
ਪਾਠਕਮ 

ਸ਼ੇਣੀ ਦਸਵ  

ਸਮਾਿਜਕ ਿਸੱਿਖਆ 

ਭੂਗੋਲ 

    
 ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ,  

 ਧਰਾਤਲ  

 ਜਲਵਾਯੂ 

 ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ,ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਅਤੇ ਿਮੱਟੀਆਂ   

 ਭੂਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ   

 ਖਿਣਜ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਧਨ  

 ਜਨ-ਸੰਿਖਆ  

ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ 

 ਮੁੱ ਢਲੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵ    

 ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਅਧਾਿਰਕ ਸੰਰਚਨਾ  

 ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਿਵਕਾਸ  

 ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਉਦਯੋਿਗਕ ਿਵਕਾਸ   

 

ਇਿਤਹਾਸ 

 ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭੂਗਿੋਲਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ  ਅਤੇ ਉਹਨ  ਦਾ ਇਸ ਦ ੇਇਿਤਹਾਸ ਤੇ ਪਭਾਵ   

 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤ ਪਿਹਲ  ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਅਵਸਥਾ 

 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨ  ਦੀਆਂ ਿਸੱਿਖਆਵ   

 ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੱਕ ਿਸੱਖ ਗੁਰੂਆ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 

 ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ 

 ਬੰਦਾ ਿਸੰਘ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਿਸੱਖ ਿਮਸਲ   

 ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ,ਮੁੱ ਢਲਾ ਜੀਵਨ,ਪਾਪਤੀਆਂ ਅਤ ੇਅੰਗਰੇਜ਼  ਨਾਲ ਸਬੰਧ   

 ਅੰਗਰੇਜ਼  ਅਤੇ ਿਸੱਖ  ਦ ੇਯੱੁਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼  ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ 

 ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ ਿਵੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਣੇ  

 



ਨਾਗਿਰਕ ਸਾਸ਼ਤਰ  

 ਕਦਰੀ ਸਰਕਾਰ   

 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ  

 ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਰਪੂ  

 ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵ ਸ਼ਾਤੀ (ਿਵਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ 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, ਦੱਖਣ ਦੀ ਪਠਾਰ, ਤੱਟਵਰਤੀ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਟਾਪੂ 

3. ਮਾਇਸਨਰਾਮ (ਿਚਰਾਪੁੰ ਜਾ), ਜੈਸਲਮੇਰ, ਅਲਾਹਾਬਾਦ, ਚਨੇਈ  

4. ਕਣਕ, ਝੋਨਾ (ਚੌਲ), ਗੰਨਾ, ਦਾਲ  ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਨ, ਖੇਤਰ 

5. ਲੋਹਾ, ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਿਣਜ ਪਦਾਰਥ  ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖਤੇਰ 

ਇਿਤਹਾਸ 

1.  ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ 

2. ਬੰਦਾ ਿਸੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੜਾਈਆਂ 

3. ਪੰਜਾਬ (1947 ਈ. ਤ ਪਿਹਲ  ) ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਿਤਹਾਸਕ ਸਥਾਨ:- 

ਸੀ ਅੰਿਮਤਸਰ ਸਾਿਹਬ, ਗਇੰੋਦਵਾਲ ਸਾਿਹਬ, ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ, ਸੀ ਕੀਰਤਪਰੁ ਸਾਿਹਬ, 

ਤਰਨਤਾਰਨ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਿਹਬ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ, ਸੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਿਹਬ, ਪਾ ਟਾ ਸਾਿਹਬ, ਸਰਿਹੰਦ, 

ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਤਖਤਪੂਰਾ, ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ। 

4. ਅੰਗਰੇਜ਼  ਅਤੇ ਿਸੱਖਾ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਯੁੱ ਧ   

5. ਅੰਗਰੇਜ਼  ਅਤੇ ਿਸੱਖਾ ਦਾ ਦਜੂਾ ਯੁੱ ਧ  


