सम्पदाहयक भाषा-हर्ध्याथीको स्व-िु ल्ाांकन
प्राथहिक A २.१ र A २.२ स्तरहरु ( कक्षा १ दे खि ५ सम्मका हर्ध्याथीहरुकोलाहग)
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

सास्काचे वान

धेरै सहयोग
चाहहने

थोरै सहयोग
चाहहने

सहयोग
नचाहहने

हिहि

सु नाई- A २.२

म छोटो, सामान्य, प्रष्ट pb\#f]if)fsf] मुख्य सार िुझ्न सक्छु (जस्तै , अको हप्ता िनभोज) ।

म मैले सु नेको jfताष लापको मुख्य भाव िुझ्न सक्छु ।

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

म चलक्षचत्र वा काटुष नको दृश्यहरुमा भएको सं वाद िुझ्न सक्छु ।

म, यक्षद पक्षहले नै केक्षह थाहा ePsf] क्षवर्य छ भने र यक्षद त्यहा तर्स्वीरहरु पक्षन छन भने , छोटो, सामान्य
कथाहरु र प्रक्षतिेदनहरुsf] d"Vo a"+bfx? िुझ्न सक्छु ।

म पररचीत क्षवर्यमा क्षिस्तारै र प्रष्टसंग प्रस्तु त गररएको क्षवर्य िुझ्न सक्छु ।

म, जि कसैले ठु लो :jरमा, क्षिस्तारै र प्रष्ट सं ग पढे को सुन्छु , ति पररक्षचत शब्दहरु र वfक्ां शहरु िुझ्न
सक्छु ।

म क्षिस्तारै र प्रष्टसं ग af]nL िे लको nflu lbOPsf] क्षनदे शन पछ्याउन सक्छु ।

धेरै सहयोग
चाहहने

थोरै सहयोग
चाहहने

सहयोग
नचाहहने

हिहि

म क्षिस्तारै र प्रष्टसं ग वाचन गररएको छोटो लेिको मुख्य भाव िुझ्न सक्छु ।
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कुराकानी-पूर्व A २.१

धेरै सहयोग
चाहहने

थोरै सहयोग
चाहहने

सहयोग
नचाहहने

/५

हिहि

कुराकानी- A २.२

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

म सामान्य कुराकानीdf भाग क्षलन सक्छु जहााँ म माक्षनसहरुलाई उनीहरु क्षवध्यालयमा
र िाक्षल समयमा के गछष न भनेर सोध्न सक्छु र म आफै पक्षन o:tf k|sf/sf प्रश्नहरुको
उत्तर क्षदन सक्छु ।

म पररचीत अवस्थामा सामान्य प्रश्नहरु सोध्न सक्छु (अक्षहले कक्षत िज्यो? क्षतम्रो डे स्क कहााँ छ?) र त्यसका
जवाफहरु िुझ्न सक्छु ।

म कुराकानीको क्रममा c? मfक्षनसले मलाई िुझे निुझेको कुरा क्षनक्षित गनष उपयु ि
प्रश्नहरु सोध्न सक्छु ।

म सामान्य जानकारीहरु (घरपालुवा जनावरको नाम, मनपने िानाहरु)अरु व्यखिहरु संग आदनप्रदान
गनष सक्छु ।

म s"g} zJbsf] lxHh] सोध्न सक्छु र आफुले पक्षन zJbsf lxHh]x? eGg सक्छु ।

म साधारण अनु भवहरु (मलाई क्षचसो भयो, मलाई भोक लागेको छ)व्यि गनष , क्षमा dfUg र र्स्वीकार
गनष सक्छु ।

म अरुलाई उनीहरुको कुरा दोहोयाष उन अथवा फरक तररकाले भन्नको लाक्षग सोध्न
सक्छु ।

/४

सम्पदाहयक भाषा प्राथहिक र्षव हरू A २.१, A २.२ २०१४

धेरै सहयोग
चाहहने

थोरै सहयोग
चाहहने

सहयोग
नचाहहने

हिहि

/४

१

धेरै सहयोग
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बोलाई -पूर्व A २.१
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धेरै सहयोग
चाहहने

बोलाई -A २. २

म मेरो िु बी र कमजोरीहरु भन्न सक्छु ।

म धेरैजसो अंकहरु भन्न सक्छु (गते र वर्ष सहहत)

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

म एउटा हकताब, गीत, ठााँ उ अथवा कार्षक्रमको बारे मा मलाई मन पने र मन नपने
कुराहरुमा मेरो धारणा कारण सहहत भन्न सक्छु ।

म मेरो र्दै हनक जीवनको बारे मा, जस्तै म के vfन्छु र म हरे क हर्दन के गछुष , भन्न सक्छु ।

म मैले सु नेका कथाको सार घटनाहरु भएको क्रम अनु सार भन्न सक्छु ।

म कुनै पररहित हवर्र्मा (जस्तै घरपालुवा जनावर, िे लौना, मनपने िानाहरू) पु वष
तर्ारी गरे र छोटो प्रस्तुहत हर्दन सक्छु ।

म कुनै सामान्य वस्तु (जनावर) अथवा मैले गरे का कुरा ( म सहभाहग भएको भोज)को
बर्ान गनष सरल शब्दहरुको प्रर्ोग गनष सक्छु ।

थोरै सहयोग
चाहहने

।४
धेरै सहयोग
चाहहने
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धेरै सहयोग
चाहहने

पढाई- A २. २
म र्दै हनक रुपमा pkof]u हुने उपकरण (व्यापाररक र्ंत्र) प्रर्ोग गनष अथवा
कक्षाकोठामा हुने गहतहबहध (कला पररर्ोजना) हरुको lgldQ lbOPsf हनर्दे शनहरु
पालना गनष सक्छु ।

म धेरैजसो सु सङ्गहठत तथा छोटो कथा बुझ्नको साथै त्यसका मुख्य पात्रहरु हिन्न सक्छु ।

म मैले पहहला र्दे खिसकेका ढााँ िाका वाक्य भएका लेि पढ् न र बुझ्न सक्छु ।

म सरल लेिहरुमा भएका महत्वपूणष जानकारी पत्ता लाउन सक्छु (जस्तै , बुलेहटन
af]*{ cyjf l^kf]^मा भएका अहभवार्दन, समर्/हमहत) ।

म पररहित हवर्र्मा लेखिएका छोटो लेि तथा प्रहतवेर्दनहरुको मुख्य सार बुझ्न
सक्छु ।

म मलाई पहहला नै थाहा भएका शब्दहरु भएको र पररहित हवर्र्मा लेखिएका छोटो,
सरल लेि बुझ्न सक्छु ।

म पररहित हवर्र्मा लेखिएका हिट्ठी तथा ईमेलका मुख्य बुाँर्दाहरु बुझ्न सक्छु ।

थोरै सहयोग
चाहहने
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चाहहने

थोरै
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धेरै सहयोग
चाहहने

लेखाई-A २. २
म र्दै हनक जीवनको कुनै पाटोहरु,कुनै घटना अथवा कुनै अनुभव (भेटघाट, र्दु घषटना,
घुमघाम) को हबस्तृत रुपमा के, कहा, कहहले सहहत सरल भार्ामा बर्ान गनष सक्छु ।

म आफ्नो वररपररका कुराहरु, र्दै हनक गहतहबधीहरु, पररवार र साथीहरुको बारे मा सरल
वाक्य प्रर्ोग गरे र वर्ान गनष सक्छु ।

म सरल कथा (सबै भन्दा राम्रो हबर्दा, भहवष्यको जीवन) लेख्न सक्छु ।

म हनजी प्रर्ोगका लाहग सरल l^kf]^x? लेख्न सक्छु (र्दै हनहक, पहत्रका, गृहकार्ष कापी) ।

म मेरो लेिाईमा सरल व्याकरण सहह तररकाले प्रर्ोग सक्छु ।

म सरल पररिर् वा छोटो कथाको हनष्कर्ष लेख्न सक्छु ।

म नाम र तथ्यहरुको जानकारीलाई िाहल ठााँ उमा भनष सक्छु ।
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म सरल हटप्पणीहरु (अहभवार्दन,शुभकामना, हनम्ताहरु) र हनम्ताहरुको जवाफ लेख्न वा
टाईप गनष सक्छु ।

प्राथहिक A २.१ -जम्मा

हिहि

।४

म सरल हनर्दे शनहरु (जस्तै , सरल हशल्प पररर्ोजनाको लाहग)पालना गनष सक्छु ।

लेखाई-पूर्व A २.१
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