
S.G.A.D PUBLIC SCHOOL,LANGRIAN 

CLASS:3rd      SYLLABUS-TERM 1  

• MATHS: CHAPTER 1 -Numbers and Numeration 

                              CHAPTER 2-Addition 

                     CHAPTER 3-Subtraction 

                             CHAPTER 4- Multiplication 

                             CHAPTER 5 -Division  

                             CHAPTER 7- Geometry  

• ENGLISH: CHAPTER 1 – The wooden Bowl  

                          CHAPTER 2 , CHAPTER 3 , CHAPTER 4 , CHAPTER 5  

                          POEM 1 , POEM 2  

                     GRAMMAR: CHAPTER 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6,7,8,9 ,10,11 

                               COMPREHENSION  

                                ESSAY :My School ,My Mother ,Application for marriage leave , 

                                             Write a letter to your friend to invite him /her on your birthday, 

                                             Write a notice to lost of your wrist watch in the school playground , 

                                             Forms of verb ,change the gender , opposite words  

• E.V.S:  CHAPTER 1 ,2,3,7,9,11,13,15,18,20,22  

 

• PUNJABI:  CHAPTER 1 ,2,3,4,5,6,7,8 

 

                   ਵਿਆਕਰਣ: ਲੇਖ- ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸ੍ਕੂਲ 

                   ਪੱਤਰ: 1- ਵਮੱਤਰ ਨੂੂੰ  ਿੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੱ੍ਦਾ ਵਦੂੰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਵਲਖੋ, 

                                              2- ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦ ੋਵਦਨ ਿਾਸ੍ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਛੁੱ ਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੱ ਖ ਅਵਿਆਪਕ 

                                                  ਜੀ ਨੂੂੰ  ਵਬਨੈ ਪੱਤਰ ਵਲਖੋ  

                                            3 – ਆਪਣੇ ਸ੍ਕੂਲ ਦੀ ਮੁੱ ਖ ਅਵਿਆਪਕਾ  ਨੂੂੰ  ਫੀਸ੍ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਅਰਜੀ ਵਲਖੋ  

                                                 ਵਲੂੰ ਗ ਬਦਲੋ,ਿਚਨ ਬਦਲੋ ,ਵਿਰੋਿੀ ਸ਼ਬਦ ,ਮੁਹਾਿਰੇ , ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਕੁਝ ਪਰਸ਼ਨ 

• COMPUTER : CHAPTER – 1,2,3      



• G.K : CHAPTER -1,2,3,7,8,9,14,15,16,20,21,22,23,27,28,32,33,34,38,39,40,41,45,46  

 

• HINDI : CHAPTER – 1,2,3,4,5,6,7  

 

           निबन्ध- मोर,मेरा प्रिय ममत्र/सहेली ,मेरी माां  

           पत्र – 1 िथम आिे पर प्रपता जी द्वारा भेजे गए उपहार के मलए धन्यवाद पत्र मलखो  

                      2 अपिे जन्मददि पर ममत्र को बुलािे के मलए निमांत्रण पत्र मलखखए  

             मलांग बदलो ,वचि बदलो ,प्रवलोम शब्द  

 

 

• ART :  DUCK ,HUT,BOAT,ICE CREAM ,ANY FRUIT OR VEGETABLE ,ALPHABET 

 

• DIVNITY  : ਦਸ੍ ਗੁਰੂ ਸ੍ਾਵਹਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ , ਚਾਰ ਸ੍ਾਵਹਬਜਾਵਦਆਂ ਦ ੇਨਾਮ ,ਪੂੰਜ ਵਪਆਵਰਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ,ਪੂੰਜ ਕਕਾਰ 
,ਪੂੰਜ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਜਪੁਜੀ ਸ੍ਾਵਹਬ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜ ਪਉੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ,ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ ਨਾਲ ਸ੍ੂੰਬੂੰ ਵਿਤ 
ਸ੍ਾਖੀਆਂ,ਠੂੰ ਡੇ ਬੁਰਜ ਦਾ ਇਵਤਹਾਸ੍  


