
                                                           ਕਲਾਸ: ਅਠਵੀਂ 
                                     ਸੈਸ਼ਨ: 2021-22 (ਟਰਮ-II) 

                                      ਵਵਸ਼ਾ: ਸਮਾਵਿਕ ਵਵਵਿਆਨ 

                                 ਪਾਠਕਰਮ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ  ਰੂਪ-ਰੇਖਾ 
 

ਸਮਾਂ: 2 ਘੰਟੇ                                                                                                      ਕ ੱ ਲ ਅੰਕ: 40 

                                                                ਭਾਿ-ੳ 

 ਬਹ ਤ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ: ਪਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਵਵੱਚ 3 ਉਪ ਭਾਿ (ਪਰਸ਼ਨ) ਹਨ । ਹਰੇਕ ਪਰਸ਼ਨ 

1 ਅੰਕ ਦਾ ਹੋਵੇਿਾ। ਹਰੇਕ ਪਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਿਾਂ ਇੱਕ ਵਾਕ ਵਵੱਚ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।             
          3×1= 3 

                                                                 ਭਾਿ-ਅ 

 ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ: ਪਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ II ਵਵੱਚ 10 ਉਪ ਭਾਿ (ਪਰਸ਼ਨ) ਹਨ ਵਿਨਹ ਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ 

ਪਰਸ਼ਨ 2 ਅੰਕ ਦਾ ਹੋਵੇਿਾ। ਹਰੇਕ ਪਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ 25-30 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਵੱਚ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।                     
          10×2=20 

                                                                ਭਾਿ-ੲ 

ਲੰਬੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ: ਪਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ III ਵਵੱਚ 5 ਉਪ ਭਾਿ (ਪਰਸ਼ਨ) ਹਨ ਵਿਨਹ ਾਂ ਵਵੱਚ ਹਰੇਕ ਪਰਸ਼ਨ 

3 ਅੰਕ ਹੋਵੇਿਾ। ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੰਿ ਵਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਤੰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਪਰਸ਼ਨ ਦਾ 
ਉੱਤਰ 80-100 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਵੱਚ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।                                                 3×3=9 

                                                                ਭਾਿ-ਸ 

ਸਰੋਤ (ਪੈਰਾ) ਅਧਾਰਤ ਪਰਸ਼ਨ: ਪਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ IV ਵਵੱਚ 3 ਉਪ ਭਾਿ ਹਨ (ਵਦੱਤੇ ਿਏ ਵਸਲੇਬਸ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ) ਹਰੇਕ ਪਰਸ਼ਨ 1 ਅੰਕ ਹੋਵੇਿਾ।                                                3×1=3                                           

                                                                ਭਾਿ-ਹ 

ਨਕਸ਼ਾ: ਪਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ V ਨਕਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਵੱਚ 

 ਅੱਠ ਵਵੱਚੋਂ ਪੰਿ ਸਥਾਨ ਭਰਨੇ ਹਨ।                                                         5x1=5 

 

  



                                                           

ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਜਿਆਨ:- sRyxI 8ਿੀਂ sYSn 2021-22 (Term-02) 

ਮਹੀਨਾ ਜਿਸ਼ਾ ਪਾਠ ਨੰ. ਪਾਠ ਦਾ ਨਾਂ 
01 

Marks 

Quest. 

02 

Marks 

Quest. 

03 

Marks 

Quest. 

Map 

01 

Marks 

Total 

Marks 

TERM - 02 
 

ਭੂਿੋਲ 
ਪਾਠ-3 ਖਵਣਿ ਅਤ ੇਸ਼ਕਤੀ ਸਾਧਨ ---- 01 ---- 03 05 

ਪਾਠ-4 ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ --- --- 01 02 05 

ਪਾਠ-5 ਆਫ਼ਤ ਪਰਬੰਧਨ 01 02 ---- 0 05 

ਇਵਤਹਾਸ 

ਪਾਠ-13 ਵਸੱਵਖਆ ਅਤ ੇਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਰਾਿ ---- 01 ---- ---- 02 

ਪਾਠ-14 ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ ਧਾਰ ---- 01 ---- ---- 02 

ਪਾਠ-15 ਿਾਤੀ ਪਰਥਾ ਨੰੂ ਚ ਣਤੌੀ ---- 01 ---- ---- 02 

ਪਾਠ-16 
ਬਸਤੀਵਾਦ ਅਤ ੇਸ਼ਵਹਰੀ 
ਪਵਰਵਰਤਨ 

---- 01 ---- ---- 02 

ਪਾਠ-17 

ਕਲਾਵਾਂ : ਵਚੱਤਰਕਾਰੀ, 
ਸਾਵਹਤ, ਭਵਨ ਵਨਰਮਾਣ 
ਕਲਾ ਆਵਦ ਵਵੱਚ 
ਪਵਰਵਰਤਨ 

  
 --      --       01    

--- 

 

(Source Based Question from 

L-17 and L-18) 

 
03  

ਪਾਠ-18 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ :1885-

1919 ਈ. 

ਪਾਠ-19 
ਭਾਰਤੀ ਸ ਤੰਤਰਤਾ ਲਈ 
ਸੰਘਰਸ਼ : 1919-1947  

---- ---- 

 

 01 

 

----  

 

01+03=04  

ਪਾਠ-20 
ਸ ਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ 
ਭਾਰਤ 

01 ---- ---- 

ਨਾਿਵਰਕ 
ਸ਼ਾਸਤਰ 

ਪਾਠ-24 
ਸੰਸਦ- ਬਣਤਰ,ਭੂਵਮਕਾ ਅਤੇ 
ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 

01 ---- 01 ---- 04 

ਪਾਠ-25 
ਵਨਆਂਪਾਵਲਕਾ ਦੀ ਕਾਰਿ 
ਵਵਧੀ ਅਤ ੇਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਵਧਕਾਰ 

---- 02 ---- ---- 04 

ਪਾਠ-26 
ਸਮਾਵਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ 
ਸਮਾਵਿਕ ਵਨਆਂ ਦੇ ਪਰਭਾਵ 

---- 01 ---- ---- 02 

ਮਾਰਚ  ਟਰਮ-2 ਪਰੀਵਖਆ    ਕ ੱ ਲ  40 ਅੰਕ 
 


