
 

 

 

 

 

 

 
 
 

gkm eqwF gzithA ;aq/Dh 

;?;aBF 2020-21 
  

 



SCHEME OF STUDIES FOR CLASS V (PRIMARY) 
 

Each candidate shall have to appear in total five subjects. 
It is mandatory/compulsory to pass in all the subjects.  

1. First language (Punjabi/Hindi/Urdu)  

2. Second language (Punjabi/Hindi/Urdu) 

3. English 

4. Mathematics 

5. Environment Education 

6. Health and Phy. Education (Activity based/Practical)  

Note:- 
 Health and Physical Education is a practical 

based subject, for which examination and 
Evaluation will be done at school level. Marks 
obtained in this subject will not be shown on 
DMC issued by the Board. School will maintain 
the record of marks obtained in this subject.   
(ਨਟ:- ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਰੀਿਰਕ ਿਸੱਿਖਆ ਇੱਕ ਪਯੋਗੀ ਿਵਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਿਵਸ਼ੇ ਦੀ ਪੀਿਖਆ ਅਤੇ ਮੁਲ ਕਣ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ 

ਿਵੱਚ ਪਾਪਤ ਅੰਕ  ਨੰੂ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ DMC 

ਿਵੱਚ ਨਹ  ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱਚ 

ਪਾਪਤ ਅੰਕ  ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ )  

 If any candidate opts Hindi or Urdu as a first 
language then he/she will take Punjabi as a 
second language. 
 

 
      



SESSION- 2020-21 
(A) SCHEME OF STUDIES 

(ACADEMIC STREAM) 
FOR 

PRIMARY (5TH CLASS) EXAMINATION 
COMPULSORY SUBJECTS: EACH CANDIDATE SHALL OFFER THE FOLLOWING SUBJECTS: 

 
Sr. 
No. 

Subject Subject 
Code 

Subject 
Abbr. 

   Th         Prac./Pro/Skill      CCE Total 
Marks 

Min Pass 
Marks Max/Min Max/Min  

1.  First language (Punjabi/Hindi/Urdu) 

ਪਿਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਪੰਜਾਬੀ/ਿਹੰਦੀ/ਉਰਦੂ)  
  80 16 - - 20 100 33 

2.  Second language (Punjabi/Hindi/Urdu) 

ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਪੰਜਾਬੀ/ਿਹੰਦੀ/ਉਰਦੂ) 
  80 16 - - 20 100 33 

3.  English 
nzro/÷h 

  80 16 - - 20 100 33 

4.  Mathematics 
rfDs 

  80 16 - - 20 100 33 

5.  Environment Education 
tksktoB- f;Zfynk 

  80 16 - - 20 100 33 

6.  Health and Phy. Education (Activity 

based/Practical) 

f;js s/ ;ohfoe f;Zfynk  

(school based examination)  

       100 33 

          

Important Note:-  It is mandatory to get minimum 33% marks in theory and CCE in aggregate to 
pass the examination with minimum 20% marks in theory. No minimum marks 
are required in CCE. 

Important Note:-  Health and Physical Education is a practical based subject, for which examination 
and evaluation will be done at school level. Marks obtained in this subject will not 
be shown on DMC issued by the Board. School will maintain the record of marks 
obtained in this subject.   
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                                                                     (ਤੀਜੀ ਤ ਪੰਜਵ  ਸ਼ੇਣੀ ਲਈ)                                                      ਕੁੱ ਲ ਅੰਕ :20 

 
  

ਲੜੀ ਨੰ: ਿਵਸ਼ਾ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਅਤੇ ਪੱਧਰ 

ਅਨੁਸਾਰ ਪੜਨ ਦੇ ਕੋਸ਼ਲ ਦਾ 

ਮੁਲ ਕਣ 

ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਕੋਸ਼ਲ ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ 

(ਮੋਿਖਕ/ਬੋਲ-ਿਲਖਤ) 

ਕਿਵਤਾਵ , ਗੀਤ, ਬੋਲ-ਚਾਲ ਅਤ ੇ ਜਾਣ 

ਪਿਹਚਾਣ 

ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਸ ਭ ਸੰਭਾਲ, ਸੁੰ ਦਰ ਿਲਖਾਈ  

ਅਤੇ ਸਕਲੂ  ਿਵੱਚ ਸਥਾਿਪਤ ਪੁਸਤਕ ਬਕ 

ਿਵੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੁਸਤਕ  ਨੰੂ ਵਾਿਪਸ ਜਮ  

ਕਰਵਾਉਣਾ   

ਜਮਾਤ ਿਵੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ 

ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ 

ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 

1. ਪੰਜਾਬੀ 8 5 3 4 

2. ਅੰਗਰਜ਼ੇੀ 8 5 3 4 

3. ਿਹੰਦੀ 8 5 3 4 

ਲੜੀ ਨੰ: ਿਵਸ਼ਾ ਪਯੋਗੀ ਿਕਿਰਆਵ  

ਗਿਣਤ 

ਸਵਾਲ ਕਰਵਾਉਣੇ 

(ਜੋੜ,ਘਟਾਓ, ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਭਾਗ) 

ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਸੱਿਖਆ 

ਪੁਸਤਕ ਅਧਾਿਰਤ ਿਕਆਵ  

ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। 

ਮੋਿਖਕ / ਬੋਲ-ਿਲਖਤ 

ਗਿਣਤ 

 2 ਪਹਾੜੇ ਸਣੁੇ ਜਾਣਗ ੇ

 ਸੰਿਖਆਵ  ਬੋਲ ਕੇ ਿਲਖਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

 ਿਵਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਪਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛ ੇਜਾਣਗੇ। 

ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਸੱਿਖਆ 

 ਿਦੱਤੇ ਿਵਿਸ਼ਆ ਂਸਬੰਧੀ ਿਵਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। 

ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਸ ਭ ਸੰਭਾਲ, ਸੁੰ ਦਰ ਿਲਖਾਈ  

ਅਤੇ ਸਕਲੂ  ਿਵੱਚ ਸਥਾਿਪਤ ਪੁਸਤਕ ਬਕ 

ਿਵੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੁਸਤਕ  ਨੰੂ ਵਾਿਪਸ ਜਮ  

ਕਰਵਾਉਣਾ   

ਜਮਾਤ ਿਵੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ 

ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ 

ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 

4. ਗਿਣਤ 8 5 3 4 

5. ਵਾਤਾਵਰਨ 

ਿਸੱਿਖਆ 

8 5 3 4 


