आदरणीय अभििावकज्यू,
यही भिति २०७७ साल िाद्र ११ गिे बिहीवारदे खी १९ गिे शक्र
ु िारसम्ि यस शैक्षिक सत्र
२०७७ को प्रथि चौिाभसक परीिा सञ्चालन गनन लागेकाले आफ्न नानीिािुको पढाईिा ध्यान
पुयानइददतनहुन हाददन क अनुरोध गदन छौँ। अनलाइन िाध्यििाट भशिण भसकाइ सञ्चालन
िईरहे को सन्दिनिा परीिा पतन अनलाइन िाध्यििाट नै हुने कुरा जानकारी गराउन
चाहन्छौँ।
प्रथि चौिाभसक परीिाको प्रारूप यसप्रकार रहे को छ।
Online Exam (Multiple Choice Questions): 20 Marks
Online Exam (Writing Test): 20 Marks
Open Book Test: 15 Marks
Project Work/Presentation: 10 Marks
Oral Test: 5 Marks
Assignment: 5 Marks
Attendance: 5 Marks
Total: 80 Marks
Online Exam (Multiple Choice Questions): यस परीिा अन्िगनि २० वटा प्रश्न सोधधनेछ,
प्रत्येक प्रश्नका िीन वा चार भिन्न उत्िर हुनेछन । परीिाथीले सही उत्िरिा दटक
लगाउनप
ु नेछ।
Online Exam (Writing Test): यस परीिा अन्िगनि ददइएको ४० भिनेटको सिय भित्रिा
भशिक-भशिाकाले स्क्रक्रन सेयर गरे का प्रश्नहरूका उत्िर आफुनो उत्िरपुस्क्रिकािा गनुप
न नेछ र
सोही सिय भित्रिा उत्िरको फोटो खखची गूगल क्लासरूििा पोरट गनप
ुन नेछ।

Open Book Test: यस परीिा अन्िगनि भशिक-भशक्षिकाले २ वटा दे खी ५ वटा सम्ि प्रश्नहरू
उपलब्ध गराउनु हुनेछ । उत्िर खोज्नका लाधग ववद्याथीले आफ्नो पाठ्यपुरिक वा अन्य
सन्दिन सािाग्री प्रयोग गनन सक्नेछन र उत्िर आफ्नै िाषािा लेखखएको हुनप
ु नेछ (केही
अपिाद िाहे क) । ददइएको सिययािधी भित्रिा उत्िरपस्क्ु रिकाको फोटो खखची सम्िस्क्न्धि
बिषयको गूगल क्लासरूििा पोरट गनुन पनेछ । औपचाररक परीिा अगाडिनै भशिकभशक्षिकाले अभििावकज्यूहरूलाई अधग्रि जानकारी गराइ यो परीिा भलनुहुनेछ ।

Project Work/Presentation:

यस परीिा अन्िगनि भशिक-भशक्षिकाले परीयोजना कायनका

लाधग प्रश्नहरू उपलब्ध गराउनह
ु ु नेछ र तनस्क्श्चि सिययािधी उपलब्ध गराउनह
ु ु नेछ। उक्ि
सिय भित्रिा आफ्नो पारीयोजना कायन सम्पन्न गरी त्यसको फोटो खखची गूगल क्लासरूि
िा पोरट गनुन पनेछ। औपचाररक परीिा अगाडिनै भशिक-भशक्षिकाले अभििावकज्यूहरूलाई
अधग्रि जानकारी गराइ यो परीिा भलनह
ु ु नेछ।
Oral Test: यस परीिा अन्िगनि भशिक-भशक्षिकाले एउटा दे खी पााँचवटा सम्ि प्रत्यि प्रश्न
सोध्नुहुनेछ। जसलाई सोधेको हो सम्िस्क्न्धि ववद्याथीले अडियो अन गरी प्रश्नको उत्िर
ददनप
ु नेछ । औपचाररक परीिा अगाडिनै भशिक-भशक्षिकाले अभििावकज्यूहरूलाई अधग्रि
जानकारी गराइ यो परीिा भलनुहुनेछ।
Assignment: यस अन्िगनि गहृ कायन हे नन शरु
ु गरे देखी परीिा शरु
ु हुने िेलासम्ि यहााँको
नानीिािुले गहृ कायन तनयभिि िुझाएको छ कक छै न, पुरा गरे को छ कक छै न, राम्रो गरे को छ कक
छै न ? का आधारिा अंक ददइनेछ।
Attendance:

यस

अन्िगनि

ववद्याथीले

तनयभिि

रुपिा

किा

भलइरहे को

आधारिा

तनयभिििा हे री िुल्याङ्कन गरी अंक प्रदान गररनेछ।
परीिाको Syllabus सम्िस्क्न्धि भशिक-भशक्षिकाहरूले सम्िस्क्न्धि िेसेन्जर ग्रुपिा उपलब्ध
गराउनुहुनेछ।
परीिाको प्रारूप बिद्यालयको वेिसाईट www.riviera.edu.np िा पतन उपलब्ध छ।

परीिा बििाग
ररिेरा इन्टरनेसनल एकेिेिी

