
मेरो कक्षा______ वर्ष_______  देखि________   को शैक्षक्षक सत्र 

________________भार्ा

(भार्ा क्षवध्यालयको नाम)

(सावषजक्षनक/अलग क्षवध्यालयहरुको नाम)
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म आफुलाई चाि भएsf ljifoमा र अरुले पक्षन प्रयास गरेमा कुनै लामो कुराकानीमा भाग क्षलन 

सक्छु।

म धेरैजसो पररचीत क्षवर्यको टेक्षलक्षभजन वा इन्टरनेट कायषक्रम बुझ्न सक्छु यक्षद त्यसमा तस्वीरहरु छन र 

क्षबस्तारै k|i^;+u बोक्षलएको छ भने।

म छलफल भइरहेको क्षवर्यमा अझ धेरै जान्नको लाक्षग प्रश्नहरु सोध्न सक्छु।

म अको क्षवध्यार्थीसंग कुराकानी गनष सक्छु तर मलाई समय समयमा बुझाउन र बुझ्न गाह्रो पनष सक्छ।

म यक्षद मैले प्रश्नहरु अगाडी नै तयार गरेको छु भने अरुको अन्तरवाताष क्षलन सक्छु र कक्षहले कााँही 

अन्तरवाताषको क्रममा सोचेका प्रश्नहरु पक्षन सोध्न सक्छु।

म छलफल भइरहेको क्षवर्यमा अझ धेरै जान्नको लाक्षग प्रश्नहरु सोध्न सक्छु।

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

म लेिको अर्थष, शब्दको चयनहरु भार्ाका प्रकारहरु र लेिको संरचना बुझ्नका लाक्षग प्रश्नहरु 

सोध्न सक्छु।

म कुनै वतषमान क्षवर्यको सारांश अको व्यखिलाई भन्न सक्छु।

म मेरो क्षवचारहरु प्रसु्तत गरेर र सुझावहरु क्षददै सामुक्षहक काममा भाग क्षलन सक्छु।

म :jt:k'mt{ रुपमा प्रश्नहरु सोध्न सक्छु।

म आफु पररक्षचत ljifoaf/] प्रष्ट, संगक्षित k|:t"tL बुझ्न सक्छु।

सम्पदाहयक भाषा-हर्ध्याथीको स्व-िुल्ाांकन

फारि िाध्यहिक/र्यस्कका लाहग -B १.१ र  B १.२  स्तरहरु -कक्षा १० देखि १२ सम्मका र jo:s हर्ध्यfथीहरुको लाहग)

मेरो नाम:____________________________________________________________

यो मेरो क्षशक्षा मन्त्रालयको क्षवध्यार्थी क्रमांक हो

मेरो क्षवध्यालय:________________________________________________________ क्षसक्नको लाक्षग:_________________

(शहरको नाम)

क्षशक्षकको सक्षह क्षमक्षत

मेरो क्षवध्यालय:________________________________________________________ ______________________________ सास्काचेवान

म माक्षनसहरुले साधरण गक्षतमा अक्षन पररचीत क्षवर्यमा बोलेका कुराहरु बुझ्न सक्छु तर मलाई केक्षह 

शब्दहरु र वाक्यहरु दोहोयाषउनु पने हुन सक्छ।

म क्षबस्तारै भक्षनएको क्षशक्षकको व्याख्या बुझ्न सक्छु र JofVofaf/] प्रश्नहरु सोध्न सक्छु।

दुई वा बढी मेरो भार्ाका उन्नत विाहरुले बोलेका कुरा कक्षामा पछ्याउन सक्छु र कक्षहले काक्षहाँ 

मात्र स्पष्टीकरणको लाक्षग ;f]W%"।

म क्षवसृ्तत रुपमा बोलेको क्षनदेशनहरु बुझ्न सक्छु।

म िूलो स्वरमा kl(Psf कर्थाहरु र अन्य लेिहरुको मुख्य कुरा  बुझ्न सक्छु।
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सम्पदाहयक भाषा  िाध्यहिक/र्यस्क र्षवहरू B १.१ , B १.२ २०१४ २

म olb Toxf+ lrqx? %g\ eg] ;/n / k|i^ निरे्दशिहरु (आगलागीको सुचिा, सुरक्षाको नियम_ 

बुझ्न सक्छु।

म कक्षामा पढ्रै्द गररएको निषयमा अथिा मेरो चाख भएको निषयमा भएका 

आधारभूत, तथ्यपूर्ण लेख बुझ्न सक्छु।

 म कक्षाको पररयोजिाहरुsf nflu lbOPsf] lgb]{zgx?  k(\g / kfngf गिण सक्छु।

म लेखकले राख्न खोजेको निचार पढ्ि र बुझ्न सक्छु।

म केनह हर्दसम्म बुझेर चार्ण र रेखाांकि पढ्ि सक्छु।

म यनर्द लेखमा शब्दहरु पररनचत छि र मेरो चाखको निषय छ भिे, नबनभन्न लम्बाईका त्यस्ता 

लेखहरु बुझ्न सक्छु।

म मेरो हेिे दृनिकोर्, निचार, JolQmut लक्ष्य र योजिा छोर्करीमा j)f{g ug{ सक्छु।

म चलनचत्र िा नकताबमा के भईरहेको छ, त्यो भन्न सक्छु र To;af/] आफ्िो राय नर्दि सक्छु।

मैले कक्षामा अध्ययि गरेको कथा, कनिता अथिा निबांधबारे आफ्िो निचार राख्न सक्छु।

म कक्षामा सुिेको कथा र्दोहोयाणएर भन्न सक्छु।

म सनजलै राम्रो तररकाले बोल्ि सक्छु,यद्धपी कनहले कााँनह म आफैले आफ्िो बोनल 

सच्याउछु / मैले बोलेको  प्राय सबैले बुझ्छि्।

म प्रि निरे्दशि (कसरी मोबाइल फोि चलाउिे,  कार सफा गिे) नर्दि सक्छु र ती 

निरे्दशिहरुको af/]df p&]sf k|Zgsf] उत्तर नर्दि सक्छु।

म कक्षामा पढाई भईरहेको निषयमा भएका कुराकािीमा आफ्िो योगर्दाि नर्दि सक्छु।

म नर्दिहाँ हिे प्रसांगहरु (निध्यालयमा जािुको महत्व, निश्वनिध्यालय नक प्रfनिनधक 

निध्यालय) को बारेमा आफ्िो निचार राख्न सक्छु।

म मेरो व्यक्तिगत अिुभि (सिारी साधि चलाउिे अिुमनत पत्र पाउिे, जानगर पाउिे) को 

बारेमा शब्दकोश प्रयोग िगररकि छोर्ो नििरर् लेख्न सक्छु।

म w]/}h;f] बुझ्न सनकिे गरर राम्रोसांग शब्द उच्चारर् गिण र निराम नचह्न प्रयोग गिण सक्छु।

म नचठी,पनत्रका अथिा अरु छोर्ो n]vमा आफ्िो व्यक्तिगत निचार प्रसु्तत गिण सक्छु।

म समाचार, पनत्रका, स-सािा पुक्तस्तका र इन्टरिेर्हरुमा भएका चाखलाग्दो र 

सहयोगी जािकारीहरुaf/] ;dLIff ug{  सक्छु।

म पररनचत निषयमा भएका सरल प्रनतिेर्दि (चलनचत्रको समीक्षा, बैठकमा कुरा गिे निषय) र 

शैनक्षक सामाग्री, पनत्रका र समाचारमा भएका जािकारी बुझ्न सक्छु।

म s"g} सानहत्य,  तथ्यk')f{ लेखि, अथिा श्रव्य दृश्य उत्पार्दिका बारेमा एक छोर्ो 

साराांश लेख्न सक्छु।

म s"g} ऐनतहानसक घर्िा, हालको घर्िा, s"g}  के्षत्र cyjf उत्पार्दिका बारेमा 

नििरर् लेख्न सक्छु।

म मैले के नसके, कसरी नसके र मेरो भनिष्यको नसकाईको लक्ष्यको बारेमा लेख्न सक्छु।

म नर्दिहाँ जािे ठााँउहरु, िसु्तहरु, अथिा कfयणक्रमहरुको पूरा िाक्य प्रयोग गरेर j)f{g गिण 

सक्छु।

म व्यक्तिगत ;/f]sf/sf निषयहरु (अध्ययिको खचण, गाडी चलाउिे अिुमनत पत्रको 

लानग चानहिे उमेर) को अथिा िसु्तहरु (नडनजर्ल खेल र खेलकुर्द)को फाईर्दाहरु र 

बेफाईर्दाहरुको िर्णि गिण सक्छु।


