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 ਪ੍ਰਸ਼ਨ gZso dh o{g-o/yk 

  ਭਾਗ-ੳ 

 1. ਬਹ-ੁਵਿਕਲਪ੍ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਵਿਿੱ ਚ 12 ਉਪ੍-ਭਾਗ (ਪ੍ਰਸ਼ਨ) ਹਨ। ਹਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1 ਅੰਕ ਦਾ 
 ਹੋਿੇਗਾ। (3+3+3+3)                                                      12×1=12 

ਭਾਗ-ਅ 
2. ਿਸਤੂਵਨਸ਼ਠ ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਵਿਿੱਚ 12 ਉਪ੍-ਭਾਗ (ਪ੍ਰਸ਼ਨ) ਹਨ । ਹਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1 ਅੰਕ ਦਾ ਹ।ੈ 
 ਹਰੇਕ  ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਿੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਇਿੱਕ ਿਾਕ ਵਿਿੱ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।(3+3+3+3)    12×1= 12 

                                                              ਭਾਗ-ੲ 

3.  ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਿਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਵਿਿੱਚ 8  ਉਪ੍-ਭਾਗ (ਪ੍ਰਸ਼ਨ) ਹਨ । ਹਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3 ਅੰਕ ਦਾ 
 ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ 30-50 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।(2+2+2+2)         8×3=24                         

      ਭਾਗ-ਸ 

4. ਿਿੱਡੇ ਉੱਤਰਾਂ ਿਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਵਿਿੱ ਚ 8 ਉਪ੍-ਭਾਗ (ਪ੍ਰਸ਼ਨ) ਹਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4 

 ਅੰਕ ਦਾ ਹੈ। ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 8 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ 
 ਉੱਤਰ 80-100 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।(2+2+2+2)                             4×4=16                                                                                    

                  ਭਾਗ-ਹ 

5. ਸਰੋਤ (ਪ੍ੈਰਾ) ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ਵਿਿੱ ਚ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ (ਪ੍ਾਠਕਰਮ ਤੇ ਅਧਾਵਰਤ) ਹਨ।  ਹਰੇਕ  

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4 ਅੰਕ ਦਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਜ ਿੱ ਚ 1-1 ਅੰਕ ਦੇ ਚਾਰ  ਸਤੂਜਿਸ਼ਠ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ।  ਇਿੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਭੁਗੋਲ 
ਅਤੇ  ਇਿੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਜਤਹਾਸ ਭਾਗ ਜ ਿੱ ਚੋਂ  ਹੋ ੇਗਾ।                                                    4+4=8   

 
 
 



 
ਭਾਗ-ਕ 

6. ਨਕਸ਼ਾ : ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6 ਨਕਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਨੇ ਭਾਰਤ ਦ ੇਨਕਸ਼ ੇ(ਭੁਗਲੋ) ਅਤ ੇ

ਿੰਡ ਤੋਂ  ਪ੍ਵਹਲਾਂ  ਦੇ ਪੰ੍ਜਾਬ ਦ ੇਨਕਸ਼ ੇ(ਇਜਤਹਾਸ) ਵਿਿੱ ਚ 6 ਵਿਿੱ ਚੋਂ 4 ਸਥਾਨ ਭਰਨੇ ਹਨ।         4+4=8                                 

       

ਪ੍ਰਸ਼ਨ gZso dh o{g-o/yk 

ਭਾਗ ਪ੍ਰਸ਼ਨ gZso dh o{g-o/yk ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅੰਕ  ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਮਿਆ ਕ ੁੱ ਲ ਅੰਕ 

(ੳ) ਬਹ-ੁਵਿਕਲਪ੍ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1 12 12 

 (ਅ) ਿਸਤੂਵਨਸ਼ਠ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1 12 12 

(ੲ) ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਿਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3 8 24 

(ਸ) ਿਿੱਡੇ ਉੱਤਰਾਂ ਿਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4 4 16 

(ਹ) ਸਰੋਤ (ਪ੍ੈਰਾ) ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4+4 (Geo.+ His.) 2 08 

(ਕ) ਨਕਸੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4+4 (Geo. + His.) 2 08 

 ਕੁਿੱ ਲ  40 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


