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ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ 

ਕਲਾਸ: ਅਠਵੀਂ 
ਸੈਸ਼ਨ: 2021-22 (ਟਰਮ-II) 

                                 ਵਵਸ਼ਾ: ਸਮਾਵਿਕ ਵਵਵਿਆਨ 
ਕ ੁੱ ਲ ਸਮਾਂ :2 ਘੰਟੇ        ਕ ੁੱ ਲ ਅੰਕ:40 

ਭਾਿ-(ਓ) 
I. ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇੁੱ ਕ ਸ਼ਬਦ ਿਾਂ ਇੁੱ ਕ ਵਾਕ ਵਵੁੱ ਚ ਵਦਓ। ਹਰੇਕ ਪਰਸ਼ਨ 
 ਇੁੱ ਕ ਅੰਕ ਦਾ ਹੈ। 
 1.  ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 
 2. ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਹਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੌਣ ਸਨ? 
 3. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹਵਿੱ ਚ ਹਕਿੰ ਨਹੇ  ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? (3x1=3) 

ਭਾਿ-(ਅ) 
II. ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ 25-30 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਵੁੱ ਚ ਵਦਓ। ਹਰੇਕ ਪਰਸ਼ਨ ਦੋ ਅੰਕ ਦਾ 
 ਹੈ।  
 1.  ਭਾਰਤ ਹਵਿੱ ਚ ਕਿੱ ਚਾ ਲੋਹਾ ਹਕਿੱ ਥੇ ਹਮਲਦਾ ਹੈ? 
 2.  ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 
 3.  ਚਿੱ ਕਰਵਾਤ ਕੀ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਨੂਿੰ  ਹੋਰ ਹਕਹੜੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਹਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 
 4.  ਪਿੱ ਛਮੀ ਹਸਿੱ ਹਿਆ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਪਰਭਾਵ ਹਲਿੋ।  
 5.  ਸਤੀ ਪਰਥਾ ਨੂਿੰ  ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਹਕਸਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਗੈਰਕਾਨੂਿੰ ਨੀ ਘੋਹਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ? 
 6.  ਵੀਰ ਸਹਲਿੰ ਗਮ ਨੂਿੰ  ਅਜੋਕੇ ਆਂਧਰਾ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਗਿੰ ਬਰ ਹਕਉਂ ਹਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 
 7.  ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 
 8.  ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 
 9. ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕਿੱ ਦਮੇ ਹਕਹੜੇ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ? 
 10. ਅਨਪੜਹਤਾ ਦਾ ਲੋਕਤਿੰ ਤਰ ਤੇ ਕੀ ਪਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?  (00x2=20) 

ਭਾਿ-(ੲ) 
III. ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਵਵੁੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵਤੰਨ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ 00-000  ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਵੁੱ ਚ ਵਦਓ। 
 ਹਰੇਕ  ਪਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਤੰਨ ਅੰਕ ਹਨ। 
 1. ਪਿੰਜਾਬ ਹਵਿੱ ਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਨੋਟ ਹਲਿੋ? 
 2. ਚਾਹ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਦੇ ਪੌਹਦਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸਿੰ ਭਾਲ ਹਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 
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 3. ਭਾਰਤ ਛਿੱ ਡੋ ਅਿੰਦੋਲਨ ਕੀ ਸੀ? 
 4. ਸਿੰ ਪਰਦਾਇਕਤਾ ਤੇ ਨੋਟ ਹਲਿੋ। 
 5. ਭਾਰਤੀ ਸਿੰ ਸਦ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹਲਿੋ।     (3x3=9)  

ਭਾਿ-(ਸ) 
IV. ਸਰੋਤ ਅਧਾਵਰਤ ਪਰਸ਼ਨ : 
 0901 ਈ  .ਹਵਿੱ ਚ ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਨੇ ਬਿੰ ਗਾਲ ਦੀ ਵਿੰ ਡ ਕਰ ਹਦਿੱ ਤੀ । ਇਸ ਵਿੰ ਡ ਦਾ ਅਸਲੀ 
ਉਦੇਸ਼ ਹਹਿੰ ਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਫੁਿੱ ਟ ਪਾਉਣੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂਿੰ  ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। 
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਿੰ ਗਾਲ ਦੀ ਵਿੰ ਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ  ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥਾਂ -ਥਾਂ ਤੇ ਜਲਸੇ  ,ਜਲੂਸ 

ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਹਦਿੱ ਤੀਆਂ। ਬਿੰ ਗਾਲ ਦੀ ਵਿੰ ਡ ਦੇ ਹਵਰੋਧ ਹਵਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅਿੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕੀਤਾ ਹਗਆ। ਬਿੰ ਗਾਲ ਦੀ ਵਿੰ ਡ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹਵਿੱ ਚ ਨਰਮ ਦਲ ਅਤੇ ਗਰਮ ਦਲ ਦੋ 
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦਲ ਸਥਾਹਪਤ ਹੋਕ।        
  
ਉੱਪਰ ਵਦੁੱ ਤੇ ਪੈਰਹੈ ਨ ੰ  ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਲਖੋ :-   (3X1=3) 

 
 1. ਬਿੰਗਾਲ ਦੀ ਵਿੰ ਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ? 
 2. ਬਿੰ ਗਾਲ ਦੀ ਵਿੰ ਡ ਦੇ ਹਵਰੋਧ ਹਵਿੱ ਚ ਹਕਹੜਾ ਅਿੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹਗਆ? 

3.  ਕਾਂਗਰਸ ਹਵਿੱ ਚ ਹਕਹੜੇ-ਹਕਹੜੇ ਦਲ ਸਥਾਹਪਤ ਹੋਕ? 
        

ਭਾਿ-(ਹ) 
V.  ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਵੁੱ ਚ ਕੋਈ ਪੰਿ ਸਥਾਨ ਭਰੋ:             (1X1=1) 
  (1)  ਕਿੱਚਾ ਲੋਹਾ ਿੇਤਰ 

 (2)  ਸੋਨਾ ਿੇਤਰ 
 (3) ਅਬਰਕ ਿੇਤਰ  
 (4)  ਮੈਂਗਨੀਂਜ ਿੇਤਰ 
 (5)  ਤਾਂਬਾ ਿੇਤਰ 
 (6) ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿੇਤਰ 
 (7)  ਚਾਵਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿੇਤਰ 
 (8) ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿੇਤਰ 
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