
 معیار پر مبنی رپورٹنگ کا جائزہ

ٹ سینٹرل اسکول ڈسٹرکٹ کا خیال ہے کہ والدین اور سرپرستوں کے ساتھ دو طرفہ سسایو

حمایت میں مواصالت کو برقرار رکھنا بچے کی تعلیم اور ترقی کے تمام پہلوؤں کی 

سیکھنے کی پیمائش،  مطابقمعیار کے  الب علم کی کامیابی،ضروری ہے. رپورٹ کارڈ ط

 اور ہماری ہدایات کے عمل کو بہتر بنانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے.

کے لئے استعمال کررہا ہے، جو  K-5( گریڈ SBRCضلع اب معیار پر مبنی رپورٹ کارڈ )

والدین / سرپرستوں کو ان کے بچے کو ہر گریڈ کی سطح پر مخصوص سیکھنے کے معیار کی 

طرف بڑھنے کی ترقی کے بارے میں مزید تفصیلی رائے فراہم کرے گی. یہ والدین اور 

 طالب علموں کو زیادہ واضح طور پر سمجھنے کی اجازت دیتا ہے جو متوقع ہے؛ اور اس

تفہیم کے ساتھ، والدین اپنے بچے کی رہنمائی اور معاونت کرنے اور اس کے سخت 

فوائد  SBRCتعلیمی تعلیمی پروگرام میں کامیاب ہونے میں مدد کرنے کے قابل ہیں. 

طالب علموں، اساتذہ اور والدین / سرپرست بتاتے ہیں کہ تعلیمی مواد میں کیا متوقع 

کے گریڈ کے معیار کے معیار کے بارے میں کتنا اچھا ہے، اور طالب علم ان کے لئے ان 

 کام کررہے ہیں.

گریڈ کی بنیاد اگلی نسل نیویارک اسٹیٹ کے سیکھنے کے معیار پر قائم ہیں، جو تمام 

طلبا کے لئے چیلنج کارکردگی کی توقعات قائم کرتی ہیں. وہ وضاحت کرتے ہیں کہ طالب 

علموں کو کیا ہونا چاہئے اور ہمارے نصاب، ہدایات اور تشخیص فلسفہ کی بنیاد کی 

 حیثیت سے کام کرنا چاہئے. 

 اسکول ڈسٹرکٹسینٹرل  سایوسٹ

 ابتدائی رپورٹ کارڈ

 گائیڈ والدین کے لئے
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 طالب علم کی ترقی کی رپورٹنگ:

 
گریڈ کو کامیابی کے لحاظ سے تفویض کیا جائے گا، جیسا کہ معیار کے علم اور مہارت 

اجزاء کی طرف سے ظاہر ہوتا ہے. کامیابی کی سب سے زیادہ مسلسل سطح گریڈ میں ظاہر 

ترقی کی  کی جائے گی، جو کہ حالیہ کارکردگی پر زور دیا گیا ہے جو طالب علم کی

عکاسی کرتا ہے. توجہ انفرادی سیکھنے اور کامیابی پر مرکوز ہوگی. کوشش، شراکت، 

اور رویہ جیسے سلوک، تعلیمی کامیابی سے علیحدہ علیحدہ کی جائے گی. ہمارے نئے 

رپورٹ کارڈ میں معیار پر مبنی اشارے شامل ہیں جو واضح طور پر ہر طالب علم کی 

دہی کرے گی. یہ نئے اشارے ہمارے قریبی پروگرام کے ساتھ ننشا کارکردگی کے بارے میں

کو صرف وہ اطالعات بھیجنے کے لۓ تبصرے میں  نبہت قریب سے منسلک ہیں اور اساتذہ ا

 شامل کریں گے جو اشارے کے ذریعہ پہلے سے ہی مطلع نہیں کیے گئے ہوں گے.

 

 مسلسل:

 پورا اتر رہا ہےطالب علم آزادانہ طور پر گریڈ سطح کی توقعات پر 

 

 پیش رفت:
طالب علم گریڈ سطح کی توقعات کی طرف بڑھا رہا ہے اور بڑھتی ہوئی کامیابی کے ساتھ 

مہارت کو الگو کرتا ہے. کارکردگی ضرورت کی درستگی، معیار، اور سطح کی حمایت کے 

 بارے میں مختلف ہوتی ہے.

 

 ابھی تک واضح نہیں ہے:
سطح کی توقعات پر پورا نہیں اتر رہا ہے. اس کارکردگی طالب علم ابھی تک گریڈ کی 

 متواتر نہیں ہے اگرچہ سپورٹ فراہم کی جاتی ہے.

 

 والدین کی کانفرنسوں کے لۓ تیاری 
 آپ کے بچے کے استاد کے ساتھ کانفرنسنگ

والدین / گارڈین / ٹیچر کانفرنس آپ کے بچے کی پیش رفت کے بارے میں بات کرنے کا 

 ہےایک اہم موقع 

 

 کچھ تجاویز اور مشورے:
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 کانفرنس سے پہلے ...

اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کاایک مقررہ کانفرنس کا وقت ہے. اگر آپ کو مقرر ● 

کےایک مختلف وقت  سے رابطہ کر کردہ وقت کو منسوخ کرنے کی ضرورت ہے تو، استاد

اپنے بچے کے کام کا ● ہے.منٹ  15شیڈول کریں. ایک کانفرنس کی عام لمبائی تقریبا 

 جائزہ لیں.

 اپنے بچے سے اسکول میں اس کی پیش رفت کے بارے میں بات کریں.● 

 اپنے بچے کی طاقت اور چیلنجوں کے بارے میں پہلے سے سوچیں.● 

اپنے بچے کی پیش رفت کے بارے میں سواالت کی فہرست بنائیں اور آپ اور استاد کن ● 

چیلنجوں سے مدد دے سکتے ہیں. مثال: کیا میرا بچہ اس طریقوں سے اپنے بچے کو بعض 

سطح پر ہے جہاں وہ اسکول کے سال کے اس موقع پر ہونا چاہئے؟ کونسی سطح میں وہ 

عمدہ پیش رفت کرتا ہے؟ اسکی حاضری کیسی ہے؟ آئندہ کام کے ساتھ اپنے بچے کی مدد 

 کرنے میں کیا کر سکتا ہوں؟

شامل ہونے والے طریقوں کے بارے میں سوچیں،  آپ اپنے کے بچے کے سیکھنے میں● 

 لہذاآپ ان کو استاد کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں.

 

 

 

 کانفرنس میں ...
 

اپنے بچے کے سماجی جذباتی اور سیکھنے کے بارے میں سیکھنے کیلئے ایک دو طریقے ● 

کے لئے بھی ایک موقع کہ آپ کابچہ گھر میں  استادسے بات چیت کیلئے تیار رہیں. یہ 

کس طرح کا ہے. جب آپ اپنے بچے کی مہارت، دلچسپیوں، ضروریات اور خوابوں کے بارے 

میں استاد کو بتاتے ہیں، تو استاد آپکے بچے کی اسکول میں تعلیمی ترقی میں مزید 

 مدد کرسکتا ہے.

رے میں ڈیٹا دیکھنے کے لئے اسکول میں آپ کے بچے کی حاضری اور پیش رفت کے با● 

 پوچھیں.

اپنے بچے کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لئے اپنے بچے کے استاد کے ساتھ ایک ● 

 مقصد اور ایک منصوبہ بنائیں.

 آپ اور استاد بچے کی مدد کرنے کے لئے تیار کی گئی چیزوں کو لکھیں.● 

رت ہے تو بات کرنے کے آپ کو مختص شدہ وقت سے باہر بات چیت جاری رکھنے کی ضرو● 

 لئے کسی اور وقت کا شیڈول.

 اپنے بچے کے استاد سے مواصالت کا ترجیحی طریقہ کار کے بارے میں پوچھیں.● 

 

 کانفرنس کے بعد ...
 

 اپنے بچے سے کانفرنس کے دوران ہو نے والی بات چیت کے بارے میں بات کریں. ●

کریں اور کانفرنس کے دوران ہو  اپنے بچے کے ترقی کے بارے میں استاد کے ساتھ فالو

 نے والی بات چیت کی ترقی کے لئے حکمت عملی پر عمل کریں.
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  پڑھنا  :پہلی گریڈ 
 

 گھر والے طالب علم کی  کیسے مدد کرسکتے ہیں؟

 

 معیار

منٹ تک پڑھیں. 15روزانہ کم سے کم ●   

ماحولیاتی پرنٹ )عالمات، اناج باکس( میں ● 

اور نام کریں.الفاظ تالش کریں   

 

اپنے بچے کو روزانہ پڑھنا اور اکثر کتابوں ● 

 کی نظر ثانی کریں.

 

ے پوچھیں جب آپ پڑھ رہے ہیں تو، اپنے بچے س● 

.سواالت اور کیوںکہ کون سا، کہاں،   

 

کیا آپ کے بچے کو پانچ انگلی کی ریٹیل کرتے ● 

 ہیں.

 

الفاظ پڑھنے کی کوشش کرتے وقت، اپنے بچے کو ● 

ابتدائی آوازوں کو دیکھنے کے لئے حوصلہ 

افزائی کریں، لفظ کو حصوں میں توڑ دیں، 

اختتام پر نظر ڈالیں، بڑے الفاظ کے اندر 

چھوٹے الفاظ کو تالش کریں، مثال استعمال کریں 

لفظ کو چھوڑ دیں اور دیکھیں کہ باقی باقی 

 جملے مدد، تمام آوازوں کے ذریعے پھیالؤ.

 

کا جائزہ لینے کیلئے فلیش  اعلی تعدد الفاظ● 

 کارڈز بنائیں.

 

الفاظ کو بیان کرنے کے لئے 

صوتی حکمت عملی اور لفظی تجزیہ 

 کی مہارت کا استعمال کرتا ہے

 

 
مناسب گریڈ مناسب تعدد الفاظ 

 پڑھیں

 

فہم کی حمایت کے لئے گریڈ کی 

درست طریقے سے بہاؤ کو سطح کے 

 پڑھیں

 

میں لفظی گریڈ کی سطح یا بینڈ 

 فہم کا مظاہرہ

 

 

بینڈ میں طح کے متن یا گریڈ س

کا مظاہرہ درپیش فہم  
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    پہلی گریڈ:  لکھنا       

 

 معیار گھر والے طالب علم کی  کیسے مدد کرسکتے ہیں؟

 
اپنے بچے کو اپنی عکاسی کے بارے میں لکھنے  ●

 کے لئے حوصلہ افزائی کریں.

 

 گروسری کی فہرست بنانے، شکریہبچے کو اپنے ● 

، اور خاندان اور دوستوں کو نوٹ کرنے  نوٹ کا

 .کریںمیں مدد 

 

 کیا آپ کا بچہ جرنل جاری رکھتا ہے.● 

 

اور ایک کہانی کے ایک  کریں ایک تصویر ڈرا● 

کردار یا پسندیدہ حصہ کے بارے میں بتانے کے 

 لئے ایک تحریر لکھیں.

 

درمیان خالئی انگلی کی اپنے بچے کو الفاظ کے ● 

 حوصلہ افزائی کریں.

 

بچے کو درست الفاظ کو درست طریقے سے ہجے میں ● 

مدد کرنے کے لئے ہائی فریکوئینسی لفظ کی فہرست 

کا حوالہ دیتے ہیں. الفاظ کے لئے ایجاد شدہ 

ہجے کی حوصلہ افزائی کریں جو باہر لگے جا سکتے 

 ہیں.

 

 

 

پیدا آزادانہ طور پر خیاالت 

 کرتا ہے

زبانی اظہار یا تحریری الفاظ 

کے ذریعہ متن، مصنف یا ذاتی 

 تجربے کا جواب دیتا ہے

 مکمل جملہ کے ذریعے خیاالت 

 کا اظہار کرتا ہے

ہجے کی حکمت عملی پر الگو 

 ہوتا ہے

مناسب سرمایہ کاری، ضرب اور 

وقفہ کاری کا استعمال کرتا 

 ہے

 حروف پرنٹ کرتا ہے
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: پہلی گریڈ  سننا اور بولنا  

 

 
 

 معیار گھر والے طالب علم کی  کیسے مدد کرسکتے ہیں؟

ذریعہ بات چیت میں شامل کیا جاسکتا ہے، جس 

میں تمام شرکاء اس بحث کو مزید بحث کرنے کے 

لئے سواالت، سواالت اور جواب دے سکتے ہیں. ان 

 تجربات میں شامل ہوسکتا ہے:

 

 کھیلبورڈ کے ○ 

 کارڈ کھیل○ 

 کار کھیل○ 

خریداری، خاندان کے کھانے،  -مشترکہ تجربات ○ 

 وغیرہ.

 

 مؤثر طریقے سے سنتا ہے

 

 
خواندگی کے بارے میں بات چیت 

میں باہمی تعاون کے مواقع 

 میں مناسب طریقے سے شرکت

 

 
بات چیت کے متعلق سواالت کا 

 جواب اور جواب دیتا ہے

 

 

ساتھ خیاالت، مناسب الفاظ کے 

جذبات اور خیاالت کا اظہار 

 کرتے ہیں
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    پہلی گریڈ: سائنس 

 

 

 گھر والے طالب علم کی  کیسے مدد کرسکتے ہیں؟

 

 معیار

باہر نکلیں اور طلباء کو ماحول کو تالش کرنے ● 

 کے لئے حوصلہ افزائی کریں.

 

تفصیالت کو نوٹس کریں اور پوچھیں، "آپ چھوٹے ● 

کونسی شکلیں دیکھتے ہیں؟" "ان کے رنگ کیا 

 ہیں؟" "یہ کیسے محسوس ہوتا ہے؟"

 

طالب علموں کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ کسی ● 

کام کے بارے میں کیسے سوچیں یا ڈرا کریں. شاید 

ان کی درستگی کے عمل لئے کے   لیکنوہ ہوں 

 زیادہ اہم ہے.

 

الب علموں کو قریبی نگرانی کے ساتھ آالت کے ط● 

معائنہ کرنے اور چیزیں لے جانے کے لئے حوصلہ 

 افزائی کریں. بحالی کے بارے میں فکر مت کریں.

 

تالش کرنے میں، طلباء کو حوصلہ افزائی کریں ● 

کہ وہ اپنے صحافیوں کو ایک جرنل یا ٹیبل میں 

یں کہ ڈرائنگ یا تحریر کرکے لے لیں. ان سے پوچھ

 وہ کیا مشاہدہ کرتے ہیں.

سائنسی تصورات سے گفتگو کرنے 

کے لئے مشاہدات کا استعمال 

 کرتا ہے

 

تحقیقات جاری کرنے کے لئے 

اوزار اور مواد استعمال کرتا 

 ہے

 

 سائنسی تصورات کا مظاہرہ

 ڈلکے لئے ڈیزائن ماکرنے 

 

نتائج نکالنے کے لئے اعداد و 

تشریح شمار کا تجزیہ اور 

 کرتا ہے
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 پہلی گریڈ: 

 معاشرتی علوم

 

 گھر والے طالب علم کی  کیسے مدد کرسکتے ہیں؟

 

 معیار

ں کہ ہمارے گھر میں چیزوں کے بارے میں بات کری● 

. بغیر نہیں رہ سکتے/ہمیں زندہ رہنے کی ضرورت ہے

ہیں، تے ہولطف اندوز ہم کیا چیزیں چاہتے ہیں/

  رہیں گے؟لیکن اس کے بغیر زندہ 

 

ں پر ہمارے شہری حقوق، قوانین اور ذمہ داریو● 

 جائیں.لے  لۓ کے اپنے ساتھ ووٹبحث کریں. انہیں 

 

اپنے بچپن سے کہانیوں کے بارے میں بات کریں. ● 

اگر ممکن ہو تو ماضی کی نسلوں کی کہانیاں شامل 

 کریں.

 

اپنے بچہ کو ایک بڑی عمر کے خاندان کے رکن، ● 

 پڑوسی سے انٹرویو کریں.دوست، یا 

 

اپنے بچے کو ایک نقشہ پڑھنے کے لۓ آپ کے ● 

خاندان کے سڑک سفر کی منصوبہ بندی کرنے میں مدد 

 ملے گی.

 

مقامی تاریخی سائٹس پر سفر کریں )پرانا بیت ● 

پیپر بحالی گاؤں، ساکمور ہیل قومی تاریخی سائٹ، 

 وغیرہ(

 

شہریت کی کلید وصفات کو تسلیم 

 کرتی ہے

 

دستاویزات، گرافکس، اور نقشوں 

 سے معلومات کی شناخت

 

 وقت کے ساتھ تبدیلی کی شناخت

 

سمجھتے ہیں کہ جغرافیائی، 

اقتصادیات اور تاریخ کے 

تصورات ان کی زندگی پر کیسے 

 تے ہیںالگو ہو
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       گریڈ:  پہلی                

 وشل جذباتی سیکھناس
     

الب علم کی  کیسے مدد کرسکتے ہیںگھر والے ط  
 

 معیار  

اپنے بچے کو اپنے جذبات کی وضاحت میں مدد ● 

کریں. آپ کے بچے کو ان کے احساسات کو جاننے 

جذبات کی شناخت اور بحث کرنے والے بچوں دیں. 

کو ان کی اپنی اور دوسروں کے احساسات کو 

 سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے.

 

اپنے بچے کے احساسات کو قبول کریں. ان کے ● 

بارے میں بات کریں کہ وہ کیا محسوس کرتے ہیں 

 اور وہ کیسے محسوس کر رہے ہیں.

 

پرسکون" بازی کی اپنے بچے کو "آرام دہ اور ● 

حکمت عملی کی تعلیم دیں. جب آپ کا بچہ نہیں 

 ہے تو پرسکون رہیں.

 

اس بات کا یقین کرنے کے لئے ان کے قریب ● 

رہیں کہ وہ اپنے آپ کو یا دوسروں کو نقصان 

 پہنچائے.

 

اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو ان کی عمر کے ● 

ساتھ کھیلنے کا موقع دیں. انہیں ان کی دنیا 

الش کرنے دیں اور اس میں لوگوں کو جاننے کو ت

میں مدد کریں. دوسرے بالغوں اور بچوں کے ساتھ 

بات چیت کرتے ہوئے ماڈل قسم اور سخاوت رویے 

 انتظام کریں.

 

سماجی مہارتوں کو سکھانے کے لئے بچوں کی ● 

کتابوں کا استعمال کریں )مثال دوست بنانے، موڑ 

 موضوعات(. لینے اور تعاون کرنے کے بارے میں

 

اپنی جذبات دکھائیں. جب آپ خوش ہوں یا اداس ● 

ہو تو آپ کا بچہ دیکھتا ہے. یہ انہیں دوسروں 

 کے لئے ہمدردی تیار کرنے میں مدد دیتا ہے.

 

ای  جذباتی سیکھنا )ایس -سوشل 

 ایل(

منظم کرتا ہےجذبات اور رویے کو   

اور مثبت تعلقات کو قائم اور برقرار 

 رکھتا ہے

اسکول/کالس کے قواعد کی پیروی کرتا 

 ہے

سیکھنے کے لئے ایک مثبت رویہ پیش 

 کرتا ہے

 کام میں فخر کا مظاہرہ کرتا ہے

 

 

 

 

 سیکھنا بہبود

 خود اور مواد کو منظم کرتا ہے

 

 کام پر رہتا ہے

 

 

آزادانہ طور پر مکمل کرتا کاموں کو 

 ہے
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اپنے بچے کو بہت ساری تعریف اور مثبت حوصلہ ● 

 افزائی دیں. 

 

ماڈل دیکھ بھال کے تعلقات اور مثبت رویے کو ● 

 حوصلہ افزائی کریں.  تسلیم کرنے کی

 

اپنے بچے کو اعتماد اور محفوظ محسوس کرنے ● 

میں روزانہ کی معمولوں کا قیام کریں. مثال کے 

 طور پر، ناشتے کے وقت، بستر کا وقت. 

 

مسلسل، متوقع معموالت اور ایک مسلسل شیڈول ● 

 بنائیں
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      پہلی گریڈ:   

سوشل جذباتی سیکھنا 

 )جاری(
 

 معیار گھر والے طالب علم کی  کیسے مدد کرسکتے ہیں؟

 سوشل جذباتی سیکھنا )جاری( 

 

ٹرانزیشن سے قبل بچوں کو تیار کریں. مثال ● 

کے طور پر، منتقلی سے پہلے "انتباہ" فراہم 

 کریں.

 

اپنے بچے کو اہداف مقرر کرنے اور ایک ● 

 منصوبہ بنانے کے لئے حوصلہ افزائی کریں.

 

اپنے بچے کو ان کے چیلنج طریقوں کے بارے ● 

میں حل کرنے میں دشواری کا سراغ لگانے میں 

مدد کریں. اپنے بچے کو عمل کرنے کا موقع دیں 

 اور "کام ختم کریں".

 

رنے کے اپنے بچے کی مدد سے مسائل کو حل ک● 

مثبت طریقوں میں مدد کریں، موڑ لیں، اور 

 تعاون کریں.

 

کسی مسئلے یا چیلنج کے بارے میں بات کرتے ● 

وقت، آپ کے بچے کو اس مسئلے/چیلنج سے نمٹنے 

 کے لۓ مختلف طریقے تالش کریں.

 

ترقی کی ذہنیت ماڈل کریں. اپنی غلطیوں کا ● 

ے اشتراک کیا اور آپ نےان کو ٹھیک کرنے کے لئ

 کیا کیا.

 

اپنے بچے کی تفویض کتاب اور ہوم ورک فولڈر ● 

 کی جانچ پڑتال کریں.

 

اپنے بچہ کو سیکھنے کے لئے اسکول تیار کرکے ● 

 ایک غذائی ناشتا، نیند کی صحیح رقم. -بھیجیں 

 

 ہدایات کو پیروی کرتا ہے

 

کالس میں بات چیت اور گروپ کی 

 سرگرمیوں سے متعلق تعاون کرتا ہے

 

 

 تعمیری تجاویز کا استعمال کرتا ہے

 

مسائل حل کرنے میں عدم اطمینان کا 

 مظاہرہ کرتے ہیں

 

 اسکول تیار آتا ہے
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            پہلی گریڈ: 

 ریاضی
        

 معیار  گھر والے طالب علم کی  کیسے مدد کرسکتے ہیں؟

ماڈلنگ کی طرف سے شروع کریں. دکھائیں کہ ● 

ریاضی کے بارے میں آپ کے دماغ کی ترقی ہے. 

یہاں تک کہ اگر آپ ایک طالب علم کے طور پر 

ریاضی کے ساتھ جدوجہد کرتے ہیں تو، آپ اپنے 

بچے کو دکھا سکتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, 

کے بارے میں جاننے کے لئے حوصلہ افزائی کرتے 

 ہیں.

کی طرف سے  1s ،5s ،10sکھیل گننا کھیلیں )● 

 شمار(.

نمبروں کی نمائندگی کرنے کے لئے کاؤنٹر ● 

 استعمال کریں.

اپنے سینکڑوں پیٹرن کو نوٹس کرنے کے ساتھ ● 

 سینکڑوں چارٹ دیکھیں.

 نمبر اور آپریشن

 

ایک پیٹرن کے بعد گنتی کے 

 سلسلے کو توسیع

 

نمبروں کو نمٹنے کے لئے دس  10-120

 افراد کا استعمال کرتا ہے

 

اپنے اپنے بچے سے گھر کے کام کی مدد کرنے ● 

 کے لئے سواالت پوچھیں:

اس مسئلے کے بارے میں آپ پہلے ہی کیا ○ 

 جانتے ہیں؟

کیا آپ تصویر بناسکتے ہیں کہ کیا ہو ○ 

 رہا ہے؟

 

کیا یہ آپ کو اس مسئلے سے یاد کرتا ○ 

 ہے جو آپ نے پہلے دیکھا ہے؟

 
میں"، "مکمل طور پر"، کلیدی الفاظ کو "سبھی ● 

"زیادہ سے زیادہ"، "کم سے کم" وغیرہ وغیرہ کو 

 نمایاں کریں.

 اس کا اطالق کریں.● 

کھانا پکانے کی منصوبہ بندی کرتے وقت، ● 

 6مسائل کا سبب بنانا، "ہم چٹنی بنانے کے لئے 

ہے.  2ٹماٹر کی ضرورت ہے اور ہمارے پاس صرف 

 ے؟"ہمیں خریدنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہ

 آپریشنز اور الجبرا کی سوچ

رست اور اضافے سے متعلق الفاظ 

کے مسائل کو درست طریقے سے حل 

 کرتا ہے

 

ضافی مسائل کو حل کرنے کے لئے 

مناسب حکمت عملی پر الگو ہوتا 

 ہے

 

کے مسائل کو حل کرنے کے تفریق 

لئے مناسب حکمت عملی پر الگو 

 ہوتا ہے
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 ریاضی پہلی گریڈ:    
                                )جاری(

 گھر والے طالب علم کی  کیسے مدد کرسکتے ہیں؟    

 

 معیار

کارڈوں، موتیوں، ڈومینز، یا اسپنروں کے ساتھ 

کھیلیں جنہوں نے شمار کرنے کی ضرورت ہے. 

زبردست ماڈل شمار کرنا اور آپ کے بچے کو ایسا 

 کرنے کی ضرورت ہے.

 

بورڈ کے کھیلوں کو چالئیں جن میں چوتھائی اور ● 

 سیڑھی، ریاضی بنگو شامل ہیں.

 

 4+  2، 6=  5+  1مختلف نمبروں کو تالش کریں )● 

 =6 ،6  +0  =6 ،3  +3  =6.)  

 

ڈبلز کو مضبوط بنانے کے لئے فلیش کارڈ ● 

 بنائیں.

 

اپنے بچے سے اس کی سوچ بلند کرنے کا مطالبہ ● 

کریں اور ایک حل تک پہنچنے کے لئے استعمال کی 

 کے بارے میں بات کریں. عملیحکمت 

 

گانا گننے جیسے گانے، نغمے، "ایک، دو، میرے ● 

 بکسوا بکس" اور "دس لٹل بندر."

 

)جاری( آپریشنز اور الجبرا کی سوچ  

اندر جوڑتا ہےکے اندر  20درستی سے   

 

کے اندر اندر گھٹاتا ہے 20درستی سے   

 

میں لکھنے زبانی طور پر اور/یا 

 ہے کرتاریاضیاتی استدالل کی وضاحت 

 

قت بتانے کے لئے دستیاب گھڑیوں کا استعمال 

کریں اور مختلف واقعات پیش ہونے کے بارے میں 

 بات کریں.

 

 اشیاءمقدار کی موازنہ کرنے کے لئے گھریلو 

 استعمال کیا جا سکتا ہے.

 

ایک خرگوش شکار کو منظم کریں جہاں آپ کے بچے ● 

 کو مختلف سائز کی اشیاء تالش کرنا پڑتی ہے.

 

فطرت میں اشیاء جیسے جیسے پتیوں، پتھروں کی ● 

گولیاں. رنگ، سائز، یا شکل کی طرف سے انہیں 

گروہ میں کتنی چیزیں دکھائے ترتیب دیں. ہر 

 جانے کے لئے ایک طالئی بنائیں.

 

 جیومیٹری / پیمائش اور ڈیٹا

 

 اعداد و شمار کی ترجمانی کرتا ہے

 

اعداد و شمار کی نمائندگی کرنے کے 

 لئے چارٹ اور گراف پیدا کرتا ہے
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