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 ਪ੍ਰ: 'ਪੁਰਾਤਨ ਹੱਥ-ਿਲਖਤ' ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਿਲਖੇ 
        ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?

(a) ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਜੂਰ ਦੇ ਪੱਿਤਆਂ 
      ਤੇ ਿਲਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ
(b) ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਰੋਤ ਹਨ
     ਿਜਸ  ਨੰੂ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਿਬੰਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ

(c) ਉਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਿਲਖੇ ਅਤੇ ਿਫਰ ਛਾਪੇ 
      ਗਏ ਸਨ 

(d) ਕੁਝ ਹੱਥ-ਿਲਖਤਾਂ ਪੱਥਰ ਜਾਂ ਧਾਤ ਉੱਤੇ 
    ਉੱਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ

Q. Which of the following statement

     about ‘ancient manuscript’ is not

     correct?

(a) They were usually written on Palm

       leaves

(b) They are primary source of the 

     period they reflected

(c) They were handwritten and then 

      printed

(d) Some manuscript were engraved on 

      stone or metal
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 ਪ੍ਰ. 'ਆਮ Era ' ਕੀ ਹੈ?
(a) ਿਹੰਦੂ ਯੁੱ ਗ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਯੁੱ ਗ ਦੇ ਿਮਸ਼ਿਰਨ 

     ਦੁਆਰਾ ਿਵਕਸਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ Era

(b) ਇਿਤਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ 

        ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ Era

(c) ਈਸਾਈ Era ਜੋ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱ ਖ
      ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ

(d) ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ
     ਲਈ   ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ Era

Q. What is ‘Common Era’ ?

(a) A new era developed by amalgamation

       of Hindu Era and Islamic Era

(b) A new era to study historical events

(c) Christian Era which is now accepted in 

      Major parts of the world

(d) Indian Era accepted by the 

    Government to issue policies

This pdf is downloaded form https://pstet.in/

Subscribe our youtube channel PSTET NOTES

https://pstet.in/
https://www.youtube.com/c/ApplyKro


 ਪ੍ਰ: ਬ੍ਰਾਹਮੀ ਿਲਪੀ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲੀ 
      ਵਾਰ ਕੌਣ ਸਫਲ ਹੋਇਆ?

(a) ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਕਿਨੰਘਮ
(b) ਸਰ ਿਵਲੀਅਮਜ਼
(c) ਜੇਮਸ ਿਪ੍ਰੰ ਸਪ
(d) ਉੱਪਰ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ

Q. Who succeeded first time in

 deciphering  the  brahmi script ?

(a) Alexander cunningham

(b) sir williams

(c) James princep

(d) None of the above
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 ਪ੍ਰ. ਸਾਲ 2022 ਨੰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਿਲਿਖਆ ਜਾ 
     ਸਕਦਾ ਹੈ ?
(a) AD 2022

(b) AP 2022

(c) BC 2022

(d) EC 2022

Q. The Year 2022 can also be 

    written as ?

(a) AD 2022

(b) AP 2022

(c) BC 2022

(d) EC 2022
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 ਪ੍ਰ. ਿਸੱਿਕਆਂ ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਨੰੂ ਿਕਹਾ 
     ਜਾਂਦਾ ਹੈ
(a) ਅੰਕ ਿਵਿਗਆਨ
(b) ਕੋਇਨੋਗ੍ਰਾਫੀ
(c) ਮਨੀਗ੍ਰਾਫੀ
(d) ਧਨ ਿਵਿਗਆਨ

Q. The study of coins is  

    known as 

(a)  numismatics

(b)  coinography

(c) moneygraphy

(d) Dhanology
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 Q. ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਸ਼ਿਲਾਲੇਖ  ਿਕਸ 

      ਿਲੱਪੀ ਿਵੱਚ ਹਨ ?

(a) ਬ੍ਰਾਹਮੀ ਅਤੇ ਖਰੋਸਟੀ ਿਲਪੀਆਂ
(b) ਗੁਰਮੁਖੀ ਿਲਪੀ
(c) ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਿਲਪੀ
(d) ਲਾਤੀਨੀ ਿਲਪੀ

Q. Most of the inscriptions in 

    India are in

(a) brahmi and kharosti scripts

(b) Gurmukhi script

(c)  Devnagri script

(d) Latin script
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 ਪ੍ਰ: ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ?
A. ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਕਿਨੰਘਮ ਨੰੂ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ
 ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਿਪਤਾਮਾ ਵਜੋਂ ਜਾਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
B. ਸਰ ਿਵਲੀਅਮਜ਼ ਜੋਨਸ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 1784 ਿਵੱਚ 

ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਏਸ਼ਿੀਆਿਟਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ
C. ਐਪੀਗ੍ਰਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂ ਿਟਕਾਊ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਦਰਜ
 ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਲਖਤੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਹੈ
(a) A, B ਅਤੇ C
(b) A ਅਤੇ B
(c) B ਅਤੇ C
(d) A ਅਤੇ C

Q. Which of the following is correct?

A. Alexander Cunningham is known

    as the father of Indian archaeology.

B. sir Williams jones who established Asiatic 

    society of Bengal in January 1784

C. Epigraphy is the study of written matter 

    recorded on hard or durable material

(a) A, B and C

(b) A and B

(c) B and C

(d) A and C
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 ਪ੍ਰ: ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹੇਠ ਿਲਖੇ 
     ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਹੜੇ ਹਨ?

(a) ਸਾਿਹਤਕ ਸਰੋਤ, ਿਸ਼ਿਲਾਲੇਖ
(b) ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਬੂਤ, ਿਸੱਕੇ
(c) ਿਵਦੇਸ਼ਿੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ
(d) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ

Q. Which of the following are 

     Sources of History ?

(a) Literary sources, Inscriptions

(b) Archaeological evidences, Coins

(c) Accounts of the foreigners

(d) All of the above
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Q. Match the author with his writing?

a. mudra raksha     1. Vishakhadatta 

b. Kalidas                 2. Malvikagnimitram

c. Kalhan                  3.  Rajtrangini

d. Kautilya               4.  Arthashastra

     a     b    c    d

A. 1     2    3    4

B. 3     1    2    4

C. 3     2    4    1

D. 1     2    4    3

ਪ੍ਰ: ਲੇਖਕ ਨੰੂ ਉਸਦੀ ਿਲਖਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰੋ?
a ਮੁਦਰਾ ਰਕਸ਼ਿਾ           1. ਿਵਸ਼ਿਾਖਦੱਤ
b. ਕਾਲੀਦਾਸ              2. ਮਾਲਿਵਕਾਗਿਨਿਮਤ੍ਰਮ
c. ਕਲਹਣ                     3. ਰਾਜਤ੍ਰਾਂਿਗਨੀ
d. ਕੌਿਟਲਯ                   4. ਅਰਥ ਸ਼ਿਾਸਤਰ     

      a     b    c    d

A.  1     2    3    4

B.  3     1    2    4

C.  3     2    4    1

D.  1     2    4    3
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Q. Match the ACCOUTS OF THE 

    FOREIGNERS ?

a. Megasthenes  1. Indica 

b. pliny                  2. naturalist historia

c. Fa-hian             3. Fo-kwo-ki

d. ptolemy           4. geographia    

      a     b    c    d

A.  1     2    3    4

B.  3     1    2    4

C.  3     2    4    1

D.  1     2    4    3

Q. ਿਮਲਾਣ ਕਰੋ ACCOUTS OF THE 

    FOREIGNERS ?

a. ਮੇਗਾਸਥੀਨੀਜ਼    1. ਇੰਡੀਕਾ
b. ਪਲੀਨੀ            2. ਕੁਦਰਤਵਾਦੀ ਇਿਤਹਾਸ
c. ਫਾ-ਿਹਆਨ         3. ਫੋ-ਕਵੋ-ਕੀ
d. ਪਟੋਲੇਮੀ            4. ਭੂਗੋਲ
      a     b    c    d

A.  1     2    3    4

B.  3     1    2    4

C.  3     2    4    1

D.  1     2    4    3
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 Q. ਇੱਕ ਆਰਕਾਈਵ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ?
(a) ਇਿਤਹਾਸਕ ਹੱਥ-ਿਲਖਤਾਂ ਅਤੇ 

     ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ
(b) ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀਆਂ
     ਹੱਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ
(c) ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ 
      ਅਵਸ਼ਿੇਸ਼ਿ ਲੱਭੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ-ਿਵਿਗਆਨੀ 
        ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ
(d) ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਿਮਲੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ 
     ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

Q. An archive is a place where?

(a) Historical manuscripts and 

       documents are kept

(b) Excavated bones of animals 

      and birds are kept

(c) Remains of the buildings made of 

      Stone And bricks found by 

       archaeologists are kept

(d) Sculptures found in excavations 

      are kept
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Q. Consider the following two statements,

A and B on manuscripts and inscriptions and 

 choose the correct answer ?

A. Manuscripts were written on palm leaf

 or on the specially prepared bark of a tree

Known as birch.

B. Inscriptions were written on relatively hard

 surfaces like stone and metal.

(a) Both A and B are true

(b) A is false and B is true

(c) Both A and B are false

(d) A is true and B is false

ਪ੍ਰ:  ਹੱਥ-ਿਲਖਤਾਂ ਅਤੇ ਿਸ਼ਿਲਾਲੇਖਾਂ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ
     ਦੋ ਕਥਨਾਂ, A ਅਤੇ B 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ 
     ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਚੁਣੋ?

A. ਹੱਥ ਿਲਖਤਾਂ ਖਜੂਰ ਦੇ ਪੱਿਤਆਂ ਉਪਰ ਜਾਂ ਦਰਖਤ
     ਦੇ ਸੱਕ  ਤੋਂ  ਿਵਸ਼ਿੇਸ਼ਿ ਤੋਰ ਤੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਜਸਨੰੂ 

     birch ਕਿਹੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਉੱਪਰ ਿਲਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
B. ਿਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਧਾਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਤਹਾਂ 
    ਤੇ ਿਲਖੇ ਗਏ ਸਨ।.
(a) A ਅਤੇ B ਦੋਵੇਂ ਸੱਚ ਹਨ
(b) A ਝੂਠਾ ਹੈ ਅਤੇ B ਸੱਚ ਹੈ
(c) A ਅਤੇ B ਦੋਵੇਂ ਗਲਤ ਹਨ
(d) A ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ B ਝੂਠ ਹੈ
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Q. History will help you to

A. Understand how the present evolved.

B. Understand the working of our physical

And social world.

C. Compare the past with the present.

Which of the above are correct?

(a) A, B and C

(b) A and B

(c) B and C

(d) A and C

 ਪ੍ਰ: ਇਿਤਹਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ
A. ਇਹ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਿਕ ਵਰਤਮਾਨ ਿਕਵੇਂ 
   ਿਵਕਿਸਤ ਹੋਇਆ।
B. ਇਹ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਿਕ ਭੋਿਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ
ਸੰਸਾਰ ਿਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
C. ਅਤੀਤ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ
ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ

(a) A, B ਅਤੇ C
(b) A ਅਤੇ B
(c) B ਅਤੇ C
(d) A ਅਤੇ C
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