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ਵਾਰਤਕ- ਹੈਂਕੜ ਅਤ ਹਉਭ ਦੀ 
ਭਾਰ, ਜੀਵਨੀ-ਫੀਫੀ ਬਾਨੀ 
ਜੀ, ਦਪਤਰੀ ੱਤਰ, ਸਭਾਸੀ 
ਸ਼ਫਦ, ਅਣਡਡੱਠੀ ਕਾਡਵ 

ਟੁਕੜੀ, ਅਗਤਰ। 
 

 

 

ਡਨਭਰਤਾ ਅਤ ਸਡਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੂੰ  ਡ ੂੰ ਦਗੀ ਡਵੱਚ 
ਅਣਾਉਣਾ, ਗੁਰ ਡਸੱਖ ਫੀਫੀਆ ਦੀ ਇਡਤਹਾਸ ਡਵੱਚ 
ਕੀ ਭਹੱਤਤਾ ਹ ਉਸ ਫਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਭਲਣੀ।  ਨਵੇਂ 
ਸ਼ਫਦ ਉਤੂੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਡਸੱਡਖਆ।  ਡਚੱਠੀ ੱਤਰ 
ਡਲਖਣ ਦ ਭਹੱਤਵ ਫਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ। 

 

https://youtu.be/OkOu

KmVoT9M 

ਫੀਫੀ ਬਾਨੀ ਜੀ ਜੀਵਨੀ। 
https://youtu.be/apbQ

liVX6vU 

 

 

ਹੂੰਕਾਰੀ ਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਡਤਹਾਸ ਡਵੱਚੋਂ ਕਹਾਣੀਆ ਂ
ਸੁਣਾਉਣੀਆ।ਂ 

ਾਠ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੀਫੀ ਬਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਡ ੂੰ ਦਗੀ 
ਫਾਰ ਹਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਫਾਰ ਜਭਾਤ ਡਵੱਚ ਚਰਚਾ 

ਕਰਨੀ। 

                        
 
 
 
 
 
 

Revision and periodic test.  

 
(ਸਲਫਸ ਅਰਲ ਭਈ) 

https://youtu.be/OkOuKmVoT9M
https://youtu.be/OkOuKmVoT9M
https://youtu.be/apbQliVX6vU
https://youtu.be/apbQliVX6vU


      ਕਹਾਣੀ-ਈਅਰ ਪਨ,ਕਡਵਤਾ-
ਗੁੂੰ ਭ ਨੇ ਰਸਈ ਡਵਚੋਂ, 

 ਡਵਆਕਰਨ:- ਭੁਹਾਵਰ ਗ-ਘ, 
ਲਖ -ਡਵਚਾਰ ਰਧਾਨ, 
ਇਸ਼ਡਤਹਾਰ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਦ 
ਅਧਾਰ ਤ ਵਰਣਨ ,ਫਹੁ 
ਅਰਥਕ ਸ਼ਫਦ। 

ਈਅਰ ਫਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤ ਰਕ ਅਤ ਭਾਤਾ-ਡਤਾ 
ਦਾ ਕਡਹਣਾ ਭੂੰ ਨਣਾ । 

ੁਰਾਤਨ ਸੱਡਬਆਚਾਰ ਦਾ ਡਗਆਨ ਡਭਲਣਾ।  ਫੱਡਚਆ ਂ
ਦੀ ਸ਼ਫਦਾਵਲੀ ਡਵੱਚ ਵਾਧਾ।  ਤਸਵੀਰ ਨੂੂੰ  ਵਖ ਕ 
ਆਣ ਭਨੋਬਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਡਵਅਕਤ ਕਰਨਾ। 
 

ਗੁੂੰ ਭ  ਨੇ ਰਸਈ ਡਵਚ। 
https://youtu.be/wgih

YkHkcZE 

ਈਅਰ ਫਨ ਦ ਲਾਬਾਂ ਤ ਨੁਕਸਾਨਾਂ 
ਫਾਰ ਜਭਾਤ ਡਵੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ । 
 

ੁਰਾਣ ਸਡਬਆਚਾਰ ਨੂੂੰ  ਡ ੂੰ ਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ 
ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਚਾਰਟ,ਸਲਗਨ, ਕਡਵਤਾ 

ਲਖ ਡਲਖਵਾਏ ਜਾਣਗ। 
 

     ਕਡਵਤਾ -ਗੁਰੂ ਉਦਸ਼ 

,ਜੀਵਨੀ- ਉੱਡਣਾ ਡਸੱਖ ਡਭਲਖਾ 
ਡਸੂੰ ਘ, 
 ਡਵਆਕਰਨ-ਭੁਹਾਵਰ ਚ-
ਛ,ਫਹੁ ਅਰਥਕ ਸ਼ਫਦ 
ਅਣਡਡੱਠਾ ਰਾ ਤਸਵੀਰ ਦ 
ਅਧਾਰ ਤ ਵਰਣਨ ਸਭਾਸੀ 

ਸ਼ਫਦ, ੱਤਰ। 
 

ਡਨਤਨੇਭ ਦੀਆਂ ਫਾਣੀਆ ਂਦਾ ਾਠ ਕਰਨ, ੂੰ ਜ 
ਕਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ, ਸੱਚੀ-ਸੁੱ ਚੀ ਡਕਰਤ ਕਰਨ, 
ਬਗਤੀ ਦ ਨਾਲ ਲੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੂੰ  ਵੀ 
ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਡਸੱਡਖਆ ਡਦੱਤੀ ਗਈ।  ਫੱਡਚਆ ਂਨੇ 
ਕਡਵਤਾ ਤ ਸਵਜੀਵਨੀ ਡਲਖਣ ਦਾ ਢੂੰ ਗ ਡਸੱਡਖਆ।   
 

 

 

 

 

 

*ਹਾੜੀ ਲਕਾਂ ਦ ਜੀਵਨ ਫਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ। 

ਡਭਲਖਾ ਡਸੂੰ ਘ 
https://youtu.be/PRuC

3ixhy0E 

ਗੁਰੂ ਉਦਸ਼ 
https://youtu.be/gXwk

d1LWC9U 

 

ਆਣੀ ਡ ੂੰ ਦਗੀ ਦ ਹਣੁ ਤੱਕ ਦ ਸਫਰ ਦੀਆਂ 

ਰਾਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੱਸਦ ਹਏ ਸਵ ਜੀਵਨੀ 
ਡਲਖ। 
ਹਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦ ਸੂੰ ਦਸ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਲ ਕ ਕਡਵਤਾ ਦੀ 
ਰਚਨਾ ਕਰ / 10 ਗੁਰੂਆ ਂਦ ਨਾਭ ਡਲਖ। 
 

                    ( ਡਸਲਫਸ ਅਰਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਤੱਕ)   

       ਕਹਾਣੀ- ਦੁਸ਼ਭਣੀ ,ਵਾਰਤਕ -
ੂੰਜਾਫ ਦ ਲਕ ਗੀਤ , 
ਡਵਆਕਰਨ- ਸਭਾਸੀ ਸ਼ਫਦ 
,ਲਖ -ਡਵਚਾਰ ਰਧਾਨ ,ਆਭ 
ਵਾਕਪੀਅਤ ,ਅਣਡਡਠੀ ਕਾਡਵ 
ਟੁਕੜੀ।  

ਆਸੀ ਲੜਾਈਆ ਂਡਵਚ ਫੂਟ ਬਾਗੀਦਾਰ ਨਹੀਂ  ਹਣ 
ਚਾਹੀਦ ਡਕਉਂਡਕ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁੱ ਧ ਕਰਨ 

ਡਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦ ਹਨ। ੂੰਜਾਫੀ  ਸਡਬਆਚਾਰ 
ਫਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਤ ਕੀਤੀ। 
 

ਦੁਸ਼ਭਣੀ 
https://youtu.be/0ZDl

okSFLE8 

ੂੰਜਾਫ ਦ ਲਕ ਗੀਤ 
https://youtu.be/92qA

kfK5wf4 

ੁਰਾਣ ਲਕ ਗੀਤ ਆਣੀ ਦਾਦੀ ਜਾਂ ਨਾਨੀ ਾਸੋਂ 
ਸੁਣ ਕ ਉਸਦੀ video ਫਣਾਓ। 

ਆਣ ਆਣ ਸੱਤ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਉਤ ਟਰਸ 
ਗਾਰਡਨ ਫਣਾਉਣ ਦੀ ਗਤੀਡਵਧੀ ਕਰਵਾਈ 
ਜਾਵਗੀ। 
 

https://youtu.be/wgihYkHkcZE
https://youtu.be/wgihYkHkcZE
https://youtu.be/PRuC3ixhy0E
https://youtu.be/PRuC3ixhy0E
https://youtu.be/gXwkd1LWC9U
https://youtu.be/gXwkd1LWC9U
https://youtu.be/0ZDlokSFLE8
https://youtu.be/0ZDlokSFLE8
https://youtu.be/92qAkfK5wf4
https://youtu.be/92qAkfK5wf4


      ਵਾਰਤਕ- ਕਲਾਤਭਕ ਰਚੁੀਆ, 
ਜੀਵਨੀ- ਡਾਕਟਰ ਅਫਦੁਲ 

ਕਲਾਭ, ਡਵਆਕਰਨ ਭੁਹਾਵਰ 
ਜਾਂ ਇਸਡਤਹਾਰ ਦ ਅਧਾਰ ਤ 
ਵਰਣਨ ਫਹੁਅਰਥਕ ਸ਼ਫਦ 

ਫੱਡਚਆਂ ਨੂੂੰ  ਆਣ ਅੂੰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆ ਂਫਾਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਤ ਹਈ । 

ਸਾਦੀ ਰਡਹਣੀ-ਫਡਹਣੀ, ਧਰਭ ਡਨਰੱਖਤਾ ਵਾਲੀ 
ਸਚ,ਡਭਹਨਤੀ ਅਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਫਣ ਰਡਹਣਾ, ਦਸ਼ 
ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਅਤ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸਚ ਰੱਖਣੀ 
। 

 

 

ਰੁਚੀਆ ਂਦੀ ਸੂਚੀ  ਦੀ           
ਡਤਆਰ ਕਰਕ ਫੱਡਚਆਂ ਨੂੂੰ  ਡਦਖਾਈ 

ਜਾਵਗੀ। 
ਡਾਕਟਰ ਅਫਦਲੁ ਕਲਾਭ ਦੀਆਂ 
ਡਲਖੀਆ ਡਕਤਾਫਾਂ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਕੀਤ 
ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਡਦਖਾਈ 
ਜਾਵਗੀ। 

ਅਫਦੁਲ ਕਲਾਭ ਦਆੁਰਾ ਡਲਖੀਆਂ ਡਕਤਾਫਾਂ ਦੀ 
ਸੂਚੀ ਡਤਆਰ ਕਰਨੀ। 

ਾਠ ਡਵੱਚ ਡਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆ ਂਰੁਚੀਆਂ ਦਾ 
ਆਤਭ-ਡਨਰੀਖਣ ਕਰਨਾ। 
 

 

       ਜਭਾਤੀ ਰੀਡਖਆ।   

      
      

          

                    

 

 

ਨੋਟ: ਹਠ ਡਲਖ ਾਠਕਰਭ ਡਵਚੋਂ ਖਤਭ ਕਰ ਡਦੱਤ ਗਏ ਹਨ।  

 

                                            
1 ਵਾਰਤਕ ਆਦਤਾਂ ਚੂੰਗੀਆ ਂਆਦਤਾਂ/ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਵ ਭੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ।  ***10 ਚੂੰ ਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦ ਡਚੱਤਰ ਡਚਕਾ ਕ          ਫਣਾਓ।  
2 ਵਾਰਤਕ ਛ ਦੀਆ ਂਣ ਕਣੀਆ **ਹਾੜੀ ਲਕਾਂ ਦ ਜੀਵਨ ਫਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ।  ***10 ਚੂੰ ਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦ ਡਚੱਤਰ ਡਚਕਾ ਕ          ਫਣਾਓ 
3 ਕਡਵਤਾ ਭਾਣ ੂੰਜਾਫੀ ਦਾ  ੂੰਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ਫਾਰ ਡੂੂੰ ਘਾ ਡਗਆਨ, ੂੰ ਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ 

ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤ ਡਦਸ਼ਾ ਫਾਰ ਡਗਆਨ ਡਭਲਣਾ। 
 

*“ਭਨੂੂੰ  ੂੰ ਜਾਫੀ ਹਣ ਤ ਭਾਣ ਹ “ਇਸ ਕਥਨ ਸਫੂੰ ਧਤ ਕਈ ਕਡਵਤਾ ਫਣਾਓ। 

4 ਡਕਡਰਆ ਡਵਸ਼ਸ਼ਣ   
 

 

***ਇਨਹ ਾਂ ਡਵਡਸ਼ਆਂ ਦਾ ਡਕਡਰਆਤਭਕ ਭੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ ਰ ਇਹ  ਸਾਲਾਨਾ ਰੀਡਖਆ ਡਵੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗ।  


