
ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਜਿਆਨ ਸ਼੍ਰਣੇੀ :- 6ਿੀਂ    sYSn 2021-22 
ਮਹੀਨਾ ਜਿਸ਼੍ਾ ਪਾਠ ਨੰ. ਪਾਠ ਦਾ ਨਾਂ 
ਅਪਰੈਲ/ਮਈ 

ਭੂਗੋਲ 
ਪਾਠ-1 ਪ੍ਪਿਥਵੀ, ਸੂਰਜ ਪਪ੍ਰਵਾਰ ਦਾ ਅੰਗ 

ਪਾਠ-2 ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਆਂ  

ਇਪ੍ਤਹਾਸ 
ਪਾਠ-7 ਪਿਾਚੀਨ ਇਪ੍ਤਹਾਸ ਦਾ ਅਪ੍ਧਐਨ-ਸਿੋਤ 

ਪਾਠ-8 ਆਪ੍ਦ ਮਨ ੁੱਖ : ਪੁੱਥਰ ਯ ੁੱਗ 

ਨਾਗਪ੍ਰਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਾਠ-18 ਸਮ ਦਾਇ ਅਤੇ ਮਨ ੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ 
ਿੁਲਾਈ/ਅਿਸਤ ਭੂਗੋਲ ਪਾਠ-3 ਗਲੋਬ : ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ 

ਇਪ੍ਤਹਾਸ 

ਪਾਠ-9 ਹੜੁੱਪਾ ਸਪ੍ਭਅਤਾ 

ਪਾਠ-10 ਵੈਪ੍ਦਕ ਕਾਲ 

ਪਾਠ-11 ਭਾਰਤ 600 ਈ.ਪੂ. ਤੋਂ 400 ਈ. ਪੂ. ਤੁੱਕ 

ਨਾਗਪ੍ਰਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਾਠ-19 ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਵਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ 

ਅਕਤੂਬਰ/ ਨਿੰਬਰ  ਭੂਗੋਲ ਪਾਠ-4 ਨਕਸ਼ੇ : ਸਾਡੇ ਪ੍ਕਵੇਂ ਮਦਦਗਾਰ  

ਇਪ੍ਤਹਾਸ 

ਪਾਠ-12 ਮੌਰੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ ੰ ਗ ਕਾਲ 

ਪਾਠ-13 ਭਾਰਤ 200 ਈ.ਪੂ. ਤੋਂ 300 ਈ.ਪੂ.ਤੁੱਕ 

ਪਾਠ-14 ਗ ਪਤ ਸਾਮਰਾਜ 

ਨਾਗਪ੍ਰਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਾਠ-20 ਸ਼ਪ੍ਹਰੀ ਪ੍ਵਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ 

ਦਸੰਬਰ/ ਿਨਿਰੀ 
ਭੂਗੋਲ 

ਪਾਠ-5 ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਪ੍ਰਮੰਡਲ 

ਪਾਠ-6 ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ : ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਵੁੱਚ 

ਇਪ੍ਤਹਾਸ 

ਪਾਠ-15 ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਕਾਲ (600-650) ਈ. 

ਪਾਠ-16 ਚਾਲੂਪ੍ਕਆ ਅਤੇ ਪੁੱਲਵ 

ਪਾਠ-17 ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ 

ਨਾਗਪ੍ਰਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਾਠ-21 ਸਰਵਜਨਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ 

ਫਰਿਰੀ ਦ ਹਰਾਈ ਅਤ ੇਪਿੀਪ੍ਖਆ 
ਮਾਰਚ ਸਲਾਨਾ ਪਿੀਪ੍ਖਆ 
 

 

 

 

 

 



ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਜਿਆਨ ਸ਼੍ਰਣੇੀ :- 7ਿੀਂ  sYSn 2021-22 

ਮਹੀਨਾ ਜਿਸ਼੍ਾ ਪਾਠ ਨੰ. ਪਾਠ ਦਾ ਨਾਂ 

ਅਪਰੈਲ/ਮਈ ਭੂਗੋਲ ਪਾਠ-1 ਵਾਤਾਵਰਨ 

ਇਪ੍ਤਹਾਸ 

ਪਾਠ-7 ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ (ਕਦੋਂ, ਪ੍ਕੁੱਥੇ ਅਤੇ ਪ੍ਕਵੇਂ) 

ਪਾਠ-8 ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜੇ 

ਪਾਠ-9 ਦੁੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਪ੍ਵੁੱਚ ਰਾਜਨੀਪ੍ਤਕ ਪਿਗਤੀਆਂ (700-1200 ਈ:) 

ਨਾਗਪ੍ਰਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਾਠ-18 ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ 

ਿੁਲਾਈ/ਅਿਸਤ 
ਭੂਗੋਲ 

ਪਾਠ-2 ਧਰਤੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਰੂਪ 

ਪਾਠ-3 ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ 

ਇਪ੍ਤਹਾਸ 
ਪਾਠ-10 ਪ੍ਦੁੱਲੀ ਸਲਤਨਤ 

ਪਾਠ-11 ਮ ਗਲ ਸਾਮਰਾਜ 

ਨਾਗਪ੍ਰਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਾਠ-19 ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਤਮਕ ਪਿਪ੍ਤਪ੍ਨਧਤਾ 

ਅਕਤੂਬਰ/ ਨਿੰਬਰ  ਭੂਗੋਲ ਪਾਠ-4 ਮਹਾਂਸਾਗਰ 

ਇਪ੍ਤਹਾਸ 

ਪਾਠ-12 ਸਮਾਰਕ ਪ੍ਨਰਮਾਣ ਕਲਾ 

ਪਾਠ-13 ਨਗਰ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰ 

ਪਾਠ-14 ਕਬੀਲੇ, ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਸਪ੍ਥਰ ਭਾਈਚਾਰੇ 

ਨਾਗਪ੍ਰਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਾਠ-20 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 

ਦਸੰਬਰ/ ਿਨਿਰੀ 
ਭੂਗੋਲ 

ਪਾਠ-5 ਕ ਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ 

ਪਾਠ-6 ਮਨ ੁੱਖੀ ਵਾਤਾਵਰਨ-ਬਸਤੀਆਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ 

ਇਪ੍ਤਹਾਸ 

ਪਾਠ-15 ਧਾਰਪ੍ਮਕ ਪ੍ਵਕਾਸ 

ਪਾਠ-16 ਖੇਤਰੀ ਸੁੱਪ੍ਭਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਵਕਾਸ 

ਪਾਠ-17 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਪ੍ਵੁੱਚ ਭਾਰਤ 

ਨਾਗਪ੍ਰਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਾਠ-21 ਜਨਤਕ ਸੰਚਾਰ (Media) ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ 

ਫਰਿਰੀ ਦ ਹਰਾਈ ਅਤ ੇਪਿੀਪ੍ਖਆ 
ਮਾਰਚ ਸਲਾਨਾ ਪਿੀਪ੍ਖਆ 



 

ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਜਿਆਨ ਸ਼੍ਰਣੇੀ:- 8ਿੀਂ sYSn 2021-22 

ਮਹੀਨਾ ਜਿਸ਼੍ਾ ਪਾਠ ਨੰ. ਪਾਠ ਦਾ ਨਾਂ 
ਅਪਰੈਲ/ਮਈ 
 

ਭੂਗੋਲ 
ਪਾਠ-1 ਸਾਧਨ-ਪ੍ਕਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ 

ਪਾਠ-2 ਕ ਦਰਤੀ ਸਾਧਨ 

ਇਪ੍ਤਹਾਸ 

ਪਾਠ-6 ਪ੍ਕੁੱਥੇ, ਕਦੋਂ ਅਤ ੇਪ੍ਕਵੇਂ 
ਪਾਠ-7 ਭਾਰਤ ਪ੍ਵੁੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 

ਪਾਠ-8 
ਪਿਸ਼ਾਸਪ੍ਨਕ ਬਣਤਰ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸੈਨਾ ਅਤ ੇਪ੍ਸਪ੍ਵਲ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਦਾ 
ਪ੍ਵਕਾਸ  

 

ਨਾਗਪ੍ਰਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਾਠ-21 ਸੰਪ੍ਵਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨ 

ਿੁਲਾਈ/ਅਿਸਤ 
 

ਭੂਗੋਲ ਪਾਠ-3 ਖਪ੍ਣਜ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਧਨ 

ਇਪ੍ਤਹਾਸ 

ਪਾਠ-9 ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ 

ਪਾਠ-10 ਬਸਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮਾਜ 

ਪਾਠ-11 ਦਸਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ 

ਪਾਠ-12 1857 ਈ. ਦਾ ਪ੍ਵਦਰੋਹ 

ਨਾਗਪ੍ਰਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਾਠ-22  ਧਰਮ ਪ੍ਨਰਪੁੱਖਤਾ ਦੀ ਮਹੁੱਤਤਾ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਕਈ ਕਾਨੰੂਨ 

ਅਕਤੂਬਰ/ ਨਿੰਬਰ 
 

ਭੂਗੋਲ ਪਾਠ-4 ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 

ਇਪ੍ਤਹਾਸ 

ਪਾਠ-13 ਪ੍ਸੁੱਪ੍ਖਆ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ 

ਪਾਠ-14 ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ ਧਾਰ 

ਪਾਠ-15 ਜਾਤੀ ਪਿਥਾ ਨੰੂ ਚਣੌਤੀ 

ਪਾਠ-16 ਬਸਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ਪ੍ਹਰੀ ਪਪ੍ਰਵਰਤਨ 

ਨਾਗਪ੍ਰਕ ਸ਼ਾਸਤਰ 
ਪਾਠ-23 ਮ ੁੱਢਲੇ ਅਪ੍ਧਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨ ੁੱਖੀ ਅਪ੍ਧਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਮ ੁੱਢਲੇ ਕਰਤੁੱਵ  
pwT-24 ਸੰਸਦ- ਬਣਤਰ,ਭੂਪ੍ਮਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 

ਦਸੰਬਰ/ ਿਨਿਰੀ 

ਭੂਗੋਲ ਪਾਠ-5 ਆਫ਼ਤ ਪਿਬੰਧਨ 

ਇਪ੍ਤਹਾਸ 

ਪਾਠ-17 ਕਲਾਵਾਂ : ਪ੍ਚੁੱਤਰਕਾਰੀ, ਸਾਪ੍ਹਤ, ਭਵਨ ਪ੍ਨਰਮਾਣ ਕਲਾ ਆਪ੍ਦ 
ਪ੍ਵੁੱਚ ਪਪ੍ਰਵਰਤਨ 

ਪਾਠ-18 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ :1885-1919 ਈ. 
ਪਾਠ-19 ਭਾਰਤੀ ਸ ਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ : 1919-1947  

 
ਪਾਠ-20 ਸ ਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਭਾਰਤ 

ਨਾਗਪ੍ਰਕ ਸ਼ਾਸਤਰ 
ਪਾਠ-25 ਪ੍ਨਆਂਪਾਪ੍ਲਕਾ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਵਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਪ੍ਧਕਾਰ 

ਪਾਠ-26 ਸਮਾਪ੍ਜਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਪ੍ਜਕ ਪ੍ਨਆਂ ਦੇ ਪਿਭਾਵ 
ਫਰਿਰੀ ਦ ਹਰਾਈ ਅਤ ੇਪਿੀਪ੍ਖਆ 
ਮਾਰਚ                                         ਸਲਾਨਾ ਪਿੀਪ੍ਖਆ  



 

ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਜਿਆਨ ਸ਼੍ਰਣੇੀ:- 9ਿੀਂ sYSn 2021-22 

ਮਹੀਨਾ ਜਿਸ਼੍ਾ ਪਾਠ ਨੰ. ਪਾਠ ਦਾ ਨਾਂ 
ਅਪਰੈਲ/ਮਈ 

ਭੂਗੋਲ 
ਪਾਠ-1(a) ਭਾਰਤ: ਅਕਾਰ ਅਤੇ ਸਪ੍ਥਤੀ 
ਪਾਠ-1(b) ਪੰਜਾਬ: ਅਕਾਰ ਅਤੇ ਸਪ੍ਥਤੀ 

ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਾਠ-1 ਇੁੱਕ ਪ੍ਪੰਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 

ਇਪ੍ਤਹਾਸ 
ਪਾਠ-1 ਪੰਜਾਬ: ਭੂਗੋਪ੍ਲਕ ਪ੍ਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਿਭਾਵ 
ਪਾਠ-2 ਸਿੀ ਗ ਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ 

ਨਾਗਪ੍ਰਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਾਠ-9 ਵਰਤਮਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਪ੍ਤਹਾਸ,ਪ੍ਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਵਸਥਾਰ 

ਿੁਲਾਈ/ਅਿਸਤ 
ਭੂਗੋਲ 

ਪਾਠ-2(a) ਭਾਰਤ : ਧਰਾਤਲ/ ਭੂ-ਆਪ੍ਕਿਤੀਆਂ 

ਪਾਠ-2(b) ਪੰਜਾਬ : ਧਰਾਤਲ/ ਭ-ੂਆਪ੍ਕਿਤੀਆਂ 

ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਾਠ-2 ਮਨ ੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ 

ਇਪ੍ਤਹਾਸ 

ਪਾਠ-3 ਪ੍ਸੁੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਵਕਾਸ (1539-1581 ਈ.) 

ਪਾਠ-4 ਸਿੀ ਗ ਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ : ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਮਹੁੱਤਵ   

ਪਾਠ-5 ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕਿਾਂਤੀ 
ਨਾਗਪ੍ਰਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਾਠ-10 ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਅਤੇ ਮਹੁੱਤਵ 

ਅਕਤੂਬਰ/ 

ਨਿੰਬਰ 
ਭੂਗੋਲ 

ਪਾਠ-3(a) ਭਾਰਤ : ਜਲਪਿਵਾਹ 
ਪਾਠ-3(b) ਪੰਜਾਬ : ਜਲਤੰਤਰ 

ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਾਠ-3 ਗਰੀਬੀ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੁੱਕ ਚਣੌਤੀ 

ਇਪ੍ਤਹਾਸ 
ਪਾਠ-6 ਰੂਸੀ ਕਿਾਂਤੀ 
ਪਾਠ-7 ਵਣ-ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦ 

ਨਾਗਪ੍ਰਕ ਸ਼ਾਸਤਰ 
ਪਾਠ-11 ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸਰੂਪ 

ਪਾਠ-12 ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ 

ਦਸੰਬਰ/ ਿਨਿਰੀ 
ਭੂਗੋਲ 

ਪਾਠ-4 ਜਲਵਾਯ ੂ

ਪਾਠ-5 ਕ ਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ 

ਪਾਠ-6 ਜਨਸੰਪ੍ਖਆ ਜਾਂ ਵਸੋਂ 
ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਾਠ-4 ਗਰੀਬੀ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਨ ਸ ਰੁੱਪ੍ਖਆ 

ਇਪ੍ਤਹਾਸ ਪਾਠ-8 ਪਪ੍ਹਰਾਵੇ ਦਾ ਸਮਾਪ੍ਜਕ ਇਪ੍ਤਹਾਸ 

ਨਾਗਪ੍ਰਕ ਸ਼ਾਸਤਰ 

ਪਾਠ-13 ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ 

ਪਾਠ-14 
ਸੰਪ੍ਵਧਾਨ ਅਧੀਨ ਨਾਗਪ੍ਰਕਾਂ ਦੇ ਮੌਪ੍ਲਕ ਅਪ੍ਧਕਾਰ 

ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਪ੍ਧਐਨ ਸਮੁੱਗਰੀ 
ਫਰਿਰੀ ਦ ਹਰਾਈ ਅਤ ੇਪਿੀ ਬੋਰਡ ਪਿੀਪ੍ਖਆ 

ਮਾਰਚ ਸਲਾਨਾ ਪਿੀਪ੍ਖਆ 
 



ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਜਿਆਨ ਸ਼੍ਰਣੇੀ:- 10ਿੀਂ sYSn 2021-22 

ਮਹੀਨਾ ਜਿਸ਼੍ਾ ਪਾਠ ਨੰ. ਪਾਠ ਦਾ ਨਾਂ 
ਅਪਰੈਲ/ਮਈ 
  
  
  
  
  

ਭੂਗੋਲ 
ਪਾਠ-1 ਭਾਰਤ : ਇੁੱਕ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 
ਪਾਠ-2 ਧਰਾਤਲ 

ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਾਠ-1 ਮ ੁੱਢਲੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ 

ਇਪ੍ਤਹਾਸ 

ਪਾਠ-1 
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਪ੍ਲਕ ਪ੍ਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ  
ਦੇ ਇਪ੍ਤਹਾਸ ਉੱਤੇ ਪਿਭਾਵ 

ਪਾਠ-2 
ਗ ਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਪਪ੍ਹਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤ ੇ
ਸਮਾਪ੍ਜਕ ਅਵਸਥਾ 

ਪਾਠ-3  ਗ ਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਸੁੱਪ੍ਖਆਵਾਂ 
ਨਾਗਪ੍ਰਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਾਠ-10 ਭਾਰਤੀ ਸੰਪ੍ਵਧਾਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 

ਿੁਲਾਈ/ਅਿਸਤ 
  
  
  
  
  
  

ਭੂਗੋਲ 
ਪਾਠ-3 ਜਲਵਾਯ ੂ

ਪਾਠ-4 ਕ ਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ , ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਤੇ ਪ੍ਮੁੱਟੀਆਂ 

ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਾਠ-2 ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਪ੍ਵਵਸਥਾ ਦੀ ਅਧਾਪ੍ਰਕ ਸਰੰਚਨਾ 

ਇਪ੍ਤਹਾਸ 
ਪਾਠ-4 

 ਗ ਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੀ ਗ ਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੁੱਕ ਪ੍ਸੁੱਖ 

ਗ ਰੂਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 

ਪਾਠ-5 
 ਗ ਰੂ ਗੋਪ੍ਬੰਦ ਪ੍ਸੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪ੍ਸਰਜਣਾ ਅਤੇ 
ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ 

ਨਾਗਪ੍ਰਕ ਸ਼ਾਸਤਰ 
ਪਾਠ-11 ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ 

ਪਾਠ-12 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 

ਅਕਤੂਬਰ/ 
ਨਿੰਬਰ  

ਭੂਗੋਲ 
ਪਾਠ-5 ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 
ਪਾਠ-6 ਖਪ੍ਣਜ-ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਾਧਨ 

ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਾਠ-3 ਭਾਰਤ ਪ੍ਵੁੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਪ੍ਵਕਾਸ 

ਇਪ੍ਤਹਾਸ 

ਪਾਠ-6 ਬੰਦਾ ਪ੍ਸੰਘ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਸੁੱਖ ਪ੍ਮਸਲਾਂ 

ਪਾਠ-7 
ਰਣਜੀਤ ਪ੍ਸੰਘ: ਮ ੁੱਢਲਾ ਜੀਵਨ, ਪਿਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜਾਂ 
ਨਾਲ ਸਬੰਧ 

ਪਾਠ-8 
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਯ ੁੱਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ 
ਕਬਜ਼ਾ 

ਨਾਗਪ੍ਰਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਾਠ-13 ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਰੂਪ 

ਦਸੰਬਰ/ ਿਨਿਰੀ ਭੂਗੋਲ ਪਾਠ-7 ਜਨਸੰਪ੍ਖਆ 

ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਾਠ-4 ਭਾਰਤ ਪ੍ਵੁੱਚ ਉਦਯੋਪ੍ਗਕ ਪ੍ਵਕਾਸ 

ਇਪ੍ਤਹਾਸ ਪਾਠ-9 ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਵੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇਣ 
ਨਾਗਪ੍ਰਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਾਠ-14 ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਵਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਯ ਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 

ਫਰਿਰੀ ਦ ਹਰਾਈ ਅਤ ੇਪਿੀ ਬੋਰਡ ਪਿੀਪ੍ਖਆ 
ਮਾਰਚ ਸਲਾਨਾ ਪਿੀਪ੍ਖਆ 
 


