আমাদের শিক্ষার্থী। তাদের মান।
নিউ ইয়র্ক রাজ্যের পরীক্ষা কর্ম সচূ ি সাধারন ক�োর
3-8 গণিত পরীক্ষা
কমন ক�োর ব�োঝা
3-8 স্কোর গণিত প্রতিবেদন
আগস্ট 2014
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দ্য স্টেট এডু কেশন ডিপার্টমেন্ট / দ্য ইউনিভার্সিটি অফ দ্য স্টেট অফ নিউ ইয়র্ক / আলবানি, এনওয়াই 12234

নিউ ইয়র্ক রাজ্যের পরীক্ষা কর্ম সচূ ি
কমন ক�োর গণিত পরীক্ষা
গণিতের স্কোর রিপ�োর্ট বুঝুন
ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ আর্টস (ELA)/ সাক্ষরতা ও গণিত গ্রহণের সঙ্গে নিউ ইয়র্ক P-12 কমন ক�োর লার্নিং
স্ট্যান্ডার্ড (CCLS)শাসকবৃন্দ ব�োর্ডে র নির্দেশ এবং মূল্যায়ন উভয় একটি স্থানান্তর দেখিয়েছে। বসন্ত 2013এর প্রারম্ভকালীন, নির্দেশনামূলক পরিবর্ত ন আনতে এবং কমন ক�োর স্টেট স্ট্যান্ডার্ড (CCSS) এর কঠ�োর
দাবি অনুযায়ী নিউ ইয়র্ক স্টেটের প্রশাসনিক পরীক্ষা ছাত্র কর্মক্ষমতা মূল্যায়নের জন্য পরিকল্পিত হয়েছে।
নতু ন পরীক্ষা পরিবর্ত নকে সাহায্য করার জন্য, নিউ ইয়র্ক স্টেট সম্পদের একটি সংখ্যা প্রকাশ করেছে,
যাতে পরীক্ষার প্রশ্ন লেখার জন্য পরীক্ষা ব্লুপ্রিন্ট ও নির্দিষ্টকরণ, নমুনা প্রশ্ন, এবং মানদণ্ড রয়েছে। এই নথি
বসন্ত 2014-র জন্য গ্রেড 3-8 - এর কমন ক�োর গণিত পরীক্ষার প্রতিবেদন পরিবারের কাছে ব্যাখ্যা
করবে। এই টীকাযুক্ত স্কোর প্রতিবেদন ছাত্র, পরিবার, শিক্ষক এবং জনসাধারণকে 2014-র স্কোর রিপ�োর্ট
ব্যাখ্যা ভাল�ো ভাবে বুঝতে সাহায্য করবে।

গণিতের স্কোর রিপ�োর্ট বুঝুন
প্রতি বছর 3-8 গ্রেড- এ থাকা ছাত্রছাত্রীরা ম্যাথামেটিক্স কমন ক�োর টেস্ট দেয়। এই পরীক্ষার সাফল্য
থেকে একটি ছাত্র কি জানে এবং কি করতে পারে তা সম্পর্কে পুর�ো জানা যায়। গ্রেড 3-8 ELA
থেকে পাওয়া ফলাফল আপনার সন্তানের অফিসিয়াল প্রতিলিপি বা স্থায়ী ছাত্র রেকর্ডে অন্তর্ভু ক্ত করা হবে
না।
পরীক্ষার পর, সকল পরিবার একটি প্রতিবেদন পাবেন যা তাদের সন্তানের সঞ্চালন ব্যাখ্যা করবে। এই
নথি ওই স্কোর রিপ�োর্টে র অংশ ব্যাখ্যা করে। এই নথি উদাহরণ হিসাবে একটি গ্রেড 3-এর স্কোর
রিপ�োর্ট ব্যবহার করে। আপনার সন্তানের গ্রেড 3 তে না হয়ে থাকলে, আপনি কিছু পার্থক্য লক্ষ্য
করতে পারেন। এই নথি ধারা 4 -এ এর পার্থক্য ব্যাখ্যা করা আছে। আপনার সন্তানের শিক্ষক এবং
অন্যান্য শিক্ষাবিদদের সঙ্গে কাজ করে একটি পরিকল্পনা একত্র করতে আমরা আপনাদের উত্সাহিত
করি যা আপনার সন্তান কি শিখছে এবং সে সেরা কিভাবে শিখবে তা বিশেষভাবে লক্ষ্য করে। আপনি
আপনার সন্তানের সামগ্রিক স্কোরের মাধ্যমে অথবা নির্দি ষ্ট জায়গায় আপনার সন্তানের কর্মক্ষমতার
ব্যাপারে যদি উদ্বিগ্ন হন তাহলে আমরা আপনাকে উত্সাহিত করব:
•
আপনার সন্তানের ক�োন দক্ষতা সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং লাগে তা সম্পর্কে গণিত শিক্ষককে জিজ্ঞাসা
করুন।
•
পর্যাল�োচনা করে দেখুন আপনার সন্তান তার গণিত ক্লাসের কাজ এবং বাড়ির কাজে একই দক্ষতায়
উন্নতিশীল হচ্ছে কিনা।
•
আপনার সন্তানের এই দক্ষতা উন্নত করার জন্য অতিরিক্ত, লক্ষ্য সমর্থন প্রয়োজন হতে পারে কিনা
দেখতে তার গণিত শিক্ষক এবং / অথবা অধ্যক্ষের সাথে আল�োচনা করুন।
• প্রয়োজন হিসাবে আপনার সন্তানের অতিরিক্ত সমর্থন প্রাপ্ত করার জন্য তার পক্ষে থাকুন। সমস্ত
ছাত্র যাদের কার্যক্ষমতা স্তর এনওয়াইএস স্তর 1 বা এনওয়াইএস স্তর 2 তারা তাদের স্কু ল থেকে
একাডেমিক হস্তক্ষেপ সার্ভিস (এআইএস)-এর জন্য য�োগ্য।

ন�োট: মাপক সাফলাঙ্ক এবং উপসাফলাঙ্কের “আপনার সন্তানের দ্বারা অর্জি ত পয়েন্ট” শুধুমাত্র অর্থব�োধক উদ্দেশ্যের জন্য
প্রদান করা হয়। অন্য সব উল্লিখিত সংখ্যা প্রকৃ ত অবস্থা কর্মক্ষমতা প্রতিফলিত করে।
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পৃষ্ঠা 1 – সামনের দিক

আপনার সন্তানের পরীক্ষার ফলাফল

2013-14 -তে গণিতে স্কোর
স্কেলের সীমা:
NYS Level 4: 340-394
NYS Level 3: 314-339
NYS Level 2: 285-313

চার্ট

2013-14 পরীক্ষার ফলাফল গ্রেড 4 গণিত
স্কোরেরে স্কেল 			
পারফরমেন্স লেবেল			
সামগ্রিকভাবে স্টেটের পার্সেন্টাইল র্ যাঙ্ক* 		

2
3

*
পরীক্ষায় আপনার সন্তানের স্কোর ছিল রাজ্য ব্যাপী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সকল শিক্ষার্থীদের মধ্যে 73  শতাংশের তু লনায় একই অথবা আরও বেশি।

NYS Level 1: 139-284

2012-13 পরীক্ষার ফলাফল: গ্রেড 3 গণিত
NYS Level 1

পারফরমেন্স লেবেল

1

1

316
NYS Level 3
73

4

স্কোরের মান (2013-14): এই স্কোরের মান আপনার সন্তানের 2013-14 সালের পরীক্ষায় অর্জি ত পয়েন্ট সংখ্যার
দ্বারা নির্ধারিত হয়। পয়েন্ট সংখ্যা একটি মাপে করা হয় যাতে বিভিন্ন ছাত্র বিভিন্ন প্রশ্নের সঙ্গে পরীক্ষা গ্রহণ
করলেও পরীক্ষার ফলাফল বছরের পর বছর একই মানে থাকে। আপনার সন্তান যত উচ্চতর পয়েন্ট সংখ্যা অর্জ ন
করবে তার স্কোরের মান তত উচ্চতর হবে। স্কোরের মান পারফরমেন্স লেবেলের সাথে সংযুক্ত করা হলে সবচেয়ে
অর্থপূর্ণ হয়। টেবিল 1 2013-14 -র প্রতিটি গ্রেডের জন্য স্কোর স্কেলের সীমা প্রদান করে, একই সাথে আপনার
সন্তানের গ্রেড স্তরের প্রত্যাশিত দক্ষতা পূরণের জন্য এবং কলেজ ও কেরিয়ারের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে যথাযথ অবস্থানের
থাকার জন্য প্রয়�োজনীয় স্কোর স্কেল প্রদান করে। ন�োট করবেন যে 2013-14 -র স্কোরের মান প্রতিবেদন থেকে
অনুপস্থিত হতে পারে যদি একজন ছাত্র পরীক্ষায় অপর্যাপ্ত সংখ্যার বিষয় সম্পন্ন করে, চিকিৎসা সূত্রে পরীক্ষা থেকে
ক্ষমা করা হলে, অথবা একটি প্রশাসনিক ত্রুটি থাকলে।
টেবিল 1: গ্রেডগুলি ব্যাপী সাফল্যাঙ্ক মাপের পরিসীমা ও দক্ষতার স্তর
গ্রেড
স্কোরের মানের সীমা
স্কোরের মান এই মানের চাইতে বেশী বা
এর সমান হওয়া উচিত

3

4

5

6

7

8

139–394

126–402

126–405

119–399

133–401

119–403

314

314

319

318

322

322

2

কার্যক্ষ্মতার স্তর (2013-14): ছাত্রদের পরীক্ষায় সঞ্চালনের উপর ভিত্তি করে একটি কার্যক্ষমতা স্তর নিয়োগ করা
হয়। চারটি সম্ভাব্য কার্যক্ষমতা স্তর আছে: এনওয়াইএস স্তর 1, এনওয়াইএস স্তর 2, এনওয়াইএস স্তর 3, ও
এনওয়াইএস স্তর 4। প্রতিটি ছাত্রকে মাপের সাফলাঙ্কের উপর ভিত্তি করে একটি কার্যকারিতার স্তর নির্ধারিত করা
হয়। উদাহরণস্বরূপ, সাফলাঙ্ক প্রতিবেদনে ছাত্রটি একটি এনওয়াইএস স্তর 3 অর্জ ন করেছে। কার্যকারিতার এই মাত্রা
ছাত্র প্রদর্শিত গ্রেড স্তরের মান দক্ষতা ইঙ্গিত করে। প্রতিটি কার্যকারিতা স্তরের সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, অনুগ্রহ করে
সাফলাঙ্ক প্রতিবেদন পৃষ্ঠা 1 -র নীচে দেখুন। প্রত্যেক দক্ষতার স্তরে শিক্ষার্থীদের পক্ষে বিশেষ নৈপুণ্য, জ্ঞান, এবং
অভ্যাসের বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে এখানে দেখুন
http://www.engageny.org/resource/performance-level-descriptions-for-ela-and-mathematics

3

সামগ্রিকভাবে স্টেট পার্সেন্টাইল র্ যাঙ্ক (2013-14): যারা 2013-14 সালে একই বিষয়ে পরীক্ষা দিয়েছে সামগ্রিকভাবে স্টেট পার্সেন্টাইল র্ যাঙ্ক সেই ছাত্রদের সাথে আপনার সন্তানের স্কোর তু লনা করে। 1-99 99 স্কেলে পার্সেন্টাইল র্ যাঙ্কের প্রতিবেদন করা হয়। যদি আপনার সন্তানের সামগ্রিকভাবে স্টেটে পার্সেন্টাইল র্ যাঙ্ক 73 হয়ে থাকে,
তার স্কোরের মান যে ছাত্ররা পরীক্ষা দিয়েছে তাদের 73%-এর সমান বা বেশী। সামগ্রিকভাবে স্টেটের পার্সেন্টাইল
র্ যাঙ্ক যত উচ্চতর হবে অন্য ছাত্রদের তু লনায় আপনার সন্তান ততই ভাল�ো করবে।

ন�োট: মাপক সাফলাঙ্ক এবং উপসাফলাঙ্কের “আপনার সন্তানের দ্বারা অর্জি ত পয়েন্ট” শুধুমাত্র অর্থব�োধক উদ্দেশ্যের জন্য প্রদান করা হয়।
অন্য সব উল্লিখিত সংখ্যা প্রকৃ ত অবস্থা কর্মক্ষমতা প্রতিফলিত করে।
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4 পারফরমেন্স লেবেল (2012-13): 2012-13-এ পারফরমেন্স লেবেল আপনার সন্তানের 2012-13-এর পরীক্ষায়
অর্জি ত পারফরমেন্স লেবেলকে নির্দেশ করে। আপনার সন্তানের কয়েক বছরের মধ্যে উন্নতি প্রমাণিত হয়েছে কিনা
তা নির্ধারণ করতে 2012-13-এর পারফরমেন্স লেবেলের সাথে 2013-14-র পারফরমেন্স লেবেলের তু লনা করা
যায়। আপনার সন্তান যদি 2012-13 -এ NYS Level 1 অর্জ ন করে এবং তারপর 2013-14 -তে NYS Level
3 অর্জ ন করে, তাহলে আপনার সন্তান গ্রেড স্তরের মানের ক্ষেত্রে গ্রেড স্তরের দক্ষতা প্রদর্শনে পারদর্শিতার সঙ্গে
ভাল�ো পারফর্ম করতে পারে নি। ন�োট করবেন যেহেতু 2য় গ্রেড-এ ক�োন মূল্যায়ন নেই তাই যে ছাত্ররা 3য় গ্রেড
পরীক্ষা দিয়েছে তারা 2012-13 -তে তাদের ক�োনও পারফরমেন্সের লেবেল থাকবে না।

ন�োট: মাপক সাফলাঙ্ক এবং উপসাফলাঙ্কের “আপনার সন্তানের দ্বারা অর্জি ত পয়েন্ট” শুধুমাত্র অর্থব�োধক উদ্দেশ্যের জন্য প্রদান করা হয়।
অন্য সব উল্লিখিত সংখ্যা প্রকৃ ত অবস্থা কর্মক্ষমতা প্রতিফলিত করে।
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7

6
পৃষ্ঠা 2 – পিছনের দিক
গণিতের কমন ক�োর ড�োমেন ও গুরুত্ব আর�োপিত গুচ্ছসমূহ

8

আপনার
সন্তানের
অর্জিত পয়েন্টসমূহ

সম্ভাব্য পয়েন্টসমূহের
নম্বর

NY ব্যাপী
অর্জিত গড়
পয়েন্টসমূহ

25

27

17

8

12

6

10

12

8

অপারেশন এবং বীজগাণিতিক চিন্তাধারা
ছাত্ররা 100 দিয়ে গুন এবং ভাগ করে। ছাত্ররা গুণের বৈশিষ্ট্য এবং গুণ এবং বিভাগের
মধ্যে সম্পর্ক বুঝতে পারে। ছাত্ররা চারটে অপারেশন ব্যবহার করে সমস্যার সমাধান
করে—য�োগ, বিয়োগ, গুণ, এবং ভাগ—পাটীগণীত সনাক্ত এবং নিদর্শন ব্যাখ্যা করে।

5

সংখ্যা ও ক্রিয়াপ্রণালী —ভগ্নাংশসমূহ
ছাত্ররা, সংখ্যা হিসাবে ভগ্নাংশ সনাক্ত করে, তারা ব�োঝে একটি সম্পূর্ণ জিনিস কয়েকটি
সমান ভাগে ভাগ করা হলে একটি ভগ্নাংশ গঠিত হয়। ছাত্ররা সমতু ল্য ভগ্নাংশ চিনতে
পারে এবং তৈরি করতে পারে। উপরন্তু, ছাত্ররা একই লব বা একই হর দুটি ভগ্নাংশের
সাথে তু লনা করতে পারে।

পরিমাপ ও ডেটা
ছাত্ররা, সময় অন্তরের পরিমাপ এবং প্রাক্কলন, তরল পরিমাণ ও বস্তুর পরিমাণ ঘটিত সমস্যা
সমাধান করতে পারে। এছাড়াও ছাত্ররা ক্ষেত্রফল ধারণা বুঝতে পারে গুণ এবং য�োগ ও গুণের
সাথে ক্ষেত্রফল সম্পর্ক যুক্ত করতে পারে।

5 গণিত বিষয়ক সাব স্কোর:
গণিত পরীক্ষার পয়েন্ট তিনটি উল্লিখিত সাব স্কোরে বিভক্ত করা হয়। এই সাব স্কোর গ্রেডের প্রধান বিষয়বস্তু এলাকাসমূহ পরিমাপ করে ড�োমেন দ্বারা সংগঠিত হয়, (যেমন, (যেমন, অপারেশন এবং বীজগাণিতিক চিন্তাধারা)।
ড�োমেনের সাব স্কোর প্রশ্ন গ্রুপের অর্জি ত পয়েন্টের উপর ভিত্তি করে হিসাব করা হয় যা প্রধান বিষয়বস্তুর এলাকাসমূহ
মূল্যায়ন করে। এই সাব স্কোর গ্রেড দ্বারা পৃথক, কারণ প্রতিটি গ্রেডে ছাত্রদের জ্ঞান ও দক্ষতার পার্থক্য প্রদর্শন করা
প্রয়োজন হয়। অন্যান্য গ্রেডের প্রতিবেদিত ড�োমেনের জন্য এই নথির শেষে টেবিল 2 দেখুন।
প্রতিটি গ্রেডের জন্য নির্দি ষ্ট ড�োমেনের উপর বিশদ তথ্যের জন্য পরীক্ষা নির্দে শিকা দেখুন
(http://www.engageny.org/resource/test-guides-for-english-language-arts-and-mathematics).
6 ড�োমেন সাব স্কোরে আপনার সন্তানের অর্জিত পয়েন্টসমূহ:
ড�োমেনের সাব স্কোরে আপনার সন্তানের অর্জি ত পয়েন্ট সংখ্যা সেই ড�োমেইনে প্রশ্ন পরিমাপে আপনার সন্তানের অর্জি ত
পয়েন্টের সংখ্যা দেখায় (যেমন., অপারেশন এবং বীজগাণিতিক চিন্তাধারা)। আপনার সন্তান প্রতিটি মাল্টিপল চয়েস
প্রশ্নের সঠিক উত্তরের জন্য এক পয়েন্ট অর্জ ন করে। আপনার সন্তানের প্রতিটি উত্তর লেখা প্রশ্নের জন্য একাধিক
পয়েন্ট উপার্জ ন করতে পারে।
উত্তর লেখার জন্য দুই ধরনের প্রশ্ন হয়: সংক্ষিপ্ত-উত্তর (2 পয়েন্ট সর্বোচ্চ) এবং বর্ধিত-উত্তর (3 পয়েন্ট সর্বোচ্চ)।
শিক্ষকরা এই প্রশ্নগুলির ক্ষেত্রে প্রতিটি ছাত্রের উত্তরে রেট দেয়। যে প্রশ্নের উত্তর লিখতে হয় তার থেকে অর্জি ত পয়েন্ট
একাধিক বিকল্প প্রশ্নের উত্তরের সাথে সঠিকভাবে আপনার সন্তানের অর্জি ত পয়েন্টকে - ড�োমেন সাব স্কোরের সাথে সমান
করতে য�োগ করা হয়। নীচের উদাহরণ দেখুন।
একাধিকবাছাই
প্রশ্নগুলিতে অর্জি ত
পয়েন্টসমূহ

19

পয়েন্টসমূহ

+
+

উত্তর-তৈরি
করার
প্রশ্নগুলিতে অর্জি ত
পয়েন্টসমূহ

6

পয়েন্টসমূহ

=
=

আপনার সন্তানের
অর্জি ত পয়েন্টসমূহ

25

পয়েন্টসমূহ

2014 গণিত পরীক্ষার প্রশ্নাবলী থেকে উদাহরণের জন্য অনুগ্রহ করে এখানে দেখুন
http://www.engageny.org/resource/new-york-state-common-core-sample-questions
ন�োট: মাপক সাফলাঙ্ক এবং উপসাফলাঙ্কের “আপনার সন্তানের দ্বারা অর্জি ত পয়েন্ট” শুধুমাত্র অর্থব�োধক উদ্দেশ্যের জন্য প্রদান করা হয়।
অন্য সব উল্লিখিত সংখ্যা প্রকৃ ত অবস্থা কর্মক্ষমতা প্রতিফলিত করে।
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7 ড�োমেন সাব স্কোরে সম্ভাব্য পয়েন্টসমূহের নম্বর:
ড�োমেন সাব স্কোরে সম্ভাব্য পয়েন্টসমূহের নম্বর 2014 গণিত পরীক্ষায় নির্দি ষ্ট বিষয়ক পরিমাপ পয়েন্টের ম�োট
সংখ্যা বর্ণনা করে। এই ড�োমেন সাব স্কোরে একাধিক বিকল্প এবং উত্তর-তৈরি করার প্রশ্ন রয়েছে। এই পয়েন্টটিকে
ড�োমেনের সাব স্কোরকে আপনার সন্তানের অর্জি ত পয়েন্ট- র সঙ্গে তু লনা করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনার
সন্তানের আপনার সন্তানের অর্জি ত পয়েন্ট - এর পরিমাপ অপারেশন এবং বীজগাণিতিক চিন্তাধারা- র প্রশ্নে
25 হয় এবং সম্ভাব্য পয়েন্ট সংখ্যা অপারেশন এবং বীজগাণিতিক চিন্তাধারা- প্রশ্নের পরিমাপ 27 হয়, তাহলে
তারপর সে অপারেশন এবং বীজগাণিতিক চিন্তাধারা- র ডমেনে দুই পয়েন্ট মিস করে গেছে।

গণিতের কমন ক�োর ড�োমেন ও গুরুত্ব আর�োপিত গুচ্ছসমূহ

আপনার
সন্তানের
অর্জিত
পয়েন্টসমূহ

সম্ভাব্য
পয়েন্টসমূহের
নম্বর

25

27

অপারেশন এবং বীজগাণিতিক চিন্তাধারা
ছাত্ররা 100 দিয়ে গুন এবং ভাগ করে। ছাত্ররা গুণের বৈশিষ্ট্য এবং গুণ এবং বিভাগের
মধ্যে সম্পর্ক বুঝতে পারে। ছাত্ররা চারটে অপারেশন ব্যবহার করে সমস্যার সমাধান
করে—য�োগ, বিয়োগ, গুণ, এবং ভাগ—পাটীগণীত সনাক্ত এবং নিদর্শন ব্যাখ্যা করে।

এই পরীক্ষার প্রতিটি বিভাগে কতগুলি প্রশ্ন অন্তর্ভু ক্ত ছিল তা আরও বিশদে জানতে দেখুন
http://www.engageny.org/resource/test-guides-for-english-language-arts-and-mathematics
8 NY ব্যাপী অর্জিত গড় পয়েন্টসমূহ:
ড�োমেনের সাব স্কোর NY জুড়ে উপার্জি ত গড় পয়েন্ট 2014 -এ রাজ্য জুড়ে ছাত্রছাত্রীদের অর্জি ত পয়েন্টের গড়
সংখ্যা প্রতিবেদন করে। যে ছাত্ররা তাদের গ্রেডে এই গণিত পরীক্ষা নিয়েছে তাদের সাথে আপনার সন্তানের পাওয়া
নম্বর তু লনা করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনার সন্তান অপারেশন এবং বীজগাণিতিক চিন্তাধারা
-য় 25 পয়েন্ট পেয়ে থাকে,এবং অপারেশন এবং বীজগাণিতিক চিন্তাধারা -য় এনওয়াই জুড়ে উপার্জি ত গড়
পয়েন্টY 17 হয়, তাহলে সে রাজ্যে অন্য ছাত্রের তু লনায় অপারেশন এবং বীজগাণিতিক চিন্তাধারাg -তে আট
পয়েন্ট বেশি পেয়েছে।
তবে, এটা খেয়াল করবেন একই গ্রেডের গড়ে গণিত পরীক্ষা তত্ত্বাবধায়কের তু লনায় অপারেশন এবং বীজগাণিতিক চিন্তাধারাg -য়, এবং অন্য সাব স্কোরে বেশি পয়েন্ট উপার্জ ন করা সম্ভব এবং তখনও তাকে দক্ষ না বলে
বিবেচনা করা যেতে পারে।

গণিতের কমন ক�োর ড�োমেন ও গুরুত্ব আর�োপিত গুচ্ছসমূহ

আপনার
সন্তানের
অর্জিত পয়েন্টসমূহ

সম্ভাব্য পয়েন্টসমূহের
নম্বর

NY ব্যাপী
অর্জিত গড়
পয়েন্টসমূহ

25

27

17

অপারেশন এবং বীজগাণিতিক চিন্তাধারা
ছাত্ররা 100 দিয়ে গুন এবং ভাগ করে। ছাত্ররা গুণের বৈশিষ্ট্য এবং গুণ এবং বিভাগের
মধ্যে সম্পর্ক বুঝতে পারে। ছাত্ররা চারটে অপারেশন ব্যবহার করে সমস্যার সমাধান
করে—য�োগ, বিয়োগ, গুণ, এবং ভাগ—পাটীগণীত সনাক্ত এবং নিদর্শন ব্যাখ্যা করে।

ন�োট: মাপক সাফলাঙ্ক এবং উপসাফলাঙ্কের “আপনার সন্তানের দ্বারা অর্জি ত পয়েন্ট” শুধুমাত্র অর্থব�োধক উদ্দেশ্যের জন্য প্রদান করা হয়।
অন্য সব উল্লিখিত সংখ্যা প্রকৃ ত অবস্থা কর্মক্ষমতা প্রতিফলিত করে।
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টেবিল 2 গ্রেড অনুসারে গণিতের জন্য ডমেনের সাব স্কোর এবং সম্ভাব্য সাব স্কোরের পয়েন্ট নম্বর
মান

বিভাগের রিপ�োর্ট
1

2

3

3

অপারেশন এবং বীজগাণিতিক
ধারণা
27

সংখ্যা এবং
অপারেশন-ভগ্নাংশ
12

পরিমাপ এবং ডেটা
12

4

অপারেশন এবং বীজগাণিতিক
ধারণা
11

বেস টেনের মধ্যে সংখ্যা ও
অপারেশন
17

সংখ্যা এবং
অপারেশন-ভগ্নাংশ
18

5

বেস টেনের মধ্যে সংখ্যা ও
অপারেশন
18

সংখ্যা এবং
অপারেশন-ভগ্নাংশ
25

পরিমাপ এবং ডেটা
10

6

অনুপাত এবং আনুপাতিক
সম্পর্ক
18

সংখ্যা পদ্ধতি
12

রাশি এবং সমীকরণ
28

7

অনুপাত এবং আনুপাতিক
সম্পর্ক
20

সংখ্যা পদ্ধতি
14

রাশি এবং সমীকরণ
22

8

রাশি এবং সমীকরণ
30

ফাংশন
19

জ্যামিতি
12

ন�োট: মাপক সাফলাঙ্ক এবং উপসাফলাঙ্কের “আপনার সন্তানের দ্বারা অর্জি ত পয়েন্ট” শুধুমাত্র অর্থব�োধক উদ্দেশ্যের জন্য প্রদান করা হয়।
অন্য সব উল্লিখিত সংখ্যা প্রকৃ ত অবস্থা কর্মক্ষমতা প্রতিফলিত করে।
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