
 

  

तपाईकंा बालबाललकाहरू र लकशोर-

लकशोरीहरूसँग अङ््गरेजी लसक्ने: नयाँ खेलद्वारा 

वाक्यांश लनर्ााण (paraphrasing) अभ्यास 

 
सुरुमा “Paraphrasing” जस्तो खेलको निमााण गरेर खेल् िु मौनखक भाषाका कनििाइहरूलाई नजत् ि यो उपयोगी 

संचार रणिीनतको अभ्यास गिे रमाइलो तररका हुि सक्छ। 

 

लेखक: केट विल (Kate Will), निडानलटी कोनडिेटर, आयोवा ररनडङ ररसचा सेन्टर 

पोष्ट गररएको नमनत: िेब्रवरी 22, 2022 

 

सम्पादकको नोट: एकसाथ मिलेर मसक्दा यसल े तपाईकंा बालबामलका र मकशोर-मकशोरीहरूको साथै तपाईकंो 

आफ्न ै अङ््गरेजी भाषाको ज्ञान सुधार गनन सक्छ। यो पोष्ट अङ््गरेजी भाषा मसक्न े रेख-देख गन े व्यमिहरूलाई 

(caregivers) आफ्नो दैमनक जीवनिा पररवारको लामग अङ््गरेजी मसक्न े अवसर पत्ता लगाउन सहायता गननको लामग 

मनिानण गररएको निरन्तर श्रंखलाको भाग हो। 

 

बोलेर आफ् िो कुरा बताउिको लानग उनचत शब् दहरू भेट्ि अङ्रेजी नसक् िेहरू र मातरभाषा बोल् िे 

व्यनिहरूलाई प्रायजसो समस्या पिे गछा।  यस्ता अवस्थासमा, भन् ि खोनजएको कुरा र बोल् िे व्यनिको भानषक 

ज्ञाि वा प्रस्तुनतको बीचमा अन्तराल हुिे गछा। यस्तो अवस्थामा, संचार रणनीमत (communication strategy) भिेको 

नतिीहरूको उपलब् ध भानषक स्रोतहरूको प्रयोग गरी यो अन्तराललाई हटाउि े विाको प्रयास हो (Maleki, 2007)। 

कनतपय आम संचार रणिीनतहरूमा िाक्ाांश विर्ााण, अिुिाद, कोड स्विविङ, माइनिङ, र सहयोग माग् ि े काया 
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समावेश हुन्छि्। सबैल े संचार रणिीनतहरूको प्रयोग गरे पनि, अङ्रेजी नसक् िेहरूका लानग यी रणिीनतहरू 

नवशेष गरी महत्त्वपूणा हुन्छि् (Dörnyei, 1995; Maleki, 2007)। कुराकािीमा बाधा आउिु भाषा नसकाइ प्रनियाको 

अपररहाया भाग िै हो (जस्तै, गलत शब्द प्रयोग, चाहकेो कुरा भन् िको लानग चानहिे शब् द िपाउिु)। यस्ता क्षणहरूमा, 

अङ्रेजी भाषा नसक् िहेरू आिूले भन् ि चाहकेो कुरा बताउिे तररका पत्ता लगाउिको लानग चानहिे संचार 

रणिीनतहरूद्वारा सुसन जत हुिु महत्त्वपूणा हुन्छ।  

 

वाक्यांश निमााण (paraphrasing) अङ्रेजी भाषा नसक् िहेरूले आफ् िो भानषक ज्ञाि वा प्रस्तुनतमा रहकेा 

अन्तरालहरूलाई हटाउि प्रयोग गिा सक् िे एउटा उपयोगी संचार रणिीनत हो। यस प्रसंगमा, बोल् िे वनिले आिूले 

िजािेको शब् दको सट्टामा आिूले जािेको शब् दहरू प्रयोग गरी व्याख्या गछा वा त्यस शब् दको सट्टा प्रयोग 

गदाावाक्यांश मनिानणको काया हुन्छ। एक प्रकारको वाक्यांश निमााण (paraphrasing) विकटीकरण (approximation) 

हो—जहााँ बोल् ि े व्यनिल े इच्छा गरेको शब् दकै निकट अथा नदि े अको शब् द प्रयोग गछा। “mug” भन् ि े शब् दको सट्टा 

“glass” भन् िे शब् दको प्रयोग गिुा निकटीकरण (approximation) को उदाहरण हुन्छ। निकट शब् दले भन् ि खोनजएको 

शब् दले जस्तै अथा िनदए पनि, सुन् िे व्यनिले प्रसंग प्रयोग गरी भन् ि खोनजएको समर कुरालाई बुझ् ि सक्छ।   

 

शब्द-बाहुल्य (circumlocution) वाक्यांश निमााण (paraphrasing) को अको उदाहरण हो, जहााँ बोल् ि े व्यनिले भन् ि 

चाहकेो शब् दको नवशेषताहरूको बारेमा व्याख्या गिा पूणा वाक्यांशको प्रयोग गछा। उदाहरणको लानग, यनद बोल् िे 

व्यनिले “mug” भन् िे शब् द स्मरण गिा सक् दैि भिे, उसले “it’s like a glass, but it’s used for drinking hot coffee and tea” 

भिेर भन् ि सक्छ। यनद व्याख्या पयााप्त रूपमा जािकारीपूणा र सटीक छ भिे, सुन् िे व्यनिले बोल् ि े व्यनिलाई 

उि अज्ञात शब् द बताउि सक्छ।  

 

गेम जस्तो सामान्य प्रसंगमा यस्ता रणिीनतहरूको प्रयोग गदाा, यसले अङ्रेजी भाषा नसक् िेहरूलाई वास्तनवक 

जीविमा हुिे कुराकािीमा हुिे क्षनणक बाधाहरू आइपदाा अझै तयारी र आत्मनवश् वासको अिुभव गिा सहयोग 

गछा (Dörnyei, 1995)। हामी बालबानलकाहरूलाई वाक्यांश निमााण (paraphrasing) अभ्यास गिा सहयोग गिाको लानग 

रेख-देख गि ेव्यनि तथा नशक्षकहरूल ेप्रयोग गिा सक् िे “Paraphrase” िामक ियााँ गेमलाई हरेौं।  

 

“Paraphrase” कसरी बनाउने 

खेलमा अङ्रेजी िाम शब् दहरू भएका काडाहरूको नबटा प्रयोग गछा। िाम शब् द भएको हरेक काडामा व्यनि, 

स्थाि, वा थोकको िाम हुन्छ (जस्तै, “dentist,” “snow,” “spoon”)। अनिल् लो ब् लग पोष्टमा, मैले “Word Match” िामक 

गेमको लानग कसरी िाम शब् द लेनखएका काडाहरूको नबटा निमााण गिे भिेर व्याख्या गरेको नथएाँ। Word Match मा 

प्रयोग गररिे िाम काडाहरूभन्दा िरक रूपमा, Paraphrase का िाम काडाहरूमा िाम शब् दको पररभाषा समावेश 

https://iowareadingresearch.org/blog/learning-english-games-practice-english


 

  

हुिु हुाँदैि। तैपनि, तपाईलें पनहले िै Word Match काडाहरू बिाइसक् िुभएको छ भिे, पररभाषाहरू हटाएर तपाईलें 

उही िाम शब् दहरू भएको ियााँ काडाहरूको नबटो निमााण गिा सक् िुहुन्छ।  

 

गेम बिाउिको लानग, तपाईलें च्यात् ि े डोब भएको पेपरमा वा तपाईलें चाहिुभएको पेपरमा काडा टेम्प् लटे नप्रन्ट गरेर 

सुरु गिा सक् िुहुन्छ। वैकनल्पक रूपमा, इन्डेक्स काडाहरू वा वा कागजका स-सािा टुिाहरूले पनि काम गछाि्। 

तपाईकंा बालबानलकाहरूलाई अङ्रेजी िाम शब् दहरू स्मरण गिा लगाएर हरेक िाम काडामा एउटा िाम शब् द 

लेख् ि लगाउिुहोस्। िाम काडाहरूको उदाहरण नचत्र 1 मा देखाइएको छ।  

 

लित्र 1 नार् कार्ाको उदाहरण 

 
 

सहजताको लानग, तपाईलें यी प्रश् िहरू सोध् ि सक् िुहुन्छ: 

• हामीलाई जाि मिपिे िाउाँहरू कुि्-कुि् हुि्? 

• तपाईलें भनवष्यमा जाि चाहिुभएका िाउाँहरू कुि्-कुि् हुि्? 

• तपाईलें नदिभरर देख् ि ेकनतपय मानिसहरू को-को हुि्?  

• तपाईलें भेट्ि चाहिुभएका केही मानिसहरू को-को हुि्? 

• पुस्तक वा चलनचत्रका तपाईकंो मिपि ेचररत्रहरू को-को हुि्? 

• तपाईलंाई मि पि ेखािेकुरा, खेलकुद, पुस्तक, चलनचत्र, वा नटनभ सोहरू के-के हुि्? 

 

“Paraphrase” कसरी खेल्ने 

Paraphrase दईु तररकाले खेल् ि सनकन्छ: एउटा तररकामा सहभागीहरूले शब्द-बाहुल्य (circumlocution) शैलीहरूको 

प्रयोग गरी िामहरूलाई सनवस्तार गिुा पिे हुन्छ, र अको तररकामा निकटीकरण (approximation) शैलीको प्रयोग 

गररन्छ तानक अरू सहभागीहरूल ेचाहकेा शब् दहरू अिुमाि गिा सकूि्।  



 

  

 

शब्द-बाहुल्य (circumlocution) संस्करण (तीन जना वा त्यसभन्दा बढी 

सहभागीहरू) 

शब्द-बाहुल्य (circumlocution) संस्करणमा, सहभागीहरूले वाक्यांशहरूको प्रयोग गरी िाम शब् दको व्याख्या गि े

प्रयास गछाि्, तानक अरूल े त्यस शब् द अिुमाि गिा सकूि्। गेम खेल् िको लानग, सहभागीहरूले िाम काडाहरूलाई 

िो्ट्याएर राख् िुपछा। पनहलो सहभागीले नबटोको मानथबाट काडा निकाल्छ र मिमिै पढ्छ, र काडामा लेनखएको 

कुरा अरूलाई देखाउाँदैि। सहभागीले काडामा लेनखएको िाम शब् द प्रयोग िगरी त्यसलाई व्याख्या गिा थाल्छ। 

उदाहरणको लानग, यनद लेनखएको शब् द “snow” हो भिे, सहभागीले “यो नहउाँदमा आकाशबाट झछा” भिेर भन् ि 

सक्छ। अरू सहभागीहरूले आिूले अिुमाि गरेका शब् दहरू बताउि थाल्छि्। सिलतापूवाक िाम शब् दको 

व्याख्या गिे व्यनि लगायत िाम शब् द अिुमाि गिे पनहलो व्यनिले अङ्क प्राप्त गछा। सबै काडाहरू िसनकएसम्प म 

सहभागीहरूले िाम शब् दहरू पाल-ैपालो व्याख्या गि े र अिुमाि गिे गरररहन्छि्। सबैभन्दा धेरै अङ्क ल्याउि े

सहभागीले गेम नजत्छ।  

 

हरेक खेलाडीको सीप स्तर अिुसार तपाईलें नियमहरू हरेिेर गिा सक् िुहुन्छ। उदाहरणको लानग, तपाईलें भखार 

नसक् ि सुरु गरेकाहरूलाई एक पटकमा तीि वटा काडाहरू तािेर नतिीहरूले व्याख्या गिा चाहकेो काडा छिौट 

गिा लगाउि सक् िुहुन्छ। यसो गरेमा सहभागीहरू समस्यामा पदैिि् र नतिीहरूलाई थाहा िभएका शब् दहरूद्वारा 

निरूत्सानहत हुाँदैिि्। अनलक जान् िे सहभागीहरूका हकमा, तपाईलें नतिीहरूलाई काडामा भएको शब् द व्याख्या 

गिाको लगाउाँदा समय सीमा नदि टाइमरको प्रयोग गिा सक् िुहुन्छ। यसो गरेमा यसल े सहभागीहरूलाई हरेक शब् द 

जनतसक्दो प्रभावकारी रूपमा व्याख्या गिा प्रोत्साहि नदिेछ।  

 

लनकटीकरण (approximation) संस्करण (िार जना वा त्यसभन्दा बढी 

सहभागीहरू) 

खेलको निकटीकरण (approximation) संस्करणमा, सहभागीहरूले आफ् िा समहूका साथीहरूलाई काडामा भएको 

िाम शब् द अिुमाि गिा लगाउि एक-शब् दे इसारा प्रदाि गछाि्। गेम खेल् िको लानग, सहभागीहरूलाई दईु वटा 

समहूमा नवभाजि गिुाहोस्। िाम काडाहरूलाई दईु वटा समूहका बीचमा िो्टो पारेर राख् िुपछा। हरेक समहूले 

पनहलो राउन्डको लानग अगुवा हुि एक जिा सहभागीलाई छिौट गछा। कुि समहूले सुरु गिे र समहू 1 को रूपमा 

खेल् ि,े निणाय गिुाहोस्। समहू 1 को अगुवाले नबटोको मानथबाट काडा निकाल्छ र मिमिै पढ्छ, र काडामा लेनखएको 

कुरा अरूलाई देखाउाँदैि। समूह 1 को अगुवाले समूहका अरू सहभागीहरूलाई एक-शब् दे इसारा प्रदाि गिेछ। 

त्यो इसारा काडामा भएको िाम शब् दसाँग सम्प बनन्धत हुन्छ। उदाहरणको लानग, यनद काडामा लेनखएको िाम शब् द 

“taxi” भिे त्यसका सम्प भानवत सङ्केतहरू “cab” अथवा “car” हुि सक्छि्, नकिभिे यी शब् दहरूको पनि “taxi” को 



 

  

जस्तै निकट िाम छि्। त्यस सङ्केतको आधारमा, अरू समूह सदस्यहरूले काडाको िाम शब् द अिुमाि गिे प्रयास 

गछाि्। समहू 1 लाई एक पटक मातै्र अिुमाि गिा नदइन्छ। यनद नतिीहरूको अिुमाि सही भयो भि,े नतिीहरूको 

समहूले अङ्क प्राप्त गिेछ। यनद नतिीहरूको अिुमाि गलत भयो भिे, समहू 2 ले उि अङ्क हात पािे मौका प्राप्त 

गछा। समहू 1 को अगुवाले समहू 2 को अगुवालाई िाम काडा प्रदाि गिेछ। समहू 2 को अगुवाले आफ् िो समहूका 

अरू सहभागीहरूलाई अको एक-शब् दे इसारा प्रदाि गिेछ। समहू 2 का अरू सहभागीहरूले िाम शब् द अिुमाि 

गिे प्रयास गिेछ। यनद नतिीहरूको अिुमाि सही भयो भिे, नतिीहरूको समहूले अङ्क प्राप्त गिेछ। यनद 

नतिीहरूको अिुमाि गलत भयो भिे, समहू 1 ले अको पालो पाउिेछ। एउटा समहूले िाम पद अिुमाि गरेर अङ्क 

प्राप्त िगरूञ् जेलसम्प म दवु ै समहूले पालो गिेछि्। हरेक समूहले ियााँ अगुवा छिौट गिेछ, र समहू 2 ले दोस्रो 

राउन्ड सुरु गिेछ। 

 

सबै “Paraphrase”का सहभागीहरूलाई सर्ावेश गना गररने हरेफेर   

पलहलो भाषाको प्रयोग  

Paraphrase सहभागीहरूको दोस्रो भाषामा खेल् िुभन्दा पनहले, नतिीहरूको पनहलो भाषा वा मातरभाषा प्रयोग गरेर 

सुरु गिुा उपयोगी हुि सक्छ। केही राउन्ड मातरभाषामा िै खेल् ि नदइएमा यसले सहभागीहरूलाई नियमहरू बुझ् ि 

र गेममा सहज हुि सहयोग गिेछ। सहभागीहरूल े पनहले िै आफ् िो मखु्य भाषामा अचेत रूपमा िै संचार रणिीनत 

प्रयोग गिे गरेको हुि सक्छ। यी रणिीनतहरूमध्ये धेरैलाई दोस्रो भाषामा स्थािान्तर गिा सनकिे हुिाले, अङ्रेजी 

भाषा नसक् िहेरूलाई नतिीहरूको निनम्पत पनहले िै पररनचत रहकेा रणिीनतहरूको बारेमा सचेत गराउिु महत्त्वपूणा 

हुन्छ।  

 

आफ् िो मातरभाषामा Paraphrase को शब्द-बाहुल्य (circumlocution) संस्करण खेल् ि े िममा, सहभागीहरूलाई अरू 

सहभागीले सङ्केत नदि े िममा प्रयोग गिे शब् दहरू र वाक्य संरचिाहरूलाई ध्याि नदि लगाउिुहोस्। 

उदाहरणको लानग:  

• “यो … जस्तै हो,”  

• “यो … मा प्रयोग हुन्छ,” 

• “यो एक प्रकारको … हो” 

 

तपाईलें नतिीहरूको पनहलो भाषामा वाक्यांश निमााण गिाको लानग उनचत रहकेा उपयोगी शब् द र वाक्यांशहरूको 

सूची बिाउि यो जािकारीको प्रयोग गिा सक् िुहुन्छ। नमलेर, दोस्रो भाषामा उस्तै शब्दहरू र वाक्यांशहरू पत्ता 

लगाउिे प्रयास गिुाहोस्। अनन्तममा, तपाईलें यी शब् द र वाक्यांशहरूलाई नतिको प्रयोग अिुसार वगीकरण गिे 

प्रयास गिा सक् िुहुन्छ (जस्तै, तुलिा गिे, नभन् िता छुट्याउिे, व्याख्या गिे, पररभानषत गिे, उदाहरण नदिे, इत्यानद)। 

सहभागीहरूले दोस्रो भाषामा खेल् ि सुरु गरेपनछ यो सूचीलाई सहयोगको लानग प्रयोग गिा सक्छि्।  

 



 

  

वाक्यका फे्रर्हरू प्रदान गनना 

शब्द-बाहुल्य (circumlocution) मा निनश् चत आधारभतू शब्दभण्डार र वाक्यका संरचिाहरू बारम्पबार प्रयोग हुन्छ। 

Paraphrase को शब्द-बाहुल्य (circumlocution) संस्करण खेल्दा, सहभागीहरूलाई सहयोगको लानग वाक्य फे्रमहरू 

प्रयोग गिुा उपयोगी हुन्छ। अभ्यास गदै जााँदा, सहभागीहरूलाई वाक्य फे्रमहरूको आवश्यकता पिेछैि नकिभिे 

नतिीहरूको प्रनतनिया झि्-झि् स्वतः हुाँदै जान्छि्। मागानिदेशिको रूपमा निम्प ि नलनखत वाक्य फे्रमहरूको 

प्रयोग गिुाहोस्, यद्यनप तपाईलें यसभन्दा पनहले संकलि गरेका उपयोगी शब् दहरू र वाक्यहरूको यो सूचीमा थ् ि 

सक् िुहुन्छ। 

 

चित्र 2 उदाहरण वाक्य फे्रमहरू 

रणनीलत वाक्य फे्रर्  उदाहरण वाक्य 

तुलिा गिुा यो __________ जस्तै हो। 

यो __________ जस्तै छ। 

नार् शब्द: glove 

mitten जस्तै हो।  

mitten जस्तै छ।  

नभन् िता 

छुट्याउिु 

यो __________ को नवपरीत हो। 

यो __________ होइि। 

शब्द: morning 

यो night को नवपरीत हो।  

यो night होइि।  

व्याख्या गिुा यो __________ मा प्रयोग हुन्छ। 

यसमा __________ हुन्छ। 

िाम शब् द: mug 

यो coffee नपउि प्रयोग गररन्छ। 

यसको समाउि ेhandle हुन्छ। 

पररभानषत गिुा यसलाई __________ पनि भनिन्छ। 

यो एक प्रकारको __________ हो। 

यो एक प्रकारको __________ हो। 

नार् शब्द: ट्याक्सी 

यसलाई cab पनि भनिन्छ।  

यो car को एउटा प्रकार हो। 

यो एक प्रकारको car हो।  

उदाहरणहरू 

प्रयोग गिुा 

केही उदाहरणहरू यसप्रकार 

छि्__________। 

नार् शब्द: flowers 

केही उदाहरणहरू roses, tulips, र 

daisies हुि्।  

 

रणनीलतहरूको रू्ल्याङ््गकन र र्नन 

गेमले अङ्रेजी भाषा नसक् िहेरूलाई आिै संचार रणिीनतहरूको प्रयोग गरेर अभ्यास गिे अवसर मातै्र नदाँदैि, तर 

अरूल े ती प्रयोग गरेको सुन् ि पनि अवसर नदन्छ। शब्द-बाहुल्य (circumlocution) को प्रयोग गि े िममा हरेक 

सहभागीले अनलक िरक शैलीको प्रयोग गिे सम्प भाविा हुिेछ। कनतपय सहभागीहरूले शब् दकोशको जस्तै 



 

  

पररभाषा प्रयोग गिा मि पराउि सक्छि्, जब नक अरू सहभागीहरूले उदाहरणहरू नदि मि पराउि सक्छि्।  

सहभागीहरूले अरूल े प्रयोग गिे रणिीनतहरू प्रयोग गरेको सुन्दा, नतिीहरूले ती रणिीनतहरूको 

प्रभावकारीतालाई मलू्याङ्कि गिा सक्छि्। उदाहरणको लानग, सहभागीहरूले पररभाषाको सट्टा उदाहरण सुन्दा 

अझै नछटो अज्ञात शब् दहरू अिुमाि गिा सक् िे रहछेि् भिेर पत्ता लगाउि सक्छि्। सहभागीहरूलाई कुिै पनि 

रणिीनत सिल हुि के चानहन्छ त्यसमा ध्याि नदि लगाउिु उपयोगी हुि सक्छ।  पालैपालो गिे िममा, तपाईलें 

सहभागीहरूलाई यस्ता प्रश् िहरू सोध् ि सक् िुहुन्छ:  

• त्यो शब् द अिुमाि गिा सनजलो नथयो नक गाह्रो?  

• केल ेगदाा यो अिुमाि गिा सनजलो भयो? 

• केल ेगदाा यो अिुमाि गिा कनिि भयो? 

 

नतिीहरूका आफ् ि ै रणिीनत प्रयोगको बारेमा नवचार गदाा यसल े सहभागीहरूलाई रणिीनतहरू अझै प्रभावकारी 

रूपमा प्रयोग गिा सहयोग गिा सक्छ।  

 

संिार रणनीलत 

अभ्यासद्वारा संचार रणिीनतहरूको प्रयोगलाई सुधार गदाा यसले अङ्रेजी भाषा नसक् िहेरूलाई नखन् ि िभई वा 

हरेस िखाई कुराकािीलाई कायम राख् ि सहयोग गिा सक्छ (Maleki, 2007)। यसको साथै, संचार रणिीनतहरू 

सम्प बन्धी तानलमले भाषा नसक् िेहरूको बोली र बोलाइ सहजतालाई सुधार गछा भन् ि े देनखएको छ (Dörnyei, 1995)। 

नकिभिे संचार रणिीनतल े बोल् िे व्यनिहरूलाई नहनचकचाउि, रोनकि, वा बोल् ि छोड्िुको सट्टा कुराकािीमा 

आउिे बाधाहरूलाई सामिा गिे माध्यमहरू प्रदाि गछा। जब अङ्रेजी भाषा नसक् िहेरू संचार रणिीनतहरूले 

सुसन जत भएका हुन्छि्, तब नतिीहरूले अरूको सहयोगनविा िै कुराकािीमा आउि े बाधालाई आिै समाधाि 

गिा सक्छि्। यो बढ्दो स्वतन्त्रताले दोस्रो भाषा प्रयोग गिे िममा अङ्रेजी भाषा नसक् िहेरूको उत्प्रेरणा र 

आत्मनवश् वासलाई बढाउि सक्छ (Maleki, 2010)। 

 

बोल्दा-बोल्दै सही शब् द खो िु जोकोहीको लानग पनि तिावरस्त काया हुि सक्छ, नवशेष गरी अङ्रेजी भाषा 

नसक् िहेरूको लानग। गेमहरू खेल्दै अभ्यास गरेर वाक्यांश निमााण (paraphrasing) को सीप सुधार गदाा त्यसमध्ये 

केही तिावलाई कम गिा सक्छ। तपाईकंा बालबानलकाहरूसाँग शब्द-नसकाइ खेलहरू बिाएर खेल्दा सबैको 

लानग अिुभव अझै स्मरणदायी र अथापूणा हुन्छ। 

 

पररवारहरूका लालग परूक सार्रीहरू 

Paraphrase 

https://iowareadingresearch.org/sites/iowareadingresearch.org/files/paraphrase_noun_cards.pdf


 

  

तपाईलें Paraphrase खेलको लानग िाम काडाहरू बिाउिको लानग नप्रन्ट गिा सनकिे यी काडाहरू (काट्िे िाउाँ 

छोनडएका निनश् चत काडा नसटहरूसाँग नमल् ि)े प्रयोग गिा सक् िुहुन्छ। गेम बिाउिे र खेल् ि े सम्प बन्धी निदेशिहरू 

समावेश गररएका छि्। 
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कन ञ्जी शब्दहरू 

Paraphrasing (वाक्याशं लनर्ााण) – मौनखक भाषाको प्रसंगमा, बोल् ि े वनिले आिूले िजािेको शब् दको सट्टामा 

आिूले जािेको शब् दहरू प्रयोग गरी व्याख्या गछा वा त्यस शब् दको सट्टा प्रयोग गछा।  

 

Translation (अननवाद) – मौनखक भाषाको प्रसंगमा, अज्ञात शब् दको पररभाषा नदि, व्याख्या गिा, वा त्यसको सट्टामा 

अको शब् द प्रयोग गिाको लानग बोल् ि ेव्यनिले िरक भाषाबाट शब् द वा वाक्य नलन्छ। 

 

Code-switching (कोर् लस्वलिङ्ग) – बोल् िे व्यनिले वाक्यहरूको बीचमा भाषा िेिे गछा। 

 

Miming (र्ाइलर्ङ्ग) – बोल् ि े व्यनिले अज्ञात शब् दलाई प्रस्तुत गिा हाउभाउ जस्ता गैर-मौनखक रणिीनतको प्रयोग 

गछा। 

 

Approximation (लनकटीकरण) – मौनखक भाषाको प्रसंगमा, वाक्यांश निमााण (paraphrasing) को एउटा प्रकार हो, 

जसमा बोल् ि ेव्यनिल ेअज्ञात शब्दको सट्टा लगभग उस्तै अथा नदि ेअको शब् दको प्रयोग गछा। 

 

Circumlocution (शब्द-बाहुल्य) – मौनखक भाषाको प्रसंगमा, यो एक प्रकारको वाक्यांश निमााण (paraphrasing) िै हो, 

जसमा विाल ेअज्ञात शब् दको नवशेषताहरू व्याख्या गिा सम्पपूणा वाक्यको प्रयोग गछा। 
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