
 

 विषय क्षेत्र अपेक्षाहरू 
ग्र्याजुयेट गर्नका लागग, विद्यार्थीले २२ कोर्न के्रडिट प्राप्त गर्ुनपर्नछ, जर्मा गणितका तीर् के्रडिटहरू 
प्रारम्भ-स्तरमा र्मािेश छर्।् र्ामान्य कोर र्ामग्री अर्ुक्रम अलजेब्रा I, जजयोमेट्री, र अलजेब्रा II हो। 
चौर्थो िर्न आिश्यक परै्र्, मागर्थल्लो स्तर गणित पाठ्यक्रमहरू, एिभान्र् प्लेर्मेन्ट (AP) र्हहत, एक 
कलेज जार् योग्य विद्यार्थीमा र्क्षता र ज्ञार् र्मािेश हुर्ुपछन। विद्यार्थीहरूले आफ्र्ा विद्यालय 
र्ल्लाहकारर्ँग भेट्र्को लागग एक नर्जश्चत पाठ्यक्रम अर्ुक्रम नर्र्ानरि गर्न ममल्र्ेछ जर्ले स्र्ातक 
आिश्यकताहरू पूरा गर्न र र्िोत्तम आिश्यकताहरूलाई उपयुक्त बर्ाउँर्छ, उर्ीहरूको कलेज र कररअर 
प्लार्लाई ध्यार्मा राखेर।  

विद्यार्थीहरूले र्फलतापूिनक कोर पाठ्यक्रमहरू पूरा गर्न र्र्केको खण्िमा के्रडिटहरू पूरा 
गर्न ररकभरी प्रोग्रम्र्मा भाग मलर् र्क्छर्।् मेक अप गर्ुनपर्े कोर्नको आर्ारमा विद्यार्थीले के्रडिट 
ररकिरी अर्लाइर्, र्मर स्कूल, िा अर्ुर्ूगचत विद्यालय िर्नको र्मयमा मलर् र्क्छर्।् 

अल्जेब्रा I (1 कोर्न के्रडिट) 
यो कोर्नले विद्यार्थीहरूलाई मध्य गे्रिमा मर्केको बीजगिर्ात्मक अिर्ारिाहरूको अध्ययर्लाई 
औपचाररकता र विस्तार गर्नछ। यर् पाठ्यक्रमको अन्त्यमा एक ररजेंट्र् परीक्षा तय गररएको छ।  

CCLS मेजर एम्फामर्र् क्लस्टर - अलजेब्रा I 

 एक्र्प्रेशर्को र्ंरचर्ा व्याख्या गर्न 
 पमलर्ोममअल्र्मा अकंगणित र्चंालर्हरू प्रर्शनर् गर्न 
 र्ंख्याहरू िा र्म्बन्र्हरू ििनर् गर्े र्मीकरिहरू मर्जनर्ा गर्न 
 र्मीकरिको हल गर्न तकन को प्रक्रक्रयाको रूपमा बझु्र्; तकन को व्याख्या गर्न 
 एक पद्र्नतमा र्मीकरि र अर्मार्ता र्मार्ार् गर्न 
 ग्राक्रफक रूपमा र्मीकरि र अर्मार्ताहरुको प्रनतनर्गर्त्ि र र्मार्ार् गर्न  

 प्रकायनको अिर्ारिा बुझ्र् प्रकायन प्रिाली प्रयोग गर्न 
 प्रकायनहरूको व्याख्या गर्न जुर् र्न्र्भन अिगर्को अर्ुप्रयोगहरूमा उत्पन्र् हुन्छ  

 मलनर्एर मोिलको व्याख्या गर्न 

जियोमेट्री (1 कोर्न के्रडिट) 
यर् कोर्नले विद्यार्थीको ज्याममतीय अर्ुभिहरू ममिल गे्रिहरुबाट औपचाररक रूपमा विस्तार गर्नछ। 
विद्यार्थीहरूले अगर्क जहटल ज्याममतीय पररजस्र्थनतहरू पत्ता लगाउँछर् ्र उर्ीहरूले ज्याममतीय 
व्याख्या र्म्बन्र् गहहरो बर्ाउँछर्।् यर् पाठ्यक्रमको अन्त्यमा एक ररजेंट्र् परीक्षा तय गररएको छ। 
मेजर एम्फामर्र् क्लस्टरहरू - जजयोमेट्री 
 ररजजि मोशर्को र्न्र्भनमा कंगु्रएन्र् बुझ्र् 

 जजयोमेट्री गर्थरम प्रमाणित गर्न 
 र्मार्ता पररितनर्को र्न्र्भनमा र्मार्ता बुझ्र् 

 र्मार्ता प्रयोग गरी  गर्थरम प्रमाणित गर्न 
 त्रिकोिममतीय अरु्पात पररभावर्त गर्न र राइट ट्राइङ्गलहरू र्मािेश गर्े र्मस्याहरू 

र्मार्ार् गर्न       

 र्रल ज्याममतीय गर्थरम बीजगिर्ात्मक रुपमा प्रमाणित गर्न कोिीर्ेटको प्रयोग गर्न 
 मोिमलगं पररजस्र्थनतमा ज्याममतीय अिर्ारिाहरू लागू गर्न                                         

 म्याथम्याटिक्स 
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विद्याथीहरूले ग्र्यािुयेि गर्न गणितमा एक 
रििेंट्स पिीक्षा पास गर्ुनपर्न । नर्म्र् NYS 

ररजेंट्र् परीक्षाहरू प्रस्तावित छर्:्  

 अलजेब्रा I 

 जजयोमेट्री 
 अलजेब्रा II 

अगर्कतम गणित पाठ्यक्रमका विद्यार्थीहरूले 
उर्ीहरूको प्रगनत प्रिीिता स्तर मापर् गर्न 
उच्च पर्र्ामर्ँग ररजेंट्र् डिप्लोमा हामर्ल गर्न 
चाहर्े विद्यार्थीहरूले 65 को स्कोर िा राम्रोर्ँग 
स्कोर गर्न आठ ररजेंट्र् परीक्षाहरू पार् 
गर्ुनपछन ; यी मध्ये तीर् गणित परीक्षा हुर्ुपछन।  

 

यर्बाहेक, विद्यार्थीहरूले अन्य र्ईु अनतररक्त 
के्रडिटहरू रोज्र्ुपछन जुर् भार्ाहरू अंगे्रजी भन्र्ा 
(LOTE) अन्य भार्ाहरू हुर्ुपछन र स्र्थार्ीय 
स्तरमा विकार् गररएको चेकपोइन्ट बी LOTE 

परीक्षा िा आट्नर् अर कररअर एण्ि टेजक्र्कल 
एजुकेशर् (CTE) मा पाँच-इकाई अर्ुक्रम हुर्ुपछन। 

 

स्कूल काउजन्र्लरहरुले स्र्थार्ान्तरि विद्यार्थी, 
िैकजल्पक मागन िा र्म्मार् प्रनतष्ठार्हरूको 
विकल्प र्हहत अनतररक्त स्पष्टीकरि प्रर्ार् गर्न 
र्क्छर्।् 
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अभििािकको लागग टिप्स 

विद्यार्थीहरूको रै्नर्क गहृ हर्र्चयान गणितलाई 
बर्ाउर्ुहोर्।् विद्यार्थीहरूद्िारा र्मीक्षा गर्न िा 
कक्षाबाट र्मस्या पुर्: प्रयार् गर्न अपेक्षा 
गर्ुनहोर्।् मर्क्र्को लागग तपाईको विद्यार्थीको 
विकार्को क्षमतामा आत्मविश्िार् र्ंचार 
गर्ुनहोर्।् गणित र्म्बन्र्ी आफ्र् ैिर िा कहठर् 
गणितको बारेमा कुरा र्गर्ुनहोर्।् विद्यार्थीको 
र्फलताको लागग प्रगनतशील मार्मर्कता 
बढाउर्े कुरा महत्िपूिन छ। 
कररअर छर्ौटहरू बारे छलफल गर्ुनहोर् ्र 
कलेज िा एर्ोर्ीयेट डिग्री, प्राविगर्क 
र्हटनक्रफकेटहरू, िा र्म्भावित अर्-र्-जब म्यार्थ 
लेभल आिश्यकता बारे अन्िेर्ि गर्ुनहोर्।् र्बै 
कामको लागग केहह स्तरको म्यार्थ आिश्यक 
पर्नछ, जर्मा र्मर्नङ, अपरेर्र्, अकाउजन्टंग, 

ईजन्जनर्यररङ्, कम्प्यूटर-एििे डिजाइर्, 

अटोमोटीि, हटगचगं, एण्ि कापरे्ट्री। 
र्ंिर्नर् िा अनतररक्त अभ्यार्को लागग 
म्यार्थमलमर्ओर् जस्ता स्रोतहरू प्रयोग गर्ुनहोर्।् 
र्िनशे्रष्ठ बीजगिर्ा मद्र्त रिर्ीनतहरूको 
लागग खार् एकािमेीको छोटो मभडियो जक्लप 
प्रयार् गर्ुनहोर्।् 

ज्याममनत प्रमािहरूको माध्यमबाट पछाडि काम 
गर्ुनहोर्।् के प्रमाणित हुर् ुआिश्यक छ 
नर्र्ानरि गर्ुनहोर्;् त्यर्पनछ नर्ष्कर्नमा पुग्र् 
पहहला कुर् आउर् आिश्यक छ भन्र्े विचार 
गर्ुनहोर्।् 

ज्याममनत प्रमाि िा िोिन प्रोब्लम एक तररकाले 
पूरा गरेपनछ, त्यही प्रमाि िा र्मस्या र्मार्ार् 
गर्न र्ोस्रो तररकाको खोजी गर्ुनहोर्।् 

अलिेब्रा II (1 कोर्न के्रडिट) 
मलनर्एर,क्िाड्राहटक, र गणितीय घटकद्िारा 
व्यक्त कायनहरुर्ँग उर्ीहरुले कायन गर्ान, 

पोमलर्ोममयल, तकन र्ंगत, र यानडिकल प्रकायनहरू बारेमा जान्र्छर्।् विद्यार्थीहरूले र्जजकबाट 
एक्र्प्रेशर्र्ँग कायन गछनर् ्जर्ले प्रकायनहरू पररभावर्त गर्नछ र पररजस्र्थनतमा मोिल विस्तार र 
पररमाजनर् गरै्  र्मीकरि र्मार्ार् गर्न जारी राख्छर्,् जहटल अंकहरूको र्ेटमा र्मीकरिहरू 
र्ुल्झाउर्े र लोगाररर्थम्र्को गुिहरू प्रयोग गरेर घटक र्मीकरिलाई र्ुलझाएर र्मािेश गर्नछ। 
यर् पाठ्यक्रमको अन्त्यमा एक ररजेंट्र् परीक्षा प्रस्ताि गररएको छ। 

CCLS मेजर एम्फामर्र् क्लस्टर - अलजेब्रा II 

 अिर्ारिाहरूको तकन र्ंगत अियिहरूमा गुिहरू विस्तार गर्न  

 र्मस्याहरू र्मार्ार् गर्न र्मतुल्य ढाँचामा एक्र्प्रेशर् लेख्नुहोर् ्    

  र्ुन्य र पोमलर्ोममयलको कारक बीचको र्म्बन्र् बुझ्र्ुहोर् ्

 र्मीकरिको र्मार्ार् तकन  प्रक्रक्रयाको रूपमा बुझ्र्ुहोर्;् तकन को व्याख्या गर्ुनहोर् ्

 ग्राक्रफक रूपमा व्याख्या गरै् र्मीकरि र अर्मार्ताहरु प्रस्तुत र र्मार्ार् गर्ुनहोर्I् 

 प्रकायनहरूको व्याख्या गर्ुनहोर् ्जुर् र्न्र्भनको अर्पु्रयोगहरूमा उत्पन्र् हुन्छ 

 र्ईु पररिामहरू बीचको र्म्बन्र्मा एक प्रकायन बर्ाउर्ुहोर् ्

 र्मूर्ा र्िेक्षिहरू, प्रयोगहरू, अिलोकर्हरूबाट अर्मुार् गरी नर्ष्कर्न नर्काल्र्ुहोर् ्

विक्याल्कुलस ि एडिान्स विषयहरू (1 कोर्न के्रडिट) 
जहटल र्ंख्यामा जहटल अंकहरूको त्रबन्र्हुरूमा उर्ीहरूको जहटल र्ङ्ख्याको बुझाइ विस्तार गर्न 
विद्यार्थीहरूले जहटल र्ंख्याको त्रबन्र्हुरूलाई गुिात्मक र शून्य बारे कम्प्लेक्र् प्लेर्मा ती त्रबन्र्हुरू 
घुमाउर्को लागग त्रबन्र्हुरूलाई हर्एका र्ेट अकंहरू गुिा बुझ्र् आउँर्छ। विद्यार्थीहरूले म्याहट्रर्ेर् एक 
यन्िको रुपमा रोटेशर् एण्ि ररफ्ल्याक्र्र् अफ र् कोडि नर्ेट प्लेर् र्ार्थै रैणखक र्मीकरिहरूको प्रिाली 
अध्ययर् गछनर्।् उल्टो प्रकायनहरू अन्िेर्ि गररएका छर् ्क्रक विद्यार्थीहरूले घटक र लोगररजममक 
प्रकायनहरू बीचको र्म्बन्र् अध्ययर् गर्न र ती इन्भर्ेर्हरूको लागग अर्ुमनत हर्र् त्रिकोिममतीय 
प्रकायनहरूको िोमेर्लाई र्ीममत पाछन। 

क्याल्कुलस (1 कोर्न के्रडिट) 
यर् पाठ्यक्रमहरूमा िरेरभेहटभ, भरे्भाि, एकीकरि, इजन्टगे्रर्र् ्, र् डिफाइर्ेट एण्ि इर्डिफाइर्ेट इजन्टग्रल 
एण्ि एजप्लकेशर् अफ क्याल्कुलर् र्मािेश छर्।् र्ामान्यतया, विद्यार्थीहरूले पहहले र्ै वप्र-क्याल्कुलर् 
विर्यहरु र्हहत हट्रगर्ोमेट्री, एमलमरे्ट्री फंक्र्र्, एण्ि एर्मलहटक जजयोमेट्री अध्ययर् गरेका छर्।् 
एपी क्याल्कुलस (1 कोर्न के्रडिट) 

एपी क्याल्कुलर् एक कलेज स्तरको पाठ्यक्रम बराबर डिजाइर् गररएको कोर्न हो जर्ले विद्यार्थीहरूलाई 
अर्ुभि र्हहत यर्को प्रिाली र एप्लीकेर्र्को क्याल्कुलर् अिर्ारिा बुझ्र् विद्यार्थीहरूलाई मर्त 
गर्नछ। यो पाठ्यक्रममा नर्म्र् विर्यहरू छर्:् प्रकायनहरू, ग्राफहरू, र्ीमाहरू, र कजन्टनर्युहट; डिफरेर्मर्यल 
क्याल्कुलर् (पररभार्ा, एप्लीकेर्र् एण्ि कम्प्युटेर्र् अफ र् िरेरभेटीभ र्हहत; एक त्रबरं्मुा िरेरभेटीभ; एक 
प्रकायनको रूपमा िरेरभेटीभ र र्ोस्रो िरेरभेटीभ्र्); र अमभन्र् इजन्टग्रल क्याल्कुलर्, प्यारमेहट्रक, ध्रुिीय र 
िेक्टर प्रकायनहरू; एप्लीकेर्र् अफ  इजन्टग्रल एण्ि पोमलर्ोममयल एप्रोक्र्ीमरे्र् एण्ि र्ीरीज,र्ीरीजको 
श्रृंखला र टेलर र्ीरीज। 

एपी तथ्याङ्कहरू (1 कोर्न के्रडिट) 
एपी क्याल्कुलर् विद्यार्थीहरूलाई र्ंकलर्, विश्लेर्ि र िटेाबाट नर्ष्कर्न नर्काल्र्का लागग प्रमुख 
अिर्ारिाहरू र उपकरिहरू प्रस्तुत गर्न डिजाइर् गररएको कलेज-स्तरको पाठ्यक्रम बराबर हो। 
विद्यार्थीहरू चारिटा विस्ततृ अिर्ारिात्मक विर्यहरूर्ँग र्म्बजन्र्त छर्:् 

 िटेा अन्िेर्ि : ढाँचा ििनर् र ढाचँाबाट छुहटर्;ु 

 र्मूर्ा र प्रयोग: अध्ययर् र आयोजर्ा र्ञ्चालर् गरै्; 

 प्रत्यामशत ढाँचा: र्म्भािर्ा र र्मरू्ा प्रयोग गरी अनर्यममत प्रक्रक्रया खोज्रै्; र 

 र्ांजख्यकीय अंतर: जर्र्ंख्या प्याराममटर अर्ुमार् लगायत,परीक्षि पररकल्पर्ा 
  

विद्याथीहरूले उर्ीहरूको सल्लाहकािसँग पिामर्न गर्ुनपर्न कक उर्ीहरूले अल्ििर्ेि के्रडडि-ब्यरििंग 
अिसिहरूबाि लाि उठाउर् सक्र्जन्क, िस्तै सिे अफ जियोमेट्री, विजन्सपल्स अफ अलिेब्रा, एण्ड अलिेब्रा 
I अफ 2 एण्ड 2 अफ 2. 

 

   Nepali 




