सम्पदाहयक भाषा-हर्ध्याथीको स्व-िु ल्ाां कन

िध्य र्षव -B१.१ र B १.२ स्तरहरु (कक्षा ६ दे खि ९ सम्मका हर्ध्यथीहरुको लाहग)
मेरो नाम:____________________________________________________________

मेरो कक्षा______ वर्ष_______ दे खि________ को शैक्षक्षक सत्र

मेरो क्षवध्यालय:________________________________________________________
(भार्ा क्षवध्यालयको नाम)

क्षसक्नको लाक्षग:_________________
________________भार्ा

मेरो क्षवध्यालय:________________________________________________________
(सावषजक्षनक/अलग क्षवध्यालयहरुको नाम)
सु नाई - पू र्व- B १.१

धेरै सहयोग
चाहहने

यो मेरो क्षशक्षा मन्त्रालयको क्षवध्याथी क्रमां क हो

______________________________
(शहरको नाम)
थोरै सहयोग
चाहहने

सहयोग
नचाहहने

हिहि

माक्षनसले क्षबस्तारै बोलेमा एक पररक्षित क्षवर्यमा लामो छलफल भये को छ भने त्यसको मुख्य बुँदा
बुझ्न सक्छ।

सु नाई- B १.२

क्षशक्षकको सक्षह
सास्कािेवान

धेरै सहयोग
चाहहने

थोरै सहयोग
चाहहने

सहयोग
नचाहहने

हिहि

दु ई वा बढी मेरो भार्ाका उन्नत वक्ताहरुले बोलेका कुरा कक्षामा पछ्याउन सक्छु र कक्षहले काक्षहँ
मात्र स्पष्टीकरणको लाक्षग ;f]W%" ।

olb क्षवर्यमा इछ् छूक छु भने म क्षटभी,रे क्षियो र इन्टरने टको कfयष क्रमहरु बुझ्न सक्छु ।

म af]n]/ lbOPsf क्षवस्तृ त क्षनदे शनहरु बुझ्न सक्छु ।

म क्षबस्तारै र स्पष्ट रुपमा क्षदएका क्षनदे शनहरु बुझ्न सक्छु ।

म कथाहरु र अन्य लेिहरुको मुख्य कुरा ठूलो स्वरमा पढे मा बुझ्न सक्छु ।

म मेरो शहर वा स्थानका समािार घटनाहरूबारे ररपोटष बुझ्न सक्छु ।

म आफु पररक्षित भएको ljifodf प्रष्ट, सं गक्षठत k|:t"tL बुझ्न सक्छु ।
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कुराकानी-पू र्व - B १.१

क्षमक्षत

धेरै सहयोग
चाहहने

थोरै सहयोग
चाहहने

सहयोग
नचाहहने

/४

हिहि

कुराकानी-पू र्व - B १.२

धेरै सहयोग
चाहहने

थोरै सहयोग
चाहहने

सहयोग
नचाहहने

हिहि

म कुनै क्षवर्यमा ईछ् छु क हुन्छु र अरुले पक्षन बोक्षलिाक्षलमा सहयोग गछष न भने, तु लनात्मक रुपमा
लामो बोक्षलिाक्षलमा भाग क्षलन सक्छु ।

म मैले क्षिने को कसै सँग फोनमा कुराकाक्षन गनष सक्छु ।

म स्वभाक्षवक रुपमा(तयारी नगरे का)प्रश्नहरु सोध्न सक्छु ।

म धेरै क्षवर्यहरूमा कुराकानी गनष सक्छु , तर मलाई मेरो साथीहरू वा अन्य भार्ा वक्ताहरुको
सहयोग िाक्षहन सक्छ।

म मेरो क्षविारहरु प्रस्तु त गरे र र सु झावहरु क्षददै सामुक्षहक काममा भाग क्षलन सक्छु ।
म पररक्षित क्षवर्यहरूमा मेरो राय क्षदन र c?को राय dfUg ;S%" ।
म शब्द ियनबारे , भार्ाको प्रकारबारे र लेिनको सं गठनबारे प्रश्नहरु सोध्न सक्छु ।

म अरुको साक्षात्कार क्षलन सक्छु यक्षद मैले पक्षहलानै प्रश्नहरु तयार गरे कोछु अथवा मेरो क्षविारहरु
Pslqt ug{ ;do lnPsf] %" भने ।
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१

धेरै सहयोग
चाहहने

बोलाई -पू र्व B १.१

थोरै सहयोग
चाहहने

सहयोग नचाहहने

हिहि

बोलाई - B १.२

म छोट् करीमा मेरो हे ने तररका, विचार व्यक्तिगत लक्ष्य र योजनाका बारे मा व्याख्या गना सक्छु ।

म सवजलै राम्रो तररकाले बोल्न सक्छु ,यद्धपी कवहले कााँ वह म आफैले आफ्नो बोवल सच्याउछु , प्राय
मैले बोलेको सबैले बुझ्छन्।

म चलवचत्र अथिा वकताबमा के भैराखेकोछ भन्ने बारे मा िर्ा न गना सक्छु ।

म प्रष्ट वनदे शन वदन सक्छु (कसरी कम्प्युटर काया क्रम चलाउने्,केक पकाउने ,बाइक बनाउने )र ती
वनदे शनहरुको उत्तर वदन सक्छु ।

मैले कक्षामा अध्ययन गरे को कथा,कविता,गीत अथिा वनबंधबारे आफ्नो विचार राख्न सक्छु ।

म सवजलो शब्दहरु र िाक्यां शहरु प्रयोग गरे र विज्ञापनहरु गना सक्छु ।(जस्तै ैः-दै वनक तवलका बारे
अरुलाई व्याख्या गने )।

मैले कक्षामा सु नेको सवजलो कथा फेरर भन्न सक्छु ।

म स्पष्टरुपमा सधारर् मुद्दाहरूबारे आफ्नो विचार र प्रवतवक्रया राख्न सक्छु ।(िर
दे खाउने ,विध्यालयको वनयमहरु,िातािरर्)

धेरै सहयोग
चाहहने

पढाई-पू र्व B १.१

थोरै सहयोग
चाहहने

सहयोग नचाहहने

हिहि

पढाई- B १.२

धेरै सहयोग
चाहहने

थोरै सहयोग
चाहहने

सहयोग नचाहहने

हिहि

धेरै सहयोग
चाहहने

थोरै सहयोग
चाहहने

सहयोग नचाहहने

हिहि

म कक्षामा पढ् दै गररएको विषयमा अथिा मेरो चाख भएको विषयमा भएका आधारभूत, तथ्यपू र्ा
लेख k(\g / बुझ्न सक्छु ।

म विवभन्न लम्बाइका लेखाईहरु बुझ्न सक्छु जब म शब्दहरुसाँ ग पररवचत र To;बारे ईछ् छु क छु
भने।

म समाचार, पवत्रका, स-साना पुक्तस्तकाहरु cyjf OG^/g]^मा भएका चाखलाग्दो र pkयोगी
जानकारीहरु पढ् न सक्छु ।

म पररवचत विषयमा भएको सरल प्रवतिेदन (चलचीत्र समीक्षा, अन्तिाा ताा हरु, बैठकका एजेन्डाहरु)
बुझ्न सक्छु ।

म कक्षाको पररयोजनाहरुsf] lgldQ lbO{Psf वनदे शनहरु पढ् न र पालना गना सक्छु ।

म स्पष्ट, सरल वनदे शनहरु (वशल्प योजना, आगो अभ्यास) विषे शगरी olb Toxf+ lrqx? %g\ भने
बुझ्न सक्छु ।

म लेखकले राख्न खोजेको विचार (पत्रीका संपादकीय) पढ् न र बुझ्न सक्छु ।
म स्पष्ट,सरल वनदे शनहरु(वशल्प योजना,आगो अभ्यास)विषे शगरी वचत्र छ भने बुझ्न सक्छु ।
d}n] k(L/x]sf] s"/f a"e\mg ;xof]usf] nflu d k|d"v zJbx?, रे खा वचत्र र दृष्टान्तहरू k|of]u ug{
;S%" .
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धेरै सहयोग
चाहहने

ले खाई-पू र्व B १.१

थोरै सहयोग
चाहहने

सहयोग नचाहहने
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हिहि

धेरै सहयोग
चाहहने

लेखाई- B १.२

थोरै सहयोग
चाहहने

सहयोग नचाहहने

हिहि

म व्यक्तिगत वचं ताहरु (विध्यालयको वनयम, ग्रीहकाया ) को अथिा िस्तु हरु (विवजटल खे ल र
खेलकुद)को फाईदाहरु र बेफाईदाहरुको िर्ान गना सक्छु ।

म xरे क ठााँ उह?, िस्तु हरु, र घटनाहरु (पवहलो वहमपात, विध्यालयमा हुने सं गीत गोष्ठी )एक
अकाा साँग जोविएका कुराहरु पुरा िाक्यमा िर्ान गना सक्छु ।

म वचठी, पवत्रका अथिा अरु छोटो कथामा आफ्नो व्यक्तिगत विचार प्रस्तु त गना सक्छु ।
म शब्दकोश प्रयोग नगररकन व्यक्तिगत अनु भिबारे छो^sरीमा िर्ा न गना सक्छु ।
म ऐवतहावसक घटना, हालको घटना, एक क्षेत्र cyjf एक उत्पादनका बारे मा वििरर् लेख्न सक्छु ।

d}n] k(L/x]sf] s"/f a"e\mg ;xof]usf] nflu d k|d"v zJbx?, रे खा वचत्र र दृष्टान्तहरू k|of]u ug{
;S%" .

म सावहत्यsf] Ps v)* अथिा tYok')f{ n]v अथिा s"g} श्रव्य दृश्य उत्पादनका बारे मा एक छोटो
सारां श लेख्न सक्छु ।

मैले के वसके ,कसरी वसके, र भविष्यमा मैले के लक्ष्य वलएर के वसक्ने भन्नेबारे मा म लेख्न सक्छु ।
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