
ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ NAPLAN –  
ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ 
ਵਾਪਲਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ NAPLAN ਟੈਸਟ 
ਕਰੇਗਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਿ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਸੱਪਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਪਿਮਤ 
ਿੋਏ ਿਨ ਪਕ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਵਰਤਮਾਨ ਿੇਿਰ-ਆਧਾਪਰਤ NAPLAN ਤੋਂ 
ਿੌਲੀ-ਿੌਲੀ NAPLAN ਔਨਲਾਈਨ ਪਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਿੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ 
ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਪਕ 
ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਿੋਵੇ। 
 
ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਿ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਸੱਪਿਆ ਅਪਧਕਾਰੀ ਇਿ ਪਨਰਣਾ ਕਰਨਗੇ ਪਕ 
ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਕਦੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੇ 
ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ 2022 ਤੱਕ NAPLAN ਔਨਲਾਈਨ ਪਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਿੋਣ 
ਬਾਰੇ ਿੈ। 

ਵਿਵਿਆਰਥੀ NAPLAN ਵਕਉਂ ਕਰਿੇ ਹਨ?

ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਿ੍ਰੋਗਰਾਮ – ਪਲਟਰੇਸੀ ਐਡਂ ਪਨਊਮਰੇਸੀ (NAPLAN) 
ਸਾਿਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਪਗਆਨ ਿੁਨਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਿੈ ਜੋ ਸਕੂਲ 
ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰਾਿੀਂ ਿਰ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਨ। 
 
3, 5, 7 ਅਤੇ 9 ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਿੜ੍ਹਨ, ਪਲਿਣ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ 
ਰਵਾਇਤਾਂ (ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ, ਪਵਆਕਰਣ ਅਤੇ ਪਵਰਾਮ ਪਚੰਨ੍ਹ ) ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ 
ਪਗਆਨ ਪਵੱਚ ਸਾਲਾਨਾ NAPLAN ਟੈਸਟਾਂ ਪਵੱਚ ਪਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਿਨ। 
 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਿ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ 
ਿੈ ਪਕ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਰੇਕ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਪਕਵੇਂ ਿ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਪਰਿਾ ਿੈ। 
NAPLAN ਪਕਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪਰਿੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਿ੍ਰਪਕਪਰਆ 
ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਿਪਿਲੂ ਿੈ – ਇਿ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ 
ਅਪਧਆਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਨਰੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੀਂ ਲੈਂਦੀ ਿੈ। 
 
NAPLAN ਸਕੂਲਾਂ, ਪਸੱਪਿਆ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਿ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਪਕ ਪਸੱਪਿਆ ਿ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿੇ 
ਿਨ, ਅਤੇ ਕੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਿਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਪਗਆਨ 
ਪਵੱਚ ਮਿੱਤਵਿੂਰਣ ਪਸੱਪਿਆ ਦੇ ਪਸੱਟੇ ਿ੍ਰਾਿਤ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ। 

NAPLAN ਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਿਾ ਹੈ?

NAPLAN ਸਾਿਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਪਗਆਨ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 
ਕਰਦਾ ਿੈ ਜੋ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਆਿਣੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਕੂਲੀ ਿਾਠਕ੍ਰਮ ਰਾਿੀਂ ਪਸੱਿ 
ਰਿੇ ਿਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪਸੱਪਿਆ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 
NAPLAN ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੇ ਪਵਕਾਸ ਪਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਿਾਇਆ ਿੈ। 

ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਉਸੇ ਸਾਿਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਪਗਆਨ ਿਾਠਕ੍ਰਮ 
ਸਮੱਗਰੀ ਉੱਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਭਾਂਵੇਂ ਪਕ ਉਿ ਟੈਸਟ ਔਨਲਾਈਨ 
ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਿੂਰਾ ਕਰਦੇ ਿੋਣ। ਦੋਨਾਂ ਰੂਿਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਤੀਪਜਆਂ ਦੀ 
ਪਰਿੋਰਟ NAPLAN ਦੇ ਇੱਕੋ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। 

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ 
ਸਕਿਾ/ਸਕਿੀ ਹਾਂ?

ਆਿਣੇ ਆਿ, NAPLAN ਕੋਈ ਅਪਜਿਾ ਟੈਸਟ ਨਿੀਂ ਿੈ ਪਜਸ ਲਈ ਿੜ੍ਹਾਈ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਅਪਜਿਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ 
ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। 

ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇਿ ਭਰੋਸਾ ਪਦਵਾ ਕੇ ਪਕ NAPLAN ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ 
ਿ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਿੱਸਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਦਨ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ 
ਆਿਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਿੋ। 

ACARA, NAPLAN ਵਾਸਤੇ ਿੱਦੋਂ ਵੱਧ ਪਤਆਰੀ ਜਾਂ ਕੋਪਚੰਗ ਿ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 
ਵਾਪਲਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਸਫਾਰਸ਼ ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

ਅਪਧਆਿਕ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਗੇ ਪਕ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਟੈਸਟਾਂ ਪਵੱਚ 
ਸਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਕਸਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ  ਿੋਣ ਅਤੇ ਉਿ ਉਪਚਤ ਸਿਾਇਤਾ ਅਤੇ 
ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਿ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। 

NAPLAN ਸਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਿਰਣਾਂ ਵੇਿੋ nap.edu.au/naplan

NAPLAN ਵਿੱਚ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣਾ 

ਜਮਾਤ 3, 5, 7 ਅਤੇ 9 ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ NAPLAN 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਵੱਚ ਪਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਅਿੰਗਤਾ ਵਾਲੇ 
ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਉਿਨਾਂ ਵਾਪਧਆਂ-ਘਾਪਟਆਂ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਜੋ 
ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਿ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸਿਾਇਤਾ ਨੰੂ 
ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਤੁਿਾਨੰੂ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਪਕਸੇ ਵੀ ਵਾਧੇ-ਘਾਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਬਾਰੇ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਪਧਆਿਕ ਨਾਲ ਪਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ 
ਿੈ। 

ਅਿੰਗਤਾ ਵਾਲਾ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਜੋ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਵੱਚ ਪਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ 
ਸਮਰੱਥਾ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਿ ਪਵੱਚ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਿੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਵਪਦਆਰਥੀ 
ਜੋ ਿਾਲ ਿੀ ਪਵੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇੇਲੀਆ ਆਇਆ ਿੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗੈਰ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 
ਬੋਲਣ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਿੈ, ਉਸਨੰੂ ਰਸਮੀ ਛੋਟ ਪਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। 

ਤੁਿਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪਿ੍ਰੰ ਸੀਿਲ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਟੈਸਟ ਿ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ 
ਅਥਾਰਟੀ ਤੁਿਾਨੰੂ ਪਵਸ਼ੇਸ਼ ਿ੍ਰਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਛੋਟ ਿ੍ਰਾਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਲੋੜੀਂਦੀ ਿ੍ਰਪਕਪਰਆ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਿਨ। 

2021



ਜੇ NAPLAN ਿੇ ਵਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ 
ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਿੇਗਾ? 

ਪਜੱਥੇ ਸੰਭਵ ਿੋਵੇ, ਸਕੂਲ ਉਿਨਾਂ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਿ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਿਨ ਜੋ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੈਰਿਾਜ਼ਰ ਿਨ ਤਾਂ ਜੋ ਿੁੰ ਝੇ ਗਏ ਟੈਸਟਾਂ ਨੰੂ 
ਟੈਸਟ ਵਾਲੇ ਿਫਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਕਸੇ ਿੋਰ ਸਮੇਂ ਿੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਿੇ ਪ੍ਰਿਰਸ਼ਨ ਿੀ ਵਰਪੋਰਟ ਵਕਿੇਂ ਕੀਤੀ 
ਜਾਿੇਗੀ?

ਿਰੇਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਾਸਤੇ ਿਰੇਕ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੰੂ ਕੌਮੀ ਿ੍ਰਾਿਤੀ 
ਦੇ ਿੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਪਦਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੌਮੀ ਪਮਆਰ ਉੱਤੇ ਨਤੀਜਾ 
ਇਿ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਿੈ ਪਕ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਨੇ ਉਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਿੱਧਰ ਪਵੱਚ ਿੂਰੀ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁੱ ਢਲੇ ਸਾਿਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਪਗਆਨ 
ਿੁਨਰਾਂ ਦਾ ਿ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਿੈ। 
 
NAPLAN ਪਵਅਕਤੀਗਤ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਪਰਿੋਰਟ ਸਾਲ ਦੇ ਅਿੀਰ ਪਵੱਚ 
ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਕੋਈ 
ਪਰਿੋਰਟ ਨਿੀਂ ਪਮਲਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ 
ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

NAPLAN ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ

NAPLAN ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ 11 ਮਈ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਅਤੇ 
ਵੀਰਵਾਰ 13 ਮਈ 2021 ਨੰੂ ਸਮਾਿਤ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

ਕਾਗਜ਼ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਪਵਸਥਾਰ ਿੇਠਾਂ 
ਸਾਰਣੀ ਪਵੱਚ ਪਦੱਤਾ ਪਗਆ ਿੈ। 

NAPLAN ਨਤੀਵਜਆਂ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਵਕਿੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ 
ਹੈ?

• ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਿੇ, ਅਪਧਆਿਕਾਂ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਪਵਚਾਰ-
ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਵਅਕਤੀਗਤ ਨਤੀਪਜਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਿਨ।

• ਅਪਧਆਿਕ ਉਿਨਾਂ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਿਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ 
ਨਤੀਪਜਆ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਿਨ ਪਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵਾਧੂ 
ਸਿਾਇਤਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਿੋਵੇਗਾ।

• ਸਕੂਲ ਪਸੱਪਿਆ ਦੇ ਿ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਪਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ 
ਿੇਤਰਾਂ ਦੀ ਿਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਸਾਿਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਪਗਆਨ 
ਪਵੱਚ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਤੀਪਜਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿਨ।

• ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਿੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ 
ਸਮੀਪਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਿ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਨਤੀਪਜਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ।

• ਭਾਈਚਾਰਾ myschool.edu.au ਪਵਿੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਔਸਤ NAPLAN 
ਨਤੀਜੇ ਦੇਿ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਮੈਂ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿਾ/
ਸਕਿੀ ਹਾਂ?

NAPLAN ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ:

• ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰੋ 
• nap.edu.au/TAA ਉੱਤੇ ਆਿਣੀ ਸਥਾਨਕ ਟੈਸਟ ਿ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ 

ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰੋ
• nap.edu.au ਉੱਤੇ ਜਾਓ

ਇਿ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪਕ ACARA, NAPLAN ਵਾਸਤੇ ਪਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ 
ਪਕਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦੀ ਿੈ, nap.edu.au/naplan/privacy ਉੱਤੇ ਜਾਓ

ਕਾਗਜ਼ੀ ਟੈਸਟ ਮੰਗਲਿਾਰ
11 ਮਈ

ਬੁੱ ਧਿਾਰ
12 ਮਈ

ਿੀਰਿਾਰ
13 ਮਈ

ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਸਤੂਰ 
ਇਿ ਟੈਸਟ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ, ਪਵਆਕਰਣ ਅਤੇ ਪਵਰਾਮ ਪਚੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਿੈ

ਜਮਾਤ 3: 45 ਪਮੰਟ।
ਜਮਾਤ 5: 45 ਪਮੰਟ। 
ਜਮਾਤ 7: 45 ਪਮੰਟ।
ਜਮਾਤ 9: 45 ਪਮੰਟ।

ਪਲਿਾਈ 
ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ 'ਪਲਿਣ ਦੀ ਿ੍ਰੇਰਨਾ' ਿ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ (ਕਈ ਵਾਰ 'ਤੁਰੰਤ ਇਸ਼ਾਰਾ' – ਇੱਕ 
ਪਵਚਾਰ ਜਾਂ ਪਵਸ਼ਾ ਪਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ) ਅਤੇ ਪਕਸੇ ਪਵਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੈਲੀ (ਪਬਰਤਾਂਤ ਜਾਂ ਿ੍ਰੇਰਨਾਤਮਕ ਪਲਿਤ) 
ਪਵੱਚ ਜਵਾਬ ਪਲਿਣ ਲਈ ਪਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ

ਜਮਾਤ 3: 40 ਪਮੰਟ।
ਜਮਾਤ 5: 40 ਪਮੰਟ।
ਜਮਾਤ 7: 40 ਪਮੰਟ।
ਜਮਾਤ 9: 40 ਪਮੰਟ।

ਿੜ੍ਹਨਾ
ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਿੂਰ, ਕਾਲਿਪਨਕ ਅਤੇ ਿ੍ਰੇਰਕ ਪਲਿਤਾਂ ਿੜ੍ਹਦੇ ਿਨ 
ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪਦੰਦੇ ਿਨ

ਜਮਾਤ 3: 45 ਪਮੰਟ।
ਜਮਾਤ 5: 50 ਪਮੰਟ। 
ਜਮਾਤ 7: 65 ਪਮੰਟ। 
ਜਮਾਤ 9: 65 ਪਮੰਟ।

ਅੰਕੜਾ ਪਗਆਨ
ਇਿ ਟੈਸਟ ਸੰਪਿਆ ਅਤੇ ਅਲਜਬਰਾ, ਮਾਿ ਅਤੇ ਰੇਿਾਗਪਣਤ, ਅਤੇ ਅੰਕਪੜਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਿੈ

ਜਮਾਤ 3: 45 ਪਮੰਟ।
ਜਮਾਤ 5: 50 ਪਮੰਟ। 
ਜਮਾਤ 7: 65 ਪਮੰਟ।
ਜਮਾਤ 9: 65 ਪਮੰਟ।


