सम्पदाहयक भाषा-हर्ध्याथीको स्व-िु ल्ाांकन

िध्य र्षव -A१.१ र A१.२ स्तरहरु (कक्षा ६ दे खि ९ सम्मका हर्ध्यथीहरुको लाहग)

मेरो नाम:____________________________________________________________

मेरो कक्षा______ वर्ष_______ दे खि________ को शै क्षक्षक सत्र

मेरो क्षवध्यालय:________________________________________________________
(भार्ा क्षवध्यालयको नाम)

क्षसक्नको लाक्षग:_________________
________________भार्ा

मेरो क्षवध्यालय:________________________________________________________
(सावष जक्षनक/अलग क्षवध्यालयहरुको नाम)

सुनाई-पूर्व-A१.१

धेरै सहयोग
चाहहने

______________________________
(शहरको नाम)
थोरै सहयोग
चाहहने

सहयोग
नचाहहने

हिहि

सु नाई A१.२

म आफ्नो, कक्षाकोठा र क्षवध्यालयबारे सामान्य शब्दहरु lrGg र बुझ्न सक्छु ।

म यक्षद माक्षनसहरुले क्षबस्तारै र प्रष्टसं ग अक्षन रोक्षकदै बोलेका छन भने उनीहरुले
भने का कुरा बुझ्न सक्छु ।

म सरल क्षनदे शनहरु जस्तै "क्षतम्रो क्षकताब िोल", "क्षतम्रो कोट लगाउ", हरु क्षबस्तारै
बोक्षलएमा बुझ्न सक्छु ।

म क्षनदे शनहरु बुझ्न र पालन गनष सक्छु , (जस्तै , गाडी िढ् नको लाक्षग, िेल िेल्नको
लाक्षग)

म मेरोबारे सरल प्रश्नहरु, जस्तै "क्षतक्षम कक्षत कक्षामा पढ् छौ?", "क्षतक्षम कक्षत वर्षका भयौ?",
बुझ्न सक्छु ।

म क्षबस्तारै र प्रष्टसं ग बोक्षलएका सं ख्याहरु, मूल्यहरु, समयहरु र क्षमक्षतहरु बुझ्न
सक्छु ।

म कुनै वस्तुको बfरे मा भएको सरल जानकारी बुझ्न सक्छु (स्वेटरको नाप र रं ग)।

म क्षबस्तारै , प्रष्टसं ग भक्षनएका र क्षित्रहरु भएका िेरैजसो कथाहरु बुझ्न सक्छु ।

म सामान्य रं गको नामहरु सुनेर क्षिन्न सक्छु ।

म केक्षह िे लहरुको र ती िे लहरुमा प्रयोग हुने सािनहरुको नामहरु क्षिन्न सक्छु ।

यो मेरो क्षशक्षा मन्त्रालयको क्षवध्याथी क्रमां क हो
क्षशक्षकको सक्षह
सास्कािे वान

धेरै सहयोग
चाहहने

थोरै सहयोग
चाहहने
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कुराकानी-पूर्व A१.१

धेरै सहयोग
चाहहने

थोरै सहयोग
चाहहने

सहयोग
नचाहहने

क्षमक्षत

सहयोग
नचाहहने

हिहि
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हिहि

कुराकानी- A१.२

म मेरो पररिय क्षदन सक्छु र क्षवनम्र उखिहरु जस्तै , नमस्कार,क्षबदाई, कृपया, िन्यवाद, को
प्रयोग गनष सक्छु ।

म सािारण तररकामा अरूक्षसत कुरा गनष सक्छु यक्षद उनीहरुले दोहोयाष उदै र
क्षबस्तारै कुर गछष न भने ।

म कुनै वस्तुलाई दे िाएर त्यो के हो भक्षन प्रश्न सोध्न सक्छु ।

म पररक्षित कुराहरु जस्तै मेि, lj?jf वा झोलाको आकार र रं ग भन्न सक्छु र यस्ता
वस्तु को बारे मा अरुलाई प्रश्न सोध्न सक्छु ।

म पररक्षित कुराहरु जस्तै मेरो नाम, उमेर, र पररवारको सदस्यहरुको बारे मा सोक्षिएका
k|i^, सरल प्रश्नहरुको उत्तर क्षदन सक्छु ।

म ;fdfGo शब्द, ;fdfGo अक्षभब्यखि अथवा छोटो वाक्य प्रयोग गरे र सािारण प्रश्न
;f]Wg सक्छु ।

म ईशारा वा कुनै सामाग्रीको सहायताले केक्षह कुराहरु माग्न सक्छु ।

म क्षदन, गते, र समयको जानकारी क्षदन सक्छु र यसको बारे मा अरुलाई सोध्न
सक्छु ।

धेरै सहयोग
चाहहने

थोरै सहयोग
चाहहने

सहयोग
नचाहहने

हिहि

म जब कुरा बुखददन, त्यो कुरा अरुलाई जानकारी गराउन सक्छु ।
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धेरै सहयोग
चाहहने
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थोरै सहयोग
चाहहने

सहयोग
नचाहहने

हिहि

धेरै सहयोग
चाहहने

बोलाई - A१.२

म मैले कस्तो अनु भव गरररहे को छु (सबरामी, राम्रो, खु िी, िु ुःखी)भन्ने कुरा भन्न िक्छु ।

म शरीरका c+ux? (आँ खा, कान, नाक, खुट्टा) को नाम भन्न िक्छु ।

म मेरो वररपररको िfधारण वस्तु हरु (कक्षाकोठाको वस्तु हरु, मनपने खाने कुरा,
n"uf)को नाम भन्न िक्छु ।

म आफ्नो af/]df आधारभू त जानकारी -d]/f] #/, dgkg]{ s"/f, kl/jf/sf ;b:o cyjf
;fyLx?sf] gfd, pd]/_ eGg ;S%" ।

म आफ्नो आधारभू त जानकारी कक्षामा सिकेका वाक्ाां श प्रयोग गरी सिन िक्छु ,
जस्तै, "मेरो नाम_______हो", म _____ मा बस्छु ", म ______ बर्ष को हो"।

म मलाई मन पने र नपने कुराहरुको aofg गनष िक्छु ।

थोरै
सहयोग
चाहहने

सहयोग
नचाहहने

हिहि

म ;KtfxfGtsf] cyjf सबिाको योजनाबारे मा छोटो ब्याख्याg सिन िक्छु ।
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धेरै सहयोग
चाहहने
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थोरै सहयोग
चाहहने

सहयोग
नचाहहने
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हिहि

धेरै सहयोग
चाहहने

पढाई- A१.२

म %f]^f], ;fwf/)f lnlvt lgb]{zgx? a"e\mg ;S%", यसि मैले पसहले नै िे स्तखिकेको
छु भने ।

म व्यस्तिगत जानकारी जस्तै मेरो नाम, उमेर र ठे गाना मासगएको फारम बुझ्न
िक्छु ।

म िरल लेखमा भएका केही शब्दहरु र िामान्य वाक्हरु, यसि कक्षामा
सिसकिकेको छ भने , बुझ्न िक्छु ।

म छोटो, िरल लेख ध्यान सिएर पढे मा र मुख्य शब्दहरु पत्ता लगाएमा, त्यिको
मुख्य जानकारी छान्न िक्छु ।

म सवज्ञापन, व्यापाररक पु स्तस्तका वा सिन्हहरुमा भएका मुख्य जानकारी (समसत, मुल्य,
िमय) हरु पढ् न िक्छु ।

म मैले जासनिकेका शब्दका केसह अां शहरु,उपिगषहरु र प्रत्ययहरु सिन्न िक्छु ।

म शब्दकोशको प्रयोग गरे र िरल लेखमा भएका असभव्यस्ति र िरल वाक्हरु पढ् न
िक्छु ।

म पररसित खेल र खेलाडीको नाम पढ् न िक्छु ।

थोरै
सहयोग
चाहहने

सहयोग
नचाहहने
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चाहहने
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थोरै सहयोग
चाहहने

सहयोग
नचाहहने
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धेरै सहयोग
चाहहने

लेखाई-A१.२

म मेरो नाम िानष , लेख्न अथवा टाइप गनष िक्छु ।

म पररसित शब्दहरु प्रयोग गरे र खासल ठाँ उमा भनष िक्छु ।

म शब्दकोश वा सकताबको िहयोग सलएर िरल शब्दहरु वा वाक्हरु लेख्न वा टाइप
गनष िक्छु ।

म छोटो िांिेश जस्तै पोस्टकाडष , जन्मसिनको शुभकामना लेख्न अथवा टाइप गनष
िक्छु ।

म तस्वीरमा भएका पररसित वस्तु -s]^f, s]^L, d]r, ^]an_हरुको नाम िानष वा लेख्न
िक्छु ।

म मेरो बारे मा (नाम, उमेर) र िै सनक प्रयोग हुने बस्तुहरु (गाडी, घर) को बारे मा
िामान्य जानकारी लेख्न िक्छु ।

म मेरो बारे मा छोटो वाक्हरु लेख्न िक्छु र त्य:ता जानकारीहरु प्रश्नपत्रमf लेख्न
िक्छु ।

म िरल िन्दे श ( जस्तै कहाँ र कसहले भेट्नेaf/] c?nfO{ ;Gb]z jf l^kf]^) हरु
लेख्न िक्छु ।

थोरै
सहयोग
चाहहने

सहयोग
नचाहहने
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