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- ഒരു നെനീസ്ത പഴടമാഴി 

-  

1 ആമുഖം 

ആശയ വിനിമയത്തിന്റെ അതിപ്രധാനമായ ഉരകരണമാണ് ഭാഷ.ചിന്തകള ും  

ആശയങ്ങള ും രരസ്പരും രങ്ക വയ്ക ന്നതാണ് ഭാഷയ ടെ അെിസ്ഥാനധർമ്മും അതില രരി  

ഒര  സമൂഹത്തിന്റെ സുംസ്കാരവ മായി ഏറ്റവ ും അെ ത്ത  നില്ക ന്ന ഘെകമായ ും ഭാഷടയ  

കാണാറ ണ്്ട. 

 

1.1ഭാഷാ പഠനത്തിന്റെ ആവശ്യകത 

ഭാഷ രഠിപ്പിക ന്നതിന ്ഏറ്റവ ും അന യയാജ്യമായ പ്രായും രപ്ന്തണ്്ട വയസ്സ വടരയാടണന്ന്  

രല രഠനങ്ങള ും വയക്തമാക ന്ന ണ്്ട. മസ്തിഷ്ക വളർച്ചയ മായി ബന്ധടപ്പെ ത്തിയാണ്  

ഇങ്ങടന ഒര  നിഗമനത്തിൽ എത്തിയച്ചർന്നിട്ട ള്ളത്. അനൗരചാരിക രീതിയിൽ  

വളർച്ചയ ടെ ഘട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാകിയ ഭാഷയ മായി വിദ്യാലയങ്ങളിൽ എത്ത ന്ന  

രഠിതാവിന് മറ്റ ്വിഷയങ്ങളിയലയ്ക ള്ള അറിവിന്റെ യമഖല ത റന്ന  കിട്ടാൻ ഭാഷാ  

രഠനും കൃതയമായ ആസൂപ്തണത്തിലൂടെ നെയത്തണ്ടത് ആവശയമാണ്. 

 

മിഡിൽ സ്കൂ ൾ വിദ്യാഭയാസത്തിൽ അതിനാൽത്തടന്ന രഠിതാവിന്റെ പ്രായും ,  

ബ ദ്ധിവികാസും , ആശയസുംവാദ്ന ക്ഷമത , ഇവടയ അെിസ്ഥാനമാകിയ ള്ള ഒര   

കരിക ലമാണ് ആവശയമായത്. 

 

ഇുംഗ്ലീഷ് ഭാഷടയന്നത ്സാർവ്വലൗകികമായി ഉരയയാഗികടപ്പെ ന്ന ടണ്ടങ്കില ും യലാകത്ത്  

ഏറ്റവ ും അധികും സുംസാരികടപ്പെ ന്ന ഭാഷ പ്രായദ്ശിക ഭാഷയ ടെ രദ്വിയ ള്ള  

ചചനീസ് ആണ.് ഇത ്വയക്തമാക ന്നത് പ്രായദ്ശിക ഭാഷയ ടെ സവീകാരയതയ ും  

ആവശയകതയ മാണ്. 



 

 

 

കരിക്കുലത്തിൽ ഭാഷാ പഠനത്തിന്റെ ആവശ്യകത സ്ൂെിെിക്കുന്ന െിപ്തം  

 

2. മാതൃഭാഷയുടട പ്പാധാനയം 

മറ്റ  ഭാഷകളിയലക ള്ള വാതിൽ ത റന്ന  തര ന്നതായത  ടകാണ്്ട തടന്നയാണ ് 

മാതൃഭാഷാ രഠനത്തിന് വിദ്യാഭയാസതലത്തിൽ ഏടറ പ്രാധാനയമ ള്ളത്.ക ട്ടിയ ടെ  

ബൗദ്ധിക വികാസവ ും സാമൂഹിക ച റ്റ രാെ ും ഏടറ ബന്ധടപ്പട്ടിരിക ന്നത ും  

ഒര വിധത്തിൽ  അതിടന കൂട്ടിയയാജ്ിപ്പിക ന്നത ും മാതൃഭാഷയാണ്. ആശയ  

രൂരീകരണും (Concept formation), രൂരമാതൃകകള ടെ മനസിലാകാൻ ഇവടയല്ാും  

മാതൃഭാഷയിലൂടെയാണ് നെക ന്നത്.   അത ടകാണ്ട തടന്ന മാതൃഭാഷയ ടെ  

കാരയക്ഷമമായ രഠനും അതയന്തയരക്ഷിതമാണ്. ഈ ആശയങ്ങൾക് മ ൻതൂകും  

നൽകിയാണ ്മിഡിൽ സ്്കൂള കളിൽ മാതൃഭാഷയ ടെ രഠനമാർഗ്ഗ യരഖ തയ്യാറാക ന്നത്.   

 3.കരിക്കുലം തയ്യാറാക്കിയതിന്റെ  പരിധിയിൽ വരുന്ന ഘടകങ്ങൾ  

1. രഠിതാവ മായി ഏടറ അെ ത്ത നിൽക ന്നത് (Learner  Friendly)   

  

2. പ്രവർത്തനങ്ങൾക  പ്രാധാനയും നൽക ന്നത് (Activity Oriented)  
 

3. വിമർശനാത്മക യബാധന രീതി (Critical  Learning )   
 

4. സൃഷ്ടിരരമായ സമീരനും (Constructive  Approach )  
 

5. ഭാഷ മനസിലാകി പ്രയയാഗികാന ള്ള ചനര ണയും (Language Acquisition Skill) 

4. ഭാഷ പഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ  

4.1ടപാതുവായ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ 



 

 

1. മാതൃഭാഷ ടതറ്റ കൂൊടത ചകകാരയും ടചയ്യാന ള്ള യശഷി 

 2. നവീന ആശയങ്ങൾ ഉൾടകാള്ളാന ള്ള മാനസിക വളർച്ച   

3. ഭാഷയ ടെ വികാസരരിണാമങ്ങടളപ്പറ്റിയ ള്ള അറിവ ് 

4.  മാനസിക ഉണർവ്്വ ഓയരാ ക ട്ടിയില ും ഉണ്ടാകിടയെ ക ക  

 

4.2 പഠനശ്ാസ്തപ്തപരമായ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ  

1 . ഭാഷയ ും ജ്ീവിതവ ും തമ്മില ള്ള ബന്ധും 

2.  ഭാഷാചനര ണയും യനെിടയെ ക ന്നതിന ള്ള വഴികൾ 

3. ആശയങ്ങള ും അഭിപ്രായങ്ങള ും പ്രകെിപ്പിക ന്ന രീതി. 

4. നാനാമ ഖമായ ഭാഷാ രരിജ്ഞാനും വികസിപ്പിക ക. 

5. വിവിധ വിഷയങ്ങടളക റിച്ച ും സാഹിതയ പ്രസ്ഥാനങ്ങടളക റിച്ച ും അറിവ  യനെ ക 

6. വിവിധ വിഷയങ്ങടളക റിച്ച് അറിവ  യനെ ന്നതിയനാടൊപ്പും അവ യഥാപ്കമും  

പ്രയയാഗികാൻ പ്രാപ്തനാക ക. 

7. വയാകരണരരമായ കാരയങ്ങൾ മനസ്സിലാക ക. 

8. സാഹിതയകാരന്മാടര രറ്റിയ ും  അവര ടെ പ്രധാന കൃതികടളപ്പറ്റിയ ും അറിവ  യനെ ക. 

9. ആശയരരമായ വരികളിൽ അന്തർലീനമായിരിക ന്ന ആശയും കടണ്ടത്ത ക. 

10. സാഹിതയ സൃഷ്ടികൾ രഠിക ന്നതിലൂടെ ആസവാദ്ന യശഷി വികസിപ്പിക ക  

11. സാഹിതയത്തിൽ വിമർശനാത്മകമായ കാഴ്ചപ്പാെ് വികസിപ്പിക ക  

12. രചന രരമായ യശഷി യനെിടയെ ക ക.   

 4.3 നിർേിഷ്ട പാഠത്തിൽ നിന്നത കുട്ടികൾ  ദ്ദനടിടയടുദ്ദക്കണ്ട കാരയങ്ങൾ 

മിഡിൽ സ്കൂ ൾ പാഠയപദ്ധതി 

1. ഭാഷ മനസിലാക ക  

2. സവാഭാവികവ ും അല്ാത്തത മായ സാഹചരയങ്ങളിൽ ഭാഷ ശരിയായി ഉരയയാഗിക ക  

3. വായനയിലൂടെ മാനസിക ഉല്ാസും കടണ്ടത്ത ക  

4. പ്കിയാത്മകമായ രചനയ്ക  ്പ്രാപ്തിയ ള്ളവരാക ക  

5. വയാകരണ രിഴവ കൾ വരാടത ഭാഷ പ്രയയാഗിക ക  

വിവിധ സ്ാഹിതയരൂപങ്ങൾ പഠയപദ്ധതിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളികുന്നതിന്റെ പ്പസ്ക്തി.    

ഗദ്യസാഹിതയത്തിന്റെ വിവിധ ശാഖകടള സുംബന്ധിച്ച സാമാനയജ്ഞാനും ഉണ്ടാകണും.  



 

 

അതിനായി രദ്യ ഗദ്യ ശാഖയിൽ ഉൾടപ്പെ ന്ന നാെകും , കഥ , ജ്ീവചരിപ്തും , തിരകഥ  

എന്നിവ രാഠയരദ്ധതിയിൽ ഉൾടപ്പെ ത്ത ന്ന . 

 

എല്ാ ഭാഷകൾക ും ടരാത വായ സാർവ്വലൗകികവയാകരണ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ട.് അതിനാൽ  

വിവിധ ഭാഷകളിടല വയാകരണ നിയമങ്ങൾ താരതമയും ടചയ്ത  ്രഠിക ന്നതിന ്നല്താണ്.  

ആശയപ്രകെനത്തിന ള്ള ഉരകരണും എന്ന നിലയിൽ ഭാഷയ ടെ ഘെന , ശരിയായ  

പ്രയയാഗും , വാക കള ടെ വയാരാരും , ബന്ധും  എന്നിവ മനസ്സിലാകാൻ വയാകരണും  

ഉരയയാഗിക ന്ന . 

 

1-6  ക്ലാസ കളിൽ രൂർണ്ണ രബ്ലിയകഷന്റെ പ്രിയ മലയാളും എന്ന രാഠര സ്തകവ ും 7- 10  

വടരയ ള്ള ക്ലാസ കളിൽ യകരള ഗവൺടമനറ്ിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണമായ യകരള  

രാഠാവലിയ ും ആണ ്രാഠര സ്തകമായി ഉരയയാഗിക ന്നത്. 

 

നിലവിൽ പാഠയപദ്ധതിയിൽ ഉൾടെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പാഠപുസ്തകങ്ങളിടല 

പാഠഭാഗങ്ങളും നനപുണ്യ വികാസ്വും  

    ഏകകങ്ങൾ  

➢ അവധാരണ്ം 

➢ കത്തത 

➢ ഉപനയാസ്ം 

➢ വയാകരണ്ം 

➢ സ്ാഹിതയം 

  ഇവയിലൂടട ദ്ദനടിടയടുദ്ദക്കണ്ട കഴിവുകൾ  

➢ പ്ശ്ദ്ധ 

➢ കാഴ്ച 

➢ ദ്ദകൾവി 

➢ ഉച്ചാരണ്ം 

➢ പദ്സ്മ്പത്തത 

➢ ആശ്യ വിനിമയം 

➢ വായന 

➢ വയാകരണ്ം 

➢ രെന 

 



 

 

EXPECTED OUTCOMES 

രെന - writing 

ഓയരാ സൂചകങ്ങള ും വിശദ്ീകരിച്ച ് രാരപ്ഗാഫ് തിരിച്ച ്എഴ തണും. 

ആശയങ്ങൾ രരസ്പര ബന്ധിതമായിരികണും. 

അക്ഷരടത്തറ്റ കൾ ഉണ്ടാകാതിരികണും. 

ആവശയമായ ചിഹ്നങ്ങൾ ഉരയയാഗികണും. 

വാകയഘെനയിൽ പ്രയതയക പ്ശദ്ധയ ണ്ടായിരികണും. 

 

വയാകരണ്ം -  Grammar 

അക്ഷരവിനയാസും , ചശലി , വാകയഘെന , പ്രയയാഗരീതി ത െങ്ങിയ കാരയങ്ങളിൽ  

വയക്തത യനെ ന്ന . 

വാകയശ ദ്ധിയിൽ രാെവും യനെ ന്ന  

ദ്ദൊദ്യ നിർമ്മാണ്ം 

ക ട്ടികള ടെ അറിവ ്മാപ്തമല് , അവര ടെ പ്ഗഹണയശഷി , പ്രയയാഗ രാെവും , നിര ണത  

ഇവ കൂെി രരിരക്ഷികടപ്പെണും. 

രാഠഭാഗങ്ങൾടകല്ാും  അതാതിന്റെ പ്രാധാനയമന സരിച്ച് മാർക ്നിശ്ചയികണും 

വിദ്യാർത്ഥികൾ രല നിലവാരത്തില ള്ളവരായിരിക ും ഇവടരടയല്ാും മ ന്നിൽ കണ്ട   

യവണും യചാദ്യ നിർമിതി നെയത്തണ്ടത്. 

വയക്തമായ നിർയേശങ്ങൾ നൽകണും. 

ഉത്തരങ്ങൾ സുംക്ഷിപ്തമായികണും.  

യചാദ്യത്തിനന സരിച്ച് വസ്ത ത  ഉൾടകാള്ള ന്ന ഉത്തരും രൂരടപ്പെ ത്താന ള്ള കഴിവ   

യനെണും. 

വിദ്യാർത്ഥികൾക ്ടചറിയ ഖണ്ഡികളായി ഉത്തരും തയ്യാറാകാൻ കഴിയണും. 

ആശയങ്ങൾ സമാഹരികാന ള്ള കഴിവ ്യനെണും. 

 രഠിതാവിന്റെ സവതപ്ന്ത ചിന്ത രരിയരാഷിപ്പികാന തകണും. 

ആത്മരരത ആകാും. രയക്ഷ യഥാർത്ഥ പ്രയമയത്തിൽ നിന്ന ്ക ട്ടികൾ അധികും  

വയതിചലികാതിരികണും 

 



 

 

 

 

 

 

GRADE-VI 

SUBJECT/ TEXT                            TERM 1                                         TERM 2    

 APRIL-OCTOBER OCTOBER-MARCH                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALAYALAM  

  

PRIYAMALAYALAM 

 

POORNA PUBLICATION  

 

 

 

 

 

GRAMMAR& COMPOSITION  

 

 LESSONS- 

1.  VENAM ATHMAVISWASAM  

  2.   MAMPAZHAM 

 3.   PETTAMMAYUM   

      POOTTAMMAYUM  

 4.  VAYIKKUKA VALARUKA      

     LESSON -NILAYUDE SAMSKARAM 

(OTBA)        

  GRAMMAR: 

 ANGAVAKYAM & ANGIVAKYAM 

CORECTION OF SENTENCE 

VIDHI NISHEDAM 

COMPOSITION 

ESSAY WRITING,  LETTER WRITING 

(INFORMAL & FPROVERBS, 

COMPREHENSION 

          HALF YEARLY 

 

 LESSONS- 

  1.   PAATHUMMAYUDE AADU 

 2.   KALAKAL  

   3.   NEELAGIRIYILEKKORU    

                  ULLASAYATHRA 

  4.BHOOMIYUDE  ATTATHEYKK 

  5. SANTHUSHTTANAYA 

RAJAKUMARAN 

  LESSON =KITTATHEPOYA 

MARUPADIKKATHU (OTBA) 

 GRAMMAR: 

SANDI, VIGRAHIKKUKA,  ACTIVE & 

PASSIVE VOICE ANGAVAKYAM & 

ANGIVAKYAM,  CORECTION OF SENTENCE 

COMPOSITION 

ESSAY WRITING,  LETTER WRITING 

(INFORMAL) PROVERBS, 

COMPREHENSION 

 

 YEARLY 

 



 

 

MALAYALAM 

 

KERALA PAADAVALI -7  

ADISTHANA PADAVALI -7   

(SCERT ) KERALA GOVT. 

PUB2015 

 

 

 

 

 

 

GRAMMAR& COMPOSITION 

(MALAYALAM RACHANAYUM 

VYAKARANAVUM) 

 

 

 

 

 

  

LESSONS-  

1. ALAKANANDAYILE VELLARAM     
        KALLUKAL                                          

 2. POOKKATHIRIKKAN        

      ENIKKAVATHILLE 

 3. KIYETHADOORATHU 

 4. KOCHANUJAN  

 5. MAYAPONMAN 

 

GRAMMAR 

SANDI , ACTIVE & PASSIVE VOICE, 

ANGAVAKYAM & ANGIVAKYAM CORECTION OF 

SENTENCE 

VIDHI NISHEDAM 

 

COMPOSITION : PROVEBS, 

COMPREHENSION, LETTER WRITING 

(INFORMEL) ESSAY WRITING 

 

HALF YEARLY 

 

LESSONS-  

1. VEENAPOOVU 

2. ASWATHI 

3. NJATTUVELA POKKAL 

4. RINENADIYILE 
OLANGAL 

5. ENIKKORU SWAPNAMUNDU  
 

 

SANDI& SAMASAM , ACTIVE & PASSIVE 

VOICE, ANGAVAKYAM & ANGIVAKYAM 

CORECTION OF SENTENCE 

VIDHI NISHEDAM 

 

COMPOSITION : PROVEBS, 

COMPREHENSION, LETTER 

WRITING ((INFORMAL & 

FORMAL) ESSAY WRITING 

 

 

 YEARLY 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADE- VII 

SUBJECT / TEXT     TERM 1       TERM 2 

 APRIL-OCTOBER OCTOBER-MARCH 



 

 

 

 

GRADE-VIII 

SUBJECT/ TEXT                            TERM 1 TERM 2 

 APRIL-OCTOBER OCTOBER-MARCH 

 

 

MALAYALAM  

KERALA  PADAVALI -8  

ADISTHANA PADAVALI -8 
(SCERT) KERALA GOVT .PUB 

2015 

 

 

 

 

 

 

GRAMMAR& COMPOSITION 

(MALAYALAM RACHANAYUM 

VYAKARANAVUM) 

(H&C PUB) 

 

SUMMATIVE ASSESSMENT LESSONS- 

1. SANDRA SOUHRADAM  

2. VAZHIYATHRA 

3. AMMAMMA 

 4.     MUKTHAKANGAL 

 5.     PUTHUVARSHAM 

  

  GRAMMAR: 

SANDI & SAMASAM , ACTIVE & PASSIVE 

VOICE ,ANGAVAKYAM & ANGIVAKYAM 

CORECTION OF S ENTENCE 

VIDHI NISHEDAM 

 

COMPOSITION 

ESSAY WRITING,  LETTER WRITING 

(INFORMAL & FORMAL PROVERBS, 

COMPREHENSION 

SUMMATIVE ASSESSMENT I 

 

HALF YEARLY 

 

 

SUMMATIVE ASSESSMENT LESSONS-, 

  1.   ENTE GURUNATHAN  

 2.    BHOOMIYUDE SWAPNAM  

   3.   VEDAM  

  4.   KUPPAYAM 

   5 . MANIKKYA VEENA 

 

GRAMMAR: 

SANDI& SAMASAM , ACTIVE & PASSIVE 

VOICE, ANGAVAKYAM & ANGIVAKYAM 

CORECTION OF SENTENCE 

VIDHI NISHEDAM 

 

COMPOSITION 

ESSAY WRITING,  LETTER WRITING 

(INFORMAL & FORMAL) PROVERBS, 

COMPREHENSION 

 

 YEARLY 

 



 

 

  6 7 8 
 
 
 
YCß 

dFlelYfÍxksm 
.l,lssChjar·j 
hl]j iluj]k'k; 
 
 
 
 
 
 
 

 

dÞkASd}kA 
Lrk.ijvºkALyjÎ
dlgUÍX YCp\Pjvº\ 
-ij,\dgj]kilR 

YCaj]k'k. 
 
zpUdijfl 
e_rÍxjhosmrof
repegjvuA ep 
YeSulzSC,j 
t'jiSrmk'k 
egjcgAYCßjvº\ 
.lirixGÙk'k 

 
 

 
dijfdxksmijijP
fhÍsx]kyjvº\ 
Lyjuk'fjrkA  
-cIpj]k'fjrk 
akxxdqji\ Srmk'k; 
 
zpUdijfle_rÍ
xjhosm rofrep 
egjvuA ep YeSul 
zSC,jt'ji 
Srmk'k 
egjcgA YCßjvº\ 
.lirixGÙk'k 

 
KvºlgnA 

 
cac\fepÍxksm 
YeSulzÙjhosmKvºlg
nCkßjSrmk'k; 

el_ÍXKvºlgn 
CkßjSulsm 
iluj]k'k; 
 
dijf svlh¹kilrkA 
dFvkgk]j 
eyukilrkA 
dqjuk'k; 
el_ÍXiluj]k'k
; 

 

 
 
 

svykdFegjvusÌ
mk'fjhosm 
dFlilur[YeSauA
dsÞÙH[ dF 
vkgk]jeyuH[ 
dFelYfrjgoenA[ 
dFlcIlprAt'j
iu\]kdqjuk'k; 
 
el_ÍXiUd\fal
ujiluj]k'k; 
|dSpCLGöAa
rcjhl]jKvºlg
nCkßjSulsmil
uj]k'k; 

 
epcÝÙ\ 

 

e_jvº epÍX 
KeSulzjvº\ svykildU 
ÍX KÞl]k'k 
dijfdXflxÙjhkA 
TOnÙjhkA svlh¹j 
LifgjÌj]k'k; 

 

LGFA[egUluA[ 
rlrlGFA[LGF 
iUfUlcA[ ijegJfA 
t'jiujhosmekfj
uepÍXegjvusÌ
mk'k;e_jvº epÍX 
KeSulzjvº\ 
svykildUÍXKÞl

LGFA[egUluA[ 
rlrlGFA[ LGF 
iUfUlcA[ ije 
gJfA t'jiujho 
sm ekfju epÍX 
egjvusÌmk'k; 
 
e_jvº 



 

 

]k'k epÍXKeSulzjvº\ 
svykildUÍX 

KÞl]k'k.cIï 

alujepÍxkA Li 
uksm LGFikA 
dsÞÙk'k; 

 
ilur 

zpUdijflel_ÍX 
ilujvº\ egjvjfep 
ÍXdsÞÙkdukA[ 
Liuksm LGFA Yz<j 
]kdukA svuºk'k; 

 

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

 

el_ÍXKvºlgn 
CkßjSulsm 
iluj]k'k;zpU 
dijflel_ÍX 
iluj]k'k 

 

 
 
 
ShDrA 

el_U.lzÍxjH rj'\ 
Kvjfalu YeSulz   
ÍX dsÞÙj rlaep 
Íxksm -iGÙrÙj 
hkÒ L.Azj egj<gj 
]lR dqjuk'k; 

 

 
 

 
cauYdaA elhjvº\ 
Dn\/jd 
tqkfk'k;  
 
Déjd fjgjvºkA 
d{fUalu LdhA 
elhjvºkA tqkfk'k; 
 

vjàÍXildU 
ÍX]\ LrkSulwU 
alugJfjujH 
KeSulzj]k'k 

 

cauYdaA elhjvº\ 
Dn\/jd 
tqkfk'k; 
epÍX fÑjhkÒ 
LdhA d{fUaluj 
elhj]k'k; 
 
ij,usÙ 
-c\epal]j 
Déjd 
fuºlyl]k'k; 
 
vjàÍXildU 
ÍX]\ LrkSul 
wU alugJfjujH 
KeSulzj]k'k 

 
-Cu 
ijrjaA 

egjvjfij,uÍsx -
c\epal]j |flrkA 
ildUÍX 
cIfYïalujeyulR 
dqjuk'k;dijflelgl 
unÙjrkÒ 
dqjikSrmk'k 

 

dijfuksm 
YePlrlCuA 
vkgk]jeyuk ilR 
dqjuk'k; 
 
egjvjfij,uÍsx 
-c\epal]j 
hZkYecAzÍX 
rmÙlrkA 

-CuÍX 
YdaJdgjvºkeyuk 
ilRdqjuk'k; 
 
dijfuksmYePlrl
CuAvkgk]jeyuk
ilRdqjuk'k; 
 
egjvjfij,u 



 

 

dijfl elglun 
Ùj rkakÒdqjik 
Srmk'k 

Ísx -c\ep 
al]j 
Kvºlgnc\Ekmf 
Sulsm hZk 
YecAzÍXrmÙl
rkAdijflelglu
nÙjrkakÒ 
dqjikSrmk'k 

 
iUldgnA 

 
ijSC,nepÍXrla
ÍSxlmkA YdjudSxlmkA  
SvgkA t'\ fjgjvº 
yjÎ\ YeSulzj]k'k 
ejgjsvºqkfkSÝlX KÒ 
iUfUlcA fjgjvºyjÎ\ 
*cájdX* 

dsÞÙk'k. 
 

rlaA[cGiºrlaA[rla 
ijSC,nA[ Ydju[ 
YdjulijSC,nA 
t'ji SiGfjgjvºk 
arcjhl]k'k; 
 
eoGÏYdju[LeoGÏ 
Ydjut'jÍsrYdjud
sxij.wjvº\ ar·jhl]j 
LAzLAzjildUÍX 
dsÞÙlRdqjuk'k; 
 

YefUuÍxksm 
YeSulzA 
fjgjvºyjuk'k; 
cr\PjrjuaÍX 
ar·jhl]j Segk 

dX dsÞÙk'k. 
 
 
YefUuÍX[cr\Pj 
rjuaÍX t'ji 
Lrkcgjvº\  
calcÙjsRy 
SegkdX e_j]k'k; 
 
ildUÍX[YeSulz
ÍX [ 
cájrjuaÍXt
'jiarcjhl]j 
tqkfk'k; 

 
eh fgÙjhkÒil 
dUÍX[YeSulzÍ
X [ cájrjua 
ÍX ijYz<lGöA 
calcA t'ji 
arcjhl]j 
tqkfk'k; 
 
YedlgYefUuÍxk
sm YeSulzA fjgj 
vºyjuk'k; 
cr\PjrjuaÍX 
YefUuÍX 
t'ji Lrkcgjvº\ 
calcÙjsRy 
SegkdXe_j]k'k; 

 

 

 

|flrkA ildUÍX 
cIïaluj gvj]k'k; 
 
ij,usÙ -c\ep 
al]j svykDéjd 
fuºlyl]k'k; 
 
dFlgvrlSC,jiGßj
]k'k;  

|flrkA ildUÍX 
cIïaluj gvj 
]k'k -Cuij 
ekhrA cIïaluj 
gvj]k'k 
ij,usÙ -
c\epal]j Déj 
dfuºlyl]k'k;-
CuijekhrA[ svyk 
KerUlcÍX 

ij,usÙ -
c\epal]j 
Déjdfuºlyl]k
'k;|flrkA 
Dn\/jdX cIï 
aluj gvj]k'k; 
-CuijekhrA[ 
svyk KerUlc 
ÍX t'ji  Qgk 
ijPA .Azjuluj 



 

 

t'ji tqkfk'k tqkfk'k 

 

 

 
CATEGORY 

 

 
EXCELLENT 

(5) 

 

 
VERY GOOD 

(4) 

 

 
GOOD 

(3) 

 

 
ACCEPTABLE 

(2) 

 
Neatness and 

Organization  
 

Handwriting 
is neat and 

legible. 
Notebook is 

organized. 
 

Handwriting 
is mostly 

neat and 
legible. 

Notebook is 
not much 
organized. 

 

 

Handwriting 
is not very 

neat. 
Notebook 

organization 
is not easy 
to 

understand. 

Handwriting 
is and hard 

to read. 
Notebook 

organization 
is difficult to 
follow.  

 



 

 

 

Notebook evaluation Rubrics 

 

 

 

 

 

Subject Enrichment Activity 

SEA , Subject Enrichment Activity is intended to build up the understanding 

and skill development of the learners  

JAM, OTBA, Role Play, Reading or ay digital activity in included for SEA. This is 

recorded internally by respective subject teachers. 

 

 Content 
Accuracy  

 

All work is 

carefully 
shown. 

Most work is 

carefully shown. 

Some work 

is carefully  
shown. 

Not at all 

careful about 
the work 
given.   

 
Completion 

 

All of the 
assigned work 

is complete. 

Most of the 
assigned work 

is complete 

Some of the 
assigned 

work is 
complete. 

The assigned 
tasks remain 

incomplete.  

 
Time of 

submission 
 

Submission of 
the notebook 

on time. 

Submission of 
the notebook a 

day later. 

Submission 
of the 

notebook 
after 

reminder. 

Submission of 
the notebook 

after several 
reminders. 



 

 

 

 

Malayalam Classroom Activities – Grades 6 - 8 

Various activities are conducted in the class to improve the four basic skills of 

Reading, Writing, Listening and Speaking of the students. 

DEBATE 

A reasoned debate allows students to explore and gain understanding of 

alternative viewpoints and, for the participants, develops communication, 

critical thinking and argumentation skills. The use of debate as a teaching 

approach is clear for those subjects where it is a relatively common part of the 

working environment. Above all, a way for class room activity, those who hold 

opposing views to discuss controversial issues without descending to insult, 

emotional appeals or personal bias. 

 

OPEN DISCUSSION 

The classroom becomes the platform for an open discussion which gives the 

students opportunities to voice out their opinions and thoughts. There are no 

formal rules for an open discussion but class modesty is maintained as the 

facilitator in the classroom allows only one child to speak at a time.  



 

 

The aim of session should be to generate the most ideas possible within a 

specific period of time. An effective session will last anywhere from 15 to 45 

minutes, and 30 minutes . 

 

ONE MINUTE SPEECH (JAM) 

This exercise will be set as part of studying public speaking skills. Also 

developing pronunciation, vocabulary and confidence. Then  the student 

directly experience the power of masterfully crafted language.  

This individual activity ensures precise enunciation of words and uniqueness. 

The students gain confidence to face a public platform through this activity. 

 

 

 

READING 

Learning how to read is one of the most important things a learner in his/her 

childhood itself. That’s because everything from vocabulary growth to 

performance across all major subjects at school is linked to reading ability. The 



 

 

Phonics Method teaches children to pair sounds with letters and blend them 

together to master the skill of decoding. 

Reading is a process carried out in brain, where you look at symbols on a page, 

and your mind sees the patterns of characters and understands the meaning in 

them.  

 

 

FLIP CLASS 

Flipped teaching is the process of moving lecture content from face-to-face class 

time to before class by assigning it as homework. This allows for more 

interactive forms of learning to take place during class. Flipped teaching often 

involves students watching lecture videos as homework.  

Now Flip teaching or a flipped classroom is accomplished as blended 

learning in which students learn new content online by watching video lectures, 

with teachers offering more personalized guidance and interaction with 

students, instead of lecturing.Here the teacher takes the role of an archetypal 

facilitator to ensure that the learners are gaining knowledge according to the 

curriculum requirements.  

 

ROLE PLAY /SKIT 

Role play is an excellent tool for engaging students and allowing them to 

interact with their peers as they try to complete the task assigned to them in 

http://en.wikipedia.org/wiki/Blended_learning
http://en.wikipedia.org/wiki/Blended_learning


 

 

their specific role. Students are more engaged as they try to respond to the 

material from the perspective of their character. 

The students learn the art of acting through role play and skit. They learn to 

express themselves in a dramatic fashion. The students learn the importance of 

plot, characterization, setting, dialogue, climax and ending of a story. Right 

from the beginning till the end of the activity, the teacher remains a facilitator 

which gives the student to display their ultimate creativity with language and 

enactment.  

 
 

SELF STUDY  

The students get a chance to evaluate the lesson on their own and research 

about the author. The learners become the facilitators in this mode of learning.  

The teaching process is made interesting by the students presenting the lesson 

using ICT and other teaching aids. 

 

 

 


