X class Biology
Ch1 : life processes
Ch 2 : Control and coordination
X class Maths
chapter 1 to 8
ENGLISH
Comprehensions
Formal letters, Analytical paragraph
Gap filling, Editing, Reported speech
FIRST FLIGHT
Lesson 1_5
POEMS 1_6
FOOTPRINTS WITHOUT FEET
Lesson 1_5
Physics
Chp -Reflection and Refraction
Chp -human eye
Social Science
History
1 .Nationalism in Europe
2.Nationalism in India
Geography
1. Resources and Development
2. Forest and Wildlife
3. Water Resources
4. Agriculture
Civics
1. Power Sharing
2. Federalism
3.Gender ,Religion and Caste
Economics
1.Development
2.Sectors of Indian Economy
3. Money and Credit
MAP WORK OF HISTORY AND GEOGRAPHY
Subject: Hindi
पाठ -बड़े भाई साहब, डायर का प ना, ततांरा वामीरो,साखी, मीरा के पद, मनु यता,पवत
पावस,तोप
संचयन -ह#रहर काका
समास, वा$य %पांतरण, पदबंध, मुहावरे , अन)
ु छे द, प+, सच
ू ना, -व.ापन, कहानी लेखन

दे श म!

Syllabus for 1st-term( punjabi )
Chaptersਸੋ ਕੁਉ ਮੰ ਦਾ ਆਖੀਏ
ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖ ਲੈ
ਘਰ ਦਾ ਿਪਆਰ
ਬੋਲੀ ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ
ਪਾਰਥਨਾ
ਕੁਲਫੀ
ਿਵਆਕਰਨ
ਅਗੇਤਰ -ਿਪਛੇਤਰ (105-106)
ਮੁਹਾਵਰੇ-ਕ,ਖ,ਗ
ਬਹੁਅਰਥੀ ਬਦ-148ਤੋ151
ਸਮਾਸੀ ਬਦ-111ਤੋ114
ਅਣਿਡ) ਠਾ ਪੈਰਾ
ਅਣਿਡ) ਠੀ ਕਾਿਵ ਟੁਕੜੀ
ਲੇ ਖਮਨੁ ਜੀਤੇ ਜਗੁ ਜੀਤੁ
ਨ ਾਖੋਰੀ
ਮਿਹੰ ਗਾਈ
ਗਲੋ ਬਲ ਵਾਰਿਮੰ ਗ
ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ
ਨਕਲ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ
ਅਰਜੀ- ਪਤ) ਰ
ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵ) ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਪਤ) ਰ।
ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਿਵ) ਚ ਅੰ ਤ, ਹਾਊਸ ਕਾਿਵ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਿਪੰ ਸੀਪਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪ) ਤਰ
ਪਰੀਿਖਆਵ5 ਿਵ) ਚ ਵ) ਧ ਰਹੀ ਨਕਲ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕ) ਤਰ ਨੂੰ ਪਤ) ਰ
ਸਕੂਲ ਿਸ) ਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਸਕ) ਤਰ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਿਸਲੇ ਬਸ ਤ6 ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ
ਿਸਕਾਇਤੀ ਪਤ) ਰ ਿਲਖੋ।
ਲਾ8ਡ ਸਪੀਕਰ5 ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਰਤ6 ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰ ਪਾਦਕ ਨੂੰ …

