ਸ਼�ੇਣੀ – ਸੱ ਤਵ�
ਸਮਾਿਜਕ ਿਵਿਗਆਨ
(ਪਾਠ ਕ�ਮ)

ਭੂਗੋਲ
ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਣ
1. ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੁੱ ਚੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ: ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਾਤਾਵਰਣ
2. ਧਰਤੀ ਦਾ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ
3. ਵਾਯੂ ਮੰ ਡਲ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਤੱ ਤ ਤਾਪਮਾਨ
4. ਮਹਾਸਾਗਰ: ਪ�ਮੁੱਖ ਜਲ ਸਰੋਤ� ਦੀ ਵੰ ਡ, ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਜਲ ਅਤੇ ਇਨ�� ਦਾ ਜਲ ਚੱ ਕਰ (ਸੁਨਾਮੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਿਬਰਤ�ਤ)
5. ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜੰ ਗਲੀ ਜੀਵਨ
6. ਮਨੁੱਖੀ ਵਾਤਾਵਰਨ: ਬਸਤੀਆਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਰ

ਪ�ੋਜਕ
ੈ ਟ/ਿਕਿਰਆਵ�
ਨ�ਟ - ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵਚ� ਕੋਈ ਿਤੰ ਨ ਪ�ੋਜੈਕਟ/ਿਕਿਰਆਵ� ਕਰੋ |
1. ਸਥਾਨਕ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ ਧੀ ਪ�ੇਖਣ ਿਲਖਣਾ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ�, ਬਸਤੀਆਂ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸੰ ਚਾਰ ਅਤੇ
ਬਨਸਪਤੀ
2. ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤ� ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੋਇਆ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮੰ ਡਲ ਬਨਾਓ
3. ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ� ਸਬੰ ਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਕੱ ਠੀਆਂ ਕਰੋ ਜਾ ਇਥੇ ਹੋਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ
ਿਕਵ� ਬਦਲ ਿਗਆ ਤੇ ਿਕਊ
4. ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਪਰਬਤ ਦਾ ਮਾਡਲ/ਿਚਤਰ ਬਨਾਓ
5. ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ� ਿਵੱ ਚ, ਪਾਠ ਿਵੱ ਚ ਦਰਜ ਸਥਾਨ� ਨਾਲ ਿਮਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਥ�ਵ� ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਠੀ ਕਰੋ

ਇਿਤਹਾਸ
ਸਾਡਾ ਅਤੀਤ - II
1. ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵ (ਕਦ�, ਿਕਥੇ ਅਤੇ ਿਕਵ�)
2. ਨਵ� ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਮਰਾਟ
3. ਦੱ ਖਣੀ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਿਵਕਾਸ
4. ਿਦੱ ਲੀ ਸਲਤਨਤ
5. ਮੁਗ਼ਲ ਸਾਮਰਾਜ
6. ਸਮਾਰਕ ਿਨਰਮਾਣ ਕਲਾ
7. ਨਗਰ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰ
8. ਕਬੀਲੇ , ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਥਰ ਭਾਈਚਾਰੇ
9. ਧਾਰਿਮਕ ਿਵਕਾਸ
10. ਖੇਤਰੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦਾ ਿਵਕਾਸ
11. ਅਠ�ਾਰਵ� ਸਦੀ ਿਵੱ ਚ ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਨਵ�ਆਂ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ

ਮਾਨਿਚੱ ਤਰ ਸਬੰ ਧੀ ਪ�ਸ਼ਨ
1. ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਦੀਪ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ
2. ਸਤਵ� - ਬਾਰ�ਵ� ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਪ�ਮੁੱਖ ਰਾਜ
3. ਦਸਵ� - ਿਗਆਰਵ� ਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ
4. ਤੇਰਵ� ਸਦੀ ਦੀ ਤੁਰਕ ਸਲਤਨਤ
5. ਤੁਗਲਕ ਸਾਮਰਾਜ
6. ਭਾਰਤ ੧੫੨੬ ਈ. ਿਵੱ ਚ
7. ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮ� ਮੁਗ਼ਲ ਸਾਮਰਾਜ

8. ਔਰੰ ਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਮ� ਭਾਰਤ
9. ਗ�ਡਵਾਨਾ
10. ਅਠ�ਾਰਵ� ਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ

ਨਾਗਿਰਕ ਸ਼ਾਸਤਰ
1. ਲੋ ਕਤੰ ਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ
2. ਲੋ ਕਤੰ ਤਰ - ਸੰ ਸਥਾਤਮਕ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ
3. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ
4. ਜਨਤਕ ਸੰ ਚਾਰ (ਮੀਿਡਆ) ਅਤੇ ਲੋ ਕਤੰ ਤਰ

ਨ�ਟ - ਸਮਾਿਜਕ ਿਵਿਗਆਨ ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਿਤੰ ਨ� ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ�/ਪਾਠਕਰਮ ਿਵਚ ਿਦਤੀਆਂ ਿਕਿਰਆਵ� ਅਤੇ ਪ�ੋਜੈਕਟ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਨ�ਟਬੁੱ ਕ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਕਰਨ | ਵੱ ਖਰੀ ਸਕ�ੈਪਬੁੱ ਕ/ਪ�ੈਕਟੀਕਲ ਫਾਈਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੈ |

