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कक्षा -6 

विषय-

ਪੰਜਾਬੀ 

पुस्तक का नाम-       

ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ 

Academic Session 2021-22

 

 

मास सप्ताह   
 

विषयिसु्त दक्षताएँ 
सुझावित गवतविवियाँ 

जून, 2021  ਪਹਿਲਾ  
ਿਫ਼ਤਾ  

कैच अप प्रोग्राम SAT  सत्र हेतु पूिव अपेवक्षत दक्ष्ताओ 
की दोहराई 

 ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ    ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੋਹਿਕ ਰੂਪ ਹਿਚ 

जून, 2021  ਦੂਜਾ ਿਫ਼ਤਾ 
 ਤੀਜਾ ਿਫ਼ਤਾ 
  
 ਚੌਥਾ ਿਫ਼ਤਾ  

 1.ਿਰਣਮਾਲਾ (ਤਸਿੀਰਾਂ ਨਾਲ) 
 2.ਿਰਣਮਾਲਾ (ਪੈਂਤੀ ਅੱਿਰੀ) 
 3.ਪੈਂਤੀ ਅੱਿਰੀ ਸੁਲੇਿ ਅਤੇ ਅਹਭਆਸ  
 4 ਪਛਾਣ ੋਤੇ ਪੜ੍ਹੋ(ਭੁਲਾਿੇਂ ਅੱਿਰ) 

 ਤਸਿੀਰਾਂ ਰਾਿੀਂ ਅੱਿਰ ਹਿਆਨ  
 ਅੱਿਰਾਂ ਦੀ ਬਨਾਿਟ ਤ ੇਉਚਾਰਨ  
 ਅੱਿਰ ਹਿਆਨ ਹਿਚ ਪਰਪੱਕਤਾ  
 ਅੱਿਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 

 ਤਸਿੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੀ ਅੱਿਰ ਜੜੋ੍ਨ ਦੀ ਕਲਾ  
 ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤ ੇਅੱਿਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾਿਟ ਹਸਿਾਉਣੀ  
 ਪੂਰਨੇ ਪਾਕੇ ਸਲੇੁਿ ਹਲਿਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹਸਿਾਉਣੀ 
 ਅੱਿਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿੋਟੀਆਂ ਬਣਾਕੇ ਕਰਿਾਉਣੀ  

जुलाई, 2021  ਪਹਿਲਾ ਿਫ਼ਤਾ 
 ਦੂਜਾ ਿਫ਼ਤਾ 
 
 ਤੀਜਾ ਿਫ਼ਤਾ  
 
 ਚੌਥਾ ਿਫ਼ਤਾ  

 5. ਮੁਕਤਾ (ਦ ੋਅੱਿਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ੍) 
 6. ਮੁਕਤਾ (ਹਤੰਨ ਅੱਿਰਾਂ ਦਾ ਜੜੋ੍) 
 7. ਮੁਕਤਾ (ਚਾਰ ਅੱਿਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ੍) 
 8. ਕੰਨਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ  
 9. ਹਸਿਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 
 10. ਹਬਿਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ  

 ਦੋ ਅੱਿਰ ਜੜੋ੍ ਕ ੇਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣ ੇ
 ਹਤੰਨ ਅੱਿਰ ਜੋੜ੍ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣ ੇ
 ਚਾਰ ਅੱਿਰ ਜੋੜ੍ ਕ ੇਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣ ੇ
 ਕੰਨਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਹਿਆਨ  
 ਹਸਿਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਹਿਆਨ  
 ਹਬਿਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਹਿਆਨ 

 ਮੁਕਤਾ ਅੱਿਰਾਂ ਨੰੂ ਜੜੋ੍ ਕ ੇਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹਨਾ 
 ਮੁਕਤਾ ਅੱਿਰਾਂ ਨੰੂ ਜੜੋ੍ ਕ ੇਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹਨਾ 
 ਮੁਕਤਾ ਅੱਿਰਾਂ ਨੰੂ ਜੜੋ੍ ਕ ੇਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹਨਾ 
 ਕੰਨਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪਰਯੋਿ ਕਰਕੇ ਨਿੇਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣਾ 
 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਾਉਣਾ ਤੇ ਨਿੇਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣ ੇ 
 ਹਸਿਾਰੀ, ਹਬਿਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਅੰਤਰ  
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1st Student Assessment Test in the last week of July 
As per syllabus covered/content taught in the month of June & July 

Saturday of every alternative week will be a joyful Saturday. 

अगस्त,2021 ਪਹਿਲਾ  
ਿਫ਼ਤਾ 

कैच अप प्रोग्राम SAT सत्र 

हेतु पूिव अपेवक्षत दक्षताओ की 

दोहराई 

ਮੁਕਤਾ ਿਾਲੇ ਸ਼ਬਦ  ਮੁਕਤਾ ਦ ੋ, ਹਤੰਨ, ਚਾਰ ਅੱਿਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ੍ 

अगस्त 2021 

 

ਦੂਜਾ ਿਫ਼ਤਾ 
 
 ਤੀਜਾ ਿਫ਼ਤਾ  
 
 ਚੌਥਾ ਿਫ਼ਤਾ 

 11. ਔਕਂੜ੍ ਦੀ ਮਾਤਰਾ  
 12. ਦੁਲੈਂਕੜ੍ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 
 13. ਲਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 
 14. ਦੁਲਾਿਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 
 15. ਿੋੜ੍ਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ  
 
 16. ਕਨੌੜ੍ਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 

 ਔਕਂੜ੍ ਦੀ  ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਹਿਆਨ  
 ਦੁਲੈਂਕੜ੍  ਦੀ  ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਹਿਆਨ  
 ਲਾਂ ਦੀ  ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਹਿਆਨ  
 ਦੁਲਾਿਾਂ ਦੀ  ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਹਿਆਨ  
 ਿੋੜ੍ਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਹਿਆਨ ਉਚਾਰਨ 
ਸਹਿਤ 
 ਕਨੌੜ੍ਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਹਿਆਨ ਉਚਾਰਨ  
ਸਹਿਤ 
 

 ਔਕਂੜ੍ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਪਰਯੋਿ  
 ਔਕਂੜ੍, ਦੁਲੈਂਕੜ੍ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਅੰਤਰ  
 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਹਲਹਿਤ ਅਤੇ ਮੋਹਿਕ ਰੂਪ ਹਿਚ 
 ਲਾਂ ਅਤੇ ਦਲੁਾਿਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਅੰਤਰ 
 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਰਾਿੀਂ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 
 ਿੋੜ੍ਾ ਅਤੇ  ਕਨੌੜ੍ਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹਲਹਿਤ  
ਅਤੇ  ਮੋਹਿਕ ਰੂਪ ਹਿਚ   

वसतंबर, 2021 ਪਹਿਲਾ ਿਫ਼ਤਾ 
 
 ਦੂਜਾ ਿਫ਼ਤਾ 
 
 ਤੀਜਾ ਿਫ਼ਤਾ  
 
 
 ਚੌਥਾ ਿਫ਼ਤਾ 

 17. ਹਬੰਦੀ , ਹਟੱਪੀ ਅਤੇ ਅੱਧਕ 
 
 18. ਪੈਰ ਹਿਚ ‘ਿ’ ਤੇ ਪੈਰ ਹਿਚ ‘ਰ’ 
  
 19. ਮੁਿਾਰਨੀ  
 20. ਮਿੀਹਨਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਿਫਤੇ ਦ ੇ 
ਹਦਨ  
 21. ਇੱਕ ਤੋਂ ਸੌ ਤੱਕ ਹਿਣਤੀ  

 ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱ ਧਤਾ ਨੰੂ ਿਧਾਉਣਾ  
 
 ਦੁੱ ਤ ਅੱਿਰਾਂ ਦਾ ਹਿਆਨ 
   
 ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਿੀ ਉਚਾਰਨ 
 ਹਸਮਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹਿਚ ਿਾਧਾ 
 
 ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪਕੜ੍ ਬਣਾਉਣਾ 

 ਲਿਾਿਰਾਂ ਦਾ ਪਰਯੋਿ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ  
ਬਣਾਉਣ ੇ 
 ਦੁੱ ਤ ਅੱਿਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਤੇ ਪਰਯੋਿ ਉਚਾਰਣ  
ਸਹਿਤ   
 ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱ ਧਤਾ ਨੰੂ ਿਧਾਉਣਾ 
 ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਮਿੀਹਨਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 
 ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਹਿਚ ਿਾਧਾ  
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                                                              2nd Student Assessment Test in the last week of September 

Saturday of every alternative week will be a joyful Saturday. 
 

अकू्टबर,2021 ਪਹਿਲਾ  
ਿਫ਼ਤਾ 

कैच अप प्रोग्राम SAT सत्र 

हेतु अपेवक्षत दक्ष्ताओ की 

दोहराई 

 ਮਾਤਰਾਿਾਂ ਿਾਲੇ ਸ਼ਬਦ   ਪੰਜਬੀ  ਦੀਆਂ ਦੱਸ ਮਾਤਰਾਿਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਲਹਿਤ  
ਅਤੇ ਮੋਹਿਕ ਰੂਪ ਹਿਚ   

     

अकू्टबर, 2021 ਦੂਜਾ ਿਫ਼ਤਾ 
ਤੀਜਾ ਿਫ਼ਤਾ 
  
 ਚੌਥਾ ਿਫ਼ਤਾ 

 22. ਬਾਲ ਲੋਕ ਿੀਤ ਤ ੇਬੁਝਾਰਤਾਂ 
 23. ਕਾਂ (ਕਹਿਤਾ) 
 24. ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ (ਲੇਿ)  
 ਿਰਣ ਬੋਧ  
 
 ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ  

 ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਯੋਿ ਬਣਾਉਣਾ 
 ਪੰਛੀਆ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 ਲੇਿ ਹਲਿਣ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਹਿਕਾਸ  
 ਅੱਿਰ ਲਿਾਂ-ਮਾਤਰਾਿਾਂ, ਲਿਾਿਰ ਬਾਰੇ  
ਜਾਣਕਾਰੀ 
 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੱਠ ਪਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

 ਲੋਕਿੀਤਾਂ ਅਤੇ  ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਰਾਿੀਂ ਮਨੋਰੰਜਕ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 ਕਹਿਤਾ ਨੰੂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ 
 ਆਪਣੇ ਹਿਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਹਿਚ ਪਰਪੱਕਤਾ 
 ਚਾਰਟ ਰਾਿੀਂ ਿਰਣ ਬੋਧ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 
 ਚਾਰਟ ਰਾਿੀਂ ਸ਼ਬਦ  ਬੋਧ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

निंबर,2021 ਪਹਿਲਾ ਿਫ਼ਤਾ 

 ਦੂਜਾ ਿਫ਼ਤਾ 
 ਤੀਜਾ ਿਫ਼ਤਾ  
ਚੌਥਾ ਿਫ਼ਤਾ  

 25. ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ (ਲੇਿ)  
 ਪੁਹਲੰਿ ਤ ੇਇਸਤਰੀ ਹਲੰਿ  
 ਇਕ ਿਚਨ ਤੇ ਬਿੁ ਿਚਨ  
 ਪਰਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ  

 ਲੇਿ ਹਲਿਣ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਹਿਕਾਸ 
 ਹਿਆਕਰਣ ਬੋਧ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱ ਧਤਾ ਲਈ  
 ਹਿਆਕਰਣ ਬੋਧ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱ ਧਤਾ ਲਈ 
 ਪਰਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ ਹਲਿਣ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਹਿਕਾਸ 

 ਆਪਣੇ ਹਿਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਹਿਚ ਪਰਪੱਕਤਾ 
 ਹਲੰਿ ਭੇਦ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੇ ਹਲੰਿ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹਿਆਨ 
 ਇਕ ਿਚਨ ਤੇ ਬਿੁ ਿਚਨ ਹਿਚ ਅੰਤਰ ਿਾਕਾਂ ਰਾਿੀਂ 
 ਪੱਤਰ ਹਲਿਣ ਦੀ ਕਲ਼ਾ ਹਸਿਾਉਣਾ 

Assessment 
Saturday of every alternative week will be a joyful Saturday. 

वदसंबर2021 ਪਹਿਲਾ  
ਿਫ਼ਤਾ 

कैच अप प्रोग्राम SAT सत्र 

हेतु अपेवक्षत दक्षताओ ंकी 

दोहराई 

 ਿਰਣ  ਬੋਧ   ਅੱਿਰ, ਲਿਾਂ-ਮਾਤਰਾਿਾਂ, ਲਿਾਿਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ  
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वदसंबर 
,2021 

ਦੂਜਾ ਿਫ਼ਤਾ 
 ਤੀਜਾ ਿਫ਼ਤਾ 
 
ਚੌਥਾ  
 ਚੌਥਾ ਿਫ਼ਤਾ 

 26. ਿੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਿੇ ਜੀ (ਲੇਿ)  
 27. ਸੜ੍ਕ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦ ੇਹਨਯਮ 

 ਿੁਰੂਆਂ ਦੇ  ਜੀਿਨ ਤ ੋਪਰੇਰਨਾ  
 ਸੜ੍ਕ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦ ੇਹਨਯਮ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ 

 ਿੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 ਸੜ੍ਕ ਦੇ ਹਿਚਕਾਰ ਚੱਲ਼ਣ ਦ ੇਨੁਕਸਾਨ 

 ਚੌਥਾ ਿਫ਼ਤਾ  
 

 

 ਹਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ  
 ਸ਼ੁੱ ਧ -ਅਸ਼ੱੁਧ  

 ਹਿਆਕਰਨ ਬੋਧ 

 ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱ ਧਤਾ ਿਲ ਹਧਆਨ  
 ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਹਿਚ ਿਾਧਾ  
 ਸ਼ੁੱ ਧ –ਅਸ਼ੱੁਧ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ  

जनिरी,2022 ਪਹਿਲਾ ਿਫ਼ਤਾ 
 ਦੂਜਾ ਿਫ਼ਤਾ 
 ਤੀਜਾ ਿਫ਼ਤਾ 
 
  
ਚੌਥਾ ਿਫ਼ਤਾ 
 

 - 
- 
28. ਹਮੱਤਰ ਦੀ ਪਰਿ  
 
 ਪੁਹਲੰਿ ਤ ੇਇਸਤਰੀ ਹਲੰਿ 
 ਇਕ ਿਚਨ ਤੇ ਬਿੁ ਿਚਨ 
 ਹਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ 

- 
- 
 ਕਿਾਣੀ ਰਾਿੀਂ ਹਸੱਹਿਆ ਿਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ   
ਸਮਝ 
 ਪੁਹਲੰਿ ਤ ੇਇਸਤਰੀ ਹਲੰਿ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਸ਼ਨ  
 ਹਿਆਕਰਣ ਬੋਧ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱ ਧਤਾ ਲਈ 
 ਹਿਆਕਰਨ ਬੋਧ 

 - 
- 
ਕਿਾਣੀ ਪਰਤੀ ਰਚੁੀ 
 
 ਹਲੰਿ ਭੇਦ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੇ ਹਲੰਿ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹਿਆਨ 
 ਇਕ ਿਚਨ ਤੇ ਬਿੁ ਿਚਨ ਹਿਚ ਅੰਤਰ ਿਾਕਾਂ ਰਾਿੀਂ 
 ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਹਿਚ ਿਾਧਾ 

Assessment 
Saturday of every alternative week will be a joyful Saturday. 

फरवरी,2022 ਪਹਿਲਾ  
ਿਫ਼ਤਾ 

कैच उप प्रोग्राम SAT सत्र  हेतु 
अपेवक्षत दक्षताओ ंकी दोहराई 

 ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ   ਨਾਂਿ ਅਤ ੇਪੜ੍ਨਾਂਿ ਦੀ ਪਹਰਭਾਸ਼ਾ ਉਦਾਿਰਣ 
ਸਹਿਤ   

फरिरी,2022 ਦੂਜਾ ਿਫ਼ਤਾ 
 ਤੀਜਾ ਿਫ਼ਤਾ 
  
 ਚੌਥਾ ਿਫ਼ਤਾ  

 ਮਿੀਹਨਆ ਂਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਿਫਤੇ ਦ ੇਹਦਨ 

 ਪਰਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ 
 

 ਸ਼ੁੱ ਧ -ਅਸ਼ੱੁਧ 

 ਹਸਮਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹਿਚ ਿਾਧਾ 
  ਪਰਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ ਹਲਿਣ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ 
ਹਿਕਾਸ 

 ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱ ਧਤਾ ਿਲ ਹਧਆਨ 

 ਦੇਸੀ ਅਤ ੇਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਮਿੀਹਨਆ ਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਹਲਿਣ ਦੀ 
ਕਲ਼ਾ ਹਸਿਾਉਣਾ 
 ਸ਼ੁੱ ਧ –ਅਸ਼ੱੁਧ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ 

माचव Z,2022  ਸਾਰੇ ਹਸਲ਼ੇਬਸ ਦੀ ਦੁਿਰਾਈ ਸਾਲ਼ਾਨਾ ਪਰੀਹਿਆ  

                                                                              Assessment 
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कक्षा -7 
 

विषय-ਪੰਜਾਬੀ                                                                                                                     

पुस्तक का नाम-  ਦੂਜਾ ਪੜ੍ਾਅ 
 

मास  विषयिसु्त दक्षताएँ 
सुझावित गवतविवियाँ 

जून ,2021 ਪਹਿਲਾ  
ਿਫ਼ਤਾ 

 कैच उप प्रोग्राम SAT सत्र  हेतु 

अपेवक्षत दक्षताओ ंकी दोहराई 
 

 ਿਰਣ ਬੋਧ   ਅੱਿਰ ਲਿਾਂ-ਮਾਤਰਾਿਾਂ, ਲਿਾਿਰ(ਹਬੰਦੀ , ਹਟੱਪੀ ਅਤੇ  
ਅੱਧਕ)ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਦ ਹਿਆਨ  

जून, 2021 ਦੂਜਾ ਿਫ਼ਤਾ 
 ਤੀਜਾ ਿਫ਼ਤਾ 
  
 ਚੌਥਾ ਿਫ਼ਤਾ 

1.ਿੇ ਹਪਆਰੀ ਭਾਰਤ ਮਾਂ  
2.ਮੇਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼  
 
3.ਹਪੰਡ ਇਉਂ ਬੋਲਦੈ  
 

 ਹਸਮਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਅਰਥ ਬੋਧ  
 ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਹਜਕ ਤੇ ਭੂਿੋਹਲਕ     
ਸਮਝ  
ਪੇਂਡੂ ਜੀਿਨ ਪਰਤੀ ਰੁਚੀ ਤ ੇਹਿਆਨ 
 

 ਸਮੂਹਿਕ ਿਾਨ  ਦੇ ਰੂਪ ਹਿਚ ਕਹਿਤਾ ਿਾਉਣੀ 
 ਨਕਸ਼ੇ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ  
 
 ਹਪੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਹਿਚ ਫਰਕ  

जुलाई  , Z, 2021 ਪਹਿਲਾ ਿਫ਼ਤਾ 
 
 ਦੂਜਾ ਿਫ਼ਤਾ 
ਤੀਜਾ ਿਫ਼ਤਾ  
 
 ਚੌਥਾ ਿਫ਼ਤਾ 

 ਹਿਆਕਰਣ- ਿਰਣ  ਬੋਧ,ਸ਼ਬਦ  ਬੋਧ  
  ਤੇ ਿਾਕ ਬੋਧ 
4.ਸਾਇੰਸ ਹਸਟੀ 
5.ਸ਼ਿੀਦ ਊਧਮ ਹਸੰਘ 
6.ਧੀਆ ਂ
7.ਅਕਲ ਿੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਿ ੈ

 ਿਰਣ ਬੋਧ, ਸ਼ਬਦ-ਬੋਧ, ਤੇ ਿਾਕ    
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ 
 ਹਿਹਿਆਨ ਪਰਤੀ ਰੁਚੀ 
 ਦੇਸ਼ ਭਿਤਾਂ ਦੇ ਜੀਿਨ ਤੋਂ ਪਰੇਰਣਾ 
 ਧੀਆਂ ਦੀ ਮਿੱਤਤਾ 
 ਬੋਹਧਕ ਹਿਕਾਸ 

 ਹਿਆਕਰਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਹਧਤ ਪੱਿਾਂ ਦਾ ਹਿਆਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤ ੇ 
ਬੋਲੀ ਹਲਹਿਤ ਅਤੇ ਮੌਹਿਕ ਰੂਪ  
 ਸਾਇੰਸ ਹਸਟੀ ਬਾਰੇ ਸਮੂਹਿਕ ਚਰਚਾ  
 ਦੇਸ਼ ਭਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਿੀਰਾਂ ਰਾਿੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 ਕਹਿਤਾ ਪੜ੍ਨੀ ਹਲਿਣੀ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੀ 
 ਿਰੇਕ  ਗ਼ੱਲ਼ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲ਼ੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ  
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                                                                      1st Student Assessment Test in the last week of July 
As per syllabus covered/content taught in the month of June & July 

Saturday of every alternative week will be a joyful Saturday. 

अगस्त,2021 ਪਹਿਲਾ  
ਿਫ਼ਤਾ 

कैच उप प्रोग्राम SAT 
सत्र  हेतु अपेवक्षत 

दक्षताओ ंकी दोहराई 

 ਸ਼ਬਦ-ਬੋਧ    ਸਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਿੰਡ , ਰੁਪਾਂਤਰ ਤ ੇਰਚਨਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ 
ਪਰਕਾਰ  

अगस्त, 2021 
 

. 

 

ਦੂਜਾ ਿਫ਼ਤਾ 
 
ਤੀਜਾ ਿਫ਼ਤਾ 
  
 ਚੌਥਾ ਿਫ਼ਤਾ  

 ਹਲੰਿ ਬਦਲੋ ,ਿਚਨ ਬਦਲੋ 
8. ਪਹਿਲ  
9. ਟਾਿਲੀ ਬੋਲੀ 
1੦.ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਿ ਫਰੀਦ 
11. ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਿਾਰ 
12. ਿਹਰਆਣਾ ਪਰਦੇਸ਼  

 ਹਿਆਕਰਣ ਬੋਧ 
 ਅਨੰਦ ਦੀ ਅਨੁਭੁੱ ਤੀ ਤੇ ਅਰਥ ਬੋਧ  
 ਕਿਾਣੀ ਪਰਤੀ ਰਚੁੀ 
 ਸੂਫੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਿਨ ਤੋਂ ਪਰੇਰਣਾ 
 ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਬੋਧ  
 ਪਰਦੇਸ਼ ਦੀ  ਭੂਿੋਹਲਕ ਅਤੇ ਸੰਸਹਕਰਹਤਕ  
ਜਾਣਕਾਰੀ 

 ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਹਿਚ ਿਾਧਾ  
 ਿਾਸ ਰਸ ਿਾਲੀ ਕੋਈ ਿੋਰ ਹਸੱਹਿਆ ਦਾਇਕ ਕਹਿਤਾ 
 ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਸੱਹਿਆ  
 ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਿ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦ ੇਜੀਿਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ 
 ਬੀਤ ੇਸਮੇਂ ਅਤੇ ਨਿੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਲੁਨਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ 
 ਿਹਰਆਣਾ ਪਰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਹਭਆਸ  

वसतंबर, 2021 ਪਹਿਲਾ ਿਫ਼ਤਾ 
 ਦੂਜਾ ਿਫ਼ਤਾ 
ਤੀਜਾ ਿਫ਼ਤਾ  
 ਚੌਥਾ ਿਫ਼ਤਾ 

13. ਿੁਰੂ ਿੋਹਬੰਦ ਹਸੰਘ  
 ਹਿਆਕਰਣ- ਹਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ  
 ਲੇਿ ਰਚਨਾ  
 ਮੁਿਾਿਰੇ 

 ਿੁਰੂਆਂ ਦ ੇਜੀਿਨ ਤੋਂ ਪਰੇਰਣਾ  
 ਹਿਆਕਰਣ ਬੋਧ  
 ਲੇਿ ਹਲਿਣ ਦੀ ਕਲਾ  
 ਹਲਿਤ ਨੰੂ ਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ 

 ਦਸ ਿੁਰੂਆ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਹਿਚ ਿਾਧਾ 
 ਲੇਿ ਹਲਿਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹਿਚਾਰ ਚਰਚਾ  
 ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਸ਼ੰਿਾਰ 

                                              2nd Student Assessment Test in the last week of September  
                                                                                                                                                                                               Saturday of every alternative week will be a joyful Saturday. 

अकू्टबर, ,2021 ਪਹਿਲਾ  
ਿਫ਼ਤਾ 

कैच उप प्रोग्राम SAT सत्र  
हेतु अपेवक्षत दक्षताओ ंकी 

दोहराई 

 ਸ਼ਬਦ-ਬੋਧ    ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ 8 ਪਰਕਾਰ ਪਹਰਭਾਸ਼ਾ ਸਹਿਤ ਮੋਹਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ 
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अकू्टबर,  , 
2021 

ਦੂਜਾ ਿਫ਼ਤਾ 
ਤੀਜਾ ਿਫ਼ਤਾ 
  
 ਚੌਥਾ ਿਫ਼ਤਾ  
 

ਹਚੱਠੀਆਂ ਪਰਾਰਥਨਾ ਤ ੇਘਰੇਲ ੂਪਤੱਰ  
14. ਿਜ਼ਲ 
15. ਸਾਡੇ ਹਤਉਿਾਰ 
16. ਕਾਂ ਤੇ ਹਚੜ੍ੀ 
17. ਤਾਕਤ ਦਾ ਿੰਕਾਰ 

 ਪੱਤਰ ਹਲਿਣ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਹਿਕਾਸ  
 ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਦੀ ਯੋਗ਼ਤਾ  
 ਹਤਉਿਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਤਤਾ 
 ਨਾਟਕ ਪਰਤੀ  ਰੁਚੀ ਤੇ ਹਿਆਨ  
 ਮਨੋਭਾਿਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ  ਪਰੇਰਣਾ 

 ਹਚੱਠੀ ਪੱਤਰ ਰਾਿੀਂ ਹਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ 
 ਹਸਮਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਤ ੇਅਰਥ ਬੋਧ 

 ਹਤਉਿਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਸਿੀਰਾਂ ਨਾਲ 

 ਸ਼ਰੇਣੀ  ਹਿਚ ਨਾਟਕ ਿੇਡਣਾ 
 ਿਿਾ ਤ ੇਸੂਰਜ ਦ ੇਹਿਹਗ਼ਆਨਕ ਪੱਿ  
 

निंबर, 2021 ਪਹਿਲਾ ਿਫ਼ਤਾ 
 ਦੂਜਾ ਿਫ਼ਤਾ 
ਤੀਜਾ ਿਫ਼ਤਾ  
ਚੌਥਾ ਿਫ਼ਤਾ 

18. ਿੁਲਾਬ ਦੀ ਫਸਲ 
19. ਸੱਚ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ 
20. ਕਲੁਫੀ 
 ਲੇਿ ਰਚਨਾ 

 ਿੁਰੂ ਇਹਤਿਾਸ ਬਾਰੇ ਹਿਆਨ  
 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਜੀਿਨ ਤੋਂ ਪਰਰੇਣਾ 
 ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਹਥਕ ਿਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 ਲੇਿ ਹਲਿਣ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਹਿਕਾਸ  

 18ਿੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਸੱਿ ਇਹਤਿਾਸ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ  
 ਭਾਰਤ ਨੰੂ ਸਤੰੁਤਰ ਕਰਿਾਉਣ ਹਿਚ ਿਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਯੋਿਦਾਨ  
 ਕਿਾਣੀ ਪਰਤੀ ਰਚੁੀ 
 ਆਪਣੇ ਹਿਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਹਿਚ ਪਰਪੱਕਤਾ 

 
                                               Assessment 

Saturday of every alternative week will be a joyful Saturday. 

वदसंबर,2021 

 

 

 

 

 

ਪਹਿਲਾ  
ਿਫ਼ਤਾ 

कैच उप प्रोग्राम 

SAT सत्र  हेतु 

अपेवक्षत दक्षताओ ंकी 

दोहराई 

 ਮੁਿਾਿਰੇ   ਅੱਿ, ਹਸਰ, ਕੰਨ , ਿੱਥ , ਮੱਥਾ, ਨਾਲ ਸੰਬੰਹਧਤ ਮੁਿਾਿਹਰਆ ਂ 
ਬਾਰੇ ਮੋਹਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ 

 

वदसंबर ,2021 

ਦੂਜਾ ਿਫ਼ਤਾ 
 ਤੀਜਾ ਿਫ਼ਤਾ 
  
 ਚੌਥਾ ਿਫ਼ਤਾ  

21. ਭਿਤ ਰਹਿਦਾਸ  
22. ਮਾਂ 
 ਮੁਿਾਿਰੇ 
23. ਗ਼ਜਨਾ ਿੋਰੀ 
 ਇਕਿਚਨ ਤ ੇਬਿੁਿਚਨ 

 ਮਿਾਨ ਸੰਤਾਂ ਦ ੇਜੀਿਨ ਤੋਂ ਪਰੇਰਣਾ 
 ਮਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਿ   
 ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਸ਼ੰਿਾਰ 
 ਲੋਕ ਿਾਥਾ ਪਰਤੀ ਰੁਚੀ 
 ਹਿਆਕਰਣ ਬੋਧ 

 ਭਿਤ ਰਹਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਿਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ 
 ਮਾਂਿਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ  ਕਰਨ ਦੀ ਹਸੱਹਿਆ 

 ਮੁਿਾਿਹਰਆ ਂਦ ੇਅਰਥ ਨੰੂ ਸਮਝ ਕੇ ਿਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ 
 ਗ਼ੈਰ ਹਿਹਗ਼ਆਨਕ  ਅਤ ੇਅਸੰਭਿ ਘਟਨਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 ਿਚਨ ਬਦਲ ਕ ੇਹਲਿਣ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ  
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 जनिरी, 2022 

  

 

ਪਹਿਲਾ ਿਫ਼ਤਾ 
 ਦੂਜਾ ਿਫ਼ਤਾ 
ਤੀਜਾ ਿਫ਼ਤਾ  
 
 
 ਚੌਥਾ ਿਫ਼ਤਾ 

- 
- 
24. ਕਲਪਨਾ ਚਾਿਲਾ 
25. ਕੰਹਪਊਟਰ 
 
ਹਲੰਿ ਬਦਲੋ ,ਹਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ  
 
ਚੋਣਿੇਂ ਮੁਿਾਿਰੇ  

 - 
- 
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਿਾਨ ਇਸਤਰੀ  ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਹਿਆਨ 
 ਕੰਹਪਊਟਰ ਦੀ  ਮਿੱਤਤਾ 
  
ਹਿਆਕਰਣ ਬੋਧ 
 
ਮੁਿਾਿਹਰਆ ਂਦਾ ਲਿਾਤਾਰ ਅਹਭਆਸ 

- 
- 
ਪੁਲ਼ਾੜ੍ ਿੋਜਾਂ ਦੇ  ਮਿੱਤਿ ਬਾਰੇ ਸਮਝ 
 ਹਿਹਿਆਨ ਦੀ  ਮਿੱਤਿ ਪੂਰਨ ਿੋਜ  ਕੰਹਪਊਟਰ ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ  
 ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਹਿਚ ਿਾਧਾ  
 
ਮੁਿਾਿਹਰਆ ਂਅਤੇ ਅਿਾਣਾਂ ਦਾ ਭਦੇ ਸਮਝਾਣਾ   

Assessment 
Saturday of every alternative week will be a joyful Saturday. 

 फरिरी , 2022 ਪਹਿਲਾ  
ਿਫ਼ਤਾ 

कैच उप प्रोग्राम SAT 
सत्र  हेतु अपेवक्षत 

दक्षताओ ंकी दोहराई 

 ਮੁਿਾਿਰੇ   ਮੂੰ ਿ, ਦੰਦ, ਹਦਲ, ਪੈਰ , ਜੁੁ਼ਬਾਨ ਨਾਲ  ਸੰਬੰਹਧਤ 
ਮੁਿਾਿਹਰਆ ਂਬਾਰੇ ਮੋਹਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ 

 फरिरी, 2022 ਦੂਜਾ ਿਫ਼ਤਾ 
 ਤੀਜਾ ਿਫ਼ਤਾ 
 
 ਚੌਥਾ ਿਫ਼ਤਾ  

 ਪਰਾਰਥਨਾ  ਪੱਤਰ 
 ਹਿਆਕਰਣ – ਿਰਣ ਬੋਧ, ਸ਼ਬਦ   
ਬੋਧ 
ਲੇਿ ਰਚਨਾ 

 ਪੱਤਰ ਹਲਿਣ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਹਿਕਾਸ 
 ਿਰਣ ਬੋਧ, ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਨਾਲ  ਸੰਬੰਹਧਤ ਪਰਸ਼ਨ -   
ਊੱਤਰ  
 ਲੇਿ ਹਲਿਣ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਹਿਕਾਸ 

 ਹਚੱਠੀ ਪੱਤਰ ਰਾਿੀਂ ਹਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ 
 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪਰਕਾਰ- ਨਾਂਿ, ਪੜ੍ਨਾਂਿ , ਹਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, 
ਹਕਹਰਆ  
 ਆਪਣੇ ਹਿਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਹਿਚ ਪਰਪੱਕਤਾ 

 माचव,2022  ਸਾਰੇ ਹਸਲ਼ੇਬਸ ਦੀ ਦੁਿਰਾਈ  ਸਾਲ਼ਾਨਾ ਪਰੀਹਿਆ   

Assessment 
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                                                                         कक्षा -8 
 

विषय-ਪੰਜਾਬੀ                                                                                                                          पुस्तक का नाम-ਉਡਾਣ  
 

 
 

 

मास  विषयिसु्त दक्षताएँ 
सुझावित गवतविवियाँ 

जून, 2021 ਪਹਿਲਾ  
ਿਫ਼ਤਾ 

कैच उप प्रोग्राम SAT सत्र  
हेतु अपेवक्षत दक्षताओ ंकी 

दोहराई 

 ਹਿਆਕਰਣ   ਭਾਸ਼ਾ, ਹਿਆਕਰਣ, ਅੱਿਰ, ਲਿਾਂ, ਲਿਾਿਰ  

जून, 2021 ਦੂਜਾ ਿਫ਼ਤਾ 
 
 ਤੀਜਾ ਿਫ਼ਤਾ  
 
 ਚੌਥਾ ਿਫ਼ਤਾ 

1. ਕਰਤਾਰ ਹਸੰਘ ਸਰਾਭ ੇਦਾ ਹਿੰਦ  
ਿਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਅੰਹਤਮ  ਸੰਦੇਸ਼ (ਕਹਿਤਾ)  
2.ਅਬਰਾਹਿਮ ਹਲੰਕਨ ਦਾ ਅਹਧਆਪਕ ਦੇ  
ਨਾਂ ਪੱਤਰ (ਲੇਿ)  
3. ਬੁੱ ਧੀਮਾਨ ਬਾਲਕ  

 ਦੇਸ਼ ਭਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ               
ਪਰੇਰਨਾ 
 ਹਿਿਿਾਰਕ ਿਣੁਾਂ ਦਾ ਹਿਕਾਸ  
 
 ਲੋਕ ਕਥਾ ਰਾਿੀਂ ਬੁੱ ਧੀ ਦਾ ਹਿਕਾਸ  

 ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਹਬਆਂ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰ ਹਸੰਘ ਸਰਾਭਾ ਬਾਰੇ ਿੋਰ  
ਜਾਣਕਾਰੀ 
 ਅਬਰਾਹਿਮ ਹਲੰਕਨ ਦੇ ਜੀਿਨ ਦੀ ਮੁੱ ਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 
 ਬੱਹਚਆ ਂਦਾ ਿਰੱੁਪ ਬਣਾ ਕ ੇਚਰਚਾ 

जुलाई  Z, 2021 ਪਹਿਲਾ ਿਫ਼ਤਾ 
 ਦੂਜਾ ਿਫ਼ਤਾ 
 
 ਤੀਜਾ ਿਫ਼ਤਾ  
 
  

4. ਡਾ.ਏ.ਪੀ.ਜੇ. ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ  
5. ਿਹਿਮ- ਭਰਮ 
  
6. ਿੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁਲ ਤੋੜ੍ਨ ਿਾਲੇ ਨੰੂ  
   ਸਮਾਂ 
 

 ਹਿਹਿਆਨਕ ਦੇ ਜੀਿਨ ਤੋਂ ਪਰੇਰਨਾ 
 ਿਹਿਮਾਂ- ਭਰਮਾਂ ਦ ੇਬੁਰੇ ਪਰਭਾਿ ਤੋਂ  
ਬਚਣਾ  
 ਹਸਮਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣ     
ਦੀ ਯੋਿਤਾ ਦਾ ਹਿਕਾਸ  

 ਡਾ. ਕਲਾਮ ਦ ੇਜੀਿਨ ਦੇ ਰੌਚਕ ਪਰਸੰਿਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 ਿਹਿਮਾਂ- ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਹਨਰਾਰਥਕਤਾ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ  
 
 ਕਹਿਤਾ ਹਿਚਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਾਉਣਾ  ਅਤੇ    
ਨਿੀਂ ਕਹਿਤਾ ਦੀ ਹਸਰਜਣਾ  
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7. ਹਮੱਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ 
 ਹਲੰਿ ਤ ੇਿਚਨ ਬਦਲੋ   

 
 
 ਕਿਾਣੀ ਰਾਿੀਂ ਹਸੱਹਿਆ 
 ਹਿਆਕਰਣ ਬੋਧ  

 
 
 ਹਮੱਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਰਿੀ ਕਈੋ ਿੋਰ ਲੋਕ ਕਿਾਣੀ 
 ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਹਿਚ ਿਾਧਾ  

 ਚੌਥਾ ਿਫ਼ਤਾ 

 
1st Student Assessment Test in the last week of July 

As per syllabus covered/content taught in the month of June & July 
Saturday of every alternative week will be a joyful Saturday. 

                                                                  

अगस्त,2021 ਪਹਿਲਾ  
ਿਫ਼ਤਾ 

कैच उप प्रोग्राम 
SAT सत्र  हेतु 

अपेवक्षत दक्षताओ ं

की दोहराई 

 ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ  ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪਰਕਾਰ : ਨਾਂਿ , ਪੜ੍ਨਾਂਿ, ਹਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਹਕਹਰਆ  

अगस्त, 2021 ਦੂਜਾ ਿਫ਼ਤਾ 
 ਤੀਜਾ ਿਫ਼ਤਾ  
 
 ਚੌਥਾ ਿਫ਼ਤਾ 

8. ਅਮਰ ਸ਼ਿੀਦ ਭਿਤ ਹਸੰਘ 
9. ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਿਾਣੀ 
10. ਨਿੀਂ ਸਚੋ  
11. ਜੀਊਂਦੇ ਭਿਿਾਨ  
 ਲੇਿ ਰਚਨਾ  

 ਸ਼ਿੀਦਾਂ ਦੀ ਜੀਿਨ ਿਾਥਾ ਤੋਂ ਪਰਰੇਨਾ 
 ਸਹਭਅਤਾ ਦ ੇਹਿਕਾਸ ਦੀ  ਜਾਣਕਾਰੀ  
 ਝੂਠੇ ਹਦਿਾਿੇ ਤੋਂ ਬਚਣ  ਦੀ ਪਰੇਰਨਾ 
 ਸ਼ਿੀਦਾਂ ਦੀਆ ਂਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਰਨਾ  
 ਲੇਿ ਹਲੱਿਣ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਹਿਕਾਸ  

 ਭਿਤ ਹਸੰਘ ਦੀ ਹਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਹਲਿਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 ਹਚੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਾਇਤਾ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 ਨਾਟਕ ਪਰਤੀ ਰਚੁੀ ਤੇ ਹਿਆਨ   
 ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ ਿਾਇਨ ਕਰਿਾਉਣੀ  
 ਲੇਿ ਹਲੱਿਣ ਸੰਬੰਧੀ  ਹਿਚਾਰ ਚਰਚਾ  
 

वसतंबर, 2021 ਪਹਿਲਾ ਿਫ਼ਤਾ 
 ਦੂਜਾ ਿਫ਼ਤਾ 
ਤੀਜਾ ਿਫ਼ਤਾ  
ਚੌਥਾ ਿਫ਼ਤਾ 

12.ਬਾਲ ਿਰਹੇ ਦਾ ਿੀਰੋ  
13.ਸਕਾਊਹਟੰਿ ਅਤ ੇਿਾਈਹਡੰਿ  
 ਹਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ 
 ਮੁਿਾਿਰੇ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ 

 ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਹਜਕ ਤੇ ਆਰਹਥਕ ਸਹਥਤੀ  
 ਦੇਸ਼ ਪਰੇਮ ਦੀ ਭਾਿਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ  
 ਨਿੇਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ  
 ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੁੰ ਦਰਤਾ ਿਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਰਥ 
ਸਮਝਣ ਦੀ ਯੋਿਤਾ  

 ਕਿਾਣੀ ਪਰਤੀ ਰਚੁੀ 
 ਸਕਾਊਟ ਦ ੇਹਨਯਮਾਂ ਬਾਰੇ  ਿੱਰੁਪ ਚਰਚਾ  
 ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਹਿਚ ਿਾਧਾ  
 ਹਲਿਤ ਨੰੂ ਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ  
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2nd Student Assessment Test in the last week of September 
 Saturday of every alternative week will be a joyful Saturday. 

अकू्टबर,  
,2021 

ਪਹਿਲਾ  
ਿਫ਼ਤਾ 

कैच उप प्रोग्राम 
SAT सत्र  हेतु 

अपेवक्षत दक्षताओ ं

की दोहराई 

 ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ   ਹਕਹਰਆ ਹਿਸ਼ੇਸ਼ਣ , ਸੰਬੰਧਕ, ਯੋਜਕ , ਹਿਸਹਮਕ ,  
ਹਲੰਿ-ਪੁਹਲੰਿ 

 As per syllabus covered/content taught in the month of June & July 
 

     

अकू्टबर,   , 
2021 

ਦੂਜਾ ਿਫ਼ਤਾ 
 ਤੀਜਾ ਿਫ਼ਤਾ  
 ਚੌਥਾ ਿਫ਼ਤਾ 

14. ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਿ  ਅੰਬੇਦਕਰ 
15. ਕੰਮੀਆਂ ਦਾ ਹਿਿੜ੍ਾ 
16. ਧੀਰੂ 
 
 ਹਲੰਿ ਬਦਲੋ  

 ਮਿਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਿਨ ਤੋਂ ਪਰੇਰਨਾ  
 ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਹਥਕ ਸਹਥਤੀ ਦੀ ਸਮਝ  
 ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱ ਿ ਆਉਣ ਨਾਲ ਆਈਆਂ  
ਸਮੱਹਸਆਿਾਂ  
 ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਹਿੱਚ ਿਾਧਾ  

 ਸਮਾਹਜਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦ ੇਪਰਤੀ ਸੰਿੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ  
 ਕਹਿਤਾ ਨੰੂ ਸੁਰ-ਤਾਲ ਨਾਲ ਿਾਉਣਾ 
 ਕਿਾਣੀ ਪਰਤੀ ਰਚੁੀ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਦੀ ਪਰੇਰਨਾ 
 
 ਹਲੰਿ-ਭੇਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

निंबर, 2021 ਪਹਿਲਾ ਿਫ਼ਤਾ 
 ਦੂਜਾ ਿਫ਼ਤਾ 
ਤੀਜਾ ਿਫ਼ਤਾ  
ਚੌਥਾ ਿਫ਼ਤਾ 

17. ਪੰਜਬੀ  
18. ਬੰਦਾ ਹਸੰਘ ਬਿਾਦੁਰ 
 ਹਚੱਠੀ ਪੱਤਰ  
 ਸ਼ੁੱ ਧ- ਅਸ਼ੱੁਧ  

 ਪੰਜਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਾਂਤ ਪਰਤੀ ਪਰਮੇ 
 ਮਿਾਂਪੁਰਿਾਂ ਦਾ ਜੀਿਨ ਦਰਸ਼ਨ  
 ਪੱਤਰ ਹਲਿਣ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਹਿਕਾਸ  
 ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱ ਧਤਾ  

 ਪੰਜਾਬ ,ਪੰਜਾਬੀ ਅਤ ੇਪੰਜਾਬੀਅਤ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ 
 ਬੰਦਾ ਹਸੰਘ ਬਿਾਦੁਰ ਦੇ ਜੀਿਨ ਬਾਰੇ ਿਰੱੁਪ ਚਰਚਾ  
 ਹਚੱਠੀ ਪੱਤਰ ਰਾਿੀਂ ਹਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ  
 ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ੍ ਸ਼ੁੱ ਧ ਕਰਕੇ ਹਲਿਣ ੇ 

Assessment 
Saturday of every alternative week will be a joyful Saturday. 

वदसंबर,20

21 

ਪਹਿਲਾ  
ਿਫ਼ਤਾ 

कैच उप प्रोग्राम 
SAT सत्र  हेतु 

अपेवक्षत दक्षताओ ंकी 

दोहराई 

 ਹਿਆਕਰਣ  ਕਾਰਕ ਦੀ ਪਹਰਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭੇਦ : 
 ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ ,  
ਸੰਪਰਦਾਨ ਕਾਰਕ  
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वदसंबर 
,2021 

ਦੂਜਾ ਿਫ਼ਤਾ 
 
 ਤੀਜਾ ਿਫ਼ਤਾ  
 ਚੌਥਾ ਿਫ਼ਤਾ 

19. 1857 ਈਸਿੀ ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਹਿੱਚ     
ਿਹਰਆਣ ੇ ਦਾ ਯੋਿਦਾਨ  
20. ਅੱਜ ਆਂਿਾਂ ਿਾਹਰਸ ਸ਼ਾਿ ਨੰੂ  
 ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਮੁਿਾਿਰੇ  

 ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹਿੱਚ ਿਹਰਆਣ ੇਦਾ ਯੋਿਦਾਨ  
 
 ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਦੀ ਯੋਿਤਾ  
 ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਸ਼ੰਿਾਰ , ਹਲਹਿਤ ਨੰੂ ਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ  
ਬਣਾਉਣਾ 

 ਸੁਤੰਤਰਤਾ  ਸੰਿਰਾਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਿੀਰਾਂ ਇੱਕਠੀਆਂ 
ਕਰਕੇ ਚਾਰਟ ਬਣਾਉਣਾ 
 ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ-ਪਾਹਕਸਤਾਨ ਿੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 ਹਿਆਕਰਣ ਦ ੇਹਨਯਮਾਂ ਰਾਿੀਂ ਮਿੁਾਿਹਰਆ ਂਦੀ ਅਰਥ  
ਸਹਿਤ  ਿਾਕਾਂ ਹਿੱਚ ਿਰਤੋਂ 

   ਲੇਿ ਰਚਨਾ   ਲੇਿ ਹਲੱਿਣ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਹਿਕਾਸ   ਆਪਣ ੇਹਿਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਹਿਚ ਪਰਪੱਕਤਾ 
 

जनिरी, 2022 ਪਹਿਲਾ ਿਫ਼ਤਾ 
 ਦੂਜਾ ਿਫ਼ਤਾ 
 ਤੀਜਾ ਿਫ਼ਤਾ  
 
ਚੌਥਾ ਿਫ਼ਤਾ 

- 
- 
21. ਪੇਮੀ ਦ ੇਹਨਆਣੇ  
22. ਸਿਾਮੀ ਹਿਿੇਕਾਨੰਦ 
 ਹਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ 
 ਹਚੱਠੀ ਪੱਤਰ  

 - 
- 
ਬੱਹਚਆਂ  ਦੀਆਂ ਕੋਮਲ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਦਾ ਹਿਕਾਸ 
 ਮਿਾਂਪੁਰਿਾਂ ਦੇ  ਜੀਿਨ ਤੋਂ ਪਰੇਰਨਾ   
 ਨਿੇਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ  
 ਪੱਤਰ ਹਲਿਣ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਹਿਕਾਸ  

- 
- 
 ਬਾਲ-ਸੁਿਜ ਹਜਹਿਆਸਾ ਦੀ ਸਮਝ   
 ਸਿਾਮੀ ਹਿਿੇਕਾਨੰਦ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 ਹਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹਿਆਨ ਦਣੇਾ 
 ਹਚੱਠੀ ਪੱਤਰ ਰਾਿੀਂ ਹਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ  

Assessment 
Saturday of every alternative week will be a joyful Saturday. 

फरिरी ,2022 ਪਹਿਲਾ  
ਿਫ਼ਤਾ 

कैच उप प्रोग्राम 
SAT सत्र  हेतु 

अपेवक्षत दक्षताओ ंकी 

दोहराई 

 ਹਿਆਕਰਣ  ਕਾਰਕ ਦੀ ਪਹਰਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭੇਦ : 
 ਅਪਦਾਨ ਕਾਰਕ, ਸੰਬੰਧ  ਕਾਰਕ, ਅਹਧਕਰਨ   
ਕਾਰਕ ,ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ  

फरिरी,, 2022 ਦੂਜਾ ਿਫ਼ਤਾ 
 
 ਤੀਜਾ ਿਫ਼ਤਾ  
 ਚੌਥਾ ਿਫ਼ਤਾ 

 ਸ਼ੁਧ- ਅਸ਼ੁਧ  
 ਿਚਨ ਬਦਲੋ  
23. ਹਸਰਜਣਾ 
24. ਿੁਰੂ ਤੇਿ ਬਿਾਦਰ ਜੀ  

 ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱ ਧਤਾ  
 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦ ਹਿਆਨ  
 ਹਲੰਿ-ਭੇਦ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਉੱਚੀ ਮਾਨਹਸਕਤਾ,    
 ਿੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦ ੇਜੀਿਨ ਤੋਂ ਪਰਰੇਨਾ  

 ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ੍ ਸ਼ੁਧ ਕਰਕੇ ਹਲਿਣ ੇ 
 ਨਿੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਹਿਆਨ  
 ਇਕਾਂਿੀ ਨੰੂ ਸ਼ਰਣੇੀ  ਹਿੱਚ ਪਾਤਰ ਬਣਾਕ ੇਿੇਡਣਾ 
 ਮਾਨਿਤਾ ਦੀ ਰੱਹਿਆ ਲਈ ਹਦੱਤੀਆ ਂਕੁਰਬਾਨੀਆ ਂ 
ਬਾਰੇ ਿਰੁਪ ਚਰਚਾ  

माचव,2022  ਸਾਰੇ ਹਸਲ਼ੇਬਸ ਦੀ ਦੁਿਰਾਈ  ਸਾਲ਼ਾਨਾ ਪਰੀਹਿਆ   
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                                                                                                           Assessment 


