
    

 

     ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਾਲ (2021-22) 

     ਸ਼�ੇਣੀ -ਬਾਰਵ��   (ਟਰਮ-1) 

ਿਵਸ਼ਾ -ਇਿਤਹਾਸ 

     ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪਪੇਰ 

ਸਮ!L1 xzNk            ਕੱੁਲ ਅੰਕ-  40 
 

ਨ& ਟ :  

(i) ਪ�ਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਕੁਲ 40 ਪ�ਸ਼ਨ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਪ�ਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦਾ ਹੈ। 

(ii) ਸਾਰੇ ਪ�ਸ਼ਨ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। 

 

1. ਹਿਰਮੰਦਰ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਗ�ੰ ਥੀ ਕੌਣ ਸਨ ? 

(ਓ) ਬਾਬਾ ਬੁੱ ਢਾ ਜੀ       (ਅ) ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ  

(ੲ) ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ       (ਸ) ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ 

2. ਆਲਮ ਖ) ਲੋਧੀ ਿਕਸ ਦਾ ਪੱੁਤਰ ਸੀ ? 

(ਓ)  ਿਸਕੰਦਰ ਲੋਧੀ        (ਅ) ਇਬਰਾਹੀਮ ਲੋਧੀ  

(ੲ)  ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ      (ਸ) ਕੋਈ ਨਹੀ 

3. . ਬਾਬਰ ਨ/  ਭਾਰਤ 0ਤੇ ਿਕੰਨ/  ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ? 

(ਓ) 11        (ਅ) 5    

(ੲ) 6       (ਸ) 17 

4. ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਕੌਣ ਸਨ ? 

(ਓ) ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦਵੇ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ    (ਅ) ਦਾਸੂ ਜੀ ਤੇ ਦਾਤ ੂਜੀ ਦ ੇਮਾਤਾ ਜੀ 

(ੲ)  ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਅਨ7 ਖੀ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ (ਸ) ਸਾਰੇ ਹੀ  

   5. ਸ਼�ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨ/  ‘ਰੰਘਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਟੇਾ‘ ਿਕਸਨੰੂ ਿਕਹਾ ਸੀ ? 

  (ਓ) ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਿਸੰਘ      (ਅ) ਭਾਈ ਮਹ) ਿਸੰਘ   

 (ੲ)  ਭਾਈ  ਜੀਵਨ ਿਸੰਘ      (ਸ)   ਭਾਈ ਬਿਚੱਤਰ ਿਸੰਘ   

6. ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦ ੇਿਪਤਾ ਿਸੱਖ) ਦੇ ਿਕੰਨਵ ੇਗੁਰੂ ਸਨ।  

(ਓ) ਪਿਹਲੇ       (ਅ) ਪੰਜਵੇ   

(ੲ) ਤੀਸਰੇ       (ਸ) ਛੇਵ ੇ

7. ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਿਰਕਾਰਡ ਿਕਸ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਹੈ? 

(ਓ) ਪੰਜਾਬੀ   (ਅ) ਅਰਬੀ 

(ੲ) ਫ਼ਾਰਸੀ   (ਸ)  ਿਹੰਦੀ 

 



8. ਇਹਨ) ਿਵੱਚC ਿਕਹੜਾ ਗ�ੰ ਥ ਸ਼�ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦ ੇਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਨ/  ਿਲਿਖਆ ਸੀ ? 

  (ਓ) ਗੁਰਿਬਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10   (ਅ) ਪ�ਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ�ਕਾਸ਼  

 (ੲ) ਪੰਥ ਪ�ਕਾਸ਼      (ਸ) ਗੁਰਸੋਭਾ 

 

9. ਵਲਾਇਤ ਵਾਲੀ  ਅਤੇ ਹਾਫ਼ਜਾਬਾਦ ਵਾਲੀ ਜਨਮ- ਸਾਖੀਆ ਂਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤC ਇੱਕ ਿਕਹੜੀ ਜਨਮ- ਸਾਖੀ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਹੈ ? 

  (ਓ) ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ- ਸਾਖੀ    (ਅ) ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ- ਸਾਖੀ 

(ੲ) ਭਾਈ ਮਨੀ ਿਸੰਘ ਵਾਲੀ ਜਨਮ- ਸਾਖੀ   (ਸ) ਕੋਈ ਨਹੀ 

10.ਿਕਸ ਭਗਤ ਸਿਹਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵਚ ਦਰਜ਼ ਨਹੀ ਹੈ ? 

(ਓ) ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ       (ਅ) ਭਗਤ ਨਾਮਦਵੇ ਜੀ    

(ੲ) ਭਗਤ ਸਧਨਾ ਜੀ       (ਸ) ਮੀਰ) ਬਾਈ ਜੀ 

   11.ਿਕਹੜਾ ਿਸੱਖ ਸ਼�ੀ ਗੁਰੂਹਰਗੋਿਬੰਦਜੀ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਨਹੀ ਸੀ ? 

(ਓ)  ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ    (ਅ)ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ 

(ੲ) ਬਾਬਾ ਸ਼�ੀਚੰਦ ਜੀ     (ਸ) ਬਾਬਾ ਬੁੱ ਢਾ ਜੀ 

12. ਸ਼�ੀ ਗੁਰੂ ਹਿਰਰਾਏਜੀ ਦੇ ਧਾਰਿਮਕ ਕਾਰਜ਼) ਦਾ ਕJਦਰਿਕਹੜਾ ਸੀ ? 

(ਓ)) ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ    (ਅ) ਤਰਨਤਾਰਨ    

(ੲ) ਕਰਤਾਰਪੁਰ       (ਸ) ਕੀਰਤਪੁਰ 

13. ਿਸੱਖ) ਿਵੱਚ ਿਵਆਹ ਸਮJ ਪੜKੀਆ ਂਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਂਲਾਵ) ਦੀ ਰਚਨਾ ------- ਨ/ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

(ਓ) ਸ਼�ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਵੇ ਜੀ    (ਅ) ਸ਼�ੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ  

(ੲ) ਸ਼�ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦਵੇ ਜੀ    (ਸ) ਸ਼�ੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ 

14. ਸ਼�ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਵੇ ਜੀ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਦਾ ਮੇਲ  -------ਿਵਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

  (ਓ)ਤਾਲੂੰ ਬਾ      (ਅ) ਢਾਕਾ   

(ੲ)ਅਸਾਮ     (ਸ) ਪਾਣੀਪਤ 

15. ਸ਼�ੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਧਾਰਿਮਕ ਕਾਰਜ਼) ਦਾ ਕJਦਰ  -------ਸਾਿਹਬ  ਸੀ। 

(ਓ) ਕੀਰਤਪੁਰ      (ਅ)  ਗੋਇੰਦਵਾਲ   

ੲ)  ਖਡੂਰ     (ਸ)  ਅੰਿਮ�ਤਸਰ 

16. ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ  --------ਨ/  ਸ਼�ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਕਹੇ ਸਨ।  

(ਓ)  ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜ਼ਾਰਾਜੀ    (ਅ) ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ 

(ੲ)  ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾਜੀ   (ਸ) ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ 

17. ਸ਼�ੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਿਬੰਦ ਜੀ ਨ/  ਲਿਹਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਿਵਚ ਮੁਗਲ ਫ ੌਜ) ਨੰੂ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ,ਲਿਹਰਾ ਅੱਜਕੱਲK----- 

ਿਜ਼ਲੇ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਹੈ। 

(ਓ)  ਸੰਗਰੂਰ       (ਅ) ਬਿਠੰਡਾ    

(ੲ) ਪਿਟਆਲਾ        (ਸ) ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 
 



18. ਗੁਰਜੀਤ ਪਿਟਆਲੇ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ ਉਸਦੇ ਨਾਨਕੇ ਬ)ਗਰ ਿਵੱਚ ਹਨ।ਦੱਸੋ ਉਸਦ ੇ ਨਾਨਕੇ ਿਕਹੜ ੇ ਦ ੋ ਦਿਰਆਵ)  

ਿਵਚਕਾਰ ਸਿਥਤ ਹਨ ? 

(ਓ)  ਜਮਨਾ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ      (ਅ) ਜਮਨਾ ਅਤ ੇਘੱਗਰ    

(ੲ) ਸਤਲੁਜ ਅਤ ੇਿਬਆਸ     (ਸ) ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ 

 

19. ਸ਼�ੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ�Oਨ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਿਕੱਥ ੇਹੋਇਆ ਸੀ? 

  (ਓ) ਕੀਰਤਪੁਰਸਾਿਹਬ    (ਅ) ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ    

(ੲ) ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਿਹਬ       (ਸ) ਗੋਇੰਦਵਾਲਸਾਿਹਬ 

20. ਿਕਸ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਆਧੁਿਨਕ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਿਜਲKਾ ਸ਼�ੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਹੈ? 

   (ਓ) ਸ਼�ੀ  ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦਵੇ ਜੀ     (ਅ) ਸ਼�ੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ   

(ੲ) ਸ਼�ੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ     (ਸ) ਸ਼�ੀ  ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦਵੇ ਜੀ 

21. ਿਕਹੜਾ ਜੱੁਟ ਸਹੀ ਹੈ 

(1) ਨਾਦੌਣ-------- 1691                       

(2) ਬਸੋਲੀ-------- 1702 

(3) ਿਖਦਰਾਣਾ ----- 1705                      

(4) ਸ਼ਾਹੀ ਿਟੱਬੀ---- 1704 

(ਓ) ਕੇਵਲ 2,3 ਅਤੇ 4 ਸਹੀ ਹਨ।      (ਅ) ਕੇਵਲ 3 ਸਹੀ ਹੈ     

(ੲ) ਕੇਵਲ 2 ਸਹੀ ਹੈ       (ਸ) ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਹਨ 

22.  ਜੋਿੜਆਂ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤ ੇਸਹੀ 0ਤਰ ਚਣੁ ੋ:- 

(ਓ) ਜਲਾਲ-ਉ-ਦੀਨ           (1) ਸਢੌਰਾ 

(ਅ) ਕਦਮ-ਉ-ਦੀਨ          (2) ਕਪੂਰੀ 

(ੲ) ਉਸਮਾਨ ਖ)           (3)  ਸਮਾਣਾ 

(ਸ) ਵਜੀਰ ਖ)           (4) ਸਰਿਹੰਦ 

  (ਓ)  (ਅ)  (ੲ )    (ਸ) 

(ਓ)       2  3  1 4 

(ਅ)       3  2 1 4 

(ੲ)       2  3  4 1 

(ਸ)       3  2  4 1 

 

23.  ਜੋਿੜਆਂ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤ ੇਸਹੀ 0ਤਰ ਚਣੁ ੋ:- 

(ਓ)  ਜਪੁਜੀ ਸਾਿਹਬ    (1) ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ 

(ਅ)  ਅਨੰਦ ਸਾਿਹਬ  (2) ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ 

(ੲ)  ਲਾਵ)    (3)  ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 

(ਸ)  ਜਾਪੁ ਸਾਿਹਬ   (4) ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ 

  



  (ਓ)  (ਅ) (ੲ)  (ਸ) 

(ਓ)       2  3  1 4 

(ਅ)       3  1  4 2 

(ੲ)       2  3  4 1 

(ਸ)       3  2  4 1 

 

 

24.  ਪੰਜ ਿਪਆਿਰਆ ਂਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ 0ਤਰ ਿਦਓ :- 

1. ਭਾਈ ਦਇਆ ਿਸੰਘ ਜੀ  ਲਾਹੌਰ         

2. ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਿਸੰਘ ਜੀ   ਿਬਦਰ   

3 ਭਾਈ ਧਰਮ ਿਸੰਘ ਜੀ  ਹਸਤਨਾਪੁਰ         

4 ਭਾਈ ਸਾਿਹਬ ਿਸੰਘ ਜੀ  ਜਗਨਨਾਥ ਪੁਰੀ 

5.  ਭਾਈ ਿਹੰਮਤ ਿਸੰਘ ਜੀ  ਦਵਾਰਕਾ 

ਿਕਹੜਾ ਜੱੁਟ ਸਹੀ  ਨਹR ਹੈ:- 

(ਓ) 1 ਅਤੇ 3     (ਅ) 2,4 ਅਤੇ 5    

(ੲ) 1 ,3 ਅਤੇ 5      (ਸ) 3ਅਤੇ 4 

25. ਜੱੁਟ) ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ 0ਤਰ ਚਣੁ ੋ:- 

(ਓ) ਕਰਤਾਰਪੁਰ   ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਵੇ ਜੀ  

(ਅ) ਗੋਇੰਦਵਾਲ   ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ 

(ੲ)  ਸ�ੀ ਹਰਗੋਿਬੰਦਪੁਰ  ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ 

(ਸ)  ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ   ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ  

ਿਕਹੜਾ ਜੱੁਟ ਸਹੀ  ਨਹRਹੈ:- 

(ਓ) 3 ਅਤੇ 4     (ਅ) 2 ਅਤ ੇ4     

(ੲ) 2ਅਤੇ 3       (ਸ) 1 ਅਤੇ 4 

26. ਸਹੀ ਕਾਲਕ�ਮ ਅਨੁਸਾਰ 0ਤਰ ਚਣੁ ੋ:- 

(ਓ) ਸ਼�ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਵੇ ਜੀ--ਸ਼�ੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ---ਸ਼�ੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ---ਸ਼�ੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ  

(ਅ) ਸ਼�ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਵੇ ਜੀ--ਸ਼�ੀ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ  ---ਸ਼�ੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ --ਸ਼�ੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ 

(ੲ) ਸ਼�ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਵੇ ਜੀ--ਸ਼�ੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ---ਸ਼�ੀ ਗੁਰੂ ਹਿਰਿਕ�Oਨ ਜੀ ---ਸ਼�ੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ  

(ਸ) ਸ਼�ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਵੇ ਜੀ---ਸ਼�ੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ---ਸ਼�ੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ----ਸ਼�ੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦਵੇ ਜੀ 

27. ਸਹੀ ਕਾਲਕ�ਮ ਅਨੁਸਾਰ 0ਤਰ ਚਣੁ ੋ:- 

(ਓ) ਮਸੰਦ ਪ�ਥਾ ---ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ-----ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ-----ਮੰਜੀ ਪ�ਥਾ 

        (ਅ) ਮੰਜੀ ਪ�ਥਾ--- ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ -----ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ-----ਮਸੰਦ ਪ�ਥਾ 

 (ੲ) ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ -----  ਮੰਜੀ ਪ�ਥਾ  ----- ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ----- ਮਸੰਦ ਪ�ਥਾ 

 (ਸ) ਮੰਜੀ ਪ�ਥਾ----- ਮਸੰਦ ਪ�ਥਾ-----  ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ----- ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ  

 



28. ਨਗਰ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਲਕ�ਮ ਅਨੁਸਾਰ 0ਤਰ ਚਣੁ:ੋ- 

(ਓ) ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ  ਤਰਨਤਾਰਨ  ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ  ਕਰਤਾਰਪੁਰ 

(ਅ) ਤਰਨਤਾਰਨ  ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ  ਕਰਤਾਰਪੁਰ    ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ 

(ੲ)ਕਰਤਾਰਪੁਰ  ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ  ਤਰਨਤਾਰਨ  ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ 

(ਸ) ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ  ਕਰਤਾਰਪੁਰ  ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ  ਤਰਨਤਾਰਨ 

 

29.ਸਹੀ ਕਾਲਕ�ਮ ਅਨੁਸਾਰ 0ਤਰ ਚਣੁ ੋ:-  

(ਓ)  ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ  ਮਾਤਾ ਸਾਿਹਬ ਕੌਰ ਜੀ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ  ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ 

(ਅ) ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ  ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ  ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ  ਮਾਤਾ ਸਾਿਹਬ ਕੌਰ ਜੀ 

(ੲ)  ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ  ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ  ਮਾਤਾ ਸਾਿਹਬਕੌਰ ਜੀ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ 

(ਸ)  ਮਾਤਾ ਸਾਿਹਬ ਕੌਰ ਜੀ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ  ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ  ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ 

30. ਬੰਦਾ ਿਸੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂਦ ੇਸਹੀ ਕਾਲਕ�ਮ ਅਨੁਸਾਰ 0ਤਰ ਚੁਣ ੋ:- 

(ਓ)   ਸੋਨੀਪਤ   ਘੁੜਾਮ   ਸਰਹੰਦ   ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ  

(ਅ)  ਸੋਨੀਪਤ   ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ   ਸਰਹੰਦ   ਘੁੜਾਮ 

(ੲ)  ਘੁੜਾਮ   ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ   ਸਰਹੰਦ    ਸੋਨੀਪਤ 

(ਸ) ਸਰਹੰਦ   ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ  ਘੁੜਾਮ   ਸੋਨੀਪਤ 

31. (A) :ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਜੰਗਲ) ਅਤੇ ਪਹਾੜ) ਨ/  ਇਸ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਉਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ�ਭਾਵ ਪਾਏ। 

(R) :ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਮਾਝਾ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ 0ਚ-ੇ0ਚੇ ਪਹਾੜ ਸਿਥਤ ਹਨ। 

(ਓ) Aਅਤੇ R ਦੋਵJ ਸੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ R Aਦੀ ਸਹੀ ਿਵਆਿਖਆ ਹੈ। 

(ਅ) ਦੋਵJ Aਅਤ ੇRਸੱਚ ਹਨ, ਪਰ R A ਦੀ ਸਹੀ ਿਵਆਿਖਆ ਨਹR ਹੈ। 

(ੲ) Aਸਹੀ ਹੈ ਪਰ Rਗਲਤ ਹੈ। 

(ਸ) A ਗਲਤ ਹੈ ਪਰ R ਸੱਚ ਹੈ। 

32.(A): ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਵੇ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱਚ ਇਕ ਕ�)ਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਸੀ। 

(R): ਿਕਉਿਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆ ਂਉਦਾਸੀਆ ਂਦੇ ਉਦੇO ਵਿਹਮ) ਭਰਮ) ਿਵੱਚ ਫ ਸੇ ਲੋਕ) ਨੰੂ ਧਰਮ ਦਾ ਵਾਸਤਿਵਕ ਮਾਰਗ 

ਿਦਖਾਉਣਾ ਸੀ। 

(ਓ) Aਅਤੇ R ਦੋਵJ ਸੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ R Aਦੀ ਸਹੀ ਿਵਆਿਖਆ ਹੈ। 

(ਅ) ਦੋਵJ Aਅਤ ੇRਸੱਚ ਹਨ, ਪਰ R A ਦੀ ਸਹੀ ਿਵਆਿਖਆ ਨਹR ਹੈ। 

(ੲ) Aਸਹੀ ਹੈ ਪਰ Rਗਲਤ ਹੈ। 

(ਸ) A ਗਲਤ ਹੈ ਪਰ R ਸੱਚ ਹੈ। 

33. (A): ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਿਵੱਚ ਬਾਉਲੀ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਸੀ। 

(R): ਇਸ ਨਾਲ ਿਸੱਖ) ਨੰੂ ਅਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਇਆ । 

(ਓ) Aਅਤੇ R ਦੋਵJ ਸੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ R Aਦੀ ਸਹੀ ਿਵਆਿਖਆ ਹੈ। 

(ਅ) ਦੋਵJ Aਅਤ ੇRਸੱਚ ਹਨ, ਪਰ R A ਦੀ ਸਹੀ ਿਵਆਿਖਆ ਨਹR ਹੈ। 

(ੲ) Aਸਹੀ ਹੈ ਪਰ Rਗਲਤ ਹੈ। 



(ਸ) A ਗਲਤ ਹੈ ਪਰ R ਸੱਚ ਹੈ। 

34.  (A):ਿਪ�ਥੀ ਚੰਦ ਉਮਰ ਭਰ ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦਵੇ ਜੀ ਦਾ ਵਰੈੀ ਬਿਣਆ ਿਰਹਾ। 

(R):ਸ਼�ੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨ/  ਮਸੰਦ ਪ�ਥਾ ਚਲਾਈ। 

(ਓ) Aਅਤੇ R ਦੋਵJ ਸੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ R Aਦੀ ਸਹੀ ਿਵਆਿਖਆ ਹੈ। 

(ਅ) ਦੋਵJ Aਅਤੇ Rਸੱਚ ਹਨ, ਪਰ R A ਦੀ ਸਹੀ ਿਵਆਿਖਆ ਨਹR ਹੈ। 

(ੲ) Aਸਹੀ ਹੈ ਪਰ Rਗਲਤ ਹੈ। 

(ਸ) A ਗਲਤ ਹੈ ਪਰ R ਸੱਚ ਹੈ। 

35. (A):ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦਵੇ ਜੀ ਨ/   ਗੁਰਮੁਖੀ ਿਵੱਚ ਬਾਲ-ਉਪਦਸ਼ੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ  । 

     (R):ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦਵੇ ਜੀ ਨ/  ਗੁਰਮੁਖੀ ਿਲਪੀ ਨੰੂ ਹਰਮਨ ਿਪਆਰੀ ਬਣਾਇਆ । 

(ਓ) Aਅਤੇ R ਦੋਵJ ਸੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ R Aਦੀ ਸਹੀ ਿਵਆਿਖਆ ਹੈ। 

(ਅ) ਦੋਵJ Aਅਤ ੇRਸੱਚ ਹਨ, ਪਰ R A ਦੀ ਸਹੀ ਿਵਆਿਖਆ ਨਹR ਹੈ। 

(ੲ) Aਸਹੀ ਹੈ ਪਰ Rਗਲਤ ਹੈ। 

(ਸ) A ਗਲਤ ਹੈ ਪਰ R ਸੱਚ ਹੈ। 

 

 

 
36.  ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਨਕਸ਼ੇ ਿਵੱਚ 8 ਅੰਕ ਿਕਸ ਸਥਾਨ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ 

(ਓ) ਿਖਦਰਾਣਾ        (ਅ)  ਸਮਾਣਾ    

(ੲ) ਭੰਗਾਣੀ      (ਸ) ਿਨਰਮੋਹ 



37.  ਿਦੱਤ ੇਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਿਵੱਚ 4 ਅੰਕ ਿਕਸ ਸਥਾਨ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ 

(ਓ)  ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ       (ਅ) ਭੰਗਾਣੀ      

(ੲ) ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ     (ਸ)   ਸਮਾਣਾ 

38.  ਿਦੱਤ ੇਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਿਵੱਚ 5ਅੰਕ ਿਕਸਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਹੈ 

 (ਓ) ਬੰਦਾ ਿਸੰਘ ਬਹਾਦਰ       (ਅ)  ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ 

(ੲ)  ਦੋਵੇ ਹੀ      (ਸ)    ਕੋਈ ਨਹੀ 

39.  ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਨਕਸ਼ੇ ਿਵੱਚ 2 ਅੰਕ ਿਕਸ ਸਥਾਨ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ 

(ਓ) ਿਨਰਮੋਹ          (ਅ)  ਨਾਦਣੌ    

(ੲ) ਕੈਥਲ       (ਸ) ਿਖਦਰਾਣਾ   

40. . ਿਦੱਤ ੇਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਿਵੱਚ 7 ਅੰਕ ਿਕਸ ਸਥਾਨ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ 

(ਓ) ਿਖਦਰਾਣਾ        (ਅ)  ਨਾਦਣੌ    

(ੲ) ਕੈਥਲ      (ਸ) ਿਨਰਮੋਹ 

 

 

 

 

 
 

 


