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Mga tanong at data tungkol sa abilidad sa Nihongo
(Iba’t ibang sitwasyon nang paggamit ng abilidad sa Nihongo.)

Katanungan kung hanggang saan mo kayang umintindi ng Nihongo sa mga
sumusunod na sitwasyon.
①Kung ikaw ay nasa ospital dahil sa iyong sakit.
［Pakikinig］
１．Naiintinihan ko ang paliwanag ng doctor.
２．Medyo naiintindihan ko ang paliwanag ng doctor.
３．Kaunti lamang ang naiintindihan ko sa paliwanag ng doctor.
(Maikling salita lamang ang naiintindihan)
４．Halos hindi ko maintindihan.
［Pagsasalita ］
１．Nasasabi ko ang mga kondisyon at sintomas nang aking sakit.
２．Medyo nasasabi ko ang mga kondisyon at sintomas nang aking sakit.
３．Kaunti lamang ang nasasabi kong kondisyon at sintomas nang aking sakit.
(Maikling salita lamang ang nasasabi)
４．Halos wala akong masabi.
［Pagbasa］
１．Nababasa ko ang Medical Questionnaire.
２．Medyo nababasa ko ang Medical Questionnaire.
３．Kaunti lamang ang nababasa ko sa Medical Questionnaire.
４．Halos hindi ko mabasa.
［Pagsulat］
１．Naisusulat ko ang mga sagot sa Medical Questionnaire.
２．Medyo naisusulat ko ang sagot sa Medical Questionnaire.
３．Kaunti lamang ang naisusulat ko sa Medical Questionnaire.
(Hal. Pangalan, tirahan atbp.)
４．Halos wala akong maisulat.

②Mga bayaring pampubliko.

※Karagdagang katanungan

［Pagbasa］
１．Nababasa ko ang mga papel nang bayaring pang-publiko
２．Medyo nababasa ko ang mga papel nang bayaring pang-publiko.
３．Kaunti lamang ang nababasa ko sa papel nang bayaring pam-publiko.
(Hal, Halaga nang bayarin at kung hanggang kailan dapat bayaran)
４．Halos hindi ko mabasa.
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③Sa oras nang pamimili.
［Pakikinig］
１．Naiintindihan ko ang paliwanag kung saan ang lugar nang aking nais bilhin.
２．Medyo naiintindihah ko ang paliwanag kung saan ang lugar nang aking
nais bilhin.
３．Naiintindihan ko nang konti ang paliwanag kung saan ang lugar nang aking
nais bilhin.(Maikling salita lamang)
４．Halos hindi ko maintindihan.
［Pagsasalita］
１．Nasasabi ko ang gusto kong bilhin.
２．Medyo nasasabi ko ang gusto kong bilhin.
３．Kaunting salita lamang ang nasasabi ko sa gusto kong bilhin.
(Maikling salita lamang ang nasasabi ko)
４．Halos wala akong masabi.
［Pagbasa］
１．Nababasa ko ang mga sign o display sa loob ng pamilihan.
２．Medyo nababasa ko ang sign o display sa loob ng pamilihan.
３．Kaunti lamang ang nababasa kong sign at display sa loob ng pamilihan.
(Maikling salita lamang ang aking nababasa)
４．Halos hindi ko mabasa.
※Karagdagang katanungan
④ Sa oras nang pagsakay ng tren at bus.
［Pakikinig］
１．Naiintindihan ko ang naririnig na ina-announce sa loob ng tren at bus.
２．Medyo naiintindihan ko ang naririnig na ina-announce sa loob ng tren
at bus.
３．Kaunti lamang ang naiintindihan ko sa mga naririnig na ina-announce sa
sa loob ng tren at bus.(Madaling salita lamang ang naiintindihan)
４．Halos hindi ko maintindihan ang aking naririnig.

［Pagsasalita］
１．Nasasabi ko ang lugar na gusto kong puntahan.
２．Medyo nasasabi ko ang lugar na gusto kong puntahan.
３．Kaunti lamang ang nasasabi ko tungkol sa lugar na gusto kong puntahan.
(Maikling salita lamang ang nasasabi)
４．Halos wala akong masabi.
［Pagbasa］
１．Nababasa ko ang mapa ng tren at bus.
２．Medyo nababasa ko ang mapa ng tren at bus
３．Kaunti lamang ang nababasa ko sa mapa ng tren at bus.
(Mga lugar lamang na gustong puntahan)
４．Halos hindi ko mabasa.
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⑤Pagpapalaki ng anak
※Karagdagang katanungan
［Pakikinig］
１．Naiintindihan ko ang mga serbisyo ng Health Care Center tungkol sa
pagpapalaki ng anak.
２．Medyo naiintindihan ko ang mga serbisyo ng Health Care Center tungkol sa
pa
３．Kaunti lamang ang naiintindihan ko sa mga serbisyo ng Health Care Center
tungkol sa pagpapalaki ng anak.(Madaling salita lamang ang naiintindihan)
４．Halos hindi ko maintindihan ang aking naririnig.
［Pagsasalita］
１．Naipapaliwanag ko ang kondisyon nang kalusugan ng aking anak.
２．Medyo naipapaliwanag ko ang kondisyon nang kalusugan ng aking anak.
３．Naipapaliwanag ko nang kaunti ang kondisyon nang kalusugan ng aking
anak.(Sa maikling salita lamang)
４．Halos wala akong masabi.
［Pagbasa］
１．Nababasa ko ang mga ulat na nakalagay tungkol sa Physical Examination.
２．Medyo nababasa ko ang mga ulat na nakalagay tungkol sa Physical
Examination.
３．Kaunti lamang ang nababasa kong ulat na nakalagay tungkol sa Physical
４．Halos hindi ko mabasa.
［Pagsulat］
１．Nakakasulat ako sa application form ng Health Care Center tungkol
２．Medyo nakakasulat ako sa application form ng Health Care Center
tungkol sa serbisyo nang pagpapalaki ng anak.
３．Kaunti lamang ang naisusulat ko sa application form ng Health Care Center
tungkol sa serbisyo nang pagpapalaki ng anak.(Hal. Pangalan, tirahan atbp.)
４．Halos wala akong maisulat.

⑥ Lugar ng Pinagta-trabahuhan
※Karagdagang katanungan
［Pakikinig］
１．Naiintindihan ko ang mga instruction na sinasabi sa lugar nang aking
pinagta-trabahuhan.
２．Medyo naiintindihan ko ang mga instruction na sinasabi sa lugar ng aking
pinagta-trabahuhan.
３．Kaunti lamang ang naiintindihan ko sa mga instruction na sinasabi sa lugar
ng aking pinagta-trabahuhan.(Madaling salita lamang ang naiintindihan)
４．Halos hindi ko maintindihan ang instruction.
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［Pagsasalita］
１．Nasasabi ko ang mga impormasyon tugkol sa mga pagbabago ng trabaho.
２．Medyo nasasabi ko ang mga impormasyon tungkol sa mga pagbabago ng trabaho.
３．Kaunti lamang ang nasasabi kong impormasyon tungkol sa mga pagbabago
ng trabaho.
４．Halos wala akong masabi.
［Pagbasa］
１．Nababasa ko ang mga instruction paper na ginagamit sa pag-operate sa
rabaho..
２．Medyo nababasa ko ang mga instruction paper na ginagamit sa pagoperate sa trabaho.
３．Kaunti lamang ang nababasa ko sa instruction paper na ginamit sa
pag-operate sa trabaho.(Madaling salita lamang ang nababasa)
４．Halos hindi ko mabasa.
［Pagsusulat］
１．Naisusulat ko ang mga report papers sa trabaho.
２．Medyo naisusulat ko ang mga report papers sa trabaho.
３．Kaunti lamang ang naisusulat kong report papers sa trabaho.
(Madaling salita lamang ang naisusulat)
４．Halos wala akong maisulat.

⑦Samahan ng mga kapitbahay
［Pakikinig］
１．Naiintindihan ko ang narinig na pagpapakilala sa sarili ng aking
kapitbahay.
２．Medyo naiintindihan ko ang narinig na pagpapakilala sa sarili ng aking
kapitbahay.
３．Kaunti lamang ang naintindihan ko sa narinig na pagpapakilala sa sarili
ng aking kapitbahay.(Hal. pangalan atbp.)
４．Halos hindi ko naintindihan.
［Pagsasalita］
１．Nasasabing kong mabuti ang mga tungkol sa pagpapakilala sa sarili.
２．Sa madaling salita ko lamang nasasabi ang mga tungkol sa pagpapakilala
sa sarili.
３．Pangalan at lugar nang kapanganakan lamang ang nasasabi ko tungkol sa
pagpapakilala sa sarili.
４．Halos wala akong masabi.
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⑧Mga legal na proseso sa opisina ng gobyerno.
［Pakikinig］
１．Naiintindihan ko ang nilalaman ng mga legal na proseso sa opisina ng
gobyerno.
２．Medyo naiintindihan ko ang nilalaman ng mga legal na proseso sa
opisina ng gobyerno.
３．Kaunti lamang ang naiintindihan ko sa nilalaman ng mga legal na proseso
sa opisina ng gobyerno.
４．Halos hindi ko maintindihan.
［Pagsasalita］
１．Naipapaliwanag ko ang mahahalagang bagay sa loob nang opisina ng gobyerno.
２．Medyo naipapaliwanag ko ang mahahalagang bagay sa loob nang opisina ng
gobyerno.
３．Kaunti lamang ang naipapaliwanag ko sa mahahalagang bagay sa loob nang
opisina ng gobyerno.
４．Halos wala akong masabi.
［Pagbasa］
１．Nababasa ko ang mga sulat na galing sa opisisna ng gobyerno.
２．Medyo nababasa ko ang mga sulat na galing sa opisina ng gobyerno.
３．Kaunti lamang ang nababasa ko sa mga sulat na galing sa opisina ng
gobyerno.(Madaling salita lamang ang naiintindihan)
４．Halos hindi ko mabasa.
［Pagsulat］
１．Sa aplikasyon ng mahahalagang dokumento, ako ay nakakasulat nang may
halong kanji katulad ng Residence Certificate.
２．Sa aplikasyon ng mahahalagang dokumento, ako ay nakakasulat sa Hiragana
at Katakana katulad ng Residence Certificate.
３．Sa aplikasyon ng mahahalagang dokumento, ang aking pangalan at tirahan
ay naisusuat ko sa Hiragana at Katakana katulad ng Residence Certificate.
４．Halos wala akong maisulat.
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⑨ Tungkol sa area o lugar nang nasasakupan
［Pakikinig］
１．Naiintindihan ko ang mga usapin sa pulong ng mga samahan ng kapitbahay sa paligid.
２．Medyo naiintindihan ko ang usapin sa pulong ng mga samahan ng kapitbahay sa paligid.
３．Kaunti lamang ang naiinindihan ko sa usapin sa pulong ng mga samahan
ng kapitbahay sa paligid.(Maikling salita lamang ang naiintindihan)
４．Halos hindi ko maintindihan.
［Pagsasalita］
１．Nasasabi ko ang aking opinyon sa pulong ng mga samahan ng kapitbahay
sa paligid.
２．Medyo nasasabi ko ang aking opinyon sa pulong ng mga samahan ng kapitbahay sa paligid.
３．Kaunti lamang ang nasasabi kong opinyon sa pulong ng mga samahan
ng kapit-bahay sa paligid.
４．Halos wala akong masabi.
［Pagbasa］
１．Nababasa ko ang mga notice o mensahe sa kairanban.
２．Medyo nababasa ko ang mga notice o mensahe sa kairanban.
３．Kaunti lamang ang nababasa ko sa mga notice o mensahe sa kairanban.
４．Halos hindi ko mabasa.
［Pagsulat］
１．Naisusulat ko nang may halong kanji ang application form ng pag-sali
sa mga event nang samahan ng kapitbahay sa paligid
２．Naisusulat ko sa Hiragana at Katakana ang application form ng pag-sali
sa mga event nang samahan ng kapitbahay sa paligid.
３．Madaling salita lamang ang naisusulat ko sa application form ng pagsali sa mga event nang samahan ng kapitbahay sa paligid.
４．Halos wala akong maisulat.
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⑩Mga proseso sa Post office
［Pakikinig］
１．Naiintindihan ko ang paggamit ng iba’t ibang serbisyo sa Post office.
２．Medyo naiintindihan ko ang paggamit ng iba’t ibang serbisyo sa
Post office.
３．Kaunti lamang ang naiintindihan ko sa paggamit nang iba’t ibang serbisyo
sa Post office.
４．Halos hindi ko maintindihan.
［Pagsasalita］
１．Nasasabi ko ang nais kong serbisyo na gagamitin sa Post office.
２．Medyo nasasabi ko ang nais kong serbisyo na gagamitin sa Post office.
３．Kaunti lamang ang nasasabi ko sa nais kong serbisyo na gagamitin sa
Post office (Madaling salita lamang)
４．Halos wala akong masabi.
［Pagbasa］
１．Nababasa ko ang absence delivery notification paper na galing sa
Post-office.
２．Medyo nababasa ko ang absence delivery notification paper na galing sa
Post office.
３．Kaunti lamang ang nababasa ko sa absence delivery notification paper na
galing sa Post office.(Hal. contact address at fixed date lamang)
４．Halos hindi ko mabasa.
［Pagsulat］
１．Naisusulat ko na may halong kanji ang home delivery slip.
２．Naisusulat ko sa Hiragana at Katakana ang home delivery slip.
３．Naisusulat ko ang aking pangalan at tirahan sa home delivery slip.
４．Halos wala akong maisulat.

