
ಭಾಷೆ - ಓದುವ ಪರೀಕ್ಷೆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಪ್ಾಾರ  

ಮಗುವಿಗೆ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಯಗಳಲಿ್ಲ ಯಯವುದಯದರು ಒಂದು ಸರಳ ಪ್ಯಾರಯ ಓದಲು ಹೆೇಳಿ. ಸರಳ ಪ್ಯಾರಯದ 
ಆಯ್ಕೆ ಮಗುವೆೇ ಮಯಡಲ್ಲ. ಮಗುವು ಪ್ಯಾರಯವನ್ುು ಆಯ್ಕೆ ಮಯಡದಿದದರೆ, ನೇವೆೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಯವನ್ುು ಓದಲು 

ಕೆೊಡಿ. ಮಗುವಿಗೆ ಪ್ಯಾರಯ ಓದಲು ಹೆೇಳಿ. ಓದುವುದನ್ುು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಂದ ಆಲ್ಲಸಿ.ದು  

ಮಗುವು ಪ್ಾಾರಾ ಮಟ್ಟದಲಿ್ಲಲಿ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಬೆೀಕಾದರೆ: 
• ಮಗುವು ಪಠ್ಾವನ್ುು ವಯಕ್ಾ ರೊಪದಲಿ್ಲ ಓದದೆ, ವಯಕ್ಾವನ್ುು 

ತುಂಡು ತುಂಡಯಗಿ ಓದುತಿ್ತದದರೆ. 
• ಮಗುವು ಪಠ್ಾವನ್ುು ಹೆಚ್ುಚ ತಡವರಿಸಿ, ಮಧ್ಾದಲಿ್ಲ ಆಗಯಗ 

ನಲಿ್ಲಸಿ ಓದುತಿ್ತದದರೆ. 
                          ಅಥವಾ  

• ಪಠ್ಾವನ್ುು ನರಗಗಳವಯಗಿ ಓದುತಿ್ತದದರೊ ಕ್ೊಡ 3 ಕ್ಕಂತ ಹೆಚ್ುಚ 
ಪದಗಳನ್ುು ತಪ್ಯಾಗಿ ಓದಿದಯಗ.  

ದು  

ಮಗುವು ಪ್ಾಾರಾ ಮಟ್ಟದಲಿ್ಲದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಬೆೀಕಾದರೆ: 
• ಮಗುವು ಪಠ್ಾವನ್ುು ತುಂಡು ತುಂಡಯಗಿ ಓದದೆ, ವಯಕ್ಾ 

ರೊಪದಲಿ್ಲ ಓದುತಿ್ತದದರೆ. 
• ಮಗುವು ಪ್ಯಾರಯವನ್ುು ನರಗಗಳವಯಗಿ ಮತುಿ ಸುಲಭವಯಗಿ 

ನಧಯನ್ವಯಗಿ ಓದಿದರೊ ಕ್ೊಡ. 

• 3 ಕ್ಕಂತ ಹೆಚ್ುು ಪದಗಳನ್ುು ತಪ್ಪಿಲಿ್ದಂತೆ ಓದಿದಾಗ. 
ದು  

ಮಗುವು ಸರಳ ಪ್ಯಾರಯ ವಗಗದಲಿ್ಲರದಿದದರೆ, ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಪದ ಓದಲು ಹೆೇಳಿ 

ದು 

ಮಗುವು ಪ್ಯಾರಯವನ್ುು ನರಗಗಳವಯಗಿ ಮತುಿ ವೆೇಗವಯಗಿ ಓದಿದರೆ ಆ 
ಮಗುವಿಗೆ ಕ್ಥೆ ಓದಲು ಹೆೇಳಿ.  

ಪದ  
ಕಥೆ  

ಮಗುವಿಗೆ ಪದ ಪಟ್ಟಿಯಲಿ್ಲರುವ ಯಯವುದಯದರೊ 5 ಪದಗಳನ್ುು ಓದಲು 
ಹೆೇಳಿ. ಪದಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಗುವೆೇ ಮಯಡಲ್ಲ, ಮಗುವು ಪದಗಳನ್ುು ಆಯ್ಕೆ 
ಮಯಡದಿದದರೆ, ನೇವೆೇ ಪದ ಪಟ್ಟಿಯಲಿ್ಲರುವ ಪದಗಳನ್ುು ಮಗುವಿಗೆ 
ತೆೊೇರಿಸಿ. ಮಗುವು ಪದ ಮಟ್ಿದಲಿ್ಲದೆ ಎಂದು ಗುರುತ್ತಸಬೆೇಕಯದರೆ:                                          

5 ಪದಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವುದಾದರೂ 4 ಪದಗಳನ್ುು ಸರಯಾಗಿ ಓದಬೆೀಕು 

ಮಗುವು ಪದ ಮಟ್ಟದಲಿ್ಲದದರೆ, ಪುನ್ಃ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಪ್ಾಾರಾ  ಓದಿ  
ಪರಯತ್ತುಸಲು ಹೆೇಳಿ. ಪ್ಯಾರಯ ಮಟ್ಿವನ್ುು ಗುರುತ್ತಸಲು ಅನ್ುಸರಿಸುವ 
ನಯಮಗಳನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸಿ. ಮಗುವು ಪದಗಳನ್ುು ಸುಲಭವಯಗಿ 
ಓದುತಿ್ತದುದ, ಆದರೆ ಪ್ಯಾರಯವನ್ುು ಓದಲು ತಡವರಿಸುತಿ್ತದದರೆ. ಮಗುವನ್ುು 
“ಪದ ಮಟ್ಿದ ವಗಗಕೆೆ” ಗುರುತ್ತಸಿ.                                           

ಮಗುವು ಪದ ಮಟ್ಿದಲಿ್ಲರದಿದದರೆ (ಆಯ್ಕೆ ಮಯಡಿದ 5 ಪದಗಳಲಿ್ಲ 4 ನ್ುು 
ಸರಿಯಯಗಿ ಓದದಿದದರೆ). ಮಗುವಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ುು ತೆೊೇರಿಸಿ.  
 

ಮಗುವಿಗೆ ಕಥೆಯನ್ುು ಓದಲ್ು ಹೆೀಳಿ  
ಮಗುವು “ ಕಥೆ ಮಟ್ಟದಲಿ್ಲದೆ” ಎಂದು ಗುರುತಿಸಬೆೀಕಾದರೆ:  

• ಮಗುವು ಪಠ್ಾವನ್ುು ತುಂಡು ತುಂಡಯಗಿ ಓದದೆ, ವಯಕ್ಾ 
ರೊಪದಲಿ್ಲ ಓದುತಿ್ತದದರೆ. 

• ಮಗುವು ಕ್ಥೆಯನ್ುು ನರಗಗಳವಯಗಿ, ಸುಲಭವಯಗಿ ಮತುಿ 
ಕ್ಥೆಯನ್ುು ನಧಯನ್ವಯಗಿ ಓದಿದರೊ ಕ್ೊಡ. 

• 3 ಕ್ಕಂತ ಹೆಚ್ುು ಪದಗಳನ್ುು ತಪ್ಪಿಲಿ್ದಂತೆ ಓದಿದಾಗ. 
ದು  

ಮಗುವು ಕ್ಥೆ ಮಟ್ಿದಲಿ್ಲದದರೆ, 
ಮಗುವನ್ುು “ ಕಥೆ ಓದುವ ವಗಗಕೆಕ” ಸೆೇರಿಸಿ. 

ಮಗುವು ಕ್ಥೆ ಮಟ್ಿದಲಿ್ಲರದಿದದರೆ, 
ಮಗುವನ್ುು “ ಪ್ಾಾರಾ ಓದುವ ವಗಗಕೆಕ” ಸೆೇರಿಸಿ. ದು 

ಅಕ್ಷರ  ಮಗುವಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ಪಟ್ಟಿಯಲಿ್ಲರುವ ಯಯವುದಯದರೊ 5 ಅಕ್ಷರಗಳನ್ುು ಓದಲು ಹೆೇಳಿ.  
ಅಕ್ಷರಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಗುವೆೇ ಮಯಡಲ್ಲ, ಮಗುವು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ುು ಆಯ್ಕೆ ಮಯಡದಿದದರೆ, ನೇವೆೇ ಅಕ್ಷರ ಪಟ್ಟಿಯಲಿ್ಲರುವ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ುು ಮಗುವಿಗೆ ತೆೊೇರಿಸಿ.  

ಮಗುವು ಅಕ್ಷರ ಮಟ್ಟದಲಿ್ಲದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಬೆೀಕಾದರೆ: 
5 ಅಕ್ಷರಗಳಲಿ್ಲ ಯಯವುದಯದರೊ 4 ಅಕ್ಷರಗಳನ್ುು ಸುಲಭವಯಗಿ ಓದಿದಯಗ ಮಯತರ.  

 
ಮಗುವು ಅಕ್ಷರ ಮಟ್ಿದಲಿ್ಲದದರೆ, ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಪದವನ್ುು ಓದಲು ಪರಯತ್ತುಸಲು ಹೆೇಳಿ ಮತುಿ ಪದ ಮಟ್ಿವನ್ುು ಗುರುತ್ತಸಲು ಅನ್ುಸರಿಸುವ ನಯಮಗಳನ್ುು 
ಅನ್ುಸರಿಸಿ. ಮಗುವು 5 ರಲಿ್ಲ 4 ಅಕ್ಷರಗಳನ್ುು ಸುಲಭವಯಗಿ ಓದಿ, ಪದವನ್ುು ಓದಲು ತಡವರಿಸಿದರೆ ನ್ಂತರ ಆ ಮಗುವನ್ುು “ ಅಕ್ಷರ ಮಟ್ಿದ ವಗಗಕೆೆ” 
ಸೆೇರಿಸಿ. ಮಗುವು ಅಕ್ಷರ ಮಟ್ಿದಲಿ್ಲರದಿದದರೆ (5 ಅಕ್ಷರಗಳಲಿ್ಲ 4 ಅಕ್ಷರಗಳನ್ುು ಗುರುತ್ತಸದಿದದರೆ) ನ್ಂತರ ಆ ಮಗುವನ್ುು “ ಪ್ಯರರಂಭಿಕ್ ಹಂತಕೆೆ” ಸೆೇರಿಸಿ.  

ಇಲಿ್ಲಂದ 

ಪ್ಾಾರಂಭಿಸಿ  

ಓದುವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ್  



ಭಾಷೆ - ಬರವಣಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ 

ಬರವಣಿಗೆ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗೆ ಸೊಚ್ನೆಗಳು : ಈ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗೆ ಹೆಚೆಚಂದರೆ 30 ನಮಿಷ ಸಮಯ ಕೆೊಡಬೆೇಕ್ು. ಮಕ್ೆಳಿಗೆ ಪ್ರೇತಯಾಹದಯಯಕ್ ವಯತಯವರಣ 
ಇರಲ್ಲ. ಮಕ್ೆಳು ಒಬಬರನೆೊುಬಬರು ನೆೊೇಡಿಕೆೊಂಡು ಬರೆಯುವಂತೆ ಕ್ೊರಿಸಬಯರದು. ಮಕ್ೆಳಿಗೆ ಸೊಚ್ನೆಗಳನ್ುು ಸರಿಯಯಗಿ ತ್ತಳಿಸಿ. ಕ್ಥೆ ಮತು ಿ
ಪರಶ್ೆುಗಳನ್ುು ಸರಿಯಯಗಿ ಓದಿ ಅರ್ಗ ಮಯಡಿಕೆೊಂಡು ಉತಿರಿಸಲು ತ್ತಳಿಸಿ. 

ಗೆಾೀಡಂಗ್ 

Q1, Q2 ಮತುು Q3 ಪಾಶ್ೆುಗಳಿಗೆ ಗೆಾೀಡಂಗ್ 

ಮಗುವು ಪರಯತ್ತುಸದೆ ಇದದಲ್ಲಿ (ಏನ್ೊ ಬರೆಯದೆ ಖಯಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದದರೆ) ಮಗುವಿಗೆ  “0” ನೇಡಿರಿ 

ಮಗುವು ಉತಿರ ಬರೆದಿದುದ ಅದು ತಪ್ಯಾಗಿದದರೆ ಮಗುವಿಗೆ  “1” ನೇಡಿರಿ 

ಮಗುವು ಸರಿಯಯದ ಉತಿರ ಬರೆದಿದದರೆ ಮಗುವಿಗೆ  “2” ನೇಡಿರಿ 

 

Q4 ಪಾಶ್ೆುಗೆ ಗೆಾೀಡಂಗ್ 

ಮಕ್ೆಳಿಗೆ ಕೆೊಟ್ಟಿರುವ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಕ್ನಷಠ 5  (50-60 ಪದಗಳು) ವಯಕ್ಾಗಳನ್ುು ಬರೆಯಲು ಹೆೇಳಿ. ಮಕ್ೆಳಿಗೆ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ಮಯತರ 

ಬರೆಯಬೆೇಕ್ು ಅದರ ಹೆೊರತು ಇತರೆ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ಅಲಿ ಎಂದು ಸೊಚಿಸಬೆೇಕ್ು. 

ಪಾಶ್ೆು 4 ಕೆಕ ಗೆಾೀಡಂಗ್ ಸೂಚ್ನೆಗಳು 

ಗೆರೇಡಿಂಗ್ Content – ವಿಷಯ (ಭಯಗ 1) Vocabulary -  ಪದಗಳು (ಭಯಗ 2) Grammar- 

ವಯಾಕ್ರಣ 

(ಭಯಗ 3) 

Spelling – 

ಕಯಗುಣಿತ 

(ಭಯಗ 4) 

    3  

ಬರೆದಿರುವ ವಿಷಯವನ್ುು ಸಾಷಿ ರೊಪದಲಿ್ಲ 

ವಾಕ್ಿಪಡಿಸಿರಬೆೇಕ್ು. ಬರೆದಿರುವ ಎಲಯಿ ವಯಕ್ಾಗಳು 

ವಿಷಯಕೆೆ ಕೆೇಂದಿರಕ್ೃತವಯಗಿರಬೆೇಕ್ು. ಕ್ನಷಠ ಒಂದು 

ವಯಕ್ಾವಯದರೊ ಅತುಾತಿಮವಯಗಿರಬೆೇಕ್ು.     

ಉದಯಹರಣೆ: ಗಯಳಿಪಟ್ ಬಣಣಬಣಣದಿಂದ 

ಕ್ೊಡಿರುತಿದೆ.  ದಿೇಪ್ಯವಳಿಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ 

ಗಯಳಿಪಟ್ ಹಯರಿಸುತೆಿೇವೆ. 

ಕೆೊಟ್ಟಿರುವ ವಯಕ್ಾಗಳನ್ುು ಸಾಷಿವಯಗಿ 

ವಣಗನೆ ಮಯಡುವುದಕಯೆಗಿ, ಉಪಯುಕ್ಿ 

ಮತುಿ ವಣಗನಯತಮಕ್ ಪದಗಳನ್ುು 

ಉಪಯೇಗಿಸಿರಬೆೇಕ್ು. 

ಉದಯಹರಣೆ: ಉದಯಹರಣೆಗೆ ಬಣಣ ಬಣಣ, 

ದಿೇಪ್ಯವಳಿಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ವೆೇಗವಯಗಿ 

ಓಡುತಿದೆ. 

0-2 

ವಯಾಕ್ರಣದಲಿ್ಲ 

ತಪುಾಗಳಿದದರೆ 

0-2 

ಕಯಗುಣಿತದಲಿ್ಲ 

ತಪುಾಗಳಿದದರೆ 

    2    

ಬರೆದಿರುವ ಹೆಚಿಚನ್ ಭಯಗ ಸಾಷಿವಯಗಿದುದ ವಿಷಯದ 

ಮೇಲೆ ಕೆೇಂದಿರತವಯಗಿರಬೆೇಕ್ು. ಅನಯವಶ್ಾಕ್ 

ಪದಗಳ ಪರಯೇಗ ಮಯಡಿರಬಯರದು 

ಅಸಾಷಿ / ಅಶ್ುದದ/ ಸೊಕ್ಿವಲಿದ ಪದಗಳಿದದರೆ. 

ವಯಕ್ಾದ ವಿಷಯವನ್ುು ಬಿಟ್ುಿ ಬೆೇರೆಯದನ್ುು 

ಬರೆದಿದದರೆ ಅದನ್ುು ಅನ್ುಚಿತ ವಯಕ್ಾ  

ಎನ್ುಲಯಗುತಿದೆ. ಅಸಾಷಿ/ ಅಶ್ುದದ ವಯಕ್ಾಗಳ 

ಉದಯಹರಣೆಗಳು ಗಯಳಿಪಟ್ವನ್ುು  ನಯವೂ 

ಹಯರಿಸಬಹುದು ಗಯಳಿಪಟ್ವನ್ುು ಹಯರಿಸುವಯಗ 

ತುಂಬಯ ಸಯಧ್ರಣ ಅರ್ವಯ ಸಯಮಯನ್ಾ 

ಪದಗಳನ್ುು ಉಪಯೇಗಿಸಿದರೆ 

ವಿಷಯವನ್ುು ಸರಿಯಯಗಿ ವಣಿಗಸದ 

ಪದಗಳನ್ುು ಉಪಯೇಗಿಸಿದಯದರೆ. 

ಉದಯಹರಣೆಗೆ ಹುಡುಕ್ು, ಬಣಣ. ವಿಪತುಿ, 

ಸಮಯ, ಪ್ರಕೆ, ಸೊಜಿ 

3-4 

ವಯಾಕ್ರಣದಲಿ್ಲ 

ತಪುಾಗಳಿದದರೆ 

3-4 ಕಯಗುಣಿತ 

ದಲಿ್ಲ 

ತಪುಾಗಳಿದದರೆ 



ಗಮನ್ ನೇಡಬೆೇಕ್ು. 

    1      

ವಿಷಯ ಬಹಳ ಸಯಮಯನ್ಾವಯಗಿದದರೆ ಎರಡು 
ಅರ್ವಯ ಎರಡಕ್ೆಂತ ಹೆಚ್ುಚ ವಯಕ್ಾಗಳು ಅಸಾಷಿ 
ಅರ್ವಯ ಅರ್ಗಪೂಣಗವಿಲಿದಿದದರೆ  
 
ಅಸಾಷಿ ವಯಕ್ಾಗಳ ಉದಯಹರಣೆ: ಪಟ್ದಲಿ್ಲ ಒಂದು 
ಸೊತರ ಇರುತಿದೆ, ಪಟ್ದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಕೆ ಕ್ಡಿಿ 
ಹಯಕ್ರುತಿದೆ, ಪಟ್ದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಇರುತಿದೆ. 

ವಿಷಯವನ್ುು ವಣಿಗಸಲು 2 ಅರ್ವಯ 

ಹೆಚ್ುಚ ಅಸಾಷಿ ಅರ್ವಯ ಅರ್ಗಹೇನ್ 

ಪದಗಳನ್ುು ಉಪಯೇಗಿಸಿದದರೆ   

ಉದಾಹರಣೆ: 

 ಮೇಜೆೊೇ, ತ್ತಲ್ಲಯ 

ವಯಾಕ್ರಣದಲಿ್ಲ 
5 ಅರ್ವಯ 5 

ಕ್ೆಂತ ಹೆಚ್ುಚ 
ತಪುಾಗಳಿದದರೆ 

ಕಯಗುಣಿತದಲಿ್ಲ 

5 ಅರ್ವಯ 5 

ಕ್ೆಂತ ಹೆಚ್ುಚ 

ತಪುಾಗಳಿದದರೆ. 

      0 ಮಗು ಏನ್ೊ ಬರೆಯದಿದದರೆ ಅರ್ವಯ ಬರೆಯುವ ಪರಯತು ಮಯಡದಿದದರೆ 

ಪಾತೆಾೀಕ 

ಸೂಚ್ನೆಗಳು 

ವಯಾಕ್ರಣದ ದೆೊೇಷಗಳಲಿ್ಲ ಕಯಲ, ಏಕ್ವಚ್ನ್, ಬಹುವಚ್ನ್, ವಿಷಯ, ಕ್ರಯ್ಕ ಇತಯಾದಿ , ಆಂಗಿ ಪದಗಳನ್ುು ಉಪಯೇಗಿಸಿದದಲಿ್ಲ 

ಅಂಕ್ಗಳನ್ುು ಕ್ಳೆಯಬಯರದು. ಉದಯ: ಡುಾಟ್ಟ, ಬೆರೇಕ್ ಪ್ಯಸ್ಟಿ, ಚಯಕ್ ಲೆೇಟ್ , ಇತಯಾದಿ. 

ಬೊೀನ್ಸ್ ಅಂಕಗಳು 

ವಿವರಣೆ ಗೆಾೀಡ್ 

ಯಯವುದಯದರೊ ಮಗು ವಿಷಯಕೆೆ ಸಂಭಂದಿಸಿದಂತೆ ಅಸಯಮಯನ್ಾ/ ಅಸಯಧಯರಣ/ ಉತಿಮ ವಯಕ್ಾಗಳನ್ುು ಬರೆದಿದದರೆ ಅವರಿಗೆ 

ಬೆೊೇನ್ಸ್ಟ ಅಂಕ್ಗನ್ುು ಕೆೊಡಲಯಗುವುದು. 

ಅಸಯಮಯನ್ಾ/ ಅಸಯಧಯರಣ/ ಉತಿಮ ವಯಕ್ಾಗಳೆಂದರೆ – ವಿಷಯದ  ಬಗೆೆ ಅಸಯಧಯರಣ ವಿವರಣೆ. ಈ ವಯಕ್ಾಗಳಲಿ್ಲ ರೊಪಕ್ಗಳು, 

ಉಪಮಯನ್,  ಪದಪುಂಜ, ತಯತಾಯಗ  ಇರಬಹುದು. 

ಉದಯಹರಣೆಗಳು: ಗಯಳಿಪಟ್ ಗಯಳಿಯಂದಿಗೆ ಮಯತನಯಡುತಿದೆ, ಚ್ಹಯ ಕ್ುಡಿದಯಗ ದೆೇಹದಲಿ್ಲ ಜಿೇವ ಬಂದಂತಯಗುತಿದೆ. ಈ 

ವಯಕ್ಾಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ತಯತಾಯಗ ಉಪಯೇಗಿಸಲಯಗಿದೆ. 

1 

 

ವಯಸಿವಿಕ್ ರೊಪದಲ್ಲಿ ತಪುಾ ವಯಕ್ಾಗಳನ್ುು ಬರೆದಿದದರೆ, ಅದನ್ುು ಅಸಯಧಯರಣ ಅರ್ವಯ ಅಸಯಮಯನ್ಾ ಎಂದು 

ಪರಿಗಣಿಸಬಯರದು ಮತುಿ ವಿಷಯಕೆೆ ಸೊಕ್ಿವಯಗಿ ಬರೆಯದೆ ಇದದಲ್ಲ.ಿ 

ಉದಯಹರಣೆಗೆ: ಸೆೈಕ್ಲ್ ಅನ್ುು ಹರಪಾ ನಯಗರಿೇಕ್ತೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಂಡುಹಡಿದರು, ಸೆೈಕ್ಲ್ ತಯಯರಿಸಲೆಂದೆೇ ಚ್ಕ್ರವನ್ುು 

ಅವಿಷ್ಯೆರ ಮಯಡಿದರು. 
0 

ಗೆರೇಡಿಂಗ್:  

ಪರತ್ತಯಂದು ಪರಶ್ೆುಗೆ ಗೆರೇಡಿಂಗ್ ವಿಂಗಡನೆಯ ಸಹಯಯದಿಂದ, ಕೆೊಟ್ಟಿರುವ (N,C,V,G, S ಮತುಿ B)ಯಲ್ಲಿ 0, 1, 2, 3 ಬರೆಯರಿ. 

ಮಗು ಏನ್ೊ ಬರೆಯದಿದದರೆ ಅರ್ವಯ ಬರೆಯುವ ಪರಯತುವನ್ುು ಮಯಡದಿದದರೆ 0 ಕೆೊಡಿ.  

N – ವಯಕ್ಾಗಳ ಒಟ್ುಿ ಸಂಖೆಾಗಳನ್ುು ಎಣಿಸಿ ಕೆೊಟ್ಟಿರುವ Number of sentence ಜಯಗದಲ್ಲಿ  ಬರೆಯರಿ. 



C – Content/ ವಿಚಯರ, ಭಯಗ 1 ರಲ್ಲಿ ಕೆೊಟ್ಟಿರುವ ಸೊಚ್ನೆಗಳನ್ುು ಪ್ಯಲ್ಲಸಬೆೇಕ್ು. 

V – Vocabulary/ ಪದಯವಳಿ, ಭಯಗ 2ರಲ್ಲಿ ಕೆೊಟ್ಟಿರುವ ಸೊಚ್ನೆಗಳನ್ುು ಪ್ಯಲ್ಲಸಬೆೇಕ್ು. 

G – Grammar/ ವಯಾಕ್ರಣ, ಭಯಗ 3ರಲ್ಲಿ ಕೆೊಟ್ಟಿರುವ ಸೊಚ್ನೆಗಳನ್ುು ಪ್ಯಲ್ಲಸಬೆೇಕ್ು. 

S – Spelling/ ಕಯಗುಣಿತ, ಭಯಗ 4ರಲ್ಲಿ ಕೆೊಟ್ಟಿರುವ ಸೊಚ್ನೆಗಳನ್ುು ಪ್ಯಲ್ಲಸಬೆೇಕ್ು. 

B – Bonus Points/ ಬೆೊೇನ್ಸ್ಟ  ಪ್ಯಯಂಟ್ ಅನ್ುು   ಕೆೊಟ್ಟಿರುವ  ಸೊಚ್ನೆಗಳ ಸಹಯಯದಿಂದ ಕೆೊಡಬೆೇಕ್ು. 
 

 

                                      

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ಗಣಿತ  - ಅಂಕ್ ಸಂಖ್ೆಾಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ 
ಸೂಚ್ನೆಗಳು  

• ಪರತ್ತಯಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಎಲಯಿ ಅಂಕ್-ಸಂಖೆಾಗಳನ್ುು ಮಗುವಿಗೆ ಗುರುತ್ತಸಲು ಹೆೇಳಿ. ಮಗುವು ಅಂಕ್-ಸಂಖೆಾಗಳನ್ುು ಗುರುತ್ತಸಿ 
ಹೆೇಳುವಯಗ ಅಡಿಿಪಡಿಸಬೆೇಡಿ. 

• ಮಗುವು ಅಂಕ್-ಸಂಖೆಾಗಳನ್ುು ಗುರುತ್ತಸುವಯಗ ಬೆರಳಿಟ್ುಿಕೆೊಂಡು ಹೆೇಳಲು ಹೆೇಳಿ. ಒಂದುವೆೇಳ ,ೆ ಮಗುವು ಬೆರಳನ್ುು ಅಂಕ್-
ಸಂಖೆಾಗಳ ಮೇಲೆ ಇಟ್ುಿ ಗುರುತ್ತಸದಿದದಲ್ಲಿ ನೇವು ಬೆರಳಿಟ್ುಿ ಅಂಕ್-ಸಂಖೆಾಗಳನ್ುು ತೆೊೇರಿಸತಕ್ೆದುದ.   

 

ಅಂಕ್-ಸಂಖ್ೆಾಗಳನ್ುು ಗುರುತಿಸುವುದು.  

• ಹಂತ 3 ರಿಂದ ಪ್ಯರರಂಭಿಸಿ ಹಂತ 3 (ನಯಲುೆ ಅಂಕ್ ಸಂಖೆಾ) ರಲಿ್ಲ ಕೆೊಟ್ಟಿರುವ ಎಲಯಿ ಸಂಖೆಾಗಳನ್ುು ಓದಲು ಹೆೇಳಿ. ಮಗು 3ನೆೇ ಹಂತದ ಕ್ನಷಠ 4 

ಸಂಖೆಾಗಳನ್ುು ಗುರುತ್ತಸಿದರೆ ಆ ಮಗುವನ್ುು 4 ಅಂಕ್ ಸಂಖೆಾಯಲಿ್ಲ ಗುರುತ್ತಸಿ. (ಹಂತ 3 ರ ಸಂಖೆಾಗಳನ್ುು ನ್ೊರು ಅರ್ವಯ ಸಯವಿರದ ರೊಪದಲಿ್ಲ 

ಹೆೇಳಿದರು ಸರಿಯ್ಕಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೆೇಕ್ು. 1287 ಅನ್ುು ಹನೆುರಡು ನ್ೊರು ಎಂಬತೆಿೇಳು ಅರ್ವಯ ಒಂದು ಸಯವಿರದ ಇನ್ೊುರ ಎಂಬತೆಿೇಳು ಎಂದು 

ಓದಿದರೆ ಸರಿಯ್ಕಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೆೇಕ್ು. ಈ ಎರಡನ್ುು ಬಿಟ್ುಿ ಬೆೇರೆ ವಿಧಯನ್ದಲಿ್ಲ ಓದಿದರೆ ಸರಿಯ್ಕಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಯರದು). 
• ಮಗು ಹಂತ 3 ರ ಕ್ನಷಠ 4 ಸಂಖೆಾಗಳನ್ುು ಗುರುತ್ತಸುವಲಿ್ಲ ವಿಫಲವಯದರೆ ಹಂತ 2 (೩ ಅಂಕ್ ಸಂಖೆಾ) ರ ಸಂಖೆಾಗಳನ್ುು ಓದಿಸಬೆೇಕ್ು. ಹಂತ 2 ರಲಿ್ಲ 

ಕ್ನಷಠ 4 ಸಂಖೆಾ ಸರಿಯಯಗಿ ಗುರುತ್ತಸಿದರೆ ಆ 3 ಅಂಕ್ ಸಂಖೆಾಯಲಿ್ಲ ಗುರುತ್ತಸಿ. 

• ಹಂತ 2 ರ ಕ್ನಷಠ 4 ಸಂಖೆಾ ಗುರುತ್ತಸಲು ಮಗು ವಿಫಲವದರೆ, ಹಂತ 1 ರ (2 ಅಂಕ್ ಸಂಖೆಾ)  ಸಂಖೆಾಗಳನ್ುು ಓದಲು ತ್ತಳಿಸಬೆೇಕ್ು. ಮಗು ಕ್ನಷಠ 4 

ಸಂಖೆಾಗಳನ್ು ಸರಿಯಯಗಿ ಗುರುತ್ತಸಿದರೆ 2 ಅಂಕ್ ಸಂಖೆಾಯಲಿ್ಲ ಗುರುತ್ತಸಿ.  
• ಮಗು ಹಂತ 1 ರ 4 ಸಂಖೆಾಗಳನ್ು ಗುರುತ್ತಸಲು ವಿಫಲನಯದರೆ ಸಂಖೆಾಗಳ ಗುರುತ್ತಸುವ ಪ್ಯರರಂಭಿಕ್ ಹಂತದಲಿ್ಲ ಮಗುವನ್ುು ಗುರುತ್ತಸಿ. 

 

 

ಗಣಿತ  - ಬರವಣಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ 

 

ಬರವಣಿಗೆ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗೆ ಸೊಚ್ನೆಗಳು : ಈ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗೆ ಹೆಚೆಚಂದರೆ 45 ನಮಿಷ ಸಮಯ ಕೆೊಡಬೆೇಕ್ು. ಮಕ್ೆಳಿಗೆ ಪ್ರೇತಯಾಹದಯಯಕ್ ವಯತಯವರಣ 
ಇರಲ್ಲ. ಮಕ್ೆಳು ಒಬಬರನೆೊುಬಬರು ನೆೊೇಡಿಕೆೊಂಡು ಬರೆಯುವಂತೆ ಕ್ೊರಿಸಬಯರದು. ಮಕ್ೆಳಿಗೆ ಸೊಚ್ನೆಗಳನ್ುು ಸರಿಯಯಗಿ ತ್ತಳಿಸಿ. ಮಕ್ೆಳಿಗೆ 
ಲೆಕ್ೆ ಮತುಿ ಸಮಸೆಾಗಳನ್ುು ಸರಿಯಯಗಿ ಅರ್ಗ ಮಯಡಿಕೆೊಂಡು ಪರಿಹರಿಸಲು ತ್ತಳಿಸಿ. ಮಗುವು ಲೆಕ್ೆವನ್ುು ನೇಡಿರುವ ಪರಿೇಕ್ಷಣದಲೆಿೇ ಮಯಡಿ 
ಉತಿರಿಸಬೆೇಕ್ು. 

ಗಣಿತದ ಬರವಣಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲ ಿಎಲ್ಾಿ ತರಗತಿಯ ಎಲ್ಾಿ ಪಾಶ್ೆುಗಳಿಗೆ ಒಂದೆೀ ರೀತಿಯ ಗೆಾೀಡಂಗ್ ಇದುದ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ಂತಿದೆ. 

 

ಮಗುವು ಪರಯತ್ತುಸದೆ ಇದದಲ್ಲಿ (ಏನ್ೊ ಬರೆಯದೆ ಖಯಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದದರೆ) ಮಗುವಿಗೆ  “0” ನೇಡಿರಿ 

ಉತಿರ ತಪ್ಯಾಗಿದದರೆ ಮಗುವಿಗೆ  “1” ನೇಡಿರಿ 

ಸರಿಯಯದ ಉತಿರ ಬರೆದಿದದರೆ ಮಗುವಿಗೆ  “2” ನೇಡಿರಿ 

 

 

 

 



Task Question in Sample 1 Question in Sample 2 Administration Instructions Grading Instructions

Reading Letters b,  h,  o,  r,  y,  i h,  p,  t,  x,  n,  e

Start this section by showing the letters to 

the child Ask the child to read all letters. 

At least 4 must be read correctly.

If the child is able to read at least 4 letters 

correctly then move to the next task of 

reading words.

At least 4 letters must be correctly read.

Reading Words
cow, eye, doll, home, sit, 

jump
cat, leg, door, tree, sing, eat

Ask the child to read all words. At least 4 

must be read correctly.

If the child is able to read at least 4 words 

correctly then move to the next task of 

reading sentences.

At least 4 words must be correctly read.

Reading 

Sentences

1. How is your Mother?

2. He has a blue shirt.

3. Asif sat on a chair.

4. Hema eats an apple.

1. Where is the shop?

2. Anil ate one orange.

3. She has a big car.

4. Riya likes a red kite.

Ask the child to read all 4 sentences. At 

least 2 sentences must be read correctly.

If the child is able to read at least 2 

sentences correctly then give Code 3 to 

the child in Section 1 of the Data 

Recording Sheet.

At least 2 sentences must be correctly read.

Comprehendin

g Words

cow, eye, doll, home, sit, 

jump
cat, leg, door, tree, sing, eat

ONLY FOR CHILDREN WHO GOT Code 2 IN 

SECTION 1

If the child is marked at 'Word Level' in 

Section 1 (given Code 2 in Section 1), then 

ask the child to say the meaning of the 

words that he or she has read correctly, in 

his or her own language.

The meaning of at least 4 of the read words should be 

correctly said by the child.

In Section 2 'Word Meaning' of the Data Recording Sheet, 

give the Code '1' if the child correctly says the meaning of 

at least 4 of the read words.

Otherwise, give Code '0'.

Upper Primary English Reading Test (One on One Tool) - Administration and Grading Instructions

Note: Hand out the tool to the child before starting the assessment

SECTION 1: BASIC READING

Administer this section with all children individually and mark them at their highest level

SECTION 2: COMPREHENSION

Only for children marked at 'Word Level' or 'Sentence Level' in Section 1



Comprehendin

g Sentences

1. How is your mother?

2. He has a blue shirt.

3. Asif sat on a chair.

4. Hema eats an apple.

1. Where is the shop?

2. Anil ate one orange.

3. She has a big car.

4. Riya likes a red kite.

ONLY FOR CHILDREN WHO GOT Code 3 IN 

SECTION 1

If the child is marked at 'Sentence Level' 

in Section 1 (given Code 3 in Section 1), 

then ask the child to say the meaning of 

the sentences that he or she has read 

correctly, in his or her own language.

DO NOT point at the underlined words in 

the sentences while asking the meaning of 

the sentence.

The meaning of at least 2 of the read sentences should be 

correctly said by the child. For each sentence, at least the 

meaning of the underlined words should be correct.

In Section 2 'Meaning' of the Data Recording Sheet, give the 

Code '1' if the child correctly says the meaning of at least 2 

of the read sentences.

Otherwise, give the Code '0'.

Reading a 

paragraph

This is a big tree.

There are birds on the 

tree. The birds are small.

They are black

There is a big pond.

There are frogs in the pond. 

The frogs are fat.

They are brown.

ONLY FOR CHILDREN WHO GOT Code 3 IN 

SECTION 1

If the child is marked at 'Sentence Level' 

in Section 1 (given Code 3 in Section 1), 

then ask the child to read the paragraph. 

Listen carefully to how he or she is 

reading and mark accordingly.

2: If the child is reading the paragraph fluently and

makes 3 or fewer than 3 mistakes while reading. 1: If the 

child attempts to read but cannot read at all or if the child 

is reading sentences of the paragraph haltingly  and/or 

makes more than 3 mistakes.

0: If the child does not even attempt to read.

Comprehensio

n Questions 

(Paragraph)

1. ಮರದಲಿ್ಲ ಏನಿವೆ? 

(Keywords: birds; 

ಪಕ್ಷಿಗಳು / ಹಕ್ಕಿಗಳು)

2. ಪಕ್ಷಿಗಳು ಯಾವ 

ಬಣ್ಣದಲಿ್ಲವೆ?
(Keywords: black; ಕಪಪು)

1. ಕೆೊಳದಲಿ್ಲ ಏನಿವೆ? 

(Keywords: frogs; ಕಪ್ೆುಗಳು)

2. ಕಪ್ೆುಗಳು ಯಾವ ಬಣ್ಣದಲಿ್ಲವೆ? 

(Keywords: brown; ಕಂದು)

ONLY FOR CHILDREN WHO GOT Code 2 IN 

SECTION 3 - READING

The assessor should read out the question 

loudly and clearly. Do not repeat each 

question more than twice.

Child can answer either in English or in 

his/her local language.

Note - The child may also answer in one word and not 

only in sentences.

Code for Answer

2: If child gives the correct answer (with keywords, even if 

the child quotes the appropriate section of the text as the 

answer).

1: If the child gives a wrong answer (no keywords). 0: If 

the child does not attempt to answer.

ONLY FOR CHILDREN WHO GOT Code 3 IN SECTION 1

What is a mistake?

After the child has read the paragraph, the assessor should ask the comprehension questions to the children who are given Code 2 in the paragraph reading section.

SECTION 4 : STORY READING AND COMPREHENSION



Reading a story
Sanjay and his father 

went to see a lake...

One day, Mohan and his 

sister Anita went to play in a 

garden......

ONLY FOR CHILDREN WHO GOT Code 2 IN 

SECTION 3 (READING)

If the child is given Code 2 in Section 3 

(Reading), then ask the child to read the 

story. Listen carefully to how he or she is 

reading and mark accordingly.

3: If the child is reading sentences of the story fluently and 

makes 2 or fewer than 2 mistakes while reading.

2: If the child is reading sentences of the story haltingly  

and/or makes 3 to 5 mistakes.

1: If the child attempts to read but cannot read at all or 

makes too many mistakes (more than 5).

0: If the child does not even attempt to read.

Depending on the reading fluency of the child, write the 

appropriate Code in the Data Recording Sheet.

1. ಸಂಜಯನು ಯಾರ ಜೆೊತೆ 
ಕೆರೆ ನೆೊೋಡಲು ಹೆೊೋದನು?
(Keywords: father; ತಂದೆ 
/ ಅಪು)

1. ಮೋಹನ್ ಮತುು ಅನಿತಾ 

ಆಟವಾಡಲು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೆೊೋದರು?
(Keywords:  garden;ತೆೊೋಟ / 

ತೆೊೋಟಕೆಿ)

2.  ಸಂಜಯನಿಗೆ ಏಕೆ 
ಸುಸ್ಾುಯಿತು? (Keywords: 

started to pedal; took a 

round of the big lake. 

ಪ್ೆಡಲ್ ಮಾಡಿ; ಕೆರೆಯ ಸುತು 
ಒಂದು ಸುತುು ಹೆೊಡೆದಿದಕೆಿ 
ಸಂಜಯನಿಗೆ ಸುಸ್ಾುಯಿತು)

2. ಪಕ್ಷಿಗಳು ಏಕೆ ಸುಮಮನಾದವಪ? 

(Keywords: birds were 

thirsty; when Mohan kept 

water for them; they 

stopped making sound/

ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಬಾಯಾರಿತು, 
ಮೋಹನನು ನಿೋರನುು ಇಟಟನು 
ಅದಕೆಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸುಮಮನಾದವಪ.)

After the child has read the story, the assessor should ask the comprehension questions to the children who are given either Code 3 or 2 in the story reading section.

Comprehensio

n Questions 

(Story)

ONLY FOR CHILDREN WHO GOT EITHER 

CODE 2 OR 3 IN SECTION 4 - READING A 

STORY

The assessor should read out the question 

loudly and clearly. Do not repeat each 

question more than twice.

Child can answer in English or his or her 

local language.

Note - The child may also answer in words and not only in 

sentences.

Codes for Answer

2: If child gives the correct answer (with keywords, even if 

the child quotes the appropriate section of the text as the 

answer).

1: If the child gives a wrong answer (no keywords). 0: If the 

child does not attempt to answer.

Codes for Language 1: for English (E)

2: for any regional language (R)

3: for an answer which is partly in English and partly in the 

regional language (ER)

Depending on the answer given by the child, write the 

appropriate Code in the Data Recording Sheet.

What is a mistake?

A child repeatedly reading a word incorrectly or not reading it at all.

If the child reads the same word incorrectly more than once, consider it only one mistake.

What is NOT a mistake?

If the child makes a silly mistake while reading or skips a word, please ask the child to read the sentence again. In most cases, the child will not make the same mistake again.


