
 

ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ  
(ਵਿਲਖੱਣ ਸਮਰਥਾ ਿਾਲੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ)  

ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ  
ਵਵਸ਼੍ਾ-ਇਵਿਹਾਸ 

ਅਕਾਦਵਿਕ ਸਾਲ (2021-22 ਟਰ੍ਿ-2) 
ਸਿਾਂ: 3 ਘੰਟੇ           ਅੰਕ: 40 

ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ ਪੱ੍ਿਰ੍ ਦੀ ਰੂ੍ਪ੍-ਰੇ੍ਖਾ 
1. ਸਾਰ੍ੇ ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ ਜ਼ਰ੍ੂਰ੍ੀ ਹੈ ।  

2. ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ ਪੱ੍ਿਰ੍ ਦੇ 4 ਭਾਗ ਹਨ ।  
ਭਾਗ-ੳ 

ਵਸਿੂਵਨਸ਼੍ਠ ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ: ਇਸ ਭਾਗ ਵਵੱਚ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰ੍ੋ/ ਸਹੀ ਵਿਲਾਨ/ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਿ ਦੀ ਚੋਣ 
ਕਰ੍ੋ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ ਸ਼੍ਾਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ 5 ਉਪ੍-ਭਾਗ (ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ ਨੰ 1-5) ਹੋਣਗੇ ਅਿੇ ਹਰ੍ ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ 
ਦੇ 2 ਅੰਕ ਹਨ।         5 × 2 = 10 

ਭਾਗ-ਅ 

ਛੋਟੇ ਉੱਿਰ੍ਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ: ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ 8 ਉਪ੍-ਭਾਗ (ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ ਨੰ 1-8) ਹੋਣਗੇ ਅਿੇ ਹਰ੍ ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ 2 
ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼੍ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਿਰ੍ 25-30 ਸ਼੍ਬਦਾਂ ਵਵੱਚ ਵਦਓ। 8 ਪ੍ਰਸ਼੍ਨਾਂ ਵਵੱਚੋਂ 5 ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ 
ਕਰ੍ਨੇ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹਨ।         5 × 2 = 10 

ਭਾਗ-ੲ 

ਸਰੋਿ ਅਧਾਵਰ੍ਿ ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ: ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ 1 ਉਪ੍-ਭਾਗ (ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ ਨੰ. 1-2)  ਹੋਣਗੇ। (ਵਦੱਿੇ ਗਏ ਪੈ੍ਰ੍ੇ ’ਿੇ 
ਅਧਾਵਰ੍ਿ ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ) ਅਿੇ ਹਰ੍ ਉਪ੍-ਭਾਗ ਦੇ 10 ਅੰਕ (ਹਰ੍ੇਕ ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ ਵਵੱਚ 2 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ 5 ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ 
ਹੋਣਗੇ।           5 × 2 =

10 
ਭਾਗ-ਸ 

ਨਕਸ਼ੇ੍ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਵਧਿ ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ: ਇਸ ਭਾਗ ਵਵੱਚ ਨਕਸ਼ੇ੍ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਵਧਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ ਹੋਣਗੇ। ਕ ੱ ਵ 15 
ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ। 10 ਅੰਕ 5 ਸਥਾਨ ਵਦਖਾਉਣ ਲਈ ਅਿੇ 5 ਅੰਕ ਉਨਹ ਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵਵਆਵਖਆ ਕਰ੍ਨ 
ਦੇ ਹੋਣਗੇ। (20-25 ਸ਼੍ਬਦਾਂ ਵਵੱਚ)। ਨਕਸ਼ੇ੍ ਵਵੱਚ 100% ਆਂਿਵਰ੍ਕ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। 5 + 5 = 10 

 

 



 

 

ਪ੍ਾਠ ਨੰ ਪ੍ਾਠ ਦਾ ਨਾਂ 

12 ਅਬਦੁਸ ਸਮਦ ਖਾਂ ਜਕ੍ਰੀਆ ਖ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੀਰ ਮੰਨੰੂ-ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਸੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ 

13 ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਯੁੱ ਧ ਪਰਣਾਲੀ 

14 

15 

ਮੁਗਲਾਂ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਵਜਕ੍ ਅਤੇ ਆਰਵਥਕ੍ ਅਿਸਥਾ  

ਅਵਿਮਦ ਸ਼ਾਿ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਿਮਲੇ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਰਭਾਿ 

16 ਵਸੱਖ ਵਮਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕ੍ਾਸ 

17 ਮਿਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਵਸੰਘ ਦਾ ਜੀਿਨ ਅਤੇ ਵਜੱਤਾ 

18 

 

19 

ਐਗਂਲੋ-ਵਸੱਖ ਸਬੰਧ 1800-1839 

ਮਿਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਵਸੰਘ ਦੇ ਅਫਗਾਵਨਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ  ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਸੀਮਾ 
ਨੀਤੀ  

20 ਮਿਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਵਸੰਘ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪਰੰ ਬਧ 

21 ਮਿਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਵਸੰਘ ਦਾ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ 

22 ਪਵਿਲਾਂ ਐਗਂਲੋ ਵਸੱਖ ਯੁੱ ਧ-ਕ੍ਾਰਨ ਅਤੇ ਵਸੱਟੇ 

23 ਦੂਜਾ ਐਗਂਲੋ ਵਸੱਖ ਯੁੱ ਧ- ਕ੍ਾਰਨ ਅਤੇ ਵਸੱਟੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਮਲਾਉਣਾ 

 


