
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ਪੁਯਾਲੁੁੱ ਪ ਸਕਲੂ ਜ਼ਿਲਹਾ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਰਪਰੋਟ ਕਾਰਡ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਵਿਸ ੇ

ਅਿਾਿਵਿਿ ਸਾਲ ਿੇ ਅੂੰ ਤ ਤੱਿ ਿੀ ਜਾਣਨ, ਸਿਝਣ ਅਤੇ ਿਰਨ ਿੇ ਯਗੋ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। ਪਯਾਲਪੁ ਸਕੂਲ 

ਜ਼ਿਲਹਾ ਇੁੱਕ ਮ਼ਿਬਤੂ ਹੋਮ-ਸਕੂਲ ਪਾਰਟਰਨਜਿਪ ਨੂੂੰ  ਮਾਨਤਾ ਜਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਰਪਰੋਟ ਕਾਰਡ ਹਰੇਕ 

ਜਿਜਦਆਰਥੀ ਦੀ ਅਕਾਦਜਮਕ ਅਤ ੇਸਮਾਜਕ-ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਦੋਿਾਂ ਜਿੁੱ ਚ ਪਰਗਤੀ ਬਾਰ ੇਸਾਂਝੀ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੁੱਕ 

ਮਹੁੱਤਿਪੂਰਣ ਸਾਧਨ ਹੈ। 
 

ਪੁਯਾਲੁਪ ਸਿ ਲ ਵ਼ਿਲਹਾ ਵਰਪੋਰਟ ਿਾਰਡ ਼ਿਰ ਰੀ ਵਿਆਰ  

 

ਸਾਰੇ ਿਾਜ ੂੰਗਟਨ ਰਾਜ ਜਸੁੱ ਖਣ ਦੇ ਜਮਆਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਇੁੱਕ ਟੀਚੇ ਿਜੋਂ ਸਮਝੋ। ਪੜ੍ਹਨ, ਗਜਣਤ, ਜਿਜਗਆਨ, ਸਮਾਜਕ ਅਜਧਐਨ, ਸਰੀਰਕ 

ਜਸੁੱ ਜਖਆ, ਸੂੰਗੀਤ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਜਮਆਰ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਜਿ  ੇਦੇ ਅੂੰਦਰ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਜਸੁੱ ਖਣ ਦੇ ਜਮਆਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜਜਨਹ ਾਂ 
ਜਿੁੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਜਮਆਰ ਦੂਜਜਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਸੁੱ ਖਣ ਲਈ ਮਹੁੱਤਿਪੂਰਨ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਪੁਯਾਲਪੁ ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲਹਾ ਿੁੱਲੋਂ ਼ਿਰੂਰੀ ਮਾਪਦੂੰਡਾਂ ਨੂੂੰ  
ਉਨਹ ਾਂ ਜਸੁੱ ਖਣ ਦੇ ਜਮਆਰਾਂ ਿਜੋਂ ਪਜਰਭਾ ਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ ਜਜਨਹ ਾਂ ਜਿੁੱ ਚ ਸਜਹਣ ੀਲਤਾ, ਲਾਭ, ਅਤੇ ਜਸੁੱ ਖਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੁੱਧਰ ਲਈ 

ਜਤਆਰੀ ਜਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹ।ੈ 
 

ਹਾਲਾਂਜਕ ਸਾਰੇ ਜਮਆਰ ਜਸਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਪਰ ਮਹਤੁੱਿਪੂਰਨ ਼ਿਰੂਰੀ ਜਮਆਰਾਂ ਜਿੁੱਚ 

ਮਹਾਰਤ ਅਤੇ ਹੁੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਇਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਸਖਾਉਣ ਤੇ ਪਜਹਲਾਂ ਜੋਰ ਜਦੁੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ 
ਐਲੀਮੇਂਟਰੀ ਜਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ 

ਮਾਜਪਆ/ਂਸਰਪਰਸਤ ਨੂੂੰ  ਼ਿਰੂਰੀ ਜਮਆਰਾ ਦੇ 
ਲਈ ਪਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਜਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

ਵਿਆਰ-ਹਿਾਲੇ ਿਾਲਾ ਵਰਪੋਰਟ 

ਿਾਰਡ 

 

 ਇੁੱਕ ਜਮਆਰ-ਹਿਾਲੇ ਿਾਲਾ ਜਰਪਰੋਟ ਕਾਰਡ ਜਿੁੱ ਚ ਅਕਾਦਜਮਕ ਪਰਫੋਰਮੇਂਸ ਇੂੰਡੀਕੇਟਰ ਿਰਤੇ ਗਏ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਖੇਣਯੋਗ ਅਤੇ 

ਉਿੇਸ਼ਪ ਰਨ ਹੁੂੰ ਿੇ ਹਨ। ਜਸੁੱ ਖਣ ਦੇ ਜਮਆਰ ਉਸ ਬੇਂਚਮਾਰਕ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਕ ਜਿਜਦਆਰਥੀਆਂ 

ਨ ੂੰ  ਿੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਅਤ ੇਹਰੇਿ ਗਰੇਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਿੀ ਿਰਨ ਿੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। ਜਿਜਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਲੁਨਾ 
ਇੁੱਕ ਦੂਜ ੇਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਲਜਕ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨਹ ਾਂ ਿੁਹਾਰਤ ਿੇ ਪੱਧਰ ਿੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਰ਼ਿ ਿੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। 
ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੁੱਧਰ 'ਤ ੇਲੈਟਰ ਗਰਡੇ ਨਹੀਂ ਿਰਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਮਆਰੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਬਾਰੇ 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

ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਲਈ ਪੁਯਾਲੁਪ ਸਿ ਲ ਵ਼ਿਲਹਾ (Puyallup 

School District, PSD) ਵਰਪੋਰਟ ਿਾਰਡ ਗਾਈਡ 
 

ਤੀਜਾ 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, ਜੋ 
ਜਕ ਆਮ ਕੇਂਦਰੀ ਜਮਆਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ 

ਹਨ, ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਸਮਗਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿੁੱਚ 

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 ਹੁਨਰ 

ਵ਼ਿਲਹਾ ਪਾਠਿਰਿ: ਿ ਜਾ ਿਿਿ 

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: ਯਾਤਰਾਿਾਂ 
ਪੜ੍ਹਨਾ 
ਿੁਰੂਆਤੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਹੁਨਰ 'ਤੇ ਜਧਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਜਦਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਪਾਠਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੜ੍ਹਣਗ।ੇ ਇਹ ਜਮਆਰ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਦਨ ਜਿੁੱ ਚ  ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। 
 

ਿੁਵਨਆਿੀ ਹੁਨਰ 

➢  ਬਦਾਂ ਨੂੂੰ  ਡੀਕੋਡ ਕਰਨ ਜਿੁੱ ਚ ਫੋਜਨਕਸ ਅਤੇ  ਬਦ ਜਿ ਲੇ ਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਲਾਗ ੂਕਰਦਾ ਹ ੈ

➢ ਸਮਝ ਨੂੂੰ  ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ  ੁੁੱ ਧਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਾਹ ਨਾਲ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹ ੈ 
 

ਵਗਆਨ ਸਾਵਹਤਿ ਪਾਠ 

➢ ਸਮਝ ਨੂੂੰ  ਜਦਖਾਉਣ ਲਈ ਲੇਖ ਤੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਜਦਆਂ ਸਿਾਲ ਪੁੁੱ ਛਦਾ ਅਤੇ ਜਿਾਬ ਜਦੂੰ ਦਾ ਹੈ 
➢ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਮੁੁੱ ਖ ਿੇਰਜਿਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਜਦਆ ਂਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੁੁੱ ਖ ਸੂੰਦੇ  ਜਾਂ ਨੈਜਤਕਤਾ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

ਵਗਆਨ ਸੂੰ ਿੂੰ ਧੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਿਾਲਾ ਪਾਠ 

➢ ਸਮਝ ਨੂੂੰ  ਜਦਖਾਉਣ ਲਈ ਪਾਠ ਤੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਜਦਆਂ ਸਿਾਲ ਪੁੁੱ ਛਦਾ ਅਤੇ ਜਿਾਬ ਜਦੂੰ ਦਾ ਹ ੈ

➢ ਇੁੱਕ ਪਾਠ ਦੇ ਮੁੁੱ ਖ ਜਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਿੇਰਜਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਜਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹ ੈ
 

ਭਾਸ਼ਾ 
➢ ਅਣਜਾਣ ਅਤੇ ਬਹ-ੁਅਰਥਾਂ ਿਾਲੇ  ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਿਾਕਾਂ ਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ   

 

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। 
 

➢ ਕਈ ਉਦੇ ਾਂ ਲਈ ਜਲਖਦਾ ਹੈ: ਜਿਚਾਰ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਬਰਤਾਂਤ 

➢ ਸਹੀ ਜਿਆਕਰਣ, ਿਬਦਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੈਪੀਟਲ ਕਰਨ, ਜਿਰਾਮ ਜਚੂੰ ਨਹ  ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਪਜੈਲੂੰ ਗ ਜਲਥਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਰਦਰ ਨ ਕਰਦਾ ਹ ੈ
 

ਿੋਲਣਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ 
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। 
 

➢ ਗਰਡੇ-ਪੁੱਧਰ ਦੇ ਜਿਜ ਆਂ ਬਾਰੇ ਸਜਹਯੋਗੀ ਗੁੱਲਬਾਤ ਜਿੁੱ ਚ ਜਹੁੱ ਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ  
 

ਗਵਣਤ  
ਵ਼ਿਲਹਾ ਪਾਠਿਰਿ: ਗਵਣਤ ਵਸਖਾਉਣਾ  
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:  
 

➢  ਬਦ ਸਮੁੱ ਜਸਆਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੁੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਤਕ ਗੁਣਾ ਅਤ ੇਭਾਗ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ  
➢ ਗੁਣਾ/ਭਾਗ ਆਪਰੇਿਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ 100 ਤਕ ਗੁਣਾ ਅਤ ੇਭਾਗ ਕਰਦਾ ਹ ੈ



 
 

➢ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੂੰਕਲਪਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੂੰ  ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਜੋੜ੍ ਨਾਲ ਜੋੜ੍ਦਾ ਹ ੈ

 

ਨੂੰ ਿਰ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਿੇਸ ਟੇਨ  
  

➢ 1000 ਤਕ ਜੋੜ੍ਣ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਰਿਾਹ ਜਿੁੱ ਚ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ  
➢ ਨੌਂ  ਗੁਣਾ ਨੌਂ  ਤਕ ਪਹਾੜ੍ੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਲੋੜ੍ੀਂਦਾ ਪਰਿਾਹ; ਸਾਲ ਦੇ ਅੂੰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ) 

 

ਸੂੰ ਵਖਆ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਰੈਿਸ਼ਨ 

➢ ਜਭੂੰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰੂੇ ਦੇ ਜਹੁੱ ਸੇ ਿਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਜਦੂੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੂੰਕਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਨੂੂੰ  ਸਮਝਦਾ ਹ ੈ

➢ ਬਰਾਬਰ ਜਭੂੰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਦਖਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਿਆਜਖਆ ਕਰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਏੋ ਜਭੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

➢ ਹਰੇਕ ਜਹੁੱ ਸ ੇਦਾ ਿਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜਨਟ ਫਰੈਕ ਨਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਕਾਰ ਨੂੂੰ  ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜਹੁੱ ਜਸਆਂ ਜਿੁੱ ਚ ਿੂੰਡਦਾ ਹ ੈ
 

ਿਾਪ ਅਤੇ ਡਾਟਾ  
 

➢ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜ੍ਲੇ ਜਮੂੰ ਟ ਨੂੂੰ  ਸਮਾਂ ਦੁੱਸਦਾ ਅਤ ੇਜਲਖਦਾ ਹ ੈ

➢ ਲੂੰ ਘੇ ਸਮੇਂ ਨੂੂੰ   ਾਮਲ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ  ਬਦ ਸਮੁੱ ਜਸਆਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੁੱਲ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

ਵਿਵਗਆਨ 

ਵ਼ਿਲਹਾ ਪਾਠਿਰਿ: TWIG ਵਿਵਗਆਨ 

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 ਪੁਲਾੜ੍ ਵਿਵਗਆਨ 
 

➢  ਮੌਸਮ ਜਿੁੱ ਚ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿ ਿ ਦੇ ਿੁੱਖ ਿੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿੁੱ ਚ ਮੌਸਮ ਦਾ ਿਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

 

ਭੌਵਤਿ ਵਿਵਗਆਨ 

➢ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਕ ਿਸਤੁਆ ਂਭੌਜਤਕ ਜਾਂ ਚੁੂੰ ਬਕੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਲ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ 

 

ਜੀਿਨ ਵਿਵਗਆਨ 
 

➢ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਕ ਪੌਜਦਆ ਂਅਤੇ ਜਾਨਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਲੁੱ ਖਣ ਜੀਿਨ ਚੁੱਕਰ ਅਤੇ ਜਿਰਾਸਤੀ ਗੁਣ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ 

➢ ਪੌਜਦਆ/ਂਜਾਨਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਦੇ ਜਿਚਕਾਰ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਨੂੂੰ  ਸਮਝਦਾ ਹੈ 

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: ਹੌਟਨ ਵਿਫਵਲਨ 

ਯੂਜਨਟ ਜਦ ਾ ਜਨਰਦੇ ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਗਆਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
 

➢ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦ ੇਪਜਹਲੇ ਰਾ ਟਰ 

➢ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦ ੇਸਜਭਆਚਾਰ  

➢ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਿੁੱ ਚ ਸਜਭਆਚਾਰ 
 

ਸੂੰ ਗੀਤ 

ਵ਼ਿਲਹਾ ਪਾਠਿਰਿ: ਿੁਏਿਰ 

ਸੂੰਗੀਤ ਕਲਾਸਰੂਮ ਜਨਰਦੇ  ਦੁਆਰਾ ਸੂੰਗੀਤ ਦੇ ਹੁਨਰ ਪੇ  ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਜਿਕਜਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਸੂੰਗੀਤ ਦੇ ਅਜਧਆਪਕ ਸੂੰਗੀਤ ਦੇ ਜਮਆਰਾਂ ਦੇ ਜਨਰਦੇ  ਅਤ ੇਸਕੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੂੰਮੇਿਾਰ ਹੁੂੰ ਦੇ 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 (ਪਆੁਲਪ ਸਕਲੂ ਡਿਸਡਰਿਕਰ) ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਰਰ 

ਡਰਪਰੋਰ ਕਾਰਿ 

ਤੀਜਾ ਗ੍ਿਿੇ 

ਸਮੈਸੇਰਰ 1 ਸਮੈਸੈਰਰ 2 

ਡਸਖਲਾਈ ਵਾਸਤ ੇਕਸ਼ੁਲਤਾਵਾਂ  
ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਡਵਿੱ ਚ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਇੰਸਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਡਸਖਲਾਈ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਅਤੇ ਲਾਗੂ੍ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਈਆਂ ਹਨ।  
ਸੰਗ੍ਠਨਾਤਮਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ   

ਸਮੇਂ ਡਸਰ ਗ੍ਿੇਿ ਪਿੱਧਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ   

ਦੂਡਜਆਂ ਨਾਲ ਡਮਲਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ   

ਡਿਹਤਰ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ   

ਸਡਤਕਾਰ ਵਾਲੇ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਤਰੀਡਕਆਂ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਅਤੇ ਪਿਗ੍ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ   

ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਡਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ   

ਅੰਗ੍ਰਜੇੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਲਾ: ਰੀਡਿੰਗ੍  

ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਡਵਿੱ ਚ, ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਰਕੈਸਰ ਪੜ੍ਹਨਗ੍ ੇਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਗ੍।ੇ ਸਰੈਂਿਰਿ ਜਰਨੀ (Journey) ਦੇ ਪਾਠਕਿਮ 

ਡਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗ੍ਏ ਹਨ ਅਤੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਕਈ ਡਵਸ਼ਾ ਖੇਤਰਾਂ ਡਵਿੱ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। 
ਿਡੁਨਆਦੀ ਕਸ਼ੁਲਤਾਵਾਂ 
ਮਲਰੀ-ਉਚਾਰਖੰਿਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਦਾਂ ਲਈ ਧੁਨੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਿੇਿ ਪਿੱਧਰ ਸਾਈਰ ਸ਼ਿਦ 

ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। 
ਿੋਧ ਵਾਸਤੇ ਸਡਹਯੋਗ੍ ਲਈ ਸ਼ੁਿੱ ਧਤਾ ਅਤੇ ਪਿਵਾਹ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ 

  

ਿਧੋ: ਸਾਡਹਤਕ ਰਕੈਸਰ  

ਸਮਝ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੈਕਸਰ ਡਵਿੱਚੋਂ ਸੰਕੇਤ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਪੁਿੱ ਛਦਾ ਅਤੇ ਜਵਾਿ ਡਦੰਦਾ ਹੈ 

ਹੋਰ ਤਰਹਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਿੱ ਖ ਵੇਰਵੇ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੁਿੱ ਖ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂ ਉਪਦਸ਼ੇ 

ਡਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 

  

ਿਧੋ: ਸਚੂਨਾਤਮਕ ਰਕੈਸਰ 

ਸਮਝ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੈਕਸਰ ਡਵਿੱਚੋਂ ਸੰਕੇਤ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਪੁਿੱ ਛਦਾ ਅਤੇ ਜਵਾਿ ਡਦੰਦਾ ਹੈ 

ਰੈਕਸਰ ਦਾ ਮੁਿੱ ਖ ਡਵਚਾਰ ਅਤੇ ਸਡਹਯੋਗ੍ਾਤਮਕ ਵੇਰਵੇ ਡਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 

  

ਭਾਸ਼ਾ 
ਅਡਗ੍ਆਤ ਅਤੇ ਮਲਰੀਪਲ-ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਦਾਂ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਡਨਰਧਾਰਤ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ 

  

ਅੰਗ੍ਰਜੇੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਲਾ: ਡਲਖਾਈ  

ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਡਵਿੱ ਚ, ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਕਈ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਡਲਖਣਗ੍।ੇ ਸਰੈਂਿਰਿ ਡਲਖਾਈ ਇੰਸਰਿਕਸ਼ਨ ਡਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗ੍ਏ ਹਨ ਅਤੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਕਈ 

ਡਵਸ਼ਾ ਖੇਤਰਾਂ ਡਵਿੱ ਚ ਡਲਖਾਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।  



 

 

ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਡਲਖਦਾ ਹੈ (ਰਾਏ, ਸੂਚਨਾਤਮਕ, ਵਰਣਨਾਤਮਕ)   

ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਡਵਆਕਰਣ, ਕੈਪੀਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਡਵਸ਼ਰਾਮ ਡਚੰਨਹ  ਅਤੇ ਸਪੈਡਲੰਗ੍ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।   

ਅੰਗ੍ਰਜੇੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਲਾ: ਿਲੋਣਾ ਅਤੇ ਸਣੁਨਾ  
ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਡਵਿੱ ਚ, ਸਡਹਯੋਗ੍ਾਤਮਕ ਚਰਚਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆ ਂਅਤੇ ਡਸਖਾਈਆਂ ਗ੍ਈਆਂ ਹਨ। ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਕਈ ਡਵਸ਼ਾ ਖੇਤਰਾਂ ਡਵਿੱ ਚ ਿੋਲਣ ਅਤੇ 
ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਡਭਆਸ ਕਰਨਗ੍।ੇ 
ਗ੍ਿੇਿ-ਪਿੱਧਰ ਦੇ ਡਵਡਸ਼ਆਂ ਜਾਂ ਰੈਕਸਰ ਡਵਿੱਚ ਸਡਹਯੋਗ੍ਾਤਮਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਡਵਿੱਚ ਡਹਿੱ ਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ   

ਗ੍ਡਣਤ 

ਗ੍ਡਣਤ ਦ ੇਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਰੈਂਿਰਿਸ ਪੇਸ਼, ਲਾਗ੍ੂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਗ੍ਡਣਤ ਦ ੇਪਾਠਕਿਮ ਡਵਿੱਚ ਜੋੜ੍-ਮੇਲ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।   
ਓਪਰਸ਼ੇਨਸ ਅਤੇ ਿੀਜ ਗ੍ਡਣਤ ਸਿੰਧੀ ਡਚੰਤਨ 

ਸ਼ਿਦ ਸਿੰਧੀ ਸਵਾਲ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁ੍ਣਾ ਅਤੇ ਭਾਗ੍ ਵਰਤਦਾ ਹੈ 

ਗੁ੍ਣਾ/ਭਾਗ੍ ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ, 100 ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਵਾਹ ਨਾਲ ਗੁ੍ਣਾ ਅਤੇ ਭਾਗ੍ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁ੍ਣਾ ਅਤੇ ਜੋੜ੍ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 

  

ਅਧਾਰ ਦਸ ਡਵਿੱ ਚ ਸੰਡਖਆ ਅਤੇ ਓਪਰਸ਼ੇਨਸ 

ਪਿਵਾਹ ਨਾਲ 1000 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋੜ੍ ਅਤੇ ਘਰਾ ਲਈ ਕਾਰਜਨੀਤੀਆਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ 

  

ਸੰਡਖਆ ਅਤੇ ਓਪਰਸ਼ੇਨਸ - ਡਭੰਨਾਂ  
ਪੂਰਨ ਅੰਕ ਦੇ ਡਹਿੱ ਡਸਆਂ ਵਜੋਂ ਡਭੰਨਾਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਨੰੂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ 

ਿਰਾਿਰ ਡਭੰਨਾਂ ਪਿਦਰਡਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਾਰ ੇਡਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਰ ਵਰਤਦੇ 
ਹੋਏ ਡਭੰਨਾਂ ਦੀ ਤਲੁਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਹਰੇਕ ਡਹਿੱ ਸ ੇਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਾਈ ਡਭੰਨਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ, ਆਡਕਿਤੀਆਂ ਨੰੂ ਿਰਾਿਰ ਡਹਿੱ ਡਸਆ ਂ

ਡਵਿੱ ਚ ਵੰਿਦਾ ਹੈ 

  

ਮਾਪ ਅਤੇ ਿਰੇਾ-ਸਮਾਂ 
ਸਭ ਤੋਂ ਨਜਦੀਕੀ ਡਮੰਰ ਤਿੱਕ ਸਮਾਂ ਦਿੱਸਦਾ ਅਤੇ ਡਲਖਦਾ ਹੈ  

ਿੀਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੇ ਸ਼ਿਦ ਸਿੰਧੀ ਸਵਾਲ ਹਿੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ 

  

ਪਿਵਾਹ ਲੋੜ੍ੀਂਦਾ ਹ ੈ(ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤਿੱ ਕ ਦਾ ਰੀਚਾ) 
ਨੌਂ  ਵਾਰ ਨੌਂ  ਤਿੱਕ ਗੁ੍ਣਾ ਤਿੱਤਾਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ 

  

ਡਵਡਗ੍ਆਨ  

TWIG ਡਵਡਗ੍ਆਨ ਪਾਠਕਿਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਡਵਡਗ੍ਆਨ ਦ ੇਸਰੈਂਿਰਿ ਪੇਸ਼, ਲਾਗ੍ੂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  
ਭੂ-ਡਵਡਗ੍ਆਨ 

ਡਕਸ ੇਖਾਸ ਸੀਜਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਸਮ ਸਿੰਧੀ ਆਮ ਸਡਥਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਣੀਆਂ ਡਵਿੱਚ 

ਿੇਰਾ ਅਤੇ ਗ੍ਿਾਡਿਕ ਡਿਸਲਪ ੇਪਿਦਰਡਸ਼ਤ ਕਰੋ 

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਡਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਿਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੋੜ੍ੋ 

  

ਭਡੌਤਕ-ਡਵਡਗ੍ਆਨ    



 

 

ਇਹ ਡਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਖਰੀਆਂ ਸਮਿੱਗ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰੀਖਣ ਤੋਂ ਪਿਾਪਤ ਿੇਰੇ ਦਾ ਡਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੋ ਡਕ 

ਡਕਹੜ੍ੀਆਂ ਸਮਿੱਗ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਗੁ੍ਣ ਹਨ, ਜੋ ਇਿੱ ਡਛਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਢੁਿੱ ਕਵੇਂ ਹਨ 

ਡਕਸ ੇਵਸਤੂ ਦੀ ਗ੍ਤੀ ਤੇ ਸੰਤਡੁਲਤ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਡਲਤ ਿਲਾਂ ਦੇ ਪਿਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਮਾਣ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ 

ਜਾਂਚ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਣਾਓ ਅਤੇ ਕਰੋ 

ਜਡੈਵਕ ਡਵਡਗ੍ਆਨ 

ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਮਨੇੂ ਡਵਕਡਸਤ ਕਰੋ ਡਕ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਿੇਜੋੜ੍ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਜੀਵਨ ਚਿੱਕਰ ਹੰੁਦੇ 
ਹਨ 

ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਡਜਹੜ੍ੇ ਵਾਤਾਵਰਣਾਂ ਡਵਿੱ ਚ ਿਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਡਹਲਾਂ ਰਡਹੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਮਾਣ ਮੁਹਿੱਈਆ 

ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਵ-ਪਿੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿਾਪਤ ਿੇਰੇ ਦਾ ਡਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਡਵਆਡਖਆ ਕਰੋ। 3-LS4-1 

  

ਇੰਜੀਨੀਅਡਰੰਗ੍, ਰਕੈਨੋਲੋਜੀ ਅਤ ੇਡਵਡਗ੍ਆਨਕ ਡਸਧਾਂਤ  

ਸਵਾਲ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਜੀਨੀਅਡਰੰਗ੍/ਡਿਜਾਈਨ ਪਿਡਕਡਰਆ ਦੇ ਡਸਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ 

  

ਸਮਾਡਜਕ ਡਵਡਗ੍ਆਨ 

Houghton Mifflin (ਹੋਰਨ ਡਮਿਡਲਨ) ਪਾਠਕਿਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਮਾਡਜਕ ਡਵਡਗ੍ਆਨ ਦੇ ਸਰੈਂਿਰਿ ਪੇਸ਼,ਲਾਗ੍ ੂਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  
ਯੂਡਨਰ ਗ੍ਾਈਿਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਗ੍ਆਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ 

ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਿਸਰ ਨੇਸ਼ਨਸ 

ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱ ਡਭਆਚਾਰ  

ਸਾਿੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਡਵਿੱਚ ਸਿੱ ਡਭਆਚਾਰ 

  

ਸੰਗ੍ੀਤ  

ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਡਵਿੱ ਚ, Quaver (ਕਆੁਵੇਰ) ਸੰਗ੍ੀਤ ਪਾਠਕਿਮ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਕਲਾਸਰੂਮ ਇੰਸਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਆੁਰਾ, ਸੰਗ੍ੀਤ ਸਿੰਧੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਅਤੇ 
ਲਾਗ੍ੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਗ੍ੀਤ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਜੰਮੇਵਾਰੀ ਇੰਸਰਿਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਗ੍ੀਤ ਸਰੈਂਿਰਿਸ ਦੇ ਸਕੋਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। 
ਸੰਗ੍ੀਤ ਦਾ ਡਗ੍ਆਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।   

ਿਣਾ ਕੇ, ਪਰਿੌਰਮ ਕਰਕ ੇਅਤੇ ਜਵਾਿ ਦੇ ਕੇ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ   

 

 

 


