
ਕਲਾਸ - ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ 
ਧਰ੍ਮ 

(2022-23) 
 

  ਸਮਾਂ-3 ਘੰਟ ੇ     ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪਪੇਰ੍        ਥਿਊਰ੍ੀ-80 ਅੰਕ 

 

1. ਸਾਰ੍ੇ ਪਰਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। 

2. ਪਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ੍ 4 ਭਾਗਾਂ ਥਵੱਚ ਹੈ (ੳ,ਅ,ੲ,ਸ) 
 

(ਭਾਗ-ੳ)      10x1=10 

 

ਬਹ-ੁਥਵਕਲਪੀ ਪਰਸ਼ਨ 

 

1. ਜਲ ਦੀ ਪਵ ਿੱ ਤਰਤਾ ਮਹੋਂਜੋਦੜ ੋਤੋਂ ਵਮਲੀ ਵਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਿੱ ਗੀ ? 

(ੳ) ਨਦੀ  (ਅ) ਖੂਹ  (ੲ) ਵ ਸ਼ਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ (ਸ) ਬਾਉਲੀ 
2. ਮਹਾਤਮਾ ਬ ਿੱ ਧ ਦ ੇਵਪਤਾ ਿੌਣ ਸਨ? 

(ੳ)  ਸ ਵਮਤਰ (ਅ)ਸਭਾਿਾਮੀ  (ੲ) ਮਹਾ ੀਰ  (ਸ) ਸ਼ਸ਼ੋਧਨ 
3. ਗ ਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇ  ਜੀ ਵਿਹੜੀ ਉਦਾਸੀ ਸਮੇਂ ਸਯਿੱਦਪ ਰ,ਿ ਰਿਸ਼ਤੇਰ,ਪਾਣੀਪਿੱਤ ਅਤੇ ਵਦਿੱਲੀ ਗਏ? 

(ੳ) ਚੌਥੀ (ਅ) ਤੀਜੀ (ੲ) ਦੂਜੀ (ਸ) ਪਵਹਲੀ 
4. ਵਸਿੰ ਧੂ ਘਾਟੀ ਸਵਭਅਤਾ ਦ ੇਲੋਿ ਵਿਸ ਜਾਨ ਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਿਰਦ ੇਸਨ? 

(ੳ) ਗੈਂਡਾ  (ਅ) ਹਾਥੀ  (ੲ) ਸਾਨਹ    (ਸ) ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ 
5. ਸਭ ਤੋਂ ਪ ਰਾਣਾ  ੇਦ ਵਿਹੜਾ ਹ?ੈ 

(ੳ) ਅਥਰ  ਦੇ  (ਅ) ਸਾਮ ਦੇ  (ੲ) ਵਰਗ ੇਦ (ਸ) ਯਜ ਰ ੇਦ 

6. ਧਰਮ ਸਤੂਰ ਸਾਵਹਤ ਵ ਚ ਵਿਹੜਾ ਸੂਤਰ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੈ? 

(ੳ) ਸਰੋਤ ਸਤੂਰ (ਅ) ਗਰਾਮ ਸੂਤਰ (ੲ) ਸ ਲਭ ਸੂਤਰ  (ਸ) ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ। 
7.  ਆਵਦ ਗਰਿੰ ਥ ਦੀ ਸਿੰ ਪਾਦਨਾ ਦਾ ਿਾਰਜ ਵਿਸ ਸਥਾਨ ਵ ਖੇ ਹੋਇਆ? 

(ੳ) ਤਰਨਤਾਰਨ (ਅ) ਿਰਤਾਰਪ ਰ (ੲ) ਅਿੰ ਵਮਰਤਸਰ  (ਸ)ਮ ਿਤਸਰ 

8. ਬ ਿੱ ਧ ਸਾਵਹਤ ਵਿਸ ਭਾਸਾ ਵ ਚ ਵਲਵਖਆ ਵਗਆ? 

(ੳ) ਹ ਿੰਦੀ  (ਅ) ਪਿੰਜਾਬੀ  (ੲ)ਪੱਲੀ   (ਸ) ਅਿੰਗ੍ਰਜੇੀ 
9. ਜੈਨ ਧਰਮ ਵ ੱਚ ਵਕਿੰਨੇ ਵਿਰਥਿੰਕਰ ਸਨ? 

(ੳ) 35  (ਅ) 34 (ੲ) 25 (ਸ)24 

10.  ਵਕਹਨ ਾਂ ਗੁਰ ੂਸ ਵਹਬ ਜੀ ਨੇ ਨ ਮ ਜਪੋ,ਵਕਰਿ ਕਰੋ, ਿੰਡ ਛੱਕੋ ਦੇ ਵਸਧ ਾਂਿ ਵਦੱਿੇ? 

(ੳ) ਗੁਰ ੂਨ ਨਕ ਦੇ  ਜੀ   (ਅ) ਗੁਰ ੂਅਿੰਗਦ ਦ ੇ ਜੀ (ੲ) ਗੁਰ ੂਰ ਮਦ ਸ ਜੀ (ਸ) ਗੁਰ ੂ

ਅਮਰਦ ਸ ਜੀ 
 

   ਭਾਗ-ਅ     20x1=20 

ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਠ ਪ੍ਰਸ਼ਿ 
 

ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਕ ਨਵੱਚ ਉਤੱਰ ਨਦਉ। 

11.  ਵਸਿੰਧੂ ਘ ਟੀ ਸਵਿਅਿ  ਦੇ ਵਕਸੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦ  ਨ ਾਂ ਵਲਖੋ। 

12. ਮਹ ਿਮ  ਬ ਿੱ ਧ ਦੀਆਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਵਸੱਵਖਆ  ਾਂ ਵਲਖੋ। 

13. ਗੁਰਮਖੁੀ ਵਲਪੀ ਦ  ਸੁਧ ਰ ਵਕਹੜੇ ਗੁਰ ੂਜੀ ਨੇ ਕੀਿ ? 



14. ਵਸਿੰਧੂ ਘ ਟੀ ਸਵਿਅਿ  ਦੇ ਲੋਕ ਵਕਸ ਵਚਿੰਨਹ ਦੀ ਪੂਜ  ਕਰਦੇ ਸਨ? 

15. ਬ ਿੱ ਧ ਧਰਮ ਦੀਆਾਂ ਯ ਿਕ ਕਥ   ਾਂ ਵਕਹੜੀ ਿ ਸ਼  ਵ ੱਚ ਹਨ? 

16. ਸਿ ਿੋਂ ਪਵਹਲ ਾਂ ਮਹ ਿਮ  ਬ ਿੱ ਧ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਕਸ ਨੂਿੰ  ਵਦੱਿ  ਸੀ? 

17. ਗੁਰ ੂਅਮਰਦ ਸ ਜੀ ਦੀ ਇਕ ਰਚਨ  ਦ  ਨ ਾਂ ਵਲਖੋ। 
 

ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਾਂ ਭਰੋ: 
 

18. ................ ਿੁਫ ਨ ਦੇ ਦੇ ਿ  ਸਨ। 

19. ਅਥਰ  ੇਦ ਨੂਿੰ ......................... ਵਕਹ  ਜ ਾਂਦ  ਹੈ। 

20. ਮੁੱਖ ਿੌਰ ਿੇ ਉਪਵਨਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਵਗਣਿੀ ..........................ਮਿੰਨੀ ਜ ਾਂਦੀ ਹੈ। 

21. ਆਵਦ ਗਰਿੰਥ ਵ ੱਚ ਸੂਫੀ ਸਿੰਿ ............................... ਜੀ ਦੀ ਬ ਣੀ ਦਰਜ ਹ।ੈ 

22.  ੇਦ ਾਂ ਦੀ ਕੱੁਲ ਵਗਣਿੀ .................................... ਹੈ। 

23. ਆਵਦ ਗਰਿੰਥ ਦ  ਸਿੰਕਲਨ 1601 ਿੋਂ ................................ ਿੱਕ ਹੋਇਆ। 

24. ਕਠੋ ਉਪਵਨਸ਼ਦ .................................. ੇਦ ਦ  ਉਪਵਨਸ਼ਦ ਹੈ। 

 

ਸਹੀ/ਗਲਤ ਨਲਖ-ੋ 

 

25. ਜੈਨ ਧਰਮ ਵ ੱਚ ਅੱਠ ਪਰਕ ਰ ਦੇ ਅਲਿੰਕ ਰ ਦ  ਵਿਕਰ ਹੈ।  ( ) 

26. ਮਹ ਿਮ  ਬ ਿੱ ਧ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਾਂ ਦੇ ਪਰਚ ਰ ਲਈ ਲਗਿਗ 80 ਸ ਲ ਲ ਏ। () 

27. ਜੈਨਮਿ ਵ ੱਚ ਆਿਮ  ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂਿੰ  ਸ ੀਕ ਰ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਿ  ਵਗਆ। () 

28. ਵਿਰਪਟਕ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦ  ਗਰਿੰਥ ਹੈ। () 

29. ਵਸੱਖ ਜੀ ਨ ਜ ਚ ਅਨੁਸ ਰ ਵਸ਼ਰਸ਼ਟੀ ਦ  ਪਰਬਿੰਧ ਪਰਮ ਿਮ  ਦੇ ਹਕੁਮ ਨ ਲ਼ ਚਲ ਵਰਹ  ਹੈ। () 

30. ਵਸੱਖ ਧਰਮ ਅਨੁਸ ਰ ਕੁਰਵਹਿ ਾਂ ਕਰਨ   ਲ਼ੇ ਨੂਿੰ  ਿਨਖ ਹ ਲ ਈ ਜ ਾਂਦੀ ਹੈ। () 

 

           ਭਾਗ-ੲ           10x2=20 
 

 ਛੋਟੇ ਉਤਰਾਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਿ 30-35 ਸ਼ਬਦਾ ਨਵੱਚ ਉਤਰ ਨਲਖੋ। 
 

31. ਆਰੀਆ ਦੀ ਊਸ਼  ਦੇ ੀ ਬ ਰੇ ਜ ਣਕ ਰੀ ਵਦਉ। 

32. ਬੋਧ ‘ਸਿੰਘ’ ਿੋਂ ਕੀ ਿ   ਹ ੈ? 

33. ਗੁਰ ੂਨ ਨਕ ਦੇ  ਜੀ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਉਦ ਸੀ ਬ ਰੇ ਿੁਸੀ ਕੀ ਜ ਣਦੇ ਹੋ? 

34.  ੈਵਦਕ ਸ ਵਹਿ ਵ ੱਚੋਂ ਸ ਰਗ ਅਿੇ ਨਰਕ ਵ ੱਚ ਵ ਸ਼  ਸ ਦ  ਪਿ  ਲੱਗਦ  ਹੈ। ਵ ਚ ਰ ਕਰੋ। 

35. ਧਰਮ ਸੂਿਰ ਿੋਂ ਕੀ ਿ   ਹੈ? 

36. ਿੈਿੈਯ ਉਪਵਨਸ਼ਦ ਬ ਰੇ ਿੁਸੀ ਾਂ ਕੀ ਜ ਣਦੇ ਹੋ? 

37. ਆਵਦ ਗਰਿੰਥ ਦੀ ਸਿੰਪ ਦਨ  ਦੀ ਲੋੜ ਵਕਉਾਂ ਪਈ? 

38. ਬ ਿੱ ਧਮੱਿ ਅਨੁਸ ਰ ਦਖੁ ਾਂ ਦੀ ਸਮ ਪਿੀ ਵਕ ੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ?ੈ 

39. ਵਸੱਖ ਜੀ ਨ ਜ ਾਂਚ ਅਨੁਸ ਰ ਸੱਚਖਿੰਡ ਕੀ ਹ?ੈ 



40. ਗੁਰਦਆੁਰ  ਸਿੰਸਥ  ਿੇ ਨੋਟ ਵਲਖੋ। 

 

 

 

 

ਭਾਗ-ਸ(100 %ਅੰਤਨਰਕ ਛੋਟ)     5x6=30 
 

ਵੱਡੇ ਉਤਰਾਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਿ, 60-70 ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਨਵੱਚ ਉਤਰ ਨਲਖੋ। 
 

41. ਆਰਿੰਵਿਕ ਆਵਰਆ ਦੇ ਧ ਰਵਮਕ ਜੀ ਨ ਦੀ ਵ ਆਵਖਆ ਕਰੋ  

ਜਾਂ 
ਿਗ  ਨ ਬ ਿੱ ਧ ਦੇ ਮਹ ਨ ਵਿਆਗ ਬ ਰੇ ਵਲਖ।ੋ 

 

42.  ਗੁਰ ੂਹਰਗੋਵਬਿੰਦ ਸ ਵਹਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀ ਨ ਦ   ਰਨਣ ਕਰੋ। 

          ਜਾਾਂ 

ਗੁਰ ੂਨ ਨਕ ਦੇ  ਜੀ ਦੀਆਾਂ ਵਸੱਵਖਆ  ਾਂ ਦੀ ਵ ਆਵਖਆ ਕਰ।ੋ 
 

43.  ੈਵਦਕ ਸ ਵਹਿ ਦੀਆਾਂ ਵ ਸ਼ੇਸ਼ਿ   ਾਂ ਦ   ਰਨਣ ਕਰੋ। 

          ਜਾਾਂ 

ਆਵਦ ਗਰਿੰਥ ਸ ਵਹਬ ਦੀ ਮਹੱਿਿ  ਵਲਖੋ। 
 

44.  ੇਦ ਾਂ ਦੀ ਮਹੱਿਿ  ਬ ਰੇ ਸਿੰਖੇਪ ਵ ੱਚ ਵਲਖ।ੋ 

          ਜਾਾਂ 

ਆਵਦਗਰਿੰਥ ਵ ਚਲੀ ਗੁਰ ੂਅਮਰਦ ਸ ਜੀ ਦੀ ਬ ਣੀ ਬ ਰੇ ਸਿੰਖੇਪ ਜ ਣਕ ਰੀ ਵਦਉ। 
 

45. ਮਨੂਿੰ  ਸਵਮਰਿੀ ਿੇ ਸਿੰਖੇਪ ਨੋਟ ਵਲਖੋ। 

ਜਾਾਂ 

ਵਸੱਖ ਧਰਮ ਵ ੱਚ ਹਿੰਕ ਰ ਦੀ ਅ ਧ ਰਨ  ਦ   ਰਨਣ ਕਰੋ। 

 


