
ਜਮਾਤ: 8th  
ਦਿਨਾਂ ਿੀ ਦਿਣਤੀ - 4 

ftPkL^  ਕਵਿਤਾ- ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਬਣਾਈ ਰੱਬਾ 
    ਕਿੀ- ਤਰੈਲੋਚਨ ਲੋਚੀ  
T[d/P  ਰੱੁਖਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬੱਵਚਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਪਰਤੀ ਵਪਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। 
 ਰੱੁਖਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪਰਤੀ ਬੱਵਚਆ ਂਨੰੂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ। 
g{ot frnkB dh goy   ਅਵਿਆਪਕ ਦਆੁਰਾ ਪਾਠ ਸੰਬੰਿੀ ਪਰਸ਼ਨ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣਗੇ। 
    1. ਸਭ ਦੀ ਵਪਆਸ ਕੌਣ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ? 

    2. ਕੀ ਤੁਸੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਟੂਾ ਲਾਇਆ ਹੈ? 

    3. ਰੱੁਖ ਸਾਨੰੂ ਕੀ ਵਦੰਦ ੇਹਨ? 

ਤਕਨੀਕੀ ਯੰਤਰ  s;thoK, thvhU, ਸਮਾਰਟ p'ov 

;jkfJe ;ਮੱroh g[;se, uke, MkVB, pb?e ^ p'ov   

ftPk ;wZroh  fJ; ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿੀ ਨੇ ਰੱੁਖਾਂ ਅਤ ੇਪਾਣੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦ ੇਹੋਏ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 
   ਵਿੱਚ ਵਬਰਖ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਬਣਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੀ ਕਵਹੰਦਾ ਹੈ ਵਕ 
   ਵਬਰਖ ਸਾਨੰੂ ਫਲ, ਫੁੱ ਲ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀਆ ਂਛਾਿਾਂ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਵਦੰਦੇ ਹਨ।  
   ਇਹ ਹਰ ਮੌਸਮ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵਪੰਜੇ ਤ ੇਝੱਲਦ ੇਹਨ। ਸ ਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹਰ ਵਕਸ ੇਦੀ  
   ਵਪਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਵਨਰੰਤਰ ਿੱਗਦਾ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਿਰਤੀ ਤ ੇਰੱੁਖ ਅਤੇ 
   ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੁੰ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥ ੇਕਝੁ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿੀ ਕਵਹੰਦਾ ਹ ੈਵਕ ਅਸੀਂ  
   ਮਨੱੁਖੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖੱਵਟਆ ਤੇ ਹੇ ਰੱਬਾ! ਸਾਨੰੂ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਰੱੁਖ ਜਾ 
   ਪਾਣੀ ਬਣਾਈ। 
gVQkT[D dk Yzr ਅਵਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਵਚਆ ਂਨੰੂ ਸਮਝਾਇਆ ਿੀ ਜਾਿੇਗਾ 
   ਅਤੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ-ਅਰਥ ਤ ੇਵਪੱਛ ੇਵਦੱਤਾ ਅਵਭਆਸ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾਿਗੇਾ।  
ftfdnkoEhnK dh Pw{bhns   ਅਵਿਆਪਕਾ ਦਆੁਰਾ ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਿੇਗਾ ਤ ੇ
     ਪਰਸ਼ਨ ਿੀ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ। 
gVu'b ns/ ;gZPNheoB  ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਤੋਂ ਪਰਸ਼ਨ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤ ੇਉਹ ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਾਠ 
     ਸੰਬੰਿੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਿਾ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੇ  
     ਜਾਣਗੇ। 
ebkswe fefonktK   ਕਵਿਤਾ ਨੰੂ ਲੈਅਬੱਿ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਿਾ ਕੇ ਬੱਵਚਆ ਂਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤਕ ਰੂਚੀ 
     ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 
d[jokJh    ਅਵਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਿਾਕ ਬਣਾਓ ਵਦੱਤ ੇਜਾਣਗੇ। 



xo dk ezw    ਅਵਿਆਪਕਾ ਦੁਆਰਾ ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਰੱੁਖ ਦਾ ਵਚੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ  
     ਰੰਗ ਭਰਨ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਿੇਗਾ। 
w[ZbKeD    ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਬੱਵਚਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱੁਖਾਂ ਅਤ ੇਪਾਣੀ ਪਰਤੀ ਵਪਆਰ ਪੈਦਾ 
     ਹੋਿੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝਣਗੇ ਵਕ ਰੱੁਖ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਕਦੁਰਤ ਦੀ ਅਨਮੌਲ 
     ਦੇਣ ਹਨ। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ftPkL^  ਕਹਾਣੀ-ਰਾਣੀ ਦੀ ਵਸਆਣਪ 
    ਲੇਖਕ- ਵਪਰੰ : ਅਿਤਾਰ ਵਸੰਘ ਦੀਪਕ 
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T[d/P  ਬੱਵਚਆ ਂਨੰੂ ਅਕਲ ਦ ੇਮਹੱਤਿ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ। 
 ਬੱਵਚਆ ਂਨੰੂ ਹਰ ਸਮੱਵਸਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 
 ਵਸਆਣਪ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਵਰਤ ਕਰਨਾ।  
g{ot frnkB dh goy   ਅਵਿਆਪਕ ਦਆੁਰਾ ਪਾਠ ਸੰਬੰਿੀ ਪਰਸ਼ਨ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣਗੇ। 
    1. ਕੀ ਤਸੁੀਂ ਿੀ ਕਦ ੇਵਕਸ ੇਮਸੁੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋ? 

    2. ਤਸੁੀਂ ਉਸ ਮਸੁੀਬਤ ਤੋਂ ਵਕਿੇਂ ਵਨਕਲੇ? 

ਤਕਨੀਕੀ ਯੰਤਰ  s;thoK, thvhU, ਸਮਾਰਟ p'ov 

;jkfJਕ ਸਮZroh  g[;se, uke, MkVB, pb?e ^ p'ov   

ftPk ;wZroh  fJ; ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਵਸਆ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਵਸਆਣਪ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੱਵਸਆ ਨੰੂ 
   ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੀਲਮ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਕਸਾਨ ਦੀ ਲੜ੍ਕੀ ਸੀ। ਵਜਸ ਨੰੂ ਇੱਕ 
   ਕੌਡੀ ਵਮਲੀ। ਨੀਲਮ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਕੌਡੀ ਦ ੇਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲਗੀ। ਇੱਕ  
   ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨੀਲਮ ਨੰੂ ਦੇਵਖਆ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਿਾ ਵਲਆ ਪਰ ਬਾਅਦ  
   ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੰੂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਦ ੇਕ ੇਛੱਡ ਆਇਆ ਪਰ ਨੀਲਮ ਨੇ ਆਪਣੀ  
   ਵਸਆਣਪ ਨਾਲ ਉਸ ਕੌਡੀ ਨਾਲ ਮਹੱਲ ਬਣਾ ਵਲਆ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਨੰੂ ਇਹ  
   ਵਸੱਵਖਆ ਵਮਲਦੀ ਹੈ ਵਕ ਵਸਆਣਪ ਨਾਲ ਹਰ ਮਸ਼ੁਕਲ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
gVQkT[D dk Yzr ਅਵਿਆਪਕਾ ਦਆੁਰਾ ਪਾਠ ਨੰੂ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਅਤੇ  
   ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ-ਅਰਥ ਤ ੇਵਪੱਛ ੇਵਦੱਤਾ  
   ਅਵਭਆਸ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਪਰਸ਼ਨ-ਉੱਤਰ ਬੱਵਚਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ  
   ਅਤੇ ਅਵਿਆਪਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। 
ftfdnkoEhnK dh Pw{bhns   ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਦਆੁਰਾ ਪਾਠ ਪਵੜ੍ਹਆ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ  
     ਅਵਿਆਪਕਾ ਦ ੇਪੱੁਛ ੇਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਦੱਤ ੇਜਾਣਗੇ। 
ਵਿਵਦਆਰਥੀ gVu'b ns/ ;gZPNheoB ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਤੋਂ ਪਰਸ਼ਨ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤ ੇਉੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ 
      ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਿਾਈ ਜਾਿੇਗੀ। ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਨਾ 
      ਆਉਣ 'ਤ ੇਅਵਿਆਪਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ।   
ebkswe fefonktK   ਬੱਵਚਆ ਂਨੰੂ ਵਸਆਣਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਿਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ  
     ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਿਗੇਾ ਵਜਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕਲਾ  
     ਵਿਕਵਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 
 



d[jokJh    ਅਵਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਸ਼ਨ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣਗੇ: 
     ਕੌਡੀ ਵਮਲਣ 'ਤੇ ਨੀਲਮ ਕੀ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? 
     ਨੀਲਮ ਨੇ ਪੱਖਾ ਵਕਿੇਂ ਬਣਾਇਆ? 
     ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦ ੇਭੜੈ੍ੇ ਵਦਨ ਵਕਿੇਂ ਆ ਗਏ? 
xo dk ezw    ਬੱਵਚਆ ਂਨੰੂ ਿਾਕ-ਬਣਾਓ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਕਰ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਿੇਗਾ। 
w[ZbKeD    ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਜੀਿਨ ਵਿੱਚ ਵਕਸੇ ਨਾ ਵਕਸੇ ਮਸੁੀਬਤ ਦਾ  
     ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਵਜਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਹੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ 
     ਚਾਹੀਦੀ ਤ ੇਮਸੁੀਬਤ ਦਾ ਵਸਆਣਪ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ftPkL^  ਭਾਸ਼ਾ ਅਤ ੇਵਿਆਕਰਨ, ਅੱਖਰ ਬੋਿ , ਵਲੰਗ ਬਦਲੋ, ਿਚਨ ਬਦਲੋ। 
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T[d/P  ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਵਿਆਕਰਨ ਸੰਬੰਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਣੇਾ। 
g{ot frnkB dh goy   ਅਵਿਆਪਕ ਦਆੁਰਾ ਪਾਠ ਸੰਬੰਿੀ ਪਰਸ਼ਨ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣਗੇ। 
    1. ਮਾਤਾ ਜੀ ਦ ੇਘਰਿਾਲੇ ਨੰੂ ਕੀ ਕਵਹੰਦੇ ਹਨ। 
    2. ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਕਹੜ੍ੀ ਹੈ। 
    3. ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਰ -----ਹਨ । 
ਤਕਨੀਕੀ ਯੰਤਰ  ਅਵਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਸਾਰੇ ਵਿਵਸ਼ਆ ਂਉੱਪਰ ਸਮਾਟ ਬੋਰਡ 
    ਵਦਖਾ ਕ ੇਵਫਰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਣਗਾ। 
;jkfJe ;ਮੱroh  g[;se, uke, MkVB, pb?e ^ p'ov   

ftPk ;wZroh  ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਮਨ ਦ ੇਭਾਿਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਿਨ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 
   ਸ਼ੁੱ ਿਤਾ ਵਲਆਉਣ ਲਈ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਵਨਯਮਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ 
   ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਵਲਦ ੇਹੋਏ ਕੁਝ ਵਚਨਹ ਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨਹੰ  ਹੀ ਅੱਖਰਾਂ 
   ਦਾ ਰੂਪ ਿਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।  
gVQkT[D dk Yzr ਅਵਿਆਪਕਾ ਦਆੁਰਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਸ਼ਆ ਂਨੰੂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ 
   ਜਾਏਗਾ। 
ftfdnkoEhnK dh Pw{bhns   ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਦਆੁਰਾ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਪਰਸ਼ਨ ਪੱੁਛੇ 
     ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਾਬ ਦੇਣਗੇ। 
ਵਿਵਦਆਰਥੀ gVu'b ns/ ;gZPNheoB ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਪੱੁਛ ੇਗਏ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦ ੇਉੱਤਰ ਦੇਣਗ ੇਅਤੇ   
      ਅਵਿਆਪਕ ਵਿਵਸ਼ਆ ਂਨੰੂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ।  
ebkswe fefonktK   ਵਲੰਗ ਬਦਲੋ ਅਤੇ ਿਚਨ ਬਦਲੋ ਸੰਬੰਿੀ ਚਾਰਟ ਵਤਆਰ ਕਰਿਾਇਆ  
     ਜਾਿੇਗਾ । ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਿਾਈ ਜਾਿੇਗੀ। 
d[jokJh    ਅਵਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੱਵਚਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਪਰਸ਼ਨ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣਗੇ- 
  ਵਲੰਗ ਬਦਲੋ :  1. ਸ਼ੇਰ ----- 
    2. ਘੋੜ੍ਾ ---- 
    3. ਤਤੋਾ ---- 
  ਿਚਨ ਬਦਲੋ : 1. ਦੀਿਾ ---- 
    2. ਸਹੇਲੀ ---- 
    3. ਕੰਿ ---- 



xo dk ezw    ਅਵਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦਆੁਲੇ ਵਿੱਚੋਂ  
     ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ ੇਸੰਬੰਿੀ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਵਲਖ ਕੇ ਲੈ ਕ ੇਆਉਣ ਲਈ ਵਕਹਾ 
     ਜਾਿੇਗਾ। 
w[ZbKeD    ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵਗਆਨ ਿਿੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਨ ਦ ੇਵਨਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ  
     ਲਗੇਗਾ।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ftPkL^  ਲੇਖ- ਸੱਥ 
 ਲੇਖਕ- ਨਿਜੀਤ ਵਸੰਘ 
ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ - 5 

T[d/P  ਬੱਵਚਆ ਂਨੰੂ ਵਿਰਸ ੇਨਾਲ ਸੰਬੰਵਿਤ ਸੰਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ। ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਸੋਥ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਣੇਾ। 
g{ot frnkB dh goy    1. ਸੱਥ ਕੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 

    2. ਕੀ ਤੁਹਾਡ ੇਵਪੰਡ ਵਿੱਚ ਸੱਥ ਹੈ? 

    3. ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦ ੇਵਪੰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦ ੇਵਪੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? 

ਤਕਨੀਕੀ ਯੰਤਰ  ਅਵਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਸਾਰੇ ਵਿਵਸ਼ਆ ਂਉੱਪਰ ਸਮਾਟ ਬੋਰਡ 
    ਵਦਖਾ ਕ ੇਵਫਰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਣਗਾ। 
;jkfJe ;wZroh  g[;se, uke, MkVBk, pb?e ^ p'ov   
ftPk ;wZroh  ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਿੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਦੀ ਘੰਟੀ ਿੱਜੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆ ਂਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ  
   ਵਨਕਲ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਰੋਜਾਨਾ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਇਥ ੇਪਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਹਈੋ ਜਦੋਂ 
   ਬੱਚੇ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵਪੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਅਤ ੇਸ਼ਵਹਰ ਦ ੇਕਲੱਬ ਬਾਰੇ  
   ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਵਕ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਖੇਵਡਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਿੀ ਬਜੁਰਗ ਬਠੇੈ ਕੇ ਵਪੰਡ 
   ਦੀਆ ਂਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਈ ਿਾਰ ਤਾਂ ਵਪੰਡ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟ ੇਝਗੜ੍ ੇਿੀ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕ ੇ
   ਹੀ ਵਨਬੜੇ੍ ਲਏ ਜਾਂਦ ੇਹਨ। ਸੱਥ ਦਾ ਵਪੰਡ ਨਾਲ ਵਪਓ-ਪੱੁਤ ਿਾਲਾ ਵਰਸ਼ਤਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ  
   ਵਕਉਂਵਕ ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੀਆ ਂਗੱਲਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਥ ੇਹਰ ਿਰਗ ਦਾ ਬੰਦਾ  
   ਬੈਠਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱ ਖ-ਸੁੱ ਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
gVQkT[D dk Yzr ਅਵਿਆਪਕਾ ਦਆੁਰਾ ਪਾਠ ਨੰੂ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ।  
   ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਅਵਿਆਪਕ ਦਆੁਰਾ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ-ਅਰਥ, ਿਾਕ-ਬਣਾਓ ਤ ੇ 
   ਵਪਛੇ ਵਦੱਤਾ ਅਵਭਆਸ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ। 
ftfdnkoEhnK dh Pw{bhns   ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਦਆੁਰਾ ਪਾਠ ਪਵੜ੍ਆ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਅਵਭਆਸ ਵਿੱਚ  
     ਵਦੱਤ ੇਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 
ਵਿਵਦਆਰਥੀ gVu'b ns/ ;gZPNheoB ਅਵਿਆਪਕ ਪਾਠ ਪੜ੍ਾਕੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਤੋਂ ਕੁਝ ਪਰਸ਼ਨ ਿੀ  
      ਪੱੁਛੇਗਾ ਵਜਸ ਦ ੇਉੱਤਰ ਜੇਕਰ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਨਾ ਦ ੇਸਕਣ ਤਾਂ  
      ਅਵਿਆਪਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ। 
ebkswe fefonktK   ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਿਸ਼ੇ ਤ ੇਵਲਖਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਿੇਗਾ 
     ਵਜਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਲਖਣ ਕਲਾ ਿਿੇਗੀ। 
d[jokJh   ਅਵਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਦੁਹਰਾਈ ਲਈ ਪਰਸ਼ਨ ਪੱੁਛ ੇਜਾਣਗੇ- 
    1. ਅੱਠਿੀਂ ਜਮਾਤ ਦ ੇਬਹਤੁੇ ਬੱਚੇ ਵਕੱਥੋਂ ਦ ੇਿਾਸੀ ਸਨ? 
    2. ਸੱਥ ਦਾ ਵਪੰਡ ਨਾਲ ਵਕਹੋ ਵਜਹਾ ਵਰਸ਼ਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ?ੈ 



    3. ਸੱਥ ਵਕਸਨੰੂ ਆਖਦੇ ਹਨ? 
xo dk ezw    ਅਵਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਿਾਕ-ਬਣਾਓ ਕ ੇਆਉਣ ਲਈ 
ਵਕਹਾ ਜਾਿੇਗਾ। 
w[ZbKeD    ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਪੰਡਾਂ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਤੁ ਵਪਆਰ ਮੇਲ-ਵਮਲਾਪ  
     ਹੰੁਦਾ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ-ਕੱਲਹ ਸ਼ਵਹਰੀ ਸੱਵਭਅਤਾ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ  
     ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ।  
 
 
 
 
 
 
ftPkL^  ਕਵਿਤਾ- ਿੰਡਾਂ  
 ਕਿੀ- ਦੇਿ ਦਰਦ  
T[d/P  ਬੱਵਚਆ ਂਨੰੂ ਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਨੱੁਖਤਾ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਮਾੜ੍ੇ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਿਾਉਣਾ।  
g{ot frnkB dh goy    ਅਵਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਕੁਝ ਪਰਸ਼ਨ ਪੱੁਛ ੇਜਾਣਗੇ- 
    1. ਿੰਡਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? 

    2. ਿੰਡਾਂ ਵਕਸ ਦੀਆ ਂਜਾਈਆ ਂਹਨ ? 

    3. ਿਰਮ ਦ ੇਨਾਂ ਤ ੇਹੋਈਆਂ ਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ 'ਤ ੇਕੀ ਅਸਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

ਤਕਨੀਕੀ ਯੰਤਰ  ਸਮਾਟ-ਬੋਰਡ 
;jkfJe ;wZroh  g[;se, uke, MkVB, pb?e ^ p'ov   
ftPk ;wZroh  ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਨੱੁਖਤਾ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਮਾੜ੍ੇ ਅਸਰ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 
ਿੰਡਾਂ ਚਾਹੇ ਵਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਇਹ ਮਾਨਿਤਾ ਨੰੂ ਿੰਡ ਵਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲਹ ਮਾੜ੍ੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਜ 
ਿੰਡ ਵਦੱਤਾ ਹੈ। ਿਰਤੀ, ਮਲੇੇ, ਵਤਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਜਗਰੀ ਯਾਰ ਦੀ ਿੰਡ ਵਦੱਤੇ ਹਨ । ਪਹਾੜ੍, ਦਵਰਆ, 
ਪਰਾਣੀ ਸਭ ਿੰਡ ਵਦੱਤ ੇਹਨ। ਜਾਤ- ਪਾਤ, ਊਚ-ਨੀਚ ਤੇ ਿਰਮ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਿੰਡਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿੀ 
ਕਵਹੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਿੰਡਣਾ ਹੀ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੁੱ ਖ-ਸੁੱ ਖ ਿੰਡੀਏ। ਇਹ ਵਮੱਟੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ 
ਹੈ ਆਪਣਏ ਸੁਆਰਥ ਲਈ ਇਸ ਨੰੂ ਨਾਂ ਿੰਡੀਏ  
gVQkT[D dk Yzr ਅਵਿਆਪਕਾ ਦਆੁਰਾ ਪਾਠ ਨੰੂ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ। 
ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਅਵਿਆਪਕ ਦਆੁਰਾ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ-ਅਰਥ, ਿਾਕ-ਬਣਾਓ ਤ ੇਵਪਛ ੇਵਦੱਤਾ ਅਵਭਆਸ 
ਕਰਿਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ। 



ftfdnkoEhnK dh Pw{bhns   ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਦਆੁਰਾ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ੀ ਜਾਿੇਗੀ ਅਤੇ ਅਵਭਆਸ ਵਿੱਚ 
ਵਦੱਤ ੇਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 
ਵਿਵਦਆਰਥੀ gVu'b ns/ ;gZPNheoB ਅਵਿਆਪਕ ਪਾਠ ਪੜ੍ਾਕੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਤੋਂ ਕੁਝ ਪਰਸ਼ਨ ਿੀ 
ਪੱੁਛੇਗਾ ਵਜਸ ਦ ੇਉੱਤਰ ਜੇਕਰ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਨਾ ਦ ੇਸਕਣ ਤਾਂ ਅਵਿਆਪਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ। 
ebkswe fefonktK   ਪੰਜਾਬ ਪੰਜ ਦਵਰਆਿਾਂ ਦੀ ਿਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜ ਦਵਰਆ ਵਕਹੜ੍ੇ ਹਨ, 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਲਖਿਾਇਆ ਜਾਿਗੇਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾੰ ਦੇ ਵਗਆਨ ਵਿੱਚ ਿਾਿਾ ਹੋਿੇਗਾ।  
d[jokJh    ਅਵਿਆਪਕ ਬੱਵਚਆ ਂਨੰੂ ਦੁਹਰਾਈ ਲਈ ਕੁਝ ਪਰਸ਼ਨ ਪੱੁਛੇਗਾ 
   1. ਹੱਸਦੇ-ਿੱਸਦੇ ਘਰ ਿੰਡਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਵਦੱਤੇ? 
   2. ਕੀ ਿੰਡ ਵਕਸਲੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 
   3. ਿੰਡਾਂ ਨੇ ਖੇਡਾਂ 'ਤ ੇਕੀ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ? 
   
xo dk ezw    ਅਵਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਕਵਿਤਾ ਯਾਦ ਕਰਨ  ਲਈ 
ਵਕਹਾ ਜਾਿੇਗਾ। 
w[ZbKeD    ਿੰਡ ਵਕਸ ੇਿੀ ਸਮੱਵਸਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀ, ਸਗੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਦੀ  
     ਜਨਮਦਾਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭੇਦਭਾਿ ਵਿਤਕਰ ੇਤੋਂ ਬਚ ਕ ੇਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ 
     ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
 
 
 
 

 
 
ftPkL^  ਲਗਾਂ- ਮਾਤਰਾਿਾਂ ਅਤ ੇਲਗਾਖਰ, ਸ਼ਬਦ-ਬੋਿ, ਿਾਕ-ਸ਼ੁੱ ਿੀ, ਵਿਰੋਿੀ ਸ਼ਬਦ  
ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ - 12  
T[d/P  ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਵਿਆਕਰਨ ਸੰਬੰਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਣੇਾ। 
g{ot frnkB dh goy   1. ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਵਕੰਨੀਆਂ ਲਗਾਂ ਤੇ ਲਗਾਖਰ ਹਨ ? 

    2. ਅਸਮਾਨ ਉੱਚਾ ਹੈ ਪਰ ਿਰਤੀ ਬਹੁਤ ............. ਹੈ।  
ਤਕਨੀਕੀ ਯੰਤਰ  ਸਮਾਰਟ ਬੋਰਡ 
;jkfJe ;wZroh  g[;se, uke, pb?e ^ p'ov 

ftPk ;wZroh  ਸਿਰ ਅੱਖਰਾਂ ਨੰੂ ਪਰਹੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵਚਨਹੰ  ਬਾਕੀ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਲਗਾਂ ਹਨ। 
          ਲਗਾਖਰ ਉਹ ਵਚੰਨਹ  ਹਨ ਜੋ ਗਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਿਰਤੇ ਜਾਂਦ ੇਹਨ। 



  ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਲਪੀ ਵਿੱਚ ਵਤੰਨ ਲਗਾਖਰ ਹਨ 

  ਵਬੰਦੀ , ਵਟੱਪੀ , ਅੱਿਰ 

  ਅੱਖਰਾਂ, ਲਗਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਖਰਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਬੋਿ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ 
ਇਕਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪਾਂਤਰ ਆਵਦ ਦੇ ਵਨਯਮਾਂ ਦਾ ਵਗਆਨ ਹੰੁਦਾ 
ਹੈ।  
gVQkT[D dk Yzr ਅਵਿਆਪਕਾ ਦਆੁਰਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਸ਼ਆ ਂਨੰੂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ 
   ਜਾਏਗਾ। ਵਜਿੇਂ ਵਿਰੋਿੀ ਸ਼ਬਦ ਕਰਾਉਣ ਿੇਲੇ ਅਵਿਆਪਕ ਇਕ ਮੋਟੀ ਪੁਸਤਕ ਅਤ ੇਇੱਕ 
   ਪਤਲੀ ਪੁਸਤਕ ਵਦਖਾਏਗਾ। ਿਾਕ-ਸੁੱ ਿੀ ਫਲੈਸ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਰਿਾਏਗਾ। 
ftfdnkoEhnK dh Pw{bhns   ਅਵਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਪਰਸ਼ਨ ਪੱੁਛ ੇ 
     ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਾਬ ਦੇਣਗੇ।  
ਵਿਵਦਆਰਥੀ gVu'b ns/ ;gZPNheoB ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਪੁੱ ਛ ੇਗਏ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦ ੇਉੱਤਰ ਦੇਣਗ ੇਅਤੇ   
     ਅਵਿਆਪਕ ਵਿਵਸ਼ਆ ਂਨੰੂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ।  
ebkswe fefonktK   ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਤੋਂ ਲਗਾਂ ਤੇ ਲਗਾਖਰਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟ ਵਤਆਰ ਕਰਿਾਇਆ 
ਜਾਿੇਗਾ। 
d[jokJh    ਅਵਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੱਵਚਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਪਰਸ਼ਨ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣਗੇ- 
  ਵਿਰੋਿੀ ਸ਼ਬਦ :  1. ਅੰਦਰ ----- 
     2. ਆਸਤਕ  ---- 
     3. ਸ਼ਵਹਰੀ  ---- 
  ਿਾਕ-ਸ਼ੱਿੀ :  1. ਮੁੰ ਵਢਆ ਨੇ ਭੰਗੜ੍ਾ ਪਾਯਾ। 
    2. ਤੂ ਸਕੂਲ ਵਕਮੇਂ ਔਦਂਾ ਹੈ। 
xo dk ezw    ਅਵਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਵਿਵਸ਼ਆ ਂਨੰੂ ਪੜ੍ਕ ੇਯਾਦ ਕਰਨ 
     ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਿੇਗਾ।  
w[ZbKeD    ਲਗਾਂ-ਮਾਤਰਾਿਾਂ ਅਤ ੇਲਗਾਖਰ, ਸ਼ਬਦ-ਬੋਿ, ਿਾਕ- ਸ਼ੁੱ ਿੀ , ਵਿਰੋਿੀ  
     ਸ਼ਬਦ ਵਿਵਸ਼ਆ ਂਰਾਹੀਂ ਬੱਵਚਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਤੀ ਰੂਚੀ ਿਿੇਗੀ ਤ ੇ
     ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਿਾਿਾ ਹੋਿੇਗਾ।  
 
 
 
 
 
 



 
ftPkL^  ਕਹਾਣੀ-ਘੜ੍ੋ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ  
    ਲੇਖਕ- ਕਰਨੈਲ ਵਸੰਘ ਸੋਮਲ  
T[d/P  ਬੱਵਚਆ ਂਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਿਾਿਾ ਕਰਨਾ।  
 ਬੱਵਚਆ ਂਨੰੂ ਕਲਪਨਾ ਦ ੇਅਿਾਰ ‘ਤੇ ਨਿੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਵਰਤ ਕਰਨਾ। 
g{ot frnkB dh goy   ਅਵਿਆਪਕ ਦਆੁਰਾ ਪਾਠ ਸੰਬੰਿੀ ਪਰਸ਼ਨ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣਗੇ। 
    1. ਕੀ ਤਸੁੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ੀ ਹੈ ? 

    2. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਵਿਸ਼ ੇ'ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਘੜ੍ ਸਕਦੇ ਹੋ ? 

ਤਕਨੀਕੀ ਯੰਤਰ  ਸਮਾਰਟ p'ov 
;jkfJe ;wZroh  g[;se, uke, MkVBk, pb?e ^ p'ov   
ftPk ;wZroh  fJ; ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਚਾਰ ਮੁੰ ਵਡਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦ ੇਹੋਏ ਬੱਵਚਆ ਂਨੰੂ  
   ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਆਿਾਰ 'ਤ ੇਨਿੀਂਆ ਂਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ  
   ਪਰੇਵਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਵਪਡੰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੁੰ ਡੇ ਖੇਡਦ ੇਜਿਾਨ ਹੋ 
   ਗਏ। ਵਫਰ ਉਹ ਵਪੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਚਾਰੇ ਸਿਾਰਨ ਪਵਰਿਾਰ ਤੋਂ  
   ਸਨ। ਉਹ ਸ ੌਸ ੌਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕ ੇਵਕਸੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਿਪਾਰ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਏ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ 
   ਵਤੰਨ ਜਵਨਆ ਨੇ ਵਕਸਾਨ ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਨੰੂ ਭੋਲਾ ਸਮਝ ਕੇ ਠੱਗਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਉਹ ਬਹੁਤ  
   ਚਲਾਕ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਤੰਨਾਂ ਨੰੂ ਠੱਗ ਵਲਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਐਿੇਂ ਵਕਸੇ ਨੰੂ ਬੁੱ ਿੂ 
   ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕੌਵਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।  
gVQkT[D dk Yzr ਅਵਿਆਪਕਾ ਦਆੁਰਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਦਆੁਰਾ ਿੀ ਪਾਠ  
   ਪਵੜ੍ਆ ਜਾਿੇਗਾ ਤ ੇਅਵਿਆਪਕ ਦਆੁਰਾ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ-ਅਰਥ ਤ ੇਵਪੱਛ ੇਵਦੱਤਾ  
   ਅਵਭਆਸ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ।  
ftfdnkoEhnK dh Pw{bhns   ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਦਆੁਰਾ ਅਵਿਆਪਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਾਠ ਪਵੜ੍ਆ  
     ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਨ ਪੱੁਛ ੇਜਾਣਗੇ। 
ਵਿਵਦਆਰਥੀ gVu'b ns/ ;gZPNheoB ਅਵਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ ਪੱੁਛੇ ਗਏ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦ ੇਉੱਤਰ  
      ਵਦੱਤ ੇਜਾਣਗੇ।   
ebkswe fefonktK   ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਦ ੇਵਿਸ਼ ੇਤੇ ਕਹਾਣੀ ਵਲਖਣ ਲਈ ਵਕਹਾ 
     ਜਾਿੇ ਵਜਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਲਖਣ ਕਲਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਿੇਗਾ। 
d[jokJh    ਅਵਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੁਹਰਾਈ ਲਈ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਤੋ ਕੁਝ ਪਰਸ਼ਨ  
     ਪੱੁਛੇ ਜਾਣਗੇ। 
     ਉਸ ਸਮੇ ਦ ੇਦ ੋਰੁਪਈਆ ਂਦਾ ਮੁੱ ਲ ਕੀ ਸੀ ? 
     ਪੇਂਜੇ ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਨੇ ਵਕਹੜ੍ੀ ਗੱਪ ਸੁਣਾਈ? 



     ‘ਪੜ੍ਦਾਦਾ’ ਸ਼ਬਦ ਿਰਤ ਕੇ ਇੱਕ ਿਾਕ ਬਣਾਓ। 
xo dk ezw    ਅਵਭਆਸ ਵਿੱਚ ਵਦੱਤ ੇਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਰਨ ਲਈ  
     ਵਕਹਾ ਜਾਿੇਗਾ। 
w[ZbKeD    ਵਕਸ ੇਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਮੂਰਖ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗਲਤੀ  
     ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸਚੋ ਕ ੇਉਸ ਲਈ ਖੂਹ 
     ਪੱੁਟਣ ਿਾਲੇ ਕਈ ਿਾਰ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਵਡੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  
 
 
 
 ftPkL^  ਿਾਕ - ਬੋਿ, ਨਾਂਿ , ਪੜ੍ਨਾਂਿ ਅਰਥ ਭਦੇ, ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ  
ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ- 10 

T[d/P  ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਵਿਆਕਰਨ ਸੰਬੰਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਣੇਾ। 
g{ot frnkB dh goy   ਅਵਿਆਪਕ ਦਆੁਰਾ ਕਝੁ ਪਰਸ਼ਨ ਪੱੁਛ ੇਜਾਣਗੇ-  
   1. ਿਾਕ-ਬੋਿ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹ?ੈ 

   2. ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੰੂ ਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਕਿੇਂ ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 
ਤਕਨੀਕੀ ਯੰਤਰ  ਸਮਾਟ ਬੋਰਡ 
;jkfJe ;wZroh  g[;se, uke, pb?e ^ p'ov   
ftPk ;wZroh  ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੰੂ ਿਾਕ ਕਵਹੰਦੇ ਹਨ। ਵਜਸ ਤੋੋੰ ਵਕਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਮਲੇ। 
   ਵਕਸ ੇਵਿਅਕਤੀ, ਿਸਤ,ੂ ਸਥਾਨ, ਜੀਿ ਦ ੇਨਾਂ ਨੰੂ ਨਾਂਿ ਕਵਹੰਦ ੇਹਨ। ਨਾਂਿ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ  
   ਿਰਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਪੜ੍ਨਾਂਿ ਕਵਹੰਦੇ ਹਨ। 
gVQkT[D dk Yzr ਅਵਿਆਪਕਾ ਦਆੁਰਾ ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਸਮਾਟ ਬੋਰਡ ਤ ੇਇਹਨਾਂ ਵਿਵਸ਼ਆ ਂਨੰੂ ਵਦਖਾਇਆ  
   ਜਾਿੇਗਾ ਤੇ ਵਫਰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ। 
ftfdnkoEhnK dh Pw{bhns   ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਇਸ ਨੰੂ Inact ਕਰਨਗੇ ਅਤ ੇਜਲਦੀ ਵਸੱਖਣਗੇ। 
ਵਿਵਦਆਰਥੀ gVu'b ns/ ;gZPNheoB Inact ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਵਜਹੜ੍ ੇਪਰਸ਼ਨ ਪੱੁਛਣਗੇ  
      ਅਵਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਦੱਤ ੇਜਾਣਗੇ।  
ebkswe fefonktK   ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਿਤ ਚਾਰਟ ਵਤਆਰ ਕਰਿਾਇਆ  
     ਜਾਿੇਗਾ।  
d[jokJh    ਅਵਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਵਭੰਨ-ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਤ ੇਸਮਾਨਾਰਥਕ 
     ਸ਼ਬਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
  ਵਭੰਨ-ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ:  1. ਸਬ-ਸਭ 
     2. ਸੇਰ-ਸ਼ੇਰ 



  ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ: 1 ਵਨਰਮਲ  
   2. ਿਵਹਮ 
   3. ਤਾਕਤ  
xo dk ezw    ਅਵਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਵਿਵਸ਼ਆ ਂਨੰੂ ਪੜ੍ਕ ੇਯਾਦ ਕਰਨ 
     ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਿੇਗਾ।  
w[ZbKeD    ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਵਸ਼ਆ ਂਨੰੂ ਪੜ੍ਕੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦ ੇਵਨਯਮਾਂ 
     ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।  
 
 
 
ftPkL^  ਕਹਾਣੀ - ਸ਼ੇਖਵਚੱਲੀ  
  ਲੇਖਕ- ਬਲਬੀਰ ਡਡਵਿੰਡੀ  
T[d/P  ਬਚੁਈਮ ਦੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਪੜ੍ਹਨ ਰੂਚੀਆ ਂਵਿਕਵਸਤ ਕਰਨਾ। 
 ਬੱਵਚਆ ਂਨੰੂ ਸਮਝਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਪਰੇਵਰਤ ਕਰਨਾ।  
g{ot frnkB dh goy   ਅਵਿਆਪਕ ਦਆੁਰਾ ਕਝੁ ਪਰਸ਼ਨ ਪੱੁਛ ੇਜਾਣਗੇ-  
   1. ਕੀ ਤਸੁੀਂ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਕਤਾਬ ਪੜ੍ੀ ਹੈ? 

   2. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਖਵਚੱਲੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ?   

   3. ਕੀ ਤਸੁੀਂ ਕਦ ੇਵਕਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਿਾਇਆ ਹੈ? 

ਤਕਨੀਕੀ ਯੰਤਰ  ਸਮਾਰਟ ਬੋਰਡ 
;jkfJe ;wZroh  g[;se, uke, pb?e ^ p'ov   
ftPk ;wZroh  ਇਸ  ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਸ਼ੇਖਵਚੱਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੀ ਇੱਕ ਵਦਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਨੰੂ ਪੇਸ਼  
   ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਭਰਾ ਸਨ। ਉਹਨਾ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛਟੋਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀ ਜੋ  
   ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਖਵਚੱਲੀ ਆਖਦ ੇਸਨ। ਉਸਦ ੇਭਰਾਿਾਂ ਨੇ  
   ਉਸ ਨੰੂ ਅੱਡ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਸ਼ੇਖਵਚੱਲੀ  
   ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਤ ੇਵਸਆਣਪ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੇਬ ੇਤ ੇਚਾਰੇ ਭਰਾਿਾਂ ਨੰੂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪ  
   ਵਫਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬਣ ਵਗਆ ਤੇ ਮੌਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।  
gVQkT[D dk Yzr ਅਵਿਆਪਕਾ ਦਆੁਰਾ ਬੱਵਚਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ ਤੇ ਔਖੇ  
   ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ-ਅਰਥ ਤੇ ਵਪੱਛੇ ਵਦੱਤਾ ਅਵਭਆਸ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। 
ftfdnkoEhnK dh Pw{bhns   ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਦਆੁਰਾ ਅਵਿਆਪਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਾਠ ਪਵੜ੍ਆ  
     ਜਾਿੇਗਾ ਤੇ ਪਰਸ਼ਨ ਪੱੁਛ ੇਜਾਣਗੇ। 



ਵਿਵਦਆਰਥੀ gVu'b ns/ ;gZPNheoB ਅਵਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਬੱਵਚਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੱੁਛ ੇਗਏ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ  
      ਉੱਤਰ ਵਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
ebkswe fefonktK   ਵਕਸ ੇਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜਿੇਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਜਾਂ ਵਹੰਦੀ ਦੀ ਕਈੋ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ੋ ਅਤੇ 
     ਉਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਿਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਿੇਗਾ। 
d[jokJh    ਅਵਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੁਹਰਾਈ ਲਈ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਰਸ਼ਨ  
     ਪੱੁਛੇ ਜਾਣਗੇ। 
 1. ਸ਼ੇਖਵਚੱਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜ੍ੀ ਨੰੂ ਤਾਏ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੀ ਵਲਆਉਣ ਲਈ ਵਕਹਾ? 
 2. ਚੋਰ ਸਾਰਾ ਪਸੈਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵਕਉਂ ਭੱਜ ਗਏ? 
 3. ‘ਮੁਰਦਾਨ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?   
xo dk ezw    ਅਵਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਅਵਭਆਸ ਵਿੱਚ ਵਦੱਤ ੇਗਏ  
     ਵਕਸਨੇ, ਵਕਸਨੰੂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕਹੇ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਿੇਗਾ। 
w[ZbKeD    ਦੂਵਜਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆ ਂਗੱਲਾਂ ਵਬਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਯਕੀਨ ਕਰ  
     ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਲਾਈਲੱਗ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਈਲੱਗ  
     ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਿਾਉਂਦ ੇਹਨ।  
 
 
 
 
ftPkL^  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਵਕਵਰਆ , ਬਹਤੁੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਇਸ਼ਵਤਹਾਰ 

T[d/P  ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਵਿਆਕਰਨ ਸੰਬੰਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਣੇਾ। 
g{ot frnkB dh goy   ਅਵਿਆਪਕ ਦਆੁਰਾ ਕਝੁ ਪਰਸ਼ਨ ਪੱੁਛ ੇਜਾਣਗੇ-  
   1. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਕਸਨੰੂ ਕਵਹੰਦੇ ਹਨ? 

   2. ਵਕਵਰਆ ਦੀਆਂ ਵਕੰਨੀਆਂ ਵਕਸਮਾਂ ਹਨ ? 

ਤਕਨੀਕੀ ਯੰਤਰ  ਸਮਾਟ ਬੋਰਡ 
;jkfJe ;wZroh   g[;se, uke, pb?e ^ p'ov   
ftPk ;wZroh  ਕੁਦਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਨਮੋਲ ਦਾਤ ਹੈ। ਅਸੀ ਿੀ ਉਸਦੀਆ ਂਬਣਾਈਆ ਂਚੀਜ਼ਾ 
   ਦੀ ਤਰੀਫ਼ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦਾ ਰਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਜਹੜ੍ੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਕਸੇ ਚੀਜ ਨੰੂ  
   ਆਮ ਤੋਂ ਖਾਸ ਬਣਾਉਂਦ ੇਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵਿਸ਼ਸ਼ੇਣ ਆਖਦੇ ਹਨ 

    ਵਜਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤ ੋਵਕਸੇ ਕੰਮ ਦ ੇਕਰਨ ਜਾਂ ਹਣੋ ਦਾ ਕਾਲ ਸਵਹਤ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ  
   ਵਕਵਰਆ ਅਖਿਾਉਂਦੇ ਹਨ।  
gVQkT[D dk Yzr ਅਵਿਆਪਕ ਬੱਵਚਆ ਂਨੰੂ ਪੜ੍ਾ ਕ ੇਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨੰੂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਏਗਾ। 



ftfdnkoEhnK dh Pw{bhns   ਅਵਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਵਦੱਤ ੇAct ਵਿੱਚ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ 
     ਅਵਿਆਪਕ ਨੰੂ ਪਰਸ਼ਨ-ਪੱੁਛਣਗੇ। 
ਵਿਵਦਆਰਥੀ gVu'b ns/ ;gZPNheoB ਅਵਿਆਪਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ Act ਕਰਿਾ ਕ ੇਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ 
      ਪੱੁਛੇ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦ ੇਉੱਤਰ ਦਿੇੇਗਾ।  
ebkswe fefonktK    ਿੱਖ-ਿੱਖ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਤ ੇਰੰਗ-ਵਬਰੰਗੇ ਇਸ਼ਵਤਹਾਰ ਬਣਿਾਏ  
      ਜਾਣੇਗਾ।  
d[jokJh   ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਿਾਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਦਓ- 
   1. ਵਿੱਵਦਆ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾਲਾ  
   2. ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਿਾਸ਼ ਰੱਖਣ ਿਾਲਾ   
xo dk ezw    ਅਵਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਬੱਵਚਆ ਂਦੇ ਕੱਪਵੜ੍ਆਂ ਦੀ ਸੇਲ 
     ਇਸ਼ਵਤਹਾਰ ਵਲਖ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਿੇਗਾ।  
w[ZbKeD    ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਸ਼ਆ ਂਰਾਹੀਂ ਬੱਵਚਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਤੀ ਰੂਚੀ ਿਿੇਗੀ ਤ ੇ
     ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਿਾਿਾ ਹੋਿੇਗਾ।  
 


