
ਸ਼੍ਰੇਣੀ : XII 

ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ (ਟਰਮ-2)  

ਅਕਾਦਮਮਕ ਸਾਲ-(2021-22)  

ਮਿਸ਼੍ਾ: ਇਮਿਹਾਸ  

         ਸਮਾਾਂ  2.30 ਮਮਿੰਟ                                                                                                            ਕ ੁੱਲ ਅਿੰਕ 40         

ਭਾਗ (ਓ) 

                   ਭਾਗ (ਓ)     ਹਠੇ ਮਲਖੇ ਪਰਸ਼੍ਨਾਾਂ ਦਾ ਉੁੱਿਰ ਇਕ ਸ਼੍ਬਦ ਜਾਾਂ ਇੁੱਕ ਿਾਕ ਮਿੁੱਚ ਮਲਖੋ:-  1*5 =5   ਅੰਕ     

1. ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ?       

2. ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ? 

3. ਸਦਾ ਕੌਰ ਕੌਿ ਸੀ ?         

4. ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਜੀਤ ਣਸੰਘ ਦ ੇਦਰਬਾਰ ਨ ੰ  ਕੀ ਣਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਸੀ? 

5.  ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਜੀਤ ਣਸੰਘ ਦਾ ਣਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕੌਿ ਸੀ ?        

                    ਭਾਗ (ਅ) ਮਕਸੇ 5 ਪਰਸ਼੍ਨਾਾਂ  ਦਾ ਉੁੱਿਰ  40-50 ਸ਼੍ਬਦਾਾਂ ਮਿੁੱਚ ਮਲਖੋ:-    3*5= 15 ਅੰਕ 

 1. ਭਾਈ ਤਾਰ  ਣਸੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਨੋਟ ਣਲਖੋ ?      

2.  ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸੈਣਨਕ ਪਰਿਾਲੀ ਦੀਆਾਂ ਣਤੰਨ ਣਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਾਂ ਣਲਖੋ ? 

3. ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਉਤੇੱ ਨੋਟ ਣਲਖੋ 1     

4. ਅੰਣਮਿ੍ਤਸਰ ਦੀ ਸੰਧੀ (1809) ਦੀਆਾਂ ਣਤੰਨ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਣਲਖੋ| 

 5. ਰਿਜੀਤ ਣਸੰਘ ਨ ੰ  ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਣਕਉਾਂ ਣਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ?  

6. ਪਣਹਲੇ ਐਾਂਗਲੋਂ  ਣਸੱਖ ਯ ੱਧ ਦ ੇਣਤੰਨ ਕਾਰਿ ਦੱਸ?ੋ 

7.  ਣਿਣਲਿਆਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਾਰ ੇਤ ਸੀ ਾਂ ਕੀ ਜਾਿਦੇ ਹੋ?             

ਭਾਗ (ੲ) 

 ਮਦੁੱਿ ੇਪੈਰੇ ਨ ਿੰ  ਮਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਕ,ੇ ਹਠੇ ਮਲਖੇ ਪਰਸ਼੍ਨਾਾਂ ਦਾ ਉੁੱਿਰ  ਮਦਓ:-    1*4 = 4  ਅੰਕ 

ਫੈਜਲਪ ਰੀਆ ਣਮਸਲ ਦਾ ਮੋਢੀ ਸਰਦਾਰ ਕਪ ਰ ਣਸੰਘ ਸੀ| ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਣਹਲਾਾਂ ਅੰਣਮਰਤਸਰ ਨੇੜ ਦ ੇਫੈਜਲਪ ਰ ਣਪੰਡ ਉਤੇੱ ਕਬਜ਼ਾ 

ਕੀਤਾ, ਣਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਣਸੰਘਪ ਰ ਰੱਖ ਣਦੱਤਾ ਣਗਆ | ਇਸ ਲਈ ਕਪ ਰ ਣਸੰਘ ਦੀ ਣਮਸਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫੈਜਲਪ ਰੀਆ ਜਾਾਂ ਣਸੰਘਪ ਰੀਆਾਂ 

ਪੈ ਣਗਆ| ਕਪ ਰ ਣਸੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਪਰਗਨਾ ਸ਼ੇਖ ਪ ਰਾ ਦ ੇ ਣਪੰਡ ਕਾਲੇਕੇ ਣਵੱਿ ਹੋਇਆ, ਕਪ ਰ ਣਸੰਘ ਦ ੇ ਣਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ 

ਦਲੀਪ ਣਸੰਘ ਸੀ, ਜ ੋਇਕ ਸਧਾਰਨ ਜੱਟ ਸੀ | ਬਿਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਬਹ ਤ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਣਨਡਰ ਸੀ | 1721 ਈ:  ਣਵੱਿ ਕਪ ਰ ਣਸੰਘ ਨੇ  

ਅੰਣਮਰਤਸਰ ਣਵਖੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਣਸੰਘ ਤੋਂ ਖੰਡੇ ਦਾ ਪਾਹ ਲ ਛਣਕਆ ਸੀ | ਉਸਨੇ ਣਸੱਖਾਾਂ ਦ ੇਮ ਗਲਾਾਂ ਣਵਰ ੱਧ ਯ ੱਧਾਾਂ ਣਵੱਿ ਭਾਗ ਣਲਆ ਸੀ|  

1733 ਈ: ਣਵੱਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ ਬੇਦਾਰ ਨੇ ਕਪ ਰ ਣਸੰਘ ਨ ੰ  ਇੱਕ ਲੱਖ ਰ ਪਏ ਦੀ ਜਗੀਰ ਅਤੇ ਨਵਾਬੀ ਦਾ ਣਖਤਾਬ ਣਦੱਤਾ ਸੀ | 1734 ਈ: 

ਣਵੱਿ ਨਵਾਬ ਕਪ ਰ ਣਸੰਘ ਨੇ ਣਸੱਖਾਾਂ ਨ ੰ  ਬ ੱਢਾ ਦਲ ਅਤੇ ਤਰ ਿਾ ਦਲ ਨਾਮੀ ਦਲਾਾਂ ਣਵੱਿ ਸਗੰਣਿਤ ਕੀਤਾ| 1753 ਈ: ਤੱਕ ਨਵਾਬ 

ਕਪ ਰ ਣਸੰਘ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦ ੇਨੇਤਾ ਰਹੇ| ਨਵਾਬ ਕਪ ਰ ਣਸੰਘ ਣਸਖੱ ਗ ਰ  ਸਣਹਬਾਨਾਾਂ ਦ ੇਸੱਿੇ ਸ਼ਰਧਾਲ  ਭਗਤ ਅਤੇ ਣਸੱਖ ਧਰਮ ਦੇ 

ਮਹਾਨ ਪਿ੍ਿਾਰਕ ਸਨ| ਉਹਨਾਾਂ ਦ ੇਹੱਥੋਂ ਅਣੰਮਰਤ ਛਕਿਾ ਣਸੱਖ ਆਪਿਾ ਸ ਭਾਗ ਸਮਝਦੇ ਸਨ | ਪਣਟਆਲਾ ਦ ੇਸ਼ਾਸ਼ਕ ਆਲਾ ਣਸੰਘ 

ਅਤੇ ਭਾਗ ਣਸੰਘ (ਜੱਸਾ ਣਸੰਘ ਆਹਲ ਵਾਲੀਆ ਦਾ ਮਾਮਾ ) ਨੇ ਨਵਾਬ ਕਪ ਰ ਣਸੰਘ ਦ ੇਹੱਥੋਂ ਅੰਣਮਰਤ ਛਣਕਆ ਸੀ|  

1. ਣਸੰਘ ਪ ਰੀਆ ਣਮਸਲ ਦਾ ਦ ਜਾ ਨਾਾਂ ਕੀ ਸੀ? 



2. ਨਵਾਬ ਕਪ ਰ ਣਸੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਣਕੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ? 

3. ਨਵਾਬ ਕਪ ਰ ਣਸੰਘ ਨੇ ਣਕਸ ਹੱਥੋਂ ਅੰਣਮਰਤ ਛਣਕਆ ਸੀ ? 

4. ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਣਸੰਘ ਣਕਸ ਣਮਸਲ ਦਾ ਮਢੋੀ ਸੀ ?            

ਭਾਗ (ਸ)   ਮਕਸੇ 2 ਪਰਸ਼੍ਨਾਾਂ  ਦਾ ਉੁੱਿਰ 100-150 ਸ਼੍ਬਦਾਾਂ ਮਿੁੱਚ ਮਲਖੋ:-   5*2 = 10  ਅੰਕ 

1.  ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦ ੇਉਥਾਨ ਦ ੇਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ?  

2.  ਮ ਗਲਾਾਂ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਣਜਕ ਦਸ਼ਾ ਉਤੇੱ ਨੋਟ ਣਲਖੋ ?   

3.  ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਜੀਤ ਣਸਘੰ ਦੀ ਉਤੱਰ ਪੱਛਮੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਰਨਿ ਕਰੋ।   

4.  ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਜੀਤ ਣਸੰਘ ਦੀ ਣਨਆਾਂ ਪਰਿਾਲੀ ਤੇ ਨੋਟ ਣਲਖੋ|        

 ਭਾਗ (ਹ):-  ਨਕਸ਼੍ ੇਸਬਿੰਿੀ ਪਰਸ਼੍ਨ 

 ਣਦੱਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਨਕਸ਼ੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਜੀਤ ਣਸਘੰ ਦੀਆਾਂ ਣਜੱਤਾਾਂ ਦ ੇਕੋਈ ਿਾਰ  ਸਥਾਨ ਭਰੋ ਅਤੇ ਭਰੇ ਗਏ ਸਥਾਨਾਾਂ ਦੀ 

ਣਵਆਣਖਆ ਕਰੋ|(ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਣਵਆਣਖਆ 10-15 ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਣਵੱਿ ਕਰੋ) |              

                ਜਾਾਂ 

ਣਦੱਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਨਕਸ਼ੇ ਣਵੱਿ ਦ ਜੇ  ਐਾਂਗਲੋ ਣਸੱਖ ਯ ੱਧ ਦ ੇਕਈੋ  ਿਾਰ  ਸਥਾਨ ਭਰੋ ਅਤੇ ਭਰੇ ਗਏ ਸਥਾਨਾਾਂ ਦੀ ਣਵਆਣਖਆ ਕਰੋ  

|(ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਣਵਆਣਖਆ 10-15ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਣਵੱਿ ਕਰੋ) |                  4+2 = 6 ਅੰਕ 

   

  


