
 

ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਾਲ - (2021-22) 

ਸ਼�ੇਣੀ-ਅੱਠਵ� (ਟਰਮ-1) 

ਿਵਸ਼ਾ: ਸਮਾਿਜਕ ਿਵਿਗਆਨ 

ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ 

ਸਮ�: 1 ਘੰਟ�           ਕੱੁਲ ਅੰਕ-  40 

ਨ ਟ : 

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

 (ii) ਸਾਰੇਪ�ਸ਼ਨਜਰੂਰੀਹਨ। 

ਭੂਗੋਲ 

41)  ਬਾਕੀ ਸਾਧਨ� ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਿਕਹੜਾ ਸਾਧਨ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਿਵਕਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? 

A.ਖਿਣਜ ਸਾਧਨ     B.ਨਾ ਮੱੁਕਣਯੋਗ ਸਾਧਨ   

C.ਮੱੁਕਣਯੋਗ ਸਾਧਨ     D.ਮਨੱੁਖੀ ਸਾਧਨ  

 

42)  ਉਹ ਸਾਧਨ ਿਜਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਤ� ਹਨ ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ ਉਨ� � ਦੀ ਕੋਈ ਵਰਤ* ਨਹ+ ਹੰੁਦੀ ਕੀ ਅਖਵਾ.ਦੇ ਹਨ? 

A. ਮੱੁਕਣਯੋਗ ਸਾਧਨ     B. ਸੰਭਾਵਤ ਸਾਧਨ   

C. ਿਵਕਸਤ ਸਾਧਨ     D. ਨਾ ਮੱੁਕਣਯੋਗ ਸਾਧਨ 

 

43)  ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਕੰਨ�0  ਪ1ਤੀਸ਼ਤ ਜੀਵ ਸਮੰੁਦਰ� ਤ* ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਹਨ? 

A. 75%      B. 54%      

C. 45%         D. 79% 

 

44)  ਲੋਹਾ, ਤ�ਬਾ, ਚ�ਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਆਿਦ ਿਕਹੜੇ ਖਿਣਜ ਪਦਾਰਥ ਹਨ? 

A. ਧਾਤੂ ਖਿਣਜ     B. ਅਧਾਤੂ ਖਿਣਜ   

C.ਪ1ਮਾਣੂ ਖਿਣਜ     D. ਇਨ� � ਿਵੱਚ* ਕੋਈ ਨਹ+ 

 

45) ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਮ� ਿਵੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਜਵ7 ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗ, ਪੱਖਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਿਬਜਲੀ 

ਆਿਦ ਅਿਜਹੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਧਨ� ਨੰੂ ਕੀ ਆਖ਼ਦੇ ਹਨ? 

A. ਜੀਵ ਸਾਧਨ     B. ਊਰਜਾ ਸਾਧਨ   

C. ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ    D. ਿਮੱਟੀ ਸਾਧਨ 

46)  ਹਰਦੀਪ ਿਸੰਘ ਨ0  ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਉਸ ਿਵੱਚ* ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਤ�ਬਾ ਿਮਿਲਆ। ਇਹਨ� ਪਦਾਰਥ� ਨੰੂ ਕੀ ਿਕਹਾ 

ਜ�ਦਾ ਹੈ? 

A. ਖਿਣਜ ਪਦਾਰਥ      B. ਰਸਾਇਿਣਕ ਪਦਾਰਥ    

C. ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਧਨ       D.ਇਨ� � ਿਵੱਚ* ਕੋਈ ਨਹ+ 



47)  ਕੱੁਝ ਪਦਾਰਥ ਿਜਵ7 ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਆਿਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤਣ ਤ* ਮੱੁਕ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੱੁਝ ਪਦਾਰਥ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ 

ਖ਼ਤਮ ਨਹ+ ਹੰੁਦੇ, ਅਿਜਹੇ ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ� ਨੰੂ ਕੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦ ਹੈ ? 

A. ਮੱੁਕਣਯੋਗ ਸਾਧਨ       B. ਨਾ-ਮੱੁਕਣਯੋਗ ਸਾਧਨ    

C. ਖ਼ਿਣਜ ਸਾਧਨ     D. ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਾਧਨ 

48)  ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਰਆਵ� ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਿਲਆ ਕੇ ਜਮ�� ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਮੱਟੀ ਨੰੂ ਕੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ? 

A. ਜਲੌਢ ਿਮੱਟੀ      B. ਲੈਟਰਾਈਟ ਿਮੱਟੀ   

C. ਮਾਰੂਥਲੀ ਿਮੱਟੀ     D. ਕਾਲੀ ਿਮੱਟੀ 

49)  ਿਚੱਤਰ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਖ਼ੇਤਰ ਿਕਹੜੀ ਿਮੱਟੀ ਲਈ ਪ1ਿਸੱਧ ਹੈ? 

A.ਜਲੌਢ ਿਮੱਟੀ 

B. ਕਾਲੀ ਿਮੱਟੀ 

C. ਲਾਲ ਿਮੱਟੀ 

D. ਇਨ� � ਚ* ਕੋਈ ਨਹ+ 

50) ਭੂਮੀ ਿਖ਼ਸਕਣ ਦੇ ਿਕਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? 

A. ਜੰਗਲ� ਦੀ ਕਟਾਈ    B. ਢਲਾਣ� ਤੇ ਘਰ� ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ     

C. ਪਾਣੀ ਦਾ ਿਨਕਾਸ ਨਾ ਹੋਣਾ      D. ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ 

51) ਲੋਹੇ ਤ* ਸਟੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹੜਾ ਖਿਣਜ ਪਦਾਰਥ ਕੰਮ ਆ.ਦਾ ਹੈ? 

A.ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ      B.ਅਬਰਕ    

C.ਮCਗਨੀਜ਼      D.ਚੂਨ0  ਦਾ ਪੱਥਰ 

52)  ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ* ਵੱਧ ਕੋਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਿਕਹੜਾ ਹੈ? 

A. ਰੂਸ       B. ਯੂ.ਐਸ.ਏ.    

C. ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ     D. ਭਾਰਤ 

 

   ਇਿਤਹਾਸ 

53) ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਆਧੁਿਨਕ ਕਾਲ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਦ* ਹੋਇਆ? 

A. 19ਵ+ ਸਦੀ        B. 18ਵ+ ਸਦੀ       

C. 16ਵ+ ਸਦੀ        D. 20ਵ+ ਸਦੀ 

 

54)  ਯੂਰਪੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੁਰਤਗਾਲੀ, ਡੱਚ, ਫਰ�ਸੀਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼� ਨ0  ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਾਮਰਾਜ ਸਥਾਪਤ 

ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਤੁਸ+ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਇਹਨ� ਿਵੱਚ* ਿਕਸ ਯੂਰਪੀਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨ0  ਭਾਰਤ Gਤੇ 

ਆਪਣਾ ਸਾਮਰਾਜ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ? 

   A. ਪੁਰਤਗਾਲੀ        B. ਡੱਚ    

C. ਫਰ�ਸੀਸੀ          D. ਅੰਗਰੇਜ਼ 

 

 



 

 

55) ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਯੁੱ ਧ ਕਦ* ਹੋਇਆ

A. 1746-48 ਈ:   

C. 1736-38 ਈ:    

 

56) ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਗਾਲ ਿਵੱਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮCਬਰ� ਦੀ ਕI ਿਸਲ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ

1773 ਈ. ਿਵੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮ� ਦੀ ਜ�ਚ ਲਈ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ

ਸਕਦੇ ਹੋ? 

A. ਿਪਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ   

C. ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ    

57)  ਨੀਲ ਿਵਦਰੋਹ ਦੇ ਮੱੁਖ ਖੇਤਰ ਿਕਹੜੇ ਸਨ

A. ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ ਮੰੁਬਈ       

C. ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਿਬਹਾਰ 

 

58) ਨਕਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼� ਦੁਆਰਾ ਰੱਈਅਤਵਾੜੀ ਪ1ਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਕਰੋ। 

A. ਚੇਨੱਈ 

B. ਕਲਕੱਤਾ 

C. ਮੰੁਬਈ 

D. ਅਿਹਮਦਾਬਾਦ 

59)  ਖਾਸੀਸ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਮੋਢੀ ਕੌਣ ਸੀ?

A. ਿਬਰਸਾ ਮੰੁਡਾ            

C. ਤੀਰੁਤ ਿਸੰਘ     

60)  ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਕਥਨ� ਿਵੱਚ* ਿਕਹੜਾ ਕਥਨ

ੳ . ਆਿਦ ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਜ� ਦੋ ਕਮਿਰਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਝੋਪੜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ 

ਅ. ਆਿਦ ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਸਥਾਨਕ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਭੌਿਤਕ ਸਾਧਨ� Gਪਰ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਸਨ।

A. ੳ  ਅਤੇ ਅ ਸਹੀ ਹਨ 

C. ੳ  ਸਹੀ ਅ ਗਲਤ  

61) ਨਕਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼� ਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਬਾਗ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ 

ਪਿਹਚਾਣ ਕਰੋ। 

A. ਅਸਾਮ 

B. ਿਬਹਾਰ 

ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਯੁੱ ਧ ਕਦ* ਹੋਇਆ? 

  B. 1756-58 ਈ:  

  D.1764-66 ਈ: 

ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਗਾਲ ਿਵੱਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮCਬਰ� ਦੀ ਕI ਿਸਲ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਿਵੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮ� ਦੀ ਜ�ਚ ਲਈ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਸ+ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਨ� ਦੱਸ 

   B. ਰੈਗੂਲੇਿਟੰਗ ਐਕਟ    

  D. ਇਨ� � ਿਵੱਚ* ਕੋਈ ਨਹ+ 

ਨੀਲ ਿਵਦਰੋਹ ਦੇ ਮੱੁਖ ਖੇਤਰ ਿਕਹੜੇ ਸਨ? 

   B. ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ    

   D. ਉਪਰੋਕਤ ਿਵੱਚ* ਕੋਈ ਨਹ+

ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼� ਦੁਆਰਾ ਰੱਈਅਤਵਾੜੀ ਪ1ਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 

? 

    B. ਜੈਪਾਲ    

   D.ਮਾਨ ਿਸੰਘ  

ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਕਥਨ� ਿਵੱਚ* ਿਕਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ:- 

ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਜ� ਦੋ ਕਮਿਰਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਝੋਪੜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ।

ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਸਥਾਨਕ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਭੌਿਤਕ ਸਾਧਨ� Gਪਰ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਸਨ।

    B. ੳ  ਅਤੇ ਅ ਗਲਤ ਹਨ 

   D. ੳ  ਗਲਤ ਅ ਸਹੀ 

ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼� ਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਬਾਗ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ 

ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਗਾਲ ਿਵੱਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮCਬਰ� ਦੀ ਕI ਿਸਲ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਐਕਟ 

ਕੀ ਤੁਸ+ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਨ� ਦੱਸ 

ਉਪਰੋਕਤ ਿਵੱਚ* ਕੋਈ ਨਹ+ 

ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼� ਦੁਆਰਾ ਰੱਈਅਤਵਾੜੀ ਪ1ਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ 

ਸਨ। 

ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਸਥਾਨਕ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਭੌਿਤਕ ਸਾਧਨ� Gਪਰ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। 

  

ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼� ਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਬਾਗ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ 



C. ਕਰਨਾਟਕ 

D. ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 

 

62) 1857 ਈ. ਦੇ ਿਵਦਰੋਹ ਨੰੂ ਹੋਰ ਿਕਹੜੇ-ਿਕਹੜੇ ਨਾਵ� ਨਾਲ ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ? 

A. ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਲੜਾਈ      B. ਸੈਿਨਕ ਿਵਦਰੋਹ     

C. ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵ7        D. ਇਨ� � ਚ* ਕੋਈ ਨਹ+ 

 

63)  ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਕਥਨ� ਿਵੱਚ* ਿਕਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ:- 

ੳ . 1857 ਈ: ਦੇ ਿਵਦਰੋਹ ਤ* ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇੰਗਲCਡ ਦੀ 

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਿਸੱਧਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੋ ਿਗਆ। 

ਅ. ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੰੂ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ। 

A. ੳ  ਅਤੇ ਅ ਸਹੀ ਹਨ   B. ੳ  ਅਤੇ ਅ ਗਲਤ ਹਨ 

C. ੳ  ਸਹੀ ਅ ਗਲਤ    D. ੳ  ਗਲਤ ਅ ਸਹੀ 

64)  ਮੈਸੂਰ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੌਣ ਸੀ? 

A. ਹੈਦਰ ਅਲੀ      B. ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ    

C. ਬਾਬਰ      D. ਇਨ� � ਿਵੱਚ* ਕੋਈ ਨਹ+   

 

65) ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨ0  ਬੰਗਾਲ ਿਬਹਾਰ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਕਦ* ਪ1ਾਪਤ ਕੀਤੀ? 

A. 1766     B. 1765   

C. 1764     D. 1865 

 

66) 19ਵ+ ਸਦੀ ਿਵਚ ਨੀਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਿਕੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ? 

A. ਬੰਗਾਲ      B. ਿਬਹਾਰ     

C. ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਿਬਹਾਰ     D. ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ 

 

67) 27. 1857eI. ਦੇ ਿਵਦਰੋਹ ਤ* ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੰੂ ਿਕਸ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ? 

A. ਸਰ      B. ਚੇਅਰਮੈਨ     

C. ਵਾਇਸਰਾਏ      D. ਲਾਰਡ ਬਹਾਦੁਰ  

 

68)  ਰਾਣੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਬਾਈ ਦਾ ਸਬੰਧ ਿਕਸ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਹੈ? 

A. ਬੰਗਾਲ       B. ਿਦੱਲੀ     

C. ਝ�ਸੀ       D. ਮਦਰਾਸ   

 

 

 

ਨਾਗਿਰਕ ਸਾਸ਼ਤਰ 



69)  ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਿਵਧਾਨ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ� ਾ ਸਮ� ਲੱਗਾ? 

A.3 ਸਾਲ 15 ਿਦਨ    B. 5 ਸਾਲ 18 ਮਹੀਨ0  11 ਿਦਨ  

C. 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨ0  18 ਿਦਨ   D. 6 ਸਾਲ 

 

 

70)  ਮਹਾਤਮਾ ਗ�ਧੀ ਨ0  ਿਕਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਮਕ ਕਾਨੰੂਨ ਤੋਿੜਆ? 

A.ਪੋਰਬੰਦਰ          B. ਮਦਰਾਸ  

C. ਡ�ਡੀ      D. ਿਦੱਲੀ  

 

71)  ਮਸੌਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ1ਧਾਨ ਕੌਣ ਸੀ? 

A.ਡਾ. ਰਾਿਜੰਦਰ ਪ1ਸਾਦ    B. ਡਾ.ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ  

C. ਪੰਿਡਤ ਨਿਹਰੂ     D. ਕੋਈ ਨਹ+ 

 

72)  ਇੱਕ ਿਦਨ ਵਿਰੰਦਰ ਨ0  ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੰੂ ਪੱੁਿਛਆ ਿਕ ਉਹਨ� ਦਾ ਜਨਮ ਕਦ* ਹੋਇਆ ਤ� ਵਿਰੰਦਰ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨ0  

ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹਨ� ਦਾ ਜਨਮ ਜਦ* ਭਾਰਤ ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਸਾਲ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਤੁਸ+ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ 

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਕਦ* ਹੋਈ ਸੀ?  

A. 1946 ਈ: ਨੰੂ     B. 1947 ਈ: ਨੰੂ  

C. 1948 ਈ: ਨੰੂ     D. 1949 ਈ: ਨੰੂ 

 

 

73)  ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਘੁੰ ਮਣ ਿਫਰਨ,ਿਵਚਾਰ ਪ1ਗਟ ਕਰਨ,ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਿਲਖਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਇੱਕ 

ਪੁਸਤਕ ਦੁਆਰਾ ਪ1ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨ� ਕੀ ਹੈ?  

A.ਗ1ੰ ਥ                     B.ਿਰਗਵੇਦ     

C.ਸੰਿਵਧਾਨ               D.ਰਮਾਇਣ 

 

74)  ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਕਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ� ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਹੈ? 

A.19 ਤ* 22     B.23 ਤ* 24 

C.14 ਤ* 18     D. 25 ਤ* 28 

 

75) ਭਾਰਤੀ ਸੰਿਵਧਾਨ ਿਵੱਚ ਧਾਰਾਵ� ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਇਹਨ� � ਿਵੱਚ* ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਕਹੜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?  

A.ਿਵਚਾਰ ਪ1ਗਟ ਕਰਨ ਦੀ    B.ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਘੁੰ ਮਣ-ਿਫਰਨ ਦੀ  

C.ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ    D.ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ 

 



76) ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਨਵ� ਅਿਧਕਾਰ ਿਮਿਲਆ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਹੜਾ 

ਹੱਕ ਿਮਿਲਆ ਹੈ?  

A.ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ    B.ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ  

C.ਚੌਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ   D.ਸਰਪੰਚ ਬਨਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ 

 

77)  ਮੌਿਲਕ ਅਿਧਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਿਵਧਾਨ ਦੇ ਿਕਹੜੇ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਹਨ? 

A. ਪਿਹਲਾ ਭਾਗ     B. ਦੂਜਾ ਭਾਗ    

 C. ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ      D. ਚੌਥਾ ਭਾਗ  

 

78) ਉਹ ਿਕਹੜਾ ਿਨਆਂ ਹੈ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ? 

A. ਸਮਾਿਜਕ ਿਨਆਂ     B. ਆਰਿਥਕ ਿਨਆਂ   

C. ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਿਨਆਂ    D. ਉਪਰੋਕਤ ਿਵੱਚ* ਕੋਈ ਨਹ+  

 

79)  42ਵ+ ਸੋਧ ਰਾਹ+ ਿਕਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪ1ਸਤਾਵਨਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ? 

A. ਲੋਕਤੰਤਰ     B. ਗਣਰਾਜ 

C. ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ   D. ਇਨ� � ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹ+    

 

80) ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਿਕਸ ਅਿਧਕਾਰ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਹੈ? 

A. ਸੰਿਵਧਾਿਨਕ ਉਪਚਾਰ� ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ  B. ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ  

C. ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਿਵਰੱੁਧ ਅਿਧਕਾਰ   D. ਇਨ� � ਿਵੱਚ* ਕੋਈ ਨਹ+ 


