Academic Session 2022-23

कक्षा- 6

विषय- पंजाबी

पुस्तक का नाम – ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ

मास

विषयिस्तु

दक्षतााँ ए

अप्रैल, 2022

1.ਵਰਣਮਾਲਾ (ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ)

ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱ ਖਰ ਭਿਆਨ

ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਅੱ ਖਰ ਜੋੜ੍ਨ ਦੀ ਕਲਾ

2.ਵਰਣਮਾਲਾ (ਪੈਂਤੀ ਅੱ ਖਰੀ)

ਅੱ ਖਰਾਂ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਤੇ ਉਚਾਰਨ

ਬਲੈ ਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਅੱ ਖਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਭਸਖਾਉਣੀ

3.ਪੈਂਤੀ ਅੱ ਖਰੀ ਸੁਲੇਖ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ

ਅੱ ਖਰ ਭਿਆਨ ਭਵਚ ਪਰਪੱਕਤਾ

ਪੂਰਨੇ ਪਾਕੇ ਸੁਲੇਖ ਭਲਖਣ ਦੀ ਕਲਾ ਭਸਖਾਉਣੀ

4 ਪਛਾਣੋ ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ(ਿੁਲਾਵੇਂ ਅੱ ਖਰ)

ਅੱ ਖਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ

ਅੱ ਖਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿੋਟੀਆਂ ਬਣਾਕੇ ਕਰਵਾਉਣੀ

5. ਮੁਕਤਾ (ਦੋ ਅੱ ਖਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ੍)

ਦੋ ਅੱ ਖਰ ਜੋੜ੍ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣੇ

ਮੁਕਤਾ ਅੱ ਖਰਾਂ ਨੂਿੰ ਜੋੜ੍ ਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂਿੰ ਪੜ੍ਹਨਾ

6. ਮੁਕਤਾ (ਭਤਿੰ ਨ ਅੱ ਖਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ੍)

ਭਤਿੰ ਨ ਅੱ ਖਰ ਜੋੜ੍ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣੇ

ਮੁਕਤਾ ਅੱ ਖਰਾਂ ਨੂਿੰ ਜੋੜ੍ ਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂਿੰ ਪੜ੍ਹਨਾ

7. ਮੁਕਤਾ (ਚਾਰ ਅੱ ਖਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ੍)

ਚਾਰ ਅੱ ਖਰ ਜੋੜ੍ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣੇ

ਮੁਕਤਾ ਅੱ ਖਰਾਂ ਨੂਿੰ ਜੋੜ੍ ਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂਿੰ ਪੜ੍ਹਨਾ

8. ਕਿੰ ਨਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ

ਕਿੰ ਨਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਭਿਆਨ

ਕਿੰ ਨਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪਰਯੋਿ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣਾ

9. ਭਸਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ

ਭਸਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਭਿਆਨ

ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣੇ

10. ਭਬਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ

ਭਬਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਭਿਆਨ

ਭਸਹਾਰੀ, ਭਬਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਅਿੰ ਤਰ

मई,2022

जून,2022
जुलाई,2022

सु झावित गवतविधयााँ

Summer Vacations from 1st June 2022 to 30th June 2022
ਂ ੜ੍ ਦੀ ਮਾਤਰਾ
11. ਔਕ

ਂ ੜ੍ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਭਿਆਨ
ਔਕ

12. ਦੁਲੈਂਕੜ੍ ਦੀ ਮਾਤਰਾ

ਦੁਲੈਂਕੜ੍ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਭਿਆਨ

ਂ ੜ੍, ਦੁਲੈਂਕੜ੍ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਅਿੰ ਤਰ
ਔਕ

13. ਲਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ

ਲਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਭਿਆਨ

ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਭਲਭਖਤ ਅਤੇ ਮੋਭਖਕ ਰੂਪ ਭਵਚ

14. ਦੁਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ

ਦੁਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਭਿਆਨ

ਲਾਂ ਅਤੇ ਦੁਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਅਿੰ ਤਰ

15. ਹੋੜ੍ਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ

ਹੋੜ੍ਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਭਿਆਨ ਉਚਾਰਨ ਸਭਹਤ

ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਰਾਹੀਂ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

1

ਂ ੜ੍ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਪਭਹਚਾਣ ਤੇ ਪਰਯੋਿ
ਔਕ

16. ਕਨੌੜ੍ਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ

ਕਨੌੜ੍ਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਭਿਆਨ ਉਚਾਰਨ ਸਭਹਤ ਹੋੜ੍ਾ ਅਤੇ ਕਨੌੜ੍ਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਅਿੰ ਤਰ ਭਲਭਖਤ ਅਤੇ
ਮੋਭਖਕ ਰੂਪ ਭਵਚ

1stStudent Assessment Test in the last week of July,2022
अगस्त, 2022

17. ਭਬਿੰ ਦੀ , ਭਟੱ ਪੀ ਅਤੇ ਅੱ ਧਕ

ਿਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱ ਧਤਾ ਨੂਿੰ ਵਧਾਉਣਾ

18. ਪੈਰ ਭਵਚ ‘ਹ’ ਤੇ ਪੈਰ ਭਵਚ ‘ਰ’
19. ਮੁਹਾਰਨੀ

ਦੁੱ ਤ ਅੱ ਖਰਾਂ ਦਾ ਭਿਆਨ

ਲਿਾਖਰਾਂ ਦਾ ਪਰਯੋਿ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਿਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
ਬਣਾਉਣੇ

ਿਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ

ਦੁੱ ਤ ਅੱ ਖਰਾਂ ਦੀ ਪਭਹਚਾਨ ਤੇ ਪਰਯੋਿ ਉਚਾਰਣ ਸਭਹਤ

20. ਮਹੀਭਨਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਭਦਨ ਭਸਮਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਭਵਚ ਵਾਧਾ

ਿਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱ ਧਤਾ ਨੂਿੰ ਵਧਾਉਣਾ

21. ਇੱ ਕ ਤੋਂ ਸੌ ਤੱ ਕ ਭਿਣਤੀ

ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਅਿੰ ਿਰੇਜ਼ੀ ਮਹੀਭਨਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਿਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪਕੜ੍ ਬਣਾਉਣਾ

ਸ਼ਬਦ ਿਿੰ ਡਾਰ ਭਵਚ ਵਾਧਾ
वसतंबर, 2022

22. ਬਾਲ ਲੋ ਕ ਿੀਤ ਤੇ ਬੁਝਾਰਤਾਂ

ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਯੋਿ ਬਣਾਉਣਾ

ਲੋ ਕਿੀਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨੋਰਿੰ ਜਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

23. ਕਾਂ (ਕਭਵਤਾ)

ਪਿੰ ਛੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕਭਵਤਾ ਨੂਿੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ

24. ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ (ਲੇ ਖ)

ਲੇ ਖ ਭਲਖਣ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਭਵਕਾਸ

ਆਪਣੇ ਭਵਚਾਰਾਂ ਨੂਿੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਭਵਚ ਪਰਪੱਕਤਾ

ਵਰਣ ਬੋਧ

ਅੱ ਖਰ ਲਿਾਂ-ਮਾਤਰਾਵਾਂ, ਲਿਾਖਰ ਬਾਰੇ

ਚਾਰਟ ਰਾਹੀਂ ਵਰਣ ਬੋਧ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜਾਣਕਾਰੀ
अक्तूबर, 2022

ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ

ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੱ ਠ ਪਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਚਾਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

25. ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ (ਲੇ ਖ)

ਲੇ ਖ ਭਲਖਣ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਭਵਕਾਸ

ਆਪਣੇ ਭਵਚਾਰਾਂ ਨੂਿੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਭਵਚ ਪਰਪੱਕਤਾ

ਪੁਭਲਿੰਿ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਭਲਿੰਿ

ਭਵਆਕਰਣ ਬੋਧ ਿਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱ ਧਤਾ ਲਈ

ਭਲਿੰਿ ਿੇਦ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੇ ਭਲਿੰਿ ਬਦਲਣ ਦਾ ਭਿਆਨ

ਇਕ ਵਚਨ ਤੇ ਬਹੁ ਵਚਨ

ਭਵਆਕਰਣ ਬੋਧ ਿਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱ ਧਤਾ ਲਈ

ਇਕ ਵਚਨ ਤੇ ਬਹੁ ਵਚਨ ਭਵਚ ਅਿੰ ਤਰ ਵਾਕਾਂ ਰਾਹੀਂ

ਪਰਾਰਥਨਾ ਪੱ ਤਰ ਭਲਖਣ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਭਵਕਾਸ

ਪੱ ਤਰ ਭਲਖਣ ਦੀ ਕਲ਼ਾ ਭਸਖਾਉਣਾ

ਪਰਾਰਥਨਾ ਪੱ ਤਰ

2nd
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निंबर, 2022

26. ਿੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ (ਲੇ ਖ)

ਿੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋ ਪਰੇਰਨਾ

ਿੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

27. ਸੜ੍ਕ ਤੇ ਚੱ ਲਣ ਦੇ ਭਨਯਮ

ਸੜ੍ਕ ਤੇ ਚੱ ਲਣ ਦੇ ਭਨਯਮ ਬਾਰੇ

ਸੜ੍ਕ ਦੇ ਭਵਚਕਾਰ ਚੱ ਲ਼ਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ

ਜਾਣਕਾਰੀ
ਭਵਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ
वदसंबर,2022

ਸ਼ਬਦ ਿਿੰ ਡਾਰ ਭਵਚ ਵਾਧਾ

ਭਵਆਕਰਨ ਬੋਧ

ਸ਼ੁੱ ਧ –ਅਸ਼ੁੱ ਧ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ

ਸ਼ੁੱ ਧ -ਅਸ਼ੁੱ ਧ

ਿਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱ ਧਤਾ ਵਲ ਭਧਆਨ

28. ਭਮੱ ਤਰ ਦੀ ਪਰਖ

ਕਹਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਭਸੱ ਭਖਆ ਿਰਭਹਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਰਤੀ ਰੁਚੀ
ਸਮਝ

ਪੁਭਲਿੰਿ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਭਲਿੰਿ

ਪੁਭਲਿੰਿ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਭਲਿੰਿ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧੀ ਪਰਸ਼ਨ ਭਲਿੰਿ ਿੇਦ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੇ ਭਲਿੰਿ ਬਦਲਣ ਦਾ ਭਿਆਨ

ਇਕ ਵਚਨ ਤੇ ਬਹੁ ਵਚਨ

ਭਵਆਕਰਣ ਬੋਧ ਿਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱ ਧਤਾ ਲਈ

ਇਕ ਵਚਨ ਤੇ ਬਹੁ ਵਚਨ ਭਵਚ ਅਿੰ ਤਰ ਵਾਕਾਂ ਰਾਹੀਂ

ਭਵਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ

ਭਵਆਕਰਨ ਬੋਧ

ਸ਼ਬਦ ਿਿੰ ਡਾਰ ਭਵਚ ਵਾਧਾ

Winter Break from 1st January to 15th January
जनिरी, 2023

ਮਹੀਭਨਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਭਦਨ
ਪਰਾਰਥਨਾ ਪੱ ਤਰ
ਸ਼ੁੱ ਧ -ਅਸ਼ੁੱ ਧ

ਭਸਮਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਭਵਚ ਵਾਧਾ
ਪਰਾਰਥਨਾ ਪੱ ਤਰ ਭਲਖਣ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ
ਭਵਕਾਸ

ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਅਿੰ ਿਰੇਜ਼ੀ ਮਹੀਭਨਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਬਲੈ ਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੱ ਤਰ ਭਲਖਣ ਦੀ ਕਲ਼ਾ
ਭਸਖਾਉਣਾ

ਿਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱ ਧਤਾ ਵਲ ਭਧਆਨ

ਸ਼ੁੱ ਧ –ਅਸ਼ੁੱ ਧ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ

3rd Student Assessment Test in the last week of January,2023
फरिरी, 2023
मार्च,2023

ਸਾਰੇ ਭਸਲ਼ੇ ਬਸ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ
ਸਾਰੇ ਭਸਲ਼ੇ ਬਸ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਸਾਲ਼ਾਨਾ ਪਰੀਭਖਆ

Annual Assessment in the third week of March
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Academic Session 2022-23

कक्षा- 7

विषय- पंजाबी
मास
अप्रैल, 2022

विषयिस्तु

ਭਸਮਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਅਰਥ ਬੋਧ

ਸਮੂਭਹਕ ਿਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਭਵਚ ਕਭਵਤਾ ਿਾਉਣੀ

2.ਮੇਰਾ ਿਾਰਤ ਦੇਸ਼

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਭਜਕ ਤੇ ਿੂਿੋਭਲਕ ਸਮਝ

ਨਕਸ਼ੇ ਦੁਆਰਾ ਿਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਭਵਆਕਰਣ- ਵਰਣ ਬੋਧ,ਸ਼ਬਦ
ਬੋਧ ਤੇ ਵਾਕ ਬੋਧ

जून,2022
जुलाई,2022

सु झावित गवतविधयााँ

दक्षतााँ ए

1.ਹੇ ਭਪਆਰੀ ਿਾਰਤ ਮਾਂ
3.ਭਪਿੰ ਡ ਇਉਂ ਬੋਲਦ

मई,2022

पुस्तक का नाम – ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ

ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਪਰਤੀ ਰੁਚੀ ਤੇ ਭਿਆਨ
ਵਰਣ ਬੋਧ, ਸ਼ਬਦ-ਬੋਧ, ਤੇ ਵਾਕ
ਕਲਾ

ਭਪਿੰ ਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਭਹਰਾਂ ਭਵਚ ਫਰਕ
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਭਵਆਕਰਣ ਨਾਲ ਸਿੰ ਬਿੰ ਭਧਤ ਪੱ ਖਾਂ ਦਾ ਭਿਆਨ, ਿਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬੋਲੀ
ਭਲਭਖਤ ਅਤੇ ਮੌਭਖਕ ਰੂਪ

4.ਸਾਇਿੰ ਸ ਭਸਟੀ

ਭਵਭਿਆਨ ਪਰਤੀ ਰੁਚੀ

ਸਾਇਿੰ ਸ ਭਸਟੀ ਬਾਰੇ ਸਮੂਭਹਕ ਚਰਚਾ

5.ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਭਸਿੰ ਘ

ਦੇਸ਼ ਿਿਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪਰੇਰਣਾ

ਦੇਸ਼ ਿਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ

6.ਧੀਆਂ

ਧੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ

ਕਭਵਤਾ ਪੜ੍ਨੀ ਭਲਖਣੀ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੀ

7.ਅਕਲ ਵੱ ਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ

ਬੋਭਧਕ ਭਵਕਾਸ

ਹਰੇਕ ਗ਼ੱ ਲ਼ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲ਼ੱਿਣ ਦਾ ਯਤਨ

Summer Vacations from 1st June 2022 to 30th June 2022
ਭਲਿੰਿ ਬਦਲੋ ,ਵਚਨ ਬਦਲੋ

ਭਵਆਕਰਣ ਬੋਧ

ਸ਼ਬਦ ਿਿੰ ਡਾਰ ਭਵਚ ਵਾਧਾ

8. ਪਭਹਲ

ਅਨਿੰਦ ਦੀ ਅਨੁਿਤੀ
ੁੱ ਤੇ ਅਰਥ ਬੋਧ

ਹਾਸ ਰਸ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਸੱ ਭਖਆ ਦਾਇਕ ਕਭਵਤਾ

9. ਟਾਹਲੀ ਬੋਲੀ

ਕਹਾਣੀ ਪਰਤੀ ਰੁਚੀ

ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਭਸੱ ਭਖਆ

1੦.ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ

ਸੂਫੀ ਸਿੰ ਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪਰੇਰਣਾ

ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ

11. ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹਾਰ

ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਬੋਧ

ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ

12. ਹਭਰਆਣਾ ਪਰਦੇਸ਼

ਪਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਿੂਿੋਭਲਕ ਅਤੇ ਸਿੰ ਸਭਕਰਭਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਭਰਆਣਾ ਪਰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ
2
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13. ਿੁਰੂ ਿੋਭਬਿੰ ਦ ਭਸਿੰ ਘ

ਿੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪਰੇਰਣਾ

ਦਸ ਿੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਭਵਆਕਰਣ- ਭਵਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ

ਭਵਆਕਰਣ ਬੋਧ

ਸ਼ਬਦ ਿਿੰ ਡਾਰ ਭਵਚ ਵਾਧਾ

ਲੇ ਖ ਰਚਨਾ

ਲੇ ਖ ਭਲਖਣ ਦੀ ਕਲਾ

ਲੇ ਖ ਭਲਖਣ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧੀ ਭਵਚਾਰ ਚਰਚਾ

ਮੁਹਾਵਰੇ

ਭਲਖਤ ਨੂਿੰ ਪਰਿਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ

ਿਾਸ਼ਾ ਦਾ ਭਸ਼ਿੰ ਿਾਰ

ਪੱ ਤਰ ਭਲਖਣ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਭਵਕਾਸ

ਭਚੱ ਠੀ ਪੱ ਤਰ ਰਾਹੀਂ ਭਵਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ

14. ਿਜ਼ਲ

ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਦੀ ਯੋਗ਼ਤਾ

ਭਸਮਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਅਰਥ ਬੋਧ

15. ਸਾਡੇ ਭਤਉਹਾਰ

ਭਤਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ

ਭਤਉਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ

16. ਕਾਂ ਤੇ ਭਚੜ੍ੀ

ਨਾਟਕ ਪਰਤੀ ਰੁਚੀ ਤੇ ਭਿਆਨ

ਸ਼ਰੇਣੀ ਭਵਚ ਨਾਟਕ ਖੇਡਣਾ

17. ਤਾਕਤ ਦਾ ਹਿੰ ਕਾਰ

ਮਨੋਿਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ

ਹਵਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਭਵਭਗ਼ਆਨਕ ਪੱ ਖ

ਿੁਰੂ ਇਭਤਹਾਸ ਬਾਰੇ ਭਿਆਨ

18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਿੰ ਜਾਬ ਅਤੇ ਭਸੱ ਖ ਇਭਤਹਾਸ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ

19. ਸੱ ਚ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪਰਰ
ੇ ਣਾ

ਿਾਰਤ ਨੂਿੰ ਸੁਤਿੰਤਰ ਕਰਵਾਉਣ ਭਵਚ ਿਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਯੋਿਦਾਨ

20. ਕੁਲਫੀ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਭਥਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕਹਾਣੀ ਪਰਤੀ ਰੁਚੀ

ਲੇ ਖ ਭਲਖਣ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਭਵਕਾਸ

ਆਪਣੇ ਭਵਚਾਰਾਂ ਨੂਿੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਭਵਚ ਪਰਪੱਕਤਾ

वसतंबर, 2022 ਭਚੱ ਠੀਆਂ ਪਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪਤੱ ਰ

अक्तूबर, 2022 18. ਿੁਲਾਬ ਦੀ ਫਸਲ

ਲੇ ਖ ਰਚਨਾ

2nd Student Assessment Test in the last week of October,2022

3

निंबर, 2022

21. ਿਿਤ ਰਭਵਦਾਸ

ਮਹਾਨ ਸਿੰ ਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪਰੇਰਣਾ

ਿਿਤ ਰਭਵਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ

22. ਮਾਂ

ਮਾਂ ਦਾ ਮਹੱ ਤਵ

ਮਾਂਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਭਸੱ ਭਖਆ

ਿਾਸ਼ਾ ਦਾ ਭਸ਼ਿੰ ਿਾਰ

ਮੁਹਾਵਭਰਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂਿੰ ਸਮਝ ਕੇ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ

ਲੋ ਕ ਿਾਥਾ ਪਰਤੀ ਰੁਚੀ

ਗ਼ੈਰ ਭਵਭਗ਼ਆਨਕ ਅਤੇ ਅਸਿੰ ਿਵ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਭਵਆਕਰਣ ਬੋਧ

ਵਚਨ ਬਦਲ ਕੇ ਭਲਖਣ ਦੀ ਪਭਹਚਾਣ

ਮੁਹਾਵਰੇ
23. ਗ਼ਜਨਾ ਿੋਰੀ
ਇਕਵਚਨ ਤੇ ਬਹੁਵਚਨ
वदसंबर,2022

24. ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ

ਿਾਰਤ ਦੀ ਮਹਾਨ ਇਸਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ

ਪੁਲ਼ਾੜ੍ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਮਹੱ ਤਵ ਬਾਰੇ ਸਮਝ

25. ਕਿੰ ਭਪਊਟਰ

ਭਿਆਨ

ਭਵਭਿਆਨ ਦੀ ਮਹੱ ਤਵ ਪੂਰਨ ਖੋਜ ਕਿੰ ਭਪਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਭਲਿੰਿ ਬਦਲੋ ,ਭਵਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ

ਕਿੰ ਭਪਊਟਰ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ

ਚੋਣਵੇਂ ਮੁਹਾਵਰੇ

ਭਵਆਕਰਣ ਬੋਧ

ਸ਼ਬਦ ਿਿੰ ਡਾਰ ਭਵਚ ਵਾਧਾ
ਮੁਹਾਵਭਰਆਂ ਅਤੇ ਅਖਾਣਾਂ ਦਾ ਿੇਦ ਸਮਝਾਣਾ

ਮੁਹਾਵਭਰਆਂ ਦਾ ਲਿਾਤਾਰ ਅਭਿਆਸ

Winter Break from 1st January to 15th January
जनिरी, 2023

ਪਰਾਰਥਨਾ ਪੱ ਤਰ

ਪੱ ਤਰ ਭਲਖਣ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਭਵਕਾਸ

ਭਚੱ ਠੀ ਪੱ ਤਰ ਰਾਹੀਂ ਭਵਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ

ਭਵਆਕਰਣ – ਵਰਣ ਬੋਧ, ਸ਼ਬਦ

ਵਰਣ ਬੋਧ, ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਨਾਲ ਸਿੰ ਬਿੰ ਭਧਤ

ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪਰਕਾਰ- ਨਾਂਵ, ਪੜ੍ਨਾਂਵ , ਭਵਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਭਕਭਰਆ

ਬੋਧ

ਪਰਸ਼ਨ - ਊੱਤਰ

ਲੇ ਖ ਰਚਨਾ

ਲੇ ਖ ਭਲਖਣ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਭਵਕਾਸ

3rd
फरिरी, 2023
मार्च,2023

ਆਪਣੇ ਭਵਚਾਰਾਂ ਨੂਿੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਭਵਚ ਪਰਪੱਕਤਾ

Student Assessment Test in the last week of January
ਸਾਰੇ ਭਸਲ਼ੇ ਬਸ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ
ਸਾਰੇ ਭਸਲ਼ੇ ਬਸ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਸਾਲ਼ਾਨਾ ਪਰੀਭਖਆ

Annual Assessment in the third week of
March

1

Academic Session 2022-23

कक्षा- 8

विषय- पंजाबी
मास
अप्रैल, 2022

विषयिस्तु

पुस्तक का नाम – ਉਡਾਣ
सु झावित गवतविधयााँ

दक्षतााँ ए

1. ਕਰਤਾਰ ਭਸਿੰ ਘ ਸਰਾਿੇ ਦਾ ਭਹਿੰ ਦ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਿਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ
ਨੂਿੰ ਅਿੰ ਭਤਮ ਸਿੰ ਦੇਸ਼ (ਕਭਵਤਾ)

ਪਰੇਰਨਾ

2.ਅਬਰਾਭਹਮ ਭਲਿੰਕਨ ਦਾ ਅਭਧਆਪਕ ਦੇ

ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਭਬਆਂ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰ ਭਸਿੰ ਘ ਸਰਾਿਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ

ਭਵਵਹਾਰਕ ਿੁਣਾਂ ਦਾ ਭਵਕਾਸ

ਅਬਰਾਭਹਮ ਭਲਿੰਕਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੁੱ ਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

3. ਬੁੱ ਧੀਮਾਨ ਬਾਲਕ

ਲੋ ਕ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਬੁੱ ਧੀ ਦਾ ਭਵਕਾਸ

ਬੱ ਭਚਆਂ ਦਾ ਿਰੁੱ ਪ ਬਣਾ ਕੇ ਚਰਚਾ

4. ਡਾ.ਏ.ਪੀ.ਜੇ. ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ

ਭਵਭਿਆਨਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪਰੇਰਨਾ

ਡਾ. ਕਲਾਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੌਚਕ ਪਰਸਿੰਿਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

5. ਵਭਹਮ- ਿਰਮ

ਵਭਹਮਾਂ- ਿਰਮਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪਰਿਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਵਭਹਮਾਂ- ਿਰਮਾਂ ਦੀ ਭਨਰਾਰਥਕਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਾਂ ਪੱ ਤਰ (ਲੇ ਖ)

मई,2022

ਭਸਮਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣ
6. ਿੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁਲ ਤੋੜ੍ਨ ਵਾਲੇ ਨੂਿੰ

ਦੀ ਯੋਿਤਾ ਦਾ ਭਵਕਾਸ

ਕਭਵਤਾ ਭਵਚਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂਿੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਅਤੇ

ਸਮਾਂ
7. ਭਮੱ ਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ

जून,2022
जुलाई,2022

ਭਲਿੰਿ ਤੇ ਵਚਨ ਬਦਲੋ

ਨਵੀਂ

ਕਭਵਤਾ ਦੀ ਭਸਰਜਣਾ
ਕਹਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਭਸੱ ਭਖਆ

ਭਮਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਰਿੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋ ਕ ਕਹਾਣੀ

ਭਵਆਕਰਣ ਬੋਧ

ਸ਼ਬਦ ਿਿੰ ਡਾਰ ਭਵਚ ਵਾਧਾ

Summer Vacations from 1st June 2022 to 30th June 2022
8. ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਿਿਤ ਭਸਿੰ ਘ

ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਿਾਥਾ ਤੋਂ ਪਰਰ
ੇ ਨਾ

ਿਿਤ ਭਸਿੰ ਘ ਦੀ ਭਵਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਭਲਖਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

9. ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਭਵਕਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਭਚੱ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

10. ਨਵੀਂ ਸੋਚ

ਝੂਠੇ ਭਦਖਾਵੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਪਰੇਰਨਾ

ਨਾਟਕ ਪਰਤੀ ਰੁਚੀ ਤੇ ਭਿਆਨ

11. ਜੀਊਂਦੇ ਿਿਵਾਨ

ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਰਨਾ

ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕਭਵਤਾ ਿਾਇਨ ਕਰਵਾਉਣੀ

2

ਲੇ ਖ ਰਚਨਾ

ਲੇ ਖ ਭਲੱਖਣ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਭਵਕਾਸ

ਲੇ ਖ ਭਲੱਖਣ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧੀ ਭਵਚਾਰ ਚਰਚਾ
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12.ਬਾਲ ਵਰਹੇ ਦਾ ਹੀਰੋ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਭਜਕ ਤੇ ਆਰਭਥਕ ਸਭਥਤੀ

ਕਹਾਣੀ ਪਰਤੀ ਰੁਚੀ

13.ਸਕਾਊਭਟਿੰ ਿ ਅਤੇ ਿਾਈਭਡਿੰ ਿ

ਦੇਸ਼ ਪਰੇਮ ਦੀ ਿਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ

ਸਕਾਊਟ ਦੇ ਭਨਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਿੱ ਰੁਪ ਚਰਚਾ

ਭਵਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ

ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ

ਸ਼ਬਦ ਿਿੰ ਡਾਰ ਭਵਚ ਵਾਧਾ

ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਤੇ ਿਾਸ਼ਾ

ਿਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੁਿੰ ਦਰਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਰਥ

ਭਲਖਤ ਨੂਿੰ ਪਰਿਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ

ਸਮਝਣ ਦੀ ਯੋਿਤਾ
वसतंबर, 2022 14. ਡਾ. ਿੀਮ ਰਾਵ ਅਿੰ ਬੇਦਕਰ

ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪਰੇਰਨਾ

ਸਮਾਭਜਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਪਰਤੀ ਸਿੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ

15. ਕਿੰ ਮੀਆਂ ਦਾ ਭਵਹੜ੍ਾ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਭਥਕ ਸਭਥਤੀ ਦੀ ਸਮਝ

ਕਭਵਤਾ ਨੂਿੰ ਸੁਰ-ਤਾਲ ਨਾਲ ਿਾਉਣਾ

16. ਧੀਰੂ

ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱ ਿ ਆਉਣ ਨਾਲ ਆਈਆਂ

ਕਹਾਣੀ ਪਰਤੀ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਦੀ ਪਰੇਰਨਾ

ਸਮੱ ਭਸਆਵਾਂ
ਭਲਿੰਿ ਬਦਲੋ

ਸ਼ਬਦ ਿਿੰ ਡਾਰ ਭਵੱ ਚ ਵਾਧਾ

ਭਲਿੰਿ-ਿੇਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪਿੰ ਜਬੀ ਿਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਾਂਤ ਪਰਤੀ ਪਰਮ
ੇ

ਪਿੰ ਜਾਬ ,ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪਿੰ ਜਾਬੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਰਸ਼ਨ

ਬਿੰ ਦਾ ਭਸਿੰ ਘ ਬਹਾਦੁਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਿਰੁੱ ਪ ਚਰਚਾ

ਭਚੱ ਠੀ ਪੱ ਤਰ

ਪੱ ਤਰ ਭਲਖਣ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਭਵਕਾਸ

ਭਚੱ ਠੀ ਪੱ ਤਰ ਰਾਹੀਂ ਭਵਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ

ਸ਼ੁੱ ਧ- ਅਸ਼ੁੱ ਧ

ਿਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱ ਧਤਾ

ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ੍ ਸ਼ੁੱ ਧ ਕਰਕੇ ਭਲਖਣੇ

अक्तूबर, 2022 17. ਪਿੰ ਜਬੀ
18. ਬਿੰ ਦਾ ਭਸਿੰ ਘ ਬਹਾਦੁਰ
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निंबर, 2022

19. 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਭਵੱ ਚ
ਹਭਰਆਣੇ ਦਾ ਯੋਿਦਾਨ

ਯੋਿਦਾਨ

20. ਅੱ ਜ ਆਂਖਾਂ ਵਾਭਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂਿੰ

ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਦੀ ਯੋਿਤਾ

ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇ

वदसंबर,2022

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਭਵੱ ਚ ਹਭਰਆਣੇ ਦਾ

ਚਾਰਟ ਬਣਾਉਣਾ

ਿਾਸ਼ਾ ਦਾ ਭਸ਼ਿੰ ਿਾਰ , ਭਲਭਖਤ ਨੂਿੰ

ਲੇ ਖ ਰਚਨਾ
21. ਪੇਮੀ ਦੇ ਭਨਆਣੇ

ਸੁਤਿੰਤਰਤਾ ਸਿੰ ਿਰਾਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱ ਕਠੀਆਂ ਕਰਕੇ
ਭਹਿੰ ਦੁਸਤਾਨ-ਪਾਭਕਸਤਾਨ ਵਿੰ ਡ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਭਵਆਕਰਣ ਦੇ ਭਨਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹਾਵਭਰਆਂ ਦੀ ਅਰਥ ਸਭਹਤ

ਪਰਿਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ

ਵਾਕਾਂ ਭਵੱ ਚ ਵਰਤੋਂ

ਲੇ ਖ ਭਲੱਖਣ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਭਵਕਾਸ

ਆਪਣੇ ਭਵਚਾਰਾਂ ਨੂਿੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਭਵਚ ਪਰਪੱਕਤਾ

ਬੱ ਭਚਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਮਲ ਿਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ

ਬਾਲ-ਸੁਹਜ ਭਜਭਿਆਸਾ ਦੀ ਸਮਝ

ਭਵਕਾਸ
22. ਸਵਾਮੀ ਭਵਵੇਕਾਨਿੰਦ

ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪਰੇਰਨਾ

ਸਵਾਮੀ ਭਵਵੇਕਾਨਿੰਦ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਭਵਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ

ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ

ਭਵਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਭਿਆਨ ਦੇਣਾ

ਭਚੱ ਠੀ ਪੱ ਤਰ

ਪੱ ਤਰ ਭਲਖਣ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਭਵਕਾਸ

ਭਚੱ ਠੀ ਪੱ ਤਰ ਰਾਹੀਂ ਭਵਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ

Winter Break from 1st January to 15th January
जनिरी, 2023

ਸ਼ੁਧ- ਅਸ਼ੁਧ

ਿਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱ ਧਤਾ

ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ੍ ਸ਼ੁਧ ਕਰਕੇ ਭਲਖਣੇ

ਵਚਨ ਬਦਲੋ

ਸ਼ਬਦਾਂ ਦ ਭਿਆਨ

ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਭਿਆਨ

ਭਲਿੰਿ-ਿੇਦ ਨੂਿੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਉੱਚੀ

ਇਕਾਂਿੀ ਨੂਿੰ ਸ਼ਰਣ
ੇ ੀ ਭਵੱ ਚ ਪਾਤਰ ਬਣਾਕੇ ਖੇਡਣਾ

23. ਭਸਰਜਣਾ

ਮਾਨਭਸਕਤਾ,
24. ਿੁਰੂ ਤੇਿ ਬਹਾਦਰ ਜੀ

ਿੁਰੂ ਸਭਹਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪਰਰ
ੇ ਨਾ

ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਰੱ ਭਖਆ ਲਈ ਭਦੱ ਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਿਰੁਪ
ਚਰਚਾ

3rd Student Assessment Test in the last week of January
फरिरी, 2023
मार्च,2023

ਸਾਰੇ ਭਸਲ਼ੇ ਬਸ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ
ਸਾਰੇ ਭਸਲ਼ੇ ਬਸ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਸਾਲ਼ਾਨਾ ਪਰੀਭਖਆ

Annual Assessment in the third week of March
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