
 

ਦਸਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 
ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ 

ਅਕਾਦਜਮਕ ਸਾਲ 2022-23 

ਸਮਾਂ: 3 ਘੰਟੇ                  ਜਲਿਤੀ : 80 ਅੰਕ 

        ਆਂਤਜਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ: 20 ਅੰਕ 

                ਕੁਿੱ ਲ: 100 ਅੰਕ 

ਨੋਟ:-1. ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ ਪ੍ਿੱਤਿ ਦੇ ਕੁਿੱ ਲ 6 ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਜਵਿੱ ਚ 6 ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਿੇ ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ।  

2. ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ ਪ੍ਿੱਤਿ ਜਵਿੱ ਚ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਸ਼੍ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਕਸਮਾਂ ਅਨੁਸਾਿ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੰਡ 

ਅਨੁਸਾਿ ਭੂਗੋਲ ਭਾਗ ਲਈ 24 ਅੰਕ, ਅਿਥ ਸ਼੍ਾਸਤਿ ਭਾਗ ਲਈ 16 ਅੰਕ, ਇਜਤਹਾਸ ਭਾਗ ਲਈ 24 

ਅੰਕ ਅਤ ੇਨਾਗਜਿਕ ਸ਼੍ਾਸਤਿ ਭਾਗ ਲਈ 16 ਅੰਕ ਜਨਿਧਾਜਿਤ ਹਨ । 
3. ਹੇਠਾਂ ਜਦਿੱ ਤੀ ਿੂਪ੍-ਿੇਿਾ ਜਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਸ਼੍ਨਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਬਿੈਕਟ ਜਵਿੱ ਚ ਜਦਿੱ ਤ ੇ ਵੇਿਵੇ ਅਨੁਸਾਿ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਬਿੈਕਟ ਜਵਿੱ ਚ ਜਵਜਸ਼੍ਆਂ ਦਾ ਕਰਮ (ਭੂਗੋਲ + ਅਿਥ ਸ਼੍ਾਸਤਿ + ਇਜਤਹਾਸ + ਨਾਗਜਿਕ ਸ਼੍ਾਸਤਿ) ਵਿੋਂ 
ਪ੍ਜਹਹਆ ਿਾਵੇ । 

ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ ਪ੍ਿੱਤਿ ਦੀ ਿੂਪ੍-ਿੇਿਾ 
ਭਾਗ-ੳ 

1. ਬਹ-ੁਵਿਕਲਪੀ ਪਰਸ਼ਨ: ਪਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਵਿਿੱ ਚ 12  ਉਪ ਭਾਗ (ਪਰਸ਼ਨ) ਹਨ। ਹਰੇਕ ਪਰਸ਼ਨ 1 ਅੰਕ 
 ਦਾ ਹੋਿੇਗਾ। (4+2+4+2)                                   12×1=12 

ਭਾਗ-ਅ 
2. ਿਸਤੂਵਨਸ਼ਠ ਪਰਸ਼ਨ: ਪਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਵਿਿੱ ਚ 12 ਉਪ ਭਾਗ (ਪਰਸ਼ਨ) ਹਨ । ਹਰੇਕ ਪਰਸ਼ਨ 1 ਅੰਕ ਦਾ 
 ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਿੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਇਿੱਕ ਿਾਕ ਵਿਿੱ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।     (4+2+4+2) 
              12×1= 12 

                                                              ਭਾਗ-ੲ 

3.  ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ: ਪਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਵਿਿੱ ਚ 8  ਉਪ ਭਾਗ (ਪਰਸ਼ਨ) ਹਨ । ਹਰੇਕ ਪਰਸ਼ਨ 3 ਅੰਕ 

 ਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ 30-50 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  (2+2+2+2)  

           8×3=24     

 
 
 
 
 



 

                          ਭਾਗ-ਸ 

4. ਿਿੱਡੇ ਉੱਤਰਾਂ ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ: ਪਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਵਿਿੱ ਚ 8 ਉਪ ਭਾਗ (ਪਰਸ਼ਨ) ਹਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਹਰੇਕ ਪਰਸ਼ਨ 

 4 ਅੰਕ ਦਾ ਹੈ। ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 8 ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰ ਪਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਪਰਸ਼ਨ ਦਾ 
 ਉੱਤਰ 80-100 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  (1+1+1+1)   4×4=16                                                                                    

                   
ਭਾਗ-ਹ 

5. ਸਰੋਤ (ਪੈਰਾ) ਅਧਾਰਤ ਪਰਸ਼ਨ: ਪਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ਵਿਿੱ ਚ 4 ਉਪ ਭਾਗ ਹਨ (ਪਾਠਕਰਮ ਤੇ ਅਧਾਵਰਤ) 

 ਹਰੇਕ ਪਰਸ਼ਨ 2 ਅੰਕ ਦਾ ਹੈ।                                                         4×2=8   

ਭਾਗ-ਕ 
6. ਨਕਸ਼ਾ : ਪਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6 ਨਕਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦ ੇਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਿੰਡ 
 ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿਿੱ ਚ ਭੂਗੋਲ ਅਤੇ ਇਵਤਹਾਸ ਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਵਧਤ 6-6 
 ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿਿੱਚੋਂ  4-4 ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਹਿੱਲ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ।         4+4=8         

     ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ ਪ੍ਿੱਤਿ ਦੀ ਿੂਪ੍-ਿੇਿਾ                           

ਭਾਗ  ਪਰਸ਼ਨ ਪਿੱਤਰ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ                          ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ ਅੰਕ ਪ੍ਰਸ਼੍ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਜਿਆ ਕੁਿੱ ਲ ਅੰਕ 

(ੳ) ਬਹ-ੁਵਿਕਲਪੀ ਪਰਸ਼ਨ 1 12 12 

 (ਅ) ਿਸਤੂਵਨਸ਼ਠ ਪਰਸ਼ਨ 1 12 12 

(ੲ) ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ 3 8 24 

(ਸ) ਿਿੱਡੇ ਉੱਤਰਾਂ ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ 4 4 16 

(ਹ) ਸਰੋਤ (ਪੈਰਾ) ਅਧਾਰਤ ਪਰਸ਼ਨ 2 4 08 

(ਕ) ਨਕਸ਼ ੇਸਬੰਧੀ ਪਰਸ਼ਨ 4+4 (Geo. + His.) 2 08 

 ਕੁਿੱ ਲ  42 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ਵਿਸ਼ਾਿਾਰ  ਅੰਕ ਿੰਡ (Geography, Economics, History,  Civics)  

 ਬਹੁਵਿਕਲਪੀ 
ਪਰਸ਼ਨ  
(1 ਅੰਕ) 

ਿਸਤੂਵਨਸ਼ਠ 
ਪਰਸ਼ਨ  
(1 ਅੰਕ) 

ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ 
ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ 
(3 ਅੰਕ) 

ਿਿੱ ਡੇ ਉੱਤਰਾਂ 
ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ 
(4 ਅੰਕ) 

ਸਰੋਤ 
ਅਧਾਵਰਤ 

ਪਰਸ਼ਨ  
(8 ਅੰਕ) 

ਨਕਸ਼ੇ 

(4 ਅੰਕ) 

ਕੁਿੱ ਲ ਅੰਕ 

ਭੂਗੋਲ 4 (1) 4 (1) 2 (3) 1 (4) 2 (4) 

ਨੋਟ : ਇਹ 

ਪਰਸ਼ਨ ਪਾਠਕਰਮ 

ਦ ੇਵਕਸੇ ਿੀ 
ਭਾਗ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ । 

1 (4) 24 Marks 

ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰ 2 (1) 2 (1) 2 (3) 1 (4)  16 Marks 

ਇਵਤਹਾਸ 4 (1) 4 (1) 2 (3) 1 (4) 1 (4) 24 Marks 

ਨਾਗਵਰਕ ਸ਼ਾਸਤਰ 2 (1) 2 (1) 2 (3) 1 (4)  16 Marks 

ਆਂਤਵਰਕ ਮੁਲਾਂਕਣ        20 Marks 

     ਕੁਿੱ ਲ ਅੰਕ 1X12=12 1x12=12 3x8= 24 4x4= 16     08 4x2=8 80+20=100 

 


