
ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2021-22 

ਸ਼੍ਰੇਣੀ : ਦਸਵੀ ੀਂ (ਟਰਿ-1)  

ਮਵਸ਼੍ਾ:- ਸਿਾਮਿਕ ਮਵਮਿਆਨ  

ਿਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ 

ਸਿਾੀਂ : 90 imNt            ਕ ੁੱਲ ਅੰਕ-40  

ਨੋਟ :  

(ii) ਪਰਸ਼੍ਨ-ਪੁੱਤਰ ਮਵੁੱਚ ਕ ਲ 40 ਪਰਸ਼੍ਨ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਪਰਸ਼੍ਨ ਇੁੱਕ ਅਕੰ ਦਾ ਹੈ। 

(iii) ਸਾਰੇ ਪਰਸ਼੍ਨ ਿਰਰੂੀ ਹਨ। 

        

ਭੂਿੋਲ 

1. ਨਕਸ਼ੇ ਵ ਿੱਚ ਗੋਲ ਘੇਰੇ ਵ ਿੱਚ ਖੇਤਰਫਲ ਪਿੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰਾਜ ਵਦਖਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਸੋ? 

 a. ਵਸਿੱਵਕਮ     

b. ਗੋਆ   

c. ਵਮਜ਼ੋਰਮ     

d. ਵਤਿਪੁਰਾ 

2. ਰਣ ਆਫ ਕਿੱਛ ਤੋਂ ਅਰਣੁਾਚਲ ਪਿਦੇਸ਼ ਤਿੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਵਕਿੰਨੀ ਹੈ? 

a. 2399 ਵਕ.ਮੀ.     b. 3299 ਵਕ.ਮੀ.  

c. 2393 ਵਕ.ਮੀ.      d. 2933 ਵਕ.ਮੀ. 

3. ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਭਾਰਤ ਵਕਿੰਨੀਆਾਂ ਦੇਸੀ ਵਰਆਸਤਾਾਂ ਵ ਿੱਚ  ਿੰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? 
 a. 555       b. 562 
 c. 572       d. 582 

4. ਟਰਾਾਂਸ ਵਹਮਾਵਲਆ ਵ ਿੱਚ ਸਵ ਿੱਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਿੱਚੀ ਚੋਟੀ ਵਕਹੜੀ ਹੈ? 

 a. ਮਾਊ ਾਂਟ ਐ ਰੈਸਟ    b. ਗੋਿਵ ਨ ਆਸਵਟਨ  

c. ਵਹਿਨ ਪੀਕ     d. ਬਰਾਾਂਿ ਪੀਕ 

5. ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਿੱਤਰ-ਪਿੱਛਮ ਵ ਿੱਚ 725  ਰਗ ਵਕ.ਮੀ. ਦੇ ਖੇਤਰ ਵ ਿੱਚ ਫੈਲੇ ਪਰਬਤ ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਮਾਊ ਾਂਟ ਆਬੂ ਅਤੇ ਗੁਰ ੂਵਸ਼ਖਰ 

ਸਭ ਤੋਂ ਉਿੱਚੇ ਸ ਾਨ ਹਨ , ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਸੋ ?  

 a. ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ     b.   ਅਰਾ ਲੀ ਪਰਬਤ  

 c. ਵ ਿੰਵਿਆਚਲ ਪਰਬਤ    d. ਸਿੱਤਪੁੜਾ ਪਰਬਤ 

6. ਸਮੁਿੰਦਰ ਵ ਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਨਦੀ ਵਤਿਕੋਣ  ਰਗੀ ਇਿੱਕ ਆਵਕਿਤੀ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ ‘ਸੁਿੰਦਰ ਣ’ ਇਸਦੀ 

ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।ਇਸ ਆਵਕਿਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਸੋ? 

 a. ਐਸਚਅੁਰੀ     b. ਿੈਲਟਾ   

c. ਵਮਆਾਂਿਰ      d. ਲੈਗੂਨ 
 

7. ਿਰਾਤਲ ਤੋਂ ਵਤਿੰਨ ਵਕ.ਮੀ.ਦੀ ਉਿੱਚਾਈ ਤੋਂ ਉਿੱਪਰਲੇ  ਾਯੂਮਿੰਿਲ ਵ ਿੱਚ ਬਹਤੁ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚਿੱਲਣ  ਾਲੀਆਾਂ ਹ ਾ ਾਾਂ ਨੂਿੰ  

ਕਵਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

 a. ਤੂਫਾਨ      b. ਚਿੱਕਰ ਾਤ  

 c. ਜੈਿੱਟ ਸਟਿੀਮ     d. ਸ਼ੀਤ ਲਵਹਰ 

8. ਦਸਿੰਬਰ ਵ ਿੱਚ ਉਿੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਿੰਬਈ ਅਤੇ ਚੇਨਿੱ ਈ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵ ਿੱਚ ਬਹਤੁੀ ਵਗਰਾ ਟ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁਿੰਦੀ। ਇਸ ਦਾ  

ਕੀ ਕਾਰਣ ਹੈ?  

a.  ਸਮ ਜਲ ਾਯੂ      b. ਕਠੋਰ ਜਲ ਾਯੂ  

c. ਦੋਨੋ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀ ਜਲ ਾਯੂ    d. ਉਪਰੋਕਤ ਵ ਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ 
9. ਭਭਭਭ ਭਭਭਭ ਭਭਭਭਭਭ ਭਭ ਭਭਭਭ ਭਭਭਭ ਭਭਭਭਭਭ ਭਭਭਭਭ ਭਭ ਭਭਭਭ 

ਭਭਭਭਭ ਭਭਭਭਭ ਭਭ? 

a. ਭਭਭਭ-ਭਭਭਭ     b. ਭਭਭਭ-ਭਭਭਭ 
c. ਭਭਭਭ-ਭਭਭਭ     d. ਭਭਭਭ-ਭਭਭਭ 

10.  ਣਾਾਂ ਦੀ ਸਿੰਭਾਲ  ਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਿੰਟਰੋਲ ਰਿੱਵਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ  ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ 717  

ਲਿੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵ ਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੇਠ ਵਲਵਖਆਾਂ ਵ ਿੱਚੋ ਇਹ  ਣ ਵਕਹੜੇ ਹਨ? 



 a. ਰਾਜ  ਣ      b. ਸਮੂਵਹਕ  ਣ    

c. ਰਾਖ ਾਾਂ  ਣ ਖੇਤਰ    d. ਇਨ੍ਾਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ 

11. ਵਕਿੱਕਰ, ਜਿੰਿ, ਖਜੂਰ, ਬੇਰ, ਵਨਿੰ ਬੂ, ਕੈਕਟਸ ਆਵਦ ਪੇੜ-ਪੌਦੇ ਵਕਸ ਵਕਸਮ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਵ ਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ? 

 a. ਊਸ਼ਣ ਸਦਾਬਾਹਰ ਬਨਸਪਤੀ  b. ਮੌਨਸੂਨੀ ਬਨਸਪਤੀ 

 c. ਖੁਸ਼ਕ ਬਨਸਪਤੀ    d. ਪਰਬਤੀ ਬਨਸਪਤੀ 

12. ਵਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਕਸ਼ੇ ਵ ਿੱਚ ਵਦਖਾਏ ਗਏ ਰਾਜਾਾਂ ਵ ਿੱਚ  ਿੱਗਦੇ ਦਵਰਆ ਾਾਂ  ਾਲੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਵਕਹੜੀ ਵਕਸਮ ਦੀ ਵਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਾਂਦੀ 

ਹੈ? 

a. ਪਰਬਤੀ ਵਮਿੱਟੀ      b. ਮਾਰ ੂਲੀ ਵਮਿੱਟੀ 

c. ਲਾਲ ਵਮਿੱਟੀ      d. ਜਲੌਢ ਵਮਿੱਟੀ 

 
 
 

ਅਰਥਸ਼੍ਾਸਤਰ 

13. ਖਾਲੀ ਸ ਾਨ ਵ ਿੱਚ ਸਹੀ ਉਿੱਤਰ ਭਰੋ:- 

   ਪਿਤੀ ਵ ਅਕਤੀ ਆਮਦਨ =   ?/ ਜਨਸਿੰਵਖਆਾਂ 

 a. ਉਪਭੋਗ      b. ਬਿੱਚਤ 

 c. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ    d. ਵਨ ੇਸ਼ 

14. ਜੇਕਰ ਵਕਸੇ ਕਿੰਮ ਨੂਿੰ  ਲੋੜ ਤੋਂ  ਿੱਿ ਵ ਅਕਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਕਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀ ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰੀ ਹੈ?  

a. ਮੌਸਮੀ ਬਰਜ਼ੁਗਾਰੀ     b. ਸ਼ਵਹਰੀ ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰੀ  

c. ਪੇਂਿੂ ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰੀ     d. ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰੀ  

15. ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇ  ਿੱਿਣ ਦੀ ਸਿੰਭਾ ਨਾ ਨਾਲ ਇਹ  ਿੱਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵ ਿੱਚ ਹੋਣ  ਾਲੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸਿੰਭਾ ਨਾ ਨਾਲ  

ਇਹ ਘਿੱਟ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵ ਿੱਚ ਇਹ ਵਕਹੜੀ ਿਾਰਣਾ ਹੈ? 

 a. ਪਿੇਵਰਤ ਵਨ ੇਸ਼     b. ਸ ੈ-ਚਵਲਤ ਵਨ ੇਸ਼ 

 c. ਕੁਿੱਲ ਵਨ ੇਸ਼     d. ਸ਼ੁਿ ਵਨ ੇਸ਼  

16. “....................... ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਮਜ਼ਦਰੂੀ ਦੀਆਾਂ  ਰਤਮਾਨ ਦਰਾਾਂ ਤੇ ਕਿੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਿੱਛੁਕ ਹੋਣ 

ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਵਬਨਾ ਵਕਸੇ ਔਕੜ ਦੇ ਕਿੰਮ ਵਮਲ ਜਾ ੇ।“ ਪਿੋ. ਲਰਨਰ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਕਸ ਿਾਰਣਾ ਲਈ ਸਨ? 

 a. ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ     b. ਪੂਰਨ ਰਜ਼ੁਗਾਰ  

c.  ਪੂਿੰਜੀ ਵਨਰਮਾਣ     d. ਵਨ ੇਸ਼ 

17. ਭਾਰਤ ਵ ਿੱਚ ਪਵਹਲੀ ਰੇਲ ੇ ਲਾਈਨ ਬਿੰਬਈ ਤੋਂ  ਾਨਾ ਦਰਵਮਆਨ ਵਕਸ ਵਮਤੀ ਨੂਿੰ  ਵ ਛਾਈ ਗਈ? 

 a. 16 ਅਪਿੈਲ 1853    b. 16 ਅਪਿੈਲ 1948  

c. 24 ਜਨ ਰੀ 1964    d. 22 ਜੂਨ 1974 

18. ਬਫ਼ਰ ਸਟਾਕ ਦਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ? 

 a. ਕੀਮਤ ਨੂਿੰ   ਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ   b. ਕੀਮਤਾਾਂ ਨੂਿੰ   ਿਾਉਣਾ  

 c. ਜਮਾਾਂਖੋਰੀ ਕਰਨਾ    d. ਇਹਨਾਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ। 

19. ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ  ਪਾਰੀ  ਰਗ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਹੇਠ ਵਲਵਖਆਾਂ ਵ ਿੱਚੋ ਵਕਹੜੇ ਢਿੰਗਾਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ? 

 a. ਵਮਲਾ ਟ ਕਰਨਾ    b. ਘਟੀਆ ਵਕਸਮ ਦੀ  ਸਤੂਆਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ 

 c. ਘਿੱਟ  ਜਨ     d.  ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ 
20. ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਿੰਮ, ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਬੈਂਕਾਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕਰ ਹੋਣਾ ਆਵਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦ ੇਇਸ  ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ?   

a. ਭਾਰਤੀ ਵਰਜ਼ਰ  ਬੈਂਕ       b.  ਪਾਰਕ ਬੈਂਕ  

c. ਪਿੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ      d. ਉਪਰੋਕਤ ਵ ਿੱਚੋਂ ਕੋਈ  ੀ ਨਹੀ ਾਂ  

ਇਮਤਹਾਸ 



21. ਪਿੰਜਾਬ ਸ਼ਬਦ ਵਕਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜੋੜਾਾਂ ਨਾਲ ਬਵਣਆ ਹੈ? 

a. ਅਰਬੀ       b. ਫਾਰਸੀ   

 c. ਵਸਿੰਿੀ       d. ਵਹਿੰਦੀ 

22. ਹੇਠ ਵਲਵਖਆਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਵਕਹੜਾ ਨਾਾਂ ਪਿੰਜਾਬ ਨੂਿੰ  ਕਦੇ ਨਹੀ ਾਂ ਵਦਿੱਤਾ ਵਗਆ? 

a. ਪੈਂਟਾਪੋਟਾਮੀਆ      b. ਟਿੱਕੀ     

c. ਸੇਕੀਆ       d.  ਹੋਿੂ 

23. ਹੇਠ ਵਲਵਖਆਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਵਕਹੜੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਪਵਹਲਾ ਨਾਾਂ ਵਨਜ਼ਾਮ ਖਾਾਂ ਸੀ? 

a. ਬਾਬਰ       b. ਇਬਰਾਵਹਮ ਲੋਿੀ  

c. ਵਸਕਿੰਦਰ ਲੋਿੀ     d. ਇਹਨਾਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ 
 

24 ………………………… ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂਿੰ  ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹਿੰਮਦ ਸਾਵਹਬ ਦੀ ਸਪੁਿੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਫ਼ਾਵਤਮਾ ਦੀ ਸਿੰਤਾਨ ਮਿੰਨਦੇ ਸਨ । 

a. ਸਿੱਯਦ      b. ਉਲਮਾ   

 c. ਸਰਦਾਰ      d. ਇਹਨਾਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ 

25. ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦੇ  ਜੀ ਨੇ ਵਕਸਦੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵ ਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ? 

a. ਜੈ ਰਾਮ       b. ਪਿੰਵਿਤ ਹਰਵਦਆਲ  

c. ਦੌਲਤ ਖਾਾਂ ਲੋਿੀ     d. ਬਾਬਰ 

26. ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਦਿੱਖਣੀ ਇਲਾਕੇ ਵ ਿੱਚ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦੇ  ਜੀ ਨੇ ਪਵਹਲੀ ਉਦਾਸੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਵਕਹੜੇ ਸਾਲ 

ਆਰਿੰਭ ਹੋਈ? 

a. 1499 ਈ.      b. 1599 ਈ. 

c. 1699 ਈ.      d. 1799 ਈ. 

27.ਹੇਠ ਵਲiKਆਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਵਕਹੜੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦੇ  ਜੀ ਦਆੁਰਾ ਨਹੀ ਰਚੀ ਗਈ ਹ?ੈ 

a. ਜਾਪੁ ਸਾਵਹਬ      b.  ਜਪੁਜੀ ਸਾਵਹਬ  

c.  ਾਰ ਆਸਾ      d.  ਾਰ ਮਾਝ 

28. ਵਕਹੜੇ ਗੁਰ ੂਸਾਵਹਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪਿੰਜਾਬੀ ਵਲਪੀ ਨੁਿੰ  ਸੁਿਾਵਰਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੁਿੰ  ‘ਗੁਰਮੁਖੀ’ ਦਾ ਨਾਮ ਵਦਿੱਤਾ? 

a. ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦੇ  ਜੀ          b. ਗੁਰ ੂਅਿੰਗਦ ਦੇ  ਜੀ     

c. ਗੁਰ ੂਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ        d. ਗੁਰ ੂਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ 

29. ਹਵਰਮਿੰਦਰ ਸਾਵਹਬ ਦਾ ਨੀ ਾਂਹ ਪਿੱ ਰ ਕਦੋਂ ਰਿੱਵਖਆ ਵਗਆ? 

a. 1569 ਈ.     b. 1589 ਈ.  

 c. 1601 ਈ.      d. 1620 ਈ. 

30. ਵਕਹੜੇ ਗੁਰ ੂਸਾਵਹਬਾਨ ਜੀ ਨੂਿੰ  ਇਸਲਾਮ ਿਰਮ ਅਪਨਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਾਂਹ ਕਰਨ ਤੇ 1675 ਈ. ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ ਵਗਆ? 

a. ਗੁਰ ੂਅਰਜਨ ਦੇ  ਜੀ    b. ਗੁਰ ੂਹਵਰਵਕਿਸ਼ਨ ਸਾਵਹਬ ਜੀ 

c. ਗੁਰ ੂਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ    d. ਉਪਰੋਕਤ ਗੁਰ ੂਸਾਵਹਬਾਨ ਜੀ ਵ ਿੱਚੋ ਕੋਈ ਨਹੀ 

31. ਪਾਉ ਾਂਟਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰ  ਹੈ? 

a. ਪੈਰ ਰਿੱਖਣ ਦੀ  ਾਾਂ     b.  ਪੈਰ ਪਸਾਰਨਾ 

c.  ਪੈਰ ਮਾਰਨਾ      d. ਪੈਰ ਝਾੜਨਾ 

32. ਨਕਸ਼ੇ ਵ ਿੱਚ 4 ਨਿੰ ਬਰ ਤੇ ਵਦਖਾਏ ਸ ਾਨ ਤੇ ਗੁਰ ੂਗੋਵਬਿੰਦ ਵਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਵਹਲੀ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਵਜਿੱਤ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੇਠ 

ਵਲਵਖਆਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸ ਾਨ ਦੀ ਪਵਹਚਾਣ ਕਰੋ? 

 a. ਬਸੌਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ       

b.  ਭਿੰਗਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 

 c.  ਆਨਿੰ ਦਪੁਰ ਦੀ ਲੜਾਈ   

d.  ਵਨਰਮੋਹ ਦੀ ਲੜਾਈ 

 

 
 
 

ਨਾਿਮਰਕ ਸ਼੍ਾਸਤਰ 



33. ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿੰਵ ਿਾਨ ਕਦੋਂ ਬਣਨਾ ਆਰਿੰਭ ਹੋਇਆ ? 

 a. 9 ਦਸਿੰਬਰ 1946 ਈ.   b. 9 ਨ ਿੰਬਰ 1946 ਈ. 

 c. 26 ਜਨ ਰੀ 1946 ਈ.   d.  9 ਦਸਿੰਬਰ 1947 ਈ. 

34. ਿਰਮ ਵਨਰਪਿੱਖਤਾ ਸ਼ਬਦ ਪਿsਤਾ ਨਾ ਵ ਿੱਚ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਵਕ ੇਂ ਜੋਵੜਆ ਵਗਆ ? 

 a. 1976 ਈ. ਵ ਿੱਚ 43 ੀ ਾਂ ਸੋਿ ਨਾਲ  

b. 1976 ਈ. ਵ ਿੱਚ 42 ੀ ਾਂ ਸੋਿ ਨਾਲ 

 c. 1975 ਈ. ਵ ਿੱਚ 42 ੀ ਾਂ ਸੋਿ ਨਾਲ  

d.  1974 ਈ. ਵ ਿੱਚ 44 ੀ ਾਂ ਸੋਿ ਨਾਲ 

35. 86 ੀ ਾਂ ਸਿੰਵ ਿਾਵਨਕ ਸੋਿ ਰਾਹੀ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤਿੱਕ ਦੇ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਲਈ ਵਕਹੜਾ ਅਵਿਕਾਰ, ਮੌਵਲਕ ਅਵਿਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿੇਣੀ ਵ ਿੱਚ 

ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਗਆ? 

a. ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰ    b. ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰ 

c. ਵਸਿੱਵਖਆ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰ    d. ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰ 

36. ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਵਕਿੰਨੀ ਹਣੋੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

 a. 25 ਸਾਲ      b. 18 ਸਾਲ   

c. 21 ਸਾਲ      d. 30 ਸਾਲ 

37. 31 ੀ ਾਂ ਸੋਿ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ  ਿੱਿ ਤੋਂ  ਿੱਿ ਵਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ? 

 a. 550       b.  545 

 c.  552       d.  250 

38. ਤਸ ੀਰ ਵ ਿੱਚ ਵਦਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਵ ਿੱਚ ਲੋਕਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਵਨਆਾਂ ਵਮਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ  

ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਸੋ?  

a.  ਸਿੰਸਦ      b. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ  

c. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭ ਨ    d. ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ । 

39. ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਿੱਖ ਮਿੰਤਰੀ ਦੀ ਵਨਯੁਕਤੀ ਕਣੌ ਕਰਦਾ ਹੈ ? 

 a. ਰਾਜਪਾਲ      b. ਮਿੰਤਰੀ-ਮਿੰਿਲ 

 c.  ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ     d. ਸਪੀਕਰ 

40. ਵਜਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਪਿੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਵਰਆਣਾ  ਾਸਤੇ ਇਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਕਿੰਨੇ ਰਾਜਾਾਂ  ਾਸਤੇ ਸ ਾਵਪਤ 

ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ? 

 a. 2 ਰਾਜਾਾਂ      b. 4 ਰਾਜਾਾਂ 

 c. 6 ਰਾਜਾਾਂ      d. 8 ਰਾਜਾਾਂ 


