
CLASS-VII 

Social Science 

(2020-21) 

Time : 3 Hrs                   Theory          : 70 Marks  

                          Project work : 20 Marks 

          IA                   : 10 Marks 

              Total             : 100 Marks 

 
 

STRUCTURE OF QUESTION PAPER 

1. All questions are compulsory. 

2. The question paper will comprises 4 sections A, B, C, and D of 11 sub parts (questions) in 

total. The question paper will carry:  

 

 

SECTION- A 

 

 Multiple Choice Questions:                                       (15) 

 

This section comprises multiple choice questions from all three sections (Geography, History, 

Civics). This section comprises of 15 sub parts (questions) carry 1 mark each. 

15×1= 15                                                 

 

 

SECTION- B 

(Geography) 

(21) 

Objective Type Questions: This section comprises 6 questions with fills in the blank, true or 

false carry 1 mark each.                                6×1= 6   

 Short Answer Questions: This section comprises of 2 sub parts (questions) carry 2 marks each. 

Answer to each question should be upto 50 words.               2×2= 4 

Long answer Questions: This section comprises of 1sub part (question) with 100% internal 

choice carry 3 marks. Answer of this question  should be more than 50 words.          1×3= 3 

Map Question: This section comprises one question of map carries 10 marks.         1×10=10 

 

 

 



SECTION- C 

   (History)                                     

  (22) 

Objective Type Questions: This section comprises 6 questions with fills in the blank/ true or 

false/ Match the columns carry 1 mark each.                                                              6×1= 6   

 Short Answer Questions: This section comprises of 2 sub parts (questions) carry 2 marks each. 

Answer to each question should be upto 50 words.                                            2×2= 4 

Long answer Questions: This section comprises of 3sub parts (questions) with 100% internal 

choice carry 3 marks. Answer of these questions  should be more than 50 words.               4×3= 12 

 

 

 

SECTION- D 

(Civics)     (12) 

Objective Type Questions: This section comprises 6 questions with fills in the blank   carry 1 

mark each.                                                                2×1= 2   

Short Answer Questions: This section comprises of 2 sub parts (questions) carry 2 marks each. 

Answer to each question should be upto 50 words.                                                      2×2= 4 

Long answer Questions: This section comprises of 2sub parts (questions) with 100% internal 

choice carry 3 marks. Answer of these questions  should be more than 50 words.      2×3= 6 

 
Question wise Break up 

Type of Question Marks Per 
Question 

Total no. of 
Questions 

Total Marks 

Multiple Choice 
Questions 

1 15 15 

Objective Type 
(Learning checks) 

1 12 12 

Short answer(SA) 2 6 12 
Long Answer (LA) 3 7 21 
Map Skills Based 1 10 10 
Total   70 

 



Weightage to Content 

Section A (Geography 27 Marks 

Section B (History) 28 Marks 

Section C (Pol.Science) 15 Marks 

Project Work 20 Marks 

 10 Marks 

Total 100 Marks 

 

 

 

Weightage of difficulty Level 

Estimated Difficulty Level Percentage 
(i) Easy (E) 30% 

(ii) Average (Av) 50% 

(iii) Difficult (D) 20% 

 

 

 

 

 

Weightage of Marks Section wise 

 

  
Part-1 
Multiple 
Choice 
Questions 
Total=15 
15×1=15 

Part-II 
Based on Exercise Given in Text-book 
Total Marks=55 

One Mark 
Questions. 
(Fill in the 
blanks, 
True/False, 

Two Marks 
Questions 
(Upto 50 
words) 

Three Marks 
Questions 
(More than  
50 words) 

Maps 



Match the 
Columns) 

Section A(Geo) 6 Q. 
6×1=6 

4 Q. 
4×1=4 

2 Q. 
2×2=4 

1Q. 
1×3=3 
100% 
internal 
Choice 

One 
Ques.(10 
marks) 
10 out of 12 

Section B(His) 6 Q. 
6×1=6 

6 Q. 
6×1=6 

2 Q. 
2×2=4 

4 Q. 
4×3=12 
100% 
internal 
Choice 

 

Section 
C(Pol.Sci) 

3 Q. 
3×1=3 

2Q. 
2×1=2 

2 Q. 
2×2=4 

2 Q. 
2×3=6 
100% 
internal 
Choice 

 

Project Work      

 1x15=15 1x12=12 2x6=12 3x7=21  10 

 
 

ਪਾਠ ਕ੍ਰਮ 
 

ਭੂਗੋਲ 

ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਣ 

1. ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮ ੁੱ ਚ ੇਰੂਪ ਵਵੁੱ ਚ: ਕ੍ ਦਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨ ੁੱ ਖੀ ਵਾਤਾਵਰਣ 

2. ਧਰਤੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ 

3. ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦ ੇਤੁੱਤ ਤਾਪਮਾਨ 

4. ਮਹਾਸਾਗਰ: ਪਰਮ ੁੱ ਖ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਸਮ ੰ ਦਰੀ ਜਲ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਦਾ ਜਲ ਚੁੱਕ੍ਰ (ਸ ਨਾਮੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਵਬਰਤਾਂਤ) 

5. ਕ੍ ਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ 

6. ਮਨ ੁੱ ਖੀ ਵਾਤਾਵਰਨ: ਬਸਤੀਆਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ 

 



ਪ੍ਰੋਜਕੈਟ/ਕਕਕਰਆਵਾਂ 

ਨੋਟ - ਹੇਠ ਵਲਵਖਆ ਂਵਵਚੋਂ ਕ੍ਈੋ ਵਤੰਨ ਪਰੋਜੈਕ੍ਟ/ਵਕ੍ਵਰਆਵਾਂ ਕ੍ਰੋ | 

1. ਸਥਾਨਕ੍ ਸਵਿਆਚਾਰਕ੍ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਪਰੇਖਣ ਵਲਖਣਾ, ਘਰ ਦੀਆ ਂਵਕ੍ਸਮਾਂ, ਬਸਤੀਆਂ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸੰਚਾਰ ਅਤ ੇ

ਬਨਸਪਤੀ 

2. ਧਰਤੀ ਦੀਆ ਂਪਰਤਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮੰਡਲ ਬਨਾਓ 

3. ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕ੍ਹਾਣੀਆਂ ਇਕ੍ੁੱਠੀਆ ਂਕ੍ਰੋ ਜਾ ਇਥ ੇਹੋਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰ ੇਪਤਾ ਕ੍ਰੋ ਕੇ੍ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਆਲਾ ਦ ਆਲਾ 
ਵਕ੍ਵੇਂ ਬਦਲ ਵਗਆ ਤੇ ਵਕ੍ਊ 

4. ਜਵਾਲਾਮ ਖੀ ਪਰਬਤ ਦਾ ਮਾਡਲ/ਵਚਤਰ ਬਨਾਓ 

5. ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦ ਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਵੁੱਚ, ਪਾਠ ਵਵੁੱਚ ਦਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਮਲਦੀਆਂ ਜ ਲਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਇਕ੍ੁੱਠੀ ਕ੍ਰੋ 

 

ਇਕਤਹਾਸ 

ਸਾਡਾ ਅਤੀਤ - II 

1. ਿਾਰਤ ਅਤ ੇਵਵਸ਼ਵ (ਕ੍ਦੋਂ, ਵਕ੍ਥ ੇਅਤੇ ਵਕ੍ਵੇਂ) 

2. ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਮਰਾਟ 

3. ਦੁੱਖਣੀ ਿਾਰਤ ਵਵਚ ਰਾਜਨੀਵਤਕ੍ ਵਵਕ੍ਾਸ 

4. ਵਦੁੱਲੀ ਸਲਤਨਤ  

5. ਮ ਗ਼ਲ ਸਾਮਰਾਜ  

6. ਸਮਾਰਕ੍ ਵਨਰਮਾਣ ਕ੍ਲਾ 

7. ਨਗਰ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕ੍ਾਰੀਗਰ 

8. ਕ੍ਬੀਲੇ, ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਅਤ ੇਸਵਥਰ ਿਾਈਚਾਰੇ 

9. ਧਾਰਵਮਕ੍ ਵਵਕ੍ਾਸ 

10. ਖੇਤਰੀ ਸਵਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵਵਕ੍ਾਸ 

11. ਅਠਹ ਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਵਵੁੱ ਚ ਿਾਰਤ ਵਵੁੱ ਚ ਨਵੀਂਆ ਂਰਾਜਨੀਵਤਕ੍ ਸ਼ਕ੍ਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 



 

ਮਾਨਕ ਿੱ ਤਰ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 

1. ਿਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਦੀਪ ਦਾ ਨਕ੍ਸ਼ਾ 

2. ਸਤਵੀਂ - ਬਾਰਹਵੀਂ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਮ ੁੱ ਖ ਰਾਜ  

3. ਦਸਵੀਂ - ਵਗਆਰਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਿਾਰਤ 

4. ਤੇਰਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਤ ਰਕ੍ ਸਲਤਨਤ 

5. ਤ ਗਲਕ੍ ਸਾਮਰਾਜ  

6. ਿਾਰਤ ੧੫੨੬ ਈ. ਵਵੁੱਚ  

7. ਅਕ੍ਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮ ਗ਼ਲ ਸਾਮਰਾਜ 

8. ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਾਰਤ 

9. ਗੌਂਡਵਾਨਾ 

10. ਅਠਹ ਾਰਵੀਂ ਸਦੀ  ਦਾ ਿਾਰਤ 

 

 

ਨਾਗਕਰਕ ਸ਼ਾਸਤਰ 

1. ਲੋਕ੍ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ 

2. ਲੋਕ੍ਤੰਤਰ - ਸੰਸਥਾਤਮਕ੍ ਪਰਤੀਵਨਧਤਾ 

3. ਰਾਜ ਸਰਕ੍ਾਰ 

4. ਜਨਤਕ੍ ਸੰਚਾਰ (ਮੀਵਡਆ) ਅਤੇ ਲੋਕ੍ਤੰਤਰ 

 

ਨੋਟ - ਸਮਾਵਜਕ੍ ਵਵਵਗਆਨ ਵਵਸ਼ ੇਦੇ ਵਤੰਨੋ ਿਾਗ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪ ਸਤਕ੍ਾਂ/ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਵਚ ਵਦਤੀਆਂ ਵਕ੍ਵਰਆਵਾਂ ਅਤ ੇਪਰੋਜੈਕ੍ਟ 
ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬ ੁੱ ਕ੍ ਵਵੁੱ ਚ ਹੀ ਕ੍ਰਨ | ਵੁੱਖਰੀ ਸਕ੍ਰੈਪਬ ੁੱ ਕ੍/ਪਰੈਕ੍ਟੀਕ੍ਲ ਫਾਈਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ | 


