ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ
ਕਲਾਸ: ਅਠਵ
ਸੈ ਨ: 2021-22 (ਟਰਮ-II)
ਿਵ ਾ: ਸਮਾਿਜਕ ਿਵਿਗਆਨ
ਕੁੱਲ ਸਮ :2 ਘੰਟੇ
I.

ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪ ਨ ਦਾ
ਇੱਕ ਅੰਕ ਦਾ ਹੈ।

ਭਾਗ-(ਓ)

ਕੁੱਲ ਅੰਕ :40

ਤਰ ਇੱਕ ਬਦ ਜ ਇੱਕ ਵਾਕ ਿਵੱਚ ਿਦਓ। ਹਰੇਕ ਪ ਨ

1. ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਤ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?

2. ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਰਾ ਟਰਪਤੀ ਕੌਣ ਸਨ?

3. ਰਾ ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ ਮਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? (3x1=3)
II.

ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪ ਨ ਦਾ

ਭਾਗ-(ਅ)

ਤਰ 25-30 ਬਦ ਿਵੱਚ ਿਦਓ। ਹਰੇਕ ਪ ਨ ਦੋ ਅੰਕ ਦਾ ਹੈ।

1.

ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ ਿਕੱਥ-ੇ ਿਕੱਥੇ ਿਮਲਦਾ ਹੈ?

3.

ਚੱਕਰਵਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਿਕਹੜੇ ਨਾਵ ਨਾਲ ਜਾਿਣਆ ਜ ਦਾ ਹੈ?

2.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

ਭੂਚਾਲ ਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?

ਪੱਛਮੀ ਿਸੱਿਖਆ ਪਣਾਲੀ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਪਭਾਵ ਿਲਖੋ?

ਸਤੀ ਪਥਾ ਨੂੰ ਕਦ ਅਤੇ ਿਕਸਦੇ ਯਤਨ ਸਦਕਾ ਗੈਰ-ਕ◌ਾਨੂੰਨੀ ਘੋਿ ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ?
ਵੀਰ ਸਿਲੰਗਮ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਆਂਧਰਾ ਪਦੇ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਿਕ
ਬਸਤੀਵਾਦ ਤ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?

ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਿਕਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਅਨਪੜਤਾ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਕੀ ਪਭਾਵ ਪਦਾ ਹ?

ਭਾਗ-(ੲ)

(10x2=20)

III.

ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪ ਨ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਤੰਨ ਪ ਨ ਦੇ
ਹਰੇਕ ਪ ਨ ਦੇ ਿਤੰਨ ਅੰਕ ਹਨ।
1.

ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਇਕ ਨਟ ਿਲਖੋ?

3.

ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀ ਸੀ?

2.

4.
5.
IV.

ਤਰ 80-100 ਬਦ ਿਵੱਚ ਿਦਓ।

ਚਾਹ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਦੇ ਪੌਿਦਆਂ ਦੀ ਸ ਭ-ਸੰਭਾਲ ਿਕਵ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ?
ਸੰਪਦਾਇਕਤਾ‘ ਤੇ ਨਟ ਿਲਖੋ?

ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬਣਤਰ ਿਲਖੋ?

ਸਰੋਤ ਅਧਾਿਰਤ ਪ ਨ :

ਭਾਗ-(ਸ)

(3x3=9)

1905 ਈ .ਿਵੱਚ ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਨ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਿਦੱਤੀ । ਇਸ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦਾ

ਅਸਲੀ ਉਦੇ

ਿਹੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਿਵੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣੀ ਅਤੇ ਰਾ ਟਰੀ

ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ

ਕਰਨਾ ਸੀ ।ਸਰਕਾਰ ਨ ਜਦ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤ ਲੋਕ ਨ ਥ - ਥ ਤੇ ਜਲਸੇ
,ਜਲੂਸ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ

ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ ।ਬ◌ੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵਚ ਸਵਦੇ ੀ ਅੰਦੋਲਨ

ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕ ਗਰਸ ਿਵੱਚ ਨਰਮ ਦਲ ਅਤੇ ਗਰਮ ਦਲ ਦੋ
ਕਤੀ ਾਲੀ ਦਲ ਸਥਾਿਪਤ ਹੋਏ।

ਪਰ ਿਦੱਤੇ ਪੈਰੈ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪ ਨ ਦੇ
1.

ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਉਦੇ ਕੀ ਸੀ?

3.

ਕ ਗਰਸ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੇ-ਿਕਹੜੇ ਦਲ ਸਥਾਿਪਤ ਹੋਏ?

2.

V.

ਤਰ ਿਲਖੋ -:

(1)

(2)

(3)

)4(

)5 (
)6(

)7 (
)8 (

(3X1=3)

ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵਚ ਿਕਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ?
ਭਾਗ-(ਹ)

ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕ ੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਪੰਜ ਸਥਾਨ ਭਰੋ:
ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ ਖੇਤਰ
ਸੋਨਾ ਖੇਤਰ

ਅਬਰਕ ਖੇਤਰ

ਮਗਨ ਜ ਖੇਤਰ
ਤ ਬਾ ਖੇਤਰ

ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ

ਚਾਵਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ
ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ

)5x1=5)

