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CLASS: 6TH 

SUBJECT: PUNJABI 1ST 

SESSION: 2018-19 

 

TERM : I 

 

MONTH PERCENTAGE OF 
SYLLABUS TO BE 

COVERED 

EXAM CONTENTS 

AS PER NCERT TEXT BOOK 

 

ਅਰੈਲ – 
ਸਤੰਫਰ 

 

50% 
 

ਐਸ. ਏ. -I 
 ਪਾਠ : 1 ਤੋਂ 13  
 ਤਤਰੰਗਾ,  ਆਣੇ-ਆਣੇ ਥਾਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ , ਭਹਾਤਭਾ ਗਾਂਧੀ, ਦੇਸ ੰਜਾਫ , ਤਲਪਾਪੇ , ਫਾਫਾ ਫ ੁੱ ਢਾ ਜੀ,  

ਫਸੰਤ,  ਸਾਰਾ ਜੁੱ ਗ ਨਹੀ ਤਜੁੱ ਤਤਆ ਜਾਂਦਾ, ਥਾਲ , ਕੀੜੀ ਦਾਤ ੇ, ਤਹਲ, ਬਗਤ ਕਫੀਰ ਜੀ । 
 ਪਾਠ ਅਭਿਆਸ : ਕਤਿਤਾ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰ 

 ਭਿਆਕਰਨ: ਅੁੱ ਖਰ –ਫਧ, ਤਲੁੱ ੀ, ਲਗਾਂ -ਭਾਤਰਾਂ,  
ਲਗਾਖਰ, ਸ਼ਫਦ- ਫਧ, ਤਲੰਗ, ਿਚਨ, ਤਿਰਧੀ ਸ਼ਫਦ, ਸ਼ ੁੱ ਧ ਕਰ, ਫਹ ਤੇ ਸ਼ਫਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਸ਼ਫਦ 
(ਆਭ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਲੇ) 

ਲੇਖ:  ਭੇਰਾ ਸਕੂਲ, ਤਿਸਾਖੀ ਦਾ ਭੇਲਾ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਰਾਰਥਨਾ ਸਬਾ,  ਟੈਲੀਿੀਜ਼ਨ 

ਅਰਜੀ/ਪੱਤਰ: ਸਕੂਲ ਦੇ ਭ ੁੱ ਖ ਅਤਧਆਕ ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਭ ਦੀ ਛ ੁੱ ਟੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ, ਤ ਹਾਡੇ ਭ ਹੁੱ ਲੇ ਦਾ ਡਾਕੀਆ 

ਤਚੁੱ ਠੀਆਂ ਿੰਡਣ ਤਿਚ ਅਣਗਤਹਲੀ ਿਰਤਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਤਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ, ਤਭੁੱ ਤਰ ਨੰੂ ਾਸ ਹਣ ਤ ੇ
ਿਧਾਈ ੁੱਤਰ । 

 ਨਾਂਿ ਦੀ ਤਰਬਾਸ਼ਾ ਤੇ ਤਕਸਭਾਂ, ੜਨਾਂਿ ਦੀ ਤਰਬਾਸ਼ਾ ਤੇ ਤਕਸਭਾਂ ।  
 ਅਣਭ ੱਠਾ ਪੈਰਾ  
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TERM : II 

 

 

MONTH PERCENTAGE 
OF SYLLABUS 

TO BE COVERED 

EXAM CONTENTS 

AS PER NCERT TEXT BOOK 

 

 

ਅਕਤੂਫਰ - 
ਭਾਰਚ 

 

ਰਤਹੰਦਾ 50% 
 

ਐਸ.ਏ. II 
 

 ਪਾਠ : 14 ਤੋਂ 26 

ਆਲਕ ਸ ਖੀ ਗ ਆਂਢੀ ਦ ਖੀ ਨਾ ਫਈ ਨਾ, ਤਤੰਨ ਇਨਕਲਾਫੀ-ਸ਼ਹੀਦ ਬਗਤ ਤਸੰਘ ਰਾਜਗ ਰੂ ਸ ਖਦੇਿ, 

ਤਿਸਾਖੀ ਦਾ ਭੇਲਾ, ਝੀਲ ਸ਼ੂ ੰਛੀ ਤੇ ਫੁੱ ਚੇ, ਸੜਹਕੀ ਦ ਰਘਟਨਾਂਿਾਂ ਤੋਂ ਫਚਾ , ਤਤੰਨ ਸਿਾਲ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਗੀਤ, 

ਤੰਡ ਇਉਂ ਫਲਦੈ, ਲਕ ਨਾਇਕ ਦਾ ਚਲਾਣਾ, ਹਾਕੀ ਤਖਡਾਰਨ : ਅਤਜੰਦਰ ਕਰ, ਿੁੱ ਡੇ ਕੰਭ ਦੀ ਬਾਲ, ਬਾਰਤ 
ਰਤਨ : ਡਾ.ਬੀਭ ਰਾ ਅੰਫੇਦਕਰ, ਪ ੁੱ ਲਾਂ ਦਾ ਸ ਨੇਹਾ । ਾਠ ਅਤਬਆਸ, ਕਤਿਤਾ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰ 

 ਭਿਆਕਰਨ:  ਤਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਤਕਤਰਆ : ਤਰਬਾਸ਼ਾ ਤੇ ਤਕਸਭਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਿਾਕ-ਫਧ , ਤਲੰਗ, ਿਚਨ, ਤਿਰਧੀ ਸ਼ਫਦ  
 ਲੇਖ:  ਭੇਰਾ ਤਰਿਾਰ, ਦ ਸਤਹਰਾ, ਰੇਲਿੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਦਰਸ਼, ਦੀਿਾਲੀ, ਰ ੁੱ ਖਾਂ ਦੇ ਲਾਬ   
 ਅਰਜ਼ੀ/ਪੱਤਰ :  ਸਕੂਲ ਦੇ ਭ ੁੱ ਖ ਅਤਧਆਕ ਨੰੂ ਜ ਰਭਾਨਾ  
   ਭ ਆਪੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ , ਜਨਭ ਤਦਨ ਦੀ ਸ ਗਾਤ ਲਈ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੰੂ  ਧੰਨਿਾਦ ੁੱਤਰ,   
   ਭ ੁੱ ਖ ਅਤਧਆਕ ਜੀ ਨੰੂ ਬੈਣ ਦੇ ਤਿਆਹ ਲਈ  ਛ ਟੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ। 

ਤਿਸ਼ਰਾਭ-ਤਚੰਨਹ , ਸ਼ ੁੱ ਧ-ਅਸ਼ ੁੱ ਧ, ਤਲੰਗ, ਿਚਨ, ਤਿਰਧੀ ਸ਼ਫਦ,  ਫਹ ਤੇ ਸ਼ਫਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਸ਼ਫਦ (ਆਭ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਲੇ) 

 ਅਣਭ ੱਠਾ ਪੈਰਾ । 


