सम्पदाहयक भाषा-हर्ध्याथीको स्व-िु ल्ाांकन
फारि िाध्यहिक/र्यस्कका लाहग -A २. १ र A २.२ स्तरहरु कक्षा १० दे खि १२ सम्मका र त्यो भन्दा िहथका हर्ध्यथीहरुको लाहग)
मेरो नाम:____________________________________________________________

मेरो कक्षा______ वर्ष _______ दे खि________ को शै क्षक्षक सत्र

मेरो क्षवध्यालय:________________________________________________________

क्षसक्नको लाक्षग:_________________
________________भार्ा

यो मेरो क्षशक्षा मन्त्रालयको क्षवध्याथी क्रमां क हो

(भार्ा क्षवध्यालयको नाम)
क्षशक्षकको सक्षह
मेरो क्षवध्यालय:________________________________________________________

______________________________
(शहरको नाम)

(सावष जक्षनक/अलग क्षवध्यालयहरुको नाम)
सुनाई-पूर्व-A २. १

क्षमक्षत

सास्काचेवान
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सहयोग
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हिहि

सु नाई-A २.२

म छोटो, सामान्य, प्रष्ट pb\#f])fsf] मुख्य सार िुझ्न सक्छु । (जस्तै , िे लको प्रfप्तां क, मौसम
पू वाष नुमान)

म मैले सु नेको िfताष लापको मुख्य भाव िुझ्न सक्छु ।

म क्षिस्तारै भक्षनएको छोटो, सामान्य, प्रष्ट व्याख्या र क्षनदे शनहरु िुझ्न सक्छु ।

म चलक्षचत्र, चलक्षचत्रको क्षवज्ञापन वा समाचारको घटनाहरुको दृश्यहरुमा भएको संवाद
िुझ्न सक्छु ।

म क्षिस्तारै र प्रष्ट संग भक्षनएको कथाहरु वा प्रक्षतवेदनको मुख्य सार िुझ्न सक्छु ।

धेरै सहयोग
चाहहने

थोरै सहयोग
चाहहने

सहयोग
नचाहहने

हिहि

क्षिस्तारै र स्पस्ट रूkमा क्षदOएको मौखिक क्षनदे सन (िे ल िेNदा, s"g} Ps उपकरण
k|of]u ubf{_ िुझ्न सक्छु ।

म प्रस्तु क्षतहरु र चािलाग्दो कुराकाक्षनहरुमा िारम्बार ;"lgg] zJbx? / वाक्ां शहरु िुझ्न
सक्छु ।

म पररक्षचत क्षवर्यमा क्षिस्तारै र स्पस्ट रूkमा lbOPsf] प्रस्तुतीकरण िुझ्न सक्छु ।
म क्षिस्तारै ठूलो आवाज र स्पस्ट रूkमा kl(Psf] क्षकतािमा लेखिएको मुख्य क्षवचार िुझ्न
सक्छु ।
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कुराकानी-पूर्व A २. १
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हिहि

कुराकानी- A २.२

म पक्षहला नै तयारी गररएको छोटो टे क्षलफोन कुराकानीमा भाग क्षलन सक्छु ।

म To:tf] सामान्य कुराकानीdf भाग क्षलन सक्छु जहााँ माक्षनसहरु क्षवध्यालयमा cyjf sfddf
र िाक्षल समयमा के गछष न भनेर सोW%g\ ।

म पररचीत अवस्थामा सामान्य प्रश्नहरु सोध्न सक्छु ("क्षतमी काम गछौ"?" "क्षतमी काहााँ काम
गछौ?") र त्यसका जवाफहरु िुझ्न सक्छु ।

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

म सामान्य जानकारीहरु (हप्ताको अखिम क्षदनका योजनाहरु, मनपने िेलहरु)अरु
व्यखिहरुसंग आदfनप्रदान गनष सक्छु ।

म अरुलाई उनीहरुको कुरा cem :ki^;+u JofVof ug{, दोहोयाष उन अथवा फरक
तररकाले भन्नको लाक्षग सोध्न सक्छु ।

म क्षकतािका प्रश्नहरु, मलाई थाहा नभएका शब्दहरु र cleJolQmx? a"e\mgsf] लाक्षग
सहयोग माग्न सक्छु ।

म क्षकतािका प्रश्नहरु र थाहा नभएका शब्दहरु, िुाँदाहरु र व्याकरणका क्षनयमहरुको
लाक्षग सहयोग माग्न सक्छु ।
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बोलाई - A २.२

म मेिो खु बी ि कमजोिीहरु भन्न सक्छु ।

म धेिैजसो संख्याहरु(िषव सचहत) कुनै चहिचकिािट चबना भन्न सक्छु ि सिल गचणतीय
प्रचक्रयाहरू ियान गनव सक्छु ।

म मेिो घि, घि जाने बाटो, ि त्याहा पु ग्न लाग्ने समयको बािे मा भन्न सक्छु ।

म s"g} चकताब, गीत, ठााँ उ अथिा कायवक्रमको बािे मा मलाई मन पने ि मन नपने कुिाहरुaf/]
कािण सचहत मेिो धािणा भन्न सक्छु ।

म मेिो िै चनक जीिनको बािे मा, मेिो मनपने खाना ि म हिे क चिन के गछुव , भन्न सक्छु ।

म मैले सुनेका कथाको साि घटनाहरुको क्रम अनुसाि भन्न सक्छु ।

म कुनै परिचित चिषयमा (हप्ताको अन्तिम चिन िा छु चिका योजनाहरु) पुिव तयािी गिे ि ति
नहे रिकन नै छोटो प्रस्तुचत चिन सक्छु ।

म सिल भाषाको प्रयोग गिे ि कुनै परिचित ठााँ उहरु / P]चतहााँ चसक व्यन्तित्व िा घटनाहरुको
बािे मा कुिा गनव सक्छु ।

थोरै सहयोग
चाहहने
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पढाई- A २.२
म िै चनक रुपमा प्रयोग हुने सामाग्रीहरु ( चटकटको मशीन, व्यापारिक प्रयोजनको मशीन) को
प्रयोग गनव चनिे शनहरुको पालना गनव सक्छु ।

म परिचित चिषयहरुमा लेन्तखएका पचिकाहरु (इलेक्ट्रोचनक िा छाचपएको) मा भएको मुख्य चििाि
बुझ्न सक्छु ।

म परिचित चिषयमा लेन्तखएका छोटो लेख तथा प्रचतिेिनहरुको मुख्य साि बुझ्न सक्छु ।

म धेिैजसो सुसङ्गचठत तथा छोटो कथा बुझ्नको साथै त्यसका मुख्य पािहरु चिन्न सक्छु ।

म िै चनक रुपमा लेन्तखने लेख -df};d k'jf{g"dfg, चिज्ञापन_हरुको महत्वपू णव जानकािी बुझ्न
सक्छु ।

म मलाई पचहला नै थाहा भएका शब्दहरु भएको ि परिचित चिषयमा लेन्तखएका छोटो, सिल लेख
बुझ्न सक्छु ।

म चकताबका मुख्य जानकािी पत्ता लगाउन सक्छु ।

थोरै सहयोग
चाहहने
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म सिल चटप्पणीहरु (अचभिािन,शु भकामना, चनम्ताहरु) ि चनम्ताहरुको जिाफ लेख्न िा टाईप गनव
सक्छु ।

हिहि
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म तस्वीि सचहत लेन्तखएका k|i^ चनिे शनहरु (जस्तै , खाना बनाउने सिल प्रचक्रया, चनिे शनहरु)
पालना गनव सक्छु ।
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लेखाई- A २.२
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म घटना अथिा अनुभि (गाडी िलाउन चसक्दै , पढाई सकाउने तयािी) जस्ता कुिाहरु सिल
भाषामा के,कचहले,कााँ हा भन्ने चिििण सचहत लेख्न सक्छु ।
म सिल कथा (अिरिक्षको यािा, आज सम्मको उत्तम चिन) लेख्न सक्छु ।

म आफ्नो िरिपरिका कुिाहरु, िै चनक गचतचबधीहरु, परििाि ि साथीहरुको बािे मा ियान गनव
सिल िाक्य प्रयोग ug{ सक्छु ।

म s"g} साचहत्यको बािे मा व्यन्तिगत प्रचतचक्रया लेख्न सक्छु ।
म चनजी प्रयोगका लाचग सिल चटप्पणीहरु (िै चनचक, पचिका, गृहकायव कापी) लेख्न सक्छु ।
म सिल व्याकिण सचह तरिकाले प्रयोग सक्छु ।
म s"g} छोटो कथाको सिल परििय िा चनष्कषव लेख्न सक्छु ।
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