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(2020-21)
ਨਮੂਨ ਦਾ ਪਸ਼ਨ ਪੱਤਰ
ਸਮ : ਘੰਟੇ 3

ਿਲਖਤੀ: ਅੰਕ 80
ਆਂਤਿਰਕ ਮੁਲ ਕਣ: ਅੰਕ 20
ਕੁੱਲ: ਅੰਕ 100
ਪਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ -

1H ;ko/ gqôB ÷o{oh j?.
2H gqôB gZso d/ gzi Gkr j'Dr/. gqôB gZso ftZu j/m fby/ Gkr ôkwb j'Dr/.
Gkr- T
pj[Fu''Dt/A gqôBL fJ; Gkr ftZu pj[Fftebgh T[ZsoK tkb/ gqôB ôkwb j'Dr/. fJ; Gkr d/ 10 T[gFGkr
(gqôB BzL 1F10) j'Dr/ ns/ jo gqôB d/ 2 nze j'Dr/.

10 × 2 = 20

Gkr- n
t;s{fBôm gqôBL fJ; Gkr ftZu ykbh EktK Go' $ ;jh fwbkB$ ;jh iK rbs dh u'D eo'' tkb/ gqôB
ôkwb j'Dr/. fJ; Gkr d/ 10 T[gFGkr (gqôB Bz 1F10) j'Dr/ ns/ jo gqôB dk 1 nze j't/rk.
10 × 1 = 10
Gkr-J
S'N/ T[ZsoK tkb/ gqôBL fJ; Gkr d/ 8 T[gFGkr (gqôB Bz 1F8) j'Dr/ ns/ jo gqôB 3 nzeK dk j't/rk.
fJjBK gqôBK d/ T[Zso 25-30 ôpdK ftZu fdU. 8 gqôBK ftZu'A 5 gqôB eoB/ bk÷wh jB.
5 × 3 = 15
Gkr-;
;q' s nXkfos gqôBL fJ; Gkr d/ 2 T[gFGkr (gqôB BzH 1F2) j'Dr/. (fdZs/ rJ/ g?oQ/ Ós/ nXkfos gqôB)
ns/ jo T[gFGkr d/ 10 nze (jo/e gqôB ftZu 2F2 nzeK tkb/ 5 gqôB j'Dr/).
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2 × 10 = 20

Gkr- j
Beô/ Bkÿ ;zpzfXs gqôBL fJ; Gkr ftZu Beô/ Bkÿ ;zpzfXs fJZe gqôB j'Dr/. e[Zb 15 nze j'Dr/. 10
nze 5 ;EkB fdykT[D bJh ns/ 5 nze T[BQK ;EkBK dh ftnkfynk eoB d/ j'Dr/ (20F25 ôpdK ftZu).
Beô/ ftZu 100# nKsfoe S'N j't/rh.

10 + 5 = 15

ਭਾਗ-ੳ

20ਅੰਕ

ਬਹੁਿਵਕਲਪੀ ਪਸ਼ਨ1. ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਨ ਿਦੱਤਾ ?
(ੳ) ਪਟਾਪੋਟਾਮੀਆ
.2

(ਅ) ਪੰਚਨਦ

(ੲ) ਸਪਤ ਿਸੰਧੂ

(ਸ) ਲਾਹੌਰ ਰਾਜ

(ੲ) 1606 ਈ.

(ਸ) 1608 ਈ.

ਆਿਦ ਗੰਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਕਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ?
(ੳ) 1604 ਈ.

(ਅ) 1602 ਈ.

3. ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨ ਕੁੱਲ ਿਕੰਨੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ?
(ੳ) 20

(ਅ) 24

(ੲ) 26

(ਸ) 22

4. ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਿਕਸ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਹੋਈ ?
(ੳ) ਜਹ ਗੀਰ

(ਅ) ਬਾਬਰ

(ੲ) ਸ਼ਾਹਜਹ

(ਸ) ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ

(ੲ) ਗੁਰੂ ਹਿਰ ਰਾਇ ਜੀ

(ਸ) ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ

5. ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਿਬੰਦ ਜੀ ਦੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨ ਕੀ ਸੀ ?
(ੳ) ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ (ਅ) ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ

6. ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਨ ਨਾਲ ਪਿਸੱਧ ਹੋਇਆ ?
(ੳ) ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ

(ਅ) ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਿਹਬ

(ੲ) ਚਮਕੌਰ ਸਾਿਹਬ

(ਸ) ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਿਹਬ

(ੲ) ਬਲੋਿਚਸਤਾਨ

(ਸ) ਈਰਾਨ

7. ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਿਕੱਥ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ?
(ੳ) ਅਫ਼ਗਾਿਨਸਤਾਨ

(ਅ) ਈਰਾਕ

8. ਮੁਗ਼ਲਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ ਚ ਦੀ ਦੇ ਿਸੱਕੇ ਨੂੰ ਕੀ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਸੀ ?
(ੳ) ਦਾਮ

(ਅ) ਿਸੱਕਾ

(ੲ) ਰੁਿਪਆ

(ਸ) ਮੁਦਰਾ

9. ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ ਨੂੰ ਿਕਸ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਪਆਰ ਸੀ ?
(ੳ) ਲੈਲੀ

(ਅ) ਸ਼ੈਲੀ

(ੲ) ਚੇਤਕ
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(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ

10. ਦੂਸਰਾ ਐਂਗਲੋ-ਿਸੱਖ ਯੁੱਧ ਿਕਸ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ?
(ੳ) ਿਚਿਲਆਂਵਾਲਾ

(ਅ) ਮੁਲਤਾਨ

(ੲ) ਰਾਮਨਗਰ

(ਭਾਗ-ਅ )

(ਸ) ਗੁਜਰਾਤ
10 ਅੰਕ

ਵਸਤੂਿਨਸ਼ਠ ਪਸ਼ਨਖ਼ਾਲੀ ਥ ਵ ਭਰੋ 1. ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਨੂ-ੰ ---------ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ।
2. ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਨ --------------ਸੀ ।
3. ਗੁਰੂ ਹਿਰ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨ ------------ਸੀ ।

B'NL ;jh fwbkB eo'L
4H joh f;zx Bbtk

pzdh S'V r[o{

5H ;qh w[es;o ;kfjp

r[o{ nzrd d/t ih

6H GkJh bfjDk

fydokDk

7H wjkokik oDihs f;zx dk gqf;ZX ;?Bkgsh

;qh r[o{ jor'fpzd ih

ਠੀਕ ਜ ਗਲਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ –
8H ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਨ ਿਤਆਗ ਮੱਲ ਸੀ ।
9H ਦੀਵਾਨ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ ਦਾ ਿਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ।
10H ਤੁਜ਼ਕ-ਏ-ਜਹ ਗੀਰੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਬਾਬਰ ਸੀ ।
(ਭਾਗ-ੲ)
(ਪਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕੋਈ ਪੰਜ ) – ਛੋਟੇ

ਤਰ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ਨ

1. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਿਕ

ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ?

2. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਸਨ ?
3. ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਤ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ?
4. ਸਰਿਹੰਦ ਦੀ ਿਜੱਤ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ ਵਰਨਣ ਕਰੋ ?
5. ਦਲ਼ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਿਤੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਨ ?
6. ਦੂਜੇ ਜ ਵੱਡੇ ਘੱਲਘ
ੂ ਾਰੇ ’ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਨਟ ਿਲਖੋ ?
7. ਮੁਦਕੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ’ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਨਟ ਿਲਖੋ ?
8. ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਪਤੀ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਵਤੀਰਾ ਸੀ ?
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15 ਅੰਕ

(ਭਾਗ-ਸ)

20 ਅੰਕ

ਸੋਤ ਅਧਾਿਰਤ ਪਸ਼ਨ1. ਪੰਜ ਦਿਰਆਵ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਿਕ ਤੀ ਅਤੇ ਸਿਭਅਤਾ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਤ
ਲਗਭੱਗ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਤ 5ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ-ਪਦੇ

ਿਵੱਚ ਿਸੰਧ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਿਭਅਤਾ

ਜ ਹੜੱਪਾ ਸੱਿਭਅਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਚੀਨ ਸਿਭਆਤਾਵ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ।
ਰਮਾਇਣ ਅਤੇ ਮਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਾਤਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੀ। ਮਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਇਸੇ ਧਰਤੀ
ਤੇ ਲਿੜਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ

ੀ ਿਕ ਨ ਜੀ ਨ ਗੀਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇ ਿਦੱਤਾ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ ਸੰਸਾਰ ਪਿਸੱ ਧ

ਤਕਿ ਲਾ ਿਵ ਵ ਿਵਿਦਆਲਾ ਅਤੇ ਗੰਧਾਰ ਕਲਾ ਦੇ ਪਮੁੱਖ ਕਦਰ ਸਿਥਤ ਸਨ। ਅਰਥ ਾਸਤਰ ਦੇ ਲੇਖਕ
ਕੋਿਟਲਯ, ਸੰਸਿਕ ਤ ਿਵਆਕਰਨ ਦੇ ਮਹਾਨ ਿਵਦਵਾਨ ਪਾਿਣਨੀ ਅਤੇ ਪਿਸੱਧ ਿਚਿਕਤਸਕ ਚਰਕ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੀ
ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ । ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਿਤਹਾਸ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਵੀ ਿਕਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਹੀ
ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਿਥਕ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਿਵਦੇ ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਤਰਪੱਛਮੀ ਸੀਮਾ ਤ ਏ ਸਨਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ ਆ। ਚੰਦਰ ਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਅਤੇ ਹਰ

ਵਰਧਨ ਿਜਹੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨ ਪੰਜਾਬ ਤ ਹੀ

ਆਪਣੀਆਂ ਿਜੱ ਤ ਦੀ ਮੁਿਹੰਮ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਵ ਾਲ ਅਤੇ ਕਤੀ ਾਲੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।
ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪਸ਼ਨ ਦੇ

ਤਰ ਿਦਓ-

1. ਹੜੱਪਾ ਸੱਿਭਅਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਿਕਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ?
2. ਿਕਹੜੇ ਮਹ ਕਾਵ ਦੇ ਪਾਤਰ ਦਾ ਸੰਬੰ ਧ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੀ ?
3. ਸ਼ੀ ਿਕਸ਼ਨ ਨ ਗੀਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼-------ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਿਦੱਤਾ ?
4. ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਪਾਸੇ ਤ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ?
5. ਪਾਿਣਨੀ ਿਕਸ ਿਵਸ਼ੇ ਦਾ ਿਵਦਵਾਨ ਸੀ ?
2. ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨ 1699 ਈ. ਨੂੰ ਿਵਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ।
ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਿਵੱਚ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਥਾਵ ਤ ਲਗਭਗ 80,000 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ਭਾਗ ਿਲਆ । ਜਦ ਸਭ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਪਣੀ ਜਗਾ ’ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਿਮਆਨ ਿਵੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਿਕਹਾ , ‘ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ
ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭਟ ਕਰ ਸਕੇ ?’ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਿਵੱਚ ਸੰਨਾਟਾ
ਛਾ ਿਗਆ । ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨ ਜਦ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਇਹ ਵਾਕ ਦੁਹਰਾਇਆ ਤ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੋ ਿਕ ਜਾਤ ਦਾ ਖੱਤਰੀ
ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਲਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨੜੇ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਖੂਨ
ਨਾਲ ਿਲਬੜੀ ਹੋਈ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ । ਉਨ ਨ ਤੰਬੂ ਤ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਸਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
। ਹੁਣ ਿਦੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਟ ਧਰਮ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਕੋਲ ਆਇਆ , ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ
ਖੂਨ ਨਾਲ ਿਲਬੜੀ ਹੋਈ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ । ਇਸ ਤਰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨ ਹੋਰ ਿਤੰਨ ਸੀਸ
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ਮੰਗੇ । ਿਤੰਨ ਸੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ , ਸਾਿਹਬ ਚੰਦ ਅਤੇ ਿਹੰਮਤ ਰਾਏ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ।
ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜ ਦੇ ਸਨ । ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ
ਉਹਨ ਪੰਜ ਨੂੰ ਅੰਿਮ ਤ ਛਕਾਇਆ ਿਗਆ । ਉਹਨ ਨੂੰ ‘ਪੰਜ ਿਪਆਰੇ’ ਿਕਹਾ ਿਗਆ । ਉਹਨ ਨੂੰ ‘ਖੰਡੇ ਦਾ
ਪਾਹੁਲ’ ਛਕਾ ਕੇ ਉਹਨ ਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨ ਆਪ ਪਾਹੁਲ ਛਿਕਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੋਿਬੰਦ ਰਾਏ ਤ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ
ਕਹਾਉਣ ਲੱਗੇ । ਉਹਨ ਪੰਜ ਿਪਆਿਰਆਂ ਨੂੰ ਅੰਿਮ ਤ ਿਪਲਾਉਣ ਿਪੱਛ ‘ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਦਾ ਨ ਿਦੱਤਾ , ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ
ਹੈ ‘ਸ਼ੁੱਧ’ ਭਾਵ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ । ਉਹਨ ਨ ਿਕਹਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸੇ ਿਵੱਚ । ਇਸ
ਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ‘ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ’ ਅਖਵਾਏ ।
ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪਸ਼ਨ ਦੇ

ਤਰ ਿਦਓ-

1. ‘ ਖ਼ਾਲਸਾ ’ ਸ਼ਬਦ ਤ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ?
2. ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋ ਪਿਹਲ ਸੀਸ ਿਕਸਨ ਭਟ ਕੀਤਾ ?
3. ਸੀਸ ਭਟ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਿਹਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕੀ ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ?
4. ‘ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ’ ਿਕਸਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ?
5. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਨ ਧਰਮ ਲਈ ਸੀਸ ਭਟ ਕੀਤਾ ?

(T) Xow dk;

(n) w'jow uzd

(J) ;kfjp uzd

(;) T[go'es ;ko/
(ਭਾਗ - j)
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(ੳ) ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕ ੇ ਿਵੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਿਦਖਾਓ ।

(ਅ) ਿਦਖਾਏ ਗਏ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ ਦੀ 20-25 ਬਦ ਿਵਚ ਿਵਆਿਖਆ ਵੀ ਕਰੋ ।
ਜ
(ੳ) ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕ ੇ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲੇ ਐਂਗਲੋ-ਿਸੱਖ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਿਦਖਾਓ ।

(ਅ) ਿਦਖਾਏ ਗਏ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ ਦੀ 20-25 ਬਦ ਿਵਚ ਿਵਆਿਖਆ ਵੀ ਕਰੋ ।
ਦੇਖਣ ਤ ਅਸਮੱ ਰਥ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਸ਼ਨ
(ੳ) ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਿਵਸਥਾਰ ਸਿਹਤ ਨਟ ਿਲਖੋ।
ਜ

(ਅ) ਪਿਹਲਾ ਐਂਗਲੋ -ਿਸੱਖ ਯੁੱਧ ਬਾਰੇ ਤੁਸ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਿਵਸਥਾਰ ਸਿਹਤ ਨਟ ਿਲਖੋ।
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