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अुंगणवाडीसाठी बािलशक्षण सेवा सबिीकरण कायटक्रम: शािापव
ू ट तयारी चाचणी
मोजमाप चौर्े : िेखी मजकराची जाण : पस्तकाचे वाचन

प्रश्नकर्तयाटचे

अुंगणवाडीचे नाव :

तािका

ववद्यार्थयाटचे नाव :

ववद्यार्थयाटचा ID

नाव :

चाचणीचा दिनाुंक

15 पैकी लमळािेिे गण

टीप – या चाचणीसाठी ‘कचरापेटी’ हे पस्तक वापरावे. योग्य उर्ततरासाठी प्रर्तयेकी एक गण द्यावा.
प्रश्न कर्तयाटने िे ण्याची सूचना : मिाच्या शेजारी बसावे व साुंगावे मी तिा या पस्तकातून एक गोष्ट वाचून िाखवणार आहे .
ती वाचून िाखवताना तू मिा मित करायचीस.

क्रमाुंक
1
2.

कृती व प्रश्न

ववद्यार्थयाटचा प्रततसािाची नोंि

गण

पस्तक समोर ठे वावे व ववचरावे
या पुस्तकाचे नाव कुठे लिहििे आिे ?
मग पदहिे पान उघडून ववचारावे

पुस्तकात गोष्ट कुठे लिििी आिे ?

मूि चचत्र िाखवते का मजकूर हे पाहावे मजकूर
िाखविा तरच गण द्यावा
3.

आता मी गोष्ट वाचायिा सरु
ु वात करणार आिे
कुठून सुरुवात करू ?

मिाने पदहल्या वाक्याचा पदहिा शब्ि िाखविा
तरच गण द्यावा.
4.

इथून सरु
ु वात करून मी कुठल्या बाजि
ू ा वाचत
जाऊ ?

मिाने डावीकडून उजवीकडे दिशा िाखवल्यास गण
द्यावा.
5.

एक ओळ शब्िाुंखािी बोट ठे वत वाचून िाखवावी
शेवटच्या शब्िापाशी र्ाुंबन
ू ववचारावे

आता मी इथून पुढे कुठे वाचत जाऊ ?

मिाने िसर्या ओळीतीि पदहिा शब्ि िाखविा
तर गण द्यावा.
6.

पदहिे पान वाचन
ू सुंपवावे शेवटच्या शब्िापाशी
बोट ठे ऊन ववचारावे.

आता मी पुढची गोष्ट कुठे जाऊन वाचू

?

मिाने पान पिटून पढीि पानावरीि वाक्याची
सरुवात िाखविी तर गण द्यावा
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7.

िसर्या पानाच्या शेवटच्या शब्िा पयत बोट ठे वत
वाचत जावे व ववचारावे
आता कठे जाऊन पढची गोष्ट वाचू ?

मिाने उजव्या पानावरीि मजकराची सरुवात
िाखवल्यास गण द्यावा
8

ततसरे पान पूणट वाचावे व चौर्े पान उघडावे

पस्तक मिािा उिटे दिसेि असे ठे ऊन ववचारावे
आता या पानावर मी कुठून वाचायिा सुरुवात
करू ?

मिाने पानावरीि पदहल्या शब्िापासन
ू सरुवात

करायिा साुंचगतिी तर गण द्यावा. मिाने उिटे
पस्तक सिटे करून उर्ततर दििे तरी चािेि.
9

वाक्याच्या शेवटी असिेिा पूणट ववराम
मिािा पढीि प्रश्न ववचारावा

िाखवून

‘िे हटिंब इथे का हििे आिे ? जर मिाने वाक्य
सुंपिे आहे ककुं वा वाचताना ततर्े आपण र्ाुंबतो
असे उर्ततर दिल्यास गण द्यावा.
10

गोष्टीत खप
ू िा आिेिा शब्ि िाखवण्यास साुंगावा.
उिा : पेटी असिं कुठे लििििं आिे ते िाखव. .
मिाने शब्ि बरोबर िाखवल्यास गण द्यावा.

11

पस्तकातीि एक ओळ िाखवून ‘ या ओळीतिा
सुरवातीचा शब्ि िाखव.

असे साुंगावे . मिाने

बरोबर िाखवल्यास गण द्यावा.
12

ओळीतिा शेवटचा शब्ि िाखव.

असे साुंगावे.

मिाने बरोबर िाखवल्यास गण द्यावा.
13

शेवटचा शब्ि िाखवन
ू या शब्िातीि पहििे अक्षर
िाखव असे सािंगावे. मिाने बरोबर िाखवल्यास
गण द्यावा.

14

तिा या पानावरीि कोणते अक्षर मादहती आहे ते
िाखव. मिाने अक्षर कोणते आहे हे ओळखल्यास
गण द्यावा.

15

एक पान वाचून िाखवल्यावर ‘ ही गोष्ट कठे

सुंपेि असे ववचारावे. मिाने पस्तकाचे शेवटच्या
पानावरीि शेवट्चा शब्ि िाखवल्यास गण द्यावा.
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