244 Orhard Road Skillman, New Jersey 08558

(609) 466-7605

1 వ గ్రేడ్ యొక్క ప్రమాణాల-ఆధారిత రిపో ర్ట్ కార్ట్
విద్ాారిి(ని) పేరు:

గ్రేడ్ :

విద్ాారిి(ని) ID:

హాజరు

విద్ాారిి(ని) స్ే్ట్ ID:

సంవతసరం:

S1

S2

హాజరుకాని ద్ినములు

తరగతి గద్ి

ఆలసామైన ద్ినములు

అధాాప్క్ుడు(రాలు):
మాంట్ గ్ోమరీ టౌన్ షిప్ సకకల్ డిస్్ ిక్ట్ (Montgomery Township School District): ప్రమాణాల-ఆధారిత రిపో ర్ట్ కార్ట్ యొక్క తాతిత ిక్త

మ ాంట్ గోమెరీ టౌన్ షిప్ స్కూల్ డిస్టర క్ట
ి ర (The Montgomery Township School District) న్కూజెరీీ విద్యూరథి(ని) అభ్యూస్ ప్రమ ణయలకు
అన్ుగుణాంగావ ాండే నిర్దుష్ర మెైన్ మరథయు స్ాంబాంధిత పాఠ్ూ ప్రణయళికన్ు అభివృద్ిి చేయడయనికి మరథయు అన్ువరథతాంచుకోడయనికి జాగర్ూకతతో
కృషిచేస్త ుాంద్ి. ఈ ప్రమ ణయల-ఆధయరథత రథపో ర్టర కార్దు నిరథుష్రమెైన్ గరేడ్ స్ాియి అభ్యూస్ లక్ష్యూలన్ు (ప్రమ ణయలన్ు) తెలియజరస్త ుాంద్ి మరథయు మీ బిడ్ు యొకూ
అభ్యూస్ ప్ రోగతిని, ఆ లక్ష్యూల ద్ిశగా స్ాధన్న్ు కొలుస్ుతాంద్ి. మీ బిడ్ు యొకూ బల లన్ు గురథతాంచడ్ాంతోబయటు, ఈ రథపో ర్టర కార్దు మీకు, మీ బిడ్ు ,
మరథయు మీ బిడ్ు యొకూ ఉపాధయూయుల మధూ అతయూన్నత స్ాియి స్ాంభ్యష్ణలన్ు పో ర తీహాంచేటు ు స్హాయప్డ్ుతయాంద్ి. అల చేయడ్ాం వలన్,
నిర్ాంతర్ అభివృద్ిి కోస్మెై అర్ి వాంతమెైన్ లక్ష్యూలవైప్ ప్ రోగతి స్ాధిాంచగలదు.

ప్రమాణాల-ఆధారిత రిపో ర్ట్ కారు్ ప్రదరశనా సకచిక్లు
అభ్యాస ప్రమాణాలను/యోగాతలను సాధించడం

3

విద్యూరథి(ని) ప్రస్త ుతాం ఈ గరేడ్ స్ాియికి ఆశాంచిన్విధాంగా ఈ ప్రతేూకమెైన్ జాాన్ాం మరథయు/లేద్య నైప్ ణూాం గురథాంచిన్ అవగాహన్ మరథయు
అన్ువర్త నయనిన ప్రదరథిస్ుతనయనడ్ు(ద్ి).
అభ్యాస ప్రమాణాలను/యోగాతలను చేరుకోవడం

2

విద్యూరథి(ని) ప్రస్త ుతాం ఈ గరేడ్ స్ాియికి ఆశాంచిన్విధాంగా ఈ ప్రతేూకమెైన్ జాాన్ాం మరథయు/లేద్య నైప్ ణూాం గురథాంచిన్ అవగాహన్ మరథయు
అన్ువర్త న్ాం వైప్ కు ప్ రోగతిని ప్రదరథిస్ుతనయనడ్ు(ద్ి),

మ ాంట్ గోమెరీ టౌన్ షిప్ స్కూల్

పేజి 1

మొతత ం

ఆర్చర్టు హల్ ఎలిమెాంటరీ స్కూల్ ప్రమ ణయల-ఆధయరథత రథపో ర్టర కార్టు
అభ్యాస ప్రమాణాలను/యోగాతలను ఇంకా సాధించలేదు

1

విద్యూరథి(ని) ప్రస్త ుతాం ఈ గరేడ్ స్ాియికి ఆశాంచిన్విధాంగా ఈ ప్రతేూకమెైన్ జాాన్ాం మరథయు/లేద్య నైప్ ణూాం గురథాంచి ఒక అవగాహన్
మరథయు అన్ువర్త న్ాం వైప్ కు ప్రథమితమెైన్ ప్ రోగతిని ప్రదరథిస్ుతనయనడ్ు(ద్ి).
ఈ సమయంలో అంచనా వేయబడలేదు

N/A

రిఫరెన్స ల ైబరరీ
గరేడిాంగ్ బాంచ్ మ ర్టూ స్టేరట్ మెాంట్: https://www.mtsd.k12.nj.us/Page/15991
ఆర్చర్టు హల్ ఎలిమెాంటరీ స్కూల్ వబ్ స్టైట్: http://www.mtsd.k12.nj.us/Domain/579
కిాండ్ర్ట గారెరన్ న్ుాండి 2 వ గరేడ్ పాఠ్ూ ప్రణయళిక: https://www.mtsd.k12.nj.us/domain/1324

21 వ శతాబద ప్ు యోగాతలు
ఒక్ ప్రభ్యవవంతమైన భ్యవప్రసారవేతత

Sem. 1

Sem. 2

Sem. 1

Sem. 2

Sem. 1

Sem. 2

Sem. 1

Sem. 2

శేదిగా విన్ున్ు మరథయు స్ముచితాంగా స్పాంద్ిాంచున్ు.
వారత మరథయు/లేద్య మౌఖిక ప్ది తయలన్ు ఉప్యోగథాంచి స్పష్ర ాంగా తెలియజరయున్ు.
మ టయుడేప్ పడ్ు లేద్య వివరథాంచేటప్ పడ్ు స్ముచితమెైన్ హావభ్యవాలన్ు, స్వరానిన ప్రదరథిాంచున్ు.
ఒక్ స్వీయ-నిరరదశిత అభ్యాసక్ుడు(రాలు)

కేమాం తప్పకుాండయ లక్ష్యూలన్ు ఏర్పర్చుకుని తన్ ప్ రోగతిని చుర్దకుగా ప్ర్ూవేక్ష్ిాంచుకొన్ున్ు.
స్మయపాలన్ పాటిస్త క స్ాలోచన్గా ప్న్ులన్ు ప్ూరథతచేయున్ు.
నిర్ణ య లన్ు తీస్ుకోడయనికి లేద్య ఆచర్ణన్ు మ ర్దచకోడయనికి స్కచన్లన్ు/ఇతర్దలిచేచ స్మ చయరానిన ఆమోద్ిాంచి,
ఉప్యోగథాంచున్ు.
ఏ ప్రథస్టి తి లేద్య స్ాందర్భాంలోనైనయ బయధూతయయుతాంగా ప్రవరథతాంచున్ు.
ఒక్ సృజనశీలి, ఆచరణశీలియైన సమసాా ప్రిష్కరత

స్ాంభ్యవూ స్మస్ూలన్ు గురథతాంచి ప్లు ప్రథష్ాూరాలన్ు ప్రథగణన్లోనికి తీస్ుకొన్ున్ు.
స్మస్ూ ప్రథష్ాూర్మెైాందని నిరాిర్ణ అయియూవర్కూ తన్ ప్రయతయననిన కొన్స్ాగథాంచున్ు.
ప్టిరన్ప్టుర విడ్వకుాండయ స్వాళ్ు న్ు ఎదురకూన్ున్ు.
స్మస్ూన్ు ప్రథష్ూరథాంచేటప్ పడ్ు ఇతర్దల దృకపథయనినకూడయ ప్రథగణలోనికి తీస్ుకొన్ున్ు.
ఒక్ సహకారశీలియైన బృంద సభ్ుాడు(రాలు)

మ ాంట్ గోమెరీ టౌన్ షిప్ స్కూల్

పేజి 2

ఆర్చర్టు హల్ ఎలిమెాంటరీ స్కూల్ ప్రమ ణయల-ఆధయరథత రథపో ర్టర కార్టు

స్మర్ి వాంతమెైన్ స్హకారానిన అాంద్ిాంచున్ు.
అభ్ాసనక్ు తోడపడే ప్రవరత నలు

Sem. 1

Sem. 2

Sem. 1

Sem. 2

Sem. 1

Sem. 2

తర్గతి గద్ిలోని స్ామగథే ప్టు శేది వహాంచున్ు.
స్వాంత వస్ుతవ లన్ు జాగేతత పటురకొన్ున్ు.
తన్ చర్ూలకు ప్ూరథత బయధూత వహాంచున్ు.
తర్గతి గద్ి ద్ిన్చర్ూలన్ు అర్ి ాం చేస్ుకుని అన్ుస్రథాంచున్ు.
శ్రష్
ే ్ మైన అభ్యాస సామరి య నైప్ుణాాలు

స్పష్ర ాంగా వారయున్ు.
అక్షరాలన్ు స్రథగా ా వారయున్ు.
అాంకెలన్ు స్రథగా ా వారయున్ు.
సబజెక్ట్ విష్య యోగాతలు: సంబంధిత క్ళలు
సాంకరతిక్ అధాాప్క్ుడు(రాలు):

వర్దచువల్ ఎనివరానమాంటు లో (అన్గా య ప్ీ, స్టైట్ీ) అభివృద్ిిప్ర్ాంగా స్ముచితమెైన్ చోదన్ నైప్ ణయూలన్ు
ప్రదరథిాంచున్ు.
ముాందుగానే నిర్వచిాంచిన్ ఆద్ేశ స్ముద్యయ నిన ఉప్యోగథాంచి ఆలా రథథమ్సీ (స్కచన్ల స్ముద్యయాం) న్ు
తయ ర్దచేయున్ు మరథయు లోపాలన్ు తొలగథాంచున్ు. (ఉద్యహర్ణ:- ఒక చికుూలద్యరథ గుాండయ విద్యూరథిని లేద్య పాతరన్ు
తర్లిాంచడ్ాం)
వర్టు పారస్టస్టిాంగ్ అపిు కరష్న్ న్ు ఉప్యోగథాంచి ఒక డయకుూమెాంట్ న్ు తయ ర్దచేయున్ు.
1 వ స్ెమిస్ ర్ట పెై వాాఖ్ాలు

మీడియా స్ెంటర్ట అధ్ాయన అధాాప్క్ుడు(రాలు):

2 వ స్ెమిస్ ర్ట పెై వాాఖ్ాలు

Sem. 1

Sem. 2

స్మయపాలన్ పాటిస్త క ప్ఠ్న్ విష్యస్ామ గథేని స్వతాంతరాంగా మీడియ స్టాంటరోు కన్ుగకన్ున్ు.
ప్ఠ్న్ ప్ూర్వ ప్రశనలన్ు స్కతీరకరథాంచుకొన్ున్ు.
ఓ కొేతత భ్యవన్న్ు స్మరథిాంచేాందుకెై పాఠ్ూ ఆధయరాలన్ు ఉప్యోగథాంచున్ు.
1 వ స్ెమిస్ ర్ట పెై వాాఖ్ాలు

మ ాంట్ గోమెరీ టౌన్ షిప్ స్కూల్

2 వ స్ెమిస్ ర్ట పెై వాాఖ్ాలు

పేజి 3

ఆర్చర్టు హల్ ఎలిమెాంటరీ స్కూల్ ప్రమ ణయల-ఆధయరథత రథపో ర్టర కార్టు
సబజెక్ట్ విష్యాల యోగాతలు: సంబంధిత క్ళలు
ఆరోగా\ శ్ారీరక్ విదా అధాాప్క్ుడు(రాలు):

Sem. 1

Sem. 2

ఆరోగూాం: ఆరోగూవాంతమెైన్, చుర్దకెైన్ జీవన్శైలికి తోడ్పడేటాందుకెై వూకితగత మరథ యు మ న్వ స్హస్ాంబాంధయల
నైప్ ణయూలన్ు పాంప ాంద్ిాంచుకుని ఉప్యోగథాంచున్ు.
ఆరోగూాం: మెర్దగెైన్ జీవన్ ఎాంపికలన్ు ర్ూప ాంద్ిాంచుకునే మౌలికమెైన్ ఆరోగూ భ్యవన్ల అవగాహన్న్ు ప్రదరథిాంచున్ు.
ఉద్యహర్ణకు: వయస్ుీకు తగథన్ శరీర్ నియాంతరణన్ు ప్రదరథిాంచున్ు, ఆద్ేశాలన్ు ఆలకిాంచున్ు మరథయు పాటిాంచున్ు,
మరథయు కార్ూకల పాల న్డ్ుమ మ ర్దపలన్ు వేగాంగా అన్వయిాంచుకొన్ున్ు.
ఉద్యహర్ణకు: తన్ చేతయలతో/కాళ్ు తో ఒక వస్ుతవ న్ు ఏద్ెైనయ చేస్టేటప్ పడ్ు అతడ్ు/ఆమె ద్యనితో స్రథయిైన్ ప్ది తిలో
వూవహరథాంచున్ు.
ఉద్యహర్ణకు:హాకీ కఱ్ఱ లు, ల కాేస్ కఱ్ఱ లు, పాడిల్ీ మరథయు మినియియచర్ట గోల్్ కు బుుల వాంటి ప్రథకరాలన్ు
ఉప్యోగథాంచేటప్ పడ్ు ఆ వస్ుతవ తో స్రథయిైన్ ప్ది తిలో వూవహరథాంచున్ు.
ఉద్యహర్ణకు: ఘర్షణలన్ు శాాంతియుతాంగా ప్రథష్ూరథాంచుకోవడ్ాం, నిబాంధన్ల ప్రకార్ాం ఆడ్టాం మరథయు ఆటకు
ముాందు, ఆడేటప్ పడ్ు, ఆట ముగథస్టిన్ తర్దవాత కీేడయస్క్రథతని ప్రదరథిాంచడ్ాం వాంటి జటుర కటటర మౌలిక భ్యవన్లన్ు
ప్రదరథిాంచున్ు.
1 వ స్ెమిస్ ర్ట పెై వాాఖ్ాలు

2 వ స్ెమిస్ ర్ట పెై వాాఖ్ాలు

సాధారణ సంగ్ీత అధాాప్క్ుడు(రాలు):

Sem. 1

Sem. 2

గరేడ్ుకు తగథన్టుుగా లయ వినయూస్ాలన్ు చదవగలుగున్ు, మరథయు వాయిాంచగలగున్ు.
గరేడ్ుకు తగథన్టుుగా శాేవూతయ వినయూస్ాల మరథయు ద్ిశానిరరుశాల అవగాహన్న్ు ప్రదరథిాంచున్ు.
స్ముచితమెైన్ స్ాంగీత ప్రదర్ినయ నైప్ ణయూలన్ు కన్బర్చున్ు.
1 వ స్ెమిస్ ర్ట పెై వాాఖ్ాలు

2 వ స్ెమిస్ ర్ట పెై వాాఖ్ాలు

చితరలేఖ్న అధాాప్క్ుడు(రాలు):

Sem. 1

Sem. 2

గరేడ్ స్ాియి స్ామగథే మరథయు మెళ్కువల యొకూ అవగాహన్ మరథయు వినియోగానిన ప్రదరథిాంచున్ు.
గరేడ్ుకు తగథన్టుుగా ఆర్టర యొకూ మౌలిక అాంశాల మరథయు డిజెైన్ యొకూ మౌలిక స్కతయరల అవగాహన్ మరథయు
వినియోగానిన ప్రదరథిాంచున్ు.

మ ాంట్ గోమెరీ టౌన్ షిప్ స్కూల్

పేజి 4

ఆర్చర్టు హల్ ఎలిమెాంటరీ స్కూల్ ప్రమ ణయల-ఆధయరథత రథపో ర్టర కార్టు
2 వ స్ెమిస్ ర్ట పెై వాాఖ్ాలు

1 వ స్ెమిస్ ర్ట పెై వాాఖ్ాలు

ప్రప్ంచ భ్యష్ల అధాాప్క్ుడు(రాలు):

స్ముచితమెైన్ శారీర్క స్పాందన్ ద్యవరా

మౌఖిక ఆద్ేశాలన్ు గేహాంచడయనిన,

Sem. 1

Sem. 2

స్ర్ళ్మెైన్ మౌఖిక మరథయు/లేద్య

వారతప్ూర్వకమెైన్ వర్ణ న్లపై ఆధయర్ప్డిన్ స్ుప్రథచిత ప్దజాల నిన గురథతాంచడయనిన, మరథయు స్ాాంస్ూృతిక స్ాంజా లు
మరథయు ఆచర్ణలన్ు గురథతాంచడయనిన ప్రదరథిాంచున్ు.
బయగా తెలిస్టిన్ అాంశాలపై కాుస్ులో అభ్యూస్ాం చేస్టి జాాప్కాం ఉాంచుకున్న ప్ద్యలు, ప్దబాంధయలు మరథయు
చిన్నచిన్న వాకాూలన్ు ఉప్యోగథాంచి స్మ చయరానిన ఇచిచ ప్ చుచకొన్ున్ు మరథయు స్ాాంస్ూృతిక స్ాంజా లు
మరథయు స్వరాలన్ు అన్ుకరథాంచున్ు.
స్ర్ళ్మెైన్ గరయ లు, పాటలు మరథయు వూాంగూర్ూప్కాలన్ు అన్ుకరథాంచున్ు, పాడ్ున్ు మరథయు /లేద్య
నయటకీయాంగా ప్రదరథిాంచున్ు; స్ుప్రథచిత అాంశాల గురథాంచిన్ ప్ద్యలు, ప్దబాంధయలు మరథయు స్ర్ళ్మెైన్
వచనయనిన కాపీ చేయున్ు/వారయున్ు ; స్ాాంస్ూృతిక ఉతపతయతలకు పేర్దపటురన్ు/లేబుల్ వేయున్ు మరథయు
స్ాాంస్ూృతిక ఆచర్ణలన్ు అన్ుకరథాంచున్ు.
1 వ స్ెమిస్ ర్ట పెై వాాఖ్ాలు

2 వ స్ెమిస్ ర్ట పెై వాాఖ్ాలు

సబజెక్ట్ విష్యాల యోగాతలు – తరగతి గద్ి అధాాప్క్ుడు(రాలు) :
ఇంగ్ీీష్ు భ్యష్ యొక్క క్ళలు: సాహితా & సమాచార వచన ప్ఠనం

Sem. 1

Sem. 2

Sem. 1

Sem. 2

ముఖ్ూమెైన్ వివరాలు మరథయు వర్ణ న్లన్ు ఉప్యోగథాంచి కథలోని పాతరలు, స్టటిరాంగులు, మరథయు ప్రధయన్
స్ాంఘటన్ల గురథాంచిన్ ప్రశనలన్ు అడ్ుగున్ు మరథయు అడిగథన్ ప్రశనలకు స్మ ధయన్మిచుచన్ు.
ముఖ్ూమెైన్ వివరాలతో స్హా కథలన్ు తిరథగథ చెప్ పన్ు, మరథయు వాటిలోని ప్రధయన్ స్ాంద్ేశాం లేద్య ఉప్ద్ేశాం యొకూ
అవగాహన్న్ు ప్రదరథిాంచున్ు.
ఒక పాఠ్ూాంలోని ప్రధయన్ వాస్త వాలు లేద్య స్మ చయరానిన కనిపటటరాందుకెై వివిధ పాఠ్ూ లక్షణయలన్ు తెలుస్ుకొని
ఉప్యోగథాంచున్ు
ఇంగ్ీీష్ు భ్యష్ యొక్క క్ళలు: ప్ఠనంలోని మౌలిక్ నైప్ుణాాలు

ప్రస్త ుత గరేడ్ స్ాియి బాంచ్ మ ర్టూ స్ాియిలో లేద్య ద్యని పై స్ాియిలో స్వతాంతరాంగా ప్ఠథాంచున్ు.
ప్ద్యల స్ాంకరతయనిన భ్ేద్ిాంచేటప్ పడ్ు స్వర్ ఉచయార్ణ మరథయు ప్ద విశలుష్ణ నైప్ ణయూలు వరథతాంప్జరయున్ు..
గరేడ్ స్ాియి పాఠాూల యొకూ ప్ఠ్న్ గాేహూతకు స్హాయప్డేటు ుగా నిర్దుష్ర ాంగా, ధయరాళ్ాంగా మరథయు భ్యవ వూకీతకర్ణతో
ప్ఠథాంచున్ు.
మ ాంట్ గోమెరీ టౌన్ షిప్ స్కూల్

పేజి 5

ఆర్చర్టు హల్ ఎలిమెాంటరీ స్కూల్ ప్రమ ణయల-ఆధయరథత రథపో ర్టర కార్టు

అధిక పౌన్ఃప్ న్ూ ప్ద్యలన్ు గుర్దతప్టురన్ు.
ఇంగ్ీీష్ు భ్యష్ యొక్క క్ళలు: భ్యషాప్రమైన నైప్ుణాాలు

Sem. 1

Sem. 2

Sem. 1

Sem. 2

Sem. 1

Sem. 2

Sem. 1

Sem. 2

స్ముచితమెైన్ కాూపిటల్ లెటర్టీ మరథయు విరామ చిహానల ప్రయోగాం చేయున్ు.
ప్ద్యలన్ు వారస్టేటప్ పడ్ు తయన్ు నేర్దచకున్న వర్ణ కేమ న్మూనయలన్ు స్ాధయర్ణీకరథాంచున్ు.
ఇంగ్ీీష్ు భ్యష్ యొక్క క్ళలు: వారత

అాంశానిన పేరకూాంటూ అభిపారయలన్ు వారయున్ు, తన్ అభిపారయ నికి తగథన్ కార్ణయనిన తెలుప్ న్ు మరథయు
ముగథాంప్ న్ు ఇచుచన్ు.
ఒక నిరథుష్రమెైన్ అాంశానిన గురథాంచి స్మ చయరాతమక/వివర్ణయతమక పాఠాూలన్ు వారయున్ు, వాటిలో ఆ అాంశాం గురథాంచిన్
వాస్త వాలన్ు జోడిాంచున్ు మరథయు ముగథాంప్ న్ు యిచుచన్ు.
వివరాలన్ు ఉప్యోగథాంచి కథన్ు ఒక కేమప్ది తిలో చెపేప వర్ణ నయతమక పాఠాూలన్ు వారయున్ు.
గణితం

10 లోప్ కూడిక లెకూలన్ు స్ులువ గా, వేగాంగా ప్రథష్ూరథాంచున్ు..
10 లోప్ తీస్టివేత లెకూలన్ు స్ులువ గా, వేగాంగా ప్రథష్ూరథాంచున్ు.
వస్ుతవ లన్ు, చితయరలన్ు, మరథయు ఓ స్ాంకరతాంతో కూడిన్ స్మీకర్ణయలన్ు ఉప్యోగథాంచి ప్ద స్మస్ూలన్ు
ప్రథష్ూరథాంచేాందుకెై 20 లోప్ కూడిక మరథయు తీస్టివేతన్ు ఉప్యోగథాంచున్ు.
వాటి లక్షణయల ఆధయర్ాంగా ద్ివమితీయ మరథయు తిరమితీయ ఆకృతయలన్ు గురథతాంచున్ు మరథయు కూర్దచన్ు.
వృతయతలు మరథయు ద్ీర్ఘచతయర్స్రములన్ు రెాండ్ు లేద్య నయలుగు స్మ న్ విభ్యగాలుగా (స్గాలుగా, నయలుగోవాంతయగా)
విభజిాంచున్ు.
ప్దులు మరథయు ఒకటు స్మూహాలన్ు ఉప్యోగథాంచి రెాండ్ాంకెల స్ాంఖ్ూల న్మూనయలన్ు తయ ర్దచేస్టి పో లుచన్ు.
పారమ ణికతలేని యూనిటు న్ు ఉప్యోగథాంచి వస్ుతవ ల ప డ్వ న్ు కొలుచున్ు.
వివిధ గాేఫ లలోని స్మ చయరానిన రథకార్దు చేయున్ు, ప్ఠథాంచున్ు మరథయు ద్యని గురథాంచి వాూఖ్ ూనిాంచున్ు.
100 లోప్ స్ాంఖ్ూల కూడిక మరథయు తీస్టివేతకెై స్ాిన్ విలువ అవగాహన్, న్మూనయలు, మరథయు వూూహాలన్ు
ఉప్యోగథాంచున్ు.
అన్లోగ్ మరథయు డిజిటల్ గడియ రాలన్ు ఉప్యోగథాంచి స్మయ నిన గాంటలు మరథయు అర్ి గాంటలలో చెప్ పన్ు
మరథయు వారయున్ు.
విజఞానశ్ాసత రం
విద్యూరథి(ని) స్మ చయరానిన తర్గతి గద్ి స్ాంభ్యష్ణలు, చితరలేఖ్నయలు, మరథయు ర్చన్ల ద్యవరా స్మ చయరానిన
తెలుప్గలడ్ు(దు).
స్ాంవతీర్ాం ప డ్ుగునయ స్కర్దూడ్ు, చాందురడ్ు మరథయు న్క్షతయరల స్వర్ూపాలన్ు అాంచనయ వేయగలిగర న్మూనయలన్ు

మ ాంట్ గోమెరీ టౌన్ షిప్ స్కూల్

పేజి 6

ఆర్చర్టు హల్ ఎలిమెాంటరీ స్కూల్ ప్రమ ణయల-ఆధయరథత రథపో ర్టర కార్టు
గురథతాంచగలుగున్ు.
ధవని మరథయు కాాంతిల యొకూ గమనిాంచదగా లక్షణయలన్ు అధూయన్ాం చేయున్ు.
జీవ లు తమ మన్ుగడ్ మరథయు ఎదుగుదలకు స్హాయప్డేాందుకెై తమ శరీర్ాంలోని వివిధ భ్యగాలు
ఉప్యోగథస్త ాయని గురథతాంచున్ు.
తన్కు ఇవవబడిన్ స్మస్ూన్ు ప్రథష్ూరథాంచేాందుకెై ఒక స్ర్ళ్మెైన్ న్మూనయన్ు తయ ర్దచేయగలుగున్ు.
Based Report Card
తరగతి గద్ి అధాాప్క్ుడి(రాలి) వాాఖ్ాలు
1 వ స్ెమిస్ ర్ట పెై వాాఖ్ాలు

మ ాంట్ గోమెరీ టౌన్ షిప్ స్కూల్

పేజి 7

ఆర్చర్టు హల్ ఎలిమెాంటరీ స్కూల్ ప్రమ ణయల-ఆధయరథత రథపో ర్టర కార్టు
2 వ స్ెమిస్ ర్ట పెై వాాఖ్ాలు

మ ాంట్ గోమెరీ టౌన్ షిప్ స్కూల్

పేజి 8

