MONTH & CHAPTER

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

ਅਪਲ
ੈ
ਿਵਆਕਰਨਸਮਾਸੀ ਬਦ

ਿਵਆਕਰਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਗਆਨ

ਸੁਲੇਖ ਪ'ਤੀਯੋਿਗਤਾ

ਬਦ ਰਚਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮੁਹਾਵਰੇ ਕ, ਖ ਵਾਲੇ

ਮਈ
ਿਵਆਕਰਨਬਹੁ ਅਰਥਕ ਬਦ

ਿਵਆਕਰਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਗਆਨ
ਅਰਥ ਬੋਧ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਿਵਚਾਰ - ਵਟ"ਦਰਾ

ਸਮਾਸੀ ਬਦ
ਪੱ ਤਰ ਰਚਨਾ

ਜੂਨ

ਉਤਪੰ ਨ ਬਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮੁਹਾਵਿਰਆ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ

ਿਵਆਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਿਚੱ ਤਰ ਵਰਨਣ ਦਾ ਅਿਭਆਸ

ਿਵਆਕਰਨਮੁਹਾਵਰੇ ਗ ਵਾਲੇ
ਅਗੇਤਰ
ਜੁਲਾਈ

ਸਵੈ ਰਚਨਾ ਦਾ ਅਿਭਆਸ

ਿਵਆਕਰਨਿਚੱ ਤਰ ਵਰਨਣ

ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਵਰਨਣ

ਮੁਹਾਵਰੇ ਘ ਵਾਲੇ
ਿਕਿਰਆ ਿਵੇਣ
ਿਪਛੇਤਰ
ਕਿਵਤਾ - 1 ਸੋ ਿਕ# ਮੰ ਦਾ
ਆਖੀਐ

ਘਰ ਦੇ ਿਪਆਰ ਦਾ ਮਹੱ ਤਵ

ਕਿਵਤਾ ਿਲਖਣ ਦੀ ਪ'ਤੀਯੋਿਗਤਾ

ਿਨਮਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋ ਕ" ਦੀਆਂਸਮੱ ਿਸਆਵ" ਦਾ ਕਲਾਤਮਕ ਵਰਨਣ

ਅਗਸਤ
ਵਾਰਤਕ ਪਾਠ - 1
ਘਰ ਦਾ ਿਪਆਰ
ਕਹਾਣੀ- 1
ਕੁਲਫ਼ੀ

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਗੁਨਾਹ" ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਵਰਨਣ
ਮਨੁ
ੱ ਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਹੱ ਤਵ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਹੱ ਤਵ ਤੇ ਭਾ ਣ
ਪ'ਤੀਯੋਿਗਤਾ

ਸਤੰ ਬਰ

ਨਾਹ ਕਰਕੇ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈ ਣੇ
ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਇਕ ਰੰ ਗ ਤਮਾ ਾ ਹੈ । ਗੁ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਕਿਵਤਾ - 2
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖ ਲੈ ਹੁ
ਵਾਰਤਕ ਪਾਠ -2
ਬੋਲੀ
ਇਕ)ਗੀ
ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ
ਿਵਆਕਰਨ -

ਸਾਰੇ ਸੰ ਸਾਰ ਦਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰ ਸਾਰ ਨੂੰ
ਚਲਾ,ਦਾ ਹੈ।
ਿਸੱ ਖ ਧਰਮ ਿਵਚ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਮਹੱ ਤਵ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।

ਅਣਿਡੱ ਠਾ ਪੈਰਾ
ਅਕਤੂਬਰ
ਕਿਵਤਾ - 3
ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ
ਵਾਰਤਕ ਪਾਠ- 3
ਪਾਰਥਨਾ
ਿਵਆਕਰਨ
ਅਣਿਡੱ ਠੀ ਕਾਿਵ ਟੁਕੜੀ

ਨਵੰ ਬਰਕਾਿਵਤਾ- 4
ਸਿਤਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਗਿਟਆ
ਿਵਆਕਰਨ
ਮੁਹਾਵਰੇ - ਚ, ਛ, ਜ, ਝ

Ist Term Exams

Syllabus for Ist Term Exams
ਕਾਿਵਤਾ - 1 ਸੋ ਿਕਉ ਮੰ ਦਾ
ਆਖੀਐ ,
ਕਿਵਤਾ - 2 ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖ
ਲੈ ਹੁ
ਵਾਰਤਕ ਪਾਠ - 1 ਘਰ ਦਾ
ਿਪਆਰ
ਪਾਠ -2 ਬੋਲੀ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨ- ਸੱ ਚ ਦਾ ਪ'ਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂਨੂੰ ਤਾਿਰਆ

ਕਹਾਣੀ -1 ਕੁਲਫ਼ੀ
ਇਕ)ਗੀ - 1 ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ
ਿਵਆਕਰਨਅਣਿਡੱ ਠਾ ਪੈਰਾ
ਅਣਿਡੱ ਠੀ ਕਾਿਵ ਟੁਕੜੀ
ਸਮਾਸੀ ਬਦ
ਬਹੁ -ਅਰਥਕ ਬਦ
ਮੁਹਾਵਰੇ ਕ ਤ1 ਘ ਤੱ ਕ

Term 2 (October-March)
CHAPTER

CONTENT

ACTIVITIES/ Co-curricular
Activities

ਿਦਸੰ ਬਰ
ਕਹਾਣੀ -2
ਅੰ ਗ - ਸੰ ਗ

ਪੁਰਾਣੇ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਵੱ ਡੇ ਵਡੇਿਰਆਂਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪ'ੋਜਕ
ੈ ਟ

ਵਾਰਤਕ ਪਾਠ- 4
ਮੇਰੇ ਵੱ ਡੇ ਵਡੇਰੇ
ਿਵਆਕਰਨ-

ਿਵਆਕਰਨ ਦਾ ਅਿਭਆਸ

ਮੁਹਾਵਰੇ , ਚ ਛ ਜ ਝ ਵਾਲੇ

ਜਨਵਰੀ

ਇਕ)ਗੀ - 2
ਦੂਜਾ ਿਵਆਹ
ਿਵਆਕਰਨ
ਲੇ ਖ ਰਚਨਾ
ਿਪਛੇਤਰ

ਫਰਵਰੀ
ਦੁਹਰਾਈ

ਮਾਰਚ
II nd Term Exams
Syllabus for IInd Term
Exams
ਕਿਵਤਾ - 3 ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਤੂੰ ਹੈ
ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ
ਕਿਵਤਾ - 4 ਸਿਤਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
ਪਗਿਟਆ
ਵਾਰਤਕ ਪਾਠ - 3 ਪਾਰਥਨਾ

ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਰਣਨ

ਨਾਟਕ ਪ'ਤੀਯੋਿਗਤਾ

ਵਾਰਤਕ ਪਾਠ- 4 ਮੇਰੇ ਵੱ ਡੇ ਵਡੇਰੇ
ਕਹਾਣੀ- 2 ਅੰਗ- ਸੰ ਗ
ਇਕ)ਗੀ- 2 ਦੂਜਾ ਿਵਆਹ
ਿਵਆਕਰਨ
ਅਗੇਤਰ- ਿਪਛੇਤਰ
ਮੁਹਾਵਰੇ - ਚ, ਛ, ਜ,ਝ ਵਾਲੇ
ਲੇ ਖ ਰਚਨਾ
ਪੱ ਤਰ ਰਚਨਾ

