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EACH ONE          EACH ONE 
BRING ONE          READ ONE 

             ‘ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ, ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ’ 
Agsq-2019 

ftZfdne e?bzvo  
 
'pVHo pMjwb, pVHwE pMjwb' pRwjYkt qihq 'pVHo pMjwb, pVHwE pMjwb' izlHw koAwrfInytrz dI mhInwvwr 
mIitMg-km-vrkSwp imqI 25.7.2019 nUM mwxXog sk`qr skUl is`iKAw sRI ikRSn kumwr, AweI.ey.AYs 

jI dI pRDwngI hyT mu`K d&qr dy kwnPrMs hwl ivc hoeI ies mIitMg ivc hyT ilKy mu`dy ivcwry gey:- 
ਛ ੁੱ ਟੀਆਂ  

 12 ਅਗਤ : ਈਦ-ਉਰ-ਜੂਸਾ (ਫਕਯੀਦ)। 
 15 ਅਗਤ : ੁਤੰਤਯਤਾ ਦਦਵ। 
 24 ਅਗਤ : ਜਨਭ ਅਟਭੀ । 
 31 ਅਗਤ: ਦਸਰਾ ਰਕਾਸ਼ ਾਦਸਫ ਰੀ ਗੁਯੂ ਗਰੰ ਥ ਾਦਸਫ । 

ਵੇਰ ਦੀ ਭਾ  
 1 ਅਗਤ : ਫਾਰ ਗੰਗਾਧਯ ਦਤਰਕ ਫਾਯ ਫੱਦਿਆਂ ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦਣੀ । 
 9 ਅਗਤ : ਬਾਯਤ ਛੱਡ ਅੰਦਰਨ ਫਾਯ ਫੱਦਿਆਂ ਨਾਰ ਗੱਰਫਾਤ ਕਯਨੀ । 
 11 ਅਗਤ : ਫਕਯੀਦ ਦਤਉਸਾਯ ਫਾਯ ਫੱਦਿਆਂ ਨਾਰ ਜਾਣਕਾਯੀ ਾਂਝੀ ਕਯਨੀ । 
 14 ਅਗਤ : ੁਤੰਤਯਤਾ  ਦਦਵ ਤ ਬਾਯਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਫਾਯ ਫੱਦਿਆਂ ਨਾਰ ਗੱਰਫਾਤ ਕਯਨੀ । 

ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਿਾ ਈ ਤਵਸ਼ੇ  
 ੜਕ ੁਯੱਦਿਆ ਦਨਮਭ ਫੜ ਜ਼ਯੂਯੀ । 
 ਵਯ ਦੀ ਯ ਦ ਰਾਬ । 
 ਕਯਤ ਕਯਨ ਦ ਾਇਦ । 
 ਦਤਉਸਾਯ ਤ ਭਰ  । 

ਇ ਮਸੀਨੇ ਖਾ  
 ਕੂਰ ਦੱਦਿਆ ਦਵਬਾਗ, ੰਜਾਫ ਦੁਆਯਾ ਸ਼ੁਯੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਰਾਇਫਰਯੀ ਰੰਗਯ’ ਭੁਦਸੰਭ qihq b`icAW nUM 
ikqwbW nwl v`D qoN v`D joVnw[ 

 ੰਜਾਫੀ ੜਹਨ ਅਤ  ਗਦਣਤ ਦਵੱਿ ਕਭਜ਼ਯ ਦਵਦਦਆਯਥੀਆਂ ਤ ਦਵਸ਼ਸ਼ ਦਧਆਨ ਦ ਕ ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਜਭਾਤ ਦ 
ਦੱਿਣ ਦਭਆਯ ੱਧਯ ਤ ਦਰਆਉਣਾ। 

 ੰਜਾਫ ਕੂਰ ਦੱਦਿਆ ਫਯਡ ਦ ਦਜ਼ਰਹਾ ੱਧਯੀ ਭੁਕਾਫਦਰਆਂ ਦੀ ਦਤਆਯੀ। 
 ਨਵਦਦਆ ਯ ਰਈ ੰਜਵੀਂ ਜਭਾਤ ਦ ਫੱਦਿਆਂ ਦੀ ੂਿੀ ਦਤਆਯ ਕਯਨੀ। 
 ਇ ਭਸੀਨੇ ਫੱਦਿਆਂ ਨੰੂ ਜ ੰਬਵ ਸਵ ਦਵੱਦਦਅਕ ਟੂਯ ਤ ਦਰਜਾਇਆ ਜਾ ਕਦਾ ਸ। 
 ਫੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਯੀ ਉਯ ਦਵਸ਼ ਦਧਆਨ ਦ ਕ ਇਦੀ ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨੰੂ ਤਯ ਕਯਨਾ । 

ਤਰਜਣਾਿਮਕ ਕਾਰਜ  
 ਾਯੀਆਂ ਜਭਾਤਾਂ ਦ ਦ ਬਗਤੀ ਦੀਆਂ ਕਦਵਤਾਵਾਂ/gIqW  ਦ mukwbly ਕਯਵਾ ਜਾਣ। 
 ਿਡ ਦ ਭਦਾਨ ਦੀ ਾਈ ਅਤ ਕੂਰ ੱਧਯ ਤ ਟੀਭਾਂ ਫਣਾਕ ਿਡਾਂ ਦੀ ਦਤਆਯੀ ਕਯਨੀ। 
 ਅਗਤ ਭਸੀਨੇ ਦ ਿਥ ਸਤ (ਦ ਦਦਨ) ਿਡ ਭੁਕਾਫਰ (ਕਰੱਟਯ ੱਧਯ)  

ਬਾ ਭਾ  
 pihlI bwl sBw: lwiebRyrI ikqwbW pVHn dIAW gqIivDIAW krvwauxw[ 
 dUsrI bwl sBw :-ਵੱਿ-ਵੱਿ ਜਭਾਤਾਂ ਦਵੱਿ ਦਵਦਦਆਯਥੀਆਂ ਦ ੱਧਯ ਅਨੁਾਯ ੰਜਾਫੀ ੜਹਨ ਦਵੱਿ ਕਭਜ਼ਯ 

ਦਵਦਦਆਯਥੀਆਂ ਨੰੂ ੜਹਨ ਰਈ ਉਤਸ਼ਾਦਸਤ ਕਯਨਾ। 
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 qIsrI bwl sBw :-ਕੂਰ ਦਵੱਿ ਭਨਾ ਜਾਣ ਵਾਰ  ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਦਸਾੜ ੰਫੰਧੀ ਸ਼ ਕੀਤ ਜਾਣ ਵਾਰ  ਰਗਯਾਭ 
ਰਈ ਦਸ਼ ਬਗਤੀ ਦ ਗੀਤ ਕਦਵਤਾਵਾਂ, ਕਯੀਗਰਾਪੀ ਅਤ ਦਿਤਯਕਰਾ ਆਦਦ ਦੀ ਦਤਆਯੀ ਕਯਵਾਉਣੀ। 

 cOQI bwl sBw :-ਭਸੀਨੇ ਦ ਆਖ਼ਯੀ ਸ਼ਨੀਵਾਯ ਨੰੂ ਫਾਰ ਬਾ ਦਵੱਿ ਆਭ ਦਗਆਨ ਦ ਭੁਕਾਫਰ ਕਯਵਾਉਣਾ। 
ਮਾਤਪਆ ਂਨਾ ਮੇ ਜੋ  

 ‘ਰਾਇਫਰਯੀ ਰੰਗਯ’ ਭੁਦਸੰਭ bwry mwipAW nwl crcw krnI Aqy ikqwbW pVHn leI auqSwihq 
krnw[ 

 ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਦਸਾੜਾ ਭਨਾਉਣ ਰਈ ਦੰਡ ਦ ਰਕਾਂ ਅਤ ਭਾਦਆਂ ਦੀ ਸ਼ਭੂਰੀਅਤ ਕਯਵਾਉਣੀ। 
 ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਦਸਾੜ ਨਾਰ ੰਫੰਦਧਤ ੱਦਬਆਿਾਯਕ ਰਗਯਾਭ ਦਵੱਿ ਫੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਭੂਰੀਅਤ ਕਯਵਾਉਣ ਰਈ 

ਗੱਰਫਾਤ ਕਯਨੀ। 
 ਭੇਂ-ਭੇਂ ਤ ੁਯਾਣ ਅਤ ਪਰ ਦਵਦਦਆਯਥੀਆਂ ਨੰੂ ਫੁਰਾ ਕ ਭਾਦਆਂ Aqy b`icAW ਦ ਯੂ-ਫ-ਯੂ ਕਯਨਾ। 
  ਨਵਦਦਆ ਯ ਦੀ ਦਤਆਯੀ ਰਈ  ਭਾਦਆਂ ਨੰੂ ਦੱਣਾ। 

gqh^gqkfJwohL 1 

 mu~K gqIivDIAW gqIivDIAW sm`grI 

1 d' rZbK eohJ/ 
GkPkJh ftek; 

tZvk ;w{j 

 gkbs{ ikBtoK dh fdZy 
gkbs{ ikBtoK dh ntkI 
izrbh ikBtoK dh fdZy 
izrbh ikBtoK d/ pZu/ 
gkbs{ ns/ izrbh ikBtoK ftZu nzso 

;zpzfXs cb?P ekov 
fuZso 

2 ob e/ f;ZyhJ/ 
p"fXe ftek; 
S'N/ ;w{j 

 nZr/^fgZS/, nzdo^pkjo, tZvk^S'Nk 
 fyv"fDnK dh gIb 
 fwbkB eo' (toePhN) 
 1 dh gfjukD (toePhN) 
 ikBtoK B{z xo gj[zukT[Dk (toePhN) 

frnkB dk 
ozrhB \IkBk 

3 pksK gktK, rhs rktK 
GkPkJh ftek; 

tZvk ;w{j 

 eftsk ;[DkT[Dk^ jkEh, o?N, ?kksMk] 

eq>s fcYyh us txk;k 

 ejkDh ;[DkT[Dk^ w'Nk okik gsbk e[Zsk, 
w/o/ gbzx dy Q`ly , izrb dh ;?o 

 pZfunK d/ Bkw dh gfjbh X[Bh fit/A 
p^ppbh, o^owB 

ejkDh feskpK, khwxI  
ekov 
rshftXh e?bzvo 

4 y/v^y/v ftZu 
;ohoe ftek;, 

;wkfie 
ns/ GktBkswe ftek; 

 g?oK j/m'A r/Ad o'VQBk 
 pkbNh iK N'eoh ftZu r/Ad gkT[Dk 
 nzrK dh e;os 
 oZ;h e[ZdDkL ftXh 1 

rshftXh e?bzvo 

5 ouhJ/^oukJhJ/ 
ouBksfwe ftek; 

S'N/ ;w{j 

 uhs/ ftZu n\pko dhnK pZshnK fugekT[Dk 
 e[Zs/ *s/ T[Arb SkgDk 
 g?NoB ns/ 1 fbyDk (toePhN) 

frnkB dk ozrhB \IkBk 
fbyDebk 
ozr, ekrI 

6 BZuhJ/ 
rkJhJ/ 

 BzBQk w[zBk pkb 
 Twinkle twinkle 

 eNyh ty dh jkuh gS 

rshftXh e?bzvo 

B'N^ 
^ CyvyN idn nfXnkge pZfunK dh 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 fe elephant, 

horse, donkey, frog, red, colour, cow, dog, cat, deer, lion, up, down etc. 
^ nfXnkge fJ;/ soQK e?bzvo d/ fj;kp Bkb rshftXhnK eotkT[Dr/. 
gqh^gqkfJwohL 2 

 mu~K gqIivDIAW gqIivDIAW sm`grI 

1 d' rZbK eohJ/ 
GkPkJh ftek; 
tZvk ;w{j 

cbK d/ Bkw, ozr, neko, 
cbK dh fGzBsk, 
;pIhnK, 
;pIhnK dh ftfGzBsk, 
o'Nh, uktb, 

;zpzfXs cb?P ekov 
fuZso 
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d[ZX ns/ d[ZX s'A pDhnK uhIK, 

2 ob e/ f;ZyhJ/ 
p"fXe ftek; 
S'N/ ;w{j 

 tZyok eh 
 cbK ns/ ;pIhnK dk torheoB 
 gh+k ns/ Bhbk ozr 
 ykD tkbhnK uhIK dk ;[nkd 
 4,5, 6 dh gfjukD ns/ nzeK Bkb 

;zpzfXs rshftXhnK 

frnkB dk 
ozrhB \IkBk 

3 pksK gktK, rhs rktK 
GkPkJh ftek; 
tZvk ;w{j 

 eftsk ;[DkT[Dk^ ;/p, cbK d/ p'b, ;[Zy 
dk ihBh, d[ZX ghU nkfd 

 ejkDh ;[DkT[Dk^ i's dk ykD/ tkbk 
vZpk, w'Bk B{z g;zd j? o'Nh, bkbuh 
u{jk, rbh d/ uNeko/ 

 r, x, u, S dh gfjukD ns/ Ppd, 
p[MkosK 

ejkDh feskpK, 
ekov 
rshftXh e?bzvo 

4 y/v^y/v ftZu 
;ohoe ftek;, 
;wkfie 
ns/ GktBkswe ftek; 

 ;Zi/ skVh^yZp/ skVh 
 Gzvk Gzvkohnk 
 jtk uZb ojh j? 
 Teacher says 

rshftXh e?bzvo 

5 ouhJ/^oukJhJ/ 
ouBksfwe ftek; 
S'N/ ;w{j 

 4, 5, 6 ns/ r, x, u, S fbyDk 
 e/e ftZu ozr Go'A ns/ r'bhnK brkT[ 
 jZE SkgDk 
 sop{I ftZu ozr eoBk 

frnkB dk ozrhB 
\IkBk 
fbyDebk 
ozr, ekrI 

6 BZuhJ/ 
rkJhJ/ 

 pV/ ezw dh rkio, NwkNo 
 cktkj 

 Fruit 

rshftXh e?bzvo 

B'N^ 
^ CyvyN idn nfXnkge pZfunK dh 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 foot, Sorry, orange, 

apple, grapes, banana, mango, Which is our national fruit?, onion, potato, tomato, milk, bread, 
juice, rice, lemon etc. 
^ nfXnkge fJ;/ soQK e?bzvo d/ fj;kp Bkb rshftXhnK eotkT[Dr/. 

jmwq: pihlI 
ivSw: pMjwbI 

Agsq mhIny iv`c kI isKwieAw jwvygw: 
pwT dw nW pVHnw ilKxw  mOiKk  

mwqrwvW: 
1) ishwrI 
2) ibhwrI 
3) AONkV 
4) dulYNkV 

ividAwrQI kMnw, 
ishwrI, ibhwrI, 
AONkV Aqy dulYNkV 
dI DunI jwxdw hovy 
Aqy muhwrnI dy 
ADwr ’qy Sbd bxw 
skdw hovy[ ijvyN:- 
mwmw, isr, vIr, 
qur, dUr  

ividAwrQI kMnw, 
ishwrI, ibhwrI, 
AONkV Aqy dulYNkV 
dI DunI jwxdw hY 
Aqy muhwrnI dy 
ADwr ’qy Sbd 
ilK skdw hY[ 

v`K-v`K ikirAwvW drswauNdIAW 
qsvIrW vyK ky aus bwry auc̀I bol 
skdw hY[ iksy kivqw nwL sbMDq 
qsvIrW dyK ky hI aus bwry au`cI 
Avwz iv`c ivAkqIgq Aqy 
smUihk rUp iv`c kivqw gwiex 
kr skdw hY[ 

ivSw: gixq 
ਅਤਿਆਇ Agsq mhIny dOrwn b`icAW nUM kI isKwauxw 

3) 21 qoN 99 q`k dIAW 
sMiKAwvW 

 edwK Bkb f;ZXh^g[Zmh frDsh 
 frDsh ukoN s'A f;ZXh, g[Zmh ns/ fsoSh frDsh 
 vsqUAW nUM dhweIAW Aqy iekweIAW dy smUh iv`c iek`Ty 

krnw ,krMsI not, igxqwry Aqy mwn kwrf nwl 21 qoN 99 
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q`k igxqI bolxw, igxnw, pVnw, ilKxw isKwauxw  
 A`gy, ip~Cy, ivckwr 
 sMiKAwvW dI AwpsI qulnw 
 ;zfynk xVh$;zfynk uZeoh (glwsW ) Bkb ;zfynktK pu`Cxw 

 
ivSw: AMgryzI 

Lesson no & Name Reading Writing Oral 

Lesson No.6. Name of 

colours and objects 

Lesson No. 7               

English Alphabet 

(A-Z) Pg, No.61-66 

Letters A-T 

 recognizes 
letters 

 differentiates 
between capital 
and small letters 

 associates 
words with 
pictures 

 writes letters  

 matches letters 

 what comes after, 
before and in 
between the 
letters 

 draws pictures for 
the letters etc. 

 recites poems 
with actions 

 listens to English 
words, greetings, 
polite form of 
expressions  

jmwq: dUsrI 
ivSw: pMjwbI 

Agsq mhIny iv`c kI isKwieAw jwvygw: 
pwT dw nM. Aqy 
nW 

pVHnw ilKxw  mOiKk  

 
4. ie`k sI Sy^iclI 

           
5. kIVI qy hwQI 
 
6. icVI qy ip`pL 
 

 

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[  

ividAwrQI bol-
ilKq(Dictation) 

qoN ielwvw hor 
pRSn h~l krn 
dy Xog hovy[ 

ividAwrQI ivAkqIgq 
Aqy smUihk rUp iv`c 
kivqw/gIq gwien kr 
skdw hovy [auh iesdw 
AnMd lYNdy hn Aqy 
auhnW AMdr sMgIq pRqI 
iK`c pYdw hoxI SurU huMdI 
hY[ 

ivSw: gixq 
ਅਦਧਆਇ Agsq mhIny dOrwn b`icAW nUM kI isKwauxw 

3) r[Dk ns/ Gkr  Skb wko' (nzsokb dh frDsh) (gzBk Bz 78) 
 jZE dhnK T[ArbK Bkb gjkV/  
 ;w{j d/ I'V d/ d[jokU Bkb fbyD dh ;wM ftef;s eoBk 
 ;E{b t;sK$eoz;h B'NK Bkb ;w{j pBkT[Dk 
 eoz;h B'NK$;E{b t;sK B{z pokpo tzvDk 
 pokpo tzvD dh ;wM fte;s eoBh [ 
 pMj q`k phwVy Xwd krny 

ivSw: AMgryzI 
Lesson no & 

Name 

Reading Writing Oral 

Lesson No. 5 

Vowel sound 

‘i’ 

 reads small 
words phrases 
and sentences  

 differentiates 
vowel sounds 

 writes words in response to 
pictures  

 rearranges letters to form words 

 categorizes words according to 
their patterns and sounds 

 writes phrases using 
prepositions and punctuation 

 recites poems 
with actions 

 listens to 
English 
words/phrases
/sentences/ 
greetings, 
polite form of 
expressions  

jmwq: qIsrI 
ivSw: pMjwbI 
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Agsq mhIny iv`c kI isKwieAw jwvygw: 
pwT dw nW pVHnw ilKxw mOiKk 

9. 
sweIkl 
dy JUty     
10. 
Awly-
BoLy 
11. gWDI jI 
dw bcpn 

ividAwrQI khwxI pVHdy 
smyN pUrn ivSrwm, 
kwmw, pRSn-vwck Awid 
icMnHW Anuswr aucwrn 
kr skdw hovy[ 
ividAwrQI kivqw dw 
lYAmeI Aqy pUry hwv-
Bwv nwL  aucwrn kr 
skdw hovy[ 

ividAwrQI ivSw-
vsqU ivcly Bwv 
Aqy is`iKAw nUM 
Awpxy SbdW iv`c 
ilK skdy hn[ 

ividAwrQI eykqw dI SkqI bwry,  
ru~KW Aqy pSU-pMCIAW dw mnu`KI jIvn 
iv`c mh`qv Aqy nYiqk kdrW-kImqW 
bwry kivqwvW dy Bwv ArQ smJ sky 
Aqy ies bwry g`l-bwq kr sky[ 
ividAwrQI kivqw dw lYAmeI Aqy 
pUry hwv-Bwv nwL  aucwrn kr skdy 
hox[ 

 
ivSw: gixq 

ਅਦਧਆਇ Agsq mhIny dOrwn b`icAW nUM kI isKwauxw 

3. guxw  Cwl mwro, d/ skbh Bkb AMqrwl igxqI 
 h`Q dIAW auNglW nwl phwVy, vsqUAW dy smUh bxwauxw 
 smUhW dw joV krnw 
 joV nUM guxw dy rUp iv`c bdlxw   
 qIlIAW nwl (pOVI pRxwlI) phwVy iqAwr krnw  
 krMsI notW nwl guxw  
 Swbidk svwl sQUl vsqUAW dy smUh 
 qIlIAW nwl guxw dI smJ (pMnw nM 98)  
 ie`k AMkI, do AMkI sMiKAwvW dI guxw ie`k AMk  nwl, do AMkI sMiKAwvW 

nwl , sMiKAwvW qoV ky guxw dI smJ ivkisq krnw[ 
  qwVI qy qwVI 
  iqMn AMkI sMiKAwvW dI ie`k AMkI sMiKAw nwl guxw eoBk (gzBk Bz 86) 

gq'i?eNL 
 g/go gb/N$rZs/ Bkb uZeoh pDk e/ gjkV y fsnko krnw  [ 

4. Bwg  vsqUAW nUM d`ugxw krnw  
 do AMkW vwlI sMiKAw nUM zubwnI du`gxw - A`Dw kro 
  vwr-vwr GtwE ivDI nwl Bwg [ 
 brwbr smUh bxwauxw [ 
 vsqUAW B{z pokpo^pokpo tzvDk.   
 cwrt (9 x 9) qy rhNhnK B{z brwbr vMfxw 
 Kyf Kyf iv`c Bwg (pMnw nM 113) krMsI notW/ sQUl vsqUAW nUM brwbr 

vMfxw 
 Bwg Aqy guxw iv`c sbMD[ 
 idmwgI ksrq (pMnw nM 117) 
 Swbidk svwl 

gq'i?eN 

9 x 9 dk ukoN fsnko eoBk sQUl vsqUAW nwl smUh bxwauxw 

ivSw: AMgryzI 
Lesson no & 

Name 

Reading Writing Oral 
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Lesson-4  

The Clock – 

My friend 

 reads and 
comprehends 
small text in 
english 

 able to read 
and identify 
correct 
spellings 

 reads aloud 
with proper 
pronunciation 
and pause 

 writes words phrases and sentences 

 identifies correct spelling of words 

 rearranges words to form sentences 

 identifies correct sentence 

 composes short sentences on all 
pictures of the lesson. 

 answers to questions based on  seen 
or unseen passages 

 able to solve questions and other 
exercises given at the back. 

 uses nouns, pronouns, adjectives 
etc. 

 recites 
poems with 
actions 

 uses 
greetings 

 answers 
simple 
conversation 
based 
questions 

 
ivSw: vwqwvrn is`iKAw 

ਪਾਠ ਦਾ ਨਾਮ ਅਿ ੇਨੰ. ਅਗਿ ਮਸੀਨੇ ਤਵੁੱ ਚ ਕੀ ਤਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ 
7. ਜੰਤ-ੂਇਕ ਜਾਣ 

ਦਸਿਾਣ  
 ਦਵਦਦਆਯਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉ ਦ ਨੇੜਰ ਵਾਤਾਵਯਨ ਦਵੱਿੋਂ ਜੰਤੂਆਂ ਦ ਾਧਾਯਨ 

ਦਿਣਮਗ ਰੱਛਣਾਂ ਨੰੂ ਛਾਨਣਾ ਦਿਾਉਣਾ। 
 ਆਰ-ਦੁਆਰ ਦਵਿਰ ਜੰਤੂਆਂ ਰਤੀ ੰਵਦਨਸ਼ੀਰਤਾ ਦਾ ਕਯਨਾ। 
 ਆਣ ਦਗਆਨ / ਦਵਵਕ ਨਾਰ ਜੰਤੂਆਂ ਨੰੂ ਰੱਛਣਾਂ ਅਤ ਗਤੀਦਵਧੀਆਂ ਦਵੱਿ 

ਭਾਨਤਾਵਾਂ/ ਦਬੰਨਤਾਵਾਂ ਦ ਆਧਾਯ 'ਤ ਭੂਸਾਂ ਦਵੱਿ ਵੰਡਣਾ ਦਿਾਉਣਾ। 
 ਜੰਤੂਆਂ ਫਾਯ ਭੱੁਢਰੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦਦੰਦਦਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਰੜਾਂ ( ਬਜਨ ਆਦਦ 

ਫੰਧੀ ) ਫਾਯ ਦੱਣਾ। 
8. ੰਛੀਆਂ ਦੀ 

ਦੁਨੀਆਂ  
 ਦਵਦਦਆਯਥੀ ਨੰੂ ਉ ਦ ਨੇੜਰ ਵਾਤਾਵਯਨ ਦਵੱਿੋਂ ੰਛੀਆਂ ਦ ਾਧਾਯਨ 

ਦਿਣਮਗ ਰੱਛਣਾਂ ਨੰੂ ਛਾਨਣਾ ਦਿਾਉਣਾ। 
 ਆਰ-ਦੁਆਰ ਦਵਿਰ ੰਛੀਆਂ ਰਤੀ ੰਵਦਨਸ਼ੀਰਤਾ ਦਾ ਕਯਨਾ। 
 ਆਣ ਦਗਆਨ / ਦਵਵਕ ਨਾਰ ੰਛੀਆਂ ਨੰੂ ਰੱਛਣਾਂ ਅਤ ਗਤੀਦਵਧੀਆਂ ਦਵੱਿ 

ਭਾਨਤਾਵਾਂ/ ਦਬੰਨਤਾਵਾਂ ਦ ਆਧਾਯ 'ਤ ਭੂਸਾਂ ਦਵੱਿ ਵੰਡਣਾ ਦਿਾਉਣਾ। 
 ੰਛੀਆਂ ਫਾਯ ਭੱੁਢਰੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦਦੰਦਦਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਰੜਾਂ ਫਾਯ ਦੱਣਾ। 

9. ਬਜਨ ਕਾਈ 
ਅਤ ਿਾਈ 

 wB[Zyh ihtB bJh G'iB , jtk, gkDh dh io{os pko/ dZ;Dk. 
 g"fdnK (tZy–tZy GkrK dh G'iB gdkoEK ti'A tos')A ns/ izs{nK s'A 

G'iB dh gqkgsh pko/ dZ;Dk. 
 G'iB gekT[D d/ YzrK ns/ posBK pko/ ikDekoh d/Dk. 
 xo $ nkb/–d[nkb/ ftZu'A tZy–tZy t;s{nK (GKv/–u[Zb/) , rshftXhnK 

(ykDk gekT[D dhnK ftXhnK) B{z gSkDਨਾ ਦਿਾਉਣਾ। 
jmwq: cOQI 
ivSw: pMjwbI 

Agsq mhIny iv`c kI isKwieAw jwvygw: 
pwT dw 

nW 
pVHnw ilKxw mOiKk 

9. kb`fI, 
ivAwkrn:- 
ivroDI Sbd  
10. eId, 

ivAwkrn:-
vcn bdlo 
11. myry 
inSwny, 

ivAwkrn:- 
ivSrwm icMnH 

lgwE 

ividAwrQI KyfW, 
iqauhwrW, ru`KW Aqy 
jIvn dy inSwinAW 
bwry jwxkwrI pRwpq 
kridAW hoieAW 
BwSw dIAW 
brIkIAW nUM smJ ky 
ivAwkrink 
sMklpW nUM smJ 
skdw hovy[ 

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 ilK kr skdw 
hovy[ 

ividAwrQI srl pRSnW dy jubwnI 
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[ 
iksy mnwey gey iqauhwr, KyfI geI 
Kyf, h`QIN lgwey r`uK Aqy jIvn dy 
imQy inSwny bwry inJ`k ho ky 
AiDAwpk Aqy sihpwTIAW nwL 
g`lbwq kr skdw hovy[ 
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12. swfy ru`K   

ਤਵਸ਼ਾ – ਗਤਣਿ 

ਅਦਧਆਇ Agsq mhIny dOrwn b`icAw nUM kI isKwauxw 

4) XB 
(eoz;h) 

 gqufbs B'N ns/ f;Ze/ fdyk e/ eoz;h notW Bkb ikD^gfjukD 
 d[ekBdko ns/ rkje pDk e/ ekrI d/ B'NK ns/ rZs/ d/ f;ZfenK okjhA o[gfJnK 

B{z g?f;nK ftZu pdbDk ns/ B'NK pdb/ f;Ze/ pdbDk f;ykT[Dk (g/I BzL 92, 93) 
 d[ekBdko$yohddko bx{ BkNeK okjhA eoz;h B'NK dh wdd Bkb XB (o[gJ/ 

g?f;nK) dk I'V ns/ xNkU ns/ r[Dk, Gkr f;ykT[Dk (g/I BzL 95) 
 ekbw ftXh okjhA XB dk i'V, xNkU f;ykT[Dk (g/I BzL 96) 
 BkNeh o{g ftZu ;wkB yohdDk ns/ fpZb fsnko eoBk 
 fpZb pBkT[Dk f;ykT[Dk (g/I Bzpo 105^106) 

 
ivSw: AMgryzI 

Lesson no & 

Name 

Reading Writing Oral 

Lesson-

Teamwork 

 reads aloud 
with proper 
pronunciation 
and pause 

 reading text 
with 
comprehension 

 

 writes dictation of words phrases 
and sentences 

 composes simple sentences or 
paragraph on all pictures of the 
lesson 

 uses punctuation mark and other 
grammatical aspects 

 able to solve questions and other 
exercises given at the back. 

 recites poems 
with actions 

 uses dictionary 

 responds to oral 
messages  

 uses short 
sentences in 
English 

 
ivSw: vwqwvrn is`iKAw 

ਪਾਠ ਦਾ ਨਾਮ ਅਿ ੇਨੰ. ਅਗਿ ਮਸੀਨੇ ਤਵੁੱ ਚ ਕੀ ਤਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ 
8. ਯੰਗ-ਫਯੰਗ ਪੁੱ ਰ   ਦਵਦਦਆਯਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪੁੱ ਰਾਂ ਫਾਯ ਭੱੁਢਰੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦਣਾ। 

 ਭਨੱੁਿਾਂ ਰਈ ਪੁੱ ਰਾਂ ਦ ਰਾਬ ਅਤ ਉਮਗਤਾ ਫਾਯ ਦੱਣਾ। 
 ਦ ਦ ਬਾਗ ਵਜੋਂ ਪੁੱ ਰਾਂ ਦ ਕੰਭਾਂ ਫਾਯ ਦੱਣਾ।  
 ਆਣ ਆਰ-ਦੁਆਰ ਦਵੱਿ ਪੁੱ ਰਾਂ, ਜੜਹਾਂ, ਪਰਾਂ ਦ ਾਧਾਯਨ ਰੱਛਣ ( 

ਉਦਾਸਯਨ ਦ ਤਯ ‘ਤ ਅਕਾਯ, ਯੰਗ, ਗੰਧ, ਦਕੱਥ ਉੱਗਦ ਸਨ / ਜਾਂ ਸਯ ਕਈ 
) ਛਾਨਣਾ ਦਿਾਉਣਾ। 

9. ਯੱੁਿ ਦਣ ੱੁਿ   ਦਵਦਦਆਯਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਆਰ-ਦੁਆਰ ਦਵੱਿ ਦਭਰਣ ਵਾਰ ਯੱੁਿਾਂ ਫਾਯ 
ਜਾਣਕਾਯੀ ਦਣਾ। 

 ਯੱੁਿਾਂ ਦੀ ਭਨੱੁਿੀ ਜੀਵਨ ਰਈ ਉਮਗਤਾ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦਣਾ। 
 ਦਵਦਦਆਯਥੀਆਂ ਨੰੂ ਯੱੁਿ ਰਗਾਉਣ ਅਤ ੰਬਾਰਣ ਰਈ ਰਦਯਤ ਕਯਨਾ।  

10. ਿਤ ਤੋਂ ਘਯ ਤੱਕ  ਭਾਦਰਆਂ, ਤਰਾਂ, ਅਨਾਜਾਂ, ਪਰਾਂ ਅਤ ਫਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ 
ਦਣਾ। 

 ਭਾਦਰਆਂ, ਤਰਾਂ, ਅਨਾਜਾਂ, ਪਰਾਂ ਅਤ ਫਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਉਤਾਦਨ ਰਦਕਦਯਆ 
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ਫਾਯ ਦੱਣਾ। 
 ਬਜਨ ਦਾਯਥਾਂ ਨੰੂ ਵਯਤੋਂ / ਦਵਸ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦ ਆਧਾਯ 'ਤ ਵਯਗੀਕਯਨ ਕਯਨਾ 

ਦਿਾਉਣਾ।  
 ਯਜ਼ਾਨਾ ਰੜਾਂ (ਬਜਨ, ਾਣੀ, ਕੱੜ) ਰਈ ਉਤਾਦਨ ਅਤ ੰਬਾਰ, ਭ ਤੋਂ 

ਘਯ ਤੱਕ ਸੰੁਿਣਾ (ਪਰ ਦਾ ਭੰਡੀ ਤੋਂ ਘਯ ਤੱਕ ਸੰੁਿਣਾ) ਦ ਤਯੀਦਕਆ ਂ
ਫਾਯ ਦੱਣ ਦ ਮਗ ਫਣਾਉਣਾ। 

ਤਵਸ਼ਾ- ਤਸੰਦੀ 
pwT kw nwm pFænw  ilKnw mOiKk 

  kivqw : hÏqy ky idn         

s<Xu#q A@r @,Z,z, ‰ kw 
sMpUx~  zwn ] 

AwDy A@ro> kw zwn[   

 e ' kI mwZw ' i ' kw sMpUx~  
zwn,          p÷Ä n<br: 
26,49       dohrwe~[ 

' e~ ' kI mwZw ' I ' kw 

sMpUx~  zwn,          p÷Ä 
n<br: 28,50 ,' dohrwe~[ 

 kivqw ko 
lXwËmk F<g sy 
pFænw [ 

 s<Xu#q A@ro< 
E<v AwDy A@ro< 
kI  ÍvinXo<  
ko phcwnkr  
pFæny kI koiSS 
krnw[ 

 CwZ ko icZ 
idKwkr 
kwv`XmXI F<g 
sy v`X<j`no<  E<v 
mwZwAo< kw 
acwrx v 
phcwn krnw [ 

 qávIro< kw ÛX<jno< 
sy imlwn[ 

 apXu#q mwZw kw 
pRXog krqy huE 
swQ~k SÑd bnwE<[ 

jYsy : d  n = idn 

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

 Su© kr ky ilKnw[ 
 su<dr kr ky 

ilKnw[            

 kivqw kw 
lXwËmk F<g 
sy aÇcwrx[ 

 hP`qy ky idno< 
ky nwm kw  
aÇcwrx[ 

 idKwe~ ge~ 
qávIr sy 
sMb<iDq 
vw#X khnw] 

 v`X<j`no< ky 
apXog sy AOr 
Aiqir#q 
Sb`d  bnwnw 
[ 

jmwq:pMjvIN 
ivSw: pMjwbI 

Agsq mhIny iv`c kI isKwieAw jwvygw: 
pwT dw 
nW 

    pVHnw    ilKxw  mOiKk  

10. bolI hY 
pMjwbI swfI 
11. icVI, 
r`uK, ib`lI qy 
s`p 
ivAwkrn:- 
lyK-idvwLI, 
muhwvirAW dw 
sMklp  

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 iksy 
ivSy ’qy pYrHw/ lyK 
rcnw kr skdw 
hovy[ 
  
ividAwrQI dy 
Sbd BMfwr iv`c 
vwDw hox kwrn 
muhwvirAW dy 
mh`qv qoN jwxU 
huMidAW 
ividAwrQI dI 
BwSw lyKx 
smr`Qw iv`c 
inKwr huMdw hY[ 

ividAwrQI kivqwvW nMU 
sur,qwl Aqy lYA ftZu gw 
skdw hovy[ 
aus AMdr hor kivqwvW pVHn 
Aqy Kud kivqwvW rcx leI 
auqSwh pYdw huMdw hY[ 
ftfdnkoEh ;jh T[ukoB, rsh 
ns/ ;"y Bkb gzikph p'bdk j? 
ns/ gVQh iK ;[Dh rJh ;wZroh 
ftZu'A T[Zso d/ ;edk hovy[ 
kivqw dw Bwv-iBMnw aucwrn 
sux ky ividAwrQI mW bolI pRqI 
siqkwr Aqy PrzW bwry smJ 
skdw hovy[ 
 Aqy Awpxy cOigrdy iv`c ies 
bwry g`lbwq vI kr skdw hovy[ 

 
ivSw: gixq 

ਅਦਧਆਇ Agsq mhIny dOrwn b`icAW nUM kI isKwauxw 
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4) fGzBkswe 
;zfynktK 

 ;w{j d/ fuZso okjhA ozr/ Gkr ns/ fpBK ozr/ Gkr dhnK fGzBk pBkT[Dk 
 ozrdko N'ghnK SKNd/ j'J/ fGzBK dh ikDekoh (g/I BzL 91) 
 fGzBkswe ukoN Bkb fGzBK d/ nZX/, fJZe fsjkJh ns/ fJZe u"EkJh fjZ;/ dh 

tos'A pko/ ikDekoh d/Dk 
 s[b fGzB gsk eoBk 
 fGzBK dk fBT{Bsw o{g  
 ;wjo ns/ fpywjo fGzBK pko/ ikDekoh ns/ s[bBk eoBk 
 fJekJh fGzBK, T[Zfus fGzBK, nD^T[Zfus fGzBK pko/ ikDekoh d/Dk  
 gkoNh dh rshftXh ns/ ukeb/N okjhA tZvhnK$S'NhnK fGzBK pko/ dZ;Dk ns/ 

tXd/ xNd/ eqw pko/ dZ;Dk (g/I BzL 100^101) 
 fGzB B{z d;awbt o{g ftZu fbyDk 
 dPwbt B{z fGzB o{g ftZu pdbDk f;ykT[Dk 
 dPwbt o{g dk i'V^xNkU, r[Dk^Gkr eoBk f;ykT[Dk 

 
 
 
 
 
 

ivSw: AMgryzI 
Lesson no 

& Name 

Reading Writing Oral 

Lesson-4 

 The Flying 

Sikh-

Milkha 

Singh 

 reads text and 
story books 
independently 

 learns new 
words 

 

 takes dictation of words, 
sentences, dialogues etc.  

 able to compose sentence or 
paragraph on all pictures of 
the lesson 

 able to solve questions and 
other exercises given at the 
back. 

 uses forms of verbs 

 able to create 
sentences/paragraph  

 recite poems. 

 uses dictionary 

 uses grammatically 
correct sentences 

 follow commands 

 able to converse on 
given topic 

 able to enjoy tongue 
twister 
 

 
ivSw: vwqwvrn is`iKAw 

ਪਾਠ ਦਾ ਨਾਮ ਅਿ ੇਨੰ. ਅਗਿ ਮਸੀਨੇ ਤਵੁੱ ਚ ਕੀ ਤਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ 
9. ਜੰਗਰ ਅਤ ਜੀਵਨ   ਜੰਗਰਾਂ ਅਤ ਆਦਦਵਾੀ ਰਕਾਂ ਦ ਜੀਵਨ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦਣਾ। 

 ਜੰਗਰਾਂ ਦੀ ਭਨੱੁਿੀ ਜੀਵਨ ਫਾਯ ਭਸੱਤਤਾ ਫਾਯ ਦੱਣਾ। 
 ਦਵਦਦਆਯਥੀਆਂ ਨੰੂ ਜੰਗਰਾਂ ਨੰੂ ਫਿਾਉਣ ਰਈ ਰੜੀਂਦ ਮਤਨ ਕਯਨ ਰਈ 

ਦਤਆਯ ਕਯਨਾ। 
 ਵੱਿ-ਵੱਿ ਿਤਯਾਂ ਅਤ ੱਦਬਆਿਾਯਕ ਜੀਵਨ ਦਵੱਿ ਫੰਧ ਥਾਦਤ ਕਯਨਾ 

ਦਿਾਉਣਾ। 
10. ਿਾਧ ਦਾਯਥਾਂ ਦੀ 

ਾਂਬ-ੰਬਾਰ  

 ਿਾਧ ਦਾਯਥਾਂ ਦੀ ਾਂਬ ੰਬਾਰ ਦੀ ਰੜ ਅਤ ਾਂਬ-ੰਬਾਰ ਦ ਵੱਿ-ਵੱਿ 
ਤਯੀਦਕਆਂ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦਣਾ। 

 ਫਾਜ਼ਾਯਾਂ ਦਵੱਿੋਂ ਡੱਫਾ ਫੰਦ ਬਜਨ ਿਯੀਦਦ ਭੇਂ ਦਧਆਨਮਗ ਗੱਰਾਂ ਰਈ 
ਦੱਦਿਅਤ ਕਯਨਾ। 

 ੜਤਾਰ ਕਯਨ ਰਈ ਾਧਾਯਨ ਮੰਤਯਾਂ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਨਾਰ ਕਾਯਨ ਅਤ ਰਬਾਵ 
(ਦਜਵੇਂ ਵਤੂਆਂ ਦਾ ਖ਼ਯਾਫ ਸਣਾ ਆਦਦ ਫੰਧੀ ) ਦਾ ਅਨੁਭਾਨ ਰਾਉਣਾ 
ਦਿਾਉਣਾ। 
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11. ਵੰਨ-ੁਵੰਨਾ ਬਜਨ 

 

 ਬਜਨ ਉਤਾਦਨ ਫਾਯ ਅਤ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਦਵਅਕਤੀਆਂ ਵੱਰੋਂ / ਵੱਿ-ਵੱਿ ਯਾਜਾਂ 
ਦਵੱਿ ਿਾਧ ਜਾਣ ਵਾਰ ਬਜਨ ਦਾਯਥਾਂ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦਣਾ। 

 ਦਵਦਦਆਯਥੀਆਂ ਦਵੱਿ ਬਜਨ ਦੀ ਿਣ ਅਤ ਿਾਣ-ੀਣ ਫੰਧੀ ਿੰਗੀਆਂ 
ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਦਵਕਾ ਕਯਨਾ।  

 ਵੱਿ-ਵੱਿ ਖ਼ਤਯਾਂ, ਜਰਵਾਮ ੂਅਤ ਦਭਆਂ (ਬਜਨ ,ਾਣੀ, ਆਯਾ, ਯੁਜ਼ਗਾਯ) 
ਅਤ ੱਦਬਆਿਾਯਕ ਜੀਵਨ ਦਵੱਿ ਫੰਧ ਥਾਦਤ ਕਯਨਾ ਦਿਾਉਣਾ। 

 ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਵੱਿ ਬੂਤ ਅਤ ਵਯਤਭਾਨ ਦਵੱਿ ਆਈ ਤਫਦੀਰੀ ਨੰੂ ਫਜ਼ੁਯਗਾਂ ਨਾਰ 
ਗੱਰਫਾਤ (ਉਦਾਸਯਨ ਵਜੋਂ ਿਤੀ, ਬਜਨ ਫਣਾਉਣ, ਿਾਣ, ਕੰਭ ਕਯਨ ਦ ਢੰਗ 
) ਯਾਸੀਂ ਿਜਣ ਦ ਮਗ ਫਣਾਉਣਾ। 

 
 
 
 
 
 

ivSw: ihMdI 
pwT kw nwm pFænw  ilKnw mOiKk 

 
 
 
8. myhnq 
 
 
9. kivqw 
'iqqlI rwnI' 
 
 
 
 
10. jNmidn 
 

 
 kivqw kw 

lXwËmk F<g sy 
pFænw [ 

 sMb<iDq 
khwinXo< ko 
ivrwm-icNh 
(lGu ivrwm,pUx~ 
ivrwm,pRÜn-
vwck,ivs `imk 
icNh) sihq 
pFænw [ 
 

 

 myhnq #Xo< kry<, kYsy kry< pr kuC 
p<i#qXW ilKnw [ 

 iqqlI E<v jNm idn sy s<b<iDq 
icZ bnwkr asmy< r<g Brnw] 

 gurmuKI E<v dyvnwgrI ilip my< 
SÑdo<  ko ilKnw [  

 kiTn SÑdo<  kw AQ~ bqwnw E<v 
vw#X bnwnw [ 

 pwT`X –swmgRI my< AwE pRÜno<  ky 
aÁr ilKnw[ 

 pwT my< Awe~< qávIro< sy sMb<iDq 
Coty –Coty vw#X ilKnw [ 

 AÛXváiQq vw#Xo< ko ÛXváiQq 
krnw] 

 vw#X pirvq~n krqy huE vcn 
bdl kr ilKnw[ 

 kivqw kw 
lXwËmk F<g 
sy 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 ਮਸੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਨ ਦੇਣ ਯਗੋ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਨ ਕਿੇ 

 ‘ਾਇਬਰੇਰੀ ੰਗਰ’:- ਮ ਤਸੰਮ ਬੰਿੀ 
ਕੂਰ ਰਾਇਫਰਯੀ ਦਵਦਦਆਯਥੀ ਅੰਦਯ ੜਹਨ ਆਦਤਾਂ ਨੰੂ ਦਵਕਦਤ ਕਯਨ ਵਾਰਾ ਭਸੱਤਵੂਯਨ ਾਧਨ ਸ। ij`Qy 
ਦਵਦਦਆਯਥੀਆਂ ਅੰਦਯ ਰਾਇਫਰਯੀ ਦਵੱਿੋਂ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਤਯਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਕਤਾਫਾਂ ੜਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਦਵਕਦਤ ਸੰੁਦੀ ਸ, 
au~Qy ਇ ਨਾਰ ਦਵਦਦਆਯਥੀਆਂ ਅੰਦਯ ਕੂਰੀ/ਦਵਸ਼ਾਵਾਯ ਕਾਯਗੁਜ਼ਾਯੀ ਦਵੱਿ ਵੀ  ੁਧਾਯ ਸੰੁਦਾ ਸ। 
ਕੂਰ ਦੱਦਿਆ ਦਵਬਾਗ, ੰਜਾਫ ਦੁਆਯਾ ਸ਼ੁਯੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਰਾਇਫਰਯੀ ਰੰਗਯ’ ਭੁਦਸੰਭ ਦਾ ਭੱੁਿ ਉਦਸ਼ ieho ਸ। 
‘ਰਾਇਫਰਯੀ ਰੰਗਯ’ ਭੁਦਸੰਭ ਤਦਸਤ ਕੀਤ ਜਾ ਕਣ ਵਾਰ  ਦਵਸ਼ਸ਼ ਉਯਾਰ- 
 ਵਯ ਦੀ ਬਾ ਦਯਾਨ ਕੂਰ ਦੀ ਰਾਇਫਰਯੀ ਦਵੱਿ ਭਜੂਦ ਦਕ vI ਦਕਤਾਫ ਦੀ ਜਾਣ-ਦਸਿਾਣ ਕਯਵਾਉਣਾ। 
 ਦਵਦਦਆਯਥੀਆਂ ਨਾਰ ਕੂਰ ਰਾਇਫਰਯੀ ਦਵੱਿ ਸ਼ਾਦਭਰ ਦਕਤਾਫਾਂ ਦੀ ਦਗਣਤੀ ਅਤ ਦਵਦਸ਼ਆ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ 

ਾਂਝੀ ਕਯਨਾ। 
 ਦਵਸ਼ਸ਼ ਭੁਦਸੰਭ ਦਯਾਨ ਰਾਇਫਰਯੀ ਦੀਆਂ ਅਰਭਾਯੀਆਂ ਦਵੱਿ r`KIAW ਾਯੀਆਂ ਦਕਤਾਫਾਂ ਨੰੂ ਟਾਰ ਰਗਾਕ 

ਫੱਦਿਆਂ ਦ ਯੂ-ਫ-ਯੂ ਕਯਵਾਉਣਾ। 
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 ਸਯ ਫੱਿ ਨੰੂ ਦਕਤਾਫ ਜਾਯੀ ਕਯਨਾ ਅਤ ਜਾਯੀ ਕੀਤੀਆਂ ਦਕਤਾਫਾਂ ਫਾਯ ੰਿ ਦਵੱਿ ਿਯਿਾ krnI Aqy 
ividAwrQIAW nUM pVHI hoeI ikqwb bwry ilKx leI auqSwihq krnw[ 

 ਵਯ ਦੀ ਬਾ ਦਵੱਿ ਦਵਦਦਆਯਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਸਨਾਂ ਦੁਆਯਾ pVHIAW ਦਕਤਾਫਾਂ ਫਾਯ ਫਰਣ ਰਈ ਉਤਸ਼ਾਦਸਤ 
ਕਯਨਾ। 
 suMdr ilKweI sbMDI 

 ਦਵਬਾਗ ਵੱਰੋਂ ਦਵਦਦਆਯਥੀਆਂ ਦੀ ੰੁਦਯ ਦਰਿਾਈ ਦਵੱਿ ਦਛਰ ਸ਼ਨ ਦਯਾਨ ਵੀ ਕਈ ਉਯਾਰ ਕੀਤ ਗ 
ਨ, ਇ ਸ਼ਨ ਦਯਾਨ ਇ ੱਿ ਨੰੂ ਜੰਡ ਦਾ ਭੱੁਿ ਦਸੱਾ ਫਣਾਇਆ ਦਗਆ ਸ। ਟੀਭ ਭੈਂਫਯ, ਅਦਧਆਕ 
ਇ ਗੱਰ ਰਈ ਜ਼ਯੂਯ ਮਤਨ ਕਯਨਗ, ਸਯ ਦਵਦਦਆਯਥੀ ਦੀ, ਸਯ ਦਵਸ਼ ਦਵੱਿ ਦਰਿਾਈ ੰੁਦਯ ਸਵ। 
 mulWkx sbMDI  

 ਜੁਰਾਈ ਭਸੀਨੇ ਦਵੱਿ ਭੁਰਾਂਕਣ ਕੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿੁੱ ਕਾ ਸ, ies sbMD iv`c inrDwrq pRoPwrmy iv`c fwtw 
insicq smyN AMdr BirAw jwvy[ 

 ਇ ਫੰਧੀ ਰਸ਼ਨਵਾਯ ਦਵਸ਼ਰਸ਼ਣ ਕਯਕ ਫੱਦਿਆਂ ਦ ਕਭਜ਼ਯ ੱਿਾਂ ਦੀ ਦਨਸ਼ਾਨਦਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵ। 
 ਦਤਯ ਦ ਦਧਆਨ ਦਵੱਿ ਆਇਆ ਸ ਦਕ ਜੁਰਾਈ ਭਸੀਨੇ ਦ ਭੁਰਾਂਕਣ ਫੰਧੀ ਜ ੈਂਰ ਯ ਬਜ ਗ 

ਉਸਨਾਂ ਦੀ ਫਣਤਯ ਫਾਯ ਅਦਧਆਕਾਂ ਨਾਰ ਫੁਸਤ ਘੱਟ ਿਯਿਾ ਸਈ ਸ। ਇ ਫੰਧ ਦਵੱਿ ਆ ਜੀ ਨੰੂ 
ਦੱਦਆ ਜਾਂਦਾ ਦਕ ਤੰਫਯ ਭਸੀਨੇ ਦਵੱਿ ਸਣ ਵਾਰ  ਭੁਰਾਂਕਣ/ਯ ਫੰਧੀ ਸਯ ਅਦਧਆਕ ਨਾਰ ਿਯਿਾ 
ਜ਼ਯੂਯ ਕੀਤਾ ਜਾਵ। 

 AiDAwpk b`icAW dI iqAwrI leI julweI mhIny dy islybs Anuswr Awpxy p`Dr 'qy sYNpl 
pypr iqAwr krky kMm krvwaux[ 

 ivSyS iqAwrI/ kMm  
 ‘ੜਹ ੰਜਾਫ, ੜਹਾ ੰਜਾਫ’ ਤਦਸਤ ਫੱਦਿਆਂ ਦ ੱਧਯ ਅਨੁਾਯ ਵੀ ਦਤਆਯੀ ਕਯਵਾਈ ਜਾਵ ਅਤ ਸਯ 

ਫੱਿ ਨੰੂ ਦੱਿਣ ਦ ਉਿਤਭ ੱਧਯ ਤੱਕ ਰ ਕ ਜਾਣ ਦੀ ਕਦਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵ। 
 ਦਜਨਹ ਾਂ ਕੂਰਾਂ ਦਵੱਿ ਆਯੰਦਬਕ ੱਧਯ ਦ ਫੱਦਿਆਂ ਦੀ ਦਗਣਤੀ ਦਜ਼ਆਦਾ ਸ, ਉਸਨਾਂ ਕੂਰਾਂ ਰਈ ਦਵਸ਼ਸ਼ 

ਗਤੀਦਵਧੀਆਂ ਦੀ ਦਤਆਯੀ ਕਯਕ ਟੀਭ ਭੈਂਫਯ ਮਜਨਾਫੰਦੀ ਕਯਨ। 
 skUlW nUM ivizt krn sbMDI  

 smUh ‘ੜਹ ੰਜਾਫ, ੜਹਾ ੰਜਾਫ’ tIm mYNbr Awpxy 15 idnW dw ivizt plwn iqAwr krky 

izlHw koAwrfInytr rwhIN mu`K dPqr nUM Byjxgy[ਅਗਤ ਭਸੀਨੇ ਦਯਾਨ ਟੀਭ ਭੈਂਫਯ ਅਦਧਕਾਯੀ 
ਾਦਸਫਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਵੱਿ ਸਯ ਕੂਰ ਤੱਕ ਸੰੁਿ ਕਯਦਦਆਂ ਗੁਣਾਤਭਕ ਦੱਦਿਆ ਦ ਜੰਡ ਤ ਕੰਭ 
ਕਯਨ। 
 pMjwbI Aqy AMgryzI BwSw dy rozwnw Byjy jWdy SbdW sbMDI  

ਦਵਬਾਗ ਵੱਰੋਂ ਦਵਸ਼ਸ਼ ਦਸਰਕਦਭੀ ਤਦਸਤ ਅੰਗਯਜ਼ੀ ਅਤ ੰਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦਾ 1-1 ਸ਼ਫਦ ੰਿ ਦਵਆਦਿਆ 
ਦਸਤ ਪੀਰਡ ਦਵੱਿ ਬਦਜਆ ਜਾ ਦਯਸਾ ਸ। ਟੀਭ ਭੈਂਫਯ ਇਸਨਾਂ ਸ਼ਫਦਾਂ ਨੰੂ ਿੁਦ ੜਹਨ ਅਤ ਦਵਦਜ਼ਟ ਦਯਾਨ 
ਦਵਦਦਆਯਥੀਆਂ ਨਾਰ ਇਸਨਾਂ ਦੀ ਿਯਿਾ ਵੀ ਕਯਨ। tIm mYNbr Aqy AiDAwpk idn ivSyS dy Sbd 
bwry crcw krn qoN pihlW ipCly idn dy SbdW bwry duhrweI zrUr krvwaux[ 
 AMgryzI mwiDAm skUlW sbMDI  

ਦੱਦਿਆ ਦਵਬਾਗ ਦ ਫਸੁਤ ਾਯ ਕੂਰਾਂ ਦਵੱਿ ਅੰਗਯਜ਼ੀ ਭਾਦਧਅਭ ਸ਼ੁਯੂ ਕੀਤਾ ਦਗਆ, ਇਸਨਾਂ ਕੂਰਾਂ nUM 
ivSyS Poks kridAW iehnW skUlW ਦੀਆਂ ਗੁਣਾਤਦਭਕ ਦੱਦਿਆ ਦੀ ਜ ਵੀ ਭੱਦਆਵਾਂ ਾਸਭਣ 
ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਸਨਾਂ ਫਾਯ ਦਜ਼ਰਹਾ ਕਆਯਡੀਨੇਟਯ ਯਾਸੀਂ ਭੱੁਿ ਦਤਯ ਨੰੂ ਜ਼ਯੂਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦਦੱਤੀ ਜਾਵ। 
 AMgryzI ivSy sbMDI gqIivDIAW  

 ਫੱਦਿਆਂ ਅੰਦਯ ਅੰਗਯਜ਼ੀ ਦਵਸ਼ ਦੀ ਫਰਿਾਰ ੱਿ ਨੰੂ ਦਨਿਾਯਨ ਅਤ ਸਯ ਉਤਸ਼ਾਦਸਤ ਕਯਨ ਰਈ ਅੰਗਯਜ਼ੀ 
ਬਾਸ਼ਾ ਦਵੱਿ ਫਰਣ ਦੀ ਭੁਸਾਯਤ ਦਾ ਰਦਯਸ਼ਨ ਕਯਦੀਆਂ 2-3 imMt dIAW ਵੀਦਡ ਫਣਾਕ ਅਦਧਆਕਾਂ 
ਅਤ ਭੱੁਿ ਦਤਯ ਨਾਰ ਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ies dy nwl hI iehnW vIfIEz nUM ij`Qo qk̀ sMBv 
ho sky mwipAW nwl vI sWJw kIqw jwvy[ 
 iv`idAk mukwbilAW Aqy KyfW sbMDI  
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 ਦਵਦਦਆਯਥੀਆਂ ਦੀ ਦਵੱਦਦਅਕ mukwbilAW ਦਵੱਿ ਬਾਗੀਦਾਯੀ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਅਤ ਕਾਯਗੁਜ਼ਾਯੀ ਦਵੱਿ 
ੁਧਾਯ ਕਯਨ ਰਈ ਟੀਭ ਭੈਂਫਯ ਅਦਧਆਕਾਂ ਨਾਰ ਦਭਰ ਕ ਫੱਦਿਆਂ ਦੀ ਦਨਸ਼ਾਨਦਸੀ ਕਯਕ ਸੁਣ ਤੋਂ ਦਤਆਯ 
ਕਯਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਯੂ ਕਯਨ। ਇ ਤਯਹਾਂ ਦਵੱਦਦਅਕ ੱਿ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਿਡਾਂ ਦਵੱਿ ਵੀ ਫੱਦਿਆਂ ਦੀ ਦਦਰਿੀ 
ਵਧਾਉਣ ਰਈ ਿਡ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਰ ਕ ਕੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਵ। 
 slweIf sbMDI  

 ਵਯ ਦੀ ਬਾ ਦੀ ਰਾਈਡ ਨੰੂ ਸਯ ਾਯਥਕ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਸਯ ਟੀਭ ਭੈਂਫਯ ਇ ਨੰੂ ਦਸਰਾਂ ੜਹ ਕ 
ਕੂਰ ਦਵਦਜ਼ਟ ਰਈ ਜਾਵ ਤਾਂ ਜ ਦਸਰੀ ਕੀਤੀ ਦਤਆਯੀ ਅਨੁਾਯ ਕੂਰ ਦਵੱਿ ਅਗਵਾਈ ਦਦੱਤੀ ਜਾ ਕ। 
ਕੂਰ ਅਦਧਆਕ ਰਾਈਡ ਦਵੱਿ ਆ ਯਸ ਆਭ ਦਗਆਨ ਦ ਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਸਯ ਵੀ ਆਭ ਦਗਆਨ ਦ 
ਰਸ਼ਨਾਂ ਫੰਧੀ ਦਵਦਦਆਯਥੀਆਂ ਦੀ ਦਤਆਯੀ ਕਯਵਾਉਣ ਤਾਂ ਦਕ ਆਉਣ ਵਾਰ  ਦਦਨਾਂ ਦਵੱਿ ਆਭ ਦਗਆਨ ਦ 
ਭੁਕਾਫਰ ਦਵੱਿ ਦਵਦਦਆਯਥੀ ਿੰਗੀ ਕਾਯਗੁਜ਼ਾਯੀ ਦਦਿਾ ਕਣ। 

 
 
 
 

 mtIrIAl sbMDI  
      ivBwg v`loN pRI-pRwiemrI jmwqW leI ipCly smyN iv`c sm`grI ipRMt krvw ky ByjI geI hY[pRI-

pRwiemrI-1 Aqy 2 Anuswr vMf krky ies dI vrqoN kIqI jwvy[hr skUl ivc̀ ividAwrQIAW 
dI igxqI Anuswr sm`grI ByjxI XkInI bxweI jwvy[ 

 pRI-pRwiemrI dI isKlweI sbMDI ivSyS iDAwn dyx Xog 
 ਦਿਰਾਈ ਵਾਰਾ ਕਭਯਾ ਿੱੁਰਹਾਂ, ਾ-ੁਥਯਾ ਅਤ ਯਸ਼ਨੀ ਦ ਰਫੰਧ ਵਾਰਾ ਸਣਾ ਿਾਸੀਦਾ ਸ। 
 ਦਿਰਾਈ ਵਾਰ  ਕਭਯ ਦੀ ਾ-ਾਈ ਕਯਵਾਕ ਅਦਧਆਕਾਂ ਦ ਫਠਣ ਰਈ ਕੁਯੀਆਂ ਆਦਦ ਦਾ ਰਫੰਧ 

ਕਯ ਦਰਆ ਜਾਵ। ਅਦਧਆਕਾਂ ਨੰੂ ਮੂ (U) ਆਕਾਯ ਦਵੱਿ ਦਫਠਾਇਆ ਜਾਵ ਤਾਂ ਜ ਗਤੀਦਵਧੀਆਂ  ਿੰਗ ਤਯੀਕ 
ਨਾਰ ਕਯਵਾਈਆ ਜਾਣ। 

 ਦਿਰਾਈ ਅਨੁਾਯ ਰੜੀਂਦੀ ਟੀ.ੱਰ.ੱਭ. ਅਤ ਿਾਯਟ ਦਤਆਯ ਕਯਕ ਦਿਰਾਈ ਵਾਰ  ਕਭਯ ਦਵੱਿ ਸ਼ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵ ਅਤ ਕਭਯ ਦੀ ਦਦੱਿ ਨੰੂ ਸਯ ੱਿੋਂ ਰਬਾਵਸ਼ਾਰੀ ਫਣਾਇਆ ਜਾਵ। 

 ਰਜਕਟਯ ਦੀ ਉਰੱਫਧਤਾ ਅਤ ਵਯਤੋਂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਈ ਜਾਵ। 
 ਾਯ ਦਯਯ ਯਨਜ਼ ਕਰ ਟਰਦਨੰਗ ਨਾਰ ੰਫੰਦਧਤ ਰਾਈਡਜ਼ ਅਤ ਸ਼ਦਡਊਰ ਸਣਾ ਿਾਸੀਦਾ ਸ। 
 ਾਯ ਦਯਯ ਯਨਜ਼ ਕਰ ਦਿਰਾਈ ਦਯਾਨ ਅਦਧਆਕਾਂ ਨਾਰ ਾਂਝ ਕੀਤ ਜਾਣ ਵਾਰ  ਕੰਟੈਂਟ ਫਾਯ 

ੂਯੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਸਣੀ ਿਾਸੀਦੀ ਸ।  
 ਦਿਰਾਈ ਦਯਾਨ ਦਯਯ ਯਨਜ਼ ਰਾਈਡਜ਼ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਰੜ ਅਨੁਾਯ ਕਯਨਗ ਨਾ ਦਕ ਾਯੀ 

ਦਿਰਾਈ ਸੀ ਰਾਈਡਜ਼ ਤੋਂ ੜਹ ਕ ਕਯਵਾਈ ਜਾਵ। 
 ਦਿਰਾਈ ਨੰੂ ਭੇਂ- ਦਯ ਸ਼ੁਯੂ ਕਯਨਾ ਅਤ ਸ਼ਦਡਊਰ ਅਨੁਾਯ ਾਯ ਦਵਦਸ਼ਆਂ ਨੰੂ ਕਯਵਾਉਣਾ ਮਕੀਨੀ 

ਫਣਾਇਆ ਜਾਵ। 
 ਦਯਯ ਯਨਜ਼ ਯਾਈਭਜ਼ ਕਯਵਾਉਣ ਰਈ ਭਫਾਇਰ ਪਨ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਨਸੀਂ ਕਯਨਗ। ਾਯ ਦਯਯ 

ਯਨਜ਼ ਨੰੂ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ 20-20 ਯਾਈਭਜ਼ ਆਉਣੀਆਂ ਿਾਸੀਦੀਆਂ ਸਨ। 
 ਗਤੀਦਵਧੀਆਂ ਕਯਵਾਉਣ ਭੇਂ ਅਦਧਆਕਾਂ ਦੀ ੂਯੀ ਸ਼ਭੂਰੀਅਤ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਈ ਜਾਵ। 
 eyjMfy nUM lwgU krn sMbMDI 

ਭੂਸ ਦੱਦਿਆ ਅਯ (.ਦੱ) ਅਤ ਫਰਾਕ ਰਾਇਭਯੀ ਦੱਦਿਆ ਅਯ ਅਗਤ ਭਸੀਨੇ ਦ ਜੰਡ ਨੰੂ 
ਸਯਕ ਕੂਰ ਦਵੱਿ ਬਜ ਕ ਕੂਰਾਂ ਅੰਦਯ ਰਾਗੂ ਕਯਨਾ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣਗ। 


