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ftZfdne e?bzvo 
 ਛ ੁੱ ਟੀਆਂ  

12 ਨਲੰਫਯ : ਰਕਾਲ਼ ੁਯਫ ਲ਼ਰੀ ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਲ ਜੀ । 
ਵੇਯ ਦੀ ਬਾ  
1 ਨਲੰਫਯ : ੰਜਾਫ ਦਦਲ ਦ ਇਦਤਵਾ ਫਾਯ ਗੱਰਫਾਤ ਕਯਨੀ । 
11 ਨਲੰਫਯ : ਲ਼ਰੀ ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਲ ਜੀ ਦੀ ਜੀਲਨੀ ਫਾਯ ਗੱਰਫਾਤ 

ਕਯਨੀ । 
14 ਨਲੰਫਯ : ਫਾਰ ਦਦਲ ਫਾਯ ਫੱਦਿਆਂ ਨੰੂ ਦੱਣਾ । 

 



ftZfdne e?bzvo 
 ਨੈਤਿਕ ਕਦਯਾਂ ਕੀਭਿਾ ਰਈ ਤਵਸ਼ੇ   

ਭਾਂ ਫਰੀ ਦੀ ਭਵੱਤਤਾ । 
ੱਿ ਫਰਣ ਦ ਪਾਇਦ । 
ਕਦ ਲੀ ਿਯੀ ਨਾ ਕਯ । 
ੰਛੀ ਾਡ ਦਆਯ ਦਭੱਤਯ । 

 



ftZfdne e?bzvo 
 ਇ ਭਸੀਨੇ ਖਾ  

 

sQwn Aqy imqI  ਰੀ-ਰਾਇਭਯੀ ਦੇ ਭ ਕਾਫਰੇ 

skUl 

 imqI 14-11-2019 

ਲਯਗੀਕਯਨ ਕਯਨਾ, ਕਰਭ 'ਿ ਰਗਾਉਣਾ, ਜ਼ਰ ਵੱਰ ਕਯਨਾ, ਕੁਇਜ਼, 
ਯਾਈਭਜ਼ 

(ਰੀ-ਰਾਇਭਯੀ ਦ ਭੁਕਾਫਰ ਦਯਫ਼ ਕੂਰ ੱਧਯ 'ਤ ਵੀ ਵਣਗ।) 

•14 nvMbr (bwl idvs) nUM bwl myly dy rUp iv`c krvw ky skUl p`DrI pRI-
pRwiemrI Aqy pRwiemrI jmwqW dy iv`idAk Aqy sih-iv`idAk mukwbilAW dw 
Awgwz kIqw jwvy[ 

•iv`idAk Aqy sih-iv`idAk mukwbilAW dw SifaUl: 
 pRI-pRwiemrI p`Dr dy mukwbly:- 



ਇ ਭਸੀਨੇ ਖਾ  
 

ਥਾਨ ਅਿੇ ਤਭਿੀ  ੰਜਾਫੀ  ਅੰਗਯੇਜ਼ੀ  ਗਤਿਿ  ਜਨਯਰ 

ਕੂਰ  
ਤਭਿੀ 14.11.2019  

ੁੰ ਦਯ ਦਰਖਾਈ ਭੁਕਾਫਰ 
(ਕਰਭ ਨਾਰ) 

ੁੰ ਦਯ ਦਰਖਾਈ ਭੁਕਾਫਰ 
(ਜੈੱਰ ੈੱਨ ਨਾ) 

ਬਾਲ਼ਣ ਭੁਕਾਫਰ  
ਕਦਲਤਾ ਭੁਕਾਫਰ  
ੜ੍ਹਨ ਭੁਕਾਫਰ  
ਫਰ-ਦਰਖਤ ਭੁਕਾਫਰ  

ਅਦਧਆਕਾਂ ਦ ਭੁਕਾਫਰ :  
ੁੰ ਦਯ ਦਰਖਾਈ (ਜੈੱਰ ੈੱਨ ਨਾਰ) 

1. ੁੰ ਦਯ ਦਰਖਾਈ ਭੁਕਾਫਰ 
(Cursive)  

2. ੁੰ ਦਯ ਦਰਖਾਈ  
ਭੁਕਾਫਰ  
(Calligraphy) 

3. ਬਾਲ਼ਣ ਭੁਕਾਫਰ  
4. ੜ੍ਹਨ ਭੁਕਾਫਰ  
5. ਫਰ-ਦਰਖਤ ਭੁਕਾਫਰ  
ਅਦਧਆਕਾਂ ਦ ਭੁਕਾਫਰ :  
1. ੁੰ ਦਯ ਦਰਖਾਈ 

2. (Cursive) 

. ੁੰ ਦਯ ਦਰਖਾਈ  ਭੁਕਾਫਰ  
(Calligraphy) 

1. ਵਾਦੜ੍ਆਂ 
ਦ ਭੁਕਾਫਰ  

1. ਦਿੱਤਯਕਰਾ 
ਦ ਭੁਕਾਫਰ  
2. ਆਭ 
ਦਗਆਨ ਦ 
ਭੁਕਾਫਰ  

ਕਰੁੱ ਟਯ ੁੱ ਧਯ 
ਤਭਿੀ 19.11.2019 

ਫਰਾਕ ੁੱ ਧਯ ਤਭਿੀ 
23.11.2019 

ਤਜ਼ਰਹਾ ੁੱ ਧਯ   
ਤਭਿੀ 30.11.2019 

pRwiemrI p`Dr dy mukwbly:- 



ftZfdne e?bzvo 
 ਤਯਜਿਾਿਭਕ ਕਾਯਜ  

ਕੂਰ ੱਧਯ ਤੋਂ ਦਜ਼ਰਹਾ ੱਧਯ ਤੱਕ ਦ ਦਲੱਦਦਅਕ ਅਤ ਦਵ-ਦਲੱਦਦਅਕ 
ਭੁਕਾਫਰ। 

ਯੀਦਡੰਗ ੈੱਰ ਦੀ ਾਫ਼-ਫ਼ਾਈ ਅਤ ਦਕਤਾਫਾਂ ਦੀ ਾਂਬ-ੰਬਾਰ ਦਲੱਿ ਫੱਦਿਆਂ 
ਦੀ ਲ਼ਭੂਰੀਅਤ। 

ਵਯ ਕੂਰ ਲੱਰੋਂ ਵੱਥ ਦਰਖਤ ਭਗਜ਼ੀਨ ਦਤਆਯ ਕਯਕ ਜਾਯੀ ਕਯਨਾ। 
ਫਾਰ ਬਾ 
 ਭਕ ਤ ਦੱ ਗ ਦਲਲ਼ ਤ ਯਹਾ ਯਿਨਾ ਦ  ਦਯਜਣਾਤਭਕ ਭੁਕਾਫਰ 

ਕਯਲਾਉਣ ਅਤ ਦਲ਼ ਬਗਤਾਂ, ਗੁਯਆੂ,ਂ ਧਾਯਦਭਕ ਲ਼ਦਵਯਾਂ, ੰਜਾਫੀ ਅਖ਼ਫਾਯਾਂ, 
ਉੱਘ ਦਖਡਾਯੀਆ ਂਦ ਨਾਂ ਦੱਣ ਦ ਭੁਕਾਫਰ ਕਯਲਾਉਣ। 
 



ftZfdne e?bzvo 
  ਰਾਈਡ ਤਵੁੱ ਚ ਆ ਆਭ-ਤਗਆਨ ਦੇ ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਭ ਕਾਫਰੇ ਕਯਵਾਉਿੇ । 

  ਰੀ ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਲ ਜੀ ਦ ਜੀਲਨ ਅਤ ਦੱਦਖਆਲਾਂ ਫਾਯ ਯਹਾ ਯਿਨਾ ਭੁਕਾਫਰਾ। 
  ਭੁਕਤਾ ਲ਼ਫਦ ਯਹਾ/ ਕਵਾਣੀ, ੜ੍ਹਨ ਅਤ ਲਾਕ ਦਰਖਣ, ਲ਼ਫਦਾਂ ਤੋਂ ਲਾਕ ਫਣਾਉਣ ਦ ਭੁਕਾਫਰ 

ਕਯਲਾਉਣਾ। 
  ਦਯਜਣਾਤਭਕ ਲ਼ਕਤੀ ਯਖ ਭੁਕਾਫਰ , ਭਦਖਕ ਕੰਭ ਦ ੰਫੰਧ ਦਲੱਿ ਕਦਲਤਾ ਗਾਇਨ, ਾਠ 

ੁਤਕ ਦਲਿੋਂ ੜ੍ਹੀ ਕਵਾਣੀ ਨੰੂ ਆਣ ਲ਼ਫਦਾਂ ਦਲੱਿ ੁਣਾਉਣਾ ਆਦਦ ਦ ਭੁਕਾਫਰ ਕਯਲਾਉਣਾ। 
ਭਾਤਆਂ ਨਾਰ ਭੇਰ ਜਰ  
 ਗੁਯੁਯਫ ਜਾਂ ਵਯ ਧਾਯਦਭਕ ਭਾਗਭਾਂ ਭੇਂ ਕੂਰ ਦੀ ਫਵਤਯੀ ਰਈ ਦਾਨ ਦਣ ਰਈ ਰਦਯਤ 

ਕਯਨਾ। 
 ਕੂਰ ਅਤ ਦੰਡ ਦੀ ਫ਼ਾਈ ੰਫੰਧੀ ਭਾਦਆਂ ਨਾਰ ਤਾਰਭਰ ਕਯਕ ਜਾਗਯੂਕਤਾ ਦਾ ਕਯਨਾ। 
 ਟਰੀਦਲਮਨ ਦ ਨੁਕਾਨ ਅਤ ਭਵੱਤਤਾ ਫਾਯ ਭਾਦਆਂ ਨੰੂ ਜਾਗਯੂਕ ਕਯਨਾ। 

 



ਰੀ - ਰਾਇਭਯੀ -1 

  
  ftPk ns/ ;wK rshftXh ;wZroh 

1H 

d' rZbK eohJ/ 
(brGr 10 fwzN) 
GkPkJh ftek; 
tZvk ;w{j 

ਆ - ਦੁਆਰ ਫਾਯ ਗੱਰਫਾਤ, ੀਣ ਲਾਰ ਾਣੀ ਦੀ ੰਬਾਰ, ਦਯੱਖਤਾਂ ਦੀ ਦਦੱਖ ਅਤ 
ਰਾਬ 
ਦਭੱਟੀ, ਅਭਾਨ, ੂਯਜ ਅਤ ਦਦਨ, ਯਾਤ ਅਤ ਿੰਦਯਭਾ, ਲਯ ਅਤ ਲ਼ਾਭ, 
ਦੁਦਵਯ, ਫੱਦਰ, ਧੁੱ , ਵਲਾ, ਯੁੱ ਤਾਂ, ਗਯਭੀ, ਯਦੀ, ਫੰਤ/ੱਤਝੜ੍, ਲਯਖਾ ਦ 
ਫਾਯ ਦਲੱਿ ਗੱਰਫਾਤ ਕਯਨਾ 

;zpzfXs cb?P ekov 
fuZso 

2H 

ob e/ f;ZyhJ/ 
(brGr 30 fwzN) 
p"fXe ftek; 
S'N/ ;w{j 

ਨੀਰ ਯੰਗ ਦੀ ਦਵਿਾਣ 
ਤਾਜ਼ਾ - ਠੰਡਾ, ਦਭੱਟੀ 'ਿ ਾਣੀ ਾਉਣਾ, ਖੁਯਦਯਾ -ਭੁਰਾਇਭ, ਖੁਲ਼ਫ,ੂ ਦਗੱਰਹਾ -ੁੱ ਕਾ, ਅੱਗ- 
ਦੱਛ, ਰੰਫਾ-ਛਟਾ ਦੀ ਦੁਵਯਾਈ, ਲੱਖਯ ਤ ਗਰਾ ਰਗਾਉਣਾ, 
5 ਅਤ 6 ਦਾ ੰਕਰ ਅਤ ਦਵਿਾਣ, 1-4 ਤੱਕ ਦੀ ਦੁਵਯਾਈ,1-5 ਕਰਭ ਿ ਰਗਾਉਣਾ 
ਆਦਦ | 

frnkB dk 
ozrhB \IkBk, 
;zpzfXs cb?P 
ekov, ਜ਼ਰ ਆਦਦ 
| 
  

3H 

pksK gktK, rhs 
rktK 
(brGr 15 fwzN) 
GkPkJh ftek; 
tZvk ;w{j 

ਕਵਾਣੀ - ਫੱਦਰ ਲਦਯਹਆ, ਫਫਰੀ ਤ ਫੰਟੀ, ਫੱਦਰਾਂ ਦੀ ਆਈਕਰੀਭ, ਇਵ ਤੁਵਾਡ 
ਰਈ ਿੰਗਾ ਵ, ਰਾਰ ਫਯਾਤੀ  
ਕਦਲਤਾ - ਦਨਭ, ੂਯਜ, ਾਫਣ ਲੀਯ, Rain Rain go away, ਕਾਰਾ ਫੱਦਰ,  
, ਟ ਦੀ ਧੁਨੀ ਤ ਦਵਿਾਣ, ਫੁਝਾਯਤਾਂ, ਦਕਤਾਫ ਘਯ ਦੀ ਯ 

ejkDh feskpK/ 
ekov 
rshftXh e?bzvo 



ਰੀ - ਰਾਇਭਯੀ -1 

    ftPk ns/ ;wK rshftXh ;wZroh 

4H 

y/v^y/v ftZu 

(brGr 20 fwzN) 

;ohoe ftek;, 
;wkfie 

ns/ GktBkswe ftek; 

ਭਢ 'ਤ ਗੇਂਦ ਪੜ੍ਾਉਣਾ, ਅੰਕ, ਅੱਖਯ ਤ ਕੁੱ ਦ, ਯੱੀ 
ਕੁੱ ਦਣਾ, ਫਰ ਫਈ ਦਕੰਨੇ, ਗੇਂਦ ਯੜ੍, Teacher Says,  
ਫੱਦਰ ਛਾਇਆ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆਇਆ, ਅਦੜੱ੍ਕਾ ਦੜ੍, ਵਲਾ 
ਿੱਰ ਯਵੀ ਵ , ਯੱੀ ਦ ਵਠਾਂ ਰੰਘਣਾ, ਕਾਂ-ਉੱਡ, ਦਿੜ੍ੀ-
ਉੱਡ 

rshftXh 
e?bzvo 

5H 

ouhJ/^oukJhJ/ 
(brGr 20 fwzN) 

ouBksfwe ftek; 

S'N/ ;w{j 

ਕਾਗਜ਼ ‘ਤ ਨਦਵਯ ਫਣਾ,ਕਰਅ ਤੋਂ ਦਯੱਖਤ, ਦਭੱਟੀ 
ਨਾਰ ਘਯ ਫਣਾਉਣਾ, ਭਾਰਾ ਫਣਾਉਣਾ, ਕਾਗਜ਼ ਤ 
ੱਤ ਛਾਣਾ, ਤੰਗ, ਫਯਡ ‘ਤ ਫੱਦਰ, ਕਾਗਜ਼ 
ਦੀਆਂ ਗਰੀਆਂ ਫਣਾਉ, ਅਤ ਕਾਗਜ਼ ਤ ਫਜ਼ੀ ਛਾਣਾ 
,ਟ ਦਰਖਣਾ 5, 6 ਦਰਖਣਾ  

frnkB dk 
ozrhB \IkBk, 
fbyD ebk, 
ozr, ekrI, 
ਕਰੇਅ 

6H BZuhJ/- rkJhJ/ 
ਇਤਰੀ ਦਫਤਰੀ, ऊऩर ऩंखा चऱता है, Twinkle 
twinkle 

rshftXh 
e?bzvo 



ਰੀ - ਰਾਇਭਯੀ -1 

 B'N^  
ਛਲੇਂ ਦਦਨ nfXnkge pZfunK ਨੰੂ d[jokJh $ wBg;zd rshftXhnK 

eotkT[Dr/. 
nfXnkge jo o'I nzro/Ih d/ e[M n;kB PpdK$tkeK dh tos'A 

eoBr/. fit/A shoes, tree, water, cool, warm, hot, blue, 

Good morning, Bye-Bye, Sand, Sun, star, mon, five, 
sunlight, air, soft, hard, bag, rain, summer.  

 ਫੁੱ ਤਚਆ ਂਨਾਰ ਇ ਭਸੀਨੇ ਆਉਿ ਵਾਰੇ ਤਿਓਸਾਯਾਂ ਫਾਯੇ ਗੁੱ ਰਫਾਿ ਕਯਨਾ 
 nfXnkge fJ;/ soQK e?bzvo d/ fj;kp Bkb rshftXhnK 

eotkT[Dr/. 

 



ਰੀ - ਰਾਇਭਯੀ -2 

  

  ftPk ns/ ;wK rshftXh ;wZroh 

1H 

d' rZbK eohJ/ 
(brGr 10 fwzN) 
GkPkJh ftek; 
tZvk ;w{j 

ਅਭਾਨ, ੂਯਜ, ਦਦਨ, ਤਾਯ, ਿੰਦਯਭਾ, ਯਾਤ,ਗਯਭੀ -ਯਦੀ ਦ ਕੱੜ੍, 
ਖਾਣਾ ਅਤ ਦਤਵਾਯ, ਫੰਤ ੰਿਭੀ, ੱਤਝੜ੍, ਦਦਨਾਂ ਦਾ ਛਟ ਵਣਾ, 
ਭਭ, ਫੱਦਰ, ਧੁੱ , ਫਯਾਤੀ, ਫਯਪਫਾਯੀ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦਣਾ। 

;zpzfXs fuZso 
cb?P ekov 
  

2H 

ob e/ f;ZyhJ/ 
(brGr 30 fwzN) 
p"fXe ftek; 
S'N/ ;w{j 

ੰਤਯੀ ਯੰਗ ਦੀ ਦਵਿਾਣ, ਲਯਗ ਦਾ ਦਭਰਾਨ, ਖ਼ਤ-ਨਯਭ, ਟਯਨ, 
ਤਾਜ਼ਾ-ਠੰਡਾ, ਦਗੱਰਾ -ੁੱ ਕਾ, ਲਯਗੀਕਯਨ, ਲਯ, ਦੁਦਵਯ, ਲ਼ਾਭ ਦਾ ਰਮਗ 
13, 14 ਦੀ ਦਵਿਾਣ, 1 ਤੋਂ 14, ਦਵਰਾ ਫਾਅਦ,  
ਫੰਡਰ ਤੀਰੀ, ਇੱਕ ਵਯ (+1), ਭਦਖਕ ਜੜ੍, ਇਕ ਘਦਟਆ  

frnkB dk 
ozrhB \IkBk, 
;zpzfXs cb?P 
ekov 
  

3H 

pksK gktK, rhs 
rktK 
(brGr 15 fwzN) 
GkPkJh ftek; 
tZvk ;w{j 

ਕਵਾਣੀ- ਖ਼ਯਗਲ਼ ਅਤ ਕੱਛੂਕੁੰ ਭਾ, ਅੰਫਯੋਂ ਟੁੱ ਦਟਆ ਤਾਯਾ, ੂਯਜ  ਅਤ 
ਿੰਦਯਭਾ, ਯਦੀ, ਅਭਾਨ ਦਲੱਿ ਉੱਡਦਾ ਤੰਗ, ਲ਼ਯੂ ਅਤ ਦੀ,ੂ ਆਖ਼ਯੀ 
ਫੂੰ ਦ, ਲਯਖਾ ਆਦਦ  
ਕਦਲਤਾ -Twinkle-Twinkle, ਯਦੀ ਆਈ, ਫੰਤ, हाथ धोना |  
ਦ, ਧ, ਨ,  ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਅਤ ਦਵਿਾਣ | 
ਦਕਤਾਫ ਘਯ ਦੀ ਯ, ਫੁਝਾਯਤਾਂ ਅਤ ਟਯ-ਭਰਾ 1 | 

ejkDh feskpK, 
ekov 
rshftXh  
e?bzvo 



ਰੀ - ਰਾਇਭਯੀ -2 

    ftPk ns/ ;wK rshftXh ;wZroh 

4H 

y/v^y/v ftZu 

(brGr 20 fwzN) 

;ohoe ftek;, 
;wkfie 

ns/ GktBkswe 
ftek; 

ਬੰਡਾ-ਬੰਡਾਯੀਆ, ਲ਼ਯ-ਲ਼ਯ ਦਕੰਨੇ ਲਜ?, ਧਯਤੀ, ਅਕਾਲ਼ ਅਤ 
ਤਾਰ, ਅੱਖਯ ਤ ਕੁੱ ਦਣਾ, ਫੱਦਰ ਛਾਇਆ ਤੂਫ਼ਾਨ 
ਆਇਆ,ਫਯਫ਼ ਾਣੀ, ਅਦੜੱ੍ਕਾ ਦੜ੍, ੱਜਾ-ਖੱਫਾ, ਅੀ ਨਵੀਂ 
ੁਦਣਆ, ਦਜਲੇਂ ਭੈਂ ਕਵਾ ਲੇਂ ਕਯ, ਤਾੜ੍ੀ ਨਾਰ ਭੀਂਵ ਾਉਣਾ, 
ਯਾਂ ਨਾਰ ਗੇਂਦ ਫਾਰਟੀ 'ਿ ਾਉਣਾ ਆਦਦ 

rshftXh  e?bzvo 

5H 

ouhJ/^oukJhJ/ 
(brGr 20 fwzN) 

ouBksfwe ftek; 

S'N/ ;w{j 

13, 14 ਅਿੇ ਥ, ਦ, ਧ, ਨ ਤਰਖਿਾ |  

ਭਿੀ ਯਿਾ, ਕਰੇਅ ਿੋਂ ਅੁੱ ਖਯ ਫਿਾਉ, ਭਨੰਦ ਪ ੁੱ ਰ 
ਫਿਾਓ, ਪਯਸ਼ ਿੇ ਤਿਕਿ ਅਿ ੇਵਯਗ ਫਿਾਓ ਤਫੰਦੂ ਜੜ੍ 
ਕੇ ਨ ਭੈਨ ਫਿਾਓ ਆਤਦ | 

frnkB dk ozrhB 
\IkBk 
fbyD ebk, 

ozr, ekrI,ਕਰੇਅ 

6H BZuhJ/ - rkJhJ/ चंदा के गांव में, ਿਾਯੇ ਚਭਕਿ, Four Season rshftXh e?bzvo 



ਰੀ - ਰਾਇਭਯੀ -2 

 B'N^  
ਛਲੇਂ ਦਦਨ nfXnkge pZfunK ਨੰੂ d[jokJh $ wBg;zd rshftXhnK 

eotkT[Dr/. 
  nfXnkge jo o'I nzro/Ih d/ e[M n;kB PpdK$tkeK dh tos'A eoBr/. 

fit/A Good afternoon, sky, day, Seasons, Summer, Winter, 
Spring, Autumn, Rainy, snow, come here, I am Fine, When do 
you get up in the morning? Etc.      

ਫੁੱ ਤਚਆਂ ਨਾਰ ਇ ਭਸੀਨੇ ਆਉਿ ਵਾਰੇ ਤਿਓਸਾਯਾਂ ਫਾਯੇ ਗੁੱ ਰਫਾਿ ਕਯਨਾ 
nfXnkge fJ;/ soQK e?bzvo d/ fj;kp Bkb rshftXhnK eotkT[Dr/. 
ਸ਼ਫਦ ਚਾਯਟ/Word Wall -  ਫੁੱ ਚੇ ਦ ਆਯਾ ਫਰੇ ਗ ਸ਼ਫਦ ਨੰੂ ਸ਼ਫਦ 
ਚਾਯਟ/Word Wall  ਿੇ ਤਰਤਖਆ ਜਾਵੇ| 

ਭਸੀਨੇ ਦੇ ਅੰਿ ਿੁੱ ਕ ਫੁੱ ਚਾ ਸ਼ਫਦ ਸ਼ਫਦ ਚਾਯਟ/Word Wall  ਿੇ ਤਰਖੇ ਗ ਸ਼ਫਦਾਂ 
ਨੰੂ ਦਵਿਾਣ ਕ ਫਰ ਕਦਾ ਵਲ। 

 



ਜਭਾਿ- ਤਸਰੀ  
ਤਵਸ਼ਾ- ੰਜਾਫੀ  

  

pwT dw nW ਨਵੰਫਯ mhIny iv`c kI 
isKwieAw jwvy[ 

suJweIAW gqIivDIAW 

17. Sbd 
lVIAW 

18. mW qy 
b`cw 

  

19.imLwE, kOx 
kI KWdw hY? 
  
  
 20. myrw bsqw  

pVHnw:- 
ividAwrQI SbdW Aqy Aswn 
vwkW nUM pVHn dy Xog hovy[ 
  
ilKxw:-  
ividAwrQI  SbdW dI bol-
ilKq krn Aqy sDwrn 
pRSnW dy au`qr ie`k jW do 
SbdW iv`c dyx dy Xog hovy[ 
mOiKk:- 
ividAwrQI ivAkqIgq Aqy 
smUihk rUp iv`c kivqw/bwl-
gIq gwieਨ kr skdw hovy [ 

 SbdW nUM pVHn iv`c pRp`k krn leI muhwrnI dIAW 
gqIivDIAW ਕਯਲਾਉਣਾ। ijvyN:-DunI rwhIN muhwrnI aucwrn 
(lGU-dIrG), mudrwvW rwhIN muhwrnI aucwrn[  

 muhwrnI dh ;jkfJsk Bk+ Ppd-joV/Sbd lVIAW nUM pVHn 
dw AiBAws kਯਲਾਉਣਾ। 

 muhwrnI dI bol-il^q, Sbd lVIAW pVHn dy mukwbly  
ਕਯਲਾਉਣ। 

 ਰਆਤਭਕ ਅਤ ਲ਼ੁੱ ਧ ਉਿਾਯn ਨਾL pihlW krvwey gey bwl 
gIqW nUM  ਗwaux ਦਾ ਅਦਬਆ ਕਯਲਾਉਣਾ। 

 Awpxy AwLy-duAwLy dy pMCIAW Aqy jwnvrW bwry eI-kMtYNt 
dI shwieqw nwL ividAwrQIAW nUM jwxUM krvwauxw[ 
auhnW dy invws-sQwn Aqy Kwx-pIx dIAW AwdqW qoN 
jwxU krvwauxw[ 

 Awpxy bsqy bwry kuJ vwk bolx leI auqSwihq krnw[ 



ਜਭਾਿ- ਤਸਰੀ 
ਤਵਸ਼ਾ -ਗਤਿਿ 

  
pwT dw nW 
Aqy nM: 

ividAwrQI , jo isKygw sbMDq gqIivDI 

6.nmUny 
  
  
  
  
  

sMiKAwvW Aqy AwikRqIAW dy nmUinAW 
dw pRyKx krnw, vDwauxw Aqy rcnw 

krnw [ 

  sQUl vsqUAW ijvyN p`iqAW/PùlW nwl v`K v`K qrW dy nmUny iqAwr krky 
idKwauxw [ 

  b`icAW nUM v`K v`K qrIikAW nwl KVy krky  v`K –v`K nmiUnAW bwry 
d`sxw [ 

  kwgz/g`qy dIAW AwikRqIAW nwl nmUny iqAwr krnw[ 
 qsvIrW , sMiKAwvW Aqy AMgryzI dy A`KrW dy PlYS kwrf nwl smJwauxw 

[ 
pRojYkt :  gZfsnK$c[ZbK d/ Bw{B/ ਦਤਆਯ krnw [ 

7. mwp  v`K v`K Tos pdwrQW /AwikRqIAW 
dIAW BOiqk ivSySqwvW dw vrxn 
krnw [ 

 gYrmwਣk iekweIAW dy pRXog 
nwl CotIAW dUrIAW dw Anumwn 
lgwauxw[ 

  sQUl vsqUAW (pYnisl) dIAW lMbweIAW dI AwpsI  qulnw  krn bwry 
d`sxw[ 

  ਆ-ਦੁਆ dIAW vsqUAW nwl moty-pqly, BwrI-hlky, dUr-nyVy bwry 
b`icAW nUM ੁੱ ਛਣਾ iPr d`sxw [ 

  ig`TW nwl lMbweI  mwpxw [ 
  



ਜਭਾਿ- ਤਸਰੀ 
ਤਵਸ਼ਾ -ਅੰਗਯੇਜ਼ੀ 

  

Lesson no 

& Name 

Child will learn  How to learn- 

(Related Activities) 

  

Lesson 

No. 9 

English 

Alphabet 

(a-z) 87-

92 

  

  

  

Reading 

1. to associate words with pictures 

2. to differentiate between capital and 

small letters 

3. to name familiar objects seen in the 

pictures 

4. to recognize letters and their 

sounds i - p 

Writing 

 to write letters  

 to match letters 

 to write what comes after, before 

and in between the letters 

 to draw pictures for the letters etc. 

Reading 

1. Practice of reading and recognition of letters   i-p 

3. Practice of relating pictures and words to letters i-p   pg 

no.87 - 92 

3. Sufficient practice of sound of letter sound. 

  Writing 

Practice of- 

 writing letters i- p with correct formation in four line 

pattern keeping in view the correct starting point for 

each letter 

 Matching letters with pictures 

 Dictation of letters 

 Writing letter for pictures 

 What comes after, before or in between the given letter 

 Rearranging letters in correct order 



ਜਭਾਿ- ਤਸਰੀ 
ਤਵਸ਼ਾ -ਅੰਗਯੇਜ਼ੀ 

  Lesson no & 

Name 

Child will learn  How to learn- 

(Related Activities) 

  

Lesson No. 

9 English 

Alphabet 

(a-z) 87-92 

  

  

  

Oral 

 to recite poems with 

actions 

 to listen English 

words, greetings, 

polite form of 

expressions 

Oral 

Practice of- 

 Group/ individual recitation of rhymes 

  Commands/action words, greetings etc. 

 Conversation questions 

 Vocabulary: words and pictures of the lesson. 



ਜਭਾਿ- ਦੂਜੀ 
ਤਵਸ਼ਾ -ੰਜਾਫੀ 

  

pwT dw nW ਨਵੰਫਯ mhIny iv`c 
kI isKwieAw jwvy[ 

suJweIAW gqIivDIAW 

13. kotlw CpwkI 
  
  
  
  
  
14. r`uK lgweIey 
r`uK  
  
  
  
  
  
  
  

pVHnw:- 
ividAwrQI pVHn 
sm`grI, ijvNy pMjwbI 
dIAW srl Aqy 
sMKyp khwxIAW, 
kivqwvW Aqy lyK 
Awid nMU pUrn 
ivSrwm, kwmw, 
pRSnvwck qy 
ivsimk-icMnHW 
Anuswr Tihrwau dy 
ky TIk FMg nwL bol 
ky pVH skdw hovy[ 

pVHnw 
 ividAwrQIAW nUM pyNfU KyfW qoN jwxUM krvwauNdy hoey kotLw-CpwkI Kyf bwry d`sxw[pwT-

pusqk iv`c kotLw-CpwkI lyK sMbMDI id`qy ic`qr aùpr crcw krnI[ 
 lyK/kivqw pVHwauNdy smyyN ies  nUM ivckwr rokdy hoey ies nwL sMbMiDq pRSn pùCਣ[ 
 lyK/kivqw pUrw pVHwaux qoN bwAd ies sMbMDI crcw ਕਯਨੀ। 
 lyK/kivqw ivcly AOKy SbdW nUM cuxn leI ਕਦਵਣਾ। iehnW SbdW bwry g`lbwq vI ਕਯਨੀ। 
 eI-kMtYNt dI vrqoN krdy hoey lyK/kivqw sMbMDI jwxkwrI pRdwn krnw[ 
 hr ividAwrQI nUM pwT pVHn dw mOkw ਦਣਾ। 
 lyK/kivqw ivcly AOKy/mnpsMd SbdW dIAW gqIivDIAW krvwauxIAW[iehnW dy aucwrn 

Aqy ArQW bwry g`lbwq ਕਯਨੀ। 
 pwT /kivqw dy Asl Bwv qoN jwxU ਕਯਲਾਉਣਾ। 
 kivqw nUM ivAkqIgq Aqy smUihk rUp iv`c mudrwvW sihq gwaux leI auqSwihq 

krnw[ 



ਜਭਾਿ- ਦੂਜੀ 
ਤਵਸ਼ਾ -ੰਜਾਫੀ 

  pwT dw 
nW 

ਨਵੰਫਯ mhIny iv`c kI isKwieAw jwvy[ suJweIAW gqIivDIAW 

13. 
kotlw 
CpwkI 
  
  
   
14. r`uK 
lgweIey 
r`uK 
  
  
  
  
  

ilKxw:-  
ividAwrQI bol-ilKq(Dictation) qoN ielwvw hor 
pRSn h~l krn dy Xog hovy[ 
 
mOiKk:- 
ividAwrQI ivAkqIgq Aqy smUihk rUp iv`c 
kivqw/gIq gwieਨ kr skdw hovy [auh iesdw AnMd 
lYNdy hn Aqy auhnW AMdr sMgIq pRqI iK`c pYdw hoxI 
SurU huMdI hY[ividAwrQI iksy dUjy ividAwrQI duAwrw 
pVyH gey pwT nMU iDAwn nwL suxdy hn 
Aqy auhnW dI suxn SkqI iv`c vwDw huMdw hY[ 

ilKxw 
 bol-ilKq ਕਯਲਾਉਣਾ[ 
 suMdr ilKweI dw AiBAws krvwauxw[ 
 ਾਠ ਦਾ ਅਦਬਆ ਵੱਰ ਕਯਲਾਉਣਾ। 
mOiKk:- 
 kivqw dy suhj nUM mwxn leI lYAmeI AMdwz 

iv`c kivqw ਗਾਉਣੀ [ividAwrQIAW duAwrw 
smUihk rUp iv`c mudrwvW sihq kivqw 
gwiex ਕਯਲਾਉਣਾ। 



ਜਭਾਿ- ਦੂਜੀ 
ਤਵਸ਼ਾ –ਗਤਿਿ  

  pwT dw 
nW Aqy 
nM: 

ividAwrQI, jo isKygw 
sbMDq gqIivDI 

6. nmUny 
  

 nkfeqshnK ns/ 
;zfynktK B{z tZy^tZy 
sohfenK Bkb i'V^s'V 
e/ g?NoB bZGDk ns/ 
nZr/ tXkT[Dk . 

 jmwq dy b`icAW nUM v`K v~K qrHW KVw krky nmUny bwry 
smJwauxw [ 

 kwgj /g`qy dIAW AwikRqIAW nwl / p`qy,ਪੁੱ ਰਾਂ/igxqI 
dy AMkW dy PlYS kwrf nwl / nzro/Ih d/ nZyoW nwl 
nmUny iqAwr krnw [ 

 coP ns/ ;Nkg{ Bkb  AMqrwl igxqI dy Bw{fBnK dh 
ikDekoh . 

gq'i?eN L 
 ;[Ze/ gZfsnK$c[ZbK$ekrI dh nkfeqshnK fugek e/ Bw{B/ 

bxwauxw [ 



ਜਭਾਿ- ਦੂਜੀ 
ਤਵਸ਼ਾ –ਗਤਿਿ  

  pwT dw nW 
Aqy nM: 

ividAwrQI, jo isKygw 
sbMDq gqIivDI 

7. mwp dUrI / lMbweIAW / pY`nisl 
Awid nwl AMdwzw lgwauxw / 
mwpxw Aqy gYr-imAwrI 
iekswr iekweIAW ijvy k`p / 
cmc / bwltI Awid ਯਾਵੀਂ 
DwrkW dI sm`rQw nMU smJxw[ 
swDwrn q`kVI dI vrqoN rwhIN 
BwrIAW / hlkIAW vsqW dI 
qulnw krnI[ 

;E{b t;sK$s;thoK fdyk e/ bzpkJh nB[;ko S'N/$tZv/, 
Gko/$jbe/ bwry d`sxw [ 
t;sK$d{ohnK dw AMdwzw pu`Cxw iPr  frZmK$edwK okjhA fwD e/ 
dZ;Dk ns/ d' t;sK$d{ohnK dh s[bBk eoBh . 
 sZeVh okjhA ;E{b t;sK d/ GkoK dh s[bBk eoBh . 
 r[pko/ ns/ ;/p okjhA fJj dZ;Dk fe Io{oh BjhA fe tZvh 

t;s{ jw/Pk Gkoh j't/ . 
 ਦਗਰਾ, iZr, uZwu nkfd Bkb XkoB ;woZEk pko/ dZ;Dk 

Aqy qulnw krnI [ 
gq'i?eNL 
sZeVh, tZN/ pBkT[Dk 



ਜਭਾਿ- ਦੂਜੀ 
ਤਵਸ਼ਾ –ਅੰਗਯੇਜ਼ੀ 

  

Lesson no & Name Child will learn How to learn- 

(Related Activities) 

  

Lesson No.9 Use of a/an 

  

Lesson No. 10 

This/that/ 

These/Those 

  

 Lesson No.11 

Let's Read and 

understand 

  

Lesson No. 12   My 

Computer 

  

Reading 

 to read small words, phrases and 

sentences  

 to use simple adjectives related to 

size, shape, colour, weight, texture 

such as big, small, round, pink, red, 

heavy, soft etc.  

 Uses Preposition  

 to use  I am/He is/She is 

 to use he - his/she - her 

 to Use vocabulary related to computer 

 to read words, phrases and sentences 

with comprehension 

Reading 

1.  Practice of reading words, phrases 

and sentences in the Lessons 9 - 12 

2.  Frame more sentences for 

This/That/These/Those related to 

various objects and situations. 

3. Give jumbled words to frame 

sentences. 



ਜਭਾਿ- ਦੂਜੀ 
ਤਵਸ਼ਾ –ਅੰਗਯੇਜ਼ੀ 

  

Lesson no & 

Name 

Child will learn How to learn- 

(Related Activities) 

  

Lesson No.9 

Use of a/an 

  

Lesson No. 10 

This/that/ 

These/Those 

  

  

Lesson No.11 

Let's Read and 

understand 

  

Lesson No. 12   

My Computer 

  

Writing 

 to write words and phrases in response 

to pictures  

 to write phrases using prepositions and 

punctuation 

Oral 

 to recite rhymes with actions 

 to listen English words, greeting, polite 

form of expressions and respond in 

English 

 to express verbally his/ her opinion and 

ask questions about characters in story. 

Writing 

Practice of- 

 Use of a/an according to words 

 Writing words without pattern 

 Dictation of words 

 Practice of framing sentences using 

This/That/These/Those  

 Choosing correct phrase/sentence for the 

picture 

 Rearranging words to form correct sentences 

Oral 

Practice of- 

 Recitation of rhyme- Traffic Lights 

 Vocabulary:  Words related to chapters,Parts of 

Computer 



ਜਭਾਿ- ਿੀਯੀ 
ਤਵਸ਼ਾ –ੰਜਾਫੀ  

  
pwT dw nW ਨਵੰਫਯ mhIny iv`c kI isKwieAw 

jwvy[ 
suJweIAW gqIivDIAW 

 
 

17. Byq dI g`l 
  
  
   

18. bsMq 
  
  
  
  
  

 
pVHnw:- 
ividAwrQI khwxI pVHdy smyN 
pUrn ivSrwm, kwmw, pRSn-vwck 
Awid icMnHW Anuswr aucwrn kr 
skdw hovy[pwT-pusqk ivclIAW 
khwxIAW, 
kivqwvW qy lyKW nMU ਢੁੱ ਕਲੇਂ 
aucwrn,TihrwA, dbwA sihq 
au`cI bol ky pVH sky  Aqy mOn 
pwT vI kr skdw hovy[ 

pVHnw 
 jmwq iv`c khwxI nUM hwv-Bwv nwL ੁਣਾਉਣਾ[ khwxI dy nW 

ਅਤ ic`qr ਫਾਯ crcw ਕਯਨੀ। 
 khwxI suxwauNdy smyN khwxI nUM ivckwr/AMq iv~c pRSn ੁੱ ਛਣ। 
 khwxI nUM ivSrwm icMnHW nUM iDAwn iv`c r`Kdy hoey pVHn dw 

ਅਦਬਆ ਕਯਲਾਉਣਾ।  
 khwxI suxwaux qoN bwAd khwxI sMbMDI crcw ਕਯਨੀ। 
  khwxI dy AslI mMqv bwry jwxkwrI dyxw। 
 ਾਠ sMbMDI eI-kMtYNt dI vrqoN nwL igAwn pRdwn krnw[ 



ਜਭਾਿ- ਿੀਯੀ 
ਤਵਸ਼ਾ –ੰਜਾਫੀ  

  
pwT dw nW ਨਵੰਫਯ mhIny iv`c kI isKwieAw jwvy[ suJweIAW gqIivDIAW 

 
 

17. Byq dI 
g`l 
  
  
  
  
  

18. bsMq 
  
  
  
  

 
ilKxw:-  
ਉਵ ilKqI kMm krdy hox, A`KrW dI 
bnwvt, ie`kswrqw, A`KrW ivclI 
ivSyS qy loVINdI dUrI r`Kxw Awid 
g`lW dI smJ r`Kdy hox[ 
 
mOiKk:- 
pVHI jW suxI hoeI khwxI nUM dubwrw 
Awpxy SbdW iv`c suxw sky[ 

ilKxw:-  
  bol-ilKq ਕਯਲਾਉਣਾ[ 
 suMdr ilKweI dw ਅਦਬਆ ਕਯਲਾਉਣਾ। । 
 ਾਠ ਦਾ ਯਹਾ ਦ ਕ ਰਲ਼ਨ ਵੱਰ ਕਯਨ ਰਈ ਦਣ। 
 ਾਠ ਦਾ ਅਦਬਆ ਵੱਰ ਕਯਲਾਉਣਾ। 
 id~qy ivSy qy kuJ sqrW ilKx leI auqSwihq krnw[ 
 pwTW nwL sbMDq vrkSIts iqAwr kr ky dyxw[ 
mOiKk:- 
 suxI hoeI khwxI nUM Awpxy SbdW iv`c suxwaux dw ਅਦਬਆ 

ਕਯਲਾਉਣਾ। 
 khwxI isrjx leI auqSwihq ਕਯਨਾ। 
 id~qy ivSy / qsvIr qy Awpxy ivcwr pyS krn dw mOkw 

ਦਣਾ 



ਜਭਾਿ- ਿੀਯੀ 
ਤਵਸ਼ਾ –ਗਤਿਿ 

  pwT dw 
nW Aqy 

nM: 
ividAwrQI, jo isKygw sbMDq gqIivDI 

7.nmUny 
  

 sDwrn AwikRqIAW Aqy 
sMiKAwvW  iv`c  
nmUinAW  nUM smJxw 
Aqy ivkisq krnw[ 

  

 kwgj /g`qy dIAW AwikRqIAW nwl / p`qy, ਪੁੱ ਰਾਂ  / 
igxqI dy AMkW dy PlYS kwrf nwl / nzro/Ih d/ 
nZyoW nwl nmUny iqAwr krnw [ 

 jZE dhnK T[ArbK$ozr Bkb Bw{B/ fsnko eoBK . 
 cb?P ekov nwl ijsq Aqy tWk sMiKAwvW dy nmUny  

smJwauxw [ 
 sunyihAW dI lukx mItI  bwry d`sxw [ 
pRojYkt : 
;[Ze/ gZfsnK$c[ZbK$ekrI dh nkfeqshnK fugek e/ Bw{B/ 
bxwauxw [ 



ਜਭਾਿ- ਿੀਯੀ 
ਤਵਸ਼ਾ –ਗਤਿਿ 

  pwT dw 
nW Aqy 

nM: 
ividAwrQI, jo isKygw sbMDq gqIivDI 

8. mwp 
  

 lMbweI Aqy dUrIAW dw mwxk 
iekweIAW ijvyN ik sYNtImItr jW 
mItr dI vrqoN krdy hoey AMdwzw 
lgwauxw/mwpxw Aqy Fu`kvW sMBMD 
sQwipq krnw [ 

 sDwrn q`kVI dI vrqoN krdy hoey 
vsqW nUM gwRm Aqy iklogRwm 
vrgIAW mwxk iekweIAW iv`c 
qolnw [ 

 gYr-imAwrI iekweIAW dI vrqoN 
krdy hoey DwrkW dI sm`rQw dI 
qulnw krnw [ 

 kdmW Aqy ig`TW nwl lMbweI mwpxw [ 
  Pu`ty nwl v`K v`K vsqUAW nUM mwpxw [ 
 mItr rw`f iqAwr krnw Aqy aus dI vrqoN krnw [ 
 q`kVI dI ਲਯਤੋਂ nwl  sQUl vsqUAW dy  hlky / Bwry 

bwry d`sxw [ 
 Awpxy Awly duAwly dIAW vsqUAW dw smr`Qw dy ADwr 

‘qy vrgIkrn krnw Aqy qulnw krnw [ 
pRojYkt : 
 whNo okv fsnko eoBk 
 sZeVh fsnko eoBk 



ਜਭਾਿ- ਿੀਯੀ 
ਤਵਸ਼ਾ – ਅੰਗਯੇਜ਼ੀ 

  Lesson 

no & 

Name 

Child will learn How to learn- 

(Related Activities) 

Lesson-7 

 The 

Swing 

Reading 

 to read aloud with proper 

pronunciation and pause. 

 to read small text in English 

and draws conclusions in 

English. 

 to read printed scripts on 

classroom walls, posters, 

poems etc. 

Reading 

1. Follow steps of poem recitation i.e.  

 Create atmosphere for recitation 

 Model recitation 

 Model recitation with TLM and related material 

 Recitation followed by students 

 Recitation from Text Book 

 Individual reading 

2. After recitation discuss various aspects like meaning, 

spelling and opposite of difficult and new words. 

3. Focus on vocabulary and grammar part of the text and 

word category. 



ਜਭਾਿ- ਿੀਯੀ 
ਤਵਸ਼ਾ – ਅੰਗਯੇਜ਼ੀ 

  

Lesson 

no & 

Name 

Child will learn How to learn- 

(Related Activities) 

Lesson-7 

 The 

Swing 

Writing 

 to write words phrases and sentences 

 to identify correct spelling of words 

 to rearrange words to form sentences 

 to identify correct sentence 

 to compose short sentences 

 to write in English on personal 

experiences/events using visual/verbal clues. 

 to answer questions based on  seen or unseen 

passages 

 

Writing 

1.Dictation of New words, difficult 

words and sentences from the chapter 

2.Question answer related to the 

chapter 

3. Practice of concept of describing 

words and Opposites 

4. Practice of framing sentences 

through This/That/These/Those and 

Make sentences  

5. Writing sentences about pictures of 

the chapter. 

6. Practice of MCQ based on chapter. 



ਜਭਾਿ- ਿੀਯੀ 
ਤਵਸ਼ਾ – ਅੰਗਯੇਜ਼ੀ 

  Lesson 

no & 

Name 

Child will learn How to learn- 

(Related Activities) 

Lesson

-7 

 The 

Swing 

Oral 

 to recite poems with actions 

 to use greetings 

 to answer simple conversation based 

questions 

 to express his opinion verbally and to 

ask questions about characters in the 

story. 

Oral 

1. Rhyme –   A little Seed 

2. Vocabulary: Words related 

to Nature 



ਜਭਾਿ- ਿੀਯੀ 
ਤਵਸ਼ਾ – ਵਾਿਾਵਯਿ ਤੁੱ ਤਖਆ 

  
ਾਠ 
ਨੰ. 

ਾਠ ਦਾ 
ਨਾਭ 

ਤਵਤਦਆਯਥੀ ਜ ਤੁੱ ਖੇਗਾ ਫੰਧਿ ਗਿੀਤਵਧੀਆਂ 

14 ਾਣੀ ਦ 
ਰਤ  
  

 ਾਣੀ ਦ ਰਤਾਂ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ। 
 ਾਣੀ ਦੀ ੁਮਗ ਲਯਤੋਂ ਫੰਧੀ 

ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਦਖਰਾਈ ਅਤ ਭਵੱਤਤਾ 
ਫਾਯ ਭਝਣਾ। 

  

 ਾਠ-ਿਯਿਾ ਅਤ ਰਲ਼ਨ-ਉੱਤਯ ਦਲਧੀ ਨਾ ਾਠ ਦੀ ਲ਼ਕਾਯੀ। 
 ਤਯੰਗੀ ੀਂਘ ਦਾ ਦਿੱਤਯ ਫਣਾ ਕ ਯੰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਯਤੀਫ ਫਾਯ 

ਦੱਣਾ। 
 ਕੂਰ ਦਲੱਿ ਫਣ ੰਜਾਫ ਦ ਨਕਲ਼ ਦੀ ਭਦਦ ਨਾਰ ਦਦਯਆਲਾਂ ਦੀ 

ਦਥਤੀ ਦਦਖਾਉਣਾ।  
15 ਰੀ 

ਅੰਦਭਰਤ
ਯ 
ਾਦਵਫ 
ਦਾ ਟੂਯ  
  

 ਆਲਾਜਾਈ ਦ ਾਧਨਾਂ ਅਤ ਦਨਮਭਾਂ 
ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ। 

 ਰੀ ਅੰਦਭਰਤਯ ਾਦਵਫ ਦੀ ਮਾਤਯਾ 
ਕਯਨ / ਇੱਕ ਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜ ਥਾਨ 

'ਤ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਫੰਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ। 

 ਾਠ-ਿਯਿਾ, ਲਾਯਤਾਰਾ ਦਲਧੀ ਅਤ ਦਲਲ਼ਾ-ਲਤੂ ਅਨੁਾਯ ਰੜ੍ੀਂਦ 
ਦਿੱਤਯਾਂ, ਿਾਯਟਾਂ ਅਤ ਲੈੱਫ ਦਭਆਂ / ਈ-ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਭਦਦ ਨਾਰ 
ਾਠ ਦੀ ਲ਼ਕਾਯੀ। 

 ਦਕਦਯਆ 1: ਅਨੁਾਯ ੁਯਾਣ ਅਖ਼ਫਾਯਾਂ / ਯਾਦਰਆਂ ਦਲੱਿੋਂ ਆਲਾਜਾਈ 
ਦ ਾਧਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਯਾਂ ਕੱਟ ਕ ਦਿਕਾਉਣੀਆਂ ਅਤ ਨਾਭ 
ਦਰਖਣ। 

 ਦਕਦਯਆ 2: ਅਨੁਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਇਕੱਠੀ ਕਯ ਕ ੂਿੀਫੱਧ ਕਯਨਾ। 



ਜਭਾਿ- ਿੀਯੀ 
ਤਵਸ਼ਾ – ਵਾਿਾਵਯਿ ਤੁੱ ਤਖਆ 

  
ਾਠ 
ਨੰ. 

ਾਠ 
ਦਾ 
ਨਾਭ 

ਤਵਤਦਆਯਥੀ ਜ ਤੁੱ ਖੇਗਾ ਫੰਧਿ ਗਿੀਤਵਧੀਆ ਂ

16 ੰਖੁੜ੍ੀ 
ਦਾ 
ੰਦਸ਼  
  

 ਰਕ ੰਿਾਯ ਦ ਾਧਨਾਂ ਫਾਯ 
ਜਾਣਕਾਯੀ। 

 ੰਿਾਯ ਦ ਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੀ 
ਲਯਤੋਂ ਦੀ ਦਖਰਾਈ। 
  

 ਾਠ-ਿਯਿਾ ਅਤ ਰਲ਼ਨ-ਉੱਤਯ ਦਲਧੀ ਨਾਰ ਾਠ ਦੀ 
ਲ਼ਕਾਯੀ। 

 ਯਰ-ਰਅ ਯਾਵੀਂ ੰਿਾਯ ਦ ਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਦੀ 
ਦਖਰਾਈ ਦਣਾ।  

 ੰਬਲ ਵਲ ਤਾਂ ਕੰਦਊਟਯ ਰਫ ਦਲਦਜ਼ਟ ਕਯਾਉਣਾ / ਕੂਰ 
ਦਲਿਰ ਕੰਦਊਟਯ ਦੀ ਕਾਯਜ ਰਣਾਰੀ ਦਦਖਾ ਕ ਇ ਦੀ 
ੰਿਾਯ ਾਧਨ ਲਜੋਂ ਭਵੱਤਤਾ ਦੱਣਾ। 

 ਨਾਟਕੀ ਯੂ ਦਲੱਿ ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੀ ਕਾਯਜ ਰਣਾਰੀ ਦੀ 
ਲ਼ਕਾਯੀ। 



ਜਭਾਿ- ਚਥੀ  
ਤਵਸ਼ਾ – ੰਜਾਫੀ 

  
pwT dw nW ਨਵੰਫਯ mhIny iv`c kI 

isKwieAw jwvy[ 
suJweIAW gqIivDIAW 

ivAwkrn: vcn 
bdlo 
pwT nM: 18bwl-
bolIAW 
  
   
ivAwkrn: 
ivroDI Sbd 
  
 pwT nM: 19 
bwby Bkny dIAW 
ipAwrIAW 
  
  
  
  

pVHnw:- 
  
ividAwrQI pwTkRm dIAW 
ikqwbW,bwl-swihq, 
rswly, ieSiqhwr Awid 
iv`coN srl kivqwvW, 
khwxIAW, lyK, KbrWAwid 
pVH sky[ auh ivSrwm-
icMnHW dymh`qv qoN jwxMU 
huMidAW, auhnW 
AnuswrshI-aucwrn Aqy 
dbwA nwL (aùcI AqymOn) 
pVH skdw hovy[ 

pVHnw:- 
 ividAwrQIAW AMdr cMgIAW AwdqW ivkisq krn leI bwl-bolIAW dw 

gwiex Aqy mMcn krvwauxw[koSS kIqI jwvy ik jmwq dy v`D qoN v`D 
ividAwrQIAW nUM iehnW bwl-bolIAW nUM gwaux Aqy Apnwaux pRqI auqSwihq 
kIqw jwvy[ 

 jmwq iv`c jIvnI nUM hwv-Bwv nwL ੁਣਾਉਣਾ ਅਤGtnwvWbwry crcw ਕਯਨੀ। 
 pwT suxwauNdy smyN pwT dy ivckwr/AMq iv`c pRSn pùCਣ[ 
 pwT pVHwaux qoN bwAd pwTsMbMDI crcw ਕਯਨੀ। 
 pwT ivcly AOKy/mnpsMd SbdW dIAW gqIivDIAW ਕਯਲਾਉਣੀAW[iehnW dy 

aucwrn Aqy ArQW bwry g`lbwq ਕਯਨੀ। iehnW SbdW dI isrjxwqimk 
prK, vwkW iv`c vrqo, bol-ilKq Awid gqIivDIAW rwhIN AiBAws 
krvwauxw[ 

 eI-kMtYNt dI vrqoN krdy hoey pwT pwT bwry jwxkwrI pRdwn krnw। 
 nypko, o;kb/ ns/ bkfJpq/oh dhnK feskpK gVQB pRqI auqSwihq krnw. 



ਜਭਾਿ- ਚਥੀ  
ਤਵਸ਼ਾ – ੰਜਾਫੀ 

  
pwT dw nW ਨਵੰਫਯ mhIny iv`c kI isKwieAw jwvy[ suJweIAW gqIivDIAW 

ivAwkrn: vcn bdlo 
pwT nM: 18bwl-bolIAW 
  
  
ivAwkrn: ivroDI 
Sbd 
  
 pwT nM: 19 bwby Bkny 
dIAW ipAwrIAW 
  
  
  
  

ilKxw:-  
ividAwrQI ivhwrk ivAwkrn dy 
bhuq swry BydW nMU pCwxdw hY Aqy 
ilMg, vcn, ivroDI Sbd Awid ilK 
skdw hovy[ 
ividAwrQI pwT-pusqk ivcly srl 
pRSnW dy au`qr Aqy KwLI QWvW iv`c 
Fu`kvyN Sbd Awp cux ky ilKskdw 
hovy[ pwT / khwxI iv`c Awey coxvyN 
sbdW dy vcn bdl skdw hovy[ 
 
 

ilKxw:-  
 bol-ilKq ਕਯਲਾਉਣਾ[ 
 ;[zdo fbykJh dk nfGnk; eotkT[Dk. 
 ਾਠ ਦਾ ਯw ਦ ਕ ਰਲ਼ਨ ਵੱਰ ਕਯਨ ਰਈ ਦਣ। 
 ਾਠ ਦਾ ਅਦਬਆ ਵੱਰ ਕਯਲਾਉਣਾ। 
 id~qy ivSy qy kuJ sqrW ilKx leI auqSwihq 

krnw[ 
 pwTW nwL sbMDq vrkSIts iqAwr kr ky 

dyxw[ 



ਜਭਾਿ- ਚਥੀ  
ਤਵਸ਼ਾ – ੰਜਾਫੀ 

  
pwT dw nW ਨਵੰਫਯ mhIny iv`c kI isKwieAw 

jwvy[ 
suJweIAW gqIivDIAW 

ivAwkrn: 
vcn bdlo 
pwT nM: 
18bwl-bolIAW 
  
   
ivAwkrn: 
ivroDI Sbd 
  
  
pwT nM: 19 
bwby Bkny 
dIAW 
ipAwrIAW 
  

mOiKk:- 
ividAwrQI srl pRSnW dy zubwnI 
au`qr dy skdw hY[ auh 
sihpwTIAW Aqy AiDAwpkW nwL 
ibnW iJjk g`lbwq kr skdw 
hY[ 
auh iksy kivqw jW khwxI nMU 
Awpxy qrIky jW SbdW iv`c suxw 
sky[ 
auh AiDAwpk jW sihpwTIAW 
duAwrw pVyH gey  pwT jW pwT-
AMS nMU smJ sky[ auh ryfIE jW 
tYlIivzn qoN suxy hoey kivqw, 
khwxI jW ivAMg Awid dy Bwv nUM 
smJ skdw hovy[ 

mOiKk:- 
 lYAmeI AMdwz iv`c kivqw rkT[D dk nfGnk; eotkT[Dk. 
 gkm ;pzXh uouk ftZu Gkr b?D ns/ w"fye gq;aBK d/ itkp 

d/D dk nfGnk; eotkT[Dk. 
 khwxI isrjx leI auqSwihq ਕਯਨਾ। 
 id~qy ivSy / qsvIr qy Awpxy ivcwr pyS krn dw mOkw 

ਦਣਾ 
ivAwkrn/rcnwqimk gqIivDI sMbMDI 

 vcn bdlo Aqy ivroDI Sbd dw ArQ audwhrxW rwhIN 
spSt krnw, vcn bdlo Aqy ivroDI Sbd cwk borf ‘qy 
ilKvwauxy[  

 vcn bdlo Aqy ivroDI Sbd zubwnI suxny Aqy ilKvwky 
dyKxy[ 

 rcnwqimk gqIivDI qihq pwT iv`coN pYrHw rcnw 
ਕਯਲਾਉਣਾ। 



ਜਭਾਿ- ਚਥੀ  
ਤਵਸ਼ਾ – ਗਤਿਿ  

  
pwT dw nW 

Aqy nM: 
ividAwrQI, jo isKygw sbMDq gqIivDI 

7. AwikRqIAW 

  

  

 

  

  

8. pirmwp Aqy 
Kyqr&l 

 uZeo d/ e/Ado, noX ftnk; ns/ 
noX ftnk; dh gfjukD krvwauxw 
[ 

 ਆ ਦੁਆ dhnK nkfeqshnK dh 
gfjukD . 

 id`qy nY`t rwhIN Gx/Gxwv nMU ryKw 
AMikq krvwauxw[ 

 tweIlW lgwaux leI vrqoN iv`c Aw 
skx vwlIAW AwikRqIAW dI pihcwx 
krnw[ 

 sDwrn Tos dy ਉੱਯਰ, swhmxy, 
Awsy-pwsy dI id`K nMU ryKw AMikq 
krnw[ 

 irPlYkSn/Aks rwhIN smimqI dI 
Dwrnw nMU pypr PolifMg, pypr kitMg, 
isAwhIF`k Awid rwhIN idKwauxw[ 

 tZy^tZy gol Awkwr dIAW t;sK fdyk e/ uZeo pko/ ikDekoh d/Dk 
[ 

 uZeo Bkb ;pzXs XkoBktK e/Ado, noX ftnk;, ftnk; ns/ 
ihtk pko/ ekrI  dh nkfeqsh okjhA ;wMkT[Dk 

 goeko dh ;jkfJsk Bkb uZeo dh ouBk f;ykT[Dk . 
 N?Brqkw d/ N[eV/ d/ e/ tZy^tZy nkeko pBkT[Dk . 
  ekrI B{z w'V e/  4, 5 ns/ cbe nkfeqshnK fsnko eoBhnK . 
 m'; nkfeqshnK d/ tZy^tZy gkf;nK s'A fdqP (T[Zgoh sb, ;kjwDk 

sb ns/ gk;thA sb) pko/ fuZsoK$m';K okjhA ikDekoh d/Dk . 
 ;wfwsh dh XkoBk B{z g/go c'bfvzr$ p`qy  dI vrqoN nwl isKwauxw 

. 
pRojYkt: 

 v`K v`K ikb s'A xD ns/ xDkt bxwauxw [ 
 shbhnK Bkb tZy^tZy nkfeqshnK bxwauxw [ 
 tYngRwm dy 7 tukiVAW nwl v`K –v~K qsvIrW bxwE [ 



ਜਭਾਿ- ਚਥੀ  
ਤਵਸ਼ਾ – ਅੰਗਯੇਜ਼ੀ 

  

Lesson no & 

Name 

Child will learn How to learn- 

(Related Activities) 

Lesson-7 

Green 

Diwali Safe 

Diwali 

Reading 

 to read aloud with proper 

pronunciation and pause 

 to read text with comprehension 

 Writing 

 to write dictation of words 

phrases and sentences 

 to compose simple sentences 

or paragraph  

 to use punctuation mark and 

other grammatical aspects 

  to solve questions and other 

exercises given at the back. 

Reading 

1. Follow Pre reading, While Reading and   Post 

Reading steps for reading of text.    

2. Focus on meaning, spelling, opposites, plural etc. 

while discussing the chapter. 

3. Focus on Silent letters, vocabulary and grammar 

part of the chapter. 

Writing 

1.Dictation of New words, difficult words and 

sentences from the chapter. 

2.Question answer related to the chapter. 

3.Concept of Adverb and comprehension passage 

4. MCQs based on the chapter 

5. Make sentences and writing 3-4 sentences about 

the pictures of the chapter and festival Diwali.  



ਜਭਾਿ- ਚਥੀ  
ਤਵਸ਼ਾ – ਅੰਗਯੇਜ਼ੀ 

  

Lesson no 

& Name 

Child will learn How to learn- 

(Related Activities) 

Lesson-7 

Green 

Diwali Safe 

Diwali 

Oral 

 to recite poems with actions 

 to use dictionary 

 to respond to oral messages  

 to use short sentences in 

English 

Oral 

1. Commands 

2. Vocabulary: Seasons and Festivals 

3. Role play of the story 

4. Practice to Speak 3- 4 sentences about 

pictures of the chapter 



ਜਭਾਿ- ਚਥੀ  
ਤਵਸ਼ਾ – ਵਾਿਾਵਯਿ ਤੁੱ ਤਖਆ 

  
ਾਠ 
ਨੰ. 

ਾਠ ਦਾ 
ਨਾਭ 

ਤਵਤਦਆਯਥੀ ਜ ਤੁੱ ਖੇਗਾ ਫੰਧਿ ਗਿੀਤਵਧੀਆਂ 

16 ਾਣੀ ਦਾ 
ੰਜਭ  
  

 ਧਯਤੀ ਉੱਯ ਾਣੀ ਦੀ ਦਥਤੀ ਅਤ ਦੰਜਾਈ 
ਾਧਨਾਂ ਫਾਯ ਭੁੱ ਢਰੀ ਜਾਣਕਾਯੀ। 

 ਾਣੀ ਦੀ ੁਮਗ ਲਯਤੋਂ ਰਤੀ ੰਲਦਨਲ਼ੀਰਤਾ। 
 ਾਣੀ ਦੀ ਲੱਧ ਤੋਂ ਲੱਧ ਫੱਿਤ ਰਈ ਫੱਿਤ ਦ ਲੱਖ-

ਲੱਖ ਤਯੀਦਕਆਂ ਦੀ ਦਖਰਾਈ। 

 ਾਠ-ਿਯਿਾ ਅਤ ਰਲ਼ਨ-ਉੱਤਯ ਦਲਧੀ ਨਾਰ ਾਠ ਦੀ ਲ਼ਕਾਯੀ। 
 ਾਣੀ ਫਿਾਉਣ ਰਈ ਕੁਝ ਕਾਯਜਾਂ ਦਜਲੇਂ ਫੁਯਲ਼ ਕਯਨਾ, ਵੱਥ ਧਣਾ 

ਆਦਦ ਦਾ ਰਦਯਲ਼ਨ। 
 ਲੈੱਫ-ਦਭਆਂ ਅਤ ਈ-ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਭਦਦ ਨਾਰ ਾਠ ਨਾਰ ਫੰਧਤ 

ਸ਼ਕਾਯੀਆਂ। 
 ਦਕਦਯਆ-2 ਅਨੁਾਯ ਦੰਡ ਦੀਆਂ ਾਂਝੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਫੰਧੀ 

ਜਾਣਕਾਯੀ ਇਕੱਠੀ ਕਯਨਾ।  
17 ਾਣੀ-

ਰਦੂਲ਼ਣ  
  

 ਾਣੀ-ਰਦੂਲ਼ਣ ਦ ਕਾਯਨਾਂ ਅਤ ਇ ਦ ਭਾੜ੍ 
ਰਬਾਲਾਂ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ। 

 ਾਣੀ ਰਦੂਲ਼ਣ ਯਕਣ ਰਈ ਉਾਲਾਂ ਫਾਯ 
ਜਾਗਯੂਕਤਾ। 

 ਾਣੀ-ਰਦੂਲ਼ਣ ਯਕਣ ਰਈ ਿੱਰ ਯਵ ਕਾਯਜਾਂ 
ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਅਤ ਇਨਹ ਾਂ ਦਲੱਿ ਦਵਮਗ ਕਯਨ 
ਰਈ ਰਯਨਾ। 

  

 ਾਠ-ਿਯਿਾ ਅਤ ਰਲ਼ਨ-ਉੱਤਯ ਦਲਧੀ ਦੀ ਭਦਦ ਨਾਰ ਾਠ ਦੀ 
ਲ਼ਕਾਯੀ। 

 ਕੀੜ੍-ਭਾਯ ਦਲਾਈਆਂ ਦ ਨੁਕਾਨ ਅਤ ਕੀੜ੍-ਭਾਯ ਦਲਾਈਆਂ 
ਦਛੜ੍ਕਣ ਦ ਵੀ ਤਯੀਕ  ਨੰੂ ਦਕ ਲੀਡੀ ਯਾਵੀਂ ਦਦਖਾਉਣਾ। 

 ਲਾਟਯ ਟਯੀਟਭੈਂਟ ਰਾਂਟ ਦੀ ਕਾਯਜ ਰਣਾਰੀ ਨੰੂ ਦਯਾਉਂਦੀ 
ਲੀਡੀ ਲ਼ਕਾਯੀ। 

 . ਆਯ. ੈੱ. ਦਾ ਘਰ ਦਤਆਯ ਕਯਨਾ। 
 ਾਠ ਨਾਰ ਫੰਧਤ ਈ-ਕੰਟੈਂਟ ਲ਼ਕਾਯੀਆਂ।  



ਜਭਾਿ- ਚਥੀ  
ਤਵਸ਼ਾ – ਵਾਿਾਵਯਿ ਤੁੱ ਤਖਆ 

  
ਾਠ 
ਨੰ. 

ਾਠ ਦਾ 
ਨਾਭ 

ਤਵਤਦਆਯਥੀ ਜ ਤੁੱ ਖੇਗਾ ਫੰਧਿ ਗਿੀਤਵਧੀਆਂ 

18 ਾਣੀ ਦੀ 
ੰਬਾਰ  
  

 ਾਣੀ ਦੀ ੰਬਾਰ ਅਤ ਬੰਡਾਯਨ ਦ 
ਲੱਖ-ਲੱਖ ਢੰਗਾਂ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ। 

 ਾਣੀ ਦੀ ੰਬਾਰ ਦ ਭਵੱਤਲ ਫਾਯ 
ਜਾਣਕਾਯੀ, ਾਣੀ ੰਬਾਰ ਅਤ 
ਫੱਿਤ ਦ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਢੰਗ ਅਣਾਉਣ 
ਰਈ ਰਯਨਾ। 

 ਾਠ-ਿਯਿਾ ਅਤ ਰਲ਼ਨ ਉੱਤਯ ਦਲਧੀ ਨਾਰ 
ਾਠ ਦੀ ਲ਼ਕਾਯੀ। 

 ਦਕਦਯਆ 1 ਅਨੁਾਯ ਰਮਗ ਕਯਲਾਉਣਾ (ਲਯਖਾ 
ਦ ਾਣੀ ਦੀ ਲ਼ੁੱ ਧਤਾ ਫੰਧੀ)  

 ਯਨ ਲਾਟਯ ਵਾਯਲਦਟੰਗ ਦਾ ਭਾਡਰ ਫਣਾ ਕ 
ਭਝਾਉਣਾ। 

 ਾਠ ਨਾਰ ਫੰਧਤ ਈ-ਕੰਟੈਂਟ ਲ਼ਕਾਯੀਆਂ।  

  



ਜਭਾਿ- ਚਥੀ  
ਤਵਸ਼ਾ – ਤਸੰਦੀ  

  

pwT kw kRmw<k E<v 
nwm  

CwZ gRhx kry<gy s<biDq gqIiviDXW 

 phly pFæI jw cukI 
kivqwAo<  AOr 
mwZwAo< kI dohrwe~ , 
nv<br pypr kI qYXwrI 
[ 

 

 “Ao” , “ o ” kI 
mwZw  kw  sMpUx~  
zwn,          p÷Ä 
n<br : 40, 55 [  

 “ AO ” kI mwZw  “ 
O ” kw sMpUx~  zwn,          
p÷Ä n<br : 42,   56  
[ 

  

pFænw :  

ih<dI  pFæny my< inpuणqw [ 

mwZw kI phcwn E<v pRXog [ 

ilKnw :  

*qsvIro< kw ÛX<jno< sy imlwn krnw[ 

*apXu#q mwZw kw pRXog krqy huE swQ~k 
SÑd bnwnw[ 

jYsy :  b  l = bol , n k r = nOkr 

*dyvnwgrI E<v gurmuKI ilip dono< Bw†wAo< 
kw aÇcwrx krqy huE A<qr ápàt kr 
ilKnw]  

*Su© E<v su<dr kr ky ilKnw [ 

pFænw :  

*kivqw kw lXwËmk F<g sy aicq Awroh E<v Avroh ky swQ  aÇcwrx [ 

 *mwZwAo< kI  ÍvinXo<  ko phcwnkr  pFænw [ 

*icZ dyKkr kwv`XmXI F<g sy ÛX<jno<  E<v mwZwAo< kw aÇcwrx v phcwn [ 

ilKnw :  

*बाराखडी की गततविधधया > 
*प्रततऱेख / देखकर लऱखना 
*श्रुतऱेख 

*ररक्त स्थान भरें 
*मात्रा रहहत शब्द 
*शब्द अतंाऺरी 
*अधधक से अधधक शब्द तनमााण 



ਜਭਾਿ- ਚਥੀ  
ਤਵਸ਼ਾ – ਤਸੰਦੀ  

  
pwT kw kRmw<k E<v nwm  CwZ gRhx kry<gy s<biDq gqIiviDXW 

 phly pFæI jw cukI 
kivqwAo<  AOr mwZwAo< 
kI dohrwe~ , nv<br 
pypr kI qYXwrI [ 

 

 “Ao” , “ o ” kI 
mwZw  kw  sMpUx~  
zwn,          p÷Ä 
n<br : 40, 55 [  

 “ AO ” kI mwZw  “ 
O ” kw sMpUx~  zwn,          
p÷Ä n<br : 42,   56  

[  

mOiKk : 

*kivqw kw lXwËmk F<g sy aÇcwrx krnw [ 

*CwZ Apny AOr Apny mwqw ipqw ky bwry my< bwqcIq 
kr sky, en iv†Xo< pr kuC p<i#qXW bol sky [ 

*idKwe~ ge~ qávIr sy sMb<iDq vw#X kh sky[ (iksI  
myly ,pwk~ Awid my< Kyl rhy kuC bÇco< kI qsvIr ) 

*ÛX<jno< ky apXog sy AOr Aiqir#q SÑd  bnw sky [ 

mOiKk : 

*kivqw kw lXwËmk F<g sy aicq Awroh 
E<v Avroh ky swQ  aÇcwrx [ 

*mwZw Xu#q SÑdo< kw bwr-bwr aÇcwrx v 
AÒXws [ 



ਜਭਾਿ- ੰਜਵੀਂ  
ਤਵਸ਼ਾ – ੰਜਾਫੀ 

  
pwT dw nW AkqUbr mhIny iv`c kI isKwieAw jwvy[ suJweIAW gqIivDIAW 

pwT nM: 17.  ihMd 
vwsIAW nUM ਅੰਤਿਭ sMdyS 
  
  
pwT nM: 18 khI h`s 
peI 
   
ivAwkrn: ibnY p`qr- 
mwmy dy ivAwh ’qy jwx 
leI Cu`tI lYx leI 
  
ivSrwm icMnHW dy sMklp 
dI duhrweI 
lyK: A`KIN if`Tw mylw 
  

pVHnw:- 
ividAwrQI shI aucwrn, ivSrwm-icMnHW pRqI 
pUrI swvDwnI vrqidAW hoieAW gqI Aqy 
pRBwvSwlI FMg nwL bol ky iK u[Zg^ukg w{zj 
ftZu th pVH skdw hovy[ 
ividAwrQI A^bwr, bwl-swihq Awid iv`coN 
Awpxy mn-pRcwvy leI coxvIAW rcnwvW pVH 
skdw hovy[ 
 ividAwrQI pwT-smg`rI iv`coN loV Anuswr 
AwpxI psMd dI FukvIN sm`grI dI cox kr 
skdw hovy[ 
ividAwrQI pwT-pusqk dy pwT, iksy 
ieSiqhwr, noits Aqy mto Awid nMU pVH 
ky aus dy Bwv nMU giRhx kr skdw hovy[ 

pVHnw:- 
 SRyxI iv`c ividAwrIQIAW nUM kivqw dy suhj nUM 

mwnx leI lYAmeI AMdwj iv`c kivqw gwauxw[ 
 ividAwrQIAW nwL smUihk rUp iv`c mudrwvW 

sihq kivqw gwiex krnw[ 
 ;jh T[ukoB ns/ ft;aokw fuzBQK B{z fXnkB ftZu 

oZyd/ j'J/ rsh Bkb gkm^gVQB dk nfGnk; 
eotkT[Dk. 

 kivqw dw mMcn krnw। ( eI-kMtYNt dI shwieqw 
nwL) 

 gkm ;pzXs eI-kMntYNt dI vrqoN eoBk[ 
 nypko, o;kb/ ns/ bkfJpq/oh dhnK feskpK gVQB 

pRqI auqSwihq krnw. 



ਜਭਾਿ- ੰਜਵੀਂ  
ਤਵਸ਼ਾ – ੰਜਾਫੀ 

  
pwT dw nW AkqUbr mhIny iv`c kI isKwieAw jwvy[ suJweIAW gqIivDIAW 

pwT nM: 17.  ihMd 
vwsIAW nUM ਅੰਤਿਭ 
sMdyS 
  
  
pwT nM: 18 khI h`s 
peI 
  
   
ivAwkrn: ibnY 
p`qr- mwmy dy ivAwh 
’qy jwx leI Cu`tI lYx 
leI 
  
ivSrwm icMnHW dy 
sMklp dI duhrweI 
lyK: A`KIN if`Tw mylw 
  

ilKxw:-  
ividAwrQI iksy ivSy ’qy pYrHw/ lyK rcnw 
kr skdw hovy[ 
ividAwrQI rcnwqmk AiBAws leI srl-
BWq dI qukbMdI, id`qy gey sMkyqW dy ADwr 
‘qy khwxI vwrqwlwp, lyK Awid ilK skdw 
hovy[ 
mOiKk:- 
ividAwrQI kivqwvW nMU sur,qwl Aqy lYA 
ftZu gw skdw hovy[ 
aus AMdr hor kivqwvW pVHn Aqy Kud 
kivqwvW rcx leI auqSwh pYdw krnw[ 
pwT dy AMq iv`c AiBAwsI pRSnW qoN pihlW 
‘kuJ hor Xwd r`KxXog g`lW’ Aqy ‘zubwnI 
AiBAws’dy pRSn krvwauxy[ 

 ilKxw:-  
  bol ilKqਕਯਲਾਉਣਾ[ 
 ਾਠ ਦਾ ਯਹਾ ਦ ਕ ਰਲ਼ਨ ਵੱਰ ਕਯਨ ਰਈ ਦਣ। 
 ਾਠ ਦਾ ਅਦਬਆ ਵੱਰ ਕਯਲਾਉਣਾ। 
 id~qy ivSy qy kuJ sqrW ilKx leI auqSwihq krnw[ 
 pwTW nwL sbMDq vrkSIts iqAwr kr ky dyxw[ 
ArzI sMbMDI : 
 b`icAW nwL skUl qoN CùtI lYx bwry crcw ਕਯਨੀ 
 ArzI ilKx dy FMg bwry smJ ivkisq krn ih`q CùtI lYx leI 

ArzI ilKx dy inXm ੁਝਾਉਣ।  
 ਅਯਜ਼ੀ ਦਰਖਣ ਦਾ ਅਦਬਆ ਕਯਲਾਉਣਾ। 

 mOiKk:- 
 krqwr isMG srwBw Aqy hor ShIdW dy ihtB pko/ uouk eoBk[ 
 krqwr isMG srwBw Aqy hor ShIdW dy ihtB pko/ p'bD bJh 

T[sPkfjs eoBk[ 
 ru`KW dI mh`qqw bwry iwks ftZu uouk eoBw[ 
 gkm sMbMDIਜ਼ਫੁਾਨੀ ;ob gq;aBK d/ T[Zso d/D ns/ uouk ftZu Gkr 

b?D dk nfGnk; eotkT[Dk. 
 eftsk$khwxI isrjx leI auqSwihq ਕਯਨਾ। 
 idqy ivSy / qsvIr qy Awpxy ivcwr pyS krn dw mOkw ਦਣਾ 



ਜਭਾਿ- ੰਜਵੀਂ  
ਤਵਸ਼ਾ – ੰਜਾਫੀ 

  
pwT dw nW AkqUbr mhIny iv`c kI 

isKwieAw jwvy[ 
suJweIAW gqIivDIAW 

pwT nM: 17.  ihMd vwsIAW 
nUM ਅੰਤਿਭ sMdyS 
  
  
pwT nM: 18 khI h`s peI 
  
   
ivAwkrn: ibnY p`qr- mwmy 
dy ivAwh ’qy jwx leI Cu`tI 
lYx leI 
  
ivSrwm icMnHW dy sMklp dI 
duhrweI 
lyK: A`KIN if`Tw mylw 
  

mOiKk:- 
ividAwrQI kivqwvW nMU 
sur,qwl Aqy lYA ftZu 
gw skdw hovy[ 
aus AMdr hor kivqwvW 
pVHn Aqy Kud kivqwvW 
rcx leI auqSwh pYdw 
krnw[ 
pwT dy AMq iv`c 
AiBAwsI pRSnW qoN 
pihlW ‘kuJ hor Xwd 
r`KxXog g`lW’ Aqy 
‘zubwnI AiBAws’dy pRSn 
krvwauxy[ 

 ArzI sMbMDI : 
 b`icAW nwL skUl qoN Cu`tI lYx bwry crcw ਕਯਨੀ 
 ArzI ilKx dy FMg bwry smJ ivkisq krn ih`q Cu`tI lYx 

leI ArzI ilKx dy inXm ੁਝਾਉਣ।  
 ਅਯਜ਼ੀ ਦਰਖਣ ਦਾ ਅਦਬਆ ਕਯਲਾਉਣਾ। 

 mOiKk:- 
 krqwr isMG srwBw Aqy hor ShIdW dy ihtB pko/ uouk 

eoBk[ 
 krqwr isMG srwBw Aqy hor ShIdW dy ihtB pko/ p'bD bJh 

T[sPkfjs eoBk[ 
 ru`KW dI mh`qqw bwry iwks ftZu uouk eoBw[ 
 gkm sMbMDI ਜ਼ਫੁਾਨੀ ;ob gq;aBK d/ T[Zso d/D ns/ uouk ftZu 

Gkr b?D dk nfGnk; eotkT[Dk. 
 eftsk$khwxI isrjx leI auqSwihq ਕਯਨਾ। 
 idqy ivSy / qsvIr qy Awpxy ivcwr pyS krn dw mOkw ਦਣਾ 



ਜਭਾਿ- ੰਜਵੀਂ  
ਤਵਸ਼ਾ – ਗਤਿਿ 

  pwT dw nW Aqy 
nM: 

ividAwrQI, jo isKygw 
sbMDq gqIivDI 

8. pirmwp 

Aqy KyqrPl 

  

  

 o'IkBk ihtB dhnK audwhrnW okjhA 
gfowkg ns/ y/socb dh ikDekoh 
. 

  

  

 o'IkBk ihtB dhnK T[dkjoBk b? e/ $ shbhnK$ozr'w?Noh d/ N[efVnK 
Bkb gfowkg ns/ y/socb dh ikDekoh dyxw [ 

 pZfunK nUM coP s/ yV/ eoe/ $ Xkr/ iK oZ;h dh ;jkfJsk Bkb $ 
torK dh frDsh eoe/ gfowkg ns/ y/socb ;wMkT[Dk . 

 tor ns/ nkfJs dk gfowkg ns/ y/socb ckow{b/ dh ;jkfJsk 
Bkb gsk eoBk . 

pRojYkt : 
g`qy jW kwgj dy Awieq ,vrg bxwauxw [ 

9. Awieqn 

 nkb/ d[nkb/ dhnK m'; nkekoK tZb'A 
x/oh rJh EK dk nzdkIk brkT[Dk . 

 nkfJsB nB{;ko soshp d/Dk . 
 fdZsh j'Jh ykbh irQk, ftZu xDK 

dh frDsh eoe/ nkfJsB gsk 
eoBk. 

 m'; t;sK tZb'A x/oh EK pko/ ikDekoh d/Dk . 
 xDK dh frDsh okjhA xD ns/ xDkt dk nkfJsB gsk eoBk .  
 nkfJsB dhnK fJekJhnK pko/ dZ;Dk . 
pRojYkt : 

 g`qy dy Gx jW Gxwv bxwauxw [ 



ਜਭਾਿ- ੰਜਵੀਂ  
ਤਵਸ਼ਾ – ਅੰਗਯੇਜ਼ੀ 

  Lesson no 

& Name 

Child will learn How to learn- 

(Related Activities) 

Lesson-7 

 Global 

Warming 

Reading 

 to read text and 

story books 

independently 

 to learn new words 

Reading 

1. Follow steps of poem recitation i.e.  

 Create atmosphere for recitation 

 Model recitation 

 Model recitation with TLM and related material 

 Recitation followed by students 

 Recitation from Text Book 

 Individual reading 

2. Focus on vocabulary and grammar part of the chapter. 

3. Focus on word meaning, spelling, opposite, plural, odd 

one out, Silent letters etc. of the chapter. 

4. Practice of reading short story A Man and his Son 



ਜਭਾਿ- ੰਜਵੀਂ  
ਤਵਸ਼ਾ – ਅੰਗਯੇਜ਼ੀ 

  

Lesson no 

& Name 

Child will learn How to learn- 

(Related Activities) 

Lesson-7 

 Global 

Warming 

Writing 

 to take dictation of words, 

sentences, dialogues etc.  

  to compose sentence or 

paragraph 

  to solve questions and other 

exercises given at the back. 

 to use forms of verbs 

 to create 

sentences/paragraph 

 Oral 

 to recite poems. 

 to use dictionary 

 to use grammatically correct 

sentences 

 to converse on given topic 

Writing 

1.Dictation of New words, difficult words and sentences  

2.Question answer related to the chapter 

3.Concept of Adjectives and degrees of adjectives, 

revision of Articles and Punctuation 

4. MCQ based on the chapter 

5. Make Sentence, guided composition and writing 

sentences for pictures.  

Oral 

1. Vocabulary:  Words related to Nature, Name of Birds 

2. Tongue Twisters 

3.  Speak 3-4sentences about pictures of the chapter 



ਜਭਾਿ- ੰਜਵੀਂ  
ਤਵਸ਼ਾ – ਵਾਿਾਵਯਿ ਤੁੱ ਤਖਆ  

  
ਾਠ 
ਨੰ. 

ਾਠ ਦਾ 
ਨਾਭ 

ਤਵਤਦਆਯਥੀ ਜ ਤੁੱ ਖੇਗਾ ਫੰਧਿ ਗਿੀਤਵਧੀਆ ਂ

18 ਾਣੀ-ਖਤੀ 
ਦਾ ਆਧਾਯ  
  

 ਦੰਜਾਈ ਦ ਆਧੁਦਨਕ ਅਤ 
ੁਯਾਤਨ ਾਧਨਾਂ ਫਾਯ 
ਜਾਣਕਾਯੀ। 

 ਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਖਤ ਲਾਰ 
ਦੰਜਾਈ ਦ ਢੰਗਾਂ ਫਾਯ 
ਜਾਣਕਾਯੀ। 

 ਦਲਦਦਆਯਥੀਆਂ ਦੀ 
ਧਯਤੀ ਵਠਰ ਾਣੀ ਨੰੂ 
ਡੂੰ ਘਾ ਵਣ ਤੋਂ ਫਿਾਉਣ ਦ 
ਉਾਲਾਂ ਰਈ ਦਤਆਯੀ । 

 ਾਠ-ਿਯਿਾ ਅਤ ਰਲ਼ਨ-ਉੱਤਯ ਦਲਧੀ ਨਾਰ ਾਠ ਦੀ ਲ਼ਕਾਯੀ। 
 ਦੰਜਾਈ ਦ ਾਧਨਾਂ ਦਾ ਯਰ ਰਅ ਕਯਦ ਵ ਉਨਹ ਾਂ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ 

ਦਣਾ। 
 ਦਕਦਯਆ-1 ਅਨੁਾਯ ਰਾਦਟਕ ਦੀ ਫਤਰ ਦ ਢੱਕਣ ਦਲੱਿ ਇੱਕ ੁਯਾਖ਼ 

ਕਯਕ ਤੁਕਾ ਦੰਜਾਈ ਦਾ ਨਭੂਨਾ ਲ਼ ਕਯਨਾ।  

 ਦਕਦਯਆ-2 ਦਲਦਦਆਯਥੀਆਂ ਨੰੂ ਆਣ ਫਜ਼ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ੁਯਾਣ ਭੇਂ ਦੀਆਂ 
ਪਰਾਂ ਦ ਨਾਭ ਨੋਟ ਕਯ ਕ ਦਰਆਉਣ ਰਈ ਕਦਵਣਾ ਅਤ ਅਗਰ ਦਦਨ 
ਿਯਿਾ ਕਯਨਾ ਦਕ ੁਯਾਣ ਭੇਂ ਇਵ ਫ਼ਰਾਂ ਦਕਉਂ ਫੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨ? 

 ਦਲਿਾਯ ਿਯਿਾ : ਧਯਤੀ ਵਠਰਾ ਾਣੀ ਡੂੰ ਘਾ ਵਣ ਦ ਕਾਯਨ, ਰਬਾਲ ਅਤ 
ਉਾਅ। 



ਜਭਾਿ- ੰਜਵੀਂ  
ਤਵਸ਼ਾ – ਵਾਿਾਵਯਿ ਤੁੱ ਤਖਆ  

  
ਾਠ 
ਨੰ. 

ਾਠ ਦਾ 
ਨਾਭ 

ਤਵਤਦਆਯਥੀ ਜ ਤੁੱ ਖੇਗਾ ਫੰਧਿ ਗਿੀਤਵਧੀਆਂ 

19 ਾਣੀ 
ਅੰਦਯਰੀ 
ਦੁਨੀਆ 

  

 ਾਣੀ ਦਲਿ ਯਦਵਣ 
ਲਾਰ ਜੀਲ-ਜੰਤੂਆਂ 
ਅਤ ਦਦਆਂ ਫਾਯ 
ਜਾਣਕਾਯੀ। 

 ਜੀਲ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ 
ਲਾਤਾਲਯਨ ਨਾਰ 
ਅਨੁਕੂਰਤਾ ਫਾਯ 
ਭਝਣਾ। 

 ਾਣੀ ਅੰਦਯਰੀ ਜੀਲ-

ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ 
ਦੀ ਅਦਬੁੱ ਦਤਾ ਦਾ 
ਅਦਵਾ ਕਯਨਾ। 

 ਭੁੰ ਦਯ ਅੰਦਯਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦ ਦਦਰਲ਼ਾਂ ਨੰੂ ਦਲਖਾਉਂਦੀ ਵਈ ਲੀਡੀ ਕਦਰੱ ਦਦਖਾ 
ਕ ਾਠ ਦੀ ਸ਼ੁਯੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਲ। 

 ਾਠ-ਿਯਿਾ ਅਤ ਰਲ਼ਨ-ਉੱਤਯ ਦਲਧੀ ਨਾਰ ਾਠ ਦੀ ਸ਼ਕਾਯੀ।  

 ਦਲਦਦਆਯਥੀ ਾਣੀ ਦਲੱਿ ਯਦਵਣ ਲਾਰ ਭੁੱ ਖ ਦਦਆਂ ਅਤ ਜੀਲ-ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਯਰ 
ਰਅ ਕਯਦ ਵ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਸ਼ਸ਼ਤਾਲਾਂ ਲ਼ ਕਯਨ। 

 ਦਕਦਯਆ-1 ਅਨੁਾਯ ਕੁਯੀਅਭ ਭਾਡਰ ਦਤਆਯ ਕਯਨਾ। 
 ਦਕਦਯਆ-2 ਅਨੁਾਯ ਜਰੀ-ਜੀਲਾਂ ਦ ਭਾਡਰ ਦਲਦਦਆਯਥੀਆਂ ਤੋਂ ਦਤਆਯ 

ਕਯਲਾਉਣਾ।  



ਜਭਾਿ- ੰਜਵੀਂ  
ਤਵਸ਼ਾ – ਵਾਿਾਵਯਿ ਤੁੱ ਤਖਆ  

  
ਾਠ 
ਨੰ. 

ਾਠ ਦਾ 
ਨਾਭ 

ਤਵਤਦਆਯਥੀ ਜ ਤੁੱ ਖੇਗਾ ਫੰਧਿ ਗਿੀਤਵਧੀਆਂ 

20 ਧਯਤੀ ਤੋਂ 
ਆਕਾਲ਼ 
ਤੱਕ  
  

 ਆਲਾਜਾਈ ਦ ਾਧਨਾਂ 
ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ।  

 ਕੁਦਯਤੀ ਾਧਨਾਂ ਦੀ 
ੁਮਗ ਲਯਤੋਂ ਰਈ 
ਦਖਰਾਈ। 

 ਦਰੰਗ ਦ ਆਧਾਯ 'ਤ 
ਭਾਨਤਾ ਲਾਰ 
ਦਦਰਲ਼ਟੀਕਣ ਦਾ 
ਦਲਕਾ। 

  

 ਾਠ-ਿਯਿਾ ਅਤ ਰਲ਼ਨ-ਉੱਤਯ ਦਲਧੀ ਯਾਵੀਂ ਾਠ ਦੀ ਲ਼ਕਾਯੀ। 
 'ਊਯਜਾ ਫਿਾ' 'ਤ ੇਂਦਟੰਗ ਦਤਆਯ ਕਯਲਾਉਣੀਆਂ। 
 ਧਯਤੀ ਵਠਾਂ ਟਯਰੀਅਭ ਦਾਯਥ ਫਣਨ ਦੀ ਦਕਦਯਆ ਨੰੂ ਦਯਾਉਂਦੀ ਕਈ 

ਲੀਡੀ  ਲ਼ਕਾਯੀ। 
 ਦਕਦਯਆ 2 ਅਤ 3 ਅਨੁਾਯ (ਤਰ ਗ ਦੀ ਕੀਭਤ ਅਤ ਖਯਿ ਫੰਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ) 

ਇਕੱਠੀ ਕਯਕ ਾਯਣੀ ਦਤਆਯ ਕਯਲਾਉਣਾ। 
 ੁਖਦੀ ਕਯ ਦ ਾਇਰਟ ਫਨਣ ਅਤ ਫਛੇਂਦਯੀ ਾਰ ਲੱਰੋਂ ਭਾਊਂਟ ਲਯਟ ਯ 

ਕਯਨ ਦੀ ਕਵਾਣੀ ੁਣਾਉਣਾ।  

 ਫਾਵਯ ਜਾਣ / ਘੁੰ ਭਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦਵਰਾਂ ਦਲਉਂਤਫੰਦੀ ਕਯਨ ਦ ਤਯੀਦਕਆਂ ਦੀ 
ਦਖਰਾਈ ਦਣਾ [ 



ਜਭਾਿ- ੰਜਵੀਂ  
ਤਵਸ਼ਾ – ਤਸੰਦੀ  

  pwT kw kRmw<k 
E<v nwm  

CwZ gRhx kry<gy s<biDq gqIiviDXW 

  
  
17. ÎXwrw p<jwb 
(kivqw) 
  
  
  
18. swQI hwQ 
bFæwnw  
  

pFænw : 
*kivqw ko  lXwËmk F<g sy pFænw [ 
*sMb<iDq  khwinXo< ko ivrwm-icNh 
(lGu ivrwm,pUx~ ivrwm,pRÜn-vwck, 
ivs`imk icNh) sihq pFænw [ 
* imlkr kwm krny kI Bwvnw  kw  
pYdw  honw[ 
*Ekqw my< bl kw Bwv smJnw[ 

pFænw :  
 *ikqwb Gr kI sYr [( AiDk sy AiDk 
ikqwby< pFæny ky ilE pRyirq krnw [ ) 
*Awgy #Xw hogw [(khwnI sunwqy huE bIc my< 
CwZo< sy Anumwn lgvwqy huE pUCnw [) 
*icZ pUrw kry< [  
* icZwËmkqw [(icZ pr kuC vw#X khnw [) 



ਜਭਾਿ- ੰਜਵੀਂ  
ਤਵਸ਼ਾ – ਤਸੰਦੀ  

  pwT kw 
kRmw<k E<v 
nwm  

CwZ gRhx kry<gy s<biDq gqIiviDXW 

  
  
17. ÎXwrw 
p<jwb 
(kivqw) 
  
  
  
18. swQI 
hwQ bFæwnw  
  

ilKnw :  
* imlkr iksI BI musIbq kw swmnw kYsy 
kry< , es pr kuC p<i#qXW ilKnw [ 
(AÍXwpk CwZ ko piriáQiq dy< ) 
*gurmuKI E<v dyvnwgrI ilip my< SÑdo<  ko 
ilKnw [  
*nXy SÑd bnwnw [ 
*kiTn SÑdo<  kw AQ~ bqw pwnw E<v vw#X 
bnw pwnw [ 
 

ilKnw :  
*idE gE g´w<S ko smJkr puCy gE pRÜno< ky 
aËqr  ilKnw] 
*il<g, vcn, ivlom SÑd, SÑdwQ~, smwnwQ~k 
SÑd [ 
*ir#q áQwn Bry>[ 
*shI-glq[ 
*pwT`X-puáqk AwDwirq pRSno< ky aËqr dy<[ 



ਜਭਾਿ- ੰਜਵੀਂ  
ਤਵਸ਼ਾ – ਤਸੰਦੀ  

  pwT kw 
kRmw<k E<v 
nwm  

CwZ gRhx kry<gy s<biDq gqIiviDXW 

  
  
17. ÎXwrw 
p<jwb 
(kivqw) 
  
  
  
18. swQI 
hwQ bFæwnw  
  

ilKnw :  
*pwT my< Awe~< qsvIro< sy s<b<iDq 
Coty–Coty vw#X ilKnw[ 
*AÛXváiQq vw#Xo<ko ÛXváiQq 
krnw] 
*vw#X pirvq~n krqy huE vcn , il<g 
bdl kr ilKnw , imlwn krnw [ 
*kivqw kI p>i#qXW pUrI krnw [ 

ilKnw :  
*Su© kr ky ilKy<[ 
*‰uq lyKn[ 
*vw#X bnwE<[ 
*muhwvro< sy vw#X[ 
*su<dr kr ky ilKy> [ 
*sulyK ilKnw[ 
*pYrw-rcnw [ 
*AÛXváiQq vw#Xo< ko ÛXváiQq krnw] 



ਜਭਾਿ- ੰਜਵੀਂ  
ਤਵਸ਼ਾ – ਤਸੰਦੀ  

  pwT kw kRmw<k 
E<v nwm  

CwZ gRhx kry<gy s<biDq gqIiviDXW 

  
   
17. ÎXwrw 
p<jwb (kivqw) 
  
  
  

18. swQI hwQ 
bFæwnw  
  

mOiKk : 
* CwZ pwT sy s<b<iDq, g´wSo< my< sy 
Coty-Coty pRÜno<  ky aÁr dy pwEgw [ 
*idKwe~ ge~ qsvIr sy sMb<iDq vw#X 
kh pwEgw [ 
*kivqw kw lXwËmk F<g sy aicq 
Awroh Ev< Avroh ky swQ aÇcwrx kr 
sky[ 

mOiKk : 
*kivqw kw lXwËmk F<g sy  aicq Awroh 
E<v Avroh ky swQ  aÇcwrx [             
*pwT sy s<biDq, g´wSo<my< sy Coty-Coty pRÜno<  
ky aÁr dynw [ 
*idKwe~ ge~ qávIr sy sMb<iDq vw#X khnw] 



ਇ ਭਸੀਨੇ ਦਯਾਨ ਤਧਆਨ ਦੇਿ ਮਗ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਨ ਕਿੇ 
 

ਰੀ ਰਾਇਭਯੀ ਜਭਾਿਾਂ ਦੇ ਫੇਰਾਈਨ ਡਾਟ ੇਫੰਧੀ-   
ਕੂਰ ੱਧਯੀ ਦਲਲ਼ਰਲ਼ਣ ਦ ਆਧਾਯ 'ਤ ਰੀ-ਰਾਇਭਯੀ 1 
ਅਤ 2 ਦ ਫੱਦਿਆਂ ਦ ਦਲਕਾ ਦ ੰਜ ੱਖਾਂ - ਬਾਲ਼ਾਈ 
ਦਲਕਾ, ਫਦਧਕ ਦਲਕਾ, ਭਾਦਜਕ ਅਤ ਬਾਲਨਾਤਭਕ 
ਦਲਕਾ, ਯੀਯ ਦਲਕਾ ਅਤ ਯਿਨਾਤਭਕ ਦਲਕਾ ਦਲੱਿੋਂ 
ਕਭਜ਼ਯ ੱਖਾਂ ਨੰੂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਲ ਅਤ ੁਧਾਯ ਦਵੱਤ ਢੁੱ ਕਲੇਂ 
ਮਤਨ ਕੀਤ ਜਾਣ। 
 



ਇ ਭਸੀਨੇ ਦਯਾਨ ਤਧਆਨ ਦੇਿ ਮਗ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਨ ਕਿੇ 
 

ਤਸਰੀ ਅਿ ੇ ਦੂਜੀ ਜਭਾਿ ਫੰਧੀ- ਰਾਇਭਯੀ ਕੂਰਾਂ ਦਲੱਿ 
ਰੀ-ਰਾਇਭਯੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਭਾਤ ਤੱਕ ਖ਼ਾ ਤਯ ‘qy  ਪਕ ਕਯਨ 
ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ਵ। ਇਵ ਜਭਾਤਾਂ ਰਾਇਭਯੀ  ਦੱਦਖਆ ਦੀ ਨੀਂਵ ਦ 
ਤਯ 'ਤ ਕੰਭ ਕਯਦੀਆ ਂ ਵਨ। ਇਵਨਾਂ ਜਭਾਤਾਂ ਦਲੱਿ ਭੁੱ ਢਰ 
ਕਲ਼ਰਾਂ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਦੱਖਣ ਦਯਣਾਭਾਂ ਅਨੁਾਯ ਫੱਦਿਆਂ ਨੰੂ 
ਕੰਭ ਕਯਲਾਇਆ ਜਾਲ। 'ੜ੍ਹ ੰਜਾਫ, ੜ੍ਹਾ ੰਜਾਫ' ਟੀਭ 
ਭੈਂਫਯ ਲੀ ਆਣੀ ਦਲਦਜ਼ਟ ਦਯਾਨ ਦਵਰੀ ਅਤ ਦੂਜੀ ਜਭਾਤ 
ਦਲੱਿ ਗਤੀਦਲਧੀਆ ਂਦੀ ਡਭ ਲੱਧ ਤੋਂ ਲੱਧ ਦਣ। 

 



ਇ ਭਸੀਨੇ ਦਯਾਨ ਤਧਆਨ ਦੇਿ ਮਗ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਨ ਕਿੇ 
 

ਅਯੰਬਕ ੁੱ ਧਯ ਨੰੂ ਖ਼ਿਭ ਕਯਨ ਫੰਧੀ-  
ਭੁੱ ਢਰੀ ਜਾਂਿ ਦ ਡਾਟ ਦ ਦਲਲ਼ਰਲ਼ਣ ਦਯਾਨ ਇਵ ਗੱਰ ਾਵਭਣ ਆਈ 

ਵ ਦਕ ਅਜ ਲੀ ਕੁੱ ਝ ਕੂਰਾਂ ਦਲੱਿ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਦਲਦਲ਼ਆਂ ਦਲੱਿ ਫੱਿ 
ਅਯੰਬਕ ੱਧਯ 'ਤ ਵਨ। ਨਲੰਫਯ ਭਵੀਨੇ ਦਯਾਨ ਵਯ ਦਜ਼ਰਹ  ਲੱਰੋਂ ਇ 
ਫੰਧੀ ਟੀਿਾ ਦਭੱਥ ਕ ਕੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਲ ਅਤ ਕਈ ਲੀ ਕੂਰ ਅਯੰਬਕ 
ੱਧਯ ਦ ਫੱਿ ਲਾਰਾ ਨਾ ਵਲ। ਫਰਾਕ ਰਾਇਭਯੀ ਦੱਦਖਆ 
ਅਫ਼ਯ/ਕਰੱਟਯ ਵੈੱਡ ਟੀਿਯ/ਕੂਰ ਭੁਖੀ/ 'ੜ੍ਹ ੰਜਾਫ, ੜ੍ਹਾ 
ੰਜਾਫ' ਟੀਭ ਦ ਵਯ ਭੈਂਫਯ ਨੰੂ ਵਯ ਦਲਲ਼ ਦਲੱਿ ਅਯੰਬਕ ੱਧਯ ਖ਼ਤਭ 
ਕਯਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਦਲਧੀਆ ਂਦੀ ੂਯੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਵਈ।  

 



ਇ ਭਸੀਨੇ ਦਯਾਨ ਤਧਆਨ ਦੇਿ ਮਗ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਨ ਕਿੇ 
 

ਭੁੱ ਧਵਯਿੀ ਜਾਂਚ ਫੰਧੀ- 
ਨਲੰਫਯ ਭਵੀਨੇ ਦ ਅੰਤ ਦਲੱਿ (25 ਨਲੰਫਯ ਤੋਂ) ਵੀ ਦਵਰੀ ਤੋਂ 

ੰਜਲੀਂ ਜਭਾਤ ਤੱਕ ਦ ਾਯ ਫੱਦਿਆ ਂਦੀ ਭੱਧਲਯਤੀ ਜਾਂਿ ਕਯਨ 
ਦੀ ਮਜਨਾ ਉਰੀਕੀ ਗਈ। ਇ ਰਈ ਵਯ ਕੂਰ ਆਣ ਭੁੱ ਢਰੀ 
ਜਾਂਿ ਦ ਡਾਟ ਦਾ ਦਲਲ਼ਰਲ਼ਣ ਕਯਕ ਕੂਰ ਦ ਗਯਅ ਯੀਆ 
ਦੀ ਦਨਲ਼ਾਨਦਵੀ ਕਯਕ ਕੰਭ ਕਯਨ। ਇ ਫੰਧ ਦਲੱਿ ਫਰਾਕ 
ਰਾਇਭਯੀ ਦੱਦਖਆ ਅਫ਼ਯ/ਕਰੱਟਯ ਵੈੱਡ ਟੀਿਯ/ਟੀਭ 
ਭੈਂਫਯ ਆਣੀ ਦਲਦਜ਼ਟ ਦਯਾਨ ਫੱਦਿਆਂ ਦੀ ਯੈਂਡਭ ਜਾਂਿ ਦਾ ਕੰਭ 
ਜ਼ਯੂਯ ਕਯਨ। 

 



ਇ ਭਸੀਨੇ ਦਯਾਨ ਤਧਆਨ ਦੇਿ ਮਗ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਨ ਕਿੇ 
 

ਤਵੁੱ ਤਦਅਕ ਭ ਕਾਫਤਰਆ ਂਫੰਧੀ- 
ਨਲੰਫਯ ਭਵੀਨੇ ਦਲੱਿ ਕਯਲਾ ਜਾ ਯਵ ਦਲੱਦਦਅਕ ਭੁਕਾਫਦਰਆਂ ਫੰਧੀ ਦਵਰਾਂ ਵੀ 

ਭੁੱ ਖ ਦਫ਼ਤਯ ਤੋਂ ਵਦਾਇਤਾਂ ਜਾਯੀ ਵ ਿੁੱ ਕੀਆਂ ਵਨ। ਦਲੱਦਦਅਕ ਭੁਕਾਫਦਰਆ ਂਯਾਵੀਂ 
ਲੱਧ ਤੋਂ ਫੱਦਿਆਂ ਨੰੂ ਆਣਾ ਵੁਨਯ ਦਦਖਾਉਣ ਰਈ ਭੰਿ ਰਦਾਨ ਕਯਨ ਦਾ ਉਦਲ਼ 
ਯੱਦਖਆ ਦਗਆ। ਦਜ਼ਰਹਾ ਦੱਦਖਆ ਅਫ਼ਯ (.ਦੱ)/ ਫਰਾਕ ਰਾਇਭਯੀ ਦੱਦਖਆ 
ਅਫ਼ਯ/ਕਰੱਟਯ ਵੈੱਡ ਟੀਿਯ ਵਯ ੱਧਯ 'ਤ ਕਯਲਾ ਜਾਣ ਲਾਰ ਭੁਕਾਫਦਰਆਂ 
ਨੰੂ ਿੰਗ ਤਯੀਕ ਨਾਰ ਕਯਲਾਉਣ ਰਈ ਮਜਨਾਫੰਦੀ ਕਯਨ ਅਤ ਭਨੀਟਦਯੰਗ ਕਯਨ। 
'ੜ੍ਹ ੰਜਾਫ, ੜ੍ਹਾ ੰਜਾਫ' ਟੀਭ ਭੈਂਫਯ ਅਦਧਆਕਾਂ ਨਾਰ ਦਵਮਗ ਕਯਦਦਆਂ 
ਫੱਦਿਆਂ ਦੀ ਦਤਆਯੀ ਰਈ ਕੰਭ ਕਯਨ। 

 

 



ਇ ਭਸੀਨੇ ਦਯਾਨ ਤਧਆਨ ਦੇਿ ਮਗ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਨ ਕਿੇ 
 

ਯੀਤਡੰਗ ਕਾਯਨਯ ੰਫਧੀ- 
ਦਲੱਦਦਅਕ ਭੁਕਾਫਦਰਆਂ ਦਯਾਨ ਲੀ ੜ੍ਹਨ ਦ ਭੁਕਾਫਰ ਕਯਲਾ ਜਾ ਯਵ 

ਵਨ। ਦਲਦਦਆਯਥੀਆਂ ਅੰਦਯ ੜ੍ਹਨ ਅਤ ਾਦਵਤਕ ਯੁਿੀਆ ਂ ਦਲਕਦਤ 
ਕਯਨ ਰਈ ਯੀਦਡੰਗ ਕਾਯਨਯ ਦਾ ਫਵੁਤ ਭਵੱਤਲ ਵ। ਦਛਰ ਭੇਂ 
ਦਯਾਨ ਫੱਦਿਆਂ ਨੰੂ ਰਾਇਫਰਯੀਆ ਂ ਦੀਆ ਂ ਦਕਤਾਫਾਂ ਨਾਰ ਜੜ੍ਨ ਰਈ 
ਦਲਲ਼ਲ਼ ਭੁਦਵੰਭ ਲੀ ਿਰਾਈ ਗਈ ਵ। ਰਾਇਭਯੀ ੱਧਯ 'ਤ ਵਯ 
ਅਦਧਆਕ ਨਲੰਫਯ ਭਵੀਨੇ ਦਯਾਨ ਇਵ ਟੀਿਾ ਯੱਖ ਦਕ ਉਦ ਕੂਰ 
ਦਾ ਯੀਦਡੰਗ ਕਾਯਨਯ ਵਣਾ ਅਤ ਫੱਦਿਆਂ ਰਈ ਲਯਤੋਂ ਮਗ ਵਲ। 

 



ਇ ਭਸੀਨੇ ਦਯਾਨ ਤਧਆਨ ਦੇਿ ਮਗ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਨ ਕਿੇ 
 

ਰਾਈਡ ੰਫੰਧੀ- 
ਰਾਇਭਯੀ ੱਧਯ 'ਤ ਲਯ ਦੀ ਬਾ ਰਈ, ਰੀ-ਰਾਇਭਯੀ ਅਤ 
ਰਾਇਭਯੀ ਜਭਾਤਾਂ ਰਈ ਗਤੀਦਲਧੀਆਂ ਕਯਲਾਉਣ ਫੰਧੀ 
ਯਜ਼ਾਨਾ ਤਯ 'ਤ ਰਾਈਡਾਂ ਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਨ। 
ਇ ਦਲੱਿ ਲ਼ਾਦਭਰ ਗਤੀਦਲਧੀਆਂ ਫੰਧੀ ਫਰਾਕ ਰਾਇਭਯੀ 
ਦੱਦਖਆ ਅਫ਼ਯ/ਕਰੱਟਯ ਵੈੱਡ ਟੀਿਯ/'ੜ੍ਹ ੰਜਾਫ, 
ੜ੍ਹਾ ੰਜਾਫ' ਟੀਭ ਭੈਂਫਯ ੂਯੀ ਦਤਆਯੀ ਕਯਕ ਜਾਣ ਅਤ 
ਅਦਧਆਕਾਂ ਨੰੂ ਇਵ ਗਤੀਦਲਧੀਆਂ ਕਯਲਾਉਣ ਦਲੱਿ ਅਗਲਾਈ 
ਦਣ। 

 



ਇ ਭਸੀਨੇ ਦਯਾਨ ਤਧਆਨ ਦੇਿ ਮਗ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਨ ਕਿੇ 
 

ੰਜਵੀਂ ਜਭਾਿ ਰਈ ਤਵਸ਼ੇਸ਼- 
ਲ਼ਨ 2019-20 ਦੀ ੰਜਲੀਂ ਜਭਾਤ ਦੀ ਰਾਨਾ ਰੀਦਖਆ ੰਜਾਫ 
ਕੂਰ ਦੱਦਖਆ ਫਯਡ ਦੁਆਯਾ ਰਈ ਜਾ ਯਵੀ ਵ। ਇਵ ਰਾਇਭਯੀ 
ੱਧਯ ਦੀ ਬ ਤੋਂ ਲੱਡੀ/ਆਖਯੀ ਜਭਾਤ ਵ, ਇ ਰਈ ਨਤੀਜ 
ਫੰਧ ਦਲੱਿ ਦਭਨ ਤਰਤੀਲ਼ਤ ਨੰੂ ਾਵਭਣ ਯੱਖਕ ਕੰਭ ਕੀਤਾ 
ਜਾਲ। ਵੁਣ ਤੱਕ ਕਯਲਾ ਭੁਰਾਂਕਣ ਦਾ ਡਾਟਾ 'ੜ੍ਹ ੰਜਾਫ, ੜ੍ਹਾ 
ੰਜਾਫ' ਟੀਭ ਕਰ ਭਜਦੂ ਵ। ਭੂਵ ਦਜ਼ਰਹ  ਆਣ ਘੱਟ 
ਕਾਯਗੁਜ਼ਾਯੀ ਲਾਰ ਕੂਰਾਂ ਦੀ ਦਨਲ਼ਾਨਦਵੀ ਕਯਕ ਆਣੀ ਦਲਦਜ਼ਟ 
ਅਤ ਮਜਨਾਫੰਦੀ ਉਰੀਕ ਕ ਕੰਭ ਕਯਨ। 



ਇ ਭਸੀਨੇ ਦਯਾਨ ਤਧਆਨ ਦੇਿ ਮਗ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਨ ਕਿੇ 
 

ਈ.- ਕੰਟੈਂਟ ਫੰਧੀ- 
ਰਾਇਭਯੀ ੱਧਯ 'ਤ ਅਦਧਆਕਾਂ ਲੱਰੋਂ ਆਣ ਮਤਨਾਂ ਯਾਵੀਂ ਕੂਰਾਂ ਦਲੱਿ 
ੈੱਰ.ਈ.ਡੀ. ਰਜਕਟ ਆਦਦ ਦਾ ਰਫੰਧ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਵ,  ਜ ਦਕ ਫਵੁਤ 
ਰਾਵੁਣਮਗ ਵ। ਦਛਰ ਭਵੀਨੇ ਦਯਾਨ ਲੀ 'ੜ੍ਹ ੰਜਾਫ, ੜ੍ਹਾ ੰਜਾਫ' 
ਟੀਭ ਨੰੂ ਇ ਫੰਧ ਦਲੱਿ ਇਵਨਾਂ ਾਧਨਾਂ ਦਲੱਿ ਡਾਟਾ Intstallation 
100% ਕਯਨ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਿਾ ਦਦੱਤਾ ਦਗਆ ੀ, ਯ 
ਪੀਰਡ ਤੋਂ ਰਾਤ ਜਾਣਕਾਯੀ ਅਨੁਾਯ ਇ ੱਖ ਦਲਿ ਉਭੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਭ 
ਵਇਆ ਵ। ਇ ਭਵੀਨੇ ਦ ਲ਼ੁਯੂ ਦਲੱਿ ਵੀ ਇ ਟੀਿ ਨੰੂ ੂਯਾ ਕੀਤਾ ਜਾਲ। 
 ਫਰਾਕ ਰਾਇਭਯੀ ਦੱਦਖਆ ਅਫ਼ਯ/ਕਰੱਟਯ ਵੈੱਡ ਟੀਿਯ/ੜ੍ਹ 
ੰਜਾਫ, ੜ੍ਹਾ ੰਜਾਫ' ਟੀਭ ਭੈਂਫਯ ਇ ਕੰਭ ਨੰੂ ਦਵਰ ਦ ਆਧਾਯ 'ਤ 
ਕਯਨ। 



ਇ ਭਸੀਨੇ ਦਯਾਨ ਤਧਆਨ ਦੇਿ ਮਗ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਨ ਕਿੇ 
 

'ੜ੍ਹ ੰਜਾਫ, ੜ੍ਹਾਓ ੰਜਾਫ' ਿਤਸਿ ਕੰਭ ਨੰੂ ਯੀਤਵਊ ਕਯਨ ਫੰਧੀ- 
ਦਲਬਾਗ ਲੱਰੋਂ ਫੱਦਿਆਂ ਦ ਦੱਖਣ ੱਧਯਾਂ ਨੰੂ ਉੱਿਾ ਿੁੱ ਕਣ ਦ ਉਦਲ਼ ਨੰੂ ਰ ਕ 
ਟੀਿ ਦਭੱਥ ਕ ਕੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵ। ਇ ਫੰਧ ਆ ਜੀ ਨੰੂ ਦੱਦਆਂ ਜਾਂਦਾ 
ਵ ਦਕ ਵੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤ ਕੰਭਾਂ ਨੰੂ ਯੀਦਲਊ ਕਯਨ ਰਈ ਆਉਣ ਲਾਰ ਦਦਨਾਂ 
ਦਲੱਿ ਫਰਾਕ ਰਾਇਭਯੀ ਦੱਦਖਆ ਅਫ਼ਯ ਾਦਵਫਾਨ, 'ੜ੍ਹ ੰਜਾਫ, 
ੜ੍ਹਾ ੰਜਾਫ' ਟੀਭ ਭੈਂਫਯਾਂ/ੀ.ੈੱਿ.ਟੀ./ੈੱਿ.ਟੀ. ਨਾਰ ਯੀਦਲਊ 
ਭੀਦਟੰਗਾਂ ਕਯਨ ਦੀ ਮਜਨਾ ਵ,  ਵਯ ਅਦਧਕਾਯੀ/ਅਦਧਆਕ ਆਣੀ 
ਉੱਿਤਭ ਕਾਯਗੁਜ਼ਾਯੀ ਦਦਖਾਉਣ ਰਈ ਕੰਭ ਕਯਨ। 
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ਫਰਾਕ/ਕਰੁੱ ਟਯ ੁੱ ਧਯੀ ਭੀਤਟੰਗਾਂ ਫੰਧੀ- 
'ੜ੍ਹ ੰਜਾਫ, ੜ੍ਹਾ ੰਜਾਫ' ਤਦਵਤ ਭਵੀਨੇਲਾਯ ਜੰਡ ਫੰਧੀ 

ਫਰਾਕ/ਕਰੱਟਯ ੱਧਯੀ ਭੀਦਟੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ jwx। ਇ ਫੰਧ ਦਲੱਿ 
ਇਵ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਇਆ ਜਾਲ ਦਕ ਇਵ ਫਰਾਕ/ਕਰੱਟਯ ੱਧਯੀ 
ਭੀਦਟੰਗਾਂ 'ੜ੍ਹ ੰਜਾਫ, ੜ੍ਹਾ ੰਜਾਫ' ਜੰਡ 'ਤ ਕੇਂਦਦਯਤ ਵਣ। 
ਫੀ.ੀ.ਈ.., ੀ.ੈੱਿ.ਟੀ., ਫੀ.ੈੱਭ.ਟੀ.,ੀ.ੈੱਭ.ਟੀ. ਇ ਭੀਦਟੰਗ ਦ 
ਫੰਧ ਦਲੱਿ ਅਗਤ ਮਜਨਾਫੰਦੀ ਕਯਕ ਿੰਗ ਭਾਵਰ ਦਲੱਿ ਭੀਦਟੰਗ 
ਕਯਨ। 
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eyjMfy nUM lwgU krn sMbMDI 
ਭੂਵ ਦੱਦਖਆ ਅਫ਼ਯ (.ਦੱ) ਅਤ ਫਰਾਕ ਰਾਇਭਯੀ ਦੱਦਖਆ 
ਅਫ਼ਯ ਨਲੰਫਯ ਭਵੀਨੇ ਦ ਜੰਡ ਨੰੂ ਵਯਕ ਕੂਰ ਦਲੱਿ ਬਜ ਕ 
ਕੂਰਾਂ ਅੰਦਯ ਰਾਗੂ ਕਯਨਾ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣਗ। 



ਧੰਨਲਾਦ  
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