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ആമഖം
           ോടം മലയ നിരണയ പവരതനങെള ഗണനിലവാരം ഉയരതാനള പകിയ എന നിലയില 

കാണണം.        സഡനസ് ഇവാോലവഷന െപാൈഫല പരിപികല എന പവരതനതിനപറം പരീകക് 
  കടിക് ലഭിച ോസാര,ോചാദയോപപര,       കടിയെട ഉതരകടലാസ് ോഗഡിങ് സചകങള എനിവ സഷ 

   വിശകലനം നടതി ഓോരാ അധയാപികയം/      അധയാപകനം തെന കാസിെല കടികളക് ആ വിഷയതില 
  ോനരിട പയാസങള തിരിചറിയണം.        ആ ോമഖലയില താന നലകിയ അനഭവങള ,  ഉപോയാഗിച പഠന 

 സാമഗികള ,     നടനപകിയകള എനിവ കടി പരിഗണികണം.     കടിക് പയാസം ോനരിട ോമഖലകളില ഇനി 
       വരന യണിറകളില എങെന പരിഹാരപവരതനങള നടതാെമന് തിരിചറിഞ് ഓോരാ അധയാപകരം 

   പവരതിചാല ഗണനിലവാരമള വിദയാഭയാസംഉറപാകാന കഴിയം.
       എലാ സബ് ജിലയിലം ഒര പഠന റിോപാരട് ഇതിനകം തയാറാകിയിരികം.  ഇതവണെത 

       പധാനാധയാപക പരിശീലനതില ഈ കെണതലകള അവതരിപിച് നിലവിെല അവസ 
ോബാധയെപടതണം.         ഗണനിലവാരം ഉയരതാന ഓോരാ വിദയാലയവം ഇനി എനെചയണം എന ചരച 
എസ്.ആര.        ജി ോയാഗതില നയികാന പാകതില ആശയരപീകരണം ഒനാമെത െസഷനില നടകണം.

  െസഷന ഒന്
 ഉോദശയങള

1.         ോടം മലയനിരണയ പവരതനങെള വിശകലനം െചയ് അകാദമിക നിലവാരവമായി ബനെപട 
  കെണതലകള നടതാന പാപരാകാന.

2.   അകാദമിക മികവിനായി എസ്.ആര.    ജി ചരചകെള നയികാന പാപരാകാന
3. എസ്.ആര.        ജി യെട തടരപവരതനമായി സളിെന തനത പവരരതന മാരഗോരഖയം പവരതന 

  പദതികളം നിരമികാന ധാരണയണാകാന.
4.       സള പവരതനങെള ചില സചകങലെട അടിസാനതില ോമാണിറര െചയാനള 

 ധാരണയണാകാന
 പകിയ
       അതാത് സബിലയിെല കടിയെട ഉതരകടലാസിെല ഏറവം ഗണാതകമായ ഏെതങിലെമാര പകടനം 

പദരശിപികന.
          ഉദാഹരണം ആറാം കാസിെല മലയാളം അടിസാന പാഠാവലി ോചാദയവം കടിയെട പതികരണവം

  ഈപതികരണെത ോഗഡെചയാോമാ?
 എെനലാം ഗണാംശമണ്?  

• ആശയനിറവ്
•   സവാഭിപായം പകടിപികല (  മോനാഭാവം )
•   വാകയങളെട ഊരജം (    ോസഹം വിതകാണ് എങെന ോസഹംെകായം)
•   കതിെന ഘടന പാലികന.
•   കടിയെട വായനാശീലം െതളിയന.
   കടി വരതിയ പിഴവകള എന്?

1.    വാകയങളെട ഘടന യില പിഴവവരതന.



2.   വയാകരണ നിയമങള പാലികനില.
3.   പാോദശിക ഭാഷ ഉപോയാഗികന.

  എങെനയാണ് കടിയെട Error  Analysis  നടതനത്.      താെഴ കാണന ഗണിത ോപജ് പരിോശാധിച് കടി 
  വരതിയ െതറകള കെണതാോമാ?  കാരണങളം പറയണം

ഇപകാരംചില 
ഉതരകടലാസകള 

 അധയാപികയം ശദിചകാണം 
എസ്.ആര.   ജി യിലഇവ പങെവ 
കണം.

    സബ് ജില യിെല ോകാഡീകരണം അവതരിപികന.

  ഭാഷയില ലഭിച ോഗഡ്

     ഈഗാഫില നിനം എെനാെക അനമാനം നടതാം?
• 50%     തിലധികം കടികള എലാ ോമഖലയിലം C,D ോഗഡിലതെനയാണ്.
• അടികറിപ്,       പതവാരത എനീ ോമഖലകളില നിലവാരം തീെര കറവ്
•    ലളിതമായ പവരതനം സംഭാഷണ രചന
•   
•

    എനെകാണായിരികാം കടികള പതവാരതയില പിറകിലായത്?
      എഴതില പിോനാകം നിലകനവരക് പതവാരത ഉപോയാഗിച് എങെന പരിഹാരപവരതനം 

നടതാം?
    തടരന് മറ് വിഷയങളെട കെണതലകള (  അനബനം 1,  2)  4    ോപരടങന ഗപകളില വിതരണം 

െചയന.      അവരെട കെണതലകള പരിഹാര നിരോദശങള എനിവ അവതരിപികെട.
എസ്.ആര.         ജി യില ഓോരാ കാസിോലയം നിലവാരം ോമഖല തിരിച് അവതരിപികാന അധയാപികോയാട് 
ആവശയെപടണം.     ഈ െസഷനില അതിനള ധാരണകള നലകണം.

1. 60%         കടികളെകങിലം എലാ ോമഖലകളിലം എ ോഗഡ് ലഭികാന അടത യണിറകളില 
  എങെനെയാെക കടിെയ സഹായികണം

 ചരച ോകാഡീകരണം

സംഭാഷണം കത് പതവാരത അടികറിപ് കഥ
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 അനബനം 1
   ഗണിതം നാലാം കാസ് ോകാഡീകരണം

  പരിസര പഠനം ോകാഡീകരണം

 ഇംഗീഷ് ോകാഡീകരണം

സംഖയാോബാധം  ദതങളഉെട ഉപോയാഗം  മതിചപറയല പവചനം പശാപഗഥനം നിരമാണം
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നിരീകണം വരഗീകരണം ലഘപരീകണം  അറിവിന പോയാഗം
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 അനബനം 2
Standard 4 English

1 Conversation
The activity In the question paper was an extension on the theam in the TB .The narrative 

part  and interaction was sutable to  generate the discourse.Not only in this  discourse but in others 
also,children can't exprss their idieas through writing.Many mistakes  like broken words ,spelling are 
fount in papers.  

2 Thought
This activity would be more effective with the help of more interation questions .Children 

have idiea but theay could'nt express it in writing.
3 Adding lines

This activity was simple and they performed well.
4 Description

Children could not express idieas through meaningful sentence.

STD 4 മലയാളം
 പവരതനം 1 സംഭാഷണം

  താരതോമയന എളപമള പവരതനമാണ്.    കടികളക് പാഠഭാഗവമായി ബനെപട് കടതല 
 ആശയങള ലഭിചിടണ്.
 പവരതനം 2 കത്

   ഘടന ഏെറകെറ എലാവരകം ധാരണയണ്.   കതില ഭാഷാപോയാഗങള ഉളെപടതാന 
കഴിയനില.   അകരെതറകള ധാരാളം കടനവരന.

 പവരതനം 3 പതവാരത
    കടികളക് പതവാരതാ രചനയില അനഭവകറവ് ഉണ്.   പാഠഭാഗതില പതവാരത തയാറാകാന 

  ളഅവസരം കറവാണ്.
 പവരതനം 4 അടികറിപ്

     ചിതതില നിനം വയതയസ അടികറിപിനള സാധയതകള ഉണ്.   എനാല ചിതം ആശയകഴപവം 
ഉണാകനണ്.     അടികറിപ് പഴെഞാല് എനിവയെട വയതയാസം തിരിചറിഞിടില.പാഠപസകതില 

     അടികറിപ് രചനക് അവസരം കറവായതിനാല അനഭവകറവ് ഉണ്.   ഇത് സരഗാതക പവരതനതിെന 
  നിലയില ോഗഡ് െചോയണതാണ്.

 പവരതനം 4 കഥ
   കഥയില സംഭവ വിശദീകരണം കറവാണ്.   കഥയെട ഘടന വയതയസതയില.  ഭാവന വളരതന 

    പവരതനങളെട കറവ് ഈ പവരതനതില കാണന.
STD 4   പരിസര പഠനം

1 നിരീകണം-     ചിതതില നിനം കടികളക് ആശയങള തിരിചറിയനണ്.  ഴിശകലന ോചാദയങള 
   ഖണിക തിരികാതതിനാല ആശയകഴപം ഉണാകി.

2  വരഗീകരണം-    വരഗീകരണതിന് അനോയാജയമായ പവരതനമായിരനില.മാനദണങള 
 കെണതാന അപരയാപയണ്.

3  ലഘപരീകണം-    ോഗഡിങ് സചകങള പരയാപമല.    കാസ് റമില പരീകണം നടതനത് 
  കാണാനള അവസരം കറവ്.       ഓരമയില നിനം മെമ െചയ പരീകണതിെന അവോലാകനം മാതമാണ് 

നടതനത്.    പരീകണം കാണികാതകാസകളില ോഗഡ് കറയം.
4   അറിവിന പോയാഗം-       ചിതതില നിനം ോവണത പരിഹാര മാരഗങള നിരോദശികാന 

കഴിയം.    ോചാദയതിെല ഭാഷാ പോയാഗം ബദിമടായിോതാനി.
5   അപഗഥിച് നിഗമനതിെലതക-    െകാടതിരികന പടിക അപഗഥനതിന് 

തടസമാണ്.     പരണമായം ശചിതവം പാലികാതത് നിഗമനെത ബാധിച.   ഇതരം പവരതനങള കാസില 
കറവാണ്.   പരിചയകറവ് ോഗഡിെന സവാധീനിച
STD4 ഗണിതം
സംഖയാോബാധം-    സംഖയാോബാധവമായി ബനെപട പവരതനങള TB HB  യില കറവാണ്.

 ദതങളെട ഉപോയാഗം-    പലആശയങളക് കാസ് അനഭവം കറവ്
 മതിച് പറയല-     അളവകള തമിെല വയതയാസം കെണതാന കഴിയനില.

നിരമാണം-       െസയില ഉപോയാഗിച് ചിതം വരകാനള അനഭവം കാസില കറവ്



 െസഷന 2
  ശചിതവ വിദയാലയം -  വാരാചരണം,   സംയക സനരശനം ,  എസ്.എസ്.     എ ശികാ കാ ഹക് 

പവരതനം,        വരക് ഷീറ് പവരതനങള എനിങെന െസപംബര മാസെത ചില പധാന 
  പവരതനങളെട അനഭവങള പങെവകന.

 STEP  പവരതനങള അവോലാകനം
      ഡിസനസ് ോമാഡ് പരിശീലനവം തടരപവരതനവം അവോലാകനം െചയണം

 െസഷന 3
   പധാന അറിയിപകള എ.ഇ.  ഒ ,ബി.പി.   ഒ തലതില നലകന.   ഇതനസരിച് കലണര രപെപടതന

     എലാ വിദയലയങളിലം ഗണനിലവാരവമായി ബനെപട് പോതയക എസ്.ആര.   ജി ോയാഗം െവളിയാഴ 
       ോചരന് പാദവാരഷികപരീകയെട സള തല വിശകലനവം തടരപവരതന ആസതണവം നടതാനള 
 പാനിങ് നടതന.


