
ਮਾਡਲ ਪਸ਼ਨ ਪੱਤਰ (ਿਲਖਤੀ) 

2022-23 

12ਵੀ 

ਭੂਗਲੋ (Geography) 

ਸਮ : 3 ਘੰਟ ੇ          ਕੁੱ ਲ ਅੰਕ:70 

ਨਟ: 1. ਪਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੇ 5 ਸੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਿਜਨ  ਿਵੱਚ ਕੁਲ 7 ਪਸ਼ਨ ਿਦੱਤ ੇਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪਸ਼ਨ 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।  

2. ਹਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦ ੇਪਸ਼ਨ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਖਰੀਆ ਂਹਦਾਇਤ  ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆ ਂਹਨ।  

ਸੈਕਸ਼ਨ-I 

ਪਸ਼ਨ 1: ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱਚ 6 ਬਹੁਿਵਕਲਪੀ ਅਤ ੇ8 ਹਰੋ ਵਸਤੂਿਨਸ਼ਠ ਪਸ਼ਨ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਦਾ ਜਵਾਬ 

ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤ ਇਕ ਵਾਕ ਤੱਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਿਵੱਚ ਿਦਓ:     14%02=28 

(i) ਪੇਰ ੂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੰੂ ਵਾਚਣ ਵਾਲ਼ਾ ਪਿਹਲਾ ਮਾਿਹਰ ਕੌਣ ਸੀ ਤ ੇਉਹ ਿਕਹੜ ੇਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੀ? 

(ੳ) ਕਾਰਲ ਿਰਟਰ, ਜਰਮਨੀ  (ਅ) ਅਲੈਗਜ਼ਡਰ ਹਮਬਲੋਟ, ਜਰਮਨੀ 

(ੲ) ਪੌਲਿਵਡਾਲ, ਫ਼ਰ ਸ   (ਸ) ਐਲਨ ਚਰਿਚਲ ਸਪਲ, ਯ.ੂਐਸ.ਏ. 

(ii) ਿਚੱਟੀ ਤ ੇਨੀਲੀ ਕ ਤੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਮਵਾਰ ਿਕਨ  ਵਸਤ  ਨਾਲ਼ ਹ?ੈ 

(ੳ) ਦੁੱ ਧ ਤ ੇਨੀਲ ਉਤਪਾਦਨ  (ਅ) ਦੁੱ ਧ ਉਤਪਾਦਨ ਤ ੇਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ 

(ੲ)ਿਚੱਟਾ ਤ ੇਨੀਲਾ ਕੱਪੜਾ ਉਤਪਾਦਨ (ਸ) ਗ਼ੈਰ ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ 

(iii) ਦੱਖਣ –ਪੂਰਬੀ ਤ ੇ ਤਰੀ ਰਲੇਵ ੇਦ ੇਹੈਡ ਕੁਆਰਟਰ ਿਕੱਥ-ੇਿਕੱਥ ੇਹਨ? 

(ੳ) ਹਾਵੜਾ, ਅੰਬਾਲਾ   (ਅ)ਿਸੰਕਦਰਾਬਾਦ, ਿਦੱਲੀ 

(ੲ) ਕੋਲਕਾਤਾ, ਿਦੱਲੀ   (ਸ) ਗੋਰਖਪੁਰ, ਿਫ਼ਰਜ਼ੋਪੁਰ 

(iv) ਰੋਬਸਟਾ ਤ ੇਓਲਗ ਕਮਵਾਰ ਿਕਨ  ਵਸਤ  ਦੀਆ ਂਿਕਸਮ  ਹਨ? 

(ੳ)ਕਾਫ਼ੀ, ਤ ੇਲਗ    (ਅ) ਚਾਹ, ਲਗ 

(ੲ) ਆਈਸਕਰੀਮ, ਚਾਹ   (ਸ) ਕਾਫ਼ੀ, ਚਾਹ  

(v) ਲਾਲ ਤੇ ਸੰਤਰੀ ਕਾਲਰ ਕਾਮ ੇਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ? 

(ੳ) ਿਕਸਾਨ ਤ ੇਕੈਦੀ   (ਅ) ਿਦਹਾੜੀਦਾਰ ਤ ੇਿਵਿਗਆਨੀ 

(ੲ)ਿਵਿਗਆਨੀ ਤ ੇਰੱਿਖਆ ਗਾਰਡ  (ਸ) ਡਾਕਟਰ ਤ ੇਿਕਸਾਨ 

(vi) ਸਰ ਕੀਕ ਤ ੇਕੱਚਾਿਤਵ ੂਿਕੱਥ-ੇਿਕੱਥ ੇਸਿਥਤ ਹਨ? 

(ੳ) ਖੰਬਾਤ ਖਾੜੀ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ (ਅ) ਕੱਛ ਦੀ ਖਾੜੀ, ਪਾਕ ਸਟੇਟ 

(ੲ) ਖਾੜੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਰਬ ਸਾਹਾਰ (ਸ)ਡਾਕਟਰ ਤ ੇਿਕਸਾਨ 



(vii) ਕੁੱ ਲ ਪਸੰਨਤਾ ਦਰਜਾ ਬੰਦੀ ਿਵੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਿਕੰਨਵ  ਸਥਾਨ ਹ ੈਤ ੇਪਿਹਲੇ ਸਥਾਨ ਤ ੇ

ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਿਕਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹ?ੈ 

(viii) ਕੋਲੇ ਦੀਆ ਂਕੋਈ ਦ ੋਿਕਸਮ  ਦ ੇਨਾਮ ਿਲਖ।ੋ  

(ix) ਖੰਡ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਗੰਨ ਤ ਹਰੋ ਕੀ-ਕੀ ਵਸਤ  ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆ ਂਜ ਦੀਆ ਂਹਨ? 

(x) ਪੈਲੇਸ ਔਨ ਵੀਲਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਤ ੇਿਕਹੜ ੇਸੂਬ ੇਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ? 

(xi) ਰਾਇਪਰੇੀਅਨ ਬਫ਼ਰ ਕੀ ਹ?ੈ 

(xii) ਦ ੋਸ਼ਿਹਰ  ਦ ੇਨ  ਿਲਖ ੋਜੋ ਇੱਕ ਤ ਵੱਧ ਸੂਿਬਆ ਂਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹਨ ਜ  ਕਦ ੇਰਹੇ ਹਨ।  

(xiii) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਤੇੀ ਦੀਆ ਂਕੋਈ ਦ ੋਕਮਜ਼ੋਰੀਆ ਂਿਲਖ।ੋ  

(xiv) ਡਾ. ਮਿਹੰਦਰ ਿਸੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਕੌਣ ਸਨ? 

ਸੈਕਸ਼ਨ-II 

ਪਸ਼ਨ-2: ਹੇਠ ਿਲਖ ੇ8 ਪਸ਼ਨ  ਿਵੱਚ 4 ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਦਾ ਤਰ 50-60 ਸ਼ਬਦ  

ਿਵੱਚ ਿਦਓ:          04%03=12 

(i) ਤ ਬ ੇਦੀਆ ਂਿਤੰਨ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ  ਿਲਖ।ੋ  

(ii) ਬਾਬਾ ਬੂਢਨ ਪਹਾੜੀ ਿਖੱਤ ੇਦ ੇਇਿਤਹਾਸ ਤ ਜਾਣ ੂਕਰਵਾਓ।  

(iii) ਰੁੱ ਤ ਪਵਾਸ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ।ੋ  

(iv) ਸਾਖਰਤਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ? 

(v) ਭਾਰਤ ਨ ਿਕਹੜ ੇਿਤੰਨ ਨੁਕਤ ੇਮਨੁਖੀ ਿਵਕਾਸ ਮਾਪਕ ਵਜ ਚਣੁ ੇਹਨ? 

(vi) ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੰਚਾਰ ਦ ੇਸਾਧਨ ਿਕਹੜ ੇਿਕਹੜ ੇਹਨ? 

(vii) ਜਲ ਪਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਿਤੰਨ ਕਾਰਕ  ਦ ੇਨਾਮ ਿਲਖ ੋਤ ੇਇਸਦ ੇਬੁਰ ੇਅਸਰ  ਤ ੇਵੀ 

ਜਾਣ ੂਕਰਵਾਓ।  

(viii) ਮਜ਼ਦੂਰ  ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦ ੇਅਧਾਰ ਤ ੇਉਦਯੋਗ  ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ੋਤ ੇਿਵਸ਼ਸ਼ੇਤਾਵ  ਵੀ ਿਲਖ।ੋ  

ਸੈਕਸ਼ਨ-III 

ਨਟ: ਹਠੇ ਿਲਖ ੇਪਸ਼ਨ  ਿਵਚ ਸਹੀ ਚੋਣ ਕਰਦ ੇਹਏੋ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਤਰ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 100 ਸ਼ਬਦ  ਿਵੱਚ 

ਿਦਓ:                   02%06=12 

ਪਸ਼ਨ 3: ਿਵਦਵਾਨ  ਨ ਭੂਗਿੋਲਕ ਪਿਕਿਰਆਵ  ਨੰੂ ਮਨੁਖੀ ਅੰਗ  ਅਤ ੇ ਿਕਿਰਆਵ  ਦ ੇਨਾਮ ਿਕਵ 

ਿਦੱਤ ੇਹਨ? ਉਦਾਹਰਨ  ਸਿਹਤ ਚਰਚਾ ਕਰ।ੋ  

ਜ  



ਜਨਸੰਿਖਆ ਦੀ ਸਥਾਨ ਬਦਲੀ (migration) ਦ ੇਕੀ-ਕੀ ਕਾਰਨ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ? ਿਵਆਿਖਆ ਕਰ।ੋ  

ਪਸ਼ਨ 4: ਖਿਣਜ ਪਦਾਰਥ  ਦੀ ਵੰਡ ਦ ੇਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕ ੇਕੀ ਹਨ? ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ੋਤ ੇ 

ਉਦਾਹਰਣ  ਵੀ ਿਦਓ।  

ਜ  

ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਪਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਾਰ ’ਤ ੇ ਕੀਤ ੇ ਗਏ ਸੜਕ  ਦ ੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਤ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣੂ 

ਕਰਵਾਓ।  

ਸੈਕਸ਼ਨ –IV 

ਪਸ਼ਨ 5: ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਪੈਰਾ ਪੜ ਕ ੇਉਸ ਅਧਾਰ ’ਤ ੇਅੱਗੇ ਿਦੱਤ ੇਪਸ਼ਨ  ਦ ੇ ਤਰ ਿਦਓ:  

           04%02=08 

PSLV ਤ ੇ GSLV, ਉਪਗਿਹਆ ਂ ਨੰੂ ਪਲੁਾੜ ਿਵੱਚ ਦਾਗਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪਲੁਾੜ ਖਜੋ ਸੰਸਥਾਨ 

(ISRO) ਵੱਲ ਬਣਾਏ ਜ ਦੇ ਰਾਕਟ ਹਨ। PSLV ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਲਕ ੇ ਉਪਗਿਹ (1750 

ਿਕਲੋਗਾਮ ਭਾਰ ਤੱਕ) ਪੁਲਾੜ ਿਵੱਚ ਦਾਗ ੇਜ ਦੇ ਹਨ ਤ ੇਇਸ ਿਵੱਚ ਇਸਰ ੋਨੰੂ ਪੂਰੀ ਿਨਪੁੰ ਨਤਾ ਹਾਸਲ 

ਹ।ੈ ਵੱਧ ਭਾਰ ਦ ੇਉਪਗਿਹ ਦਾਗਣ ਲਈ GSLV ਵਰਿਤਆ ਜ ਦਾ ਹ ੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕਰਾਇਓਜੈਿਨਕ 

ਇੰਜਨ ਲੱਗਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਦੋਹ ਿਕਸਮ ਦ ੇਰਾਕਟ  ਇਸਰ ੋ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕੀਤ ੇਹਨ। PSLV ਨੰੂ ਪੋਲਰ 

ਸੈਟਲੇਾਈਟ ਲ ਚ ਵਹੀਕਲ ਆਖਦ ੇਹਨ ਜੋ ਉਪਗਿਹਆ ਂਨੰੂ 600 ਤ 900 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ 

ਤੱਕ ਪੁਚ ਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਰਾਕਟ ਦੀਆ ਂਚਾਰ ਸਟੇਜ  ਹੁੰ ਦੀਆ ਂਹਨ। ਪਿਹਲੀ ਤ ੇਤੀਸਰੀ ਤਿਹ ਿਵੱਚ ਠਸ 

ਰਾਕਟ ਇੰਜਣ ਅਤ ੇਦੂਸਰੀ ਤ ੇਚੌਥੀ ਤਿਹ ਿਵੱਚ ਤਰਲ ਰਾਕਟ ਇੰਜਣ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ। GSLV ਨੰੂ ਿਜਓ-

ਿਸੰਕਰਸ ਸੈਟਲੇਾਈਟ ਲ ਚ ਵਹੀਕਲ ਆਖਦ ੇਹਨ ਿਜਸਦੀਆ ਂ ਿਤੰਨ ਸਟੇਜ /ਤਿਹਆ ਂਹੁੰ ਦੀਆ ਂਹਨ 

ਅਤ ੇਤੀਸਰੀ ਸਟੇਜ ਿਵਚ ਕਾਇਓਜੈਿਨਕ ਇੰਜਣ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਇੰਜਣ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹ ੈ ਿਕ 

ਇਸ ਿਵੱਚ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗਰਤੁਾ ਿਖੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦ ੇਬਾਵਜੂਦ ਿਵਰੋਧੀ ਪਾਸ ੇਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਣ ਦੀ ਅਥਾਹ 

ਤਾਕਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹ ੈਿਕ GSLV ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 2500 ਿਕਲੋਗਾਮ ਜ  ਇਸ ਤ ਵੀ ਵੱਧ 

ਭਾਰ ੇ ਉਪਗਿਹ ਪਲੁਾੜ ਿਵੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇ ਹੁੰ ਦ ੇ ਹਨ। ਕਾਇਓਜੈਿਨਕ ਇੰਜਣ ਿਵੱਚ ਬਾਲਣ 

(ਆਕਸੀਜਨ, ਹਾਈਡੋਜਨ ਆਿਦ) ਬਹਤੁ ਹੀ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਤ ੇਤਰਲ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰੱਿਖਆ 

ਜ ਦਾ ਹ।ੈ  

(i)       ਭਾਰਤ ਦੀ  ਪਲੁਾੜ ਏਜੰਸੀ ਿਕਹੜੀ ਹ?ੈ ਇਸਦਾ ਛੋਟਾ ਤ ੇਪਰੂਾ ਨਾਮ ਕੀ –ਕੀ ਹਨ? 

(ii)        PSLV  ਤ ੇGSLV ਦੀਆ ਂਿਕੰਨੀਆ-ਂਿਕੰਨੀਆ ਂਸਟੇਜ  ਹਨ?  

(iii) ਕਾਇਓਜੈਿਨਕ ਇੰਜਣ ਦੀ ਕੀ ਿਵਸ਼ੇਸਤਾ ਹ?ੈ ਇਹ ਿਕਹੜ ੇਰਾਕਟ ਿਵੱਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹ?ੈ 



(iv) ਭਾਰ ੇਉਪਗਿਹ ਪੁਲਾੜ ਿਵੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਰਾਕਟ ਿਵੱਚ ਬਾਲਣ ਵਜ ਕੀਤ ੇਿਕਸ ਰਪੂ     

 ਿਵੱਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? 

ਸੈਕਸ਼ਨ –V 

ਨਟ : ਹੇਠ ਿਦੱਤ ੇਪਸ਼ਨ  ਦ ੇ8-8 ਿਵਕਲਪ  ਿਵਚ 5-5 ਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।            01%10=10 

ਪਸ਼ਨ-6 ਕੋਈ 5 ਭਾਰਤ ਦ ੇਖਾਕ ੇਿਵੱਚ ਿਵਖਾਓ: 

(i)         ਸਭ ਤ ਵੱਧ ਵਸ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ  

(ii)         ਬਿਠੰਡਾ ਤਲੇ ਿਰਫ਼ਾਨੀਨਰੀ 

(iii) ਿਸਆਿਚਨ 

(iv) ਿਸੰਧ ਦਿਰਆ ਦਾ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਿਹੱਸਾ  

(v)        ਦੱਖਣੀ ਪਾਇਦੀਪੀ ਭਾਰਤ 

(vi) ਸੁੰ ਦਰਬਨ ਡੈਲਟਾ  

(vii) ਸਭ ਤ ਵੱਡਾ ਿਕੰਨੰੂ ਉਤਪਾਦਕ ਸੂਬਾ 

(viii) ਚਾਹ ਦ ੇਬਾਗ  ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨ 

ਪਸ਼ਨ -7 ਖਾਕ ੇਿਵੱਚ ਬਣ ੇਕੋਈ 5 ਸਥਾਨ /ਿਚੰਨ  ਦੀ ਭੂਗੋਿਲਕ ਪਛਾਣ ਦੱਸ:ੋ 

(i)  

(ii)  

(iii)  

(iv)  

(v) 

(vi)  

(vii)  

(viii)  

 


