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गविि गे्रड 6 

यो प्राप्ताङ्क प्रवििेदनले Colorado Measures of Academic Success िा CMAS (शैविक सफलिाको कोलोराडो िापन)  को गविि परीिािा िपाईंका विद्यार्थीले देखाएको प्रदशशनको बारेिा 

जानकारी प्रदान गर्श  । 

• िपाईंका विद्यार्थीको प्रदशशनलाई से्कल अङ्क, प्रदशशनको स्तर र शिांशक स्र्थानले प्रविवनवित्व गर्श  । अङ्कहरू से्कलिा राखखन्र् िावक विद्यार्थीको प्रदशशन बेग्ला बेगै्ल िर्शसँग िुलना गनश 

सवकयोस् । 

• रेखावित्रिा, सिििुरु्शजले से्कल अङ्कलाई प्रविवनवित्व गर्श  । िपाईंको विद्यार्थीको सिििुरु्शज िररपरर रहेका िीरहरूले िपाईंको विद्यार्थीले एउटै िूल्याङ्कन िेरै पटक वदँदा उनले कुन 

दायरािा अङ्क प्राप्त गनश सके्थ र्नेर देखाउँर् । 

• िपाईंले आफ्नो विद्यार्थीको प्रदशशन अरू विद्यार्थीको प्रदशशनसँग िुलना गनश सकु्नहोस् र्नी विद्यालय, वजल्ा र राज्यको जानकारी प्रदान गररएको हुन्र् । राज्य र्र प्रते्यक प्रदशशन 

स्तरिा रहेका विद्यार्थीहरूको प्रविशि रेखावित्र िुवन वदइएको र् । 

• र्थोप्ला र्एको रेखाले अङ्कको दायरा कहाँ गएर प्रदशशन स्तरिा विर्ावजि हुन्र् र्नेर देखाउँर् । 

• िपाईं यो प्रवििेदनको बारेिा बच्चाका वशिकसँग र्लफल गनुशहोस् र्नी प्रोत्सावहि गररन्र् । 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रदशशनको स्तर वर्शन गने सामाग्री* - पहुँच गररएका अपेिाहरू 

अपेिाहरू पहुँच गरेका विद्यार्थीहरूले सािान्यिा वनम्न कुरा प्रदशशन गरेिा अको गे्रड स्तरिा अपेिाहरू पूरा गनश अविररक्त सहायिाको लार् पाउन सक्र्न्: 

उप-दाबी A र B - मुख्य, अक्षतररक्त र सहायक सामग्री 

• अनुपाि र दरका गवििीय सिस्याहरू हल गनश अनुपाि र दरको बुझाइ प्रयोग गने । 

• बहु-अङ्कको सङ््खया र दशिलिका सबै िारिटा कार्यहरू गने । सिान हर र्एको वर्न्न र्ागा गने र यो सीप सरलबाट जवटल शाखिक सिस्याहरू हल गनश प्रयोग गने । गवििीय सिस्याहरू 

हल गनश सििल वनदेशाङ्किा क्रि जोडी अवङ्कि गने । 

• सङ््खयात्मक र बीजगवििीय अवर्ब्यञ्जक पढ्ने । िावलका र ग्राफलाई सिीकरििा बदल्न सके्न ।  असिानिालाई रेखावित्रिा उिारेर गवििीय सिस्यािा र्एको सिश(constraint) प्रविवनवित्व 

गने । 

• विघटन गरेर बहुरु्जको िेत्रफल र्एका गवििीय सिस्याहरू हल गने ।  सिहको िेत्रफल वनकाल्न 3-D वित्रहरूको जालो प्रयोग गने । आंवशक वकनाराको लम्बाइ प्रयोग गरेर सही आयािकर 

वप्रज्मको आयिन वनकाल्ने । 

• िथ्याङ्कसम्बन्धी प्रश्न पवहिान गने । डट प्लट र स्तम्भवित्रिा संयात्मक डेटा देखाउने र अिलोकनको सङ््खया जनाएर अनुसन्धान अन्तगशि विशेर्िा ििशन गदै, केन्द्रको नाप वदएर सन्दर्श 

अनुसार सारांश बनाउने र िलयुक्तिाको नापको रूपिा अन्त:ििुर्थाशशक दायरा प्रयोग गने । 

उप-दाबी C - तकश  

• गिनाका सानाविना तु्रवटहरूको सार्थिा गे्रड अनुसार उपयुक्त हुने संिार प्रयोग गने । वनष्कर्श आिश्यक परेको खण्डिा, आंवशक स्पष्टीकरिको सार्थिा पूरा प्रविवक्रया प्रदान गने र अरूको 

प्रविवक्रया, दृवष्टकोि र वनष्कर्शको िैििा िूल्याङ्कन गने । 

उप-दाबी C - निूनाको बनािट 

• सरलीकृि सन्दर्शिा निुना पररिाजशन गरेर िा गवििीय नविजाहरू व्याया गरेर वनष्कर्श वनकाल्दा िहत्त्वपूिश िात्राहरू बीिको सम्बन्धलाई वित्रि गदै गविि प्रयोग गने । 

 

प्रदशशनको स्तर ििशन गने सािाग्रीहरू (Performance level descriptors िा PLDs) यसरी विलाइएका र्न् वक उच्च दक्षता देखाउने विद्यार्थीहरूले अििारिा र सीपहरूिा नू्यन स्तरिा 

प्रिीििा हावसल गरेका र्न् र्ने्न कुरा िान्र् । PLDs को पूरा संस्करि हेनश, वनम्न िेबसाइट हेनुशहोस्: 

http:www.cde.state.co.us/assessment/grade_6_math_plds   *ilClassroom in Action को प्रदशशन स्तरको सारांशबाट वनकावलएको 

प्रयोिन:  यो प्रवििेदनले Colorado Measures of Academic Success िा CMAS (शैविक सफलिाको कोलोराडो िापन)  को गविििा िपाईंको विद्यार्थीको प्रिीििालाई व्याया गर्श  । 

CMAS िूल्याङ्कन कायशक्रिको बारेिा र्थप जानकारीका लावग, वनम्न िेबसाइट हेनुशहोस् । 

 

www.cde.state.co.us/assessment 
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अको गे्रड स्तरमा िान सही बाटोमा 

अपेिाहरू पूरा गरेनन् 
आंवशक रूपिा 

अपेिाहरू पूरा गरे 
पहँुि गररएका 

अपेिाहरू 

क्षवद्यार्थी 

विद्यालय: 710 

वजल्ााः 716 

राज्य: 735 

♦ 
cl♦ 
a 

अपेिाहरू 

पूरा गरे अपेिा र्न्दा राम्रो गरे 

♦ 

65
0 

70
0 

72
5 

सँगैका अरू विद्यार्थीले कस्तो प्रदर्शन गरे: 15.5% 24.6% 29.0% 26.3% -4.5% 

िपाईंको बच्चाको प्राप्ताङ्क 

730 

पहुँच गररएका 

अपेिाहरू 59th 

प्रक्षतशतक 

http://www.cde.state.co.us/assessment


 
 

 
 

 

िपाईंको विद्यार्थीले गविििा कस्तो गरे ? गे्रड 6 

उप-दाबी प्रदशशन 
• िपाईंको बच्चाले गवििका प्रते्यक िार िूल्याङ्कनको उप-दाबीिा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कको प्रविशि िल वदइएको प्रते्यक वित्रिा रहेको 

िावर्थल्ो पट्टीले प्रविवनवित्व गर्श  । 

• वजल्ा र राज्यको औसि िुलनाका लावग प्रदान गररएको र् । 

• ठाडो रूपिा कोररएको गाढा रेखाले गवििको समग्र परीिािा वठक्क अपेिा पूरा गने प्रदशशनको स्तर पार गरेका विद्यार्थीहरूले प्राप्त 

गरेको अङ्कको औसि प्रविशिलाई सङे्कि गर्श  । 

 

 

 
सम्भाक्षवत 

अङ्कहरू 

प्राप्त गरेको अङ्कको प्रतिशि* 

 0%   25%  50%     75%   100% 

गक्षर्त 
    

मुख्य सामाग्री 

विद्यार्थीले अनुपाि,दर, प्रविशि, ऋिात्मक सङ््खया, रेखावित्रका विन्दु र सरल 

रेखखय फलन, रेखखय अवर्ब्यञ्जक र रेखखय सिीकरिहरूको बुझाइ र्एका 

सिस्याहरू हल गर्श न् । 

20 20% 

अक्षतररक्त र सहायक सामाग्री 

विद्यार्थीले िेत्रफल, आयिन र िथ्याङ्क र्एको सिस्या हल गर्श न् । 
11 18% 

 

 

 

गक्षर्तीय बुझाइको अक्षिव्यक्तक्त 

विद्यार्थीहरूले िावकश क गवििीय सिािानहरू वसजशना र उविि वसद्ध गर्श न् र 

अरूको बुझाई विशे्लर्ि र ठीक गर्श न् ।   

 

11 18% 

 

 

 

निूनाको बनािट र प्रयोग  
9 100% 

विद्यार्थीहरूले िास्तविक संसारका सिस्याहरू सङे्किहरू हल गर्श न्, प्रिीक विन्ह प्रयोग गरेर सिस्याहरू हल र 

प्रविवनवित्व गर्श न्, र पयाशप्त िात्रािा िकश  प्रयोग गर्श न् र रिनीविक रूपिा उपयुक्त उपकरिहरू प्रयोग गर्श न् । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*प्राप्त गरेको अङ्कको प्रविशि फरक-फरक िर्शसँग िुलना गनश सवकँदैन वकनर्ने व्यखक्तगि सािग्रीहरू िरै् वपचे्छ 

पररििशन हुन्र्न् । यसलाई फरक-फरक उप-दाबीसँग िुलना गनश पवन सवकँदैन वकनर्ने सािाग्रीहरूको सङ््खया र 

सािग्रीहरूको कवठनाइ एउटै नहुन सक्र् । 

 
 

 

 

 

 

 

 
यो िूल्याङ्कनिा सिािेश गररएका िानकहरूको बारेिा र्थप जानकारीका लावग कृपया Colorado Department of Education को िेबसाइट 

www.cde.stat e.co.us/standardsandinstruction हेनुशहोस्: 

 

FIRSTNAME LASTNAME104 

विद्यार्थीको प्रदशशन 

- वजल्ाको औसि 

- राज्यको औसि 

वठक्क अपेिा पूरा गने प्रदशशनको स्तर पार गरेका 

विद्यार्थीहरूको औसि 
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