सम्पदाहयक भाषा-हर्ध्याथीको स्व-िु ल्ाांकन
प्राथहिक B १.१ र B १.२ 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 क्षवध्यार्थी क्रमाां क हो
(भार्ा क्षवध्यालयको नाम)
क्षशक्षकको सक्षह
मेरो क्षवध्यालय:________________________________________________________

______________________________
(शहरको नाम)

(सावष जक्षनक/अलग क्षवध्यालयहरुको नाम)
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सहयोग
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हिहि

सु नाई-B १.२

म माक्षनसहरुले साधरर् गक्षिमा अक्षन पररचीि क्षवर्यमा बोलेका कुराहरु बुझ्न सक्छु िर मलाई केक्षह
शब्दहरु र वाक्यहरु दोहोयाष उनु पने हुन सक्छ।

म लामो कुराकानी अर्थवा k|:t"tLsf] मुख्य सार बुझ्न सक्छु ।

म धेरैजसो पररचीि क्षवर्यको टे क्षलक्षभजन वा इन्टरने ट कायषक्रम बुझ्न सक्छु यक्षद त्यसमा िस्वीरहरु छन
र dflg;x?n] क्षबस्तारै / :ki^;+u af]n]sf %g\ भने ।

म िु लो स्वरमा पक्षिएका कर्थाहरु र अरु लेिहरुको मुख्य सार बुझ्न सक्छु ।

म कक्षाकोिा र िेलकुदको बारे मा बोक्षलने केक्षह ckefiffdf af]lnPsf अक्षभब्यखि बुझ्न सक्छु ।

म आफु पररक्षचि ljifoaf/] sIffsf]&fdf ePsf] प्रष्ट, सांगक्षिि k|:t"tL बुझ्न सक्छु ।

म क्षबस्तारै भक्षनएको क्षशक्षकको व्याख्या बुझ्न सक्छु र प्रश्नहरु सोध्न सक्छु ।

म आफुलाई चाि भएको क्षवर्यको श्रब्य, दृष्य वा क्षिक्षजटल रे किष हरुको d"Vo ;f/ tyf
महत्त्वपूर्ष क्षववरर् बुझ्न सक्छु ।

धेरै सहयोग
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थोरै सहयोग
चाहहने
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कुराकानी- B १.२
म कुराकानी शु रु गनष सक्छु र यसलाई शु चारु राख्न मद्दि गनष सक्छु ।

म अको क्षवध्यार्थी सांग कुराकानी गनष सक्छु िर मलाई समय समयमा बुझाउन र बुझ्न गाह्रो पनष सक्छ।

म ियारी नगररकन plQg}v]/ प्रश्नहरु सोध्न सक्छु ।

म पररक्षचि क्षवर्यमा आफ्नो क्षवचार राख्न सक्छु र अरुको क्षवचार सोध्न सक्छु ।

म आफु पररक्षचि ljifoaf/] sIffsf]&fdf ePsf] प्रष्ट, सांगक्षिि k|:t"tL बुझ्न सक्छु ।

म यक्षद ियारी गने समय भएमा अरुको अन्तरवािाष क्षलन सक्छु ।

म सम्पदाक्षयक भार्ामा शब्द चयन अर्थवा वाक्यको सांरचनाaf/] अझ बक्षि बुझ्न प्रश्न
सोध्न सक्छु ।
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म व्यखिगि कारर्का लाक्षग र कुनै क्षवर्यमा सोध्नको लाक्षग फोनमा कुराकानी गनष सक्छु ।
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बोलाई - B १.२

म मेरो हे र्ने दृष्टिकोण, ष्टिचार, लक्ष्य र योजर्नाaf/] छोटकरीमा JofVof ug{ सक्छु ।

म राम्रैसांग बोल्र्न सक्छु र मैले बोलेका कुरा अरुले पष्टर्न बुझ्छर्न, यद्धपी मैले आफुलाई
समय समयमा सच्चाउर्नु पदा छ।

म कक्षामा सु र्नेका ;/n कथा दोहोयाा एर भन्न सक्छु ।

म प्रि सां ग ष्टर्नदे शर्न ष्टदर्न सक्छु र ष्टर्नदे शर्नको बारे मा सोष्टिएको प्रश्नको उत्तर ष्टदर्न
सक्छु ।

म चलष्टचत्र िा ष्टकताबमा के भईरहे को छ, त्यो भन्न सक्छु र आफ्र्नो राय ष्टदर्न सक्छु ।

म मेरो भािर्नाहरु र ष्टिचारहरु प्रिसां ग राख्न सक्छु र त्यसको कारण पष्टर्न ष्टदर्न सक्छु ।

म कष्टहले खेलकूदमा भर्नाा हर्न चाहन्छु भन्न सक्छु र टोलीको प्रदशार्नaf/] %nkmn गर्ना
सक्छु ।

म सरल शब्दहरु िा jfSof+zx? (जस्तै , दै ष्टर्नक ताष्टलकाको ष्टििरण) प्रयोग गरे र
pb#f]if)fx? गर्ना सक्छु ।
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पढाई- B १.२

म कक्षामा पढ् दै गररएको ष्टिषयमा अथिा मेरो चाख भएको ष्टिषयमा भएका
आिारभू त, तथ्यपू णा लेख बुझ्न सक्छु ।

म सरल, प्रि लेख (ष्टिषयगत लेख, सन्धषक्षप्त समाचार) का महत्वपूणा जार्नकारी बुझ्न सक्छु ।

म पष्टत्रका,स-सार्ना पुन्धस्तका, र इन्टरर्ने ट हे र्ना सक्छु र ष्टिषय छु ट्याउर्नुका साथै सुचर्ना
चाखलाग्दो र सहयोगी भए र्नभएको भन्न सक्छु ।

म olb ष्टचत्रमा बयार्न गररएका %g] eg] िेरैजसो छोटो ष्टर्नदे शर्नहरु (हस्तकला, शुरक्षाका
ष्टर्नयमहरु) बुझ्न सक्छु ।

म कथाहरु र प्रष्टतिे दर्नमा भएका िेरैजसो शब्दहरु बुझ्न सक्छु ।

म जार्नकारी मूलक सांदेशहरु बुझ्न सक्छु ।

म क्क्षामा गररर्ने कायाहरुको ष्टर्नदे शर्नहरु पढ् र्न र पालर्ना गर्ना सक्छु ।
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ले खाई- B १.२
म मसांग सम्बन्धित कुराहरु (जस्तै मेरो ष्टिध्यालयको ष्टर्नयम)को फाइदा र बेफाइदाको
बारे मा लेख्न सक्छु ।

म पररष्टचत ष्टिषयमf भएको सरल लेखको साराां श लेख्न सक्छु ।

म कुर्नै प्रस्तु ष्टत सु ष्टर्नरहदा त्यससां ग सम्बन्धित बुुँदाहरु लेख्न सक्छु ।

म मैले के ष्टसके, कसरी ष्टसके र मेरो भष्टिष्यको ष्टसकाईको लक्ष्यको बारे मा लेख्न सक्छु ।

म कुर्नै प्रष्टिया, गष्टतष्टिष्टि िा अध्ययर्न ul//x]sf] cििारणाको बारे मा लेख्न सक्छु ।

म मेरो व्यन्धिगत अर्नुभि (घरपालुिा जर्नािर ष्टलर्ने , मेरो जन्मष्टदर्नको जमघट) को बारे मा
छोटो ष्टििरण लेख्न सक्छु ।

म मलाई चाख भएको ष्टिषयमा आफ्र्नो ष्टिचार सरल िाक्यमा ष्टदर्न सक्छु ।
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म ष्टदर्नहुँ जार्ने ठाुँ उहरु, िस्तु हरु, अथिा कयािमहरुको पूरा िाक्य प्रयोग गरे र j)f{g गर्ना
सक्छु ।

प्राथहिक B १.१ -जम्मा

हिहि
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म यष्टद शब्दहरु पररष्टचत छर्न र मेरो चाखको ष्टिषय छ भर्ने,ष्टबष्टभन्न लम्बाईका लेखहरु बुझ्न
सक्छु ।
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