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ਤੁਰੰਤ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ 
 

ਪਾਠ 1 – (ਭਾਰਤ – ਇੱਕ ਜਾਣ - ਪਛਾਣ) 
1 ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਧੁਨਨਕ ਨਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨਕਸ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਅਧਾਨਰਤ ਹੈ? 

ਵੈਨਦਕ ਕਾਲ ਨਵੱਚ ਆਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਸੰਧੂ – ਇਰਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੰਦੂ – ਯੂਨਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 
ਇੰਡੋਸ ਅਤੇ ਰੋਮਾਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ  ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਇੰਡਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨਦੱਤਾ ਨਜਹੜਾ ਬਾਅਦ 
ਨਵੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਚਨਲਤ ਹੋਇਆ। 
2 ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੀ ਸਨਿਤੀ ਹ?ੈ 

ਭਾਰਤ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦ ੇਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨੰੂ ਫੈਨਲਆ ਹੋਇਆ ਨਵਸ਼ਾਲ ਦਸ਼ੇ ਹੈ ਜੋ ਨਕ ਨਪਰਿਵੀ 
ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਨਵੱਚ ਸਨਿਤ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਨਸਰੇ ਤੇ ਮਹਾਨ ਨਹਮਾਨਲਆ ਦੀ ਪਰਬਤੀ 
ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨਹੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਨਵੱਚ ਪਰਾਇਦੀਪੀ ਪਠਾਰ ਹੋਣ 
ਨਤਕੋਣੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਹੈ। 
3 ਨਹੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਨਵੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੀ ਸਨਿਤੀ ਹੈ? 

ਕੇਂਦਰੀ ਸਨਿਤੀ ਪਰਾਪਤ ਹੈ। ਨਹੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਨਵੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਸਤ ੇ

ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮ ਦ ੇਯੂਰਪੀਨ ਅਤ ੇਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਨਵਕਨਸਤ 
ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤ ੇਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਧੁਰ ਪੂਰਬ ਨਵੱਚ ਸਨਿਤ ਚੀਨ, ਜਪਾਨ, 
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। 
4 ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਤੇਰਫਲ ਨਕੰਨਾ ਹੈ? 

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੱੁਲ ਖੇਤਰਫਲ ਲਗਭਗ 32,87,782 ਵਰਗ ਨਕ.ਮੀ. ਹੈ ਜ ੋਨਕ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 
ਦਾ 2.2 % ਬਣਦਾ ਹੈ। 
5 ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣੀ ਤੇ ਪੂਰਬ-ਪੱਛਮੀ ਸੀਮਾ ਨਬੰਦੂਆ ਂਨਵਚਕਾਰ ਲੰਬਾਈ ਨਕੰਨੀ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ (ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਨਆ ਕੁਮਾਰੀ) ਤੱਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 3214 ਨਕ.ਮੀ. ਅਤੇ ਪੂਰਬ 
ਤੋਂ ਪੱਛਮ (ਅਰੁਣਾਚਲ ਪਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਰਣ ਆਫ ਕੱਛ) ਤੱਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 2933 ਨਕ.ਮੀ. ਹੈ। 
6 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਿਲਵਰਤੀ ਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਕੰਨੀਆਂ ਲੰਬੀਆ ਂਹਨ? 

ਿਲਵਰਤੀ ਸੀਮਾ 15200 ਨਕ.ਮੀ ਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸੀਮਾ 6083 ਨਕ. ਮੀ. ਹੈ। 
7 ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨਵੱਚ ਕੀ ਸਿਾਨ ਹੈ? 

ਸੱਤਵਾਂ ਸਿਾਨ ਹੈ ਜੋ ਨਕ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ 2.2 % ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦਸ਼ੇ ਰੂਸ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਅਤ ੇ
ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਕੇਵਲ ਤੀਸਰ ੇਨਹੱਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਦਨਕ ਭਾਰਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ 12 ਗੁਣਾ ਅਤ ੇ 
ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ 8 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। 
8 ਸਾਡੇ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? 

1 ਨਵੰਬਰ, 1966 

9 ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰਬੰਧਕੀ ਵੰਡ ਕੀ ਹ?ੈ 

29 ਰਾਜ ਅਤੇ 7 ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪਰਦਸ਼ੇ 

10 ਭਾਰਤ ਨਵੱਚ ਖੇਤਰਫਲ ਤੇ ਜਨਸੰਨਖਆ ਦੀ ਨਦਰਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ 
ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਲਖੋ। 
ਖੇਤਰਫਲ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਸਿਾਨ ਤੇ ਛੋਟਾ ਗੋਆ। ਜਨਸੰਨਖਆ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਉੱਤਰ ਪਰਦਸ਼ੇ 
ਤੇ ਛੋਟਾ ਨਸੱਨਕਮ। 

ਪਾਠ 2 – (ਧਰਾਤਲ) 
11 ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੌਨਤਕ ਵੰਡ ਦੀ ਮੁੱ ਖ ਇਕਾਈਆ ਂਦੇ ਨਾਂ ਨਲਖੋ। 

 ਨਹਮਾਨਲਆ ਪਰਬਤੀ ਖੇਤਰ 

 ਉੰਤਰੀ ਨਵਸ਼ਾਲ ਮੈਦਾਨ 

 ਪਰਾਇਦੀਪੀ ਪਠਾਰ ਦਾ ਖਤੇਰ 

 ਤੱਟ ਦੇ ਮਦੈਾਨ 

 ਭਾਰਤੀ ਦੀਪ 

12 ਨਹਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕੀ ਹ?ੈ 

ਨਹਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਸ਼ਰੇਣੀਆ ਂਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਨਵੱਚ ਇੱਕ ਚਾਪ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨਵੱਚ 
ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਨਦਸ਼ਾ ਨਵੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹਨ। 
13 ਨਹਮਾਨਲਆ ਪਰਬਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਨਕਵੇਂ ਹੋਇਆ? 

400 ਲੱਖ ਸਾਲ ਪਨਹਲਾਂ ਟੈਿੀਜ ਨਾਮ ਦੇ ਸਮੁੰ ਦਰ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। 
14 ਟਰਾਂਸ ਨਹਮਾਨਲਆ ਦੀਆਂ ਮੁੱ ਖ ਚੋਟੀਆਂ ਦ ੇਨਾਂ ਦੱਸੋ। 

ਗਾਡਨਵਨ ਆਸਨਟਨ, ਨਹਡਨ ਪੀਕ, ਬਰਾਂਡ ਪੀਕ ਅਤੇ ਗੈਸਰਬਰਮ ਆਨਦ। 
15 ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੁਆਨ ਤੇ ਪਰਾਚੀਨ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਲਖੋ। 
ਜੁਆਨ – ਨਹਮਾਲਾ ਪਰਬਤ 

ਪਰਾਚੀਨ – ਅਰਾਵਲੀ, ਨਵੰਧੀਆਚਲ ਤੇ ਸਤਪੜੁਾ 
16 ਭਾਰਤ ਨਵੱਚ ਦਰਾੜ ਘਾਟੀਆਂ ਨਕੱਿੇ ਸਨਿਤ ਹਨ? 

ਪਰਾਇਦੀਪ ਪਠਾਰ ਨਵੱਚ 

17 ਡੈਲਟਾ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹ?ੈ 

ਸ਼ਕਲ ਨਤਕੋਣ ਵਰਗੀ, ਨਦੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਭਾਗ ਨਵੱਚ ਬਣੇ ਿਲ ਰਪੂ ਨੰੂ ਡੈਲਟਾ ਨਕਹਾ ਜਾਦਾ ਹ।ੈ 
18 ਨਹਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਨਵੱਚ ਨਕਹੜੇ ਦੱਰੇ ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਨਮਲਦੇ ਹਨ? 

ਬੁਰਨਿਲ, ਿੋਨਿਲਾ, ਲੈਪਚਾ ਲਾ ਤ ੇਨਾਿੂ ਲਾ ਆਨਦ। 
19 ਛੋਟੇ ਨਹਮਾਲਾ ਨਵੱਚ ਨਕਹੜੀਆਂ-੨ ਨਸਹਤਵਰਧਕ ਘਾਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿਾਨ ਨਮਲਦੇ ਹਨ? 

ਨਸ਼ਮਲਾ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਮੰਸੂਰੀ, ਨੈਨੀਤਾਲ ਅਤੇ ਦਾਰਜੀਨਲੰਗ ਆਨਦ। 
20 ਦਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱ ਖ ਦੂਨ ਘਾਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਲਖੋ। 
ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਪਤਲੀਦੂਨ, ਕੌਿਰੀਦੂਨ, ਊਧਮਪੁਰ ਤੇ ਕੋਟਲੀ ਆਨਦ। 
21 ਨਹਮਾਲਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱ ਖ ਪੂਰਬੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦ ੇਨਾਂ ਨਲਖੋ। 
ਗਾਰੋ, ਖਾਂਸੀ, ਜੈੈੰਤੀਆ ਤੇ ਨਤਰਪੁਰਾ ਦੀਆ ਪਹਾੜੀਆਂ। 
22 ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਦੀਪਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। 
ਸਮੂਨਹਕ ਨਾ ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਕੱੁਲ ਦੀਪਾਂ ਦੀ ਨਗਣਤੀ 25, ਉੱਤਰੀ ਭਾਗ ਵਾਲੇ ਦੀਪਾਂ ਨੰੂ 
ਅਮੀਨਦੀਵੀ, ਮੱਧਵਰਤੀ ਨੰੂ ਲਕਾਦੀਪ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਨਹੱਸੇ ਨੰੂ ਨਮਨੀਕੋਆਇ ਕਨਹੰਦੇ ਹਨ। 
23 ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਸੀਮਾ ਨਬੰਦ ੂਨਕੱਿੇ  ਸਨਿਤ ਹੈ? 

ਗਰੇਟ ਨਨਕੋਬਾਰ ਨਵੱਚ ਸਨਿਤ ਇੰਦਰਾ ਪਆੰੁਇਟ 

24 ਪਰਾਇਦੀਪੀ ਪਠਾਰ ਦ ੇਕੋਈ ਨਤੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਰ ਦੱਸੋ। 
ਅਨੇਕਾਂ ਖਨਣਜ ਪਦਾਰਿ ਨਮਲਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਨਸਹਤਵਰਧਕ ਸਿਾਨ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਨਮਲਦੀ ਹੈ। 
25 ਤੱਟ ਦ ੇਮੈਦਾਨਾਂ ਦ ੇਸਮੁੱ ਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਨਤੰਨ ਲਾਭ ਦੱਸੋ। 
ਇੱਿੋਂ ਵਧੀਆ ਚੌਲ, ਖਿਰੂ, ਨਾਰੀਅਲ, ਲੌਂ ਗ, ਅਦਰਕ, ਮਸਾਲੇ ਨਮਲਦੇ ਹਨ, ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਮੱਛੀਆ ਂ
ਨਮਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਿੋਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਨਵਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ। 
26 ਅਨਾਇਮੁਦੀ ਦੀ ਗੰਢ ਤੇ ਨਕਹੜੀਆਂ ਪਰਬਤ ਸ਼ਰੇਣੀਆ ਂਆ ਕੇ ਨਮਲਦੀਆ ਂਹਨ? 

ਨਤੰਨ ਪਰਬਤ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ – ਦੱਖਣ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਡਾਮਮ, ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਅਨਾਇਮਲਾਇ ਅਤੇ ਉੱਤਰ 
ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪਲਨੀ ਦੀਆਂ ਪਰਬਤ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ। 

ਪਾਠ 3 – (ਜਲਵਾਯੂ) 
27 ਭਾਰਤ ਦ ੇਜਲਵਾਯੂ ਨੰੂ ਪਰਭਾਨਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਲਖੋ। 
ਭੂ ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ, ਧਰਾਤਲ, ਵਾਯੂ ਦਾਬ ਪਰਣਾਲੀ, ਮੌਸਮੀ ਪੌਣਾਂ, ਨਹੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ  
ਦੀ ਨੇੜਤਾ। 
28 ਦੇਸ਼ ਨਵੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਨਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘਂਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲੇ ਸਿਾਨਾਂ ਦ ੇਨਾਂ ਦੱਸੋ। 
ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ – ਮਬੰੁਈ ਅਤੇ ਚਨੰੇਈ, ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ – ਅਨਮਰੰ ਤਸਰ ਅਤੇ ਨਦੱਲੀ 
29 ਦੇਸ਼ ਨਵੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਨਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡੇ ਤੇ ਗਰਮ ਸਿਾਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਦਓ। 
 
30 ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਸ਼ੁਕ ਅਤੇ ਵੱਧ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਲਖੋ। 
31 ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦ ੋਸਮ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਅਨਤ ਕਠੋਰ ਜਲਵਾਯੂ ਵਾਲੇ ਸਿਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਲਖੋ। 
32 ਜੈਟ ਸਟਰੀਮ ਨਕਸ ਨੰੂ ਕਨਹੰਦੇ ਹਨ? 

33 ਮਾਨਸੂਨ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

34 ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਫੱਟਣਾ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? 

35 ਲੂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

36 ਮਾਨਸਨੂੀ ਤੋੜ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? 

37 ਐਲ ਨੀਨੋ ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਧਾਰਾ ਨਕੱਿੇ ਵਨਹੰਦੀ ਹੈ? 

38 ਕਾਲ ਵੈਸਾਖੀ ਨਕਸ ਨੰੂ ਕਨਹੰਦ ੇਹਨ? 

39 ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

40 ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਤ ੇਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੋੋੱ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਨਸੂਨ ਪੌਣਾਂ ਨਕਹੜੇ ਸਿਾਨ 

     ਤੇ ਨਮਲ ਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ? 

41 ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਰੁੱ ਤ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। 

ਪਾਠ 4 – (ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ, ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਅਤੇ ਨਮੱਟੀਆਂ) 

1 ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹ?ੈ 



2 ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਜਾਤ ਨਵੱਚ ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ। 
3 ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਡਰ ਨਕਸ ਬਨਸਪਤੀ ਨੰੂ ਨਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ?ੈ 

4 ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਨਕਸ ਰਾਜ ਤੇ ਸੰਘੀ ਖੇਤਰ ਨਵੱਚ 

ਨਮਲਦੇ ਹਨ। 
5 ਸਾਡੇ ਦਸ਼ੇ ਨਵੱਚ ਸ਼ੰਕੂਧਾਰੀ ਵਣ ਚੌੜੇ ਪੱਨਤਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਕਉਂ ਵੱਧ ਹਨ? 

6 ਰਾਜ ਵਣ ਨਕਸ ਨੰੂ ਕਨਹੰਦ ੇਹਨ? 

7 ਰਾਖਵੇਂ ਵਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

8 ਊਸ਼ਣ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਬਨਸਪਤੀ ਨਵੱਚ ਉਗਣ ਵਾਲੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਲਖੋ। 
9 ਜਵਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦ ੇਦੂਸਰੇ ਨਾਂ ਕੀ ਹਨ? 

10 ਸ਼ੋਲਾ ਵਣ ਨਕਸ ਨੰੂ ਆਖਦੇ ਹਨ? 

11 ਨਕਹੜੇ -੨ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਨਸਹਤ ਵਰਧਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
12 ਚਮੜਾ ਰੰਗਣ ਲਈ ਨਕਹੜ ੇਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
13 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਣ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਉਦਸ਼ੇ ਕੀ ਹੈ? 

14 ਦੇਸ਼ ਨਵੱਚ ਸ਼ੇਰ ਨਕਹੜੇ ਸਿਾਨਾਂ ਤ ੇਵਧੇਰੇ ਨਮਲਦਾ ਹੈ? 

15 ਸਾਡੇ ਦਸ਼ੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਪੰਛੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? 

16 ਨਮੱਟੀ ਦੇ ਮੂਲ ਪਦਾਰਿ ਨਕਹੜੇ-੨ ਹਨ? 

17 ਦੱਖਣ ਦੀ ਪਠਾਰ ਨਵੱਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਨਮੱਟੀ ਨਕਉਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ? 

18 ਨਮੱਟੀ ਦੇ ਕਟਾਅ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

19 ਲੈਟਰਾਈਟ ਨਮੱਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਕਹੜੇ ਭਾਗਾਂ ਨਵੱਚ ਨਮਲਦੀਆ ਂਹਨ? 

20 ਮਾਰੂਿਲ ਦ ੇਵਧੱਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਕਹੜ ੇਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? 

ਪਾਠ 5 –(ਜਲ-ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਨਸੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ) 
Deleted 

 
ਪਾਠ 6 – (ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ) 

27 ਖਰੀਫ ਦੇ ਮੋਸਮ ਨਵੱਚ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਲਖੋ। 
28 ਰਬੀ ਮੋਸਮ ਨਵੱਚ ਨਕਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? 

29 ਹਰੀ ਖਾਦ ਤ ੇਖਾਦ ਨਵੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹ?ੈ 

30 ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ ੂਕੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ? 

31 ਸੰਨਹ ਵੀਂ ਜਮੀਨ ਕੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹ?ੈ 

32 ਪੰਜਾਬ ਨਵੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਨਕੰਨੇ % ਰਕਬਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? 

33 ਚਰਾਗਾਹਾਂ ਹੇਠ ਿਮੀਨ ਘੱਟ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ? 

34 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਨਖਆ ਨੰੂ ਨਕੰਨੇ ਖਾਧ ਅੰਨ ਪਦਾਰਿਾਂ ਦੀ 
 ਿਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ?  
35 ਤੇਲ ਬੀਜ ਫਸਲਾਂ ਦ ੇਨਾਂ ਦੱਸੋ। 
36 ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਨਵੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਵੱਚ ਕੀ ਸਿਾਨ ਹੈ? 

37 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸ਼ੂਧਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਕਹੜੇ ਰਾਜ ਨਵੱਚ ਨਮਲਦਾ ਹੈ? 

38 ਬਣੀਕਰਣ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹ?ੈ 

ਪਾਠ 7 – (ਖਨਣਜ ਪਦਾਰਿ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਧਨ) 
39 ਮੁੱ ਖ ਖਨਣਜ ਪਦਾਰਿਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। 
40 ਮੈਂਗਨੀਿ ਖਨਣਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਕਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 

41 ਅਬਰਕ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਨਕਸ ਉਦਯੋਗ ਨਵੱਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

42 ਬਾਕਸਾਈਟ ਕੱਚੀ ਧਾਤ ਤੋਂ ਨਕਹੜੀ ਧਾਤ ਨਮਲਦੀ ਹੈ? 

43 ਸੋਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਖੇਤਰ ਨਕਿੇ ਤੇ ਨਕਸ ਰਾਜ ਨਵੱਚ ਹ?ੈ 

44 ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨਕੱਿੇ ਸਨਿਤ ਹਨ? 

45 ਪੌਣ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ? 

46 ਸਾਗਰ ਸਮਰਾਟ ਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਜਹਾਜ ਤੋਂ ਕੀ ਕੰਮ ਨਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹ?ੈ 

47 ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਤੋਂ ਨਕਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹ?ੈ 

48 ਕੋਲੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਵੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨਵੱਚ ਕੀ ਸਿਾਨ ਹੈ? 

 
 
 

ਪਾਠ 8 – (ਨਨਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ) 
Deleted 

 

ਪਾਠ 9 – (ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦ ੇਸਾਧਨ) 
Deleted 

 
ਪਾਠ 10 – (ਜਨਸੰਨਖਆ) 

79 ਨਕਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਮੁੱ ਲਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ? 

80 ਪਰੋਫੈਸਰ ਅਮਰਨਤਆ ਸਨੈ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਨਯੋਜਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁੱ ਲ ਕੀ ਹ?ੈ 

81 ਅਕਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਦਾਜਨ ਜਨਸੰਨਖਆ ਨਕੰਨੀ ਸੀ? 

82 ਸਾਲ 1901 ਨਵੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਕੰਨੀ ਸੀ? 

83 ਸਾਲ 1921 ਤੇ 1951 ਨੰੂ ਜਨ ਸੰਨਖਅਕ ਵੰਡ ਸਾਲ ਨਕਉਂ ਨਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ?ੈ 

84 ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕੰਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਨਖਆ 5 ਕਰੋੜ ਤੋੋੱ ਵੱਧ ਹ?ੈ 

85 ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਨ ਸੰਨਖਆ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦ ੇਨਾਂ ਨਲਖੋ। 
86 ਪੰਜਾਬ ਨਵੱਚ ਸਾਰੇ ਦਸ਼ੇ ਦੀ ਨਕੰਨੇ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸੋਂ ਰਨਹੰਦੀ ਹ?ੈ 

87 ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਪੰਡਾਂ ਨਵੱਚ ਨਕੰਨੇ % ਲੋਕ ਰਨਹੰਦੇ ਹਨ? 

88 ਉਮਰ ਬਣਤਰ ਨੰੂ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਲਖੋ। 
89 ਦੇਸ਼ ਨਵੱਚ 0-14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਨਵੱਚ ਨਕੰਨੇ % ਜਨਸੰਨਖਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? 

90 ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਨਖਆ ਨਵੱਚ ਨਕੰਨੇ % ਵੋਟਰ ਹਨ? 

91 ਨਲੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

92 ਪੇਂਡੂ ਖਤੇਰਾਂ ਨਵੱਚ ਮਿਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨਕੰਨੇ % ਮਾਤਰਾ ਹ?ੈ 

 
We wish for your bright future !!! 


