
Model Test Paper 

ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ 

ਸਮਾਜਜਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ 
2022-23 

ਸਮਾਂ: 3 ਘੰਟੇ          ਕ ਿੱ ਲ ਅੰਕ: 80 

ਨੋਟ: 
1. ਸਾਰ ੇਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। 
2. ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ਿੱ ਤਰ ਜਵਿੱ ਚ 6 ਭਾਗ ੳ, ਅ, ੲ, ਸ, ਹ ਅਤੇ ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗ।ੇ 

 

ਭਾਗ - ੳ 

1. ਬਹ -ਜਵਕਲਪ੍ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ:-        12x1=12 

1. ਕਿਹੜੀ ਨਕਹਰ ਦੇ ਖ ੁੱ ਲਣ ਿਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨ ੂੰ  ਪੁੱ ਛਮੀ ਯ ਰਪ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਵੁੱ ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ? 
  (a) ਪਨਾਮਾ ਨਕਹਰ  (b) ਿੈਸਪੀਅਨ ਨਕਹਰ 
  (c) ਕਚਲਿਾ ਨਕਹਰ  (d) ਸਵੇਜ਼ ਨਕਹਰ 

2. ਇੂੰਦਰਾ ਪ ਆਇੂੰਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀਮਾ ਕ ੂੰ ਦ  ਉੱਤੇ ਸਕ ੁੱ ਤ ਹੈ ? 

(a)  ਉੱਤਰੀ   (b) ਪ ਰ ੀ    

(c)  ਦੁੱ ਖਣੀ   (d) ਪੁੱਛਮੀ 
3.  ੇਲਾਕਿਲਾ ਖਾਣਾਂ ਕਵੁੱ ਚ ਮ ੁੱ ਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਖਕਣਜ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

(a) ਮੈਂਗਨੀਜ਼    (b) ਲੋਹਾ 
(c) ਿੋਲਾ    (d) ਮੀਿਾ  

4. ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਵਸਨੀਿਾਂ ਦ ਆਰਾ ..................... ਦੇ ਰ ਪ ਕਵੁੱ ਚ ਿਮਾਈ ਿੀਤੀ ਸ਼ ੁੱ ਧ ਿਾਰਿ  
ਆਮਦਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਹੈ। 

(a) ਲਾਭ    (b) ਕਵਆਜ 

(c) ਟੈਿਸ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦ ਰੀ   (d) ਇਹ ਸਭ  

5.  ਉਪਭੋਗ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਪਰਭਾਵ ਕਿਸ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? 

(a)  ਉਤਪਾਦਨ   (b) ਖਰਚ  

(c)  ਆਮਦਨ   (d) ਇਹਨਾਂ ਕਵੁੱ ਚੋਂ ਿੋਈ ਨਹੀਂ 
6. ਖਪਤਿਾਰਾਂ ਕਵੁੱ ਚ ਜਾਗਰ ਿਤਾ ਪੈਦਾ ਿਰਨ ਲਈ, ਇੁੱਿ ਕਤਮਾਹੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਉਪਭੋਿਤਾ ਜਾਗਰਣ' ਕਿਸ 
ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਰਿਾਕਸ਼ਤ ਿੀਤਾ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ? 

(a) ਮਾਰਚ 1991   (b) ਮਾਰਚ 1999 

(c) ਮਾਰਚ 2001   (d) ਮਾਰਚ 2007 



 
 

7. ਘੁੱਗਰ ਨਦੀ ਅਤੇ ਯਮ ਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਵਚਿਾਰ ਸਕ ਤ ਖੇਤਰ ਨ ੂੰ ……….. ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  
(a) ਮਾਲਵਾ    (b) ਦ ਆ ਾ 
(c) ਪੋਠੋਹਾਰ    (d)  ਾਂਗਰ 

8. ਲੋਧੀ ਰਾਜਵੂੰ ਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਕਸੁੱ ਧ ਰਾਜਾ ਿੌਣ ਸੀ? 

(a)  ਕਹਲੋਲ ਖਾਨ ਲੋਧੀ   (b) ਕਸਿੂੰਦਰ ਲੋਧੀ 
(c) ਇ ਰਾਕਹਮ ਲੋਧੀ   (d) ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ 

9. ਕਿਹੜ ੇਗ ਰ  ਜੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਕਵਖੇ  ਾਉਲੀ ਸਾਕਹ  ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਿਰਵਾਈ ਸੀ? 

(a) ਗ ਰ  ਅੂੰ ਗਦ ਦੇਵ ਜੀ   (b) ਗ ਰ  ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ 
(c) ਗ ਰ  ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ   (d) ਗ ਰ  ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ 

10. ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਿਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ ਾਪਨਾ…………… ਕਵੁੱ ਚ ਹੋਈ। 

(a) 1910 ਈ.    (b) 1915 ਈ. 
(c) 1920 ਈ.    (d) 1925 ਈ. 

11. ਹੇਠ ਕਲਖੀਆਂ ਕਵੁੱ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਸਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ? 

(a) ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਿਾਲੀ ਦਲ   (b) ਇੂੰਿੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਿਾਂਗਰਸ 

(c) ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ   (d) ਨੈਸ਼ਨਲ ਿਾਨਫਰੂੰ ਸ 

12  .ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕਨਯ ਿਤੀ ਿੌਣ ਿਰਦਾ ਹੈ ?  
  (a) ਸ ਪਰੀਮ ਿੋਰਟ ਦਾ ਜੁੱ ਜ  (b) ਪਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ         

(c) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ       (d) ਮ ੁੱ ਖ ਮੂੰ ਤਰੀ 
 

ਭਾਗ- ਅ 

2. ਵਸਤੂ ਜਨਸ਼ਠ ਪ੍ਰਸ਼ਨ: -       12x1=12  

1. ਅੁੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭ ਗੋਕਲਿ ਪਰ ੂੰ ਧਿੀ ਵੂੰ ਿ ਿੀ ਹੈ? 

2. ਕਹਮਾਲੀਆ ਪਰ ਤ ਲੜੀ ਦਾ ਆਿਾਰ ਿੀ ਹੈ?  

3. ਯ ਰੇਨੀਅਮ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਕਮਲਦੀ ਹੈ? 

4. ਰਾਜ ਿੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਿੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

5. ਛ ਪੀ ਹੋਈ  ੇਰ ਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਿੀ ਅਰ  ਹੈ?  

6. ਹਰੀ ਿਰਾਂਤੀ ਿੀ ਹੈ? 

7. ਪੂੰਜਾ  ਨ ੂੰ  ਪੂੰ ਚਨਦ ਕਿਸ ਿਾਲ ਕਵੁੱ ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? 

8. ਸੁੱਯਦ ਿੌਣ ਸਨ? 

9. ਦਸਵੂੰD ਦੀ ਪਕਰਭਾਸ਼ਾ ਕਦਓ। 
10. ਭਾਰਤ ਕਵੁੱ ਚ ਕਿੂੰ ਨੇ ਰਾਜ ਹਨ? 



11. ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ  ੈਠਿਾਂ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਿੌਣ ਿਰਦਾ ਹੈ? 

12. ਲੋਿ ਸਭਾ ਮੈਂ ਰ  ਣਨ ਲਈ ਘੁੱਟ-ੋਘੁੱਟ ਉਮਰ ਕਿੂੰ ਨਹ ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?  

 

ਭਾਗ- ੲ 

3. ਇਸ ਭਾਗ ਜਵਿੱ ਚ 8 ਉਪ੍-ਭਾਗ (ਪ੍ਰਸ਼ਨ) ਹਨ। ਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲਗਭਗ 30-50 

ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਜਦਓ।        8x3=24   
1. ਦੇਸ਼ ਕਵੁੱ ਚ ਮਹਾਨ ਕਹਮਾਕਲਆ ਦਾ ਿੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ?  

2. ਆ ਾਦੀ ਦੀ ਵੂੰ ਿ ਨ ੂੰ  ਪਰਭਾਕਵਤ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਿਾਰਿ ਿੀ ਹਨ? 

3.   ਕਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਤ ਹਾਿਾ ਿੀ ਮਤਲ  ਹੈ? ਇਸਦੀ ਿੀ ਲੋੜ ਹੈ? 

4. ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਵਿਾਸ ਕਵੁੱ ਚ ਸਰਿਾਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਕਵਆਕਖਆ ਿਰੋ। 
5. ਗ ਰ  ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਸੁੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਿਰੋ।  
6. ਆਨੂੰ ਦਪ ਰ ਸਾਕਹ  ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵਰਣਨ ਿਰੋ। 
7. ਸੂੰ ਕਵਧਾਕਨਿ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਕਧਿਾਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਿਰੋ। 
8. ਕਨਸ਼ਸਤਰੀਿਰਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਿਰੋ। 

 
 

ਭਾਗ- ਸ 

4. ਇਸ ਭਾਗ ਜਵਿੱ ਚ 8 ਉਪ੍-ਭਾਗ (ਪ੍ਰਸ਼ਨ) ਹਨ। ਜਕਸੇ ਵੀ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲਗਭਗ 80-

100 ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਜਦਓ।         4x4=16 

1. ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰੀ ਿਰਾਂਤੀ 'ਤੇ ਕਵਆਕਖਆਤਮਿ ਲੇਖ ਕਲਖੋ। 
2. ਭਾਰਤ ਕਵੁੱ ਚ ਿਣਿ ਦੀ ਖੇਤੀ  ਾਰੇ ਕਵਸ ਾਰ ਕਵੁੱ ਚ ਦੁੱ ਸੋ। 

  3. ਭਾਰਤ ਕਵੁੱ ਚ ਲਘ  ਅਤੇ ਿ ਟੀਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਤ ਹਾਿਾ ਿੀ ਭਾਵ ਹੈ?  

 4. ਵੁੱ ਿੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮਹੁੱਤਤਾ  ਾਰੇ ਚਰਚਾ ਿਰੋ। 
5. ਆਜ਼ਾਦ ਕਹੂੰ ਦ ਫੌਜ ਤੇ ਨੋਟ ਕਲਖੋ। 
6. ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੂੰ ਗ ਕਵਚ ਿੀ ਯੋਗਦਾਨ ਕਦੁੱ ਤਾ? 

 7. ਸੂੰਸਦ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ 4 ਸ਼ਿਤੀਆਂ ਦੀ ਕਵਆਕਖਆ ਿਰੋ। 
 8. ਿੇਂਦਰੀ ਮੂੰ ਤਰੀ ਮੂੰ ਿਲ ਕਵੁੱ ਚ ਕਿੂੰ ਨੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰ ਤਰੀ ਹ ੂੰ ਦੇ ਹਨ? 

 
 
 
 
 
 



ਭਾਗ- ਹ 

5. ਸਰੋਤ ਅਧਾਜਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ:                         4+4=8 

(ੳ) ਇਹ ਕਵਦੇਸ਼ੀ ਪੌਦੇ ਸ ਾਨਿ ਲਾਭਿਾਰੀ  ਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਵਚ ਰ ਿਾਵਟ ਹੀ ਨਹੀਂ  ਣੇ ਸਗੋਂ ਉਪਯੋਗੀ 
ਭ ਮੀ ਨ ੂੰ  ਘਾਟ ਿਾਰਨ ਅਤੇ ਕਭਆਨਿ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕ ਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਉਣ ਕਵੁੱ ਚ ਵੀ ਖਤਰਨਾਿ ਕਸੁੱ ਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਨੀਿਾਰਿ ਪਰਭਾਵ ਦੇ ਿਾਰਨ ਜਲ ਹਾਈਆਕਸੂੰ  ਪੌਦੇ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾ ਕਵਚ ਫੈਲ ਜਾਣ ਿਰਿੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  
' ੂੰਗਾਲ ਦੀ ਦਕਹਸ਼ਤ' ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਕਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ 'ਲੈਨਟਾਨਾ' ਨਾਮੀ ਪੌਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਰੀਆਂ-

ਭਰੀਆਂ ਚਰਾਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਿ ਦਰਤੀ ਜੂੰ ਗਲਾਂ ਕਵਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਿੇ ਆਪਣਾ ਪਰਭਾਵ ਜਮਾ ਕਲਆ ਹੈ। 
ਪਾਰ ੇਨੀਅਮ ਘਾਹ ਜਾਂ ਿਾਂਗਰਸ ਘਾਹ ਨੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੂੰ ਦਰ ਫੈਲਦੇ ਹੋਏ ਲੋਿ ਕਸਹਤ ਨਾਲ ਸੂੰ ੂੰ ਧਤ 

ਐਲਰਜੀ, ਸਾਹ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਕਵੁੱ ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਿੀਤਾ ਹੈ। ਹਰੇਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਵਿਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 

ਸੂੰਤ ਲਨ  ਣਾਏ ਰੁੱ ਖੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹ  ਹ ਤ ਹੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਘੁੱ ਟੋ-ਘੁੱਟ 33 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਭ ਮੀ 
ਜੂੰ ਗਲਾਂ ਨਾਲ ਢੁੱ ਿੀ ਹੋਵੇ। ਸੂੰ ਸਾਰ ਦੀ 29.5% ਭ ਮੀ ਵਣਾ ਨਾਲ ਢੁੱ ਿੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਿੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਿ ੁੱ ਲ ਖੇਤਰਫਲ 
ਦਾ  741 ਲੁੱ ਖ ਹੈਿਟੇਅਰ ਭਾਗ ਜਾਂ 22.7% ਕਹੁੱ ਸਾ ਜੂੰ ਗਲਾਂ ਹੇਠ ਹੈ। ਰਾਜ ਪੁੱ ਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜੂੰ ਗਲਾਂ ਦੀ ਕਜ਼ਆਦਾ 
ਮਾਤਰਾ  ਕਤਰਪ ਰਾ (59.6%) ਅਤੇ ਕਹਮਾਚਲ ਪਰਦੇਸ਼ (48.1%) ਕਵੁੱ ਚ ਕਮਲਦੀ  ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂੰਜਾ  (2.3%) ਅਤੇ 

ਰਾਜਸ ਾਨ (3.6%) ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਕਵੁੱ ਚ 15% ਤੋਂ ਵੀ  ਘੁੱ ਟ ਭ ਮੀ  ਜੂੰ ਗਲਾਂ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀ  ਹੈ । ਿੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ 
ਪਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਰਿ ਾ (94.6%) ਅੂੰਿੇਮਾਨ ਅਤੇ ਕਨਿੋ ਾਰ ਟਾਪ ਆਂ ਕਵੁੱ ਚ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੁੱ ਟ (2.1%) 

ਕਦੁੱ ਲੀ ਕਵੁੱ ਚ ਜੂੰ ਗਲਾਂ ਹੇਠ ਹੈ। 

ਉੱਪ੍ਰ ਜਦਿੱ ਤੇ ਪੈ੍ਰਹੈ ਨੰੂ ਪ੍ੜ੍ਹ ਕੇ ਹੇਠ ਜਲਿੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਜਲਿੋ:- 
1. ਹਾਈਆਕਸੂੰ  ਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਕਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?     1 

2. ਿਾਂਗਰਸ ਘਾਹ ਦਾ ਦ ਸਰਾ ਨਾਮ ਿੀ ਹੈ?       1 

3. ਕਹਮਾਚਲ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿੂੰ ਨੇ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤਰ ਜੂੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਢੁੱ ਿੇ ਹੋਏ ਹਨ?   1 

4. ਕਿਸ ਿੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਕਹੁੱ ਸਾ ਜੂੰ ਗਲਾਂ ਨਾਲ ਢੁੱ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ?   1 

 

      )ਅ(  ਗ ਲਾ  ਕਸੂੰਘ ਭੂੰ ਗੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ  ਾਅਦ ਉਸਦਾ ਪ ੁੱ ਤਰ ਗ ਰਕਦੁੱ ਤ ਕਸੂੰਘ ਅੂੰ ਕਮਰਤਸਰ ਦਾ ਹਾਿਮ  ਕਣਆ। 
ਉਹ ਨਾ ਾਲਗ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਿਤੀ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਮਾਈ ਸ ਖਾਂ ਦੇ ਹੁੱ  ਾਂ ਕਵੁੱ ਚ ਸੀ। 1805 
ਕਵਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਕਸੂੰ ਘ ਨੇ ਅੂੰ ਕਮਰਤਸਰ ਨ ੂੰ  ਕਜੁੱ ਤਣ ਦਾ  ਹਾਨਾ ਲੁੱ ਭ ਕਲਆ। ਉਸਨੇ ਮਾਈ ਸ ਖਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ ਨੇਹਾ 
ਭੇਕਜਆ ਕਿ ਉਹ ਜਮਜਮਾ ਤੋਪ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਲੋਹਗੜਹ ਕਿਲਹਾ ਵੀ ਮੂੰਗ ਕਲਆ। ਮਾਈ ਸ ਖਾਂ ਨੇ 
ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਮੂੰਗਾਂ ਨ ੂੰ  ਠ ਿਰਾ ਕਦੁੱ ਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਕਸੂੰਘ, ਜੋ ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਕਤਆਰ ਸਨ, ਨੇ 
ਅੂੰ ਕਮਰਤਸਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਿਰ ਕਦੁੱ ਤਾ ਅਤੇ ਲੋਹਗੜਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨ ੂੰ  ਘੇਰ ਕਲਆ। ਸਦਾ ਿੌਰ ਅਤੇ ਫਕਤਹ ਕਸੂੰਘ 
ਆਹਲ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮ ਕਹੂੰ ਮ ਕਵਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਕਸੂੰਘ ਦਾ ਸਾ  ਕਦੁੱ ਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ 



ਰਣਜੀਤ ਕਸੂੰਘ ਨੇ ਅੂੰ ਕਮਰਤਸਰ ਅਤੇ ਲੋਹਗੜਹ ਦੇ ਕਿਕਲਹਆਂ 'ਤੇ ਿ ਜ਼ਾ ਿਰ ਕਲਆ। ਮਾਈ ਸ ਖਾਂ ਅਤੇ ਗ ਰਕਦੁੱ ਤ ਕਸੂੰਘ 
ਨ ੂੰ  ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਜਗੀਰ ਕਦੁੱ ਤੀ ਗਈ। ਅੂੰ ਕਮਰਤਸਰ ਦਾ ਅਿਾਲੀ ਫ ਲਾ ਕਸੂੰਘ 2000 ਕਨਹੂੰਗ ਕਸੂੰਘਾਂ ਨਾਲ 
ਰਣਜੀਤ ਕਸੂੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਕਵੁੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕਗਆ। 
ਉੱਪ੍ਰ ਜਦਿੱ ਤੇ ਪੈ੍ਰਹੈ ਨੰੂ ਪ੍ੜ੍ਹ ਕੇ ਹੇਠ ਜਲਿੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਜਲਿੋ:- 

1. ਗ ਰਕਦੁੱ ਤ ਕਸੂੰਘ ਦੇ ਕਪਤਾ ਦਾ ਿੀ ਨਾਮ ਸੀ?    1 

2. ਲੋਹਗੜਹ ਦਾ ਕਿਲਹਾ ਕਿ ੇ ਸਕ ਤ ਹੈ ?     1 

3. ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਕਸੂੰਘ ਨੇ ਮਾਈ ਸ ਖਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਤੋਪ ਮੂੰਗੀ ਸੀ?   1 

4. ਸਦਾ ਿੌਰ ਨੇ ਇਸ ਮ ਕਹੂੰ ਮ ਕਵਚ ਿੀ ਯੋਗਦਾਨ ਕਦੁੱ ਤਾ ?   1 

 

ਭਾਗ- ਿ 

6. (ੳ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਜਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਚਾਰ ਸਥਾਨ ਜਦਿਾਓ:       4x1=4 

1. ਲਿਸ਼ਦੀਪ 2. ਜਾਸਿਰ ਪਰ ਤ ਸ਼ਰੇਣੀ 3. ਿੋਰੋਮੂੰ ਿਲ ਤੁੱ ਟ 4. ਇਲਾਹਾ ਾਦ 5. ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਿੋਈ 
ਇੁੱ ਿ ਖੇਤਰ 6. ਸਭ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਆ ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜ 

(ਅ) ਵੰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਦੇ ਪੰ੍ਜਾਬ ਦ ੇਨਕਸ਼ ੇਜਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਚਾਰ ਸਥਾਨ ਜਦਿਾਓ:  4x1=4 
1. ਆਨੂੰ ਦਪ ਰ ਸਾਕਹ  2. ਚਮਿੌਰ ਸਾਕਹ  3. ਭੂੰਗਾਣੀ 4. ਕਖਦਰਾਣਾ 5. ਨਾਦੌਣ 6. ਸਭਰਾਓਂ 

 

 


