MONTH & CHAPTER

Subject …Punjabi…………………
Class …9th………………….
Term 1 (April-September)
CONTENT
ACTIVITIES/ Co-curricular
Activities

ਅਪਲ
ੈ
ਿਵਆਕਰਨ
ਮੁਹਾਵਰੇ ਉ , ਅ ਵਾਲੇ
ਿਵਰੋਧੀ ਬਦ 1 ਤ 156

ਮਈ

ਿਵਆਕਰਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਗਆਨ

ਸੁਲੇਖ ਪ'ਿਤਯੋਿਗਤਾ

ਅਰਥ ਬੋਧ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਿਵਆਕਰਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਗਆਨ

ਿਵਆਕਰਨ

ਵਾਦ ਿਵਵਾਦ ਪ'ਤੀਯੋਿਗਤਾ

ਿਲੰਗ ਬਦਲੋ
ਿਕਿਰਆ

ਜੂਨ

ਿਵਆਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਿਗਆਨ

ਿਵਆਕਰਨ

ਿਲਖਣ ਕੌ ਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਿਵਸ ਿਮਕ
ਪੱ ਤਰ ਰਚਨਾ
ਕਿਵਤਾ ਰਚਨਾ
ਜੁਲਾਈ

ਬਦ ਜੋੜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਿਵਆਕਰਨ

ਸਮ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮੁਹਾਵਰੇ ਏ ਤੇ ਸ ਵਾਲੇ
ਬਦ ੁੱ ਧੀ
ਿਚੱ ਤਰ ਵਰਨਣ
ਕਿਵਤਾ - 1 ਸ ਮ$

ਅਗਸ ਤ

ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਵਿਹਮ ਦਾ ਨਹ!

ਿਵਚਾਰ ਵਟਦਰਾ

ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਾਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਵਾਰਤਕ ਪਾਠ- 1 ਵਿਹਮੀ
ਤਾਇਆ
ਕਹਾਣੀ - 1 ਜਨਮ ਿਦਨ
ਿਵਆਕਰਨ

ਭਾਨ ਪ'ਤੀਯੋਿਗਤਾ
ਿਵਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸੱ ਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ

ਅਣਿਡੱ ਠਾ ਪੈਰਾ

ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੀ ਿਖੱ ਚ ਅਦਭੁਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

ਸ ਤੰ ਬਰ
ਕਿਵਤਾ ਪਾਠ ਪ'ਤੀਯੋਿਗਤਾ

ਕਿਵਤਾ -2 ਿਵਸ ਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ
ਵਾਰਤਕ ਪਾਠ - 2 ਮੁੜ ਵੇਿਖਆ

ਨਵ! ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਤਿਹਜ਼ੀਬ ਿਵਚ ਅੰ ਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਿਪੰ ਡ
ਿਵਆਕਰਣ

ਮ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਉਮਰ ਭਰ ਕੰ ਮ ਆ,ਦੀ ਹੈ

ਅਣਿਡੱ ਠੀ ਕਾਿਵ ਟੁਕੜੀ

ਅਕਤੂਬਰ
ਕਿਵਤਾ - 3 ਨਵ+ ਪੁਰਾਣੀ
ਤਿਹਜ਼ੀਬ
ਵਾਰਤਕ ਪਾਠ - 3 ਬੇਬੇ ਜੀ
ਨਵੰ ਬਰ
Ist Term Exams
ਿਵਆਕਰਨ
ਮੁਹਾਵਰੇ ਹ ਵਾਲੇ
Syllabus for Ist Term
ਕਿਵਤਾ - 1 ਸ ਮ$
ਕਿਵਤਾ - 2 ਿਵਸ ਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ
ਵਾਰਤਕ ਪਾਠ- 1 ਵਿਹਮੀ ਤਾਇਆ
ਵਾਰਤਕ ਪਾਠ - 2 ਮੁੜ ਵੇਿਖਆ ਿਪੰ ਡ
ਕਹਾਣੀ -1 ਜਨਮ ਿਦਨ
ਿਵਆਕਰਨ
ਿਵਰੋਧੀ ਬਦ
ਿਲੰਗ ਬਦਲੋ
ਬਦ ੁੱ ਧੀ
ਅਣਿਡੱ ਠਾ ਪੈਰਾ
ਅਣਿਡੱ ਠੀ ਕਾਵ ਟੁਕੜੀ

Term 2 (October-March)
CHAPTER

CONTENT

ACTIVITIES/ Co-curricular
Activities

ਦਸੰ ਬਰ
ਕਿਵਤਾ - 4 ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ
ਕਹਾਣੀ - 2 ਸ $ਝੀ ਕੰ ਧ
ਕਹਾਣੀ - 3 ਬੱ ਸ ਕੰ ਡਕਟਰ
ਿਵਆਕਰਨ
ਲੇ ਖ ਰਚਨਾ

ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਿਦਆਂਦੀ ਹੀਦੀ ਤ/ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ
ਿਬਆਨ
ਕਦੀ ਵੀ ਿਕਸੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਨਹ! ਉਠਾਉਣਾ

ਭਾਰਤ ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰ ਡ ਤੇ
ਚਰਚਾ

ਚਾਹੀਦਾ
ਭਾਰਤ ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰ ਡ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਿਬਆਨ

ਜਨਵਰੀ
ਇਕ$ਗੀ - ਿਸ ਰਜਣਾ

Syllabus for IInd Term
Exams

ਕਿਵਤਾ - 3 ਨਵੀ ਪੁਰਾਣੀ
ਤਿਹਜ਼ੀਬ
ਕਿਵਤਾ - 4 ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ
ਵਾਰਤਕ ਪਾਠ -3 ਬੇਬੇ ਜੀ
ਕਹਾਣੀ - 2 ਸ $ਝੀ ਕੰ ਧ
ਕਹਾਣੀ- 3 ਬੱ ਸ ਕੰ ਡਕਟਰ
ਇਕ$ਗੀ - ਿਸ ਰਜਣਾ
ਿਵਆਕਰਨ
ਿਵਸ ਿਮਕ
ਮੁਹਾਵਰੇ ੳ ਤ ਹ ਤੱ ਕ
ਲੇ ਖ ਰਚਨਾ
ਪੱ ਤਰ ਰਚਨਾ

ਸਮਾਜ ਦੀ ਿਸਰਜਨਾ ਧੀਆਂਨਾਲ ਸੰ ਭਵ ਹੈ

' ਧੀ ਤੇ ਪੁੱ ਤ ਇੱ ਕ ਸਮਾਨ ' ਿਵੇ ਤੇ
ਚਰਚਾ

