
 

سے وابستہ  نڈرڈزیلرننگ اسڻ ڻکسیتھمیم شنیجنر کسٹین ٹیاسڻ ارکیوین
 فرہنگ یفعل ک

 
 

 New York State Next Generation Mathatmics( نڈرڈزٍ یلرننگ اسڻ ڻکسیتھمیم شنیجنر کسٹین ٹیاسڻ ارکیوین فیتعر یالفاظ ک رهٴ یذخ یدیکل
Learning Standards( ہے اور  یظاہر ہوت ںیم اراتیکے مع یاضیفہرست ہے جو ر کیا یفعل ک ںیاس فرہنگ م ۔یگئ یک ںیفرہنگ م یسے وابستہ فعل ک

 جاتا ہے۔ ایان کا استعمال ک ںیہے جس م یجات یک انیب ںیاس تناظر م
 

 لفظ / Word و سباق اقیاستعمال کا س ںیم اراتیمع/فیتعر

اور وجوہات، اہم عوامل اور  ں،یطور پر الگ کر یاتیاضیر ں،یسے جائزه ل اطیہے کہ طلباء احت یکے لئے ضرور ہیتجز
 ۔کریں تقسیم ںیم اتیخصوص یضرور ایشناخت کے لئے اجزاء  یممکنہ نتائج ک

Analyze / تجزیہ 

 اطالق / Apply ہے۔ یضرورت ہوت یعلم استعمال کرنے ک یاتیاضیر ںیطالب علم کو مختلف حاالت م کیکے لئے ا اطالق

 حساب / Calculate ہے۔ یضرورت ہوت یکرنے ک نیطالب علم کو جواب کا تع کیلگانے کے لئے ا حساب

، اور ںیہ یکرت اکرتشا) رهی، وغںی(نمبر، شکل اءیجو اش ںیکرتے ہ قسم بندیکرکے  نی(اوصاف) کا تع اتیطلباء ان خصوص
 ۔ںیہ یکرت ںینہ اکرتشا(اوصاف) جو وه  اتیخصوص

Classify / قسم بندی 

موازنہ ریاضی کے حاالت کا جائزه لے کر  ایاعداد  اء،یاش ادهیدو سے ز ایکرنے کے لئے دو  نیاختالفات کا تعطلباء مماثلت اور 
 رتے ہیں۔ک

Compare / موازنہ  

 ترتیب / Compose  ہے۔ یضرورت ہوت یبنانے ک ای ) کو مال کر کچھ تشکیل دینےرهیوغ ٹیطلباء کو پرزوں (نمبر، فنکشن، سکے لئے  ترتیب



 تبدیل / Convert ۔ںیکر لیتبدشکل  کے بغیر بدالوٴ ) میں اںیمختلف اکائ مائش،یپ سےی(ج طلباء سائز یا مقدار

 کھنےیتعلقات اور نمونوں کو د ،یجو طلبا کو گروه بند ںیہو جاتے ہ لیتحلالگ ہو کر  ںیطلباء آسان اجزاء کے لحاظ سے حصوں م
 ۔ںیہ تےیاجازت د یک

Decompose / تحلیل 

 ایکام  ی) الجبریکنالوجیڻ ایڈائگرام  ،ری)، ماڈلنگ (بشمول تصاویریتحر ای ی(زبان ہیانیاور اطالق کو ب میتفہ یمواد ک ںیم اریطلباء مع
 ایحل  یجو واضح طور پر ان اقدامات کو بتاتا ہے جو ضرور ںیکرتے ہ ظاہر عےیکار کے ذر قہیکے مطابق موزوں طر یاضیر یکس

 ۔ںیطرف لے جاتے ہ یاختتام ک

Demonstrate / مظاہره 

مخصوص علم کا استعمال  ایرشتہ وضع کرنے کے لئے موجوده  ایفارموال  ورم،ی" تھای"ن کیکرنے کے لئے طالب علم کو ااخذ 
 کرنا ہوگا۔

Derive / اخذ 

 جس میں ںیکر وضاحت یجواز ک ایسوچ  یاپن عےیکے ذر اناتی) بیریتحر ای یکرنے کا تقاضا ہے کہ طلباء فعلی (زبان انیب
 ۔ںیماڈل کا حوالہ دے سکتے ہ/گرامئڈرائنگ/ڈا

Describe / وضاحت 

 نیتع / Determine ۔ںیم جےیحساب کتاب کے نت ای قیبالکل قائم کرنا درکار ہوتا ہے ، عام طور پر تحق ایکو تالش کرنا  زیچ یکس ےیکرنے کے ل نیتع

دلیل میں مشغول ہونے کی ضرورت ہوتی ہے جو ریاضی کے لحاظ سے کے لیے طالب علم کو تجربات یا  ترقی
 مناسب نتیجے پر پہنچتا ہے۔

Develop / ترقی  

 فرق / Differentiate ہے۔ یضرورت ہوت یکرنے ک نیفرق کا تع انیکے درم زوںیچ ادهیدو سے ز ایطالب علم کو دو  کیکرنے کے لئے افرق 

 ازیامت / Distinguish (اوصاف) کو پہچاننا ہوتا ہے۔ اتیمختلف خصوص ایطلباء کو جداگانہ  ےیکے ل ازیامت



 صیتشخ / Evaluate قدر تالش کرے۔ یاظہار ک یاتیاضیطالب علم ر کیہے کہ ا یکے لئے ضرور صیتشخ

 ) ثبوت فراہمیریتحر ای یکے لئے فعلی (زبان دیتائ یحل ک ای جےینت یطالب علم کس کیہے کہ ا یکے لئے ضرور وضاحت
 کرے۔

Explain / وضاحت 

ہے۔ ان  یضرورت ہوت یک کھنےیتصور س ںیم اریمع عےیکے ذر وںیسرگرم یاتیکرنے کے لئے طالب علم کو مختلف ہدا قیتحق
 ۔ںیکام کرنا، اہم ہ ںیتصورات کے ساتھ بار بار تجربات، مشکل حاالت م

بناتا  ادیبن یک یطرف ترق یمہارت ک ںیم ڈوںیاہم تصور ہے جو بعد کے گر کیکرنے سے پتہ چلتا ہے کہ موضوع ا قیتحق
 ہے۔ ںیتوقع نہ یموجوده سطح پر مہارت ک ےیکے ل اریہے۔ تاہم اس مع

Explore / قیتحق 

 یترجمان / Express ہے۔ یضرورت ہوت یکرنے ک لیتبد ںیمقدار کو مختلف شکل م ایرقم  یکے لئے طلبا کو کس ترجمانی

صرف کچھ جوابات جاننے،  ںیم یروان ںیم ڈیگر ہرجاتا ہے۔  ایاستعمال ک ںیم یاور درست" کے معن زی"ت ںیم اراتیکو مع یروانلفظ 
 کے استعمال سے کچھ جوابات جاننے کا مرکب شامل ہوتا ہے۔ ینمونوں سے کچھ جوابات جاننے اور حکمت عمل

کے  in Mathematics (draft) Progressions for the Common Core State Standards ےیمعلومات کے ل یاضاف
 ۔ںیمالحظہ کر 19-18صفحات 

موثر اور درست  ےیکے ل یسے مراد شمارندکار یروان ی"شمارند ں،یکرتے ہ انیب ڻکسیتھمیفور اسکول م  نڈرڈزیاسڻ نڈیپرنسپلز ا
کا مظاہره  آسانی ںیم قوںیطر شنلیوڻیکمپ یگئ یجب وه اپنے منتخب ک ںیکا مظاہره کرتے ہ یروان شنلیوڻی۔ طلباء کمپںیہ قےیطر

 ۔"ںیسے درست جواب دے سکتے ہ قےیطر مؤثراور  ںیوضاحت کر سکتے ہ یک قوںیاور ان طر ںیہ سمجھتےوه  ںیکرتے ہ

 :یروان ولیل ڈیمطلوبہ گر ےیکے ل K-8 ڈیگر

for Standards 8-Required Fluencies for Grades K  سے EngageNYیروان یسطح ک ڈیمطلوبہ گر
Mathematics ہے۔ ابیدست پر 

 اریکے مع یڻریومیاور ج II، الجبرا  Iشناخت الجبرا  یہے ان ک یجات یسفارش ک یک اراتیسطح پر جن مع یاسکول ک یہائ
 ہے۔ یجات یک ںیم ٹیکے ہر س

Fluent / یروان 

https://commoncoretools.files.wordpress.com/2011/05/ccss_progression_cc_oa_k5_2011_05_302.pdf
https://commoncoretools.files.wordpress.com/2011/05/ccss_progression_cc_oa_k5_2011_05_302.pdf
https://www.engageny.org/sites/default/files/resource/attachments/ccssfluencies.pdf
https://www.engageny.org/sites/default/files/resource/attachments/ccssfluencies.pdf
https://www.engageny.org/sites/default/files/resource/attachments/ccssfluencies.pdf


ضرورت  یکرنے ک قیکے اطالق سے کچھ تخل طریق عمل ایقواعد  یاتیاضیر ادهیسے ز کیا ای کیکے لئے طلباء کو ا کاری دایپ
 ہے۔ یہوت

Generate / کاری دایپ 

 شناخت / Identify ۔ںیتصور کو پہچان یاتیاضیہے کہ طلباء مقدم علم کا استعمال کرتے ہوئے ر یکے لئے ضرور شناخت

 یکے استدالل ک چھےیاور اس کے پ ںیکر ضیتفو یاور معن ںیکام کو سمجھ یاتیاضیہے کہ طلباء ر یضرور ےیکے ل ترجمانی
 ۔ںیوضاحت کر

Interpret / ترجمانی 

 یک جےینت ایکو حل  یاضیاقدامات دکھائے جو ر سےیا ایطالب علم ثبوت اور/ کیہے کہ ا یکے لئے ضرور ےصحیح ثابت کرن
 ۔ںیہ ںینہ یضرور کنیل ںی: الفاظ قابل قبول ہنوٹ۔ ںیوضاحت کرتے ہ یطرف لے جانے ک

Justify /  صحیح
 اثابت کرن

 یک یاضیمضبوط ر کیا عےیکے ذر یہے کہ طلباء کو حاالت، حقائق، معلومات اور مہارتوں سے آگاہ یکے لئے ضرور جاننے
 حاصل ہو۔ میتفہ

Know / اجانن 

 ابنان / Make ہے۔ یضرورت ہوت یماڈل بنانے ک ای گرامئڈا ر،یوضاحت کے لئے تصو یتصور ک یاتیاضیکے لئے طالب علم کو ر ےبنان

طور پر طور پر سچ ہے جہاں ہر قدم اور  ریعالمگ لیدل کیہے کہ ا یضرورت ہوت یظاہر کرنے ک ہیکرنے کے لئے طلباء کو  ثابت
 چاہئے۔ یجان یک دیتائ عہیاستدالل کے ذر ایکو ثبوت اور/ جےینت

Prove / ثابت 

 پہچان / Recognize ہے۔ یضرورت ہوت یشناخت کرنے ک یتصورات ک یاتیاضیپر ر ادیبن یعلم ک ایکے لئے طلباء کو پچھلے حقائق  پہچاننے

 حوالہ / Reference ہے۔ یضرورت ہوت یتصور کا اطالق کرنے ک یاتیاضیمخصوص ر کیکے لئے طلباء کو ا حوالہ

تصور کا ابالغ کرنا ہوتا  یاتیاضیر عےیکے ذر شنینوڻ یالجبرائ ایماڈل، عالمت  گرام،ئڈا ر،یطلباء کو تصاو ےیکے ل ینمائندگ
 ہے۔

Represent / ینمائندگ 



 حل / Solve ضرورت ہے۔ یکرنے کے لئے طلباء کو مخصوص مسئلے کا جواب تالش کرنے ک حل

 وضاحت / Specify ہے۔ یضرورت ہوت یکرنے ک انیب یمفصل ایکار کو واضح طور پر  قہیطر ای اتیخصوص یاتیاضیطالب علم کو ر ےیکے ل وضاحت

 صورت حاالت / State ۔ںیجواب د ریکام کے بغ یادیبن ایہے کہ وه حساب کتاب  یطلباء سے مطالبہ کرت صورت حاالت

ضرورت  یمعلومات حاصل کرنے ک یکاف ںیکے تصور کے بارے م یاضیطالب علم کو ر کیا ےیکے ل سمجھنےموضوع کو 
 جا سکے۔ ایاس کا اطالق ک ایوضاحت  یہے تاکہ اس ک یہوت

Understand / اسمجھن 

 استعمال / Use ہے۔ یضرورت ہوت یکے تصورات کو الگو کرنے ک یاضیر ای یطالب علم کو نامزد عمل ، حکمت عمل ےیکے ل استعمال

 قیتصد / Verify ہے۔ حیبالکل صح ایتصور درست  یاتیاضیظاہر کرنا ہوتا ہے کہ ر ہیطلباء کو  ےیکے ل قیتصد

 /Written Method ہے۔ قہیطر یکا کوئ ینمائندگ یک یاعداد کا استعمال کرتے ہوئے حکمت عمل ای ریالفاظ ، تصاو ینمائندگ/قہیطر یریتحر کیا
Representation / 

 ینمائندگ/قہیطر یریتحر

 


