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ਸ਼੍ਰੇਣੀ : XII 

ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ (ਟਰਮ-2)  
ਅਕਾਦਮਮਕ ਸਾਲ-(2021-22)  
ਮਿਸ਼੍ਾ: ਸਮਾਜ ਸ਼੍ਾਸਤਰ  

ਸਮਾਂ : 2 ਘੰਟੇ 30 ਮਮੰਟ            ਕ ੁੱ ਲ ਅੰਕ:40   

ਪਰਸ਼੍ਨ ਪੱਤਰ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ: 

1. ਇਸ ਪਰਸ਼੍ਨ ਪੱਤਰ ਮਿੱਚ ਕ ੱ ਲ 4 ਭਾਗ (ਓ,ਅ,ੲ,ਸ) ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪਰਸ਼੍ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।  

2. ਹਰੇਕ ਪਰਸ਼੍ਨ ਦੇ ਅੰਕ ਪਰਸ਼੍ਨ ਦ ੇਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ।  

                                                  ਭਾਗ (ੳ) 
   
ਨੋਟ: ਹੇਠ ਮਲਖੇ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮਿੱਚ ਮਦਓ:-   1*6=6 ਅੰਕ 

1. ਸੰਸਮਕਿਤੀਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਮਕਸ ਨੇ ਮਦੁੱਤੀ ?                                                             1 ਅੰਕ 
2. ਮਿਸ਼ਿੀ ਮ ੰਡ ਦਾ ਸੰਕਲ  ਮਕਸ ਨੇ ਮਦੁੱਤਾ?                                                                1 ਅੰਕ 
3.  ਮਿ ਕ ੋਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੋਢੀ ਕੌਣ ਸੀ ?                                                                     1 ਅੰਕ 
4. ਨਸ਼ਾਖਰੋੀ ਤੋ ਕੀ ਭਾਿ ਹ?ੈ                                                                                 1 ਅੰਕ 

5.  2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨ ਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਲੰਗ ਅਨ  ਾਤ ਮਕੰਨਾ ਹ ੈ?                                 1 ਅੰਕ 

6.  ੀ ਐੱਨ ਡੀ ਟੀ ਦਾ  ੂਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ।                                                                      1 ਅੰਕ 
      
                                           ਭਾਗ (ਅ)  
ਨੋਟ: ਕੋਈ 6 ਪਰਸ਼ਨ ਕਰ|ੋ ਹਰੇਕ ਪਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮਤੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਮਿੱਚ ਮਦਓ|                    3*6=18 ਅੰਕ 
1. ਮਾਨਿਤਾਿਾਦ ਤੋ ਕੀ ਭਾਿ ਹ ੈ?         3 ਅੰਕ 
2. ਮਨੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਤ ਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦ ੇਹੋ ?        3 ਅੰਕ 
3. ਕੋਈ ਦ ੋਜਾਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਿਰਿਾ ਕਰ ੋ?        3 ਅੰਕ 
4. ਸ਼ਰਾਬਖਰੋੀ ਦੇ ਕੋਈ ਮਤੰਨ  ਿਭਾਿ ਦਸੋ ?        3 ਅੰਕ 
5.  ਭਾਰਤ ਮਿੁੱਿ ਕੰਮਨਆ ਭਰੂਣ ਹੁੱ ਮਤਆ ਤੇ ਇੁੱਕ ਨੋਟ ਮਲਖੋ |      3 ਅੰਕ 
6.  ੰਜਾਬ ਮਿਿ ਮਕਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਮਜੰਮੇਿਾਰ ਕੋਈ ਮਤੰਨ ਕਾਰਨ ਦੁੱਸੋ |    3 ਅੰਕ 
7. ਕੀ  ੁੱ ਛਮੀਕਰਨ ਸਮਾਜ ਸ ਧਾਰ ਿੁੱਲ਼ ਆਗਾਂਹ ਿਧੂ ਕਦਮ ਹੈ। ਿਰਿਾ ਕਰੋ।     3 ਅੰਕ 
8. ਨਸ਼ਾ ਖੋਰੀ ਦੀ ਸਮੁੱ ਮਸਆ ਤੇ ਨੋਟ ਮਲਖੋ।                                                                      3 ਅੰਕ 
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ਭਾਗ (ੲ) 

  ਹੇਠ ਮਲਖੇ ਪੈਰ ੇਨੰੂ ਮਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ ੋਅਤੇ ਮਦੱਤੇ ਗਏ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮਦਓ:-   1*4=4 ਅੰਕ 
 ਮਬਰਧ ਅਿਸਥਾ ਮਿੁੱਿ  ੈਰ ਰੁੱ ਖਣ ਲੁੱ ਮਗਆਂ ਮ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਬਹ ਤ ਘੁੱਟ ਜਾਂ ਮਬਲਕ ਲ ਿੀ ਜਾਗਰਕੂ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦ ੇਮਕ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਿਾਲਾ ਹੈ| ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨੰੂ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਮਰਕ ਦੇ ਰੂ  ਮਿੁੱਿ ਮਗਮਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਿਾਲਾ ਸ ੁੱ ਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਹਰ ਇਕ ਮਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਬਰਧ ਅਿਸਥਾ ਲਈ ਇੁੱਕ ਿੁੱਖਰਾ ਸਮਾਂ 
ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੰੂ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹ ੈਮਕ ਉਹ ਮਾਨਮਸਕ ਅਤ ੇਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਰਹਾ| ਇਹ 
ਸਮਾਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹ|ੈ ਭਾਰਤ ਮਿਿ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤ ੇ ਿੁੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 
ਜਾਗਰਕੂਤਾ  ਿੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਬਹ ਤ ਮ਼ਿਆਦਾ ਹੈ | ਮਨ ੁੱ ਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਮਿਭਾਗ ਿੁੱਲੋਂ ਮਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਮਬਰਧ ਅਿਸਥਾ ਮਿੁੱਿ 
 ੈਰ ਰੁੱ ਖਣ ਿਾਲੇ ਮਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕਦਮ ਿ ੁੱ ਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਬਰਧ ਮਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਇਸ  ੜਾਅ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱ ਮਸਆਿਾਂ ਨਾਲ 
ਘੁੱਟ ਜੂਝਣਾ  ਿੇਗਾ | ਮਜਹੜ ੇ ਮਿਅਕਤੀ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਮਿੁੱਿ ਜਾਂ ਆ ਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਰਕਾਰੀ 
ਅਦਾਮਰਆਂ ਅਤ ੇਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ  ਜਾਗਰਕੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| 

 
  1. ਮਬਰਧ ਅਿਸਥਾ ਮਿੁੱਿ ਮਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਿਾ ਰਦਾ ਹ?ੈ      1 ਅੰਕ 

2. ਭਾਰਤ ਮਿੁੱਿ ਮਕੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਮਰਕ ਮਗਮਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?   1 ਅੰਕ 
3. ਗੈਰ-ਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਮਿੁੱਿ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਮਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਮਕਿੇਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈ?   1 ਅੰਕ 
4. ਭਾਰਤ ਮਿੁੱਿ ਮਕਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਮਸਖਲਾਈ  ਿਗੋਰਾਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹ ੈ?   1 ਅੰਕ 
            
                                                        ਭਾਗ (ਸ)  
ਨੋਟ: ਹੇਠ ਮਲਖ ੇ ਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ 100-150 ਸ਼ਬਦਾਂ ਮਿੁੱਿ ਮਦਓ:-    
                                             
 1.   ੁੱ ਛਮੀਕਰਨ ਅਤ ੇਸੰਸਮਕਿਤੀਕਰਨ ਮਿੁੱਿ ਮਭੰਨਤਾ ਸ ੁੱ ਸਟ ਕਰ ੋ?      6 ਅੰਕ 
    ਜਾਂ 
 ਆਧ ਮਨਕੀਕਰਨ ਦੀ  ਿਮਕਮਰਆ ਦੀ ਮਿਸਥਾਰ  ੂਰਿਕ ਿਰਿਾ ਕਰ ੋ|                
 
2.  ਸਮਾਮਜਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮਿਸ਼ੇਸਤਾਿਾਂ ਉ ਰ ਨੋਟ ਮਲਖੋ |          6 ਅੰਕ 
  
    ਜਾਂ 
  ਸ਼ਰਾਬਖਰੋੀ ਦੇ ਮਤੰਨ  ੜਾਿਾਂ ਤੇ ਮਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਮਟੁੱ ਣੀ ਕਰ ੋ|                  
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