
ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ Puyallup School District ਐਲੀਮਟਰੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦਰਸਾ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਦੱਤੇ ਗਏ
ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਣਨ, ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ Puyallup School District, ਮਜ਼ਬੂਤ
ਹੋਮ-ਸਕੂਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੰੂ ਮਹੱਤਵ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਐਲੀਮਟਰੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ, ਹਰਕੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ; ਅਕਾਦਿਮਕ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ-
ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦੋਵ ਰੂਪ ਨਾਲ ਿਵਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸ ਝੀ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਟੂਲ ਹੈ।

Puyallup School District ਿਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਟਡਰਡ

ਟੀਚੇ ਵਜ Washington State ਦੇ ਿਸਖਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸਟਡਰਡ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ। ਰੀਿਡੰਗ, ਗਿਣਤ, ਿਵਿਗਆਨ, ਸਮਾਿਜਕ ਿਵਿਗਆਨ, 
ਸਰੀਰਕ ਿਸੱਿਖਆ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਕਲਾ ਿਵੱਚ ਕਈ ਸਟਡਰਡ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਈ ਤਰ ਦੇ ਿਸਖਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਟਡਰਡ ਹਨ, ਜੋ
ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਟਡਰਡ Puyallup School District ਵੱਲ ਉਹਨ ਿਸਖਲਾਈ ਸਬੰਧੀ
ਸਟਡਰਡ ਵਜ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਹਨ, ਿਜਹਨ ਿਵੱਚ ਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਪਭਾਵ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ਵਾਸਤੇ ਿਤਆਰੀ ਿਵਕਿਸਤ
ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਦ ਸਾਰੇ ਸਟਡਰਡ ਪੜਾਏ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਤ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਟਡਰਡ, ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ
ਦਖ਼ਲ ਲਈ ਪੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱ ਖ ਫੋਕਸ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਐਲਮਟਰੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ, ਮਾਿਪਆਂ/ਸਰਪਸਤ
ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਟਡਰਡਸ ਦੀ ਪਗਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਟਡਰਡ-ਹਵਾਲਾ ਿਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ

ਸਟਡਰਡ-ਹਵਾਲਾ ਿਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ, ਅਕਾਦਿਮਕ
ਪਰਫੌਰਮਸ ਸੰਕੇਤਕ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ
ਿਨਰੀਖਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਟੀਚਾਗਤ ਹਨ। ਿਸਖਲਾਈ ਸਟਡਰਡ ਉਹਨ ਮ ਮਾਨਦੰਡ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਕ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਹਰੇਕ ਗੇਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ
ਤੁਲਨਾ ਨਹ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਬਲਿਕ ਿਨਪੁਨੰਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਕੋਰ ਿਦੱਤੇ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਐਲੀਮਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੱਖਰ ਗੇਡ ਨਹ ਵਰਤੇ ਜ ਦੇ।
ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੰਿਖਆਵ , ਸਟਡਰਡ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਪਗਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ।

1
ਗੇਡ ਪੱਧਰ ਦੇ

ਸਟਡਰਡ ਨੰੂ ਪੂਰਾ
ਨਹ ਕਰਦਾ

2
ਗੇਡ ਪੱਧਰ ਦੇ

ਸਟਡਰਡ ਨੰੂ ਅੰਸ਼ਕ
ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

3
ਗੇਡ ਪੱਧਰ ਦੇ

ਸਟਡਰਡ ਨੰੂ ਪੂਰਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ

4
ਗੇਡ ਪੱਧਰ ਦੇ
ਸਟਡਰਡ ਤ ਵੱਧ

ਕਰਦਾ ਹੈ

ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ PSD (Puyallup School District -
ਪੁਆਲਪ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟਕਟ) ਿਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਗਾਈਡ

ਛੇਵ ਗੇਡ

ਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ
ਕੀ ਅਸ  ਸਚਮੱੁਚ ਉਮੀਦ
ਕਰਦੇ ਹ  ਿਕ ਸਮ  ਪੈਣ ਤੇ 

ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵ

ਕਾਇਮ ਰਿਹਣ?

ਪਭਾਵ ਸਮਰੱਥਾ
ਕੀ ਇਸ ਸਟਡਰਡ ਿਵੱਚ 

ਿਨਪੰੁਨਤਾ, ਹੋਰ 
ਅਕਾਦਿਮਕ ਿਡਸਪਿਲਨਸ 
ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ
ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ?

ਿਤਆਰੀ
ਕੀ ਇਹ ਅਗਲੀ ਯੂਿਨਟ, 
ਕੋਰਸ ਜ  ਗੇਡ ਪੱਧਰ 
ਿਵੱਚ ਸਫਲਤਾ ਲਈ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

Washington State ਦੇ ਿਸਖਲਾਈ
ਸਬੰਧੀ ਸਟਡਰਡ

Washington State ਦੇ ਿਸਖਲਾਈ ਸਬੰਧੀ
ਸਟਡਰਡ ਦੀ ਵਰਤ ਸਮੱਗਰੀ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ
ਐਲਮਟਰੀ ਿਰਪਰੋਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕੌਮਨ ਕੋਰ ਸਟਡਰਡ ਤੇ
ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਟੀਚੇ
Washington State ਿਵੱਚ K-12 ਿਸਖਲਾਈ
ਦੀ ਿਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ: 

ਬੋਧ ਨਾਲ ਪੜੋ, ਪਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਲਖੋ
ਅਤੇ ਕਈ ਤਰੀਿਕਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਿਵੱਚ ਅਤੇ
ਕਈ ਤਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜ ਸਰੋਿਤਆਂ ਨਾਲ
ਸਫਲਤਾਪੂਰਬਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ

ਗਿਣਤ; ਸਮਾਿਜਕ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਜੈਿਵਕ
ਿਵਿਗਆਨ; ਨਾਗਿਰਕ ਅਤੇ ਇਿਤਹਾਸ, 
ਵੱਖਰੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪਤੀਿਨਧੀ
ਸਰਕਾਰ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਸਮੇਤ; ਭੂਗੋਲ; 
ਕਲਾ; ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਿਫਟਨਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱ ਖ
ਧਾਰਨਾਵ ਅਤੇ ਿਸਧ ਤ ਨੰੂ ਜਾਣੋ ਅਤੇ
ਉਹਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ

ਟੈਕਨਲੋਜੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਪਵਾਹ ਨੰੂ
ਏਕੀਿਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, 
ਤਰਕਸੰਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੱਿਸਆਵ
ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ
ਿਗਆਨ ਲਈ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ, ਤਰਕ
ਨਾਲ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੋਚੋ

ਕੰਮ ਅਤੇ ਿਵੱਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੰੂ ਸਮਝੋ ਅਤੇ
ਇਹ ਵੀ ਸਮਝੋ ਿਕ ਪਰਫੌਰਮਸ, ਯਤਨ ਅਤੇ
ਫ਼ੈਸਲੇ ਭਿਵੱਖੀ ਕੈਰੀਅਰ ਅਤੇ
ਿਸੱਿਖਆਤਮਕ ਮੌਿਕਆਂ ਨੰੂ ਿਕਵ ਿਸੱਧੇ
ਪਭਾਿਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ

Washington State ਦੇ ਿਸਖਲਾਈ ਸਬੰਧੀ
ਸਟਡਰਡ ਇੱਥੇ ਦਖੇੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।



ਿਸਖਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵ
ਿਡਸਿਟਕਟ ਪਾਠਕਮ: ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ
ਕਲਾਸਰੂਮ ਇੰਸਟਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਿਦਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਸਖਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਅਤੇ ਲਾਗੂ
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਖੁਦ ਨੰੂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸੰਗਿਠਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਕੁਆਿਲਟੀ ਕੰਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਦੂਿਜਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਦਰਸਾ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ
ਿਨਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਿਕਿਰਆਵ ਨੰੂ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਸਵੈ-ਿਨਯੰਤਰਣ ਦਰਸਾ ਦਾ ਹੈ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ ਿਵਵਸਿਥਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਲਾ
ਿਡਸਿਟਕਟ ਪਾਠਕਮ: SpringBoard (ਸਿਪੰਗਬੋਰਡ)
ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕਈ ਤਰ ਦੇ ਟੈਕਸਟ ਪੜਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਗੇ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕਈ ਉਦੇਸ਼
ਲਈ ਿਲਖਣਗੇ। ਪੂਰੇ Springboard ਪਾਠਕਮ ਿਵੱਚ ਸਟਡਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਰੀਿਡੰਗ ਬੋਧ
ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰੀਿਡੰਗ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਧ ਦਰਸਾ ਦਾ ਹੈ।
ਕਥਾਨਕ, ਪਾਤਰ , ਿਵਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸੈਿਟੰਗ ਸਮੇਤ, ਲੇਖਕ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਲੇਖਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਤੱਤ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਿਲਿਖਤ ਿਵਚਾਰ
ਸਿਹਯੋਗਾਤਮਕ ਵੇਰਵੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਅਤੇ ਪਮਾਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਕਦਿਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਿਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਾ ਹੈ।
ਿਲਖਾਈ ਿਵੱਚ ਸੰਰਚਨਾ

ਿਵਚਾਰ ਨੰੂ ਜੋੜਨ ਲਈ ਢੱੁਕਵ ਪਿਰਵਰਤਨ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ, ਤਰਕਪੂਰਨ ਕਮ ਅਤੇ ਸੰਰਿਚਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਗਿਠਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤ

ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਿਚੰਨ, ਸਪੈਿਲੰਗ ਅਤੇ ਿਵਆਕਰਣ ਦੇ ਪਤੀ ਯੋਗਤਾ ਦਰਸਾ ਦਾ ਹੈ।
ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ

ਸਿਹਯੋਗਾਤਮਕ ਚਰਚਾਵ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲਦਾ ਹੈ
ਮੀਡੀਆ ਿਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਮੁੱ ਖ ਿਵਚਾਰ /ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਕਰਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਖ ਦਾ ਸੰਪਰਕ, ਿਵਸਿਤਤ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਉਚਾਰਨ ਵਰਤਦਾ ਹੈ

ਗਿਣਤ
ਿਡਸਿਟਕਟ ਪਾਠਕਮ: ਓਪਨ ਅਪ ਿਰਸੋਰਿਸਜ: ਉਦਾਹਰਣਯੁਕਤ ਗਿਣਤ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਇੰਸਟਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗਿਣਤ ਸਬੰਧੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਿਸਖਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਰੇਖਾ ਗਿਣਤ
ਖੇਤਰ, ਸਤਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਸਮਤੁਲ ਤਰਕ
ਅਨੁਪਾਤ ਧਾਰਨਾਵ ਨੰੂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਾਈ ਦਰ ਅਤੇ ਪਤੀਸ਼ਤ ਵਰਤਦਾ ਹੈ

ਸੰਿਖਆ ਪਣਾਲੀ
ਿਭੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਭਾਗ ਦੀ ਸਮਝ ਵਧਾ ਦਾ ਹੈ
ਕਈ ਅੰਕ , ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਿਖਆਵ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਾਹ ਨਾਲ ਗਣਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਧਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਿਰਣਾਤਮਕ ਸੰਿਖਆਵ ਦੀ ਸਮਝ ਵਧਾ ਦਾ ਹੈ

ਿਵਅੰਜਕ ਅਤੇ ਸਮੀਕਰਨ
ਬੀਜ ਗਿਣਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਵਧਾ ਦਾ ਹੈ
ਇੱਕ-ਚਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾਵ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ



ਆਸ਼ਿਰਤ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਚਰ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਅੰਕੜੇ ਸਬੰਧੀ ਅਸਿਥਰਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਿਵਭਾਜਨ ਕਮ ਦਾ ਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਿਵਿਗਆਨ
ਿਡਸਿਟਕ ਪਾਠਕਮ: Amplify Science (ਐਪਂਲੀਫਾਈ ਸਾਇੰਸ)
ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਸਮ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਿਦਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਲਾਸਰੂਮ ਇੰਸਟਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਵਿਗਆਨ ਸਟਡਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਿਸਖਾਏ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਭੂ ਅਤੇ ਅੰਤਿਰਕਸ਼ ਿਵਿਗਆਨ

ਚੱਕਰ ਸਬੰਧੀ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਤੀ-ਸੂਰਜ-ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ
ਗੁਰੂਤਵ-ਿਖੱਚ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ
ਸੂਰਜੀ ਪਣਾਲੀ ਿਵੱਚ ਵਸਤ ਦੇ ਮਾਪ ਗੁਣ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਟੇ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ

ਭੌਿਤਕ-ਿਵਿਗਆਨ
ਸਧਾਰਨ ਅਣੂਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਮੂਨ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰੋ
ਗਤੀਆਤਮਕ ਊਰਤਾ ਦੇ ਪਭਾਵ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਟੇ ਦੇ ਗਾਿਫਕਲ ਿਡਸਪਲੇ ਿਤਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ

ਜੈਿਵਕ ਿਵਿਗਆਨ
ਸਮੁੱ ਚੀ ਕੋਿਸ਼ਕਾ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਗ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ
ਅਿਜਹਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਿਤਆਰ ਕਰੋ, ਜੋ ਜੀਵ ਿਵਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਿਵਵਹਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਦਾ ਹੋਵੇ
ਪਕਾਸ਼ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਲਈ ਸਬੂਤ ਅਧਾਰਤ ਿਵਿਗਆਨਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਿਤਆਰ ਕਰੋ

ਇੰਜੀਨੀਅਿਰੰਗ, ਟੈਕਨਲੋਜੀ ਅਤੇ ਿਵਿਗਆਨਕ ਿਸਧ ਤ

ਸਫਲ ਹੱਲ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਿਚਤ ਸ਼ੁੱ ਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ
ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਣਾਲੀਗਤ ਪਿਕਿਰਆ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਸਬੰਧੀ ਹੱਲ ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ ਕਰੋ
ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਸਬੰਧੀ ਹੱਲ ਤ ਪਾਪਤ ਡੇਟੇ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੋ
ਸਰਬੋਤਮ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਵਾਸਤੇ ਨਮੂਨ ਦੇ ਪਰੀਖਣ ਲਈ ਡੇਟਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਮੂਨਾ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰੋ

ਸਮਾਿਜਕ ਿਵਿਗਆਨ
ਿਡਸਿਟਕਟ ਪਾਠਕਮ: Houghton Mifflin (ਹੌਟਨ ਿਮਫਿਲਨ)
ਯੂਿਨਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵ ਦਰਸਾ ਦਾ ਹੈ

ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭੂਗੋਲ
ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪਾਚੀਨ ਸੱਿਭਆਤਾਵ

ਸੰਗੀਤ
ਿਡਸਿਟਕਟ ਪਾਠਕਮ: Quaver (ਕੁਆਵੇਰ)
ਸੰਗੀਤ ਕਲਾਸਰੂਮ ਇੰਸਟਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਗੀਤ ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ
ਇੰਸਟਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਸਟਡਰਡਸ ਦੇ ਸਕੋਰ ਦੀ ਹੈ। ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵ ਦਰਸਾ ਦਾ ਹੈ
ਬਣਾ ਕੇ, ਪਰਫੌਰਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਦਾ ਹੈ

ਸਰੀਰਕ ਿਸੱਿਖਆ
ਕਲਾਸਰੂਮ ਇੰਸਟਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰਕ ਿਸੱਿਖਆ ਸਬੰਧੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੀ.ਈ. 
(PE) ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਇੰਸਟਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਿਸੱਿਖਆ ਸਬੰਧੀ ਸਟਡਰਡਸ ਦੇ ਸਕਰੋ ਦੀ ਹੈ।

ਗਤੀਿਵਧੀ ਅਤੇ ਪਰਫੌਰਮਸ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਧਾਰਨਾਵ ਦੇ ਿਗਆਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ  
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਿਨਜੀ, ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਮੀਦ ਦਰਸਾ ਦਾ ਹੈ
ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਮਨਰੰਜਨ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੰੂ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ



 
 
ਬਡ/ਔਰਕੈਸਟਰਾ 
ਬਡ/ਔਰਕੈਸਟਰਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਇੰਸਟਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਡ ਅਤੇ ਔਰਕੈਸਟਰਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵ  ਪੇਸ਼ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਡ/ਔਰਕੈਸਟਰਾ ਅਿਧਆਪਕ  ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ 
ਇੰਸਟਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਸਟਡਰਡਸ ਦੇ ਸਕੋਰ  ਦੀ ਹੈ। ਇਹ 6ਵ ਗੇਡ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਵਕਲਿਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਮਟਰੀ ਸਕਲੂ ਸਾਈਟ ਤੇ ਇਸਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। 
 

 ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵ  ਨੰੂ ਸਮਝਦਾ ਅਤ ੇਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ 
 ਸਹੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਾਹ ਨਾਲ ਅਤ ੇਅਿਭਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ 
 ਯਤਨ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਸਿਹਯੋਗ ਦਰਸਾ ਦਾ ਹੈ 

 



Puyallup School District (ਪਆੁਲਪ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟਕਟ)  
ਦਾ ਐਲੀਮਟਰ ਿਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ 

ਛੇਵਾਂ ਗੇਡ 

ਸੈਮੇਸਟਰ 1 ਸੈਮੈਸਟਰ 2 

ਿਸਖਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ  
ਪੂਰ ੇਸਾਲ ਿਵੱਚ, ਕਲਾਸਰਮੂ ਇੰਸਟਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਆੁਰਾ ਿਸਖਲਾਈ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਅਤ ੇਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।      
ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹ ੈ   
ਸਮ ਿਸਰ ਗਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ    
ਿਬਹਤਰ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ   
ਦਿੂਜਆਂ ਨਾਲ ਿਮਲਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹ ੈ   
ਸਿਤਕਾਰ ਵਾਲੇ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਅਤ ੇਪਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ   
ਸਕੂਲ ਅਤ ੇਕਲਾਸਰਮੂ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ   
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਲਾ: ਰੀਿਡੰਗ ਅਤੇ ਿਲਖਾਈ  
ਪੂਰ ੇਸਾਲ ਿਵੱਚ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ Springboard (ਸਿਪੰਗਬੋਰਡ) ਪਾਠਕਮ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਟਕੈਸਟ ਪੜਨਗੇ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਗੇ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕਈ ਉਦੇਸ਼ਾ ਂਲਈ ਿਲਖਣਗੇ। ਪੂਰੇ Springboard ਪਾਠਕਮ ਿਵੱਚ ਸਟਡਰਡ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਰੀਿਡੰਗ ਬੋਧ 
ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਅਤ ੇਸੁਤੰਤਰ ਰੀਿਡੰਗ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਧ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹੈ।  
ਕਥਾਨਕ, ਪਾਤਰਾਂ, ਿਵਸ਼ੇ ਅਤ ੇਸੈਿਟੰਗ ਸਮੇਤ, ਲੇਖਕ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਲੇਖਕ ਦਾ ਉਦਸ਼ੇ ਅਤ ੇਕਹਾਣੀ 
ਦੇ ਤੱਤ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 

  

ਿਲਿਖਤ ਿਵਚਾਰ 
ਸਿਹਯੋਗਾਤਮਕ ਵੇਰਵ,ੇ ਉਦਾਹਰਨ ਅਤ ੇਪਮਾਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤ ੇਕਦਿਰਤ ਢੰਗ 
ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਿਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਦਂਾ ਹ।ੈ  

  

ਿਲਖਾਈ ਿਵੱਚ ਸੰਰਚਨਾ  
ਿਵਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਜੋੜਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵ ਪਿਰਵਰਤਨ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ, ਤਰਕਪੂਰਨ ਕਮ ਅਤ ੇਸੰਰਿਚਤ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਗਿਠਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

  

ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤ 
ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਿਚੰਨ, ਸਪੈਿਲੰਗ ਅਤ ੇਿਵਆਕਰਣ ਦੇ ਪਤੀ ਯੋਗਤਾ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹੈ। 

  

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਲਾ: ਬਲੋਣਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ  
ਪੂਰ ੇਸਾਲ ਿਵੱਚ, ਸਿਹਯੋਗਾਤਮਕ ਚਰਚਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਿਸਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕਈ ਿਵਸ਼ਾ 
ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤ ੇਸੁਣਨ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨਗੇ।   
ਸਿਹਯੋਗਾਤਮਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲਦਾ ਹੈ  
ਮੀਡੀਆ ਿਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹ ੈ
ਮੁੱਖ ਿਵਚਾਰਾਂ/ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵੇ ਅਤ ੇਿਨਸ਼ਕਰਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਅੱਖਾਂ ਦਾ 
ਸੰਪਰਕ, ਿਵਸਿਤਤ ਮਾਤਰਾ ਅਤ ੇਸਪਸ਼ਟ ਉਚਾਰਨ ਵਰਤਦਾ ਹੈ 

  

ਗਿਣਤ  
ਓਪਨ ਅਪ ਵਸੀਲੇ ਗਿਣਤ ਪਾਠਕਮ ਦੀ ਵਰਤ, ਗਿਣਤ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਟਡਰਡ ਪੇਸ਼, ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।   
ਰੇਖਾ ਗਿਣਤ  
ਖੇਤਰ, ਸਤਾ ਖੇਤਰ ਅਤ ੇਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ 

  



ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਸਮਤੁਲ ਤਰਕ  
ਅਨੁਪਾਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਾਈ ਦਰਾਂ ਅਤ ੇਪਤੀਸ਼ਤ 
ਵਰਤਦਾ ਹੈ 

  

ਸੰਿਖਆ ਪਣਾਲੀ  
ਿਭੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਅਤ ੇਭਾਗ ਦੀ ਸਮਝ ਵਧਾਉਦਂਾ ਹ ੈ
ਕਈ ਅੰਕਾਂ, ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਿਖਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਾਹ ਨਾਲ ਗਣਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਧਨਾਤਮਕ ਅਤ ੇਿਰਣਾਤਮਕ ਸੰਿਖਆਵਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਧਾਉਦਂਾ ਹ ੈ

  

ਿਵਅੰਜਕ ਅਤੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ  
ਬੀਜ ਗਿਣਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਧਾਉਦਂਾ ਹ ੈ
ਇੱਕ-ਚਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਅਤ ੇਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਆਸ਼ਿਰਤ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਚਰ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ 

  

ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ 
ਅੰਕੜੇ ਸਬੰਧੀ ਅਸਿਥਰਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਿਵਭਾਜਨ ਕਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਪਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

  

ਿਵਿਗਆਨ  
Amplify (ਐਪਂਲੀਫਾਈ) ਿਵਿਗਆਨ ਪਾਠਕਮ ਦੀ ਵਰਤ, ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਸਟਡਰਡ ਪਸ਼ੇ, ਲਾਗੂ ਅਤ ੇਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  
ਭੂ ਅਤੇ ਅੰਤਿਰਕਸ਼ ਿਵਿਗਆਨ 
ਚੱਕਰ ਸਬੰਧੀ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਤੀ-ਸੂਰਜ-ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਕੇ 
ਉਸਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ  
ਗੁਰਤੂਵ-ਿਖੱਚ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ 
ਸੂਰਜੀ ਪਣਾਲੀ ਿਵੱਚ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮਾਪ ਗੁਣ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਟੇ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤ ੇ
ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ 

  

ਜੈਿਵਕ ਿਵਿਗਆਨ 
ਸਮੁੱਚੀ ਕੋਿਸ਼ਕਾ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਫਕੰਸ਼ਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਕੇ 
ਉਸਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ 
ਅਿਜਹਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਿਤਆਰ ਕਰੋ, ਜੋ ਜੀਵਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਿਵਵਹਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 
ਲਗਾਉਦਂਾ ਹੋਵ ੇ
ਪਕਾਸ਼ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਲਈ ਸਬੂਤ ਅਧਾਰਤ ਿਵਿਗਆਨਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਿਤਆਰ ਕਰੋ 

  

ਭੌਿਤਕ-ਿਵਿਗਆਨ 
ਸਧਾਰਨ ਅਣਆਂੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰੋ 
ਗਤੀਆਤਮਕ ਊਰਤਾ ਦੇ ਪਭਾਵ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਟੇ ਦੇ ਗਾਿਫਕਲ ਿਡਸਪਲੇ ਿਤਆਰ ਕਰੋ 
ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ 

  

ਇੰਜੀਨੀਅਿਰੰਗ ਅਿਭਆਸ 
ਸਫਲ ਹੱਲ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਿਚਤ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦ ੇਨਾਲ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ 
ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ 
ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਣਾਲੀਗਤ ਪਿਕਿਰਆ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਸਬੰਧੀ ਹੱਲਾਂ 
ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ 
ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤ ੇਮਾਪਦੰਡ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਸਬੰਧੀ ਹੱਲਾਂ ਤ 
ਪਾਪਤ ਡੇਟੇ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੋ 
ਸਰਬੋਤਮ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਵਾਸਤੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਪਰੀਖਣ ਲਈ ਡੇਟਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਮੂਨਾ ਿਵਕਿਸਤ 
ਕਰੋ 

  



ਸਮਾਿਜਕ ਿਵਿਗਆਨ 
Houghton Mifflin (ਹੋਟਨ ਿਮਫਿਲਨ) ਪਾਠਕਮ ਦੀ ਵਰਤ, ਸਮਾਿਜਕ ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਸਟਡਰਡ ਪੇਸ਼,  ਲਾਗੂ ਅਤ ੇਮੁਲਾਂਕਣ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  
ਯੂਿਨਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਗਆਨ ਅਤ ੇਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹ ੈ
ਦਨੁੀਆ ਦਾ ਭੂਗੋਲ 
ਦਨੁੀਆ ਦੀਆਂ ਪਾਚੀਨ ਸੱਿਭਆਤਾਵਾਂ 

  

ਸਰੀਰਕ ਿਸੱਿਖਆ (ਪੀ.ਈ.)  
ਪੂਰ ੇਸਾਲ ਿਵੱਚ, ਕਲਾਸਰਮੂ ਇੰਸਟਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਆੁਰਾ ਸਰੀਰਕ ਿਸੱਿਖਆ ਸਬੰਧੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਅਤ ੇਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 
ਹਨ। ਪੀ.ਈ. (PE) ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਇੰਸਟਕਸ਼ਨ ਅਤ ੇਸਰੀਰਕ ਿਸੱਿਖਆ ਸਬੰਧੀ ਸਟਡਰਡਸ ਦੇ ਸਕੋਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। 
ਗਤੀਿਵਧੀ ਅਤੇ ਪਰਫੌਰਮਸ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਿਗਆਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹ ੈ   
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਿਨੱਜੀ, ਸਮਾਿਜਕ ਅਤ ੇਸੁਰੱਿਖਆ ਉਮੀਦਾਂ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹ ੈ   
ਿਸਹਤ ਅਤ ੇਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੰੂ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ   
ਸੰਗੀਤ  
ਪੂਰ ੇਸਾਲ ਿਵੱਚ, Quaver (ਕੁਆਵੇਰ) ਸੰਗੀਤ ਪਾਠਕਮ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਕਲਾਸਰਮੂ ਇੰਸਟਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਆੁਰਾ, ਸੰਗੀਤ ਸਬੰਧੀ 
ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਅਤ ੇਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਗੀਤ ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਇੰਸਟਕਸ਼ਨ ਅਤ ੇਸੰਗੀਤ ਸਟਡਰਡਸ ਦ ੇ
ਸਕੋਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। 
ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਿਗਆਨ ਅਤ ੇਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹੈ।   
ਬਣਾ ਕੇ, ਪਰਫੌਰਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਸਬੰਧ ਬਣਾਉਦਂਾ ਹ ੈ   
ਬਡ/ਔਰਕੈਸਟਰਾ 
ਪੂਰ ੇਸਾਲ ਿਵੱਚ, ਕਲਾਸਰਮੂ ਇੰਸਟਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਆੁਰਾ ਬਡ ਅਤ ੇਔਰਕੈਸਟਰਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਅਤ ੇਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 
ਬਡ/ਔਰਕੈਸਟਰਾ ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਇੰਸਟਕਸ਼ਨ ਅਤ ੇਸੰਗੀਤ ਸਟਡਰਡਸ ਦੇ ਸਕੋਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ 6ਵ  ਗੇਡ ਦ ੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਵਕਲਿਪਕ ਹੈ। 
ਿਗਆਨ ਅਤ ੇਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਦਾ ਅਤ ੇਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ   
ਸਹੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਾਹ ਨਾਲ ਅਤ ੇਅਿਭਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ   
ਯਤਨ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਸਿਹਯੋਗ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹੈ   

 
 
 


