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!वषय (Topic) -केल, जो कमन कोर -टे ट -8या:डड< (Common Core State Standard) मा अधाHरत छ, ले
डी मोइन पिOलक -कुलका 4th Sेडका TशVक र !वWयाथYह[लाई Tस^ने _गaत र लbय -पcट संग उपलOध
गराँउछ। साVरताको Vेh मा 4th Sेडका !वWयाथYले के Tस^नेछन र गनiछन भ:ने -पcट पानi आशामा हाTम यो

lयाmयाnमक कागजात उपलOध गराउदै छौ। यो कागजातले Hरपोट काड< हे न< पaन सिजलो हुनेछ rकन भने _nयेक

!वWयाथYले _nयेक sबषय (topic) को -कोर _ाuत गनiछन जसले nयस sबषय को _वीणता (Tसप ्) मापन गनiछ। (यxद
sबषय -केल अझै पढाएको छै न ् भने कुनै -कोर xदएको हुदैन।)

यस सा$रता 'वषय (Literacy Topics) ले 'व;याथ= ले के जा@दछन र के गनE सFछन भHन आश गनE सKक@छ
Topic: Questioning, Inference, & Interpretation
•

कथाका घटना वा कsबताले के भ:दै छ rकताबका

•

उदाहरणका आधारमा !वWयाथYले Oयाखा गनiछन ्।

!वWयाथYले पाठका !वTशcट !ववरण र उदाहरण _दान गHर
पाठका बारे मा Oयाखा गनiछन ्। (Informational Text)

उaनह~ले पाठ दे €ख !वTशcट उदाहरण _दान गद• aनcकष<
aनका‚नेछन ्। (Literature)

Topic: Themes & Central Ideas
•

पाठको -पcट अथ< -थापना गरे र !वWयाथYह[ले !वषय

•

पxहचान गनiछन ्।
•

पाठको -पcट अथ< -थापना गरे र !वWयाथYह[ले मm
ु य
!वचार पxहचान गनiछन ्।

!वWयाथYले पाठ संVेपमा ले„छ
े न । (Literature)

•

!वWयाथYले पाठ संVेपमा ले„छ
े न। (Informational Text)

Topic: Story Elements
•

!वWयाथYह[ले पाठ बाट sबTशcट !ववरण ले„छ
े न
ज-तै पाhको कथामा चHरh, सेxटङ, अथवा घटना अझै
ब†
ु नलाई ठाँउको sबवरण xदने। (Literature)

Topic: Making Connections within a Text
•

!वWयाथYह[ले ऐaतहाTसक, वैˆाaनक, वा _ा!व‰धक
जानकाHरका ला‰ग पाठ बाट

Tसधै जानकाHर Tलन

स^छन ् र rकन र कहाँ य-तो घटना भयो भ:ने ब†
ु न
स^छन ्। (Informational Text)

•

Topic: Text Structures & Features
!वWयाथYह[ले कsबता, नाटक, र लेखका Tभ:नताह[
• !वWयाथYह[ले पाठको संरचना sबभािजत गHर nयसको
Oयाखा गनiछन ्। !वWयाथYह[ले !वTशcट नाम ् _योग

घटना, sबचार्, वा जानकाHर Oयाखा गन< स^छन ्।

गHर पाठका Tभ:नता दे खाउनेछन। (Literature)

(Informational Text)
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Topic: Point of View/Purpose
•

!वTभ:न कथा र नाटकह[को वण<नको तल
ु ना र Tभ:नता

•

गन<का ला‰ग उ^त वण<नको Žिcटकोण पxहचान गनiछन ्।

पाठमा xदएको जानकाHरका आधारमा कुनै एउटा घटनामा
पxहलो अथवा दो•ो Oयि^त बाट हो भaन पxहचान गनi।
(Informational Text)

!ववरण आफै वा ते•ो प~
ु षमा छ र nयसको Žिcटकोणलाई
यसले कसर‘ असर गछ< भaन !वWयाथYले aनधा<रण
गनiछन ्। (Literature)

Topic: Sources of Information
•

कुनै एउटा कथा वा नाटक प’दा अथवा nयxह पाठ

•

अ“डओ,Tभ“डओ, वा _nयV _दश<नमा स:
ु दा वा हे दा<

!वWयाथYह[ले कुनै एउटा पाठ प’दा अथवा nयxह पाठ
अ“डओ, Tभ“डओ, वा _nयV _दश<नमा स:
ु दा वा हे दा<,

!वWयाथYले स•ब:ध भे8नेछन। उaनह~ले कथाको वण<न

nयसको जानकाHर न^सा, Sाफ,चाट< , टाइम-लाइन,
एaनमेसन ्, वा वेब पेजमा उतानiछन ्। (Informational
Text)

वा नाटक को aनदi शन दे „छ
े न ्। (Literature)

Topic: Reasons & Evidence
•

लेखकले कारण र _माण कसर‘ आ—ना धारणालाई
सहयोग गन< पाठमा _योग गरे का छन ् भaन
!वWयाथYले जाँ˜नेछन। (Informational Text)

Topic: Literary Comparisons
•

!वWयाथYह[ले कथा, ™म र साँ-कृaतक sबषयका

sबTभ:न साxहnय प’नेछन, !वषय र शीष<कह[को
तल
ु ना र Tभ:नता aनका‚नेछन - ज-तै दcु ट बनाम
रा›ोको !वरोध- र घटना का ढाँचा। (Literature)

Topic: Working with Multiple Sources
•

आ—नो ˆान _दश<न गन< !वWयाथYले एउटै sबषयका दई
ु
वटा पाठ जाँ˜नेछन र nयसका जानकाHर एकœकृत गHर
Tल€खत वा बोTलमा उतानiछन ्। (Informational Text)

Topic: Reading Comprehension & Fluency
!वWयाथYह[ले ले^साइल (Lexile) लेवल 760-854 मा प’न स^ने Vमता छ भaन दे खाउनेछन (Proficient)
•
•

पढाईको बोध (comprehension) समथ<न ् गन< पया<uत शW
ु धता र धारा-_बाह साथ ् प’नेछन ्।

सालको अ:तमा, 4-5 Sेडको जxटलताको साxहnय, कथा, नाटक् , र कsबता सxहत ्, आव¤यक परे मा¥लो तहको
सहायता xदएर, प’न र ब†
ु न स^नेछन ्। (Literature)

•

सालको अ:तमा, 4-5 Sेडको जxटलताको जानकार‘मल
ु क पाठ, इaतहास / सामािजक अ¦ययन, !वˆान, र _ा!व‰धक पदह[
सxहत, आव¤यक परे मा¥लो तहको सहायता xदएर, प’न र ब†
ु न स^नेछन ्। (Informational Text)

*Adapted from The Common Core Companion: The Standards Decoded, Grades 3-5 by Leslie Bauman and Jim
Burke (2014).
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