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توضیحاتممکنہ کی K-12، قبل ازانگریزی زبان میں مہارت کے لیول

:مندرجہ ذیل کام سرانجام دے سکتے ہیںمدد حاصل کرکے انگریزی زبان میں مہارت کے دیئے گئے لیول میں انگریزی زبان سیکھنے والے 
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تصاویر، الفاظ مذکوره
اور تراکیب کی جانب 

اشاره کریں
 زبانی ہدایات ہمرحلیک

پرعمل کریں
 ،زبانی بیانات کو چیزوں

اور تصویری تصویروں
سے مالئیںخاکوں

 زبانی ہدایات کے مطابق
ں اور اشیاء کی وتصویر
کریںپڑتال 

 دو زبانی ہدایات مرحلہ
پرعمل کریں

 زبانی بیانات معلومات کو
ریعے اشیاء اور ذکے 

تصویری خاکوں سے 
منسلک کریں

 سے حاصل شده زبانی بیانات
، تالش کریںمعلومات کو

چنیں اور ترتیب دیں
 کئی مراحل پر مبنی زبانی

ہدایات پرعمل کریں
 زبانی معلومات کو تصاویر

اور اشیاء کی مدد سے ترتیب 
بنائیںرسلسلہ وادیں یا 

 استعمال یں مزبانی معلومات
ہونے والے افعال اور روابط کا 

موازنہ کریں
 تجزیہ کریں اور زبانی معلومات

استعمال کریں
 وجوہات اور اثرات کو زبانی

عمل سے اخذ کریں

 زبانی معلومات سے نتائج اخذ
کریں

ریعے خاکے ذکے  بات چیت
بنائیں

کے ذریعے تعلقات بات چیت
بنائیں

لنا
بو

 اشیاء، لوگوں اور
ویروں کے نام رکھیںتص

 کون، کیا، کب، (سواالت
کے ) کہاں، کونسا
جوابات دیں

 کون، کیا، (سوال پوچھیں
)کب، کہاں، کونسا

،واقعات، اشیاء تصاویر
اور لوگوں کے بارے میں 

بیان کریں
حقائق کو دوباره بیان کریں

اور مفروضے تشکیل دیں
پیشنگوئیاں کریں

 مختلف عمل اور مراحل بیان
ںکری

 کہانیوں اور واقعات کو
دوباره بیان کریں

خیاالت کے ، مسائل اورکہانیوں
بارے میں گفتگو کریں

 تقاریر کریں اور زبانی رپورٹیں
پیش کریں

مسائل کے تخلیقی حل پیش کریں

مباحثوں میں حصہ لیں
 عمل کی وضاحت کریں، مثالیں

کا جواب دیںردعمل دیں اور 
 اور اپنے خیاالت کا اظہار کریں

اپنے نقطہ نظر کا دفاع کریں

ھنا
پڑ

 الفاظ اور جملے کے
،نشاناتحصوں کو 

کے عالمات یا ماحول 
مطابق بنائیں

 چھپے ہوئے مواد اور
بارے میں کے  الفاظ

معلوم کریںخیاالت 

 معلومات کو تالش کریں
اور درجہ بندی کریں

پیغامات واضححقائق اور
تالش کریں

 الفاظ زبان کے مخصوص
ں جو حقائق یمنتخب کر

سے متعلق ہوں

 تصاویر، واقعات اور مختلف
امور کو ترتیب دیں

 کریںشناختبنیادی خیاالت
تعین کا معنی کے الفاظ

متن کے  لئے کے کرنے
ںے استعمال کریاشار

 معلومات یا مواد کا مطلب واضع
کریں

 ایسی تفصیالت تالش کریں جو
بنیادی خیاالت کی حمایت کرتی 

وںہ
 اور بول چال کے اقسام الفاظ کی

حصے تالش کریں

 ئع سے راذیاده زایک سے
معلومات حاصل کرنے کیلئے 

تحقیق کریں
 لکھے ہوئے مواد میں سے

اخذ مطلبظاہری اورپوشیده 
کریں

ھنا
ک

ل

ویر اور اچیزوں، تص
کے حصوں پر اناشکال 

کے نام لکھیں
 کوشش کریں کہ ٓاپ کو

ملیںجواب فوری 
 الفاظعالمات،ت،نشانا

جملے کے حصوں اور
ریعے پیغامات دیں۔ذکے 

فہرستیں بنائیں
ئینگ، جملے ، چھوٹے ڈرا

جملے اور نوٹس بنائیں
 زبانی اور لکھی ہوئی

ہدایات کے مطابق 
فراہم کریںمعلومات

کی طرز پر یا آپ بیتی
طرز بنیادی حقائق توضیحی

ںپر لکھی
 معلومات میں یکسانیت یا

موازنہ کریںاختالف کا
،اور طریقہ م، کالوگواقعات

ہائے کار کو بیان کریں

 معلومات سے گرافکس یا نوٹس
کریںی تلخیص ک

 تحریر کی تدوین اور اس پر نظر
کریںثانی 

 صحیح اور اصل خیاالت تخلیق
کریں یا تفصیلی جوابات دیں

میں تناظروں معلومات کو نئے
استعمال کریں

ر، نث( ایک سے زیاده صنفوں
کا جواب دیں)نظم، گیت وغیره

 نثر، (لکھائی کی کئی صنفوں
ی تصنیف ک) نظم، گیت وغیره

کریں

رکاوٹیں کھنے کی تشخیص کرده سیرتجربات اولیول مدت تکمیل، انکے مختلف تعلیمی گریڈ ان کی عمر، میں کے عمل کی زبانی مہارت میں بہتریطلباء اس معلومات کو استعمال کرتے ہوئے 
۔ کا خیال رکھیں)گر ہوںا(


