
 ریاضی 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۔ اکثر= 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 ت کا مظاہرہ یا بالکل بھی اس خصوصی 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 طرزعمل 

مستقل مزاج/تحریک یافتہ: ریاضی کے چیلنجز 

کے بارے میں پرجوش؛ حل مل جانے تک 

 مسلسل کام کرتا رہتا ہے

1         2         3         4 

 

حقیقی دنیا کے ساتھ ریاضی  متجسس/تحقیق پسند: 

کے تصورات کے تعلق کے حوالے سے مختلف  

 قسم کے سواالت پوچھتا ہے
1         2         3         4 

 

 

وضاحت/تشریح )زبانی اور/یا غیر زبانی( کرنے 

واال: دوسروں کو اپنی ریاضیاتی سوچ  کی واضح 

 4         3         2         1 تشریح یا اس کا مظاہرہ کرسکتا ہے

 

بصیرت شعار/ تخلیقی: ریاضیاتی مسائل کو حل 

 کرنے کے منفرد طریقے دریافت کرتا ہے
1         2         3         4 

 

سوجھ بوجھ رکھنے واال: دستیاب ریاضیاتی ٹولز 

)رولر، شمار کنندہ، وغیرہ( پر غور کرتا ہے اور 

کون فیصلہ کرتا ہے کہ مسئلہ کو حل کرنے میں 

 سا ٹول سب سے زیادہ کارآمد ہوگا

1         2         3         4 

 

مسئلے کو مؤثر طور پر حل کرنے واال: ریاضی 

کے حسابات میں ماہر ہوتا ہے؛ ایک ریاضیاتی  

مسئلہ سے حاصل تصورات کو دوسرے پر 

استعمال کرتا ہے؛ ریاضیاتی مسائل حل کرنے 

 فروغ دیتا ہے کے لیے متعدد حکمت عملیاں 

1         2         3         4 

 

پڑھائے گئے ریاضیاتی تصورات کو بار بار  

اضافی مدد کی ضرورت کے بغیر استقامت کے 

ساتھ سیکھنے کا اہل ہوتا ہے؛ آزادانہ طور پر ہوم  

 ورک مکمل کرتا ہے۔

1         2         3         4 

 

 

 تاثرات: 

______________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 


