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अुंगणवाडीसाठी बािलशक्षण सेवा सबिीकरण कायटक्रम: शािापूवट तयारी चाचणी
मोजमाप पाचवे : िेखी मजकराची जाण : चचत्रावरून गोष्ट लिहणे .
अुंगणवाडीचे नाव :

तािका

ववद्यार्थयाटचे नाव :

ववद्यार्थयाटचा ID

प्रश्नकर्तयाटचे नाव :

चाचणीचा दिनाुंक

10 पैकी लमळािेिे गण

प्रश्नकर्त्याने दे ण््यची सूचनय – आपण आता जी गोष्ट ऐकिी ती तू आता कागिावर लिहायचीस आणण चचत्रही काढायचस. गोष्ट लिहताना जर कागि सुंपिा तर
तू मागच्या बाजूिाही गोष्ट लिहू शकतोस. चचत्र काढायिा तू खडूही वापरू शकतोस. (यासाठी ‘मी पण’ हे पस्तक वापरावे)
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ग़ण
ु

कयगदयवरील ललखयण

0

गगरगटणे :

नोंदी

*पानावर कठे ही रे घोट्या अर्वा ख़णा केल्या.
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*चचत्र काढायचा प्रयर्तन केिा.
1

आभयसी लेखन /ओळीत ललहिण््यचय प्र्र्तन

*ओळीत गोि गोि काढून ककुं वा उभ्या रे घा काढून लिदहिे.
*शब्िात अुंतर ठे वण्याची जाण दिसत नाही.
*चचत्रे काढायचा प्रयर्तन केिा.
2

आभयसी शब्द

* शब्िाुंच्या मधे जागा सोडिी आहे .
* चगरगटण्यात शीर्टरेर्ेचा आभास होतो.
* पूणट ववराम स्वल्प ववराम अशी काही ववराम चचन्हे लिखाणात दिसतात.
3

* चचत्रे व मजकूर स्पष्टपणे वेगळा ओळखता येतो
पयरं पररक अक्षरयंचय/ संख््य गचनियंचय वयपर

*पारुं पररक अक्षराुंसारखे ककुं वा अुंकाुंसारखे काही आकार लिखाणात दिसतात.मिािा या अक्षराुंची ओळख असेिच
असे नाही.
* मिाने काही अक्षराुंचा वापर करून िाुंबिचक ओळ लिदहिी

व ती मनातिा अर्ट वापरून वाचूनही िाखविी.

* पूणट ववराम स्वल्प ववराम अशी काही ववराम चचन्हे लिखाणात दिसत आहे त.
4

स्वरगचत शब्द :

*काही पारुं पररक अक्षराुंचे गट करून सटे शब्ि लिदहिे आहे त मात्र अक्षर व आवाज याुंचा सुंबुंध नसल्याने ते
खरया शब्ि सारखे िसरयािा वाचता येत नाहीत.
5

शब्दयतील आवयजयंचय अंदयज घेऊन लेखन :

*मिाने शब्िाुंतीि काही अवाजाुंसाठीची अक्षरे वापरून लिखाण केिे आहे .
उिाहरणार्ट गय् दध
ू दे ते हे वाक्य ग् दत
ू े असे लिदहिे आहे .

*मूि आवाज व अक्षरे याुंच्याबाबतचे ज्ञान वापरत आहे हे स्पष्ट िक्षात येते
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ललखयणयचय आश् व रचनय
0

नोंदी

* त्रोटक व गोंधिेिेल्या स्वरूपात गोष्टीतीि काही बाबी साुंगीतल्या ककुं वा काहीच बोििा नाही.
* चचत्र काढिे नाही ककुं वा गोष्टीशी सुंबुंध नसिेिी चचत्रुं काढिी.

1

quest@quest.org

* मख्य कल्पना स्पष्ट नव्हती.
*ग़ोष्टीतीि काही पात्राुंची नावे साुंगीतिी.
*गोष्टीतीि काही घटना सट्या सट्या सुंगायचा प्रयर्तन केिा.
* कधी कधी केवळ पूरक अशी वणटन,े मादहती साुंगीतिी.

* चचत्र काढिे नाही ककुं वा काय काढिे आहे हे साुंगता आिे नाही.
2

* ग़ोष्टीतीि मख्य कल्पना िक्षात आिी नाही.
* ती एखाि िोन वाक्यात साुंगीतिी.
* मोजकी भार्ा वापरिी. काही प्रमाणात वणटने केिी.
* कधी कधी चचत्राचा सुंिभट घेऊन गोष्ट साुंगीतिी.

3

*गोष्टीतीि मख्य कल्पना स्पष्ट होती. पण पूरक मादहती न िे ता ती साुंगता आिी नाही.
*गोष्टीतीि घटनाक्रम र्ोड्याफार चका सोडता ससुंगत होता.
* ग़ोष्टीची सरुवात नीट केिी.

मात्र मध्य व शेवट परे सा स्पष्ट नव्हता.

*काही प्रामाणात बारकावे ननररक्षणे नोंिविी
* चचत्र काढिे असल्यास ते गोष्टीतीि ववर्याशी सुंबचधत होते.
4

* गोष्टीतीि मख्य कल्पना स्पष्ट होती. व काही प्रमाणात पूरक मादहती दििी.
*गोष्ट ववर्यािा धरून ससुंगतपणे पढे गेिी.

* ग़ोष्टीची सरुवात मध्य व शेवट याची काही प्रमाणात जाणीव दिसिी.
* गोष्टीतीि स्र्ळ काळ पात्रे याुंचे वणटन करण्याचा प्रयर्तन केिा.
* चचत्र काढिे असल्यास ते गोष्टीतीि ववर्याशी सुंबचधत होते.
5

*गोष्टीतीि मख्य कल्पना स्पष्ट होती. व ती परे शा पूरक मादहती सह माुंडिी.
* ग़ोष्टीची सरुवात मध्य व शेवट िक्षात येण्याजोगा माुंडिा.

* पात्रे योग्य वेळी गोष्टीत आिी. ककुं वा र्तयाुंच्या तोंडी सुंवाि घातिे.
* स्र्ळ काळ घटना याुंचा पुंचेंदियाुंचा वापर करून वणटन केिा.
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