
 انگریزی فنون زبان کے لیے والدین/سرپرست کا سروے  
 اس نمبر پر دائرہ بنائیں جو طالب علم کی بہتر وضاحت کرتا ہو۔  ہدایات: 

 اس خصوصیت کا مظاہرہ کرتا ہے۔تسلسل سے = آپ کا بچہ  4

 اس خصوصیت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اکثر= آپ کا بچہ  3

 اس خصوصیت کا مظاہرہ کرتا ہے کبھی کبھار= آپ کا بچہ  2

 کرتا ہے۔ نہیں یا بالکل بھی اس خصوصیت کا مظاہرہ  شاذونادر ہی= آپ کا بچہ  1

 کی تحقیق پر مبنی Halsted, 2002; Kingore, 2001; Reiss, 2003; Sousa, 2003  دفتر برائے ترقی یافتہ تعلیم  

 2019مارچ  دفتر برائے ترقی یافتہ تعلیم       

  

 

 _____________  تاریخ:طالب علم کا نام: ____________________________________گریڈ: ________

 : __________________ والدین/سرپرست کا نام )براہ کرم جلی حروف میں لکھیں( سکول: _______________________

 _________________________________________________________ والدین/سرپرست کے دستخط: 

 ثبوت یا مثال درجہ بندی خصلتیں اور رویے

مستقل مزاج/تحریک یافتہ: موضوع میں دلچسپی ہونے 
 پر پورے جوش و خروش سے پڑھتا اور/یا لکھتا ہے

  1       2       3       4 
 

معلومات سے متجسس/تحقیق پسند: اپنے پاس موجود 
آموزش کی موافقت کے لیے مختلف طرح کے سواالت 

پوچھتا ہے؛ عمر کی سطح سے آگے کے دلچسپی والے 
موضوعات کی جستجو کرتا ہے اور کسی مخصوص 

 دلچسپی والے میدان میں منہمک ہو سکتا ہے

  1       2       3       4 

 

تخلیقی صالحیت واال: تصور کا استعمال کرکے لکھ 
یا بات کر سکتا ہے؛ حس ظرافت کا مظاہرہ کر سکتا 

سکتا ہے اور ایسے حاالت میں مزاح تالش کرلیتا ہے 
جہاں دوسرے نہیں کرپاتے؛ اس کے پاس بہت سے 

 تصورات ہوتے ہیں 

  1       2       3       4 

 

صاحب بصیرت: گریڈ سطح کی توقعات سے آگے 
رابطے قائم کرتا پیچیدہ متن کی تشریح کرتا ہے؛ منفرد 

  ہے

  1       2       3       4 

 

مواصلت کنندہ: اپنے خیاالت کا اظہار گریڈ سطح کی 
توقعات سے اوپر تحریری اور/یا زبانی ذخیرہ الفاظ کے 

 ذریعہ کرتا ہے

  1       2       3       4 

 

تنقیدی سوچ کا حامل: محتاط نقطہ نظر کے ساتھ پڑھتا 
پیش کرنے کے لیے بولنے اور/ یا ہے؛ تصورات 

تحریر میں توجیہ کا استعمال کر سکتا ہے اور دوسروں 
کو اپنی رائے سے قائل کرنے کے لیے دالئل پیش 

 کرسکتا ہے

  1       2       3       4 

 

سمجھ: ادب میں متعدد نقطہ ہائے نظر سے مسائل کو 
سکتا دیکھ سکتا ہے، کردار کی تحریک کا تجزیہ کر 

 ہے

  1       2       3       4 

 

 تاثرات: 

 _______________________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________ ______________________________________________________________ 

  


