LEVEL I
(CLASS 1 TO 5 )
PAPER -1, SECTION-(II) , ENGLISH (LANGUAGE I)
Total Questions : 30
Total Marks : 30
Unseen Prose Passage
Synonyms, Antonyms, Spellings, Word-formation, One Word Substitution

Unseen Prose Passage
Parts of Speech, Tenses, Determiners, Degrees of comparison

Framing Questions Including Wh-questions, Active and Passive Voice,
Narration, Knowledge of English Sounds and Phonetic Symbols
Principles of Teaching English, Methods and Approaches to English Language
Teaching
Development of Language Skills, Teaching Learning Materials: ( Text books, MultiMedia Materials and other Resources)
Comprehensive & Continuous Evaluation, Evaluation in English Language.

The criteria for multiple choice questions will be based on the syllabus prescribed
by the State Government for classes 1 to 5 and the text books prevailing in the
academic session 2019-20, but the difficulty level of the questions will be up to the
secondary (class 10) text books.

राज थान अ यापक पा ता पर

ा (REET) -2021

मा य मक श ा बोड, राज थान, अजमेर
पा य म (Syllabus)

तर - थम (Level – I)

(क ा 1 से 5 तक)

न प – Ⅰ, ख ड - Ⅱ, भाषा - Ⅰ (पंजाबी)
ਕੁੱ ਲ ਪਸ਼ਨ- 30

ਕੁੱ ਲ ਅੰ ਕ -30

ਪੰ ਜਾਬੀ

ਭਾਸ਼ਾ - Ⅰ

1.ਇਕ ਅਣਿਡੱ ਠ ਵਾਰਤਕ ਪੈਰੇ ਿਵਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਵਆਕਰਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਪਸ਼ਨਅਗੇਤਰ-ਿਪਛੇਤਰ, ਤਤਸਮ

ਸ਼ਬਦ, ਤਦਭਵ

ਸ਼ਬਦ, ਦੇਸੀ

ਸ਼ਬਦ, ਿਵਦੇਸੀ

ਲੇ ਵਲ - Ⅰ
ਸ਼ਬਦ, ਬਹੁ-ਅਰਥਕ

ਸ਼ਬਦ,

ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ, ਿਵਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ, ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥ ਇਕ ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ੁੱ ਧ-ਅਸ਼ੁੱ ਧ ਸ਼ਬਦ।
2.ਇਕ ਅਣਿਡੱ ਠ ਵਾਰਤਕ ਪੈਰੇ ਿਵਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਬੰ ਦੂਆਂ

ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਪਸ਼ਨ-

ਲਕੀਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ; ਿਲੰਗ, ਵਚਨ ਅਤੇ ਕਾਲ ਦੱ ਸਣਾ; ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿਲੰਗ, ਵਚਨ ਅਤੇ
ਕਾਲ ਬਦਲਣਾ।

3.ਪੰ ਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ, ਲਗ -ਮਾਤਰ , ਲਗਾਖਰ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਰ ਅਤੇ ਿਵਅੰ ਜਨ।
4.ਪੰ ਜਾਬੀ ਅਖਾਣ ਅਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇ, ਿਵਸ਼ਰਾਮ-ਿਚੰ ਨ।

5.ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਿਧਆਪਨ ਦੇ ਿਸਧ ਤ ਅਤੇ ਿਵਧੀਆਂ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਕੌ ਸ਼ਲ (ਸੁਣਨਾ, ਬੋਲਣਾ, ਪੜਣਾ, ਿਲਖਣਾ) ਦਾ ਿਵਕਾਸ,

ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱ ਖਣ-ਿਸਖਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱ ਗਰੀ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੱ ਿਸਆਵ ਅਤੇ
ਸੁਧਾਰ।
6.ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵਚ ਮੁਲ ਕਣ, ਿਨਰੰ ਤਰ ਅਤੇ ਿਵਆਪਕ ਮੁਲ ਕਣ।



बहु वक प

2019-20 क

न का मापद ड रा य सरकार वारा नधा रत पा य म एवं शै
च लत पा य पु तक के आधार पर होगा, ले कन

सैक डर (क ा 10) तक क पा य पु तक का होगा।

णक स

न का क ठनाई तर

