
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ആമുഖം  

             സംസ്കാരത്തിന്റെയും പൈതൃകത്തിന്റെയും വ്യക്തിതവത്തിന്റെയും താക്കാലാണ് ഭാഷ. 

മാതൃ-ഭാഷാൈഠനം ബുദ്ധിശക്തിക്യയും ചിന്താശക്തിക്യയും ഉക്ത്തജിപ്പികുറമന്ന് ആധുനിക ൈഠനം 

വ്യക്തമാകുന്നു. മാതൃഭാഷയായ  മലയാളം അനായാസമായി പകകാരയം റചയ്യുന്നതിന് കുട്ടികറള 

പ്ൈാൈ്തരാകുകയും അതിനായി അവ്രുറെ പ്ശദ്ധയും സംസാര ചാതുരിയും വ്ായനാക്ശഷിയും ക്ലഖന 

പനൈുണയവ്ും സമനവയിപ്പിച്ചുറകാണ്ടുള്ള അഭയസനരീതിയാണ് പപ്ൈമെിതലത്തിൽ 

ആവ്ിഷ്കരിച്ചിരി -കുന്നത.് അക്താറൊപ്പം കലയും സംസ്കാരവ്ും ഇതരവ്ിഷയങ്ങളും ആധുനിക വ്ിവ്ര 

സാക്േതിക വ്ിദ്യയുറെ ൈിൻബലക്ത്താറെ കുട്ടികളിറലത്തികുകയും അവ്റരമൂ ലയക്ബാധമുള്ള 

ഉത്തമൈൗരന്മാരാകുകയും സവന്തം കഴിവ്ുകൾ പ്ൈകെിപ്പികുവ്ാനും സംവ്ദ്ികുവ്ാനും 

ക്നതൃനിരയിക്ലകുയരുവ്ാനും സാഹചരയങ്ങൾ മനസിലാകി മുക്ന്നെുവ്ാനുമുള്ള ൈരിശീലനമാണ് 

പപ്ൈമെിതലത്തിൽ ലക്ഷ്യമിെുന്നത്. 
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    പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ പ്പത്തയകതകൾ                                         

  

 

                           കുട്ടി                                     മാതാൈിതാകൾ 

 

 

 

                                    

                                               അധയാൈിക          

                                                                                                               

     ൈാഠയൈദ്ധതി പ്ൈധാനമായും കുട്ടികൾക് പ്ൈാധയാനയം 

റകാെുകുന്നു . 

 ഒറ്റകും കൂട്ടായുമുള്ള  ക്പ്ൈാറജക്ടു കൾ ൈഠനം രസകരമാകുന്നു .  

 വ്ിവ്രസാക്േതിക വ്ിദ്യയുറെ ഫലപ്ൈദ്മായ ഉൈക്യാഗം സാധയമാകുന്നു. 

 കലകളും ഇതര വ്ിഷയങ്ങളും ഉൾറപ്പെുത്തി ൈഠനം സമപ്ഗവ്ും ഫലപ്ൈദ്വ്ുമാകുന്നു . 

 മാതാൈിതാകളുംകുട്ടിയുംഅധയാൈകരുംക്ചർന്ന്ൈഠനംഅതയന്തംരസകരവ്ുംഅർത്ഥവ്ത്തുമാ

കുന്നു . 

      പാഠ്യപദ്ധതി ലക്ഷ്യമിെുന്ന മറ്്റ കഴിവുകൾ. 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

     

 

മസ്തിഷ്കം  

 

വായന 

ത്കൾവി 

ത്ലഖനം സംസാരം 



 

 

 

1.  ക്കൾവ്ി  

 ക്കട്ട ്ആശയം മനസിലാകി ൈെയുന്നതിനും ക്ചാദ്യങ്ങൾ ക്ചാദ്ികുന്നതിനും കഴിയും . 

 ശബ്ദവ്യതിയാനത്തിലൂറെ  അർഥം മനസിലാകും.  

 ക്കൾവ്ി എന്ന് ൈെയുന്നത് പ്ശദ്ധറയയും ആശയം എപ്തക്ത്താളം മനസിലാകി എന്നതിറനയും 

ആപ്ശയിച്ചിരികും. 

2.  സംസാരക്ശഷി  

 കുട്ടികൾക് തങ്ങളുറെ ചിന്ത , വ്ികാര വ്ിചാരങ്ങൾ മുതലായവ് സംസാരിച്ചു ഫലിപ്പികാൻ  

കഴിയും. 

 അവ്ർക് സംസാരികാനും പ്ൈതികരികാനും വ്ിമർശികാനുമുള്ള അവ്സരങ്ങൾ ഉണ്ടാവ്ും. 

 അവ്സരത്തിനനുസരിച്ചു കാരയങ്ങൾ മനസിലാകി സംസാരികും.  

 ഉച്ചാരണ സ്ഫു െത, സഭയമായ വ്ാകുകൾ, സഹിഷ്ണു ത, ബഹുമാനം എന്നിവ് ൈാലികും . 

    3. വ്ായനാക്ശഷി  

 വ്ിജയകരമായ ൈഠനത്തിന് വ്ായന കൂെിക്യതീരൂ. 

 ൈുതിയവ്ാകുകൾസവായത്തമാകാനുംആത്മവ്ിശവാസം 

ഉണ്ടാകാനുംവ്ായനാക്ശഷികുകഴിയും   

 വ്ായനയുറെ രസം നുണഞ്ഞു ഭാവ്നയുറെ ക്ലാകത്തു വ്ിഹരികാനും അതുവ്ഴി ഭാഷാ 

പനൈുണയം പകവ്രികാനും വ്ായനാക്ശഷി അതയാവ്ശയമാണ് . 

    4. ക്ലഖന പനൈുണയം  

 പ്ൈധാനറപ്പട്ട ഒരു ആശയവ്ിനിമക്യാൈാധിയാണ്  ക്ലഖനം.  

 ഒരുൈാെ ്ആളുകളുമായി സംവ്ദ്ികാൻ ഈ രീതിയിലൂറെ കഴിയും .  

 സവന്തം അഭിപ്ൈായം വ്യക്തമായും ശക്തമായും അവ്തരിപ്പികാൻ എഴുത്തിലൂറെ കഴിയും .  

 ക്കട്ടുംൈെഞ്ഞുംവ്ായിച്ചുംമനസിലാകിയ കാരയങ്ങളും വ്യാകരണവ്ും ക്ലഖന പനൈുണയറത്ത 

ൈരിൈുഷ്ടമാകുന്നു. 

 

  



 

5.    വ്യാകരണം  

 നാമം  

 പ്കിയ  

 ലിംഗം  

 വ്ചനം  

 സന്ധി  

 കാലം  

 വ്ാകയ ഘെന - കർത്താവ്് - കർമ്മം - പ്കിയ . 

 വ്ിധിവ്ാകയം - നിക്ഷധവ്ാകയം  

 അംഗ അംഗിവ്ാകയം. 

6.  മൂലയനിർണ്ണയം  

ക്കൾവ്ി, സംഭാഷണചാതുരി, വ്ായന, എഴുത്തു ൈരീക്ഷ്കളും ൈാഠഭാഗം, വ്യാകരണം എന്നിവ് 

അെിസ്ഥാനമായുള്ള മൂലയനിർണ്ണയവ്ും  നെത്തി ൈഠനനിലവ്ാരം വ്ിലയിരുത്തുന്നു. 

 



1. വ്ായന 

GRADE 1 GRADE 2 GRADE 3 

 ildUÍX KvºlgnCkßjSulsm 
epÍxksm KvºlgnA 

ൈഠിച്ച  എല്ലാ അക്ഷ്രങ്ങളും  

ഉൈക്യാഗിച്ചുള്ള  വ്ാകുകൾ  

വ്ായികുന്നു  

     ekfju epÍxksm KvºlgnA 

ഉച്ചാരണസ്ഫു െതക്യാറെ 

വ്ാകുകൾ വ്ായികുന്നു  

ഉച്ചാരണസ്ഫു െതക്യാറെ വ്ാകുകൾ 

വ്ായികുന്നു  

 ildUÍX KvºlgnCkßjSulsm 
cIfYïaluj iluj]k'k; 

കൂട്ടക്ഷ്രങ്ങൾ ഉൈക്യാഗിച്ചുള്ള 

വ്ാകുകൾവ്ായികുവ്ാൻ 

പ്ശമികുന്നു 

കൂട്ടക്ഷ്രങ്ങൾ ഉൈക്യാഗിച്ചുള്ള 

വ്ാകുകൾവ്ായികുവ്ാൻ 

പ്ശമികുന്നു 

    egjvjfah¹lÙ ildUÍX 

KvºlgnCkßjSulsmukA                        
-åijCIlcSÙlsmukA 

iluj]k'k; 

ൈരിചിതമായ വ്ാകയങ്ങൾ  

വ്ായിച്ചു ൈദ്സമ്പത്ത് ക്നെുന്നു 

ൈരിചിതമായ വ്ാകയങ്ങൾ  വ്ായിച്ചു 

ൈദ്സമ്പത്ത് ക്നെുന്നു 

 egjvjfah¹lÙ ildUÍX ilujvº\ 
epcÝÙ\ iGßj]k'k; ajfalu 
SizfujH -åijCIlcSÙlsm 

iluj]k'k; 

ൈരിചിതമായ ചിപ്തങ്ങളുറെ 

ക്ൈരുകൾ വ്ായികുന്നു. 

ൈഠിച്ച വ്ാകുകൾ  

ആവ്ശയാനുസരണം പ്ൈക്യാഗികുന്നു 

  egjvjfah¹lÙ ildUÍX 
ilujvº\ epcÝÙ\ iGßj]k'k; 
Li tqkÙjrkA Ye.l,nÙjhkA 
-iCUlrkcgnA KeSulzj]kA; 

ൈപ്തങ്ങൾ ,മാസികകൾ ഇവ്യിൽ 

നിന്ന് ൈഠിച്ച അക്ഷ്രങ്ങളും ആ 

അക്ഷ്രം വ്രുന്ന വ്ാകുകളും 

നിർക്ദ്ശാനുസരണം 

കറണ്ടത്തുവ്ാൻ പ്ശമികുന്നു ന്നു 

 മനസ്സിലാകിയ കാരയങ്ങളുമായി 

ബന്ധറൈട്ട സംശയങ്ങൾ 

ക്ചാദ്ികുന്നു.    

    iluruksm Lmjc\FlrÙjH 
SvlpUÍX Svlpj]kA[ 

arcjhl]lR YCaj]kA; 

ചിലക്പ്പാൾ  സംസാരത്തിലും 

മറ്റും ൈഠിച്ച വ്ാകുകൾ 

പ്ൈക്യാഗികുവ്ാൻ പ്ശമികുന്നു 

ചിലക്പ്പാൾ  സംസാരത്തിലും മറ്റും 

ൈഠിച്ച വ്ാകുകൾ പ്ൈക്യാഗികുവ്ാൻ 

പ്ശമികുന്നു 

    -CuÍX wJijfikA 
iUd\fjegalu Lrk.iÍxkaluj 

>ásÌmkÙkA; 

യു എ ഇ ൈതാകയിറല ചില 

നിെങ്ങളുറെ ക്ൈരുകൾ  

വ്ായികുന്നു 

യു എ ഇ യിറല  

വ്ിവ്ിധഎമിക്രസിറെ  ക്ൈരുകൾ , 

ൈതാകയിറല  നിെങ്ങൾ എന്നിവ്  

വ്ായികുന്നു  

aM\ ij,uÍxkalukxx >áA[ 
uk;t;T 

iluru\]ksdlmk]k'YelPlrUA; 

ചിപ്തങ്ങളുറെ സഹായക്ത്താറെ 

കഥകൾ ൈെയാൻ കഴിയുന്നു 

ൈാഠൈുസ്തകങ്ങൾകുൈരിയായി 

റചെിയ ചിപ്തകഥകൾവ്ായികാൻ  

താല്പരയം കാണികുന്നു 

iGÙalreYfA[ TsRyGsrM\[ 
E¹l,\rUoc\[ aM\ dFÌkc\fdÍX 

akfhlui iluj]kA; 

  

  

ekfju Déjd 
eysÎqkfjuSC,A LrlulcA 

iluj]kA; si>\ hjæ\ 
Srl]jufjrkSC,A iluj]kA; 

 

  



 

GRADE 4 GRADE 5 

     ekfju il]kdX -åijCIlcSÙlsm 
iluj]k'k; 

zpUdijfl e_rÍxjhosm rofr epegjvuA ep 
YeSulz SC,j KvºlgnA  t'ji 

Srmjsumk]kdukA svuºk'k  

 ildUÍX KvºlgnCkßjSulsm cIfYïaluj 
iluj]k'k; 

വ്ാകയങ്ങളിൽ നിന്്ന കർത്താവ്് പ്കിയ കർമ്മം  എന്നിവ് 

തിരിച്ചെിയുന്നു ഉദ്ാഹരണം കറണ്ടത്തുന്നു  

 hxjfildUÍX còG.lrkcgnA alMÍX 
igkÙlRdqjukA; 

ൈൂർണം അൈൂർണം എന്നു പ്കിയാവ്ിഭജനം 

മനസിലാകുന്നു 

    egjvjfah¹lÙ ildUÍX 
KvºlgnCkßjSulsmukA 

C>\pYdaJdgnSÙlsmukA ajfalu 
SizfujH -åijCIlcSÙlsm iluj]k'k; 

el_ÍX iUd\faluj 
iluj]k'k;cac\fepÍxksm KvºlgnA 

.l,su Cd\fal]k'k; 

  egjvjfah¹lÙ ildUÍX ilujvº\ epcÝÙ\ 
iGßj]k'k; Li tqkÙjrkA 

Ye.l,nÙjhkA -iCUlrkcgnA 
KeSulzj]kA; 

zpUdijflel_ÍX ilujvº\ egjvjfepÍX 
dsÞÙkd; el_ÍX iUd\faluj iluj]k'k; 

    iluruksm Lmjc\FlrÙjH SvlpUÍX 
Svlpj]kA[ rjzarÍxjH tÙjSvºgkA[ 

cAYz<j]kA; 

zpUdijflel_ÍX ilujvº\ egjvjfepÍX 
dsÞÙkd ukA[Liuksm LGFA 

Yz<j]kdukA svuºk'k; 

    ilujvºkarcjhl]k'dlgUÍxksm 
Yecd\fj[ wJijfÙjH Lfjrkxx YelPlrUA 

zpU.lzÍX -CuA KXs]lÞ\ 
.lilf\adaluj ilujvºifgjÌj]k'k; 

aM\ ij,uÍxkalukxx >áA[ uk;t;T 
iluru\]ksdlmk]k'YelPlrUA; 

zpUdijflel_ÍX iluj]k'k 

iGÙalreYfA[ TsRyGsrM\[ E¹l,\rUoc\[ aM\ 
ekc\fdÍX[ alcjddX akfhlui 

iluj]kA; 

iGÙalreYfA[ TsRyGsrM\[ E¹l,\rUoc\[ aM\ 
ekc\fdÍX[ alcjddX akfhlui iluj]kA 

ekfju Déjd eysÎqkfjuSC,A 
LrlulcA iluj]kA; si>\ hjæ\ 

Srl]jufjrkSC,A LrlulcA iluj]kA; 
el_ÍX  Kvºlgn CkßjSulsm iluj]k'k; 

 

  



 

2.  ക്കൾവ്ി 

GRADE 1 GRADE 2 GRADE 3 

ചുറ്റുമുള്ള  ൈരിചിത വ്സ്തു കൾ  

കണ്ടത് ഓർമ്മിച്ചു  ക്ൈര് 

ൈെയുവ്ാൻ പ്ശമികുന്നു  

ലഘു ക്ചാദ്യ ങ്ങൾ പ്ശദ്ധിച്ചു 

പ്ൈതികരികുന്നു  

SvlpUÍxkA rjGSÔCÍxkA 
YCßjvº\ Yefjdgj]k'k 

ആ വ്സ്തു കളുറെ സേല്പ ചിപ്തം 

വ്രയ്കുവ്ാൻ പ്ശമികുന്നു  

അവ്ധികാലത്ത ്ക്ൈായ 

സ്ഥലങ്ങറലകുെിച്ചും 

കണ്ടകാഴ്ചകറളകുെിച്ചും ഓർമ്മിച്ചു 

ൈെയുവ്ാൻ പ്ശമികുന്നു  

do}kdlgksmukA 
aMkxxigksmukA 

Lrk.iÍX Sd}\ 
LrkSulwUaluj 
Yefjdgj]k'k; 

റചെു കവ്ിതകളുറെ താളം 

പ്ശദ്ധിച്ചു ഉച്ചത്തിൽ റചാല്ലുന്നു  

കവ്ിതകൾ  താളം   

പ്ഗഹിച്ചുമറ്റുള്ളവ്രുറെ 

സാന്നിധയത്തിൽ ഉച്ചത്തിൽ 

റചാല്ലുന്നു  

epUÍX -cIpj]kA; -
hej]kA; 

വ്ീഡിക്യായിൽ കൂെി 

കാണികുന്ന കഥകളിൽ നിന്ന് 

ക്ചാദ്ികുന്ന ക്ചാദ്യങ്ങൾക് ഒറ്റ  

വ്ാകുകളിൽ  ഉത്തരം നല്കു ന്നു   

വ്ീഡിക്യായിൽ കൂെി കാണികുന്ന 

കഥകളിൽ നിന്ന് ക്ചാദ്ികുന്ന 

ക്ചാദ്യങ്ങൾക് വ്യക്തമായ ഉത്തരം 

നല്കു ന്നു   

p{CUYCiUalPUaÍX 
KeSulzjvº\ arcjhl]ju 

dlgUÍX eyulrkA 
tqkflrkA dqjukA; 

ക്കറട്ടഴുത്ത് , അക്ഷ്രങ്ങൾ  

ഓർമ്മിച്ചു പ്കമമായി ൈെയൽ  

എന്നിവ്യ്ക് സാധികുന്നു 

ക്കറട്ടഴുത്ത ്, ൈരിചിത വ്ാകുകൾ 

ഉൈക്യാഗിച്ചുള്ള  വ്ാകയ നിർമ്മാണം 

എന്നിവ്യ്ക് സാധികുന്നു  

Sds}qkÙ\[ SdXij 
Lmjc\Flral]jukxx 

iG]\,JM\ 

കഥയിറല കഥാൈാപ്തങ്ങറള 

അനുകരിച്ചു സംസാരികുന്നു 

റചെുകഥകൾ കാണുകക്യാ 

ക്കൾകുകക്യാ റചയ്തു കൃതയമായി 

നിർക്േശങ്ങൾകനുസരിച്ച ്

പ്ൈതികരികും   

SYz/\ rjhilgA 
Lrkcgjvºkxx dFdX[ 

ShDrÍX t'ji 
arcjhl]j cAclgj]kA; 

ൈഠിച്ച കാരയങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ്  , ഇ  വ്ി  

എസ് , എം ഐ എന്നിവ്യുമായി 

ബന്ധറപ്പെുത്തിക്ചാദ്ിച്ചാൽ 

ൈെയുവ്ാൻ പ്ശമികും  .   

കഥക്യയും 

കഥാൈാപ്തങ്ങറളയുംകുെിച്ചുള്ള 

ചർച്ചയിൽ ൈോളികളാകും .

ചിലക്പ്പാൾ  

കഥാൈാപ്തങ്ങറളഅനുകരികും  

(ക്ൊൾ ക്േ )   

dlgUÍX Sd}\ LfjsrÌMj 
ijCpJdgj]lrkA goedÍX 

KÞl]lrkA SYelwd\m\ 
svuºlrkA dqjukA; 

 

  



 

GRADE 4 GRADE 5 

SvlpUÍxkA rjGSÔCÍxkA YCßjvº\ 
Yefjdgj]k'k 

dFlelYfÍxksm .l,lssChj ar·jhl]j 
iluj]k'k;  

do}kdlgksmukA aMkxxigksmukA Lrk.iÍX 
Sd}\ LrkSulwUaluj Yefjdgj]k'k; 

do}kdlgksmukA aMkxxigksmukA 
Lrk.iÍX Sd}\ LrkSulwUaluj 

Yefjdgj]k'k; 

epUÍX -cIpj]kA; -cIlprA eyulrkA 
tqkflrkA dqjukA; 

epUÍX -cIpj]kA; -cIlprA eyulrkA 
tqkflrkA dqjukA; 

p{CUYCiUalPUaÍX KeSulzjvº\ 
arcjhl]ju dlgUÍX eyulrkA tqkflrkA 

dqjukA; 

p{CUYCiUalPUaÍX KeSulzjvº\ 
arcjhl]ju dlgUÍX eyulrkA 

tqkflrkA dqjukA; 

Sds}qkÙ\[ SdXij Lmjc\Flral]jukxx 
iG]\,JM\ 

zpUdijfl e_rÍxjhosm rofr 
epegjvuA ep YeSulz SC,j t'ji 

Srmk'k 
egjcgAYCßjvº\ .lirixGÙk'k  

SYz/\ rjhilgA Lrkcgjvºkxx dFdX[ 
ShDrÍX t'ji arcjhl]j cAclgj]kA; 

SYz/\ rjhilgA Lrkcgjvºkxx dFdX[ 
ShDrÍX t'ji arcjhl]j 

cAclgj]kA; 

dlgUÍX Sd}\ LfjsrÌMj ijCpJdgj]lrkA 
goedÍX KÞl]lrkA SYelwd\m\ svuºlrkA 

ijujgkÙlrkA dqjukA; 

dlgUÍX Sd}\ LfjsrÌMj 
ijCpJdgj]lrkA goedÍX KÞl]lrkA 

SYelwd\m\ svuºlrkA 
ijujgkÙlrkA dqjukA; 

 

  



 

3. ഉച്ചാരണം 

GRADE 1 GRADE 2 GRADE 3 

സവയം ൈരിചയറപ്പെുത്തുന്നു 

സവയം ൈരിചയറപ്പെുത്തുന്നു .

 ൈെയുവ്ാൻ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ

പ്ശമികുന്നു.  

SYz/\ rjhilgA Lrkcgjvº 
\ fs'ÌMj  

ijCpJdgj]k'k; 

 വ്ീട്ടുകാരയങ്ങൾ 

റചെുവ്ാകയങ്ങളിലൂറെ 

വ്ിവ്രികുക 

അനുഭവ്ങ്ങൾ മറ്റുള്ളവ്രുമായി 

ൈേുവ്യ്കുന്നു.  

cIlrk.iÍX ijigj]k'k; 
Sd}fkA ilujvºfkalu 
dFdX gcdgaluj 
LifgjÌj]k'k; 

ൈഠിച്ച വ്ാകുകളുമായി 

ബന്ധറപ്പട്ട  സംശയങ്ങൾ 

ക്ചാദ്ികുന്നു.   

ൈഠിച്ചകാരയങ്ങളുമായി    ബന്ധറപ്പട്ട  

സംശയങ്ങൾ ക്ചാദ്ികുന്നു .

ചിലക്പ്പാൾ  ചർച്ചയിലൂറെ ഉത്തരം 

കറണ്ടത്താൻ പ്ശമികുന്നു. 

aM\ ij,uÍxjH 
e_jvºdlgUÍX 

còG.lrkcgnA eyuk'k;  

യു .എ  .ഇ യുറെ ൈതാകയിറല 

നിെങ്ങൾ , എമിക്ര റ്്റസ് കളുറെ 

ക്ൈരുകൾ എന്നിവ് 

അക്ഷ്രങ്ങളുമായി ബന്ധറപ്പട്ട് 

ൈെയുന്നു  

യു .എ  . ഇ യുറെ ൈതാകയിറല 

നിെങ്ങൾ , എമിക്രറ്്റസ് കളുറെ 

ക്ൈരുകൾ , ൈൂക്ന്താട്ടങ്ങൾ  

എന്നിവ്റയകുെിച്ചു ൈെയുന്നു. 

uk;t;T uksm cAc\dlgA[ 
elgÝgUA[ egjc\Fjfj]k 

rHdk' YelPlrUA[ 
.gnlPjdlgjdxksm 

QO'fUA[ eflduksm 
YeSfUdfdX t'ji 

el_.lzikaluj 
>ásÌmkÙj cAclgj]kA; 

ലഘുകവ്ിതകൾ നന്നായി 

റചാല്ലുന്നു. 

ലഘുകവ്ിതകൾ  അതയാവ്ശയം  

അക്ഷ്രസ്ഫു െതക്യാറെ നന്നായി 

റചാല്ലുന്നു. 

epUelglunA[ hZkrlmdA[ 
ilGÙlilur[ cAilpA 

t'jisvuºk'k; 

ൈരിസരവ്ുമായി ബന്ധറപ്പട്ട 

കാരയങ്ങൾ ൈെയുന്നു  .ൈൂകൾ     

ൈാഠഭാഗവ്ുമായി ബന്ധറപ്പട്ട 

ഏതാനും ആശയങ്ങൾ  ചർച്ചറചയ്ത ് 

കറണ്ടത്താൻ പ്ശമികുന്നു . 

el_ikaluj >ásÌ}fkA 
selfkilufkalu 

SvlpUÍX Svlpj]k'k; 

റചെുകഥകൾ അതയാവ്ശയം 

ഭാവ്ക്ത്താെ്  ൈെയുവ്ാൻ 

കഴിയുന്നു. 

കഥകൾ ഭാവ്ഭിനയക്ത്താറെ 

അവ്തരിപ്പികുവ്ാൻ  പ്ശമികുന്നു . 

rh¹ dFdX sfgsÎmkÙ\ 
LifgjÌj]kA; 

 

  



 

GRADE 4 GRADE 5 

fs'ÌMjukA fsRy flh\egUÍsxÌMjukA 
ijCpJdgj]k'k; 

el_ÍX iUd\faluj 
iluj]k'k;cac\fepÍxksm KvºlgnA 

.l,su Cd\fal]k'k; 

cIlrk.iÍX ijigj]k'k; Sd}fkA 
ilujvºfkalu dFdX gcdgaluj 

LifgjÌj]k'k; 

cac\fepÍxksm YeSulzÙjhosm 
KvºlgnCkßj Srmk'k; 

aM\ ij,uÍxjH e_jvºdlgUÍX 
còG.lrkcgnA eyuk'k;  

svykdF egjvusÌmk'fjhosm 
dFlilur[ YeSauA dsÞÙH[ 

dFvkgk]jeyuH[ dFlelYfrjgoenA[ 
dFlcIlprA t'jiu\]kÒ dqjuk'k 

uk;t;T uksm cAc\dlgA[ elgÝgUA[ 
egjc\Fjfj]k rHdk' YelPlrUA[ 

.gnlPjdlgjdxksm 
QO'fUA[ eflduksm YeSfUdfdX t'ji 
el_.lzikaluj >ásÌmkÙj cAclgj]kA; 

uk;t;T uksm cAc\dlgA[ elgÝgUA[ 
egjc\Fjfj]k rHdk' YelPlrUA[ 

.gnlPjdlgjdxksm 
QO'fUA[ eflduksm YeSfUdfdX 
t'ji el_.lzikaluj >ásÌmkÙj 

cAclgj]kA; 

epUelglunA[ hZkrlmdA[ ilGÙlilur[ 
cAilpA t'jisvuºk'k; 

epUelglunA[ hZkrlmdA[ 
ilGÙlilur[ cAilpA t'jisvuºk'k; 

el_ikaluj >ásÌ}fkA selfkilufkalu 
SvlpUÍX Svlpj]k'k; 

el_ikaluj >ásÌ}fkA 
selfkilufkalu SvlpUÍX 

Svlpj]k'k; 

rh¹ dFdX sfgsÎmkÙ\ 
LifgjÌj]kA;YeCc\fiUd\fjdSxlm\ 

cAclgj]lR flHegUakÞ\; 

rh¹ dFdX sfgsÎmkÙ\ 
LifgjÌj]kA;YeCc\fiUd\fjdSxlm\ 

cAclgj]lR flHegUakÞ\; 

 

  



4.  എഴുത്ത് 

 

GRADE 1 GRADE 2 GRADE 3 

 ൈഠിച്ച അക്ഷ്രങ്ങൾ  എഴുതുവ്ാൻ 

കഴിയുന്നു. 

 അക്ഷ്രങ്ങളും  റചെിയ വ്ാകുകളും 

എഴുതുന്നു. 

epÍX Ydaal]j ivº\ 
ildUÍX Cgjul]k'k; 

ൈഠിച്ച  അക്ഷ്രങ്ങൾ 

കൂട്ടിക്ച്ചർത്തു  രണ്ടക്ഷ്രം വ്രുന്ന  

വ്ാകുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. 

രക്ണ്ടാ മൂക്ന്നാ വ്ാകുകൾ  വ്രുന്ന  

ലഘു വ്ാകയങ്ങൾ സവന്തമായി 

നിർമ്മിറച്ചഴുതുവ്ാൻ  പ്ശമികുന്നു 

 
f'jgj]k' 

vjYfsÙ]kyjvº\ Lù\ 
ildUÍX tqkfkA; 

ചിഹ്നങ്ങൾ ക്ചർത്തു 

അക്ഷ്രങ്ങളും ൈരിചിതമായ   

വ്ാകുകളും എഴുതുന്നു. 

 ൈഴവ്ർഗങ്ങൾ, ൈൂകൾ, വ്ാഹനങ്ങൾ  

മൃഗങ്ങൾ എന്നിവ്യുറെ ക്ൈരുകൾ 

എഴുതുന്നു. 

egjvjfalu 
ij,usÙ]kyjvº\ Lù\ 

ildUÍX tqkfkA; 
ൈരിചിതമായ ചിപ്തങ്ങൾ 

തിരിച്ചെിഞ്ഞു ക്ൈരുകൾ 

നൽകുന്നു. 

അകങ്ങളുറെ ക്ൈരുകൾ  പ്കമമായി 

എഴുതുന്നു ( .1-30) 

el_.lzA ilujvº\ 
KÙgÍX vGvºsvu\f\ 

tqkfkA; 
; 

രണ്ട് വ്ാകുകൾ പ്കമമാകി  

ൈരിചിതമായ  ഏതാനും ലഘു 

വ്ാകയങ്ങൾ എഴുതുവ്ാൻ 

പ്ശമികുന്നു. 

ൈാഠഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റ 

വ്ാകയത്തിലുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ 

കറണ്ടത്തുകയും എഴുതുകയും 

റചയ്യുന്നു 

ilGÙdX 
tqkfjs]lÞki'\ 
iluj]kA; 

അക്ഷ്രപ്കമം 

 ചില വ്ാകുകൾ  

അക്ഷ്രമാലാപ്കമത്തിൽ  പ്കമമായി  

എഴുതുന്നു. 

rlaA 

മാപ്തകളുറെ പ്ൈക്യാഗം ലിംഗം Ydju 

 ക്ചറത്തഴുതൽ ൈിരിറച്ചഴുതൽ hjAzA 

  ൈൂർണവ്ിരാമം ivrA 

  

  SvGsÙqkÙ\ 

  ejgjsvºqkÙ\ 

 dlhA %  iGÙalrdlhA 

  
eoGnijglaA[ Sdla 
akfhlui; 

 

  



GRADE 4 GRADE 5 

epÍX Ydaal]j ivº\ cæJGnildUÍX 
Cgjul]k'k; 

epÍX Ydaal]j ivº\ cæJGnildUÍX  
Cgjul]k'k;LGFA[ egUluA[ rlrlGFA[ 
LGFiUfUlcA[ ijegJfA t'jiujhosm 

ekfju epÍX egjvusÌmk'k; 

vjYfsÙ]kyjvº\ Qgk DéjdtqkfkA; 
f'vjYfsÙ]kyjvº\ Qgk 

DéjdtqkfkA;e_jvº epÍX KeSulzjvº\ 
svykildUÍX KÞl]k'k 

f'jgj]k' /egjvjfalu ij,usÙ]kyjvº\\\   
Qgk Déjd tqkfkA; 

f'jgj]k' /egjvjfalu 
ij,usÙ]kyjvº\\\   Qgk Déjd tqkfkA; 

el_.lzA ilujvº\ KÙgÍX vGvºsvu\f\ & 
frjsu  tqkfkA; 

el_.lzA ilujvº\ KÙgÍX vGvºsvu\f\ & 
frjsu  tqkfkA; 

do}kdlG]\ LiPj]lhA[ wêpjrA akfhlu 
ij,uÍsxÌMj dsÙqkfkA; 

do}kdlG]\ LiPj]lhA[ wêpjrA akfhlu 
ij,uÍsxÌMj dsÙqkfkA; 

ilGÙdX tqkfjs]lÞki'\ iluj]kA; ilGÙdX tqkfjs]lÞki'\ iluj]kA; 

rlaA[rlaijSC,nA LAzildUA[LAzjildUA 

Ydju[YdjulijSC,nA; ijPjildUA rjS,PildUA 

hjAzA hjAzA SvlpUgkeA alMkd 

ivrA ivrA 

SvGsÙqkÙ\ SvGsÙqkÙ\ 

ejgjsvºqkÙ\ ejgjsvºqkÙ\ 

dlhA % .ofA[ .lij[ iGÙalrA; dlhA % .ofA[ .lij[ iGÙalrA; 

vj<\rA vj<\rA 

ildUZmr % dGÙli\[ dGÑA[ Ydju; ildUZmr % dGÙli\[ dGÑA[ Ydju; 

 


