
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਲਈ Puyallup School District ਐਲੀਮੈਂਟਿੀ ਰਿਪੋਿਟ ਕਾਿਡ ਦਿਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਵਿਿੱ ਤ ੇ

ਗਏ ਅਕਾਿਵਿਕ ਸਾਲ ਿੇ ਅੂੰ ਤ ਤਿੱ ਕ ਜਾਣਨ, ਸਿਝਣ ਅਤ ੇਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਣ ਿੀ ਲੋੜ ਹੈ। Puyallup School District, 

ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਮ-ਸਕੂਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੂੰ  ਮਹੱਤਵ ਰਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਐਲੀਮੈਂਟਿੀ ਰਿਪੋਿਟ ਕਾਿਡ, ਹਿੇਕ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦ;ੇ ਅਕਾਦਰਮਕ ਅਤੇ 
ਸਮਾਰਿਕ-ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦੋਵੇਂ ਿੂਪ ਨਾਲ ਰਵਕਾਸ ਬਾਿੇ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕਿਨ ਰਵੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਿਣ ਟੂਲ ਹੈ। 
 

Puyallup School District ਵਰਪਰੋਟ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ  

 

ਟੀਚੇ ਵਿੋਂ Washington State ਦੇ ਰਸਖਲਾਈ ਸਬੂੰਧੀ ਸਾਿ ੇਸਟੈਂਡਿਡ ਤੇ ਰਵਚਾਿ ਕਿ।ੋ  ਿੀਰਡੂੰਗ, ਗਰਣਤ, ਰਵਰਗਆਨ, ਸਮਾਰਿਕ ਰਵਰਗਆਨ, 

ਸਿੀਿਕ ਰਸੱਰਖਆ, ਸੂੰਗੀਤ ਅਤੇ ਕਲਾ ਰਵੱਚ ਕਈ ਸਟੈਂਡਿਡ ਹਨ। ਹਿੇਕ ਰਵਸ਼ੇ ਦੇ ਅੂੰਦਿ, ਕਈ ਤਿਹਾਂ ਦੇ ਰਸਖਲਾਈ ਸਬੂੰਧੀ ਸਟੈਂਡਿਡ ਹਨ, ਿੋ 

ਦੂਰਿਆ ਂਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਸੱਖਣ ਲਈ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਿਣ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿੂਿੀ ਸਟੈਂਡਿਡ Puyallup School District ਵੱਲੋਂ  ਉਹਨਾਂ ਰਸਖਲਾਈ 

ਸਬੂੰਧੀ ਸਟੈਂਡਿਡ ਵਿੋਂ ਪਰਿਭਾਰਸ਼ਤ ਹਨ, ਰਿਹਨਾਂ ਰਵੱਚ ਸਰਹਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਪਰਭਾਵ ਸਮਿੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੋ ਰਸਖਲਾਈ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੱਧਿ ਵਾਸਤੇ ਰਤਆਿੀ 
ਰਵਕਰਸਤ ਕਿਦ ੇਹਨ। 
 

ਿਦੋਂ ਸਾਿੇ ਸਟੈਂਡਿਡ ਪੜ੍ਹਾਏ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ 
ਮਹੱਤਵਪੂਿਣ ਜ਼ਿੂਿੀ ਸਟੈਂਡਿਡ, ਮੁਹਾਿਤ ਅਤ ੇ

ਦਖ਼ਲ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱ ਖ ਫੋਕਸ ਹੁੂੰ ਦੇ 
ਹਨ। ਐਲਮੈਂਟਿੀ ਰਿਪੋਿਟ ਕਾਿਡ, 

ਮਾਰਪਆਂ/ਸਿਪਰਸਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਜ਼ਿੂਿੀ ਸਟੈਂਡਿਡਸ ਦੀ 
ਪਰਗਤੀ ਬਾਿੇ ਸੂਰਚਤ ਕਿਦਾ ਹੈ। 
 

ਸਟੈਂਡਰਡ-ਹਿਾਲਾ ਵਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ 

 

ਸਟੈਂਡਿਡ-ਹਵਾਲਾ ਰਿਪੋਿਟ ਕਾਿਡ, ਅਕਾਦਰਮਕ 

ਪਿਫੌਿਮੈਂਸ ਸੂੰ ਕੇਤਕਾਂ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਦਾ ਹੈ, ਿੋ 

ਵਨਰੀਖਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਟੀਚਾਗਤ ਹਨ। ਰਸਖਲਾਈ ਸਟੈਂਡਿਡ ਉਹਨਾਂਮ ਮਾਨਦੂੰਡਾਂ ਤੇ ਅਧਾਿਤ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ, ਿੋ ਇਹ ਵੇਿਵਾ ਰਦੂੰ ਦੇ ਹਨ ਰਕ 

ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਹਿੇਕ ਗਰੇਡ ਪੱਧਿ ਤੇ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ-ਦੂਿੇ ਨਾਲ 

ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਬਲਰਕ ਵਨਪੁਨੂੰ ਤਾ ਿੇ ਪਿੱਧਰ ਦੇ ਅਧਾਿ ਤੇ ਸਕੋਿ ਰਦੱਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਲੀਮੈਂਟਿੀ ਪੱਧਿ ਤੇ ਅੱਖਿ ਗਰੇਡ ਨਹੀਂ ਵਿਤ ੇ

ਿਾਂਦ।ੇ ਇਸਦੀ ਬਿਾਏ, ਸੂੰ ਰਖਆਵਾਂ, ਸਟੈਂਡਿਡ ਦੀ ਮੁਹਾਿਤ ਦੀ ਪਰਗਤੀ ਬਾਿੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। 
 

 
  

1

ਗ੍ਰੇਡ ਪੱਧਰ ਦੇ
ਸਟੈਂਡਰਡ ਨ ੂੰ ਪ ਰਾ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ

2

ਗ੍ਰੇਡ ਪੱਧਰ ਦੇ
ਸਟੈਂਡਰਡ ਨ ੂੰ ਅੂੰਸ਼ਕ
ਤੌਰ ਤੇ ਪ ਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

3

ਗ੍ਰੇਡ ਪੱਧਰ ਦੇ
ਸਟੈਂਡਰਡ ਨ ੂੰ ਪ ਰਾ

ਕਰਦਾ ਹੈ

4

ਗ੍ਰੇਡ ਪੱਧਰ ਦੇ
ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੋਂ ਵੱਧ

ਕਰਦਾ ਹੈ

ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਲਈ PSD (Puyallup School District - 

ਪੁਆਲਪ ਸਕ ਲ ਵਡਸਵਟਿਕਟ) ਵਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਗਾਈਡ 
 

ਪੂੰ ਜਿਾਂ ਗਿੇਡ 

ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ

ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਚਮ ੱ ਚ ਉਮੀਦ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਕ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਤੇ 

ਸਾਡੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ 
ਕਿਆਨ ਅਤੇ ਕ ਸ਼ਲਤਾਵਾਂ

ਕਾਇ

ਪਰਭਾਵ ਸਮਰੱਥਾ

ਕੀ ਇਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਵੱਚ 
ਕਨਪ ੂੰ ਨਤਾ, ਹੋਰ 

ਅਕਾਦਕਮਕ ਕਡਸਪਕਲਨਸ 
ਕਵੱਚ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਦੀ
ਮਦਦ ਕਰੇਿੀ?

ਹਤਆਰੀ

ਕੀ ਇਹ ਅਿਲੀ ਯ ਕਨਟ, 
ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਿਰੇਡ ਪੱਧਰ 
ਕਵੱਚ ਸਫਲਤਾ ਲਈ 

ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ?

Washington State ਿੇ ਵਸਖਲਾਈ 

ਸਬੂੰ ਧੀ ਸਟੈਂਡਰਡ

Washington State ਦੇ ਰਸਖਲਾਈ ਸਬੂੰਧੀ 
ਸਟੈਂਡਿਡ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਸਮੱਗਿੀ ਖੇਤਿਾਂ ਰਵੱਚ 

ਐਲਮੈਂਟਿੀ ਰਿਪਿੋਟ ਕਾਿਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਿੋ ਕੌਮਨ ਕੋਿ ਸਟੈਂਡਿਡ ਤੇ 

ਅਧਾਿਤ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਰਲਖੇ ਟੀਚੇ 
Washington State ਰਵੱਚ K-12 ਰਸਖਲਾਈ 

ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਿਦ ੇਹਨ:  

➢ ਬੋਧ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ,ੋ ਪਰਭਾਵੀ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਵਲਖ ੋ

ਅਤ ੇਕਈ ਤਿੀਰਕਆਂ ਅਤ ੇਮਾਹੌਲ ਰਵੱਚ ਅਤ ੇ

ਕਈ ਤਿਹਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਕਾਂ ਿਾਂ ਸਿਰੋਤਆ ਂਨਾਲ 

ਸਫਲਤਾਪਿੂਬਕ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਿ ੋ

 

➢ ਗਵਣਤ; ਸਿਾਵਜਕ, ਸਰੀਰਕ ਅਤ ੇਜੈਵਿਕ 

ਵਿਵਗਆਨ; ਨਾਗਵਰਕ  ਅਤ ੇਇਰਤਹਾਸ, 

ਵੱਖਿੇ ਸੱਰਭਆਚਾਿਾਂ ਅਤ ੇਪਰਤੀਰਨਧੀ 
ਸਿਕਾਿ ਰਵੱਚ ਰਹੱਸਾ ਲੈਣ ਸਮੇਤ; ਭੂਗੋਲ; 

ਕਲਾ; ਅਤ ੇਰਸਹਤ ਅਤ ੇਰਫਟਨੈਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱ ਖ 

ਧਾਿਨਾਵਾਂ ਅਤ ੇਰਸਧਾਂਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਾਣ ੋਅਤ ੇ

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿ ੋ

 

➢ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤ ੇਪਿਿਾਹ ਨ ੂੰ  
ਏਕੀਵਕਿਤ ਕਰਨ ਿੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, 

ਤਰਕਸੂੰ ਗਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਅਤ ੇ

ਸਿਿੱ ਵਸਆਿਾਂ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਿੱ ਖਰੇ 
ਅਨੁਭਿਾਂ ਅਤੇ ਵਗਆਨ ਲਈ 

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਿਕ, ਤਰਕ ਨਾਲ ਅਤ ੇ

ਰਚਨਾਤਿਕ ਰ ਪ ਨਾਲ ਸੋਚੋ 

 

➢ ਕੂੰ ਿ ਅਤ ੇਵਿਿੱ ਤ ਿ ੇਿਹਿੱਤਿ ਨ ੂੰ  ਸਿਝੋ ਅਤ ੇ

ਇਹ ਵੀ ਸਮਝੋ ਰਕ ਪਿਫੌਿਮੈਂਸ, ਯਤਨ ਅਤ ੇ

ਫੈਸਲੇ ਭਵਿਿੱ ਖੀ ਕੈਰੀਅਰ ਅਤ ੇ

ਵਸਿੱ ਵਖਆਤਿਕ ਿੌਵਕਆਂ ਨ ੂੰ  ਵਕਿੇਂ ਵਸਿੱ ਧੇ 
ਪਿਭਾਵਿਤ ਕਰਿੇ ਹਨ। 

 

Washington State ਦੇ ਰਸਖਲਾਈ ਸਬੂੰਧੀ 
ਸਟੈਂਡਿਡ ਇੱਥ ੇਦਖੇੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

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


 
 

ਵਸਖਲਾਈ ਿਾਸਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾਿਾਂ 
ਵਡਸਵਟਿਕਟ ਪਾਠਕਿਿ: ਿ ਜਾ ਸਟੈਪ 

ਕਲਾਸਿੂਮ ਇੂੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੂਿੇ ਸਕੂਲ ਰਦਨ ਦੇ ਦੁਆਿਾ ਰਸਖਲਾਈ ਵਾਸਤ ੇਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਅਤ ੇਲਾਗੂ 
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।  
 

➢ ਖੁਦ ਨੂੂੰ  ਅਤੇ ਸਮੱਗਿੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਗਰਠਤ ਕਿਦਾ ਹੈ  
➢ ਰਦੱਤਾ ਰਗਆ ਕੂੰਮ ਪੂਿਾ ਕਿਦਾ ਹੈ  
➢ ਕੁਆਰਲਟੀ ਕੂੰਮ ਪੇਸ਼ ਕਿਦਾ ਹੈ  
➢ ਦੂਰਿਆ ਂਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਦਿਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਾਨਤਾ ਰਦੂੰ ਦਾ ਹੈ  
➢ ਰਨਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਰਰਕਰਿਆਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਦਾ ਹੈ  
➢ ਸਵੈ-ਰਨਯੂੰਤਿਣ ਦਿਸਾਉਂਦਾ ਹ ੈ 

➢ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੂੰਮ ਕਿਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਸਮੇਂ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗੀ ਤਿਹਾਂ ਰਵਵਸਰਥਤ ਕਿਦਾ ਹੈ  
➢ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਲਾਸਿੂਮ ਦੇ ਰਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਦਾ ਹੈ 

 

ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਲਾ 
ਵਡਸਵਟਿਕਟ ਪਾਠਕਿਿ: Journeys (ਜਰਨੀਜ) 

ਰੀਵਡੂੰ ਗ 

ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਕਈ ਤਿਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਿੇਗਾ। ਪੂਿੇ ਸਕੂਲ ਰਦਨ ਰਵੱਚ ਸਟੈਂਡਿਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ। 
 

➢ ਬੋਧ ਵਾਸਤ ੇਸਰਹਯੋਗ ਲਈ ਉਰਚਤ ਸ਼ੁੱ ਧਤਾ ਅਤ ੇਪਰਵਾਹ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਪਰਵਾਹ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਧੁਨੀਆਂ ਅਤ ੇਡੀਕੋਰਡੂੰ ਗ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਦਾ ਹੈ 
➢ ਟੈਕਸਟ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ ਰਚੱਤਿਨ ਕਿਦ ੇਸਮੇਂ ਸ਼ੁੱ ਧਤਾ ਨਾਲ ਹਵਾਲੇ ਰਦੂੰ ਦਾ ਹੈ 
➢ ਮੁੱ ਖ ਰਵਚਾਿ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਰਵਸ਼ਾ ਰਨਿਧਾਿਤ ਕਿਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਰਵਸਤਾਿ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਮੁੱ ਖ ਵੇਿਰਵਆਂ ਨਾਲ ਰਕਵੇਂ ਸਮਿਰਥਤ ਹਨ; ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਸਾਿ ਪੇਸ਼ ਕਿਦਾ ਹੈ 
➢ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤ ੇਵਾਕਾਂਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਿਥ ਰਨਿਧਾਿਤ ਕਿਦਾ ਹੈ, ਰਿਵੇਂ ਉਹ ਸੂੰਦਿਭ ਰਵੱਚ ਵਿਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

➢ ਪੂਿੀ ਿਾਣਕਾਿੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਸ਼ੇ ਬਾਿੇ ਰਲਖਣ ਿਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਰਵਸ਼ੇ ਤੇ ਕਈ ਟੈਕਸਟਾਂ ਤੋਂ ਿਾਣਕਾਿੀ ਏਕੀਰਕਰਤ ਕਿਦਾ ਹੈ 
ਵਲਖਾਈ 

ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਕਈ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਲਖਣਗੇ, ਿਾਏ, ਸੂਚਨਾਤਮਕ, ਵਿਣਨਾਤਮਕ ਸਮੇਤ। ਸਟੈਂਡਿਡਸ, ਕਈ ਤਿਹਾਂ ਦੇ ਸਮੱਗਿੀ ਖੇਤਿਾਂ ਰਵੱਚ ਪੂਿੀ ਰਲਖਾਈ ਇੂੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
 

➢  

➢  

➢ ਸ਼ੁੱ ਧ ਰਵਆਕਿਣ, ਕੈਪੀਟਲਾਈਜੇ਼ਸ਼ਨ, ਰਵਸ਼ਿਾਮ ਰਚੂੰ ਨਹ  ਅਤ ੇਸਪੈਰਲੂੰ ਗ ਦਿਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
 

ਬੋਲਣਾ ਅਤ ੇਸੁਣਨਾ 
ਕਈ ਸਮੱਗਿੀ ਖੇਤਿਾਂ ਰਵੱਚ ਸਰਹਯੋਗਾਤਮਕ ਚਿਚਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਸਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਕਈ ਰਵਸ਼ਾ ਖੇਤਿਾਂ ਰਵੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤ ੇਸੁਣਨ ਦਾ ਅਰਭਆਸ ਕਿਨਗ।ੇ 
 

➢ ਸਰਹਯੋਗਾਤਮਕ ਚਿਚਾਵਾਂ ਰਵੱਚ ਰਹੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 
➢ ਸਪਸ਼ਟ ਿੂਪ ਨਾਲ ਬੋਲਦ ੇਹੋਏ ਢੁੱ ਕਵੇਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਵੇਿਰਵਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਾਣਕਾਿੀ ਪੇਸ਼ ਕਿਦਾ ਹੈ 

ਗਵਣਤ  

ਵਡਸਵਟਿਕਟ ਪਾਠਕਿਿ: Bridges in Mathematics (ਗਵਣਤ ਵਿਿੱ ਚ ਅੂੰ ਤਰ)  

ਗਰਣਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਿਾਨ, ਨੂੰ ਬਿ ਕੌਿਨਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਅਤ ੇਪੂਿੇ ਸਕੂਲ ਰਦਨ ਦੇ ਦੌਿਾਨ, ਕਲਾਸਿੂਮ ਇੂੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਿਾ ਗਰਣਤ ਸਬੂੰਧੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਰਸਖਾਈਆਂ ਅਤ ੇਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ 
ਗਈਆਂ ਹਨ। 
 

ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ ਅਤ ੇਬੀਜ ਗਵਣਤ ਸਬੂੰ ਧੀ ਵਚੂੰ ਤਨ 
 

➢ ਸਟੈਂਡਿਡ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਵਿਤਦ ੇਹੋਏ ਮਲਟੀ-ਅੂੰਕ ਪੂਿਨ ਅੂੰਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਿੋ (ਪਰਵਾਹ ਲੋੜ੍ੀਂਦਾ ਹੈ: ਸਾਲ ਦੇ ਅੂੰਤ ਤੱਕ ਦਾ ਟੀਚਾ)  
ਸੂੰ ਵਖਆ ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ ਅਧਾਰ ਿਸ  
  

➢ ਦਸ਼ਮਲਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਲਟੀ-ਅੂੰਕ ਸੂੰ ਰਖਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਰਧਤ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱ ਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ  

ਸੂੰ ਵਖਆ ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ ਵਭੂੰ ਨਾਂ 

➢ ਸ਼ੁੱ ਧ ਿੂਪ ਨਾਲ ਰਭੂੰ ਨਾਂ ਦਾ ਿੋੜ੍ ਅਤੇ ਘਟਾ ਕਿਦਾ ਹੈ 
➢ ਪੂਿਨ ਅੂੰਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗ ਨਾਲ ਿੁੜ੍ ੇਅਤੇ ਰਭੂੰ ਨਾਂ ਨਾਲ ਿੁੜ੍ ੇਸ਼ਬਦ ਸਬੂੰ ਧੀ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਿੋ 
➢ ਰਭੂੰ ਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ/ਭਾਗ ਕਿਨ ਲਈ ਗੁਣਾ/ਭਾਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤ ੇਰਵਸਤਾਿ ਕਿੋ 

 

ਿਾਪ ਅਤੇ ਡੇਟਾ  
 

➢ ਮਾਤਿਾ ਦੀਆਂ ਧਾਿਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦਿਸਾਉਂਦਾ ਹੈ 
ਰੇਖਾ ਗਵਣਤ 



 
 

➢ ਅਸਲੀ-ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਤ ੇਗਰਣਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਿਨ ਲਈ ਕੋਆਿਡੀਨੇਟ ਪਲੇਨ ਤੇ ਰਬੂੰ ਦੂਆਂ ਦਾ ਰਚੱਤਿਨ ਕਿਦਾ ਹੈ 
➢ ਦੋ-ਆਯਾਮੀ ਿੇਖਾ ਰਚੱਤਿਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਰਵੱਚ ਵਿਗੀਕਿਨ ਕਿਦਾ ਹੈ 

 

ਵਿਵਗਆਨ 

ਵਡਸਵਟਿਕਟ ਪਾਠਕਿਿ: TWIG ਸਾਇੂੰ ਸ 

ਰਵਰਗਆਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੂਿੇ ਸਕੂਲ ਰਦਨ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਕਲਾਸਿੂਮ ਇੂੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਿਾ ਰਵਰਗਆਨ ਸਟੈਂਡਿਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਰਸਖਾਏ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
 

ਭ  ਅਤੇ ਅੂੰ ਤਵਰਕਸ਼ ਵਿਵਗਆਨ 
 

➢ ਇੱਕ ਬਰਹਸ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਿ,ੋ ਿੋ ਦੂਿੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੂਿਿ ਦੀ ਚਮਕ ਰਵੱਚ ਅੂੰਤਿ ਦੱਸੇ 
➢ ਭੂ-ਖੂੰਡ, ਿੀਵਮੂੰਡਲ, ਹਾਇਡਰੋਸਫੇਅਿ ਅਤ/ੇਿਾਂ ਵਾਤਾਵਿਣ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਵਵਹਾਿ ਦੇ ਤਿੀਰਕਆਂ ਦਾ ਵਿਣਨ ਕਿਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਿਨ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਦ ੇਹੋਏ ਨਮੂਨਾ ਰਵਕਰਸਤ ਕਿੋ 

ਭੌਵਤਕ-ਵਿਵਗਆਨ 

➢ ਭੌਰਤਕ ਤੱਤ ਦੀ ਸੂੰਿਚਨਾ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਣਨ ਕਿਨ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਰਵਕਰਸਤ ਕਿੋ 
➢ ਇੱਕ ਬਰਹਸ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਿ ੋਰਕ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤ ੇਧਿਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਰਗਆ ਗੁਿੂਤਾ ਰਖੱਚ ਬਲ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਜੈਵਿਕ ਵਿਵਗਆਨ 
 

➢ ਪੌਰਦਆ,ਂ ਿਾਨਵਿਾਂ, ਰਵਯੋਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਿਣ ਰਵਚਕਾਿ ਪਦਾਿਥ ਦੀ ਗਤੀਰਵਧੀ ਦਾ ਵਿਣਨ ਕਿਨ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਰਵਕਰਸਤ ਕਿੋ 
➢ ਇੱਕ ਬਰਹਸ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਿ ੋਰਕ ਪੌਦ ੇਆਪਣੀ ਲੋੜ੍ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਜ਼ਆਦਾਤਿ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਿਦ ੇਹਨ 

ਇੂੰ ਜੀਨੀਅਵਰੂੰ ਗ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਿਵਗਆਨਕ ਵਸਧਾਂਤ 

➢ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਿਨ ਲਈ ਇੂੰਿੀਨੀਅਰਿੂੰਗ/ਰਡਜ਼ਾਈਨ ਪਰਰਕਰਿਆ ਦੇ ਰਸਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਦਾ ਹੈ  
 

ਸਿਾਵਜਕ ਵਿਵਗਆਨ 

ਵਡਸਵਟਿਕਟ ਪਾਠਕਿਿ: Houghton Mifflin (ਹੌਟਨ ਵਿਫਵਲਨ) 

ਯੂਰਨਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਿ ਰਗਆਨ ਅਤ ੇਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦਿਸਾਉਂਦਾ ਹੈ 

➢ United States ਉਪਰਨਵੇਸ਼ਣ ਅਤ ੇਸੁਤੂੰ ਤਿਤਾ 
➢ United States ਿਾਸ਼ਟਿ ਸਥਾਪਤ ਕਿਨਾ (ਲੋਕਤੂੰਤਿ, ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਰਬਲ, ਸੂੰ ਰਵਧਾਨ) 

➢ United States ਦਾ ਅੱਿ ਵਾਸਤ ੇਰਵਿਸਾ (ਹੱਕ ਅਤ ੇਰਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਿੀਆਂ) 
 

ਸੂੰ ਗੀਤ  

ਵਡਸਵਟਿਕਟ ਪਾਠਕਿਿ: Quaver (ਕੁਆਿੇਰ) 

ਸੂੰਗੀਤ ਕਲਾਸਿੂਮ ਇੂੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂੰਗੀਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂੰਗੀਤ ਅਰਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਿੀ 
ਇੂੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਅਤ ੇਸੂੰਗੀਤ ਸਟੈਂਡਿਡਸ ਦੇ ਸਕੋਿਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਦੀ ਹਿ ਹਫਤੇ ਦੋ ਵਾਿ ਸੂੰਗੀਤ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹ।ੈ 
 

➢ ਸੂੰਗੀਤ ਦਾ ਰਗਆਨ ਅਤ ੇਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦਿਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।  
➢ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਿਫੌਿਮ ਕਿਕੇ ਅਤ ੇਿਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸੂੰਚਾਿ ਕਿਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਸਬੂੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ  

 

ਸਰੀਰਕ ਵਸਿੱ ਵਖਆ 

ਕਲਾਸਿੂਮ ਇੂੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਿਾ ਸਿੀਿਕ ਰਸੱਰਖਆ ਸਬੂੰਧੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੀ.ਈ. 

(PE) ਅਰਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਿੀ ਇੂੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿੀਿਕ ਰਸੱਰਖਆ ਸਬੂੰਧੀ ਸਟੈਂਡਿਡਸ ਦੇ ਸਕਿੋਾਂ ਦੀ ਹੈ। 

➢ ਗਤੀਰਵਧੀ ਅਤੇ ਪਿਫੌਿਮੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਰਧਤ ਧਾਿਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰਗਆਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਦਾ ਹੈ   
➢ ਰਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਿ ਰਨਿੱਿੀ, ਸਮਾਰਿਕ ਅਤ ੇਸੁਿੱਰਖਆ ਉਮੀਦਾਂ ਦਿਸਾਉਂਦਾ ਹੈ 
➢ ਰਸਹਤ ਅਤ ੇਮਨੋਿੂੰ ਿਨ ਲਈ ਸਿੀਿਕ ਗਤੀਰਵਧੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ 

 

ਬੈਂਡ/ਔਰਕੈਸਟਰਾ 
ਬੈਂਡ/ਔਿਕੈਸਟਿਾ ਕਲਾਸਿੂਮ ਇੂੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਿਾ ਬੈਂਡ ਅਤੇ ਔਿਕੈਸਟਿਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਅਤੇ ਲਾਗ ੂਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਡ/ਔਿਕੈਸਟਿਾ ਅਰਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਿੀ 
ਇੂੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂੰਗੀਤ ਸਟੈਂਡਿਡਸ ਦੇ ਸਕੋਿਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ 5ਵੇਂ ਗਰਡੇ ਦੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਰਵਕਲਰਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਮੈਂਟਿੀ ਸਕਲੂ ਸਾਈਟ ਤੇ ਇਸਦਾ ਆਯੋਿਨ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ 
 

➢ ਰਗਆਨ ਅਤ ੇਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਮਝਦਾ ਅਤ ੇਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਦਾ ਹੈ 
➢ ਯਤਨ, ਭਾਗੀਦਾਿੀ, ਸਰਹਯੋਗ ਦਿਸਾਉਂਦਾ ਹੈ 



 

Puyallup School District (ਪਆੁਲਪ ਸਕੂਲ ਡਿਸਡਰਿਕਰ) ਦਾ 

ਐਲੀਮੈਂਰਰ ਡਰਪੋਰਰ ਕਾਰਿ 

ਪੰਜਵਾਾਂ ਗ੍ਿਿੇ 

ਸੈਮੇਸਰਰ 1 ਸੈਮੈਸਰਰ 2 

ਡਸਖਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਾਂ  

ਪੂਰ ੇਸਾਲ ਵ ਿੱਚ, ਕਲਾਸਰਮੂ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਆੁਰਾ ਵਸਖਲਾਈ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਾਾਂ ਪੇਸ਼ ਅਤ ੇਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ।     

ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਾਾਂ ਦਰਸਾਉਾਂਦਾ ਹ ੈ    

ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਗਰਡੇ ਪਿੱਧਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ   

ਦਵੂਿਆਾਂ ਨਾਲ ਵਮਲਿੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹ ੈ   

ਵਿਹਤਰ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹ ੈ   

ਸਵਤਕਾਰ  ਾਲੇ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਤਰੀਵਕਆਾਂ ਨਾਲ ਭਾ ਨਾ ਾਾਂ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਅਤ ੇਪਰਗਟ੍ ਕਰਦਾ ਹੈ   

ਸਕੂਲ ਅਤ ੇਕਲਾਸਰਮੂ ਦੇ ਵਨਯਮਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ   

ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਲਾ: ਰੀਡਿੰਗ੍  

ਪੂਰ ੇਸਾਲ ਵ ਿੱਚ, ਵ ਵਦਆਰਥੀ ਕਈ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਟ੍ੈਕਸਟ੍ ਪੜ੍੍ੇਗਾ ਅਤ ੇਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਵ ਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇਗਾ। ਸਟ੍ੈਂਡਰਡ ਿਰਨੀ (Journey) ਦੇ 

ਪਾਠਕਰਮ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ ਅਤ ੇਵ ਵਦਆਰਥੀ ਕਈ ਵ ਸ਼ਾ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਪੜ੍੍ਦੇ ਹਨ। 

ਿੋਧ  ਾਸਤੇ ਸਵਹਯੋਗ ਲਈ ਉਵਚਤ ਸ਼ੁਿੱਧਤਾ ਅਤ ੇਪਰ ਾਹ ਨਾਲ ਪੜ੍੍ਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਪਰ ਾਹ ਨਾਲ ਪੜ੍੍ਨ ਲਈ 

ਧੁਨੀਆਾਂ ਅਤ ੇਡੀਕੋਵਡੰਗ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਾਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

  

ਟ੍ੈਕਸਟ੍ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ ਵਚਿੱਤਰਨ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ ਸ਼ੁਿੱਧਤਾ ਨਾਲ ਹ ਾਲੇ ਵਦੰਦਾ ਹ ੈ   

ਮੁਿੱਖ ਵ ਚਾਰ ਅਤ/ੇਿਾਾਂ ਵ ਸ਼ਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਵ ਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਮੁਿੱਖ  ੇਰਵ ਆਾਂ 

ਨਾਲ ਵਕ ੇਂ ਸਮਰਵਥਤ ਹਨ; ਟ੍ੈਕਸਟ੍ ਦਾ ਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ 

  

ਸ਼ਿਦਾਾਂ ਅਤ ੇ ਾਕਾਾਂਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿ ੇਂ ਉਹ ਸੰਦਰਭ ਵ ਿੱਚ  ਰਤ ੇਿਾਾਂਦੇ ਹਨ   

ਪੂਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵ ਸ਼ੇ ਿਾਰ ੇਵਲਖਣ ਿਾਾਂ ਿੋਲਣ  ਾਸਤੇ ਇਿੱਕੋ ਵ ਸ਼ ੇਤੇ ਕਈ ਟ੍ੈਕਸਟ੍ਾਾਂ ਤੋਂ ਿਾਣਕਾਰੀ 

ਏਕੀਵਕਰਤ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

  

ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਲਾ: ਡਲਖਾਈ  

ਪੂਰ ੇਸਾਲ ਵ ਿੱਚ, ਵ ਵਦਆਰਥੀ ਕਈ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਵਲਖਣਗੇ। ਸਟ੍ੈਂਡਰਡ ਵਲਖਾਈ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ ਅਤ ੇ

ਵ ਵਦਆਰਥੀ ਕਈ ਵ ਸ਼ਾ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਵਲਖਾਈ  ਰਤਦੇ ਹਨ।  

ਵਿਰਤਾਾਂਤ ਰਚਨਾ ਾਾਂ ਵਲਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਰਸਾਉਾਂਦਾ ਹ ੈ   

ਵਰਸਰਚ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾਤਮਕ/ਵ ਆਵਖਆਤਵਮਕ ਰਚਨਾ ਾਾਂ ਵਲਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਰਸਾਉਾਂਦਾ ਹ ੈ   

ਵਰਸਰਚ ਨਾਲ ਰਾਏ  ਾਲੀਆਾਂ ਰਚਨਾ ਾਾਂ ਵਲਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਰਸਾਉਾਂਦਾ ਹ ੈ   

ਯੋਿਨਾਿੰਦੀ, ਦਹੁਰਾਈ, ਸੰਪਾਦਨ ਅਤ ੇਦਿੁਾਰਾ ਵਲਖਣ ਨਾਲ ਵਲਖਾਈ ਨੰੂ  ਿੱਧ ਮਜ਼ਿੂਤ ਿਣਾਉਾਂਦਾ ਹ ੈ   

ਸ਼ੁਿੱਧ ਵ ਆਕਰਣ, ਕੈਪੀਟ੍ਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਵ ਸ਼ਰਾਮ ਵਚੰਨ ੍ਅਤ ੇਸਪੈਵਲੰਗ ਦਰਸਾਉਾਂਦਾ ਹੈ    

ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਲਾ: ਬਲੋਣਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ  

ਪੂਰ ੇਸਾਲ ਵ ਿੱਚ, ਸਵਹਯੋਗਾਤਮਕ ਚਰਚਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਾਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਵਸਖਾਈਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ। ਵ ਵਦਆਰਥੀ ਕਈ ਵ ਸ਼ਾ ਖੇਤਰਾਾਂ 

ਵ ਿੱਚ ਿੋਲਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਵਭਆਸ ਕਰਨਗੇ।   

ਸਵਹਯੋਗਾਤਮਕ ਚਰਚਾ ਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਵਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹ ੈ   

ਸਪਸ਼ਟ੍ ਰਪੂ ਨਾਲ ਿੋਲਦੇ ਹੋਏ ਢੁਿੱਕ ੇਂ ਤਿੱਥਾਾਂ ਅਤ ੇ ੇਰਵ ਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ ੈ   

ਗ੍ਡਣਤ 

ਗਵਣਤ ਦੇ ਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਸਟ੍ੈਂਡਰਡਸ ਪੇਸ਼, ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਗਵਣਤ ਦੇ ਪਾਠਕਰਮ ਵ ਿੱਚ ਿੋੜ੍-ਮੇਲ  ਰਤੇ ਿਾਾਂਦੇ ਹਨ।   



ਅਧਾਰ ਦਸ ਡਵਿੱਚ ਸੰਡਖਆ ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ  

ਦਸ਼ਮਲ ਾਾਂ  ਾਲੀਆਾਂ ਮਲਟ੍ੀ-ਅੰਕ ਸੰਵਖਆ ਾਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਵਧਤ ਸਥਾਨਕ ਮੁਿੱਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ 

  

ਸੰਡਖਆ ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ - ਡਭੰਨਾਾਂ  

ਸ਼ੁਿੱਧ ਰਪੂ ਨਾਲ ਵਭੰਨਾਾਂ ਦਾ ਿੋੜ੍ ਅਤ ੇਘਟ੍ਾ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

ਪੂਰਨ ਅੰਕਾਾਂ ਦੀ ਭਾਗ ਨਾਲ ਿੁੜ੍ੇ ਅਤ ੇਵਭੰਨਾਾਂ ਨਾਲ ਿੁੜ੍ੇ ਸ਼ਿਦ ਸਿੰਧੀ ਸ ਾਲ ਹਿੱਲ ਕਰੋ 

ਵਭੰਨਾਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ/ਭਾਗ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਣਾ/ਭਾਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤ ੇਵ ਸਤਾਰ ਕਰੋ 

  

ਮਾਪ ਅਤੇ ਿੇਰਾ  

ਮਾਤਰਾ ਦੀਆਾਂ ਧਾਰਨਾ ਾਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦਰਸਾਉਾਂਦਾ ਹ ੈ

  

ਪਿਵਾਹ ਲੋੜੀ ਾਂਦਾ ਹੈ (ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤਿੱਕ ਦਾ ਰੀਚਾ) 

ਸਟ੍ੈਂਡਰਡ ਐਲਗੋਵਰਥਮ  ਰਤਦੇ ਹੋਏ ਮਲਟ੍ੀ-ਅੰਕ ਪੂਰਨ ਅੰਕਾਾਂ ਦੀ ਪਰ ਾਹ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ 

  

ਰੇਖਾ ਗ੍ਡਣਤ 

ਅਸਲੀ-ਦਨੁੀਆ ਦ ੇਅਤ ੇਗਵਣਤ ਦੇ ਸ ਾਲ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ੍ ਪਲੇਨ ਤੇ ਵਿੰਦਆੂਾਂ ਦਾ ਵਚਿੱਤਰਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਦੋ-ਆਯਾਮੀ ਰੇਖਾ ਵਚਿੱਤਰਾਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਾਂ ਤੇ ਅਧਾਵਰਤ ਸ਼ਰੇਣੀਆਾਂ ਵ ਿੱਚ  ਰਗੀਕਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 

  

ਡਵਡਗ੍ਆਨ  

TWIG ਵ ਵਗਆਨ ਪਾਠਕਰਮ ਦੀ  ਰਤੋਂ, ਵ ਵਗਆਨ ਦੇ ਸਟ੍ੈਂਡਰਡ ਪੇਸ਼, ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਿਾਾਂਦੀ ਹੈ।  

ਭੌਡਤਕ-ਡਵਡਗ੍ਆਨ 

ਭੌਵਤਕ ਤਿੱਤ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਅਤ ੇਗੁਣਾਾਂ ਦਾ  ਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਵ ਕਵਸਤ ਕਰੋ 

ਇਿੱਕ ਿਵਹਸ ਦੀ ਵਹਮਾਇਤ ਕਰ ੋਵਕ  ਸਤਾਾਂ ਉਿੱਤੇ ਧਰਤੀ  ਿੱਲੋਂ  ਲਗਾਇਆ ਵਗਆ ਗੁਰਤੂਾ ਵਖਿੱਚ ਿਲ ਹੇਠਾਾਂ  ਿੱਲ 

ਿਾਾਂਦਾ ਹ ੈ

  

ਜੈਡਵਕ ਡਵਡਗ੍ਆਨ 

ਪੌਵਦਆਾਂ, ਿਾਨ ਰਾਾਂ, ਵ ਯੋਿਕਾਾਂ ਅਤ ੇ ਾਤਾ ਰਣ ਵ ਚਕਾਰ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਗਤੀਵ ਧੀ ਦਾ  ਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ 

ਨਮੂਨਾ ਵ ਕਵਸਤ ਕਰ ੋ

ਇਿੱਕ ਿਵਹਸ ਦੀ ਵਹਮਾਇਤ ਕਰ ੋਵਕ ਪੌਦੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ੍ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਹ ਾ ਅਤ ੇਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ 

ਕਰਦ ੇਹਨ 

  

ਭੂ ਅਤੇ ਅੰਤਡਰਕਸ਼ ਡਵਡਗ੍ਆਨ  

ਇਿੱਕ ਿਵਹਸ ਦੀ ਵਹਮਾਇਤ ਕਰ,ੋ ਿੋ ਦਿੂੇ ਤਾਵਰਆਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਿਲੇ ਸੂਰਿ ਦੀ ਚਮਕ ਵ ਿੱਚ ਅਤੰਰ ਦਿੱਸ ੇ

ਭੂ-ਖੰਡ, ਿੀ ਮੰਡਲ, ਹਾਇਡਰੋਸਫੇਅਰ ਅਤ/ੇਿਾਾਂ  ਾਤਾ ਰਣ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵ  ਹਾਰ ਦ ੇਤਰੀਵਕਆਾਂ ਦਾ  ਰਣਨ 

ਕਰਨ  ਾਸਤੇ ਇਿੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਨਮੂਨਾ ਵ ਕਵਸਤ ਕਰੋ 

  

ਇੰਜੀਨੀਅਡਰੰਗ੍, ਰੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡਵਡਗ੍ਆਨਕ ਡਸਧਾਾਂਤ   

ਸ ਾਲ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਿੀਨੀਅਵਰੰਗ/ਵਡਜ਼ਾਈਨ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੇ ਵਸਧਾਾਂਤਾਾਂ ਦਾ ਇਸਤਮੇਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ 

  

ਸਮਾਡਜਕ ਡਵਡਗ੍ਆਨ 

Houghton Mifflin (ਹੋਟ੍ਨ ਵਮਫਵਲਨ) ਪਾਠਕਰਮ ਦੀ  ਰਤੋਂ, ਸਮਾਵਿਕ ਵ ਵਗਆਨ ਦੇ ਸਟ੍ੈਂਡਰਡ ਪੇਸ਼, ਲਾਗੂ ਅਤ ੇਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰਨ 

ਲਈ ਕੀਤੀ ਿਾਾਂਦੀ ਹੈ।   

ਯੂਵਨਟ੍ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਗਆਨ ਅਤ ੇਕੁਸ਼ਲਤਾ ਾਾਂ ਦਰਸਾਉਾਂਦਾ ਹ ੈ

United States ਉਪਵਨ ੇਸ਼ਣ ਅਤ ੇਸੁਤੰਤਰਤਾ 

United States ਰਾਸ਼ਟ੍ਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ (ਲੋਕਤੰਤਰ, ਹਿੱਕਾਾਂ ਦਾ ਵਿਲ, ਸੰਵ ਧਾਨ) 

United States ਦਾ ਅਿੱਿ  ਾਸਤੇ ਵ ਰਸਾ (ਹਿੱਕ ਅਤ ੇਵਜ਼ੰਮੇ ਾਰੀਆਾਂ) 

  

ਪੀ.ਈ. 



ਪੂਰ ੇਸਾਲ ਵ ਿੱਚ, ਕਲਾਸਰਮੂ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਆੁਰਾ ਸਰੀਰਕ ਵਸਿੱਵਖਆ ਸਿੰਧੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਾਾਂ ਪੇਸ਼ ਅਤ ੇਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ। 

ਪੀ.ਈ. (PE) ਅਵਧਆਪਕਾਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ੰਮੇ ਾਰੀ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਅਤ ੇਸਰੀਰਕ ਵਸਿੱਵਖਆ ਸਿੰਧੀ ਸਟ੍ੈਂਡਰਡਸ ਦ ੇਸਕੋਰਾਾਂ ਦੀ ਹੈ। 

ਗਤੀਵ ਧੀ ਅਤੇ ਪਰਫੌਰਮੈਂਸ ਨਾਲ ਸਿੰਵਧਤ ਧਾਰਨਾ ਾਾਂ ਦੇ ਵਗਆਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ     

ਵਜ਼ੰਮੇ ਾਰ ਵਨਿੱ ਿੀ, ਸਮਾਵਿਕ ਅਤ ੇਸੁਰਿੱਵਖਆ ਉਮੀਦਾਾਂ ਦਰਸਾਉਾਂਦਾ ਹ ੈ   

ਵਸਹਤ ਅਤ ੇਮਨੋਰੰਿਨ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵ ਧੀ ਦੇ ਮਹਿੱਤ  ਨੰੂ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ   

ਸੰਗ੍ੀਤ  

ਪੂਰ ੇਸਾਲ ਵ ਿੱਚ, Quaver (ਕੁਆ ੇਰ) ਸੰਗੀਤ ਪਾਠਕਰਮ  ਰਤਦੇ ਹੋਏ ਕਲਾਸਰਮੂ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਆੁਰਾ, ਸੰਗੀਤ ਸਿੰਧੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਾਾਂ 

ਪੇਸ਼  ਅਤ ੇਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ।  ਸੰਗੀਤ ਅਵਧਆਪਕਾਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ੰਮੇ ਾਰੀ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਅਤ ੇਸੰਗੀਤ ਸਟ੍ੈਂਡਰਡਸ ਦ ੇਸਕੋਰਾਾਂ ਦੀ 

ਹੈ। 

ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਵਗਆਨ ਅਤ ੇਕੁਸ਼ਲਤਾ ਾਾਂ ਦਰਸਾਉਾਂਦਾ ਹੈ।   

ਿਣਾ ਕੇ, ਪਰਫੌਰਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਿ ਾਿ ਦੇ ਕੇ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਸਿੰਧ ਿਣਾਉਾਂਦਾ ਹ ੈ   

ਬੈਂਿ/ਔਰਕੈਸਰਰਾ   

ਪੂਰ ੇਸਾਲ ਵ ਿੱਚ, ਕਲਾਸਰਮੂ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਆੁਰਾ ਿੈਂਡ ਅਤ ੇਔਰਕੈਸਟ੍ਰਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਾਾਂ ਪੇਸ਼ ਅਤ ੇਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ। 

ਿੈਂਡ/ਔਰਕੈਸਟ੍ਰਾ ਅਵਧਆਪਕਾਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ੰਮੇ ਾਰੀ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਅਤ ੇਸੰਗੀਤ ਸਟ੍ੈਂਡਰਡਸ ਦ ੇਸਕੋਰਾਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਿੈਂਡ ਿਾਾਂ ਔਰਕੈਸਟ੍ਰਾ ਵ ਿੱਚ 

ਨਾਮਾਾਂਕਣ 5 ੇਂ ਗਰੇਡ ਦ ੇਵ ਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਲਈ ਵ ਕਲਵਪਕ ਹੈ। 

ਵਗਆਨ ਅਤ ੇਕੁਸ਼ਲਤਾ ਾਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਦਾ ਅਤ ੇਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ   

ਯਤਨ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਸਵਹਯੋਗ ਦਰਸਾਉਾਂਦਾ ਹ ੈ   

 

 


