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ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಹೊ	ಸಹಾದಿ ತೆರೆಯೋ�ಣ
ಮುನ್ನಡೆಯುವ

ಮುನು್ನಡಿ
ಮಾರಕವಾದ ಕ�ೆ�ವಿಡ್ ಮಹಾಮಾರಿಯ ಅಲಯೆಿಂದ 2019 ರಿಂದ 2021 ರ ವರಗೆೆ

ವಿದಾ"ರ್ಥಿ$ಗಳಿಗೆ ಪ�ರ್ಣ$ ರ�ಪದಲ್ಲಿ*  ನ�ೆರವಾದ ಕಲ್ಲಿಕಾನುಭವಗಳು ಲಭಿಸದಿರುವುದರಿಂದ
ಅವರ ಕಲ್ಲಿಕಾ ಗುರ್ಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ*  ಹಿಂಜರಿಕೆ ಉಂಟಾಗಿರುವುದಾಗಿ  2022 ರ ಕಾಲುವಾರ್ಷಿ$ಕ
ಮೌಲ"ಮಾಪನದಿಂದ  ಲಭಿಸಿದ  ಫಲ್ಲಿತಾಂಶಗಳ  ವಿಶ*ೆ�ಷಣೆ  ಮತುE  ಅಧಾ"ಪಕರ
ಅನುಭವಗಳಿಂದ  ವ�ೆದ"ವಾಗಿರುತEದೆ.  ಮೊದಲ್ಲಿನ  ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ*  ವಿದಾ"ರ್ಥಿ$ಗಳಿಗೆ
ಲಭಿಸಬ�ೆಕಾಗಿದ್ದ  ಕಲೆವು  ಆಶಯಗಳನು್ನ  ಆರ್ಜಿ$ಸುವುದಕ�N  ಪ್ರಸುEತ  ತರಗತಿಯ
ಕಲ್ಲಿಕಯೆನು್ನ  ಮತEಷು್ಟ  ಉತEಮಗೆ�ಳಿಸುವುದಕ�N  ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವ  ಒಂದು  ಕಲ್ಲಿಕಾ
ಸಹಾಯಿಯನು್ನ  ತಯಾರಿಸಿ  ಕ�ೆಡಲಾಗಿದೆ.  ಇದರಲ್ಲಿ*  ವಿದಾ"ರ್ಥಿ$ಗೆ  ನಷ್ಟವಾದ
ಕಲ್ಲಿಕಾನುಭವಗಳ  ಕುರಿತಾದ  ವಿವರಗಳನು್ನ  ಮತುE  ಅದನು್ನ  ಪರಿಹರಿಸುವ
ಮಾಗೆ��$ಪಾಯಗಳನು್ನ  ಸ�ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.  ವಿದಾ"ರ್ಥಿ$ಗಳು  ಈ  ಕಲ್ಲಿಕಾ  ಸಹಾಯಿಯ
ನೆರವಿನಿಂದ  ಸ್ವಯಂ  ಕಲ್ಲಿಕೆ  ಮತುE  ಅಧಾ"ಪಕರ  ಸಹಾಯದಿಂದ  ನಷ್ಟವಾದ
ಕಲ್ಲಿಕಾನುಭವಗಳನು್ನ  ಪುನಃ  ಆರ್ಜಿ$ಸಿಕ�ೆಂಡು  ಆತ್ಮವಿಶಾ್ವಸದಿಂದ  ಕಲ್ಲಿಕಯೆಲ್ಲಿ*
ಮುನ್ನಡೆಯುವಂತಾಗಲ್ಲಿ ಎನು್ನವ ಶುಭ ಹಾರ]ೆಕೆ. 

ನಿರ್ದೇ��	ಶಕರು�,       
SCERT, ಕೇ��ರುಳ     
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ಅಧ್ಯಾ�ಪಕ ಬಂಧುಗಳೆ / ವಿದ್ಯಾ�ರ್ಥಿ�ಗಳೆ,
ಕೋ��ವಿಡ್  ಮಹ್ಯಾಮ್ಯಾರಿ  ತನ್ನ  ಕಬಂಧ  ಬ್ಯಾಹುಗಳನು್ನ  ಜಗತ್ತಿ$ನ  ಪ್ರತ್ತಿಯೊಂದರ ಮೇ�ಲೆಯ�

ಚಾಚಿ ತನ್ನ ಗ್ಯಾಢ ಪರಿಣಾಮವನು್ನ ಬೀ�ರಿತು. ವಿದ್ಯಾ�ರ್ಥಿ�ಗಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಕಲಿಕೋಯ ಸ್ಯಾಮರ್ಥ್ಯ��
ಮತು$ ಏಕ್ಯಾಗ್ರತೆಯ ಕುಸಿತಕ�@ ಇದು ಕ್ಯಾರಣವ್ಯಾಯಿತು.

ಆದುದರಿಂದ ಕೋ�ರಳದ ವಿದ್ಯಾ�ರ್ಥಿ�ಗಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತು$ ಕಲಿಕೋಯ ಸ್ಯಾಮರ್ಥ್ಯ��ದ ನೈFಜ
ವಿಚಾರಗಳನು್ನ  ತ್ತಿಳಿಯಲು  2022-23  ಅಧ�ಯನ  ವರ್ಷ�ದ  ವಿದ್ಯಾ�ರ್ಥಿ�ಗಳ  ಕ್ಯಾಲುವ್ಯಾರ್ಷಿ�ಕ
ಮೌಲ�ಮ್ಯಾಪನದ  ಉತ$ರ  ಪತ್ತಿ್ರಕೋಗಳ  ವೈFಜ್ಞಾ್ಯಾನಿಕ  ವಿಶ್ಲU�ರ್ಷಣೆ  ನಡೆಸಲು   SCERT ನೈ�ತೃತ್ವದಲಿU
ತ್ತಿ�ಮ್ಯಾ�ನಿಸಲ್ಯಾಗಿದೆ.   

ವಿದ್ಯಾ�ರ್ಥಿ�ಗಳ ಆಲಸ�ವನು್ನ  ದ�ರಮ್ಯಾಡಿ,  ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವವನು್ನ  ಮನವರಿಕೋ ಮ್ಯಾಡಿ ಅವರ
ಮಸುಕ್ಯಾದ  ಜ್ಞಾ್ಯಾನವನು್ನ  ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಂತೆ  ಮ್ಯಾಡುವ  ಜವ್ಯಾಬ್ಯಾ`ರಿ  ಅಧ್ಯಾ�ಪಕರ್ಯಾದ  ನಮ್ಮ  ಮೇ�ಲಿದೆ.
ಅದಕ್ಯಾ@ಗಿ  ತರಗತ್ತಿಯಲಿU  ಕ್ರಿ್ರಯ್ಯಾತ್ಮಕವ್ಯಾದ  ಬೋ��ಧನೈ–ಕಲಿಕೋಯ  ಚಟುವಟಿಕೋಗಳನು್ನ  ಆವಿರ್ಷ@ರಿಸಲು
ಮತು$  ಸಮಪ�ಣಾ ಭ್ಯಾವದಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ  ಅನುಷ್ಯಾmನಗೊ�ಳಿಸಲು ನ್ಯಾವು ಸಿದ್ಧರ್ಯಾಗೊ��ಣ ಎಂದು
ಹ್ಯಾರೈFಸೋ��ಣ.

9 ನೇ� ತರಗತಿಯ ಮೌಲ+ಮಾಪನ ವಿಶ್ಲ2�ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಉತKರ ಪತಿ್ರಕೆಗಳು-51

+ A ಗೊ್ರ�ಡ್ ಲಭಿಸಿದವರು   = 7    3.72%
 A ಗೊ್ರ�ಡ್ ಲಭಿಸಿದವರು     = 8     15.68%
+ B ಗೊ್ರ�ಡ್ ಲಭಿಸಿದವರು   = 4     7.84%
  B ಗೊ್ರ�ಡ್ ಲಭಿಸಿದವರು   = 3     5.88%
+ C ಗೊ್ರ�ಡ್  ಲಭಿಸಿದವರು  = 5    9.80%
  C ಗೊ್ರ�ಡ್ ಲಭಿಸಿದವರು      = --  ------
+ D ಗೊ್ರ�ಡ್ ಲಭಿಸಿದವರು     = 3    5.88%

                     BELOW = 21     41.17%

3



 ತರಗತಿ : 9   
ಪತಿ್ರಕೆ - ಕನ್ನಡ  AT

1 ರಿಂದ 7 ರ ವರೆಗಿನ ಪ್ರಶ್ಲ್ನಗಳು:
ಭಾಷಾಪರವಾದ ದೆ	�ಷಗಳು  :  1 ಮತು� 2 ನೈಯ ಪ್ರಶ್ಲ್ನ

• ಮಗುವಿನ  ಜ್ಞಾಾನ,  ಜ್ಞಾಾಪಕ  ಶಕ್ರಿ�  (ಜೊ�ತೆಗೊ  ಚಿಂತನೈ)ಗಳನು್ನ  ತ್ತಿಳಿಯುವುದರಿಂದ  ಹಾಗ�
ಬಹು ಆಯ್ಕೆ<ಯ ಪ್ರಶ್ಲ್ನಗಳಾದುದರಿಂದ ಭಾಷಾಪರವಾದ ದೆ��ರ್ಷಗಳು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲR.

ಪ್ರಶ್ಲ್ನ3 ರಿಂದ 7
ವಾ+ಕರಣ ದೆ	�ಷಗಳು  :   
• ನಾಮಪದಗಳ  ಭಾವನಾಮಗಳನು್ನ  ಬರೈಯುವಾಗ  ಬಹುಮಂದಿಯ  ಉತ�ರಗಳಲಿR  ತಪ್ಪು�ಗಳು

ಕಂಡುಬಂದಿವೈ.
• 6 ನೈಯ ಪ್ರಶ್ಲ್ನಯು ಸ್ವತಂತ್ರ ವಾಕ,ರಚನೈಯಾಗಿರುತ�ದೆ.  ಇಲಿR  ವಿಭಕ್ರಿ� ಪ್ರತ,ಯದ ಬಳಕೋ,  ಮತು�

ಕೋ�ಟಿ್ಟರುವ  ಪದದ  ಅರ್ಥೈB.ಸುವಿಕೋ  ನಡೆಯದಿರುವುದರಿಂದ  ವಾಕ,ರಚನೈಯು  ಅರ್ಥ್ಯ.
ಪೂಣ.ವಾದ ವಾಕ,ವಾಗಿರುವುದಿಲR.

ಪ್ರಶ್ಲ್ನ-5 
ಘೋ�ಷಣಾ ವಾಕ+ ರಚನೇ.

• ಕೋ�ಟಿ್ಟರುವ ಸ�ಚನೈಗಳನು್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥೈB.ಸಿಕೋ�ಳ್ಳದಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ�ದೆ.
• ಪೂಣ. ಪ್ರಮಾಣದ ಆಶಯ ಗ್ರಹಣ ನಡೆಯದಿರುವುದು.
• ಘೋ�ರ್ಷಣಾ ವಾಕ,ದ ಸ್ವರ�ಪ ತ್ತಿಳಿಯದಿರುವುದು.
• ಸಾಕರ್ಷು್ಟ ಪದಸಂಪತ್ತಿ�ನ ಕೋ�ರತೆ.

ಪ್ರಶ್ಲ್ನ 7- 
ಶೀ�ರ್ಷಿ-ಕೆ ಬರೆಯುವುದು.
 ಆಶಯ ಗ್ರಹಣ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಿಂತನೈ, ನಿಗಮನಗಳ ಕೋ�ರತೆಯನು್ನ ಕಾಣಬಹುದು.
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ಪ್ರಶ್ಲ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ+-8 ರಿಂದ 13
ಪ್ರಶ್ಲ್ನ 8-

ಸಾ್ವರಸ+
ಭಾಷಾ ಪರವಾದ ಅಂಶಗಳು: 
ಅಕ್ಷರ  ತಪ್ಪು�ಗಳು,  ಹೃಸ್ವ-ದಿ�ರ್ಘ.,  ಅಲ�ಪಾ್ರಣ-ಮಹಾಪಾ್ರಣ,  ಒತ�ಕ್ಷರಗಳ  ಕುರಿತು  ಸ�ರ್ಷ್ಟವಾದ
ತ್ತಿಳುವಳಿಕೋಯ ಕೋ�ರತೆಯನು್ನ ಕಾಣಬಹುದು.  
ವಾ+ಕರಣ ಅಂಶಗಳು  :   ವಚನ, ಲಿಂಗ, ವಿಭಕ್ರಿ� ಪ್ರತ,ಯಗಳ ತ್ತಿಳುವಳಿಕೋಯ ಕೋ�ರತೆ.
ವ+ವಹಾರ ರ	ಪ  :   

• ಸಾ್ವರಸ,  ಬರಹದ  ಸ್ವರ�ಪದ  ತ್ತಿಳುವಳಿಕೋಯ  ಕೋ�ರತೆ(ಪದ-ಪದಸಮ�ಹದ  ವಿಶ್ಲ�ರ್ಷ
ಅರ್ಥ್ಯ.  ತ್ತಿಳಿಯದಿರುವುದು.  ಅವುಗಳ  ಒಳಾರ್ಥ್ಯ.ಗಳ  ಆಶಯ  ಗ್ರಹಣ
ನಡೆಯದಿರುವುದು.)

• ಕವಿ, ಕವಿತೆಯ ಹೆಸರು ನಮ�ದಿಸದಿರುವುದು ಇತಾ,ದಿ ಕೋ�ರತೆಗಳನು್ನ ಕಾಣಬಹುದು. 
• ಹಾಗೊಯ್ಕೆ� ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳಲಿR ಪದಸಂಪತ್ತಿ�ನ ಕೋ�ರತೆ ಬಹಳರ್ಷಿ್ಟದೆ.

ಆಸಾ್ವದನಿ�ಯ ಅಂಶಗಳು  :  
• ಕವಿತೆಯ ಪದ, ಪದಸಮ�ಹದ ವಿಶ್ಲ�ರ್ಷ ಅರ್ಥ್ಯ.ಗಳನು್ನ ತ್ತಿಳಿದುಕೋ�ಳ್ಳದಿರುವುದು. 
• ವಿಶ್ಲ�ರ್ಷ  ಪದ  –ಪದ  ಸಮ�ಹಗಳ   ಪ್ರಯೊ�ಗದಲಿRನ  ವಿಶ್ಲ�ರ್ಷತೆಗಳ  ತ್ತಿಳುವಳಿಕೋಯ

ಕೋ�ರತೆ.

ಪ್ರಶ್ಲ್ನ  -  9 
ಪಾತ್ರ ಚಿತ್ರಣ 
ವಾ+ಕರಣ  ದೆ	�ಷ  :   ಮನೈ  ಬಳಕೋಯ  ಪದ  ಪ್ರಯೊ�ಗವು  ಮಗುವಿನ  ಕನ್ನಡ  ಪದಸಂಪತ್ತಿ�ನ
ಕೋ�ರತೆಯನು್ನ ಸ�ಚಿಸುತ�ದೆ.  ಇಲಿRಯ� ಇತರ ಭಾಷಾ ದೆ��ರ್ಷಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕಂಡು
ಬರುತ�ವೈ.

ವ+ವಹಾರ ರ	ಪ  :   
• ಪಾತ್ರ  ಚಿತ್ರಣದ  ಸ್ವರ�ಪದ  ಮಾಹಿತ್ತಿಯ  ಕೋ�ರತೆಯಿದೆ.(ಉದಾ:ಪಾತ್ರದ  ಗುಣ,

ಸ್ವಭಾವದ ವಿಶ್ಲR�ರ್ಷಣೆ, ನಿಗಮನ-ನಿಗಮನಕೋ< ಪೂರಕವಾದ ಸಮರ್ಥ್ಯ.ನೈ.)
• ಮಗುವಿನಲಿR  ಆಶಯ  ಗ್ರಹಣ  ನಡೆದಿರುವುದು  ಕಂಡುಬರುತ�ದೆ.  ಆದರೈ  ಅದನು್ನ

ಲಿಖಿತವಾಗಿ  ಅಭಿವ,ಕ�  ಪಡಿಸಲು  ಸ�ಕ�ವಾದ  ಭಾಷಾ  ಸಾಮರ್ಥ್ಯ,.  ಇಲRದಿರುವುದು
ಕಂಡುಬರುತ�ದೆ.
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ಪ್ರಶ್ಲ್ನ-10
ವಿಶ್ಲ2�ಷಣಾ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಉತ�ರ  ಪತ್ತಿ್ರಕೋಗಳ   ಅವಲೆ��ಕನವನು್ನ  ಮಾಡಿದಾಗ  ಹೆಚಿ�ನವುಗಳಲಿR   ಭಾಷಾಪರವಾದ  ಮತು�
ವಾ,ಕರಣ ದೆ��ರ್ಷಗಳು ಕಂಡುಬರುತ�ವೈ.
       ವಿಶ್ಲR�ರ್ಷಣಾ  ಟಿಪ�ಣಿ  ಬರೈಯಬೋ�ಕಾದರೈ  ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗೊ  ವಿರ್ಷಯದ  ಸರಿಯಾದ  ಆಶಯ
ಗ್ರಹಣವಾಗಿರಬೋ�ಕು.  ಅಂತೆಯ್ಕೆ� ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಯ ನಿಗಮನವಿರಬೋ�ಕು.  ನಿಗಮನಕೋ<  ಬರಬೋ�ಕಾದರೈ
ಸ್ವತಂತ್ರ  ಚಿಂತನೈ  ಅನಿವಾಯ..  ಇದಕೋ<  ಸ್ವತಂತ್ರ  ಓದು  ಅನಿವಾಯ..  (ಆಕರ  ಗ್ರಂರ್ಥ್ಯ,  ಪತ್ತಿ್ರಕೋ,
ಮಾ,ಗಜಿನ್ ಗಳು-----ಇತಾ,ದಿ)  ಹೆಚಿ�ನ ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳು ಈ ಪ್ರಶ್ಲ್ನಗೊ ಉತ�ರಿಸಲಿಲR.  ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳಿಗೊ
ಪ್ರಶ್ಲ್ನಗಳಲಿR  ಆಯ್ಕೆ<  ಇರುವುದರಿಂದ  ಮತು�  ಈ  ಪ್ರಶ್ಲ್ನ  ಕ್ರಿRರ್ಷ್ಟ  ಎನು್ನವ  ಕಾರಣದಿಂದ  ಇದನು್ನ
ಬೀಟಿ್ಟರಬಹುದು.

ಪ್ರಶ್ಲ್ನ-11 
ಆಶಯ ಬರವಣಿಗೆ. 

 ಈ  ಮೊದಲಿನಂತೆ  ಭಾಷಾಪರವಾದ,  ವಾ,ಕರಣ  ಪರವಾದ  ಕೋ�ರತೆಗಳಿವೈ.  ಲಿಖಿತವಾಗಿ
ಬರೈಯಲು  ಸಾಧ,ವಿರುವ  ಹೆಚಿ�ನ  ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳು  ಈ  ಪ್ರಶ್ಲ್ನಗಳಿಗೊ  ಉತ�ರಿಸಿದಾ]ರೈ.  ಬರೈದಿರುವ
ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳಿಗೊ ಆಶಯ ಗ್ರಹಣವಾಗಿರುತ�ದೆ.

ಪ್ರಶ್ಲ್ನ12
ಸಂಭಾಷಣೆ

• ವಾಕ,ಗಳಲಿR ವಾ,ಕರಣ ಮತು� ಭಾಷಾ ದೆ��ರ್ಷಗಳಿವೈ.
• ಸ�ಚನೈಗೊ ಅನುಸರಿಸಿ ಸ�ಕ�ವಾದ ಸಂಭಾರ್ಷಣೆಗಳನು್ನ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಬರೈಯಲು ಸಾಧ,ವಿರುವ

ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳು ಬರೈದಿರುತಾ�ರೈ.
ಪ್ರಶ್ಲ್ನ13

ಸ್ವತಂತ್ರ ಬರವಣಿಗೆ ಮತುK ನಿಗಮನ.
  ಬರವಣಿಗೊಗಳಲಿR   ಭಾಷಾ  ಮತು�  ವಾ,ಕರಣ  ದೆ��ರ್ಷಗಳಿವೈ.   A ಗೊ್ರ�ಡ್  ಪಡೆದ  ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳ
ಉತ�ರಗಳಲಿR  ಪಠ,ದಲಿRನ  ವಿಚಾರಗಳ  ಆಶಯಗ್ರಹಣ  ನಡೆದಿದೆ  ಎನು್ನವುದನು್ನ  ತೆ��ರಿಸುತ�ದೆ.
ಆಶಯಗ್ರಹಣವಾದ ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳು ನಿಗಮನಕೋ< ಬಂದಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ�ದೆ.
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ಪ್ರಶ್ಲ್ನ-14, 15, 16
ಪಾಠ ಭಾಗದ ಆಧಾರದಲಿ2 ಸ್ವತಂತ್ರ ರಚನೇ.

+  A ಪಡೆದಿರುವ  ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳಲಿRಯ�  ಬರವಣಿಗೊಯ  ಸಾಮರ್ಥ್ಯ,.ದ  ಕೋ�ರತೆಯನು್ನ  
ಕಾಣಬಹುದು.

• ಪಠ,ದ ಪ್ರಧಾನ ಆಶಯಗಳು ಮನವರಿಕೋಯಾಗಿದ]ರ� ಅವುಗಳನು್ನ  ಬರವಣಿಗೊಯ ಮ�ಲಕ
ಪ್ರಕಟ ಪಡಿಸಲು ಬೋ�ಕಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ,.ದ ಕೋ�ರತೆಯಿದೆ, ಪದಸಂಪತ್ತಿ�ನ ಕೋ�ರತೆಯಿದೆ.

• ಭಾಷಾಪರವಾದ, ವಾ,ಕರಣ ಪರವಾದ ಕೋ�ರತೆಗಳಿವೈ.
• ಗಾ್ರಮೀ�ಣ ಮನೈಬಳಕೋಯ  ಪದ ಪ್ರಯೊ�ಗಗಳಿವೈ.
• ತರಗತ್ತಿಗಳಲಿR  ಬರವಣಿಗೊ,  ಓದು,  ತ್ತಿದು]ವಿಕೋ  ಮೊದಲಾದ  ಪ್ರಕ್ರಿ್ರಯ್ಕೆಗಳ  ಕೋ�ರತೆಗಳು

ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು.

ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳಲಿR  ಕಲಿಕಾ  ಗುಣಮಟ್ಟವನು್ನ  ಕಾಯು]ಕೋ�ಂಡು  ಅವರಲಿR  ಅಭಿವ,ಕ್ರಿ�  ಸಾಮರ್ಥ್ಯ,.
ಮತು�  ಸೃಜನಶಿ�ಲತೆಯನು್ನ  ಬೋಳೆಸುವುದು ಭಾಷಾ ಸಂಬಂಧಿತವಾದ ಕಲಿಕೋಯಲಿR ಮುಖ,ವಾಗುತ�ದೆ.
ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳು  ಪಾ್ರರ್ಥ್ಯಮೀಕ  ಹಂತದಿಂದ  ಪೌ್ರಢಶಾಲಾ  ಹಂತಕೋ<  ತಲುಪ್ಪುವಾಗ  ಭಾಷಾ  ಕಲಿಕೋಯ
ಮ�ಲಕ  ಆ  ಭಾಷೆಯನು್ನ  ಸುಲಲಿತವಾಗಿ  ಬಳಸುವ  ಸಾಮರ್ಥ್ಯ,.ವನು್ನ  ಗಳಿಸಿಕೋ�ಳ್ಳಬೋ�ಕು.  ಭಾಷೆಯ
ವಿಶ್ಲ�ರ್ಷತೆ, ವಾ,ಕರಣ, ವ,ವಹಾರ ರ�ಪಗಳು, ಆಶಯ, ಸ್ವರ�ಪ, ಆಸಾ್ವದನೈ ಇತಾ,ದಿಗಳನು್ನ ಸ�ರ್ಷ್ಟವಾಗಿ
ತ್ತಿಳಿಯುವಂತಾಗಬೋ�ಕು.  ಅಕ್ಷರಗಳನು್ನ  ತಪ್ಪಿ�ಲRದಂತೆ  ಬರೈಯುವ,  ಉಚಿತವಾದ  ವಾಕ,  ರಚನೈಯನು್ನ
ಮಾಡುವ, ಶಬ] ಭಂಡಾರವನು್ನ ಬಳಸಿಕೋ�ಳು್ಳವ ಭಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ,.ವನು್ನ ಗಳಿಸಿಕೋ�ಳ್ಳಬೋ�ಕು.
ಪೌ್ರಢಶಾಲಾ  ಹಂತದಲಿR  ಕನ್ನಡ  ಭಾಷಾ  ಕಲಿಕೋಯಲಿR  ತೆ�ಡಗಿಸಿಕೋ�ಳು್ಳವ  ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳು  ಸಾಹಿತ,
ರ�ಪಗಳನು್ನ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಓದಿ, ಅರ್ಥೈB.ಸಿಕೋ�ಂಡು ಅದರ ಆಶಯವನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿ, ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಮತು�
ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಅಭಿವ,ಕ�ಗೊ�ಳಿಸಲು ಸಾಧ,ವಾಗಬೋ�ಕು.  ವಿವಿಧ ವ,ವಹಾರ ರ�ಪಗಳನು್ನ  ಸಮರ್ಥ್ಯ.ವಾಗಿ
ಸಂದರ್ಭೋ��.ಚಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೋ�ಳು್ಳವುದಕೋ<  ಪಾ್ರಪ�ರಾಗಬೋ�ಕು.  ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳು ತಮ್ಮ ಭಾವನೈಗಳನು್ನ,
ನಿಗಮನಗಳನು್ನ,  ಚಿಂತನೈಗಳನು್ನ  ವಿವಿಧ  ಭಾಷಾ  ವ,ವಹಾರ  ರ�ಪಗಳಲಿR  ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ
ಅಭಿವ,ಕ�ಗೊ�ಳಿಸಲು ಸಮರ್ಥ್ಯ.ರಾಗಬೋ�ಕು.

ಕಳೆದೆರಡು ವರ್ಷ.ಗಳಲಿR ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳು ವಿದು,ನಾ್ಮನ ಮಾಧ,ಮಗಳ ಮ�ಲಕ ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿ್ರಯ್ಕೆಗೊ
ಒಳಪಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ,  ಪ್ರಸು�ತ ವಿದಾ,ರ್ಥಿ. ವಾ,ಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿ�ರುವ ತರಗತ್ತಿಯ ಕಲಿಕಾ ಮಟ್ಟವನು್ನ
ತಲುಪಲು ವಿಫಲರಾಗಿರುವುದು ಗೊ��ಚರವಾಗುತ�ದೆ.  ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳಲಿR ಕಲಿಕಾ ಅಂತರ ಮತು� ಕಲಿಕಾ
ಗುಣಮಟ್ಟದ  ಕುಸಿತ,  ಭಾಷೆಯ  ಬಳಕೋಯಲಿR  ಅಸಮಪ.ಕತೆ  ಕಂಡು  ಬರುತ್ತಿ�ದೆ.  ಈ  ಹಿನೈ್ನಲೆಯಲಿR
ಎಂಟು,  ಒಂಬತು�,  ಮತು�  ಹತ�ನೈ�  ತರಗತ್ತಿಯಲಿR  ಕನ್ನಡವನು್ನ  ಒಂದು  ಭಾಷೆಯಾಗಿ  ಕಲಿಯುವ
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ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳಲಿR  ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೋಯಲಿR  ಉಂಟಾದ ಕಲಿಕಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕುಸಿತ ಮತು�  ದೆ��ರ್ಷಗಳಿಗೊ
ಕಾರಣಗಳನು್ನ ಕಂಡುಕೋ�ಂಡು ಅದಕೋ< ಪರಿಹಾರವನು್ನ ಕಾಣುವ ಅನಿವಾಯ.ತೆ ಎದುರಾಯಿತು.

ಈ  ತರಗತ್ತಿಗಳಲಿR  ಕನ್ನಡ  ಭಾಷೆಯನು್ನ  ಕಲಿಯುವ  ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳ  ಭಾಷಾ  ಕಲಿಕೋಯ
ಗುಣಮಟ್ಟದ  ಕೋ�ರತೆ  ಮತು�  ಭಾರ್ಷಿಕ  ದೆ��ರ್ಷಗಳನು್ನ  ಕಂಡುಕೋ�ಳ್ಳಲು  ಸ�ಚಿತ  ತರಗತ್ತಿಗಳ  ಕಾಲು
ವಾರ್ಷಿ.ಕ  ಪರಿ�ಕ್ಷೆಯ  ಪ್ರಶ್ಲ್ನ  ಪತ್ತಿ್ರಕೋಗಳನು್ನ  ಮತು�  ಉತ�ರ  ಪತ್ತಿ್ರಕೋಗಳನು್ನ  ತರಗತ್ತಿವಾರು  ವಿಶ್ಲR�ರ್ಷಣೆಗೊ
ಒಳಪಡಿಸಲಾಯಿತು.  ವಿಶ್ಲR�ರ್ಷಣೆ  ನಡೆಸುವಾಗ  ಗೊ್ರ�ಡ್  ವಾರು  ಮತು�  ಪ್ರಶಾ್ನನುಸಾರವಾಗಿ
ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ಲR�ರ್ಷಣೆಯಲಿR ಈ ಕೋಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನು್ನ ಕಂಡುಕೋ�ಳ್ಳಲಾಯಿತು.

➢ ಭಾವನಾಮ ಪದಗಳ ಬಗೊ§ ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗೊ ತ್ತಿಳಿಯದಿರುವುದು.
➢ ವಿಭಕ್ರಿ�  ಪ್ರತ,ಯ  ಬಳಕೋ  ಮತು�  ವಾಕ,  ರಚನೈಯ  ಸಂದಭ.ದಲಿR  ಪದವನು್ನ  ಅರ್ಥೈB.ಸಲು

ಸಾಧ,ವಾಗದಿರುವುದು.
➢ ಕೋ�ಟಿ್ಟರುವ  ವಿರ್ಷಯದ  ಆಶಯವನು್ನ  ಗ್ರಹಿಸಿಕೋ�ಂಡು  ಘೋ�ರ್ಷಣಾ  ವಾಕ,ವನು್ನ  ರಚಿಸುವಲಿR

ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದು, ಘೋ�ರ್ಷಣಾ ವಾಕ,ದ ಸ್ವರ�ಪ ತ್ತಿಳಿಯದಿರುವುದು.
➢ ಪದ ಭಂಡಾರದ ಕೋ�ರತೆ.
➢ ಸ�ಚಿತ  ಲೆ�ಖನ  ಭಾಗದ  ಆಶಯ  ಗ್ರಹಣ,  ಸ್ವತಂತ್ರ  ಚಿಂತನೈ,  ನಿಗಮನಗಳಿಗೊ  ಬರಲು

ಸಾಧ,ವಾಗದಿರುವುದು.
➢ ಹೃಸ್ವ-ದಿ�ರ್ಘ.,  ಅಲ�ಪಾ್ರಣ-ಮಹಾಪಾ್ರಣ,  ಒತ�ಕ್ಷರಗಳು  ಕುರಿತಾದ  ಸ�ರ್ಷ್ಟ  ತ್ತಿಳುವಳಿಕೋ

ಇಲRದಿರುವುದು.
➢ ವಚನ, ಲಿಂಗ, ವಿಭಕ್ರಿ� ಪ್ರತ,ಯಗಳನು್ನ ತ್ತಿಳಿದುಕೋ�ಳ್ಳದಿರುವುದು.
➢ ವ,ವಹಾರ ರ�ಪಗಳ ಸ್ವರ�ಪ ತ್ತಿಳಿದುಕೋ�ಳ್ಳದಿರುವುದು.
➢ ಆಸಾ್ವದನಾ  ಟಿಪ�ಣಿ,  ಪಾತ್ರ  ಚಿತ್ರಣದಂತಹ  ಪ್ರಶ್ಲ್ನಗಳಲಿR  ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳಲಿR  ಆಶಯ  ಗ್ರಹಣ

ನಡೆಯದಿರುವುದು.
➢ ಪಠ,ದ  ಆಶಯ  ಅರ್ಥ್ಯ.ವಾಗಿದ]ರ�  ಅವುಗಳನು್ನ  ಬರವಣಿಗೊ  ಮ�ಲಕ  ಪ್ರಸು�ತಪಡಿಸಲು

ಬೋ�ಕಾದ ಬರವಣಿಗೊಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ,.ದ ಕೋ�ರತೆ.
➢ ಗಾ್ರಮೀ�ಣ,  ಆಡು ಮಾತ್ತಿನ ಪದ ಬಳಕೋ,  ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿ�ದು] ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಯು ಬರವಣಿಗೊ,  ಓದಿಗೊ

ಗಮನಹರಿಸದಿರುವುದು.
 ಮುಂತಾದವುಗಳನು್ನ ಗುರುತ್ತಿಸುವಲಿR ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದು.
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ಒಂಬತ�ನೈ�  ತರಗತ್ತಿಯ  ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳ  ಭಾಷಾ  ಪತ್ತಿ್ರಕೋಗಳನು್ನ  ಗಮನಿಸಿದಾಗ
ಶ್ಲ�ಕಡ 50 ಕ್ರಿ<ಂತಲ�  ಹೆಚು�  ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳು,  ವಿಶ್ಲR�ರ್ಷಣೆಗೊ  ಅಳವಡಿಸಿಕೋ�ಂಡ  ನಾಲು<
ಮಾನದಂಡಗಳಲಿRಯ� ಹಿಂದುಳಿದಿರುವುದನು್ನ ಕಾಣಬಹುದು.  

ಭಾಷಾ  ಪ್ರಯೊ�ಗದಲಿRನ  ದೆ��ರ್ಷಗಳು,  ವಾ,ಕರಣ  ದೆ��ರ್ಷಗಳು,  ಬರವಣಿಗೊ,  ಓದುವ
ದೆ��ರ್ಷಗಳನು್ನ  ಪರಿಹರಿಸಲು  ತರಗತ್ತಿಗಳಲಿR  ಈ  ಕೋಳಗಿನ  ಚಟುವಟಿಕೋಗಳನು್ನ  ಪಠ,ಕೋ<  ಪೂರಕವಾಗಿ
ಮತು� ಮುಂದುವರಿದ ಚಟುವಟಿಕೋಗಳಾಗಿ ನಡೆಸುವುದು ಸ�ಕ�.

ಚಟುವಟಿಕೋಗಳು ಹಿ�ಗ� ಮಾಡಬಹುದು.
ಉದೆ]�ಶಗಳು ಚಟುವಟಿಕೋಗಳು ಸಮಯ ಜವಾಬಾ]ರಿ

1.ಎಲಾR  ಮಕ<ಳಿಗ�
ಸರಳ  ವಾಕ,ಗಳನು್ನ
ಓದಲು
ಸಾಧ,ವಾಗಬೋ�ಕು. 
2.ಕನ್ನಡ  ಭಾಷೆಯಲಿR
ಓದಲು  ಬರೈಯಲು
ವ,ವಹರಿಸಲು
ಸಾಧ,ವಾಗಬೋ�ಕು.

• ಪ್ಪುಸ�ಕಗಳನು್ನ
ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು

• ಆಸಾ್ವದನೈ
• ಓದುವಿಕೋ
• ಬರವಣಿಗೊ
• ಸ�ರ್ಧೆ.ಗಳು

ಜುಲೆB
ಆಗಸ್ಟ್್ಟ
ಸೋಪ�ಂಬರ್&

ಒಕೋ�್ಟ�ಬರ್
ನವಂಬರ್
ಜನವರಿ  & ಫೆಬ್ರವರಿ

ಕನ್ನಡ  ಭಾಷಾ
ಅಧಾ,ಪಕರು/
ತರಗತ್ತಿಯಲಿRರುವ
ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳ ಹೆತ�ವರು

ಉತ�ಮ ಓದು
ಉದೆ]�ಶ :- ಎಲಾRಮಕ<ಳಿಗ� ಸರಳ ವಾಕ,ಗಳನು್ನ ಓದಲು ಸಾಧ,ವಾಗಬೋ�ಕು.
ಚಟುವಟಿಕೋಗಳು  :-  
ಆಯ್ಕೆ< ಮಾಡಿದ ಸರಳವಾದ 
105 ಪ್ಪುಸ�ಕಗಳು
30 ಕನ್ನಡ ಕರ್ಥೈ ಪ್ಪುಸ�ಕ
20 ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಕರ್ಥೈ ಪ್ಪುಸ�ಕ
15 ಕನ್ನಡ ಪದ, ಚುಟುಕು ಪ್ಪುಸ�ಕ
30 ಆತ್ಮಕರ್ಥೈ, ಜಿ�ವನ ಚರಿತೆ್ರ, ಪ್ರವಾಸ ಕರ್ಥ್ಯನ, ಕರ್ಥ್ಯನ ಕವನ, ದಿನಚರಿ, ಪತ್ರ, ಪ್ರಬಂಧ, ನಾಟಕ ಇತಾ,ದಿ
5 ರಸಪ್ರಶ್ಲ್ನ ಪ್ಪುಸ�ಕ
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ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಹೆ�ಗೊ  ?  
• ಒಂದೆ�ಂದು  ಪ್ಪುಸ�ಕ  ಪ್ರತ್ತಿ  ಮಗುವಿನಿಂದ,  ಅಧಾ,ಪಕರಿಂದ  ಹೆತ�ವರಿಂದ,  ಹಳೆ

ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳಿಂದ, ಹಿತೆBರ್ಷಿಗಳಿಂದ, ಮನೈ ಸಂದಶ.ನ ಮ�ಲಕ.
• ಬೋ�ರೈ ಯಾವುದಾದರ� ಪಾ್ರಯೊ�ಜಕತ್ವದಲಿR ಪ್ಪುಸ�ಕ ಖರಿ�ದಿಸುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೋ    :-  (ಆಲಿಸುವಿಕೋ ,ಮಾತನಾಡುವಿಕೋ, ಓದುವಿಕೋ  , )L S&R

ಕನ್ನಡ  ಪ್ಪಿರೈ�ಡ್  ಗಳಲಿR  ಮೊದಲ  ಐದು  ನಿಮೀರ್ಷ  ಒಂದು  ಮಗುವಿನಿಂದ  ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ  ಒಂದು  ಪ್ಪುಟ
ಓದಿಸುವುದು.  ಓದಿದ ಪ್ಪುಸ�ಕಗಳ ಹೆಸರು  ಬರೈದಿಡಲು ಒಂದು  ಪ್ಪುಸ�ಕ  ಬೋ�ಕು.  ತರಗತ್ತಿಯ ಓದುವ
ಮ�ಲೆಯಲಿR  ಸಾಕರ್ಷು್ಟ  ಪ್ಪುಸ�ಕಗಳನು್ನ  ಒದಗಿಸುವುದು.  ಹೆಚು�  ಪ್ಪುಸ�ಕಗಳನು್ನ  ಓದಿದ  ವಿದಾ,ರ್ಥಿ./
ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ನಿಗೊ ಬಹುಮಾನ ನಿ�ಡುವುದು.

ಉತ�ಮ ಬರವಣಿಗೊ
ಉದೆ]�ಶ  :   ಎಲR ಮಕ<ಳು ಪದ ವಾಕ,ಗಳನು್ನ ಬರೈಯಲು ಸಾಧ,ವಾಗಬೋ�ಕು.

   ವೈBವಿಧ,ಪೂಣ.ವಾದ ಬರವಣಿಗೊ ಚಟುವಟಿಕೋಗಳು.
ಉದಾ:

➢ ಕರ್ಥೈ, ಕವನ, ಪ್ರಬಂಧ, ದಿನಚರಿ, ಲೆ�ಖನ ಇತಾ,ದಿ
➢ ತರಗತ್ತಿ ಸಂಚಿಕೋ ತಯಾರಿ
➢ ಭಿತ್ತಿ�ಪತ್ತಿ್ರಕೋ ತಯಾರಿ
➢ ಓದುವ ಕಾಡ್. ತಯಾರಿ
➢ ಮಾದರಿಕೋ�ಟು್ಟ  ಸ�ರ್ಧೆ.  ನಡೆಸಿ  ಉತ�ಮವಾದುದನು್ನ  ಕಂಡುಹಿಡಿದು  ಸರಿಪಡಿಸಿ  ಏ 4  ಶಿ�ಟ್

ಕೋ�ಟು್ಟ ಚಂದವಾಗಿ ಬರೈದು ಚಿತ್ರ ಬೀಡಿಸಿ,  ಬಣ್ಣ ಹಚಿ� ಲಾ,ಮೀನೈ�ರ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಓದುವ ಕಾಡ್.
ತಯಾರಿಸುವುದು.

➢ ವೈBಯಕ್ರಿ�ಕವಾಗಿ  'ನನ್ನ  ಪ್ಪುಸ�ಕ'  ತಯಾರಿ.  (ಕರ್ಥೈ,  ಕವನ,  ಚುಟುಕು,  ಪ್ರಬಂಧ  ಇತಾ,ದಿಗಳ
ಸಂಗ್ರಹ)

ಪ್ರತ್ತಿಭಾವಂತರಿಗೊ
• ಹಾಡನು್ನ ಹಾಡಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ,.ವಿರುವ ಮಕ<ಳನು್ನ ಆಯ್ಕೆ< ಮಾಡಿ ಇತರ ಮಕ<ಳ ಮುಂದೆ ಅವರ

ಪ್ರತ್ತಿರ್ಭೋಯನು್ನ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿ ಅವರಿಗೊ ಕೋ�ಳಲ�, ಆಸಾ್ವದಿಸಲ� ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸುವಂತೆ ಎರಡು
ವಾರಕೋ�<ಮೇ್ಮ ಸಾಹಿತ,/ ಬಾಲಸರ್ಭೋ ಸೋ�ರುವುದು.

• ಮೊದಲೆ� ಯೊ�ಜನೈ ಮಾಡಬೋ�ಕು.
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• ಒಮೇ್ಮ  ಹಾಡಿದ  /ಹೆ�ಳಿದ  ಮಕ<ಳನು್ನ  ಸರ್ಭೋಗೊ  ಕೋ�ಳುಗರಾಗಿಸಬೋ�ಕು.  ಮೊದಲ  ಸರ್ಭೋಯಲಿR
ಕೋ�ಳುಗರಾದವರು ನಂತರದ ಸರ್ಭೋಗೊ ಹಾಡುವವರಾಗಬೋ�ಕು.

• ಇದೆ� ರಿ�ತ್ತಿ ಸೃಜನಶಿ�ಲ ಹವಾ,ಸಗಳನು್ನ ಪ್ರ್ರ�ತಾ³ಹಿಸುವುದು.
• ಪ್ರ್ರಜೊಕ್ಟರ್ ಉಪಯೊ�ಗಿಸಿ 10 ಕರ್ಥೈಗಳು/ ಪದ,/ ತಮಾಷೆ ಚಿತ್ರಗಳ ವಿಡಿಯೊ� ತೆ��ರಿಸಬೋ�ಕು.

          ಉದಾ:- ತೆನಾಲಿ ರಾಮನ ಕರ್ಥೈಗಳು, ಪಂಚತಂತ್ರ ಕರ್ಥೈಗಳು.
• ಅವುಗಳನು್ನ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಲು ಪ್ರ್ರ�ತಾ³ಹಿಸುವುದು.

ಉತ�ಮ ಕಲಿಕೋಗೊ ಏನೈ�ನು  ?  
• ರಸಪ್ರಶ್ಲ್ನ
• ಪದ ತಯಾರಿ
• ಪಾತಾ್ರಭಿನಯ
• ಕರ್ಥೈ ಪೂತ್ತಿ.ಗೊ�ಳಿಸುವುದು / ಕಥಾ ರಚನೈ
• ಪದ, ಪೂತ್ತಿ.ಗೊ�ಳಿಸುವುದು / ಪದ, ರಚನೈ
• ಪದಬಂಧ
• ನೈನಪ್ಪು ಶಕ್ರಿ� ಪರಿ�ಕ್ಷೆ
• ಬಣ್ಣ ಹಚು�ವುದು
• ಪದ, ಹಾಡುವುದು / ಕಂಠಪಾಠ
• ಅಭಿನಯ ಗಿ�ತೆ
• ಕರ್ಥೈ ಹೆ�ಳುವುದು / ಕರ್ಥೈ ಓದಿ ಚಿತ್ರರಚನೈ
• ಕಾವ, ಪಾರಾಯಣ
• ಪದಬಂಡಿ / ಪದ,ಬಂಡಿ / ವಾಕ, ಬಂಡಿ
• ಒಗಟುಗಳು / ಒಗಟು ರಚನೈ 
• ಸಂಭಾರ್ಷಣೆ / ಸಂಭಾರ್ಷಣೆ ರಚನೈ
• ನೃತ,
• ಪ್ರ್ರಜೊಕ್ಟರ್ ಮ�ಲಕ ತೆನಾಲಿ ರಾಮನ ಕರ್ಥೈಗಳನು್ನ ತೆ��ರಿಸುವುದು
• ಬೀ�ರಬಲ್ ಕರ್ಥೈಗಳು ಮತು� ಇತರ ಕರ್ಥೈಗಳು
• ಉತ�ಮವಾದ ಪದ,ಗಳನು್ನ ಕೋ�ಳಿಸುವುದು.
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1. ಆಲಿಸುವಿಕೋ ಸ�ರ್ಧೆ.:-
• ಪ್ರ್ರಜೊಕ್ಟರ್ ನಲಿR ಒಂದು ಕರ್ಥೈ ತೆ��ರಿಸುವುದು / ಕರ್ಥೈ ಹೆ�ಳುವುದು. 
• ಬಳಿಕ ಆ ಕರ್ಥೈಗೊ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹತು� ಪ್ರಶ್ಲ್ನಗಳನು್ನ ಕೋ�ಳುವುದು.
• ಮಕ<ಳಿಗೊ ಪೇ�ಪರ್ ಕೋ�ಟು್ಟ ಅದರಲಿR ಉತ�ರಿಸಲು ಹೆ�ಳುವುದು. 
• ಕನ್ನಡ ಅಧಾ,ಪಕರು ಸ�ರ್ಧೆ. ನಡೆಸುವುದು. 
• ಯಾರು ಹೆಚು� ಉತ�ರಿಸುತಾ�ರೈ�� ಅವರು ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗುತಾ�ರೈ.

2. ಮಾತನಾಡುವಿಕೋ:- 
• ಒಂದು ವಿರ್ಷಯ ಕೋ�ಟು್ಟ ಆ ವಿರ್ಷಯಕೋ< ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಐದು ನಿಮೀರ್ಷ ಮಾತನಾಡಲು ಹೆ�ಳುವುದು.
• ಕರ್ಥೈ ಹೆ�ಳಲು ಹೆ�ಳುವುದು. 
• ಪದ, ಹಾಡಿಸುವುದು.

3. ಓದುವಿಕೋ:-
• ಅಧಾ,ಪಕರು ಓದುವ ಕಾಡ್. ಕೋ�ಡುವುದು. 
• ಪ್ರ್ರಜೊಕ್ಟರ್ ನಲಿR ಒಂದು ವಿವರಣೆ ತೆ��ರಿಸುವುದು. 
• ಅದನು್ನ ತಪ್ಪಿ�ಲRದೆ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಸ್ವರ ಏರಿಳಿತಗಳೊಂದಿಗೊ ಓದಲು ಹೆ�ಳುವುದು. 
• ಚೆನಾ್ನಗಿ ತಪ್ಪಿ�ಲRದೆ ಓದಿದ ಮಗುವಿಗೊ ಬಹುಮಾನ ನಿ�ಡುವುದು.

 4. ಬರವಣಿಗೊ:-
• ಪ್ರ್ರಜೊಕ್ಟರ್ ನಲಿR ಕೋಲವು ಚಿತ್ರಗಳನು್ನ ತೆ��ರಿಸುವುದು. 
• ಅದನು್ನ ನಿರಿ�ಕ್ಷಿಸಿ ಅವುಗಳ ವಿವರಣೆ ಬರೈಯಲು ಹೆ�ಳುವುದು. 
• ಪದ,ಕೋ< ಸಾಲು ಸೋ�ರಿಸಲು ಹೆ�ಳುವುದು. ಇತರ ವ,ವಹಾರ ರ�ಪಗಳನು್ನ ರಚಿಸಲು ಹೆ�ಳುವುದು.

5.   ಸ�ರ್ಧೆ.ಗಳು  :-  
• ಆಲಿಸುವಿಕೋ, ಓದುವಿಕೋ, ಬರೈಯುವಿಕೋ ಕಳೆದ ನಂತರ ಸ�ರ್ಧೆ.ಗಳನು್ನ ನಡೆಸುವುದು. 
• ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಅಧಾ,ಪಕರು ಇದರ ಜವಾಬಾ]ರಿಯನು್ನ ವಹಿಸುವುದು.

6. ಸಾಹಿತ, ಶಿಬೀರಗಳು  :-   
• ಕರ್ಥೈ, ಕವನ, ಲೆ�ಖನ, ಹಾಡುವಿಕೋ, ಅಭಿನಯಕಾ<ಗಿ ವಿಶ್ಲ�ರ್ಷ ಶಿಬೀರಗಳನು್ನ ನಡೆಸುವುದು.
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7. ಪ್ಪುಸ�ಕಗಳನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು  :-  
• ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಅಧಾ,ಪಕರ ನೈ�ತೃತ್ವದಲಿR ನಡೆಸುವ ಚಟುವಟಿಕೋ ಇದಾಗಿದೆ.
• ಪ್ರತ್ತಿಯೊಂದು  ಮಗುವಿನಲಿRಯ�  ಕಡಿಮೇ  ಎಂದರೈ  ಒಂದು  ಪ್ಪುಸ�ಕವನು್ನ  ಶಾಲೆಗೊ  ಕೋ�ಡಲು

ಹೆ�ಳುವುದು. 
• ಅದೆ�  ರಿ�ತ್ತಿಯಲಿR  ಶಾಲಾ  ಸಿಬ್ಬಂದಿ  ವಗ.ದವರಲಿRಯ�  ಒಂದೆ�ಂದು  ಪ್ಪುಸ�ಕ  ಕೋ�ಡಲು

ಹೆ�ಳುವುದು. 
• ಬಳಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ�  ಹೆ�ಂದಿದ ಕನ್ನಡ ಅಧಾ,ಪಕರಲಿR  ಅವರ ಮನೈಗೊ ರ್ಭೋ�ಟಿ ನಿ�ಡಿ

ಪ್ಪುಸ�ಕ ತೆಗೊಯಲು, ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬೋ�ಕಾದ ಸಹಾಯವನು್ನ ಕೋ�ಳುವುದು. 
• ಧನ ಸಹಾಯವಾದರೈ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಅಧಾ,ಪಕರು  /ಮುಖ್ಯ�,�ಪಾಧಾ,ಯರು ಶಾಲೆಗೊ

ಬೋ�ಕಾದ ಪ್ಪುಸ�ಕಗಳನು್ನ ಆಯ್ಕೆ< ಮಾಡಿ ತರುವುದು. 
• ಅಗತ,ಬೀದ]ಲಿR ರಕ್ಷಕ-ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂರ್ಘದ ಅಧ,ಕ್ಷರನು್ನ ಸೋ�ರಿಸಿಕೋ�ಳು್ಳವುದು. 
• ರಕ್ಷಕ-ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂರ್ಘದ ಅಧ,ಕ್ಷರಲಿR ಒಂದೆ�ಂದು ಪ್ಪುಸ�ಕಗಳನು್ನ ಶಾಲೆಗೊ ಕೋ�ಡುಗೊಯಾಗಿ ನಿ�ಡಲು

ಹೆ�ಳುವುದು.

8.ಆಸಾ್ವದನೈ  :  -
ಹಾಡು ಹಾಡಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ,.ವಿರುವ ಮಕ<ಳನು್ನ ಆಯ್ಕೆ< ಮಾಡಿ ಇತರ ಮಕ<ಳ ಮುಂದೆ ಅವರ
ಪ್ರತ್ತಿರ್ಭೋಯನು್ನ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿ ಅವರಿಗೊ ಕೋ�ಳಲ�/ಹೆ�ಳಲ� ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸುವಂತೆ ಎರಡು
ವಾರಕೋ�<ಮೇ್ಮ ಸಾಹಿತ, ಸರ್ಭೋ ನಡೆಸುವುದು.
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ಚಟುವಟಿಕೆ - 1
ಸಾ್ವರಸ+ ಬರವಣಿಗೆ

ಕವಿತೆಯ ಆಸಾ್ವದನೈಯ ಪ್ರಧಾನ ಅಂಶಗಳಲಿR ಒಂದು ಆ ಕವಿತೆಯ ಕೋಲವು ಸಾ್ವರಸ,ಕರವಾದ
ಸಾಲುಗಳು  ಪದಗಳು  ಅರ್ಥ್ಯವಾ  ಪದಸಮ�ಹಗಳಾಗಿರಬಹುದು.  ಮಗು  ಆಸಾ್ವದನೈ  ಹಂತಕೋ<
ತಲುಪಬೋ�ಕಾದರೈ  ಸಾ್ವರಸ,ಕರವಾದ  ಇಂತಹ  ಅಂಶಗಳನು್ನ  ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಿ  ಲಿಖಿತ  ರ�ಪದಲಿR
ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ,.ವನು್ನ ಪೌ್ರಢಶಾಲಾ ಹಂತದಲಿR ಗಳಿಸಬೋ�ಕು.

ಕಾಲುವಾರ್ಷಿ.ಕ  ಮೌಲ,ಮಾಪನ  ಪ್ರಶ್ಲ್ನ  ಪತ್ತಿ್ರಕೋಗಳ  ವಿಶ್ಲR�ರ್ಷಣೆಯನು್ನ  ನಡೆಸಿದಾಗ  ಸಾ್ವರಸ,
ಬರೈಯುವ ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ,. ಮಟ್ಟದಲಿR ಕುಸಿತವಾಗಿರುವುದನು್ನ ಕಾಣಬಹುದು.

ಆದುದರಿಂದ ದೆBನಂದಿನ ಪಾಠ ಯೊ�ಜನೈಯ ಸಂದಭ.ದಲಿR ಅರ್ಥ್ಯವಾ ವಿಶ್ಲ�ರ್ಷ ತರಗತ್ತಿಗಳನು್ನ
ನಡೆಸಿ ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ,.ವನು್ನ ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳಲಿR ಗಳಿಸುವಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೋಗಳನು್ನ ಆಯೊ�ಜಿಸಬೋ�ಕು.

ಉದಾಹರಣೆಗೊ  9 ನೈ� ತರಗತ್ತಿಯ  'ಸಂಜೊಮೌನ'  ಎನು್ನವ ಜಿ.ಎಸ್ಟ್ ಶಿವರುದ್ರಪ�ನವರು ಬರೈದ
ಕವನದ ಕೋಳಗಿನ ಸಾಲುಗಳ ಆಸಾ್ವದನಾ ಟಿಪ�ಣಿಯನು್ನ ಪ್ರಕ್ರಿ್ರಯಧಾರಿತವಾಗಿ ನಡೆಸುವುದು. ಆಸಾ್ವದನ
ಟಿಪ�ಣಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿ್ರಯ್ಕೆಯನು್ನ ಈ ರಿ�ತ್ತಿಯಲ�R ನಡೆಸಬಹುದು.

ಪ್ರಕ್ರಿ್ರಯೆ
ಸಂಜೊ ಮೌನ ಪದ,ದ ಸಾಲುಗಳನು್ನ ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳಿಗೊ ಪ್ರ್ರ�ಜೊಕೋ್ಟರ್ ಮ�ಲಕ ತೆ��ರಿಸುವುದು.

ದಟ್ಟ ಹಸುರನು ತೆ�ಟು್ಟ ಪ್ಪುರ್ಷ್ಟವಾಗಿಹ ಗುಡ್ಡ
ಮೇBಯ ಚಾಚಿಹವಿಲಿR ಸಾಲು ಸಾಲು.
ಹಚ�ಹಸುರಲR ಇದು, ಹುಚ� ಹಸುರಿನ ಬುಗೊ§
ಲಗೊ§ ನುಗಿ§ ಹುದಿಲಿR ಎತೆ�ತ�ಲ�!

ಕೋ�ಟ್ಟ ಕವನದ ಸಾಲುಗಳನು್ನ ಮೌನವಾಗಿ ಓದಲಿ.  ಕಾಡಿನಿಂದ ಕ�ಡಿದ ಬೋಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳ ಸಾಲುಗಳು,
ದಟ್ಟ  ಮರ,  ಗಿಡಗಳ,  ಅರಣ,ಗಳನು್ನ  ಪ್ರ್ರ�ಜೊಕೋ್ಟರ್  ಮ�ಲಕ  ತೆ��ರಿಸುವುದು.  (ಕವನದ  ಪಾಠ
ವಿನಿಮಯ ಸಂದಭ.ದಲಿR ತೆ��ರಿಸಿದ]ರೈ ಪ್ಪುನಃ ತೆ��ರಿಸಿ ನೈನಪ್ಪಿಸುವುದು.)

  ಸಂಜೊ ಮೌನ 
  ಕವನಕೋ< ಪೂರಕ ಚಿತ್ರ
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ಪ್ರಕೃತ್ತಿಯ ಈ ದೃಶ,ಗಳನು್ನ 
ವಿ�ಕ್ಷಿಸಿ, ಅಧಾ,ಪಕರು 
ಕೋಲವು ಪ್ರಶ್ಲ್ನಗಳನು್ನ ಕೋ�ಳುವುದು.
ಉದಾಹರಣೆ:ಕಾಡಿನಲಿRರುವ
ಮರಗಳು ಹೆ�ಗಿವೈ? 
(ದಟ್ಟವಾಗಿ, ವಿರಳವಾಗಿ ಇತಾ,ದಿ)
ದ�ರದಿಂದ ನಮಗೊ ಕಾಣುವ 
ಬಣ್ಣ ಯಾವುದು?
ಕಾಡನು್ನ ಕಂಡವರ 
ಅನುಭವವನು್ನ 
ಹೆ�ಳುವುದು. (ಪ್ರತೆ,�ಕವಾಗಿ ಮುಸ³ಂಜೊ ಹೆ�ತು�)  ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳ ಅಭಿಪಾ್ರಯ ಮಂಡನೈಯ ಅನಂತರ
ಅವರ ಅನಿಸಿಕೋ ಮತು� ಕವಿತೆಯಲಿRರುವ ಅಂಶಗಳ ಒಂದು ತುಲನೈ ಮಾಡುವಂತೆ ಸ�ಚಿಸುವುದು.
ಕವಿತೆಯಲಿRರುವ ವಿಶ್ಲ�ರ್ಷ ಪದ, ಪದ ಸಮ�ಹಗಳನು್ನ ಗುರುತ್ತಿಸಲು ಸ�ಚಿಸುವುದು.
ಉದಾಹರಣೆಗೊ:  ದಟ್ಟ  ಹಸುರನು ತೆ�ಟು್ಟ  ಪ್ಪುರ್ಷ್ಟವಾಗಿಹ ಗುಡ್ಡ  ಹಚ�ಹಸುರಲR  ಇದು ಹುಚ�  ಹಸುರಿನ
ಬುಗೊ§ ಗುಡ್ಡ ಪ್ಪುರ್ಷ್ಟವಾದದು ಎನು್ನವುದರ ಹಿಂದಿರುವ ಭಾವನೈಯ್ಕೆ�ನು? ಅದೆ� ರಿ�ತ್ತಿ ಹುಚ� ಹಸಿರಿನ ಬಗೊ§
ಎನು್ನವಲಿRನ ಹುಚ�ಹಸುರು ಎನು್ನವ ಪ್ರಯೊ�ಗದಲಿRನ ವಿಶ್ಲ�ರ್ಷತೆ ಏನು?
ಲಘು ಚಚೆ. ಮಾಡುವುದು.
ಚಚೆ.ಯ ಕೋ�್ರಢೀ�ಕರಣ

➢ ದಟ್ಟಹಸುರನು ತೆ�ಟು್ಟ ಪ್ಪುರ್ಷ್ಟವಾಗಿ ಗುಡ್ಡ ಎನು್ನವ ಮ�ಲಕ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ದೆ�ಡ್ಡ ದೆ�ಡ್ಡ
ಗಾತ್ರದ  ಮರಗಳಿಂದ  ಕ�ಡಿದ  ನಿಬೀಡ  ಅರಣ,ಗಳ  ಬೋಟ್ಟ  ಗುಡ್ಡಗಳ  ದೃಶ,ವನು್ನ  ನಮ್ಮ
ಮನಃಪಟಲದ ಮುಂದೆ ತಂದು ನಿಲಿRಸುತ�ದೆ.

➢ ಅದೆ� ರಿ�ತ್ತಿ ಹಚ�ಹಸುರಲR ಇದು ಹುಚ� ಹಸುರಿನ ಬುಗೊ§ ಎನು್ನವಲಿRಯ� ದ�ರದಿಂದ ಕಾಡಿನ
ಮೇ�ಲೆ್ಮೈಯನು್ನ ಕಾಣುವಾಗ ಒಂದಿನಿತು ಎಡೆ ಇರದೆ ಹಚ�ಹಸುರಿನ ಕೋ�ಡೆಯಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ�ದೆ
ಎನು್ನವ ಮನೈ��ಹರವಾದ ಕಲ�ನೈ.

ಈ ಎಲಾR ಅಂಶಗಳನು್ನ ಸೋ�ರಿಸಿಕೋ�ಂಡು ವೈBಯಕ್ರಿ�ಕವಾಗಿ ಸಾ್ವರಸ, ಬರೈಯಲು ಸ�ಚಿಸುವುದು.
ಸಾ್ವರಸ,  ಬರಹದ  ಸ�ಚಕಗಳು  (ಸಾ್ವರಸ,  ಬರಹದಲಿR  ಇರಬೋ�ಕಾದ  ಅಂಶಗಳನು್ನ)  ಕರಿ  ಹಲಗೊಯಲಿR
ಅರ್ಥ್ಯವಾ ಚಾಟ್., ಪ್ರ್ರ�ಜೊಕ್ಟರ್ ಮ�ಲಕ ತೆ��ರಿಸುವುದು.
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ಸಾ್ವರಸ, ಬರಹದ ಸ್ವರ�ಪ (ಸ�ಚಕಗಳು)
 ಕವಿ, ಕವಿತೆಯ ಉಲೆR�ಖ.
 ಕೋ�ಟಿ್ಟರುವ ಸಾಲಿನ ಆಶಯ.
 ವಿಶ್ಲ�ರ್ಷ ಪದ, ಸಾಲುಗಳನು್ನ ಉಲೆR�ಖಿಸುವುದು.
 ಆ ಪದ ಸಾಲುಗಳಲಿR ಕಾಣುವ ವಿಶ್ಲ�ರ್ಷತೆಗಳು.
 ವಾಕಾ,ರ್ಥ್ಯ. ಸ�ಚಾ,ರ್ಥ್ಯ.ಗಳ ಕುರಿತಾದ ವಿವರಣೆ.
 ಕೋಲವರಿಂದ ಮಂಡಿಸುವುದು. 
 ಬೀಟು್ಟ ಹೆ��ದ ಅಂಶಗಳನು್ನ ಅಧಾ,ಪಕರು ಸೋ�ರಿಸುವುದು.

ಪರಿರ್ಷ<ರಿಸಿ ಬರೈಯಲು ತ್ತಿಳಿಸುವುದು. 
ಪರಿರ್ಷ<ರಿಸಿದ ಬರಹವನು್ನ ಅಧಾ,ಪಕರು ನೈ��ಡಿ, ಭಾಷೆ ವಾ,ಕರಣ ಇತಾ,ದಿಗಳನು್ನ ತ್ತಿದಿ] ಕೋ�ಡುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ- 2
ಸಮಾಸ ಗುರುತಿಸುವ

 ತೌಳವ  ನಾಡಿನ  ಸೌಂದಯ.ವನು್ನ  ವಣಿ.ಸಲು  ಅದೆಷೆ�್ಟ�  ಜಿಹೆ್ವಗಳಿದ]ರ� ಸಾಕಾಗಲಾರದು.
ಪೂವ.ದಲಿR  ಸಹಾ,ದಿ್ರಯ  ಬೋಟ್ಟಗುಡ್ಡ  ಸಾಲುಗಳು,  ಪಶಿ�ಮದಲಿR  ಅರಬೀ್ಬ  ಸಮುದ್ರ  ,  ಉತ�ರದಲಿR
ಕಲಾ,ಣಪ್ಪುರ  ಹೆ�ಳೆ,  ದಕ್ಷಿಣದಲಿR  ಚಂದ್ರಗಿರಿ  ನದಿಯಿಂದ  ಆವೃತವಾದ  ತುಳುನಾಡು
ಭೌಗೊ��ಳಿಕವಾಗಿಯ್ಕೆ�  ವೈBಶಿರ್ಷ್ಟವನು್ನ  ಪಡೆದುಕೋ�ಂಡಿದೆ.  ಮರ  ಗಿಡ  ಬಳಿ್ಳಗಳಿಂದಲ�,  ಫಲಪ್ಪುರ್ಷ�
ತೆ��ಟಗಳಿಂದಲ� ಈ ನಾಡು ಕಂಗೊ�ಳಿಸಿವೈ.  ತನಗೊ ನಿ�ರುಣಿಸಿ ಬೋಳೆಸಿದ ಮೇ�ರ್ಘರಾಜನ ಬರವನು್ನ
ಕಂಡು ಅವನ ಬಾಯಾರಿಕೋಯನು್ನ ತಣಿಸಲೆ��ಸುಗ ಹೆ�ನ್ನ ಕಲಶದಲಿ ಅಮೃತವನು್ನ ನಿ�ಡುತ್ತಿ�ದೆಯೊ�
ಎಂಬಂತೆ ಆಕಾಶದೆತ�ರಕೋ< ಬೋಳೆದು ನಿಂತ ಚೆಂದೆಂಗುಗಳ ಸಾಲುಗಳು, ಆತನ ಬರುವಿಕೋಯ ದಾರಿಯನು್ನ
ಅಲಂಕರಿಸಲೆ��  ಎನು್ನವಂತೆ  ತಲೆಯ್ಕೆತ್ತಿ�  ನಿಂತ್ತಿರುವ  ಕಂಗುಗಳ  ಪಂಕ್ರಿ�ಗಳು  ಈ  ನಾಡನು್ನ
ಸಂಪತ್ಭರಿತವಾಗಿಸಿದೆ.  ಕೋಂದಳಿರಿನಿಂದ  ಕ�ಡಿದ]  ಮಾಮರಗಳು  ಪರ್ಥಿಕರ  ಮುತ್ತಿ�ಕ<ಲೆ��  ಎಂಬಂತೆ
ಬಾನೈತ�ರಕೋ< ಬೋಳೆದು ನಿಂತ ಹೆಮ್ಮರಗಳು ಈ ನಾಡಿನ ಚೆಲುವನು್ನ ಇಮ್ಮಡಿಗೊ�ಳಿಸಿವೈ.

ಹಿ�ಗೊ ಲೆ�ಖನ ಭಾಗ ಒಂದನು್ನ ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳಿಗೊ ನಿ�ಡಿ ಸಮಾಸ ಪದಗಳ ಗುರುತ್ತಿಸುವಂತೆ ಹೆ�ಳುವುದು,
ಗುರುತ್ತಿಸಿದ ಪದಗಳನು್ನ ವಿಗ್ರಹಿಸಿ ಅವುಗಳ ವಿಶ್ಲ�ರ್ಷತೆಗಳನು್ನ ಸ�ಚಿಸಲು ಹೆ�ಳುವುದು.
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1. ಬೋಟ್ಟಗುಡ್ಡ 
2. ಫಲ ಪ್ಪುರ್ಷ� 
3. ಮರ ಗಿಡ ಬಳಿ್ಳಗಳು 
4. ಚೆಂದೆಂಗು 
5. ಹೆಮ್ಮರ 
6. ಇಮ್ಮಡಿ
7. ಕೋಂದಳಿರು 

ಹಿ�ಗೊ ಸಮಾಸ ಪದಗಳನು್ನ ಗುರುತ್ತಿಸಿ ಪಟಿ್ಟ ಮಾಡುವುದು.
ಇವುಗಳನು್ನ ನಾವು ವಿಗ್ರಹಿಸೋ��ಣ.

ಬೋಟ್ಟವೂ ಗುಡ್ಡವೂ - ಬೋಟ್ಟಗುಡ್ಡ 
ಮರವೂ ಗಿಡವೂ ಬಳಿ್ಳಯ� - ಮರಗಿಡಬಳಿ್ಳ
ಫಲವೂ ಪ್ಪುರ್ಷ�ವೂ - ಫಲಪ್ಪುರ್ಷ�

ಈ ಮೇ�ಲಿನ ಪದಗಳಲಿR ಎರಡು ಅರ್ಥ್ಯವಾ ಅದಕ್ರಿ<ಂತ ಹೆಚು� ನಾಮಪದ ಸೋ�ರಿ ಒಂದೆ� 
ಪದವಾಗಿರುವುದನು್ನ ಕಾಣುತೆ��ವೈ. ಇದನು್ನ ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ ಎಂದು ಕರೈಯುತೆ��ವೈ.

ಹಿರಿದು ಮರ - ಹೆಮ್ಮರ 
ಕೋಚ�ನೈ ತೆಂಗು  - ಚೆಂದೆಂಗು 
ಕೋಚ�ನೈ ತಳಿರು  - ಕೋಂದಳಿರು

ವಿಗ್ರಹ ವಾಕ,ದಲಿR ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳು ಗುರುತ್ತಿಸಿದ ವಿಶ್ಲ�ರ್ಷತೆಯನು್ನ ಹೆ�ಳುವುದು 
(ಉದಾಹರಣೆಗೊ ಕೋಚ�ನೈ ಎನು್ನವ ವಿಶ್ಲ�ರ್ಷಣ ಪದವನು್ನ ಗುರುತ್ತಿಸುವುದು.) 
ಈ ರಿ�ತ್ತಿಯಾಗಿ ಪೂವ. ಪದ ವಿಶ್ಲ�ರ್ಷವಾಗಿ ಇದು] ಉತ�ರಪದ ವಿಶ್ಲ�ರ್ಷ,ದಿಂದ 
ಕ�ಡಿದರೈ ಇಂತಹ ಪದಗಳನು್ನ ಕಮ.ಧಾರೈಯ ಸಮಾಸ ಎಂದು ಹೆ�ಳುವುದು.
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ಉದಾ: 
ಶಾಲೆಯಲಿR  ಇವತು�  ಕ್ರಿ್ರ�ಡಾ  ಕ�ಟದ  ಮೊದಲ  ದಿನ.  ಶಾಂತ್ತಿಯು  ಬೋಳಗಿ§ನಿಂದಲೆ�  ತುಂಬಾ

ಅವಸರದಲಿR  ಇದ]ಳು.  ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೊ  ಗಂಜಿಕಾಸಲು  ಸಹಾಯ  ಮಾಡಬೋ�ಕು.  ಎಂದಿಗಿಂತ
ಇಮ್ಮಡಿಯರ್ಷು್ಟ  ಹೆಚು�  ಕೋಲಸ  ಆಕೋಗಿತು�.  ಜತೆಗೊ  ತಾನು  ಭಾಗವಹಿಸಲಿರುವ  ಸ�ರ್ಧೆ.ಗೊ  ತಯಾರಿಯನು್ನ
ಮಾಡಬೋ�ಕು. ತನ್ನ ಗೊಳತ್ತಿಯರನು್ನ ಸೋ�ರಿಸಿಕೋ�ಂಡು ಒಗ§ಟಿ್ಟನಿಂದ ಕೋಲಸ ಬೋ�ಗ ಬೋ�ಗ ಮುಗಿಸಿದಳು. 
ಸ�ರ್ಧೆ.  ಆರಂಭವಾಯಿತು.  ಶಾಂತ್ತಿಯ  ಓಟವನು್ನ  ನೈ��ಡಲು  ಇಕೋ<ಲಗಳಲಿR  ಮಕ<ಳು  ಕಾತರದಿಂದ
ಕಾಯುತ್ತಿ�ದ]ರು.  ಪ್ರತ್ತಿ�  ವರ್ಷ.ದಂತೆ ಈ ವರ್ಷ.ವೂ ಶಾಂತ್ತಿ  ಮೊದಲ  ಸಾÄನವನು್ನ  ಪಡೆದುಕೋ�ಂಡಳು.
ಆಕೋಗೊ  ಪಾ್ರಧಾ,ಪಕರು  ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನು್ನ  ನಿ�ಡಿದರು.  ಅದನು್ನ  ಶಾಂತ್ತಿ  ಕೋBಮುಗಿದು  ತಲೆಬಾಗಿ
ಸಿ್ವ�ಕರಿಸಿದಳು. 

ಗಂಜಿಕಾಸು - ಗಂಜಿಯನು್ನ ಕಾಯಿಸು
ಕೋBಮುಗಿ - ಕೋBಯನು್ನ ಮುಗಿ
ತಲೆಬಾಗು - ತಲೆಯನು್ನ ಬಾಗು

ಈ ಮೇ�ಲಿನ ಪದಗಳಲಿR ಪೂವ.ಪದ ನಾಮಪದವೂ ಉತ�ರಪದ 
ಕ್ರಿ್ರಯಾಪದವೂ ಆಗಿರುತ�ದೆ. ಹಿ�ಗಿರುವವುಗಳನು್ನ ಕ್ರಿ್ರಯಾ ಸಮಾಸ ಎಂದು 
ಕರೈಯುತೆ��ವೈ. ಇಲಿR ಉತ�ರಪದ ಯಾವತ�� ಒಂದು ಕ್ರಿ್ರ�ಯ್ಕೆಯನು್ನ ಸ�ಚಿಸುತ�ದೆ. 

ಇಮ್ಮಡಿ - ಎರಡು ಮಡಿ
ಒಗ§ಟು್ಟ - ಒಂದು ಕಟು್ಟ
ಇಕೋ<ಲ - ಎರಡು ಕೋಲ 

ಈ ಮೇ�ಲಿನ ಪದಗಳಲಿR ಪೂವ.ಪದ ಸಂಖಾ,ವಾಚಕವೂ ಉತ�ರ ಪದ 
ನಾಮಪದವೂ ಆಗಿರುತ�ದೆ. ಇವುಗಳನು್ನ ದಿ್ವಗು ಸಮಾಸ ಎಂದು 
ಕರೈಯುತಾ�ರೈ. ಸಂಖಾ,ವಾಚಕ ಎಂದರೈ ಸಂಖ್ಯ,ಯನು್ನ ಹೆ�ಳುವ ಪದಗಳಾಗಿವೈ

ಈ  ರಿ�ತ್ತಿ  ಲೆ�ಖನದ  ಭಾಗವನು್ನ  ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳಿಗೊ  ನಿ�ಡಿ  ಅದನು್ನ  ಸರಿಯಾಗಿ  ಓದಲು  ಹೆ�ಳುವುದು.
ಬಳಿಕ ಅಧಾ,ಪಕರು ಲೆ�ಖನದಿಂದ ನಿಧಿ.ರ್ಷ್ಟ ಪದಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿ ಪಟಿ್ಟ ಮಾಡುವುದು.  ಆ ಪದಗಳನು್ನ
ವಿಗ್ರಹಿಸಿ ವಿಶ್ಲ�ರ್ಷತೆಯನು್ನ ಗುರುತ್ತಿಸುವಂತೆ ಹೆ�ಳುವುದು. 
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 ಎರಡು ಪದಗಳು ಸೆ�ರಿ ಸಂಧಿಯಾಗುರ್ವ ಸಂದರ್ಭ�ದಲ್ಲಿ' ಸ್ವರದ 
 ಮುಂದೆ ಸ್ವರ ಬಂದು ಸಂಧಿ ಕಾರ್ಯ�ದಲ್ಲಿ' ಅರ್ಥ� ಕೆಡುರ್ವಂತಿದ್ದರೆ ಆ 
 ಎರಡುಸ್ವರಗಳ ನಡುವೆ "ರ್ಯ' ಕಾರರ್ವನೆ78� "ರ್ವ' ಕಾರರ್ವನೆ78� 
 ಹೆ7ಸದಾಗಿ ಸೆ�ರಿಸಿ ಹೆ�ಳುತೆ<�ವೆ. ಇದಕೆ= ಆಗಮ ಸಂಧಿ ಎನು8ರ್ವರು. 

 ಚಟುವಟಿಕೆ-3
ಸಂಧಿ

9 ನೈ�  ತರಗತ್ತಿಯ  ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳ  ಪ್ರಶ್ಲ್ನ  ಪತ್ತಿ್ರಕೋಯ  ಮೌಲ,ಮಾಪನ  ಮಾಡಿದ  ಸಂದಭ.ದಲಿR
ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳ  ಕಲಿಕಾ  ಮಟ್ಟದಲಿR  ಸಂಧಿಗಳನು್ನ  ಗುರುತ್ತಿಸುವಲಿR  ಹಿನ್ನಡೆ  ಹೆ�ಂದಿದಾ]ರೈ.  ಪದವನು್ನ
ವಿಂಗಡಿಸಿ  ಬರೈಯುವಲಿR  ತೆ�ಡಕಾಗಿರುವುದು  ಇಲಿRನ  ಮುಖ,  ಕಾರಣವಾದುದರಿಂದ  ಕನ್ನಡ
ಸಂಧಿಗಳನು್ನ ತ್ತಿಳಿಯುವಲಿR ಸರಳವಾದ ಚಟುವಟಿಕೋಯ ಮ�ಲಕ ನಾವು ಸಾಗೊ��ಣ.

ಲೆ	�ಪ ಸಂಧಿ 
ಹುಲುR+ಎಸಳು=ಹುಲೆRಸಳು
ನಾವು+ಎಲಾR=ನಾವೈಲR
ಮಾತು+ಇಲR=ಮಾತ್ತಿಲR
ಹಲುR+ಇಲR=ಹಲಿRಲR

ಆಗಮ ಸಂಧಿ.
ಆಗಮ ಸಂಧಿಯಲಿR ಎರಡು ವಿಧ,

1. "ಯ' ಕಾರಾಗಮ ಸಂಧಿ
ಉದಾ:- 
ಮನೈ+ಅಲಿR=ಮನೈಯಲಿR
ಗಾಳಿ+ಅನು್ನ=ಗಾಳಿಯನು್ನ
ದೆ�ರೈ+ಎಂದು=ದೆ�ರೈಯ್ಕೆಂದು
ಮಳೆ+ಇಂದ= ಮಳೆಯಿಂದ 
2. "ವ' ಕಾರಾಗಮ ಸಂಧಿ
ಉದಾ:- 
ಮರ+ಅನು್ನ= ಮರವನು್ನ
ಜಾಗ+ಅನು್ನ=ಜಾಗವನು್ನ
ಗುರು+ಇಗೊ=ಗುರುವಿಗೊ
ಗುರು+ಅನು್ನ=ಗುರುವನು್ನ
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 ಸಂಧಿಯಾಗುವಾಗ ಸ್ವರದ ಮುಂದೆ ಸ್ವರರ್ವು ಬಂದು ಅರ್ಥ�ರ್ವು
 ಕೆಡದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ' ಪೂರ್ವ� ಪದಾಂತ್ಯ ಅಕ್ಷರದ ಸ್ವರರ್ವು 
 ಲೆ7�ಪವಾಗುರ್ವುದು ಇದಕೆ= ಲೆ7�ಪ ಸಂಧಿ ಎಂದು ಹೆಸರು



 ಎರಡು ಪದಗಳು ಸೆ�ರಿ ಸಂಧಿ ಆಗುವಾಗ ಉತ<ರ 
 ಪದಾದಿರ್ಯಲ್ಲಿ'ರುರ್ವ ಕ, ತ, ಪ ಗಳಿಗೆ ಗ, ದ, ಬ ಗಳು 
 ಆದೆ�ಶವಾಗುರ್ವುದನು8 ಆದೆ�ಶ ಸಂಧಿಯೆನು8ರ್ವರು.

ಆದೆ�ಶ ಸಂಧಿ

ಉದಾ:- 
ಮಳೆ+ಕಾಲ =ಮಳೆಗಾಲ
ಬೋಟ್ಟ+ತಾವರೈ =ಬೋಟ್ಟದಾವರೈ
ಚಳಿ+ಕಾಲ =ಚಳಿಗಾಲ
ಕಣ್+ಪನಿ =ಕಂಬನಿ

ಲೆ��ಪ,  ಆಗಮ,  ಆದೆ�ಶ  ಸಂಧಿಗಳನು್ನ  ಹಂತಹಂತವಾಗಿ  ಅಧಾ,ಪಕರು  ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೊ
ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳಿಗೊ ತ್ತಿಳಿಸುವುದು. 
ಸ್ವರಾಕ್ಷರದ ಮುಂದೆ ಸ್ವರಾಕ್ಷರ ಬಂದು ಸಂಧಿಯಾದರೈ ಅದು ಸ್ವರ ಸಂಧಿ ಎನಿಸಿವುದು ಮತು� ಸ್ವರಾಕ್ಷರದ
ಮುಂದೆ  ವ,ಂಜನ  ಬಂದು  ಸಂಧಿಯಾದರೈ  ಅದು  ವ,ಂಜನ  ಸಂಧಿ  ಎನಿಸುವುದು  ಎಂದು
ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೊ  ಅಧಾ,ಪಕರು  ವಿವರಿಸಿ  ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳಿಂದ  ಪ್ರತ್ತಿಕ್ರಿ್ರಯ್ಕೆ  ಪಡೆಯುವುದು.
ಅಂತ್ತಿಮವಾಗಿ ಸಂಧಿಯ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ತ್ತಿಳಿಸುವುದು. 
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