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ਪੱ ਖ
ਸੁਣਨਾ

ਨਾਂ: ___________________________________________

ਪੱ ਧਿ 1 (ਸ਼ੂਿਆ
ੁ ਤ)

• ਸਮਝ ਸੀਮਤ ਹੈ
• ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ
• - ਟੀਚਰ ਵਲੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ਼ਾਰਰਆਂ

ਰਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਰਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
- ਟੀਚਰ ਦੇ ਪਰੇਰਨ `ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਬੋਲਣਾ

• ਸੌਖੇ ਠੋਸ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਵਾਕਾਂਸ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਰਫਕਰਰਆਂ ਨੂੰ

ਦੁਹਰਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ
• ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਿੱ ਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਪੈਂਦੀ ਹੈ
• - ਸੌਖੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ
- ਕਹੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਰਵਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ
ਸਕਦੀ ਹੈ ੇਾਵੇਂ ਹੌਲੀ ਵੀ ਬੋਰਲਆ ਜਾਵੇ
• ਰਵਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਕਾਦਰਮਕ ੇਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ
ਬਹੁਤ ਰਿਆਦਾ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ

• ਠੋਸ ਚੀਿਾਂ, ਅਲਿੱਗ ਅਲਿੱਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ

• ਸੀਮਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ

•
•

•

•
•
•

ਪੜ੍ਹਣਾ

ਪੱ ਧਿ 2 (ਉੱਨਤ ਹੋ ਰਿਹਾ)

ਵਾਕਾਂਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ
ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਅਟਕ ਕੇ ਅਤੇ ੇਾਗਾਂ ਰਵਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ;
ਅਕਸਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂਸ਼
ਵਰਤਦਾ ਹੈ
ਅੂੰ ਗਰੇਿੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਵਾਜਾਂ ਬੋਲਣ ਦੇ
ਅਯੋਗ ਹੈ
ਰਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਿਰਰੀ ਲੋ ੜਾਂ ਲਈ ਗਿੱ ਲਬਾਤ
ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅਕਸਰ ਚੁਿੱ ਪ ਰਰਹੂੰ ਦਾ ਹੈ

• ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜਹਦਾ ਹੈ
• ਸਮਝਣ ਰਵਚ ਮਦਦ ਲਈ ਜੁਗਤਾਂ

ਰਵਕਸਤ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ (ਰਜਵੇਂ ਦੇਖਣਯੋਗ
ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਰਰਵੀਊ)
• ਰਚਿੱ ਤਰਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਰਲਖਤ ਤੋਂ
ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
• ਸੌਖੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਲਿੱੇਣੇ ਸ਼ੁਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਰਦੂੰ ਦਾ ਹੈ
• ਪਰਹਲਾਂ ਪੜਹੇ ਸੌਖੇ ਰਬਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ
ਦਿੱ ਸਣਾ ਸ਼ੁਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

•
•
•
•

ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਛਿੱ ਡਦਾ ਹੈ
ਰਝਜਕ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਰਫਕਰਰਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਣ
ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਲਿੱੇਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅੂੰ ਗਰੇਿੀ ਦੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਰਵਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਕਮਿੋਰ ਉਚਾਰਣ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਰਵਚ ਰਵਘਨ ਪਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ
ਸੌਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁਿੱ ਛਦਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਰਦੂੰ ਦਾ ਹੈ; ਕੋਈ
ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਤਜਰਬਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ
ਛੋਟੇ ਗਰੁਿੱ ਪ ਅਤੇ ਜੋਰੜਆਂ ਰਵਚ
ਰਵਚਾਰਰਵਚ ਰਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣਾ ਸ਼ੁਰ -ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਦਾ
ਹੈ; ਚੁਿੱ ਪ ਰਰਹਦਾ ਹੈ

• ਸੌਖਾ ਪਾਠ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੜਹਣਾ ਸ਼ੁਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
• ਸਮਝ ਰਵਚ ਮਦਦ ਲਈ ਜੁਗਤਾਂ ਰਵਕਸਤ ਕਰ

ਰਰਹਾ ਹੈ
• ਸਪਸ਼ਟ ਰਖਆਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਨਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱ ਲ ਰਿਆਨ ਨਾ
ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਸਮਝੇ
• ਸੌਖੀ ਰਵਸ਼ਾਆਿਾਰਰਤ ਸਾਮਿੱ ਗਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ
ਕਰਦਾ -ਸ਼ੁਰਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਰਦੂੰ ਦਾ ਹੈ
• ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਰਥ ਕਿੱ ਢਣਾ ਸ਼ੁਰ ਕਰ
ਰਰਹਾ ਹੈ

Student #: ________________________________

ਪੱ ਧਿ 3 (ਵਧ ਰਿਹਾ)

ਪੱ ਧਿ 4 (ਪੱ ਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ)

• ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਤੇ ਅਲੂੰਕਾਰਕ ੇਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣਾ

• ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਤੇ ਅਲੂੰਕਾਰਕ ੇਾਸ਼ਾ

•
•

• ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਘਿੱ ਟ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ
• ਕਲਾਸ ਰਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਰਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਰਆਂ ਨੂੰ

•
•

ਸ਼ੁਰ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਘਿੱ ਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
- ਟੀਚਰ/ਰਵਰਦਆਰਥੀ ਰਵਿੱ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁਿੱ ਝ
ਗਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ
- ਆਮ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣੀਪਰਹਚਾਣੀ ਿਬਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ
ਰਵਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਕਾਦਰਮਕ ੇਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਦਦ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਗੁੂੰ ਝਲਦਾਰ ਢਾਂਰਚਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਦਦ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ

ਨੂੰ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ

ਸਮਝਦਾ ਹੈ

• ਰਵਸ਼ਾ/ਅਕਾਦਰਮਕ ੇਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਦਦ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੈ

• ਗੁੂੰ ਝਲਦਾਰ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਢਾਂਰਚਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ

• ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਿਆਦਾ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਰਜਸ

• ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਰਜਸ ਰਵਚ,

•
•

•
•
•

•

•
•

ਰਵਚ, ਰਵਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਰਿਤ ੇਾਸ਼ਾ, ਗਿੱ ਲਬਾਤੀ,
ਮੁਹਾਵਰੇਦਾਰ ਅਤੇ ਅਲੂੰਕਾਰਕ ੇਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
ਟਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਅੂੰ ਗਰੇਿੀ ਦੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਰਵਚ ਘਿੱ ਟ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ
- ਉਚਾਰਣ, ਰਵਆਕਰਣ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਛਿੱ ਡਣ ਦੀਆਂ
ਗਲਤੀਆਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਰਵਚ ਰਵਘਨ
ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ
- ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਛੋਟੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ
ਛੋਟੇ ਗਰੁਿੱ ਪ ਦੀ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਰਵਚ ਰਹਿੱ ਸਾ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱ ਡੇ
ਗਰੁਿੱ ਪ ਰਵਚ ਰਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ

•
•

ਰਵਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਰਿਤ ੇਾਸ਼ਾ, ਗਿੱ ਲਬਾਤੀ, ਮੁਹਾਵਰੇਦਾਰ ਅਤੇ
ਅਲੂੰਕਾਰਕ ੇਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅੂੰ ਗਰੇਿੀ ਦੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ
ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਸਮਝਣ ਰਵਚ ਉਚਾਰਣ ਬਹੁਤ ਘਿੱ ਟ ਰਵਗਨ ਪਾਂਉਦਾ
ਹੈ
ਰਵਸ਼ਾ ਆਿਾਰਰਤ ਲੂੰਬੀਆਂ ਪਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ
ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਰਵਚਲੇ ਰਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਰਆਂ ਰਵਚ ਰਹਿੱ ਸਾ
ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ

• ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਰਵਰਸ਼ਆਂ ਦੀ ਪੜਹਣੀ ਸ਼ੁਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

• ਮਦਦ ਨਾਲ ਗੁੂੰ ਝਲਦਾਰ ਪਾਠ ਪੜਹਣਾ ਸ਼ੁਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਜਸ

•

• ਆਲੋ ਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮੁਿੱ ਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮਝ ਰਵਚ

•

•
•
•

•

(ਕਲਰਪਤ, ਗੈਰਕਲਰਪਤ, ਇੂੰ ਟਰਨਿੱਟ)
ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਕੇ ਸਮਝਣ ਰਵਚ ਮਦਦ ਲਈ ਜੁਗਤਾਂ
ਰਵਕਸਤ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ
ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਰਖਆਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਨਹਤ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱ ਲ ਰਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁ ਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ
ਰਿਆਦਾ ਗੁੂੰ ਝਲਦਾਰ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ
ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਅਰਥ ਕਿੱ ਢਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੈ
ਪੜਹਣ ਵਾਲੇ ਸੌਖੇ ਰਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਰਵਚ ਰਵਚਾਰਵਟਾਂਦਰਰਆਂ ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਜਰਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ
ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ
ਉਿਾਹਰਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਨੋਟ ਲੈ ਣਾ ਅਤੇ
ਸਾਰ ਦਿੱ ਸਣਾ ਸ਼ੁਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਰਵਚ ਆਲੋ ਚਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਕੇ ਪੜਹਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
ਮਦਦ ਲਈ ਜੁਗਤਾਂ ਰਵਕਸਤ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ

• ਬਹੁਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰਖਆਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਨਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਰਵਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

• - ਗਰੇਡ ਪਿੱ ਿਰ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਰਖਆਲਾਂ ਅਤੇ ਅਰਹਮ

ਨੁਕਰਤਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
- ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਾਠ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ
ਨਮਰਨਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
• ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ, ਮੁਿੱ ਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਰਥ ਕਿੱ ਢਣ ਲਈ
ਮਦਦ ਲੈ ਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ
• ਪੜਹਣ ਵਾਲੀ ਰਿਆਦਾ ਗੁੂੰ ਝਲਦਾਰ ਰਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰਨਿੱਜੀ
ਤਜਰਰਬਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਣਾ ਸ਼ੁਰ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਰਵਚਾਰਵਟਾਂਦਰਰਆਂ, ਬਰਹਸਾਂ, ਪਰੇਰਨਾਮਈ ਰਲਖਤਾਂ, ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ)
• ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਠ ਦਾ ਨੋਟ ਲੈ ਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰ ਦਿੱ ਸਣਾ ਸ਼ੁਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ

**ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਿਆਨ ਰਦਓ: ਇਹ ਈ ਐਿੱਲ ਐਿੱਲ ਮੈਟਰਰਕਸ ਅਸਲੀ ਈ ਐਿੱਲ ਐਿੱਲ ਮੈਟਰਰਕਸ ਦੇ ਮਲ ਪਿੱ ਿਰ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਸੂੰ ਖੇਪ ੳਨੁਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ: http://www.bced.gov.bc.ca/esl/standards.pdf ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਰਲਖਣਾ
ਪੱ ਖ
ਅਿਥ
 ਰਖਆਲ
 ਜਾਣਕਾਰੀ
 ਵੇਰਵਾ

ਪੱ ਧਿ 1 (ਸ਼ੂਿੁਆਤ)

• ਪੜਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਵਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੀਮਤ

ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ
• ਰਲਖਤ ਛੋਟੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ; ਰਵਸਤਾਰ ਨਹੀਂ
ਹੁੂੰ ਦਾ

ਪੱ ਧਿ 2 (ਉੱਨਤ ਹੋ ਰਿਹਾ)

•
•

•

ਪੱ ਧਿ 3 (ਵਧ ਰਿਹਾ)

ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਰਵਰਸ਼ਆਂ `ਤੇ ਰਖਆਲ ਿਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ
ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਮੁਿੱ ਖ ਰਵਚਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਵਸ਼ੇ ਤੋਂ
ਪਰਹਾਂ ਜਾਣਾ, ਅਨਾੜੀ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਅਪਰਨ
ਰਵਸਤਾਰ ਸੂੰ ੇਵ ਹਨ
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਉਕਾਈ ਅਰਥ ਅਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ

•
•

•
•

ਮਦਦ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਲੇ ਖ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਰਵਚਾਰ ਨੂੰ ਰਵਕਸਤ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਨਮਨੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਠੋਸ ਰਬਰਤਾਂਤੀ ਵੇਰਵੇ, ਉਦਾਹਰਣ ਅਤੇ
ਰਵਆਰਖਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ, ਸਹੀ ਅਰਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ
ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਉਕਾਈ ਅਰਥ ਅਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
ੇਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਰਮਸ਼ਰਣ ਕਾਇਮ ਰਰਹ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਪੱ ਧਿ 4 (ਪੱ ਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ)

• ਕਲਰਪਤ ਰਖਆਲ ਸਮੇਤ, ਰਖਆਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਦਾ ਰਵਸਤਾਰ
ਰਵਚ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ

• ਰਵਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਰਿਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

•
•

ਸਟਾਇਲ/
ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ
 ਵੂੰ ਨਸੁਵੂੰਨਤਾ
 ਅਸਰ
 ਸਪਸ਼ਟਤਾ

• ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ
ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

•
•

ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸੌਖੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਰਬਰਤਾਂਤੀ
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ
ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ

•
•
•

ਰਬਰਤਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਅਲੂੰਕਾਰਕ
ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ
ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਨਮਨੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਮੁਹਾਵਰੇਦਾਰ ੇਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ

ਰਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਖਆਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ੇਾਵੇਂ ਰਕ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਕਿੱ ਢਣ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨ
ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਉਕਾਈ ਅਰਥ ਦੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘਿੱ ਟ
ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਕਦੇ ਕਦੇ ੇਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਰਮਸ਼ਰਣ ਰਦਖਾਈ ਰਦੂੰ ਦਾ ਹੈ

• ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਹੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਲਖਣ ਦੀ
ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ

• ਟਾਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰਰਹ ਸਕਦਾ ਹੈ
• ਮਦਦ ਨਾਲ, ਅਲੂੰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇਦਾਰ ੇਾਸ਼ਾ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

• ਕੁਝ ਅਰਜਹੀਆਂ ਰਨਿੱਜੀ ਰਲਖਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਜਨਹਾਂ ਰਵਚ
ਲੇ ਖਕ ਦੀ ਆਵਾਿ ਪਰਤਿੱ ਖ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ

ਸ਼ਬਦਿੂਪ ਤਰਤੀਬ
 ਸੂੰ ਗਠਨ

• ਰਖਆਲਾਂ ਦਾ ਸੂੰ ਗਠਨ ਅਤੇ ਤਰਤੀਬ

ਅਸਪਸ਼ਟ ਜਾਂ ਕਮਿੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

•
•

• ਕੁਝ ਕਨਜੂੰ ਕਸ਼ਨਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ (ਅਤੇ, ਪਰ, ਜਾਂ)

ਪਰਥਾ

 ਮਿਮਨਰਕਰਆ ਸਮਝੌਤਾ
 ਵਿੱ ਡੇ ਅਿੱ ਖਰ
 ਰਵਸ਼ਰਾਮ
 ਸ਼ਬਦਜੋੜ ਸਬੂੰ ਿਸਚਕ
ਸ਼ਬਦ
 ਜੋੜ
 ਬਹੁਵਚਨ
 ਆਰਦ

• ਅਕਸਰ ਵਾਕੂੰ ਸ਼(ਅੂੰ ਸ਼)ਜਾਂ ਇਕ ਨਮਨੇ ਦੇ
ਰਫਰਕੇ ਰਲਖ ਸਕਦਾ ਹੈ
• ਰਲਖਣ ਦੀ ਪਰਥਾ ਤੋਂ ਜਾਣ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ
• ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਸੌਖਾ ਪਰੈਿੈਂਟ ਟੈਂਸ
ਵਰਤਦਾ ਹੈ

•
•

•
•

ਤਾਰੀਕ (ਮਹੀਨਾ/ਰਦਨ/ਸਾਲ)

ਗੁੂੰ ਦਵੇਂ ਪੈਰਰਆਂ ਨੂੰ ਰਲਖਣ ਲਈ ਗਰਾਰਫਕ
ਔਰਗੇਨਾਈਿਰਿ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ
ਰਿਆਦਾ ਕਨਜੂੰ ਕਸ਼ਨਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
(ਅਤੇ, ਪਰ, ਜਾਂ, ਰਕਉਂਰਕ, ਇਸ ਲਈ, ਦੇ ਕਰਕੇ)

•
•

ਸੌਖੇ ਵਾਕ ਰਲਖਦਾ ਹੈ; ਰਲਖਾਈ ਰਵਚ ਜਾਰੀ
ਰਰਹਣ ਵਾਲੇ ਰਫਕਰੇ ਅਤੇ ਅਿਰੇ ਵਾਕ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ
ਰਲਖਣ ਦੀ ਪਰਥਾ ਨੂੰ ਰਿਆਦਾ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾਲ
ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਬੂੰ ਿਸਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ
ਬਹੁਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱ ਡ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਵਰਬ ਟੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਪਰ ਅਕਸਰ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ
ਰਵਆਕਰਣ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਜਸਦੇ
ਕਾਰਨ ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਰਥ ਘਿੱ ਟ ਜਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ
ਆਉਂਦਾ

•
•
•
•

ਟੀਚਰ ਦੇ ਦਸਖਤ

ਰਲਖਤੀ ਕੂੰ ਮ ਨੂੰ ਪੈਰਰਆਂ ਰਵਚ ਵੂੰ ਡਣਾ ਸ਼ੁਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਪੈਰਰਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰਪਤਾ ਲਈ
ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਜਾਰੀ ਰਰਹੂੰ ਦੀ ਹੈ

•

ਸੌਖੇ ਅਤੇ ਸੂੰ ਯੁਕਤ ਰਫਕਰੇ ਰਲਖਦਾ ਹੈ; ਪੇਚੀਦਾ ਰਫਕਰੇ
ਰਲਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਰਿਆਦਾ ਸੌਖ ਨਾਲ ਪਰਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਟੈਂਸ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਰਵਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ
ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ
ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੌਂ ਅੂੰ ਗਰੇਿੀ ੇਾਸ਼ਾ ਰਵਚ ਰਸਿੱ ਿਾ ਤਰਜਮਾ

• ਸੂੰ ਯੁਕਤ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਰਫਕਰਰਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਦਾ ਇਕਸਾਰਤਾ

ਅੂੰ ਗਰੇਿੀ ੇਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਊਟਪੁਿੱ ਟ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ

•

- ਜੋੜਵੇਂ ਪੈਰੇ ਰਵਚ ਵੇਰਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਲਖਣਾ ਸ਼ੁਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ
- ਲੇ ਖ ਦਾ ਰਪ ਲਾਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਪੈਰਰਆਂ ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਰਹਰਸਆ ਰਵਚ
ਸੂੰ ਬੂੰ ਿ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ ਹੈ

• ਪਰਥਾ/ਰਵਆਕਰਣ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ
• ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਟੈਂਸਾਂ, ਰਕਰਆਵਾਚੀ ਨਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ੇਾਵਾਰਥਕਾਂ ਦੀ
•

ਵਰਤੋਂ ਰਿਆਦਾ ਸੁੇਾਵਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਸਹੀ
ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅੂੰ ਗਰੇਿੀ ੇਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਊਟਪੁਿੱ ਟ ਰਵਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੌਂ ਤਰਜਮਾ
ਘਿੱ ਟ ਪਰਤਿੱਖ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ

ਕੋਡ (ਹਰ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿੱ ਖਰਾ ਰਨਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਵਿੱ ਖਰਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੂੰ ਗ ਵਰਤੋ)

