“िनवासीको रूपमा बस्ने िवदेशी”को लािग जापानी भाषाको अध्ययन साइट

जोिडने र िवस्तार हुने
जापानी भाषाको जीवन
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प्रयोग गनेर् तिरका

भाषाको छनौट

“िनवासीको रूपमा बस्ने िवदेशी” को लािग
जापानी भाषाको अध्ययन साइट

जोिडने र िवस्तार हुने जापानी भाषाको जीवन

बुँ दा
बुँ दा

१

िवषय र लक्ष्य

थुप्रै भाषामा िमलाइएको

प्रत्येक दृश्यमा हुने िवषय र लक्ष्य देखाइनेछ।

१० वटा भाषा र रोमन अक्षरमा
िमलाइएको छ।

मुख्य शब्द

जापानी भाषा, अंग्रेजी भाषा, िचिनयाँ भाषा (सरल
अक्षर), स्पेिनश भाषा, पोचुर्िगज भाषा, िभयतनािमज
भाषा, इन्डोनेिसयाली भाषा, िफिलपीनो भाषा, नेपाली
भाषा, खमेर भाषा।

बुँ दा

२

यो पृष्ठमा िसक्न सक्ने मुख्य शब्दहरू देखाइनेछ।

िभिडयो

दैिनक जीवनको गितिविधमा के िन्द्रत

िवषय अनुसारको िभिडयो रािखएको छ।

जापानमा बस्ने िवदेशीले अनुभव गनेर्
दैिनक जीवनमा प्रयोग हुने जापानी
भाषाको पढाईमा के िन्द्रत गिरएको छ।

जीवनका गितिविधहरूलाई
पुनःअिभनय गरेको िभिडयो
लगायत वाक्यको बनौटको व्याख्या
गरेको िभिडयो जस्ता श्रव्यदृश्यद्वारा
सिजलै बुझ्न सक्ने िशक्षण सामग्रीहरू
धेरै छन्।
बुँ दा

४

जापानी भाषाको आधारभूत
ज्ञान पिन उल्लेिखत

जापानी भाषाको िवशेषता लगायत िक्रया
पिरवतर्न जस्ता जापानी भाषा िसक्नु अिघ
जािनराख्दा राम्रो हुने जानकारीहरू पिन
थुप्रै रािखएको छ।

िभिडयो अनुसारको सं वाद देखाइनेछ। जापानी भाषा,
रोमन अक्षर, िवदेशी भाषाबाट सबटाइटल रोज्न
सिकन्छ।

िभिडयोमा हुने सबै सं वादलाई लेिखएको सूचीमा हेनर् सिकन्छ।

उपयोगी शब्दहरू
प्रत्येक दृश्यमा उल्लेिखत शब्दसँ ग
सम्बिन्धत उपयोगी शब्दहरूलाई
सूचीमा हेनर् सिकन्छ।

यो वाक्यांश सम्झौ।ँ
िभिडयोमा भएको महत्त्वपूणर् वाक्यांशलाई तोके रै रोज्न अिन
िसक्न सिकन्छ।

उपयोगी जानकारीहरू

यो शब्द सम्झौ।ँ

िभिडयोमा देखाइने दृश्यसँ ग सम्बिन्धत जािनराख्दा राम्रो
हुने जानकारीहरू हािसल गनर् सिकन्छ।

िभिडयोमा भएको महत्त्वपूणर् शब्द र त्यसको अथर् िसक्न
सिकन्छ।

▼ दैिनक प्रयोग गनेर् सामान िकनेर हेरौ।ँ

िभिडयोमा आधािरत

सबटाइटल

िस्क्रप्ट

यस्तो दृश्यमा िसक्न सिकन्छ।

३

Sumimasen. Gyuunyuu wa doko desu ka.
सुन्नहु ोस् न, दुध कताितर छ?
Gyuunyuu desu ne. Kochira desu.
दुध हो है। यताितर छ।
Arigatoo gozaimasu.
धन्यवाद छ।
Iie, doo itashimashite.
होइन, स्वागत छ।

▼ अस्पतालमा जाऔ।ँ

Nenza desu.
मिर्कएको रहेछ।
Jaa, ofuro ni haittemo ii desu ka.
त्यसोभए, नुहाउँ दा िन ठीक छ िक?
Aa, ofuro wa, ni-san-nichi, hairanaide kudasai.
ए, २, ३ िदन चािहँ ननुहाउनुहोस्।
Wakarimashita.
हवस्, बुझ।े ँ

यसरी प्रयोग गनर् सिकन्छ
आफै जापानी भाषा िसक्ने लक्ष्य राखेकाहरूको लािग अध्ययन सामग्रीको रूपमा मात्र नभई
जापानी भाषाको कक्षामा िसकाउने सामग्रीको रूपमा पिन प्रयोग गनर् सिकन्छ।

साँच्चै प्रयोग गरेकाहरूको िटप्पणी
नाकानोतो अन्तररािष्ट्रय सं गती सं स्था [इिसकावा िप्रफे क्चर]
लोहार PHAN THI HUYNH LIEN जी िभयतनािमज
ँ भन्ने िवषय हो। जापानी भाषा
मलाई मन पनेर् चािहँ “अस्पतालमा जाऔ।”
नआएकोले िबरामी भए पिन सहेर बस्ने व्यिक्त पिन हुनुहुन्छ। त्यसैले दैिनक
जीवनमा हुने िवषयवस्तुहरूबारे िसक्न सक्ने यो साइट एकदम राम्रो छ जस्तो
लाग्छ। सबटाइटल रािखएकोले राम्रोसँ ग सुन्न नसके को शब्द पक्का गनर् सक्ने कु रा
पिन राम्रो पक्ष हो िन।

इमारी सहर जनताको जीवन िवभाग सहर प्रगित शाखा [सागा िप्रफे क्चर]
Zhang Jie जी चीन
यो साइटमा जापानको जीवनशैलीमा बानी बसाल्न चािहने कु राकानीहरू
सिजलोसँ ग िसक्न सिकन्छ। आफ्नो लेबल अनुसार आवश्यक पनेर् “स्थानीय
जापानी भाषा” िसके र अबबाट जापानको जीवनमा रमाऔ।ँ

ह्योगो अन्तररािष्ट्रय सं गती सं स्था
जापानी भाषा िशक्षाको विरष्ठ प्रिशक्षक ENDO Chisa जी
यस्तै िशक्षण सामग्रीको प्रतीक्षामा िथएँ । निजकै कक्षा नभएकाहरूले आफै
पढ्न सक्ने यो साइट एकदमै आकिर्षत छ। थुप्रै िभिडयो, िवदेशी भाषाको
सबटाइटल, वाक्यको बनौटको व्याख्या जस्ता कु राहरू कक्षा गितिविधमा
पिन उपयोगी भएकोले अवश्य प्रयोग गनर् चाहन्छु ।

सम्पकर् ठे गाना

सं स्कृ ित िवभाग स्वदेशी भाषा शाखा
फोन ： ०३-५२५३-४१११ [प्रितिनिध]
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