
T11-407 – Punjabi – Arial Unicode MS font 
40 pages 

© 2013 ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਕਾਉਂਟੀ ਸੁਪਰਰਨਟੇਨਡੇਂਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਰਰਿਰਸਜ਼ ਐਸੋਰਸਏਸ਼ਨ  

 

 

 

 

 

 

K-8 ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ 

ਸਾਾਂਝੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਆਰ (ਕਾਿਨ ਕੋਰ 

ਸਟੈਂਡਰਡਸ) 

ਿਾਤਾ/ਰਪਤਾ  

ਲਈ ਹਥੱ ਰਕਤਾਬਚਾ 

 
 

PUNJABI VERSION



T11-407 – Punjabi – Arial Unicode MS font 
40 pages 

© 2013 ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਕਾਉਂਟੀ ਸੁਪਰਰਨਟੇਨਡੇਂਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਰਰਿਰਸਜ਼ ਐਸੋਰਸਏਸ਼ਨ  

 
 

 

 

 

 

 

 

ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਕਾਉਂਟੀ ਸੁਪਰਰਨਟੇਨਡੇਂਟ 

ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਰਰਿਰਸਜ਼ ਐਸੋਰਸਏਸ਼ਨ 

© 2013 ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਕਾਉਂਟੀ ਸੁਪਰਰਨਟੇਨਡੇਂਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਰਰਿਰਸਜ਼ ਐਸੋਰਸਏਸ਼ਨ 

 

ਰਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਹਨਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ 

ਰਿਲੀਅਿ ਐਂਡ ਫਲੋਰਾ ਹੈਿਲੇਟ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ 

 

 

ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਰਡਪਾਰਟਿੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (CDE) ਇਸ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਕਰਪਾਲੂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਿਾਸਤੇ 

ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਕਾਉਂਟੀ ਸੁਪਰਰਨਟੇਨਡੇਂਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਰਰਿਰਸਜ਼ ਐਸੋਰਸਏਸ਼ਨ (CCSESA) ਨੂੂੰ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਿੈਂਟੋ ਕਾਉਂਟੀ ਆਰਫਸ ਆਫ 

ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (SCOE) ਨੂੂੰ ਧੂੰਨਿਾਦ ਰਦੂੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਸੂੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
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ਅਨੁਿਾਦਕਾਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਰਿਲ ਕੇ ਕੂੰਿ ਕਰਨ। ਅਨੁਿਾਦ ਬਾਰ ੇਪਰਸ਼ਨ ਕਲੀਰਰੂੰਗਹਾਊਸ ਫਾਰ ਿਲਟੀਰਲੂੰਗਅਲ ਡਾਕੂਿੈਂਟਸ ਨੂੂੰ 
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ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 

ਇਹ ਹੱਥ ਰਕਤਾਬਚਾ ਿਾਰਪਆਾਂ ਨੂੂੰ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸਾਾਂਝ ੇਕੇਂਦਰੀ ਰਿਆਰਾਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਰਦੂੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰ ੇਸਾਰ ਰਦੂੰਦਾ ਹੈ ਰਕ ਜਦੋਂ 

ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਰਕੂੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਰੇਡ 8 ਤਕ ਅੱਗ ੇਿਧਦ ੇਹਨ ਤਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਰਸੱਖਣ ਦੀ ਉਿੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਆਰ 

ਉਸ ਰਗਆਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਾਂ ਨੂੂੰ ਪਰਰਤਰਬੂੰਰਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਰਜਸ ਦੀ ਸਾਡ ੇਨੌਜਿਾਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਰਿੱਚ ਸਫਲ 

ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਸੱਖਣ ਦ ੇਟੀਰਚਆਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਾਂਝਾ ਸਿੂਹ ਅਰਧਆਪਕਾਾਂ ਅਤੇ ਿਾਰਪਆਾਂ ਦੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਰਿੱਚ ਿਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਰਕ ਰਿਰਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਰਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਢੁਕਿੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

 

ਸਾਾਂਝ ੇਕੇਂਦਰੀ ਰਿਆਰ ਰਕਉਂ? 

ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਰਸੱਰਖਆ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਇੂੰਗਰਲਸ਼-ਲੈਂਗਿੇਜ਼ ਆਰਟਸ ਅਤੇ ਗਰਣਤ ਲਈ ਸਾਾਂਝ ੇਰਿਆਰ ਅਤੇ ਿੁਲਾਾਂਕਣ ਅਪਣਾਉਣ 

ਿਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿੁਰਹੂੰਿ ਰਿੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਿੇਲੇ, ਇਸ ਬਾਰ ੇਰਿਆਰ ਰਕ ਰਿਰਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰਥ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਰਾਜਾਾਂ ਰਿੱਚ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਇਹ ਰਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਕ ਕੀ 

ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਉਹਨਾਾਂ ਰਿਆਰਾਾਂ ਨੂੂੰ ਪਰੂਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਈ ਿਰਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਿੁਲਾਾਂਕਣਾਾਂ ਦੀ ਿੁਸ਼ਕਲ ਿੀ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਹ।ੈ ਸਾਾਂਝੇ ਰਿਆਰਾਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਾਾਂ 

ਦੇ ਰਿਚਕਾਰ ਸ  ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਤਰੀਰਕਆਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਿਰ ਰਿਕਾਸ ਤੇ ਸਰਹਯਗੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਰਸੱਖਣ ਦ ੇਸਾਾਂਝੇ ਟੀਚੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ੱਟ ਦੂਰ-ਰਦਰਸ਼ਟੀ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰਕ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਾਂ ਰਿੱਚ ਰਸੱਰਖਆ ਦਣੇ ਿਾਰਲਆਾਂ ਅਤੇ ਿਾਰਪਆਾਂ ਨੂੂੰ 

ਕੀ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਸੱਰਖਆ ਦ ੇਇਹ ਟੀਚੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਰਿੱਚ ਿਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰਕ ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਕੂੰਿ 

ਦੀਆਾਂ ਉਿੀਦਾਾਂ ਨੂੂੰ ਪਰੂਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਿ-ਰਿਆਪੀ ਅਰਥ-ਰਿਿਸਥਾ ਅਤੇ ਸਿਾਜ ਰਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰਤਆਰ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੂੰ 

ਸਖ਼ਤ ਰਿਸ਼ਾ-ਿਸਤੂ ਅਤੇ ਉਚੇਰੇ ਰਗਆਨ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਅਨੁਪਰਯੋਗ ਿੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ। ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਆਰਾਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, 

ਸਾਾਂਝੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਆਰ, ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਪਬਰਲਕ ਯੂਨੀਿਰਰਸਟੀ ਰਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਲੋੜਾਾਂ ਪੂਰੀਆਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਤਆਰੀ ਕਰਨ ਰਿੱਚ 

ਰਿਰਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀ ਿਦਦ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

 

ਕਲੈੀਫ਼ਰੋਨੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਾਾਂਝ ੇਕੇਂਦਰੀ ਰਿਆਰਾਾਂ ਨੂੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ  

ਅਗਸਤ 2010 ਰਿੱਚ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਰਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ, ਰਾਜ ਦ ੇK-12 ਲਈ ਸਾਾਂਝੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਆਰ, ਇੂੰਗਰਲਸ਼-ਲੈਂਗਿੇਜ਼ ਆਰਟਸ ਅਤੇ 

ਗਰਣਤ ਿਾਸਤੇ ਰਸੱਰਖਆ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਿਆਰ ਸਥਾਰਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਿਾਲੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਰਿਕਰਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ 

ਪਰਹਲਕਦਿੀ ਨੂੂੰ ਚੀਫ਼ ਸਟੇਟ ਸਕੂਲ ਆਰਫ਼ਸਰਸ ਦੀ ਕਾਉਂਰਸਲ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਿਰਨਰਸ ਐਸੋਰਸਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤਾ ਰਗਆ ਅਤੇ 

ਸਿਰਥਨ ਰਦੱਤਾ ਰਗਆ ਸੀ। ਸਾਾਂਝੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਆਰਾਾਂ ਨੂੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਪਰਰਕਰਰਆ ਰਿੱਚ, ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਨੇ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ 

ਰਿਰਦਆਰਥੀਆਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਿਲੱਖਣ ਤਸਿੀਰ ਪਰੂੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਥਨ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਰਿਆਰ ਜੋੜੇ। 

ਸਾਾਂਝੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਿਲੀ ਲਈ ਿਾਧੂ ਰਿਆਰ ਅਤੇ ਸਰਹਯੋਗ  ਰੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਨਿੇਂ ਰਿਆਰ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰ ਕੇ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦ ੇਿੌਜੂਦਾ 

ਰਿਆਰਾਾਂ ਨੂੂੰ ਿਾਧੂ ਿਜ਼ਬੂਤੀ ਿੀ ਰਦੱਤੀ। ਪੜ੍ਾਈ ਦੇ ਉਹ ਰਿਆਰ ਿੀ ਸ਼ਾਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਰਹਸਟਰੀ/ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਸਾਇੂੰਸ ਅਤੇ 

ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦ ੇਦਰੌਾਨ ਰਲਖਣ ਦੀਆਾਂ ਰਹਦਾਇਤਾਾਂ ਤੇ ਰਧਆਨ ਕੇਂਰਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਰਣਤ ਰਿੱਚ, ਅੂੰਕਾਾਂ ਦੀ ਸਿਝ ਅਤੇ ਅਲਜਬਰੇ ਸਬੂੰਧੀ ਸੋਚ 

ਤੇ ਰਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨੂੂੰ ਪਰਦਰਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਆਰ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸਕੂਲਾਾਂ ਰਿੱਚ ਸਾਾਂਝ ੇਕੇਂਦਰ ਨੂੂੰ ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਦਾ ਕੂੰਿ 

ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਾਂ ਦੇ ਦਰੌਾਨ ਪੜਾਿਾਾਂ ਰਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।
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ਰਿਆਰਾਾਂ ਦਾ ਸੂੰਗਠਨ 

ਇਹ ਹੱਥ-ਰਕਤਾਬਚਾ ਰਕੂੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8ਿੇਂ ਗਰਡੇ ਤਕ ਹਰੇਕ ਗਰਡੇ ਲੈਿਲ ਜਾਾਂ ਰਿਸ਼ਾ ਕੋਰਸ ਲਈ ਇੂੰਗਰਲਸ਼-ਲੈਂਗਿੇਜ਼ ਆਰਟਸ ਅਤੇ 

ਗਰਣਤ ਿਾਸਤੇ ਰਿਆਰਾਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੂੰ ਸੂੰਗਰਠਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਗਰੇਡ ਪਧੱਰ ਸਿੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਸੂੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਪਧੱਰ ਤੇ 

ਰਿਕਰਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਨਰਾਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਰੇਡ 9-12 ਬਾਰੇ ਿਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਅਦ ਰਿੱਚ ਿੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

ਇੂੰਗਰਲਸ਼-ਲੈਂਗਿੇਜ਼ ਆਰਟਸ ਰਿੱਚ, ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸਾਾਂਝੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਆਰਾਾਂ ਨੂੂੰ ਅੱਗੇ ਰਦੱਤੇ ਸਿੂਹਾਾਂ ਰਿੱਚ ਸੂੰਗਰਠਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ: (1) 

ਪੜ੍ਨਾ, (2) ਰਲਖਣਾ, (3) ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ, ਅਤੇ (4)  ਾਸ਼ਾ।  

ਗਰੇਡ ਪਧੱਰ ਜਾਾਂ ਕੋਰਸ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਗਰਣਤ ਲਈ ਸਿੱਗਰੀ ਦੇ ਰਿਆਰਾਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇਣ ਦ ੇਇਲਾਿਾ, ਇਸ ਹੱਥ-ਰਕਤਾਬਚੇ ਰਿੱਚ ਉਹਨਾਾਂ 

ਰਿਹਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਰਕਆਾਂ ਦਾ ਸਿੂਹ ਿੀ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਨੂੂੰ ਰਿਕਰਸਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਰਜਸ ਨੂੂੰ ਗਰਣਤ ਦ ੇਅਰ ਆਸ 

ਲਈ ਰਿਆਰ (Standards for Mathematical Practice) ਰਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਗਰਣਤ ਦੀ ਸਿਝ ਨੂੂੰ ਿਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਰਿਰਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਿੱਰਸਆਿਾਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਾਂ ਸਿਰੱਥਾਿਾਾਂ ਨੂੂੰ ਿਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਾਂ ਅਰ ਆਸਾਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਲੇ ਪੂੰਨੇ 

ਦੇ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
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ਗਰਣਤ | ਗਰਣਤ ਦ ੇਅਰ ਆਸ ਲਈ ਰਿਆਰ 
 

ਗਰਣਤ ਸਬੂੰਧੀ ਰਿਧੀ ਲਈ ਰਿਆਰ ਉਹਨਾਾਂ ਰਿਹਾਰਾਾਂ ਦਾ ਿਰਣਨ ਕਰਦ ੇਹਨ ਜੋ ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਸਾਾਂਝ ੇਕੇਂਦਰੀ ਰਿਆਰਾਾਂ ਰਿੱਚ ਰਿਕਰਸਤ 

ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਅਰ ਆਸ ਸਿੱਰਸਆ ਨੂੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਤਰਕ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦਣੇ, ਸੂੰਚਾਰ, ਰਨਰੂਪਣ ਅਤੇ ਸੂੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਸਿੇਤ ਿਹੱਤਿਪੂਰਨ 

"ਪਰਰਕਰਰਆ ਅਤੇ ਰਨਪੁੂੰਣਤਾਿਾਾਂ" ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਾਂ ਰਿਧੀਆਾਂ ਨਾਲ ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਗਰਣਤ ਨੂੂੰ ਸਿਝ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਤਿ-ਰਿਸ਼ਿਾਸ ਦ ੇ

ਨਾਲ ਲਾਗ ੂਕਰ ਸਕਣਗੇ। 

 

 ਸਿੱਰਸਆਿਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸਿਝਣਾ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਦਰ ੜ੍ ਰਰਹਣਾ। 

o ਸਿੱਰਸਆਿਾਾਂ ਰਿੱਚ ਅਰਥ ਲੱ ਣੇ  

o ਹੱਲ ਕਰਨ ਦ ੇਤਰੀਰਕਆਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, ਅਨੁਿਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ 

o ਉੱਤਰਾਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ 

o ਖੁਦ ਨੂੂੰ ਇਹ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ: “ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਿਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈ?” 

 

 ਰਸਧਾਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਗਣਨਾਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰਨਾ। 

o ਸਿੱਰਸਆਿਾਾਂ ਰਿੱਚ ਿਾਤਰਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਸਬੂੰਧਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸਿਝਣਾ 

o ਸਿੱਰਸਆਿਾਾਂ ਦਾ ਸੂੰਗਤ ਰਨਰਪੂਣ ਬਣਾਉਣਾ 

 

 ਰਿਹਾਰਕ ਦਲੀਲਾਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਾਂ ਅਤੇ ਦੁਰਜਆਾਂ ਦ ੇਤਰਕ ਦੀ ਆਲੋਚਣਾ ਕਰਨੀ। 

o ਦਲੀਲਾਾਂ ਰਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨੂੂੰ ਸਿਝਣਾ 

o ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੂੰ ਖੋਜਣਾ 

o ਰਸੱਰਟਆਾਂ ਨੂੂੰ ਠੀਕ ਰਸੱਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਰਜਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਦਲੀਲਾਾਂ ਤੇ ਪਰਰਤਰਕਰਰਆ ਕਰਨੀ 

 

 ਗਰਣਤ ਨਾਲ ਿਾਡਲ। 

o ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਜ਼ੂੰਦਗੀ ਰਿੱਚ ਸਿੱਰਸਆਿਾਾਂ ਤੇ ਗਰਣਤ ਲਾਗ ੂਕਰਨਾ 

o ਰਕਸੇ ਰਿਹਾਰਕ ਸਰਥਤੀ ਰਿੱਚ ਿਾਤਰਾਿਾਾਂ ਨੂੂੰ ਪਛਾਣਨਾ  

o ਸਰਥਤੀ ਦੇ ਸੂੰਦਰ  ਰਿੱਚ ਨਤੀਰਜਆਾਂ ਦੀ ਰਿਆਰਖਆ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਪਰਰਤਰਬੂੰਬਤ ਕਰਨਾ ਰਕ ਕੀ ਨਤੀਰਜਆਾਂ ਦਾ ਿਤਲਬ 

ਰਨਕਲਦਾ ਹੈ 

 

 ਢੁਕਿੇਂ ਸੂੰਦਾਾਂ ਨੂੂੰ ਰਣਨੀਰਤਕ ਰੂਪ ਰਿੱਚ ਿਰਤਣਾ। 

o ਸਿੱਰਸਆਿਾਾਂ ਨੂੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦ ੇਸਿੇਂ ਉਪਲਬਧ ਸਾਧਨਾਾਂ ਤੇ ਰਿਚਾਰ ਕਰਨਾ 
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o ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਗਰਡੇ ਜਾਾਂ ਕੋਰਸ ਲਈ ਢੁਕਿੇਂ ਸਾਧਨਾਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਦੇ ਹਨ (ਪੈਂਰਸਲ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼, ਠੋਸ ਿਾਡਲ, ਰੂਲਰ, ਪਰੋਟੈਕਟਰ, 

ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ, ਸਪਰਡੈਸ਼ੀਟ, ਕੂੰਰਪਊਟਰ ਪਰੋਗਰਾਿ, ਿੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਰਡਜੀਟਲ ਸਿੱਗਰੀ ਨੂੂੰ ਲੱ ਣਾ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ 

ਸਬੂੰਧੀ ਸਾਧਨ) 

 

 ਰਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਣਨਾ। 

o ਦੂਰਜਆਾਂ ਨਾਲ ਰਬਲਕੁਲ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਸੂੰਚਾਰ ਕਰਨਾ 

o ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਰਰ ਾਸ਼ਾਿਾਾਂ ਨੂੂੰ ਿਰਤਣਾ, ਰਚੂੰਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਿਤਲਬ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਿਾਪ ਦੀਆਾਂ ਇਕਾਈਆਾਂ ਦੱਸਦੇ ਸਿੇਂ ਅਤੇ ਧੁਰਰਆਾਂ ਤੇ 

ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਿੇਂ ਰਧਆਨ ਰੱਖਣਾ 

o ਰਬਲਕੁਲ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਅਤੇ ਪਰ ਾਿੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣਾ 

 

 ਢਾਾਂਚੇ ਨੂੂੰ ਲੱ ਣਾ ਅਤੇ ਿਰਤੋਂ ਰਿੱਚ ਰਲਆਉਣਾ। 

o ਨਿੂਰਨਆਾਂ ਅਤੇ ਢਾਾਂਰਚਆਾਂ ਦਾ  ੇਦ ਸਿਝਣਾ 

o ਸੂੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਦਲਣ ਲਈ ਰਪੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

o ਜਰਟਲ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਨੂੂੰ ਇੱਕ ਿਸਤੂ ਦ ੇਰਪੂ ਰਿੱਚ ਜਾਾਂ ਕਈ ਿਸਤੂਆਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਦੇ ਰੂਪ ਰਿੱਚ ਦੇਖਣਾ 

 

 ਸਿੱਰਸਆਿਾਾਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਸਿੇਂ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਬਣਾਉਣ ਦ ੇਤਰੀਕੇ ਲੱ ਣੇ ਅਤੇ ਪਛਾਣਨੇ। 

o ਜਦੋਂ ਗਣਨਾਿਾਾਂ ਨੂੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਰਕਆਾਂ, ਪਟੈਰਨਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟਾਾਂ ਨੂੂੰ ਲੱ ਣਾ 

o ਇਹ ਿੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦ ੇਸਿਰੱਥ ਬਣਨਾ ਰਕ ਕੀ ਰਕਸੇ ਉੱਤਰ ਦਾ ਿਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈ 
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ਗਰਡੇ K ਸੂੰਖਪੇ ਜਾਣਕਾਰੀ | ਗਰਣਤ 
 

ਰਕੂੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦ ੇਰਿਰਦਆਰਥੀ 100 ਤਕ ਰਗਣਨਾ ਅਤੇ 20 ਤਕ ਅੂੰਕ ਰਲਖਣਾ ਰਸੱਖਦ ੇਹਨ। ਅੂੰਕ 11-20 ਤੇ ਰਧਆਨ ਰਦੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ 

ਰਜੱਥੇ ਦਹਾਈ ਅਤੇ ਇਕਾਈ ਦ ੇਜ਼ੋਰ ਰਦੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਰਜਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨ ਿੱੁਲ ਦੀ ਸਿਝ ਲਈ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਕੂੰਡਰਗਾਰਟਨ 

ਰਿੱਚ ਜੋੜ ਅਤੇ ਘਟਾਉ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਿਸਤਾਾਂ ਦੇ ਸਿੂਹ ਨੂੂੰ ਕ੍ਰਿਿਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿੂਲ ਆਕਾਰ 

ਪਛਾਣਦ ੇਹਨ। 

 

 ਅੂੰਕਾਾਂ ਦੇ ਨਾਿ ਨੂੂੰ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ 100 ਤਕ ਰਗਣਨ ਦ ੇਸਿਰੱਥ ਬਣਨਾ 

 0 – 20 ਤਕ ਅੂੰਕ ਰਲਖਣੇ 

 ਦਹਾਈਆਾਂ ਅਤੇ ਇਕਾਈਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੂੰਕਾਾਂ 11-20 ਬਾਰੇ ਸਿਝਣਾ 

 20 ਦੇ ਸਿੂਹ ਰਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਰਗਣਤੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਿਸਤਾਾਂ ਨੂੂੰ ਰਗਣਨਾ 

 ਅੂੰਕਾਾਂ ਅਤੇ ਸਿੂਹਾਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ  

 

 

 ਸਿਝਣਾ ਰਕ ਜੋੜ ਦਾ ਿਤਲਬ ਸਿੂਹਾਾਂ ਨੂੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿੂਹਾਾਂ ਰਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ 

 ਸਿਝਣਾ ਰਕ ਘਟਾਉ ਦਾ ਿਤਲਬ ਸਿੂਹਾਾਂ ਨੂੂੰ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿੂਹਾਾਂ ਰਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ 

 5 ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਰਿਾਨਗੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣਾ 

 ਿਸਤਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸਿੂਹਾਾਂ ਰਿੱਚ ਕ੍ਰਿਿਾਰ ਕਰਨਾ 
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 ਆਕਾਰਾਾਂ ਨੂੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਅਤੇ ਿਰਣਨ ਕਰਨਾ 
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ਗਰਡੇ 1 ਸੂੰਖਪੇ ਜਾਣਕਾਰੀ | ਗਰਣਤ 

 

ਪਰਹਲੇ ਗਰੇਡ ਦ ੇਰਿਰਦਆਰਥੀ 20 ਤੋਂ ਹੇਠਾਾਂ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਰਿੱਚ ਰਦੱਤੀਆਾਂ ਸਿੱਰਸਆਿਾਾਂ ਨੂੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋੜ ਅਤੇ ਘਟਾਉ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਰਸੱਖ ਕ ੇ

ਆਪਣੀ ਜੋੜ ਅਤੇ ਘਟਾਉ ਦੀ ਸਿਝ ਨੂੂੰ ਿਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦ ੇਰਚੂੰਨ੍ ਨੂੂੰ ਸਿਝਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਤੋਂ 120 ਤਕ ਦੀ ਰਗਣਤੀ ਕਰਨ 

ਦੀ ਉਿੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨ ਿੱੁਲ ਦੇ ਰਗਆਨ ਨੂੂੰ ਿਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਰਦਆਰਥੀ 100 ਤਕ ਦੇ ਦੋ ਅੂੰਕਾਾਂ ਿਾਲੇ ਅੂੰਕਾਾਂ ਦੀ 

ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਰਗਆਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਰੇਖਾਿੀਂ ਿਾਪ ਦ ੇਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਾਪ ਦੇ ਹੁਨਰਾਾਂ ਦਾ ਅਰ ਆਸ ਕਰਦ ੇ

ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਿੇਖਣਾਾਂ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਨੂੂੰ ਸੂੰਗਰਠਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਦ ੇਹਨ। ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਐਨਾਲੌਗ ਅਤੇ ਰਡਜੀਟਲ ਘੜੀਆਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 

ਘੂੰਰਟਆਾਂ ਅਤੇ ਅੱਧ ੇਘੂੰਰਟਆਾਂ ਰਿੱਚ ਸਿਾਾਂ ਿੀ ਦੱਸਦ ੇਹਨ। 

 

 20 ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜੋੜ ਅਤੇ ਘਟਾਉ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਰਿੱਚ ਰਦੱਤੀਆਾਂ ਸਿੱਰਸਆਿਾਾਂ ਨੂੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ 

 ਜੋੜ ਅਤੇ ਘਟਾਉ ਦ ੇਰਿਚਕਾਰ ਸਬੂੰਧ ਨੂੂੰ ਸਿਝਣਾ 

 ਅਿਲ ਦੀਆਾਂ ਰਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਾਂ ਨੂੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ 

o ਜੋੜ ਦੀ ਕ੍ਰਿ-ਿਟਾਾਂਦਰਾ ਰਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ:  

 ਜੇ ਤੁਸੀਂ 8 + 3 = 11 ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ 3 + 8 = 11 ਜਾਣਦ ੇਹੋ।  

o ਜੋੜ ਦੀ ਜੁੜਨਸ਼ੀਲ ਰਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ:  

 2 + 6 + 4 ਨੂੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਦੂਜੇ ਦੋ ਅੂੰਕਾਾਂ ਨੂੂੰ ਜੋੜ ਕੇ  

 ਦਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 2 + 6 + 4 = 2 + 10 = 12.  

 

 20 ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣਾ 

 ਰਕਸੇ ਿੀ ਅੂੰਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਦ ੇਹੋਏ 120 ਤਕ ਰਗਣਨਾ 

 ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰਚੂੰਨ੍ ਦ ੇਿਤਲਬ ਨੂੂੰ ਸਿਝਣਾ 

 ਸਥਾਨ ਿੱੁਲ ਨੂੂੰ ਸਿਝਣਾ: ਇਕਾਈ, ਦਹਾਈ 

 100 ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨ ਿੱੁਲ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ 

 ਲੂੰਬਾਈ ਿਾਪਣੀ ਅਤੇ ਿਾਪ ਨੂੂੰ ਇਕਾਈਆਾਂ ਰਿੱਚ ਦੱਸਣਾ 

 ਸਿਾਾਂ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਰਲਖਣਾ 
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 ਗਰਾਫ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ 

 

 

 

 ਪਾਰਸਆਾਂ, ਕੋਰਣਆਾਂ ਆਰਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ। 

 ਦੋ ਆਯਾਿੀ ਆਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਰਤੂੰਨ ਆਯਾਿੀ ਆਕਾਰਾਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ 
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ਗਰਡੇ 2 ਸੂੰਖਪੇ ਜਾਣਕਾਰੀ | ਗਰਣਤ 

ਦੂਜੇ ਗਰੇਡ ਦ ੇਰਿਰਦਆਰਥੀ 100 ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜੋੜ ਅਤੇ ਘਟਾਉ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਰਿੱਚ ਰਦੱਤੀਆਾਂ ਸਿੱਰਸਆਿਾਾਂ ਨੂੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਗਰੇਡ ਤੇ ਅੂੰਤ ਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਅੂੰਕ ਿਾਲੇ ਸਾਰ ੇਦ ੋਅੂੰਕਾਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਉਿੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨ ਿੱੁਲ 

ਦੀ ਸਿਝ ਨੂੂੰ 1000 ਤਕ ਿਧਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਸੈਂਕਰੜਆਾਂ, ਦਹਾਈਆਾਂ ਅਤੇ ਇਕਾਈਆਾਂ ਦ ੇਆਪਣੇ ਰਗਆਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 

ਰਤੂੰਨ ਅੂੰਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸੂੰਰਖਆਿਾਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਦੂਜੇ ਗਰਡੇ ਦੇ ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਰਹਸਾਬ ਲਗਾਉਂਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਿਾਪ ਦੇ ਢੁਕਿੇਂ 

ਸਾਧਨਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੂੰਬਾਈਆਾਂ ਦਾ ਅਨੁਿਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਰਸੱਖਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਗਰੇਡ ਦ ੇਰਿਰਦਆਰਥੀ 

ਪਾਰਸਆਾਂ ਅਤੇ ਕੋਣਾਾਂ ਦੀ ਰਗਣਤੀ ਦ ੇਅਧਾਰ ਤੇ ਆਕਾਰ ਿਾਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੇਖਾ-ਗਰਣਤ ਦੀ ਸਿਝ ਰਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

 

 100 ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜੋੜ ਅਤੇ ਘਟਾਉ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਰਿੱਚ ਰਦੱਤੀਆਾਂ ਸਿੱਰਸਆਿਾਾਂ ਨੂੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ 

 20 ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਰਿਾਨਗੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣਾ 

 ਇੱਕ-ਅੂੰਕ ਿਾਲੇ ਸਾਰ ੇਦ ੋਅੂੰਕਾਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜਾਣਨਾ 

 ਸਥਾਨ ਿੱੁਲ ਨੂੂੰ ਸਿਝਣਾ: ਇਕਾਈ, ਦਹਾਈ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜਾ 

 1000 ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨ ਿੱੁਲ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ 

 ਸਥਾਨ ਿੱੁਲ ਦ ੇਰਗਆਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਰਚਤ ਅਨੁਿਾਨ ਲਗਾਉਣੇ 

 ਰਿਆਰੀ ਇਕਾਈਆਾਂ ਰਿੱਚ ਲੂੰਬਾਈਆਾਂ ਨੂੂੰ ਿਾਪਣਾ, ਅਨੁਿਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ 

 ਸੂੰਰਖਆ ਰੇਖਾ ਤੇ ਪਰੂਨ ਸੂੰਰਖਆ ਦੀਆਾਂ ਲੂੰਬਾਈਆਾਂ ਦਰਸਾਉਣੀਆਾਂ 

 ਸਿੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸ ੇਨਾਲ ਕੂੰਿ ਕਰਨਾ 

 ਸਿੇਂ ਦੇ ਸਬੂੰਧਾਾਂ ਨੂੂੰ ਜਾਣਨਾ (ਘੂੰਟ ੇਰਿੱਚ ਰਿੂੰਟ, ਿਹੀਨੇ ਰਿੱਚ ਰਦਨ, ਆਰਦ) 

 ਡਾਲਰ ਨੋਟਾਾਂ ਅਤੇ ਰਸੱਰਕਆਾਂ ਦ ੇਸੂੰਯੋਜਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਰਿੱਚ ਰਦੱਤੀਆਾਂ ਸਿੱਰਸਆਿਾਾਂ ਨੂੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ
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 ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਗਰਾਫ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਬਾਰੇ ਪਰਸ਼ਨਾਾਂ ਦ ੇਉੱਤਰ ਦੇਣੇ 

   

 

 ਆਕਾਰਾਾਂ, ਰਤਕੋਣਾਾਂ, ਚਤੁਰ ੁਜਾਾਂ, ਪੂੰਜ ੁਜਾਾਂ, ਛੇ ੁਜਾਾਂ ਅਤੇ ਘਣਾਾਂ ਨੂੂੰ ਪਛਾਣਨਾ 

 ਕੋਣਾਾਂ ਦ ੇਆਕਾਰਾਾਂ ਜਾਾਂ ਬਰਾਬਰ  ੁਜਾਿਾਾਂ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਆਕਾਰ ਿਾਹੁਣੇ 
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ਗਰਡੇ 3 ਸੂੰਖਪੇ ਜਾਣਕਾਰੀ | ਗਰਣਤ 

ਤੀਜੇ ਗਰੇਡ ਦ ੇਰਿਰਦਆਰਥੀ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਤਕਸੀਿ ਦੀ ਸਿਝ ਰਿਕਰਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 100 ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਰਿਾਨਗੀ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 

ਤਕਸੀਿ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਝ ਰਿਕਰਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਗਰੇਡ ਦ ੇਅੂੰਤ ਤੇ ਰਿਰਦਆਰਥੀਆਾਂ ਤੋਂ ਉਿੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਆਪਣੀ 

ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਅੂੰਕ ਿਾਲੇ ਦ ੋਅੂੰਕਾਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਦੱਸ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੱਧ ਅੂੰਕਾਾਂ ਦੇ ਰਹਸਾਬ ਅਤੇ ਅਨੁਿਾਨ ਲਈ ਸਥਾਨ ਿੱੁਲ ਦੀ ਸਿਝ ਨੂੂੰ 

ਿਰਰਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਗਰੇਡ ਰਿੱਚ ਰ ੂੰਨਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰ ੂੰਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸੂੰਰਖਆਿਾਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਰਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਸਬੂੰਧਤ 

ਆਕਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਸੂੰਰਖਆ ਰਖੇਾ ਤੇ ਸਰਥਤੀ ਨੂੂੰ ਸਿਝਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਰਦੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਗਰੇਡ ਰਿੱਚ ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਖਤੇਰ ਅਤੇ ਘੇਰ ੇਦੀ ਸਿਝ 

ਰਿਕਰਸਤ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਤਰਲ ਆਇਤਨ ਅਤੇ ਪੁੂੰਜ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਸਿੱਰਸਆਿਾਾਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

 

 ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਤਕਸੀਿ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਰਿੱਚ ਰਦੱਤੀਆਾਂ ਸਿੱਰਸਆਿਾਾਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ 

 ਗੁਣਾ ਦੀਆਾਂ ਰਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸਿਝਦ ੇਹਨ 

o ਗੁਣਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿ-ਿਟਾਾਂਦਰਾ ਰਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ:  

   ਜੇ ਤੁਸੀਂ 6 x 4 = 24 ਜਾਣਦ ੇਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ 4 x 6 = 24 ਜਾਣਦੇ ਹੋ।  

 

o ਗੁਣਾ ਦੀ ਜੁੜਨਸ਼ੀਲ ਰਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ:  

3 x 5 x 2 ਨੂੂੰ 3 x 5 = 15, ਅਤੇ ਫੇਰ 15 x 2 = 30 ਦੇ ਦੁਆਰਾ,  

ਜਾਾਂ 5 x 2 = 10, ਅਤੇ ਫਰੇ 3 x 10 = 30 ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

o ਗੁਣਾ ਦੀ ਿੂੰਡਣਾਤਿਕ ਰਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ:  

ਜੇ 8 x 5 = 40  

ਅਤੇ 8 x 2 = 16,  

ਤਾਾਂ 8 x 7 ਹੈ: 

8 x (5 + 2) 

(8 x 5) + (8 x 2) 

40 + 16 = 56. 

 

 100 ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਰਿਾਨਗੀ ਨਾਲ ਗਣੁਾ ਅਤੇ ਤਕਸੀਿ ਕਰਨੀ 

 ਇੱਕ-ਅੂੰਕ ਿਾਲੇ ਸਾਰ ੇਦ ੋਅੂੰਕਾਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਨੂੂੰ ਜਾਣਨਾ 

 ਜੋੜ, ਘਟਾਉ, ਗਣੁਾ ਅਤੇ ਤਕਸੀਿ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਰਿੱਚ ਰਦੱਤੀਆਾਂ ਸਿੱਰਸਆਿਾਾਂ ਨੂੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ 

 ਸਿਝਣਾ ਰਕ ਗਣੁਾ ਅਤੇ ਤਕਸੀਿ ਦਾ ਆਪਸ ਰਿੱਚ ਸਬੂੰਧ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ 
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 ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੱਧ ਅੂੰਕਾਾਂ ਿਾਲੇ ਅੂੰਕ-ਗਰਣਤ ਨੂੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨ ਿੱੁਲ ਦੀ ਸਿਝ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ 

 ਸਥਾਨ ਿੱੁਲ ਦ ੇਰਗਆਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਰਚਤ ਉੱਤਰਾਾਂ ਦਾ ਅਨੁਿਾਨ ਲਗਾਉਣਾ 

 ਰ ੂੰਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸੂੰਰਖਆਿਾਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਰਿੱਚ ਸਿਝਣਾ 

 ਸਧਾਰਨ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਾਂ ਰ ੂੰਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਪਛਾਣਨਾ 

 ਇੱਕੋ ਅੂੰਸ਼ ਜਾਾਂ ਇੱਕੋ  ਾਜਕ ਿਾਲੀਆਾਂ ਦੋ ਰ ੂੰਨਾਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ 

 ਸ  ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਰਿੂੰਟ ਤਕ ਸਿਾਾਂ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਰਲਖਣਾ  

 ਸਿਾਾਂ, ਆਇਤਨ, ਅਤੇ  ਾਰ ਦਾ ਅਨੁਿਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਿਾਪਣਾ 

 ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਘੇਰ ੇਨੂੂੰ ਸਿਝਣਾ 

 ਸਿਝਣਾ ਰਕ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਸ਼ਰੇਣੀਆਾਂ ਰਿੱਚ ਆਕਾਰ ਿੱਡੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਰਿੱਚ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ 
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ਗਰਡੇ 4 ਸੂੰਖਪੇ ਜਾਣਕਾਰੀ | ਗਰਣਤ 

ਚੌਥੇ ਗਰੇਡ ਦ ੇਰਿਰਦਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨ ਿੱੁਲ ਦੀ ਸਿਝ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 1,000,000 ਤਕ ਸਧਾਰਨੀਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੱਧ ਅੂੰਕਾਾਂ ਿਾਲੇ 

ਪੂਰਨ ਅੂੰਕਾਾਂ ਨੂੂੰ ਰਕਸੇ ਿੀ ਸਥਾਨ ਤਕ ਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਰਤਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਰਿਆਰੀ ਅਲਗੋਰਰਦਿ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਰਿਾਨਗੀ ਨਾਲ 

ਜੋੜਦੇ ਅਤੇ ਘਟਾਉਂਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੱਧ ਅੂੰਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸੂੰਰਖਆਿਾਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਤਕਸੀਿ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਚੌਥ ੇਗਰੇਡ ਦ ੇਰਿਰਦਆਰਥੀ ਰ ੂੰਨਾਾਂ 

ਦੀ ਸਿਝ ਦਾ ਰਿਸਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਬਰਾਬਰੀ, ਕ੍ਰਿਿਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਦਸ਼ਿਲਿ ਨੂੂੰ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਕੋਣਾਾਂ ਨੂੂੰ ਿਾਪਦੇ 

ਹਨ ਅਤੇ ਰੇਖਾ ਗਰਣਤ ਦ ੇਆਕਾਰਾਾਂ ਨੂੂੰ ਰੇਖਾਿਾਾਂ (ਸਿਾਨਾਾਂਤਰ, ਲੂੰਬਕਾਰ, ਆਰਦ) ਅਤੇ ਕੋਣਾਾਂ (ਸਿ, ਰਨਉਣ, ਅਰਧਕ) ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਰਗੀਰਕ੍ਰਤ 

ਕਰਦੇ ਹਨ। 

 

 ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਰਿੱਚ ਰਦੱਤੀਆਾਂ ਸਿੱਰਸਆਿਾਾਂ ਨੂੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੂਨ ਅੂੰਕਾਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ, ਘਟਾਉ, ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਤਕਸੀਿ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ 

 ਗੁਣਕਾਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਜਾਾਂ ਬਾਰ ੇਰਸੱਖਣਾ 

o 24 ਦੇ ਗੁਣਕ: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 

o 4 ਦੇ ਗੁਣਜ: 4, 8, 12, 16, 20 

 ਿਸਤਾਾਂ ਅਤੇ ਸੂੰਰਖਆਿਾਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਅਤੇ ਿਰਰਣਤ ਕਰਨੇ 

 1,000,000 ਤਕ ਸਧਾਰਨੀਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨ ਿੱੁਲ ਨੂੂੰ ਸਿਝਣਾ ਅਤੇ ਿਰਤਣਾ 

o ਰਿਸਤਾਰਤ ਰੂਪ: 6783 = 6000 + 700 + 80 + 3 

 ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੱਧ ਅੂੰਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸੂੰਰਖਆਿਾਾਂ ਨਾਲ ਗਣਨਾ ਕਰਨੀ 

 ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੱਧ ਅੂੰਕਾਾਂ ਨੂੂੰ ਦ-ੋਅੂੰਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸੂੰਰਖਆਿਾਾਂ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਾਲੀਆਾਂ ਸਿੱਰਸਆਿਾਾਂ ਨੂੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ 

 ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੱਧ ਅੂੰਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸੂੰਰਖਆਿਾਾਂ ਨੂੂੰ ਇੱਕ-ਅੂੰਕ ਿਾਲੇ  ਾਜਕ ਨਾਲ ਤਕਸੀਿ ਕਰਨਾ 

 ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੱਧ ਅੂੰਕਾਾਂ ਨੂੂੰ ਰਕਸੇ ਿੀ ਸਥਾਨ ਤਕ ਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣਾ 

 ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਾਂ ਰ ੂੰਨਾਾਂ ਅਤੇ ਰ ੂੰਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਕ੍ਰਿਿਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਝ ਰਿਕਰਸਤ ਕਰਨੀ 

    

 

 ਿੱਖ-ਿੱਖ ਅੂੰਸ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ  ਾਜਕਾਾਂ ਿਾਲੀਆਾਂ ਦੋ ਰ ੂੰਨਾਾਂ ਰਿੱਚ ਸਾਾਂਝ ੇ ਾਜਕ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ 

 ਇਕੋ ਰਜਹੇ  ਾਜਕਾਾਂ ਿਾਲੀਆਾਂ ਰ ੂੰਨਾਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਰਰਤ ਸੂੰਰਖਆਿਾਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਅਤੇ ਘਟਾਉ 

 ਰ ੂੰਨਾਾਂ ਲਈ ਦਸ਼ਿਲਿ ਅੂੰਕਣ ਨੂੂੰ ਸਿਝਣਾ 

 ਦਸ਼ਿਲਿਾਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ 

 ਿਾਪ ਦ ੇਪਰਰਿਰਤਨਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਰਸਆਿਾਾਂ ਨੂੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ 

 ਆਇਤਾਾਂ ਲਈ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਘੇਰੇ ਦਾ ਫਾਰਿੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ 
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 ਲਾਈਨ ਪਲੌਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਟਾ ਨੂੂੰ ਸੂੰਗਰਠਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਿਆਰਖਆ ਕਰਨੀ 

 ਕੋਣਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸਿਝਣਾ ਅਤੇ ਿਾਪਣਾ 

 ਰੇਖਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਕੋਣ ਿਾਹੁਣੇ ਅਤੇ ਪਛਾਣਨੇ 

 ਰੇਖਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਕੋਣਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਕਾਰਾਾਂ ਦਾ ਿਰਣਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿੂੰਡਣਾ 

    

 

 ਸਿਰੂਪਤਾ ਦੀਆਾਂ ਰੇਖਾਿਾਾਂ ਨੂੂੰ ਪਛਾਣਨਾ 
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ਗਰਡੇ 5 ਸੂੰਖਪੇ ਜਾਣਕਾਰੀ | ਗਰਣਤ 

ਪੂੰਜਿੇਂ ਗਰੇਡ ਦ ੇਰਿਰਦਆਰਥੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੱਧ ਅੂੰਕਾਾਂ ਦੇ ਜੋੜ, ਘਟਾਉ, ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਤਕਸੀਿ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਾਨਗੀ ਨੂੂੰ ਅੂੰਰਤਿ ਰੂਪ ਰਦੂੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ 

ਆਪਣੀ ਰ ੂੰਨਾਾਂ ਦੀ ਸਿਝ ਨੂੂੰ ਅਸਿਾਨ  ਾਜਕਾਾਂ ਿਾਲੀਆਾਂ ਰ ੂੰਨਾਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਅਤੇ ਘਟਾਉ, ਰ ੂੰਨਾਾਂ ਦ ੇਗੁਣਾ ਅਤੇ ਤਕਸੀਿ ਦੇ ਰਸਧਾਾਂਤ, ਦਸ਼ਿਲਿ ਦ ੇ

ਜੋੜ ਅਤੇ ਘਟਾਉ ਤੇ ਲਾਗ ੂਕਰਦ ੇਹਨ। ਉਹ ਅੂੰਕਾਾਂ ਦੇ ਨਿੂਰਨਆਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂੰਧਾਾਂ ਅਤੇ ਰਨਰਦੇਸ਼ ਤਲ ਤੇ ਗਰਾਫ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਿਾਰ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜੋੜੀਆਾਂ 

ਦਾ ਰਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਰੇਖਾ ਗਰਣਤ ਦ ੇਆਕਾਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਰਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਾਂ ਨੂੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਅਤੇ ਅੂੰਦਰਲੇ ਕੋਣ ਦੇ ਿਾਪ ਅਤੇ 

ਰਤਕੋਣਾਾਂ ਅਤੇ ਸਿਾਨਾਾਂਤਰ ਚਤੁਰ ੁਜਾਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਦਾ ਰਹਸਾਬ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੇਖਾ-ਗਰਣਤ ਦੀ ਸਿਝ ਨੂੂੰ ਅੱਗ ੇਿਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

 

 ਪੇਰੇਨਥੇਰਸਸ, ਬਰੈਕਟਾਾਂ, ਜਾਾਂ ਬਰੇਰਸਜ਼ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੂੰਕੀ ਪਰਗਟਾਓ ਨੂੂੰ ਰਲਖਣਾ ਅਤੇ ਸਿਝਣਾ 

o “8 ਅਤੇ 7 ਨੂੂੰ ਜੋੜੋ, ਫੇਰ 2 ਨਾਲ ਗਣੁਾ ਕਰੋ” ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਹੈ: 2(8 + 7) 

 ਰਕਸੇ ਪੂਰਨ ਸੂੰਰਖਆ (2 – 50) ਨੂੂੰ ਇਸਦੇ ਅ ਾਜ ਗਣੁਜਾਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਦੇ ਰੂਪ ਰਿੱਚ ਪਰਗਟ ਕਰਨਾ 

 ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਿਧੇਰ ੇਜਰਟਲ ਪੈਟਰਨਾਾਂ ਦਾ ਿਰਣਨ ਕਰਨਾ 

    

 

 ਹਜ਼ਾਰਿੇਂ ਤੋਂ ਦਸ ਲੱਖ ਤਕ ਸਥਾਨ ਿੱੁਲ ਦੀ ਪਰਣਾਲੀ ਨੂੂੰ ਸਿਝਣਾ 

 ਰਿਆਰੀ ਅਲਗੋਰਰਦਿ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੱਧ ਅੂੰਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸੂੰਰਖਆਿਾਾਂ ਨੂੂੰ ਰਿਾਨਗੀ ਨਾਲ ਗਣੁਾ ਕਰਨਾ 

 ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੱਧ ਅੂੰਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸੂੰਰਖਆਿਾਾਂ ਨੂੂੰ ਦੋ-ਅੂੰਕ ਿਾਲੇ  ਾਜਕਾਾਂ ਨਾਲ ਤਕਸੀਿ ਕਰਨਾ 

 ਦਸ਼ਿਲਿਾਾਂ ਨੂੂੰ ਹਜ਼ਾਰਿੇਂ ਰਹੱਸੇ ਤਕ ਪੜ੍ਨਾ, ਰਲਖਣਾ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ 

 ਦਸ਼ਿਲਿਾਾਂ ਨੂੂੰ ਰਕਸੇ ਿੀ ਸਥਾਨ ਤਕ ਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣਾ 

 ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੱਧ ਅੂੰਕਾਾਂ ਿਾਲੀਆਾਂ ਪੂਰਨ ਸੂੰਰਖਆਿਾਾਂ ਅਤੇ ਦਸ਼ਿਲਿ ਿਾਲੀਆਾਂ ਸੂੰਰਖਆਿਾਾਂ ਦੀ ਸੌਿੇਂ ਰਹੱਸੇ ਤਕ ਗਣਨਾ ਕਰਨੀ 

  

 

 ਅਸਿਾਨ  ਾਜਕਾਾਂ ਿਾਲੀਆਾਂ ਰ ੂੰਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣਾ 

 ਰ ੂੰਨਾਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਰਰਤ ਅੂੰਕਾਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ 
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 ਇਕਾਈ ਰ ੂੰਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਪੂਰਨ ਅੂੰਕਾਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਰੂਨ ਅੂੰਕਾਾਂ ਨੂੂੰ ਇਕਾਈ ਰ ੂੰਨਾਾਂ ਨਾਲ ਤਕਸੀਿ ਕਰਨਾ 

 ਿਾਪਾਾਂ ਨੂੂੰ ਪਰਰਿਰਰਤਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਰਸਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਰਿੱਚ ਿਰਤਣਾ 

o 0.05 ਿੀਟਰ = 5 ਸੈਂਟੀਿੀਟਰ ਜਾਾਂ 2.5 ਫੁੱਟ = 30 ਇੂੰਚ 

 

 ਲਾਈਨ ਪਲੌਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਟਾ ਨੂੂੰ ਸੂੰਗਰਠਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਿਆਰਖਆ ਕਰਨੀ 

 ਆਇਤਾਕਾਰ ਰਪਰਜ਼ਿ ਦ ੇਆਇਤਨ ਨੂੂੰ ਸਿਝਣਾ ਅਤੇ ਲੱ ਣਾ 

 ਅੂੰਕਾਾਂ ਦੇ ਨਿੂਰਨਆਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ  

 ਰਨਰਦੇਸ਼ ਅੂੰਕ ਗਰਾਫ ਤੇ ਗਰਾਫ ਰਬੂੰਦੂ 

    

 

 x ਅਤੇ y ਧੁਰ ੇਿਾਲਾ ਗਰਾਫ ਰਦਖਾਉਣਾ ਰਜਸ ਤੇ ਕਈ ਰਬੂੰਦੂ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਰਨਰਦੇਸ਼ ਅੂੰਕਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਬਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ 

 ਦੋ-ਆਯਾਿੀ ਆਕਾਰਾਾਂ ਨੂੂੰ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਰਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਾਂ ਦ ੇਅਧਾਰ ਤੇ ਿੂੰਡਣਾ 
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ਗਰਡੇ 6 ਸੂੰਖਪੇ ਜਾਣਕਾਰੀ | ਗਰਣਤ 

ਛੇਿੇਂ ਗਰੇਡ ਦੇ ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਤਕਸੀਿ ਦ ੇਰਗਆਨ ਨੂੂੰ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਦਰ ਦੀਆਾਂ ਸਿੱਰਸਆਿਾਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਤਦ ੇ

ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਰ ੂੰਨਾਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਿ ਦੀ ਸਿਝ ਨੂੂੰ ਅੂੰਰਤਿ ਰਪੂ ਰਦੂੰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਰਰਣਾਤਿਕ ਪਰੂਨ ਅੂੰਕਾਾਂ ਦਾ ਅਰਧਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ 

ਗਰਣਤਕੀ ਪਰਗਟਾਉ ਰਿੱਚ ਬਦਲਣਹਾਰਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨੂੂੰ ਸਿਝਦੇ ਹਨ, ਸਰਥਤੀ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਪਰਗਟਾਉ ਅਤੇ ਸਿੀਕਰਨਾਾਂ ਰਲਖਦ ੇਹਨ, ਅਤੇ 

ਸਿੱਰਸਆਿਾਾਂ ਨੂੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਗਟਾਉ ਅਤੇ ਸਿੀਕਰਨਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਸੂੰ ਾਿਨਾ ਅਤੇ ਅੂੰਕੜਾ-ਰਿਰਗਆਨ ਦਾ 

ਅਰਧਐਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰ, ਸਤ੍ਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਇਤਨ ਦੀਆਾਂ ਸਿੱਰਸਆਿਾਾਂ ਨੂੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਖੇਾ-ਗਰਣਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂੂੰ 

ਿਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

 

 ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਰਸਧਾਾਂਤਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸਿਝਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਰਸਆਿਾਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਪਾਤ ਤਰਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ 

 ਇਕਾਈ ਦਰ ਨੂੂੰ ਸਿਝਣਾ 

 ਿਾਤਰਾ ਦਾ ਪਰਰਤਸ਼ਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ 

 ਰ ੂੰਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਰ ੂੰਨਾਾਂ ਨਾਲ ਤਕਸੀਿ ਕਰਨਾ 

 ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੱਧ ਅੂੰਕਾਾਂ ਿਾਲੀਆਾਂ ਸੂੰਰਖਆਿਾਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੱਧ ਅੂੰਕਾਾਂ ਿਾਲੇ ਦਸ਼ਿਲਿਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਾਨਗੀ ਨਾਲ ਗਣਨਾ ਕਰਨੀ 

 ਸਾਾਂਝੇ ਗਣੁਕ ਅਤੇ ਅੂੰਕਾਾਂ ਦੇ ਗੁਣਜ ਪਤਾ ਕਰਨੇ 

 ਦੋ ਪਰੂਨ ਸੂੰਰਖਆਿਾਾਂ ਦਾ ਸ  ਤੋਂ ਿੱਡਾ ਸਾਾਂਝਾ ਗੁਣਕ ਅਤੇ ਸ  ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਗਣੁਕ ਪਤਾ ਕਰਨਾ 

 ਪਰਰਿੇਯ ਅੂੰਕਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸਿਝਣ ਲਈ ਧਨਾਤਿਕ ਅੂੰਕਾਾਂ ਦੀ ਸਿਝ ਨੂੂੰ ਿਰਤਣਾ 

 ਧਨਾਤਿਕ ਅਤੇ ਰਰਣਾਤਿਕ ਪਰੂਨ ਅੂੰਕਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸਿਝਣਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਰਹੱਰਸਆਾਂ ਿਾਲੇ ਰਨਰਦੇਸ਼ ਤਲ ਤੇ ਸਰਥਤੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰੱਥ 

ਹੋਣਾ 

 ਪਰਰਿੇਯ ਅੂੰਕਾਾਂ ਨੂੂੰ ਕ੍ਰਿਿਾਰ ਕਰਨਾ 

 ਰਨਰੋਲ ਿੱੁਲ ਨੂੂੰ ਸਿਝਣਾ 

 ਇੱਕ ਬਦਲਣਹਾਰ ਿਾਲੀਆਾਂ ਸਿੀਕਰਨਾਾਂ ਅਤੇ ਅਸਿਾਨਤਾਿਾਾਂ ਨੂੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੂੰਕ-ਗਰਣਤ ਦੀ ਸਿਝ ਨੂੂੰ ਿਰਤਣਾ 

 ਬਦਲਣਹਾਰਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਲ ਦੁਨੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਰਥਤੀਆਾਂ ਿਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਗਟਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਸਿੀਕਰਨਾਾਂ 

ਰਲਖਣੀਆਾਂ 

 ਪੂਰਨ ਘਾਤ ਅੂੰਕਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੀਕਰਨਾਾਂ ਰਲਖਣੀਆਾਂ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨੀਆਾਂ 

 ਅਸਲ ਦੁਨੀਆਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂ ਗਰਣਤਕੀ ਸਿੱਰਸਆ ਦਾ ਿਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਿਾਨਤਾ ਰਲਖਣੀ
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 ਰਨਰ ਰ ਅਤੇ ਸੁਤੂੰਤਰ ਬਦਲਣਹਾਰਾਾਂ ਦੇ ਰਿਚਕਾਰ ਸਬੂੰਧਾਾਂ ਨੂੂੰ ਪਰਦਰਰਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਿਆਰਖਆ ਕਰਨੀ 

  

 

 ਖੇਤਰ, ਸਤ੍ਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਇਤਨ ਿਾਲੀਆਾਂ ਅਸਲ ਦੁਨੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਿੱਰਸਆਿਾਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨੀਆਾਂ 

 ਅੂੰਕੜਾ-ਰਿਰਗਆਨ ਦਾ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ (ਿੇਰੇ ਸਕੂਲ ਰਿੱਚ ਰਿਰਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀ ਕੀ ਉਿਰ ਹੈ?) ਲਾਈਨ ਪਲੌਟ, ਗਰਾਫ, ਰਹਸਟੋਗਰਾਿ, 

ਰਬੂੰਦੂ ਪਲੌਟ, ਬਾਕਸ ਪਲੌਟ, ਆਰਦ ਤੇ ਡਾਟਾ ਸੂੰਗਰਠਤ ਕਰਨਾ। 

 ਕੇਂਦਰ, ਫੈਲਾਅ, ਅਤੇ ਸਿੱੁਚੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਰਧਆਨ ਦ ੇਕੇ ਡਾਟਾ ਨੂੂੰ ਿਰਣਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰ ਦੇਣਾ 

 ਰਬੂੰਦੂ ਪਲੌਟ, ਰਹਸਟੋਗਰਾਿ, ਅਤੇ ਬਾਕਸ ਪਲੌਟ ਸਿੇਤ ਅੂੰਕ ਰੇਖਾ ਤੇ ਅੂੰਕੀ ਡਾਟਾ ਪਰਦਰਰਸ਼ਤ ਕਰਨਾ 
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ਗਰਡੇ 7 ਸੂੰਖਪੇ ਜਾਣਕਾਰੀ | ਗਰਣਤ 

ਸੱਤਿੇਂ ਗਰੇਡ ਦੇ ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਜਰਟਲ ਸਿੱਰਸਆਿਾਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਪਾਤਕ ਸਬੂੰਧਾਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਝ ਨੂੂੰ ਿਧਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਗਣਨਾ (ਜੋੜ, 

ਘਟਾਉ, ਗੁਣਾ, ਅਤੇ ਤਕਸੀਿ) ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਰਿੇਯ ਅੂੰਕਾਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਝ ਨੂੂੰ ਿਧਾਉਂਦ ੇਹਨ। ਅਿਾਪ ਅੂੰਕ ਸੱਤਿੇਂ ਗਰਡੇ ਰਿੱਚ ਸ਼ੁਰ ੂ

ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦ ੇਹਨ। ਅਲਜਬਰਾ ਸਬੂੰਧੀ ਅਧਾਰਾਾਂ ਦਾ ਅਰ ਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਧਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਨਿੂਨੇ ਤੇ ਅਧਾਰਤ 

ਜਨਸੂੰਰਖਆ ਦਾ ਿਰਣਨ ਕਰਕੇ ਸੂੰ ਾਿਨਾ ਅਤੇ ਅੂੰਕੜਾ-ਰਿਰਗਆਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਝ ਨੂੂੰ ਿਧਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਖੱਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੂੰ ਾਿਨਾ ਦ ੇ

ਿਾਡਲ ਰਿਕਰਸਤ ਕਰਨ, ਿਰਤਣ ਅਤੇ ਿੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦ ੇਿੌਕੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

 

 ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੱਧ ਕਦਿਾਾਂ ਿਾਲੇ ਅਿਲਾਾਂ ਅਤੇ ਪਰਰਤਸ਼ਤ ਸਿੱਰਸਆਿਾਾਂ ਨੂੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਪਾਤਕ ਸਬੂੰਧਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ 

o ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਅਕਤੀ ਹਰੇਕ ¼ ਘੂੰਟ ੇਰਿੱਚ ½ ਿੀਲ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਸਦੀ ਪਰਤੀ ਘੂੰਟਾ ਰਫਤਾਰ ਕੀ ਹੈ? 

 

 ਯੂਰਨਟ ਦਰਾਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨੀ 

 ਪਰਰਿੇਯ ਅੂੰਕਾਾਂ ਨੂੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਘਟਾਉਣਾ, ਗਣੁਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਕਸੀਿ ਕਰਨਾ 

 ਰ ੂੰਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਦਸ਼ਿਲਿਾਾਂ ਰਿੱਚ ਬਦਲਣਾ 

 ਧਨਾਤਿਕ ਅਤੇ ਰਰਣਾਤਿਕ ਅੂੰਕਾਾਂ ਿਾਲੀਆਾਂ ਬਹੁ-ਕਦਿੀ ਸਿੱਰਸਆਿਾਾਂ ਨੂੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। 

o ਸ਼ਾਿ 6:00 ਿਜੇ ਤਾਪਿਾਨ -10 ਰਡਗਰੀ ਹੈ। ਦੋ ਘੂੰਰਟਆਾਂ ਰਿੱਚ ਤਾਪਿਾਨ 5 ਰਡਗਰੀ ਘੱਟ ਰਗਆ ਹੈ, ਰਾਤ 8:00 ਿਜੇ 

ਤਾਪਿਾਨ ਰਕੂੰਨਾ ਹੈ? 

 ਅਲਜਬਰੇ ਦੀਆਾਂ ਸਿੀਕਰਨਾਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਲਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਰਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ 

 ਰੇਖਾਿੀਂ ਪਰਗਟਾਿਾਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਘਟਾਉ, ਗੁਣਕ ਅਤੇ ਰਿਸਤਾਰ 

 ਅਸਲ ਦੁਨੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਿੱਰਸਆਿਾਾਂ ਰਿੱਚ ਅੂੰਕਾਾਂ ਨੂੂੰ ਪਰਦਰਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲਣਹਾਰਾਾਂ ਨੂੂੰ ਿਰਤਣਾ। 

 ਸਿੱਰਸਆਿਾਾਂ ਨੂੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਸਿੀਕਰਨਾਾਂ ਅਤੇ ਅਸਿਾਨਤਾਿਾਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਾਂ 

 ਰੇਖਾ ਗਰਣਤ ਦ ੇਰਚੱਤਰ ਿਾਹੁਣੇ, ਬਣਾਉਣੇ, ਅਤੇ ਿਰਰਣਤ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਰਿਚਕਾਰ ਸਬੂੰਧਾਾਂ ਨੂੂੰ ਿਰਣਨ ਕਰਨਾ 

 ਕੋਣ ਦ ੇਿਾਪ, ਖੇਤ, ਸਤ੍ਾ ਖੇਤਰ, ਅਤੇ ਆਇਤਨ (ਰਸਲੂੰਡਰ, ਸ਼ੂੰਕੂ, ਅਤੇ ਗੋਲਾ) ਦੀ ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਿਾਲੀਆਾਂ ਸਿੱਰਸਆਿਾਾਂ ਹੱਲ 

ਕਰਨੀਆਾਂ 

 ਰਸਲੂੰਡਰ, ਸ਼ੂੰਕੂ, ਅਤੇ ਗਰੋਲਆਾਂ ਦੇ ਆਇਤਨ ਿਾਲੀਆਾਂ ਅਸਲ ਰਜ਼ੂੰਦਗੀ ਦੀਆਾਂ ਸਿੱਰਸਆਿਾਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨੀਆਾਂ। 

 ਗੋਲੇ ਦ ੇਖੇਤਰ ਅਤੇ ਘੇਰੇ ਲਈ ਫਾਰਿੂਲੇ ਜਾਣਨੇ  

 ਬਹੁ-ਕਦਿੀ ਸਿੱਰਸਆਿਾਾਂ ਨੂੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਪਰੂਕ, ਪੂਰਕ, ਸ਼ੀਰਸ਼, ਅਤੇ ਸੂੰਲਗਨ ਕੋਣ ਬਾਰ ੇਤੱਥਾਾਂ ਿਰਤਣਾ।  

 ਜਨਸੂੰਰਖਆ ਦਾ ਿਰਣਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਤਰਤੀਬ ਨਿੂਰਨਆਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ 
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  ਸੂੰਯੋਗ ਿਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂੰ ਾਿਨਾ ਨੂੂੰ ਲੱ ਣਾ, ਰਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਿਆਰਖਆ ਕਰਨੀ 

o ਉਦਾਹਰਨ ਿਾਸਤੇ, ਜੇ ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਨੂੂੰ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਚੁਰਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਜੇਨ ਨੂੂੰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂੰ ਾਿਨਾ ਪਤਾ ਕਰਨੀ 

ਅਤੇ ਰਕਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੂੰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂੰ ਾਿਨਾ ਪਤਾ ਕਰਨੀ। 

o ਜਾਾਂ ਜੇ 40% ਦਾਤਾਿਾਾਂ ਦਾ A ਰਕਸਿ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਸੂੰ ਾਿਨਾ ਹੈ ਰਕ A ਰਕਸਿ ਦਾ ਖੂਨ ਿਾਲਾ 

ਦਾਤਾ ਲੱ ਣ ਲਈ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 4 ਦਾਤਾਿਾਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ? 
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ਗਰਡੇ 8 ਸੂੰਖਪੇ ਜਾਣਕਾਰੀ | ਗਰਣਤ 

ਅੱਠਿੇਂ ਗਰੇਡ ਦ ੇਰਿਰਦਆਰਥੀ ਪਰਰਿੇਯ ਅਤੇ ਅਿਾਪ ਅੂੰਕਾਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਝ ਨੂੂੰ ਡੂੂੰਘਾ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਅੂੰਕ-ਗਰਣਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਰਿਰਦਆਰਥੀ 

ਿੂਲਕ ਅਤੇ ਘਾਤਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰੇਖਾਿੀਂ ਸਿੀਕਰਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰਾਫ ਫਲਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਪਰਰ ਾਰਸ਼ਤ ਕਰਦ,ੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ 

ਅਤੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਰੇਖਾ-ਗਰਣਤ ਰਿੱਚ, ਸੱਤਿੇਂ ਗਰੇਡ ਦ ੇਰਿਰਦਆਰਥੀ ਪਾਇਥਾਗੋਰੀਅਨ ਰਥਊਰਿ ਨੂੂੰ ਸਿਝਦੇ ਅਤੇ ਿਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਰਸਲੂੰਡਰਾਾਂ, ਸ਼ੂੰਕੂਆਾਂ ਅਤੇ ਗਰੋਲਆਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਿਾਲੀਆਾਂ ਸਿੱਰਸਆਿਾਾਂ ਨੂੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

 

 

 ਪਰਰਿੇਯ ਅਤੇ ਅਿਾਪ ਅੂੰਕਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸਿਝਣਾ 

  

 

 ਿੂਲਕ ਅਤੇ ਪਰੂਕ ਘਾਤਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂੰਿ ਕਰਨਾ 

o ਉਦਾਹਰਨ ਿਾਸਤੇ, ਅਿਰੀਕਾ ਦੀ ਜਨਸੂੰਰਖਆ ਦਾ 3 x 108 ਦੇ ਰੂਪ ਰਿੱਚ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਾਂ ਦੀ ਜਨਸੂੰਰਖਆ ਦਾ 7 x 

109 ਦੇ ਰਪੂ ਰਿੱਚ ਅਨੁਿਾਨ ਲਗਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਰਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਰਕ ਦੁਨੀਆਾਂ ਦੀ ਜਨਸੂੰਰਖਆ 20 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਿੱਧ 

ਰਜ਼ਆਦਾ ਹੈ। 

 ਅਨੁਪਾਤਕ ਸਬੂੰਧਾਾਂ, ਰੇਖਾਿਾਾਂ, ਅਤੇ ਰਖੇਾਿੀਂ ਸਿੀਕਰਨਾਾਂ ਦੇ ਰਿਚਕਾਰ ਸੂੰਪਰਕ ਨੂੂੰ ਸਿਝਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਗਰਾਫ ਬਣਾਉਣ ਦ ੇ

ਸਿਰੱਥ ਹੋਣਾ 

 ਸਿਝਣਾ ਰਕ ਰਕਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਸਬੂੰਧ ਦੀ ਯੂਰਨਟ ਦਰ ਗਰਾਫ ਦੀ ਢਲਾਨ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ 

 ਢਲਾਨ ਦੀ ਰਿਆਰਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਰਜਹੇ ਰਤਕੋਣਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਅਤੇ y = mx + b ਨੂੂੰ ਸਿਝਣਾ 

 ਇੱਕ ਬਦਲਣਹਾਰ ਿਾਲੀਆਾਂ ਰੇਖਾਿੀਂ ਸਿੀਕਰਨਾਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਖਾਿੀਂ ਸਿੀਕਰਨਾਾਂ ਦੇ ਜੋਰੜਆਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੱਲ 

ਕਰਨਾ 

 ਫਲਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਪਰਰ ਾਰਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ 

 ਸਿਝਣਾ ਰਕ ਫਲਨ ਇੱਕ ਰਨਯਿ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਿਾਰ ਜੋੜੇ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ 
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 ਸਬੂੰਧਾਾਂ ਦ ੇਨਿੂਨੇ ਲਈ ਫਲਨ ਬਣਾਉਣੇ ਅਤੇ ਿਰਤਣੇ 

 ਇਕਰੂਪਤਾ ਅਤੇ ਸਿਾਨਤਾ ਨੂੂੰ ਸਿਝਣਾ 

 ਪਾਇਥਾਗਰੋੀਅਨ ਰਥਊਰਿ ਨੂੂੰ ਸਿਝਣਾ, ਿਰਤਣਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ 

 ਡਾਟਾ ਦ ੇਸਿੂਹਾਾਂ ਦ ੇਨਿੂਰਨਆਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨੀ 

 ਸਕੈਟਰ ਪਲੌਟ ਨੂੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿਝਣਾ 

 ਰਸਲੂੰਡਰ, ਸ਼ੂੰਕੂ, ਅਤੇ ਗਰੋਲਆਾਂ ਦੇ ਆਇਤਨ ਿਾਲੀਆਾਂ ਸਿੱਰਸਆਿਾਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨੀਆਾਂ 

 ਸਕੈਟਰ ਪਲੌਟ ਨੂੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿਝਣਾ 
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ਗਰਡੇ K ਸੂੰਖਪੇ ਜਾਣਕਾਰੀ | ਇੂੰਗਰਲਸ਼-ਲੈਂਗਿਜ਼ੇ ਆਰਟਸ 

ਰਕੂੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦ ੇਰਿਰਦਆਰਥੀ ਸਾਰਹਤ ਜਾਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਲੇ ਪਾਠ ਦ ੇਨਾਲ ਅੂੰਤਰਰਕਰਰਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿਾਬ ਦ ੇਕੇ 

ਅਤੇ ਿੱੁਖ ਘਟਨਾਿਾਾਂ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਪਛਾਣ ਕੇ ਰਹਦਾਇਤਾਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂੰਿ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰਾਾਂ ਨੂੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਨਾਿ ਦੱਸ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਅਖੱਰ ਰਲਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਿ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਕਸੇ ਰਕਤਾਬ ਬਾਰੇ 

ਿਾਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੱਸ ਸਕਦ ੇਹਨ ਜਾਾਂ ਰਲਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

ਪੜ੍ਨਾ  

ਰਹਦਾਇਤ ਅਤੇ ਸਿਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ: 

 ਪੜ੍ਨ ਲਈ ਚੋਣ ਬਾਰ ੇਪਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣੇ ਅਤੇ ਜਿਾਬ ਦੇਣੇ 

 ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਾਤਰਾਾਂ, ਿਾਹੌਲ ਅਤੇ ਿੱੁਖ ਘਟਨਾਿਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸਿਝਣਾ 

 ਿੇਰਿੇ ਸਰਹਤ, ਕਹਾਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਉਣੀ 

 

ਪੜ੍ਨਾ: ਬੁਰਨਆਦੀ ਹੁਨਰ 

 ਅੱਖਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਿੂਲ ਰਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸਿਝਣਾ 

o ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ 

o ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਾਂ 

o ਪੂੰਨਾ ਦਰ ਪੂੰਨਾ 

 ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਰ ੇਿੱਡ ੇਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅੱਖਰਾਾਂ ਨੂੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਨਾਿ ਦੱਸਣੇ 

 ਪਛਾਣਨਾ ਰਕ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਖੂੰਡ ਅਤੇ ਆਿਾਜ਼ਾਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ 

 ਤੁਕਬੂੰਦੀ ਿਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਨੂੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਅਤੇ ਪਦੈਾ ਕਰਨਾ 

 ਪਛਾਰਣਆ ਜਾ ਸਕਣ ਿਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ ੋਜਾਾਂ ਰਤੂੰਨ ਆਿਾਜ਼ਾਾਂ ਨੂੂੰ ਰਿਲਾਉਣਾ 

 ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਨੂੂੰ ਪੜ੍ਦ ੇਸਿੇਂ ਧੁਨੀਗਰਾਿਾਾਂ ਨੂੂੰ ਿਰਤਣਾ 

 ਹਰੇਕ ਰਿਅੂੰਜਨ ਅਤੇ ਸਵਰ ਲਈ ਸ  ਤੋਂ ਿੱਧ ਿਾਰਿਾਰਤਾ ਿਾਲੀਆਾਂ ਆਿਾਜ਼ਾਾਂ ਨੂੂੰ ਬੋਲਣਾ 

 ਆਿ ਉੱਚ ਿਾਰਿਾਰਤਾ ਿਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਨੂੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਨਾ 

o The, of, to, you, is 

 

ਰਲਖਣਾ  

 ਰਕਸੇ ਰਕਤਾਬ ਬਾਰ ੇਿਾਹੁਣਾ, ਦੱਸਣਾ, ਜਾਾਂ ਰਲਖਣਾ 

 ਘਟਨਾਿਾਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਿਾਪਰਨ ਦੇ ਕ੍ਰਿ ਰਿੱਚ ਿਾਹੁਣਾ, ਦੱਸਣਾ, ਜਾਾਂ ਰਲਖਣਾ 

 

ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ  

 ਚਰਚਾਿਾਾਂ ਰਿੱਚ ਰਹੱਸਾ ਲੈਣਾ 

o ਦੂਰਜਆਾਂ ਨੂੂੰ ਸੁਣਨਾ 

o ਿਾਰੀ-ਿਾਰੀ ਬੋਲਣਾ 

 ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਰਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ 

 ਪਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣੇ ਅਤੇ ਜਿਾਬ ਦੇਣੇ 

 ਲੋਕਾਾਂ, ਥਾਿਾਾਂ, ਚੀਜ਼ਾਾਂ, ਅਤੇ ਘਟਨਾਿਾਾਂ ਨੂੂੰ ਿੇਰਿੇ ਸਰਹਤ ਿਰਣਨ ਕਰਨਾ 

 

 ਾਸ਼ਾ  

 ਕਈ ਿੱਡ ੇਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅੱਖਰਾਾਂ ਨੂੂੰ ਰਲਖਣਾ 

 ਿੱਡੇ ਅੱਖਰ, ਰਿਰਾਿ ਰਚੂੰਨ੍ਾਾਂ ਅਤੇ ਸਪਰੈਲੂੰਗਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ 

 ਜਾਣ-ਪਛਾਣੇ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਲਈ ਨਿੇਂ ਿਤਲਬਾਾਂ ਨੂੂੰ ਪਛਾਣਨਾ 
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o ਜਾਣਨਾ ਰਕ duck ਇੱਕ ਪੂੰਛੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਕਰਰਆ ਰਪੂ to duck ਨੂੂੰ ਸਿਝਣਾ 

 

 ਆਿ ਿਸਤਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸ਼ਰਣੇੀਆਾਂ ਰਿੱਚ ਿੂੰਡਣਾ 

o ਆਕਾਰ,  ੋਜਨ 
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ਗਰਡੇ 1 ਸੂੰਖਪੇ ਜਾਣਕਾਰੀ | ਇੂੰਗਰਲਸ਼-ਲੈਂਗਿਜ਼ੇ ਆਰਟਸ 
 

ਪਰਹਲੇ ਗਰੇਡ ਦ ੇਰਿਰਦਆਰਥੀ ਸਾਰਹਤ ਜਾਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਲੇ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਅੂੰਤਰਰਕਰਰਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿਾਬ ਦ ੇਕੇ ਅਤੇ 

ਿੱੁਖ ਘਟਨਾਿਾਾਂ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਪਛਾਣ ਕੇ ਸੁਤੂੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਕੂੰਿ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਉਹ ਉੱਚੀ ਆਿਾਜ਼ ਰਿੱਚ ਅਤੇ ਪਰਗਟਾਉ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਪੜ੍ 

ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰਹਲੇ ਗਰਡੇ ਦ ੇਰਿਰਦਆਰਥੀ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਰਲਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਟਨਾਿਾਾਂ, ਰਿਰਸ਼ਆਾਂ ਅਤੇ ਰਿਚਾਰਾਾਂ ਬਾਰ ੇਰਲਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

ਪੜ੍ਨਾ  

 ਪੜ੍ਨ ਲਈ ਚੋਣ ਰਿੱਚ ਿੇਰਿੇ ਬਾਰੇ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣੇ ਅਤੇ ਜਿਾਬ ਦੇਣੇ 

 ਿੇਰਿੇ ਸਰਹਤ, ਕਹਾਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਉਣੀ 

 ਰਕਤਾਬਾਾਂ ਦੇ ਰਿਚਕਾਰ ਅੂੰਤਰਾਾਂ ਦੀ ਰਿਆਰਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਣੇ ਿਾਲੀਆਾਂ ਕਹਾਣੀਆਾਂ ਅਤੇ ਰਕਤਾਬਾਾਂ ਬਾਰ ੇਦੱਸਣਾ 

 ਰਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਿਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਹਲੇ ਗਰੇਡ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਲੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਨੇ 

 

ਪੜ੍ਨਾ: ਬੁਰਨਆਦੀ ਹੁਨਰ 

 ਅੱਖਰਾਾਂ ਦ ੇਸੂੰਗਠਨ ਅਤੇ ਿੁਢਲੀਆਾਂ ਰਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸਿਝਣਾ 

 

 ਰਕਸੇ ਿਾਕ ਦੀਆਾਂ ਰਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਾਂ ਨੂੂੰ ਪਛਾਣਨਾ 

o ਿੱਡੇ ਅੱਖਰ 

o ਸਿਾਪਤੀ ਰਿਰਾਿ ਰਚੂੰਨ੍ 

 

 ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ, ਉਚਾਰਖੂੰਡ ਅਤੇ ਆਿਾਜ਼ਾਾਂ 

 ਧੁਨੀਗਰਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੂੰ ਸਿਝਣਾ 

o ਜਾਣਨਾ ਰਕ ਹਰੇਕ ਉਚਾਰਖੂੰਡ ਰਿੱਚ ਸਵਰ ਦੀ ਆਿਾਜ਼ ਜ਼ਰਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

 ਰਨਯਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਿਾਲੇ ਇੱਕ- ਅਤੇ ਦ-ੋਉਚਾਰਖੂੰਡੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਨੇ 

 ਸਹੀ-ਸਹੀ ਅਤੇ ਪਰਗਟਾਉ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਆਿਾਜ਼ ਰਿੱਚ ਪੜ੍ਨਾ 

 

ਰਲਖਣਾ  

 ਰਾਇ ਿਾਲੀਆਾਂ ਰਚਨਾਿਾਾਂ ਰਲਖਣੀਆਾਂ ਰਜਨ੍ਾਾਂ ਰਿਚ ਰਾਇ ਅਤੇ ਰਾਇ ਿਾਸਤੇ ਤਰਕ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਿੇ 

 ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਲੀਆਾਂ ਰਚਨਾਿਾਾਂ ਰਲਖਣੀਆਾਂ ਰਜਨ੍ਾਾਂ ਰਿੱਚ ਰਿਸ਼ੇ ਦਾ ਨਾਿ ਰਦਤੱਾ ਜਾਿੇ, ਤੱਥ ਰਦੱਤ ੇਜਾਣ ਅਤੇ ਸਿਾਪਤੀ ਰਦੱਤੀ ਜਾਿੇ 

 ਦੋ ਜਾਾਂ ਿੱਧ ਘਟਨਾਿਾਾਂ ਬਾਰ ੇਸਹੀ ਕ੍ਰਿ ਰਿੱਚ ਿੇਰਿੇ ਸਰਹਤ, ਰਬਰਤਾਾਂਤ ਰਲਖਣੇ 

 

ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ  

 ਦੂਜੇ ਕੀ ਕਰਹ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਨੂੂੰ ਅੱਗ ੇਿਧਾਉਂਦ ੇਹੋਏ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਰਨਯਿਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ 

 ਸਧਾਰਨ ਦੋ ਕਦਿਾਾਂ ਿਾਲੀਆਾਂ ਰਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ 

 ਪੂਰੇ ਿਾਕਾਾਂ ਰਿੱਚ ਬੋਲਣਾ 

 

 ਾਸ਼ਾ  

 ਸਹੀ ਰਿਆਕਰਣ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ 

 ਸਾਰੇ ਿੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟ ੇਅੱਖਰਾਾਂ ਨੂੂੰ ਰਲਖਣਾ 

 ਸਹੀ ਿੱਡੇ ਅੱਖਰ, ਰਿਰਾਿ ਰਚੂੰਨ੍ਾਾਂ ਅਤੇ ਸਪੈਰਲੂੰਗਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ 

 ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਹੱਰਸਆਾਂ ਅਤੇ ਿਾਕ ਰਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦ ੇਸ਼ਬਦਾਾਂ ਨੂੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਰਗਆਤ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਦਾ ਿਤਲਬ ਪਤਾ ਕਰਨਾ 

 ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸ਼ਰੇਣੀਆਾਂ ਦੇ ਰਿੱਚ ਿੂੰਡਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਨੂੂੰ ਿੱੁਖ ਗੁਣਾਾਂ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਪਰਰ ਾਰਸ਼ਤ ਕਰਨਾ 

o ਚੀਤਾ ਧਾਰੀਆਾਂ ਿਾਲੀ ਿੱਡੀ ਰਬੱਲੀ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ 
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ਗਰਡੇ 2 ਸੂੰਖਪੇ ਜਾਣਕਾਰੀ | ਇੂੰਗਰਲਸ਼-ਲੈਂਗਿਜ਼ੇ ਆਰਟਸ 
 

ਦੂਜੇ ਗਰੇਡ ਦ ੇਰਿਰਦਆਰਥੀ ਸਾਰਹਤਕ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਲੇ ਪਾਠ ਨੂੂੰ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਪੜ੍ਦ ੇਅਤੇ ਸਿਝਦ ੇਹਨ। ਉਹ ਸਹੀ ਰਿਆਕਰਣ, ਿੱਡੇ 

ਅੱਖਰ, ਰਿਰਾਿ ਰਚੂੰਨ੍ਾਾਂ ਅਤੇ ਸਪੈਰਲੂੰਗਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਰਕਸੇ ਕਹਾਣੀ ਜਾਾਂ ਤਜਰਬੇ ਬਾਰ ੇਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ 

ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

ਪੜ੍ਨਾ  

 ਕੇਂਦਰੀ ਸਬਕ ਸਿੇਤ, ਲੋਕ ਕਥਾਿਾਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਾਂ 

 ਰਿਆਰਖਆ ਕਰਨੀ ਰਕ ਰਕਿੇਂ ਲੇਖਕ ਪਾਠ ਰਿਚਲੇ ਖਾਸ ਰਬੂੰਦੂਆਾਂ ਦੇ ਸਿਰਥਨ ਲਈ ਤਰਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ 

 ਿੱੁਖ ਰਿਰਸ਼ਆਾਂ ਅਤੇ ਰਧਆਨ ਦ ੇਕੇਂਦਰ ਨੂੂੰ ਪਛਾਣਨਾ 

 ਸਾਰਹਰਤਕ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਲੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਨੇ ਅਤੇ ਸਿਝਣੇ 

 

ਪੜ੍ਨਾ: ਬੁਰਨਆਦੀ ਹੁਨਰ 

 ਧੁਨੀਗਰਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦ ੇਹੁਨਰਾਾਂ ਨੂੂੰ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਿਰਤਣਾ 

o ਆਿ ਅਗੇਤਰਾਾਂ ਅਤੇ ਰਪਛੇਤਰਾਾਂ ਿਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਨੂੂੰ ਪੜ੍ਨਾ (ਰਜਿੇਂ ਰਕ, re_, un_, _less) 

 

 ਲੂੰਬੇ ਅਤੇ ਛੋਟ ੇਸਵਰਾਾਂ ਰਿੱਚ ਫਰਕ ਸਿਝਣਾ 

 ਰਨਯਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਰਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦ ੋਉਚਾਰਖੂੰਡਾਾਂ ਿਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਨੂੂੰ ਪੜ੍ਨਾ 

 ਸਹੀ-ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਿਝ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਨਾ 

 

ਰਲਖਣਾ  

 ਰਾਇ ਿਾਲੀਆਾਂ ਰਚਨਾਿਾਾਂ ਰਲਖਣੀਆਾਂ ਜੋ ਜੋੜਨ ਿਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਰਾਇ ਅਤੇ ਤਰਕ ਨੂੂੰ ਜੋੜਨ 

o Because, and, also 

 

 ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਲੀਆਾਂ ਰਚਨਾਿਾਾਂ ਰਲਖਣੀਆਾਂ ਜੋ ਰਿਸ਼ਾ, ਤੱਥ, ਪਰਰ ਾਸ਼ਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਰਸੱਟਾ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਨ 

 ਰਬਰਤਾਾਂਤ ਿਾਲੀਆਾਂ ਰਚਨਾਿਾਾਂ ਰਲਖਣੀਆਾਂ ਰਜਨ੍ਾਾਂ ਰਿੱਚ ਕਾਰਿਾਈ, ਰਿਚਾਰ, ਅਤੇ  ਾਿਨਾਿਾਾਂ ਨੂੂੰ ਿਰਣਨ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਿੇਰਿਾ ਹੋਿੇ 

 ਅਰਜਹੀ ਲੇਖਣੀ ਰਤਆਰ ਕਰਨੀ ਜੋ ਰਿਕਰਸਤ, ਕੇਂਰਦਰਤ ਅਤੇ ਸੂੰਗਰਠਤ ਹੋਿੇ 

 ਰਨਯਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਿਧਾਈਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸਿਾਾਂ-ਸੀਿਾਿਾਾਂ ਦਰੌਾਨ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਾਂ ਸਿਾਾਂ-ਸੀਿਾਿਾਾਂ ਦਰੌਾਨ ਰਲਖਣਾ 

 

ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ  

 ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਿੱਡੇ ਸਿੂਹਾਾਂ ਰਿੱਚ ਸਾਥੀਆਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਿੱਚ ਰਹੱਸਾ ਲੈਣਾ 

 ਉੱਚੀ ਆਿਾਜ਼ ਰਿੱਚ ਪੜ੍ੀ ਗਈ ਰਕਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਿੁੱਖ ਰਿਚਾਰਾਾਂ ਨੂੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿਰਣਨ ਕਰਨਾ 

 ਰਤੂੰਨ- ਅਤੇ ਚਾਰ-ਕਦਿਾਾਂ ਿਾਲੀਆਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਰਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੇਣੀਆਾਂ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ 

 ਰਕਸੇ ਕਹਾਣੀ ਜਾਾਂ ਤਜਰਬੇ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਣੇੀ 

 

 ਾਸ਼ਾ  

 ਸਹੀ ਰਿਆਕਰਣ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ 

 ਸਾਫ ਰਲਖਾਈ ਦ ੇਨਾਲ ਪੜ੍ਨ ਯੋਗ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਰਤਆਰ ਕਰਨੇ 

 ਸਹੀ ਿੱਡੇ ਅੱਖਰ, ਰਿਰਾਿ ਰਚੂੰਨ੍ਾਾਂ ਅਤੇ ਸਪੈਰਲੂੰਗਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ 

 ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਦ ੇਅਰਥ ਰਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦ ੇਤਰੀਰਕਆਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ 

 ਰਿਸ਼ਰਰਤ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਰਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ, ਰਜਨ੍ਾਾਂ ਨੂੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਾਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਇਆ 

ਰਗਆ ਹੈ 
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ਤੀਜੇ ਗਰੇਡ ਦ ੇਰਿਰਦਆਰਥੀ ਕਹਾਣੀਆਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਰਿੱਚ ਫਰਕ ਦੱਸ ਕੇ, ਰਕਸੇ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਇਸ 

ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਦੇ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਘਟਨਾਿਾਾਂ, ਰਿਚਾਰਾਾਂ, ਜਾਾਂ ਰਸਧਾਾਂਤਾਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਿਰਣਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਹਰਤਕ ਅਤੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਲੇ ਪਾਠ ਨਾਲ ਅੂੰਤਰਰਕਰਰਆ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਨ ਦੀ ਸਿਰੱਥਾ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਗਰੇਡ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਿਧੇਰ ੇਜਰਟਲ 

ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਰਿਕਰਸਤ, ਕੇਂਰਦਰਤ, ਸੂੰਗਰਠਤ, ਅਤੇ ਸੂੰਪਾਰਦਤ ਕੂੰਿ ਰਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਲੀਆਾਂ ਰਚਨਾਿਾਾਂ ਰਲਖਦੇ ਸਿੇਂ, 

ਉਹ ਚਾਰਟਾਾਂ ਅਤੇ ਗਰਾਫਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੱਥ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

 

ਪੜ੍ਨਾ  

 ਿਰਣਨ ਕਰਨਾ ਰਕ ਪਾਤਰ ਦੇ ਕੂੰਿ ਘਟਨਾ ਰਿੱਚ ਰਕਿੇਂ ਯਗੋਦਾਨ ਪਾਉਂਦ ੇਹਨ 

 ਕਹਾਣੀਆਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਰਿੱਚ ਫਰਕ ਦੱਸਣਾ 

 ਗਰਡੇ ਪਧੱਰ ਦ ੇਸਾਰਹਤ ਨੂੂੰ ਸੁਤੂੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਨਾ ਅਤੇ ਸਿਝਣਾ 

 ਘਟਨਾਿਾਾਂ, ਰਿਚਾਰਾਾਂ, ਜਾਾਂ ਰਸਧਾਾਂਤਾਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੂੰ ਿਰਣਨ ਕਰਨਾ 

 ਰਕਸੇ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੇਖਕ ਦੇ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ 

 

ਪੜ੍ਨਾ: ਬੁਰਨਆਦੀ ਹੁਨਰ 

 ਗਰੇਡ ਪਧੱਰ ਦ ੇਧੁਨੀਗਰਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਹੁਨਰਾਾਂ ਨੂੂੰ ਿਰਤਣਾ 

o ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਚਾਰ-ਖੂੰਡਾਾਂ ਿਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਨੂੂੰ ਪੜ੍ਨਾ, ਰਜਿੇਂ ਰਕ mosquito, puppeteer 

 ਰਜ਼ਆਦਾਤਰ ਆਿ ਅਗੇਤਰਾਾਂ ਅਤੇ ਰਪਛੇਤਰਾਾਂ ਦਾ ਿਤਲਬ ਸਿਝਣਾ 

 ਸਹੀ-ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਿਝ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਨਾ 

 

ਰਲਖਣਾ  

 ਰਾਇ ਿਾਲੀਆਾਂ ਰਚਨਾਿਾਾਂ ਰਲਖਣੀਆਾਂ ਰਜਨ੍ਾਾਂ ਰਿੱਚ ਚਾਰਟ ਜਾਾਂ ਗਰਾਫ ਅਤੇ ਰਾਇ ਦਾ ਸਿਰਥਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਤਰਕਾਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸ਼ਾਿਲ 

ਹੋਿੇ 

 ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਲੀਆਾਂ ਰਚਨਾਿਾਾਂ ਰਲਖਣੀਆਾਂ ਜੋ ਰਿਸ਼ੇ ਦਾ ਨਾਿ ਦੇਣ, ਤੱਥ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਜੋੜਨ ਿਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਅਤੇ ਿਾਕਾਾਂਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 

ਕਰਨ 

 ਰਬਰਤਾਾਂਤ ਿਾਲੀਆਾਂ ਰਚਨਾਿਾਾਂ ਰਲਖਣੀਆਾਂ ਰਜਨ੍ਾਾਂ ਰਿੱਚ ਰਿਆਰਖਆਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਤਰ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਲਖਣਾ ਰਕ 

ਪਾਤਰ ਕੀ ਕਰਹੂੰਦੇ, ਸੋਚਦੇ ਅਤੇ ਿਰਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ 

 ਅਰਜਹੀ ਲੇਖਣੀ ਰਤਆਰ ਕਰਨੀ ਜੋ ਰਿਕਰਸਤ, ਕੇਂਰਦਰਤ, ਸੂੰਗਰਠਤ ਅਤੇ ਸੂੰਪਾਰਦਤ ਹੋਿੇ 

 

ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ  

 ਦੂਜੇ ਕੀ ਕਰਹ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਨੂੂੰ ਅੱਗ ੇਿਧਾਉਂਦ ੇਹੋਏ ਚਰਚਾ ਦ ੇਰਨਯਿਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ 

 ਉੱਚੀ ਆਿਾਜ਼ ਰਿੱਚ ਪੜ੍ੀ ਗਈ ਰਕਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਿੁੱਖ ਰਿਚਾਰਾਾਂ ਨੂੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ 

 ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਲੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਅਤੇ ਦੇਣੀ 

 ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਪਰੂੇ ਿਾਕਾਾਂ ਰਿੱਚ ਬੋਲਣਾ 

 

 ਾਸ਼ਾ  

 ਸਹੀ ਰਿਆਕਰਣ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ 

 ਕਰਰਸਿ ਜਾਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅੱਖਰਾਾਂ ਰਿੱਚ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਰਲਖਣਾ; ਹਾਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਰਿੱਥ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ 

 ਪਰ ਾਿ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਿਾਕਾਾਂਸ਼ਾਾਂ ਨੂੂੰ ਚੁਣਨਾ 

 ਕਈ ਰਕਸਿ ਦੇ ਿਾਕਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ 

 ਢੁਕਿੇਂ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਦੇ ਪਰਹਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੂੰ ਿੱਡਾ ਕਰਨਾ 
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 ਿੂਲ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਸਹੀ ਰਪਛੇਤਰ ਜੋੜਨੇ 

o Sitting, smiled, cries 

 

 ਰਲਖਤੀ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਿਾਲੀ ਰਿਆਰੀ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦ ੇਰਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਨੂੂੰ ਪਛਾਣਨਾ 
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ਗਰਡੇ 4 ਸੂੰਖਪੇ ਜਾਣਕਾਰੀ | ਇੂੰਗਰਲਸ਼-ਲੈਂਗਿਜ਼ੇ ਆਰਟਸ 
 

ਚੌਥੇ ਗਰੇਡ ਦ ੇਰਿਰਦਆਰਥੀ ਲੂੰਬੇ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਨੂੂੰ ਪੜ੍ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਗਆਤ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਦ ੇਿਤਲਬ ਰਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਤੂ ਸ਼ਬਦ, ਅਗੇਤਰ, 

ਅਤੇ ਰਪਛੇਤਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਿੱੁਖ ਰਿਚਾਰ ਰਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਤਰ, ਿਾਹੌਲ, ਜਾਾਂ ਘਟਨਾ ਦਾ ਿਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਠ 

ਰਿੱਚ ਿੇਰਿੇ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਨਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਅਰਜਹੀ ਲੇਖਣੀ ਰਤਆਰ ਕਰਦ ੇਹਨ ਜੋ ਰਿਕਰਸਤ, ਕੇਂਰਦਰਤ, ਸੂੰਗਰਠਤ ਅਤੇ 

ਸੂੰਪਾਰਦਤ ਹੋਿੇ। ਉਹ ਸਬੂੰਧਤ ਰਿਚਾਰਾਾਂ ਨੂੂੰ ਪਰੈਰਆਾਂ ਅਤੇ ਰਹੱਰਸਆਾਂ ਰਿੱਚ ਿੂੰਡਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਸੱਟਾ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੌਥੇ ਗਰਡੇ ਦ ੇ

ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਰਕ ਰਸਿੀ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਰਸਿੀ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਢੁਕਿੀਂ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ। 

 

ਪੜ੍ਨਾ  

 ਿੱੁਖ ਰਿਚਾਰ ਰਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਤਰ, ਿਾਹੌਲ, ਜਾਾਂ ਘਟਨਾ ਦਾ ਿਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਠ ਰਿੱਚ ਿੇਰਿੇ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਨਾਾਂ ਦੀ 

ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ 

 ਰਿਆਰਖਆ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤਿ ਪਰੁਖ (ਰਜਿੇਂ ਰਕ, I said) ਅਤੇ ਅੱਨ ਪਰੁਖ (ਰਜਿੇਂ ਰਕ, She said) ਸ਼ੈਲੀਆਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ 

 ਸਾਰਹਰਤਕ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਲੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਨੇ ਅਤੇ ਸਿਝਣੇ 

 

ਪੜ੍ਨਾ: ਬੁਰਨਆਦੀ ਹੁਨਰ 

 ਗਰੇਡ ਪਧੱਰ ਦ ੇਧੁਨੀਗਰਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਹੁਨਰਾਾਂ ਨੂੂੰ ਿਰਤਣਾ 

o ਧਾਤੂ ਸ਼ਬਦ, ਅਗੇਤਰ, ਅਤੇ ਰਪਛੇਤਰ 

 ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਚਾਰਖੂੰਡਾਾਂ ਿਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਨੇ 

 ਸਹੀ-ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਿਝ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਨਾ 

 

ਰਲਖਣਾ  

 ਰਾਇ ਿਾਲੀਆਾਂ ਰਚਨਾਿਾਾਂ ਰਲਖਣੀਆਾਂ ਰਜਨ੍ਾਾਂ ਰਿੱਚ ਰਕਸੇ ਰਾਇ ਦ ੇਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਰਸੱਟਾ ਹੋਿੇ 

 ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਲੀਆਾਂ ਰਚਨਾਿਾਾਂ ਰਲਖਣੀਆਾਂ ਜੋ ਸਬੂੰਧਤ ਰਿਚਾਰਾਾਂ ਨੂੂੰ ਪੈਰਰਆਾਂ ਅਤੇ ਰਹੱਰਸਆਾਂ ਰਿੱਚ ਿੂੰਡਣ, ਅਤੇ ਰਸੱਟਾ ਿੁਹੱਈਆ 

ਕਰਨ 

 ਰਬਰਤਾਾਂਤ ਰਲਖਣੇ ਜੋ ਰਿਆਰਖਆਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਤਰਾਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਛਾਣ ਕਰਾਏ; ਇਸ ਬਾਰ ੇਰਲਖਣਾ ਰਕ ਦੂਜੇ ਪਾਤਰ ਕੀ ਕਰਹੂੰਦ,ੇ 

ਿਰਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸੋਚਦ ੇਹਨ; ਸੂੰਿੇਦੀ ਿੇਰਿੇ ਨੂੂੰ ਿਰਤਣਾ 

o ਨਜ਼ਰ, ਆਿਾਜ਼, ਗੂੰਧ 

 ਅਰਜਹੀ ਲੇਖਣੀ ਰਤਆਰ ਕਰਨੀ ਜੋ ਰਿਕਰਸਤ, ਕੇਂਰਦਰਤ, ਸੂੰਗਰਠਤ ਅਤੇ ਸੂੰਪਾਰਦਤ ਹੋਿੇ 

 ਛੋਟੀ ਖੋਜ ਰਚਨਾ ਰਲਖਣੀ 

 

ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ  

 ਚਰਚਾਿਾਾਂ ਦੇ ਰਿੱਚ ਰਹੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਸੌਂਪੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ  ੂਰਿਕਾਿਾਾਂ ਪਰੂੀਆਾਂ ਕਰਨੀਆਾਂ 

 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇਰਹੱਰਸਆਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਿਾਜ਼ ਰਿੱਚ ਰਿਆਰਖਆ ਕਰਨੀ 

 ਰਨੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇਣੀ 

 ਸਾਫ-ਸਾਫ, ਪਰੂੇ ਿਾਕਾਾਂ ਰਿੱਚ, ਅਤੇ ਢੁਕਿੀਂ ਰਫਤਾਰ ਤੇ ਬੋਲਣਾ 

 

 ਾਸ਼ਾ  

 ਸਹੀ ਰਿਆਕਰਣ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ 

 ਪੂਰੇ ਿਾਕਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ 

 ਅਕਸਰ ਉਲਝਣ ਰਿੱਚ ਪਾਉਣ ਿਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਿਰਤੋਂ 

o To, two, too 

o There, their, they’re 
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 ਸਹੀ ਿੱਡੇ ਅੱਖਰ, ਰਿਰਾਿ ਰਚੂੰਨ੍ਾਾਂ ਅਤੇ ਸਪੈਰਲੂੰਗਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ 

 ਗਰੇਡ ਪਧੱਰ ਦ ੇਸ਼ਬਦਾਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ਦੱਸਣੇ 

 ਜਾਣਨਾ ਰਕ ਰਸਿੀ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਗੈਰ-ਰਸਿੀ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਢੁਕਿੀਂ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ 
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ਪੂੰਜਿੇਂ ਗਰੇਡ ਦ ੇਰਿਰਦਆਰਥੀ ਅਰਗਆਤ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਦਾ ਿਤਲਬ ਰਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਤੂ ਸ਼ਬਦਾਾਂ, ਅਗੇਤਰਾਾਂ, ਅਤੇ ਰਪਛੇਤਰਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 

ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਲੂੰਬੇ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਨੂੂੰ ਪੜ੍ਨ ਦੀ ਸਿਰੱਥਾ ਨੂੂੰ ਿਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਰਿਆਰਖਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰਕ ਲੇਖਕ ਪਾਠ ਰਿੱਚ 

ਰਾਇ ਦਾ ਸਿਰਥਨ ਰਕਿੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਕਸੇ ਪਾਠ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਰਦੂੰਦ ੇਸਿੇਂ ਉਕਤੀਆਾਂ ਦੀ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਰਲਖਦ ੇਸਿੇਂ 

ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਸਰਰੋਤਆਾਂ ਨੂੂੰ ਿਨ ਰਿੱਚ ਰੱਖਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਘਟਨਾਿਾਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ੱਟ ਕ੍ਰਿ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਰਕਸੇ ਬੁਲਾਰ ੇਜਾਾਂ 

ਿੀਡੀਆ ਸਰੋਤ ਨੂੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਰਬੂੰਦੂਆਾਂ ਦੇ ਸਿਰਥਨ ਰਿੱਚ ਿੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਰਕ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਪਛਾਣਦ ੇਹਨ। ਉਹ ਗੁੂੰਿਰਾਹਕੁੂੰਨ 

ਰਿਚਾਰਾਾਂ ਨੂੂੰ ਪਛਾਣਦ ੇਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

 

ਪੜ੍ਨਾ  

 ਰਕਸੇ ਪਾਠ ਦਾ ਸੂੰਦਰ  ਰਦੂੰਦੇ ਸਿੇਂ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਹਿਾਲਾ ਦਣੇਾ 

 ਿੱੁਖ ਰਿਚਾਰ ਰਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਠ ਦਾ ਸਾਰ ਦੇਣਾ 

 ਪਾਠਾਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਰਿੱਚ ਫਰਕ ਦੱਸਣਾ 

 ਰਿਆਰਖਆ ਕਰਨੀ ਰਕ ਕੋਈ ਲੇਖਕ ਪਾਠ ਰਿਚਲੇ ਖਾਸ ਰਬੂੰਦੂਆਾਂ ਦੇ ਸਿਰਥਨ ਲਈ ਤਰਕ ਜਾਾਂ ਸਬੂਤ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਰਕਿੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ 

 

ਪੜ੍ਨਾ: ਬੁਰਨਆਦੀ ਹੁਨਰ 

 ਗਰੇਡ ਪਧੱਰ ਦ ੇਧੁਨੀਗਰਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਹੁਨਰਾਾਂ ਨੂੂੰ ਿਰਤਣਾ 

o ਧਾਤੂ ਸ਼ਬਦ, ਅਗੇਤਰ, ਅਤੇ ਰਪਛੇਤਰ 

 ਸਹੀ-ਸਹੀ ਅਤੇ ਰਿਾਨਗੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਨਾ 

 

ਰਲਖਣਾ  

 ਰਾਇ ਿਾਲੀਆਾਂ ਰਚਨਾਿਾਾਂ ਰਲਖਣੀਆਾਂ ਜੋ ਤਰਕ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਸਿਰਥਨ ਕਰਨ 

 ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਲੇ ਪਾਠ ਰਲਖਣੇ ਜੋ ਰਿਚਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੂੰ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨ 

 ਰਬਰਤਾਾਂਤ ਰਲਖਣੇ ਜੋ ਸਬੂੰਧਤ ਰਿਆਰਖਆਤਿਕ ਿੇਰਿੇ ਅਤੇ ਘਟਨਾਿਾਾਂ ਦ ੇਸਪੱਸ਼ਟ ਘਟਨਾਕ੍ਰਿ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ 

 ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਰਲਖਣਾ; ਸਰੋਰਤਆਾਂ ਨੂੂੰ ਿਨ ਰਿੱਚ ਰੱਖਣਾ 

 ਰਲਖਤੀ ਕੂੰਿ ਨੂੂੰ ਪਰਕਾਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ; ਇੱਕੋ ਿਾਰ ਰਿੱਚ ਦ ੋਪੂੰਨੇ ਟਾਈਪ ਕਰਨੇ 

 

ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ  

 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰ ਕੱਢਣਾ 

 ਰਕਸੇ ਬੁਲਾਰ ੇਜਾਾਂ ਿੀਡੀਆ ਸਰੋਤ ਦੁਆਰਾ ਰਕਸੇ ਖਾਸ ਰਬੂੰਦੂਆਾਂ ਦੇ ਸਿਰਥਨ ਰਿੱਚ ਿੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਰਕਾਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਾਂ ਨੂੂੰ 

ਪਛਾਣਨਾ 

 ਗੁੂੰਿਰਾਹਕੁੂੰਨ ਰਿਚਾਰਾਾਂ ਨੂੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ 

  ਾਸ਼ਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਅਤੇ ਦੇਣਾ 

 ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਕਰਿਤਾ ਜਾਾਂ  ਾਸ਼ਣ ਦਾ ਰਹੱਸਾ ਸੁਣਾਉਣਾ 

 ਪਰਗਾਟਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੂੰਕੇਤਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ 

 

 ਾਸ਼ਾ  

 ਸਹੀ ਰਿਆਕਰਣ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ 

 ਰਕਰਰਆ ਦੀ ਸਹੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ 

o Yesterday I walked 

o Today I walk 

o Tomorrow I will walk 
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 ਸਹੀ ਿੱਡੇ ਅੱਖਰ, ਰਿਰਾਿ ਰਚੂੰਨ੍ਾਾਂ ਅਤੇ ਸਪੈਰਲੂੰਗਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ 

 ਰਕਸੇ ਲੜੀ/ਸੂਚੀ ਰਿੱਚ ਆਈਟਿਾਾਂ ਨੂੂੰ ਿੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਰਾਿ ਰਚੂੰਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ 

 ਰਸਰਲੇਖ ਰਿੱਚ ਹੇਠਾਾਂ ਲਕੀਰ, ਪਰਿਾਣ ਰਚੂੰਨ੍ਾਾਂ, ਜਾਾਂ ਟਢੇੇ ਅੱਖਰਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ 

 ਿਾਕ ਦੀ ਲੂੰਬਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੂੰ ਬਦਲਣਾ 

 ਸਾਰਹਤ ਰਿੱਚ ਿਰਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸ਼ੈਲੀਆਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਫਰਕ ਦੱਸਣਾ 

 ਰਕਸੇ ਅਰਗਆਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿਤਲਬ ਰਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਤਰੀਰਕਆਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋ ਕਰਨੀ 
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ਛੇਿੇਂ ਗਰੇਡ ਦੇ ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਰਨੱਜੀ ਰਾਇ ਜਾਾਂ ਫੈਸਰਲਆਾਂ ਦੇ ਰਬਨਾਾਂ ਪੜ੍ਨ ਸਿੱਗਰੀ ਦਾ ਸਾਰ ਰਦੂੰਦ ੇਹਨ। ਉਹ ਕਈ ਤਰਾ੍ਾਂ ਦੀਆਾਂ ਰਚਨਾਿਾਾਂ ਰਲਖਦੇ 

ਹਨ, ਰਜਨ੍ਾਾਂ ਰਿੱਚ ਖੋਜ ਪਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੂੰਿ ਪਰਕਾਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਿੇਂ, 

ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਿਰਣਨਾਾਂ, ਤੱਥਾਾਂ, ਅਤੇ ਿੇਰਿੇ ਨੂੂੰ ਤਰਕਪੂਰਨ ਕ੍ਰਿ ਰਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 

 

ਪੜ੍ਨਾ  

 ਿੱੁਖ ਰਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿਰਥਨ ਦੇਣ ਿਾਲਾ ਿੇਰਿਾ ਰਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ 

 ਰਨੱਜੀ ਰਾਇ ਜਾਾਂ ਫੈਸਰਲਆਾਂ ਦ ੇਰਬਨਾਾਂ ਸਾਰ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ 

 ਰਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਰਕ ਰਕਸੇ ਪਾਠ ਦਾ ਢਾਾਂਚਾ ਿੱੁਖ ਰਿਚਾਰ ਰਿੱਚ ਰਕਿੇਂ ਯਗੋਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ 

 ਰਕਸੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ 

 ਰਿਆਰਖਆ ਕਰਨੀ ਰਕ ਰਿਆਰਖਆਕਾਰ ਜਾਾਂ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰਕਿੇਂ ਰਿਕਰਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ 

 ਰਕਸੇ ਪਾਠ ਰਿੱਚ ਤੱਥ, ਰਾਇ, ਤਰਕ  ਰੇ ਫੈਸਲੇ, ਅਤੇ ਅੂੰਦਾਜ਼ੇ ਰਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਸਿਝਣਾ 

 ਗਰੇਡ ਪਧੱਰ ਦ ੇਸਾਰਹਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਲਪਰਨਕ ਸਾਰਹਤ ਨੂੂੰ ਪੜ੍ਨਾ ਅਤੇ ਸਿਝਣਾ 

 

ਰਲਖਣਾ  

 ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨਾਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂੰਧਤ ਸਬੂਤਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਅਰਿਆਾਂ ਦੇ ਸਿਰਥਨ ਰਿੱਚ ਦਲੀਲਾਾਂ ਰਲਖਣੀਆਾਂ 

 ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਲੇ ਪਾਠ ਰਲਖਣੇ ਜੋ ਰਿਸ਼ੇ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਚਾਰ ਰਿਅਕਤ ਕਰਨ 

 ਰਬਰਤਾਾਂਤ ਰਲਖਣੇ ਰਜਨ੍ਾਾਂ ਰਿੱਚ ਸਬੂੰਧਤ ਿਰਣਾਤਿਕ ਿੇਰਿੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢਾਾਂਚੇ ਿਾਲੇ ਘਟਨਾ-ਕ੍ਰਿ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਣ 

 ਛੋਟੇ ਖੋਜ ਪਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰ ੇਕਰਨੇ ਅਤੇ ਜਾਾਂਚ ਨੂੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਿੁੜ-ਕੇਂਰਦਰਤ ਕਰਨਾ 

 ਰਲਖਤੀ ਕੂੰਿ ਨੂੂੰ ਰਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਕਾਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ; ਇੱਕੋ ਿਾਰ ਰਿੱਚ ਰਤੂੰਨ ਪੂੰਨੇ ਟਾਈਪ 

ਕਰਨੇ 

 

ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ  

 ਚਰਚਾਿਾਾਂ ਰਿੱਚ ਰਹੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ-ਨਾਲ-ਇੱਕ ਅਤੇ ਸਿੂਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਿਾਾਂ ਰਿੱਚ 

 ਬੁਲਾਰੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਰਿੱਚ ਤਰਕਾਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਾਂ ਦ ੇਸਿਰਥਨ ਨਾਲ ਦਾਅਿੇ ਲੱ ਣੇ 

 ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਲੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਅਤੇ ਦੇਣੀ 

 ਪੇਸ਼ ਕਰਦ ੇਸਿੇਂ, ਿਰਣਨਾਾਂ, ਤੱਥਾਾਂ, ਅਤੇ ਿੇਰਿੇ ਨੂੂੰ ਤਰਕਪੂਰਨ ਕ੍ਰਿ ਰਿੱਚ ਰਖੱਣਾ 

 

 ਾਸ਼ਾ  

 ਸਹੀ ਰਿਆਕਰਣ ਅਤੇ  ਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ 

 ਸਹੀ ਿੱਡੇ ਅੱਖਰ, ਰਿਰਾਿ ਰਚੂੰਨ੍ਾਾਂ ਅਤੇ ਸਪੈਰਲੂੰਗਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ 

 ਅਰਗਆਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿਤਲਬ ਰਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਤਰੀਰਕਆਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋ ਕਰਨੀ 

 ਰਿਲਦ-ੇਜੁਲਦੇ ਿਤਲਬ ਿਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਦੇ ਰਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਕਰਨਾ 

o Stingy, economical, thrifty 
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ਸੱਤਿੇਂ ਗਰੇਡ ਦੇ ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਗਰਡੇ ਪਧੱਰ ਦੇ ਗਰੈ-ਕਾਲਪਰਨਕ ਸਾਰਹਤ ਨੂੂੰ ਪੜ੍ਦੇ ਅਤੇ ਸਿਝਦ ੇਹਨ। ਉਹ ਕਾਲਪਰਨਕ ਅਤੇ ਇਰਤਹਾਸਕ 

ਰਬਰਤਾਾਂਤਾਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦ ੇਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਰਿੱਚ ਫਰਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਦਾਅਰਿਆਾਂ ਦਾ ਸਿਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂੰਗਰਠਤ ਦਲੀਲਾਾਂ 

ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਈ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀਆ ਰਚਨਾਿਾਾਂ ਰਲਖਦੇ ਹਨ। ਖੋਜ ਪਰੋਜੈਕਟ ਰਲਖਦੇ ਸਿੇਂ, ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਅਗਲੇਰੀ ਖੋਜ ਲਈ ਿਾਧ ੂਪਰਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ 

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੇਸ਼ ਕਰਦ ੇਸਿੇਂ ਉਹ ਅਖੱਾਾਂ ਦਾ ਸੂੰਪਰਕ, ਢੁਕਿੀਂ ਆਿਾਜ਼, ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

 

ਪੜ੍ਨਾ  

 ਰਿਆਰਖਆ ਕਰਨੀ ਰਕ ਪਾਠ ਕੀ ਕਰਹੂੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸੱਟੇ ਕੱਢਣੇ 

 ਪਾਠ ਦ ੇਿੱੁਖ ਰਿਚਾਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਰਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਰਕ ਉਹ ਰਕਿੇਂ ਰਿਕਰਸਤ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ 

 ਰਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਰਕ ਰਕਸੇ ਿਾਹੌਲ ਜਾਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦ ੇਤੱਤ ਕਥਾ-ਿਸਤੂ ਨੂੂੰ ਰਕਿੇਂ ਆਕਾਰ ਰਦੂੰਦੇ ਹਨ 

 ਰਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਰਕ ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੂੰ ਰਕਿੇਂ ਰਿਕਰਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਪਾਤਰਾਾਂ ਜਾਾਂ ਰਿਆਰਖਆਕਾਰ ਦੇ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ 

ਰਕਿੇਂ ਿੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 

 ਪਾਠ ਦ ੇਢਾਾਂਚੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ 

o ਰਚੱਤਰਣ ਸਬੂੰਧੀ, ਰਸਰਲੇਖ, ਅਤੇ ਸੀਰਸ਼ਕ 

 

 ਕਾਲਪਰਨਕ ਅਤੇ ਇਰਤਹਾਸਕ ਰਬਰਤਾਾਂਤਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਰਿੱਚ ਫਰਕ ਦੱਸਣਾ 

 ਉਸ ਹੱਦ ਦਾ ਿੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਰਜਸ ਤਕ ਰਕਸੇ ਪਾਠ ਰਿੱਚ ਤਰਕ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਲੇਖਕ ਦੇ ਦਾਅਰਿਆਾਂ ਦਾ ਸਿਰਥਨ ਕਰਦ ੇਹਨ 

 ਗਰੇਡ ਪਧੱਰ ਦ ੇਸਾਰਹਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਲਪਰਨਕ ਸਾਰਹਤ ਨੂੂੰ ਪੜ੍ਨਾ ਅਤੇ ਸਿਝਣਾ 

 

ਰਲਖਣਾ  

 ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨਾਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂੰਧਤ ਸਬੂਤਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਅਰਿਆਾਂ ਦੇ ਸਿਰਥਨ ਰਿੱਚ ਦਲੀਲਾਾਂ ਰਲਖਣੀਆਾਂ 

 ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਲੇ ਪਾਠ ਰਲਖਣੇ ਜੋ ਰਿਸ਼ੇ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਚਾਰ ਰਿਅਕਤ ਕਰਨ 

 ਰਬਰਤਾਾਂਤ ਰਲਖਣੇ ਰਜਨ੍ਾਾਂ ਰਿੱਚ ਸਬੂੰਧਤ ਿਰਣਾਤਿਕ ਿੇਰਿੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢਾਾਂਚੇ ਿਾਲੇ ਘਟਨਾ-ਕ੍ਰਿ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਣ 

 ਖੋਜ ਪਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਜਾਾਂਚ ਅਧੀਨ ਰਿਸ਼ੇ ਦੀ ਸਿਝ ਦੀ ਰਿਆਰਖਆ ਕਰਨੀ 

 ਰਲਖਤੀ ਕੂੰਿ ਰਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਕਾਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ; ਹਿਾਰਲਆਾਂ ਅਤੇ ਕੜੀਆਾਂ ਨੂੂੰ ਸਰੋਤ ਦ ੇ

ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ 

 

ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ  

 ਚਰਚਾਿਾਾਂ ਰਿੱਚ ਰਹੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ-ਨਾਲ-ਇੱਕ ਅਤੇ ਸਿੂਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਿਾਾਂ ਰਿੱਚ 

 ਬੁਲਾਰੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਰਿੱਚ ਰਦੱਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤਰਕ ਅਤੇ ਸਬੂੰਧ ਦਾ ਿੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰਨਾ 

 ਦਲੀਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ 

 ਪੇਸ਼ ਕਰਦ ੇਸਿੇਂ ਅੱਖਾਾਂ ਦਾ ਸੂੰਪਰਕ, ਢੁਕਿੀਂ ਆਿਾਜ਼, ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ 

 

 ਾਸ਼ਾ  

 ਸਹੀ ਰਿਆਕਰਣ ਅਤੇ  ਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ 

 ਸਹੀ ਿੱਡੇ ਅੱਖਰ, ਰਿਰਾਿ ਰਚੂੰਨ੍ਾਾਂ ਅਤੇ ਸਪੈਰਲੂੰਗਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ 

 ਅਰਗਆਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿਤਲਬ ਰਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਤਰੀਰਕਆਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋ ਕਰਨੀ 

 ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਨੂੂੰ ਰਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਝਣ ਿਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਦੇ ਰਿਚਕਾਰ ਸਬੂੰਧਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ 

o ਸਿਾਨਾਰਥੀ: ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਰਜਸਦਾ ਉਹੀ ਅਰਥ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ 

o ਰਿਪਰੀਤ ਸ਼ਬਦ: ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਰਜਸਦਾ ਉਲਟਾ ਅਰਥ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ 
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ਅੱਠਿੇਂ ਗਰੇਡ ਦ ੇਰਿਰਦਆਰਥੀ ਸਾਰਹਤ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਲੇ ਪਾਠ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਜ਼ਆਦਾ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਾਤਰ ਦੇ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ 

ਲੇਖਕ ਦੁਆਰਾ ਸੂੰਿਾਦ ਿਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਢੂੰਗ ਦਾ ਰਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪਾਠ ਰਿੱਚੋਂ ਸਬੂਤ ਿਰਤਦ ੇਹਨ। ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਪਾਠ ਦੇ 

ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦ ੇਸਿਰਥਨ ਲਈ ਪਾਠ ਰਿੱਚੋਂ ਸੂੰਦਰ  ਰਦੂੰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਪਛਾਣਦ ੇਹਨ ਰਕ ਢਾਾਂਚਾ ਹਰੇਕ ਪਾਠ ਦੇ ਿਤਲਬ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਰਿੱਚ 

ਰਕਿੇਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਲਖਣ ਦੇ ਕੂੰਿ ਰਿੱਚ, ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਤਜਰਰਬਆਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਿਾਾਂ ਰਿਚਕਾਰ ਸਬੂੰਧ ਰਦਖਾਉਂਦ ੇਹਨ। 

 

ਪੜ੍ਨਾ  

 ਪੜੇ੍ ਗਏ ਕੂੰਿ ਤੋਂ ਰਸੱਟ ੇਕੱਢਣ ਲਈ ਸਬੂਤਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ 

 ਰਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪਾਤਰਾਾਂ, ਿਾਹੌਲ, ਅਤੇ ਕਥਾ-ਿਸਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਸਬੂੰਧ ਰਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ 

 ਰਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਰਕ ਸੂੰਿਾਦ ਰਕਸੇ ਪਾਠ ਦ ੇਆਖਰੀ ਰੂਪ ਨੂੂੰ ਰਕਿੇਂ ਪਰ ਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 

 ਪਛਾਣਨਾ ਰਕ ਢਾਾਂਚਾ ਹਰੇਕ ਪਾਠ ਦੇ ਿਤਲਬ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਰਿੱਚ ਰਕਿੇਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ 

 ਰਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਰਕ ਪਾਤਰਾਾਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਨ ਿਾਲੇ ਦਾ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰਕਿੇਂ ਪਰ ਾਿ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਜਿੇਂ ਰਕ ਸ਼ੱਕ ਜਾਾਂ ਿਜ਼ਾਕ 

 ਰਿਰੋਧੀ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣਾਾਂ ਬਾਰ ੇਲੇਖਕ ਦੀ ਪਰਰਤਰਕਰਰਆ ਰਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀ 

 ਰਸੱਰਟਆਾਂ ਨੂੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਰਤੋ ਨਾਲ ਸਿਰਥਨ ਦ ੇਕੇ ਜਾਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਜਾਾਂ ਅਨੁਿਾਨ ਦਾ ਿੁਲਾਾਂਕਣ 

ਕਰਨਾ 

 ਗਰੇਡ ਪਧੱਰ ਦ ੇਸਾਰਹਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਲਪਰਨਕ ਸਾਰਹਤ ਨੂੂੰ ਪੜ੍ਨਾ ਅਤੇ ਸਿਝਣਾ 

 

ਰਲਖਣਾ  

 ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨਾਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂੰਧਤ ਸਬੂਤਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਅਰਿਆਾਂ ਦੇ ਸਿਰਥਨ ਰਿੱਚ ਦਲੀਲਾਾਂ ਰਲਖਣੀਆਾਂ 

 ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਲੇ ਪਾਠ ਰਲਖਣੇ ਜੋ ਰਿਸ਼ੇ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਚਾਰ ਰਿਅਕਤ ਕਰਨ 

 ਰਬਰਤਾਾਂਤ ਰਲਖਣੇ ਜੋ ਤਜਰਰਬਆਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਿਾਾਂ ਦੇ ਰਿਚਕਾਰ ਸਬੂੰਧ ਰਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ 

 ਖੋਜ ਪਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਜਾਾਂਚ ਅਧੀਨ ਰਿਸ਼ੇ ਦੀ ਸਿਝ ਦੀ ਰਿਆਰਖਆ ਕਰਨੀ 

 ਰਲਖਤੀ ਕੂੰਿ ਰਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਕਾਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਚਾਰਾਾਂ ਦੇ ਰਿਚਕਾਰ ਸਬੂੰਧ ਪਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲਈ 

ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ 

 

ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ  

 ਚਰਚਾਿਾਾਂ ਰਿੱਚ ਰਹੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ-ਨਾਲ-ਇੱਕ ਅਤੇ ਸਿੂਹ ਦੇ ਨਾਲ 

 ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਰ ੇਦ ੇਦਾਅਿੇ ਰਿੱਚ ਅਸਬੂੰਧਤ ਸਬੂਤ ਿਰਰਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਪਛਾਣਨਾ 

 ਰਬਰਤਾਾਂਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ 

 ਪੇਸ਼ ਕਰਦ ੇਸਿੇਂ ਅੱਖਾਾਂ ਦਾ ਸੂੰਪਰਕ, ਢੁਕਿੀਂ ਆਿਾਜ਼, ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ 

 

 ਾਸ਼ਾ  

 ਸਹੀ ਰਿਆਕਰਣ ਅਤੇ  ਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ 

 ਸਹੀ ਿੱਡੇ ਅੱਖਰ, ਰਿਰਾਿ ਰਚੂੰਨ੍ਾਾਂ ਅਤੇ ਸਪੈਰਲੂੰਗਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ 

 ਅਰਗਆਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿਤਲਬ ਰਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਤਰੀਰਕਆਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋ ਕਰਨੀ 

 ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਲੂੰਕਾਰ ਸਿਝਣੇ 

o ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਰਿਅੂੰਗ 

o ਤਾਣਾ 
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[NOTE TO LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES (LEAS): As a form of assistance to LEAs, 
the California Department of Education (CDE) offers this translation free of charge. 
Because there can be variations in translation, the CDE recommends that LEAs confer 
with local translators to determine any need for additions or modifications, including the 
addition of local contact information or local data, or modifications in language to suit 
the needs of specific language groups in the local community. If you have comments or 
questions regarding the translation, please e-mail the Clearinghouse for Multilingual 
Documents (CMD) at cmd@cde.ca.gov.] 

 

 

 


