
 

      ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ (2022-23) 
 ਵਵਿੱ ਲਖਣ ਸਮਿੱ ਰ੍ਥਾ ਵਾਲੇ ਵਵਵਿਆਰ੍ਥੀਆਂ ਲਈ 

ਵਵਸਾ: ਅਰ੍ਥ ਸਾਸਤਰ੍  
ਸਮਾਂ: 3 ਘੰਟੇ                                                                                              ਕ ੁੱ ਲ ਅੰਕ: 80 

ਭਾਗ-ੳ  
ਪ੍ਰਸ਼ਨ: 1. ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ੍ ਚਣੋੁ। ਹਰਕੇ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਦ ੇ2 ਅਕੰ ਹਣੋਗ।ੇ                                                                                                             

                                                                                                                           15x2=30 

(i) ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਧਵੁੱ ਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਧਕੰਨੀ ਸੀ? 

(A) 18%    (B) 82%  (C) 74%  (D) 26% 

(ii) 12ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਧਮਆਦ ਸੀ; 
(A) 2010-2015           (B) 2012-2017               (C) 2014-2019           (D) 2015-2020  

(iii) ਹੇਠ ਧਲਖੇ ਧਵੁੱ ਚੋਂ ਧਕਹੜਾ ਹਰੀ ਕਰਾਂਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ? 

      (A) ਉਤਪਾਦਨ ਧਵੁੱ ਚ ਵਾਿਾ    (B) ਸਵ-ੈਧਨਰਭਰਤਾ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ    

      (C) ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਧਵੁੱਚ ਵਾਿਾ    (D) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ  
 (iv) ਧਕਸ ਪਰਧਕਧਰਆ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੰੂ ਧਵਸ਼ਵ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੋਧੜਆ ਧਿਆ ਹੈ? 

(A) ਧਨਿੱਜੀਕਰਨ (B) ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ (C) ਧਵਸ਼ਵੀਕਰਨ (D) ਉਦਾਰੀਕਰਨ  
(v) MGNREGS ਕਦੋਂ ਸ਼ ਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ? 

(A) 2004  (B) 2005  (C) 2006    (D) 2007 

(vi) ਧਕਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਧਵੁੱ ਚ ਪੜਹਨ ਅਤੇ ਧਲਖਣ ਦੀ ਯੋਿਤਾ ਨੰੂ ਇਸ ਵਜੋਂ ਜਾਧਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: 
(A) ਸਾਖਰਤਾ   (B) ਵਸਿੱਵਖਆ (C) ਵਗਆਨ (D) ਇਹਨਾਾਂ ਵਿਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 

(vii) ਇਹਨਾਂ ਧਵੁੱ ਚੋਂ ਧਕਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਤੁੱ ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? 

(A) ਹਵਾ          (B) ਪਾਣੀ                 (C) ਧਿਜਲੀ           (D) ਮਨ ੁੱ ਖ   
(viii) ਕੇਨਜੀਅਨ ਧਵਚਾਰਿਾਰਾ ਇਸ ਿੁੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ ਹੈ; : 
  (A) ਧਮਸ਼ਰਤ ਅਰਥਧਵਵਸਥਾ  (B) ਅਰਥਧਵਵਸਥਾ  'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨਯੰਤਰਣ (C) ਖ ੁੱ ਲਹੀ ਅਰਥਧਵਵਸਥਾ  (D) ਇਹ ਸਾਰੇ  
(ix) ਮ ਦਰਾ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨੰੂ ਕੀ ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

(A) ਅਸਲ ਪਰਵਾਹ (B) ਮੌਧਦਰਕ ਪਰਵਾਹ  (C) ਆਰਧਥਕ ਪਰਵਾਹ (D) ਇਹਨਾਂ ਧਵੁੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ  
(x) ਜੇਕਰ MPS = 0.4, MPC ਧਕੰਨਾ ਹੋਵੇਿਾ? 

(A) 0.5   (B) 0.6  (C) 0.7  (D) 0.8 

(xi) RBI ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ?  
(A) 1915  (B) 1925  (C) 1935  (D) 1945 
 
 
 
 

 



(xii)   K  = ……………… 

(A)    
                (B) 

  

 
        (C)  

 
     

  

  
        (D) 

 
  
  

  
 

(xiii) ਧਕਹੜੀ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਸਿੰਿਤ ਹੈ? 

(A) ਧਵੁੱ ਤੀ ਨੀਤੀ (B) ਆਰਧਥਕ ਨੀਤੀ (C) ਮੌਧਦਰਕ ਨੀਤੀ (D) ਇਹਨਾਂ ਧਵੁੱਚੋਂ ਕਈੋ ਨਹੀਂ  
(xiv) ਧਕੰਨੇ ਚਰਾਂ ਧਵੁੱ ਚ ਸਧਹ-ਸਿੰਿ ਮੌਜੂਦ  ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? 

(A) 2  (B) 3   (C) 4   (D) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ  
(xv) ਧਕਸੇ ਦੇਸ਼ ਧਵੁੱ ਚ ਮਧਹੰਿਾਈ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਿਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਧਦੁੱ ਤ ੇਧਵੁੱ ਚੋਂ ਧਕਹੜਾ ਵਰਧਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

(A) ਸਿੰਿ (B) ਸੂਚਕ ਅੰਕ (C) ਇਹ ਦੋਵੇਂ (D) ਇਹਨਾਂ ਧਵੁੱਚੋਂ ਕਈੋ ਨਹੀਂ  
 

ਭਾਗ- ਅ 

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: 2. ਹਠੇਾਾਂ ਵਦਿੱਤ ੇਪ੍ਰਸ਼ਨਾਾਂ ਵਿਿੱਚੋਂ ਸਹੀ/ਗਲਤ ਚਣੋੁ। ਹਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ  ਦ ੇ2 ਅਕੰ ਹਣੋਗ।ੇ। 5x2=10 

(i) ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ 01 ਜਨਿਰੀ, 2015 ਨ ੰ ਹੋਂਦ ਵਿਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ।                                   (ਸਹੀ/ਿਲਤ) 
(ii) ਨਿੀਂ ਉਦਯੋਵਗਕ ਨੀਤੀ 2001 ਵਿਿੱਚ ਅਪ੍ਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।                                             (ਸਹੀ/ਿਲਤ) 
(iii)  ਘੁੱ ਟ ਮੰਿ ਅਤ ੇਵਾਿੂ ਮੰਿ ਦੀ ਸਮੁੱ ਧਸਆ ਨੰੂ ਮ ਦਰਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਧਵੁੱ ਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੁੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ                                                                                                      
                                                                                                                                  
(ਸਹੀ/ਿਲਤ) 
(iv)  ਅਰਥਵਿਿਸਥਾ  ਵਿਿੱਚ  ਪ੍ ਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿਿੱਚ, ਕੋਈ ਿੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।                  (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

(v)  ਸਵਹ-ਸਬੰਧ  ਚਰਾਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਿ ਸਬੰਧਾਾਂ ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।                        (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

ਭਾਗ- ੲ  
 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: 3.  ਹਠੇਾਾਂ ਵਦਿੱਤ ੇ5 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਾਂ ਦ ੇ ਉੱਤਰ 25-30 ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਵਦਓ। ਹਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ  ਦ ੇ3 ਅਕੰ  ਹਨ।        

                                                                                            5x3=15                                                                                                                              

(i)  ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧਵਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਧਤੰਨ ਸ ਝਾਅ ਧਦਓ; 
(ii) ਤ ਸੀਂ ਿਰੀਿੀ ਨੰੂ ਕੀ ਸਮਝਦ ੇਹੋ? 

(iii) ਿੇਰ ਜਿਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? 

(iv) ਮ ਦਰਾ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

(v) ਧਰਣਾਤਮਕ ਸਧਹ-ਸਿੰਿ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

ਭਾਗ-ਸ 

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:  ਹਠੇਾਾਂ ਵਦਿੱਤ ੇ5 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਾਂ ਦ ੇ ਉੱਤਰ 40-50 ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਵਦਓ। ਹਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ  ਦ ੇ5 ਅਕੰ ਹਨ।                                                     

                                                                                                                                5x5=25                                                                            

(i)  ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ੰਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ੍ ਿਰਣਨ ਕਰੋ। 

ਜਾਂ 
ਭਾਰਤੀ  ਧਵੁੱ ਚ ਧਸੁੱ ਧਖਆ ਦਾ ਕੀ ਮਹੁੱਤਵ ਹ ੈ ? 



(ii) ਭਾਰਤ ਵਰਿੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਧਥਕ ਧਵਕਾਸ ਧਵੁੱਚ ਮਨ ੁੱ ਖੀ ਪੂੰ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਭੂਧਮਕਾ ਹੈ? 

ਜਾਂ 
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਸਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਵਦਓ। 

(iii) ਹੇਠਾਂ ਧਦੁੱ ਤੇ ਅੰਕਧੜਆਂ  ਤੋਂ ਪਰਚਾਲਨ ਿੇਸ਼ੀ ਦਾ ਅਨ ਮਾਨ ਲਿਾਓ; 
ਮਦਾਂ                                ₹ ( ਕਰੋੜ ਧਵੁੱਚ ) 

(1) ਧਕਰਾਇਆ           400               
(2) ਮਜਦੂਰੀ     200                           
(3) ਧਵਆਜ        100                              
(4) ਲਾਭ     300 

 

ਜਾਂ 
ਵਪਾਰਕ ਿੈਂਕ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਵਪਾਰਕ ਿੈਂਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹਨ ?                                                                                                                                                      

(iv) ਕਰ (TAX) ਦੀ ਪ੍ਵਰਭਾਸ਼ਾ ਵਦਓ .ਪ੍ਰਤਿੱਖ ਅਤੇ ਅਵਸਿੱਧ ੇਕਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਦ ੋਉਦਾਹਰਣਾਾਂ ਵਦਓ।   

                  ਜਾਂ   
 ਲਚਕਦਾਰ ਿਟਾਾਂਦਰਾ ਦਰ ਦ ੇਵਕਸੇ ਿੀ ਪ੍ੰਜ ਗੁਣਾਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।  

(v) ਆਪ੍ਸੀ ਸਬੰਧਾਾਂ ਦ ੇਮਹਿੱਤਿ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਵਲਖੋ।   

                                 ਜਾਂ                                 
 ਸ ਚਕ ਅੰਕ ਕੀ ਹੈ? ਸ ਚਕ ਅੰਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖਪੇ੍ ਵਿਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। 


