
jktLFkku jkT; 'kSf{kd vuqla/kku ,oa çf'k{k.k ifj"kn] mn;iqj 

'kS{kf.kd l= 2021&22 ds fy, laf{kfIrd`r ikB~;dze  

                            d{kk&6 

                                 fo’k;&mnwZ 

                 tku igpku           iw.kkZad&100 

Ø-l- lcd dk uke@ 

fo‘k; oLrq 

j[kk x;k@gVk;k 

x;k 

vadHkkj 

1 vfyQ  vk  j[kk x;k 3 

2 cs    is   rs   Vs    ls j[kk x;k 4 

3 uwu   ;s    ;s j[kk x;k 3 

4 the   ps   gs   [ks j[kk x;k 5 

5 nky    Mky   t+ky   oko  j[kk x;k 4 

6 js    M+s    ts+    ts+ j[kk x;k 6 

7 tcj ]t+sj]  is'k  j[kk x;k 3 

8 lhu    'khu  j[kk x;k 4 

9 tt+e  gVk;k x;k & 

10 Lokn    T+okn j[kk x;k 3 

11 rks;    t+ks;  j[kk x;k 3 

12 ,Su    x+su j[kk x;k 3 

13 r'knhn gVk;k x;k & 

14 Qs   d+kQ  j[kk x;k 3 

15 gEt+k  j[kk x;k 3 

16 yke    ehe  j[kk x;k 3 

17 dkQ    xkQ  j[kk x;k 3 

18 uwu xwUuk j[kk x;k 5 

19 gs j[kk x;k 2 

20 rUohu  gVk;k x;k & 

21 Hk   Q   Fk   B j[kk x;k 6 

22 >    N j[kk x;k 6 

23 /k   <+     <+  j[kk x;k 6 

24 [k   ?k  j[kk x;k 6 

25 gq:Qs rgTth j[kk x;k 6 

26 gekjk oru  gVk;k x;k & 

27 irax  gVk;k x;k & 

28 nj[rksa ls eksgCcr  gVk;k x;k & 

29 rUn:Lrh vkSj fxtk  gVk;k x;k & 

30 dks;y  j[kk x;k 6 

31 u;k ?kj  gVk;k x;k & 

32 fxurh  j[kk x;k 4 

नोट: 30 % पाठ्यक्रम  laf{kfIrdr̀ किया गया ह|ै 
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ਲੜੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਿਰਨ
1 ਭਾਗ ਪਵਿਲਾ (ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ੍ ਵਿਚੋਂ)
2 ਲੇਖ ਰਚਨਾ
3 ਪੱਤਰ / ਵਿਨੈ ਪੱਤਰ
4 ਕ੍ਿਾਣੀ
5 ਵਿਆਕ੍ਰਨ
6 ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ੍ (ਗੱਦ+ਕ੍ਾਵਿ)

ਕੱੁ੍ਲ

ਭਾਗ - ਦੂਜਾ
ਲੜੀ ਪਾਠ ਦਾ ਨਾਂ

1 2. ਘੋਟਣੇ ਦੀ ਖੀਰ (ਲੋਕ੍ ਕ੍ਿਾਣੀ)
2

6. ਲੱਲਹੋ  ਤੇ ਿੱਲਹੋ ਦਾ ਨਾਨਕ੍ਾ - ਮੇਲ (ਕ੍ਿਾਣੀ)
3 8. ਮੋਰ ਰਾਜਾ ਿਵਣਆ (ਕ੍ਿਾਣੀ)
4 9. ਵਪਆਰੇ ਪੰਛੀ (ਕ੍ਵਿਤਾ )

ਲੜੀ ਭਾਗ - ਤੀਜਾ  ਵਿਆਕ੍ਰਨ
1 ਮੇਰਾ ਵਮੱਤਰ (ਲੇਖ)

2 ਮੇਰ ਵਪੰਡ (ਲੇਖ)

3 ਦਰਜੀ ਤੇ ਿਾਥੀ (ਕ੍ਿਾਣੀ
4 ਿਾਂਦਰ ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ (ਕ੍ਿਾਣੀ)
5 ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਫਲ (ਕ੍ਿਾਣੀ)
6 ਸ਼ੱੁਧ - ਅਸ਼ੱੁਧ
7 ਵਕ੍ਵਰਆ ਦੀ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ
8 ਕ੍ਾਲ ਦੇ ਪਰਕ੍ਾਰ
9 ਫ਼ੀਸ ਮੁਆਫ ਕ੍ਰਿਾਉਣ ਲਈ ਵਿਨੈ ਪੱਤਰ

4

ਅੰਕ ਵੰਡ
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ਅੰਕ੍ ਭਾਰ
8

7
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ਪਾਠਕਰਮ ਵੰਡ

4

15

16+16=32

70

ਹਟਾਇਆ ਵਗਆ 30% ਪਾਠਕਰਮ



ਲੜੀ 
ਨੰ. ਭਾਗ-1 ਪਾਠ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਗ-2 ਪਾਠ ਦਾ ਨਾਂ  ਭਾਗ-3 ਵਵਆਕਰਨ

1 ਿਰਣਮਾਲ਼ਾ 1. ਸਿੇਰ ਦੀ ਸਭਾ  (ਕ੍ਵਿਤਾ) 1. ਮੇਰਾ ਸਕੂ੍ਲ (ਲੇਖ)

2 ਿਰਣਮਾਲ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕ੍ਰੋ 3. ਰੱਸੀ  ਟੱਪਾ (ਲੋਕ੍ ਖੇਡ) 2. ਮੇਰੀ ਗਾਂ (ਲੇਖ )

3 ਪਛਾਣੋ ਤੇ ਪੜਹੋ 4. ਗੁਣਿਾਨ ਕ੍ਿਾਓ ( ਕ੍ਵਿਤਾ)
3.ਮੇਰਾ ਿਰਮਨ ਵਪਆਰਾ 
ਅਵਧਆਪਕ੍ (ਲੇਖ )

4 ਪੰਜਾਿੀ ਅੱਖਰ ਵਲਖਣ ਦੀ ਵਿਧੀ 5. ਕ੍ਲੰਡਰ (ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ) 4.ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ (ਲੇਖ)

5 ਮੁਕ੍ਤਾ 7.ਪਾਣੀ  ਦੀ ਸੰਭਾਲ  (ਕ੍ਵਿਤਾ) 5.ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰ੍ਮ ਿੋਣ ਕ੍ਰਕੇ੍ ਛੱੁਟੀ 
ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਨੈ ਪੱਤਰ

6 ਅੱਧਕ੍ 10. ਸਾਇਕ੍ਲ ਨਾਲ਼ ਦੋਸਤੀ (ਕ੍ਿਾਣੀ)
6. ਿੀਮਾਰ ਿੋਣ ਕ੍ਰਕੇ੍  ਛੱੁਟੀ ਲੈਣ 

ਲਈ ਵਿਨੈ ਪੱਤਰ
7 ਕੰ੍ਨਾ 11. ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ( ਲੇਖ) 7.ਵਸਆਣਾ ਕ੍ਾਂ (ਕ੍ਿਾਣੀ)
8 ਵਸਿਾਰੀ 12. ਚ ੌੰਕ੍ ਦੀਆਂ ਿੱਤੀਆਂ (ਕ੍ਵਿਤਾ) 8. ਲਾਲਚੀ ਕੱੁ੍ਤਾ (ਕ੍ਿਾਣੀ)
9 ਵਿਿਾਰੀ 13. ਮੇਰੀ ਪਵਿਲੀ ਕ੍ਮਾਈ (ਕ੍ਿਾਣੀ) 9. ਏਕ੍ਤਾ `ਚ ਿਲ (ਕ੍ਿਾਣੀ)

10 ਔਕਂ੍ੜ 10. ਵਲੰਗ ਿਦਲੋ
11 ਦੁਲੈਂਕ੍ੜ 11. ਿਚਨ ਿਦਲੋ
12 ਲਾਂ 12.ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਿਦ
13 ਦੁਲਾਿਾਂ 13.ਨਾਂਿ ਦੀ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ
14 ਿੋੜਾ 14.ਪੜਨਾਂਿ ਦੀ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ
15 ਕ੍ਨ ੜਾ
16 ਵਟੱਪੀ
17 ਵਿੰਦੀ
18 ਪੈਰ 'ਿਾਿਾ' ਅਤੇ ਪੈਰ 'ਰਾਰਾ'
19

ਦੇਿਨਾਗਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਲਪੀ ਦੇ 

ਅੱਖਰ
16. ਵਕ੍ਵਰਆ ਦੀ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ

20 ਦੇਿਨਾਗਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿਚ ਸਵਰ-

ਅੰਵਕ੍ਤ ਕ੍ਰਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਿਰਨਾਂ
17. ਿਰਣਮਾਲ਼ਾ ਅਤੇ ਲਗਾਂ-
ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਅਵਭਆਸ

21
ਕ੍'  ਅੱਖਰ ਨੰੂ ਮਾਤਰਾਿਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ 

ਉਦਾਿਰਨਾਂ

15. ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ 

ਜਨਮ ਵਦਨ ਤੇ ਘੜੀ ਭੇਜੀ ਿੈ, 

ਧੰਨਿਾਦ ਕ੍ਵਿਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਵਲਖੋ 

|

ਰੱਵਿਆ ਵਗਆ 70% ਪਾਠਕਰਮ

ਪਾਠਕਰਮ ਵੰਡ
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