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نتيجے کا نيا طريقہ کار

• پرائمری سکول کے ( متعلقہ رہنما خطوط
طلباءکے سيکهنے کی صالحيت کی حتمی نتيجے کے طريقہ کار ميں وقتا فوقتا ترميم 

نتيجے کا نيا طريقہ کار

متعلقہ رہنما خطوط) کے172کے وزراتی حکم نمبر04/12/2020
طلباءکے سيکهنے کی صالحيت کی حتمی نتيجے کے طريقہ کار ميں وقتا فوقتا ترميم 

.کرتاہے.کرتاہے



172کے وزارتی حکم 

• ميں سيکهنے کا وقتا فوقتا اورحتمی نتيجے کا اظہار کيا جاتاہے۔قومی 
نشاندہی کے مطابق مطالعہ کے ہر ايک مضامين کے ليے جن کا تصور کيا گيا ہے۔اس ميں 
شہری تربيت کی عبوری تعليم بهی شامل ہے دستاويز ميں بيان کرده ايک وضاحتی فيصلے شہری تربيت کی عبوری تعليم بهی شامل ہے دستاويز ميں بيان کرده ايک وضاحتی فيصلے 

(قانون)کے ذريعے سيکهنے کے ابتدائی نقطہ نظرميناضافے کے ساته بہتری

کے وزارتی حکم 04/12/2020

ميں سيکهنے کا وقتا فوقتا اورحتمی نتيجے کا اظہار کيا جاتاہے۔قومی 2020/2021رواں سال
نشاندہی کے مطابق مطالعہ کے ہر ايک مضامين کے ليے جن کا تصور کيا گيا ہے۔اس ميں 
شہری تربيت کی عبوری تعليم بهی شامل ہے دستاويز ميں بيان کرده ايک وضاحتی فيصلے شہری تربيت کی عبوری تعليم بهی شامل ہے دستاويز ميں بيان کرده ايک وضاحتی فيصلے 

کے ذريعے سيکهنے کے ابتدائی نقطہ نظرميناضافے کے ساته بہتری



پرائمری سکول کانتيجہ عددی نمبر کی بجائے وضاحتی 
فيصلے سے سال کے وسط ميں اور حتمی ہوگا

ايک صيحح تشخيص جو کہ ہر ايک سيکهنے سے مطابقت رکهتی ہے

پرائمری سکول کانتيجہ عددی نمبر کی بجائے وضاحتی 
فيصلے سے سال کے وسط ميں اور حتمی ہوگا

ايک صيحح تشخيص جو کہ ہر ايک سيکهنے سے مطابقت رکهتی ہے



وضاحتی فيصلہ

• وضاحتی فيصلے سکول کے نصاب ميں بيان کرده مقاصد کا حوالہ ديتے ہيناور ان کی اطالع نتيجے 
کی دستاويز ميں دی جاتی ہے

• •نتيجے کی دستاويز ميں بتائے جانے والے وضاحتی فيصلے سيکهنے کے مندرجہ ذيل ليول سے  نتيجے کی دستاويز ميں بتائے جانے والے وضاحتی فيصلے سيکهنے کے مندرجہ ذيل ليول سے 
متعلق ہيں

a) اعلٰی درجہ

b) درميانی

c) بنيادی

d) پہلے حصول کے عمل ميں

وضاحتی فيصلہ

وضاحتی فيصلے سکول کے نصاب ميں بيان کرده مقاصد کا حوالہ ديتے ہيناور ان کی اطالع نتيجے 

نتيجے کی دستاويز ميں بتائے جانے والے وضاحتی فيصلے سيکهنے کے مندرجہ ذيل ليول سے نتيجے کی دستاويز ميں بتائے جانے والے وضاحتی فيصلے سيکهنے کے مندرجہ ذيل ليول سے 



ليول کے مقاصدکے سلسلے ميں طالب علم کے ذريعہ 
حاصل کرده نتائج کا حوالہ دے گا

وضاحتی فيصلے کی تفصيل مينجوراستہ اختيارکيا گيا 
ہے اوراس ارتقاءکو بهی مدنظررکها جائے گا

سيکهنے کے مقاصد سيکهنے کاراستہ

نتيجہ

ليول کے مقاصدکے سلسلے ميں طالب علم کے ذريعہ 
حاصل کرده نتائج کا حوالہ دے گا

وضاحتی فيصلے کی تفصيل مينجوراستہ اختيارکيا گيا 
ہے اوراس ارتقاءکو بهی مدنظررکها جائے گا

سيکهنے کاراستہ سيکهنے کا ليول

نتيجہ



سيکهنے کا ليول
ليول کا سيکهنے وضاحت

 درجہ اعلٰی   متعددوسائل والے
 کرتاہے،خود مکمل

پر۔ طور اورمستقل

 درميانی  کرتاہے،نامعلوم 
 ذرائع دوسرے اور ذرائع دوسرے اور
انحصارکرتاہے پر

 .

بنيادی   سے وسائل گئے
نہيں پر طور مستقل

 ميں عمل کے حصول پہلے  فراہم سے طرف
ساته کے مدد گئی

سيکهنے کا ليول

والے ملنے سے ذرائع دوسرے اور کرده فراہم ذريعے کے اساتذه علم طالب
مکمل کو کاموں اپنے ميں حاالت اورنامعلوم معلوم کرکے متحرک کو

اورمستقل مختار

 مکمل پر طور اورمستقل مختار خود مينکام حاالت معلوم علم طالب
اور کرده فراہم سے طرف کی اساتذه کرتاہے، حل کو مينکام حاالت اور کرده فراہم سے طرف کی اساتذه کرتاہے، حل کو مينکام حاالت

پر ،اوردوسروں طورپر مستقل غير سے،اگرچہ

گئے کيے فراہم سے طرف کی اساتذه ميں حاالت معلوم صرف علم طالب
مستقل ليکن سے طريقے خودمختار چہ کرتاہے،اگر اپناکام

طرف کی اساتذه ہے،صرف کرتا ميں حاالت معلوم صرف کام اپنا علم طالب
گئی طورپردی خاص اور وسائل گئے کيے



چارماه کانتيجہ کارڈ

رياضی کی پہلی کالس

تهميٹک کور  تهميٹک کور مقاصد کا جائزه لياجائے  مقاصد کا جائزه لياجائے 

NUMERI o تک لکهتا،پڑهتا اور موازنہ 
کرتاہے

o ايک سے دس تک،دس سے ايک تک 
گن کر جمع کرتا ہے

o اگلی تال پر عمل درآمد،اورتعلق کی 
ترتيب کا پتا لگا سکتاہے

اعٰلی درجہ۔ درميانی۔ بنيادی۔ پہلے حصول کے عمل ميں

چارماه کانتيجہ کارڈ)  مثال(

مقاصد کا جائزه لياجائے  مقاصد کا جائزه لياجائے ليول تک رسائی حاصل کرلی ليول تک رسائی حاصل کرلی

تک لکهتا،پڑهتا اور موازنہ 10

ايک سے دس تک،دس سے ايک تک 
گن کر جمع کرتا ہے
اگلی تال پر عمل درآمد،اورتعلق کی 
ترتيب کا پتا لگا سکتاہے

اعٰلی درجہ۔ درميانی۔ بنيادی۔ پہلے حصول کے عمل ميں



سرٹيفکيٹ کے ساته معذور طلباءکے ليے 
تعليمی منصوبے کے متعلق مقاصد انفرادی 

مخصوص بيماريوں ميں مبتال طلباءکا نتيجہ مخصوص بيماريوں ميں مبتال طلباءکا نتيجہ 
ذاتی تدريسی منصوبے کو مدنظر رکه کر 

سرٹيفکيٹ کے ساته معذور طلباءکے ليے 
تعليمی منصوبے کے متعلق مقاصد انفرادی 

طور پر ہوں گئے۔
مخصوص بيماريوں ميں مبتال طلباءکا نتيجہ مخصوص بيماريوں ميں مبتال طلباءکا نتيجہ 

ذاتی تدريسی منصوبے کو مدنظر رکه کر 
کيا جائے گا۔



چار ماه کی کار کردگی کا نتيجہ فارم

• :کوئی تبديلی نہيں

علمی فيصلےعلمی فيصلے

سلوک کا اندازه

مہذہب کی تعليم کا نتيجہ

چار ماه کی کار کردگی کا نتيجہ فارم


