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     ﷽ 

 
                                                                              اسالم علیکم ورحمتہ ہللا وبرکاتہ،

                                                                                                                   
                                      الحمدہللا

پیارے طلباء و طالبات اور عزیز اساتذہ اکرام، جیےس ےک آپ جانتے ہیں                                

 کرونا وائرس یک وجہ ےس طلباء و طالبات کو تعلیم حاصل کرنے اور  ےسسالدو گذشتہ 

 ایں دشواریاا پپی آآیئ 
۔ایس کرونا وائرس ےک دوراا گذشتہ سال ااتحاا یک تیارر کرنے  ہیں

 سواالت پر انحرص سوالیہ پرچے ےک ذریعہ ےس دہم جماعت ےک ساالنہ ااتحاا 
اعروضے

۔  کا فیصلہ لیا گیا ہے
 انعقد کتیئ گتیئ تھے۔رواا سال پھر ےس تحرر طرز پر ااتحانات لینے

 ایں 
 (اسکورنگ پیاکیج) نے ایک دمحم آعظم بسواکلیان          ایس کو نظر ایں رکھنے ہونیئ

۔ جس ایں اخصوص سواالت و جوابات کو ترتپب "بیدری خزانہ"  ےک نام ےس تیار کیا ہے

۔
ی
 ایں آساآے ہویک

،سمجھنے اور یاد کرنے  وار لکھا گیا ہے تاکہ پسھتے

     
ااید کرتا ہوا یہ کتابچہ آپ ےک لتیئ بھر پور فائدہ اند ثابت ہوگا۔ اا شاء ہللا  

 

 

:انجاب                                                                                            

 دمحم آعظم بسواکلیاا
 ضلع بیدر۔کرناٹک
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ہندوستان میں یوروپی اقوام یک آمد- ا-باب  
 مرکز مان کر کس شہر کو یوروپی  تجارت کا باب الداخلہ قرار دیا گیا تھا۔                          -1

ی
ن االقوایم تجارپ بیں

قسطنطنیہ-ج  
؟                          -2  واال یوروپی ملک کونسا ہے

 اجارہ داری رکھنن
ی
 ممالک ےک ساتھ تجارپ

ی
ق  قدیم میں مشر

زمانن
اٹیل- ج  
؟            -3 بحری سفر میں جدید بحری راستوں یک کھوج میں مد د  دینن واےل جدید سائنیس ایجادات کونےس ہیں
قطب نما، اور اسطراب - ج  
 واال پہال یوروپی مالح کون تھا؟                                           -4

 غرض ےس بحری راستوں ےس ہندوستان آنن
ی
تجارپ

واسکوری گاما-ج  
نییل آپی پالییس کس نن جاری کیا؟                                                                                                              -5
فرانسیسکو ری المیرا- ج  
 ء میں بیجاپور  ےک سلطان ےس گوا فتح کرنن واال پرتگایل گورنر کون تھا؟                                                 6-1510
الفانسو ری البوقرق- ج  
کونسا تھا؟                                                                    (صدر مقام )ہندوستان میں فرانسیوں کا دارالخالفہ -7
پاندیچری-ج  
فرانسیوں کا اہم گورنر کون تھا؟                                                                                                                 - 8
روپےل-ج  
پہیل کرناٹک یک پہیل جنگ کا خاتمہ کس معاہدہ ےک تحت ہوا؟                                                                    - 9
ایکس ال چاپل-ج  

؟                                                                                                               -10
ی
وانری واش یک جنگ  کب ہوپ

1760- ج  
؟                                                                                     - 11

ی
وانری واش یک جنگ  کس کس ےک درمیان  ہوپ

کوٹ اور بسیس-ج رس آئیں  
؟                                                                  - 12  حقوق کس نن عطا کینی

ن
ایسٹ انریا کمپنن کو بنگال ےک دیواپ

شاہ عالم- ج  
دو عمیل حکومت کو جاری کرنن وال انگریزی آفش کون تھا؟                                                                       -13
رابرٹ کالئیو- ج  

ی قائم کرنن یک کا فرمان کس نن جاری کیا؟                                                     -14 انگریزوں کو سورت میں فیکیر
ممل شہنناہ جہانگیں - ج  

 کون تھا؟                                                                                        -15
ن
ہندوستان میں پرتگالیوں کا حقیقی باپ

الفانسو ری البوقرق- ج  
؟                                                                        -16

ی
دورسی کرناٹک یک جنگ کس معاہدے ےک تحت ختم ہوپ

پانریچری معاہدہ - ج  
؟-17 دوعمیل حکومت  ےس کیا مراد ہے  
دو عمیل حکومت رابرٹ کاالئیو کیا جاری کردہ وہ پالییس تیھ جس ےک تحت لگان وصویل  انگریزوں ےک ذمہ - ج

۔  امور نواب کو سوننے گئیں
 اور انتظایم ، عدالنی

؟- 18 سیاہ کوٹیھ المیہ ےس کیا مراد ہے  
 ےس کمرے میں  بند کردیا ان 146رساج الدولہ نن فورٹ ولیم کو فتح کرنی ہونی - ج

 لوگوں کو قیدی بناکر چھونر
۔123میں ےس    لوگوں یک دم گھٹین ےس موت ہوگنی اس خوفناک واقع کو سیاہ کوٹیھ کا المیہ کہنی ہیں
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یوروپی ممالک میں ہندوستان ےک کن اشیاء یک مانگ تیھ؟-19  
اور دیگر اشیاء -ادرک- االئئی -لونگ-دار چینن -یوروپی ممالک میں ہندوستان ےک گرم مصالےح جیےس کایل مرچ- ج

 یک بہت مانگ تیھ۔
؟-20  ےک لیی کونےسا سباب ہیں

ہندوستان کا جدید راستہ دریافت کرنن  
پییر جان یک دلچسپ –بارود اور دیگر بحری آالت - اسطراالب - جدید سائنیس دریافتیں جیےس قطب نما-ج

ہ۔-کہانیاں ہ وغیں وغیں  
جنگ پالیس ےک اسباب کیا تھے؟-21  
-دستک کا غلط استعمال(1-ج  
-اجازت ےک بمیں قلعوں یک مرمت(2       
سیاہ کوٹیھ المیہ(3        
؟-22 جنگ پالیس ےک نتائج لکھینی  

ہندوستان میں موجود نفاق،غیں انتظایم حاالت اور اس زمانن ےک تاجروں ےک غلط خیاالت کا عکس ظاہر (1-ج

۔  ہے
ی
 کرپ

میں جعفر کو بنگال کا گورنر بنایا گیا۔(2        

وو حقوق حاصل کرلینی (3         ےک غیں مشر
کمپنن بنگال صووہ میں تجارت کرنن  

۔(4        ہ کروس سیی الکھ روپینی ادا کیی میں جعفر نن جنگ ےک معاوضن ےک طور پر سیی  

؟-23 جنگ بکش ےک نتائج بیان کیجنی  

۔(1-ج  ےک حقوق شاہ عالم کو عطا کینی
ن
ایسٹ انریا کمپنن بنگال یک دیواپ  

۔26ساالنہ (2         الکھ روپینی ےل کر شاہ عالم نن بنگال پر اپنن تمام حقوق کھودنی

کمپنن کو (3       ۔50جنگ ےک معاوضن کو طوررپر اودھ ےک نواب شجاع الدولہ نن   الکھ روپینی عطا کینی

اپنن حواےل (4       میں جعفر یک موت  ہوجانن ےس اس ےک بینر کو وظیفہ دے کر بنگال ےک مکمل انتظام کو کمپنن نن

 کرلیا۔

انگریزی حکومت یک توسیع- 2-باب  
؟                                                                            -1

ی
پہیل اینگلو مرہٹہ جنگ کس معاہدہ ےک تحت ختم ہوپ

 معاہدہ-ج
ی
سلباپ  

عہد معاونت پالییس کس نن جاری کیا؟                                                                                                       -2
الررویلزیل- ج  
عہد معاونت کو قبول کرنن واال پہال حکمران کون تھا؟                                                                                  -3
حیدرآباد کا نواب۔-ج  
کس معاہدہ یک تحت پینوا نن عہد معاونت قبول کیا؟                                                                                 - 4
ن - ج معاہدہء بسیں  
پنجاب کو انگریزی حکومت میں کس نن شامل کیا؟                                                                                     - 5
الررویلزیل- ج  
؟                                                                        -6

ی
دورسی اینگلو مرہٹہ جنگ کس معاہدہ ےک تحت ختم ہوپ

ن معاہدہ-ج بسیں  
اینگلو سکھ جنگوں کا خاتمہ کس معاہدے ےک تحت ہوا؟                                                                              -7
الہور معاہدہ- ج  
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مسلہء الحاق یا اصول بازگنت کو جاری کرنن واال کون تھا؟                                                                          -8
الرر رالہوزی- ج  
نن انگریزوں  ےس کیوں مدد طلب یک؟ (رگھوناتھ راؤ)رگھووا  - 9  
مرہٹہ ےس مدد نہ ملین پر رگھووا نن انگریزوں ےس مدد طلب یک۔- ج  

؟-10 عہد معاونت ےس کیا مراد ہے  
 حکمران آپیس تعلقات رکھنا یا -ج

ن
عہد معاونت الررویلزیل یک جاری کردہ پالییس تیھ جس ےک تحت ہندوستاپ

جنگ کرنا ہو تو انگریزوں یک اجازت لینا اورفوجی دسیی کو اپنن ریاست میں اخراجات پورے کرنی ہونی مقیم 
 کرنا۔

دورسی اینگلو مرہٹہ جنگ کاسبب کیا تھا؟-11  
 یہ اس جنگ کا سبب تھا۔-ج

ی
مرہٹہ خاندان ےکرہنماؤں یک آپیس لساپ  

دیکر وطن جانا پسا ۔کیوں؟' ویلزیل کو استعقن -12  
اسیک جنگ دوسنی نن کمپنن ےک قرض کو بسھادیااس لیی ویلزیل کو استعقن دیکر وطن جانا پسا۔-ج  

سکھ اتحاد کسطرح قائم ہوا؟–مسلمان -پنجاب میں  ہندو-13  
جب -ج - ےک تسلسل دوسنی معاہدہ کو توس کر پنجاب پر حملہ کیا تو غیں ملیک رر ےس  ہندو1809انگریزون نن

سکھ قائم ہوا۔–مسلمان   
رلہوزی نن انگریزوں یک توسیع پالییس کو کس طرح پورا کیا؟-14  
(اصول بازگنت )مسلہء الحاق ےک ذریےع - ج  

؟- 15 مسلہء الحاق ےس کیا مراد ہے  
 اوالد ےس قارص ہوکر ےل - ج

ن
 ہندوستاپ

ی
مسلہء الحاق الرر رلہوزی یک جاری کردہ پالییس تیھ جس ےک تحت کوپ

 تیھ۔
ی
 تو اس یک حکومت انگریزی حکومت میں شامل کریل جاپ

 پالک کو وارث بنانی
مسلہء الحاق ےک تحت انگریزوں نن کون کونےس ریاستوں کا الحاق کیا؟-16  
ہ۔- ج ستارا، جنی پور، سمبھل پور، ادھیی پور، جھانیس ، ناگپور، وغیں  

؟-17  وایل ریاستیں کون کونیس تھیں
عہد معاونت ےک تحت انگریزوں ےک قبضہ میں جانن  

ار-پونا-آرکاٹ-پینوا-مرہٹہ-تنجاور- اودھ- میسور- حیدرآباد-ج گوالیار۔-بیں  
؟- 18 عہد معاونت ےک اصول لکھینی  
ہندوستان کا حکمران انگریزی فوجی دسیی کو اپنن ریاست میںمقیم کرنا۔(1-ج  
فوج ےک اخراجات کو متعلقہ حکمران بھرنا الزم تھا۔(2        
حکمران ےک دروار میں انگریزی افش کو مواقع دلوانا۔(3        
انگریزوں یک اجازت ےک بمیں اپنن دروار میں کیس بیھ یوروپی کو مقرر نہیں کرنا۔(4         
کیس بیھ حکمران ےس جنگ کرنا یا تعلقات رکھنا ہو تو گورنر ےس منورے لینا۔(5         

انگریزوں  انتظامیہ ےک اثرات: 3-باب  
عوایم یا شہری خدمات ےک انتظام کو کس نن جاری کیا؟                                                                             -  1
الرر کارنوالس- ج  
الرر ہیسٹنگز کا قائم کردہ دو عدالنی نظام کونسا تھا؟                                                                                   -2
 عدالت اور فوجداری عدالت-ج

ن
دیواپ  

 تیھ ؟                               -3
ی
 میں کس ےک ذریےع ہوپ

ی
 یوروپ ےک نگراں کار یک موجودیک

ی
جرائم عدالتوں یک کارواپ

قاان -ج  
سب ےس پہےل منظم پولس کا محکمہ کس نن قائم کیا؟                                                                                  -4
الرر کارنوالس-ج   



SOCIAL SCIENCE GURUKUL-MD AZAM-9164717719 2022 

 

6 MD AZAM- GOVT.P U C (HS) HATTI. TQ LINGASAGUR DIST RAICHUR |  

 

ٹینرنٹ آف پولس  ےک جدید عہد یک تخلیق کس نن یک؟                                                                          -5 سیی
الرر کارنوالس- ج  
پولس قانون کب جاری کیا گیا؟                                                                                                                    -6
ء1861- ج  
ء میں مستقل زمینداری نظام کس نن جاری کیا؟                                                                                 1793- 7
الررکارنوالس- ج  
    محل واری نظام کس نن جاری کیا؟                                                                                                      - 8
آر۔یم برر  اور جیمس تھامسن نن جاری کیا۔-ج  
                  رعیت واری نظام کس نن جاری کیا؟                                                                                       -9
ء میں الیگذانرر ریر نن جاری کیا۔1792رعیت واری نظام  - ج  

           انگریزی تعلیم کو سب ےس  پہےل دباؤ رالین یا عموعیت کرنن واال پہال شخص کو ن تھا؟                      -10
چارلس گرانٹ- ج  

خصوا انتخاپی حلقہ  ےک نظام کو کس ایکٹ ےک تحت  نافذ کیا گیا؟                                                        -11
ء انرین کونسل ایکٹ1909-   ج  
؟                                                               -12            کس ایکٹ کو ہندوستان ےک دستور یک بنیاد کہا جاتا ہے
ء کا گورنمنٹ آف انریا  ایکٹ1935-ج  

انگریزی تعلیم یک توسیع کس نن یک؟-13  
ء میں الرر ولیم  بینٹنگ نن انگریزی تعلیم  یک توسیع  یک۔1824- ج  

چارلس وور ےک مراسالت کیا تھے؟- 14  
ء ےک چارلس وور ےک مراسالت مادری زوان میں تعلیم اور یونیورسیٹوں کا قیام تھا۔1854-ج  

ریگولیٹنگ ایکٹ کو جاری کرنن یک خاص وجہ کیا تیھ؟؟-15  
ول  قائم کرنن ےک 1773ریگولیتنگ ایکٹ - ج  میں کمپنن ےک اختیارات کو مضبوو کرنن ےک انگریز افشوں کو کنیر

 لیی  جاری کیا؟
 اس جرم ےک معصوم اور انگلینر ' جرم ٹیکس'ایسٹ انریا کمپنن ےس اصول کیا جانن واالٹیکس - " 16

ن
ہندوستاپ

؟" مجرم یہ کس کا اعالن ہے  
ایرمنر برگ-ج  

۔ کیےس؟17-1784  کا ایکٹ ہے
ن
ء کا پٹس انریا ایکٹ ہندوستانیوں ےک لیی حق تالق  

 اپنن اعیل اقتدار کو انگریزی سیاست ےک نام ےس حاصل کیی ہیں " کیوں کہ یہ ایکٹ بیان کیا ہے کہ-ج
ن
ہندوستاپ

۔"اور وہ انکا پیدائیسر حق نہیں   
ل بنایا گیا؟-18 کس ایکٹ ےک تحت بنگال ےک گورنر کو ہندوستان کا گورنر جین  
  کا چارٹر ایکٹ1833-ج

؟  یک پالییس Policy of Assertionےس کیا مرد ہے
ی
 19 - کنادیک

کت کرنن کا مواقع مال۔ اور 1861-ج ء  ےک ایکٹ ےک ذریعہ ںہندوستانیوں کو آئینن تنکییل عمل میں  رسر
۔  یک پالییس کہا جاتا ہے

ی
کا موقع مال  اےس کنادیک  ہندوستانیوں کو انگریزوں ےک متعلق رانی ، منوروں کو سمجھنن

ن کلکتہ میں فورٹ ویلم کالج کا قیام کیوں کیا گیا؟1800- 20 ء میں  
ء میں کلکتہ میں فورٹ ویلم کالج کا قیام ہوا۔1800شہری یا عوایم خدمات میں شامل ہونن والوں ےک لیی - ج  

  تھا؟کیا کہناکسانوں ےک استحصال ےک بارے میں چارلیس میٹکاف کا -21
۔- ج ہندوستان کا کسان قرض میں یہ پیدا ہوتا ہے قرض میں یہ جیتا ہے اور قرض میں یہ مرجاتاہے  

ن انگریزی حکومت ےک مخالف تضادات- 4:باب ہندوستان میں  



SOCIAL SCIENCE GURUKUL-MD AZAM-9164717719 2022 

 

7 MD AZAM- GOVT.P U C (HS) HATTI. TQ LINGASAGUR DIST RAICHUR |  

 

پہیل اینگلو میسور جنگ  کا خاتمہ کس معاہدہ ےک تحت ہوا؟                                                                      - 1
ء ےک مدراس امن معاہدہ1769-ج  
               دورسی میسور جنگ کا اہم سبب کیا تھا؟                                                                                 -2
انگریزوں کا مایہ پر حملہ دورسی اینگلو میسور  جنگ کا اہم سبب تھا-- ج  
دورسی اینگلو میسور جنگ کا خاتمہ کس معاہدہ ےک تحت ہوا؟                                                                    -3
ء ےک معاہدہ منگلور1784--ج  
تیشی اینگلو میسور جنگ کا خاتمہ کس معاہدہ ےک تحت ہوا؟                                                                     -4
ن 1792-- ج ءےک معاہدہ رسیرنگاپیر  
 کون تھا؟                                                 - 5

ن
ن اہم باغ ن بماوتوں میں کرناٹک میں اسلحہ و ہتھیارات ےک مخالفیں

رونریا واگھ--ج  
؟                                         -6                                                     سنگویل راینا کو کب اور کہاں پھانیس دی گنی
۔1831 جنوری 26سنگویل راینا کو --ج ء میں  نندگرھ ےک مقام پر پھانیس دے دی گنی  
امر سولیہ بماوت یک قیادت کس نن یک؟                                                                                                      - 7
سوایم اپرامہا ر -- ج  
کورگ بماوت یک قیادت کس نن یک؟                                                                                                             -8
پٹا بسسپا--  ج  
؟                                                                   1857کرناٹک  یک تاری    خ میں - 9  ےک غدر کا لیرر کس کو کہا جاتاہے
وینکٹپا نائیک--  ج  
؟- 10 گوروں یک بوج یک پالییس ےس کیا مراد ہے  
سماجی اصالج تحرییک دور میں انگریز اپنن آپ کو تہذیب یافتہ سمجھنی ہونی اپنن اقتصادی اور سیایس - ج

۔  ہے
ی
 یہ گوروں یک بوج یک پالییس کہالپ

ی
 میں  دلچسنی رکھنن لگ

 مقاصد کو پورا کرنن ےک لیی سماجی اصالح کرنن

سماجی ، مذہنی اور اصالج تحریک- 5:باب  
 کو ن تھے؟                                                                                                                - 1

ن
برہمو سماج ےکباپ

راجہ رام موہن رانی - ج  
؟                                                                                           -2  کس کو کہا جاتاہے

ن
 نناۃ ثانیہ کا باپ

ن
ہندوستاپ

راجہ رام موہن رانی -    ج  
 کون تھا؟                                                                                                                - 3

ن
یوا بنگایل تحریک کا باپ

ی ویوین ری رے جیو- ج ہین  
آریہ سماج یک بنیاد کس نن رکیھ؟                                                                                                            - 4
 - ج

ی
سوایم دیانند رسسوپ  

یہ نعرہ کس نن دیا؟                                                                                      "ویدوں یک طرف واپس لوٹو- "5
 - ج

ی
سوایم دیانند رسسوپ  

؟                                                  -6 ایک یہ مذہب ، ایک یہ ذات ، ایک یہ خدا یہ کس تحریک کا مقصد ہے
ی نارائن گرو یک دھرم ہری پالنا تنظیم -  ج  رسر  

 کو ن تھا؟                                                                                                                     -7
ن
پراتھنا سماج  کا باپ

ء راکیر آتما رام پانرورنگ 1867- ج  
ستہ شودھک سماج یک بنیاد کس نن رکیھ؟                                                                                               - 8
 با پھوےل -  ج

ی
مہاتما جیوپ  
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مسلمانون میں اصالح النن ےک واےل رہنما و مصلح کون تھے؟                                                                        - 9
رس سید احمد خان-ج  

ی -10 ؟                                                                                / غالم گیں     غالم تصنیف ےک مصنیف کو ن ہیں
 با پھوےل- ج

ی
مہاتما جیوپ  

 کون تھے؟                                                                                                   -11
ن
        عیل گرھ تحریک ےک باپ

رسسید احمد خان- ج  
رام کرشن منن یک بنیاد کس نن رکیھ؟                                                                                                  - 12
سوایم ویویکا نند         - ج  

وعات کس نن رکیھ؟                                                                       (1886)تھیوسوفیکل سوسائینر - 13 یک رسر
میرم بالواسیک اور کرنل ہچ یس الکرئیٹ- ج  

؟- 14 شدیھ تحریک ےس کیا مراد ہے  
 والوں کو دووارہ ہندو دھرم میں شامل کرلینا یہ - ج

 مذہب میں تبدیل ہونن
ی
ہندو دھرم ےس اسالم اور عیساپ

۔  شدیھ تحریک ہے

(1857)ہندوستان یک پہیل جنگ آزادی - 6:باب  
؟                                                                     1857- 1  ہیں

ن کس نام ےس پکارنی  مورخیں
ن
 یک جنگ کو ہندوستاپ

ہندوستان یک پہیل جنگ آزادی--  ج  
؟                                                                 1857- 2  ہیں

ن کس نام ےس موسوم کرنی  یک جنگ کوانگریزی مورخیں
سپاہیوں یک بماوت/ غدر --  ج  
 یک جنگ آزادی کا اہم سیایس سبب کیا تھا؟                                                                                      1857- 3
اصول بازگنت/ مسلہء الحاق--  ج  
 یک جنگ آزادی میں کسانوں یک بماوت کا اہم سبب کیا تھا؟                                                                1857- 4
انعایم کمینن کا تقرر کرنا۔-- ج  
  یک جنگ آزادی کا  فوری سبب کیا تھا؟1857- 5
 یک چرپی ےس  مسے گیی تھے۔- ج

ننی رائل ینفلیر رائفل  کا استعمال کرنن کا حکم جس ےک کارتوس سور اور گانی  
؟-6 ہندوستا ن ےک میگناکارٹا ےس کیا مراد ہے  
 ےک لیی جاری کیا وہ اعالن ہندوستا ن ےک میگناکارٹا 1858- ج

ی
ء میں انگلستان جو اعالن ہندوستان والوں یک بھالپ

۔  کہالتا  ہے

جدوجہد آزادی- 7:باب        
انرین نیننل کاگریس کا قیام کب عمل میں آیا؟                                                                                             -1
1885رسمیی --  ج  
انرین نیننل کاگریس یک تنکیل کس نن یک؟                                                                                                - 2
ہیوم-اے ۔او --  ج  
 ایکٹ کیوں جاری کیا؟                       - 3

ن
ن نن ورناکیولر صحاق                                                            الرر لیر

 ایکٹ جاری کیا--ج
ن
ن نن ورناکیولر صحاق ہندوستان میں صحافنی آزادی کو ختم کرنن ےک لیی الرر لیر  

؟                                   -4                                                              اعتدال پسندوں کا دور کس کو کہا جاتا ہے
 -- ج

ی
  سالوں کو دورکہا جاتا ہے 20رواینی اعتبار ےس انرین نیننل کاگریس ےک انتہاپ

؟- 5 اعتدال پسندوں ےس کیا مراد ہے  
 چوکھٹ میں رہ کر عرض داشت اور گزارش پیش کرنن -ج

ن
 پہلو ، آئینن لحاظ ےس قانوپ

ن
انتظایم امور ، انصاق

۔  ہیں
 واےلاعتدال پسند کہالنی
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ء؟                                         -6                                                         اہم اعتدال پسند رہنماؤں ےک نا م لکھنں
، گوپال کرشن گوکھےل ۔--ج  نوروجی

ی
، ایم جی رانارے، دادا بھاپ جی ربلیو۔یس بین  

؟ Drain theory کیا ہے نفرایہ نکایس -   7   
ہندوستان یک دولت ، وسائل ، خام مال تنخواہیں ،اور پیننن یک صورت میں انگلستان منتقل ہوریہ تیھ ، - ج

 نوروجی نن نفرایہ نکایس کا نام دیا۔
ی
 اس نظریہ کو دادا بھاپ

؟                                                      -8                                                   فیاض قومیت ےک عہد ےس کیا مراد ہے
۔-- ج اعتدال پسندوں ےک دور کو فیاض قومیت  کا عہد کہا جاتا ہے  
؟-9 انتہا پسند وں ےس کیا مراد ہے  
 یک تنقید یک اور تنددانہ میں انتہا پسند روئنں کواپنایا انکو -ج

ی
کانگریس کا ایک گروہ اعتدال پسندوں یک نرم روپ

 انتہا پسند کہا گیا۔
ء؟                                                             - 10                            انتہا پسند وں ےکاہم رہنماؤں ےک نا م لکھنں
، اور بال گنگا دھر تلک ۔-- ج ن چندرپال، اللہ لچپت رانی اروندوگھوش ، بییی  

ء میں الرر کرزن  نن بنگال یک تقسیم کیوں یک؟11-1905  
بنگال مسلمانوں اور ہندوؤں  یک  آبادی  ےس بھرا ہوا تھا آبادی ےک اعداد شماریات کو معلوم کرنی ہونی بنگال - ج

۔1905صووہ یک  ء  میں تقسیم یک گنی  
بنگال یک تقسیم کیوں یک؟                                     -12  رہنماؤں ےک مطابق انگریزوں نن

ن
                  ہندوستاپ

بنگال انگریزمخالف احتجاجات کا مرکز ےتھا۔--ج  
ریاست بنگال میں رکنا بندھن پروگرام کیوں کیا گیا؟- 13  
۔1905-ج وں ےک درمیان اتحاد کو عام کرنن ےک لیی ء یک تقسیم بنگال یک مخالف کرنی ہونی ہندو۔ مسلمان معارسر  

ء انگریزی رسکار نن بنگال یک تقیم  ےک اعالن کو واپس ےل لیا گیا۔ کیوں؟14-1911  
 ء میں انگریز ی رسکار نن تقسیم بنگال 1911سودییسر تحریک ےک ذریےع ہونن واےل شدید احتجاج یک وجہ ےس  -ج

 ےک اعالن کو واپس ےل لیا۔
 حق ہے - "15

ا پیدائیسر ۔ کس نن کہا؟                                                                                        "سوراجیہ میں
بال گنگا دھر تلک-ج  

یک کرنن ےک لیی تلک نن کونسا اٹھایا؟                                   - 16              عام عوام کو جدوجہد آزادی میں رسر
گنیش ، درگاپوجا، اور شیو جیننی تہواروں کا آغاز کیا۔-- ج  

؟                                                                            -17 بال گنگا دھر تلک ےک جاری کردہ دو اخبارات کونےس ہیں
کیشی  اور مرہٹہ--ج  

گاندیھ دور اور آزادی یک جدوجہد - 8:باب  
                   چمپارن تحریک کا مقصد کیا تھا؟                                                                                           - 1
ےس مایوس کسانوں کو حق دالنا تھا۔(نیل کاشت)بہار ےک چمپارن میں انریگو فصل -ج  
؟                                                              - 2 ہندو۔مسلمان ، ہندوستان یک دو آنکھیں ہیں ۔ یہ کس کا قول ہے
گاندیھ جی -- ج  
؟                                                                                      -3 جلیان واال باغ کا سانخہ کس ایکٹ یک مخالفت ہے
ء ےک رولسٹ ایکٹ1919-- ج  
 کو ن ہیں ؟                                                                                                  1919تحریک خالفت - 4

ن
ء ےک باپ

دمحم عیل اور شوکت عیل--  ج  
ہندوستان چھوس دو تحریک کا آغاز کب ہوا تھا؟                                                                                         -5
ء1942--ج  
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یہ نعرہ کس نن دیا؟                                         " تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دونگا"اور " دہیل چلو- "6
سبھاش چندر بوس--   ج  

 کمانرر کون تیھ؟                                                                    - 7
ن
آزاد ہند فوج یک جھانیس ریجمنٹ یک نگہباپ

 --  ج
ی
ن لکنش باپ کیپیر  

؟–گاندیھ -8 ارون معاہدہ کیا ہے  
ن کانفرنس ےک تمام فیصلوں کو سنانن اور منوانن ےک لیی گاندیھ جی اور ارون وائشے ےک 1932مارچ -ج  میں گول میں

۔–درمیان ایک معاہدہ ہوا اسکو گاندیھ  ارون معاہدہ کہنی ہیں  
خطاب انگریزوں کو واپس لوٹا دیا ۔کیوں؟" نائٹ ہور"رویندرناتھ ٹیگور نن اپنا-9  
 قتل یک خالف ورزی میں رویندرناتھ ٹیگور نن اپنا -ج

خطاب واپس " نائٹ ہور"جلیاں واال باغ سانحہ میں ہونی
 کیا۔

؟                                                                                            " مرد آہن-"10      ےک نام ےس کون معروف ہیں
 پٹیل-- ج

ی
رسدار ولبھ بھاپ  

آزادی ےک بعد کا ہندوستان- 9:باب  
 

آزاد ہندوستان میں مذہنی فرقہ واریت یک تخلیق یک اہم وجہ کیا تیھ؟                                                         -1
مذہنی فسادات--   ج  

میسور ریاست کا قیام کب ہوا؟                                                                                                                   -2
ء1956یکم نومیی -- ج  
الکھ  پناہ گزینوں کو  کن ریاستوں  میں بسیاگیا؟                                              10 میں ہندوستان آنی   3-1970
ممرپی بنگال، آسام ،میگھالیہ ، اور تریپورہ میں -- ج  
 ء میں ہندوستان کو بسے مایل بحران کا شکار ہوناپسا ۔کیوں؟                                                      70-1960- 4
قحط سایل اور جنگوں یک وجہ ےس--ج  
              تبت ےس آنن واےل پناہ گزینوں یک تعداد کتنن تیھ؟                                                                            -5
ایک الکھ بیس ہزار--ج  
           تبت ےس آنن واےل پناہ گزینوں کو کہاں بسا یا گیا؟                                                                                - 6
میسور  لع ےک بیل گوپہ میں --ج  
ل کون تھے؟                                                                                       -7         ہندوستان ےک آخری گورنر جین
ن --ج الررماؤنٹ بییر  
        آزاد ہندوستان ےک پہےل وزیر آعظم بن کون تھے؟                                                                                -8
پنرت جواہر الل نہرو--ج  
 دستور کب نافذکیا گیا؟                                                                                                     - 9

ن
      ہندوستاپ

ء1950جنوری - 26--ج  
؟                                                            -10         دستور جاری ہونن ےک بعد ہندوستان ےک پہےل صدر کون بنن
راکیر  راجندر پرساد-- ج  

سیکولر اور سماجیت ےک تصور کو دستور  ہند میں کب شامل کیا گیا؟                                                       -11
ویں ترمیم ےک ذریےع42 میں دستور یک 1976-- ج  
؟                                                 - 12 ن ریاستیں کونیس تھیں  وایل  تیں

ن
ن میں شامل نہ ہوپ ابتداء میں ہند یونیں

کنمیں ، حیدرآباد ،  جوناگرھ--ج  
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            ہندوستان ےک پہےل وزیر داخلہ کون تھے؟                                                                                     -13
 پٹیل-- ج

ی
رسدار ولبھ بھاپ  

ن میں کب شامل ہوا؟                                                                                    -14             جوناگرھ ہند یونیں
ء1949--ج  

؟                                       -15  گنی
ی
ا بولنن واےل عالقوں ےک اتحاد ےک لیی تحریک کس ےک تحت چالپ ر             کین

مان پریند ےک تحت--ج اکھیل کرناٹک راجیہ نیں  
            پانریچری فرانسیسوں ےک قبضہ ےس کب آزاد ہوا؟                                                                       -16
ء1954--ج  

         پانریچری مرکزی  زیر انتظام عالقہ کب قرار دیا گیا؟                                                                       -17
ء1963--ج  

                   گوا کب آزاد ہوا؟                                                                                                                -18
ء1961--ج  

           ء  میں آندھرا یک تنکیل ےک لیی اپنن جان گنوانن واال ستیہ گریہ کون تھے؟                             19-1952
ی رام لو--ج  رسر

ر
پوپ  

؟                                                                    -20         ریاستوں یک ازرس نوتنکیل یک کمینن  کب قائم یک گنی
ء1953--ج  

؟                                                                  -21  بنیاد پر وجود میں آنن وایل پہیل ریاست کونیس ہے
ن
       لساپ

آندھراپردیش--ج  
؟                                                                                        - 22

ی
                آندھراپردیش یک تنکیل کب ہوپ

ء1953--ج  
؟                                                                               -23

ی
وع ہوپ               ریاستوں یک دووارہ تنکیل کب رسر

ء1956--ج  
ن میں شامل ہوا؟-24 حیدرآباد کس طرح ہند یونیں  
ن میں - ج  نظام ےک ر اکاروں ےک خالف پولیس ایکنن کرواےک حیدرآباد کو ہند یونیں

 پٹیل نن
ی
رسدار ولبھ بھاپ

 شامل کیا

لوگ جب ہندوستان یک آزادی کا جنن منارہے تھے اس وقت گاندیھ جی کس مقام پر لوگوں کو تسیل دینن -25
 چےل گیی تھے؟

وگ جب ہندوستان یک آزادی کا جنن منارہے تھے اس وقت گاندیھ جی نوکایم اور دیگر  مقام پر لوگوں کو - ج

 تسیل دینن چےل گیی تھے۔
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سیایس سائنس:حصہ   
؟                                   -1                                                                                          رشوت ےس کیا مراد ہے

۔ -- ج  ہے اےس رشوت کہنی ہیں
ی
 رقم دی جاپ

ی
 طریقی ےس جو پینیک

ن
کیس کام کو انجام دینن ےک لیی غیں قانوپ

                                                                        رشوت ےک خاتےم ےک لیی کونسا ادارہ قائم کیا گیا؟                  -2

یوکت -ج
ٓ
لوک ا

                                                                     کیوں جاری کیا گیا؟                              J371دستور کا دفعہ -3

۔ --ج  کو مخصوص درجہ عطا کرنن ےک لیی
ی
باد کرناٹک عالق

ٓ
 غیں مساوات کو روکنن اور حیدرا

ی
عالقاپ

؟ -4 فرقہ واریت ےس کیا مراد ہے

پیس تضاد ےک جذنی کو -ج
ٓ
ن پر رہنن واےل افراد یک ا مذہب ےک نام پر ایک جامع سماج یک تقسیم اور ایک یہ زمیں

۔  ابھارنا یہ  فرقہ واریت کہالتا ہے

 کونسا پروگرام جاری کیا گیا ہے - 5
 دینن ےک لیی

ی
ن کو ترق -                                                     دیی عالقوں ےک خواتیں

ی شکنی پروگرام۔ --ج اسیی

؟ -6 دہنت گردی ےس کیا مراد ہے

جسمیں رر و خوف کا ماحول پیدا کر ےک طاقت و جوش کا استعمال کر ےک       -ج دہنت گردی و ہ سیایس تکنیک ہے

۔   ہیں
 کام کروانی جانی

ن
ی طور پر غیں قانوپ جیی

؟ -7 کارپوریٹ ٹیکنالوجی ےس کیا مراد ہے

ن انتظام ےک تحت مقاصد ےک اصول ےک لیی ایک کمپنن یا تنظیم ےک مختلف انتظامیہ ےک افعال کا - ج ایک متعیں

۔  انجام پانا یہ کارپوریٹ ٹکنالوجی ہے

؟                                 - 8                                                                                        نی روزگاری ےس کیا مراد ہے

۔ --ج  ےک باوجود بیھ روزگار کا نہ ملنا نی روزگاری کہالتا ہے
کیس بیھ شخص کو کمانن یک صالحیت ہونن

 ےک لیی حکومت نن کونسا محکمہ قائم کیا؟                                                                                  -9
ی
عورتوں یک تعلیم اور ترق

محکمہ برانی بہبودی اطفال و نسواں --ج

؟                                                                             -10                ہندوستان یک خارجہ پالییس ےک معمار کون ہیں

پنرت جواہر الل نہرو -- ج

؟ -11 خارجہ پالییس ےس کیا مراد ہے

۔ - ج ن دین اور کاروواری پالیسیوں کو خارجہ پالییس کہا جاتا ہے ایک ملک ےک دورسے ممالک  ےک ساتھ آپیس لیں

کیوں؟ –کہا جاتا ہے " نہرو یک خارجہ پالییس "ہندوستان یک خارجہ پالییس کو -12

پنرت نہرو ہندوستان ےک وزیر آعظم ےک ساتھ وزیر برانی خارجہ ےک ذمہ درایوں کو مناسب طریقی ےس نبھایا۔ -ج

۔  اس لیی ہندوستان یک خارجہ پالییس کو نہرو یک خارجہ پالییس کہا جاتا ہے

؟                                    - 13                                                                                  نوآبادیات ےس کیا مراد ہے

۔ -- ج  ملک یک مفاد یک خاطر دورسے بیجا غلط استعمال کرتا ہے اسکو نوآبادیات کہنی ہیں
ایک ملک اپنن

؟         -14                                                                                                                       نسیل امتیاز کیا ہے

 یا کیس شخص کو نسل یا ذات یک بنیاد پر نیےحے نظروں ےس دیکھنن یا استحصال کرنن یک --ج
ی
کیس بیھ ایک فرق

۔  مخالفت کو نسیل امتیاز کہا جاتا ہے
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؟                         -15                                                                                       تخفیف اسلحہ ےس کیا مراد ہے

اس کو ختم کر نا یہ تخفیف اسلحہ کہالنی --ج چند مقررہ قسم ےک ہتھیاروں کو مرحلہ بہ مرحلہ روکنی ہونی

۔  ہیں

؟ -16  گاندیھ کس کو کہا جاتا ہے
ن آفریقیں

۔ - ج  گاندیھ کہا جاتا ہے
ن نیلسن منریال کو آفریقیں

؟ -17 خارجہ پالییس ےک اہم مقاصد لکھینی

ملک یک سالمیت (1- ج
       2) 

ی
ملک یک معایسر ہم آہنیک

ہمارے ملک ےک ثقافنی اقتدار کو دورسے ممالک میں پھیالنا (3        
 مخالف ممالک کو قابو میں رکھنا۔ (4         

دورسے ممالک کو دوست بنانی ہونی
 کا ثبوت دینا۔  (5        

ی
 چاریک

ی
عالش امن آور بھاپ

؟ -18 پنج شیل ےک اصول لکھینی

ام (1- ج  سالمیت اور اقتدار اعیٰل کا احیی
ی
باہش کو عالقاپ

عدم جار حیت (2        
 معامالت میں عدم مداخلت (3        

ن
ایک دورسے ےک اندوروپ

پر امن بقانی باہم (4        
مساوات اور باہش فائدے (5        

19-BRICS       ؟                                                                                                                                کیا ہے

 کو --ج
ن
ن ےک درمیاپ فریقہ یک اتحادی تنظیم ہے ۔جو ہندوستان اور چیں

ٓ
 جنوپی ا

ن برازیل ، روس،ہندوستان ، چیں

۔   ہے
شنوں ےس قائم یک گنی

؟                                                      -20 ی یک مثال ہے
ن تعلقات کووہیی                                    ہندوستان ۔چیں

  کا  قیام۔  BRICSبرکس   --ج

؟                                                    -21                                 ہند پاک تعلقات میں بگاس ےک اہم اسباب کیا ہیں

ہ۔ -- ج  یک تقسیم وغیں
ن
جموں و کنمیں کا مسئلہ ،دہنت گردی،پاپ

؟                   -22                                               ہند۔پاک تعلقات کو بہیی بنانن ےک لیی کون کونےس معاہدے کیی گیی

ہ۔ --ج گرہ اجالس وغیں
ٓ
تاشقند معاہدہ ، شملہ معاہدہ، الہور بس رسویس ، ا

زادی یک جدوجہد ہندوستان یک مد د کس ملک نن یک؟                  1961- 23
ٓ
                                       میں گوا یک ا

روس۔ --ج

 یک؟              1962- 24
ی
ن نن حملہ کیا تو کس ملک نن حوصلہ افزاپ                                     میں ہندوستان پر چیں

امریکہ۔ --ج

؟ -25 نا وابستہ تحریک ےس کیا مراد ہے

زادنہ - ج
ٓ
یک نہ ہو نی ہونی بیناالقوایم سطح پرایک ا ہندوستان دنیا ےک دو بسے بالک امریکہ اور روس میں رسر

۔  رویہ اختیار کیا ہے اےس ناوابستہ تحریک کہا جاتا ہے

با دیت یک مخالفت یک ہے کیوں؟ - 26
ٓ
ہندوستان نن ہمینہ نو ا

۔         یا         -ج زادی حاصل کر *کیونکہ ہندستان سالوں تک اس ظلم کا شکار رہ چکا ہے
ٓ
با دیت ےک خالف ا

ٓ
نو ا

۔  ےک اس یک مخالفت یک ہے
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؟                               -27 فریقہ یک اہم شخصیت کون ہے
ٓ
واز اٹھا نن وایل ا

ٓ
                       نسیل امتیاز ےک خالف   ا

فریقی نیننل کانگریس ےک رہنما نیلسن منریال۔ -- ج
ٓ
ا

ہندوستان تخفیف اسلحہ پر زور دے رہا ہے کیوں؟ -28

کیونکہ ہندوستان ایکامن کا  حایم ملک ہے اسلیی معیا ری اور ساخنی احاطہ میں تخفیف اسلھہ پر زور دے رہا -ج

۔  ہے

؟-29  حقوق کب منایا جاتا ہے
ن
یوم انساپ  

  رسمیی 10- ج
،سائنسدانوں یک -"30  آپ کو برواد نہیں کر ریہ ہے بلکہ مزدوروں ےک پسینن

اسلحہ رکھنن وایل یہ دنیا رصف اپنن
؟" چاالال اور بچوں ےک امیدوں کو برواد کرریہ ہے  یہ کس کا قول ہے  

امریکہ ےک صدر آئنس ہوور - ج  

علم سماجیات:حصہ   
؟-1 سماجی  پرتوں ےک نظام ےس کیا مراد ہے  

جنس، رنگ و : امتیازات یک بناء پر تقسیم ہونا۔       جیےس/سماج میں لوگوں کا مختلف خصوصیت -ج

۔  ہیں
ہ سماجی پرتوں کا نظام کہالنی  نسل ، ذات ، پینہ، گروہ ،وغیں

  ایک اہم قدم ہے کیوں؟45تعلیم یک عمومیت میں  دفعہ - 2

۔اس لیی 14سال ےس6 ،   45دفعہ -ج  کا اعالن کیا گیا ہے
 سال تک ےک تمام بچوں کو مفت اور الزیم تعلیم دینن

۔  بنیادی تعلیم یک عمومیت میں ایک اہم قدم ہے

؟19دفعہ -3   کس بات یک و احت کرتا ہے

زادی کو  بنیادی حق قرار دیا گیا۔19دفیع -ج
ٓ
زادی اور اظہاِر خیال یک ا

ٓ
  ےک تحت تمام شہریوں کو مذہنی ا

؟-4  واال دفعہ کونسا ہے
ثقافنی حقوق کو تحفظ  فراہم کرنن  

۔29دفعہ -ج  

؟46دستوِر ہند کا دفعہ -5   کس بات یک و احت کرتا ہے

 ۔ درجہ فہرست ذاتوں و قبائل ےک تعلیش حقوق یک حمایت کرنا اور فروغ 46دستور ِ ہند یک دفعہ -ج

 دینن کو حکو متوں یک ذمہ  داری قرار دیا گیا۔

بھا رت ےک اچھوت لو گوں کو درج فہرست ذاتوں اور قبایل   کا نام کب دیا گیا؟-6  

ئل کا  انگر یزی حکو مت نن مر کزی قانون ےک ذریےع بھارت ےک اچھوتوں کو درج فہرست ذاتوں اور قبا 1935-ج

 نام دیا۔

؟                       - 7 چھوت چھات ہندوسماج ےک جسم پر جذام ےک زخم یک طرح ہے  یہ کس  کا قو ل ہے

۔--ج گا ند یھ جی کا قول ہے  

؟                                                                  - 8 تعلیم انسان یک جا گیں ہے نے      کس یک انقال پی فکر ہے

   پی   ٓار   امبیر کر۔-- ج
راکیر  

؟                                              -9  جرم قرار دیاگیا ہے
ن
دستور یک کونیس دفعا ےک تحت چھو ت کو قا نوپ

17دفعہ --  ج  

چھوت چھا ت ےس متعلق جرائم کا قانون کب جاری   کیا گیا؟                                                           -10

1955-- ج  
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؟- 11 سماجی پرتوں یک خصوصیات کیا ہیں  

سماجی  پرتوں یک تنکیل  جامع اور مکمل ہے (  2سماجی پرتوں یک تنکیل ایک سماجی عمل ہے      (1-ج  

سماجی پرتوں کا نظام مختلف اشکال میں ہے  (4سماجی پرتوں کا نظام نہات قدیم ہے               (3       

 

؟-12 سماجی پرتوں ےک نظام یک اہم شکلیں کون کونیس ہیں  

ی نظام    (3غالیم   (2قبائییل سماج   (1-ج  نظام(5ورنا نظام      (4جاگیں
ی
ذاپ  

؟- 13 چھوت چھات ےک مسائل کیا ہیں  

ٰ اور حقیں مقام      (1-ج
ن
تعلیش مواقعوں ےس محرومیت ( 2سماجی نظام میں نہایت ادپ  

کت ےس محرومیت(4جائداد ےک حق ےس محرومیت                    (3       سیایس رسر  

؟-11 خصوا مہارت ےس کیا مراد ہے  

۔-ج خصوا مہارت ےس مرادکیس مخصوص شعبہ میں گہری مہارت، تجروہ یا فتہ ہند حاصل کرنا ہے  

؟-12 مزدوری ےس کیا مراد ہے  

 یا اشیاء یک شکل میں فائدہ -ج
ن
مدپ

ٓ
 یا ذہنن محنت ےک ذریعہ  ا

ن
مزدوری ےس مراد ایک شخص جسماپ

یا معاو ہ حاصل کرنا۔/حاصل کرنا ہے   

؟-13 متفرق مزدوری یا مزدوری میں اختالف ےس کیا مراد ہے  

۔-ج  اےس متفرق مزدوری کہنی ہیں
نی
ٓ
ا  اجرت میں فرق 

دو افراد ایک یہ وقت میں ایک جیسا کام کرنی ہونی  

؟-14 بمیں اجرت یک مزدوری ےس کیا مراد ہے  

۔-ج وہ  مزدوری جس ےک بدےل کیس طرح کا معا ہ نہیں دیا جاتا اےس بمیں اجرت یک مزدوری کہنی ہیں  

؟-15 ین مثال کونیس ہے بمیں اجرت یک مزدوری یک بہیی  

کنبہ یک اندر یک جانن وایل رسگریم۔-ج  

؟-16 با اجرت مزدوری ےس کیا مراد ہے  

مقررہ تنخواہ کو  ، گھنتوں یک بنیاد پر یا روزانہ مزدوری یا   روزانہ مزدوری یا  ہفتہ یا مہینہ یک بنیاد پر -ج

  ہین مندی ےک بدےل دی جانن وایل مزدوری یا اجرت مزدوری یا اجرت وایل مزدوری ےکا 
ن
 و دماغ

ن
   جسماپ

 ہین مندی ےک ذریعہ   معاو ہ
ن
 یا دماغ

ن
۔    یا    جسماپ ۔/ جاتا ہے تنخواہ   لینا با اجرت مزدوری کہالتا ہے  

؟-17 منظم مزدوری ےس کیا مراد ہے  

ن /قائدے-ج ۔/قوانیں  کام کو انجام دینا منظم مزدور کہالتاہے
اصول و وابط ےک پابند ہوکر اپنن  

؟-18 غیں منظم مزدور ےس کیا مراد ہے  

۔-ج  یا تنظیم ےک ما تحت نہ ہوکر مزدوری کرنا ، غیں منظم مزدورکہالتا ہے
ن کیس بیھ قائدے و    قوانیں  

؟-19 سماجی تحفظ کےس کہنی ہیں  

۔-ج  تمام بنیا دی سہولتیں فراہم کرنا سماجی تحفظ کہالتا ہے
انسان کو جینن  ےک لیی  

غیں منظم مزدور وں کو سماجی تحفظ میش نہیں ہوتا کیوں ؟-20  

غیں منظم مزدور  وں کو سماجی تحفظ میش نہیں ہوتا کیونکہ وہ مزدوری یک تالش میں ایک مقام ےس -ج

۔  رہنی ہیں
  دورسے مقام ہجرت کرنی

؟-21 سماجی تحریک ےس کیا مراد ہے  
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 سماج کا چلن،تبدیلیاں اور ردوودل ےس متعلق چلین واال فطری مخالف رد -ج
ن
سماجی تحریک ےس مراد انساپ

۔        یا           ایک مقررہ مقصد ےک حصول یک خاطر عوایم طور پر طالبات کو پیش کر ےک چلین واال  عمل ہے

۔  عمل کو سماجی تحریک کہا جاتا ہے
ی
 مجموپ

؟-22 احتجاج ےس کیا مراد ہے  

۔-ج  وایل سماجی تحریک یہ  احتجاج ہے
 طور پر تندانہ انداز میں چلین

ایک محدود مقصد ےک لیی عاران  

؟-23 ر کےس کہنی ہیں عوایم بھیں  

قبل از وقت بمیں سوچ ےک یا امید ےک بر خالف ایک متفقہ خواہش ےک ارد گرد گھومنن وایل عوایم -ج

۔  کہا جاتا ہے
ر  جماعت کو  عوایم بھیں

؟                                                                 -24 ر یک مثال دیجنی                                         عوایم  بھیں

راسیی ےک نکس پر مداری کا کھیل۔/ سنیما گھر ےک سامین ٹکٹ یک قطار - ج  

؟         -25  ہے
ی
ر کیےس بن جاپ                                                                            عوایم بھعس نی قابو بھیں

۔--ج ۔ جسیک مثال ۔فسادات ہے  ہے
ی
ر بن جاپ  ہے تو نی قابو بھیں

ی
ر جب تندد اختیار کرپ عوایم بھیں  

؟-26 ماحویل تحریک ےس کیا مراد ہے  

 اور اجزاء ےک تحفظ یک تائید کرنن وایل سائنیس - ج
ی
ماحویل تحریک ےس  مراد ماحول میں موجود زندیک

۔  ،سماجی و سیایس تحریک ہے

 کون تھے؟                                                                              -27
ن
                       چپکو تحریک ےک باپ

ی چنری پرساد بھٹ۔--ج ی سندر الل بہوگنا ،او ر رسر رسر  

 گنی تیھ؟              -28
ی
                                                                      کرناٹک میں اپیکو تحریک کہا ں چالپ

 قرنے کسانوں نن --ج
ن
ا  لع ےک سلیاپ ۔1983کرناٹک ےک شمایل کنیں

ی
  میں اپیکو تحریک چالپ

                                                                     نرمدا تحریک یک قیادت کس نن یک؟                              -29

۔--ج میر
ٓ
میدھا پاٹکر اور باباا  

موناوادی تحریک کا مقصد کیا تھا؟-30  

ال ےک پال گھاٹ تعلقہ یک وادی مونا میں بندھ تعمیں کرنن ےس ماحول اور کنی جانوروں یک -ج ریاست کیں

 خطرے میں تیھ اس بندھ یک تعمیں یک مخالف 
ی
روک اس تحریک کا مقصد تھا۔/زندیک  

؟                                                                                                   -31
ی
موناوادی تحریک کس نن چالپ

ال ساہتیہ پریند۔--ج کیں  

32-MRPL                                     ؟  جانن وایل تحریک کونیس ہے
ی
                                ےک خالف چالپ

ساحیل عالقوں یک بجیل گھروں ےک مخالف تحریک۔-- ج  

                         کرناٹک میں کائیگا مخالف تحریک یک قیادت کس نن یک؟                                      -33

راکیر شیو رام کارنت۔--* ج  

؟-34 کائیگا جوہری مرکز یک مخالفت کیوں  یک گنی  

کائیگا جوہری پالنٹ ےس  ممرپی گھاٹ ےک  سدا بہار جنگالت پر تابکاری شعاعوں ےس  مضن اثرات -ج

۔  گنی
ی
 ہورہے تھے اسلیی کائیگا مخالفت تحریک چالپ

؟-35 عورتوں یک تحریک ےس کیا مراد ہے  

۔-ج  وایل تحریک  یہ عورتوں یک تحریک ہے
 جانن

ی
عورتوں پر مردوں ےس ہونن واےل استحصال ےک خالف چالپ  
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؟                              -36  ہے
ی
 جاپ

ن
اب مخالفت تحریک ۔ کرناٹک یک کونیس تحریک کا ایک حصہ ماپ رسر

کرناٹک یک ساحیل ملنار ماحویل تحریک۔--    ج  

 نظام ےس بری سماج ےک لیی تحریک چالنن واال وزیر کون تھا؟          -37
ی
کرناٹک میں سماجی تبدییل و ذا پ

ری ۔ دیوراج۔ارس۔--    ج  

بنیاد کس نن رایل؟                                                         /کرناٹک راجیہ رعیت سنگھ یک داغ بیل -38

پروفیش ۔ یم ۔ری۔ننجنرہ سوایم۔--ج  

        مزدوروں یک پہیل انجمن کونیس تیھ؟                                                                                    -39

بیناالقوایم انجمن برانی مزدور ۔-- ج  

                                                کا قانون مزدور بہت اہمیت رکھتا ہے کیوں؟                        40-1923

۔--ج
ی
 حیثیت حاصل ہوپ

ن
کیونکہ اس قانون ےس مزدور انجمنوں کو قانوپ  

غاز کس نن کیا؟                               41-1925
ٓ
ایم تحریک کا ا                                                  خود احیی

پریار رام سوایم۔--ج    

۔یہ نعرہ کس نن دیا؟                   -42  واال طبقہ بننا ہے
                                                ہم کو راج کرنن

ر ۔امبیرکر۔--ج
ٓ
۔ ا  ۔پی

۔ راکیر  
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 جمرافیہ:حصہ

ہندوستان ہمارا مادر وطن- 1:باب  
  

؟                             -1   لحاظ ےس ہندوستان کہا ں  واقع ہے
ی
                                              جمرافیا پ

۔--ج  میں واقع ہے
ٗ
 نصف کرہ

ی
ق  لحاظ ےس ہندوستان دنیا ےک شمال مشر

ی
جمرافیاپ  

؟-2 ہندوستان کن عرض بلد   اور طول بلد ےک درمیان پھیال  ہوا ہے  

 طوِل بلد ےک درمیان پھیال ہوا 97.25 ےس 68.7 شمایل عرض البلد اور 37.6 ےس 8.4ہندوستان -ج
ی
ق   مشر

۔   ہے

؟                                -3   جنوپی رسا کونسا ہے
ی
                                                   ہندوستان کا انتہا پ

اندرا پوائنٹ۔--ج  

؟               -4  واال اہم عرض ِ البلد کونسا ہے
                                         ہندوستان ےک درمیان ےس گزرنن

  شمایل عرض البلد۔23.5خط ِ رس طان --ج

؟                                       -5                                      ہندوستان کا معیا ری وقت کا طول بلد کونسا ہے

  طول بلد۔82.5--ج
ی
ق   مشر

؟-6 ہندوستان یک وسعت لکھنی  

 -ج
ی
ق ےس ممرب چوساپ  2933ہندوستان یک وسعت مشر

ی
 کلو 3214 کلو مییر اور شمال ےس جنوب لمباپ

۔  ہے
 مییر

؟                                        -7                                          ہندوستان ےک پسویس ممالک کون کونےس ہیں

ن ، بنگلہ دیش اور میانمار ۔--ج پاکستان ، افمانستان، نیپال ، بھوٹان،چیں  

؟                                             -8  پاک و خلیج منار کہاں واقع ہیں
بنانی
ٓ
                                                  ا

۔--ج  پاک و خلیج منار ہندوستان ،رسی لنکا ےک درمیان واقع ہے
بنانی
ٓ
ا  

 وایل ریاست کا نام کیاہے ؟                -9
انن
ٓ
                                       ہندوستان یک حال یہ   وجود میں ٓٓ

تلنگانہ--ج  

ہندوستان کا طبیع جمرافیہ- 2:باب  
 

؟                                                                 ادنیا ک-1                  سب ےس بلند پہاری سلسلہ کو نسا ہے

ہما لیہ ےک پہاسی سلسلہ--ج  

؟                                                                     -2  کونیس ہے
ر
              دنیا یک سب ےس بلند ترین چوپ

۔(8848)مونٹ ایوریسٹ--ج  

                                                        عظیم ہمالیہ کو ہیمادری بیھ کہا  جاتا ہے ۔ کیوں؟                -3

ےس ہیما دری کہنی ہیں --ج
ْا
عظیم ہمالیہ سال بھر برف ےس رھھ رہنن یک وجہہ ےس ا  

؟                      -4  کونیس ہے
ر
                                                             ہندوستان یک سب ےس بلند چوپ

۔2K--ج   ن یا گارون ٓاسٹیں  
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؟-5  ہیں
شمایل ہند ےک عظیم میدان  کیےس تنکیل ہونی  

ہ اندوزی نظام ےس شمایل ہند ےک عظیم میدان تنکیل پانی –دریاے ستلج -ج ےک ذخیں
گنگا اور بر ہم پیی

۔  ہیں

 میدان کو نسا ہے  َ؟                                                                        -6
    دنیا کا سب ےس بساسیالپی منر

ہندوستان کا شمایل ہند کا عظیم میدان۔--ج  

؟                                                                    -7                     ممرپی گھاٹ  کو کس نام ےس جانا جاتا ہے

سہیادری سلسےل۔-- ج   

؟                                                          -8  کونیس ہے
ر
               جنوپی ہندوستان یک سب ےس بلند چوپ

 میں واقع انا مو ری --ج
ی
۔2695انا مالپ   ہے

 ہیں ؟                                      -9
                                            لکندیپ ےک جزائر کسطرح  تنکیل پانی

۔--ج  ہیں
لکندیپ ےک جزائرمونگوں ےک چٹانوں ےس تنکیل پانی  

؟-10 ہندوستان ےک طبیع حےص کو ن کونےس ہیں  

ساحیل میدان اور جزائر(4سطح مرتفع جزیرہ نما   (3شمال ےک عظیم میدان  ( 2شمایل پہاسیاں    (1-ج  

؟                  -11 ن متوازی پہاسی سلسےل کونےس ہیں                                                            ہمالیہ ےک تیں

شوالک پہاسیاں(3وسیط ہمالیہ    (2عظیم ہمالیہ     (1-- ج  

؟-12 شمایل پہاسیاں یک اہمیت بیان کیجینی  

 حنلوں کو روکنی ہیں               (1-ج
ن
وپ وسیط ہمالیہ ےس چلین وایل رسد ہواؤں کو روکنی ہیں (   2یہ بیں  

 ہیں    (3      
 سلسےل معدنیات ےس ماال مال ہیں      (4ان ےک رھلوانوں پر گھنن جنگالت پانی جانی

ی
ہمالیاپ

۔(5 یہ کنی آبنار اور ندیوں کا منبع ہیں  

؟-13 سطح مرتفع دکن یک اہمیت کیا ہے  

۔                        (1-ج  ہیں (2جزیرہ نما معدنیات ےس ماالمال ہے
 تنوع پانی جانی

ی
گھنن جنگالت اور ھیاتیاپ  

 ہے                (3      
ی
 جاپ

ی
 ہیں        (4زراعت ےک لیی کارآمد کایل منر پاپ

جنوپی ہند ےک کنی ندیوں ےک دہانن

یہاں سیں و تفری    ح گاہیں ہیں (5  

ق گھاٹیاں اور ممرپی گھاٹیاں ےک درمیان فرق لکھینی -14
مشر  

-ج  

 گھاٹیاں
ی
ق  ممرپی گھاٹیاں مشر

یہ شمال میں مہاندی ےس ےل کر جنوب میں - 1
 ہے 
ی
 نیللری پہاسوں تک پھییل ہوپ

 ندی یک وادی ےس کنیا کماری تک ممرپی -1
تاپنی

۔  ہے
ی
 ساحل پر مسلسل پھییل ہوپ

یہ ممرپی گھاٹ ےک بمقابل کم بلند گیں مسلسل - 2
 ہیں 

ق یک جانب -2 یہ ممرب یک جانب نوکدار اور مشر
 کم رھلوان ہیں 

3- 
ر
 گھاٹ یک سب ےس اونئی چوپ

ی
ق " اندکونرا"مشر

 ہے 
پایل گھاٹ یہاں یک اہم -تل گھاٹ-بورگھاٹ-3

 گھاٹیاں ہیں 
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؟-15  ساحل ےک درمیان فرق وا ع کیجینی
ی
ق ممرپی ساحل اور مشر  

 ساحل
ی
ق  ممرپی ساحل مشر

1- 
ی
اس یک وسعت سورن ریکھا ندی ےک شمال عالق

۔  ےس لیکر کنیاکماری  تک ہے
یہ ممرپی گھاٹ اور بحر عرب ےک درمیان واقع ہے -1  

 گھاٹیوں ےس بنگال یک کھاسیوں ےک -2
ی
ق یہ مشر
۔  درمیان ہے

اس یک وسعت کچ ےس لیکر کنیاکماری تک ہے -2  

یہ ممرپی گھاٹ ےس زیادہ وسیع تر ہے -3  اور پتھریال ہے -3 
ن
یہ میدان رھلواپ  

 

ہندوستان یک آب وہوا- 3:باب  
؟                                                                         -1  ہے

ی
 جاپ

ی
ب و ہوا پاپ

ٓ
ہندوستان میں کس قسم یک ا

 قسم یک ۔--  ج
ن
 مانسوپ

ی
حاراپ  

؟                          -2  واےل عوامل کون کونےس ہیں
ب وہوا  پر  اثر انداز  ہونن

ٓ
                    ہندوستان یک ا

۔--ج  ہوائیں اور سیالپی خصوصیات ہیں
ن
پی اجسام، مانسوپ

ٓ
ا  

 ہے کیوں؟-3
ی
ہندوستان میں  موسم رسما  میں درجہ حرارت اور رطووت کم ہوپ  

 ہے جبکہ ہندوستان پر سورج یک -ج
ی
اس موسم میں سورج یک شعاعیں جنوپی نصف کرہ پر عمودا پسپ

۔   ہے
ی
 شعاعیں ترجی پسپ

؟                                  -4                            ہندوستان میں سب  ےسکم درج حرارت کہاں درج کیا گیاہے

-c. 40کارگل ےک قریب ررانس--ج   

                                        ہندوستان میں موسم گرما میں درجہ حرارت زیادہ رہتا ہے کیوں؟          -5

۔--ج  ہے
ی
کیونکہ اس موسم میں سورج یک شعاعیں شمایل نصف کرہ میں عمودا پسپ  

؟                    - 6                               ہندوستان میں سب ےس زیادہ  درجہ حرارت کہاں ریکارر کیا گیا ہے

   ۔c .49.4راجستھان ےک گنگا نگر میں -- ج 

؟                                         -7  ہواٗوں یک دو قسمیں کونیس ہے
ن
                           جنوپی ممرپی مانسوپ

ہ عرب یک شاخ          -* ج  خلیج بنگال یک شاخ *2بحیں  

 سایہ کا عالقہ کہالتا ہے کیوں؟-8
ن
 حّصہ باراپ

ی
ق ممرپی گھاٹ کا مشر  

 -ج
ی
ق لیکن مشر  ہے

ی
ہ عرب یک شاخ ےس ممرپی گھاٹ  ےک ممرپی عالقوں میں شدید بارش ہوپ کیونکہ بحیں

۔  ہے
ی
 رھلوانوں میں بارش یک مقدار کم ہوپ

؟                              -9  ہے
ی
                                 ہندوستان میں سب ےس زیادہ بارش کس مقام پر ہوپ

۔--ج  ہے
ی
میگھالیہ ےک چراپونئی کا موسن ریم میں ہوپ  

؟                                     -10                              ہندوستان میں سب ےس کم بارش کا عالقہ کونسا ہے

راجستھان ےک جسلمیں کا روہییل--ج  

؟-11 ہندوستان یک آب وہوا ےک چار موسم ےک نام لکھینی  

 مانسون(4-موسم بارش (3-موسم گرما (2-موسم رسما(1-ج
ی
موسم پسپاپ  

؟-12 بحر عرب یک شاخ اور خلیج بنگال یک شاخ ےک درمیان فرق وا ع کیجینی  

-ج  
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 بحر عرب یک شاخ خلیج بنگال یک شاخ
 ہے -1

ی
تو -یہ آسام اور میگھالیہ یک پہاسیوں ےس ٹکراپ

 ہے 
ی
 شدید بارش ہوپ

 ہے تو ممرپی گھاٹ -1
ی
یہ ممرپی گھاٹ ےس ٹکراپ

۔  ہے
ی
 ےکممرپی عالقوں میں شدید بارش ہوپ

۔ -2  ہے
ی
ن ریم میں سب ےس زیادہ بارش ہوپ موسیں

شمال ممرب یک جانب بارش یک مقدار میں کش 
 ہے 
ی
 ہوپ

 رھلوانوں میں بارش یک -2
ی
ق ممرپی گھاٹ ےک مشر
۔  ہے

ی
 مقدار میں کش ہوپ

 

 

ہندوستان یک منر - 4:باب  
؟                                                             -1                                    منر یک تنکیل ےک عنارص کونےس ہیں

ہ۔--ج    نباتات، قلش چٹانیں وغیں
ی
تیسر  چٹانیں ، موسم ، قدرپ

ٓ
ا  

؟                                                             -2  ہے
ی
                                 سیالپی منر کس طرح تنکیل پاپ

۔--ج  ے گےل مادوں ےسبننی ہیں ،رسر سیالپی منر  

وایل فصلیں کونیس ہیں ؟                                              -3
 جانن

ی
                              سیالپی منر میں اگاپ

گیہوں،دھان،گنا،پٹسن،کپاس،ٹماٹر،ترکاریاں۔-- ج  

؟                       -4  ہے
ی
                                                                            کایل منر کس ےس تنکیل پاپ

۔(اتش فناں شٹانیں ٓٓ)سا لٹ چٹانیں --ج  ہے
ی
ےک ریزہ ریزہ ہونن ےسکایل منر یک تنکیل ہوپ  

؟                    -5  ہے
ی
                                                                            الل منر کس طرح تنکیل پا پ

۔--ج  ہے
گرنائٹ ریتییل چٹان اوردیگر چمکدار چٹانوں ےک ریزہ ریزہ ہونن ےس بننی  

؟                        -6  وایل اہم فصلیں کونیس ہے
                                                  الل منر میں اگائ جانن

الو ۔--ج
ٓ
،لہسن،مو نگ پھیل،تمباکو،ٓٓ

ی
راال  

؟                           -7                    زیادہ درجہ حرارت اور زیادہ بارش  ےس تنکیل پانن وایل منر کونیس ہے

۔-- ج ائٹ منر لییر  

؟-8  ہے
ی
 جاپ

ی
ائٹ منر کن عالقوں میں پاپ

لییر  

 گھاٹ،چھوٹا ناگپوریک سطح مرتفع،میگھالیہ یک سطح مرتفع، راج محل ، وندھیا -ج
ی
ق ممرپی گھاٹ،مشر

۔
ی
 عالق

ی
 چل ،ست پسا ےک باالپ

؟                                             -9  یک خاصیت کیا ہے
 منر
ن
                                                        ریگستاپ

۔--ج    ہے
ی
 جاپ

ی
۔ہیومس اور رطووت کم پاپ  ہے

ی
ن ،ریتییل ہوپ  منر نمکیں

ن
ریگستاپ  

؟                                             -10  ےک کٹاٗو ےس کیا مراد ہے
                                                           منر

۔--ج  کا کٹاٗو کہالتا ہے
ن منر کا بہاٗو منر  عوامل ےس زرخیں

ی
قدرپ  

؟                                           -11  ےک تحفظ ےس کیا مراد ہے
                                                         منر

۔--ج  کا تحفظ کہالتا ہے
ی کو قائم رکھنا منر ن منر ےک کٹاٗو کو روکنا اور منر یک زرخیں  

؟-12 منر ےک کٹاؤ ےک اہم وجوہات کیا ہیں  

-غیں سائنیس طریقہ(4-منتقیل زراعت کا رواج(3-کثیں چروایہ (2-جنگالت یک تبایہ(1- ج  

منر یک اپری سطح کو دیگر مقاصد ےک لیی استعمال کرنا(5  



SOCIAL SCIENCE GURUKUL-MD AZAM-9164717719 2022 

 

22 MD AZAM- GOVT.P U C (HS) HATTI. TQ LINGASAGUR DIST RAICHUR |  

 

؟-13 منر ےک کٹاؤ ےک اہم نتائج لکھینی  

ی کا خاتمہ ہونا     (1-ج ن -گاد کا جمع ہونا      (3-زرغ پیداوار میں کش واقع ہونا   (2- منر یک زرخیں

-ندیوں کا رخ بدلنا(5-سالب کا آنا      (4  

؟- منر ےک تحفظ ےک لیی آپ کیا اقدامات اٹھا سکیی ہیں -14 بیان کیجینی  

 کرنا       (1-ج
ن
-کنٹور یک کاشکاری(3-چروایہ پر قابو پانا       (   2-جنگل باپ  

چھتوں پر کاشکاری         (7-سیالبوں پر قابو     (6-مینرھ یک تعمیں     (5-چیک ریم یک تعمیں     (4  

ہندوستان ےک جنگالپی وسائل- 5:باب  
؟-1 جنگالت کےس کہنی ہیں  

۔-ج  ہیں
۔ جنگالت کہالنی  کا وہ وسیع خطہ جو ہمہ قسم ےک نباتات اور حیوانات ےس بھرا ہوتا ہے

ن زمیں  

؟                                    -2                                                           سدا  بہار جنگالت یک خاصیت کیا ہے

۔-- ج  ہیں
 حد تک اونےحے ہونی

ن
سدا بہار  جنگالت ہمینہ ہرے بھرے اور گھنن ، کاق  

؟           -3  واےل اہم درخت کونےس ہیں
                                                  سدا بہار جنگالت میں پانی جانن

ہ۔--ج   روز اور ، مہو گنن  ، گرین ہارٹ ، چمپا ، ساگوان وغیں
ن
ای بوپ  

۔ کیوں؟-4  برگ فناں جنگالت بیھ کہا جاتا ہے
ن
ٹراپیک برگ فناں جنگالت کو مانسوپ  

۔  -ج  للیی ہیں
 موسم گرما ےک دوران پنی گرنن

ی
کیونکہ ان جنگالت ےک درختوں ےس موسم خزاں اور ابتداپ  

؟     -5  واےل اہم درخت کونےس ہیں
 برگ فناں جنگالت میں پانی جانن

ن
                                          مانسوپ

یس۔-- ج  ولن، سیں م، نیم، امیل ،کنجو ،مائیی
ٓ
ساگوان، سال، صندل،ا  

؟                   -6  واےل اہم نباتات کونےس ہیں
 جنگالت میں پانی جانن

ن
                                        کوہستاپ

ہ۔--ج اوک،شاہ بطور، ایش، بیچ،پائن، صنوور ، سپورس، اخروٹ وغیں  

؟             -7  عالقہ وایل ریاست کونیس ہے
ی
                                   ہندوستان میں سب ےس زیادہ جنگالپ

مدھیہ پردیش ۔--ج  

؟                                             -8  عالقہ کونسا ہے
ی
                                      ہندوستان میں کم جنگالپ

گوا۔--ج  

؟-9 جنگالت کا تحفظ ےس کیا مراد ہے  

 کرنا اور اسکا انتظام کرنا جنگالت کا تحفظ کہالتا -ج
ن
جنگالت کو تبایہ ےس روکنا کثیں مقدار میں جنگل باپ

۔  ہے

؟ - 10 جنگیل جانوروں یک پناہ گاہ کےس کہنی ہیں

جنگیل جانوروں یک پناہ گاہ جانوروں  ےک تحفظ کا وہ عالقہ ہے  اختیاری حقوق ےک بمیں کیس بیھ جاندار پر -ج

حملہ کرنا یا قتل کرنا ممانعت قرار دیا گیا۔ 

نیننل پارک کےس کہنی ہیں ؟ -11

 حسن -ج
ی
ایک وسیع عالقہ جو جنگیل جاندار اور جنگالت ےس عوایم تفری    ح اور سائنیس دلچسنی ےک لیی  قدرپ

۔  ۔ قویم پارک یا    نیننل پارک  کہالتا ہے کو قائم رکھتا ہے

؟                                      -12                                                        کرناٹک ےک اہم قویم پارک کون کونےس ہیں

گتہ،راجیوگاندیھ نیننل پارک ۔ --ج ناگر ہوےل ،بنری پور،بین
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؟                                         -13  محفوظ گاہوں کا اہم مقصد کیا ہے
ی
                                                   حیاتیاپ

کت --ج تحفظ ، دریافت، تعلیم اور مقایم رسر

ہندوستان ےک آپی وسائل - 6:باب
؟                                                                                                        -1 جنوپی ہند یک سب ےس بسی ندی کونیس ہے

کاویری۔ - ج

؟                                                                          -2  ےس کیا مراد ہے
بپایسر
ٓ
                                                   ا

۔ --ج  کہالتا ہے
بپایسر
ٓ
 مہیا کرنا ا

ن
 طریقی ےس پاپ

ی
ن کو مصنوپ زرغ زمیں

ورت ہے کیوں؟                                               -3
بپایسر یک اشد رصن

ٓ
                                         ہندوستان میں ا

۔ -ج  ہے
 بارش موسش اور غیں یقینن

ن
کیونکہ ہندوستاپ

؟                                                                    -4  ےک اہم اقسام کونےس ہیں
بپایسر
ٓ
                                                    ا

۔ --ج بپایسر
ٓ
کنویں ، تاالبوں اور نہروں ےس ا

؟                                                                     -5  کونےس ہیں
بپایسر ےک نیی اور جدید طریقی

ٓ
                                       ا

بپایسر کا طریقہ۔ --ج
ٓ
چھسکاٗو اور ٹپکاٗو ا

  بہت اہمیت رکھتا ہے کیوں؟ -6
بپایسر
ٓ
کنویں ےک ذریعہ ا

 ےک ساتھ استعمال کر سکیی -ج
ن
ساپ

ٓ
ن واےل کسان بیھ ا  زمیں

 ، چھونر
ی
 ےس ہوپ

ن
ساپ

ٓ
 ا
ی
، کھداپ کیونکہ یہ سستا ہے

۔  ہیں

؟                                                                            -7                     ہندوستان کا پہال وادی منصووہ کونسا ہے

دامودر ہمہ مقصدی منصووہ۔ --ج

فت بنگال کہا جاتا ہے کیوں؟                   - 8
ٓ
                                                                        دامودر ندی کو ا

۔ --ج  و مایل نقصان ہوتا ہے
ن
کر بسے پیمانن پر جاپ

ٓ
کیونکہ موسم بارش میں اسمیں سیالب ا

؟                                -9 کہ منصووہ کونسا ہے
                                             ریاست بہار اور ممرپی بنگال کا منیی

دامودر وادی منصووہ۔ --ج

؟                                                                 - 10                                                      سب ےس اونچا بند کونسا ہے

بھاکراننگل۔ -- ج

؟                                                      -11 ہ کیا کہالتا ہے پی ذخیں
ٓ
                                                      بھاکراننگل کا ا

گوویند  ساگر۔ --ج

؟                               -12                                                  ریاست کرناٹک کا اہم ہمہ مقصدی منصووہ کونسا ہے

تنگبھدرا  منصووہ  ۔ --ج

؟                                                 -13 ہ کو کیا کہنی ہیں پی ذخیں
ٓ
                                                     تنگبھدرا ےک ا

پمپا ساگر ۔ --ج

؟                                      - 14  کہ منصووہ کونسا ہے
                                            ہندوستان اور نیپال کا منیی

کویس منصووہ۔ -- ج

؟                                            -15                                                     ریا ست اتر پردیش کا اہم منصووہ کونسا ہے

ریحانری منصووہ۔ -- ج
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؟                                          -16 ہ کیا کہالتا ہے  پی ذخیں
ٓ
                                                ریحانری منصووہ کا ا

گووند ولبھ پنت ساگر۔ --ج

؟                                                 -17                                                 ہندوستان کا سب ےس لمبا ریم کونساہے

ے کر  --ج ہیں

ہندوستان ےک زمینن وسائل - 7:باب
؟                                     -1  یک افادیت ےس کیا مراد ہے

ن                                                                             زمیں

۔ --ج  یک افادیت کہالتا ہے
ن ن کا استعمال کرنا زمیں مختلف مقاصد  ےک لیی زمیں

؟ -2  ہے
ن یک افادیت کن عنارص پر مبنن زمیں

ن یک -ج  حاالت اور ٹکنییک عوامل پر زمیں
ت ، امدادی خصوصیا ت ، سماجی و معایسر بادی یک کیر

ٓ
ب وہوا ، منر ، ا

ٓ
ا

۔   ہے
افادیت مبنن

؟ -3 زراعت ےس کیا مراد ہے

 فصلوں یک پیداوار -ج
ی
 کرےک غذاپ

ی
وہ دیگر خام مال  یک دستیاپی ےک ساتھ کنی ذییل پینوں کا کرنا – منر کو جتاپ

۔  زراعت کہالتا ہے

؟ - 4 عمیق کاشتکاری ےس کیا مراد ہے

 ٹکسے پر زیادہ ےس زیادہ رسمایہ اور مزدوروں کو لگا کر سال میں دو یا تیں فصلوں کا لینا عمیق -ج
ن ےک چھونر زمیں

۔  کاشتکا ری کہالتا ہے

؟                                           -5  زراعت کےس کہنی ہیں
ی
                                                                             تجارپ

۔ -- ج  زراعت کہنی ہیں
ی
تجارت ےک غرض ےس یک جا نن وایل زراعت کو تجارپ

؟                                    -6                                                                                  مخلوو زراعت  کےس کہنی ہیں

۔ --ج  پالن پر منتمل زراعت کو مخلوو کاشت کہا جاتا ہے
فصلوں یک  کاشت ےک ساتھ موییسر

؟ - 7  کھینی کےس کہنی ہیں
ی
باغاپ

۔ -ج  کھینی کہنی ہیں
ی
 جانن وایل واحد فصل  کو باغاپ

ی
ن ےک ایےس بسے حےّص پر تجارت یک غرض ےس اگاپ زمیں

؟ -8 خنک کھینی  کےس کہنی ہیں

 عالقوں میں یک جانن وایل کھینی کو خنک  کھینی کہنی -ج
ی
بپایسر ےک بمیں سہو لیاپ

ٓ
بلکل  کم بارش ےک عالقوں اور ا

۔  ہیں

؟ - 9 نمدار  زراعت ےس کیا مراد ہے

۔ - ج  وایل کا شت کو نمدار زراعت کہنی ہیں
بپایسر ےک بمیں  یک جانن

ٓ
زیادہ مقدار واےل بارش ےک عالقوں اور ا

؟ - 10  زراعت کےس کہنی ہیں
بپایسر
ٓ
ا

۔ -ج  زراعت کہنی ہیں
بپایسر
ٓ
بپایسر یک مدد ےس فصلوں یک پیداوار یک جانن وایل زرغ مرحےل کو ا

ٓ
ا

؟ -11 ن موسم کونےس  ہیں ہندوستان میں فصلوں ےک تیں

خریف ، رویع ، زیر۔ - ج

؟ -12 خریف یک فصل ےس کیا مراد ہے

۔ - ج  ہے
ی
 ستمیی اور اکٹوور میں ہوپ

ی
 ہے اور کٹاپ

ی
 موسم  بارش میں ہوپ

ی
اییس فصل جس یک بویاپ

؟ - 13 خریف یک اہم فصےل کونیس ہے
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 ، کپاس، مونگ پھیل ، تمباکو۔ -ج
ی
چاول ، جوار،راال

؟ -14 رویع یک فصل ےس کیا مراد ہے

۔ -ج  ہے
ی
 فروری میں ہوپ

ی
 ہے اور فصلوں یک کٹاپ

ی
 اکٹوور اور نومیی میں ہوپ

ی
اییس فصل جس یک بویاپ

؟ -15 رویع یک اہم فصلیں کونیس ہیں

ہ۔ -ج گیہوں، باریل، تیل ےک بیج وغیں

؟ - 16 سب ےس زیادہ دھان یک پیداوار کرنن وایل ریاست کونیس ہے

ممرپی بنگال۔ - ج

 ہے ؟ -17
ی
گیہوں کیسب ےس زیادہ پیداوار کس ریاست میں ہوپ

اتر پردیش۔ -  ج

؟ - 18  کےس کہنی ہیں
ن
باغباپ

۔ -ج  کہنی ہیں
ن
پھلوں ، ترکاری ، پھولوں ، جسی بوٹیوں، اور خوشبو دار پودوں  یک عمیق کاشتکاری کو باغباپ

 

نقل وحمل اور ابالغ - 9:باب
؟                                -1                                                                                      نقل و  حمل ےس کیا مراد ہے

۔ --ج اشیاء خدمات اور مسافروں کو ایک جگہ ےس دورسی جگہ ےل جانا نقل وحمل کہالتا ہے

؟                            -2 ن اقسام لکھنی                                                                                        نقل وحمل ےک تیں

 نقل و حمل * 3بحری نقل وحمل    * 2بری نقل وحمل      * 1--ج
ی
فضاپ

؟                                   -3  کس ےک ماتحت ہے
ن
 ویز یک تعمیں اور مرمت یک نگراپ

ی
                                     سوپر ہاپ

ف انریا-- ج
ٓ
 ا
ر
 ویز اتھارپ

ی
۔ (NHAI)نیننل ہاپ

؟                                    -4  کس ےک ماتحت ہے
ن
                                         قویم شاہراہیں یک تعمیں و مرمت یک نگراپ

ل پبلک ورک رپارٹمنٹ۔ -- ج سینیر

؟                                                            -5  گنی
ی
                                       ہندوستان یک پہیل ریلوے الئن کہاں بچاپ

ممبنی تھانن ےک درمیان --ج

؟                                                         -6  ف انریا کہا جاتا ہے
ٓ
                                     کس بندرگاہ کو گیٹ   وے ا

ممبنی یک بندرگاہ۔ -- ج

ف کرناٹک کس بندرگاہ کو کہا جاتاہے ؟                                                     - 7
ٓ
                                 گیٹ وے ا

منگلور یک بندرگاہ۔ -- ج

؟                                                                -8  بندرگاہ کونیس ہیں
ی
                                            سب ےس قدیم مصنوپ

چننی یک بندرگاہ۔ -- ج

؟                                                                     - 9                                                        ذرائع ابالغ ےس کیا مراد ہے

؟ -- ج  کرنا   ذرائع ابالغ  کہالتا ہے
ی
ایک جگہ ےس دورسی جگہ پیمام رساپ

؟                                                 - 10                                               ہندوستان کا سب ےس قدیم اخبار کونسا ہے

۔ (1872 )ممبنی سماچار -- ج
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ہندوستان یک صنعتیں - 10:باب
؟                                                              -1                                                               صنعت ےس کیا مراد ہے

۔ --ج کےحے اشیاء  یا خام اشیاء کو تیار اشیاء میں تبدیل کرنا صنعت کہالتاہے

         ہندوستان میں سب ےس پہےل جدید لوہے اور فوالد سازی کا کارخانہ کہاں قائم کیا گیا؟                              -2

۔ (1871)ممرپی بنگال ےک کلنر میں -- ج

؟                               - 3 ہندوستان میں سب ےس پہےل لوہے اور فوالد یک صنعت کا قیام کا سہرا کس کو جاتا ہے

جمنید جی نوروجی ٹاٹا۔ -- ج

ے کا کارخانہ کہاں قائم کیا گیا؟                                           - 4 ر  کیی
ی
          ہندوستان میں سب ےس پہال جدید سوپ

۔ --  ج ممبنی

؟                                                                      - 5  یس کاٹن پولس کس کو کہا جاتا ہے
ہندوستان کا مانچسیر

۔ -- ج ممبنی

؟       - 6                                                                                           کاغذ سازی یک صنعت کا خام مال کیا ہے

ہ۔ -- ج ےوغیں ر  ےک چھلگ، ردی کاغذ اور کیی
 گھاس ، گینّ

ی
بانس ، بید، نرم اور خمدار لکسی ےک درخت ، سباپ

؟ -7  صنعت ےس کیا مراد ہے
معلومات پر مبنن

ن رفتار بنانن وایل صنعت معلو  - ج  تعلیم اور  ٹیکنالوجی کو تیں
ن
داننمندانہ صالحیت کا استعمال کرنی ہونی انساپ

۔    صنعت ہے
ی
ماپ

؟                                                                                          - 8               سلیکان ویایل کس شہر کو کہا جاتا ہے

بنگلور۔ -- ج

؟    -9  ےس کیا مراد ہے
                                                                                                                صنعنی حلقی

 کو صنعنی حلقہ کہا --ج
ی
ایک قسم یا مختلف قسموں یک صنعتوں کو بسے پیمانن پر ایک جگہ مرکوز کیی گیی عالق

۔  جاتا ہے

۔ کیوں؟  -10  کہا جاتا ہے
                                                                             ممبنی کو ہندوستان کا مانچیسیر

 کہنی ہیں ۔ --ج
ے یک پیداوار کا مرکزہے اس لیی  اس کو کاٹن پولس  اور ہندوستان کا مانچییر

ر  کیی
ی
ممبنی شہر سوپ

ہندوستان ےک قدرپی آفات - 11:باب
؟ - 1 فات کےس کہنی ہیں

ٓ
 ا
ی
قدرپ

 فات کہنی - ج
ٓ
 ا
ی
۔اسکو  قدرپ  ہے

ی
 طور پر واقع ہونن واےل وہ واقعات جن ےس وسیع پیمانن پر تباہ کاری ہوپ

ی
قدرپ

۔  ہیں

؟                         -2                                                                                    ٹراپیک سائیکلون کیےس واقع ہوتا ہے

۔ -- ج  ہیں
 ہواٗوں ےس واقع ہونی

ن
 مانسوپ

ی
ق ہندوستان میں ٹراپیک سائیکلون شمال مشر

؟          - 3  کاکھسکنا ےس کیا مراد ہے
ن                                                                                                       زمیں

ن کا کھسکنا -- ج ن ےک کھسکین ےس مراد پہاسیاں ٹیلوں کا کٹا ہوا حّصہ پہاسوں یک رھلوانوں پر ےس پھسلین کو زمیں زمیں

۔  کہنی ہیں

سمندری ساحل کا کٹاٗو کےس کہنی ہیں ؟ - 4
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 ےس ساحیل چٹانیں  - ج
اسطرح لہروں ےک مسلسل ٹکرانن  ہے

ی
سمندری لہریں ساحل کو بسی طاقت ےس ٹکراپ

۔   ہیں ۔ ایس عمل کو سمندری ساحل کا کٹاٗو کہنی ہیں
پاشپاش ہوجانی

؟                                                     - 5                                                        ساحیل کٹاٗو ےک اہم وجوہات کیا ہے

۔  *1-- ج  ہوائیں
ن
سونایم۔ * 3ٹراپیک سیکلون           *2مانسوپ

؟                                                                   - 6                                                                سونایم کےس کہنی ہیں

۔ -- ج  وایل اونئی اونئی لہروں کو سونایم کہنی ہیں
سمندروں میں زلزلوں ےس پیدا ہونن

؟                                                             - 7                                                                   زلزےل ےس کیا مراد ہے

۔ -- ج  میں شدید ارتعاش کا  واقع ہونا زلزلہ کہالتا ہے
ن کرہ زمیں

؟                 -8 فات کون کونیس ہیں
ٓ
 ا
ی
                                                                         ہندوستان یک اہم قدرپ

ہ۔ /طوفان -- ج  تش فناں ، سمندری ساحل کا کٹاٗو وغیں
ٓ
ن کا کھسکنا، ا سائیکلون، سیالب ، زلزےل، زمیں

معاشیات : حصہ

 -1:باب
ی
ترق

؟                                        -1  ےس  کیا مراد ہے
ی
                                                                                           ترق

۔۔ --ج  کہنی ہیں
ی
کیس ملک ےک تمام لوگوں یک ہمہ جہنی ننونما کو مضبوو بنانن ےک  عمل کو ترق

؟     - 2  کیا ہے
ی
                                                                       پروفیش  مئیں اور بالرون ےک مطابق معایسر ترق

۔ -- ج  کہنی  ہیں
ی
 ایک طویل مدت تک مسلسل بسھیی  رہنن ےک عمل کو معایسر ترق

ن
مدپ

ٓ
کیس ملک یک قویم ا

؟                                     - 3  ےس کیا مراد ہے
ن
مدپ

ٓ
 کس ا

ن
                                                                              ق

۔ -- ج  ہے
ی
 کہالپ

ن
مدپ

ٓ
 کس ا

ن
 ق
ن
مدپ

ٓ
ایک سال ےک وقفہ میں ایک  شخص یک کل ا

؟                                -4  ےس کیا مرا د ہے
ن
مدپ

ٓ
                                                                                      قویم ا

۔ --- ج  ہے
ن
ایک سال  ےک عرض میں ملک میں پیدا کیی گیی اشیاء اور خدمات یک  کل قدر اور قیمت قویم آمدپ

 مخصوص ہے - "5
 لوگوں یک فالح و بہبودی ےک لیی

ی
؟                       "معایسر ترق                       ۔یہ کس کا  قول ہے

پروفیش کولن کلرک ۔ -- ج

۔کیوں؟ -6  کا صحیح آلہ نہیں ہے
ی
 ملک یک معایسر ترق

ن
قویم آمدپ

 صورت معلوم نہیں ہو - ج
 یک حقیقی

ی
ت زیادہ ہو جانی تو معایسر ترق بادی یک کیر

ٓ
 ےک ساتھ ساتھ ا

ن
قویم آمدپ

 ےس موازنہ کیا جانی  تو 
ن
 اور کثیں آبادی واےل ممالک یک تروی کو وہاں یک قویم آمدپ

ن
سکنی اسلیی مختلف آمدپ

مناسب نہیں ہوگا۔ 

؟                             -7                                                                                            متوقع عمر کےس کہنی ہیں

۔ -- ج  ایک ملک میں بسین واےل لوگوں ےک زندہ رہنن ےک اوسط کو متوقع عمر کہنی ہیں

 -1:باب
ی
 دیی ترق

؟                                                    -1  ہے ۔ یہ کس کا قول ہے
ی
 یہ ہندوستان یک حقیقی ترق

ی
         دیہاتوں یک ترق

۔ --ج گاندیھ جی

؟                                                           - 2  ےس کیا مراد ہے
ی
                                                               دیی ترق

۔ -- ج  ہے
ی
 بلند کرنا دیہاتوں کو فروغ دینا یہ دیی ترق

ی
دیی لوگوں کا معیار زندیک
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؟ - 3 المرکزیت کےس کہنی ہیں

 یک ذمہ داری اس دیہات ےک مقایم لوگوں کو دنی جانن کو المرکزیت - ج
ی
ہر دیہا ت ےک نظم ونسق کا اقتدار اور ترق

۔  ۔    یا             مقایم لوگوں ےس مقایم انتظام چالنا اقتدار یک المرکزیت کہالتا ہے  ہیں
کہنی

                                                  گرا م سوراجیہ کا نظریہ کس نن پیش کیا؟                                              - 4

۔ -- ج گاندیھ جی نن

 کا سنگ میل ہے کیوں؟ 73دستور یک-5
ی
 ویں ترمیم دیی ترق

 ویں ترمیم ےک ذریعہ پورے ملک میں ایک جیےس پنچایت راج ےک 73 میں دستور یک 1993حکومت ہند نن -ج

ادارے قائم کرےک انہیں دستوری مقام عطا کیا۔ 

؟                                 - 6  نظام کونسا ہے
ن مرحےل کا پنچاینی                                                                        تیں

دیی  پنچایت۔ * 3تعلقہ پنچایت۔               * 2 لیع پنچایت۔      * 1-- ج

؟                                 - 7                                                                      کیس دو رہائیسر منصوووں ےک نام لکھنی

یہ یوجنا۔ * 2امبیرکر والمیک و سنی یوجنا ۔               * 1-- ج آرسر

؟                       - 8  قائم کیاگیا ادارہ کونسا ہے
 ےک لیی

ی
ن یک دیی عالقوں میں خود امدادی اور  ترق      دیی خواتیں

۔ -- ج ی شکنی اسیی

پنچایت راج نظام کو دووارہ جاری کرنن یک  وجہ کیا تیھ؟ - 9

ہندوستان میں المرکزیت کو فروغ دینن ےک لیی پنچایت راج نظام دووارہ جاری کیا گیا۔ -ج

؟ - 10  کا خاص مقصد کیا ہے
ن یک خود امدادی ادارے قائم کرنن دیہاتوں میں خواتیں

۔ -ج  ہیں
غریب عورتوں کو متحد کرنن اور خود کفیل بنانن ےک لیی اہم کردار نبھانی
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تجارپی تعلیمات : حصہ
؟                                                                                                    -1 ہیں                              بینک کےس کہنی

۔ - ج  واال ادارہ بینک کہالتا ہے
ن دین کرنن پیسوں کا لیں

؟                                -2   کونسا کھاتا موزوں ہے
ات ےک لیی                    وظیفہ پانن واےل اور مالزم پینہ  حضن

بچت کھا تا۔ -- ج

؟                                                        - 3  مناسب کھاتا کونسا ہے
                بیوپار یا تجارت والوں ےک لیی

چالنی کھاتہ۔ -- ج

؟           -  4  واال کھاتہ کونسا ہے
 بار چاہے اتنن بار  رقم جمع کرنن اور نکالین

 بینک میں ایک دن میں جتنن

چالنی کھاتہ۔ -- ج

؟                                                 - 5  صنعت کار لفظ  فرانیس زوان  ےس کس لفظ ےس اخذ کیا گیا ہے

ف رینٹ۔ -- ج رینیر

؟  - 6  (باصالحیت کارووار   )صنعت کا رکےس کہنی ہیں

ایک  نیی خیال ےک ساتھ مہارت ، جماعت یک تنظیم یک صالحیت اور قائدانہ صالحیتوں ےک ساتھ کیس -  ج

۔   واال صنعت کار کہالتا ہے
صنعت کو جاری کرنن

؟                                                                               - 7  کون ہیں
ن
 اپولو میریکل کالج ےک باپ

راکیر پر تاپ ریری۔ -- ج

؟       - 8                                                                                                           نریش گویل ےک کارناےم کیا ہیں

 راستوں یک راہیں ہموار کرےک کارنامہ انجام دیا۔ 1974-- ج
ی
 جہازوں ےک  ذریعہ غیں ملیک ہواپ

ی
 ےک وقت جٹ ہواپ

وعات کس نن یک؟                                                        - 9  ہندوستان میں انفوسس ٹیکنک یک  رسر

۔ -- ج
ی
نارائن مورپ

10 -NASDAQ                      ؟  شدہ ہندوستان کا سب ےس پہال ٹیکنییک ادارہ کونسا ہے
  میں  رجسیر

انفوسس۔ -- ج

؟                                                                      - 11  سفید انقالب کا باوا آدم کس کو  کہا جاتاہے

ن کورین۔ -- ج ورگیں

؟                                                                        - 12 و ٹیکنییک ادارے ےک صدر کون ہیں  وییی

۔ -- ج عظیم پریم جی

؟                                                                  - 13  دور درشن ادارے یک ملکہ کس کو کہا جاتا ہے

ایکتا کپور۔ -- ج

 تکنییک ادارہ )بیوکان - 14
ی
؟                                  (حیاتیا پ ر کون ہیں

کیر  ےک صدر اور  انتظایم رییی

کرن مجمدار شاہ۔ --  ج

؟       -  15  ٹییل شاپنگ ےس کیا مراد ہے

 کرےک گھر بیٹھے اشیاء خرید سکیی ہیں  اس کارووار کو ٹییل شاپنگ -- ج
ی
ن انیر نیٹ ےک ذریعہ رقم یک ادائییک صارفیں

۔  کہنی ہیں

؟ - 16  کس کو کہنی ہیں
ن
صارق
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 - ج
ن
 واال یا  خدمات کو قیمتوں یک صورت  میں معاو ہ یا تنخواہ دے کر کام کرنن واےل کو صارق

اشیاء کو خریدنن

۔  کہنی ہیں

ن کب جاری کیا گیا؟                                                                      - 17  قانون تحفظ صارفیں

۔ 1986-- ج

ن  کب جاری کیا گیا  ؟                                                                         - 18  عالش یوم  صارفیں

 مارچ۔ 15-- ج

؟    - 19 ن ادارے کونےس ہیں  تیں
ن   یک  شکایت درج کرنن ن  ےک تحت  صارفیں  قانون تحفظ  ےک صارفیں

قویم کمینن۔ *  3ریاسنی کمینن۔               * 2 لیع منچ ۔       * 1-- ج

؟                      20- 20  ہے
ی
  الکھ روپنی  ےس زیادہ واےل گاہکوں یک شکایتیں کہاں درج یک جاپ

 لیع منچ۔ --  ج

؟                - 21  تک یک نقصان یک شکایت درج کرنا ہوتو  وہ کہاں درج کرتا ہے
ن  دو کروس روپنی  صارفیں

ی
اگر  کوپ

 قویم کمینن۔-- ج
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سماجی سائنس 
ن مارکس ےک مخصوص سواالت  معہ جوابات  تیں

: اسباق
باب حصہ 

نمیی 
مارکس اسباق 

 3انگریزی انتظامیہ ےک اثرات  03تاری    خ 
کرناٹک میں انگریزی  حکومت ےک مخالف  04تاری    خ 

تضادات 
3 

،اور اصالج تحریکات  05تاری    خ   3سماجی ،مذہنی

 3 1857ہندوستان یک پہیل جنگ آزادی  06تاری    خ 
علم 

سیاسیات 
 3ہندوستان ےک مسائل اور ان ےک حل ےک تدابیں  01

علم 
سماجیات 

 3سماجی پرتوں کا نظام  01

 3نقل وحمل اور ابالغ  09جمرافیہ 
 3ہندوستان یک صنعتیں  10جمرافیہ 
 3ہندوستان ےک قدرپی آفات  11جمرافیہ 
علم 

معاشیات 
2  

ی
 3دیی  ترق

 
ی
تجارپ
تعلیمات 

 3بینک ےک کارووار  1
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 انگریزی انتظامیہ ےک اثرات-03:باب-تاری    خ  : حصہ
انگریزی تعلیم یا انگریزی تعلیش نظام ےس کیا اثرات رونما  ہو نی ؟ : 01

 ہندوستانیوں میں جدیدیت  ، سیکولرزم ،  جمہوریت، قومیت کا جذبہ  کا فروغ ہوا۔ :a)جواب

(b  مقایم زوانیں اور ادپی تخلیقات کو بیھ فروغ مال۔

(c ۔اخبارات اور میگزینوں کا عروج  ہونن لگا۔  رشوت خوری عام  ہو گنی

(d ۔ جدید سماجی اور مذہنی اصالج تحریکیں جنم لیں

(e دنیا بھر ےک آزادی یک جد و جہدیں اور  انقالپی  تحریکات کا اثر  ہوا۔

(fہندوستانیوں کو اپنن تہذیب و تمدن ےس واقیفیت میل۔ 

 
 اصالحات کون کونیس ہیں ؟  -02

ی
انگریزی دوِر حکومت میں پولیس انتظامیہ میں ہوپ

 کرنن واال گروہ پولیس یا کوتوال کا ہوتا تھا ۔ a):جواب
ن
داخیل امن ےک انتظام کو نگراپ

(b سب ےس پہےل منظم پولیس کا محکمہ قائم کرنن واال الرر کارنوالس تھا۔

(c سیی نٹنرنٹ آف پولیس "  ِاس نن"SP نام کا ایک جدید عہدہ بیھ تخلیق دیا۔ 

(d 1781 یٹ  ےک تقرر کا نظام جاری کیا ۔  میں انگریز مجیسیر

(e1861 جاری کیا گیا۔ " پولیس قانون "  میں

(f 1902 میں پولیس کمینن قانون  ےک قابلیت و اہلیت رکھنن والوں کو افش ےک عہدوں ےک تقرر میں موقع دیا گیا 

؟ -3 انگریزی دور حکومت میں  عدالنی انتظامیہ میں یک گنی اصالحات کو ن کونیس ہیں
:  جواب

(a.1772جدید منصووہ ےک تحت ہر  لع میں دو طرح یک عدالتیں  قائم یک۔ 
  میں وارن ہیسٹنگس نن

(b عدالت 
ن
 (جرائش عدالت)اور دورسی فوجداری عدالت (عوایم عدالت) ایک دیواپ

(c ن پر انصاف دیا جاتا۔ یعت ےک قوانیں  عوایم عدالت میں ہندوؤں کو ہندو مقدس گرنتھوں اور مسلمانوں کو رسر

(dن پر عمل کیا جاتا تھا۔   جرائم ےک عدالنی معاماالت میں اسالم  مذہب ےک قوانیں

(e۔  تھیں
ی
 میں ہوا کرپ

ن
  عوایم عدالتیں یوروپی  لیع افش یک نگراپ

(f میں 
ی
 یوروپ ےک نگران کار یک موجودیک

ی
 تیھ۔ " قاان "  جرائم عدالتوں یک کارواپ

ی
ےک ذریےع ہوپ

کرناٹک میں انگریزی  حکومت ےک مخالف تضادات -04:باب-تاری    خ  : حصہ
پہیل اینگلو میسور جنگ ےک اسباب و وجوہات بیان کرو۔؟ : 04

۔ 1769 ےس 1767 پہیل اینگلو میسور جنگ a): جواب   ہے
 ےک درمیان لسی گنی

(b حیدر عیل ےک کردار ےس ،انگریز،نظاِم حیدرآباد اور مرہٹہ میں سیایس جلن ہونن 
جنوپی ہند میں ابھرنی ہونی

۔ 
ی
لیک

(c ۔  یک کوشش یک لیکن نا کام رہے
حیدرعیل  مرہٹہ اور ِنظام حیدرآباد ےک ساتھ  دوسنی کرنن

(d انگریز  مرہٹہ اور ِنظام حیدرآبادتینوں مل کر حیدرعیل ےک خالف سہ محاذی معاہدہ بنایا۔

(e معاہدہ  میں پھوٹ رالین 
حیدرعیل اپنن  سیایس ترکیبوں ےس  مرہٹہ اور نظام کو انگریزوں ےک خالف کرنی ہونی

میں کامیاب ہونی 

 1767(f   میں حیدرعیل اور نظام نن انگریزوں کا قلعہ مانن جانن واےل آرکاٹ پر حملہ کیا ِاس ےس پہیل اینگلو میسور 

 جنگ کا  آغاز ہوا۔
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(g ۔ آخر کار انگریزوں نن حیدر عیل ےک ساتھ مدراس معاہدہ پر دستخط کیی

دورسی اینگلو میسور جنگ ےک اسباب و نتائج بیان کرو ۔؟ :05
۔  : a)جواب ٹراونکور اور تنجاور ےک سیایس حاالت  اس جنگ یک اہم وجہ بنن

(b یک کوشش میں تھے۔ 
انگریز مدراس امن معاہدہ کو توسنن

(c فرانسیسیوں یک نوآبادی تیھ حملہ کیا ،یی دورسی میسور جنگ کا سبب بنا۔ 
ن
ماہے جو  حیدرعیل یک زیِرنگراپ

(d ۔ * حیدرعیل کا انتقال ہوا۔  کا فائدہ اٹھانی ہونی  انگریز بدنور اور منگلور پر قبضہ کر لیی
ی
ٹیپو یک غیں موجودیک

(e سازینوں ےس ہوشیار ہونی ہونی منگلور اور ساحیل عالقوں پر حملہ کرنی ہونی انگریزوں کو    
ن
 اندروپ

شکست دے دی۔ 

(f  1784 میں معاہدہ منگلور ےس دورسی اینگلو  میسور جنگ کا خاتمہ ہوا۔اور ٹیپو سلطان میسور ےک حکمران 

 .بن گیی 

 تیشی اینگلو میسور جنگ ےک  اسباب  و نتائج بیان کرو۔     یا :06
ن  ٹیپو  سلطان یک ذلت کا سبب بنا کیےس ؟   معاہدہ رسی رنگ پیر

ٹرانکور ےس متعلقہ مسئلہ یہ اس جنگ کا اہم سبب تھا  a) : جواب

(b ۔
ی
ٹیپو نن انگریزوں ےک حریف فرانسیسیوں ےس مدد مانیک

(c    مرہٹہ و نظام یک مددےس کنی عالقوں کو  اپنن قبےصن میں ےل لیا۔ 
 انگریز معاہدہ منگلور کو  توسنر ہونی

(d 1792 رات ےک وقت میں قلعہ کو تباہ و برواد کر 
ن یک طرف  بسھیی ہونی  میں  اتحادی فوجیوں نن رسی رنگ پیر

دیا۔ 

(e 1792 ن پر دستخط کرنا پسا۔ ن معاہدہ رسی رنگا پیر  میں ٹیپو سلطان کو ذلت آمیں

(fٹیپو سلطان کو  اپنن آدیھ سلطنت انگریزوں ےک حواےل کرنا پسھا۔  

(g ن کسور روپنی انگریزوں کو ادا کرنن پسے۔  تاواِن جنگ ےک طور پر تیں

(hادا کرنن  بطوِر یرغمال اپنن دو بیٹوں کو انگریزوں ےک حواےل کرنا پسا۔ 
ن
  جنگ نہ کرنن اور جنگ یک تالق

 
چوتیھ اینگلو میسور جنگ ےک اسباب و نتائج بیان کرو؟   : 07

 حکمرانوں کو یکجا کرنن یک پالییس اور فرانسیسیوں  ےس ٹیپو یک دوسنی  ویلزیل ےک a)جواب۔
ن
ٹیپو یک ہندوستاپ

جذبات میں اور نفرت بھر دی۔ 

(b ٹیپو اور فرانسیسیوں ےک آپیس تعلقات ختم کرنا ان کا مقصد بن گیا۔ 

(c  ،ائط واےل معاہدے کو مانین ےک لیی کہا تو ٹیپو نن انکار کر دیا وری رسر  جب غیں  رصن
 اس  من میں انگریزوں نن

(d  میں ٹیپو ےک خالف جنگ کا اعالن کر دیا۔ 1799انگریزوں نن 

(e  میداِن جنگ میں 
۔ 1799 ٹیپو سلطان بسی بہادری ےس لسنی لسنی  میں شہید ہو گیی

(fاسطرح میسور مستقل طور پر انگریزوں ےک قبےصن میں چال گیا۔ 

(g ۔ ی
ی
ٹیپو سلطان یک  سلطنت انگریز، نظام اور مرہٹہ میں تقسیم ہو یک

۔ ؟  : 08 انگریزوں ےک خالف رھونریا واگ یک بماوتوں کا خالصہ لکھنی

:  جواب

(a جیل بھیج دیا گیا تھا۔ ٹیپو یک فوج میں خدمات دینی ہونی

(b ن ےک زوال ےک بعد انگریزوں نن اےس جیل ےس رہا کر دیا تھا۔  رسی رنگ پیر
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(c     وع کیا ۔ اس نن اپنن خاص فوج بنا کر انگریزوں ےک خالف فوجی کاروایاں رسر

(d ٹیپو یک فوج میںموجود منہور و اہم فوجیونں کو ےل کر اپنن ایک مستحکم فوج بنانی ہونی مخالف کا  جھنرا

اٹھا یا۔            

(e ۔  الرر ویلزیل یک مخالف کرنی ہونی شیموگہ و بدنور ےک قلےع فتح کیی

(f ن لیا ۔ لیکن وہ آخری دم تک  اس ےک پاس موجود ہتھیارات ، اونٹ اور ہاتھیوں کو چھیں
  سازینوں  نن

ن
اندروپ

انگریزوں ےک خالف لستا رہا۔ 

 

جنِگ آزادی میں سنگویل رائنا کا کردار بیان کرو۔؟ : 09

 : جواب 

(a چنما کا ایک بہادر سپایہ تھا۔ 
ن
ن فرض سمجھتا تھا۔ * سنگویل رائنا  راپ  کو وہ اپنا اولیں

آزادی ےک لیی لسنن

(b وہ فوجیوں کو متحد کر ےک آزادی ےک جذنی کو ابھارتا تھا۔ 

(c         منصونی بناتا تھا۔ 
 حدود ےک پوشیدہ مقامات میں اجالس منعقد کرتا اور اپنن

ی
جمرافیاپ

(d  اس ےک مقاصد میں فوری مقصد انگریزی تعلق کچہریوں اور خزانوں کو لوٹنا تھا۔  

(e نندگرھ خانہ پور سمپگاٗوں اس ےک اہم ارے تھے۔

(f ۔1831 عملدار کرشنارانی ےس ہاتھ مالنی ہونی رائنا کو قید کر ےک   میں نندگرھ میں پھانیس دی گنی

 

سماجی ،مذہنی اوراصالج تحریکات -05:باب-تاری    خ: حصہ
۔ اس جمےل یک و احت 19- 10 ویں صدی کو ہندوستان یک تاری    خ میں سماجی اصالج تحریک کا دور کہا جاتا ہے

؟  کیجینی
۔  :a) جواب

ی
 ہندوستان میں انگریزی تعلیم کو جاری کرنن ےک بعد انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ یک تخلیق ہوپ

(b ۔ جمہوریت ،قومیت،مساوات جیےس تصورات متعارف ہونی

(c ۔
ی
وع کرنن لگ  اپنن اپنن سماج ےک ظہور کو رسر

ن
انگریزی تعلیم حاصل کرنن واےل کنی ہندوستاپ

(d ہندوستانیوں کو اندےھ عقیدوں ےک خالف سوال کرنا سکھایا۔

(e جمہوریت ےس متعلق آزادی مساوات کو ہندوستان ےس متعارف کروایا۔

(f ۔
ی
ذات پات ،جنیس تفریقات ،سنی نظام جیےس مسائل کو سدھار ےک لیی جدوجہد ہوپ

؟ -11 برہمو سماج یک تعلیمات یا اصالحات کیا تھیں

واحد خدا یک عبادت ےک نظریہ کو بیان کیا۔ a): جواب

(b نی معنن تہواروں اور رسم و رواجات ےک خالف ورزی یک۔

(c 
ی
بت پرسنی ےک خالف آواز اٹھاپ

(d 
ی
عورتوں پر ظلم ےک خالف آواز اٹھاپ

(e کثیں ازدواجی نظام یک مخالفت یک۔

(f ن یک شادیاں ےک خالف آواز بلند یک۔ بچیی

(gانگریزی تعلیم یک پر زور حمایت یک- 

 

؟ -12 آریہ سماج ےک مقاصد لکھنی
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تمام ہندوؤں کو ایک خدا پر بھروسہ کرنن پر ترغیب دی a):جواب 

(b ذات پات کو انکار کیا۔۔

(c شادیوں کو فروغ دینا۔ 
ی
ن ذاپ بیں

(d ،کثیں ازدواجی نظام یک مخالفت یک

(e ن یک شادیاں ےک خالف آواز بلند یک۔ بچیی

(f  ن مساوی ہیں مرد اور خواتیں

؟ -13 پرارتھنا سماج یک اصالحات بیان کیجینی

عورتوں ےک مسائل ےک ساتھ چھوت اچھوت سماج کا حل نکالنا۔ a):جواب

(b ممرب ےک جدید خیاالت ےک پیش نظر میں ہندو مذہب کو دووارہ تصحیح کرنا۔ 

(c تعلیم نسواں پر زور دیا۔

(d بیواؤں یک دووارہ شادی پر زور دیا

(e ن یک شادیاں ےک خالف آواز بلند یک۔ بچیی

(f بت پوجا یک مذمت یک

؟ -14 ستیہ شودھک سماج یک اصالحات لکھنی

ن کو مساوات ےک حقوق مہیا کرنا۔ a):جواب غیں برہمن سماج اور خواتیں

(b چھوت چھات رسم یک مخالفت یک۔ 

(c مفت اور الزیم تعلیم پر زور دیا۔ 

(d وع یک۔ سماجی انصاف یک تحریک رسر

(e لسکیوں یک تعلیم ےک مواقع اور سہولیات فراہم کرنا

(f سینچنن کا مواقع دیا 
ن
تمام ذات والوں کو کنویں ےس پاپ

(g ۔ ان یک کوشش ےس لسکیوں ےک لیی ہاسٹل قائم ہونی

؟ -15 عیل گسھ تحریک ےکمقاصد  بیان کیجینی

مسلمانوں کو جدید تعلیم ےس آراستہ کرنا۔ a):جواب

(b ممرپی تعلیم یک بنیاد پر نیی سماج یک بنیاد رکھنا۔

(c بیواؤں یک دووارہ شادی پر زور دیا ۔

(d ممرپی تعلیم ےک ساتھ ساتھ مذہنی تعلیم پر زور دیا۔

(e ن کو تعلیم حاصل کرنن پر زور دیا۔ مسلم خواتیں

(f کثیں ازدواجی رواج کو بیھ ممنوع قرار دیا۔

؟ -16 رام کرشنا منن ےک نظریات کو قلمبد کیجنی

لوگوں میں قویم شعور اور ثقافنی ننونما کو فروغ دینا۔    a): جواب

(b ذات پات ےس پاک سماج یک تنکیل کرنا

(c جاہلیت جیےس برائیوں کا خاتمہ کرنا۔،
ی
غرینی ،ناخواندیک

(d لوگوں میں اتحاد بسھانا۔

(e رام کرشنا ےک خیاالت اور امنگوں کولوگوں تک پہچانا

(f مورتیوں یک پوجا کواہم کہا۔
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؟ -17 اینن بیسنٹ یک اصالج کاروائیاں یک فہرست بنائیں
 میں تھیوسافیکل سوسائنر یک بنیاد رکیھ۔ 1893آئرش خاتوں  اینن بیسنٹ a):جواب

(b بھگوت گیتا کو انگریزی میں ترجمہ کیا۔ 
انہوں نن

(c ۔  ۔تمام طبقوں کو تعلیم  حاصل کرنن ےک لیی اسکولس قائم کیی

(d1898 وع کیا۔  میں بنارس میں ہندو کالج رسر

(e موجودہ مسائل کو حل کرنن ےک لیی  نیو انریا نایم اخبار جاری کیا

(f1916 وع یک۔  میں ہوم رول تحریک رسر

(g ۔  انرین نیننل کانگریس اجالس یک سب ےس پہیل خاتون  صدر بنن

؟ -18 پریار تحریک ےک اصالحات بیان کیجینی
 غیں مساوات یک مخالفت یک ۔    a)جواب

ن
انساپ

(b نسیل برائیوں کو بسھاوا دینن واےل اصولوں ےس انکار کیا۔

(c تمل زوان کو دراور زوان کہا۔

(d سنسکرت تحریرات اور زوان یک مخالفت یک۔

(e ذات پات ےک تفریقات یک مخالفت کر ےک مساوات ےک پہلو یک حمایت یک۔

(fذات پات اور مذہنی غیں مساوات یک پر زور مخالفت یک 

 

  1857ہندوستان یک پہیل جنگ آزادی -06:باب-تاری    خ: حصہ
 

 ےک سیایس اسباب یک فہرست بناؤ؟ 1857ہندوستان یک پہیل جنگ آزادی -19
۔ a) : جواب اصول بازگنت یک وجہہ  ےس کنی ریاستیں حکومت ےس محروم ہوگنی

(b  ۔ کنی ایک حکومتیں انگریزوں ےک ماتحت آگنی

(c ۔ ن لینی ممل، اودھ اور دیگر حکمرانوں ےک اعزازات چھیں

(d ۔ سپایہ نی روزگار ہوگنی

(e نانا صاحب اور بہادر شاہ کو نی عزت کیا گیا۔

(f۔ ن لینی گیی  تنجاور اور کرناٹک کو نوابوں ےک حقوق چھیں

 

ہندوستان یک پہیل جنگ آزادی ےک معایسر اسباب  کیا تھے؟ -20

 مزدور نی روزگار ہوگنی a) : جواب
ن
ہندوستاپ

(b  اشیاء  پر بھاری ٹیکس عائد کیا۔ 
ن
انگریزوں نن ہندوستاپ

(c ن کو واپس لیا گیا انعایم زمیں

(d کسانوں کا استحصال کیا گیا۔

(e نقصان  پہنچا۔ 
ن
گھریلو صنعتوں کو  کاق

(f۔  فندان نی روزگار ہوگنی
ن
 ہندوستاپ
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ہندوستان یک پہیل جنگ آزادی ےک انتظایم اسباب یک فہرست بناؤ؟ -21

 قانون نافذ کیا۔ a) : جواب
ن
انگریزوں نن دیواپ

(b  ۔  گنی
ی
انگریزی زوان کو عدالنی زوان بناپ

(c ن عام لوگوں یک سمجھ ےس باہر تھے۔ نیی قوانیں

(d انگریزی جج انگریزوں یک طرفداری کرنی تھے۔

(e قانون کا اطالق رصف ہندوستانیوں پر کیا گیا۔ 
ن
دیواپ

(fفائدے ےک لیی ہندوستانیوں پر ظلم کیا۔ 
ی
 انگریزوں نن اپنن  ذاپ

 

؟ 1857ہندوستان یک پہیل جنگ آزادی -22  ےک فوجی اسباب بیان کیجینی

 محروم تھے a) : جواب
ن
 ےک مواقعوں ےس ہندوستاپ

ی
، اور ترق رتبہ، تنخواہیں

(b  سپاہیوں ےک مذہنی جذبات کو مجروح کیا گیا۔ 
ن
ہندوستاپ

(c افواج کو بنیادی حقوق ےس محروم کیا گیا۔ 
ن
ہندوستاپ

(d ممالک میں خدمات ےک لیی جانن پر مجبور کیا گیا۔ 
ن
وپ   سپاہیوں کو بیں

ن
ہندوستاپ

(e سپاہیوں کو بسے عہدوں ےس محروم کیا گیا۔ 
ن
ہندوستاپ

(f ننی رائفل اور کارتوس  جاری کیی گیی 

 

 یک ناکایم ےک اسباب  کیا تھے؟ 1857ہندوستان یک پہیل جنگ آزادی -23
 نہیں تیھ۔ a) : جواب

ی
بماوت پورے ہندوستان میں پھییل ہوپ

(b  اس  بماوت کا مقصد آزادی ےس زیادہ چند ایک مفادات کا بچاؤ تھا۔

(c سپایہ ہندوستانیوں کا بھروسہ کھو بیٹھے۔

(d ین ہتھیار اور مناسب رہنما نہیں تھے۔
بہیی

(e انگریزوں یک طرح ہندوستانیوں میں اتحاد نہیں تھا۔

(f سپایہ رصف لوٹ مار میں لل گیی 
ن
 ہندوستاپ

(gسپاہیوں یک مدد نہیں یک۔ 
 حکمرانوں نن

ی
 بہت ےس صوواپ

 

 یک بماوت ےک اثرات یک فہرست بناؤ؟ 1857سن -24

ایسٹ انریا کمپنن ےک نظم و نسق کو ٹھپ کردیا گیا۔ a) : جواب

(b  سارا نظم ونسق انگلستان یک ملکہ کو منتقل کیا گیا۔

(c ۔ ی آف انریا آفیشس ےک حواےل یک گنی انتطایم ذمداری برطانوی پارلیمنٹ میں سیکرییر

(d  ۔اس اعالمیہ کو ہندوستان کا میگنا کارٹا قرار دیا گیا۔ 

(e ہندوستانیوں ےک قوم پرسنی میں جان پس گنی 
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 ہندوستان ےک مسائل اور ان ےک حل ےک تدابیں -01:باب-علم سیاسیات: حصہ
  نی روزگاری ےک اسباب یا  وجوہات بیان کرو ؟  - 25

ی
ہندوستان میں بسھنی ہوپ

.  جواب 

(a       حد ےس تجاویز آبادی یا کثیں آبادی۔ 

(b  زائد سائنس و ٹکنالوجی کا استعمال 

(c وسائل یک کش  ۔ 
ی
 قدرپ

(d      ملک ہے 
ی
 ہندوستان ایک دیہاپ

(e  زراعت پر انحصار  

(f       گھریلو صنعتوں کا خاِتمہ   ۔ 

(g            تعلیم یک کش  ۔ 
ی
 . مہارپ

(h ۔   غرینی
ی
 کثیں آبادی ےس بسھنی ہوپ

 گیی اقدامات کون کونےس ہیں  ؟ . 26
ہندوستان میں نی روزگاری ےک خاتےم ےک لیی اٹھانی

 آبادی یک روک تھام کرنا     a).  جواب

(b صنعتوں کو فروغ دینا 
ر
* چھوپ

(c         
ی
 - زرغ شعبوں یک ترق

(d تعلیش اصالحات ےک منصونی 

(eپینہ وارانہ تعلیم کو فرغ دینا  

(f       منصونی بنانا 
ی
 دیی ترقیاپ

(g ےک منصونی 
 .زرغ روزگار کو یقینن بنانن

رشوت خوری ےس ہونن  واےل اثرات بیان کرو۔؟ . 27

 طریقوں یک طرف راغب کرنا یہ ِرشوت خوری ہے a). جواب
ن
ن دین اور دورسے غیں قانوپ . رشوت یک لیں

(bہیں  ۔ 
 رشوت خوری ےس عوام پر منقن اثرات ہونی

(c  ہیں 
ی
،اور معایسر خامیاں وقوع پزیر ہوپ ۔ . اس ےس ملک پر سیایس ، سماجی

(d         ،  ہے
ی
اثرات ظاہر کرپ  کردار ےک لیی مضن

ی
 رشوت  خوری  سیایس اعتبار ےس غیں عافیت اور اخالق

(e ہے ۔ 
ی
 سیایس رشوت خوری منصووہ بند جرائم یک راہ ہموار کرپ

(f  ہے ۔ 
ی
رشوت ےس عوایم فالہ و بہبودی سفید جرم یک طرح ظاہر ہوپ

۔؟ - 28 ،یا اقدامات لکھنی رشوت خوری کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے

 مضبوو اخالقa)جواب ؛   
(b مستحکم انفرادی وسماجی خیاالت 
(c خود غرض خیاالت  خطرات کا اندازہ لگانن یک طاقت 

ن
 انساپ

(d    ۔   رشوت خوری کو دور کیا جا سکتا ہے
 شخیص اعتمادی جیےس اہم پہلٗووں کو استعمال کرنی ہونی

(e   انتظام  اور  مضبوو نگران کاری۔ 
ن
مظبوو قانوپ

(f ین غیں جانب دار جماعت         ےس روک سکیی ہیں
ین سیایس جماعت ،    دور اندیش سیایس قیادت     بہیی  بہیی

(g کہ کوشینوں ےس روکا ایماندار آفش طبقہ ، سیایس شعور اور جمہوری معلومات رکھنن واےل لوگوں یک منیی
 جاسکتا ہے 
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 ہے کیےس؟ -29
ٗ
فرقہ ٗ واریت  ملک ےک اتحاد ےک لیی خطرہ

۔a)-ج  سماج کا ایک اور سب ےس بسا مسئلہ ہے
ن
 فرقہ واریت ہندوستاپ

(b ۔  ہے
 مذہنی گرہوں کو دلچسنی کو قویم  دلچسنی ےس اہم سمجھنی

فرقہ پرسنی

(c ۔  ہیں
اپنن اپنن مذہب یک تبلیغ کرنی

(d ۔  ایک چلینج ہو تا جارہا ہے
یہ ملک میں اتحاد و اتفاق ےک لیی

(e ۔  للتا ہے
ملک میں ایک  پچیدہ              ماحول بیھ پیدا ہونن

(f مسائل کو پیدا ہونا بیھ قابِل  اعتماد بن جاتا ہے 
ن
ملک میں  اندروپ

(g اپنن     مذہب  کو   اہم سمجھ کر دورسے مذہب کو حقارت یک نظر ےس  دیکھنی ہیں 

 

 ہیں ؟ -30
ن یک حالت کو بہیی بنانن ےک لیی حکومت نن کیا اقدامات اٹھانی خواتیں

عورتوں میں تعلیم روزگاری کا تحفظ فراہم کیا۔ a)-ج

(bکو محفوظ کیا ہے  33%  سیاست میں بیھ مقایم اداروں میں ۔ 
ی
 نمائندیک

(c ۔،  لسکیوں ےک لیی مدارس کھوےل گیی ہیں

(d ی شکنی پروگرام۔ عورتوں ےک روزگار ےک لیی تنظیمیں قائم یک گنی ہیں مثال ےک طور پر  اسیی

(e ۔  ہے
ن پر پابندی عائد یک گنی ن یک شادی اور جہیں  بچیی

(f ن کمینن یک تنکیل کر ےک ان یک فریاد اور شکایتوں یک تصدیق کر ےک ریاسنی اور قویم سطح پر بیھ خواتیں

۔  انصاف دیا جا رہا ہے

(g۔  یک کوشش یک جا ریہ ہے
  مجلِس قانون ساز اور پارلمنٹ میں بیھ عورتوں کو ریزروینن  دینن

 

 سماجی پرتوں کا نظام–01:باب-علم سماجیات: حصہ
 

 گیی ہیں ؟  -31
 ےک لیی دستوِر ہند میں کسطرح یکساں موقع دنی

عدِم مساوات کو دور کر ےک تعلیم کو عام کرنن

: جواب 

(a میں لوگوں کو سماجی انصاف اور بہبودی ےک موقع فراہم کیی گیی 39 دستور یک دفعہ 

(b سال تک ےک تمام بچوں کو مفت اور الزیم تعلیم کا موقع دیا گیا۔ 14 میں ملک بھر ےک 45دفعہ 

(c ۔ 19دفعہ  ےک تحت تمام شہریوں کو مذہنی آزادی اور اظہاِر خیال یک آزادی کو بنیادی حق قرار دیا گیا ہے

(d ۔ 29دفعہ  حقوق کو تحفظ فراہم کرتا ہے
 اقلیتوں ےک ثقافنی

(e ۔ 30 دفعہ  اقلیتوں ےک تعلیش ادارے قائم کرنن کا خصوا موقع فراہم کرتا ہے

(f درج، فہرست ذاتوں اور قبائل ےک تعلیش حقوق یک حفاظت کرنا اور فروغ دینن کو حکومت یک ذمہ 46 دفعہ 

 داری قرار دیتا ہے 
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 اقدامات یک و احت کرو؟ -. 32
ن
چھوت چھات ےک خاتےم ےک لیی حکومت یک جانب ےس اٹھانی گیی قانوپ

.  جواب

(a ۔ 17 دستور یک دفعہ  ےک تحت چھوت چھات ےک چلن کو نکال پھینکا ہے

(b 1955۔   میں چھوت چھات ےس متعلق جرائم کا قانون جاری کیا گیا ہے

(c1976- ا کا موجب قرار دیا  میں شہریوں ےک حقوق ےک تحفظ ےک قانون ےک تحت چھوت چھات ےک رواج کو رسن

۔  گیا ہے

(d ۔  اور مساوات کا حق ملک ےک تمام شہریوں کو دیا  گیا ہے
ی
 دستوری قانون ےک تحت عوایم حق رانی دہندیک

(e خصوا طور پر درِج فہرست لوگوں اور پس ماندہ ذاتوں کو تعلیش سیایس اور اقتصادی مواقع  میں

۔  تخصص فراہم کیا گیاہے

(f 1989 ہے کہ وہ ریاستوں میں چھوت چھات کا خاتمہ کرے۔ 
 ےک قانون ےک تحت حکومت کو ذمہ داری دی گنی

 

؟ -33 ؟ اسیک خصوصیات یک لکھینی سماجی پرتوں ےک نظام ےس کیا مراد ہے

 یا  ان یک مختلف حیثیتوں میں درجہ بندی کرنن ےک : جواب
سماج ےک افراد کو مختلف پرتوں میں تقسیم کرنن

۔  عمل کو سماجی پرتوں کا نظام کہا جاتا ہے

: خصوصیات

a) ہے 
ی
سماجی پرتوں یک تنکیل ایک سماجی برپ

b)  سماجی پرتوں یک تنکیل جامع اور مکمل ہے

c) سماجی پرتوں کا نظام نہایت قدیم ہے

d) سماجی پرتوں کا نظام مختلف اشکال میں ہے

سماجی پرتوں یک اہم شکلیں کون کونیس ہیں فہرست بناؤ؟ -34
قبائییل سماج  (1: جواب
 غالیم (1
ی نظام  (2  جاگیں
 ورنا نظام (3
 نظام (4

ی
 ذاپ
 

نقل وحمل اور ابالغ  – 09:باب-جمرافیہ: حصہ
؟-35 ' ہندوستان میں   رسرکوں ےسنقل و حمل یک اہمیت لکھینی

(a. کیں نقل و حمل کا سب ےس قدیم اور مکمل ذرائع ہے
 رسر

(b۔  میں اہم کردار ادا کرتا ہے
ی
  یہ ملک یک معایسر ترق

(c عالقوں میں بیھ تعمیں کیی جا سکیی ہیں 
ی
یہ پہاسی اور جنگالپ

(d ہیں 
  یہ دور دراز عالقوں کو شہروں اور گاؤں ےس جوسنی

(e اروں کو مددو معاون ہیں 
ی
  یہ ریلوے بندرگاہوں اور ہواپ

(f ہیں 
  یہ سیں و سیاحت تجارت اور کارووار صنعتوں میں اہم کردار ادا کرنی

(g ہیں 
 یہ روزگار ےک موقع فراہم کرنی
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ہندوستان ےک اہم  بندرگاہوں  یک فہرست بناؤ؟ -36

 ساحل یک بندرگاہیں ممرپی ساحل یک بندرگاہیں 
ی
ق مشر

(a.کانرال 
(b ممبنی  
(cپورٹ  (جواہر الل نہرو)نہواشیوا
(dمارما گوا  
(eنیومنگلورو  
(f کوجی 
 

(a.کورین 
ر
 ٹوپ

(b چننی  
(c انور 
(dوشاگھا پٹنم  
(eپردیپ  
(f ہلدیہ 
(g کولکتہ 

 

؟ -37  ویز پر ایک  نوٹ لکھنی
ی
ل اور سوپر ہاپ گولرن کوررییر

 پر منتمل ہے  (a:جواب
ن ل منصووہ چار ےس چھ لیں

گولرن کوررییر

b) عات ۔ 1999اس یک رسر
ی
 میں ہوپ

c) ۔  و تہذینی مراکز میں بیھ پھیال ہوا ہے
اس شاہرا کا جام شہروں ےک ساتھ تریئن

d) ۔ ، بنگلور، کولکتہ ، کانپور ےس جوستا ہے
یہ دہیل کو جنی پور، احمدآباد، پونن

e) ل۔  و ممرپی کوررییر
ی
ق ل اور دورسا مشر  ویز کو حلقوں میں بانٹا گیا۔ ایک شمایل و جنوپی کوررییر

ی
سوپر ہاپ

f) آف انریا ےک ماتحت ہے 
ر
 ویز اتھارپ

ی
 نیننل ہاپ

ن
 ویز یک  تعمیں اور نگراپ

ی
 سوپر ہاپ

 

 اروں یک فہرست بناؤ؟ -38
ی
ن االقوایم ہواپ ہنددستان ےک اہم بیں

: جواب

a) ن االقوایم ایر پورٹ دہیل۔ اندرا گاندیھ بیں

b) ن االقوایم ایر پورٹ ممبنی  پنی شیواجی بیں
چھیی

c) ن االقوایم ایر پورٹ کولکتہ نیتا جی سبھاش چندر بوس بیں

d) ن االقوایم ایر پورٹ بنگلور کمیے گورا بیں

e) ن االقوایم ایر پورٹ حیدرآباد راجیو گاندیھ بیں

f) ن االقوایم ایر پورٹ احمدآباد  پٹیل بیں
ی
رسدار ولبھ بھاپ

g) ن االقوایم ایر پورٹ ناگپور بابا صاحب امبیرکر بیں

h) ن االقوایم ایر پورٹ وارانیس ی بیں
الل بہادر شاسیی

i) ن االقوایم ایر پورٹ پورٹ بلیں ویر ساورکر بیں

j)ن االقوایم ایر پورٹ پنجاب ی گرو رام داس جی بیں  رسر
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؟ -39 ؟ اس یک اہمیت لکھینی ذرائع ابالغ ےس کیا مراد ہے

 کرنا ذرئع ابالغ کہالتا : جواب
ی
ایک شخص ےس دورسے شخص کو یا ایک جگہ ےس دورسے جگہ کو پیمام رساپ

۔  ہے

a) ۔  پرگراموں ےس واقف  کراتا ہے
ی
حکومت ےک قائدے  قانون اور ترقیاپ

b) ۔  میں مدد کرتا ہے
 آفات ، تبایہ، آب وہوا اور موسم یک کیفیت کو سمجھنن

ی
یہ قدرپ

c) ۔  میں مدد کرتا ہے
ی
تجارت و کارووار ، صنعتیں اور زراعت یک ترق

d) تفریحات ،روزآنہ  عالش معلومات مہیا کرتا ہے

e)۔  میں  مدد کرتا ہے
 ملک ےک اتحاد اور اتفاق کو مضبوو بنانن

 

ہندوستان یک صنعتیں –10:باب-جمرافیہ: حصہ
وقوع ےک عوامل کون کونےس  ہیں ؟ - 40

صنعتوں یک مقامیت یا جانی

:  جواب 

(a            خام مال یک فراہش 

(b  یک فراہشی 
ی
 تواناپ

ی
 بجیل یا برق

(c نقل و حمل و مواصالت ےک سہولیات

(d          بازار  ےک سہولیات 

(e        رسمایہ 

(fیک فراہش 
ن
 مزدور اور پاپ

(g     موسم 

(i حکومت یک پالیسیاں 

 

 کونےس ہیں ؟ - 41
ی خےط یا حلقی ہندوستان ےک  اہم صنعنی

:  جواب 

(a.      ہگیل۔کلکتہ کا صنعنی خطہ 

(b .ممبنی ۔ پونہ کا صنعنی خطہ 

(c  احمدآباد۔وروررہ کا صنعنی  خطہ

(d .      ۔ کوئمبتور۔ بنگلور کا عالقہ
ی
 مدھوراپ

(e          سطح مرتفع  چھوٹا  ناگپور کا عالقہ 

(f .دہیل۔ مرٹھ کا عالقہ 

(g .     وشاکھاپٹنم ۔ گنٹور کا عالقہ 

(h . کولم۔ تروننٹ پورم کا عالقہ 
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 میں ا افہ ہوتا ہے ،کیےس ؟ -42
ی
 ےس ملک یک معایسر ترق

ی
صنعنی یک ترق

 ہیں ۔: جواب 
 میں اہم کردار اداکرنی

ی
 صنعتیں ملک معایسر ترق

(a ۔  پر انحصار کم ہوتا ہے
ٗ
 اشیا

ی
 ےس ابتداپ

ی
 صنعتوں یک ترق

(a           ۔  ہے
ی
 درآمدات میں کش  واقع ہوپ

(c ،  میں ہوتا ہے
ن
 و انفرادی آمدپ

ن
 برآمدات میں ا افہ ہو کر قویم آمدپ

(d        ۔   غیں ملیک زِر مبادلہ میں ا افہ ہوتا ہے

(e ہیں ۔ 
روزگار ےک موقع فراہم  ہونی

(f ہے    ۔ 
ی
 بیھ بلند ہوپ

ی
 لوگوں یک معیاِر زندیک

(g ملک کا مقام بلند ہوتا ہے 
۔  دنیا میں اپنن

؟-43  یک صنعت ےک بارے میں لکھینی
ن
ے یک صنعت یا پارچہ باپ ر   ہندوستان میں کیی

۔  : جواب   سب ےس اہم صنعت ہے
 یک صنعت زراعت پر مبنن

ن
ہندوستان   میں پارچہ باپ

(a ے بننن ےک فن ےس واقف تھے۔ ر  لوگ  کیی
ن
ےس یہ ہندوستاپ قدیم  زمانن

(b یک حد تک یہ موجود تھا۔ 
ی
 مگر ہاتھوں ےس بناپ

(c ے کا جدید کارخانہ ر  کیی
ی
ن سب ےس پہال سوپ ن قائم ہوا۔ 1854 ہندوستان میں ن ممبنی میں  میں

(d ، ے ےک کارخانن قائم ہونی ر  کیی
ی
اس ےک بعد سورت، احمدآباد  اور دیگر مقامات پر سوپ

(e ۔  ےک بعد ہندوستان کو دورسا مقام حاصل ہے
ن ے یک صنعت میں چیں ر  کیی

ی
آج سوپ

(f  ۔ ۔  ہے
ی
 مانگ ےک ساتھ کپاس یک مانگ بیھ زیادہ ہونن لیک

ی
ے یک بسھنی ہوپ ر  کیی

44 - َ کاغذ سازی یک صنعت ےک لیی درکار عوامل کون کونےس ہیں

۔    a): جواب   استعمال کیا جاتا ہے
 ہے ۔ اےس مختلف مقاصد ےک لیی

ن کاغذ ایک کارآمد چیں

(b کاغذ سازی یک سنعت ےک لیی درکار عوامل یہ ہیں ۔

(c ہ۔  گھاس ۔ وغیں
ی
 خام مال۔جیےس بید گھاس نرم اور خم دار لکسی ، سباپ

(d ہے ۔ 
ی
ورت ہوپ  یک رصن

ن
 کثیں مقدار میں پاپ

(e، مزدور وں یک دستیاپی،      
 بسے بسے بازار سسیی

(f نقل و حمل یک سہولیات

(g ۔ ہ  کاغذ یک صنعت ےک لیی درکار ؑوامل ہیں  یک دستیاپی وغیں
ٗ
 اشیا

ی
بجیل اور چند کیمیاپ

ہندوستان  میں معلومات پر مبنن صنعت یک اہمیت بیان کیجنی ؟ - 45

 تعلیم اور   a): جواب 
ن
،جو انساپ  ہے

ی
معلومات پر مبنن صنعت عام طور پر  ان صنعتوں ےس جوسی ہوپ

۔   میں مددگار ہے
ن رفتار بنانن  کو تیں

ی
ٹکنالوجیکل  ترق

IT(b    انفارمینن ٹکنالوجی اس یک اہم شاخ ہے ۔ 

(c ۔ ن  اس ےک اہم آالت سافٹویر اور ہارر ویر ہیں

(d ہیں ۔ 
ی
 اور خام مال ےس زیادہ  داننمندانہ صالحیتیں درکار  ہوپ

ی
 تواناپ

ن
اس ےک لیی  جسماپ

(e  تبدییل کا ایک  طاقتور آلہ ہے 
، سماجی و معایسر

ی
 معلومات پر مبنن صنعت یک ترق

(f نی حد اہم ہیں ۔ ان ےس نی حساب زِر مبادلہ حاصل 
ٗ
 واےل اشیا ٗ میں سافٹ ویر  اشیا

 ہندوستان ےس برآمد ہونن

۔  ہوا ہے
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 ہندوستان ےکقدرپی آفات–11:باب-جمرافیہ: حصہ
 

؟ -46 ہندوستان میں سائیکلون ےک اثرات کیا ہیں

؟  ہندوستان میں سیالب ےک اثرات کیا ہیں

؟  ن ےک کھسکین ےک اثرات کیا ہیں ہندوستان میں زمیں

؟  ہندوستان میں زلزےل ےک اثرات کیا ہیں

؟  ہندوستان میں سمندری ساحیل کٹاؤ ےک اثرات کیا ہیں

: جواب

 (a. جائیداد کا نقصان ہوتا ہے 

(b۔  ہے
ی
 جاندواروں یک ہالکت ہوپ

(c ہے 
ی
فصلوں اور نباتات یک بروادی ہوپ

(d ہے 
ی
 ریلوے الئن اور راستوں میں رکاوٹ ہوپ

(e ذرائع ابالغ کا نظام درہم برہم ہوتا ہے 

(f بنیادی سہولیات کا خاتمہ ہوتا ہے 

(g ہیں 
ی
 مہلک بیماریاں پیدا ہوپ

؟ -47  تدابیں بیان کیجینی
ی
زلزلوں ےک اثرات کو کم کرنن ےک لیی احتیاپ

 اقدامات یک فہرست بناؤ؟ 
ی
سالب پر قابو پانن ےک لیی  احتیاپ

؟   تدابیں لکھینی
ی
ن ےک کھسکین پر قابو پانن ےک لیی احتیاپ زمیں

؟   اقدامات کون کونےس ہیں
ی
احتیاپ سائیکلون پر قابو پانن ےک لیی

: جواب

(a. پناہ گاہیں مہیا کرنا 
 عاران

(bطنی سہولیات فراہم کرنا 

(c مہیا کرنا 
ن
بنیادی سہولیات جیےس غذا و پاپ

(dپر روک لگانا 
ی
 زیر زمیں یک کھداپ

(eکرنا 
ن
 پر جنگل باپ

ی
 بسے پیماپ

(fکرنا اور قبل ازوقت توجہ دالنا۔ 
ی
 پینن گوپ
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 –02:باب-معاشیات: حصہ
ی
دیی ترق

؟ -48  یک اہمیت بیان کیجینی
ی
دیی ترق

: جواب

(a.  ہے 
ی
 ہوپ

ی
 زراعت اور زرغ حلقوں کو ترق

(b ہیں 
ی
مندی یک سہولیات فراہم ہوپ  تعلیم اور ہین

(c ۔ ین صحت اور طنی سہولیات ملنی ہیں
بہیی

(d ہے 
ی
 ہوپ

ی
 چھونر پیمانن یک صنعتوں یک ترق

(e ہیں 
ی
 بنیادی اشیاء مہیا یک جاپ

(f ہے 
ی
روزگار ےک مواقع فراہم کرپ

(g ہے 
ی
 میں مدد کرپ

 غرینی یک سطح کو کم کرنن

 

گاندیھ جی ےک گرام سوراجیہ ےک تصورات کو المرکزیت یک روشنن میں بیان کریں؟ -49

: جواب

(a.  ہے 
ی
 یہ ہندوستان یک حقیقی ترق

ی
 دیہاتوں یک ترق

(bکو بسھاوا دینا 
ی
 خود روزگار ےک ذریعہ دیی ترق

(c المرکزیت ےک ذریعہ ہر طرح ےک استحصال کو روکنا

(dخود مختار اور تحفظ کو پروان چسھانا۔ 
ن
 انساپ

(eدیی اور شہری حالت میں یکسانیت النا۔ 

(fاقدار جیےس اتحاد اور درد مندی کو قوت دینا۔ 
ن
 انساپ

 

؟ -50  میں پنچایت راج اداروں کا کردار بیان کیجنی
ی
دیی ترق

: جواب

(a. دینا۔ 
ی
 کا تحفظ،ا ور عام سہولیات ےک منصوووں کو ترق

ی
 غرینی کا خاتمہ، زندیک

(bبجیل، راسیی اسپتال کا انتظام کرنا ،
ن
 دیہاتوں میں پاپ

(c بینادی تعلیم ےک لیی اسکولس قائم کرنا۔

(dتاالبوں اور باندھوں یک تعمیں کرنا۔ 

(eدینا 
ی
 گھریلو صنعتوں کو ترق

(f تحفظ ےک مراکز کا قیام کرنا 
ی
غذاپ

(gتروینی پروگرام منعقد کرنا 

(hنی روزگاری کو دور کرنن ےک لیی نیی منصووہ بنانا 
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؟ -51 پنچایت راج نطام یک خصوصیات لکھنی

: جواب

(a. ن مرحلوں میں گرام سبھا۔گرام،تعلقہ،اور  لع پنچایت  پنچایت نظام ےک تیں

(bراست اور بالواسطہ انتحابات 

(c مخصوص ننستیں پسماندہ ذاتیں ،پسماندہ قبائل اور اقلیتوں ےک لیی

(dانتطام کرنا، بجٹ تیا کرنا 
ی
 مالیاپ

(eایکزیکٹیورائرکیر اور دیگر عملہ یک فراہش 

(f پنچایت کو تحلیل کرنا اور چھ ماہ میں دووارہ نیی انتحاب کا اعالن کرنا۔

 

؟ - 52 ی شکنی ادارے کا کردار بیان کیجینی  میں اسیی
ی
ن ی ترق خواتیں

: جواب

(a.  میں اہم ہے 
 غریب عورتوں کو متحد کرنا اور انکو خود کفیل بنانن

(b ہیں 
 قرض حاصل کرےک پیداواری رسگرمیوں میں مدد کرنی

(c نمایاں انجام دینی ہیں 
بچت پونئی ، قرض یک وصویل ، میں کارہانی

(d یک کوشش کر رہے ہیں 
ن یک شادیاں ،ننہ، جییس برائیوں کو مٹانن ن ، بچیی  جہیں

(e ہے 
ی
ے یک تعمیں ہوپ  پسند معارسر

ی
ین اور ترق  ان ےس بہیی

(f میں مدگار ہے 
ی
ملک یک معایسر ترق

 

پنچایت راج ےک ذریعہ غرینی اور نی روزگاری کو دور کرنن ےک لیی جاری کیی گیی پروگرام یک فہرست بناؤ؟ -53

:  جواب

(a. پینوں کا منصووہ 
ی
 مہاتما گاندیھ قویم دیہاپ

(bاندرا آوس یوجنا 

(c یا یوجنا آرسر

(dمنصووہ 
ی
 سماجی ترق

(eسورنا گرمودیا منصووہ 

(f مناسب دام واےل راشن مراکز

(g امبیرکر والمیک رہائیسر منصووہ

۔ 
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 بینک ےک کارووار–01:باب-تجارپی تعلیمات: حصہ
 بینک ےک خصوصیات بیان کرو؟. 54

: جواب 
(aن دین  :  پیسوں کا  لیں
(b فرد ادارہ یا کمپنن ۔  
(c ہیں  

۔   بینکس عوام ےس زر  محفوظ کرنی
(dقرض  دینا 
(e ہیں ۔ 

بینک آسان قسطوں میں  چک یا ررافٹ یک شکل میں رقم  اداکرنی
(f ۔  ہیں

 ایجنٹ یا ایجنٹ کا تقرر ےک سود مند خدمات  فراہم کرنی
(g نفع اور جذبہ  خدمات
(h   مسلسل وسعت پذیر کاروائیاں ۔
(i  تعلق جوسنا ۔
(j  بینک کارووار 
(k  نام یک پہچان 

 
بینک ےک کام و کاج بیان کرو ؟  ..55

:  جواب 
(a عوام ےس یا دیگر ذرائعوں ےس زر ِ محفوظ کو قبول کرنا۔
(b عوام اور اداروں کو قرض دینا ۔ 
(c رقم کو ایک جگہ ےس دورسی جگہ منتقل کرنا یا جمع کرنا۔
(d چیک اور رسیدی ہندی ےک ذریعہ رقم وصول کرنا۔ 
(e چیک یا ررافٹ کو بھننا۔ 
(f محفوظ  خانوں کو کرانے پر دینا۔
(g غیں ملیک زِر مبادلہ کارووار چالنا ۔ 
(h قیمنی اشیا ٗ کو ااپنن محفوظ خانوں میں بہ حفاظت رکھنا۔
(i قرض یک سند اور ذمہ داریہ واےل کاغذ دینا۔ 
(jریاسنی و مرکزی  حکومتوں ےک پیسوں ےک کام و کاج نبھانا۔  
 

  اہم کردار نبھا رہے ہیں ۔و احت کرَو . 56
بینکوں یک صنعت میں راک خانن

۔  a): جواب   ےک کارووار کو بینکوں ےک زمرے میں شامل کیا گیا ہے
راک خانن

(b 1.55  ۔ وع کیا گیا ہے
  راک محکمہ سارے ملک میں رسر

ن
 الکھ ہندوستاپ

(c ۔  قویم بچت ےک اسناد تقسیم کرتا ہے
 راک   خانن

(d     بچت کھانی ےک اسناد  
(e ۔  سند فراہم کرتا ہے

ی
 کسان ترقیاپ

(f ۔  ماہانہ تکمیل رپازٹ یک خدمات بیھ فراہم کرتا ہے
(g راک بیمہ، وظیفہ یاپی ےک باد بیمہ۔ تنخواہ تبدیل کرنن ےک لیی پیسوں ےک کارووار کو بیھ راک گھر اپنن ذمہ ےل  

۔  لیا ہے
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ن کھاتہ کھولنن ےک مراحل بیان کرو-  57 ۔  بینک میں
:  جواب  

ن کھاتہ کھولنن ےک   مراحل ہیں ۔  7 بینک میں
(a کھاتہ کا انتخاب کرنا۔
(b اپنن معقول بینک ےک افش ےس مالقات کرنا۔ 
(c بینک کھاتہ فارم یا پییسر یک درخواست دینا۔ 
(d شناساؤں کا حوالہ دینا۔
(e بینک کھاتہ کھولنن کا فارم مکمل کر ےک بینک ےک حواےل کرنا۔ 
(f بینک آفشان یک منظوری
(gرپازٹ جمع کرنا۔ 

ی
وعاپ   رسر

 
؟ -58 بینک ےس فراہم یک جانن وایل سہولیات کون کونیس ہیں

ربٹ کارر اور کریرٹ کارر a) جواب
(b قرض 

ی
خانیک

(c کھر یک تعمیں یا سواری خریدنن ےک لیی قرض
(d کارووار ےک لیی قرض اور محفوظ اور محروس خانن
(e آپیس رقم کارووار
(f اعتمادی خدمات
(g دستخطوں یک ذمہ دواری
(h انک بینکنگ الکیر
 

؟ -59 بینک کھاتہ کھولنے ےک کیا کیا فوائد ہیں
 ہے a) جواب

ی
بینک کھاتوں میں پیسوں یک حفاظت ہوپ

(b سازگار ہے 
 ےک لیی

ی
بینک کھاتہ رقم ادائییک

(c میں مدد دیتا ہے 
بینک کھاتہ پیےس اصول کرنن

(d حاصل کرسکیی ہیں 
ی
 بینک کھاتہ ےس قرض اور پینیک

(e کارووار فراہم کرتا ہے 
ی
 مالیاپ

ن
بینک کھاتہ بآساپ

 
؟ - 60 بچت کھاتہ اور چالنی کھاتہ ےک درمیان فرق لکھنی

 :جواب

چالنی کھاتہ بچت کھاتہ 

(a. عام طور پر تنخواہ لینن واےل یہ کھاتہ کھولنی ہیں 
(b یہ کھاتہ طلباء ،بزرگ، وظیفہ پانن والوں کو بیھ

 یک سہولت ہے 
 کھولنن

(c میں مدد کرتا ہے 
یہ عوام کو بچت کرنن

(d والوں کو ان یک رقم پر سود بیھ ملتا ہے 
 رپازٹ کرنن

 

(a. اور صنعنی 
ی
یہ کھاتہ عام طور پر بیوپاری،تجارپ

 ادارے کھولنی ہیں 
(b یہاں رپازٹ یک واپیس، اور مطلووہ رپازٹ یا آپیس

 معامالت ےک ذریعہ رقم واپس لینا ہوتا ہے 
(c بار چاہے جمع کرسکیی ہیں یا نکال 

یہاں رقم جتنن
سکیی ہیں 

(d اس طرح یک خدمات پر بینک  کیس قسم کا سود ادا
 نہیں کرتا۔
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SOCIAL SCIENCE 
FOUR MARKS  

IMPORTANT QUESTIONS WITH ANSWERS 
 

سماجی سائنس 
چار مارکس ےک مخصوص سواالت  معہ جوابات 

: اسباق
باب حصہ 

نمیی 
مارکس اسباق 

 4جدوجہد آزادی  07تاری    خ 
گاندیھ دور اور آزادی یک  08تاری    خ 

جدوجہد 
4 

 4ہندوستان ےک زمینن وسائل  07جمرافیہ 
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جدوجہد آزادی   - 07:باب-تاری    خ  : حصہ
؟ - 01 تحریک ِ آزادی میں اعتدال پسندوں کا کرداریا  رول بیان کیجنی

۔ : جواب  بیس سالوں کو اعتدال پسندون کا دور کہا جاتا ہے
ی
انرین نیننل کانگریس ےک ابتداپ

(a            اعتدال پسندوں میںWCنوروجی اور گوپال کرشن گوکھےل تھے۔ 
ی
، یم جی رانارے، دادابھاپ جی      بین

(b ن رکھنی تھے۔  پہلو پر یقیں
ن
اعتدال پسند انگریزوں ےک انتظایم اموراور انصاق

(c   ہندوستانیوں کو درکار انصاف اور انتظامیہ ےک متعلق اجالس منعقد کرنی تھے۔ 

(d  بحث،گفتگو اور منوروں کو انگریزوں ےک سامین پیش کرنی

(e  دولت انگلستان منتقل ہونن کو ریورین تھیوری کا نام دیا۔ 
ن
 نوروجی نن ہندوستاپ

ی
دادابھاپ

(f کہا کہ درآمدات میں ا افہ اور برآمدات میں کش اییس صورت ، حال پیدا کر دی کہ ہماری دولت 
 انہوں نن

 
ی
منتقل ہونن لیک

(gیہ   لوگ      عران داشت           اور گزارش ےس مطالبات پورے کرنا چاہنی تھے۔  

 
؟- 02  تحریِک آزادی میں انتہا پسندوں کا رول بیان کیجینی

  تنددانہ انداز میں انتہا پسند رویہ کو اپنایا ،اس لیی :- جواب
اعتدال پسند والوں ےک نرم رونی یک تنقید کرنی ہونی

انہیں انتہا پسند کہا گیا۔ 

(a قابِل ذکر رہے ہیں ۔ 
ن ،اور بال گنگا دھر تلک ان میں

ن چندر پال، اللہ لجپت رانی اروندوگھوش، بیی

(b غلط اعالنات یک مخالفت

(c بنگال یک تقیم یک مخالفت 

(d غیں ملیک اشیاء کا بائیکاٹ کرنی ہونی سودییس تحریک کا آغاز کیا۔

(e  ن یک اشاعت یک۔ اخبارات میں انقالپی مضامیں

(f ۔   حق ہے
ا پیدائیسر  اعالن کیا کہ سوراج میں

تلک نن

(gاخبارات اور مذہنی تہوارات ےک ذریےع  لوگوں میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا گیا۔ 

 

۔؟ - 03 تقسیم ِ بنگال اور اس یک مخالت اور تحریکات کر بارے میں لکھنی

ء میں  بنگال کو  دو حصوں   میں تقسیم  کیا۔ 1905الرر کرزن  نن  )a :جواب

(b ء  یک   تقسیم  کو انرین نیننل کانگریس نن پر زور 1905 انگریزوں یک لساؤ  اور حکومت کرو پالییس  پر  مبنن

مخالفت یک۔ 

(c وں کو متفق کرنن یک  قوت یک طرح  ابھری  ۔ بنگایل زوان نن مسلمان اور  ہندو معارسر

(d ۔
ی
تقسیم بنگال یک مخالفت   سارے ہندوستان میں ہوپ

(e    وں ےک  درمیان      اتحاد کو عام کرنن ےک لیی پروگرام بیھ اپنایا گیا۔ “ رکنا بندھن”ہندو اور مسلمان معارسر

(f ۔  گنی
ی
سودییسر   تحریک کو سارے ملک  بھر میں  چالپ

(g  ءمیں  انگریزی رسکار نن    تقسیم بنگال  ےک اعالن کو واپس ےل لیا۔1911ان احتجاجات یک وجہہ ےس 
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؟ - 04  رالیں
تحر یک ِ آزادی میں  بال گنگا دھر تلک کردار پر روشنن

۔ “ لوک مانیہ”بال گنگا دھر تلک کو a) -جواب بیھ کہا جاتا ہے

(b تلک ایک اتحاد پسند تھے  ۔ان کا مقصد   مکمل آزادی کو   حاصل کرنا تھا۔

(c وع کر ےک   لوگوں کو آزادی یک طرف راغب کیا۔ گنیش اور شیواجی تہوار رسر

(d وع کیا لوگوں میں بیداری ےک لیی   مراٹھا  اور کیشی  اخبارات رسر

(e وع یک۔ تلک نن ہوم  رول تحریک رسر

(f حق ہے  ۔اور  اسکو میں  حاصل کر   ےک یہ  رہوں گا۔ ”تلک کا منہور نعرہ 
ا پیدائیسر سوراج  میں

(g لوگوں میں جدوجہد  آزادی کا جذبہ پیدا کیا۔ 
انہوں نن

(hبال گنگا دھر  تلک نن معاہدہ  کلکتہ ےک  ذریعہ  ہندوأں اور مسلمانوں  ےک اتحاد   لیی کوشش یک۔ 

 

تحریِک آزادی میں انقالبیوں  کا رول بیان کریں ؟ -05

  انقالبیوں نن ایک مکمل ہندوستان کا خواب دیکھا تھا۔ a)جواب

(b ۔  ےس یہ نکا ل باہر کیا جا سکتا ہے
ان کا عقیدہ تھا کہ ہندوستان کو رصف پر تنندد طریقی

(cن خفیہ شاخیں قائم یک  ممالک میں
ن
وپ  .ہندوستان اور بیں

(d ۔ انہوں نن اپنن مقاصد ےک لیی بم اور آتیسر اسلحہ استعمال کیی

(e بھگت سنگھ ۔ رام بہاری بوس۔ رام پرساد بسمل۔ وی۔ری۔ ساورکر  چندر شیکھر آزاد  اہم تھے۔

(f وع کیا اور لوگوں کو ترویت دی۔ انہوں نن پینہ اور ہتھیار جمع کرنا رسر

(g اناشینلنا کمینر اور ابیھ نو بھارت   ان یک اہم تنظیمیں تیھ۔

(h بعد میں جدوجہد  جاری رکیھ جن  میں آروندوگھوش اہم تھے۔ 
کچھ انقالبیوں نن

 
 
 

گاندیھ دور اور آزادی یک جدوجہد  : 08:باب-تاری    خ : حصہ
 تحریِک ےک بارے میں لکھیں ؟ -06

ی
گاندیھ جی یک ابتداپ

ن چمپارن  لع  انریگو فصل ےک مخالف تحریکa: 1917) جواب    میں

(b1918 میں احمدباد ےک کپاس میل مزدوروں یک تحریک۔ 

(c ا نایم گاٗوں میں کسانوں ےک ٹیکس  ےک خالف یک تحریک ۔ ر  گجرات ےک کھیں

(d وع کیا تھا۔ کت میں ایک نیا باب رسر جد وجہد آزادی میں گاندیھ جی یک رسر

(e ان تحریکات میں ستیہ اہمسا، ستیہ گرہ جیےس طریقوں کا تجروہ کیا تھا

(f خیال کیا۔ 
ٗ
 ہریجن اور ینگ انریا نایم اخبارات میں شائع  کر ےک تبادلہ

اپنن اصولوں کو انہوں نن

(gراست احتجاج، اہمسا، ستیہ گرہ جیےس تکنیک کا استعمال کیا۔ 
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تحریک ِ عدِم تعاون ےک بارے میں مختض لکھیں ۔؟ - 07

 کلکتہ انرین نیننل کانگریس اجالس میں تحریک  ےک قیام کا فیصلہ کیا گیا۔ a 1920)- جواب
 ستمیی کو ہونی

(b اہمسا ےک ذریعہ سوراج آزادی حاصل کرنا  ۔

(c رولٹ  ایکٹ کو واپس لینا ۔ ہندوستان میں ننی سیایس اصالحات کو جاری کرنا۔ ہندوستان کو مکمل آزادی۔

(d- اسکول ، کالج اور کورٹ کا  بائیکاٹ کرنا۔

(e—1919 دفعات ےک  جلسوں ےک لیی ہونن واےل انتخابات کا نکار کرنا۔ 
ی
ےک ایکٹ ےک مطابق عالقاپ

(f انگریزوں ےک دنی ہونی اعزازات اور خطابات کو واپس کرنا۔ 

 (g تحریک عدم تعاون ےس ہندوستانیوں     کو چند ایک اہم خطرناک نتائج بھگتین پسے۔چھوت چھات کا

خاتمہ۔ 

(h ۔ قویم جدوجہد  عوایم جدوجہد میں بدل گنی

(i ۔
ی
کانگریس انقالپی طرز ےک تحریک ےس دو چار ہوپ

(jطور پر ہندو مسلمان میں اتحاد قائم ہوا۔ 
 عاران

   )تحریِک ترِک مواالت - 08
ن
۔؟ (سول نافرماپ ےک مراحل  لکھنی

اس تحریک یک قیادت گاندیھ جی نن یک۔ a)جواب

(b تحریک ےک   انعقاد کا 1930فروری 
ن
م ےک پاس سویل نافرماپ  کمینر نن سابرمنی آرسر

ی
 ء میں کانگریس یک کار کردیک

فیصلہ  کیا۔ 

(c مطالبات پر منتمل چارٹ کو وائشانی  الرر اون کو پیش کیا۔ 11گاندیھ جی 

(d  ان میں ےس ایک مطالبہ   نمک پر لگانی گیی محصول  کا خاتمہ 

(e گاندیھ جی ےک اس مطالبہ کو نہیں مانا۔ 
ارون نن

(f وع یک۔ 1930 مارچ 12گاندیھ جی نن  تحریک رسر
ن
 ء میں  سول نافرماپ

(g م ےس رانری تک پیدل سفر کرنی ہونی  ء میں سمندر ےک کنارے 1930 مارچ 16 گاندیھ جی نن   سابرمنی آرسر

نمک تیار کیا۔ 

(h اس طرح گاندیھ جی تحریِک ترِک مواالت یک   تحریک کا آغاز کیا جو تاری    خ میں   رانری مارچ  ےک نام ےس

۔  منہور ہے

(iہزاروں یک تعداد  میں لوگوں  نن  گاندیھ  جی کا ساتھ دیا۔ 
۔؟  (1942)ہندوستان چھوس دو تحریک -09 ےک بارے میں لکھنی

ن برطانوی حکومت نت امن بات چیت ےک لیی اسٹافورر کرپس کو ہندوستان بھیجا۔ a1942): جواب  میں

(b کرپس منن نن ہندوستانیوں ےک سامین  کچھ تجاویزرکھے۔

(c کانگریس کو یہ تجاویز منظور نہ تھے۔

(d 8 ہندوستان چھوس دو تحریک  کا اعالن کیا۔ملک بھر میں یہ تحریک بسے 1942 اگست 
 میں کانگریس نن

وع ہو گنی  پیمانن پر رسر

(e ،گاندیھ جی نن کرو یا مرو کا نعرہ دیاا

(f گاندیھ جی اور کنی لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔

(g تحریک یک قیادت جنی پرکاش نارائن نن یک۔

(i ٗوں ےک ساتھ انقالپی رسگرمیوں کا آغاز کیا۔  پیں
 پورے ہندوستان بھر میں    اپنن

انہوں نن
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(jگل فرنٹ نایم تنظیم ےک ذریےع اس تحریک  کا اور کاروائیوں کا آغاز کیا۔  سوشیالسٹ نن دی فری رم اسیر
 
آزادی یک جد وجہد میں گاندیھ جی کا کردار بیان کرو؟ -10

(a1920 ۔ 1948 ےس  کا دور گاندیھ دور کہالتا ہے

(b عدِم تندد،اہمسا اور ستیہ گرہ ےک ذریےع آزادی کا حصول ۔  

(c1920 وع یک ۔  میں تحریِک عدم ِ تعاون رسر

(d انگریزوں ےک دنی گیی اعزازات کو واپس کر دیا۔

(e ۔  تحریِک خال فت میں عیل برادراں کا ساتھ دینی ہونی

(f 1930 کا آغاز۔ 
ن
 میں تحریک ِ سویل نافرماپ

(g1930 ن کانفرنس۔ 1932 ےس ن گول میں  تیں

(h1930 میں یہ رانری  ےک مقام پر نمک ستیہ گرہ۔ 

(i1942 ہندوستان چھوس دو تحریک کرو یا مرو کا نعرہ دیا۔ 

(j1947 
ی
 . میں ہندوستان کو آزادی دالپ

تحریِک  آزادی میں سبھاش چندر بوس کا کردار بیان کرو؟ - 11

(a ۔ نیتاجی ےک نام ےس منہور سبھاش چندر بوس تحریِک آزادی میں نمایاں کردار ادا کیا ہے

(b1930 ودیش میں مقیم ہندوستانیوں کو منظم  اور مسلح کرنن  یک  
 دنوں میں سبھاش چندر نن

ی
 ےک ابتداپ

کوشش یک۔دہیل چلو کا نعرہ دیا۔ 

(c 1934 قائم یک۔ 
ر
 میں جواہر الل نہرو اور سبھاش چندر بوس نن کانگریس سوشیلسٹ پارپ

(d              ۔  انرین نیننل کانگریس ےک ہری پور سینن ےک صدر بنن

(e۔
ی
  بناپ

ر
  فارورر بالک نایم پارپ

(f                   جرمن رکٹییر ہٹلر یک مدد حاصل یک۔ 

(g رام بہاری بوس ےس مل ےک انرین انریپنرنٹ لیگ نایم ایک فوجی شعبہ قائم کیا۔

(hاورINA اور جاپانیوں یک مدد ےس انگریزوں ےک خالف فوجی حکمِت عمیل ےس میانمار ےک راسیی  ہندوستان میں

۔  داخل ہونی

(i ۔  میں ان یک موت ہو گنی
 حادنر

ی
 ہواپ

ہندوستان ےک پہےل وزیِر اعظم جواہر الل نہرو ےک خدمات کیا ہیں ؟ - 12

(a ۔  جواہر الل نہرو ہندوستان ےک پہےل وزیر اعظم بنن

(b ۔ نہرو جدید  ہندوستان  ےک  صنعتوں ےک معمار ہیں

(c ۔   ےک لیی   پنچ سالہ منصو بہ   بنانی
ی
ہندوستان  یک ترق

(d یک۔ 
ن
 یک نگراپ

ی
ن میں  م کرنن یک کارواپ  اور انہیں  یونیں

تمام دییس حکمرانوں کو    قریب النن

(e ریاستوں یک تنکیل  ےک ذریےع  ہندوستان میں جمہوریت یک بنیاد رایل۔ 
ن
 لساپ

(f ۔ یہ خارجہ   پالییس ےک معمار ہیں

(g پنچ شیل  اصولوں کو اپنایا۔ 

(hہندوستان  میں ایک  مخلوو  معایسر نظام کا    تعاون  کروایا۔ 
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تحریِک آزادی میں کسانوں اور مزدوروں کا رول بیان کرو۔؟ -13

(a نمایاں رول ادا کیا ہے ۔ 
تحریِک آزادی میں کسانوں اور مزدوروں نن

(b ہونی تھے ان ےک خالف بماوت یک۔ زمینداروں اور یوروپی   لوگ جو باغات پر قبضہ کیی

(c چمپارن  لع میں نیم یک کاشت کرنن ےس انکار کیا۔ 

(d ۔ کسانوں یک بماوت  تحریِک عدِم تعاون ےس وابستہ ہو گنی

(eدی۔ 
ی
 تلنگانہ ےک کسانوں نن آندھرا ےک ریری زمینداروں کو چنوپ

(f میں کسانوں اور مزدوروں نن تنخواہ کو ےل کر بماوت یک۔ 
ء کلکتہ ےک مزدوروں نن بماوت  .1827 مہاراشیر

وع کر دی۔  رسر

(g ریلوے   قولیوں نن ریلوے اسٹیننوں پر دھرنا دیا۔

(hن آف کلکتہ اور ممبنی ٹکسٹال مزدوروں نن قوی پیداری پیدا کر دی۔ س یونیں
 پرنیر

 اہم رول ادا کیا ہے کیےس ؟ -14
تحریِک آزادی میں قبائییل باشندوں نن

: جواب

(a ۔ ایسٹ انریا کمپنن نن ٹیکس اور فاریسٹ ایکٹ جاری کیا تو قابائییل باشندے منتعل ہو گیی

(b                                 ۔  قبائییل باشندوں میں سنتھالوں یک بماوت اور منرا تحریک اہم ہیں

(c ۔  تحریکوں میں شامل کیا جاتا ہے
ی
 سنتھالوں یک بماوت کو ہندوستان یک ابتداپ

(d یہ قبائییل باشندے اسیسہ اور بنگال یک ریاستوں میں رہنی تھے۔

(e  دوایم بندوبست یک سخت مخالفت یک۔ 

(f  ۔
ی
خفیہ اجالس کر ےک مالداروں اور ممتاز شہریوں  کو لوٹنن لگ

(g کانسٹبل مہیش الل کو مار راال۔

(hحکومت نن فوج بھیج کر بماوت کو ختم کر دیا۔ 
۔؟ -15 امبیرکر ےک تحریکات ۔کارناےم اور ان کا کردار لکھنی

: جواب

(a امبیرکر نن سماجی آزادی کو ہمینہ بہت اہمیت دیا۔

(b ۔ ماہد اور کاال مندر نایم تحریکات چالنی

(c کا قیام کیا۔ 
ر
ر کارمک پارپ سوتنیی

(d ۔ پرودھ               بھارت اور موک نائک نایم اخبارات جاری کیی

(e ۔ دستور ساز مسودہ کمینر ےک صدر بنن

(f ملکوں کا دورہ کرنی ہونی منصفانہ دستور یک تنکیل یک۔ 

(g ہمینہ متحرک رہے اور ان کا حق دالیا۔ 
پسماندہ ذاتوں اور طبقات ےک لیی

(h سماجی انصاف کو قائم کرنن یک جد و جہد یک۔

(i       ۔  ہندوستان ےک پہےل وزیِر قانون بنن
 (jان ےک خدمات پر کارنامہ حیات ےک طور پو بھارت رتن اوارر ےس نوازا گیا۔  
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ہندوستان ےک زمینن وسائل  : 07: باب: جمرافیہ: حصہ
؟ -21 ن ےک استعمال یک درجہ بندی لکھنی ؟ ہندوستان میں زمیں  یک افادیت ےس کیا مراد ہے

ن زمیں
ن یک : جواب ن کا استعمال یا زمیں ، موینوں یک چروایہ ےک لیی زمیں

ن
مختلف مقاصد جیےس کاشتکاری، جنگل باپ

۔  افادیت کہالتا ہے
: زمینن استعمال یک درجہ بندی

 (a.کل کاشت کا رقبہ 
(bعالقہ 

ی
  جنگالپ

(c ن  کاشت غیں دستیاب زمیں
برانی

(d ن   بنجر یا نا کاشتہ زمیں
(eن ۔   قابل کاشت غیں دستیاب زمیں
(f مستقل چراگاہیں  
(g دیگر استعماالت 
 

؟ - 22 زراعت یک اہمیت  بیان کیجینی
:  جواب

(a. زراعت لوگوں کا سب ےس قدیم اور اہم پینہ ہے 
(b۔  ہے

ی
  ہندوستان یک پہچان زراعت ےس ہوپ

(c 65 ہیں 
٪ لوگ زراعت پر انحصار کرنی

(d پر منحض ہے 
ی
  ہندوستان یک معینیت زرغ ترق

(e زراعت لوگوں ےک گزرے کا ذرائع ہے  
(f یہ لوگوں کو غذا اور موینوں کو چارہ کا ذرائع ہے  
(g یہ محصوالت ، بینکنگ ، اور بیمہ کو معاون ہے 
(h ہے 

ی
 زراعت کنی صنعتوں کو خام مال فراہم کرپ

(h ہے 
ی
 یہ ملک ےک سیایس اور سماجی حاالت پر بیھ اثر انداز ہوپ

 
ہندوستان میں رائج زراعت یک قسمیں کون کونیس ہیں ؟ -23

: جواب
(a.مستقل طور پر ایک یہ جگہ  یک جانن ویل کاشتکاری۔:مستحکم گزر بشراعت 
(bن ےک چھونر ےس ٹکسے ےس پر زیادہ ےس زیادہ رسمایہ لگاکر یک جانن وایل کاشتکاری۔:عمیق کاشتکاری  زمیں
(cتجارت یک غرض ےس یک جانن وایل زراعت۔  :تجاری زراعت
(dفصلوں ےک ساتھ ساتھ موییسر پالن پر منتمل زراعت۔: مخلوو زراعت 
(e کھینی 

ی
 جانن وایل واحد ٖفصل۔: باغاپ

ی
ن ےک ایک بسے حصہ پر تجارت یک غرض ےس اگاپ  زمیں

(f یک کم سہولت ےک عالقوں میں یک جانن وایل زراعت۔: خنک کھینی 
 بالکل کم بارش ےک عالقوں  اور آبپایسر

(gکثیں مقدار واےل بارش ےک عالقوں میں اور آبپایسر ےک بمیں یک جانن وایل زراعت۔ : نمدار زراعت
(h۔: آبپایسر زراعت  ہے

ی
 جہاں آبپایسر یک مدد ےس فصلوں یک پیداوار یک جاپ
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؟ -24 ہندوستان ےک مختلف فصلوں ےک موسم پر تفصییل جائزہ لیجینی
ن فصلوں ےک موسم ہیں 3ہندوستان میں :جواب  تیں
خریف فصل کا موسم  (1

(a ؟  ہے
ی
عات ہوپ  ےک ساتھ جنوب ممرپی مانسون یک رسر

ی
موسم بارش میں فصلوں یک بویاپ

(b ہے 
ی
 ہوپ

ی
ن فصلوں یک کٹاپ ستمیی اور اکٹوور میں

(c ۔ ، کپاس، مونگ پھیل، تمباکو ہیں
ی
اس موسم یک اہم فصلیں چاول، راال

رویع  فصل کا موسم (2
(a مانسون کا آغاز ہوتا ہے 

ی
ق  ہے جب شمایل مشر

ی
 اکٹوور  اور نومیی میں ہوپ

ی
ان فصلوں یک بویاپ

(b ہے 
ی
 فروری اور مارچ میں ہوپ

ی
 کٹاپ

(c  ہ اس موسم یک اہم فصلیں گیہوں، تیل ےک بیج وغیں
زیر فصل کا موسم (3

(a ہیں 
ی
 جاپ

ی
 مدت میں یہ فصل  اگاپ

ن
 خریف اور رویع ےک موسم ےک درمیاپ

؟ -25 ہندوستان میں دھان یک کاشت ےک لیی عوامل کیا ہیں
 : جواب

(a  ۔ دھان ہندوستان یک سب ےس اہم فصل ہے
(b. دھان گرم خطہ یک فصل ہے 
(c رگری سیلسیس  ےس زیادہ درجہ حرارت درکار ہے 25 رگری سیلسیس ےس 18 اس ےک لیی  
(d 100 سم  بارش الزیم ہے 200 سم ےس 
(e مفید ہے 

  سیالپی منر جس میں کال چکنن منر میل ہو دھان ےک لیی
(f۔  الزیم ہے

  کم بارش ےک عالقوں میں آبپایسر
(g ممرپی بنگال دھان یک پیداوار  میں سب ےس بسی ریاست ہے  
(h آندھرا پردیش، اترپردیش ، پنجاب، تمل نارو، اسیسہ اور کرناٹک دھان ی پیداوار ےک دیگر ریاستیں ہیں 
؟ -26 ہندوستان میں گیہوں یک کاشت ےک لیی درکار عوامل کیا ہیں

:  جواب
(a. عالقوں یک اہم غذا ہے 

ی
ق  گیہوں شمال اور مشر

(b رگری سیلسیس درجہ حرارت درکار ہے 15 تا 10 گیہوں ےک لیی  
(c ہے 70 تا 50 گیہوں ےک لیی 

ی
ورت ہوپ  سم بارش یک رصن

(d۔  ہے
  یہ ریتیل اور چکنن منر  اور کایل منر میں اچیھ طرح اگنی

(e ہے 
ی
  بنجاب ہریانہ اور اترپردیش ےک شمایل میدانوں میں گیہوں یک پیداوار زیادہ ہوپ

(f ہے 
ی
ا میں بیھ اسیک کاشت ہوپ

  مدھیہ پردیش ، بہار، راجستھان، گجرات، کرناٹک اور مہاررشیر
(g ۔  اتر پردیش  کوگیہوں یک پیداوار میں پہال مقام  حاصل ہے
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 دنہواتسن ےک ھچک اخص اقمامت

82.5رشمیق وطل ادلبل    

           ادنراوکل 

  

 K2 

  

 

 

 

 

 

 

23.5طخ رساطن   

 

 

 رحب رعب 

 جیلخ اگنبل 

 اڈنوامن ووکنابر 

 شکل دپی 

 

 آانبےئ اپک                 

 

 اینک امکری 

 ادنرا وپاٹنئ 
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 دنہواتسن ےک یعبط  رغجاہیف

 

 

  

  

 

  

 ومٹن اویرٹسی رگو رھکیش 

 

 

 

 

 

 رغمیب اسلح       رشمیق اھگٹ  رشمیق اسلح 

 رغمیب اھگٹ  

  وکنکن اسلح

 

  رکانکٹ اک اسلح 

 اانیئ ڑمی 

 اکروڈنمل اسلح  

 ابلمر اسلح
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 دنہواتسن یک آب و وہا

 

 

  ڈراس 

 

               ومنیس رمی اگنگ رگن 

   اھتر راتسگین 

   

 رویلیہ 
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واتسن ےک ہمہ دصقمی دراییئ وصنمہبدنہ  

 

 

 

 

 

 

 

ل  
گ

 

ن

 

ن

اھبرک ا   وکیس 

 

 راہیڈن

   داومدر وصنمہب 

 

 ریہاڈک

 انرگانج اسرگ ارپ رکانش 

    

    

 ھد ر 

گب

 

ن

 

ن

ا  
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 دنہواتسن ےک امہ دنبراگہ

 

 

 

 

 

 

  وکہتکل اکڈنال 

 دلہہی  

 ریہادپی   یئبمم

 واشاھگمنٹپ  وناویشا

  امراموگا 

 اونیر   

 یئنچ ولگنمر

 وتوتڑکی          وکیچ 
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 دنہواتسن ےک امہ نیب االوقایم وہایئ اڈے

 

 

 

 رشی رگن 

 

 

 دیلہ 

 وگاہیٹ ےئج وپر 

  وارایسن 

  وکہتکل 

 انوپگر 

   وھبوشینر وپےن یئبمم 

 دیحرآابد  

  

  

 

   یئنچ  ولگنبرو  

                                                                               رتوتن وپرم 
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