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जापानि शिक्षाको बारे मा सर्वेक्षणको समाि र्वस्तह
ु रू प्रयोग
१) बबदे िीको बबिेषता आदीको बारे मा सम्बन्धित बस्तु
१) बबदे िीको बबिेषता आदी

प्रश्ि १. तपाईंको शिङ्ग के हो ?

१. पुरुष

२. महिला

प्रश्ि २ ) तपाईंको उमेर तिको मध्य कुि चााँही हो ?

१) ～१९ बषष

२) २०～२९बषष

५) ५०～५९बषष

६) ६०～६९बषष

३) ३०～३९बषष
७) ७०～

४) ४०～४९बषष

प्रश्ि ३) तपाईंको जधमस्थाि तिको मध्य कुि हो ?
१. चीन २. कोरिया
६. अमेरिका
११.अन्य（

७.पेरु

३. फिललपपन्स

८. थाइल्यान्ड

४. ब्राजिल
९.नेपाल

५.लियतनाम

१०.ताइवान

）

प्रश्ि ४ तपाईंको बसोबासको न्स्थती तिको मध्य कुि हो ?
१. बबशेष स्थायी ननवासी

२. स्थायी ननवासी

४. प्राबबधिक इन्टनषलशप

५. आगन्तक
ु

१०. दक्ष

११. पवलशरट गनतपवधििरु

७. परिवारिक बसाइ

८. मानबशास्री ि अन्तिाषजरिय सेवा

३.बबदे श अध्ययन

६. िापानीिको आधित(डडपेन्डेन्ट)
९. प्राबबधिक

१२. स्थायी निवासी (पनि वा पत्िी)

१३.अन्य
प्रश्ि ५) तपाईं जापािमा बस्िु भएको कतीजती भयो?
१) ६ महिना िन्दा कम

२) ६ महिना िन्दा बढी～१२ महिना िन्दा कम

५) ५ बषष िन्दा बढी～१० बषष िन्दा कम

६) १० बषष िन्दा बढी～१५ बषष िन्दा कम

३) १ बषष िन्दा बढी～३ बषष िन्दा कम
७) १५ बषष िन्दा बढी

४) ३ बषष िन्दा बढी～५ बषष िन्दा कम

प्रश्ि ६) तपाईको अब अझ जापािमा कनतजती बस्िे योजिा छ?
१) ६ महिना िन्दा कम

२) ६ महिना िन्दा बढी～१२ महिना िन्दा कम

५) ५ बषष िन्दा बढी

६) बसाइलाई ननिन्तिता

३) १ बषष िन्दा बढी～३ बषष िन्दा कम
७) अझ ननर्षय गरिसकेको छै न
प्रश्ि ७) काम गरररहिभ
ु एको छ?
१ गरिििेको छु ।

२ गिे को छै न ।(िाल खोिीििेको छु।)
३ गिे को छै न । (खोिेको पनन छै न)

४) ३ बषष िन्दा बढी～५ बषष िन्दा कम
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［२］ जापािी भाषा शसकाइ साँग सम्बन्धित बस्तह
ु रु
जापािी भाषा अध्ययि

※सबै

(१) जापािी भाषा शसक्िे अिभ
ु ब

सदस्यहरू

प्रश्ि १) तपाईंिे जापािी भाषा शसक्िभ
ु एको छ?
१) छ

२) छै न

प्रश्ि २) तपाई अहहिे जापािी भाषा शसककरहिु भएको छ?
१) लसफकििेको छु। (→प्रश्न ३, ४, ८, ९ )
२) लसफकििेको छै न (→प्रश्न ५,६,७,८,९)

(२) जापािी भाषा शसककरहेको माधछे को जापािी भाषा शसक्िे अर्वस्था

※िापानी िाषा लसफकििेको मान्छे मार

प्रश्ि ३) तपाईं अहहिे कसरी जापानि भाषा शसककरहिु भएको छ? (बहु जबाफ माधय हुिेछ)
१) स्व-अध्ययन बाट(पाठ्यपस्
ु तकिरु ि टे लललििन आदी)
२) स्व-अध्ययन बाट( ईन्टिनेट ि कम्प्यट
ु ि प्रोग्राम आदी)

३) सन्चाि लशक्षाबाट

५) शशल्
ु क िापानी कक्षा बाट
७) कायषस्थलमा लसफकििेको

४)ननशल्
ु क िापानी कक्षा बाट

६) परिवाि बाट लसफकििेको

८) साथी(िापानी)बाट लसफकििेको

९) साथी(िापानी िन्दा बािेक)बाट लसफकििेको

१०)वरिपिीको कुिाकानी सन
ु िे याद गरिििेको

११) अन्य

प्रश्ि ४) तपाई के को िागग जापािी भाषा शसककरहिु भएको छ? (बहुजबाफ माधय हुिेछ)
१) िापानमा जिबनयापन गदै िानको लाधग आबस्यक िएकोले
२) िापाननि सँगको िेटघाट लाई िैल्याउनको लाधग
३) काममा आबस्यक िएकोले

५) उच्च अध्ययन ि अध्ययनको लाधग

४) िाम्रो अवस्था(सबु बिा) को काम खोज्न
६) अन्य

३) जापािी भाषा िशसकेको माधछे को जापािी भाषा शसकाइको आबश्यकता
प्रश्ि ५) जापािी भाषा शसक्ि चाहिह
ु ु धछ?

※िापानी िाषा नलसकेको मान्छे मार

१) िापानी िाषा लसक्न चािन्छु ।

२) िापानी िाषा लसक्न चािन्छु िस्तो लाग्दै न ।
प्रश्ि ६) हाि ककि िशसकेको हो? (बहुजबाफ माधय हुिेछ)
१) पहिल्यै पयाष्त मारामा िापानी िाषा िान्ने िएकोले ।

२) िापानी िाषा प्रयोग गने आबश्यक निएि ।(िापानी िाषा बािेकको अन्य िाषाले पनन जिबन यापन गनष सफकने
िएि)

३) बच्चाको िे िचािको कािर्ले िापानी िाषा लसक्ने अनतरिक्त समय निएि ।
४) कामको कािर्ले िापानी िाषा लसक्ने अनतरिक्त समय निएि ।

५) िापानी िाषा लसक्नको लाधग आबश्यक आधथषक पयाष्तता निएि ।
६) िापानी िाषा कक्षाको िानकािी निएि ।

७) िापानी िाषा कक्षाको समय नलमल्ने िएि ।
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८) िापानी िाषा कक्षा टाढा िएि उपजस्थत िुन गाह्रो िएि ।
९) िापानी िाषा कक्षाको लसकाउने तरिका ि सामाग्री, स्ति नलमल्ने िएि ।
१०) कसिी अध्ययन गदाष िाम्रो िन्ने नबझ
ु िे ।
११) लसक्ने प्रेिर्ा नपाएि ।

※सबै

सदस्यहरू

प्रश्ि ७) कस्तो बातार्वरण भएमा जापािी भाषा शसक्ि चाहिह
ु ु धछ? (बहुजबाफ माधय हुिेछ)
१) िुसषद्को समय िएमा लसक्न चािन्छु।
२) आधथषक पयाष्तता िएमा लसक्न चािन्छु ।

३)ननशल्
ु क िापानी िाषा कक्षा िएमा लसक्न चािन्छु ।

४) िापानी िाषा कक्षा ि समय लमलेमा लसक्नचािन्छु ।
५) िापानी िाषा कक्षा नजिकै िएमा लसक्नचािन्छु ।

६)आिुले लसक्न चािेको कुिा ि िापानी िाषा कक्षाको लसकाउने तरिका ि सामाग्री स्ति लमलेमा लसक्नचािन्छु ।
७)िाम्रो पाठयपस्
ु तक िएमा लसक्नचािन्छु।

८) िापानी िाषा लसकाउने खालको टे लललििन कायषक्रम िएमा लसक्नचािन्छु ।

९) िापानी िाषा लसकाउने खालको ईन्टिनेटको पष
ृ ्ठ या प्रोग्राम छ िने लसक्नचािन्छु ।
१०) िापानी िाषा लसकाउने खालको संचाि लशक्षाको कायषक्रम िएमा लसक्न चािन्छु ।
४) िापानी िाषाको प्रयोगको अवस्थाको बािे मा

※सबै

सदस्यहरू

प्रश्ि ८) तिको जस्तो बेिामा तपाईं जापािी भाषा प्रयोग गिु हुधछ?
१) नछमेकी िेट्घाटमा
२)िे ल ि बस चढने बेलामा
३) दै ननक जिबनयापन ि फकनमेलमा
४) सिकािी कायाषलयको प्रकृया
७) काममा
१०) अन्य

५) िुलाक बैंकको प्रकृया
८) बबिामी िएको बेलामा

६)काम खोज्ने बेलामा

९) स्कुलको लशक्षकसँग बोल्ने बेलामा

प्रश्ि ९) निम्ि अबश्थामा तपाईंको जापािी भाषा िपग
े े को िपग
े ो कारण समस्या परे को कुरा छ? हािसािको १
ु क
ु क
बषुमा समस्यामा परे को अिभ
ु ब भएको कुरािाई छाधिह
ु ोस ्।(बहुजबाफ माधय हुिेछ)
१) नछमेकी िेट्घाटमा
२)िे ल ि बस चढने बेलामा
३) दै ननक जिबनयापन ि फकनमेलमा
४) सिकािी कायाषलयको प्रकृयामा
७) काममा
१०) अन्य

५) िुलाक बैंकको प्रकृयामा
८) बबिामी िएको बेलामा

११) समस्यामा पिे को छै न

६)काम खोज्ने बेलामा

९) स्कुलको लशक्षकसँग बोल्ने बेलामा
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३) जापािी भाषा क्षमता साँग सम्बन्धित बस्तह
ु रु
जापािी भाषा क्षमता

प्रश्ि १०) तपाईं जापािी भाषा कतीजती बझ्
ु ि सक्िह
ु ु धछ?
［सन्ु न］
ु

१) टे लललििनको समाचाि नाटक सन
ु िे बझ्
ु नसक्छु।
२) अकाषले िनेको कुिा सन
ु िे लगिग बझ्
ु नसक्छु।

३) अरु मान्छे ले बबस्तािै कुिा गिे मा सन
ु िे बझ्
ु नसक्छु।
४) शब्द मार सन
ु िे बझ्
ु नसक्छु।

५) पटक्कै सन
ु ेि बझ्
ु नसजक्दन ।
［बोल्न］
ु

१) आिुले िन्न चािेको कुिा बबना समस्या िन्नसक्छु ।
२) आिुले िन्न चािेको कुिा लगिग बोल्न सक्छु ।
३) सजिलो दै ननक कुिाकानी गनषसक्छु ।

४) स्व-परिचय, तोफकएको अलिबादन, शब्दमा िएमा िन्नसक्छु ।
५) पटक्कै बोल्न सजक्दन ।
［पढ्न］
ु

१) सिकािी कायाषलय ि पविालय, कायषस्थलको धचट्ठी ि सच
ु ना पढे ि बझ्
ु नसक्छु।

२) सिकािी कायाषलय ि पविालय, कायषस्थलको धचट्ठी ि सच
ु ना पढे ि अललअली बझ्
ु नसक्छु।

३) परपरीकाको बबज्ञापन ि पची स्टे सनको समय ताललका सच
ु नापाटी िे िेि चािेको सच
ु ना ललनसक्छु।
४) धचर िएको सजिलो ननदे शन (िोिोि िाल्ने तरिका, खाना बनाउने तरिका)बझ्
ु छु।
५) लगिग पढ्न सजक्दन ।
［लेख्न］
ु

१) कामको सच
ु ना ि स्कुलको लशक्षकको बच्चाको जस्थती बताउन सम्पपकष, खाना बनाउने तरिका आदी, जस्थती ि तरिका
बयान गनुष वाक्य लेख्नसक्छु ।

२) दै ननक जिबनयापन ि आफ्नो िन्मस्थान आफ्नो अनि
ु वको बािे मा परिचय गने वाक्य लेख्नसक्छु।

३) कायषस्थलको सियोगी ि बबिालयको लशक्षक, परिवािमा आवश्यकता बताउने सािािर् हटपोट आदी लेख्नसक्छु।
४) नाम, दे शको नाम ठे गाना आदी लेख्न सक्छु।
५) िेिैिसो लेख्नसजक्दन।

