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ਪਹਿਲੀ ਹਿਮਾਿੀ
( ਅਪਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਸਤੰ ਬਰ 2019 )

ਪਾਠ

ਹਿਸ਼ਾ

ਹਿਧਾ

ਲੇ ਖਕ

ਪਾਠ 1

ਹਕੰ ਨਾ ਸੁਿਣਾ ਦੇਸ਼ ਇਿ ਸਾਡਾ

ਗੀਤ

ਜਸਿੰ ਤ ਹਸੰ ਘ ਸੇਖਿਾਂ

ਪਾਠ 2

ਸਬਕ

ਕਿਾਣੀ

ਬਲਦੇਿ ਹਸੰ ਘ ਹਸਿੱ ਧੂ

ਪਾਠ 3

ਪੋਂਗਲ

ਲੇ ਖ

ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌ ਰ

ਪਾਠ 4

ਦਸ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਜੀਬ ਨੋਟ

ਕਿਾਣੀ

ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌ ਸ਼ਲ

ਪਾਠ 5

ਕਸ਼ਮੀਰ -ਘਾਟੀ

ਲੇ ਖ

ਤਰਲੋ ਕ ਮਨਸੂਰ

ਪਾਠ6

ਪਾਂਡੀ ਪਾਤਸ਼ਾਿ

ਕਹਿਤਾ

ਹਿਧਾਤਾ ਹਸੰ ਘ ਤੀਰ

ਪਾਠ 7

ਇਿੱਕ ਨਿੀਂ ਸਿੇਰ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ -

ਜੀਿਨੀ

ਰਾਹਜੰ ਦਰ ਕੌ ਰ ਕਪੂਰ

ਆਰੁਹਨਮਾ ਹਸਨਿਾ
ਪਾਠ 8

ਮਹਿੰ ਗੀ ਹਮਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ

ਿਾਰਤਾਲਾਪ

ਤਾਰਾ ਹਸੰ ਘ ਅਨਜਾਣ

ਪਾਠ 9

ਹਦਿੱ ਲੀ ਦਾ ਰਾਜ ਪੰ ਿੀ-ਹਿੜੀ

ਲੇ ਖ

ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌ ਰ

ਪਾਠ 10

ਰਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬਰਕਤ

ਕਿਾਣੀ

ਿਣਜਾਰਾ ਬੇਦੀ

ਹਿਆਕਰਨ:
ਮੁਿਾਿਰੇ
ਹਕਹਰਆ ਹਿਸ਼ੇਸ਼ਣ
ਨਾਂਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪਿਾਣ
ਹਿਸਰਾਮ ਹਿੰ ਨ੍ ਨਾਿ ਅਤੇ ਪੜਨਾਂਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪਿਾਣ
ਹ ੰ ਨ-ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ
ਬਿੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਸ਼ਬਦ
ਹਕਹਰਆ
ਕਾਲ, ਅਧਿੱ ਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਿੋਏ ਅਰਥ ੇਦਾ ਿਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਲੇ ਖ ਅਤੇ ਪਿੱ ਤਰ:
ਲੇ ਖ : ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਤਉਿਾਰ
ਲੇ ਖ : ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਾ
ਪਿੱ ਤਰ :ਸਕੂਲ ਿਿੱ ਡਣ ਦਾ ਸਰਟੀਹਿਕੇਟ ਲੈ ਣ ਲਈ ਹਪਰੰ ਸੀਪਲ ਨੂੰ ਪਿੱ ਤਰ
ਪਿੱ ਤਰ:ਹਮਿੱ ਤਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਿੋਣ ਤੇ ਿਧਾਈ ਪਿੱ ਤਰ

ਦੂਜੀ ਹਿਮਾਿੀ
ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਮਾਰਿ 2020
ਪਾਠ 11

ਹਦਿੱ ਲੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੇਲਾ

ਲੇ ਖ

ਡਾ.ਿਰਪਰੀਤ ਹਸੰ ਘ

ਪਾਠ12

ਇਕ ਹਪਆਲਾ ਪਾਣੀ

ਕਹਿਤਾ

ਿਰਨ ਹਸੰ ਘ ਸ਼ਿੀਦ

ਪਾਠ13

ਬੁਿੱ ਧੀਮਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ

ਲੋ ਕ-ਕਥਾ

ਸੁਖਦੇਿ ਮਾਦਪੁਰੀ

ਪਾਠ 14

ਰੁਿੱ ਖਾਂ ਨੂੰ ਗਲਿਿੱ ਕੜੀ

ਲੇ ਖ

ਮਨਮੋਿਨ ਹਸੰ ਘ ਦਾਊ

ਪਾਠ-15

ਹਿੰ ਮਤ ਦੀ ਫ਼ਤਹਿ

ਕਹਿਤਾ

ਧਨੀ ਰਾਮ ਿਾਹਤਰਕ

ਪਾਠ-16

ਯਿੱ ਖ ਅਤੇ ਯੁਹਧਸ਼ਟਰ- ਿਾਰਤਾਲਾਪ

ਪੌਰਾਹਣਕ ਕਥਾ( ਪੜਹਨ ਲਈ)

ਨਹਰੰ ਦਰ ਹਸੰ ਘ

ਪਾਠ-17

ਹਨਰ ਉ

ਕਿਾਣੀ

ਗੁਰਦੇਿ ਹਸੰ ਘ ਰੁਪਾਣਾ

ਪਾਠ 18

ਕਰਤਾਰ ਹਸੰ ਘ ਸਰਾ ਾ

ਜੀਿਨੀ

ਬਲਹਿੰ ਦਰ ਕੌ ਰ ਖੁਰਾਨਾ

ਪਾਠ 19

ਆਈ ਏ ਬਸੰ ਤ

ਕਹਿਤਾ

ਕੇਸਰ ਹਸੰ ਘ ਨੀਰ

ਪਾਠ 20

ਹਰਿੱ ਿ ਦੀ ਗੁਫ਼ਾ

ਯਾਤਰਾ

ਮਨਮੋਿਨ ਹਸੰ ਘ ਬਾਿਾ

ਪਾਠ 21 ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਨਾ ਪਾਪਾ

ਕਿਾਣੀ

ਜਗਤਾਰ ਜੀਤ ਹਸੰ ਘ

ਪਾਠ 22

ਜੰ ਗਲਮ-ਮੰ ਗਲਮ

ਇਕਾਂਗੀ

ਕੇਿਲ ਧਾਲੀਿਾਲ

ਪਾਠ 23

ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਾਗਰ

ਕਹਿਤਾ

ਅਮਰ 'ਸੂਫ਼ੀ'

ਪਾਠ 2

ਸਬਕ

ਕਿਾਣੀ

ਬਲਦੇਿ ਹਸੰ ਘ ਹਸਿੱ ਧੂ

ਪਾਠ 4

ਦਿੱ ਸ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਜੀਬ ਨੋਟ

ਕਿਾਣੀ

ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌ ਸ਼ਲ

ਪਾਠ 9

ਹਦਿੱ ਲੀ ਦਾ ਰਾਜ ਪੰ ਿੀ -ਹਿੜਹੀ

ਲੇ ਖ

ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌ ਰ

ਹਿਆਕਰਨ :
ਹਿਸਮਕ
ਹਿਸ਼ੇਸ਼ਣ
ਮੁਿਾਿਰੇ,ਹ ੰ ਨ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ, ਸਬੰ ਧਕ,ਕਾਰਕ,ਯੋਜਕ
ਸ਼ੁਿੱ ਧ-ਅਸ਼ੁਿੱ ਧ
ਲੇ ਖ ਅਤੇ ਪਿੱ ਤਰ:
ਲੇ ਖ :ਪਰਦੂਸ਼ਨ
ਲੇ ਖ :ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਿਿੱ ਤਿ
ਪਿੱ ਤਰ:ਹਪਤਾਜੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰ ਗਿਾਉਣ ਲਈ ਪਿੱ ਤਰ

ਪਿੱ ਤਰ : ਪੁਸਤਕ ਹਿਕਰੇਤਾ ਤੋਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੰ ਗਿਾਉਣ ਲਈ ਪਿੱ ਤਰ।

