सम्पदाहयक भाषा-हर्ध्याथीको स्व-िु ल्ाांकन

िध्य र्षव-A२.१ र A २.२ स्तरहरु (कक्षा ६ दे खि ९ सम्मका हर्ध्यथीहरुको लाहग)
मेरो नाम:____________________________________________________________

मेरो कक्षा______ वर्ष _______ दे खि________ को शै क्षक्षक सत्र

मेरो क्षवध्यालय:________________________________________________________

क्षसक्नको लाक्षग:_________________
________________भार्ा

यो मेरो क्षशक्षा मन्त्रालयको क्षवध्याथी क्रमाां क हो
(भार्ा क्षवध्यालयको नाम)
क्षशक्षकको सक्षह
मेरो क्षवध्यालय:________________________________________________________

______________________________
(शहरको नाम)

(सावष जक्षनक/अलग क्षवध्यालयहरुको नाम)
सुनाई-पूर्व-A २.१
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सु नाई- A २.२

म छोटो, सामान्य, प्रष्ट pb\#f]if)fsf] मुख्य सार बुझ्न सक्छु । (जस्तै , िेलको प्रfप्ाां क, मौसम
पूवाष नुमान)

म मैले सु नेको बताष लापको मुख्य भाव बुझ्न सक्छु ।

म क्षबस्तारै भक्षनएको छोटो, सामान्य, प्रष्ट व्याख्या र क्षनदे शनहरु बुझ्न सक्छु ।

म चलक्षचत्रdf ePsf सां वाद, चलक्षचत्रको क्षवज्ञापन वा ha d दृश्यहरु x]/L/x]sf] x"G%",
समाचारdf cfPsf घटनाहरु बुझ्न सक्छु ।

म क्षबस्तारै र प्रष्टसांग भक्षनएको कथाहरु वा प्रक्षतवेदनको मुख्य सार बुझ्न सक्छु ।

म कुनै काम गनष का लाक्षग भक्षनएको सरल र प्रष्ट व्याख्या बुझ्न सक्छु र म त्यसको बारे मा
स्पक्षष्टकरण -h:t} pks/)fx? s;/L k|of]u ug]{ _ सोध्न सक्छु ।

म, जब कसै ले ठु लो स्वोरमा, क्षबस्तारै र प्रष्ट सां ग पढे को सुन्छु , तब पररक्षचत शब्दहरु र
वfक्ाां शहरु बुझ्न सक्छु ।

म क्षबस्तारै र प्रष्टसां ग र ठु लो आवाजमा वाचन गररएको क्षकताबका ljifoj:t"sf] मुख्य भाव
बुझ्न सक्छु ।

धेरै सहयोग
चाहहने

थोरै सहयोग
चाहहने

/४

कुराकानी-पूर्व A २.१

धेरै सहयोग
चाहहने

थोरै सहयोग
चाहहने

सहयोग
नचाहहने

हिहि

कुराकानी- A २.२
म सामान्य कुराकानीमा भाग क्षलन सक्छु जहााँ म माक्षनसहरुलाई उनीहरु क्षवध्यालय cyjf
sfdमा jf िाक्षल समयमा के गछष न भनेर सोध्न सक्छु ।

म पररचीत अवस्थामा सामान्य प्रश्नहरु सोध्न सक्छु ("क्षतक्षम कहााँ जदै छौ?", "यसको bfd कक्षत
पयो?") र त्यसका जवाफहरु बुझ्न सक्छु ।

म कुराकानीको क्रममा मक्षनसले मेरो कुरा वा d}n] lbPsf] जानकारी बुझे नबुझेको
कुरा क्षनक्षित गनष उपयु क्त प्रश्नहरु सोध्न सक्छु ।

म सामान्य जानकारीहरु (मनपने िेलहरु, छु क्षिका योजनाहरु) आदनप्रदान गनष सक्छु ।

म अरुलाई उनीहरुको कुरा ce}m k|i^;+u JofVof ug{, दोहोयाष उन अथवा फरक
तररकाले JofVof ug{sf] को लाक्षग भन्न सक्छु ।

म cfk"mलाई थाहा नभएका क्षकताबका प्रश्नहरु, शब्दहरु र cleJolQmहरु a"e\mgको
लाक्षग सहयोग माग्न सक्छु ।

म क्षकताबका प्रश्नहरु र थाहा नभएका शब्दहरु, kl/efiff र व्याकरणका क्षनयमहरु
बुझ्नको लाक्षग सहयोग माग्न सक्छु ।
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म पक्षहला नै तयारी गररएको छोटो टे क्षलफोन कुराकानीमा भाग क्षलन सक्छु ।
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बोलाई - A २.२

म मेरो खु बी र कमजोरीहरु भन्न सक्छु ।

म सरल भाषाको प्रयोग गरे र कुनै पररचित ठााँ उहरु, िस्तुहरु, अनुभिहरु र
ए]चतहााँ चसक व्यक्तित्व िा घटनाहरुको बारे मा कुरा गनव सक्छु ।

म मेरो घर, घर जाने बाटो, र त्याहा पुग्न लाग्ने समयको बारे मा भन्न सक्छु ।

म कुनै एउटा चकताब, गीत, ठााँ उ अथिा कायवक्रमको बारे मा मलाई मन पने र मन
नपने कुराहरुमा कारणसचहत मेरो धारणा भन्न सक्छु ।

म मेरो िै चनक जीिनको बारे मा, जस्तै म के खfन्छु र म हरे क चिन के गछुव , भन्न सक्छु ।

म मैले सु नेका कथाको सार घटनाहरु भएको क्रमअनुसार भन्न सक्छु ।

म कुनै पररचित चिषयमा (;KtfxfGt िा छु चिका योजनाहरु) पु िव तयारी गरे र तर नहे ररकन
नै छोटो प्रस्तु चत चिन सक्छु ।

म शं ख्याहरु, चमचतहरु िा िषव हरुको बारे मा चबना चहक्तककिाहट भन्न सक्छु र सरल
गचणत प्रचक्रयाको बारे मा व्याख्या गनव सक्छु ।
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पढाई- A २.२
म चकताबका मुख्य जानकारी पत्ता लगाउन सक्छु ।

म पररचित चिषयहरुमा पचिकामा लेक्तखएका (छाचपएको िा ljB"tLo) मुख्य चििार बुझ्न
सक्छु ।

म िै चनक रुपमा लेक्तखने लेख (मा}सम k'j{अनुमान, चिज्ञापन)हरुको महत्वपूणव
जानकारी बुझ्न सक्छु ।

म धेरैजसो सु सङ्गचठत तथा छोटो कथा बुझ्नको साथै त्यसका मुख्य पािहरु चिन्न सक्छु ।

म पररचित चिषयमा लेक्तखएका छोटो लेख cyjf प्रचतिेिनहरुको मुख्य सार बुझ्न
सक्छु ।

म मलाई पचहला नै थाहा भएका शब्दहरु भएको र पररचित चिषयमा लेक्तखएका छोटो,
सरल लेख बुझ्न सक्छु ।

म क्रमैसंग लेक्तखएको छोटो चनिे शनहरु पालना गनव सक्छु (जस्तै , खाना बनाउने,
मोबाइल फोन प्रयोग गने)।
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लेखाई- A २.२
म िै चनक जीिनको कुनै पाटोहरु,कुनै घटना अथिा कुनै अनुभि (एउटा नााँ ि,
िु घवटना, खे ल) को चबस्तृत रुपमा के, कहा, कचहले सचहत सरल भाषामा बयान गनव
सक्छु ।

म आफ्नो िररपररका कुराहरु, िै चनक गचतचबधीहरु, पररिार र साथीहरुको बारे मा ियान
गनव सरल िाक्य प्रयोग ug{ सक्छु ।

म मलाई िााँ ख भएको चिषय(साहचसक कायव, भचिष्यको जीिन, खेल, शौख)मा कथा
लेख्न सक्छु ।

म छोटो कथाको सरल पररिय िा चनष्कषव लेख्न सक्छु ।

म कुनै लेखको मुख्य बुिााँ हरु र केचह चििरण चिएर सारां श िाक्य लेख्न सक्छु ।

म पररचित चिषयमा एक पन्नाको छोटो कथा लेख्न सक्छु ।

म सरल व्याकरण सचह तररकाले प्रयोग सक्छु ।
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म सरल चटप्पणीहरु (अचभिािन,शुभकामना, चनम्ताहरु) र चनम्ताहरुको जिाफ लेख्न िा
टाईप गनव सक्छु ।

िध्यर्र्व A २. १ -जम्मा
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म तस्वीर सचहत लेक्तखएका सरल चनिे शनहरु (जस्तै , सरल खाना बनाउने प्रचक्रया िा
चनिे शनहरु)पालना गनव सक्छु ।
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