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ਜਾਣ ਪਛਾਣ

‘ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ’ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੂਗੋਵਲਕ ਵਿਸਥਾਰ ਿਾਲਾ ਿੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਕਾਰ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੱਤਿਾਂ
ਿੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਕ ਜਨਸੰਵਖਆ ਦੇ ਵਲਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਿੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੁਲ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ 2.4% ਵਖੱਤੇ ਵਿੱਚ 17.5% ਜਨਸੰਵਖਆ ਵਨਿਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਵਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਹਮਾਵਲਆ ਪਰਬਤ ਇਸਨੰੂ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਿੱਖਰਾ ਭੂ-ਭਾਗ ਬਣਾ ਵਦੰਦੀ ਹੈ। ਗੰਗਾ
ਬਰਹਮਪੱੁਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਪਜਾਊ ਮੈਦਾਨ ਇਸਨੰੂ ਅਨਾਜ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਾਇਦੀਪੀ ਪਠਾਰ ਕੁਦਰਤੀ
ਖਵਣਜਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ । ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਿੱਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ,ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਵਤੰਨ ਪਾਸੇ ਸਮੁੰ ਦਰ ਭਾਰਤ ਨੰੂ ‘ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ’
ਦਾ ਦਰਜਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਨੰੂ ਦੇਵਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਵਜਸ ਅਨੁਸਾਰ
ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ 3214 ਵਕ.ਮੀ. ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ 2933 ਵਕ.ਮੀ. ਲੰਬਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਅਰੁਣਾਚਲ
ਪਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਨਕਲ ਵਰਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਰਾਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਕੁਲ 28 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 9 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਿੰਵਡਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 187 ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ
ਿਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਵਜੰਨਹ ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਨੰੂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਵਦੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਹੰਦੂ
ਮੁਸਵਲਮ, ਵਸੱਖ ,ਇਸਾਈ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ ਆਵਦ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ। ਹੋਲੀ, ਦੀਿਾਲੀ, ਈਦ, ਵਿਸਾਖੀ,
ਵਸ਼ਿਰਾਤਰੀ ਆਵਦ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਤਉਹਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਦਾ ਅਤੇ ਵਪਆਰ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ।

ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ



ਇੱਕ ਅੰਕ ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ : 
1. ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਧੁਵਨਕ ਨਾਂ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਵਕਸ ਧਾਰਨਾ ‘ਤੇ ਆਧਵਰਤ ਹੈ ?

1. ਆਰੀਆ ਿਰਤ 2. ਭਰਤ
3. ਵਸੰਧੂ 4. ਵਹੰਦੋਸਤਾਨ

2. ਜਨਸੰਵਖਆ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ?
1. ਪਵਹਲਾ 2. ਦੂਸਰਾ
3. ਤੀਸਰਾ 4. ਚੌਥਾ

3. ਰੋਮਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੰੂ.......................ਨਾਂ ਵਦੱਤਾ ।
1. ਆਰੀਆ ਿਰਤ 2. ਇੰਡੀਆ
3. ਵਹੰਦੂ 4. ਇੰਡਸ

4. ਸਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਕੰਵਨਆ ਕੁਮਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਲਗਭਗ ਵਕੰਨੀ ਹੈ ?
1. 2933 ਵਕਲੋਮੀਟਰ 2. 3214 ਵਕਲੋਮੀਟਰ
3. 2400 ਵਕਲੋਮੀਟਰ 4. 2914 ਵਕਲੋਮੀਟਰ 

5. ਅੱਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ?
1. 15 ਅਗਸਤ 1947 ਈ. ਨੰੂ 2. 26 ਜਨਿਰੀ 1950 ਈ. ਨੰੂ
3. 01 ਨਿੰਬਰ 1966 ਨੰੂ 4. 14 ਅਗਸਤ 1953 ਈ. ਨੰੂ

ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰੋ :
1. ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤਰਫ਼ਲ ..................................ਿਰਗ ਵਕਲੋਮੀਟਰ ਹੈ।
2. ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ............................ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ।
3. ਪਾਵਕਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਵਨਸਤਾਨ, ਚੀਨ, ਭੂਟਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ .............................. 

..........................................ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ।
4. .................ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਨ ਸੰਵਖਆ ਿਾਲਾ ਰਾਜ ਹੈ।
5. ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ...............ਰਾਜ ਅਤੇ ..................ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪਰਦੇਸ਼ ਹਨ।

(ਕੇਂਦਰ,  3287782,  ਵਮਆਂਮਾਰ, ਸਰੀਲੰਕਾ, ਨੇਪਾਲ,  28,7  ਵਸੱਵਕਮ)



* 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 93.94% ਸੀ।
* ਇੱਥੇ ਰਬੜ੍ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
* ਇੱਥੇ 1000 ਮਰਦਾਂ ਵਪੱਛੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਵਖਆ 1084 ਹੈ। ਜਦਵਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ 

ਸੰਵਖਆ 1000 ਮਰਦਾਂ ਵਪੱਛੇ 895 ਸੀ।
* ਇਸਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਤਰੂਿਨੰਤਪੂਰਮ ਹੈ।
* ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਕਹੜ੍ਾ ਰਾਜ ਹੈ?

* ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਸੰਵਖਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਹੈ।
* ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।
* ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਕਹੜ੍ਾ ਰਾਜ ਹੈ?

* ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਵਹਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡਾ ਰਾਜ ਹੈ।
* ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਿਰਖਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  
* ਇੱਥੇ ਮਾਰੂਥਲੀ ਵਮੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
* ਇੱਥੇ ਦਾਲਾਂ, ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਖਵਣਜ ਪਦਾਰਥ ਤਾਂਬਾ ਿੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
* ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਕਹੜ੍ਾ ਰਾਜ ਹੈ?
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ਪਰੋਜੈਕਟ ਿਰਕ
1. ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਾਲੀ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਲਖੋ 
2. ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਿੀ ਬਣਾਓ।

ਹੇਠ ਵਲਵਖਆਂ ਿਾਕਾਂ ਅੱਗੇ ਠੀਕ( √) ਜਾਂ ਗਲਤ (×) ਦਾ ਵਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ :
1. ਭਾਰਤ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਵਥਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ।
2. ਵਹੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।
3. ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਜਨ ਸੰਵਖਆ ਦੀ ਘਣਤਾ ਿਾਲਾ ਰਾਜ ਹੈ।
4. ਕੇਰਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਿਾਲਾ ਰਾਜ ਹੈ।
5. ਵਸੱਵਕਮ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਨ ਸੰਵਖਆ ਘਣਤਾ ਿਾਲਾ ਰਾਜ ਹੈ।
6. ਭਾਰਤ ਦੀ ਥੱਲਿਰਤੀ ਸੀਮਾਿਾਂ 15,200 ਵਕ.ਮੀ.ਅਤੇ ਤੱਟਿਰਤੀ ਸੀਮਾਿਾਂ 6083 ਵਕ.ਮੀ.ਲੰਬੀਆਂ ਹਨ।

ਵਤਆਰ ਕਰਤਾ :
ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ
ਡੀ.ਐੱਮ. ਅੰਗਰੇਜੀ/ਸਸ
ਕਪੂਰਥਲਾ।
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