
SCHEME OF STUDIES FOR CLASS - V  

Each candidate shall have to appear in total seven 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 Physical Education (Activity based/Practical) 

7. Welcome Life (ਸਵਾਗਤ ਜ਼ ਿੰ ਦਗੀ) 

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. A 

candidate, who opts Urdu subject as first language cannot opt Urdu as 

an elective subject. 

(ਨੋਟ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਿਰੀਰਕ ਸਿਿੱ ਸਿਆ ਇਿੱ ਕ ਪ੍ਰਯਗੋੀ ਸਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਿ ਸਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਸਿਆ 
ਅਤ ੇਮੁਲਾਂਕਣ ਿਕਲੂ ਪ੍ਿੱਧਰ ਤੇ ਹੋਿੇਗਾ। ਇਿ ਸਿਸ਼ੇ ਸਿਿੱ ਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਅੰਕਾਂ ਨੰੂ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ 
ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਿਾਲੇ DMC ਸਿਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਦਰਿਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਿਬੰਧਤ ਿਕੂਲ ਿਿੱ ਲੋਂ 
ਇਿ ਸਿਸ ੇ ਸਿਿੱ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਡ ਿਕੂਲ ਪ੍ਿੱਧਰ ਤੇ ਰਿੱ ਸਿਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਜੇਕਰ 
ਕੋਈ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਉਰਦੂ ਪ੍ਸਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਜੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਰਦ ੂ ਨੰੂ ਚੋਣਿੇਂ ਸਿਸ਼ ੇ
ਿਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਿਕਗੇਾ। ) 

• Question paper for the ‘Swagat Zindagi’ (Welcome Life) subject will be 

prepared at the Board level where as evaluation of this subject will be 

done at school level and the Marks/Grades obtained by the students in 

this subject will be sent to Board by schools. 

• If any candidate opts Hindi or Urdu as a first language then he/she will 

take Punjabi as a second language. 

 



SCHEME OF STUDIES FOR CLASS-V EXAMINATION  

 (Academic Year 2020-21) 

COMPULSORY SUBJETCS: 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) 

 

  
80 16 - - 20 100 33 

2 Second language (Punjabi/Hindi/Urdu)   
80 16 - - 20 100 33 

3 English 

ਅਿੰਗਰੇ ੀ 
  

80 16 - - 20 100 33 

4 Mathematics 

ਗਜ਼ਿਤ 
  

80 16 - - 20 100 33 

5 Environment Education  
ਵਾਤਾਵਰਨ ਜ਼ਸਿੱ ਜ਼ਿਆ 

  
80 16 - - 20 100 33 

6 Health and Phy. Education 

ਜ਼ਸਹਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਸਿੱ ਜ਼ਿਆ 
  

- - - - - 100 33 

7 Welcome Life 

ਸਵਾਗਤ ਜ਼ ਿੰ ਦਗੀ 
  

50 10 30 06 20 100 33 

 

Important Note:   

• It is mandatory to get minimum 33% marks in theory, (practical whereas applicable) and CCE in aggregate to pass the examination with 

minimum 20% marks in theory and practical separately. No minimum marks are required in CCE. But it is mandatory to get 33% marks in 

theory, practical and CCE in aggregate. 

• 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.   



ਿੀ.ਿੀ.ਈ. ਮਸਡਊਲ 
(ਤੀਜੀ ਤੋਂ ਪੰ੍ਜਿੀਂ ਸਰੇਣੀ)   

ਬੋਰਡ ਵਿੱਲੋਂ ਲਏ ਫਸੈਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਜ਼ਿਡ, ਐਸੋਸੀਏਜ਼ਿਡ/ਏਜ਼ਡਡ ਸਕੂਲਾਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਤੋਂ ਪੰ੍ਜਿੀਂ ਸ਼੍ਰੇਿੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਸੀ.ਸੀ.ਈ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 
ਜ਼ਵਸ਼੍ਾਵਾਰ ਇਿੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮਜ਼ਡਊਲ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਜੋ ਜ਼ਕ ਹੇਠ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-                                                      

   ਕੁਿੱ ਲ ਅੰਕ : 20 
ਲੜੀ ਨੰ: ਸਿਸ਼ਾ ਪ੍ਾਠ ਪ੍ੁਿਤਕ ਅਤ ੇ ਪ੍ਿੱਧਰ ਅਨੁਿਾਰ 

ਪ੍ੜਹਨ ਦੇ ਕੋਿਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 
ਬੋਲਣ ਅਤ ੇ ਿੁਣਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 
(ਮੌਸਿਕ/ਬੋਲ-ਸਲਿਤ) ਕਸਿਤਾਿਾਂ, ਗੀਤ, 
ਬੋਲ-ਚਾਲ ਅਤ ੇਜਾਣ ਪ੍ਸਹਚਾਣ 

ਕਾਪ੍ੀਆਂ ਦੀ ਿਾਂਭ ਿੰਭਾਲ, ਿੁੰ ਦਰ ਸਲਿਾਈ 
ਅਤ ੇਿਕੂਲਾਂ ਸਿਿੱ ਚ ਿਥਾਸਪ੍ਤ ਪ੍ੁਿਤਕ ਬੈਂਕ 
ਸਿਿੱ ਚ ਪ੍ੁਰਾਣੀਆਂ ਪ੍ੁਿਤਕਾਂ ਨੰੂ ਿਾਸਪ੍ਿ ਜਮਹਾਂ 
ਕਰਿਾਉਣਾ 

ਜਮਾਤ ਸਿਿੱ ਚ ਬਿੱ ਚੇ ਦੀ 
ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤ ੇ
ਅਨੁਿਾਸ਼ਨ 

1 ਪਿੰਜਾਬੀ 8 5 3 4 

2 ਅਿੰਗਰੇਜੀ 8 5 3 4 

3 ਜ਼ਹਿੰ ਦੀ 8 5 3 4 

ਲੜੀ ਨੰ: ਸਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਸਕਸਰਆਿਾਂ 
ਗਸਣਤ 

ਸਵਾਲ ਕਰਵਾਉਿੇ  
(ਜੋੜ,ਘਿਾਓ,ਗੁਿਾ ਅਤ ੇਭਾਗ ) 

ਿਾਤਾਿਰਨ ਸਿਿੱ ਸਿਆ 
ਪੁਸਤਕ ਅਧਾਜ਼ਰਤ ਜ਼ਕਰਆਵਾਂ ਸਬਿੰਧੀ 
ਜਾਿਕਾਰੀ। 

ਿਿਾਗਤ ਸਜ਼ੰਦਗੀ 
ਜ਼ਸਿੱ ਜ਼ਿਆ ਕਦਰਾਂ-ਜ਼ਕਮਤਾਂ ਨੂਿੰ  ਰੋ ਾਨਾ 
ਅਪਿਾਉਿ ਅਤ ੇਘਿਾਉਿ ਸਬਿੰ ਧੀ 

ਮੌਸਿਕ/ਬੋਲ-ਸਲਿਤ 
ਗਸਣਤ 

• 2 ਪਹਾੜੇ ਸੁਿੇ ਜਾਿਗ ੇ
• ਸਿੰ ਜ਼ਿਆਵਾਂ ਬੋਲ ਜ਼ਲਿਵਾਈਆਂ ਜਾਿਗੀਆਂ। 
• ਜ਼ਵਸੇ ਸਬਿੰਧੀ ਪਰਸਨ ਪੁਿੱ ਛ ੇਜਾਿਗੇ 

ਿਾਤਾਿਰਨ ਸਿਿੱ ਸਿਆ 
• ਜ਼ਦਿੱ ਤ ੇਜ਼ਵਜ਼ਸ਼੍ਆਂ ਸਬਿੰਧੀ ਜ਼ਵਚਾਰ ਪੇਸ਼੍ ਕਰਨਾ। 

ਿਿਾਗਤ ਸਜ਼ੰਦਗੀ 
• ਜ਼ਦਿੱ ਤ ੇਜ਼ਵਜ਼ਸ਼੍ਆਂ ਸਬਿੰਧੀ ਜ਼ਵਚਾਰ ਪੇਸ਼੍ ਕਰਨਾ। 

ਕਾਪ੍ੀਆਂ ਦੀ ਿਾਂਭ ਿੰਭਾਲ, ਿੁੰ ਦਰ ਸਲਿਾਈ 
ਅਤੇ ਿਕੂਲਾਂ ਸਿਿੱ ਚ ਿਥਾਸਪ੍ਤ ਪ੍ੁਿਤਕ ਬੈਂਕ 
ਸਿਿੱ ਚ ਪ੍ੁਰਾਣੀਆਂ ਪ੍ੁਿਤਕਾਂ ਨੰੂ ਿਾਸਪ੍ਿ 
ਕਰਿਾਉਣਾ 

ਜਮਾਤ ਸਿਿੱ ਚ ਬਿੱਚ ੇ ਦੀ 
ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤ ੇ
ਅਨੁਿਾਸ਼ਨ 

4 ਗਜ਼ਿਤ 8 5 3 4 



5 ਵਾਤਾਵਰਨ 
ਜ਼ਸਿੱ ਜ਼ਿਆ 

8 5 3 4 

6 ਸਵਾਗਤ ਜ਼ ਿੰ ਦਗੀ 8 5 3 4 

 
ਸਰਕਾਰਡ ਸਿਧੀ 

1. CCE  ਦੇ ਮਲੁਾਂਕਣ ਲਈ ਿਕੂਲ ਪ੍ਿੱਧਰ ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਕਮੇਟੀ ਗਸਠਤ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ, ਸਜਿ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਿਕੂਲ ਮੁਿੱ ਿੀ ਹੋਿੇਗਾ। ਸ਼ਰਣੇੀ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤ ੇਸਿਸ਼ਾ ਅਸਧਆਪ੍ਕ ਕਮੇਟੀ ਦ ੇ
ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ CCE ਿਬੰਧੀ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦੀ ਸਨਰੋਲ ਸਜੰਮੇਿਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਿੇਗੀ। 

2. ਸਿਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ CCE ਿਬੰਧੀ ਸਦਿੱ ਤੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਡ ਿਕਲੂ ਿਿੱ ਲੋਂ ਦੋ ਿਾਲ ਤਿੱ ਕ ਿੁਰਿੱ ਸਿਅਤ ਰਿੱ ਸਿਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਬੋਰਡ / ਸਿਿੱ ਸਿਆ ਸਿਭਾਗ ਿਿੱ ਲੋਂ  ਸਕਿ ੇਿਮੇਂ ਿੀ ਇਿਦਾ 
ਸਨਰੀਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ।  

  


