
ਪਾਠਕ�ਮ ਿਵਵਰਣ 

ਜਮਾਤ ਨ� ਵੀ ੰ

ਿਵਸ਼ਾ ਪੰਜਾਵੀ 

ਮਾਹਜੁਨ, ਜੁਲਾਈ 

1. ਪੰਜਾਵੀ ਲੋਕ-ਜੀਵਨ 

2. ਪੰਜਾਵੀ ਅੰਤ-ਸਿਭਆਚਾਰ ਪਿਰਪਸ਼ੇ 

3. ਲੋਕ-ਕਹਾਨੀ 

a. ਚੰਦਰੀ ਸੰਗਤ 

b. ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਬਾੰਦਰ 

4. ਿਵਆਕਰਨ – ਨਾਵ, ਪਡਨਾਵ 

5. ਲੇਖ- ਸ਼�ੀ ਗਰੁੂ ਨਾਨਕ ਦਵੇ ਜੀ, ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਮਿਸਯਾ, ਅਪਨ(  ਬਡੇ ਵੀਰ / ਭੈਨ ਨੂ ਿਚਠੀ ਿਲਖੋ 

ਿਜਮ ਿਵੰਜ ਆਪਨ(  ਸਕੁਲ ਦਾ ਿਵਵਰਣ ਿਲਖੋ। 

ਮਾਹਅਗਸਤ 

1 ਲੋਕ ਕਿਵ 

a. ਲੌਿਰਆ 

b. ਸੁਹਾਗਾ 

2 ਿਵਆਕਰਣ  

a. ਿਲੰਗ ਬਦਲੋ- 

3 ਲੇਖ 

a. ਦਾਜ ਇਕ ਬੁਰਾਈ 

4 ਆਪਨ(  ਸਕੁਲ ਦੇ ਮੁਥੀ ਨੁ ਪਸੁਤਕਾਲ1 (ਲਾਈਬੇਰੀ) ਿਵੰਚ ਪੰਜਾਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰਸਾਲੇ / 

ਮੈਗਜੀਨ ਮੰਗਵਾਓਣ ਲਈ ਪਤ� ਿਲਖੋ-। 

ਮਾਹ- ਸਤੰਬਰ 

1. ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਜੀਵਨ 

2. ਮੇਲੋ ਤੇ ਿਤਓਹਾਰ 

3. ਲੋਰ ਕਹਾਨੀ (ਨੀਤੀ ਰਥਾਵਾ)ੰ 

a. ਟਾਹਵੀ ਮਰੇੇ ਬੰਚ ੇ

b. ਰਾਜੇ ਦਾ ਕਸਰੂ 

4. ਲੋਕਕਿਵ- ਘੋਡ�ੀਆ। 

5. ਿਵਆਕਰਣ- ਿਵਸ਼ੇਸਮ, ਿਕ�ਿਗਆ 

6. ਲੇਖ- ਮੇਰਾ ਮਨਭਾਓਦਾ ਲੇਖਰ 



7. ਆਪਨ(  ਵੀਰ / ਭਣੈ ਨੰੂ ਪੇਡਾ ਦੇ ਗੁਣ ਦਮਦੇ ਹਏੋ ਪੰਡਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਡਾ ਿਵਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ 

ਪ�ੇਰਨਾ ਿਦਦੇ- ਹਏੋ ਪੰਤਰ ਿਲਖੋ-। 

ਮਾਹ- ਅਕਟੂਬਰ 

1. ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ (ਨੀਤੀ ਕਥਾਵਾ)ੰ 

a. ਸੰਚ ਜਾ ਿਨਤਾਰਾ 

2. ਲੇਖ 

a. ਭਰੂਣ ਹੰਿਤਆ 

b. ਨਸ਼ਾ ਨਾਸ਼ ਦੀ ਜਡ ਹ ੈ

3. ਆਪਨ(  ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੁ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਨੂ ਰੋਗਨ ਕਰਵਾਓਣ ਲਈ ਿਵਨ8 -ਪਤ�ਗ ਿਲਖੋ-। 

ਮਾਹ- ਮਵੰਬਰ 

1. ਪੰਜਾਵੀ ਲੌਕ ਜੀਵਨ 

2. ਪੰਜਾਵੀ ਲੋਕ-ਨਾਚ 

3. ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ-ਪਰੀ ਕਥਾਵਾੰ 

4. ਸੰਦਲਾ ਕਾਿਵ- ਲੋਕ ਕਿਵ 

5. ਿਵਆਕਰਗਣ-ਸੰਬੰਧਰ 

6. ਲੇਖ 

a. ਕ9ਪਓਟਰ 

b. ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ 

c. ਿਵਿਧਆਰਥੀ ਅਤੇ  ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ 

7. ਤੁਹਾਡ�ਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ / ਭੈਣ ਮਬੌਾਇਲ ਦੀ ਵਰਤੌ ਕਰਤੇ ਸਮਾੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਓਸ ਨੂ ਯੋਗ 

ਵਗਤੋ ਦੇ ਗੁਣ ਦਸ ਦੇ ਪ�ੇਗਣਾ ਭਿਰਆ ਪਤ� ਿਲਖੋ। 

ਮਾਹ-ਦਸੰਬਰ 

1. ਦੁਹਰਾਈ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਪਰੀਿਖਆ ਦੀ ਿਤਆਰੀ 

ਮਾਹ-ਜਨਵਰੀ 

1. ਪੰਜਾਬੀ ਲੌਕ ਜੀਵਨ 

2. ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਖੋਡਾ 

3. ਲੋਕ ਕਹਾਨੀ-ਪਰੀ ਕਥਾਵਾ,ੰ ਲੋਕ ਕਾਿਵ 

4. ਅਲਾਹੁਣੀਆੰ 

5. ਿਵਭਾਕਰਣ- ਿਕਿਰਆ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਯੋਜਰ 

6. ਲੇਖ- ਸ਼�ੀ ਗਰੁੂ ਗੌਿਬੰਦ ਿਸੰਘ, ਪ�ਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮਿਸਆ 

7. ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਏ.ਟੀ.ਐਮ ਅਕਸਰ ਖਰਾਬ ਰਿਹਦਾੰ ਹੈ ਬੈ-ਕ ਮੈਨ( ਜਰ ਨੁ ਏ.ਟੀ.ਐਮ ਦਰੁਸਤ 

ਕਰਵਾਓਣ ਲਈ ਪਤ� ਿਲਖੋ-। 



ਮਾਹ-ਫਰਵਰੀ 

1. ਲੋਕ ਕਾਿਵ- ਟੰਪਾ 

2. ਿਵਆਕਰਣ-ਵਜਨ ਬਦਲੋ 

3. ਲੇਖ-ਭ�ਸ਼ਾਟਾਚਾਰ 

4. ਆਪਨ(  ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੰੁ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਨੁ ਿਕਸੇ ਈਿਤਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਈਕ ਪਤ� 

ਿਲਖੋ-। 

ਮਾਹ- ਮਾ�ਜ 

1. ਲੋਕ ਕਹਾਨੀ – ਦੰਤ ਕਥਾਵਾ ੰ

a. ਭੁਰਨ ਭਗਤ 

b. ਦੁੰ ਲਾ ਭੰਟੀ 

2. ਲੋਕ ਕਾਿਵ-ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਝਾਰਤਾ ੰ

3. ਿਵਆਕਰਣ- ਿਵਸਿਮਕ, ਕਾਲ 

4. ਲੇਖ-ਮਹਗਾਈ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਿਸੰਘ 

5. ਆਪਨ(  ਸਕੁਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੁ ਕ9ਪ1ੂਟਰ ਨੁ ਦੂਰਸਤ ਕਰਵਾਓਣ ਲਈ ਿਵਨ(  ਪਤ� ਿਲਖੋ-। 

6. ਿਕਸੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੁ ਿਨੰਤ ਵਰਤੋ ਦੀਆੰ ਵਸਤੁ ਿਬਜੰ ਹੋ ਰਹੀ ਿਮਲਾਬਟ ਸੰਬੰਦੀ ਚਰ>ਾ 

ਤਰਦੇ ਹੋਣੋ ਪਤ� ਿਲਖੋ। 

ਮਾਗ-ਮਾਰ� 

1. ਦੁਹਗਾਈ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਪ�ੀਿਖਆ ਦੀ ਿਤਆਰੀ। 

  


