਲੇ ਵਦਨ ਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਿੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ 

ਸਾਵਹਬ ਭਾਰੀ ਇਿੱਕ੍ਠ ਸਿੱ ਵਦਆ। ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਅੰਵਮਰਤ ਛਕ੍ਾ ਕੇ੍ ਿਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਿਨਾ ਕ੍ੀਤੀ। ਇਸੇ ਵਦਨ ਪੰਿ 

ਵਪਆਵਰਆਂ ਤੋਂ ਅੰਵਮਰਤ ਛਕ੍ ਕੇ੍ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੋਵਬੰਦ ਰਾਇ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ੍ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਰਿੱ ਵਿਆ।   ਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਨੇ 

ਹਰ ਵਸਿੱ ਿ ਨੰੂ ਅੰਵਮਰਤ ਛਕ੍ਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕ੍ੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਰੋਜ ਪੰਿ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਕ੍ਹਾ। 

ਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਿੀ ਨੇ ਅਨੇਕ੍ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ।  ਚਮਕੌ੍ਰ ਸਾਵਹਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵਿੱ ਿ ੇ

ਸਾਵਹਬਜਾਦੇ ਸ਼੍ਹੀਦੀ ਪਰਾਪਤ ਕ੍ਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਵਹਬਜਾਵਦਆਂ ਨੰੂ ਸਰਵਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵਜੀਰ ਿਾਨ ਨੇ 

ਵਿਉਂਵਦਆ ਹੀ ਨੀਹਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਚਣਵਾ ਕੇ੍ ਸ਼੍ਹੀਦ ਕ੍ਰ ਵਦਿੱ ਤਾ ਸੀ। ਸਾਵਹਬਜਾਵਦਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਹੀਦੀ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 

ਔਰੰਗਜੇਬ ਦੇ ਨਾਮ ਇਿੱਕ੍ ਵਚਿੱ ਠੀ ਵਲਿੀ । ਇਸ ਵਚਿੱ ਠੀ ਨੰੂ ਜਫਰਨਾਮਾ ਵਕ੍ਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਨੇ  ਵਸਿੱ ਿਾਂ ਨੰੂ 

ਹੁਕ੍ਮ ਕ੍ੀਤਾ ਵਕ੍ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਾਣ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਵਹਬ ਿੀ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ। ਅਿੀਰ ਉਹ ਨਾਂਦੇੜ 

ਸਾਵਹਬ (ਮਹਾਂਰਾਸ਼੍ਟਰ) ਵਵਿੇ ਿੋਤੀ ਿੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। 



ਪਰਸ਼੍ਨ01.  ਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਵਸਿੱ ਿਾਂ ਦੇ ਵਕੰ੍ਨਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਨ? 

 ਉੱਤਰ: ਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਵਸਿੱ ਿਾਂ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਨ। 

ਪਰਸ਼੍ਨ 02 ਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਦਾ ਅੰਵਮਰਤ ਛਕ੍ਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਨਾਮ ਕ੍ੀ ਸੀ?  

ਉੱਤਰ: ਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਿੀ ਦਾ ਅੰਵਮਰਤ ਛਕ੍ਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਨਾਮ ਗੋਵਬੰਦ ਰਾਇ ਸੀ।  

ਪਰਸ਼੍ਨ03. ਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਔਰੰਗਿੇਬ ਨੰੂ ਵਲਿੀ ਵਚਿੱ ਠੀ ਨੰੂ ਕ੍ੀ ਵਕ੍ਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ?   

ਉੱਤਰ: ਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਿੀ ਦੁਆਰਾ ਔਰੰਗਿੇਬ ਨੰੂ ਵਲਿੀ ਵਚਿੱ ਠੀ ਨੰੂ ਜਫਰਨਾਮਾ ਵਕ੍ਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 

 
 
 

PART – 5   ਪਰਸਨ : ਹ਼ੇਠਾਂ  ਲਦੱਤ਼ੇ ਗਏ ਨਕਸ਼ੇ ਲਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਲਬੰਦ ਲਸੰਘ ਜੀ 
ਦੀਆਂ ਿੜ੍ਾਈਆਂ ਦ਼ੇ ਮੁੱ ਖ ਸਥਾਨ ਦਰਸਾਉ। 

ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਲਹਬ,  ਨਾਦੌਣ, ਬਸੋਿੀ, ਲਨਰਮੋਹ, ਲਖਦਰਾਣਾ, ਚਮਕੌਰ 

ਸਾਲਹਬ, ਸਾਹੀ ਲਟੱਬੀ 
 

  
  

     
 
 



ਪਾਠ- 6       

ਬੰਦਾ ਲਸੰਘ ਬਹਾਦਰ ਅਤ਼ੇ ਲਸੱਖ ਲਮਸਿਾਂ 
 

PART –1  ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਚੁਣੋ (ਬਹ-ੁ ਲਿਕਿਪੀ ਪਰਸਨ ਉੱਤਰ) 

ਪਰਸ਼੍ਨ 01. ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਵਸੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਮੁਿੱ  ਲਾ ਨਾਮ ਕ੍ੀ ਸੀ?   

(ੳ) ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ    (ਅ) ਹਰੀ ਵਸੰਘ ਨਲੂਆ 

 (ੲ) ਬਵਚਿੱ ਤਰ ਵਸੰਘ    (ਸ) ਭਾਈ ਲਵਹਣਾ 
ਉੱਤਰ- ਮਾਧ ੋਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ 
 

ਪਰਸ਼੍ਨ 02. ਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਿੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਵਸੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੰੂ ਪੰਿਾਬ ਭੇਿਣ ਸਮੇਂ ਪੰਿਾਬ ਦੇ ਵਸਿੱ ਿਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 

_____ ਭੇਿ?ੇ 

(ੳ) ਤੋਪਾਂ    (ਅ) ਅਸਲਾ 
(ੲ) ਹੁਕ੍ਮਨਾਮੇ    (ਸ) ਕ੍ੀਮਤੀ ਘੋੜੇ 
ਉੱਤਰ- ਹੁਕਮਨਾਮ਼ੇ 
ਪਰਸ਼੍ਨ 03. ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਵਸੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਿੱ ਿ ਵਕ੍ਿੱ ਥੇ ਇਿੱਕ੍ਠੇ ਹੋਣੇ ਸੁ਼੍ਰੂ ਹੋਏ? 

(ੳ) ਮਲੇਰਕੋ੍ਟਲਾ     (ਅ) ਵਦਿੱ ਲੀ 
(ੲ) ਫਤਵਹਗੜਹ ਸਾਵਹਬ    (ਸ) ਸਰਵਹੰਦ 

ਉੱਤਰ-  ਲਦੱਿੀ 
ਪਰਸ਼੍ਨ 04. ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਵਸੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਫ਼ੌਿ ਨੇ  ਪਵਹਲਾ  ਹਮਲਾ ਵਕ੍ਿੱ ਥ ੇਕ੍ੀਤਾ? 

 (ੳ) ਅੰਬਾਲਾ    (ਅ) ਫਵਤਆਬਾਦ 

(ੲ) ਬਵਠੰਿਾ    (ਸ) ਸੋਨੀਪਤ 

ਉੱਤਰ- ਸੋਨੀਪਤ 

ਪਰਸ਼੍ਨ 05. ਛੋਟੇ ਸਾਵਹਬਜਾਵਦਆਂ ਨੰੂ ਸਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੱਲਾਦ ਵਕ੍ਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਵਹਣ ਵਾਲੇ ਸਨ? 

(ੳ) ਪਵਟਆਲਾ     (ਅ) ਵਦਿੱ ਲੀ 
(ੲ) ਚੰਿੀਗੜਹ    (ਸ) ਸਮਾਣਾ 
ਉੱਤਰ-  ਸਮਾਣਾ 
ਪਰਸ਼੍ਨ 06  ਸ ੌਰੇ ਦਾ ਹਾਕ੍ਮ ਕੌ੍ਣ ਸੀ?  

 (ੳ) ਉਸਮਾਨ ਿਾਂ    (ਅ) ਸ਼੍ਾਸ਼੍ਲ ਬੇਗ 

 (ੲ) ਸੇ਼੍ਰ ਿਾਂ    (ਸ) ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ 

ਉੱਤਰ-  ਉਸਮਾਨ ਖਾਂ 
 

 



PART- 2 A  ਇੱਕ ਸਬਦ ਿਾਿ਼ੇ  ਪਰਸਨ- ਉੱਤਰ 

ਪਰਸ਼੍ਨ 1.   ਬੰਦਾ ਵਸੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਮੁਿੱ  ਲਾ ਨਾਂ ਕ੍ੀ ਸੀ ? 

ਉੱਤਰ.  ਮਾਧੋਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ 
ਪਰਸ਼੍ਨ 2.  ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੰੂ ਪੰਿਾਬ ਵਕ੍ਸ ਨੇ ਭੇਵਿਆ ? 

ਉੱਤਰ.  ਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਿੀ ਨੇ 

ਪਰਸ਼੍ਨ 3.   ਮਹਾਰਾਿਾ ਰਣਿੀਤ ਵਸੰਘ ਵਕ੍ਸ ਵਮਸਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਸੀ ? 

ਉੱਤਰ.   ਸੁ਼੍ਕ੍ਰਚਿੱ ਕ੍ੀਆ ਵਮਸਲ 

 

PART- 2 B   ਖਾਿੀ ਸਥਾਨ ਭਰ ੋ

 

1- ਬੰਦਾ ਵਸੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ___________ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕ੍ੀਤਾ।  (ਸੋਨੀਪਤ) 

2-  ਸਦਾ ਕੌ੍ਰ ____________________ ਦੀ ਸਿੱਸ ਸੀ|    (ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਲਸੰਘ) 

3-  ਵਜੀਰ ਿਾ _______________ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ ।   (ਸਰਲਹੰਦ) 

PART -2 C   ਪਰਸਨ ਸਹੀ /ਗ਼ਿਤ ਕਥਨ ਚੁਣੋ 
1-ਸਦਾ ਕੌ੍ਰ ਭੰਗੀ ਵਮਸਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਸੀ।           (ਗ਼ਲਤ) 
2- ਕੁ੍ਿੱ ਲ ਵਮਸਲਾਂ ਬਾਰਾਂ ਸਨ ।            (ਸਹੀ) 
3- ਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਿੀ ਨੇ ਬੰਦਾ ਵਸੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੰੂ ਪੰਿਾਬ ਦੇ ਵਸੱਿਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਹੁਕ੍ਮਨਾਮੇ’ ਵੀ ਵਦਿੱ ਤੇ|     (ਸਹੀ) 
4- ਸਰਵਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵਜੀਰ ਿਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਿੀ ਦੇ ਪਵਰਵਾਰ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਤਸੀਹੇ ਵਦਿੱ ਤੇ ਸਨ। (ਸਹੀ) 
PART –2 D   ਸਹੀ ਲਮਿਾਣ ਕਰੋ। 

 

ੳ. ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ     1- 1716 ਈ. 
ਅ. ਸੋਨੀਪਤ ਤੇ ਹਮਲਾ     2- ਬੰਦਾ ਵਸੰਘ ਬਹਾਦਰ 

ੲ.ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ     3- ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼੍ਾ ਦਾ ਸ਼੍ਬਦ 

ਸ.ਬੰਦਾ ਵਸੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ    4- 1708 ਈ. 
ਹ. ਵਮਸਲ      5- ਸੱਯਦ ਅਸਲਮ ਿਾਨ 

ਉੱਤਰਮਾਿਾ::  
ੳ.ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ    =   ਬੰਦਾ ਵਸੰਘ ਬਹਾਦਰ 

 ਅ.ਸੋਨੀਪਤ ਤੇ ਹਮਲਾ   =  1708 ਈ. 
 ੲ.ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ   =  ਸਦ ਅਸਲਮ ਿਾਨ 

 ਸ.ਬੰਦਾ ਵਸੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ  =  1716 ਈ. 
 ਹ. ਵਮਸਲ    =   ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼੍ਾ ਦਾ ਸ਼੍ਬਦ  

 



 

Part – 3   ਹ਼ੇਠ ਲਿਖ਼ੇ ਪਰਸਨਾਂ ਦ਼ੇ ਉੱਤਰ 25-30 ਸਬਦਾਂ ਲਿੱਚ ਲਦਓ 

ਪਰਸ਼੍ਨ 1.   ਬੰਦਾ ਵਸੰਘ ਬਹਾਦਰ ਅਤ ੇਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਿੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕ੍ਾਤ ਦਾ ਹਾਲ ਵਲਿੋ|   

ਉੱਤਰ- ਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਿੀ ਨਾਲ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕ੍ਾਤ ਦਿੱ ਿਣ ਵਵਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਿੀ ਦਾ 
‘ਬੰਦਾ’ ਬਣ ਵਗਆ। ਗੁਰੂ ਿੀ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਵਸੰਘ ਸਾਿ ਕੇ੍ ਪੰਿਾਬ ਿਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼੍ ਵਦਿੱ ਤਾ | ਗੁਰੂ ਿੀ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ 

ਪੰਿ ਤੀਰ, ਇਿੱਕ੍ ਿੰਿਾ ਅਤ ੇਇਿੱਕ੍ ਨਗਾਰਾ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਕ੍ਤੀ ਦੇ ਵਚੰਨਹ  ਵਿੋਂ ਵਦਿੱ ਤੇ|  ਗੁਰੂ ਿੀ ਨੇ ਬੰਦਾ ਵਸੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੰੂ 

ਪੰਿਾਬ ਦੇ ਵਸਿਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਹੁਕ੍ਮਨਾਮੇ’ ਵੀ ਵਦਿੱ ਤੇ ਤਾਂ ਵਕ੍ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਵਵਰੁਿੱ ਧ ਬੰਦਾ ਵਸੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ | 

ਪਸ਼੍ਨ2.  ਬੰਦਾ ਵਸੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਚਿੱਪੜ-ਵਚੜੀ ਅਤ ੇਸਰਵਹੰਦ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕ੍ੀ ਕ੍ਾਰਨ ਸਨ ? 

ਉੱਤਰ- ਸਰਵਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵਜੀਰ ਿਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਿੀ ਦੇ ਪਵਰਵਾਰ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਤਸੀਹੇ ਵਦਿੱ ਤ ੇਸਨ। ਉਸ 

ਨੰੂ ਸਬਕ੍ ਵਸਿਾਉਣ ਲਈ ਬੰਦਾ ਵਸੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਰਵਹੰਦ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕ੍ੀਤਾ। 
 

PART – 4   ਸਰੋਤ ਅਧਾਲਰਤ ਪਰਸਨ 

ਹ਼ੇਠਾਂ ਲਦੱਤ਼ੇ ਗਏ ਪੈਰ਼ੇ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹ ਕ਼ੇ ਲਦੱਤ਼ੇ ਗਏ  ਪਰਸਨਾਂ ਦ਼ੇ ਉੱਤਰ ਲਦਓ- 

ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਵਸੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਪਵਹਲਾ ਨਾਮ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਸੀ| ਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਿਦੋਂ ਦਿੱ ਿਣ ਵਿੱਲ ਗਏ ਤਾਂ 
ਇਹਨਾ ਦੀ ਭੇਂਟ ਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਨਾਲ਼ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅੰਵਮਰਤ ਛਕ੍ਾ ਕੇ੍ ਗੁਰਬਿਸ਼੍ ਵਸੰਘ 

ਨਾਮ ਰਿੱਿ ਵਦਿੱ ਤਾ। ਪਰ ਬਹਾਦਰੀ ਕ੍ਾਰਨ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਸੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਰਵਸਿੱ ਧ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਨੇ 

ਆਪਣੇ ਕੁ੍ਝ ਵਸਿੱ ਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਲਗਾ ਵਦਿੱ ਤ ੇਅਤ ੇਥਾਪੜਹਾ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਕ੍ ਪੰਿਾਬ ਿਾ ਕੇ੍ ਮੁਗ਼ਲ ਹਕੂ੍ਮਤ ਨਾਲ਼ ਟਿੱਕ੍ਰ ਲੈਣ। 

ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿੰਜ ਤੀਰ , ਇੱਕ ਖੰਡਾ ਅਤ ੇਇਿੱਕ੍ ਨ੍ਗਾਰਾ ਆਿਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਚੰਨ੍ਹ  ਿੱਜੋਂ ਵਦਤੇ। ਪੰਿਾਬ ਦੇ ਵਸਿੱ ਿਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਕੁ੍ਝ ਹੁਕ੍ਮਨਾਮੇ ਵਦਿੱ ਤੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਵਸੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਦਿੱ ਲੀ ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਿੱ ਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸੁ਼੍ਰੂ ਹੋਏ। 

ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਸੋਨੀਪਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕ੍ੀਤਾ ਵਗਆ। ਵਫਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੰੂ ਸ਼੍ਹੀਦ ਕ੍ਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਲਾਦ ਅਤ ੇਛੋਟੇ 

ਸਾਵਹਬਜਾਵਦਆਂ ਨੰੂ ਸ਼੍ਹੀਦ ਕ੍ਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਲਾਦਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਵਹਰ ਸਮਾਣੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕ੍ਰਕੇ੍ ਉਸ ਨੰੂ ਤਵਹਸ ਨਵਹਸ ਕ੍ਰ 

ਵਦਿੱ ਤਾ। ਸਮਾਣੇ ਮਗਰੋਂ ਸ ੌਰੇ ਤੇ ਹਿੱਲਾ ਬੋਵਲਆ ਵਗਆ। ਉਸ ਦੇ ਹੁਕ੍ਮਰਾਨ ਉਸਮਾਨ ਿਾਂ ਨੰੂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਵਦਿੱ ਤਾ 
ਵਗਆ।  

ਪਰਸ਼੍ਨ01. ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਵਸੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ  ਪਵਹਲਾ ਨਾਮ ਕ੍ੀ ਸੀ? 

 ਉੱਤਰ: ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਵਸੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਪਵਹਲਾ ਨਾਮ ਮਾਧੋਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਸੀ।  

ਪਰਸ਼੍ਨ 02  ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਵਸੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹਮਲਾ ਵਕ੍ਿੱ ਥੇ ਕ੍ੀਤਾ? 

ਉੱਤਰ: ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਵਸੰਘ ਬਹਾਦਰ ਪਵਹਲਾ ਹਮਲਾ ਸੋਨੀਪਤ ਤੇ ਕ੍ੀਤਾ। 

ਪਰਸ਼੍ਨ:03 . ਸ ੌਰੇ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ੍ ਕੌਣ ਸੀ? 

ਉੱਤਰ: ਉਸਮਾਨ ਿਾਂ  
 
 
 



PART – 5  
ਪਰਸਨ : ਹ਼ੇਠਾਂ  ਲਦੱਤ਼ੇ ਗਏ ਨਕਸ਼ੇ ਲਿੱਚ ਬੰਦਾ ਲਸੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਿੜ੍ਾਈਆ ਂਦ਼ੇ ਮੁੱ ਖ ਸਥਾਨ ਦਰਸਾਉ। 

1-ਸਰਵਹੰਦ  2-ਸਮਾਣਾ    3-ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ  4- ਘੁੜਾਮ   

5-ਕ੍ਪੂਰੀ   6-ਸ ੋਰਾ 7-ਕੈ੍ਥਲ    8-ਸੋਨੀਪਤ 

 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ਪਾਠ 07 

ਰਣਜੀਤ ਲਸੰਘ , ਮੁੱ ਢਿਾ ਜੀਿਨ,ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤ਼ੇ ਅੰਗਰ਼ੇਜਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧ। 

 

PART – 1 ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਚੁਣੋ (ਬਹ-ੁ ਲਿਕਿਪੀ ਪਰਸਨ ਉੱਤਰ) 

ਪਰਸ਼੍ਨ 1- ਮਹਾਰਾਿਾ ਰਣਿੀਤ ਵਸੰਘ ਦਾ ਿਨਮ ਕ੍ਦੋਂ ਹੋਇਆ? 

ੳ.  13 ਨਵੰਬਰ 1780 ਈ:   ਅ.  16 ਨਵੰਬਰ 1675 ਈ: 

ੲ.  26 ਨਵੰਬਰ 1760 ਈ:   ਸ.  23 ਨਵੰਬਰ 1780 ਈ: 

ਉੱਤਰ-  13 ਨਿੰਬਰ 1780 ਈ: 

ਪਰਸ਼੍ਨ 2 ਮਹਾਰਾਿਾ ਰਣਿੀਤ ਵਸੰਘ ਦੇ ਵਪਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱ ਸੋ। 

ੳ.  ਮਹਾਂ ਵਸੰਘ    ਅ.  ਚੜਹਤ ਵਸੰਘ 

ੲ.  ਦਲੀਪ ਵਸੰਘ    ਸ.  ਇਹਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਕੋ੍ਈ ਨਹੀਂ 
ਉੱਤਰ-  ਮਹਾਂ ਲਸੰਘ 

ਪਰਸ਼੍ਨ 3-ਮਹਾਰਾਿਾ ਰਣਿੀਤ ਵਸੰਘ ਦਾ ਿਨਮ ਵਕ੍ਸ ਵਮਸਲ ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਇਆ? 

ੳ.  ਰਾਮਗੜਹੀਆ ਵਮਸਲ   ਅ ਸੁ਼੍ਕ੍ਰਚਿੱ ਕ੍ੀਆ ਵਮਸਲ 

ੲ.  ਕ੍ਨਈਆ ਵਮਸਲ    ਸ  ਿਿੱ ਲੇਵਾਲੀਆ ਵਮਸਲ 

ਉੱਤਰ-  ਸੁਕਰਚੱਕੀਆ ਲਮਸਿ 

ਪਰਸ਼੍ਨ 4 ਸਾਵਹਬ ਵਸੰਘ, ਮੋਹਰ ਵਸੰਘ ਅਤ ੇਚੇਤ ਵਸੰਘ ਕੌ੍ਣ ਸਨ? 

ੳ,  ਭੰਗੀ ਵਮਸਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ    ਅ.  ਕ੍ਨਹ ਈਆ ਵਮਸਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ 

ੲ.  ਨਿੱ ਕ੍ਈ ਵਮਸਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ   ਸ ਇਹਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਕੋ੍ਈ ਨਹੀਂ 
ਉੱਤਰ-  ਭੰਗੀ ਲਮਸਿ ਦ਼ੇ ਸਰਦਾਰ  

ਪਰਸ਼੍ਨ 5. ਤਾਰਾ ਵਸੰਘ ‘ਘੇਬਾ’ ਵਕ੍ਸ ਵਮਸਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਸੀ? 

ੳ.  ਨਿੱ ਕ੍ਈ ਵਮਸਲ ਦਾ    ਅ.  ਸੁ਼੍ਕ੍ਰਚਿੱ ਕ੍ੀਆ ਵਮਸਲ ਦਾ  
ੲ.  ਿਿੱ ਲੇਵਾਲੀਆ ਵਮਸਲ ਦਾ   ਸ.  ਕ੍ਨਹ ਈਆ ਵਮਸਲ ਦਾ  
ਉੱਤਰ- ਡੱਿ਼ੇਿਾਿੀਆ ਲਮਸਿ ਦਾ 

PART – 2 A ਹੇਠ ਵਲਿੇ ਪਰਸ਼੍ਨਾ ਦੇ ਉੱਤਰ ਇਿੱਕ੍ ਿਾਂ ਦੋ ਸ਼੍ਬਦਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਦਓ- 

ਪਰਸ਼੍ਨ 01. ਮਹਾਰਾਿਾ ਰਣਿੀਤ ਵਸੰਘ ਵਕੰ੍ਨਾ ਪੜਹੇ ਵਲਿੇ ਸਨ? 

ਉੱਤਰ: ਮਹਾਰਾਿਾ ਰਣਿੀਤ ਵਸੰਘ ਅਨਪੜਹ ਸਨ। 

ਪਰਸ਼੍ਨ02. ਮਹਾਰਾਿਾ ਰਣਿੀਤ ਵਸੰਘ ਦੀ ਸਿੱਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕ੍ੀ ਸੀ? 

ਉੱਤਰ: ਮਹਾਰਾਿਾ ਰਣਿੀਤ ਵਸੰਘ ਦੀ ਸਿੱਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਕੌ੍ਰ ਸੀ।  

ਪਰਸ਼੍ਨ 03. ਮਹਾਰਾਿਾ ਰਣਿੀਤ ਵਸੰਘ ਨੇ ਲਾਹੌਰ  ਤੇ ਕ੍ਦੋਂ ਵਿਿੱ ਤ ਪਰਾਪਤ ਕ੍ੀਤੀ ? 

ਉੱਤਰ: ਮਹਾਰਾਿਾ ਰਣਿੀਤ ਵਸੰਘ ਨੇ 1799 ਈ. ਵਵਿੱ ਚ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਵਿਿੱ ਤ ਦਰਿ ਕ੍ੀਤੀ 



PART –2  B ਖਾਿੀ ਸਥਾਨ ਭਰ ੋ

1-ਮਹਾਰਾਿਾ ਰਣਿੀਤ ਵਸੰਘ ਦੀ ਸਿੱਸ ਦਾ ਨਾਮ _______ ਸੀ|      (ਸਦਾ ਕੌਰ) 

2-ਬਚਪਨ ਵਵਿੱ ਚ ਮਹਾਰਾਿਾ ਰਣਿੀਤ ਵਸੰਘ ਦੇ  _____ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਕ੍ਾਰਨ ਵਚਹਰੇ ਤੇ ਦਾਗ਼ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਇਿੱਕ੍ ਅਿੱਿ 

ਨੁਕ੍ਸਾਨੀ ਗਈ।          (ਚ਼ੇਚਕ) 

  

3-ਮਹਾਰਾਿਾ ਰਣਿੀਤ ਵਸੰਘ ਦੇ ਰਾਿ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨ੍________ਸੀ।    (ਲਾਿੌਰ) 

           

 
 

PART – 2 C ਸਹੀ ਜਾਂ ਗ਼ਿਤ ਚੁਣੋ 
(1)  ਮਹਾਰਾਿਾ ਰਣਿੀਤ ਵਸੰਘ ਇਿੱਕ੍ ਕ੍ਮਜੋਰ ਰਾਿਾ ਸੀ।     ਗ਼ਲਤ 

(2) ਮਹਾਰਾਿਾ ਰਣਿੀਤ ਵਸੰਘ ਅਨਪੜਹ ਸਨ।      ਸਹੀ 
 (3) ਮਹਾਰਾਿਾ ਰਣਿੀਤ ਵਸੰਘ ਨੇ ਵਵਸ਼੍ਾਲ ਰਾਿ ਕ੍ਾਇਮ ਕ੍ਰ ਵਲਆ ਸੀ।   ਸਹੀ 
PART –2 D     ਸਹੀ ਲਮਿਾਣ ਕਰੋ। 

  A     B 

ੳ.ਰਣਿੀਤ ਵਸੰਘ ਦਾ ਿਨਮ   1- ਸਦਾ ਕੌ੍ਰ 

ਅ.ਰਣਿੀਤ ਵਸੰਘ ਦੇ ਵਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ   2- 13 ਨਵੰਬਰ 1780 

ੲ.  ਰਣਿੀਤ ਵਸੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ  3- ਮਹਾਂ ਵਸੰਘ 

ਸ.ਰਣਿੀਤ ਵਸੰਘ ਦੇ ਦਾਦਾ ਦਾ ਨਾਮ   4- ਰਾਿ ਕੌ੍ਰ 

 ਹ.ਰਣਿੀਤ ਵਸੰਘ ਦੀ ਸਿੱਸ ਦਾ ਨਾਮ   5- ਚੜਹਤ ਵਸੰਘ 

ਉੱਤਰਮਾਿਾ:: 
 ੳ. ਮਹਾਰਾਿਾ ਰਣਿੀਤ ਵਸੰਘ ਦਾ ਿਨਮ  = 13 ਨਵੰਬਰ 1780 

ਅ.ਰਣਿੀਤ ਵਸੰਘ ਦੇ ਵਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ   =  ਮਹਾਂ ਵਸੰਘ 

ੲ. ਰਣਿੀਤ ਵਸੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ   =  ਰਾਿ ਕੌ੍ਰ 

ਸ. ਰਣਿੀਤ ਵਸੰਘ ਦੇ ਦਾਦਾ ਦਾ ਨਾਮ   =  ਚੜਹਤ ਵਸੰਘ 

ਹ.ਰਣਿੀਤ ਵਸੰਘ ਦੀ ਸਿੱਸ ਦਾ ਨਾਮ   =  ਸਦਾ ਕੌ੍ਰ 

ਹ਼ੇਠ ਲਿਖ਼ੇ ਪਰਸਨਾਂ ਦ਼ੇ ਉੱਤਰ 25-30 ਸਬਦਾਂ ਲਿੱਚ ਲਦਓ- 

ਪਰਸ਼੍ਨ 1. ਮਹਾਰਾਿਾ ਰਣਿੀਤ ਵਸੰਘ ਦੇ ਬਚਪਨ ਅਤ ੇਵਸਿੱ ਵਿਆ ਬਾਰੇ ਵਲਿੋ। 

ਉੱਤਰ: ਮਹਾਰਾਿਾ ਰਣਿੀਤ ਵਸੰਘ ਦਾ ਿਨਮ 13 ਨਵੰਬਰ 1780 ਈਸਵੀ ਵਵਿੱ ਚ ਮਹਾਂ ਵਸੰਘ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ।ਪੰਿ ਸਾਲ 

ਦੀ ਉਮਰ ਵਵਿੱ ਚ ਉਸਨੰੂ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਪਰਾਪਤ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਭੇਵਿਆ ਵਗਆ ਪਰ ਪੜਹਾਈ ਵਲਿਾਈ ਵਵਚ ਉਸਦੀ ਕੋ੍ਈ ਰੁਚੀ 
ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਿਲਦੀ ਹੀ ਇਿੱਕ੍ ਚੰਗਾ ਘੋੜਹਸਵਾਰ, ਤਲਵਾਰਬਾਜ ਅਤ ੇ ਵਨਪੰੁਨ ਤੀਰਅੰਦਾਜ ਬਣ ਵਗਆ 

ਸੀ।ਬਚਪਨ ਵਵਿੱ ਚ ਹੀ ਉਸਨੰੂ ਚੇਚਕ੍ ਹੋਣ ਕ੍ਾਰਣ ਉਸਦੇ ਚੇਹਰੇ ਤੇ ਦਾਗ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਿਿੱਬੀ ਅਿੱਿ ਵੀ ਿਾਂਦੀ ਰਹੀ | 



ਪਰਸ਼੍ਨ 2 . ਮਹਾਰਾਿਾ ਰਣਿੀਤ ਵਸੰਘ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵਲਿੋ। 

ਉੱਤਰ: ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਿਾ ਰਣਿੀਤ ਵਸੰਘ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸੀ। ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਵਿੱ ਚ ਉਹ ਸਹੋਦਰਾ ਉੱਤੇ 

ਹਮਲਾ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਪਤਾ ਿੀ ਨਾਲ ਵਗਆ| ਉਸਨੇ ਦੁਸ਼੍ਮਣ ਨੰੂ ਬੁਰੀ ਤਰਹਾਂ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਵੀ 
ਆਪਣੇ ਕ੍ਬਜ ੇਵਵਿੱ ਚ ਕ੍ਰ ਵਲਆ। ਇਿੱਕ੍ ਵਾਰ ਬਾਲਕ੍ ਰਣਿੀਤ ਵਸੰਘ ਿਦੋਂ ਇਕ੍ਿੱਲਾ ਵਸ਼੍ਕ੍ਾਰ ਤੋਂ ਵਾਵਪਸ ਆ ਵਰਹਾ ਸੀ ਤਾਂ 
ਹਸ਼੍ਮਤ ਿਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਛੁਪ ਕੇ੍ ਹਮਲਾ ਕ੍ਰ ਵਦਿੱ ਤਾ। ਬਾਲਕ੍ ਰਣਿੀਤ ਵਸੰਘ ਨਾ ਵਸਰਫ ਉਸਦ ੇਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਾਰ ਤੋਂ 
ਬਵਚਆ ਬਲਵਕ੍ ਇਿੱ ਕੋ੍ ਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਸ਼੍ਮਣ ਦਾ ਿਾਤਮਾ ਕ੍ਰ ਵਦਿੱ ਤਾ। 

 
 
 

PART – 4  ਸਰੋਤ  ਅਧਾਲਰਤ ਪਰਸਨ 

ਹ਼ੇਠਾਂ ਲਦੱਤ਼ੇ ਗਏ ਪੈਰ਼ੇ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹ ਕ਼ੇ ਲਦੱਤ਼ੇ ਗਏ  ਪਰਸਨਾਂ ਦ਼ੇ ਉੱਤਰ ਲਦਓ- 

ਮਹਾਰਾਿਾ ਰਣਿੀਤ ਵਸੰਘ ਦਾ ਿਨਮ 13 ਨਵੰਬਰ 1780 ਈ. ਨੰੂ ਸੁ਼੍ਕ੍ਰਚਿੱ ਕ੍ੀਆ  ਵਮਸਲ ਦੇ ਮਹਾਂ ਵਸੰਘ ਦੇ ਘਰ 

ਹੋਇਆ।  ਮਹਾਰਾਿਾ ਰਣਿੀਤ ਵਸੰਘ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਚੜਹਤ ਵਸੰਘ ਸੀ। ਉਹ ਸੁ਼੍ਕ੍ਰਚਿੱ ਕ੍ੀਆ ਵਮਸਲ ਦੇ 

ਬਾਨੀ ਸਨ।  ਮਹਾਰਾਿਾ ਰਣਿੀਤ ਵਸੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਿ ਕੌ੍ਰ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਿਾ ਰਣਿੀਤ ਵਸੰਘ ਨੰੂ ਮੁਿੱ  ਲੀ 
ਪੜਹਾਈ -ਵਲਿਾਈ ਲਈ ਗੁਿੱ ਿਰਾਂਵਾਲਾ ਵਵਿੇ ਭਾਈ ਭਾਗ ੂਵਸੰਘ ਦੀ ਧਰਮਸ਼੍ਾਲਾ ਵਵਿੱ ਚ ਭੇਵਿਆ। ਇਿੱਥੇ ਰਣਿੀਤ ਵਸੰਘ ਨੇ 

ਪੜਹਾਈ ਵਵਿੱ ਚ ਕੋ੍ਈ ਵਦਲਚਸਪੀ ਨਾ ਵਵਿਾਈ। ਵਸਿੱ ਟ ੇਵਿੋਂ ਮਹਾਰਾਿਾ ਰਣਿੀਤ ਵਸੰਘ ਅਨਪੜਹ ਹੀ ਵਰਹਾ । ਮਹਾਰਾਿਾ 
ਰਣਿੀਤ ਵਸੰਘ ਨੇ ਬਚਪਨ ਵਵਿੱ ਚ ਹੀ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਅਤ ੇਸ਼੍ਸਤਰ ਵਵਿੱ ਵਦਆ ਵਸਿੱ ਿ ਲਈ।  ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਵਿੱ ਚ 

ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਤਾ ਦਾ ਲੜਾਈ ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਥ ਵਦਿੱ ਤਾ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਵਿੱ ਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਿਾ ਰਣਿੀਤ ਵਸੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ 
ਵਮਸਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕ੍ੀਤੀ। ਬਚਪਨ ਵਵਿੱ ਚ ਚੇਚਕ੍ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਕ੍ਾਰਨ ਵਚਹਰੇ ਤੇ ਦਾਗ਼ ਪੈ ਗਏ ਅਤ ੇਇਿੱਕ੍ ਅਿੱਿ 

ਨੁਕ੍ਸਾਨੀ ਗਈ। ਵਪਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਵਪਿੱ ਛੋਂ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੋਣ ਕ੍ਾਰਨ ਰਾਿ ਦੀ ਵਾਗਿੋਰ ਸਦਾ ਕੌ੍ਰ, ਰਾਿ ਕੌ੍ਰ ਅਤ ੇਦੀਵਾਨ 

ਲਿਪਤ ਰਾਇ ਦੇ ਹਿੱਥਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਰਹੀ। ਰਣਿੀਤ ਵਸੰਘ ਨੰੂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਵਿੱ ਚ ਰਾਿਭਾਗ ਵਮਵਲਆ।  

ਮਹਾਰਾਿਾ ਰਣਿੀਤ ਵਸੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਰ ਵਦਰਸ਼੍ਟੀ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੇ ਰਾਿ ਦਾ ਵਵਸਥਾਰ ਕ੍ੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 

ਲੜਾਈਆ ਂਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਿੱ ਤ ਹਾਸਲ ਕ੍ੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਿਾ ਰਣਿੀਤ ਵਸੰਘ ਨੇ ਕ੍ਈ ਵਵਆਹ ਕ੍ੀਤੇ। ਉਸ ਦੇ ਿੇਠੇ ਪੁਿੱ ਤਰ 

ਦਾ ਨਾਮ ਿੜਕ੍ ਵਸੰਘ ਸੀ। ਰਣਿੀਤ ਵਸੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਵਪਿੱ ਛੋਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਿ ਭਾਗ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸੰਭਾਵਲਆ। 

ਵਸਿੱ ਟੇ ਵਿੋਂ ਅੰਗਰੇਜ ਹਕੂ੍ਮਤ ਹਿੱਥੋਂ ਹਾਰ ਗਏ।  

ਪਰਸ਼੍ਨ 01. ਮਹਾਰਾਿਾ ਰਣਿੀਤ ਵਸੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕ੍ੀ ਸੀ? 

ਉੱਤਰ: ਮਹਾਰਾਿਾ ਰਣਿੀਤ ਵਸੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਿ ਕੌ੍ਰ ਸੀ। 

ਪਰਸ਼੍ਨ 02. ਮਹਾਰਾਿਾ ਰਣਿੀਤ ਵਸੰਘ ਵਕ੍ਸ ਵਮਸਲ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਵਧਤ ਸਨ? 

 ਉੱਤਰ: ਮਹਾਰਾਿਾ ਰਣਿੀਤ ਵਸੰਘ ਸੁ਼੍ਿੱ ਕ੍ਰਚਿੱ ਕ੍ੀਆ ਵਮਸਲ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਵਧਤ ਸਨ। 

ਪਰਸ਼੍ਨ 03 . ਮਹਾਰਾਿਾ ਰਣਿੀਤ ਵਸੰਘ ਨੇ ਵਕੰ੍ਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਵਿੱ ਚ ਰਾਿਭਾਗ ਸੰਭਾਵਲਆ? 

ਉੱਤਰ: ਮਹਾਰਾਿਾ ਰਣਿੀਤ ਵਸੰਘ ਨੇ ਸਤਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਵਿੱ ਚ ਰਾਿਭਾਗ ਸੰਭਾਵਲਆ। 

 
 



ਪਾਠ- 8 

ਅੰਗਰ਼ੇਜਾਂ ਅਤ਼ੇ ਲਸੱਖਾਂ ਦ਼ੇ ਯੁੱ ਧ ਅਤ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤ਼ੇ ਅੰਗਰ਼ੇਜਾਂ ਦਾ ਕਬਜਾ 
 

PART –1  ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਚੁਣੋ (ਬਹ-ੁ ਲਿਕਿਪੀ ਪਰਸਨ ਉੱਤਰ) 

ਪਰਸ਼੍ਨ 1. ਮਹਾਰਾਿਾ ਰਣਿੀਤ ਵਸੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌ੍ਣ ਉਸ ਦਾ ਉਤਰਾਵਧਕ੍ਾਰੀ ਬਵਣਆ ? 

 1)  ਰਾਣੀ ਵਿੰਦਾ      2)  ਸੇ਼੍ਰ ਵਸੰਘ 

 3)  ਿੜਕ੍ ਵਸੰਘ     4)  ਨੌਵਨਹਾਲ ਵਸੰਘ 

ਉੱਤਰ: ਖੜ੍ਕ ਲਸੰਘ 

ਪਰਸ਼੍ਨ 2.  ਦੂਿ ੇਅੰਗਰੇਿ- ਵਸਿੱ ਿ ਯੁਿੱ ਧ ਦੇ ਸਮੇ ਪੰਿਾਬ ਦਾ ਸ਼੍ਾਸ਼੍ਕ੍ ਕੌ੍ਣ ਸੀ ? 

1)  ਮਹਾਰਾਿਾ ਰਣਿੀਤ ਵਸੰਘ    2)  ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਿੀਪ ਲਸੰਘ 

3)  ਸਰਦਾਰ ਰੰਿੋਧ ਵਸੰਘ ਮਿੀਠੀਆ   4) ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿੰਦਾ 
ਉੱਤਰ: ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਿੀਪ ਲਸੰਘ 

ਪਰਸ਼੍ਨ  3 ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿੰਦਾ ਨੰੂ ਦੇਸ਼੍ ਵਨਕ੍ਾਲਾ ਦੇ ਕੇ੍ ਵਕ੍ਸ ਦੇਸ਼੍ ਭੇਵਿਆ ?  

1)  ਕ੍ਾਨਪੁਰ     2)  ਬਨਾਰਸ 

 3)  ਗੁਿਰਾਤ      4)  ਝਾਂਸੀ 
ਉੱਤਰ: ਬਨਾਰਸ 

ਪਰਸ਼੍ਨ 4  ਅੰਗਰੇਿਾਂ ਦੇ ਕ੍ਬਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋ੍ਹੇਨੂਰ ਹੀਰਾ ਵਕ੍ਿੱ ਥੇ ਭੇਿ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਗਆ ? 

1)  ਫਰਾਂਸ       2)  ਇੰਗਿੈਂਡ  

3) ਿਾਪਾਨ      4) ਅਮਰੀਕ੍ਾ 
ਉੱਤਰ: ਇੰਗਿੈਂਡ  

ਪਰਸ਼੍ਨ 5 ਵਕ੍ਹੜੀ ਲੜਾਈ ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਿਾਂ ਦੀ ਵਿਿੱ ਤ ਹੋਈ ? 

1) ਬੱਦੋਿਾਿ      2) ਮੱੁਦਕ੍ੀ 
3) ਰਾਮਨਗਰ     4)  ਵਫਰੋਜਸ਼੍ਾਹ 

ਉੱਤਰ: ਬੱਦੋਿਾਿ  

PART – A  ਇੱਕ ਸਬਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਿਾਕ ਿਾਿ਼ੇ  ਪਰਸਨ 

ਪਰਸ਼੍ਨ:1. ਮੁਦਕ੍ੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਕ੍ਸ ਦੇ ਵਵਚਕ੍ਾਰ ਲੜੀ ਗਈ ?  

ਉੱਤਰ: ਵਸਿੱ ਿਾਂ ਅਤ ੇਅੰਗਰੇਜਾਂ ਵਵਚਕ੍ਾਰ 
ਪਰਸ਼੍ਨ:2. ਮਹਾਰਾਿਾ ਰਣਿੀਤ ਵਸੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਕ੍ਦੋਂ ਹੋਈ ?  

ਉੱਤਰ: 1839 ਈ. 
ਪਰਸ਼੍ਨ:3. ਮੁਦਕ੍ੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਵਿੱ ਚ ਵਕ੍ਸ ਵਸਿੱ ਿ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਗਿੱਦਾਰੀ ਕ੍ੀਤੀ ?  

ਉੱਤਰ:  ਲਾਲ ਵਸੰਘ 



 

PART –2  B ਖਾਿੀ ਥਾਂਿਾਂ ਭਰ ੋ

1) ਰਣਿੀਤ ਵਸੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਵਪਿੱ ਛੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸ_________ ਸਾਬਤ ਹੋਏ।     (ਕ੍ਮਜੋਰ) 

2) ਦੂਿ ੇਐਗਂਲੋ ਵਸਿੱ ਿ ਯੁਿੱ ਧ ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਵਿੱਿੋਂ ______________ਹੀਰਾ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨੰੂ ਵਮਵਲਆ ਸੀ ।   (ਕੋ੍ਹੇਨੂਰ) 

3) ਮੁਦਕ੍ੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਿੱ ਿ ਸੈਵਨਕ੍________ ਨਾਲ਼ ਲੜ ੇ।    (ਬਹਾਦਰੀ) 
 

PART – C  ਸਹੀ ਜਾਂ ਗ਼ਿਤ ਚੁਣੋ 
 1. ਸਭਰਾਓਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 10 ਫਰਵਰੀ 1846 ਈ ਵਵਚ ਹੋਈ ।            ਸਹੀ 
2. ਮਹਾਰਾਿਾ ਰਣਿੀਤ ਵਸੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਉਤਰਾਵਧਕ੍ਾਰੀ ਸੇ਼੍ਰ ਵਸੰਘ ਬਵਣਆ।  ਗ਼ਲਤ 

2. ਮੂਲ ਰਾਿ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ।      ਸਹੀ  

PART –2 (D)  ਸਹੀ ਲਮਿਾਣ ਕਰੋ। 

  A       B 
ੳ.  ਵਫਰੋਜਪੁਰ ਤੇ ਕ੍ਬਜਾ    1- 08 ਮਾਰਚ 1846 

 ਅ.  ਮੁਦਕ੍ੀ ਦੀ ਲੜਾਈ    2- 21ਿਨਵਰੀ 1846 

 ੲ.  ਬਿੱਦੋਵਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ    3- 18 ਵਦਸੰਬਰ 1845 

 ਸ. ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਸੰਧੀ   4- 1835 ਈ. 
ਉੱਤਰਮਾਿਾ: 
 ੳ. ਵਫਰੋਜਪੁਰ ਤੇ ਕ੍ਬਜਾ   =  1835 ਈ.  
 ਅ. ਮੁਦਕ੍ੀ ਦੀ ਲੜਾਈ   =  18 ਵਦਸੰਬਰ 1845 

 ੲ. ਬਿੱਦੋਵਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ   =  21 ਿਨਵਰੀ 1846 

 ਸ. ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਸੰਧੀ  =  8 ਮਾਰਚ 1846 

PART 3   ਹ਼ੇਠ ਲਿਖ਼ੇ ਪਰਸਨਾਂ ਦ਼ੇ ਉੱਤਰ 25-30 ਸਬਦਾਂ ਲਿੱਚ ਲਦਓ 

ਪਰਸਨ. ਭੈਰੋਿਾਿ ਦੀ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰ਼ੇਜਾਂ ਨੇ ਰਾਣੀ ਲਜੰਦਾਂ ਨਾਿ ਲਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਸਿੂਕ ਕੀਤਾ? 

 ਉੱਤਰ-   1. ਮਹਾਰਾਣੀ ਲਜੰਦਾਂ ਨੰੂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਿੱਖ ਕਰ ਲਦੱਤਾ ਲਗਆ। 
 2. ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੰੂ ਡ਼ੇਢ ਿੱਖ ਪੈਨਸਨ ਦ਼ੇ ਲਦੱਤੀ ਗਈ।  
3. ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੰੂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਭ਼ੇਜ ਲਦੱਤਾ ਲਗਆ। 

ਪਰਸਨ. ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਿੀਪ ਲਸੰਘ ਬਾਰ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦ਼ੇ ਹੋ ?  

ਉੱਤਰ- ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਿੀਪ ਲਸੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਖਰੀ ਲਸੱਖ ਹਾਕਮ ਸੀ ।  ਪਲਹਿ਼ੇ  ਐਗਂਿੋ-ਲਸੱਖ ਯੁੱ ਧ ਸਮੇਂ ਉਹ 

ਨਾਬਾਲਿਗ ਸੀ |ਇਸ ਿਈ ਭੈਰੋਿਾਿ ਦੀ ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦਾ ਸਾਸਨ ਪਰਬੰਧ ਕੌਂ ਲਸਿ ਆਫ ਰੀਜੈਂਸੀ ਕੋਿ ਚਿਾ 
ਲਗਆ।  ਪਰ ਦੂਜ਼ੇ ਐਗਂਿੋ ਲਸੱਖ ਯੁੱ ਧ ਲਿੱਚ ਲਸੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਿੀਪ ਲਸੰਘ ਨੰੂ ਗੱਦੀ ਤੋਂ 
ਉਤਾਰ ਲਦੱਤਾ ਲਗਆ। ਉਸਨੰੂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਿੱਖ ਰੁਪਏ ਸਿਾਨਾ ਪੈਨਸਨ ਦ਼ੇ ਲਦੱਤੀ ਗਈ। 

 



PART – 4 ਸਰੋਤ ਅਧਾਲਰਤ ਪਰਸਨ 

ਹ਼ੇਠਾਂ ਲਦੱਤ਼ੇ ਗਏ ਪੈਰ਼ੇ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹ ਕ਼ੇ ਲਦੱਤ਼ੇ ਗਏ  ਪਰਸਨਾਂ ਦ਼ੇ ਉੱਤਰ ਲਦਓ। 

ਮਹਾਰਾਿਾ ਰਣਿੀਤ ਵਸੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਉਤਰਾਵਧਕ੍ਾਰੀ ਬਹੁਤ ਕ੍ਮਜੋਰ ਵਸਿੱ ਧ ਹੋਏ। ਵਸਿੱ ਿ ਦਰਬਾਰ ਵਵਿੱ ਚ 

ਸਾਵਿਸ਼੍ ਅਤ ੇਫੁਿੱ ਟ  ਪੈ ਗਈ। ਇਸ ਫੁਿੱ ਟ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਿੱ ਿਾਂ ਨਾਲ਼ ਦੋ ਯੁਿੱ ਧ 

ਕ੍ੀਤ।ੇ ਯੁਿੱ ਧ ਨੀਤੀ ਤਵਹਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਫਰੋਜਪੁਰ ਵਵਿੱ ਚ ਸੈਵਨਕ੍ ਛਾਉਣੀ ਬਣਾਈ। ਅੰਗਰੇਿਾਂ ਨੇ ਪੰਿਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹਿੱਦਾਂ 
ਉੱਤੇ ਸੈਵਨਕ੍ ਅਤ ੇਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਵਧਾਈ। ਉੱਧਰ ਲਾਲ ਵਸੰਘ ਅਤੇ  ਤੇਿ ਵਸੰਘ ਵਸਿੱ ਿ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਿਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ  
ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨਾਲ਼ ਵਮਲ ਗਏ। ਿਦੋਂ  ਵਦਸੰਬਰ 1845 ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਿੱ ਿਾਂ ਦਾ ਪਵਹਲਾ ਯੁਿੱ ਧ ਅੰਗਰੇਿਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੋਇਆ 

ਤਾਂ  ਪਵਹਲਾਂ ਵਮਥ ੇਅਨੁਸਾਰ ਲਾਲ ਵਸੰਘ ਮੈਦਾਨ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਭਿੱਿ ਵਗਆ। ਵਸਿੱ ਿ ਸੈਵਨਕ੍ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜ।ੇ ਪਰ ਨੇਤਾ ਦੀ 
ਗਦਾਰੀ ਕ੍ਾਰਨ ਹਾਰ ਗਏ। ਦੂਿੇ ਯੁਿੱ ਧ ਵਵਿੱ ਚ ਅੰਗਰੇਿਾਂ ਦੀ ਵਿਿੱ ਤ  ਨਾਲ਼ ਮਹਾਰਾਿਾ ਦਲੀਪ ਵਸੰਘ ਨੰੂ ਗਿੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ 

ਵਦਿੱ ਤਾ। ਕੋ੍ਹੇਨੂਰ ਹੀਰਾ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨੇ ਜਬਤ ਕ੍ਰ ਵਲਆ। ਇਹ ਹੀਰਾ ਇੰਗਲੈਂਿ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕੋ੍ਲ਼ ਅਿੱਿ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।  

ਪਰਸ਼੍ਨ 01. ਮਹਾਰਾਿਾ ਮਹਾਰਾਿਾ ਰਣਿੀਤ ਵਸੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਵਪਿੱ ਛੋਂ ਉਸ ਦੇ ਉਤਰਾਅਵਧਕ੍ਾਰੀ ਵਕ੍ਹੋ ਵਿਹੇ ਵਸਿੱ ਧ ਹੋਏ? 

ਉੱਤਰ: ਰਣਿੀਤ ਵਸੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਉਤਰਾਅਵਧਕ੍ਾਰੀ ਬਹੁਤ ਕ੍ਮਜੋਰ ਵਸਿੱ ਧ ਹੋਏ। 

ਪਰਸ਼੍ਨ 02. ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨੇ ਪੰਿਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਸੈਵਨਕ੍ ਛਾਉਣੀ ਵਕ੍ਿੱ ਥੇ ਬਣਾਈ? 

ਉੱਤਰ: ਅੰਗਰੇਿਾਂ ਨੇ ਸੈਵਨਕ੍ ਛਾਉਣੀ ਵਫਰੋਜਪੁਰ ਵਵਿੱ ਚ ਬਣਾਈ। 

ਪਰਸ਼੍ਨ 03 . ਅੰਗਰੇਿਾਂ ਨੇ ਵਕ੍ਸ ਨੰੂ ਰਾਿਗਿੱਦੀ  ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਵਦਿੱ ਤਾ? 

ਉੱਤਰ: ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਿਾ ਦਲੀਪ ਵਸੰਘ ਨੰੂ ਰਾਿਗਿੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਵਦਿੱ ਤਾ। 

PART –5  
ਪਰਸਨ : ਹ਼ੇਠਾਂ  ਲਦੱਤ਼ੇ ਗਏ ਨਕਸ਼ੇ ਲਿੱਚ ਪਲਹਿਾ ਐਗਂਿੋ- ਲਸੱਖ ਯੁੱ ਧ 1845-46  ਮੁੱ ਖ ਸਥਾਨ ਦਰਸਾਉ  

  ਲਫਰੋਜਸਾਹ,  ਸਭਰਾਓ, ਮੁੱ ਦਕੀ ,ਅਿੀਿਾਿ ,ਬੱਦੋਿਾਿ। 

 



ਪਾਠ – 9 

ਆਜਾਦੀ ਦ਼ੇ ਸੰਘਰਸ ਲਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 

PART – A  ਸਹੀ ਲਿਕਿਪ ਚੁਣ।ੋ 

ਪਰਸ਼੍ਨ 1. 1857 ਈਸਵੀ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਕ੍ਿੱ ਥੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ? 

1.  ਅਮਰੀਕ੍ਾ    2.  ਮ਼ੇਰਠ 

3.  ਵਦਿੱ ਲੀ     4.  ਮੰੁਬਈ 

ਉੱਤਰ-  ਮ਼ੇਰਠ 

ਪਰਸ਼੍ਨ 2. ਨਾਮਧਾਰੀ ਮੁਿੀ ਵਿੱਲੋਂ  ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਲਈ ਪੰਿਾਬ ਨੰੂ ਵਕੰ੍ਨੇ ਸੂਵਬਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵੰਵਿਆ? 

1. 22 ਸੂਬ਼ੇ     2.  25 ਸੂਬੇ 
3.  30 ਸੂਬੇ     4. 40 ਸੂਬੇ  

ਉੱਤਰ-  22 ਸੂਬ਼ੇ 
ਪਰਸ਼੍ਨ 3. ਆਰੀਆ ਸਮਾਿ ਦੇ ਬਾਨੀ ਕੌ੍ਣ ਸਨ ? 

1.  ਸੰ਼੍ਕ੍ਰ ਅਚਾਰੀਆ    2.  ਸਿਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਸਰਸਿਤੀ 
3. ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਵਸੰਘ ਭਕ੍ਨਾ   4.  ਸਵਤਗੁਰੂ ਰਾਮ ਵਸੰਘ 

ਉੱਤਰ- ਸਿਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਸਰਸਿਤੀ 
ਪਰਸ਼੍ਨ 4. ਬਾਬਾ ਗੁਰਵਦਿੱ ਤ ਨੇ ਵਕ੍ਰਾਏ ਤੇ ਲਈ ਿਹਾਿ ਦਾ ਨਾਮ ਕ੍ੀ ਰਿੱ ਵਿਆ? 

 1.  ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਜਹਾਜ    2. ਿਾਲਸਾ ਿਹਾਜ 

 3.  ਹਰੀ ਤੀਰਥ ਿਹਾਜ    4. ਇੰਿੀਅਨ ਏਅਰ ਲਾਈਨ 

ਉੱਤਰ- ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਜਹਾਜ 

ਪਰਸ਼੍ਨ 5.  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਬੰਧਕ੍ ਕ੍ਮੇਟੀ ਕ੍ਦੋਂ ਹੋਂਦ ਵਵਚ ਆਈ? 

 1. ਨਵੰਬਰ 1920     2.  ਸਤੰਬਰ 1925 

 3.  ਦਸੰਬਰ 1921    4.  ਮਾਰਚ1927 

ਉੱਤਰ-   ਨਿੰਬਰ 1920 

PART- 2 A ਹ਼ੇਠ ਲਿਖ਼ੇ ਪਰਸਨਾ ਦ਼ੇ ਉੱਤਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦ ੋਸਬਦਾਂ ਲਿੱਚ ਲਦਓ- 

ਪਰਸ਼੍ਨ 01. ਅੰਗਰੇਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਕ੍ਸ ਰੂਪ ਵਵਿੱ ਚ ਭਾਰਤ ਆਏ? 

ਉੱਤਰ: ਅੰਗਰੇਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਵਿੱ ਚ ਭਾਰਤ ਆਏ। 

ਪਰਸ਼੍ਨ 02. ਸਵਤਗੁਰੂ ਰਾਮ ਵਸੰਘ ਨੇ ਵਕ੍ਹੜੀ ਲਵਹਰ ਚਲਾਈ? 

ਉੱਤਰ: ਸਵਤਗੁਰੂ ਰਾਮ ਵਸੰਘ ਨੇ ਕੂ੍ਕ੍ਾ ਲਵਹਰ ਚਲਾਈ। 

ਪਰਸ਼੍ਨ 03. ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਪਰਧਾਨ ਕੌ੍ਣ ਸਨ? 

ਉੱਤਰ: ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਪਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਵਸੰਘ ਭਕ੍ਨਾ ਸਨ। 



 

PART -2 B ਖਾਿੀ ਸਥਾਨ ਭਰ ੋ

 (1) ਆਜਾਦੀ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਲੜਾਈ ______ ਈ. ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਈ।    (1857) 

(2) ਆਜਾਦੀ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਲੜਾਈ ਵਵਿੱ ਚ _______ ਨੰੂ ਮਹਾਂ ਨਾਇਕ੍ ਮੰਵਨਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। (ਮੰਗਿ ਪਾਂਡ਼ੇ) 
(3) ਿਵਲਹਆ ਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਘਟਨਾ__________ਈ. ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਈ।   (13 ਅਪਰੈਿ 1919) 

(4) ਿਵਲਹਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਕ੍ਾਂਿ_______   ਵਵਿੇ ਹੋਇਆ।    (ਅੰਲਮਰਤਸਰ) 

  

PART – 2 C ਸਹੀ ਜਾਂ ਗ਼ਿਤ ਚੁਣ।ੋ 

(1) ਨੇਤਾ ਿੀ ਸੁਭਾਸ਼੍ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਅਜਾਦ ਵਹੰਦ ਫੌਿ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕ੍ੀਤੀ।  ਸਹੀ 
(2) ਿਵਲਆ ਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਿਲੰਧਰ ਵਵਿੇ ਹੈ।      ਗ਼ਲਤ 

(3) ਅੰਗਰੇਿਾਂ ਨੇ ਪਾੜ ੋਅਤ ੇਰਾਿ ਕ੍ਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ।    ਸਹੀ 
PART –2D     ਸਹੀ ਲਮਿਾਣ ਕਰੋ। 

  A      B 
ੳ.  ਆਜਾਦੀ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਲੜਾਈ    1- ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ 
ਅ.  1857 ਈ. ਦੀ ਿੰਗ ਦਾ ਿਵਹਲਾ ਸ਼ਹੀਦ   2- ਕੂ੍ਕ੍ਾ ਅੰਦੋਲਨ 

ੲ.  ਗਊ ਰਿੱ ਵਿਆ      3- ਮੰਗਲ ਪਾਂਿ ੇ

ਸ.  ਲਾਲਾ ਹਰਵਦਆਲ     4- ਆਰੀਆ ਸਮਾਿ 

ਹ.  ਸਾਨਫਰਾਂਵਸਸਕੋ੍     5- 1857 ਈ. 
 

 ਉੱਤਰਮਾਿਾ: 
 ੳ.  ਆਜਾਦੀ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਲੜਾਈ   =  1857 ਈ. 
ਅ. 1857 ਈ. ਦੀ ਿੰਗ ਦਾ ਿਵਹਲਾ ਸ਼ਹੀਦ  =  ਮੰਗਲ ਪਾਂਿੇ 
ੲ ਗਊ ਰਿੱ ਵਿਆ     =   ਕੂ੍ਕ੍ਾ ਅੰਦੋਲਨ 

ਸ. ਲਾਲਾ ਹਰਵਦਆਲ     =   ਆਰੀਆ ਸਮਾਿ 

ਹ.  ਸਾਨਫਰਾਂਵਸਸਕੋ੍     =   ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ 

PART 3  ਹ਼ੇਠ ਲਿਖ਼ੇ ਪਰਸਨਾਂ ਦ਼ੇ ਉੱਤਰ 25-30 ਸਬਦਾਂ ਲਿੱਚ ਲਦਓ 

ਪਰਸ਼੍ਨ 1.  ਸਰੀ ਸਵਤਗੁਰੂ ਰਾਮ ਵਸੰਘ ਦੀਆਂ ਵਕ੍ਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਵਵਧਆਂ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਿਾਂ ਨੰੂ ਿਰ ਲਿੱ ਗਦਾ ਸੀ?  

ਉੱਤਰ- ਸਰੀ ਸਵਤਗੁਰੂ ਰਾਮ ਵਸੰਘ ਿੀ ਹਮੇਸ਼੍ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘੋੜ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਰਿੱਿਦੇ |ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਿਾਕ੍ 

ਪਰਬੰਧ ਵੀ ਸੁ਼੍ਰੂ ਕ੍ੀਤਾ |ਪਰਚਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੰਿਾਬ ਨੰੂ 22 ਸੂਵਬਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵੰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ/ਕੂ੍ਵਕ੍ਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਕ੍ਸ਼੍ਮੀਰ, ਨੇਪਾਲ,ਰੂਸ ਅਤ ੇਅਫਗਾਵਨਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕ੍ਮਾਂ ਨਾਲ ਿੋੜਹੇ ।ਉਹਨਾਂ 
ਨੇ ਕੂ੍ਵਕ੍ਆਂ ਨੰੂ ਫੌਿੀ ਵਸਿਲਾਈ ਵੀ ਦੇਣੀ ਸੁ਼੍ਰੂ ਕ੍ਰ ਵਦਿੱ ਤੀ | ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਗਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਿਾਂ ਨੰੂ ਯਕ੍ੀਨ ਹੋ ਵਗਆ ਵਕ੍ 

ਨਾਮਧਾਰੀ ਵਸਿੱ ਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਲਾਫ ਇਿੱਕ੍ ਵਦਨ ਅੰਦੋਲਨ ਿਰੂਰ ਕ੍ਰਨਗ।ੇ 



ਪਰਸ਼੍ਨ 2 . ਬਾਬਾ ਗੁਰਵਦਿੱ ਤ ਵਸੰਘ ਨੇ ਕੈ੍ਨੇਿਾ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ੍ਾਂ ਲਈ ਕ੍ੀ-ਕ੍ੀ ਕੰ੍ਮ ਕ੍ੀਤ?ੇ 

ਉੱਤਰ- ਪੰਿਾਬ ਦੇ ਕ੍ਈ ਲੋਕ੍ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕ੍ਮਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਿਾਣ ਲਗ ਪਏ ਸਨ।  ਕੈ੍ਨੇਿਾ ਸਰਕ੍ਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ 

ਦੇ ਕੈ੍ਨੇਿਾ ਆਉਣ ਤੇ ਰੋਕ੍ ਲਗਾ ਵਦਿੱ ਤੀ ਸੀ।  ਪਰ ਕੈ੍ਨੇਿਾ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋ੍ਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੰੂ ਹਟਾ ਵਦਿੱ ਤਾ |ਪਰ ਅਿੇ 
ਵੀ ਕੋ੍ਈ ਵੀ ਿਹਾਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੰੂ ਕੈ੍ਨੇਿਾ ਵਲਿਾਉਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1913 ਵਵਿੱ ਚ ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਦੇ ਬਾਬਾ 
ਗੁਰਵਦਿੱ ਤ ਵਸੰਘ ਨੇ “ਕ੍ਾਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ” ਨਾਂ ਦਾ ਇਿੱਕ੍ ਿਹਾਿ ਵਕ੍ਰਾਏ ਤੇ ਵਲਆ ਅਤ ੇਕੈ੍ਨੇਿਾ ਿਾਣ ਦੇ ਇਿੱਛੁਕ੍ ਲੋਕ੍ਾਂ ਨੰੂ 

ਕੈ੍ਨੇਿਾ ਵਲਿਾਣ ਦੀ ਕੋ੍ਵਸ਼੍ਸ਼੍ ਕ੍ੀਤੀ| 

 

PART – 4  ਸਰੋਤ  ਅਧਾਲਰਤ ਪਰਸਨ 

ਹ਼ੇਠਾਂ ਲਦੱਤ਼ੇ ਗਏ ਪੈਰ਼ੇ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹ ਕ਼ੇ ਲਦੱਤ਼ੇ ਗਏ  ਪਰਸਨਾਂ ਦ਼ੇ ਉੱਤਰ ਲਦਓ। 

ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਵਵਰੁਿੱ ਧ ਕ੍ੀਤੇ ਸੰ਼੍ਘਰਸ਼੍ ਵਵਿੱ ਚ ਪੰਿਾਬ ਨੇ ਵਿੱ ਧ ਚੜਹ ਕੇ੍ ਵਹਿੱ ਸਾ ਪਾਇਆ। 1857 ਈ. ਦੇ ਵਵਦਰੋਹ ਵਵਿੱ ਚ ਿਦੋਂ 
ਮੇਰਠ ਵਵਿੱ ਚ ਮੰਗਲ ਪਾਂਿੇ ਵਿੱਲੋਂ  ਅਤ ੇ ਹੋਰ ਸੈਵਨਕ੍ਾਂ ਦੇ ਵਵਦਰੋਹ ਦੀ ਖਬਰ ਲਾਹੌਰ ਪੁਿੱ ਿੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਸਿੱ ਿ ਸੈਵਨਕ੍ 

ਬੇਹਵਥਆਰ ਕ੍ਰ ਵਦਿੱ ਤੇ  ਗਏ।  ਵਫਰ ਵੀ ਿਲੰਧਰ , ਵਫਲੌਰ, ਵਿਹਲਮ, ਵਸਆਲਕ੍ੋਟ, ਅਤੇ ਥਾਨੇਸਰ ਵਵਿੇ ਪੰਿਾਬੀ 
ਸੈਵਨਕ੍ਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕ੍ੀਤੀ।  ਕੂ੍ਕ੍ਾ ਲਵਹਰ ਦੇ ਮੁਿੀ ਸਵਤਗੁਰੂ ਰਾਮ ਵਸੰਘ ਵਲੋਂ  ਲੋਕ੍ਾਂ ਨੰੂ ਅੰਵਮਰਤ ਛਕ੍ਾ ਕੇ੍ ਨਵੀਂ ਿਥੇਬੰਦੀ 
ਨਾਮਧਾਰੀ ਲਵਹਰ ਚਲਾਈ। ਇਸ ਲਵਹਰ ਨੇ ਕੁ੍ਝ ਸਮਾਿ ਸੁਧਾਰ ਕ੍ੀਤੇ ਅਤ ੇਅੰਗਰੇਜਾਂ ਵਵਰੁਿੱ ਧ ਕ੍ਈ ਕ੍ਦਮ ਉਠਾਏ। 

ਵਸਿੱ ਟੇ ਵਿੋਂ ਅੰਗਰੇਿਾਂ ਨੇ 49 ਕੂ੍ਵਕ੍ਆਂ ਨੰੂ 17 ਿਨਵਰੀ 1872 ਨੰੂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਉਿਾ ਵਦਿੱ ਤਾ। ਸਵਤਗੁਰੂ ਰਾਮ ਵਸੰਘ ਨੰੂ ਦੇਸ਼੍ 

ਵਨਕ੍ਾਲਾ ਦੇ ਕੇ੍ ਰੰਗੂਨ ਭੇਿ ਵਦਿੱ ਤਾ। ਆਰੀਆ ਸਮਾਿ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਕੇ੍ ਪੰਿਾਬ ਨੇ ਲਾਲਾ ਲਾਿਪਤ ਰਾਏ, ਲਾਲਾ 
ਹਰਵਦਆਲ ਅਤ ੇਸ਼੍ਰਧਾ ਨੰਦ ਵਰਗ ੇ ਪੰਿਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਵਵਰੁਿੱ ਧ ਸੰ਼੍ਘਰਸ਼੍ ਵਵਿੱ ਚ ਅਿੱਗੇ ਆਏ।  ਵਕ੍ਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਜਾਦੀ 
ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼੍ ਵਵਿੱ ਚ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸ਼੍ਹੀਦ ਭਗਤ ਵਸੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਿੀਤ ਵਸੰਘ ਵਕ੍ਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼੍ ਵਵਚੋਂ 
ਪੈਦਾ ਹੋਕੇ੍ ਅਿੱਗੇ ਆਏ। 1913 ਵਵਿੱ ਚ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਵਸੰਘ ਭਕ੍ਨਾ, ਕ੍ਾਂਸ਼੍ੀ ਰਾਮ, ਕੇ੍ਸਰ ਵਸੰਘ ਵਰਗੇ 
ਪੰਿਾਬੀਆਂ ਨੰੂ ਉਭਾਵਰਆ। ਕ੍ਰਤਾਰ ਵਸੰਘ ਸਰਾਭਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਿੱਕ੍ ਵਵਲਿੱ ਿਣ ਯੋਧਾ ਸੀ। ਕ੍ਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ 

ਿਹਾਜ ਰਾਹੀਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਵਦਿੱ ਤ ਵਸੰਘ ਦੇਸ਼੍ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਵਵਿੱ ਚ ਉੱਭਰੇ ਅਤ ੇਊਧਮ ਵਸੰਘ ਸੁਨਾਮ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਿ ਿਾ ਕੇ੍ 

ਿਵਲਆ ਂਵਾਲ਼ਾ ਬਾਗ਼ ਕ੍ਾਂਿ ਦਾ ਬਦਲਾ ਵਲਆ। ਪੰਿਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਮਨ ਕ੍ਵਮਸ਼੍ਨ ਦਾ ਵਵਰੋਧ ਕ੍ੀਤਾ । ਇਸ ਵਵਰੋਧ 

ਕ੍ਾਰਨ ਲਾਲਾ ਲਾਿਪਤ ਰਾਏ ਫਿੱ ਟੜ ਹੋਏ ਅਤ ੇਬਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ।  ਭਗਤ ਵਸੰਘ, ਰਾਿਗੁਰੂ ਅਤ ੇਸੁਿਦੇਵ ਨੇ 

ਨੌਿਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕ੍ਰਕੇ੍ ਅੰਗਰੇਿਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕ੍ੀਤੀ। 23 ਮਾਰਚ 1931 ਨੰੂ ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਫਾਂਸੀ 
ਦਾ ਰਿੱਸਾ ਚੁੰ ਮ ਗਏ। ਨੇਤਾ ਿੀ ਸੁਭਾਸ਼੍ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਅਜਾਦ ਵਹੰਦ ਫੌਿ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕ੍ੀਤਾ। ਇਸ ਫੌਿ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜਾਂ 
ਵਵਰੁਿੱ ਧ ਕ੍ੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼੍ ਵਵਿੱ ਚ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।  

ਪਰਸ਼੍ਨ 01. 1857 ਈ. ਦੇ ਵਵਦਰੋਹ ਵਵਿੱ ਚ ਪੰਿਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵਕ੍ਿੱ ਥ ੇਵਕ੍ਿੱ ਥੇ ਬਗਾਵਤ ਕ੍ੀਤੀ? 

ਉੱਤਰ: 1857ਈ. ਵਵਿੱ ਚ ਪੰਿਾਬੀਆਂ ਨੇ ਿਲੰਧਰ, ਵਫਲੌਰ ਅਤ ੇਵਸਆਲਕ੍ੋਟ ਆਵਦ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਕ੍ੀਤੀ।  

ਪਰਸ਼੍ਨ 02 ਿਵਲਹਆ ਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਕ੍ਾਂਿ ਦਾ ਬਦਲਾ ਵਕ੍ਸ ਪੰਿਾਬੀ ਨੇ ਵਲਆ? 

ਉੱਤਰ: ਿਵਲਹਆ ਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਕ੍ਾਂਿ ਦਾ ਬਦਲਾ ਊਧਮ ਵਸੰਘ ਸੁਨਾਮ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਿ ਵਵਿੱ ਚ ਿਾ ਕੇ੍ ਵਲਆ।  

ਪਰਸ਼੍ਨ 03 . ਅਜਾਦ ਵਹੰਦ ਫੌਿ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਕ੍ਸ ਨੇ ਕ੍ੀਤੀ? 

ਉੱਤਰ: ਅਜਾਦ ਵਹੰਦ ਫੌਿ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੇਤਾ ਿੀ ਸੁਭਾਸ਼੍ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਕ੍ੀਤੀ। 


