
ਕਲਾਸ: ਦਸਵ ੀਂ 

                               ਸੈਸ਼ਨ: 2021-22 (ਟਰਮ-II) 

                               ਵਵਸ਼ਾ: ਸਮਾਵਿਕ ਵਸਿੱਵਿਆ 

                          ਪਾਠਕਰਮ ਅਤ ੇਪਰਸ਼ਨ ਪਿੱਤਰ ਦ  ਰਪੂ-ਰੇਿਾ  

ਸਮਾੀਂ: 2.30 ਘੰਟ ੇ                                                                                                      ਕ ਿੱਲ 

ਅੰਕ: 40 

                                                                ਭਾਗ-ੳ 

 ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਉਤੱਰ ਾਂ ਵ ਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਪਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਵਵਿੱਚ 5 ਉਪ ਭਾਗ (ਪਰਸ਼ਨ) ਹਨ । ਹਰੇਕ 

ਪਰਸ਼ਨ 1 ਅੰਕ ਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉਿੱਤਰ ਇਿੱਕ ਸ਼ਬਦ ਿਾੀਂ ਇਿੱਕ ਵਾਕ ਵਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ।                        
           5×1= 5 

                                                                 ਭਾਗ-ਅ 

 ਛੋਟੇ ਉਤੱਰ ਾਂ ਵ ਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਪਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਵਵਿੱਚ 5 ਉਪ ਭਾਗ (ਪਰਸ਼ਨ) ਹਨ । ਹਰੇਕ ਪਰਸ਼ਨ 2 ਅੰਕ 

ਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉਿੱਤਰ 25-30 ਸ਼ਬਦਾੀਂ ਵਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ।                     5×2=10                          
            

                                                                ਭਾਗ-ੲ 

 ਵੱਡੇ ਉਤੱਰ ਾਂ ਵ ਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਪਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਵਵਿੱਚ 6 ਉਪ ਭਾਗ (ਪਰਸ਼ਨ) ਹਨ ਵਿਨ੍ਾੀਂ ਵਵਿੱਚ ਹਰੇਕ 

ਪਰਸ਼ਨ 4 ਅੰਕ ਦਾ ਹੈ। ਵਵਵਦਆਰਥ ਆੀਂ ਨੇ ਛੇ ਪਰਸ਼ਨਾੀਂ ਵਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰ ਪਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ 

ਪਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉਿੱਤਰ  80-100 ਸ਼ਬਦਾੀਂ ਵਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ।                                   4×4= 16                                                                                    
            

                                                                ਭਾਗ-ਸ 

ਸਰੋਤ (ਪ੍ੈਰ ) ਅਧ ਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਪਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਵਵਿੱਚ 3 ਉਪ ਭਾਗ ਹਨ (ਵਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਾਠਕਰਮ ਦੇ 

ਅਧਾਰ ਤੇ) ਹਰੇਕ ਪਰਸ਼ਨ 1 ਅੰਕ ਦਾ ਹੈ।                                                                  3×1=3                                                                                       
                                                      

                                                               ਭਾਗ-ਹ 

ਨਕਸ਼ : ਪਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ਨਕਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਵਵਵਦਆਰਥ ਆੀਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤ ੇਵੰਡ 

ਤੋਂ ਪਵਹਲਾੀਂ ਦੇ ਪੰਿਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਵਿੱਚ ਅਿੱਠ ਵਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਸਥਾਨ ਭਰਨੇ ਹਨ।                         3+3=6                                  
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ਭੂਗੋਲ 

ਪਾਠ-4 
ਕ ਦਰਤ  ਬਨਸਪਤ , 

ਿ ਵ-ਿੰਤੂ ਤੇ ਵਮਿੱਟ ਆੀਂ 

---- ---- ---- 01 ---- 04 

ਪਾਠ-5 
ਭੂਮ  ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ 

ਿੇਤ ਬਾੜ  

--- 01 ---- ---- 01 03 

ਪਾਠ-6 
ਿਵਣਿ-ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ 

ਊਰਿਾ ਸਾਧਨ 

---- 01 ---- ---- 01 03 

ਪਾਠ-7 ਿਨਸੰਵਿਆ 
02 --- ---- ---- 01 03 

ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ 

ਪਾਠ-3 
ਭਾਰਤ ਵਵਿੱਚ ਿੇਤ ਬਾੜ  

ਦਾ ਵਵਕਾਸ 

---- ---- ---- 01 ---- 04 

ਪਾਠ-4 
ਭਾਰਤ ਵਵਿੱਚ ਉਦਯੋਵਗਕ 

ਵਵਕਾਸ 

01 01 ---- ---- ---- 03 

ਇਵਤਹਾਸ 

ਪਾਠ-5 

ਗ ਰ ੂਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਿ  ਦਾ 

ਿ ਵਨ,ਿਾਲਸੇ ਦ  

ਵਸਰਿਣਾ ਅਤੇ 

ਸ਼ਿਸ਼ ਅਤ 

--- ---- ---- ---- 01 01 

ਪਾਠ-6 
ਬੰਦਾ ਵਸੰਘ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ 

ਵਸਿੱਿ ਵਮਸਲਾੀਂ 

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

ਪਾਠ-7 

ਰਣਿ ਤ ਵਸੰਘ: ਮ ਿੱਢਲਾ 

ਿ ਵਨ, ਪਰਾਪਤ ਆੀਂ 

ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਿਾੀਂ ਨਾਲ 

ਸਬੰਧ 

---- ---- 01  
ਸਰੋਤ 

(ਪੈਰਾ) 

ਅਧਾਰਤ 

ਪਰਸ਼ਨ 

---- ---- 03 

ਪਾਠ-8 

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾੀਂ ਅਤੇ ਵਸਿੱਿਾੀਂ ਦੇ 

ਯ ਿੱਧ ਅਤੇ ਪੰਿਾਬ' ਤੇ 

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾੀਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ 

--- 01 ---- ---- 01 03 

ਪਾਠ-9 
ਆਜ਼ਾਦ  ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ 

ਵਵਿੱਚ ਪੰਿਾਬ ਦ  ਦੇਣ 

---- ---- ---- 01 --- 04 

ਨਾਗਵਰਕਸ਼ਾਸਤਰ 

ਪਾਠ-12 ਰਾਿ ਸਰਕਾਰ 
01 ---- ---- ---- ---- 01 

ਪਾਠ-13 
ਭਾਰਤ  ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ 

ਸਰਪੂ 

---- ---- ---- 01 ---- 04 

ਪਾਠ-14 
ਭਾਰਤ ਦ  ਵਵਦੇਸ਼ ਨ ਤ  

ਅਤੇ ਸੰਯ ਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 

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

 ਟਰਮ-2 ਪਰ ਵਿਆ 
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