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जापानी भाषा क्षमता बारे परू क प्रश्नहरु(प्रत्येक दृश्य को जापानी भाषा क्षमता लागि)
प्रश्न प्रत्येक दृश्यमा जापानी भाषा कततजती बझ्
ु न सक्नह
ु ु न्छ?
१) बबरामी भएको बेलामा अस्पातलमा

［सन्
ु न］
ु १) डाक्टरको व्याख्या सन
ु रे बझ्
ु नसक्छु।

२) डाक्टरको व्याख्या लगभग सन
ु रे बझ्
ु नसक्छु।
३) डाक्टरको व्याख्या सन
ु रे थोरै बझ्
ु नसक्छु।
४) धेरैजसो सन
ु रे बझ्
ु नसक्क्िन।

［बोल्न］
ु १) लक्षणको बारे मा विस्तत
ृ रुपमा कुरा गननसक्छु ।
२) लक्षणको बारे मा लगभग कुरा गननसक्छु ।

३) लक्षणको बारे मा अललअली कुरा गननसक्छु ।
४) धेरैजसो कुरा गनन सक्क्िन।

［पढ्न］
ु १) प्रश्नािली पढ्नसक्छु।

२) प्रश्नािली लगभग पढ्नसक्छु।

३) प्रश्नािली अललअली पढ्नसक्छु।
४) धेरैजसो पढ्न सक्क्िन।

［लेख्न］
ु १) प्रश्नािली लेख्नसक्छु।

२) प्रश्नािली लगभग लेख्नसक्छु।

३) प्रश्नािली अललअली लेख्नसक्छु।(ठे गाना र नाम आिी लेख्नसक्छु)
४) धेरैजसो लेख्नसक्क्िन ।

उपयोग शुल्क(खानेपानी, बबजल
ु ी आिी) भक्
ु तानीमा
［पढ्न］
ु १) उपयोग शल्
ु कको बबल पढ्नसक्छु।

※थप परू क प्रश्न सामाग्रीहरु

२) उपयोग शल्
ु कको बबल लगभग पढ्नसक्छु।

३) उपयोग शल्
ु कको बबल अललअली पढ्नसक्छु।(रकम र लमतत आदि पढ्नसक्छु।)
४) धेरैजसो पढ्नसक्क्िन।
३) ककनमेल िने बेलामा

［सन्
ु न］
ु १) ककन्न चाहे को बस्तु भएको ठाउँ को बारे मा सन
ु रे बझ्
ु नसक्छु।

२) ककन्न चाहेको बस्तु भएको ठाउँ को बारे मा सन
ु रे लगभग बझ्
ु नसक्छु।

३) ककन्न चाहेको बस्तु भएको ठाउँ को बारे मा सन
ु रे अललअली बझ्
ु नसक्छु।
((शब्िहरु सन
ु रे बझ्
ु नसक्छु)

४) धेरैजसो सन
ु रे बझ्
ु नसक्क्िन।
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［बोल्न］
ु १) ककनमेलको बारे मा व्याख्या गननसक्छु।

२) ककनमेलको बारे मा लगभग व्याख्या गननसक्छु।

३) ककनमेलको बारे मा अललअली व्याख्या गननसक्छु।(शब्िमा भन्नसक्छु।)
४) धेरैजसो कुरा गननसक्क्िन।

［पढ्न］
ु १)पशल लभत्रको प्रिशननी,सजािटहरु पढ्नसक्छु।

२) पशल लभत्रको प्रिशननी,सजािटहरु लगभग पढ्नसक्छु।

३) पशल लभत्रको प्रिशननी, सजािटहरु अललअली पढ्नसक्छु। (शब्िहरु पढ्नसक्छु।)
४) धेरैजसो पढ्नसक्क्िन।
४) रे ल र बसमा चढ्ने बेलामा
［सुन्न］
ु १) रे ल र बस लभत्रको उध्घोषण सन
ु रे बझ्
ु नसक्छु।

※थप परू क प्रश्न सामाग्रीहरु

२) रे ल र बस लभत्रको उध्घोषण सन
ु रे लगभग बझ्
ु नसक्छु।

३) रे ल र बस लभत्रको उध्घोषण सन
ु रे अललअली बझ्
ु नसक्छु।( शब्िहरु सन
ु रे बझ्
ु नसक्छु।)
४) धेरैजसो सन
ु रे बझ्
ु नसक्छु।

［बोल्न］
ु १) जान चाहेको ठाउँ व्याख्या गननसक्छु।

२) जान चाहे को ठाउँ लगभग व्याख्या गननसक्छु।

३) जान चाहे को ठाउँ अललअली व्याख्या गननसक्छु। (शब्िमा भन्नसक्छु।)
४) धेरैजसो कुरा गननसक्क्िन।

［पढ्न］
ु १) बाटोको नक्शा पढ्नसक्छु।

२) बाटोको नक्शा लगभग पढ्नसक्छु।

३) बाटोको नक्शा अललअली पढ्नसक्छु।
४) धेरैजसो पढ्नसक्छु।

५) बच्चा-बच्ची हुकानउनमा
※थप परू क प्रश्न सामाग्रीहरु
［सुन्न］
ु १) स्िास््य केन्र मा छोराछोरी हुकानउने सेिाको बारे मा सन
ु रे बझ्
ु नसक्छु।
२) स्िास््य केन्र मा छोराछोरी हुकानउने सेिाको बारे मा सन
ु रे लगभग बझ्
ु नसक्छु।
३) स्िास््य केन्र मा छोराछोरी हुकानउने सेिाको बारे मा सन
ु रे अललअली बझ्
ु नसक्छु।
(शब्ि सन
ु रे बझ्
ु नसक्छु।)
४) धेरैजसो सन
ु रे बझ्
ु नसक्क्िन।

［बोल्न］
ु १) बच्चाको स्िास््य क्स्थतीको बारे मा व्याख्या गननसक्छु।

२) बच्चाको स्िास््य क्स्थतीको बारे मा लगभग व्याख्या गननसक्छु।

३) बच्चाको स्िास््य क्स्थतीको बारे मा व्याख्या गननसक्छु।(शब्िमा भन्नसक्छु।)
४) धेरैजसो भन्नसक्क्िन।

［पढ्न］
ु १)स्िास््य जाँचको सच
ु ना सामाग्रीहरुको बारे मा पढ्नसक्छु।

२) स्िास््य जाँचको सच
ु ना सामाग्रीहरुको बारे मा लगभग पढ्नसक्छु।

३) स्िास््य जाँचको सच
ु ना सामाग्रीहरुको बारे मा अललअली पढ्नसक्छु।
४) धेरैजसो पढ्नसक्क्िन।
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［लेख्न］
ु १) स्िास््य केन्रमा बच्चाहरुको सेिाहरुको बारे मा आिेिन फारममा लेख्नसक्छु।

२) स्िास््य केन्रमा बच्चाहरुको सेिाहरुको बारे मा आिेिन फारममा लगभग लेख्नसक्छु। ।

३) स्िास््य केन्रमा बच्चाहरुको सेिाहरुको बारे मा आिेिन फारममा अललअली लेख्नसक्छु। ।
(ठे गाना र नाम आिी।)

४) धेरैजसो लेख्नसक्क्िन ।
६) कायनस्थलमा
［सन्
ु न］
ु १) तनिे शन(आिे श) सन
ु रे बझ्
ु नसक्छु।

※थप परू क प्रश्न सामाग्रीहरु

२) तनिे शन(आिे श) सन
ु रे लगभग बझ्
ु नसक्छु।

३) तनिे शन(आिे श) सन
ु रे अललअली बझ्
ु नसक्छु।(शब्िहरु सन
ु रे बझ्
ु नसक्छु।)
४) धेरैजसो सन
ु रे बझ्
ु नसक्क्िन।

［बोल्न］
ु १) कामको प्रगती अिस्थाको बारे मा सुचना दिनसक्छु।

२) कामको प्रगती अिस्थाको बारे मा लगभग सुचना दिनसक्छु।

३) कामको प्रगती अिस्थाको बारे मा अललअली सच
ु ना दिनसक्छु।
४) धेरैजसो भन्न सक्क्िन।

［पढ्न］
ु १) कामको तनिे शनहरु पढ्नसक्छु।

२) कामको तनिे शनहरु लगभग पढ्नसक्छु।

३) कामको तनिे शनहरु अललअली पढ्नसक्छु।(शब्िहरु पढ्नसक्छु।)
४) धेरैजसो पढ्नसक्क्िन।

［लेख्न］
ु १) कामको ररपोटन लेख्नसक्छु।

२) कामको ररपोटन लगभग लेख्नसक्छु।

३) कामको ररपोटन अललअली लेख्नसक्छु।(शब्िमा लेख्नसक्छु।)
४) धेरैजसो लेख्नसक्क्िन।
७) तछमेकी भेटघाटमा

［सुन्न］
ु १) स्ि-पररचय सन
ु रे बझ्
ु नसक्छु।

२) स्ि-पररचय सन
ु रे लगभग बझ्
ु नसक्छु।

३) स्ि-पररचय सन
ु रे अललअली बझ्
ु नसक्छु।
४) धेरैजसो सन
ु रे बझ्
ु नसक्छु।

［बोल्न］
ु १) स्ि-पररचय गननसक्छु।

२) सरल स्ि-पररचय गननसक्छु।

३) नाम र जन्मस्थान भन्नसक्छु।
४) धेरैजसो कुरा गनन सक्क्िन।
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८) सरकारी कायाालयको प्रककयामा

［सुन्न］
ु १)प्रकृयाको सामाग्रीको बारे मा सन
ु रे बझ्
ु नसक्छु।

२) प्रकृयाको सामाग्रीको बारे मा सन
ु रे लगभग बझ्
ु नसक्छु।

३) प्रकृयाको सामाग्रीको बारे मा सन
ु रे अललअली बझ्
ु नसक्छु।
४) धेरैजसो सन
ु रे बझ्
ु नसक्छु।

［बोल्न］
ु १) सरकारी कायानलयमा आिश्यकता व्याख्या गने कुरा गननसक्छु।

२) सरकारी कायानलयमा आिश्यकता व्याख्या गने कुरा लगभग गननसक्छु।

३) सरकारी कायानलयमा आिश्यकता व्याख्या गने कुरा अललअली गननसक्छु।(शब्िमा भन्नसक्छु।)
४) धेरैजसो कुरा गननसक्क्िन।

［पढ्न］
ु १) सरकारी कायानलयको चचठ्ठी पढनसक्छु।

२) सरकारी कायानलयको चचठ्ठी लगभग पढनसक्छु।

३) सरकारी कायानलयको चचठ्ठी अललअली पढनसक्छु।(शब्िमा बझ्
ु नसक्छु।)
४) धेरैजसो पढनसक्छु।

［लेख्न］
ु १) आिलसय काडन आदिको आबेिन गनन आबश्यक कागजात कान्जी लमसायर लेख्नसक्छु।
२) आिालसय काडन आदिको आबेिन गनन आबश्यक कागजात जापानी भाषामा लेख्नसक्छु।
३) आिालसय काडन आदिको आबेिन गनन आबश्यक कागजातमा नाम र ठे गाना जापानी
भाषामा लेख्नसक्छु।

४) धेरैजसो लेख्नसक्क्िन ।
९) बसोबास िरे को क्षेत्रमा

［सुन्न］
ु १) स्थातनय बालसन्िाहरुको भेलामा कुराकानी सन
ु रे बझ्
ु नसक्छु।

२) स्थातनय बालसन्िाहरुको भेलामा कुराकानी लगभग सन
ु रे बझ्
ु नसक्छु।

३) स्थातनय बालसन्िाहरुको भेलामा कुराकानी अललअली सन
ु रे बझ्
ु नसक्छु।(शब्िमा बझ्
ु छु।)
४) धेरैजसो सन
ु रे बझ्
ु नसक्छु।

［बोल्न］
ु १) स्थातनय बालसन्िाहरुको भेलामा आफ्नो बबचार भन्नसक्छु।

२) स्थातनय बालसन्िाहरुको भेलामा आफ्नो बबचार लगभग भन्नसक्छु।

३) स्थातनय बालसन्िाहरुको भेलामा आफ्नो बबचार अललअली भन्नसक्छु।(शब्िमा भन्नसक्छु।)
४) धेरैजसो कुरा गननसक्क्िन।

［पढ्न］
ु १) पररपत्र पढ्नसक्छु।

२) पररपत्र लगभग पढ्नसक्छु।

३) पररपत्र थोरै पढ्न सक्छु।(शब्िमा पढ्नसक्छु।)
४) धेरैजसो पढ्नसक्छु।

［लेख्न］
ु १) स्थातनय बालसन्िाहरुको भेलामा घट्ना आदिको ितान फारम कान्जी लमसायार लेख्नसक्छु।
२) स्थातनय बालसन्िाहरुको भेलामा घट्ना आदिको ितान फारम जापानी भाषामा लेख्नसक्छु।
३) स्थातनय बालसन्िाहरुको भेलामा घट्ना आदिको ितान फारम शब्िमा लेख्नसक्छु।
४) धेरैजसो लेख्नसक्क्िन ।
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१०) हुलाक अकिसको प्रकृयामा
［सुन्न］
ु १) उपलब्ध सबु बधाको बारे मा सन
ु रे बझ्
ु नसक्छु।

२) उपलब्ध सबु बधाको बारे मा सन
ु रे अललअली बझ्
ु नसक्छु।

३) उपलब्ध सबु बधाको बारे मा सन
ु रे अललअली बझ्
ु नसक्छु।(शब्ि सन
ु रे बझ्
ु नसक्छु।)
४) धेरैजसो सन
ु रे बझ्
ु नसक्क्िन।

［बोल्न］
ु १) प्रयोग गनन चाहेको सेिाको बारे मा कुरा गननसक्छु।

२) प्रयोग गनन चाहेको सेिाको बारे मा लगभग कुरा गननसक्छु।

३) प्रयोग गनन चाहेको सेिाको बारे मा अललअली कुरा गननसक्छु।(शब्िमा भन्नसक्छु।)
४) धेरैजसो कुरा गननसक्क्िन।

［पढ्न］
ु १) अनप
ु क्स्थत बबतरण सच
ु ना पढ्नसक्छु।

२) अनप
ु क्स्थत बबतरण सच
ु ना लगभग पढ्नसक्छु।

३) अनप
ु क्स्थत बबतरण सच
ु ना अललअली पढ्नसक्छु।(सम्पकन ठे गाना, लमती पढ्नसक्छु।)
४) धेरैजसो पढ्नसक्छु।

［लेख्न］
ु १) कुररयरको भौचर कान्जी लमसाएर लेख्नसक्छु।
२) कुररयरको भौचर जापानी भाषामा लेख्न सक्छु।

३) कुररयरको भौचरमा ठे गाना र नाम लेख्न सक्छु।
४) धेरैजसो लेख्न सक्क्िन।

