
                                          

          ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ (2021-22) 

     ਜਿਾਤ -ਬਾਰਵ੍ਹ ੀਂ   (ਟਰਿ-1)    

ਮਵਸ਼ਾ –ਸਿਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ 

     ਿਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ                                                       

ਸਿਾੀਂ :1 ਘੰਟਾ        ਕ ੁੱਲ ਅੰਕ-  40 

ਨੋਟ :  

(i) ਪਰਸ਼ਨ-ਪੁੱਤਰ ਮਵੁੱਚ ਕ ਲ 40 ਪਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਪਰਸ਼ਨ ਇੁੱਕ ਅੰਕ ਦਾ ਹੈ। 

 (ii) ਸਾਰੇ ਪਰਸ਼ਨ ਜਰਰੂਹ ਹਨ। 
                          

1. ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮਾਜ ਹ ਿੱਚ ਅ ਾਸਿੀਣਤਾ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਿਨ? 

   (ਓ) ਮਕਾਨਾਾਂ ਦੀ ਕਮੀ      (ਅ) ਮਕਾਨਾਾਂ ਦਾ ਅਹਿਕਾਰ  

(ੲ)  ਭੂਮੀ ਦਾ ਅਹਿਕਾਰ ਹਮਲਣਾ     (ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ  

     2.   ਸ਼ਹਿਰਾਾਂ ਹ ਚ ਗੰਦੀਆਾਂ ਬਸਤੀਆਾਂ ਦੇ  ਾਿੇ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਿਨ? 

       (ਓ) ਗ਼ਰੀਬੀ       (ਅ)  ਿਦੀ ਜਨਸੰਹਿਆ   

(ੲ) ਓ ਤੇ ਅ ਦੋ  ੇਿੀ      (ਸ) ਕੋਈ ਨਿੀ 

   3. ਿੇਠ ਹਲਹਿਆਾਂ ਹ ਚੋਂ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਹਕਿੜੀ ਹ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਿੈ? 

(ਓ)  ਸਾਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ       (ਅ)  ਸਾਾਂਝੀ ਭਾਸ਼ਾ    

(ੲ) ਸਾਾਂਝਾ ਨਾਮ         (ਸ) ਸਾਰੇ ਿੀ  

4. ਇਿਨਾਾਂ ਹ ਿੱਚੋਂ ਹਕਿੜੀ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਹ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਿੀ ਾਂ ਿੈ?  

(ਓ) ਇਕ  ਿੱਿਰੀ ਭਾਸ਼ਾ      (ਅ) ਇਿੱਕਸਾਰਤਾ    

(ੲ) ਨ ੀਨਤਾ        (ਸ)  ਿੱਿਰੀ ਭਾਸ਼ਾ  

 5.   ਿਰੀ ਕ੍ਾਾਂਤੀ ਦਾ ਹਕਿੜਾ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਭਾ  ਿੈ ? 

(ਓ) ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ  ਿਣਾ    (ਅ) ਿੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹ ਿੱਚ  ਾਿਾ  

(ੲ) ਿੇਤੀ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਣ    (ਸ) ਪੇਂਡੂ ਕਰਜ਼ਦਾਰੀ 
    
 

6.   ਭਾਰਤੀ ਹਪੰਡ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਲੇਿਕ ਕੌਣ ਿੈ? 

(ਓ) ਬੀ ਐਿੱਸ ਗੁਿਾ       (ਅ) ਮਜੂਮਦਾਰ   

(ੲ) ਐਿੱਸ. ਸੀ ਦਬੁ ੇ    (ਸ) ਯੋਗੇਸ ਅਟਲ   

 7.  ਿੇਠ ਹਲਹਿਆਾਂ ਹ ਿੱਚੋਂ ਹਕਿੜੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਹ ਸ਼ੇਸਤਾ ਨਿੀ ਾਂ ਿੈ?  

   (ਓ) ਅਰਹਜਤ ਰਤੁਬਾ      (ਅ) ਪੁਤਸ਼ੈਨੀ ਹਕਿੱਤਾ  

(ੲ) ਪਹ ਿੱਤਰ ਅਪਹ ਿੱਤਰ ਦਾ ਭੇਦ ਭਾ     (ਸ)ਅਤੰਰਜਾਤੀ ਹ ਆਿ  

8.   ਭਾਰਤ ਹ ਿੱਚ ਜਾਤ ਅਤ ੇਨਸਲ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਲੇਿਕ ਕੌਣ ਿੈ? 

(ਓ) ਮਜੂਮਦਾਰ      (ਅ) ਜੀ ਐਿੱਸ ਗੁਰੀਏ  

(ੲ)  ਬੀ ਐਿੱਸ ਗੁਿਾ       (ਸ) ਮਜੂਮਦਾਰ   

9.   ਇਕ ਗੁਲਾਮ  ਰਗ ਹਕਸ ਦੇ ਹ ਰੁਿੱਿ ਿੈ ? 



   (ਓ)  ਪੂੰਜੀਪਤੀ       (ਅ) ਮਾਲਕ     

(ੲ) ਸ਼ਾਮੰਤ        (ਸ) ਛੋਟੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ  

10.  ਟਰਾਾਂਸਜੈਂਡਰ ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ ? 

   (ਓ) ਪੁਰਸ਼         (ਅ) ਇਸਤਰੀ     

(ੲ) ਤੀਸਰਾ ਹਲੰਗ        (ਸ) ਕੋਈ ਨਿੀ ਾਂ  

11.  ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱਡਾ ਕਬੀਲਾ ਹਕਿੜਾ ਿੈ?  

       (ਓ) ਭੀਲ        (ਅ) ਗੌਂਡ      

(ੲ)  ਮੁੰਡਾ           (ਸ) ਸੰਥਾਲ 

12. ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਹ ਿੱਚ ਇਿ ਖ਼ਬਰ ਪੜਦੇ ਿਾਾਂ ਹਕ ਮਾਹਪਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਇਿੱਜਤ ਲਈ ਲੜਕੀ ਦਾ 

ਕਤਲ ਇਿ ਖ਼ਬਰ ਹਕਸ  ਿੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਿੈ ? 

(ਓ) ਜਾਤੀ ਅਸਮਾਨਤਾ     (ਅ)  ਰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ  

(ੲ) ਹਲੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ     (ਸ) ਕੋਈ ਨਿੀ 

13. ਆਿੁਹਨਕ ਭਾਰਤ ਹ ਿੱਚ ਹਪੰਡਾਾਂ ਦਾ ਪ੍ਬੰਿ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ 

ਿੈ, ਗ੍ਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮੁਿੀ ਕੌਣ ਿੁੰਦਾ ਿੈ? 

(ਓ) ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ       (ਅ) ਮੇਅਰ    

(ੲ) ਸਰਪੰਚ        (ਸ) ਨੰਬਰਦਾਰ 

14. ਹਜਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਹ ਿਾਨ ਦੀ ਹਗਆਰ ੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦਾ ਸਬੰਿ ਗ੍ਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਿੈ, 

ਬਾਰ ੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦਾ ਸਬੰਿ ਹਕਸ ਨਾਲ ਿੈ? 

(ਓ) ਚੋਣ ਕਹਮਸ਼ਨ      (ਅ) ਗ੍ਾਮ ਪੰਚਾਇਤ   

(ੲ) ਨਗਰਪਾਹਲਕਾ       (ਸ) ਕੋਈ ਨਿੀ 

15. 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਕਸ ਰਾਜ ਹ ਿੱਚ ਅਨੁਸੁਹਚਤ ਜਾਤੀਆਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਹਿਆ 

ਘਣਤਾ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱਿ ਿੈ? 

(ਓ) ਪੰਜਾਬ            (ਅ) ਿਹਰਆਣਾ    

(ੲ) ਹਬਿਾਰ        (ਸ) ਉਿੱਤਰ ਪ੍ਦੇਸ਼ 

16. ਕੁਲਦੀਪ ਹਜਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਾਂ ਦੇ ਘਰ ਿਨ। ਉਸ ਦੇ ਹਪਤਾ 

ਅਤ ੇਚਾਚੇ ਤਾਏ ਿਰ ਰੋਜ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਆਪਣੇ ਿੇਤਾਾਂ ਹ ਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਾਂਦੇ ਿਨ। ਦਿੱਸੋ 

ਕੁਲਦੀਪ ਬਾਰੇ ਿੇਠ ਹਲਹਿਆਾਂ ਹ ਿੱਚੋਂ ਹਕਿੜਾ ਕਥਨ ਸਿੀ ਿੈ? 

(ਓ) ਕੁਲਦੀਪ ਹਪੰਡ ਹ ਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ।     

(ਅ) ਕੁਲਦੀਪ  ਸ਼ਹਿਰ  ਹ ਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ।   

(ੲ) ਕੁਲਦੀਪ  ਹ ਦੇਸ਼ ਹ ਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ।     

(ਸ) ਕੁਲਦੀਪ ਕਬਾਇਲੀ ਿੇਤਰ ਹ ਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ।   
 

17.  ਰਾਿਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਿਮਣੇ ਨਗਰ ਪਾਹਲਕਾ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਿੈ ,ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਿੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇਿੱਕ 

 ਿੱਡਾ ਸ਼ਾਹਪੰਗ ਮਾਲ ਿੈ।  ਦਿੱਸੋ ਰਾਿਾ ਬਾਰੇ ਿੇਠ ਹਲਹਿਆਾਂ ਹ ਿੱਚੋਂ ਹਕਿੜਾ ਕਥਨ ਸਿੀ ਿੈ? 

(ਓ) ) ਰਾਿਾ  ਕਬਾਇਲੀ ਿੇਤਰ ਹ ਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਿੈ।    

(ਅ) ਰਾਿਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹ ਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਿੈ।   

(ੲ) ਰਾਿਾ ਹ ਦੇਸ਼ ਹ ਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਿੈ।    



(ਸ) ਰਾਿਾ ਹਪੰਡ ਹ ਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਿੈ।   

18.  ਪ੍ਦੀਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਿੱਤਰੀ ਨੰੂ ਬਾਰ੍ ੀ ਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜਨ ਤੋਂ ਿਟਾ ਹਲਆ ਿੈ ਜਦੋਂਹਕ 

ਉਸਦਾ ਪੁਿੱਤਰ  ਾਰ  ਾਰ ਫੇਲ ਿੋਣ ਦੇ ਬਾ ਜੂਦ  ੀ ਕਾਲਜ ਹ ਿੱਚ ਪੜ੍ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਪੁਿੱਤਰੀ ਨੰੂ 

ਪੜ੍ਨ ਤੋਂ ਿਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੁਿੱਤਰ ਨੰੂ ਪੜ੍ਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹਕਸ  ਿੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਿੈ ? 

(ਓ) ਜਾਤੀ ਅਸਮਾਨਤਾ     (ਅ) ਹਲੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ     

(ੲ)  ਰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ       (ਸ) ਕੋਈ ਨਿੀ 

 19.  ਜੈ ਰਾਮ ਹਦਿਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦਰੂ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪੁਿੱਤਰ ਆਪਣੀ ਹਮਿਨਤ ਸਦਕਾ ਫੈਕਟਰੀਆਾਂ 

ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਿਨ। ਮਜ਼ਦਰੂ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਬਣਨ  ਹਕਸ  ਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਿੈ ? 

(ਓ)  ਰਗ ਪਹਰ ਰਤਨ      (ਅ) ਜਾਤੀ ਪਹਰ ਰਤਨ  

(ੲ) ਸਥਾਨ ਪਹਰ ਰਤਨ     (ਸ) ਸਾਰੇ ਿੀ 

20.  ਮੋਿਨ ਹਸੰਘ ਨੇ ਉਿੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾ ਦਾ ਇਿੱਕ ਸਮੂਿ  ੇਹਿਆ 

,ਹਜਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ  ਿੱਿਰੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਹਭਆਚਾਰ  ਿੱਿਰਾ ਸੀ । ਇਿ ਆਮ ਦਨੁੀਆਾਂ ਤੋਂ ਅਲਿੱਗ 

ਰਹਿੰਦੇ ਿਨ।  ਦਿੱਸੋ, ਇਿ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸਨ?  

       (ਓ) ਪੇਂਡੂ         (ਅ) ਸ਼ਹਿਰੀ     

(ੲ) ਕਬਾਇਲੀ        (ਸ) ਪ੍ ਾਸੀ 

21.  ਹਲੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਭਾ   __________ ਪੁਰਸ਼ਾਾਂ ਹਪਿੱਛੇ ਔਰਤਾਾਂ ਦੀ ਸੰਹਿਆ ਿੈ। 

(ਓ) ਇਿੱਕ ਸੌ       (ਅ) ਇਿੱਕ ਿਜ਼ਾਰ   

(ੲ)  ਦਸ ਿਜ਼ਾਰ      (ਸ) ਪੰਜ ਸੌ 

22. ਸਥਾਨਕ ਪਿੱਿਰ ਉਤ ੇਹਜਸ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਹਗਣਤੀ ਹਜ਼ਆਦਾ ਿੁੰਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਅਤ ੇਰਾਜਨੀਤਕ 

ਸਾਿਨਾਾਂ ਉਤੇ ਹਜਸ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਿੁੰਦਾ ਿੈ ਉਸ ਨੰੂ  __________ ਜਾਤ ਹਕਿਾ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ । 

(ਓ) ਹਪਛੜੀ       (ਅ) ਪ੍ਮੁਿੱਿ     

(ੲ) ਪ੍ਬਲ        (ਸ) ਸਾਾਂਝੀ 

23.  ਹਪੰਡਾਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਾਂ  ਿੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰ ਾਸ ਦੀ ਪ੍ਹਕਹਰਆ ਨੰੂ ___________  

      ਹਕਿਾ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ। 

     (ਓ) ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ      (ਅ) ਸਹਿਰੀਕਰਨ   

(ੲ) ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ       (ਸ) ਪਿੱਛਮੀਕਰਨ 

24.  ਪੇਂਡੂ ਿੇਤਰ ਹ ਿੱਚ ਲੋਕਾਾਂ ਦਾ ਮੁਿੱਿ ਹਕਿੱਤਾ __________ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। 

(ਓ) ਕਾਰੀਗਰੀ        (ਅ)  ਪਾਰ    

(ੲ) ਿੇਤੀਬਾੜੀ       (ਸ) ਸਰਕਾਰੀ ਸੇ ਾ 
 
 

25.  ਰਗ ਪ੍ਣਾਲੀ ਹ ਿੱਚ __________ ਰਤੁਬੇ ਦਾ ਮਿਿੱਤ  ਿੁੰਦਾ ਿੈ। 

(ਓ) ਪ੍ਦਿੱਤ        (ਅ) ਜਿੱਦੀ     

(ੲ) ਅਰਹਜਿੱਤ        (ਸ) ਕੋਈ ਨਿੀ 

26.  “ ਇਿੱਕ ਜ਼ਾਤ ਇਿੱਕ  ਬੰਦ  ਰਗ ਿੈ “ । ਇਿ ਕਥਨ ਹਕਸਦਾ ਿੈ? 

       (ਓ)  ਬੀ ਐਿੱਸ ਗੁਿਾ      (ਅ) ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ  

(ੲ)  ਮਜੂਮਦਾਰ ਅਤ ੇਮਦਾਨ    (ਸ) ਮਿਾਤਮਾ ਗਾਾਂਿੀ    



27.“ ਕਬੀਲਾ ਕੁਝ ਪਹਰ ਾਰਾਾਂ ਜਾਾਂ ਪਹਰ ਾਰ-ਸਮੂਿਾਾਂ ਦਾ ਇਕਿੱਠ ਿੈ ਹਜਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਾਂ ਭਾਸ਼ਾ 

ਸਾਾਂਝੀ ਿੁੰਦੀ ਿੈ“। ਇਿ ਕਥਨ ਹਕਸਦਾ ਿੈ? 

       (ਓ) ਜੀ ਐਿੱਸ ਗੁਰੀਏ     (ਅ) ਹਰ ਰਜ਼    

(ੲ)  ਬੀ ਐਿੱਸ ਗੁਿਾ       (ਸ) ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ 

28. “ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕ ਅਸਲ ਹ ਿੱਚ ਹਪਛੜੇ ਹਿੰਦ ੂਿਨ “। ਇਿ ਕਥਨ ਹਕਸਦਾ ਿੈ? 

        (ਓ)   ਐਿੱਮ.ਐਿੱਨ. ਸ੍ੀਹਨ ਾਸ     (ਅ) ਬੀ ਐਿੱਸ ਗੁਿਾ    

(ੲ) ਮਜੂਮਦਾਰ       (ਸ) ਜੀ ਐਿੱਸ ਗੁਰੀਏ 

29. “  ਰਗ ਚੇਤਨਾ  ਰਗ ਇਿੱਕਜੁਿੱਜਤਾ ਅਤ ੇ ਰਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਾਉਦੀ ਿੈ “। ਇਿ ਕਥਨ 

ਹਕਸਦਾ ਿੈ? 

(ਓ)  ਬੀ ਐਿੱਸ ਗੁਿਾ      (ਅ) ਮਜੂਮਦਾਰ   

(ੲ) ਜੀ ਐਿੱਸ ਗੁਰੀਏ     (ਸ) ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ 

30. “ ਜਾਤੀ ਦਰਜ਼ਾਬੰਦੀ ਦਾ ਰਪੂ ਨਿੀ ਿੈ, ਇਿ ਸਮੂਿ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਿੈ “। ਇਿ ਕਥਨ ਹਕਸਦਾ 

ਿੈ? 

(ਓ) ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ         (ਅ) ਮੈਕਸ  ੈਬਰ     

(ੲ) ਮਜੂਮਦਾਰ       (ਸ)  ਲੂਈਸ ਹਡਉਾਂਮੋਟ                       

31. ਹਕਿੜਾ ਹਮਲਾਨ ਸਿੀ ਿੈ 

(1) ਅਰਹਜਤ ਰਤੁਬਾ     ਰਗ 

(2) ਟਰਾਾਂਸਜੈਂਡਰ   ਇਸਤਰੀ 

(3) ਪ੍ਦਿੱਤ ਰਤੁਬਾ   ਅਹਿਆਪਕ 

(4) ਬੰਦ ਸਮੂਿ   ਜਾਤ 
 
 

(ਓ) ਕੇ ਲ 1 ਤੇ 2      (ਅ) ਕੇ ਲ 2 ਤੇ 3   

(ੲ) ਕੇ ਲ 3 ਤੇ 4      (ਸ) ਕੇ ਲ 1 ਤੇ 4 
 

32. ਹਕਿੜਾ ਹਮਲਾਨ ਸਿੀ ਿੈ 

(ਓ) ਭਾਰਤ  ਦੇ ਲੋਕ           (1) ਪੀ  ੀ ਕਾਨੇ 

(ਅ) ਿਰਮਸ਼ਾਸਤਰਾਾਂ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ       (2) ਆਰ ਕੇ ਮੁਕਰਜੀ 

(ੲ) ਭਾਰਤ ਹ ਕਾਸ ਦੇ ਰਾਿ ਉਿੱਤ ੇ         (3) ਹਰਜ਼ਲੇ 

(ਸ) ਮਾਿਾਦੇ  ਕੋਲੀਜ                      (4) ਏ ਆਰ ਦੇਸਾਈ 
 

             (ਓ) (ਅ) (ੲ)  (ਸ) 

(ਓ)       2  3  1 4 

(ਅ)       3  1  4 2 

(ੲ)       4  2  3 1 

(ਸ)       1   4   2 3 
 

33. ਹਕਿੜਾ ਹਮਲਾਨ ਸਿੀ ਿੈ 



(ਓ) ਝੂਮ    ਮਲੇਸ਼ੀਆ 

(ਅ) ਹਮਲਪਾ  ਮੈਕਸੀਕੋ 

(ੲ) ਰੋਕਾ  ਬਰਾਜੀਲ 

(ਸ) ਲਡਾਾਂਗ   ਭਾਰਤ 
 

(ਓ) ਕੇ ਲ 1 ਤੇ 2      (ਅ) ਕੇ ਲ 2 ਤੇ 4   

(ੲ) ਕੇ ਲ 3 ਤੇ 4      (ਸ) ਕੇ ਲ 1 ਤੇ 4 
 

34. ਹਕਿੜਾ ਹਮਲਾਨ ਗਲਤ ਿੈ 

(ਓ)  ਸੰਥਾਲ   ਕਬੀਲਾ 

(ਅ)  ਸੰਹਨਆਸ   ਆਸ਼ਰਮ 

(ੲ)   ਪੁੰਜੀਪਤੀ   ਜਾਤੀ 

(ਸ)   ਰਗਿੁਿੱਲਾ   ਸਮੂਿ 

35.  ਹਕਿੜਾ ਹਮਲਾਨ ਸਿੀ ਿੈ 

(ਓ) ਇਿੱਜਤ ਲਈ ਕਤਲ ਆਰਹਥਕ ਅਸਮਾਨਤਾ 

(ਅ) ਸੰਸਹਕ੍ਤੀਕਰਣ  ਐਿੱਮ.ਐਿੱਨ. ਸ਼੍ੀਹਨ ਾਸ 

(ੲ) ਉਿੱਚ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ  ਹਬਿਾਰ 

(ਸ) ਿਰੀ ਕ੍ਾਾਂਤੀ ਦੇ ਪ੍ਭਾ   ਪੀ  ੀ ਕਾਨੇ 
 
 

36.   A: ਜੀ ਐਿੱਸ ਗੁਰੀਏ ਨੇ ਕਬੀਹਲਆਾਂ ਨੰੂ ਪਛੜੇ ਹਿੰਦਆੂਾਂ ਦਾ ਨਾਾਂ ਹਦਿੱਤਾ ਿੈ । 

       R:  ਜੀ ਐਿੱਸ ਗੁਰੀਏ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਬੀਹਲਆਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਤੁ ਸਾਰੇ ਿੋਜ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਿੈ। 

(ਓ) A ਅਤ ੇR ਦੋ ੇਂ ਸਿੱਚ ਿਨ, ਅਤ ੇR A ਦੀ ਸਿੀ ਹ ਆਹਿਆ ਿੈ । 

(ਅ) ਦੋ ੇਂ A ਅਤੇ R ਸਿੱਚ ਿਨ, ਪਰ R A ਦੀ ਸਿੀ ਹ ਆਹਿਆ ਨਿੀ ਾਂ ਿੈ। 

(ੲ) A ਸਿੀ ਿੈ ਪਰ R ਗਲਤ ਿੈ।    

(ਸ) A ਗਲਤ ਿੈ ਪਰ R ਸਿੱਚ ਿੈ। 

37.  A:  ਹਪੰਡਾਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੋਟਾ ਿੁੰਦਾ ਿੈ । 

      R:  ਹਪੰਡਾਾਂ ਹ ਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਨਸੰਹਿਆ ਘਿੱਟ ਿੁੰਦੀ ਿੈ । 

(ਓ) A ਅਤ ੇR ਦੋ ੇਂ ਸਿੱਚ ਿਨ, ਅਤ ੇR A ਦੀ ਸਿੀ ਹ ਆਹਿਆ ਿੈ । 

(ਅ) ਦੋ ੇਂ A ਅਤੇ R ਸਿੱਚ ਿਨ, ਪਰ R A ਦੀ ਸਿੀ ਹ ਆਹਿਆ ਨਿੀ ਾਂ ਿੈ। 

(ੲ) A ਸਿੀ ਿੈ ਪਰ R ਗਲਤ ਿੈ।    

(ਸ) A ਗਲਤ ਿੈ ਪਰ R ਸਿੱਚ ਿੈ। 
 

38.   A:   ਸ਼ਹਿਰੀ ਿੇਤਰਾਾਂ ਹ ਿੱਚਹਪੰਡਾਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਆਢ ਦਾ ਮਿਿੱਤ  ਘਿੱਟ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। 

        R:  ਸ਼ਹਿਰੀ ਿੇਤਰਾਾਂ ਹ ਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਿੱਕ ਿੀ ਿਰਮ ਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਿੁੰਦੇ ਿਨ। 

(ਓ) A ਅਤ ੇR ਦੋ ੇਂ ਸਿੱਚ ਿਨ, ਅਤ ੇR A ਦੀ ਸਿੀ ਹ ਆਹਿਆ ਿੈ । 

(ਅ) ਦੋ ੇਂ A ਅਤੇ R ਸਿੱਚ ਿਨ, ਪਰ R A ਦੀ ਸਿੀ ਹ ਆਹਿਆ ਨਿੀ ਾਂ ਿੈ। 

(ੲ) A ਸਿੀ ਿੈ ਪਰ R ਗਲਤ ਿੈ।    



(ਸ) A ਗਲਤ ਿੈ ਪਰ R ਸਿੱਚ ਿੈ। 

39.   A: ਅਿੱਜਕਲ ਲੜਕੀਆਾਂ  ੀ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਹ ਿੱਚ ਭਰਤੀ ਿੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇ ਾ ਕਰ ਰਿੀਆਾਂ 

 ਿਨ।  

       R: ਭਾਰਤੀ ਸੰਹ ਿਾਨ ਲੜਕੀਆਾਂ ਨੰੂ ਲੜਹਕਆਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਹਿਕਾਰ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

(ਓ) A ਅਤ ੇR ਦੋ ੇਂ ਸਿੱਚ ਿਨ, ਅਤ ੇR A ਦੀ ਸਿੀ ਹ ਆਹਿਆ ਿੈ। 

(ਅ) ਦੋ ੇਂ A ਅਤੇ R ਸਿੱਚ ਿਨ, ਪਰ R A ਦੀ ਸਿੀ ਹ ਆਹਿਆ ਨਿੀ ਾਂ ਿੈ। 

(ੲ) A ਸਿੀ ਿੈ ਪਰ R ਗਲਤ ਿੈ।    

(ਸ) A ਗਲਤ ਿੈ ਪਰ R ਸਿੱਚ ਿੈ। 

40.  A: ਕੋਈ ਹ ਆਕਤੀ ਅਪਣੀ ਹਮਿਨਤ ਸਦਕਾ ਅਹਿਆਪਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

       R:  ਅਹਿਆਪਕ ਦਾ ਰਤੁਬਾ ਅਰਹਜਤ ਿੈ। 

(ਓ) A ਅਤ ੇR ਦੋ ੇਂ ਸਿੱਚ ਿਨ, ਅਤ ੇR A ਦੀ ਸਿੀ ਹ ਆਹਿਆ ਿੈ । 

(ਅ) ਦੋ ੇਂ A ਅਤੇ R ਸਿੱਚ ਿਨ, ਪਰ R A ਦੀ ਸਿੀ ਹ ਆਹਿਆ ਨਿੀ ਾਂ ਿੈ। 

(ੲ) A ਸਿੀ ਿੈ ਪਰ R ਗਲਤ ਿੈ।     

(ਸ) A ਗਲਤ ਿੈ ਪਰ R ਸਿੱਚ ਿੈ। 
 


