
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Puyallup School District (ਪੁਯਾਲੁੁੱ ਪ ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲਹਾ) ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ 
ਹੈ ਜਕ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਵਿਸ ੇਅਿਾਿਵਿਿ ਸਾਲ ਿੇ ਅੂੰ ਤ ਤੱਿ ਿੀ ਜਾਣਨ, ਸਿਝਣ ਅਤ ੇਿਰਨ ਿੇ 
ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। Puyallup ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲਹਾ ਇੁੱਕ ਮ਼ਿਬੂਤ ਹੋਮ-ਸਕੂਲ ਪਾਰਟਰਨਜਿਪ ਨੂੂੰ  
ਮਾਨਤਾ ਜਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਹਰੇਕ ਜਿਜਦਆਰਥੀ ਦੀ ਅਕਾਦਜਮਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ-

ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਦੋਿਾਂ ਜਿੁੱ ਚ ਪਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੁੱਕ ਮਹੁੱਤਿਪੂਰਣ ਸਾਧਨ ਹੈ। 
 

Puyallup ਸਿ ਲ ਵ਼ਿਲਹਾ ਵਰਪੋਰਟ ਿਾਰਡ ਼ਿਰ ਰੀ ਵਿਆਰ  

 

ਸਾਰੇ ਿਾਜ ੂੰਗਟਨ ਰਾਜ ਜਸੁੱ ਖਣ ਦੇ ਜਮਆਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਇੁੱਕ ਟੀਚ ੇਿਜੋਂ ਸਮਝ।ੋ ਪੜ੍ਹਨ, ਗਜਣਤ, ਜਿਜਗਆਨ, ਸਮਾਜਕ 

ਅਜਧਐਨ, ਸਰੀਰਕ ਜਸੁੱ ਜਖਆ, ਸੂੰਗੀਤ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਜਮਆਰ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਜਿ  ੇਦੇ ਅੂੰਦਰ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ 

ਜਸੁੱ ਖਣ ਦੇ ਜਮਆਰ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ ਜਜਨਹ ਾਂ ਜਿੁੱ ਚੋਂ ਕਝੁ ਜਮਆਰ ਦੂਜਜਆ ਂਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਸੁੱ ਖਣ ਲਈ ਮਹੁੱਤਿਪੂਰਨ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ। 
Puyallup ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲਹਾ ਿੁੱਲੋਂ ਼ਿਰੂਰੀ ਮਾਪਦੂੰਡਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਜਸੁੱ ਖਣ ਦੇ ਜਮਆਰਾਂ ਿਜੋਂ ਪਜਰਭਾ ਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ ਜਜਨਹ ਾਂ 
ਜਿੁੱ ਚ ਸਜਹਣ ੀਲਤਾ, ਲਾਭ, ਅਤ ੇਜਸੁੱ ਖਣ 

ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੁੱਧਰ ਲਈ ਜਤਆਰੀ ਜਿਕਸਤ 

ਕੀਤੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। 
 

ਹਾਲਾਂਜਕ ਸਾਰੇ ਜਮਆਰ ਜਸਖਾਏ ਜਾਂਦ ੇ

ਹਨ, ਪਰ ਮਹਤੁੱ ਿਪੂਰਨ ਼ਿਰੂਰੀ 
ਜਮਆਰਾਂ ਜਿੁੱ ਚ ਮਹਾਰਤ ਅਤ ੇਹੁੱਥ 

ਪਾਉਣ ਲਈ, ਇਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਸਖਾਉਣ ਤੇ 

ਪਜਹਲਾਂ ਜਰੋ ਜਦੁੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਐਲੀਮੇਂਟਰੀ ਜਰਪਰੋਟ ਕਾਰਡ 

ਮਾਜਪਆ/ਂਸਰਪਰਸਤ ਨੂੂੰ  ਼ਿਰੂਰੀ ਜਮਆਰਾ 
ਦੇ ਲਈ ਪਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਸਜੂਚਤ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 
 

ਵਿਆਰ-ਹਿਾਲੇ ਿਾਲਾ ਵਰਪੋਰਟ ਿਾਰਡ 

 

ਇੁੱਕ ਜਮਆਰ-ਹਿਾਲੇ ਿਾਲਾ ਜਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਜਿੁੱ ਚ ਅਕਾਦਜਮਕ ਪਰਫਰੋਮੇਂਸ ਇੂੰਡੀਕੇਟਰ ਿਰਤੇ ਗਏ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ ਜੋ 
ਿੇਖਣਯੋਗ ਅਤੇ ਉਿੇਸ਼ਪ ਰਨ ਹ ੂੰ ਿ ੇਹਨ। ਜਸੁੱ ਖਣ ਦੇ ਜਮਆਰ ਉਸ ਬੇਂਚਮਾਰਕ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ ਜ ੋਜਨਰਧਾਰਤ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਕ ਜਿਜਦਆਰਥੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਿੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਿ ਗਰੇਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਿੀ ਿਰਨ ਿੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। ਜਿਜਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੁੱਕ ਦਜੂੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਲਜਕ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨਹ ਾਂ ਿ ਹਾਰਤ 

ਿੇ ਪੱਧਰ ਿੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਰ਼ਿ ਿੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੁੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈਟਰ ਗਰੇਡ ਨਹੀਂ ਿਰਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਦੀ 
ਬਜਾਏ, ਜਮਆਰੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਬਾਰ ੇਨੂੰ ਬਰਾਂ ਜਿੁੱ ਚ ਪਰਗਤੀ ਦਰਿਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
 

 
  

1

ਗ੍ਰਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ
ਮਿਆਰ ਨ ੂੰ ਪੂਰਾ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ

2

ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗ੍ਰਡੇ
ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨ ੂੰ
ਪ ਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

3

ਗ੍ਰਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ
ਮਿਆਰ ਨ ੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ

4

ਗ੍ਰਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ
ਮਿਆਰ ਨ ੂੰ ਪਾਰ
ਕਰ ਦਦਿੱ ਤਾ ਹੈ

PSD ਵਰਪੋਰਟ ਿਾਰਡ ਗਾਈਡ 
 

ਚੌਥਾ ਗਰੇਡ 

ਧੀਰਜ

ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚਿ ੱ ਚ ਆਪਣੇ
ਮਿਮਦਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੇਂ ਦੇ 

ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਗ੍ਆਨ ਅਤੇ ਹ ਨਰ 
ਨ ੂੰ  ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਿੀਦ 

ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ?

ਫਾਇਦਾ ਚ ਿੱ ਕਣਾ

ਕੀ ਇਸ ਮਿਆਰ ਮਿੱਚ
ਿ ਹਾਰਤ ਮਿਮਦਆਰਥੀ ਨ ੂੰ  
ਹੋਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਮ਼ਿਆਂ 
ਮਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗ੍ੀ?

ਦਤਆਰੀ

ਕੀ ਅਗ੍ਲੀ ਯ ਮਨਟ, 
ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਡ ਪੱਧਰ 
ਮਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਇਹ

ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ?

ਿਾਵਸ਼ੂੰ ਗਟਨ ਰਾਜ ਵਸੱਖਣ ਿੇ 
ਵਿਆਰ  

ਿਾਜ ੂੰਗਟਨ ਰਾਜ ਜਸਖਲਾਈ ਜਮਆਰ 

(Washington State Learning 

Standards), ਜ ੋਜਕ ਆਮ ਕੇਂਦਰੀ 
ਜਮਆਰ (Common Core 

Standards) 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ, ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਸਮਗਰੀ ਖਤੇਰਾਂ ਜਿੁੱ ਚ 

ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਰਪਰੋਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ 

ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੇਠ ਜਦੁੱ ਤ ੇਟੀਚ ੇ

ਿਾਜ ੂੰਗਟਨ ਰਾਜ ਜਿੁੱ ਚ K-12 ਜਸਖਲਾਈ 

ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦ ੇਹਨ:  

➢ ਸਿਝਿੇ ਹੋਏ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪਰਭਾਿ ਾਲੀ ਢੂੰਗ 

ਨਾਲ ਵਲਖਣਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਤਰੀਜਕਆਂ 

ਅਤੇ ਸੈਜਟੂੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 
ਨਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਿਕ ਸੂੰ ਚਾਰ ਿਰਨਾ  
 

➢ ਗਵਣਤ ਿ ੇਿ ੱ ਢਲੀ ਧਾਰਣਾਿਾਂ ਅਤੇ 

ਵਸਧਾਂਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ; 
ਸਮਾਜਜਕ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਜੀਿਨ 

ਜਿਜਗਆਨ; ਨਾਗਜਰਕਤਾ ਅਤੇ ਇਜਤਹਾਸ, 

ਿੁੱਖ -ਿੁੱਖ ਸਜਭਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਤੀਜਨਧੀ 
ਸਰਕਾਰ ਜਿੁੱ ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਮੇਤ; ਭੂਗੋਲ; 

ਕਲਾ; ਅਤੇ ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਤੂੰਦਰੁਸਤੀ 
 

➢ ਜਿ ਲੇ ਣਾਤਮਕ, ਤਰਕਪਰੂਨ, ਅਤੇ 
ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਸਾਖਰਤਾ 
ਨੂੂੰ  ਏਕੀਜਕਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ 

ਲਚਿਿਾਰ ਿ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਿੱਖੋ ਿੱਖਰ ੇ

ਤ਼ਿਰਵਿਆ ਂਅਤ ੇਤਰਿਪ ਰਣ ਵਨਰਣੇ 
ਿਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਵਸਆਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਹੱਲ 

ਿਰਨ ਲਈ ਵਗਆਨ 
 

➢ ਕੂੰਮ ਅਤੇ ਜਿੁੱ ਤ ਦੀ ਮਹੁੱਤਤਾ ਅਤੇ 
ਪਰਫੋਰਮੇਂਸ, ਜਮਹਨਤ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਭਵਿੱਖ 

ਿੇ ਿਰੀਅਰ ਅਤੇ ਵਿਵਿਅਿ ਿਵੌਿਆਂ ਨ ੂੰ  
ਵਸੱਧਾ ਵਿਿੇਂ ਪਰਭਾਿਤ ਿਰਿੇ ਹਨ, ਨ ੂੰ  
ਸਿਝਣਾ। 

 

ਿਾਜ ੂੰਗਟਨ ਰਾਜ ਜਸੁੱ ਖਣ ਦੇ ਜਮਆਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 
ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੁੱਥ ੇਜਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

http://www.k12.wa.us/CurriculumInstruct/LearningStandards.aspx


 
 

ਵਸੱਖਣ ਲਈ ਹ ਨਰ 

ਵ਼ਿਲਹਾ ਪਾਠਿਰਿ: Second Step 

ਜਸੁੱ ਖਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਼ਿਰੀਏ ਅਤੇ ਸਕਲੂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਦਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇ  ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਜਸਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
 

➢ ਖੁਦ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਨੂੂੰ  ਜਿਿਸਜਥਤ ਕਰਦਾ ਹੈ  
➢ ਜਦੁੱ ਤਾ ਜਗਆ ਕੂੰਮ ਪਰੂਾ ਕਰਦਾ ਹੈ  
➢ ਕੁਆਜਲਟੀ ਿਾਲਾ ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ  
➢ ਦੂਜਜਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਭਾਿਨਾ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ  
➢ ਜਨਰਦੇ ਾਂ ਅਤੇ ਪਰਜਕਜਰਆਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ  
➢ ਖੁਦ ਤੇ ਜਨਯੂੰਤਰਣ ਕਰਕ ੇਜਦਖਾਉਂਦਾ ਹ ੈ 

➢ ਜਬਨਾਂ ਮਦਦ ਲਏ ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਹੀ ਤਰਹਾਂ ਪਰਬੂੰਧਤ ਕਰਦਾ ਹੈ  
➢ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਜਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

 

ਅੂੰ ਗਰੇ਼ਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਲਾ 
ਵ਼ਿਲਹਾ ਪਾਠਿਰਿ: Journeys 

ਪੜ੍ਹਨਾ 
ਜਿਜਦਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਠਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੜ੍ਹਣਗ ੇਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਜਿ ਲੇ ਣ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਮਆਰ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਦਨ ਜਿੁੱ ਚ  ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। 
 

➢ ਫੋਜਨਕਸ ਅਤੇ ਡੀਕਡੋ ਕਰਨ ਦੇ ਹਨੁਰ ਨੂੂੰ  ਪਰਿਾਹ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

➢ ਲੇਖ ਜਾਂ ਜਸੁੱ ਟੇ ਦੇ ਮੁੁੱ ਖ ਿੇਰਜਿਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਜਦਆ ਂਲੇਖ ਦ ੇਮੁੁੱ ਖ ਜਿਚਾਰ ਜਾਂ ਜਿ  ੇਦਾ ਸਾਰਾਂ  ਕਰਦਾ ਹ ੈ

➢ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਜਦਆਂ  ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਿਾਕਾਂ ਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ  
➢ ਇਕੋ ਟੋਜਪਕ 'ਤੇ ਜਿਿ ੇਦੇ ਜਗਆਨ ਨੂੂੰ  ਜਲਖਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਲਈ ਦੋ ਲੇਖਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੂੰ  ਏਕੀਜਕਰਤ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

 

ਵਲਖਣਾ 
ਜਿਜਦਆਰਥੀ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਉਦੇ ਾਂ ਲਈ ਜਲਖਣਗੇ, ਜਜਸ ਜਿੁੱ ਚ ਉਹ ਰਾਏ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਬਰਤਾਂਤ ਿੀ ਜਲਖਣਗ।ੇ ਿੁੱਖੋ ਿੁੱਖਰੇ ਜਿ ਾ-ਿਸਤ ੂਖੇਤਰਾਂ ਜਿੁੱ ਚ ਜਲਖਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਨਰਦੇ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 

ਜਮਆਰ ਜੁੜ੍ੇ ਹੋਏ ਹਨ। 
 

➢ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਲੇਖ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ/ਜਿਆਜਖਆਤਮਕ ਲੇਖ, ਜਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਜਲਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪਰਦਰ ਨ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

➢ ਯੋਜਨਾ ਕਰਕੇ, ਸੂੰ ਧੋਨ ਅਤੇ ਸੂੰਪਾਦਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ੍ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਖਣ ਦੇ ਜਗਆਨ ਜਿਕਸਤ ਅਤੇ ਮ਼ਿਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

➢ ਸਹੀ ਜਿਆਕਰਣ, ਅੁੱਖਰਾਂ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜੇਿਨ, ਜਿਰਾਮ ਜਚੂੰ ਨਹ  ਅਤੇ ਸਪੈਜਲੂੰ ਗ ਦਾ ਪਰਦਰ ਨ ਕਰਦਾ ਹ ੈ
 

ਿੋਲਣਾ ਅਤੇ ਸ ਣਨਾ 
ਸਜਹਯੋਗੀ ਜਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਹਨੁਰ ਪੇ  ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਮਗਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿੁੱ ਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਜਦਆਰਥੀ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਜਿਜ ਆ ਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿੁੱ ਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ 

ਦਾ ਅਜਭਆਸ ਕਰਨਗੇ। 
 

➢ ਸਪਿਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਤੁੱਥਾਂ/ਿੇਰਜਿਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਜਦਆਂ ਸਜਹਯੋਗੀ ਗੁੱਲਬਾਤ ਜਿੁੱ ਚ ਜਹੁੱ ਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹ ੈ
 

ਗਵਣਤ  

ਵ਼ਿਲਹਾ ਪਾਠਿਰਿ: Bridges in Mathematics  

ਨੂੰ ਬਰ ਕਾਰਨਰ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰ ੇਜਦਨ ਦੌਰਾਨ ਗਜਣਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿੁੱ ਚ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਦੇ ਜਨਰਦੇ ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਜਣਤ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੇ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਸਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਅਤੇ 
ਜਿਕਜਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤ ੇਐਲ਼ਿਿਰਾਇਿ ਸੋਚ: 
 

➢  ਬਹ-ੁਚਰਣਿਾਲੀ ਸਮੁੱ ਜਸਆਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੁੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂੰ ਜਖਆਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਜੋੜ੍ਦਾ, ਘਟਾਉਂਦਾ, ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਭਾਗ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

ਨੂੰ ਿਰ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਿੇਸ ਟੇਨ  
  

➢ ਬਹ-ੁਅੂੰਕਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸੂੰ ਜਖਆਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਖਣ ਲਈ ਸਥਾਨ ਮੁੁੱ ਲ ਸਮਝ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

➢ ਸੂੰ ਜਖਆਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਜੋੜ੍ਨ, ਘਟਾਉਣ, ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨ ਮੁੁੱ ਲ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਜਸਧਾਂਤ ਦੀਆਂ ਜਿ ੇ ਤਾਿਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

ਸੂੰ ਵਖਆ ਅਤੇ ਸੂੰ ਵਿਰਆ ਵਭੂੰ ਨ 

 

➢ ਜਭੂੰਨਾ ਨੂੂੰ  ਜੋੜ੍ਨ, ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਿਧਾਉਂਦਾ, ਜਜਸ ਜਿੁੱ ਚ ਜਭੂੰਨ ਨੂੂੰ  ਇੁੱਕ ਸੂੰਪੂਰਨ ਸੂੰ ਜਖਆ ਦੁਆਰਾ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ  ਾਮਲ ਹ ੈ 
 



 
 

ਿਾਪ ਅਤੇ ਡਾਟਾ  
 

➢ ਮਾਪ ਅਤੇ ਮਾਪਾਂ ਦੇ ਪਜਰਿਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੀਆਂ ਸਮੁੱ ਜਸਆਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੁੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ  
 

ਜ ਿੈਟਰੀ 

➢ ਰੇਖਾਿਾਂ, ਕੋਣਾਂ ਅਤੇ ਆਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿ ੇ ਤਾਿਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਖੁੱ ਚਦਾ, ਪਛਾਣਦਾ ਅਤੇ  ਰੇਣੀਬੁੱ ਧ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

➢ ਸਮਜਮਤੀ ਦੀਆਂ ਰਖੇਾਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ 
 

ਵਿਵਗਆਨ 

ਵ਼ਿਲਹਾ ਪਾਠਿਰਿ: TWIG Science 

ਜਿਜਗਆਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਅਤੇ ਸਕਲੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਦਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਜਗਆਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿੁੱ ਚ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਦੇ ਜਨਰਦੇ ਾਂ ਦਆੁਰਾ 
ਜਿਜਗਆਨ ਦੇ ਜਮਆਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੇ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਸਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਕਜਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ 
 

ਧਰਤੀ ਪ ਲਾੜ੍ ਵਿਵਗਆਨ 
 

➢ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਿਆਜਖਆ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੋੜ੍ਦਾ ਹ ੈਜਕ ਕਦੁਰਤੀ ਸਰਤੋਾਂ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬਾਲਣ 

ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਿਾਤਾਿਰਣ ਨੂੂੰ  ਪਰਭਾਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ 

➢ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕਸੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਜਿੁੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਜਿਆਜਖਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਟਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਨਮਨੇੂ 

ਅਤੇ ਚੁੱਟਾਨ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਜਿੁੱ ਚ ਜੀਿਾ ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹ ੈ
 

ਭੌਵਤਿ ਵਿਵਗਆਨ 

➢ ਜਕਸੇ ਿਸਤ ੂਦੀ ਗਤੀ 'ਤੇ ਸੂੰਤਜੁਲਤ ਅਤੇ ਅਸੂੰਤੁਜਲਤ ਬਲਾਂ ਦੇ ਪਰਭਾਿਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੁਹੁੱਈਆ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ 
ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

➢ ਜਕਸੇ ਿਸਤ ੂਦੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਉਸ ਿਸਤ ੂਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਧਤ ਜਿਆਜਖਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

ਜੀਿਨ ਵਿਵਗਆਨ 
 

➢ ਇੁੱਕ ਦਲੀਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹ ੈਜਕ ਪਜੌਦਆ ਂਅਤੇ ਜਾਨਿਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਉਨਹ ਾਂ  ਬਚਾਅ, ਜਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਿਿਹਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ 

➢ ਿਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੁੱਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਜਾਨਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਇੂੰਦਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਿੁੱਖੋ ਿੁੱਖਰੀਆਂ ਜਕਸਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਜਦਮਾਗ ਜਿੁੱ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਰਜਕਜਰਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿੁੱਖੋ ਿੁੱਖਰੇ ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਜਿਾਬ ਜਦੂੰ ਦੇ ਹਨ 

ਇੂੰ ਜੀਨੀਅਵਰੂੰ ਗ, ਤਿਨਾਲੋਜੀ, ਅਤ ੇਵਿਵਗਆਨਿ ਵਸਧਾਂਤ 

➢ ਜਕਸੇ ਸਮੁੱ ਜਸਆ ਨੂੂੰ  ਹੁੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੂੰਜੀਨੀਅਜਰੂੰਗ/ਜਡ਼ਿਾਈਨ ਪਰਜਕਜਰਆ ਦੇ ਜਸਧਾਂਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹ ੈ 
 

ਸਾਿਾਜ ਵਿਵਗਆਨ 

ਵ਼ਿਲਹਾ ਪਾਠਿਰਿ: Houghton Mifflin 

ਯੂਜਨਟ ਜਦ ਾਜਨਰਦ ੇਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਗਆਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਪਰਦਰ ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 

➢ ਰਾਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਦੇ ਪਰ ਾਂਤ ਉੱਤਰ-ਪੁੱਛਮ ਦੀ ਪੜ੍ਚੋਲ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

➢ ਿਾਜ ੂੰਗਟਨ ਰਾਜ ਜਿੁੱ ਚ ਕਬਾਇਲੀ ਪਰਭਸੂੁੱ ਤਾ 
➢ ਿਾਜ ੂੰਗਟਨ ਰਾਜ ਦਾ ਭੂਗੋਲ, ਸਰੋਤ ਅਤ ੇਅਰਥ  ਾਸਤਰ 

 

ਸੂੰ ਗੀਤ  

ਵ਼ਿਲਹਾ ਪਾਠਿਰਿ: Quaver 

ਸੂੰਗੀਤ ਕਲਾਸਰੂਮ ਜਨਰਦੇ  ਦੁਆਰਾ ਸੂੰਗੀਤ ਦੇ ਹੁਨਰ ਪੇ  ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਜਿਕਜਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂੰਗੀਤ ਦੇ 
ਅਜਧਆਪਕ ਸੂੰਗੀਤ ਦੇ ਜਮਆਰਾਂ ਦੇ ਜਨਰਦੇ  ਅਤੇ ਸਕੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੂੰ ਮੇਿਾਰ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ। ਜਿਜਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਫਤੇ ਜਿੁੱ ਚ ਦੋ 
ਿਾਰ ਸੂੰਗੀਤ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। 
 

➢ ਸੂੰਗੀਤ ਦੇ ਜਗਆਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਪਰਦਰ ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ  
➢ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਕ ੇਅਤੇ ਜਿਾਬ ਜਦੂੰ ਦੇ ਹੋਏ ਸੂੰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਾਿਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਦਾ ਹੈ  

 



 

Puyallup School District ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ 

ਚੌਥਾ ਗ੍ਰੇਡ 

ਸੈਮ 1 ਸੈਮ 2 

ਰਸਿੱਖਣ ਲਈ ਹਨੁਰ  

* ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਲਾਸਰਮੂ ਦੇ ਦਦਸ਼ਾਦਨਰਦੇਸ਼ ਦਆੁਰਾ ਦਸਿੱਖਣ ਦੇ ਹਨੁਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ ੇਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਦਿਕਦਸਤ ਕੀਤ ੇਜਾਾਂਦੇ ਹਨ।  

ਦਿਿਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹਨੁਰਾਾਂ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ   

ਗ੍ਰੇਡ ਪਿੱਧਰ ਦ ੇਕੰਮ ਨੰੂ ਸਮੇਂ ਦਸਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ    

ਦਦੂਜਆਾਂ ਨਾਲ ਦਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ    

ਦਿਅਕਤੀਗ੍ਤ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ   

ਆਪਣੀਆਾਂ ਭਾਿਨਾਿਾਾਂ ਨੰੂ ਸਦਤਕਾਰਤ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਦਾ ਅਤ ੇਜਾਹਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ 

  

ਸਕੂਲ ਅਤ ੇਕਲਾਸਰਮੂ ਦੇ ਦਨਯਮਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ   

ELA (English Language Arts, ਅਗੰ੍ਰੇਜੀ ਭਾਸਾ ਕਲਾ): ਪੜ੍ਹਨਾ  

*ਪੂਰ ੇਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਦਿਦਦਆਰਥੀ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਪਾਠਾਾਂ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹਣਗ੍ੇ ਅਤ ੇਉਨਹਾਾਂ ਦਾ ਦਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਗ੍ੇ। ਇਹ ਦਮਆਰ ਇਸ ਯਾਤਰਾ 

ਦੇ ਪਾਠਕਰਮ ਦ ੇਦਿਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਦਿਦਦਆਰਥੀ ਇਨਹਾਾਂ ਨੰੂ ਿਿੱਖ ਿਿੱਖ ਦਿਦਸ਼ਆਾਂ ਦ ੇਖੇਤਰਾਾਂ ਦਿਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। 

ਫੋਦਨਕਸ ਅਤ ੇਡੀਕੋਡ ਕਰਨਦੇ ਹਨੁਰ ਨੰੂ ਪਰਿਾਹ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਲਾਗੂ੍ ਕਰਦਾ ਹ ੈ   

ਲੇਖ ਜਾਾਂ ਦਸਿੱਟੇ ਦੇ ਮੁਿੱਖ ਿੇਰਦਿਆਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦਦਆਾਂ ਲੇਖ ਦ ੇਮੁਿੱਖ ਦਿਚਾਰ ਜਾਾਂ ਦਿਸ਼ੇ ਦਾ 

ਸਾਰਾਾਂਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ  

  

ਕਈ ਤਰਹਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਰਣਨੀਤੀਆਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦਦਆਾਂ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਅਤ ੇਿਾਕਾਾਂਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਰਥ 

ਦਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ ਪਰਸੰਗ੍, ਸ਼ਬਦ ਦ ੇਦਹਿੱਸੇ, ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ) 

  

ਇਕੋ ਟੋਦਪਕ 'ਤੇ ਦਿਸ਼ੇ ਦੇ ਦਗ੍ਆਨ ਨੰੂ ਦਲਖਣ ਜਾਾਂ ਬੋਲਣ ਲਈ ਦੋ ਲੇਖਾਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ 

ਏਕੀਦਕਰਤ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

  

ELA: ਰਲਿੱਖਣਾ  

* ਪੂਰ ੇਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਦਿਦਦਆਰਥੀ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਦਲਖਣਗ੍ੇ। ਦਲਖਣ ਦੇ ਦਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦਿਿੱਚ ਦਮਆਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇ

ਦਿਦਦਆਰਥੀ ਇਨਹਾਾਂ ਦੀ ਿਿੱਖ ਿਿੱਖ ਦਿਦਸ਼ਆਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਦਿਿੱਚ ਦਲਖਣ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹਨ।  

ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਲੇਖ ਦਲਖਣ ਦੀ ਯੋਗ੍ਤਾ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ   

ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ/ਦਿਆਦਖਆਤਮਕ ਲੇਖ ਦਲਖਣ ਦੀ ਯੋਗ੍ਤਾ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹ ੈ   

ਦਿਚਾਰਾਾਂ ਬਾਰ ੇਲੇਖ ਦਲਖਣ ਦੀ ਯੋਗ੍ਤਾ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ   

ਯੋਜਨਾ ਕਰਕੇ, ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਅਤ ੇਸੰਪਾਦਨ ਦਆੁਰਾ ਲੋੜ੍ ਅਨੁਸਾਰ ਦਲਖਣ ਦੇ ਦਗ੍ਆਨ 

ਦਿਕਸਤ ਅਤ ੇਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 

  

ਸਹੀ ਦਿਆਕਰਣ, ਅਿੱਖਰਾਾਂ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਦਿਰਾਮ ਦਚੰਨਹ ਅਤ ੇਸਪੈਦਲੰਗ੍ ਦਾ 

ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

  

ELA: ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ  

* ਪੂਰ ੇਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਦਹਯੋਗ੍ੀ ਦਿਚਾਰ ਿਟਾਾਂਦਰੇ ਦੇ ਹਨੁਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ ੇਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਦਸਖਾਏ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਿਦਦਆਰਥੀ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ 

ਦਿਦਸ਼ਆਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਦਿਿੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤ ੇਸੁਣਨ ਦਾ ਅਦਭਆਸ ਕਰਨਗ੍ੇ। 

ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਤਿੱਥਾਾਂ/ਿੇਰਦਿਆਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦਦਆਾਂ ਸਦਹਯੋਗ੍ੀ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ 

ਦਿਿੱਚ ਦਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹ ੈ

  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2Y1NTA5NTctZTNlNC00NmUzLWJmY2YtOWRlZjZjM2RhMjhi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280ec61de-f2fb-4f10-bf15-ffd799808574%22%2c%22Oid%22%3a%22b7a6bf26-aa53-4b42-a4c7-497a796a6a0c%22%7d


ਗ੍ਰਣਤ *ਗ੍ਦਣਤ ਦੇ ਪਾਠਕਰਮ ਦਿਿੱਚ ਦਸਖਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਦਕਆਾਂ (Bridges in Mathematics Curriculum) ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਖਾਸ 

ਗ੍ਦਣਤ ਦੇ ਦਮਆਰਾਾਂ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।   

ਆਪਰੇਸਨ ਅਤੇ ਐਲਜਬਰਾਇਕ ਸੋਚ    

 ਬਹ-ੁਚਰਣਿਾਲੀ ਸਮਿੱਦਸਆਿਾਾਂ ਨੰੂ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਦਖਆਿਾਾਂ ਨੰੂ ਜੋੜ੍ਦਾ, ਘਟਾਉਾਂਦਾ, 

ਗੁ੍ਣਾ ਅਤ ੇਭਾਗ੍ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

  

ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸਨ ਬੇਸ ਟੇਨ    

ਬਹ-ੁਅੰਕਾਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸੰਦਖਆਿਾਾਂ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤ ੇਦਲਖਣ ਲਈ ਸਥਾਨ ਮੁਿੱਲ ਸਮਝ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 

ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਸੰਦਖਆਿਾਾਂ ਨੰੂ ਜੋੜ੍ਨ, ਘਟਾਉਣ, ਗੁ੍ਣਾ ਕਰਨ ਅਤ ੇਭਾਗ੍ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨ ਮੁਿੱਲ ਦੀ 

ਸਮਝ ਅਤ ੇਦਸਧਾਾਂਤ ਦੀਆਾਂ ਦਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ 

  

ਸੰਰਖਆ ਅਤੇ ਸੰਰਕਰਆ ਰਭੰਨ  

ਦਭੰਨਾ ਨੰੂ ਜੋੜ੍ਨ, ਘਟਾਉਣ ਅਤ ੇਗੁ੍ਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤ ੇਕਰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਿਧਾਉਾਂਦਾ, 

ਦਜਸ ਦਿਿੱਚ ਦਭੰਨ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਦਖਆ ਦਆੁਰਾ ਗੁ੍ਣਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ 

  

ਮਾਪ ਅਤੇ ਡਾਟਾ  

ਮਾਪ ਅਤ ੇਮਾਪਾਾਂ ਦੇ ਪਦਰਿਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੀਆਾਂ ਸਮਿੱਦਸਆਿਾਾਂ ਨੰੂ ਹਿੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ 

  

ਜੁਮੈਟਰੀ 

ਰੇਖਾਿਾਾਂ, ਕੋਣਾਾਂ ਅਤ ੇਆਕਾਰਾਾਂ ਨੰੂ ਉਨਹਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਦਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਖਿੱਚਦਾ, ਪਛਾਣਦਾ 

ਅਤ ੇਸ਼ਰੇਣੀਬਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਸਮਦਮਤੀ ਦੀਆਾਂ ਰੇਖਾਿਾਾਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣਦਾ ਹ ੈ

  

ਰਿਰਗ੍ਆਨ * TWIG ਦਿਦਗ੍ਆਨ ਪਾਠਕਰਮ ਨੰੂ ਦਿਦਗ੍ਆਨ ਦ ੇਦਮਆਰਾਾਂ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ 

ਿਰਦਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।  

ਧਰਤੀ ਪੁਲਾੜ੍ ਰਿਰਗ੍ਆਨ 

ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਦਿਆਦਖਆ ਕਰਦਾ ਅਤ ੇਜੋੜ੍ਦਾ ਹੈ ਦਕ ਕੁਦਰਤੀ 

ਸਰੋਤਾਾਂ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਅਤ ੇਬਾਲਣ ਅਤ ੇਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ੍ ਿਾਤਾਿਰਣ ਨੰੂ ਪਰਭਾਿਤ ਕਰਦ ੇਹਨ 

ਸਮੇਂ ਦ ੇਨਾਲ ਦਕਸੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦਿਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਦੀ ਦਿਆਦਖਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ 

ਲਈ ਚਿੱਟਾਨਾਾਂ ਦੇ ਰਪੂਾਾਂ ਦੇ ਨਮਨੇੂ ਅਤ ੇਚਿੱਟਾਨ ਦੀਆਾਂ ਪਰਤਾਾਂ ਦਿਿੱਚ ਜੀਿਾਸ਼ਮਾਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 

ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਧਰਤੀ ਦੀਆਾਂ ਦਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਾਂ ਦ ੇਪੈਟਰਨਾਾਂ ਦਾ ਿਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਦਸ਼ਆਾਂ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਦਾ 

ਦਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤ ੇਦਿਆਦਖਆ ਕਰ।ੋ 

  

ਭੌਰਤਕ ਰਿਰਗ੍ਆਨ 

ਦਕਸ ੇਿਸਤੂ ਦੀ ਗ੍ਤੀ 'ਤੇ ਸੰਤੁਦਲਤ ਅਤ ੇਅਸੰਤੁਦਲਤ ਬਲਾਾਂ ਦੇ ਪਰਭਾਿਾਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੁਹਿੱਈਆ 

ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਾਂਦਾ ਅਤ ੇਜਾਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

 

ਦਕਸ ੇਿਸਤੂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਉਸ ਿਸਤੂ ਦੀ ਗ੍ਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦਿਆਦਖਆ ਬਣਾਉਣ 

ਲਈ ਸਬੂਤਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ 

  

ਜੀਿਨ ਰਿਰਗ੍ਆਨ 

ਇਿੱਕ ਦਲੀਲ ਬਣਾਉਾਂਦਾ ਹੈ ਦਕ ਪੌਦਦਆਾਂ ਅਤ ੇਜਾਨਿਰਾਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਉਨਹਾਾਂ ਬਚਾਅ, ਦਿਕਾਸ 

ਅਤ ੇਦਿਿਹਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦ ੇਹਨ 

ਿਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਕ ਜਾਨਿਰ ਆਪਣੀਆਾਂ ਇੰਦਰੀਆਾਂ 

ਦਆੁਰਾ ਿਿੱਖੋ ਿਿੱਖਰੀਆਾਂ ਦਕਸਮਾਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਦਦਮਾਗ੍ ਦਿਿੱਚ 

  



ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਰਦਕਦਰਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤ ੇਿਿੱਖੋ ਿਿੱਖਰ ੇਤਰੀਦਕਆਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ 

ਜਿਾਬ ਦਦੰਦੇ ਹਨ 

ਇੰਜੀਨੀਅਰਰੰਗ੍, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਅਤੇ ਰਿਰਗ੍ਆਨਕ ਰਸਧਾਾਂਤ   

ਦਕਸ ੇਸਮਿੱਦਸਆ ਨੰੂ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਜੀਨੀਅਦਰੰਗ੍/ਦਡਜ਼ਾਈਨ ਪਰਦਕਦਰਆ ਦੇ ਦਸਧਾਾਂਤਾਾਂ ਨੰੂ 

ਲਾਗੂ੍ ਕਰਦਾ ਹੈ 

  

ਸਾਮਾਜ ਰਿਰਗ੍ਆਨ 

*ਹੌਟਨ ਦਮਫਦਲਨ ਪਾਠਕਰਮ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਸਮਾਦਜਕ ਅਦਧਐਨ ਦੇ ਦਮਆਰਾਾਂ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ 

ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।  

ਯੂਦਨਟ ਦਦਸ਼ਾਦਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਗ੍ਆਨ ਅਤ ੇਹਨੁਰਾਾਂ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਰਾਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਾਂ ਦੇ ਪਰਸ਼ਾਾਂਤ ਉਿੱਤਰ-ਪਿੱਛਮ ਦੀ ਪੜ੍ਚੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਿਾਦਸ਼ੰਗ੍ਟਨ ਰਾਜ ਦਿਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਪਰਭੂਸਿੱਤਾ 

ਿਾਦਸ਼ੰਗ੍ਟਨ ਰਾਜ ਦਾ ਭੂਗ੍ੋਲ, ਸਰੋਤ ਅਤ ੇਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ 

  

PE 

ਉਦੇਸ਼ ਅਤ ੇਪਰਫੋਰਮੇਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਕਲਪਾਾਂ ਦੇ ਦਗ੍ਆਨ ਨੰੂ ਲਾਗੂ੍ ਕਰਦਾ ਹੈ     

ਦਜ਼ੰਮੇਿਾਰ ਦਿਅਕਤੀਗ੍ਤ, ਸਮਾਦਜਕ ਅਤ ੇਸੁਰਿੱਦਖਆ ਉਮੀਦਾਾਂ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ   

ਦਸਹਤ ਅਤ ੇਅਨੰਦ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਗ੍ਤੀਦਿਧੀਆਾਂ ਦੇ ਮੁਿੱਲ ਨੰੂ ਪਛਾਣਦਾ ਹ ੈ   

ਸੰਗ੍ੀਤ  

*ਕੁਏਿਰ ਸੰਗ੍ੀਤ ਪਾਠਕਰਮ (Quaver Music Curriculum) ਨੰੂ  ਸੰਗ੍ੀਤ ਦੇ ਦਮਆਰਾਾਂ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ , ਅਤ ੇਮੁਲਾਾਂਕਣ 

ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਦਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।  

ਸੰਗ੍ੀਤ ਦੇ ਦਗ੍ਆਨ ਅਤ ੇਹਨੁਰ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ   

ਬਣਾ ਕੇ, ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਿਾਬ ਦਦੰਦ ੇਹੋਏ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਕਲਾਿਾਾਂ ਨਾਲ 

ਜੁੜ੍ਦਾ ਹੈ 

  

 

 

 

 


