ईस्टरिज कम्युनिटी एलीमेंटरी
निद्यार्थी मािक प्रगनि / स्थर्थनि रिपोटट
२०२१-२०२२

"हरे क विद्यार्थीलाई सोच्न, वसक्न, हावसल
गर्न, हे रचाह गर्न प्रेररत गर्न।"

चौर्थो ग्रेडको ररपोर्न

निद्यार्थीको िाम:
ग्रे ड स्ति:
निद्यार्थी संख्या:
निक्षक:

उपस्थर्थि
िर्ट दे खी अनिले सम्म टमट १

टमट २

टमट ३

निलो भएका नदििरू
प्रािस्िक बखाटस्त
अिुपस्थर्थि नदििरु
तपाईलाई समयमै प्रगवत ररपोर्न उपलब्ध गराउर्को लावग, वप्रन्टिङ त्रैमावसकको अन्त्य हुर्ु भन्दा धेरै विर् अवि हुन्छ।
र्वतजाको स्वरूप, त्रैमावसकको डे र्ाले तपाईको बच्चाको उपन्टथर्थवतलाई सही रूपमा प्रवतवबन्टित र्गर्न सक्छ। त्रैमावसकको
अन्टिम हप्तामा हुर्े कुर्ै पवर् उपन्टथर्थवत अको प्रगवत ररपोर्न मा प्रवतवबन्टित हुर् सक्छ।
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सामानजक अध्ययि
4 - विद्यार्थीले
लगातार र स्वतन्त्रबुझाइको3 -प्रििन
विद्यार्थी
लगातार
इवतहास
अिधारर्ाहरुको
र् गिन
छ
रूपमा कलेज र चपलता र
अर्ुकूलर् क्षमताको सार्थ क्याररयर
तयारीको लावग ग्रेड स्तर
बेन्चमाकनहरू पार गिन छ।

उपलस्ि स्थर्थनि
2 - विद्यार्थी आं विक रूपमा
र स्वतन्त्र

रूपले कलेज र क्याररयर
तत्परताको लागी ग्रेड स्तर
बेंचमाकन, भेर् गिन छ र कवहले
कााँही पार गिन छ।

कलेज र क्याररयर तत्परता को लागी
ग्रेड स्तर बेंचमाकन वतर प्रगवत
गरीरहेको छ।

1 - विद्यार्थी अझै कलेज र क्याररयर
तयारीको लावग ग्रेड स्तर
बेन्चमाकनहरू तर्न बविरहेको छै र्
िा न्यूर्तम रूपमा प्रगवत गरररहेको
छ।

बोल्ड नप्रन्टले प्रत्येक निर्यको मापदण्डलाई प्रनिनबस्िि गदट छ।
(एिए) - यो ग्रेवडं ग अिवध मूल्ाा्कर् गररएको छै र्

सानित्य ि सूचिात्मक पाठको लानग पिाइ मािकिरू

टमट १

टमट २

टमट ३

टमट १

टमट २

टमट ३

टमट १

टमट २

टमट ३

पयानप्त जवर्ल सावहत्य बुझ्छ
पयानप्त जवर्ल सूचर्ात्मक पाठ बुझ्छ
आधारभूत सीपहरू जान्दछ र लागू गिन छ
यस विषय को लागी ठाउाँ मा व्यन्टिगत योजर्ा
लेख/लेखि

छ / छै र्

विचार व्यि गर्न र रक्षा गर्न लेख्छर्ा्
जार्कारी / व्याख्या गर्न लेख्छ
िर्नर् गर्न लेख्छर्ा्
पिे र प्रवतवियामा लेख्छु

सञ्चाि
बोल्र्े र सुन्ने सीप लागू गिन छ
मार्क अंग्रेजीको अवधिेिर्हरू लागू गिन छ
िब्दािली प्राप्त र प्रयोग गिन छ

गनिि

टमट १

टमट २

टमट ३

टमट १

टमट २

टमट ३

सञ्चालर् र बीजगवर्तीय सोच को समझ िे खाउाँ छ
आधार िस मा संख्या र अपरे िर् को समझ को प्रििनर् गिन छ
संख्या र सञ्चालर्को बुझाइ िे खाउाँ छ - अंिहरू
मापर् र डे र्ा को समझ को प्रििनर् गिन छ
ज्यावमवतको बुझाइ प्रििनर् गिन छ

निज्ञाि
पृथ्वी विज्ञार् को समझ को प्रििनर् गिन छ
जीिर् विज्ञार् को समझ को प्रििनर् गिन छ
भौवतक विज्ञार् को बुझाइको प्रििनर् गिन छ

टमट १

Grade: 4

टमट २

टमट ३
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भूगोल अिधारर्ाहरु को बुझाइको प्रििनर् गिन छ

र्ागररक अिधारर्ाहरूको बुझाइको प्रििनर् गिन छ
आवर्थनक अिधारर्ाहरु को समझको प्रििनर् गिन छ

िािीरिक निक्षा
विवभन्न िारीररक गवतविवध/खेलकुि र िारीररक तन्िु रुस्तीमा िक्षता िे खाउाँ छ
राम्रो खेलकुि भाग वलन्छ र प्रििनर् गिन छ

संगीि

टमट १

टमट २

टमट ३

टमट १

टमट २

टमट ३

टमट १

टमट २

टमट ३

िाद्ययन्त्रहरूमा गाउाँ छ िा बजाउाँ छ, संगीतको विविध भण्डार, एक्लै िा अरूसाँग पिा् छ,
र्ोर् गछन , र संगीत वसजनर्ा गिन छ। संगीत सुन्नुहोसा् , विश्लेषर्, मूल्ाङ्कर् र िर्नर्
गिन छ संगीत विवभन्न ऐवतहावसक र सांस्कृवतक परम्पराहरूसाँग सिन्टित छ।

दृश्य कला
कला र वडजाइर्का कायनहरूमा वििेषताहरू र अवभव्यि सुविधाहरूको पवहचार्ले
कलात्मक उद्दे श्य वर्धानरर् गर्न मद्दत गिन छ कलाको वर्यत र उद्दे श्य हुन्छ कलाकारहरू,
ििनकहरू, र संरक्षकहरूले कलाको भाषा प्रयोग गछन र्ा् आफ्र्ै कला र अरूको कलालाई
प्रवतविया विर् कलाकारहरू, ििनकहरू, र संरक्षकहरूले कला र वडजाइर्का
वििेषताहरू, अवभव्यि सुविधाहरू, र उद्दे श्यहरू बीच जडार्हरू बर्ाउाँ छर्ा्। कला
वर्मानर् प्रविया मार्नत विचार व्यि गर्न आधारभूत वमवडया प्रयोग गर्ुन आधारभूत स्टु वडयो
कौिल प्रििनर् गर्ुनहोसा् कलाका कायनहरूले व्यन्टिगत विचारहरूलाई अर्थन बर्ाउर्को
लावग जोडा् िछर्ा् ऐवतहावसक र सांस्कृवतक विचारहरू कलाका कायनहरूमा स्पष्ट हुन्छर्ा्।

* िारीररक विक्षा, सं गीत, र दृश्य कला िोस्रो र

तेस्रो अिवध मात्र ररपोर्न गररएको छ।

काम ि सामानजक कौिल
सीडी - लगातार प्रििनर् गिन छ
काम ि सामानजक कौिल

एिएस - समर्थनर् र अभ्यास को आिश्यकता छ एसी - वचिाको क्षेत्र
Term 1

Term 2

Term 3

तोवकएको अर्ुसार कक्षाको काम पूरा गिन छ
तोवकएको रूपमा गृहकायन पूरा गिन छ
स्वतन्त्र रूपमा काम गिन छ
काम, िेयर र सहकारी खेल्छर्ा्
िगन छलर्ल मा भाग वलन्छर्ा्
सुन्छ र वर्िे िर्हरु पछ्याउाँ छ
आत्म को लागी िकालत गर्े क्षमता िे खाउाँ छ
अरुको अवधकार र सम्पविको सम्मार् गिन छ

Grade: 4

Page 3 of 4
9/23/21

र्मन ३

र्मन २

र्मन १

िैनक्षक नटप्पिी

र्मन ३

र्मन २

र्मन १

काम / सामानजक नटप्पिी

दृश्य कला

पीइन

संगीत

नििेर् नटप्पिीिरू - रिपोटट गरिएका सिटिरू २ ि ३ मात्र
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Grade: 4
(Form Updated 04/2015)

