
1 

 

ਸ਼�ੇਣੀ : XII 

ਮਾਡਲ ਟੈਸ ਟ ਪੇਪਰ (ਟਰਮ-2)  

ਅਕਾਦਿਮਕ ਸ ਾਲ-(2021-22)  

ਿਵਸ਼ਾ: ਸ ਮਾਜ ਸ਼ਾਸ ਤਰ  

ਸਮ� : 2 ਘੰਟੇ 30 ਿਮੰਟ                    ਕੱੁਲ ਅੰਕ:40 

 ਪ�ਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲਈ ਹਦਾਇਤ#: 

1. ਇਸ  ਪ�ਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਕੱੁਲ 4 ਭਾਗ (ਓ,ਅ,ੲ ,ਸ ) ਹਨ। ਸ ਾਰੇ ਪ�ਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।  

2. ਹਰੇਕ ਪ�ਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕ ਪ�ਸ਼ਨ ਦੇ ਸ ਾਹਮਣੇ ਦਰਸ ਾਏ ਗਏ ਹਨ।  

                                                  ਭਾਗ (ੳ) 

   

ਨ3 ਟ: ਹੇਠ ਿਲਖ ੇਪ�6ਨ# ਦਾ 7ਤਰ ਇੱਕ 6ਬਦ ਜ# ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਿਵੱਚ ਿਦਓ:-   1*6=6 ਅੰਕ 

1. ਸੰਸਿਕ�ਤੀਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਿਕਸ ਨ�  ਿਦੱਤੀ ?                                                             1 ਅੰਕ 

2. ਿਵ!ਵੀ ਿਪੰਡ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਿਕਸ ਨ�  ਿਦੱਤਾ?                                                                1 ਅੰਕ 

3.  ਿਚਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੋਢੀ ਕੌਣ ਸੀ ?                                                                     1 ਅੰਕ 

4. ਨ!ਾਖੋਰੀ ਤੋ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?                                                                                 1 ਅੰਕ 

5.  2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਿਲੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਿਕੰਨਾ ਹੈ ?                                 1 ਅੰਕ 

6. ਪੀ ਐ2ਨ ਡੀ ਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨ� ਕੀ ਹੈ।                                                                      1 ਅੰਕ 

      

                                           ਭਾਗ (ਅ)  

ਨ3 ਟ: ਕੋਈ 6 ਪ�6ਨ ਕਰੋ| ਹਰੇਕ ਪ�6ਨ ਦਾ 7ਤਰ ਿਤੰਨ ਤ= ਚਾਰ ਲਾਈਨ# ਿਵੱਚ ਿਦਓ|                    3*6=18 ਅੰਕ 

1. ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ ਤੋ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ?         3 ਅੰਕ 

2. ਿਨ2ਜੀਕਰਨ ਤ4 ਤੁਸ5 ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ?        3 ਅੰਕ 

3. ਕੋਈ ਦੋ ਜਾਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ?        3 ਅੰਕ 

4. !ਰਾਬਖੋਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਿਤੰਨ ਪ�ਭਾਵ ਦਸੋ ?        3 ਅੰਕ 

5.  ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਕੰਿਨਆ ਭਰੂਣ ਹੱਿਤਆ ਤ ੇਇੱਕ ਨ; ਟ ਿਲਖੋ |      3 ਅੰਕ 

6. ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਿਕਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਕੋਈ ਿਤੰਨ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ |    3 ਅੰਕ 

7. ਕੀ ਪੱਛਮੀਕਰਨ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ਼ ਆਗ�ਹ ਵਧੂ ਕਦਮ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਕਰੋ।     3 ਅੰਕ 

8. ਨਸ਼ਾ ਖੋਰੀ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਤ ੇਨ; ਟ ਿਲਖੋ।                                                                      3 ਅੰਕ 
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ਭਾਗ (ੲ) 

  ਹੇਠ ਿਲਖ ੇਪੈਰੇ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ ਅਤੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਪ�6ਨ# ਦਾ 7ਤਰ ਿਦਓ:-   1*4=4 ਅੰਕ 

 ਿਬਰਧ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਲੱਿਗਆ ਂਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜ� ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹ5 ਹੰੁਦੇ ਿਕ ਉਨI � 

ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ| ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨੰੂ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਿਰਕ ਦ ੇਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਗਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ| 

ਇਸ ਤ4 ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਸਪੱ!ਟ ਨਹ5 ਹੈ | ਹਰ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਿਬਰਧ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਮ� 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦ4 ਉਸ ਨੰੂ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮਾਨਿਸਕ ਅਤ ੇਸਰੀਰਕ ਤੌਰ Jਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ5 ਿਰਹਾ| ਇਹ 

ਸਮ� 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤ4 ਬਾਅਦ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦ ੇ ਲੋਕ� ਲਈ 

ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਦੀ ਕਮੀ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ | ਮਨੱੁਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ4 ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਨੰੂ ਿਬਰਧ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ 

ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇ ਜਾਣ ਤ� ਿਬਰਧ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਨੰੂ ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੀਆ ਂਸਮੱਿਸਆਵ� ਨਾਲ 

ਘੱਟ ਜੂਝਣਾ ਪਵੇਗਾ | ਿਜਹੜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਜ� ਆਪਣ ੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਸਰਕਾਰੀ 

ਅਦਾਿਰਆ ਂਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵ� ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ  ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| 

 

  1. ਿਬਰਧ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ?      1 ਅੰਕ 

2. ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਿਰਕ ਿਗਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ?   1 ਅੰਕ 

3. ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਿਵਅਕਤੀਆ ਂਨੰੂ ਿਕਵP ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?   1 ਅੰਕ 

4. ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਲਈ ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ?   1 ਅੰਕ 

            

                                                        ਭਾਗ (ਸ )  

ਨ; ਟ: ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪ�!ਨ� ਦਾ Jਤਰ 100-150 !ਬਦ� ਿਵੱਚ ਿਦਓ:-    

                                             

 1.  ਪੱਛਮੀਕਰਨ ਅਤ ੇਸੰਸਿਕ�ਤੀਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਭੰਨਤਾ ਸਪੱਸਟ ਕਰੋ ?      6 ਅੰਕ 

    ਜ� 

 ਆਧੁਿਨਕੀਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਿਵਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕਰੋ |                

 

2.  ਸਮਾਿਜਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆ ਂਿਵ!ੇਸਤਾਵ� ਉਪਰ ਨ; ਟ ਿਲਖੋ |          6 ਅੰਕ 

  

    ਜ� 

  !ਰਾਬਖੋਰੀ ਦੇ ਿਤੰਨ ਪੜਾਵ� ਤ ੇਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਿਟੱਪਣੀ ਕਰੋ |                  
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