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

'kS{kf.kd l= 2020&21 ds fy, laf{kfIrd`r ikB~;dze 

                                  d{kk&8 

fo’k;&mnwZ 

tku igpku 

ijh{kk 

lS)kfUrd 

le; ¼?kaVs½ 

2%30 

iz'ui= ds fy, vad 

80 

l=kad 

20 

iw.kkZad 

100 

                               fo’k; oLrq ds vk/kkj ij vadHkkj 

Ø-

l- 

vf/kxe {kS=@dkS‛ky fo’k; oLrq vadHkkj 

1 i<+dj le>uk x|&i| 28 

2 fy[kdj vfHkO;fDr i|&ys[ku etewu nj[okLr 44 

3 O;kdj.k O;kogkfjd O;kdj.k 8 

 ;ksx  80 

 

Ø-l- lcd dk uke@fo‘k; oLrq j[kk x;k @ gVk;k x;k vadHkkj 

1 vkSjrks dk ntkZ j[kk x;k  5 

2 diMks dh nkor j[kk x;k 5 

3 yksdxhr j[kk x;k 6 

4 lcz dk Qy j[kk x;k 4 

5 ,e- ,l lqCcky{eh gVk;k x;k & 

6 xkjks gVk;k x;k & 

7 tqxuw j[kk x;k 4 

8 oks lqcg dHkh rks vk;sxh gVk;k x;k & 

9 chjcy dh gkftj tokch gVk;k x;k & 

10 cqf<+;k vkSj fpfM+;k dh dgkuh j[kk x;k 6 

11 fepZukek j[kk x;k 4 

12 >wBs dh&dgkuh gVk;k x;k & 

13 ,d yM+dh dk xhr j[kk x;k 4 

14 l¸;n eq'rkd vyh j[kk x;k 8 

15 xsUV gVk;k x;k & 

16 igyh taxs vktknh dk fliglkykj j[kk x;k 4 

17 pw¡ pw¡ csxe gVk;k x;k & 

18 vczscgkj j[kk x;k 5 

19 bCus lhuk gVk;k x;k & 

20 vkvks isM+ yxk;s j[kk x;k 5 

21 i| ys[ku etewu nj[okLr j[kk x;k 10 

22 O;kdj.k j[kk x;k 10 

नोट: 30 % पाठ्यक्रम  laf{kfIrdr̀ किया गया ह|ै 
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ਲੜੀ ਨੰ. ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਿਰਨ
1 ਅਣਵ ਿੱ ਠਾ ਪੈਰਹਾ
2 ਲੇਖ ਰਚਨਾ
3 ਪਿੱਤਰ / ਵਿਨੈ ਪਿੱਤਰ
4 ਕ੍ਹਾਣੀ
5 ਵਿਆਕ੍ਰਨ
6 ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ੍ (ਗਿੱਦ+ਕ੍ਾਵਿ)

ਕੁ੍ਿੱ ਲ

ਭਾਗ - ਦੂਜਾ
ਲੜੀ ਨੰ. ਪਾਠ ਦਾ ਨਾਂ

1 11.ਭਾਰਤੀ ਫੂਟਿਾਲ ਦਾ ਵਸਤਾਰਾ : 
ਉਲੰਪੀਅਨ ਜਰਨੈਲ ਵਸੰਘ (ਜੀਿਨੀ)

2 16.ਦੁਨੀਆਂ ਦੁਿੱ ਖਾਂ ਦੀ  ਨਗਰੀ ਨਹੀਂ (ਲੇਖ)

3 19.ਸ਼ਹੀਦ ਿਾਿਾ ਦੀਪ ਵਸੰਘ ਜੀ (ਜੀਿਨੀ)
4 20.ਕੌ੍ਣ ਕ੍ਦੇ ਰੁਵਕ੍ਆ ਹੈ (ਕ੍ਵਿਤਾ)
5 21. ਵਨਿੱਕ੍ੀਆਂ ਵਜੰਦਾਂ- ਿਿੱ ਾ ਸਾਕ੍ਾ (ਲੇਖ)
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ਅੰਕ ਿੰਡ
ਅੰਕ੍ ਭਾਰ
8

7

4

4

15

22+20 = 42

80

ਪਾਠਕਰਮ ਿੰਡ

ਹਟਾਇਆ ਵਗਆ 30% ਪਾਠਕਰਮ

8. ਸੁਆਰਥੀ ਵਮਿੱ ਤਰ (ਕ੍ਹਾਣੀ)

ਭਾਗ - ਤੀਜਾ

1. ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ (ਲੇਖ)

2. ਇਵਤਹਾਸਕ੍ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ (ਲੇਖ)

3. ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਵਸੰਘ (ਲੇਖ)

4. ਵਪੰ  ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੰੂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕ੍ਰਿਾਉਣ ਲਈ ਵਿਨੈ-ਪਿੱਤਰ|

5. ਪੁਸਤਕ੍ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਨੰੂ ਪੁਸਤਕ੍ਾਂ ਮੰਗਿਾਉਣ ਲਈ ਵਿਨੈ-ਪਿੱਤਰ|

6. ਆਪਣੇ ਿੀਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਸਾਵਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਮਿੱ ਤਰ/ਸਹੇਲੀ ਨੰੂ ਸਿੱਦਾ 
ਪਿੱਤਰ|

7. ਸੰਗਤ ਦ ਫ਼ਲ (ਕ੍ਹਾਣੀ)



ਲੜੀ ਨੰ. ਭਾਗ-1 ਪਾਠ ਦਾ ਨਾਂ
1 1. ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਿ (ਕ੍ਵਿਤਾ)
2 2. ਜੰਗਲ਼ਾ ਦੇ ਲਾਭ (ਲੇਖ)

3 3. ਰਾਣੀ ਸਾਵਹਿ ਕੌ੍ਰ (ਜੀਿਨੀ)
4 4. ਲਾਇਿਰੇਰੀ (ਕ੍ਵਿਤਾ)
5 5. ਕ੍ਾਿਲੀਿਾਲ਼ਾ ( ਕ੍ਹਾਣੀ)
6 6. ਯਾਤਰਾ: ਹੇਮਕੰੁ੍ਟ ਸਾਵਹਿ ( ਯਾਤਰਾ)
7

7. ਅਣਖੀਲਾ ਯੋਧਾ - ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਵਸੰਘ 

(ਜੀਿਨੀ)
8 8. ਹੋਲੀ ਦਾ ਗੀਤ (ਕ੍ਵਿਤਾ)
9 9. ਰੁਿੱ ਤ-ਰੁਿੱ ਤ ਦੇ ਰੰਗ (ਕ੍ਹਾਣੀ)

10 10. ਕ੍ੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜਹੇ-ਵਲਖੇ ਹੋ? (ਲੇਖ)

11 12. ਸਮਾਂ ਨਾ ਗੁਆ ਿੇਲੀਆ (ਕ੍ਵਿਤਾ)
12

13. ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਵਮਸਾਲ : ਮਾਈ ਭਾਗੋ 

(ਜੀਿਨੀ)
13 14.ਮਹਾਨ ਧੀਆਂ (ਕ੍ਵਿਤਾ)
14 15. ਫ਼ੈਸਲਾ (ਕ੍ਹਾਣੀ)
15 17.ਰੁਿੱ ਖ (ਕ੍ਵਿਤਾ)
16 18. ਜਦੋਂ ਦੰਦ ਿੋਲ ਵਪਆ (ਕ੍ਹਾਣੀ)
17 22. ਗ਼ਰੀਿਨਿਾਜ਼ (ਇਕ੍ਾਂਗੀ)

  

   

  

  

ਪਾਠਕਰਮ ਿੰਡ
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ਰੱਵਿਆ ਵਗਆ 70% ਪਾਠਕਰਮ

1. ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ੍ ਦੇਿ ਜੀ 2. ਕ੍ਸਰਤ ਦੇ ਲਾਭ  

3.ਸਾ ੇ ਮੁਿੱ ਖ ਅਵਧਆਪਕ੍ ਜੀ   4.ਵਿਜਲੀ ਦੀ 
ਿਿੱਚਤ  5.ਅਿੱਖੀ ਵ ਿੱ ਠਾ ਮੇਲਾ 6. ਮਾਂ ਖੇ  ਕ੍ਿਿੱ ੀ 

7.ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ

 ਭਾਗ-2 ਵਿਆਕਰਨ

1.ਕ੍ਰ ਭਲਾ ਹੋ ਭਲਾ 2.ਖਰਗੋਸ਼ ਤੇ ਕ੍ਿੱ ਛੂਕੰੁ੍ਮਾ

1.ਨਾਂਿ 2.ਪੜਨਾਂਿ 3.ਵਲੰਗ 4.ਿਚਨ  

5.ਵਕ੍ਵਰਆ 6.ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ 7.ਸ਼ੁਿੱ ਧ-ਅਸ਼ੁਿੱ ਧ ਸ਼ਿਦ 8. 

ਿਹੁਤੇ ਸ਼ਿਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਿੱਕ੍ ਸ਼ਿਦ 9.ਅਗੇਤਰ-

ਵਪਛੇਤਰ 10.ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਿਦ 11.ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵਚੰਨਹ  
12.ਮੁਹਾਿਰੇ
ਅਣਵ ਿੱ ਠਾ ਪੈਰਹਾ

ਕ੍ਹਾਣੀ ਰਚਨਾ

ਲੇਖ

1. ਸਕੂ੍ਲ ਮੁਿੱ ਖੀ ਨੰੂ ਸਕੂ੍ਲ ਛਿੱ ਣ ਦਾ 
ਸਰਟੀਵਫ਼ਕੇ੍ਟ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਨੈ ਪਿੱਤਰ| 2.ਸਕੂ੍ਲ 

ਮੁਿੱ ਖੀ ਨੰੂ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਖੇ ਣ ਲਈ, ਇਜ਼ਾਜਤ 

ਵਿਨੈ ਪਿੱਤਰ|  3.ਵਪਤਾਜੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਿਾਉਣ 

ਲਈ ਪਿੱਤਰ| 4.ਤੁਹਾ ਾ ਛੋਟਾ ਿੀਰ / ਭੈਣ 

ਟੀ.ਿੀ. ਿਹੁਤ ਿੇਖਦਾ/ਿੇਖਦੀ ਹੈ , ਪੜਹਾਈ ਦਾ 
ਮਹਿੱਤਿ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਪਰੇਰਨਾ ਭਵਰਆ ਵਿਨੈ ਪਿੱਤਰ|

ਪਿੱਤਰ/ਵਿਨੈ ਪਿੱਤਰ


