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ਸ਼੍ਰਣੇੀ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ 
ਵਵਸ਼੍ਾ: ਇਵਿਹਾਸ 

ਜਨਰ੍ਲ ਵਵਿੱਵਿਆਰ੍ਥੀਆ ਂਲਈ  

 (2022-23) 
ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ ਪ੍ਿੱਿਰ੍ ਿੀ ਰ੍ਪੂ੍-ਰ੍ਖੇਾ 

       

     ਸਮਾ ਂ:3 ਘਟੰ ੇ        ਵਲਖਿੀ: 80 ਅਕੰ 

                ਆਿਂਵਰ੍ਕ ਮਲੁਾਕਂਣ: 20 ਅਕੰ 

                                                    ਕੁਿੱਲ :100 
ਅਕੰ  

1. ਸਾਰ੍ੇ ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ ਜ਼ਰ੍ਰੂ੍ੀ ਹਨ। 
2. ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ ਪ੍ਿੱਿਰ੍ ਿੇ ਛੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ, ਵਜੰਨਾਂ ਿੇ ਅਿੱਗੇ ਉਪ੍-ਭਾਗ ਵੀ ਹੋਣਗੇ । ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ ਪ੍ਿੱਿਰ੍ ਵਵਿੱਚ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਭਾਗ ਸ਼੍ਾਵਮਲ ਹਨ। 

ਭਾਗ - ੳ 

1. ਬਹੁ-ਵਵਕਲਪ੍ੀ ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ: ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ ਵਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ ਬਹੁ-ਵਵਕਲਪ੍ੀ ਵਕਸਮ ਿੇ ਹੋਣਗੇ । ਹਰ੍ੇਕ ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ 1 ਅੰਕ ਿਾ ਹੋਵੇਗਾ । 
           20× 1 = 20  

ਭਾਗ-ਅ 
2. ਵਸਿੂਵਨਸ਼੍ਠ ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ : ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ  ਿ ੇ10 ਉਪ੍-ਭਾਗ  (ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ ਨੰ. 1-10) ਹੋਣਗੇ  ਇਸ ਭਾਗ ਵਵਿੱਚ ਖਾਲ਼ੀ ਥਾਵਾਂ/ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲ਼ਿ 
ਵਕਸਮ ਿੇ ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ ਸ਼੍ਾਵਮਲ ਹੋਣਗ ੇਹਰ੍ੇਕ ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ ਿਾ ਇਿੱਕ ਅੰਕ ਿਾ ਹੋਵੇਗਾ ।     10 × 1 = 10  

 

ਭਾਗ - ੲ 

3. ਛੋਟੇ ਉੱਿਰ੍ਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ: ਵਸਿੂਵਨਸ਼੍ਠ ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ:ਇਸ ਭਾਗ ਿੇ 8 ਉਪ੍-ਭਾਗ (ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ ਨੰ 1-8) ਹੋਣਗੇ । 8 ਪ੍ਰਸ਼੍ਨਾਂ ਵਵਿੱਚੋਂ 5 ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ 
ਕਰ੍ਨੇ ਜ਼ਰ੍ੂਰ੍ੀ ਹੋਣਗੇ ।   (5 ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ A part  ਵਵਿੱਚੋਂ ਅਿੇ 3 ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ B part ਵਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣਗੇ) ਹਰ੍ ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ ਿੇ ਵਿੰਨ ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ । ਹਰ੍ 
ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ ਿਾ ਉੱਿਰ੍ 30-35 ਸ਼੍ਬਿਾਂ ਵਵਿੱਚ ਿੇਣਾ ਜ਼ਰ੍ਰੂ੍ੀ ਹੋਵੇਗਾ ।      5 × 3 = 15 

ਭਾਗ-ਸ 

4.  ਸਰੋਿ ਅਧਾਵਰ੍ਿ ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ: ਇਸ ਭਾਗ ਿੇ 2 ਉਪ੍-ਭਾਗ (ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ ਨੰ. 1-2) ਹੋਣਗੇ (ਵਿਿੱਿ ੇਗਏ ਪ੍ਰੈ੍ਹ ੇ’ਿੇ ਅਧਾਵਰ੍ਿ ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ) ਅਿੇ ਹਰ੍    

       ਉਪ੍-ਭਾਗ ਿੇ ਿਸ ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ । ਹਰ੍ੇਕ ਪ੍ੈਰ੍ਹੇ ਵਵਿੱਚ 5 ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ ਹੋਣਗੇ । ਹਰ੍ੇਕ ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ 1 ਅੰਕ ਿਾ ਹੋਵੇਗਾ । 2 × 5 = 10 

ਭਾਗ-ਹ  

5.ਛੋਟੇ ਉੱਿਰ੍ਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ: ਵਸਿੂਵਨਸ਼੍ਠ ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ:ਇਸ ਭਾਗ ਿੇ 2 ਉਪ੍-ਭਾਗ (ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ ਨੰ 1 ਅਿੇ 2 ਵਵਿੱਚ 100% ਆਂਿਵਰ੍ਕ ਛੋਟ ) 
ਹੋਵੇਗੀ । (4 ਪ੍ਰਸ਼੍ਨਾਂ ਵਵਿੱਚੋਂ  A part  ਵਵਿੱਚੋਂ ਅਿੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ B part ਵਵਿੱਚੋਂ 2 ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ ਹੋਣਗੇ) ਹਰ੍ ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ ਿੇ ਪ੍ੰਜ ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ । ਹਰ੍ 
ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ ਿਾ ਉੱਿਰ੍ 100-150 ਸ਼੍ਬਿਾਂ ਵਵਿੱਚ ਿਣੇਾ ਜ਼ਰ੍ਰੂ੍ੀ ਹੋਵੇਗਾ ।       2 × 5 = 10 

ਭਾਗ-ਕ 

6.  ਨਕਸ਼ੇ੍ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਵਧਿ ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ: ਇਸ ਭਾਗ ਵਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ੇ੍ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਵਧਿ ਇਿੱਕ ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ ਹੋਵੇਗਾ । (1 ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ A part  ਵਵਿੱਚੋਂ ਅਿੇ 1 
ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ B part ਵਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣਗੇ)। 10 ਅੰਕ 5 ਸਥਾਨ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅਿੇ 5 ਅੰਕ ਉਨਹਾ ਂਸਥਾਨਾਂ ਿੀ ਵਵਆਵਖਆ (20-25 ਸ਼੍ਬਿਾ ਂ) 
ਲਈ ਵਨਰ੍ਧਾਵਰ੍ਿ ਹਨ । ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ ਵਵਿੱਚ 100% ਆਂਿਵਰ੍ਕ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ ।                     10 + 5 = 15 
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(ਭਾਗ-ੳ )  20 × 1 = 20 ਅੰਕ 
ਬਹ-ੁਵਵਕਲਪ੍ੀ ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ- (ਸਾਰ੍ ੇਪ੍ਰਸ਼੍ਨ ਕਰ੍ਨੇ ਜ਼ਰ੍ਰੂ੍ੀ ਹਨ) 

1. ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ੰਜਾਬ ਨੰੂ ਕੀ ਨਾਂ ਵਿਿੱਿਾ ? 

ੳ. ਪ੍ੈਂਟਾਪ੍ੋਟਾਮੀਆ  ਅ. ਪ੍ੰਚਨਿ  ੲ. ਸਪ੍ਿ ਵਸੰਧੂ  ਸ. ਲਾਹੌਰ੍ ਰ੍ਾਜ  1 

2. ਸ਼੍ਰੀ ਆਵਿ ਗਰੰਥ ਸਾਵਹਬ ਜੀ ਿਾ ਸੰਕਲਨ ਕਿੋਂ ਕੀਿਾ ਵਗਆ ?  

ੳ. 1604 ਈ.  ਅ. 1602 ਈ.  ੲ. 1606 ਈ.  ਸ. 1608 ਈ.  1 

3. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ੍ੂ ਨਾਨਕ ਿੇਵ ਜੀ ਿੀ ਬਗ਼ਿਾਿ ਵਵਖ ੇਵਕਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਿ ਹੋਈ ? 

ੳ. ਸਿੱਜਣ ਠਿੱਗ  ਅ. ਸ਼ੇ੍ਖ਼ ਬਵਹਲੋਲ  ੲ. ਬਾਬਰ੍  ਸ. ਚੈਿੰਵਨਆ ਮਹਾਂਪ੍ਰਭੂ 1 

4. ਸ਼੍ਰੀ  ਗੁਰ੍ੂ ਅਰ੍ਜਨ ਿੇਵ ਜੀ ਿੀ ਸ਼੍ਹੀਿੀ ਵਕਸ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਿਸ਼੍ਾਹ ਿ ੇਆਿੇਸ਼੍ ’ਿੇ ਹੋਈ ? 
ੳ. ਜਹਾਂਗੀਰ੍  ਅ. ਬਾਬਰ੍  ੲ. ਸ਼੍ਾਹਜਹਾਂ  ਸ. ਔਰ੍ੰਗਜ਼ੇਬ  1 

5. ਸ਼੍ਰੀ  ਗੁਰ੍ੂ ਹਰ੍ਗੋਵਬੰਿ ਜੀ ਿੇ ਵਪ੍ਿਾ ਜੀ ਿਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ ? 

ੳ. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ੍ੂ ਅਰ੍ਜਨ ਿੇਵ ਜੀ   ਅ. ਸ਼੍ਰੀ ਗਰੁ੍ੂ ਰ੍ਾਮਿਾਸ ਜੀ  

ੲ. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ੍ੂ ਹਵਰ੍ ਰ੍ਾਇ ਜੀ  ਸ. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ੍ੂ ਅਮਰ੍ਿਾਸ ਜੀ      1 

6.  ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ੍ ੂਹਰ੍ਗੋਵਬੰਿ ਜੀ ਕਿੋਂ ਜੋਿੀ-ਜੋਿ ਸਮਾਏ ਸਨ ? 

ੳ. 1635 ਈ.  ਅ. 1645 ਈ.  ੲ.1638 ਈ.  ਸ.1628 ਈ.  1  

 7. ਪ੍ੰਜਾਬ ਵਵਿੱਚ ਵਕੰਨੇ ਿੁਆਬ ਹਨ? 

ੳ. ਿ ੋ     ਅ. ਇਿੱਕ  
 ੲ. ਚਾਰ੍    ਸ. ਪ੍ੰਜ        1 

8. ਮਹਾਰ੍ਾਜਾ ਰ੍ਣਜੀਿ ਵਸੰਘ ਨੰੂ ਵਕਸ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਵਵਸ਼ੇ੍ਸ਼੍ ਵਪ੍ਆਰ੍ ਸੀ ? 
ੳ. ਲੈਲੀ   ਅ. ਚੇਿਕੀ  ੲ. ਚੇਿਕ   ਸ. ਉਪ੍ਰ੍ੋਕਿ ਸਾਰ੍ ੇ 1 

9. ਪ੍ਵਹਲੇ ਐਂਗਲੋ-ਵਸਿੱਖ ਯੁਿੱਧ ਸਮੇਂ ਭਾਰ੍ਿ ਿਾ ਗਵਰ੍ਨਰ੍-ਜਨਰ੍ਲ ਕੌਣ ਸੀ ? 

ੳ. ਲਾਰ੍ਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਅ. ਲਾਰ੍ਡ ਹਾਰ੍ਵਡਗੰ ੲ. ਲਾਰ੍ਡ ਵਰ੍ਪ੍ਨ  ਸ. ਲਾਰ੍ਡ ਡਫ਼ਵਰ੍ਨ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ਿੂਸਰ੍ਾ ਐਂਗਲੋ-ਵਸਿੱਖ ਯੁਿੱਧ ਵਕਸ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਖਿਮ ਹੋਇਆ ? 
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ੳ. ਵਚਵਲਆਂਵਾਲਾ  ਅ. ਮੁਲਿਾਨ  ੲ. ਰ੍ਾਮਨਗਰ੍  ਸ. ਗੁਜਰ੍ਾਿ  1  

11. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ੍ ੂਿੇਗ ਬਹਾਿਰ੍ ਜੀ ਨੰੂ ਵਕਸ ਸਥਾਨ ਿੇ ਸ਼੍ਹੀਿ ਕੀਿਾ ਵਗਆ ਉੱਥ ੇਵਕਹੜਾ ਗਰੁ੍ਿੁਆਰ੍ਾ ਸਵਥਿ ਹੈ ? 

ੳ. ਸੀਸ ਗੰਜ  ਅ. ਬਾਲਾ ਸਾਵਹਬ  ੲ. ਰ੍ਕਾਬ ਗੰਜ  ਸ. ਿਰ੍ਬਾਰ੍ ਸਾਵਹਬ 1  

12. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ੍ ੂਗੋਵਬੰਿ ਵਸੰਘ ਜੀ ਗੁਰ੍ ਗਿੱਿੀ ਿੇ ਕਿੋਂ ਵਬਰ੍ਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ? 

ੳ. 1666 ਈ.  ਅ. 1674 ਈ.  ੲ.1670 ਈ.  ਸ. 1675 ਈ.  1  

13. ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਵਰ੍ਆਸਿ ਿਾ ਮੋਢੀ ਕੌਣ ਸੀ ? 

ੳ. ਅਮਰ੍ ਵਸੰਘ  ਅ. ਹਮੀਰ੍ ਵਸੰਘ  ੲ.ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਵਸੰਘ ਸ. ਰ੍ਾਜਪ੍ਾਲ ਵਸੰਘ  1  

14. ਹੇਠ ਵਲਵਖਆਂ ਵਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ‘‘ਮਾਈ ਮਲਵੈਣ’’ ਿੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਸਿੱਧ ਸੀ। 

ੳ. ਿਯਾ ਕੌਰ੍  ਅ. ਰ੍ਿਨ ਕੌਰ੍  ੲ. ਰ੍ਾਜ ਕੌਰ੍  ਸ.ਰ੍ਾਜਪ੍ਿ ਵਸੰਘ  1  

15. ਲਾਹੌਰ੍ ਸ਼੍ਵਹਰ੍ ਿੇ ਪ੍ਰਮੁਿੱਖ ਅਵਧਕਾਰ੍ੀ (ਕੋਿਵਾਲ) ਿਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ ? 

ੳ. ਵਧਆਨ ਵਸੰਘ  ਅ. ਭਵਾਨੀ ਿਾਸ  ੲ. ਿੀਨਾ ਨਾਥ  ਸ. ਇਮਾਮ ਬਖਸ਼੍  1  

16. ਮਹਾਰ੍ਾਜਾ ਰ੍ਣਜੀਿ ਵਸੰਘ ਿਾ ਸ਼੍ਾਹੀ ਮੋਹਰ੍ ਿੇ ਵਕਹੜੇ ਸ਼੍ਬਿ ਉੱਕਰ੍ੇ ਸਨ ? 

ੳ. ਨਾਨਕ ਸਹਾਇ  ਅ. ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ  ੲ.ਗੋਵਬੰਿ ਸਹਾਇ  ਸ.ਿੇਗ ਸਹਾਇ  1  

17. ਮਹਾਰ੍ਾਜਾ ਰ੍ਰ੍ਣਜੀਿ ਵਸੰਘ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰ੍ਗਨੇ ਿ ੇਮੁਿੱਖ ਅਵਧਕਾਰ੍ੀ ਨੰੂ ਕੀ ਕਵਹੰਿੇ ਸਨ ? 

ੳ. ਗਵਰ੍ਨਰ੍  ਅ.ਮੁਕਿੱਿਮ   ੲ.ਕਾਰ੍ਿਾਰ੍  ਸ.ਪ੍ਟਵਾਰ੍ੀ  1  

18. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ੍ ੂਅੰਗਿ ਿੇਵ ਜੀ ਿਾ ਮੁਿੱਢਲਾ ਨਾ ਂਕੀ ਸੀ ? 

ੳ. ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ  ਅ. ਵਿਆਗ ਮਿੱਲ ਜੀ  ੲ.ਭਾਈ ਲਵਹਣਾ ਜੀ       

ਸ. ਭਾਈ ਗੁਰ੍ਵਿਿੱਿਾ ਜੀ             1  

19. ਜ਼ਫਰ੍ਨਾਮਾ ਵਕਸ ਗਰੁ੍ੂ ਸਾਵਹਬ ਨੇ ਵਲਵਖਆ ?                           
  

ੳ. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ੍ੂ ਨਾਨਕ ਿੇਵ ਜੀ ਅ. ਸ਼੍ਰੀ ਗਰੁ੍ੂ ਿੇਗ ਬਹਾਿਰ੍ ਜੀ ੲ. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ੍ੂ ਅਰ੍ਜਨ ਿੇਵ ਜੀ    

ਸ. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ੍ੂ ਗਵੋਬੰਿ ਵਸੰਘ           1 

20.  ‘ਚਿੱਕ ਨਾਨਕੀ’ ਵਕਸਨੇ ਵਸਾਇਆ?          

 ੳ. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ੍ੂ ਹਰ੍ਗਵੋਬੰਿ ਜੀ  ਅ. ਸ਼੍ਰੀ ਗਰੁ੍ੂ ਿੇਗ ਬਹਾਿਰ੍ ਜੀ ੲ. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ੍ੂ ਹਵਰ੍ਵਿਸ਼੍ਨ     

 ਸ. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ੍ ੂਨਾਨਕ ਿੇਵ ਜੀ          1 

 

 

 

 

 

 

(ਭਾਗ-ਅ )  10 × 1 = 10 ਅਕੰ 
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ਵਸਿੂਵਨਸ਼੍ਠ ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ- (ਸਾਰ੍ ੇਪ੍ਰਸ਼੍ਨ ਕਰ੍ਨੇ ਜ਼ਰ੍ਰੂ੍ੀ ਹਨ) 
ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਵਂਾ ਂਭਰ੍ੋ - 

1. ਬਾਰ੍ੀ ਿੁਆਬ ਨੰੂ----------ਵੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ।       1 

2. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ੍ੂ ਰ੍ਾਮਿਾਸ ਜੀ ਿਾ ਮੁਿੱਢਲਾ ਨਾਂ--------------ਸੀ ।      1 

3. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ੍ੂ ਹਵਰ੍ ਰ੍ਾਏ ਜੀ ਿੇ ਵਪ੍ਿਾ ਜੀ ਿਾ ਨਾ-ਂ-----------ਸੀ ।     1 

4. ਜਸਵੰਿ ਰ੍ਾਓ ਹੋਲਕਰ੍----------ਈ. ਵਵਿੱਚ ਪ੍ੰਜਾਬ ਆਇਆ ।     1 

5. ‘ਗੁਰ੍ੂ ਕਾ ਬਜ਼ਾਰ੍’ ----------ਸ਼੍ਵਹਰ੍ ਵਵਿੱਚ ਸੀ।        1 

ਠੀਕ ਜਾਂ ਗਲਿ ਿੀ ਚਣੋ ਕਰ੍ ੋ–  

6. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ੍ੂ ਿੇਗ਼ ਬਹਾਿਰ੍ ਜੀ ਿਾ ਮੁਿੱਢਲਾ ਨਾਂ ਵਿਆਗ ਮਿੱਲ ਸੀ ।     1 

7. ਿੈਮੂਰ੍ ਸ਼੍ਾਹ ਬਾਬਰ੍ ਿਾ ਪ੍ੁਿੱਿਰ੍ ਸੀ ।        1 

8. ਮਹਾਰ੍ਾਜਾ ਰ੍ਣਜੀਿ ਵਸੰਘ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੰੂ ਵਸਿੱਖ ਪ੍ਥੰ ਿਾ ਕੂਕਰ੍ ਸਮਝਿੇ ਸਨ ।    1 

9. ਿੀਵਾਨ ਿੀਨਾ ਨਾਥ ਮਹਾਰ੍ਾਜਾ ਰ੍ਣਜੀਿ ਵਸੰਘ ਿਾ ਵਵਿੇਸ਼੍ ਮੰਿਰ੍ੀ ਸੀ ।    1 

10. ਿੁਜ਼ਕ-ਏ-ਜਹਾਂਗੀਰ੍ੀ ਿਾ ਲੇਖਕ ਬਾਬਰ੍ ਸੀ ।       1 

 

(ਭਾਗ-ੲ)   5 × 3 = 15 ਅੰਕ 

ਛਟੋੇ ਉੱਿਰ੍ਾ ਂਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ – (ਕਈੋ ਪ੍ਜੰ ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ ਕਰ੍)ੋ  

1. ਪ੍ੰਜਾਬ ਨੰੂ ਭਾਰ੍ਿ ਿਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼੍ ਿੁਆਰ੍ ਵਕਉਂ ਵਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ?     3 

2. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ੍ੂ ਨਾਨਕ ਿੇਵ ਜੀ ਿੀਆਂ ਉਿਾਸੀਆਂ ਿੇ ਕੀ ਉਿੇਸ਼੍ ਸਨ ?     3 

3. ਮੀਰ੍ੀ ਅਿੇ ਪ੍ੀਰ੍ੀ ਿੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ?        3 

4. ਬਾਬਾ ਬੰਿਾ ਵਸੰਘ ਬਹਾਿਰ੍ ਿੀ ਸਰ੍ਵਹੰਿ ਿੀ ਵਜਿੱਿ ਿਾ ਸੰਖੇਪ੍ ਵਵਿੱਚ ਵਰ੍ਨਣ ਕਰ੍ੋ ?   3 

5. ਿਲ਼ ਖਾਲਸਾ ਿੀ ਉਿਪ੍ਿੀ ਿੇ ਵਿੰਨ ਮੁਿੱਖ ਕਾਰ੍ਨ ਕੀ ਸਨ ?      3 

6. ਿੂਜੇ ਜਾਂ ਵਿੱਡੇ ਘਿੱਲੂਘਾਰ੍ੇ ’ਿੇ ਸੰਖੇਪ੍ ਨੋਟ ਵਲਖ ੋ?       3 

7. ਮੁਿਕੀ ਿੀ ਲੜਾਈ ’ਿੇ ਸੰਖੇਪ੍ ਨੋਟ ਵਲਖ ੋ?       3 

8. ਮਹਾਰ੍ਾਜਾ ਰ੍ਣਜੀਿ ਵਸੰਘ ਿਾ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਰ੍ਜਾ ਪ੍ਰਿੀ ਵਕਹੋ ਵਜਹਾ ਵਿੀਰ੍ਾ ਸੀ ?    3 

 
 
 
(ਭਾਗ-ਸ)  10 × 1 = 10 ਅਕੰ 

 ਸਰਿੋ ਅਧਾਵਰ੍ਿ ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ- 
1. ਪ੍ੰਜ ਿਵਰ੍ਆਵਾਂ ਿੀ ਧਰ੍ਿੀ ਪ੍ੰਜਾਬ ਨੰੂ ਭਾਰ੍ਿੀ ਸੰਸਵਿਿੀ ਅਿੇ ਸਵਭਅਿਾ ਿੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ।ਅਿੱਜ ਿੋਂ ਲਗਭਿੱਗ 4 

ਹਜ਼ਾਰ੍ ਿੋਂ 5ਹਜ਼ਾਰ੍ ਸਾਲ ਪ੍ਵਹਲਾ ਂਪ੍ੰਜਾਬ ਿੇ ਆਲੇ -ਿੁਆਲੇ ਿੇ ਪ੍ਰਿੇਸ਼੍ਾਂ ਵਵਿੱਚ ਵਸੰਧ ਘਾਟੀ ਿੀ ਸਵਭਅਿਾ ਜਾਂ ਹੜਿੱਪ੍ਾ ਸਿੱਵਭਅਿਾ 
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ਿਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ੍ ਿੀਆ ਂਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਵਭਆਿਾਵਾ ਂਵਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾਿਂੀ ਹੈ । ਰ੍ਮਾਇਣ ਅਿੇ ਮਹਾਂਭਾਰ੍ਿ ਿ ੇਮਹਾਨ 
ਪ੍ਾਿਰ੍ਾਂ ਿਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਪ੍ੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੀ। ਮਹਾਂਭਾਰ੍ਿ ਿਾ ਯੁਿੱਧ ਇਸ ੇਧਰ੍ਿੀ ਉੱਿੇ ਲਵੜਆ ਵਗਆ ਹੈ ਵਜਸ ਵਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਵਕਸ਼੍ਨ 
ਜੀ ਨੇ ਗੀਿਾ ਿਾ ਉਪ੍ਿੇਸ਼੍ ਵਿਿੱਿਾ ਸੀ । ਪ੍ੰਜਾਬ ਵਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ੍ ਪ੍ਰਵਸਿੱਧ ਿਕਵਸ਼੍ਲਾ ਵਵਸ਼੍ਵ ਵਵਵਿਆਲਾ ਅਿੇ ਗਧੰਾਰ੍ ਕਲਾ ਿ ੇ
ਪ੍ਰਮੁਿੱਖ ਕੇਂਿਰ੍ ਸਵਥਿ ਸਨ। ਅਰ੍ਥਸ਼੍ਾਸਿਰ੍ ਿ ੇਲੇਖਕ ਕੋਵਟਲਯ, ਸੰਸਵਿਿ ਵਵਆਕਰ੍ਨ ਿੇ ਮਹਾਨ ਵਵਿਵਾਨ ਪ੍ਾਵਣਨੀ ਅਿੇ ਪ੍ਰਵਸਿੱਧ 
ਵਚਵਕਿਸਕ ਚਰ੍ਕ ਪ੍ੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧ ਰ੍ਿੱਖਿ ੇਸਨ । ਭਾਰ੍ਿ ਿੇ ਰ੍ਾਜਨੀਿਕ ਇਵਿਹਾਸ ਿਾ ਵਨਰ੍ਮਾਣ ਵੀ ਵਕਸੇ ਹਿੱਿ ਿਿੱਕ 
ਪ੍ੰਜਾਬ ਵਵਚ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਪ੍ੰਜਾਬ ਿੀ ਆਰ੍ਵਥਕ ਸਵਥਿੀ ਿੇ ਕਾਰ੍ਨ ਸਾਰ੍ੇ ਵਵਿੇਸ਼੍ੀ ਹਮਲਾਵਰ੍ ਪ੍ੰਜਾਬ ਿੀ ਉਿਰ੍ -ਪ੍ਿੱਛਮੀ ਸੀਮਾ 

ਿੋਂ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ੰਜਾਬ ਵਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ । ਚੰਿਰ੍ ਗਪੁ੍ਿ ਮੌਰ੍ੀਆ ਅਿੇ ਹਰ੍ਸ਼੍ ਵਰ੍ਧਨ ਵਜਹੇ ਰ੍ਾਵਜਆਂ ਨੇ ਪ੍ੰਜਾਬ ਿੋਂ ਹੀ ਆਪ੍ਣੀਆਂ 
ਵਜਿੱਿਾਂ ਿੀ ਮੁਵਹੰਮ ਆਰ੍ੰਭ ਕੀਿੀ ਅਿੇ ਵਵਸ਼੍ਾਲ ਅਿੇ ਸ਼੍ਕਿੀਸ਼੍ਾਲੀ ਸਾਮਰ੍ਾਜ ਿੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਕੀਿੀ। 

 

ਹੇਠ ਵਲਖ ੇਪ੍ਰਸ਼੍ਨਾਂ ਿ ੇਉੱਿਰ੍ ਵਿਓ- 
1. ਹੜਿੱਪ੍ਾ ਸਿੱਵਭਅਿਾ ਿਾ ਜਨਮ ਵਕਸ ਧਰ੍ਿੀ ’ਿੇ ਹੋਇਆ ?     1 

2. ਵਕਹੜੇ ਮਹਾਂਕਾਵਾਂ ਿੇ ਪ੍ਾਿਰ੍ਾਂ ਿਾ ਸੰਬੰਧ ਪ੍ੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੀ ?            

 1 

3. ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼੍ਨ ਨੇ ਗੀਿਾ ਿਾ ਉਪ੍ਿੇਸ਼੍-------ਿੀ ਧਰ੍ਿੀ ’ਿੇ ਵਿਿੱਿਾ ?     1 

4. ਭਾਰ੍ਿ ’ਿੇ ਹਮਲੇ ਕਰ੍ਨ ਵਾਲੇ ਵਵਿੇਸ਼੍ੀ ਹਮਲਾਵਰ੍ ਪ੍ੰਜਾਬ ਵਵਿੱਚ ਵਕਸ ਪ੍ਾਸੇ ਿੋਂ ਿਾਖਲ ਹੰੁਿੇ ਸਨ ? 1 

5. ਪ੍ਾਵਣਨੀ ਵਕਸ ਵਵਸ਼ੇ੍ ਿਾ ਵਵਿਵਾਨ ਸੀ ?       1 

2. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ੍ ੂਗਵੋਬੰਿ ਵਸੰਘ ਜੀ ਨੇ 1699 ਈ. ਨੰੂ ਵਵਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਵਿਨ ਅਨੰਿਪ੍ਰੁ੍ ਸਾਵਹਬ ਵਵਖ ੇਇਿੱਕ ਵਿੱਡਾ ਇਕਿੱਠ ਕੀਿਾ । ਇਸ 
ਿੀਵਾਨ ਵਵਿੱਚ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਥਾਵਾਂ ਿੋਂ ਲਗਭਗ 80,000 ਵਵਅਕਿੀਆ ਂਨੇ ਭਾਗ ਵਲਆ । ਜਿੋਂ ਸਭ ਲੋਕ ਆਪ੍ਣੀ-ਆਪ੍ਣੀ ਜਗਹਾ 
’ਿੇ ਬੈਠ ਗਏ ਿਾਂ ਗੁਰ੍ੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਿਲਵਾਰ੍ ਵਮਆਨ ਵਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਢ ਕੇ ਵਕਹਾ , ‘ ਕੀ ਿੁਹਾਡੇ ਵਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਵਜਹਾ ਵਵਅਕਿੀ 
ਹੈ ਜੋ ਧਰ੍ਮ ਲਈ ਆਪ੍ਣਾ ਸੀਸ ਭੇਂਟ ਕਰ੍ ਸਕੇ ?’ ਇਹ ਸੁਣਿੇ ਹੀ ਿੀਵਾਨ ਵਵਿੱਚ ਸੰਨਾਟਾ ਛਾ ਵਗਆ । ਪ੍ਰ੍ ਗਰੁ੍ੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੋਂ 
ਿੀਸਰ੍ੀ ਵਾਰ੍ ਇਹ ਵਾਕ ਿੁਹਰ੍ਾਇਆ ਿਾਂ ਿਇਆ ਰ੍ਾਮ ਜੋ ਵਕ ਜਾਿ ਿਾ ਖਿੱਿਰ੍ੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ੍ਣਾ ਬਵਲਿਾਨ ਿੇਣ ਲਈ ਅਿੱਗੇ 
ਆਇਆ । ਗੁਰ੍ੂ ਜੀ ਉਸ ਨੰੂ ਨੇੜੇ ਿੇ ਿੰਬੂ ਵਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਅਿੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਵਲਬੜੀ ਹੋਈ ਿਲਵਾਰ੍ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ੍ ਆਏ । ਉਨਹਾਂ 
ਨੇ ਿੰਬੂ ਿੋਂ ਬਾਹਰ੍ ਆ ਕੇ ਇਿੱਕ ਹੋਰ੍ ਵਸਰ੍ ਿੀ ਮੰਗ ਕੀਿੀ । ਹੁਣ ਵਿਿੱਲੀ ਿਾ ਇਿੱਕ ਜਿੱਟ ਧਰ੍ਮ ਿਾਸ ਗੁਰ੍ੂ ਸਾਵਹਬ ਕੋਲ 
ਆਇਆ , ਗਰੁ੍ੂ ਜੀ ਉਸ ਨੰੂ ਵੀ ਿੰਬੂ ਵਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਅਿੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਵਲਬੜੀ ਹੋਈ ਿਲਵਾਰ੍ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ੍ ਆ ਗਏ । ਇਸ 
ਿਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰ੍ੀ-ਵਾਰ੍ੀ ਗਰੁ੍ੂ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ੍ ਵਿੰਨ ਸੀਸ ਮੰਗੇ । ਵਿੰਨ ਸੀਸ ਿੇਣ  ਲਈ ਮੋਹਕਮ ਚੰਿ, ਸਾਵਹਬ ਚੰਿ ਅਿੇ ਵਹੰਮਿ ਰ੍ਾਏ 
ਵਾਰ੍ੀ-ਵਾਰ੍ੀ ਗੁਰ੍ ੂਜੀ ਕੋਲ ਆਏ । ਹਰ੍ ਇਿੱਕ ਨੰੂ ਗਰੁ੍ੂ ਜੀ ਿੰਬੂ ਿ ੇਅੰਿਰ੍ ਲੈ ਗਏ ਿੇ ਨੰਗੀ ਿਲਵਾਰ੍ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ੍ ਆ ਜਾਂਿ ੇ
ਸਨ । ਬਾਅਿ ਵਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ੰਜਾਂ ਨੰੂ ਅੰਵਮਰਿ ਛਕਾਇਆ ਵਗਆ । ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ‘ਪ੍ੰਜ ਵਪ੍ਆਰ੍’ੇ ਵਕਹਾ ਵਗਆ । ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ‘ਖੰਡ ੇ
ਿੀ ਪ੍ਾਹੁਲ’ ਛਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਿੋਂ ਗੁਰ੍ੂ  ਜੀ ਨੇ ਆਪ੍ ਪ੍ਾਹੁਲ ਛਵਕਆ, ਇਸ ਕਰ੍ਕੇ ਉਹ ਗੋਵਬੰਿ ਰ੍ਾਏ ਿੋਂ ਗਵੋਬੰਿ ਵਸੰਘ ਕਹਾਉਣ 
ਲਿੱਗ ੇ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ੰਜਾਂ ਵਪ੍ਆਵਰ੍ਆ ਂ ਨੰੂ ਅੰਵਮਰਿ ਵਪ੍ਲਾਉਣ ਵਪ੍ਿੱਛੋਂ ‘ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਿਾ ਨਾਂ ਵਿਿੱਿਾ, ਵਜਸ ਿਾ ਅਰ੍ਥ ਹੈ ‘ਸ਼ੁ੍ਿੱਧ’ ਭਾਵ ਉਹ 
ਸ਼ੁ੍ਿੱਧ ਹੋ ਚੁਿੱਕੇ ਸਨ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਹਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਗਰੁ੍ੂ ਵਵਿੱਚ ਹੈ ਅਿੇ ਗੁਰ੍ੂ ਖ਼ਾਲਸੇ ਵਵਿੱਚ । ਇਸ ਿਰ੍ਹਾ ਂਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ੍ ੂਗੋਵਬੰਿ ਵਸੰਘ ਜੀ 
‘ਆਪ੍ ੇਗੁਰ੍ ੂਚੇਲਾ’ ਅਖਵਾਏ ।  

ਹੇਠ ਵਲਖ ੇਪ੍ਰਸ਼੍ਨਾਂ ਿ ੇਉੱਿਰ੍ ਵਿਓ- 
1. ‘ ਖ਼ਾਲਸਾ ’ ਸ਼੍ਬਿ ਿੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ?      1 
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2. ਗੁਰ੍ੂ ਜੀ ਨੰੂ ਸਭ ਿੋ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਸੀਸ ਵਕਸਨੇ ਭੇਂਟ ਕੀਿਾ ?     1 

3. ਸੀਸ ਭੇਂਟ ਕਰ੍ਨ ਵਾਵਲਆ ਂ ਨੰੂ ਸਮੂਵਹਕ ਰ੍ੂਪ੍ ਵਵਿੱਚ ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਿੱਿਾ ਵਗਆ ?  1 

4. ‘ ਆਪ੍ੇ ਗਰੁ੍ੂ ਚੇਲਾ ’ ਵਕਸਨੰੂ ਵਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ?     1 

5. ਵਕਸ ਨੇ ਧਰ੍ਮ ਲਈ ਸੀਸ ਭੇਂਟ ਕੀਿਾ ?      1 

(ਭਾਗ- ਹ)   10 ਅਕੰ 

ਵਿੱਡੇ ਉੱਿਰ੍ਾ ਂਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ – (ਕਈੋ ਿੋ ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ ਕਰ੍ੋ)  

(1) ਗਰੁ੍ੂ ਿੇਗ ਬਹਾਿਰ੍ ਜੀ ਿੀ ਸ਼੍ਹੀਿੀ ਿੇ ਿਿਕਾਲੀ ਕਾਰ੍ਨ ਕੀ ਸੀ?   5 

   ਜਾਂ     

     ਵਸਿੱਖ ਪ੍ੰਥ ਿੇ ਵਵਕਾਸ ਲਈ ਗੁਰ੍ੂ ਅੰਗਿ ਿੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀ-ਕੀ ਕਾਰ੍ਜ ਕੀਿੇ? 

(2) ਮੀਰ੍ ਮੰਨੂ ਿੀ ਵਸਿੱਖਾਂ ਵਵਰ੍ੁਿੱਧ ਅਸਫ਼ਲਿਾ ਿੇ ਕੀ ਕਾਰ੍ਨ ਸਨ ?    5 

   ਜਾਂ 

     ਮਹਾਰ੍ਾਜਾ ਰ੍ਣਜੀਿ ਵਸੰਘ ਿੀ ਵਨਆ ਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਕਸ ਿਰ੍ਹਾਂ ਿੀ ਸੀ? 

(ਭਾਗ- ਕ)   15 ਅਕੰ 

 ਨਕਸ਼੍ਾ -  

 (ੳ) ਵਿਿੱਿ ੇਗਏ ਪ੍ੰਜਾਬ ਿੇ ਨਕਸ਼ੇ੍ ਵਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ੍ੂ ਗੋਵਬੰਿ ਵਸੰਘ ਜੀ ਿੀਆਂ ਪ੍ੰਜ ਲੜਾਈਆਂ ਿੇ ਸਥਾਨ ਵਿਖਾਓ । 10 

 (ਅ) ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਹਰ੍ੇਕ ਸਥਾਨ ਿੀ 20-25 ਸ਼੍ਬਿਾਂ ਵਵਚ ਵਵਆਵਖਆ ਵੀ ਕਰ੍ ੋ। 5 

     ਜਾ ਂ

 (ੳ) ਵਿਿੱਿ ੇਗਏ ਪ੍ੰਜਾਬ ਿੇ ਨਕਸ਼ੇ੍ ਵਵਿੱਚ ਪ੍ਵਹਲੇ ਐਂਗਲੋ-ਵਸਿੱਖ ਯੁਿੱਧ ਿੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਿੇ ਸਥਾਨ ਵਿਖਾਓ । 10 

 (ਅ) ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਹਰ੍ੇਕ ਸਥਾਨ ਿੀ 20-25 ਸ਼੍ਬਿਾਂ ਵਵਚ ਵਵਆਵਖਆ ਵੀ ਕਰ੍ ੋ।  5 

 


