ਪਾਠਕਮ
ਸ਼ੇਣੀ ਦਸਵ
ਸਮਾਿਜਕ ਿਸੱ ਿਖਆ
ਭੂਗੋਲ
 ਭਾਰਤ ਇੱ ਕ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ,
 ਧਰਾਤਲ
 ਜਲਵਾਯੂ
 ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ,ਜੀਵ ਜੰ ਤੂ ਅਤੇ ਿਮੱ ਟੀਆਂ
 ਭੂਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ
 ਖਿਣਜ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਧਨ
 ਜਨ-ਸੰ ਿਖਆ

ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ
 ਮੁੱ ਢਲੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵ
 ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਅਧਾਿਰਕ ਸੰ ਰਚਨਾ
 ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਿਵਕਾਸ
 ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਉਦਯੋਿਗਕ ਿਵਕਾਸ

ਇਿਤਹਾਸ
 ਪੰ ਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭੂਗਿੋ ਲਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ

ਤੇ ਪਭਾਵ

 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤ ਪਿਹਲ ਦੇ ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਅਵਸਥਾ
 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੀਆਂ ਿਸੱ ਿਖਆਵ
 ਗੁਰੂ ਅੰ ਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੱ ਕ ਿਸੱ ਖ ਗੁਰੂਆ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ
 ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ
 ਬੰ ਦਾ ਿਸੰ ਘ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਿਸੱ ਖ ਿਮਸਲ
 ਰਣਜੀਤ ਿਸੰ ਘ,ਮੁੱ ਢਲਾ ਜੀਵਨ,ਪਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧ
 ਅੰ ਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਿਸੱ ਖ ਦੇ ਯੁੱ ਧ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬ
 ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰ ਘਰਸ ਿਵੱ ਚ ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਦੇਣ

ਪਰ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ

ਨਾਗਿਰਕ ਸਾਸ਼ਤਰ
 ਕਦਰੀ ਸਰਕਾਰ
 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ
 ਭਾਰਤੀ ਲੋ ਕਤੰ ਤਰ ਦਾ ਸਰੂਪ
 ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵ ਸ਼ਾਤੀ (ਿਵਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ)

ਨਕਸ਼ਾ ਕਾਰਜ
ਭੂਗੋਲ
1.

ਭਾਰਤ ਦੇ 28 ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਨ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ 8 ਕਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪਦੇਸ ਅਤੇ ਉਨ
ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ

2.

ਿਹਮਾਿਲਆ ਪਰਬਤ,

ਤਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ, ਦੱ ਖਣ ਦੀ ਪਠਾਰ, ਤੱ ਟਵਰਤੀ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਟਾਪੂ

3.

ਮਾਇਸਨਰਾਮ (ਿਚਰਾਪੁੰ ਜਾ), ਜੈਸਲਮੇਰ, ਅਲਾਹਾਬਾਦ, ਚੇਨਈ

4.

ਕਣਕ, ਝੋਨਾ (ਚੌਲ), ਗੰ ਨਾ, ਦਾਲ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਨ, ਖੇਤਰ

5.

ਲੋ ਹਾ, ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਿਣਜ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ
ਇਿਤਹਾਸ

1.

ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ

2.

ਬੰ ਦਾ ਿਸੰ ਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਲੜਾਈਆਂ

3.

ਪੰ ਜਾਬ (1947 ਈ. ਤ ਪਿਹਲ ) ਦੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਇਿਤਹਾਸਕ ਸਥਾਨ:ਸੀ ਅੰ ਿਮਤਸਰ ਸਾਿਹਬ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਿਹਬ, ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ, ਸੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਿਹਬ,
ਤਰਨਤਾਰਨ, ਚਮਕੌ ਰ ਸਾਿਹਬ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ, ਸੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਿਹਬ, ਪਾ ਟਾ ਸਾਿਹਬ, ਸਰਿਹੰ ਦ,
ਤਲਵੰ ਡੀ ਸਾਬੋ, ਤਖਤਪੂਰਾ, ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ।

4.

ਅੰ ਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਿਸੱ ਖਾ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਯੁੱ ਧ

5.

ਅੰ ਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਿਸੱ ਖਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਯੁੱ ਧ

