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 Iمنسلکہ  
 

 ہائی سکول کے لیے گریڈنگ پیمانے کا بیانیہ 
مہارت کی  

 سطح 
گریڈنگ  

کا  

 پیمانہ 

حروف  

کے  

 گریڈ 

کارکردگی کے بارے میں   فیصد 

 استاد/استانی کا بیان 
کارکردگی کے بارے میں  

 طالبعلم/طالبہ کا بیان 

 معیار سے اوپر 
 

 ہائی(  -)ایڈوانسڈ

3.50 - 
4.00 

A 90-100 کم درجے کی کارکردگی کے  - ایڈوانسڈ

عالوہ، پڑھائے گئے سے بڑھ کر  

گہرائی سے متعلق معلومات اور ان کا 

 اطالق۔ 

جو پڑھایا نہیں گیا اس کے بارے میں،  

میں روابط بنانے کے لیے کافی  

جانتا/جانتی )کر سکتا/سکتی( ہو اور 

میں ان روابط کے بارے میں صحیح 

 ں۔ہو

 معیار سے اوپر 
 

کم  -)ایڈوانسڈ

 درجہ(

3.30 - 
3.49 

B+ 87-89 اعلی درجے کی کارکردگی - ایڈوانسڈ

کے عالوہ، جزوی طور پر پڑھائے  

گئے سے بڑھ کر گہرائی سے متعلق  

 معلومات اور ان کا اطالق۔ 
 سکھایا گیا تھا. 

جو پڑھایا نہیں گیا اس کے بارے میں،  

میں روابط بنانے کے لیے کافی  

جانتا/جانتی )کر سکتا/سکتی( ہو اور 

میں ان روابط کے بارے میں ہمیشہ  

 صحیح نہیں ہوں۔ 

معیار پر پورا  

 اترنا 
 

 اعلی(  -)ماہر

2.50 - 
3.29 

B 80-86  اچھے طریقے سے پڑھائے )سادہ یا

پیچیدہ( کی معلومات اور/یا عمل کے  

بارے میں کوئی بڑی غلطی یا حذف  

واضح طور  پیچیدہ( جو  نہیں )سادہ یا

 پر سکھائے گئے تھے۔

یں کوئی غلطیاں کیے بغیر پڑھائے  م

گئے )آسان حّصے اور مشکل حّصے(  

کے بارے میں سب کچھ جانتا/جانتی 

 )کر سکتا/سکتی( ہوں۔ 

معیار پر پورا  

 اترنا 
 

 کم درجہ(   -)ماہر

2.30 - 
2.49 

C+ 77-79  آسان تفصیالت اور عمل کے بارے میں

کوتاہی نہیں ہے  کوئی بڑی غلطی یا 

پیچیدہ خیاالت اور عمل کا  اور زیادہ

 جزوی علم

یں تمام آسان حّصے جانتا/جانتی  م

)کر سکتا/سکتی( ہوں، اور کچھ  

مشکل حّصے )لیکن تمام نہیں( کر 

 سکتا/سکتی ہوں۔

معیار کے قریب  

 قریب 
 

 اعلی(  -)بنیادی

1.50 - 
2.29 

C 70-76   سادہ تفصیالت اور عمل کے بارے میں

کوئی بڑی غلطی یا حذف نہیں، لیکن 

زیادہ خیاالت اور عملوں کے بارے  

 زیادہ پیچیدہ خیاالت اور عمل۔  میں

یں تمام آسان حّصے جانتا/جانتی )کر  م

سکتا/سکتی( ہوں، لیکن میں مشکل 

حّصے نہیں جانتا/جانتی )نہیں کر 

 سکتا/سکتی( ہوں۔

معیار کے قریب  

 قریب 
 

نچال   -)بنیادی

 درجہ(

1.30 - 
1.49 

D+ 67-69   سادہ تفصیالت اور عملوں کے بارے

میں جزوی علم، لیکن زیادہ پیچیدہ 

خیاالت اور عملوں کے بارے میں زیادہ 

 غلطیاں یا احذاف۔ 

میں کچھ آسان حّصے جانتا/جانتی 

)کر سکتا/سکتی( ہوں، لیکن میں 

 کچھ غلطیاں کرتا/کرتی ہوں۔

 آغاز 
 

  -)بنیاد سے نیچے

 اعلی( 

0.50 - 
1.29 

D 60-66   مدد کے ساتھ، سادہ تفصیالت اور

عملوں پیچیدہ خیاالت اور عملوں کے  

   بارے میں جزوی سمجھ

دد کے ساتھ، میں کچھ مشکل حّصے  م

اور کچھ آسان حّصے جانتا/جانتی )کر  

 سکتا/سکتی( ہوں۔

 بہت نیچے 
 

  -)بنیاد سے نیچے

 نیچے(

0.00 - 
0.49 

F 0-59   مدد کے ساتھ، سادہ تفصیالت اور

عملوں کے بارے میں جزوی سمجھ 

مگر زیادہ پیچیدہ خیاالت اور عملوں 

 کے بارے میں نہیں۔ 

مدد کے ساتھ، میں کچھ آسان حّصے  

جانتا/جانتی )کر سکتا/سکتی( ہوں مگر 

 مشکل حّصے نہیں۔

 


