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અં#ે% ભાષા iન#ુણતાના અ"ુક !તર માટ,ે સહાય સાથે અં#ે% ભાષા શીખનારા નીચેનાં કાયo કર# શક ે છ:ે 

ભાષાનો 
!ે#iવ&તાર 

!તર 1 
!વેશ 

!તર 2 
શ"આત કરવી 

!તર 3 
iવકસ%ું 

!તર 4 
iવ#તર&ુ ં

!તર 5 
!ૂટ !ૂરવી 

!તર 6 પહoચ%ુ ં

સાંભળ&ું 

• કહલેા iચ#ો, શ"દો, વા#ાંશો તરફ 
આંગળ% ચ"ધવી 

• એક પગલાંના મૌiખક iનદ eશો'ું પાલન 
કર#ુ ં

• વ"#ુઓ, આકiૃતઓ, ક ે રખેાiચ'ો સાથે 
મૌiખક iનવેદનોનો મેળ બેસાડવો 

• iચ#ો, વ"#ુઓને મૌiખક !ૂચનાઓ 
અ"ુસાર જદુ$ પાડવી 

• બ ેપગલાંના મૌiખક iનદ eશો'ું પાલન 
કર#ુ ં

• વ"#ુઓ, રખેાiચ'ો સાથે મૌiખક 
વણ#નોમાંથી માiહતીનો મેળ બેસાડવો 

• મૌiખક વણ#નોમાંથી માiહતી શોધવી, 
પસંદ કરવી અને !મમાં ગોઠવવી 

• અનેક પગલાંના મૌiખક iનદ eશો'ું 
પાલન કર#ુ ં

• iચ#ો, વ"#ુઓનો ઉપયોગ કર#ને 
મૌiખક માiહતીને વગ#કતૃ કરવી ક ે 
!મમાં ગોઠવવી 

• મૌiખક માiહતીમાંથી કાયo ક ે સંબંધો 
સરખાવવા અને તેનો ભેદ કરવો 

• મૌiખક માiહતી'ુ ંiવ#ેષણ કર#ુ ંઅને 
તેને લા# ુકરવી 

• મૌiખક ભાષણમાંથી કારણ અને અસર 
ઓળખવી 

• મૌiખક માiહતીમાંથી iન#કષo કાઢવા ક ે 
અ"ુમાન કર#ુ ં

• મૌiખક ભાષણના આધાર ેમોડલ iનiમ␣ત 
કરવા 

• મૌiખક ભાષણના આધાર ેiવચારો વ"ચે 
જોડાણો કરવા 

બોલ$ું 

• વ"#ુઓ, લોકો, iચ#ોના નામ આપવા 
• ક- (કોણ, કમે, !ાર)ે અથવા 
iવક$પવાળા !"ોના જવાબ આપવા 

• ક- અથવા iવક$પવાળા !"ો !ૂછવા 
• iચ#ો, ઘટનાઓ, વ"#ુઓ, લોકોન ે
વણ#વવા 

• હક#કતો ક ે iનવેદનો ફર# કહવેા 

• !ૂવ$ધારણાઓ બનાવવી, 
ભiવ$યવાણી કરવી 

• !i#યાઓ, કાય$પ&iતઓ વણ#વવી 
• વાતા$ઓ ક ે ઘટનાઓ ફર# કહવેી 

• વાતા$ઓ, !ુ#ાઓ, iવચારો અંગ ેચચા# 
કરવી 

• ભાષણો, મૌiખક અહવેાલો આપવા 
• !ુ#ાઓ, સમ#યાઓના રચના%મક 
iનરાકરણો આપવા 

• ચચા#iવચારણાઓ કરવી 
• ઘટનાઓ સમ#વવી, ઉદાહરણો 
આપવા અને જવાબોન ેયો#ય ઠરાવવા 

• !i#કોણો !ય#ત કરવા અને તેનો 
બચાવ કરવો 

વાંચન 

• શ"દો, વા#ાંશો ક ે પયા$વરણીય i"#ટ 
સાથે iચ#ો અને !તીકોનો મેળ બેસાડવો 

• i"#ટ અને લખાણની લા#iણકતાઓ 
iવશ ેiવચારો ઓળખવા 

• માiહતી શોધવી અને વગ#કતૃ કરવી 
• હક#કતો અને !ુ#પ% સંદશેા ઓળખવા 
• હક#કતો સાથે સંકળાયેલી ભાષાની 
પૅટ$સ& પસંદ કરવી 

• iચ#ો, ઘટનાઓ, !i#યાઓ !મમાં 
ગોઠવવી 

• !ુ#ય iવચારો ઓળખવા 
• શ"દોનો અથ# ન"# કરવા માટ ે
સંદભ%ની સંકતે ચાવીઓ વાપરવી 

• માiહતી ક ે ડટેા%ું અથ#ઘટન કર#ુ ં
• !ુ#ય iવચારોન ેટકેો આપતી iવગતો 
શોધવી 

• શ"દ સ"ૂહો, શ"દાલંકારો ઓળખવા 

• અનેક !ોતોમાંથી માiહતી એકઠ$ 
કરવી 

• !ુ#પ% અને !ૂiચત લખાણમાંથી 
iન#કષo કાઢવા ક ે અ"ુમાન કર#ુ ં

લેખન 

• મૌiખક iનદ eશોના જવાબ%પ ેiચ# દોર$ું 
• વ"#ુઓ, iચ#ો, આકiૃતઓન ેલેબલ 
લગાડવા 

• સંદશેા આપવા માટ ેiચ#ો, !તીકો, 
શ"દો સજ #વા 

• યાદ$ઓ બનાવવી 
• આલેખો, વા#ાંશો, ટ ૂકંા વા#ો 
બનાવવા, નoધ લખવી 

• મૌiખક ક ે iલiખત iનદ eશોમાંથી iવનંતી 
કરલેી માiહતી આપવી 

• !ૂળ$ૂત iવવેચન ક ે વણ#ના&મક 
લખાણો તૈયાર કરવા 

• માiહતી સરખાવવી/તેનો ભેદ કરવો 
• ઘટનાઓ, લોકો, !i#યાઓ, 
કાય$પ&iતઓ વણ#વવી 

• !ાiફ%સ ક ે નoધમાંથી માiહતીનો સં#ેપ 
કરવો 

• લખાણને સંપાiદત કર#ુ ંઅને તેને 
!ુધાર&ું 

• મૌiલક iવચારો ક ે iવગતવાર જવાબો 
સજ #વા 

• નવા સંદભo પર માiહતી લા# ુકરવી 
• અનેક શૈલીઓ અને ભાષણોને 
!iતi%યા આપવી 

• અનેક !કારના લખાણો લખવા 

 


