सम्पदाहयक भाषा-हर्ध्याथीको स्व-िु ल्ाांकन
फारि िाध्यहिक/र्यस्कका लाहग - A१.१ र A१.२ स्तरहरु (कक्षा १० दे खि १२ सम्मका र त्यो भन्दा िहथका हर्ध्यथीहरुको लाहग)
मेरो नाम:____________________________________________________________
मेरो कक्षा______ वर्ष _______ दे खि________ को शैक्षक्षक सत्र
क्षसक्नको लाक्षग:_________________
________________भार्ा

मेरो क्षवध्यालय:________________________________________________________
(भार्ा क्षवध्यालयको नाम)
मेरो क्षवध्यालय:________________________________________________________
(सावषजक्षनक/अलग क्षवध्यालयहरुको नाम)

सुनाई-पूर्व- A१.१

धेरै सहयोग
चाहहने

______________________________
(शहरको नाम)

थोरै सहयोग
चाहहने

सहयोग
नचाहहने

हिहि

सुनाई- A१.२

मैले पढे का शब्दहरु,नामहरु र अां कहरु अक्षियो रे कक्षिषङ या भार्णमा सु नेको छु भने क्षचन्न सक्छु ।

यक्षद माक्षनसले कुराहरु क्षबस्तारै र प्रस्टरूपमा बोलेका छन भने म क्षत कुरा बुझ्न सक्छु ।

म मेरो बारे मा सोक्षधने सरल प्रश्नहरु बुझ्न सक्छु जस्तै -क्षतमी रमाईलोको लाक्षग के गछौ?

म आधारभू त वाक्ाां शको अवस्था (माक्षथ, तल) र सरल क्षनदे सनहरु (दोस्रो तल्लामा,
बायााँ पटीको ते स्रो ढोका) बुझ्न सक्छु ।

म सरल क्षनदे शनहरु बुझ्न सक्छु ।जस्तै "क्षतम्रो क्षकताबहरु टाढा राि," अथवा "काम सु रु गर"

म धेरैजसो कथा बुझ्न सक्छु यक्षद त्यो क्षबस्तारै र प्रस्ट रूkमा बोलीएको छ र त्यसमा
क्षचत्रहरु छg\ भने ।

म वस्तु को बfरे मा हुने ;fdfGo hfgsf/L बुझ्न सक्छु (जस्तै -झोलाको आकार र रङ)

म सरल गणीत शब्दहरु जस्तै "जोि", "घटाउ" र अां कहरुको नामहरु र आकारहरु
क्षचन्न सक्छु ।

म सामान्य रङहरुको नाम पत्ता लगाउन सक्छु जब म ते स्को नाम सु न्छु ।

यक्षद वस्तु हरु (शे ल फोन,कार,र पसष ) sf] आकर, रङ र स्वाक्षमत्व बारे मा क्षबस्तारै र स्पट
रूkमा जानकारी क्षदएको छ भने म बुझ्न सक्छु ।

यो मेरो क्षशक्षा मन्त्रालयको क्षवध्याथी क्रमाां क हो

क्षशक्षकको सक्षह
सास्काचेवान

धेरै सहयोग
चाहहने

क्षमक्षत

थोरै सहयोग
चाहहने
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धेरै सहयोग
चाहहने

थोरै सहयोग
चाहहने

सहयोग
नचाहहने

सहयोग
नचाहहने

हिहि

/५

हिहि

कुराकानी-A१.२

म भद्र अक्षभव्यखि प्रयोग गरे र आफ्नो पररचय क्षदन सक्छु ।जस्तै - अक्षभवादन, नमस्ते , s[पया,
धन्यवाद।

म जाने को वाक्ाां शहरु, प्रस्नहरु र उत्तरहरु प्रयोग गरे र सधारण कुराकानी गनष सक्छु ।

म s"g} वस्तु दे िाएर यो के हो भने र सोध्न सक्छु ।

म सरल शब्दहरु ,सरल अक्षभव्यखिहरु र छोटो वाक्हरु प्रयोग गरे र सरल प्रश्नहरु
सोध्न सक्छु ।

म kl/lrt s"/fx?af/]df सरल र स्पट रूपमा सोक्षधने प्रस्नको उत्तर क्षदन सक्छु जस्तै -मेरो नाम, उमेर र
पररवार।

म आफ्नो र अरुको पररचय क्षदएर अक्षभवfदन र क्षबदाई गनष सक्छु ।

d}n] b]vfP/ / Ozf/f k|of]u u/]/ s]xL s"/f dfUg ;S%" .

म नयााँ शब्दहरु र अक्षभव्यखिहरु अथवा क्षकताबको समस्या बुझ्न अरुको मदत क्षलन
सक्छु ।

धेरै सहयोग
चाहहने

थोरै सहयोग
चाहहने

सहयोग
नचाहहने

हिहि

मैले नबुजेका कुरा अको व्यखिलाई थाहा क्षदg सक्छु ।
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धेरै सहयोग
चाहहने

थोरै सहयोग
चाहहने

सहयोग
नचाहहने

हिहि

बोलाई - A१.२

म किो महसुस गिै छु भन्ने कुिा भन्न सक्छु ।(वबिामी,िाम्रो,खु सी,िु खी)

म z/L/sf c+ux?sf] gfd नाम भन्न सक्छु (आँ खाहरु,कानहरु,नाक,खु ट्टा) ।

म मेिो िरिपरि भएको साधाि)f ििुहरुको नाम भन्न सक्छु ।(कक्षाकोठाको ििु हरु,मन पने
खाने कुिा,लुगा)

म आफ्नो बािे मा आधािभू ि जानकािी विन सक्छु (जिै d]/f] परििािका सि् यहरु, मेिो
घि किो िे स्तखन्छ, मलाई के खान मन पछण ) .

म कक्षामा वसकेका िाक्याां श प्रयोग गरि आफ्नो बािे मा आधािभू ि जानकािी विन सक्छु जिै"मेिो नाम_______हो।" "म________बस्छु ।" "म_______िर्णको छु ।"

मलाई मनपने ि मन नपने कुिाहरुको बािे मा िणण न गनण सक्छु ।

धेरै सहयोग
चाहहने

थोरै सहयोग
चाहहने

सहयोग
नचाहहने

हिहि

d ;KtfxfGt cyjf %"^[Lsf of]hgfx?af/] %f]^f] hfgsf/L lbg ;S%" .

/४
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धेरै सहयोग
चाहहने

थोरै सहयोग
चाहहने

सहयोग
नचाहहने
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olb d}n] klxn] g} b]lv;s]sf] %" eg] %f]^f], ;fdfGo lnlvt lgb]{zgx? a"e\mg ;S%" .

पढाई- A१.२

धेरै सहयोग
चाहहने

थोरै सहयोग
चाहहने

म छोटो, सिल लेख ध्यान विएि पढे मा त्यसको मुख्य जानकािी छान्न सक्छु ।

म विज्ञापन, व्यापारिक पुस्तिका िा विन्हहरुमा भएका मुख्य जानकािी (वमवि, मुल्य, समय) हरु
पढ् न सक्छु ।

म klxn]g} जावनसकेका शब्दका केवह अां शहरु, उपसगणहरु ि प्रत्ययहरु विन्न सक्छु ।

म शब्दकोशको प्रयोग गिे ि सिल लेखमा भएका अवभव्यस्ति ि cfwf/e't िाक्यहरु पढ् न
सक्छु ।

म परिविि खे ल ि खे लाडीको नाम पढ् न सक्छु ।

/४
धेरै सहयोग
चाहहने

थोरै सहयोग
चाहहने

सहयोग
नचाहहने

/४
हिहि

लेखाई- A१.२

म मेिो नाम सानण, लेख्न अथिा टाइप गनण सक्छु ।

म सिल सन्दे शहरु लेख्न सक्छु (सन्दे श जिै कहाँ ि कवहले भे ट्ने) .

म शब्दकोश िा वकिाबको सहयोग वलएि सिल शब्दहरु िा िाक्यहरु लेख्न िा टाइप गनण
सक्छु ।

म छोटो सां िेश जिै पोस्टकाडण , जन्मविनको शु भकामना लेख्न अथिा टाइप गनण सक्छु ।

म िस्वीिमा भएका परिविि ििुहरु -s]^f, s]^L, d]r, ^]an_ को नाम सानण िा लेख्न सक्छु ।

म मेिो बािे मा (नाम, उमेि) ि िै वनक प्रयोग हुने बिुहरुको बािे मा सामान्य जानकािी लेख्न
सक्छु ।

म मेिो बािे मा छोटो िाक्यहरु लेख्न सक्छु ि त्य:िा जानकािीहरु प्रश्नपत्रमf लेख्न सक्छु ।

म परिविि शब्दहरु प्रयोग गिे ि खावल ठाँ उमा भनण सक्छु ।
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हिहि

म व्यस्तिगि जानकािी जिै मेिो नाम, उमेि ि ठे गाना मावगएको फािम बुझ्न सक्छु ।

म सामान्य लेखाईमा भएका केवह शब्दहरु ि साधािण िाक्य विन्न सक्छु , यवि िी शब्द िथा
िाक्यहरु मैले पवहले नै hfgLसकेको छु भने ।

लेखाई-पूर्व A१.१

सहयोग
नचाहहने
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धेरै सहयोग
चाहहने
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सहयोग
नचाहहने

हिहि

/४
िाध्यहिक/र्यस्क A१.२ -जम्मा

/ २१
२

