अङ्रे जी भाषा प्रविणताको तहहरुको बारे व्याख्या, प्री के दे खी कक्षा १२ सम्म

ददइएको अङ्रे जी भाषाको तहको लागि अङ्रे जी भाषा गिक्षार्थीहरुले सहयोिको सार्थ गय कुराहरु िर्न सक्छर् ्:
तह १ - प्रिेि
 भर्ेको गित्रहरु, िब्दहरु,

 गर्दे िर् अर्ुसार गित्रहरु,

 बोलेको र्ेदेिर्को पालर्ा

 दईु कदमको मौखखक गर्दे िर्

 बोलेको िाक्यहरुलाई

 मौखखक गर्दे िर् अर्ुसार

सुर्ाइ

िाक्यहरु संकेत िर्न सक्र्े
िर्न सक्र्े

सामाग्रीहरु, रे खा-गित्रहरु र

गित्रहरु सँि गमलाउर् सक्र्े

 िाक्यहरु संकेत िर्न

सक्र्ेवबगभन्र् सामाग्रीहरु,

व्येविहरु र गित्रहरुको र्ाम
भन्र् सक्र्े

 “को के कदहले कहाँ कसरी”
जस्ता प्रश्नहरुको उत्तर ददर्

सामाग्रीहरु गमलाउर्े

तह ३ - वबकास भएको
 मौखखक गर्दे िर्हरुबाट

 प्राप्त िरे को मौखखक जार्कारीबाट

सक्र्े र व्येिस्र्था िर्न सक्र्े

 मौखखक जार्कारी वबश्लेषर् र लािु

 मौखखक कुराकार्ीबाट र्मुर्ाहरुको

गर्दे िर्को पालर्ा िर्न सक्र्े

 मौखखक कुराकार्ीबाट प्रभाि र

 मौखखक कुराकार्ीबाट सम्बन्धहरु

 कर्थाहरु, समस्याहरु र

 िाद-वििादहरुमा भाि गलर्े

 एक भन्दा धेरै कदम भएको

सामाग्री र गित्रहरु गमलाउर्े

 मौखखक रुपमा ददएको जार्कारीहरु

गमलाउर्े

प्राप्त िरी, गर्यगमत र श्रेणी

 गित्र, घटर्ा, सामाग्री र

 प्रदियाहरुको िणनर् िर्न सक्र्े

 तथ्यहरु पुर् रुपमा भन्र्े

भवबष्यिाणी िर्न सक्र्े

 कर्थाहरु र घाटर्ाहरुको बारे भन्र्
सक्र्े

सक्र्े

 वबगभन्र् िब्द, िाक्य र

पढाई

बातािरणका गित्रहरु

गिन्हहरु सँि गमलाउर् सक्र्े

 पाठहरुको सन्कल्पर्ा बुझ्र्े

गित्रहरुको र्ाम लेख्न सक्र्े

लेखाइ

 भर्ेको कुराको गित्र बर्ाउर्
सक्र्े

 सन्दे ि ददर् गित्र, गिन्ह, िब्द
र िाक्य लेख्न सक्र्े

कारण गिन्र् सक्र्े

सन्कल्पर्ाहरुको बारे छलफल िर्न
सक्र्े

 भाषण र मौखखक वििरणहरु प्रदार्
िर्न सक्र्े

 वबगभन्र् समस्याहरुको लागि

रिर्ात्मक समाधार्हरु प्रदार् िर्े

 जार्कारीहरु प्राप्त िर्न सक्र्े र

 गित्रहरु, घटर्ाहरु र प्रदियाहरु

 तथ्यहरु र स्पष्ट सन्दे िहरु

 मुख्य वबिारहरु गिन्र् सक्र्े

िगिनकरण िर्न सक्र्े
गिन्र् सक्र्े

 तथ्यहरु सँि सम्बखन्धत भएका
भाषाको ढँ िा छान्र् सक्र्े

 सामाग्रीहरु, गित्रहरु र रे खा

िर्न सक्र्े

 सुिी बर्ाउर् सक्र्े

 गित्र, छोटो िाक्य र दटप्पणी
हरु लेख्न सक्र्े

 बोलेको िा लेखेको गर्दे िर्बाट
अर्ुरोध िररएको जार्कारी
प्रदार् िर्न सक्र्े

पररणाम गर्काल्र्े
गर्मानण िर्े
बर्ाउर्े

िरी राख्न सक्र्े

 अर्ुमार् व्यि िर्न सक्र्े,

व्येविहरुको बणनर् िर्े

गभन्र्ता र सम्बन्ध प्राप्त िर्न सक्र्े

अर्ुसार गित्र र सामाग्री प्रयोि

 “को के कदहले कहाँ कसरी”
जस्ता प्रश्नहरु सोध्र् सक्र्े

तह ५ - जोडे को

 मौखखक जार्कारीबाट तुलर्ा र

जार्कारीहरु प्राप्त िर्न सक्र्े, छान्र्

पालर्ा िर्े

ददइएको जार्कारी सँि

तह ४ - विस्तृत भएको

गर्यगमत िममा राख्न सक्र्े

 िब्दहरुको अर्थन गर्धानररत िर्न

प्रसंिमा भएका सन्केतहरु प्रयोि

 जार्कारीहरुको अर्ुिाद िर्े

 आफ्र्ो वबिारको समर्थनर् िर्े
वििरणहरु खोज्र्े

 उस्तै िब्दहरु र व्याकरण गिन्र्े

 वबगभन्र् घटर्ाहरुको व्याख्या िर्े
र उदाहरण ददर्े र आफ्र्ो उत्तर
समयोखजत िर्े

 आफ्र्ो वबिार व्येि िर्े र रक्षा
िर्े

 वबगभन्र् स्रोतहरुबाट जार्कारी

तह ६ पढाई

बोलाई

तह २ - सुरु

प्राप्त िरी अर्ुसन्धार् िर्न सक्र्े

 स्पष्ट र अस्पष्ट पाठहरुबाट
पररणामहरु गर्काल्र्े

िर्े

 साधारण दकगसमको स्पष्ठ भएको
कर्था लेख्न सक्र्े

 जार्कारीहरुको तुलर्ा िर्न सक्र्े

 ददइएको गित्रहरु र दटप्पणीहरुबाट
प्राप्त िरे को जार्कारीको सखन्क्षप्त

 वबगभन्र् दकगसमको छलफल र

सगमक्षा िर्े

 वबगभन्र् दकगसमको लेख लेख्ने

 आफुले लेखेको कुराको सम्पादर् र

 व्येविहरु, घटर्ाहरु र प्रदियाहरुको

 मौगलक वबिारहरुको रिर्ा िर्े िा

िणनर् िर्न सक्र्े

प्रसँिमा प्रयोि िर्े

वििरण प्रदार् िर्े

र जार्कारीहरुको वबिको गभन्र्ता
र्थहा पाउर् सक्र्े

 प्राप्त िररएको जार्कारीहरु र्याँ

कर्थाहरुबारे प्रगतकृ या ददर्े

विस्तृत उत्तर ददर् सक्र्े

विद्यार्थीको उमेर, कक्षाको तहमा भएको समय, गिक्षाको अर्ुभिको विविधता र र्थाहा पाएको िैखक्षक अक्षमता (भएको हुँदा)विद्यार्थी गिक्षा
आजनर् िर्े योग्यताको वबकासमा गभन्र्ता भएको बेलामा, यो जार्कारीको प्रयोि िर्ुन पर्े हुन्छ।
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