
 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:
  

 

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

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

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

 کام کا 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  اپنے بچے کے ترقی کے بارے میں استاد کے ساتھ فالو

 دوران ہو نے والی بات چیت کی ترقی کے لئے حکمت عملی پر عمل کریں.
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پڑھنا:   ی گریڈسرتی    

 

 معیار گھر والے طالب علم کی  کیسے مدد کرسکتے ہیں؟

اپنے بچے کے ساتھ ہر قسم کے شائقین ● 

سے روزانہ بیس منٹ پڑھتے ہیں، بچے کے 

والی موڑ پڑھنے اور گفتگو ساتھ پڑھنے 

 کرنے کے لۓ.

 

سواالت سے پوچھیں کہ متن )ٹیکسٹ ● 

شناخت( سے معلومات کا استعمال کرتے 

ہوئے، مرکزی خیاالت اور مرکزی خیاالت 

اور کردار کی خصوصیات، حوصلہ افزائی 

 اندہی.اور عالمات کی نش

 

کافی درستگی اور فہم کی حمایت کے 

گریڈ کی سطح لئے روانی کے ساتھ 

 کا متن پڑھتا ہے

 ترتیب میں ایک متن کا خالصہ

کا  متن میں اہم خیال اور تفصیالت

 تعین

یا ٹیکسٹ کا مرکزی خیال، موضوع 

مرکزی پیغام کا تعین کرتا ہے اور 

اس کی وضاحت کرتا ہے کہ اس کی 

اہم تفصیالت کی طرف سے کس طرح کی 

 ےحمایت کی جاتی ہ

الفاظ کے معنی کا تعین نامعلوم 

 اور وضاحت کرتا ہے

ٹیکسٹ کی تفصیالت کے ساتھ ایک 

 جواب یا ترغیب کی حمایت کرتا ہے

ایک کہانی میں کردار کی عالمات، 

حوصلہ افزائی اور جذبات کی شناخت 

 کرتا ہے
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لکھنا   تیسری گریڈ:      

 

 معیار گھر والے طالب علم کی  کیسے مدد کرسکتے ہیں؟

خاندان مختلف طریقوں میں ان کی روز  ●

مرہ زندگی میں لکھنے کی اہمیت ظاہر کر 

 سکتی ہیں، بشمول:

 

خریداری کی فہرست○      

چھٹیوں کی منصوبہ بندی○      

تحقیقات○      

کیلنڈر کی سرگرمیاں○      

 

خاندان انہیں نوجوان صحافیوں کی مدد ● 

تصور، اور کرسکتے ہیں جو انہیں پڑھنے، 

روزانہ کی زندگیوں میں پڑھنے کے بارے 

میں جرنل کے بارے میں جرنل میں حوصلہ 

 افزائی کرتی ہیں.

 

منصوبوں کی حمایت اور حمایت کی 

  تیار تفصیالت کے ساتھ خیاالت

تفصیالت ایک تحریری داستان، 

 میںمعلومات یا رائے کے ٹکڑے 

 منطقی طور پر منظم کیے جاتے ہیں

 فراہمتعارف اور اختتامی بیان 

 اپنےکرتا ہے جو درست طریقے سے 

 تحریر ٹکڑے کی حمایت کرتا ہے

ایک مختصر ردعمل پیدا کرتا ہے 

ہےجو ٹیکسٹ شواہد فراہم کرتی   

کا مناسب سرمایہ کاری اور ضوابط 

مکمل سزائیں  ہوئےاستعمال کرتے 

 میں خیاالت کا اظہار کرتے ہیں
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گریڈ تیسری : سننا اور بولنا   

 

 

 

 معیار گھر والے طالب علم کی  کیسے مدد کرسکتے ہیں؟

چیت میں شامل کیا جاسکتا ہے، جس ذریعہ بات 

میں تمام شرکاء اس بحث کو مزید بحث کرنے کے 

لئے سواالت، سواالت اور جواب دے سکتے ہیں. ان 

 تجربات میں شامل ہوسکتا ہے:

 

 بورڈ کے کھیل○ 

 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

 

مناسب الفاظ کے ساتھ خیاالت، 

جذبات اور خیاالت کا اظہار 

 کرتے ہیں
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 تیسری گریڈ :   سائنس         

 

 

 

طالب علم کی  کیسے مدد کرسکتے ہیں؟گھر والے   معیار 

طالب علموں سے پوچھیں جیسے جیسے سواالت کھلے ● 

ہیں، "آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ یہ تبدیل 

ہوگیا ہے؟" یا "اس طرح کی کچھ اور جیسے ہم نے 

 دیکھا ہے؟"

 

چھوٹے تفصیالت دیکھیں اور پوچھیں، "آپ کونسی ● 

مختلف کیسے ہیں؟" شکلیں دیکھتے ہیں؟"، یا "وہ 

 متعلقہ لفظی الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے.

 

طلباء کو حوصلہ افزائی کریں کہ وہ قدرتی ● 

دنیا میں یا گھر میں کام کرنے والے چیزوں کے 

 بارے میں سوال پوچھیں.

 

طالب علموں سے پوچھیں جیسے سواالت پوچھے گئے ● 

سواالت کی طرف سے ثبوت کے ذریعے اپنے استدالل 

وضاحت کریں، "آپ کیسے جانتے ہیں؟" "آپ کا  کی

 ثبوت کیا ہے؟"

 

طلباء کو حوصلہ افزائی کے لۓ مسائل کو حل ● 

 کرنے کے لۓ.

 

بالغوں کی نگرانی کے تحت طالب علم چیزوں کو ● 

الگ کرنے کے لئے حوصلہ افزائی کریں. بحالی کے 

 بارے میں فکر مت کرو

شناخت سے پہلے علم اور 

شناخت اور منسلک الفاظ کو 

 کرتا ہے

سواالت تیار کرنے کے لئے 

اعداد و شمار کا تجزیہ اور 

 تشریح کرتا ہے

مسئلہ حل کرنے کے لئے ایک 

ثبوت پر مبنی منصوبہ تیار 

 کرتا ہے

متبادل حل کو ڈیزائن کرنے 

 کے نتائج کا تجزیہ کرتا ہے
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  :تیسری گریڈ  

 علوم معاشرتی
 

علم کی  کیسے مدد کرسکتے ہیں؟گھر والے طالب   
 معیار

متحدہ کے مختلف عالقوں کے  ریاستہائےاپنے بچے سے ● 

بارے میں بات کریں اور پوچھیں کہ وہ کس طرح کے بارے 

 میں سیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح یا مختلف ہیں.

اپنے بچے سے پوچھ کر اپنے بیانات یا دعوے کی حمایت ● 

کرنے سے پوچھیں، "آپ کا کیا ثبوت ہے؟" یا "آپ کو کیا 

 کہنا ہے؟"

ے میں بات چیت کی جگہیں دنیا کی کمیونٹی کے بار● 

کے بارے میں سوال پوچھیں: "آپ کے بارے  مقاماتجیسے 

 میں کیا خیال ہے؟" "آپ نے یہ کیسے کہا؟"

اپنے بچے سے پوچھیں کہ سماجی مطالعہ کے تصورات سے ● 

متعلق مخصوص الفاظ کا استعمال دنیا کے مقامات کے 

ہ میں بات چیت میں ہے. مثال کے طور پر، آپ مشور بارے

 دیتے ہیں کہ ان میں سے متعلق الفاظ شامل ہیں:

آبادی○   

حکومت○   

جغرافیائی خصوصیات○   

ثقافت○   

 

عالمی برادری کے 

مقابلے میں موازنہ 

تیار کرنے کے لئے 

کلیدی الفاظ استعمال 

 کرتا ہے

 

بنیادی اور ثانوی 

وسائل کا استعمال کرتے 

ہوئے ثبوت پر مبنی 

 ردعمل تشکیل دیتا ہے

 

عالمی کمیونٹی کی 

موازنہ اور انعقاد کی 

بنیاد پر ایک رائے کی 

حمایت کرنے کے لئے 

 استدالل کا مظاہرہ
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سوشل جذباتی : تیسری گریڈ

                                    سیکھنا
الب علم کی  کیسے مدد کرسکتے ہیںگھر والے ط  

 

 معیار  

وضاحت میں مدد اپنے بچے کو اپنے جذبات کی ● 

کریں. آپ کے بچے کو ان کے احساسات کو جاننے 

دیں. جذبات کی شناخت اور بحث کرنے والے بچوں 

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 

 ہ کیسے محسوس کر رہے ہیں.اور و

 

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

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.

 

کی عمر کے اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو ان ● 

ساتھ کھیلنے کا موقع دیں. انہیں ان کی دنیا 

کو تالش کرنے دیں اور اس میں لوگوں کو جاننے 

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 ● 

یں )مثال دوست بنانے، موڑ کتابوں کا استعمال کر

 لینے اور تعاون کرنے کے بارے میں موضوعات(.

 

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.

 

اپنے بچے کو بہت ساری تعریف اور مثبت حوصلہ ● 

 افزائی دیں. 

 

ماڈل دیکھ بھال کے تعلقات اور مثبت رویے کو  ●

 تسلیم کرنے کی حوصلہ افزائی کریں. 

 

ای  جذباتی سیکھنا )ایس - سوشل

 ایل(

 جذبات اور رویے کو منظم کرتا ہے

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

 مواد کو منظم کرتا ہےخود اور 

 

 کام پر رہتا ہے

 

 

کاموں کو آزادانہ طور پر مکمل کرتا 

 ہے
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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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 سوشل جذباتی سیکھنا: تیسری گریڈ
                                   )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 ● 

کریں. اپنے کرنے میں دشواری کا سراغ لگانے میں مدد 

 بچے کو عمل کرنے کا موقع دیں اور "کام ختم کریں".

 

اپنے بچے کی مدد سے مسائل کو حل کرنے کے مثبت ● 

 طریقوں میں مدد کریں، موڑ لیں، اور تعاون کریں.

 

کسی مسئلے یا چیلنج کے بارے میں بات کرتے وقت، آپ ● 

طریقے کے بچے کو اس مسئلے/چیلنج سے نمٹنے کے لۓ مختلف 

 تالش کریں.

 

ترقی کی ذہنیت ماڈل کریں. اپنی غلطیوں کا اشتراک ● 

 کیا اور آپ نےان کو ٹھیک کرنے کے لئے کیا کیا.

 

اپنے بچے کی تفویض کتاب اور ہوم ورک فولڈر کی جانچ ● 

 پڑتال کریں.

 

اپنے بچہ کو سیکھنے کے لئے اسکول تیار کرکے بھیجیں ● 

 حیح رقم.ایک غذائی ناشتا، نیند کی ص -

 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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ریاضی گریڈ:تیسری       

 

 

کیسے مدد کرسکتے ہیں؟گھر والے طالب علم کی    معیار 

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 

 لئے حوصلہ افزائی کرتے ہیں.جاننے کے 

 

آپ کے بچے کو گھر میں کر سکتے ہیں کے ● 

حساب سے مدد کرنے میں مدد کریں. پوچھو 

کہ وہ آپ کو ایک اور طریقہ حساب کرنے کے 

 لئے سکھا سکتے ہیں.

 

دو مقداروں کے درمیان ایک موازنہ ● 

بنائیں. پوچھیں کہ کم از کم کیا ہے اور 

 ا ہے.انہیں کس طرح برابر کرن

 

اپنے بچے کو خاندانی حاالت میں تقسیم ● 

کریں جس میں فرائض اور فیصلہ )مثال کے 

طور پر ترکیبیں، گروسری کی قیمتوں اور 

 بلوں( کا استعمال ہوتا ہے.

 

مبر اور آپریشنن  

جگہ کی قدر اور خصوصیات کی 

 خصوصیات کو سمجھتا ہے

 

مقابلے کے لئے قیمت کا تعین کرنے 

جگہ کی قدر کی سمجھ کو کے لئے 

سمجھنے کا استعمال کرتا ہے )>،<، 

)= 

 

ایک سمجھ کے بارے میں سمجھا جاتا 

ہے اور پورے حصے کے حصوں کی 

 نمائندگی کرتا ہے

 

ماڈل اور حکمت عملی کے ساتھ نسبوں 

 کی موازنہ
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ریاضی )جاری( گریڈ:تیسری   

 

 گھر والے طالب علم کی  کیسے مدد کرسکتے ہیں؟
 معیار

اپنے گھر کے کام سے اپنے بچے کی مدد کرنے کے ● 

 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؟

 پہلے دیکھا؟○ 

 سوچآپریشنز اور الجبرا کی 

 

اضافی اور تفریق میں 

 رواداری کی نمائش

 ضرب میں رواداری کا مظاہرہ

ڈویژن میں رواداری کا 

 مظاہرہ

 ریاضیاتی سوچ کو مواصالت

جیومیٹری / پیمائش اور 

 ڈیٹا

 

روزانہ کی حالتوں کو نوٹس کریں جو برابر ● 

 گروپ یا صف استعمال کرتے ہیں.

 

 

اعداد و شمار منظم اور 

 تفسی
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