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       ENGLISH 
       CLASS - X 
 

Topics To Be Deleted 

Main Course Book 

Poem :Razia, the Tigress 

Chapter: Some Glimpse of Ancient Indian Thoughts and Practices 

Chapter: Rule of The Road  

Chapter: The Home Coming 

Supplementary Reader 

Chapter : How much Land Does A Man Need? 

Chapter : Return To Air 

Grammar 

• Voice 

• Reported Speech 

• Simple, Complex and Compound Sentences 

Vocabulary 

Common Proverbs (1-40)  

Writing Skills 

Note-Making : 

Practice Exercise 

 Democracy 

 The Buddha 

 Good Manners 

Letter Writing: 

Personal Letter 

 Letter to your sister describing your visit to historical building. (solved) 

  Letter to younger brother who is neglecting his studies. (unsolved) 

* Letter to your mother telling her about your stay with uncle and aunt. (solved) 

 Letter to friend congratulating her on her grand success in matriculation examination. (unsolved) 

 Business Letters 

 Letter to ready-made woollen company of cancelling the order of ladies cardigan. (solved) 

* Letter of complaint for inkjet printer not working properly. (solved) 
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*Letter to M/s Mahajan Book Shop, New Bazaar, Amritsar, asking for replacement of damaged and 

old edition books. (solved) 

Official Letters 

* Letter to chairman Delhi Transport Corporation, requesting for construction of shed. (solved) 

* Letter to the Editor suggesting how the problem of begging can be stopped. (solved) 

*Application to company for employment as a computer operator. (solved) 

Paragraphs 

 Fast food - A Health Hazard (solved) 

 Inauguration of the Computer Wing of Our School (solved) 

*Small Family is a Happy Family (solved) 

* Scene at a Polling Booth (solved) 

* An Aeroplane Crash (solved) 

* An Ideal Citizen (unsolved) 

Notice Writing : 

Exercise 1-5 (Unsolved) 

Message Writing 

Exercise 1-5 (Unsolved) 

Advertisement Writing 

Exercise 1-5 (Unsolved) 

Translation : English to Punjabi 

Chapters 

Chapter: Some Glimpse of Ancient Indian Thoughts and Practices 

Chapter: Rule of The Road  

Chapter: The Home Coming 

Objective Type Questions : 

Main Course Book 

Poem :Razia, the Tigress 

Chapter: Some Glimpse of Ancient Indian Thoughts and Practices 

Chapter: Rule of The Road  

Chapter: The Home Coming 

Supplementary Reader 

Chapter : How much Land Does A Man Need? 
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Chapter : Return To Air 

Translation : Punjabi to English 

71. ਹਾਥੀ ਦ ੇਦਡੰ ਖਾਣ ਦ ੇਹੋਰ ਅਤੇ ਦਦਖਾਉਣ ਦ ੇਹੋਰ | 

72. ਜ ੋਗਰਜਦੇ ਹਨ,ਉਹ ਬਰਸਦੇਨਹੀ ੀਂ | 

73. ਘਰ ਦਾ ਜੌਗੀ ਜਗੋੜਾ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਦਸਿੱਧ | 

74. ਧੋਬੀ ਦਾ ਕ ਿੱਤਾ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਨਾ ਘਾਟ ਦਾ | 

75. ਦਜਹੋ ਦਜਹਾ ਬੀਜਗੋੇ ਉਹੋ ਦਜਹਾ ਹੀ ਕਿੱਟੋਗੇ | 

76. ਥੋਥਾ ਚਨਾ ਬਾਜੇ ਘਣਾ | 

77. ਜੈਸਾ ਦਸ਼ੇ ਵੈਸਾ ਭੇਸ | 

78. ਦਾਨ ਘਰੋਂ ਸ਼ ਰ ੂਹ ੰਦਾ ਹੈ | 

79. ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਪਰਾਇਆ | 

80. ਚੋਰ ਚੋਰ ਮੌਸੇਰੇ ਭਰਾ | 

81. ਮੇਰੇ ਦਪਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦ ੇਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹਨ | 

82. ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀਆੀਂ ਅਿੱਖਾੀਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਹੈ | 

83. ਇਹ ਘਰ ਦੋਹਾੀਂ ਭਰਾਵਾੀਂ ਦਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਦੀ ਜੜਹ ਹੈ | 

84. ਉਸਦਾ ਭਾਸਣ ਦਪੰਡ ਦ ੇਲੋਕਾੀਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ | 

85. ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਰਿੱਖੋ | 

86. ਦਜੰਦਗੀ ਫ ਿੱਲਾੀਂ ਦੀ ਸੇਜ਼ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ | 

87. ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੀਆੀਂ ਗਿੱਲਾੀਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕਰੋ | 

88. ਭਾਰਤ ਦਦਨ ਦ ਿੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚਗੌ ਣੀ ਤਰਿੱਕੀ ਕਰ ਦਰਹਾ ਹੈ | 

89. ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸੌਤੇਲੀ ਮਾੀਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਝੂਠੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਏ | 

90. ਉਸਨੰੂ ਘਿੱਟ ਸ ਣਦਾ ਹੈ | 

91. ਤ ਸੀ ੀਂ ਕੀ ਚਾਹ ੰਦੇ ਹੋ ? 

92. ਪੌਦਦਆੀਂ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਕੰੋ ਦ ੇਦਰਹਾ ਹੈ ? 

93. ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦਕਿੱਥੇ ਹੈ ? 

94. ਵੋਟਾੀਂ ਦਕਵੇਂ ਪਾਈਆੀਂ ਜਾੀਂਦੀਆੀਂ ਹਨ ? 

95. ਤ ਸੀ ੀਂ ਐਨੀ ਲੇਟ ਦਕਉੀਂ ਹੋ ? 

96. ਦਕੰਨੇਂ ਸ ਹਣੇ ਦਦਨ ਹਨ ? 

97. ਬਚਚਾ ਦਕੰਨਾੀਂ ਹ ਦਸ਼ਆਰ ਹੈ | 

98. ਅਫਸੋਸ ਭਾਰਤ ਮੈਚ ਹਾਰ ਦਗਆ | 

99. ਸ਼ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ ਸ਼ ਭ ਸਵੇਰ | 

100. ਉਹ ਦਕੰਨਾੀਂ ਮਾਸੂਮ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ | 

 

 

 


