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विध्यर्थी:  

 गे्रड: ०३ 

                                   कक्षा अिवि: २०३० 

 

 

 

 

 
बाबु-अ।माको सह ीः वमव ीः 

  कृपाय यो यहााँ च्याते्न, सह  गने र मजी भए  पाइको ट पण  सवह  यो विध्यालयलाइ वि ाा गर विने।.  
 

विध्यालय: शैवक्षक अिविीः अन्तिम हुने  

विध्यार्थी: गे्रड या कक्षा: ०३ वलङ्ग:  

  मेहेन

  

 

श र्ा

क 

T1 T2 T3 T4 वशक्षक 

  काम,अध्यान र सामावजक वसप       

  अरूलाइा  सम्मान गने       

  ब्यान्तिग  सहन-वसल ा       

  अरूसाँग वमलेर काम गने क्षम ा       

  विएको वनिेशन बुझे्न क्षम ा       

  सुने्न वसपलाइा  प्रयोग गने क्षम ा       

  समयलाइा  सह  सिुपयोग गने       

  सामाग्र हरूलाइ वमलाएर राखे्न       

  गरेको कामको वजमे्मिार  ग्रहण गने       

  समूहग  छलिलमा सकारत्मक सहयोग पुन्याउने       

  वग्रह कायाहरू पुरा गने       

  भार्ा       

  उिेश्य र श्रो ा विएको खण्डमा सािारण पूिा लेखन रणवनव को क्षम ा       

  लेखन सम्बन्ति  मूल खण्डका सारै्थ अन्य उप-खण्डहरूलाइ अत्यािश्यक र विस्मयाविबोिक 
िाक्यहरू वमलाएर  प्रयोग गने क्षम ा 

      

  मूल खण्गको वशर्ाक िाक्यलाइ अन्य स-साना खण्डहरूले र सो साँग वमल्ने  थ्य र वििरणले पुष्ट  
गने 

      

  लेखनमा िगीकृ , संगवठ  र क्रमबद्ध गिै,समर्थान गने वििरणहरूलाइा शुरूमा, ब चमा र अन्त्यमा 
वमलाउन सके्न 

      

  उपयुि िशाकलाई सम्बोिन गने क्षम ा       

  मुख्य विचार संशोिन गर  सोको  विकास र सुदृढ करण गने र मुख्य विचारहरु लाई संशोिन गिै 
छनौट, अनुक्रम, िाक्य संरचना, संक्रमण, िशाक र आिाज सवह  उदे्दश्यको शब्द प्रयोग गिै लेखन 
सम्बन्ति  वसपहरू 

      

  भार्ाको शुन्तदिकरण सम्बन्ति  सम्पािन गने       

  सेवटंग र न्तथर्थव  / श र्ाक थर्थापना गने, पात्र र पररिेशकासारै्थ मूल बिा वक्षजना गने       

  कर्था प्रविविको प्रयोग गनाकासारै्थ  संिाि र िणान गने क्षम ा       

  सुरुिा  / मध्य / अन्त्य घटना लाइा  अनुक्रम गिै थर्थापना र व्यिन्तथर्थ  गने वसप       

  घटना क्रमलाई संके  गना संक्रमण शब्दहरू र िाक्यांशहरू प्रयोग गने वसप       

  विशेर्, प्रासंवगक शब्दहरू प्रयोग गिै जुन श र्ाक, श्रो ा र उदे्दश्यसाँग सम्बन्ति  प्रयोग गने वसप       

  पढाइा        

  कर्थाको दृष्टािको विवशष्ट पक्षले कर्थामा शब्दहरूले भनेको कुरालाई कसर  योगिान पुर्याउाँछ भनेर 
िणान गना 

      

  शान्तब्दक प्रमाणको सार्थ वनष्कर्ाको समर्थान गने       

  कर्थाको सुरूिा , मध्य र अिको केन्द्र य सने्दश, पाठ िा नैव क वनिाारण संके्षप गना।       

  जब अििारणा स्पष्ट हुाँिैन, उसले आफ्नो बुझे्न क्षम ालाइ वनयन्त्रण गना सक्दछ र गल्त हरू सच्याउन 
सक्छ। 

      

  अपररवच  शब्दहरूको सान्दवभाक अर्था वनिाारण गना िा बहु अर्था शब्दहरू ब च भेि गना िाक्य स्तर 
प्रसंग प्रयोग गना। 

      

  घटनाहरूको सारांश र अनुक्रम या पल्ट  र विग का घटनाहरूले भविष्यका घटनाहरूलाई कसर  
प्रभाि पािाछ िणान गिाछन। 

      

  उसले ठूलो विचार / विर्यिसु्तहरू र पाठहरूको समर्थान गने वििरणहरूको सारांश विन सक्छ।       

  विवभन्न प्रकारका विक्शनमा मुख्य  त्वहरूको समान ा र िरक छुट्याउन सक्दछन।       

  कारण र प्रभाि सम्बि ब ाउन सके्न बारे क्षम ा।       

  िारणाबाट  थ्य छुट्याउने क्षम ा।       

  लेखकको उदे्दश्य िणान गना।       

  पुवष्ट गना िा व्यन्तिग  रूपमा शब्द पवहचान र बुझाइलाई सच्याउन प्रसंग प्रयोग गनुाहोस्, आिश्यक 
परेको बेला पुनीः पढ्न। 
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  गवण        

  विद्यार्थीले पूणा संख्याको उत्पािनहरूको व्याख्या गिाछ।       

  पूणा संख्याको उद्धरणक ाा व्याख्या गने क्षम ा       

  शब्द िा रेखावचत्रमा समस्या िणान गनुाहोस् जुन गुणन िा भाग न्तथर्थव  वचत्रण गिाछ।       

  समस्याहरू समािान गना १०० वभत्रमा गुणन र भाग प्रयोग गने क्षम ा       

  गुणन िा भाग सम्बन्ति  सम करण मा   न पूणा संख्यासाँग अज्ञा  संख्या वनिाारण गना।       

  गुणन र विभाजन गना रणन व हरूको रूपमा कायाहरूको गुणहरू लागू गना।       

  चार चरणका कुनै पवन अपरेसनहरू प्रयोग गरेर भ्यार एबल समािेश  िुई-चरण समस्या लेखे्न र 
समािान गने। 

      

   
गोल गणना सवह  विमागमा गणना र गिै रणन व हरूको प्रयोग गरेर उत्तरहरूको व्यािहाररक ालाई 
व्याख्या गना। 

      

  अंकगवण को ढााँचा पवहचान गिै र अपरेशनको गुणहरू प्रयोग गरेर ढााँचाहरूको व्याख्या गना।       

  विज्ञान       

  भविष्यिाण  र अनुसिान गर न्छ वक पान   रलबाट एक ठोस (विज) मा पररि ान हुन सक्दछ र िेरर 
वपघल (वपघल) बाट  रल पिार्थाबाट ग्यास (िाष्प करण) र िेरर िेर  (संके्षपण),  ापमान पररि ानको 
न  जाको रूपमा। 

      

  प्रमाणका सार्थ  का  वनमााण गनुाहोस् वक  ा ो र वचसो हुन सके्न केवह पररि ानहरू हुन्छन् 
र केवहलाइ भने त्यसो गना सवकनै्दन। 

      

  एक अकााको सम्पका मा नभएको िुई िसु्तहरू ब च विि्यु  य िा चुम्बक य अिवक्रा याको कारण र 
प्रभाि सम्बि वनिाारण गना योजना बनाउन र अनुसिान गना। 

      

  सामावजक वशक्षा       

  विग  र ि ामानमा वमजौर का व्यन्तिहरू भौगोवलक  िा ािरणबाट प्रभावि  हुन्छन्, वनभार हुन्छन्, 
अनुकूवल  हुन्छन् र पररि ान गिाछन् बारे िणान गना। 

      

  वग्रड प्रणाल  प्रयोग गरेर िणान र वनरपेक्ष थर्थान प्रयोग गना।       

  वमजौर मा के्षत्रहरू  ुलना गिै। (उिाहरणका लावग कसर  शहरको के्षत्रको ग्राम ण इलाकाको ज िन 
भन्दा िरक छ िा वहमाल  के्षत्रहरुमा पररदृश्यहरू मैिान  के्षत्रहरुमा पररदृश्य भन्दा कसर  िरक 
िेन्तखन्छन् िणान गना। 

      

   भूगोलले वमजाउर को ईव हासमा महत्त्वपूणा घटनाहरूलाई असर गर्यो र कसर  
भूगोलले वमजाउर  ईव हासमा महत्त्वपूणा घटनाहरूलाई असर गर्यो बारे बणाण गना। 

      

  प्रभािशाल  वमजोर बास को चररत्र स्वभाि र नागररक मनोिृवत्त िणान गना।       

  वमजौर को भौगोवलक विशेर् ाहरू पवहचान र  ुलना गना।       

  वमजौर को मानि भौगोवलक विशेर् ाहरू िणान गना।       

  वमजौर मा के्षत्रहरूको सांसृ्कव क विशेर् ाहरू  ुलना गना।       

  सामावजक अध्ययन श र्ाकहरूमा दृवष्टकोण को पवहचान गना।       

  सामावजक अध्ययन प्रश्नहरूको अने्वर्ण गना उपयुि स्रो हरू प्रयोग गना।       

  वमजाउर का प्रमुख शहरहरू, नि हरू, के्षत्रहरू र वमजाउर को स मा राज्यहरू पत्ता लगाउनेबारे।       

  ऐव हावसक र ि ामान नक्शा पढ्न र वनमााण गना।       

  वमजौर का के्षत्रहरू पवहचान गना।       

  मागािशान र समर्थानको सार्थ, दृश्य उपकरणहरू र सूचनात्मक टेक्स्टहरू व्याख्या, वनष्कर्ा वनकाल्न, 
भविष्यिाण  गना, र जानकार  र विचारहरू सञ्चार गना प्रयोग सम्बन्ति  वसप। 

      

  उवच  स्रो हरू प्रयोग गरेर श्रो ाको लावग सामावजक अध्ययन अनुसिान सञ्चालन र प्रसु्त  गना।       

  शार ररक वशक्षा र स्वास्थ्य       

  शार ररक स्वास्थ्य वनिाारण मा भाग वलन्छन।       

  पररमावजा  खेलहरूमा भाग वलन्छन।       

  समन्वय प्रिशान गिाछन।       

  राम्रो खेलकुिका अनुशासनहरू प्रिशान गिाछन।       

  स्वास्थ्यबारे अििारणा बुझ्िछन।       

  संग         

  स्व न्त्र रूपमा पाटानर र २-भाग ग  हरू गाउाँिछन।       

  विवभन्न लयबद्ध ढााँचाहरू प्रिशान गिाछन।       

  संग  का अििारणा र शब्दािल  बुझ्िछन।       

  प्रिशानको समयमा उवच   ररकाले भाग वलन्छ।       

  आिरपूणा व्यिहार प्रिशान गिाछन।       

  कला       

  रचनात्मक सोच्ि छन र सक्षम ापूिाक सामग्र  प्रयोगपवन गिाछन।       

  वडजाइन अििारणा र शब्दािल  बुझ्िछन।       

  कला स प सुिार गना उवच   ररकाले भाग वलने गिाछन।       

  आिरपूणा व्यिहार प्रिशान गिाछन। 
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वशक्षकका वटप्पण हरू : 

शैवक्षक अिवि: वशक्षक:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अिवि T1 T2 T3 T4 

अनुपन्तथर्थ  विनहरू     

वढलो भएको      

 

 के्रवडट ज प ए गे्रड अंकहरू 
ि ामान    

 िर्ाको शुरूबाट हाल 
थम्म 

   

कुल या जम्मा    

 

गे्रवडंग कुञ्ज  / उदे्दश्य –  ेश्रो गे्रड  

4 = विस्तार गिै 

3 = पुरा गिै 

2 = प्रगव  गिै 

1 = पवहलाको भन्दा प्रगव  भएको 

 

A= उतृ्कष्ट 

B= औस  भन्दा मावर्थ 

C= औस  

 D=औस  भन्दा  ल 

F= असिल ा 

गे्रवडंग / प्रमुख उदे्दश्य-गे्रड K-8 

E = अपेक्षा गरेको भन्दा उत्तम 

M = अपेक्षा पुरा गरेको 

P = अझै विकास / प्रगव  गिै  

X = वचिाको के्षत्र 

Y =  पाइाँको बच्चालाइा  अिसर र सेिाहरु प्रिान 

गर एको। 

* खाल  थर्थानको अर्था यो अिविमा लागू हुाँिैन। 

 

उप कौशल संख्या कुञ्ज  / प्रयास गे्रड K-8 

4 अनुकरण य प्रयास प्रिशान गर एको। 

3 प्रयास प्रष्ट छ। 

2 नू्यन म प्रयास प्रष्ट छ। 

1 कम िा कुनै प्रयास प्रमावण  छैन 

र्थप सूचना 

@=संशोवि  वनिेशन 

 

 #= वनिेशात्मक अनुकूलन 
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