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Class: XII 
Session: 2021-22 (Term-II) 

Subject: History 
Syllabus & Structure of Question Paper 

Time: 2 hrs 30min.        Total Marks:40 
    SECTION- A   5×1= 5   

Objective Type Questions: Question No. 1 comprises of 5 sub parts (questions). 

 carry 1 mark each. Answer to each question should be in one word or one sentence. 

                             

      SECTION- B                      5× 3=15  

 Short Answer Questions: Question No.2 comprises of 7 sub parts (questions) 
carry 3 marks each. Students have to attempt any 5 questions out of 7. Answer to 
each question should be in about 35-40 words.                                                                        
            
      SECTION- C   4x1=4 

Source (passage) Based Questions: Question No.3 comprises 1 sub part (based 

on a passage given) comprises 4 objective type questions carry 1 marks each. 

                              

      SECTION-D   5×2= 10 

Long answer Questions: Question No.4 comprises of 4 sub parts (questions)  
carry 5 marks . Students have to attempt any 2 questions out of 4. Answer to 
each question should be in about 100-150 words.                                

      SECTION-E   4+2= 6    
Map Based Question:- Question No.5 comprises of 6 sub parts 
(questions).Students have to fill 4 places with explanation.                        
        

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ੱਤਰ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਾਂ 
*  ਇੱਕ ਅੰਕ ਵਾਲੇ  ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉਤੱਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਾਾਂ ਇੱਕ ਵਾਕ ਵਵੱਚ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।  

** ਵਤੰਨ ਅੰਕਾਾਂ  ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਾਂ  ਦੀ ਸੰਵਿਆ  7  ਹੋਵੇਗੀ ਵਜੰਨਾ ਵਵੱਚੋਂ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਵਤੰਨ ਅੰਕਾਾਂ ਵਾਲੇ  ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਾਂ 

 ਦਾ ਉਤੱਰ 40-50  ਸ਼ਬਦਾਾਂ  ਵਵੱਚ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

*** ਪੰ੍ਜ ਅੰਕਾਾਂ  ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਾਂ  ਦੀ ਸੰਵਿਆ  4  ਹੋਵੇਗੀ ਵਜਨੰਾ ਵਵੱਚੋਂ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਪੰ੍ਜ ਅੰਕਾਾਂ ਵਾਲੇ  ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ 

 ਉਤੱਰ  100-150  ਸ਼ਬਦਾਾਂ  ਵਵੱਚ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।  

 **** ਨਕਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ:- 

   ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ਾਠ ਨੰ: 17,  22 ਅਤੇ 23 ਵਵੱਚੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। 4 ਅੰਕ ਸਥਾਨ ਭਰਨ  ਅਤੇ  2 ਅੰਕ ਵਵਆਵਿਆ ਲਈ 

ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਹਨ। ਵਜਸ ਪ੍ਾਠ ਵਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀ ਾਂ ਪ੍ਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ  ਉਸ ਪ੍ਾਠ  ਵਵੱਚੋਂ  ਇੱਕ ਅੰਕ ਵਾਲਾ  ਅਤੇ ਵਤੰਨ 

ਅੰਕ ਵਾਲਾ  ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਕਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਵੱਚ ਕਈੋ 4 ਸਥਾਨ ਭਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ 

ਸਥਾਨ ਦੀ ਵਵਆਵਿਆ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10-15  ਸ਼ਬਦਾਾਂ  ਵਵੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

ਪ੍ਾਠ ਨੰ ਪ੍ਾਠ ਦਾ ਨਾਾਂ  Ob. TYPE 

1 ਅੰਕ 

SA  

3 ਅੰਕ  

SB  

ਸ਼ਰੋਤ ਅਧਾਵਰਤ  

LA  

5 ਅੰਕ  
Map ਨਕਸ਼ਾ  

12 ਅਬਦਸੁ ਸਮਦ ਿਾਾਂ ਜਕਰੀਆ ਖ਼ਾਾਂ ਅਤੇ 

ਮੀਰ ਮੰਨ ੰ -ਉਨ੍ਾਾਂ ਦ ੇਵਸੱਿਾਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ 

1 3  
 

5 
---- 
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13 ਦਲ ਿਾਲਸਾ ਦੀ ਉਤਪ੍ਤੀ ਅਤੇ ਯੁੱਧ 

ਪ੍ਰਣਾਲੀ 

1 3  
 
 
 
 
 
 
 

ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਕਸੇ 

ਵੀ ਪ੍ਾਠ ਵਵੱਚੋਂ 

ਪੱੁ੍ਵਿਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ।  

---- 

14 
 
 
15 

ਮੁਗਲਾਾਂ ਅਧੀਨ ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਵਜਕ 

ਅਤੇ ਆਰਵਥਕ ਅਵਸਥਾ ਅਵਹਮਦ 

ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦ ੇਹਮਲੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਾਾਂ ਦ ੇ

ਪ੍ਰਭਾਵ 

---- ---- 

5 

---- 

16 ਵਸੱਿ ਵਮਸਲਾਾਂ ਦੀ ਉਤਪ੍ਤੀ ਅਤੇ ਵਵਕਾਸ  --- 3 ----  

17 ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਵਸੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ 

ਅਤੇ ਵਜੱਤਾ 

1 ---- ---- 6 

18 
 
19 

ਐਾਂਗਲੋ-ਵਸੱਿ ਸਬੰਧ 1800-1839 

ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਵਸੰਘ ਦ ੇ

ਅਫਗਾਵਨਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ  ਅਤੇ 

ਉਤੱਰ ਪੱ੍ਿਮੀ ਸੀਮਾ ਨੀਤੀ  

 3 

5 
 

---- 

20 ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਵਸੰਘ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ 

ਪ੍ਰੰਬਧ 

1 ----       5 ---- 

21 ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਵਸੰਘ ਦਾ ਆਚਰਣ 

ਅਤੇ ਸ਼ਿਸੀਅਤ 

1 3 ---- 

22 ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਐਾਂਗਲੋ ਵਸੱਿ ਯੁੱਧ-ਕਾਰਨ ਅਤੇ 

ਵਸੱਟੇ 
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23 ਦ ਜਾ ਐਾਂਗਲੋ ਵਸੱਿ ਯੁੱਧ- ਕਾਰਨ ਅਤੇ 

ਵਸੱਟੇ ਪੰ੍ਜਾਬ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਵੱਚ 

ਵਮਲਾਉਣਾ 

3  6 

  ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ  05 ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7  ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਾਂ 

ਵਵੱਚੋਂ 5 

ਪੈ੍ਰੇ੍ ਵਵੱਚੋਂ 1-1 

ਅੰਕ ਦ ੇ4 ਪ੍ਰਸ਼ਨ 

4  ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਾਂ 

ਵਵੱਚੋਂ 2 

2  ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਾਂ 

ਵਵੱਚੋਂ 1 

  ਕੱੁਲ ਅੰਕ 05 ਅੰਕ  15 ਅੰਕ 4 ਅੰਕ 10 ਅੰਕ 6 ਅੰਕ 

 


