LEVEL I
(CLASS 1 TO 5 )
PAPER -1, SECTION-(III) , ENGLISH (LANGUAGE II)
Total Questions: 30
Total Marks : 30

Unseen Prose Passage
Linking Devices, Subject-Verb Concord, Inferences
Unseen Poem
Identification of Alliteration, Simile, Metaphor Personification, Assonance,
Rhyme
Modal Auxiliaries, Common Idioms and Phrases Literary Terms
Elegy, Sonnet, Short Story, Drama

Basic knowledge of English Sounds and symbols.
Principles of Teaching English, Communicative Approach to English Language
Teaching, Challenges of Teaching English: Difficulties in learning English (role
of home language, multilingualism).
Methods of Evaluation, Remedial Teaching

The criteria for multiple choice questions will be based on the syllabus
prescribed by the State Government for classes 6 to 8 and the text books
prevailing in the academic session 2019-20, but the difficulty level of the 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 - Ⅲ, भाषा - Ⅱ (पंजाबी)
ਕੁੱ ਲ ਪਸ਼ਨ- 30

ਪੰ ਜਾਬੀ

ਭਾਸ਼ਾ - II

ਕੁੱ ਲ ਅੰ ਕ -30
ਲੇ ਵਲ - I

1. ਇਕ ਅਣਿਡੱ ਠ ਵਾਰਤਕ ਪੈਰੇ ਿਵਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਵਆਕਰਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਪਸ਼ਨਅਗੇਤਰ-ਿਪਛੇਤਰ, ਬਹੁ-ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ, ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ, ਿਵਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ੁੱ ਧ-ਅਸ਼ੁੱ ਧ ਸ਼ਬਦ, ਿਲੰਗ, ਵਚਨ
ਅਤੇ ਕਾਲ।
2. ਇਕ ਅਣਿਡੱ ਠ ਕਾਿਵ-ਬੰ ਦ

ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਬੰ ਦੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਪਸ਼ਨ-

ਿਵਚਾਰ-ਸੁਹਜ, ਭਾਵ-ਸੁੰ ਦਰਤਾ, ਸ਼ੈਲੀ, ਪਸੰ ਗ, ਿਸੱ ਿਖਆ, ਰਸ, ਅਲੰਕਾਰ, ਛੰ ਦ, ਸੁਰ-ਤਾਲ, ਅਖਾਣ ਅਤੇ
ਮੁਹਾਵਰੇ।

3. ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ),
ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਰ ਅਤੇ ਿਵਅੰ ਜਨ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ, ਲਗ -ਮਾਤਰ , ਲਗਾਖਰ ਅਤੇ ਦੁੱ ਤ-ਅੱ ਖਰ।

4. ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ: ਨ ਵ, ਪੜਨ ਵ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਿਕਿਰਆ, ਿਕਿਰਆ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਸੰ ਬੰ ਧਕ, ਯੋਜਕ ਅਤੇ ਿਵਸਮਕ।

5. ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਿਧਆਪਨ ਦੇ ਿਸਧ ਤ, ਸੂਤਰ 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, ਦੇਖਣ-ਸੁਣਨ ਸਾਧਨ-ਅਰਥ, ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ
ਵਰਤ ਦੇ ਿਸਧ ਤ।

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

