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2022-23 
ਮਾਡਲ ਟਸੈਟ ਪੇਪਰ 

ਸਮਾਂ: 3 ਘੰਟ ੇ         ਥਿਊਰੀ: 80 ਅੰਕ 

1. ਸਾਰੇ ਪਰਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।  

2. ਪਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ 3 ਭਾਗਾਂ (ੳ,ਅ,ੲ) ਥਵੱਚ ਹੈ।  
ਭਾਗ-ੳ 

25%2=50 
 

ਵਸਤੂਥਨਸ਼ਠ ਪਰਸ਼ਨ 
ਬਹੁਥਵਕਲਪੀ ਪਰਸ਼ਨ 

1. ਰੁਦਰ ਥਕਸ ਦ ੇਦੇਵਤਾ ਸੀ? 

(ੳ) ਸੋਮ  (ਅ) ਅੱਗ  (ੲ) ਤੁਫ਼ਾਨ  (ਸ) ਮੀਂਹ 
2. ਥਸੰਧੁ ਘਾਟੀ ਸਭਯੱਤਾ ਥਵੱਚ ਥਕਸ ਨੰੂ ਦੇਵਤਾ ਦ ੇਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

(ੳ) ਇੰਦਰ  (ਅ) ਥਵਸ਼ਿੂ  (ੲ) ਵਰੁਿ  (ਸ) ਥਸ਼ਵ 
3. ਪਰਕਾਸ਼ ਦ ੇਦੇਵਤਾ ਕੌਿ ਹਨ? 

(ੳ) ਵਰੁਿ  (ਅ) ਭਗਵਾਨ ਥਸ਼ਵ  (ੲ) ਸੂਰਜ (ਸ) ਥਵਸ਼ਿੂ 
4. ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱ ਧ ਦੇ ਥਪਤਾ ਕੌਿ ਸਨ? 

(ੳ) ਥਸਧਾਰਿ (ਅ) ਆਥਸਤ (ੲ) ਗੌਤਮ  (ਸ) ਸ਼ਧੋਧਨ   
5. ਬੁਧ ਸਾਥਹਤ ਥਕਸ ਭਾਸ਼ਾ ਥਵੱਚ ਥਲਥਿਆ ਥਗਆ? 

(ੳ) ਥਹੰਦੀ (ਅ) ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ   (ੲ) ਪੰਜਾਬੀ  (ਸ) ਪੱਲੀ 
6. ਪਰਿਵੀ ਚੰਦ ਕੌਿ ਸਨ? 

(ੳ) ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦ ੇਭਰਾ  (ਅ) ਬਾਬਾ ਬੁੱ ਢਾ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ 
(ੲ) ਥਮਯਾਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦ ੇਭਰਾ   (ਸ)  ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭਰਾ 

7. ਥਕਸ ਗੁਰੂ ਸਾਥਹਬ ਜੀ ਨੇ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਿਾਈ? 
(ੳ) ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਥਬੰਦ ਜੀ   (ਅ) ਗੁਰੂ ਗੋਥਬੰਦ ਥਸੰਘ ਜੀ  
(ੲ) ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਜੀ  (ਸ) ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ 

8. ਵੇਦ ਥਕੰਨੇ ਹਨ? 



(ੳ) 6  (ਅ) 5    (ੲ) 3  (ਸ) 4 
9. ਵਰਿਾ ਦ ੇਦੇਵਤਾ 

(ੳ) ਇੰਦਰ   (ਅ) ਵਰੁਿ   (ੲ) ਸੋਮ   (ਸ) ਥਵਸ਼ਿੂ 
ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ 

10.  1028 ਸਕੱੁਤ ਥਕਸ ਵੇਦ ਥਵੱਚ ਸ਼ਾਥਮਲ ਹਨ? 
11.  ਜੰਗਲਾਂ ਥਵੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਥਕਹੜੇ ਗਰੰ ਿ ਥਲਿ ੇਗਏ? 
12.  ਭਾਗਵੱਦਗੀਤਾ ਥਵੱਚ ਥਕੰਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ? 

13. ਆਥਦ ਗਰੰ ਿ ਸਾਥਹਬ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? 
14. ਆਥਦ ਗਰੰ ਿ ਸਾਥਹਬ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਥਕਹਨਾਂ ਨੇ ਥਕਤਾ ਸੀ? 
15. ਥਕਰਤਨ ਸੋਥਹਲਾ ਪਾਠ ਕਦੋਂ ਥਕੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 
16. ਮਨੁਸਮਥਰਤੀ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਆਸ਼ਰਮ ਥਕੰਨੇ ਹਨ? 
17. ਜਪੁਜੀ ਸਾਥਹਬ ਪਾਠ ਕਦੋਂ ਥਕੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 
18. ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਿ ਥਵੱਚ ਥਕੰਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ? 

ਿਾਲੀ ਿਾਵਾਂ ਭਰੋ 

19. ___________ਜੈਨ ਧਰਮ ਥਵੱਚ ਥਤੰਨ ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

20. ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱ ਧ ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ___________ਰੱਥਿਆ ਥਗਆ।  

21. ਥਸੱਿ ਰਥਹਤ ਮਥਰਯਾਦਾ ਦਾ ਮੂਲ ਸੋਮਾ ___________ਹੈ।  
22. ਜੈਨਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ 

___________। 
ਸਹੀ/ਗਲਤ ਥਲਿ ੋ

23.  ‘ਸੱਚਾ ਰਾਹ’ ਬੁਧਮਤ ਦ ੇਅਸ਼ਟ ਮਾਰਗ ਥਵੱਚ ਸ਼ਾਥਮਲ ਹੈ। () 

24. ਜੈਨ ਧਰਮ ਥਵੱਚ ਅੱਠ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਅਲੰਕਾਰ ਦਾ ਥਜ਼ਕਰ ਹੈ। () 
25. ਥਸੱਿ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਅਨੁਸਾਰ ਥਸਰਸਟੀ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦ ੇਹੁਕਮ ਨਾਲ ਚਲ 

ਥਰਹਾ ਹੈ। () 
ਭਾਗ-ਅ             

             5%3=15 
ਛੋਟ ੇਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ 30-35 ਸ਼ਬਦਾਂ ਥਵੱਚ ਉੱਤਰ ਥਲਿੋ: 

26. ਥਸੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸਥਭਅਤਾ ਦੇ ਲੋਕ ਥਕਹੜ-ੇਥਕਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਥਮਰਤ ੂਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦ ੇ
ਸਨ?  



27. ਬੁੱ ਧ ਧਰਮ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਥਤੰਨ ਕਾਰਨ ਥਲਿੋ।  
28. ਆਥਦ ਗਰੰ ਿ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਥਕਉਂ ਕੀਤਾ ਥਗਆ? 
29. ਨਾਰਦ ਪੁਰਾਿ ਥਵੱਚ ਥਕਹੜਾ ਥਵਸ਼ਾ ਪਰਗਟਾਇਆ ਥਗਆ ਹੈ? 
30. ਜੈਨ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਥਹੰਸਾ ਕੀ ਹੈ? 

ਭਾਗ-ੲ (100% ਥਵਕਲਪ)    3%5=15 

31. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਥਹਲੀ ਉਦਾਸੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਿਦੇ ਹੋ? 

ਜਾਂ 

    ਬੁਧ ਮਤ ਦੀਆ ਂਚਾਰ ਸਚਾਈਆ ਂਬਾਰੇ ਜਾਿਕਾਰੀ ਥਦਉ।  

32. ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਿ ਸਾਥਹਬ ਜੀ ਦੀਆ ਂਤੰਨ ਥਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਥਲਿ।ੋ  

ਜਾਂ 

ਥਸਰਸਟੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਥਕਵੇਂ ਹੋਈ? ਵੈਥਦਕ ਸਾਥਹਤ ਦ ੇਅਧਾਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਥਦਓ।  

33. ਜੈਨ ਧਰਮ ਜੀਵ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਿਦਾ ਹੈ? 

ਜਾਂ 

ਥਨਿੱਤਨੇਮ ਦੀਆ ਂਬਾਿੀਆ ਂਬਾਰੇ ਸੰਿੇਪ ਜਾਿਕਾਰੀ ਥਦਓ।  

 


