
 
 

 ) ا�م اے یپ تعل�� پ�ش رفت � اقدامات  (  

 در�� طالب علم اسکور ش�ٹ:      
 
 

     بہار      �ما خزاں

  اسکور علم طالب

 کا   تر�ت 
 ہدف 

 

(موسم  
 خزاں) 

�ما (موسم   
بہار)    

(موسِم      خزاں). (موسم  نمو  اصل
 بہار) 

  اوسط  ضل�

  اوسط قو�

  احا�  صدو�ہ 

  اطالق  حد  ا�گزائل

 
 
 

     بہار      �ما خزاں

  اسکور علم طالب

  ہدف  کا   تر�ت 

�ما (موسم  خزاں) (موسم   
بہار)    

(موسِم      خزاں). (موسم  نمو  اصل
 بہار) 

  اوسط  ضل�

  اوسط قو�

  احا�  صدو�ہ 

 
 
 

                                                                                                      طالب علم کا نام:  

     اسکول کا نام:    

 استاد کا نام: 



   
گ

 گول ای��ا کارکرد�
 

  ر�ا�ض   پڑھایئ 

  عالقہ  گول
گ

  عالقہ  گول کارکرد�
گ

 کارکرد�
۔  بن�ادی  مہارتںی

 تح��ر  اور  ز�ان 
 معلومایت  اور  ادب 
 اور استعمال کا   الفاظ 
 افعال 

ن   ی اور  آپ��ش�ن  س�چ   الج�ب
ن  اور  نم�ب    آپ��ش�ن
 ڈیڻا  اور  پ�ما�ش 
ی    جیومی�ٹ

 

 
 

 :  تفص�ل  �آواز�  
 

؛  ) ا�ک کمپیوڻر � مطابق �شخ�ص �� ۔  ا�م اے یپ  تعل�� پ�ش رفت � اقدامات (ا�م اے یپ لہذا، ہر ن�ا سوال ب�� � پچھ� جواب پر مبین ہوتا ��
 اور امتحان � �   کر  مطالعہ اور ر�ا�ن �  شع�ب مںی جانچ تک � پ�ما�ش � ل�ئ ڈیزائن 

گ
۔      �شخ�صات ا�ک طالب علم � تعل�� کارکرد� � گیئ ہںی

ن بار  ڻ�سٹ   ء� طلبا  2اور  1  درجہ تک � طلبا موسم خزاں اور موسم    8�  3  درجہموسم خزاں، موسم �ما اور موسم بہار۔   -  ی�ت ہںی دسال مںی  تںی
۔ د �ما مںی ڻ�سٹ   ی�ت ہںی جبکہ کنڈر گارڻن �  طلبا موسم �ما اور موسم بہار مںی  ڻ�سٹ دی�ت ہںی

 
۔ نتائج کو طلباء � گ��ڈ � ح� �  یب � یپ ا�س اسکول اور نظام � سطح پر طلباء � تر�ت � نگراین � ل�ئ ا�م اے   یپ �شخ�صات کا استعمال کرتا ��

۔  کویئ ا�ک امتحان آپ � طالب علم � علم اور مہارت � مکمل تص��ر نہںی دے سکتا۔ د�گر ڻ�سٹ نتائج ، کوئز،  طور پر استعمال نہںی ک�ا جاتا ��
�ن  ممکنہ ہدا�ایت  کالس ورک، اساتذە � مشاہدات اور د�گر اقدامات � ساتھ ساتھ ا  �م اے یپ � نتائج یب � یپ ا�س کو  ہر طالب علم �  ل�ئ بہ�ت

۔ 
گ

 ف�ص� کر�ن مںی مدد ک��ں �

 اسکور � وضاحت:  
 

 اصل اسکور جو آپ � طالب علم کو   �شخ�ص پر موصول ہوا  طالب علم اسکور:   •
طلبا � تعداد ا�ک ڻ�سٹ انتظامیہ � بڑھ  کر  ا�� نم�ب   اعشار�ی � سطح (قو� سطح پر) وا� درجہ  ا�ک � اسکور اور  نمو کا ہدف:   •

۔   پر پہنچ گیئ
�شن � دو�� مںی بڑ� ��      اصل نمو                    •  اعشار�وں � تعداد جو آپ � طالب علم � اسکور مںی ا�ک ڻ�سٹ ا�ڈمنس�ٹ
•  
 مںی آپ �  طالب علم ہںی در�ب  مںی جس  در�ب اوسط طالب علم اسکور ا�  یپ ا�س طلبا � ل�ئ    یب �                ضل� اوسط:   •
 آپ �  طالب علم � برابر گ��ڈ � طلبا � قو� نمو�ن مںی طلبا � ل�ئ اوسط طالب علم اسکور                  قو� اوسط:  •
؛  مثال �   ب� مںی � د�گر طلبا � مقا  در�ب قو� سطح پر ا�  :  صدو�ہ احاطہ •  کا مظاہرە کر ر�ا ��

گ
آپ کا طالب علم کس ط�ح کارکرد�

ف�صد    40مںی کم از کم   درجہ   تھا، تو طالب علم �ن مل� بھر مںی ا�  40 صدو�ہ درجہطور پر، ا�ر ک� طالب علم کا 
۔   ںی نہ  صد � درست جوابات کا ف  ہی۔  ف�صد نم�ب حاصل ک�ی  40د�گر طلبا � ساتھ ساتھ   �� 

 ل�گزائل   •
لہ) احاطہ 

�
پڑھ�ن مںی طالب علم � کام�ایب کا پ�مانہ کیونکہ یہ مختلف کتابوں � مشکل سطح � متعلق ��  ۔             : (ا�ک تعل�� آ

             اسکور � بار� مںی م��د معلومات ہںی  اور یہ  ان کتابوں � فہرست فراہم کریت ��   �گزائل� پاس ل   و�ب سائٹ  ل�گزائل  http://www.lexile.com۔
 � حد  � اندر  آیت ہںی     ل�گزائلجو 

 :  گول عال�ق
 

۔  ی ۔  ہر ا�م اے یپ ان حصوں � بنا �� جنہںی گول ای��ا کہا جاتا �� کہ بن�ادی ر�اسیت مع�ارات (� � ا�س ا�س) � مطابق ہںی ہ ہدف � عال�ت ن�ئ مش�ت
ک�ا جاتا �� تا�ہ آپ د�کھ سکںی کہ آ�ا آپ � ب�� � پاس ا�� عال�ت ہںی جو مضبوط �ا کمزور ہو سک�ت ہںی   ب�ان  � طور پر   صدو�ہ احا�  گول ای��از کو 

 ۔ 
 

 صدو�ہ � درم�ان  80اور   61  اع� اوسط صدو�ہ  � کم 21  چھوڻا 
 صدو�ہ ف�صد � او�ر  80  اونچا صدو�ہ � درم�ان  40�   21  کم اوسط 

   صدو�ہ � درم�ان  60�   41  اوسط

 
� مختلف ہو سک�ت   احاظوں ا�م اے یپ ہوم اسکور ر�ورٹ مںی درج  2016آپ � ب�� � فال  صدو�ہ احا�اور    نمو اہداِف  جپر در آوئز�  نوٹ: اس ہوم 

۔  ا�ر آپ �  سواالت ہںی تو براە کرم  دف�ت  �شخ�ص �   آو�ز�غلط تھ� اور اس صدو�ہ احا� ہںی  ۔ کچھ زوال نمو � اہداف اور  پر درست ک�ی گ�ئ ہںی
 پر رابطہ ک��ں۔  3299- 443-809

 
 
 

http://www.lexile.com/
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ENGLISH SOURCE TARGET 
MAP READING  نقشہ مطالعہ 
Student Score  طالب علم کا اسکور 
District Average  ضل� اوسط 
National Average  قو� اوسط 
Fall score  خزاں کا اسکور 
Winter Score موسم �ما کا اسکور 
Spring score بہار کا اسکور 
MAP MATHEMATICS  نقشہ ر�ا�ن 
Student Score  طالب علم کا اسکور 
District Average  ضل� اوسط 
National Average  قو� اوسط 
Fall score فال اسکور 
Winter Score  اسکورموسم �ما کا 
Spring score بہار کا اسکور 
  


