सा#रता &वषय ब,
ु ने

Grade 5
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&वषय (Topic) 0केल, जो कमन कोर 0टे ट 07या8डड: (Common Core State Standard) मा अधा=रत छ, ले डी मोइन पिCलक
0कुलका 5th Dेडका Eश#क र &वGयाथIहKलाई EसMने NगPत र लQय 0पRट संग उपलCध गराँउछ। सा#रताको #ेW मा 5th Dेडका

&वGयाथIले के EसMनेछन र गनXछन भ8ने 0पRट पानX आशामा हाEम यो [या\या]मक कागजात उपलCध गराउदै छौ। यो कागजातले
=रपोट काड: हे न: पPन सिजलो हुनेछ aकन भने N]येक &वGयाथIले N]येक bबषय (topic) को 0कोर Nाcत गनXछन जसले ]यस bबषय
को Nवीणता (Eसप ्) मापन गनXछ। (यfद bबषय 0केल अझै पढाएको छै न ् भने कुनै 0कोर fदएको हुदै न।)

यस सा$रता 'वषय (Literacy Topics) ले 'व,याथ. ले के जा1दछन र के गन6 स7छन भ9न आश गन6 स<क1छ
Topic: Questioning, Inference, & Interpretation
•

कथाका घटना अथवा कbबताले के भनेको हो ]यहाँका भनाई

•

पाठले के भनेको हो ]यहाँका भनाई सfह उGधरण ग=र

सfह उGधरण ग=र &वGयाथIले Cयाखा गनXछन ्। पाठ दे mख

&वGयाथIले Cयाखा गनXछन ्। पाठ दे mख उGधरण Nदान ग=र

उGधरण Nदान ग=र PनRकष: Pनकाnनेछन ्। (Literature)

PनRकष: Pनकाnनेछन ्। (Informational Text)

Topic: Themes & Central Ideas
•

पाठको 0पRट अथ:को 0थापना गरे पPछ, &वGयाथIहKले &वषय

•

Pनधा:रण गनXछन ्, Nमख
ु &वचारहK पfहचान गनXछन ्, &वशेष

पाठका दई
ु वा बढq के8}qय &वचार पfहचान गनXछन, जसको

गरq कथाहK र नाटकमा चन
ु ौतीहKको NPतarया पाWले

कसरq गरे को छ, अथवा एक क&वता मा वMताले एउटा

पाठको 0पRट अथ:को 0थापना गरे पPछ, &वGयाथIहKले एउटा
&वEशRट &ववरणले समथ:न गछ: ।

•

&वGयाथIले पाठ सं#ेपमा लेsछ
े न। (Informational Text)

&वषयमा कसरq bबवेचना गरे को छ।
•

&वGयाथIले पाठ सं#ेपमा लेsछ
े न । (Literature)

Topic: Story Elements
•

कथा वा नाटकका पाW, ठाउ, र घटनाहK bबचको

अ8तरarयाका ला†ग &वGयाथIहKले प‡नेछन। पाठ बाट
Nमख
ु &ववरण Eलइ उMत दई
ु ना र
ु अथवा बढq चीजको तल
Eभ8नता खोˆनेछन ्। (Literature)

Topic: Making Connections within a Text
•

&वGयाथIले दई
ु वा बढq मा8छे , घटना, &वचार, वा

अवधारणाह‰ बीच सŠब8धको जानका=रका ला†ग प‡दा
पfहला कुन मा8छे , घटना, &वचार, वा अवधारणाह‰ले

Nभावशालq भEू मका Pनवा:ह गछ: ]यसको Pनधा:रण गनXछन ्।
(Informational Text)

Topic: Text Structures & Features
•

&वGयाथIहKले अŒयाय, •Rय, वा कbबताको पद को एक
Ž ंख
ृ ला कसरq संगfठत हु8छ र पाठको &वकास गन: कसरq
योगदान गछ: ]यसको Cयाखा गन: पाठको संरचना भंग
गनXछन ्। (Literature)

•

&वGयाथIहKले पाठको संरचना bबभािजत ग=र ]यसको
घटना, bबचार्, वा जानका=र तल
ु ना र Eभ8नता गन:
सMछन ्। (Informational Text)
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•

पाठमा वMताको •िRटकोण पfहचान गनXछन र उMत

•
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एउटै घटना वा &वषयको धेरै &ववरणहKको •िRटकोण

•िRटकोणले घटनाrमलाई कसरq असर गरे को छ Cयाखा

पfहचान गनXछन र PतनीहKले NPतPन†ध]व गनX समानता र

गनXछन ्। (Literature)

मतभेद &व•लेषण गनXछन ्। (Informational Text)

Topic: Sources of Information
•

••य N0तPु त अथवा मिnटEम‘डयाका त]वहK- एPनमेसन,

•

Eभ‘डयो, Dाaफक नोभल, आ\यान,लोक कथा, Eमथक, वा

धेरै म}
ु ण वा ‘डिजटल •ोतहK बाट &वGयाथIले N•नको
उ–र वा सम0याको समाधान भे7नेछन। (Informational
Text)

क&वताको Eलmखत टुrाको मिnटEम‘डया N0तPु त &वGयाथIले
जाँ”नेछन। उMत Eलmखत पाठको सौ8दय: बढाउन Nदश:नले
कसरq प=रवत:न ् गर्यो ]यसको &व•लेषण गनXछन ्।
(Literature)

Topic: Reasons & Evidence
•

&वGयाथIले कसरq लेखकले कारण र Nमाण fदएर पाठमा
केि8}य bब8दल
ु ाई सहयोग गरे को छ जाँ”नेछन, र कुन
कारण र Nमाणले सहयोग गरे कोछ पfहचान गनXछन।
(Informational Text)

Topic: Literary Comparisons
•

एकै aकEसमको &वषय र शीष:कहKको तल
ु ना र Eभ8नता
भे7नलाई &वGयाथIले एउटै bबधा (रह0य, रोमांचक,

कnपना)का &वEभ8न कथाहK प‡नेछन। (Literature)

Topic: Working with Multiple Sources
•

आ—नो ˜ान Nदश:न गन: &वGयाथIले एउटै bबषयका धेरै वटा
पाठ जाँ”नेछन र ]यसका जानका=र एक™कृत ग=र Eलmखत
वा बोEलमा उतानXछन ्। (Informational Text)

Topic: Reading Comprehension & Fluency
&वGयाथIहKले लेMसाइल (Lexile) लेवल 845-961 मा प‡न सMने #मता छ भPन
•
•

दे खाउनेछन (Proficient)

पढाईको बोध (comprehension) समथ:न ् गन: पया:cत शG
ु धता र धारा-Nबाह साथ ् प‡नेछन ्।.

बष:को अि8तम ् Pतर, 4-5 Dेडको अ8तको उ”चतमको कथा, नाटक, र कbबता सfहतका साfह]य 0वत8W र द#ताका साथ ्
प‡नेछन र बोध गनXछन ्। (Literature)

•

बष:को अि8तम ् Pतर, 4-5 Dेडको अ8तको उ”चतमको इPतहास / सामािजक अŒययन, &व˜ान, र Nा&व†धक पदहK सfहतका
जानकारq पदहK 0वत8W र द#ताका साथ ् प‡नेछन र बोध गनXछन ्। (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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