ೌರಾತ

ಕ ಾಂಧವ,

ೕತುಬಂಧ ಾಯಕಮವ

ಒಂಬತಯ ತರಗ (

ೕಯ ಾ ಕನಡ) ‘ೕತುಬಂಧ’

ಕ ರಪತಾದ!ರೂ ಈ #ಾ$ನ ೕತುಬಂಧ ನ&ೕನ 'ಾಗೂ ಸಾ$ಂದ ಕೂ*+. ,ೂೕ&--19ರ ./01ಯ$2 ಕ3ದ ಎರಡು

ವಷಗ5ಂದ 6ಾ1ಗಳು ಸಮಪಕಾ ನ89ಲ2ಾದ ಾರಣ ಈ #ಾ$ನ <ೖ >ಕ ವಷದ ೕತುಬಂಧ ಾಯಕಮವ

ಕ?ಾದ ನಮ ಸಾ@ಾ+. &AಾBCಗಳು ಆEಾ

ತರಗFಯ$2 ಗ5ಸGೕಾದ #ಾಮಥBವನು0 ಗ5ಸಲು ಕಷI#ಾಧBಾರುವದಂದ ಕ$ಾ ,ೂರJ ಉಂLಾರುತM+.ಇದನು0 ಸದೂಸುವ OIನ$2 ಈ #ಾ.ತBವ

ಪPರಕಾರುತM+.

ಕರು, ೕತುಬಂಧ #ಾ.ತBದ$2ರುವ ಮೂವತುM 9ನಗಳ ‘ಬಂಧ’ #ಾ.ತBದ$2 ೕ*ರುವ ಸೂಚ/ಯಂJ ಚಟುವO,ಗಳನು0 ನ8S &AಾBCಗಳನು0 ಸದ ತರಗF

SದTೂ5ಸGೕಕು.

ಈ ಹಂತದ GೂೕಧUಾ ಕ$ಾ ಪVWಯು ಶು ,ೕಂ9ತ, ಚಟುವO, ಆYಾತ ಮತುM ಸಂತಸAಾಯಕ ಕ$, ಒತುM ೕಡುವಂFರGೕಕು. ಇದಾ\

ಪPವ SದTJ ]ಾ*,ೂಳು^ವದು ಅಗತB ಮತುM ಅತBಂತ ಅಾಯಾದು! ಮ` ಸೃಜನ ೕಲJ ಪPಣ ಅವಾಶ&ರುತM+.
 ೕತುಬಂಧ ಾಯಕಮದ ಈ #ಾ.ತBವನು0

 ಇ$2ನ ಚಟುವO,ಗಳು ,ೕವಲ ]ಾದಯeI.

ಕರು ಉತMಮ ೕFಯ$2

ಕರು ಓ9, ಅdೖS,ೂಳು^ವದು.

ಕರು &fನ0ಾದ ೕFಯ$2 ಸೃಜUಾತ`ಕಾ ಚಟುವO,ಗಳನು0 ರೂgS,ೂಳು^ವದು.

 ಒಂಬತM/ಯ ತರಗFಯ ಈ #ಾ.ತBದ$2 ಏಳು ಮತುM ಎಂಟ/ಯ ತರಗFಯ ಅhೕiತ ಕ$ಾಫಲ 'ಾಗೂ ಕ$ಾಂಶಗಳನು0 ಗಮS ಚಟುವO,ಗಳನು0 ರೂgಸ@ಾ+.

 ಈ #ಾ.ತBದ$2 ಅ/ೕಕ ಸಲ'ಾತ`ಕ ಚಟುವO,ಗಳನು0 ೕಡ@ಾದು!

mಸರುಗಳನು0 ]ಾತ ೕಡ@ಾದು!

ಕರು ವ.ಸGೕಾದ ಒಂದು ಚಟುವO,ಯ ಬk &ವರl ೕಡ@ಾ+. ಉ5ದ ಚಟುವO,ಗಳ

ಕರು ತಮ ಇಷIಾದ ಚಟುವO,ಗಳನು0 mೂಂAಾ>, ]ಾ*,ೂಳ^ಲು F5S+.

1

ೕತುಬಂಧ ಾತ
ತರಗF: 9

&ಷಯ: ಕನ0ಡ (9Fೕಯnಾe)

ನ

ಅೕತ ಕ

1

ಕd/ ಸಂnಾಷl ಮತುM

ಾ ಫಲಗಳು

'ಾಡು/ಕ&Jಗಳನು0

ಆ$S

ಅಥ]ಾ*,ೂಳು^ವರು

ಾಂಶಗಳು

ಆ$S wಾ$ಸಲು

ಸಮಥ?ಾಗುವರು

ಚಟುವಗಳ ವಹಾ ಸೂಚ!ಗಳು

1.1ಆ$ಸು-ಾಕB rೂೕ*ಸು 1.1&AಾBCಯು ಒಂದು ಾಕBವನು0 mೕಳುqಾM/. ಆ ಾಕBವನು0 ಆ$S

ಅಥ ]ಾ*,ೂಳು^qಾM

ಪಚಯ mೕ5

mೕ5S. .ೕ ಚಟುವO, ಮುಂದುವS

#ಾ?ಾಂಶ mೕ5

ಮಕ\5ಂದ ಕ&ಪಚಯ mೕ5S

]ಾತUಾಡುವದನು0 ಆ$S

ಅtಥ ]ಾ*,ೂಳು^qಾM

ೕ*ದ +ೕಶನಗಳನು0

ಸಲಾತಕ ಚಟುವಗಳು

ಏಕಾಲದ$2 ಇಬpರು

ಸರಳ &ಷಯಗಳನು0 ಆ$S

2

3

ಕ

ೕ*ದ +ೕಶನಗಳನು0

ಆ$S ಾಯರೂಪ,\

ತರುqಾM

1.2 ಸಂದಶನ ,ೕ5 ಕ&
1.3 ಸಂnಾಷl ,ೕ5-

2.1 ಾನು$ -,ೕ5 ನ$
2.2 ,ೕಳು-mೕಳು

2.3 ಸರಳ ವಚನ-ಸುಲಭ
ಾಯನ

3.1xಾy ತEಾ,

3.2 ನ8 ಲು2 ನು*

3.3 ಸಂxಾ ಯಮಗಳ
wಾಲ/

ಅದ,\ ಪPರಕಾದ ಮJೂMಂದು ಾಕBವನು0 ಮುಂ9ನ &AಾBCsಂದ

1.2

ಸಂದಶನ ರೂಪದ$2 ಕ& ಪಚಯ ]ಾ*S. ನಂತರ ಇತರ

1.3

VರುUಾಟಕದ ಸಂnಾಷl ,ೕ5S #ಾ?ಾಂಶ mೕ5S

2.1 ಆಾಶಾ>ಯ$2 ಪ#ಾರಾಗುವ ‘ಕರುuಾಳು ಾ Gಳ,’ ೕFಯ

ಾಯಕಮದ ಧಸುರು5 ,ೕ5S. ಆ$Sದ ನಂತರ ಮುvಾBಂಶಗಳನು0 mೕ5S
2.2

ನಂತರ ಕ&Jಯನು0 mೕಳಲು ಸೂS

3.1&AಾBCಗಳನು0, ಗುಂಪಗzಾ ]ಾ*ವಣ]ಾ1, rೂೕಡುನು*,

9ರುVM ವೕಕರಣ, &ಭVM ಪತBಯ ಸಂಬಂ|Sದ ಸೂಕM +ೕಶನ ೕ*

xಾy ತEಾರು ]ಾ*S.ಕ& ಪಚಯ, ವBVM ಪಚಯ xಾy

ತEಾಸಲು

3.2
2

ಸರಳ ಜನgಯ ಕ&Jಗಳನು0 ಧಸುರು5 ಮೂಲಕ ,ೕ5S. ಆ$Sದ

ಕರು ಸೂಕM +ೕಶನಗಳನು0 ೕ*

ಕರು ನ8-ಲು2-ನು* ಎಂದು mೕ5ದ ತ ಣ &AಾBCಗಳು ಅದರಂJ

]ಾಡGೕಕು. ಂqಾಗ

ಕರು ನು* ಎ0, ಆಗ ತಮ` ಎದು

ಂFರುವವೂಂ9 ಒಂದು ಸಂ| ಪದವನು0 ಹಂ,ೂಳ^ಲು F5S,
ಚಟುವO, ನಂತರ ಎ@ಾ2 ಪದಗಳನು0 ಪOI]ಾ*S 'ಾಗೂ &&ಧ

ಸಂ|ಗಳನು0 ಗುರುFS ವೕಕಸಲು ಸೂS.
4

ಸ0ೕಶ, ಘಟ/ ಮತುM

ತಮ` ಅನುಭವಗಳನು0

&ವರlಂ9

ಸಹಜಾ ಅfವBVMಸುqಾM

ಪಾಸ ಕಥನಗಳ ಕುತು
ರಗಳಾ

]ಾFನ ರೂಪದ$2

]ಾತUಾಡುವರು
5

4.1 ಪಾಸ #ಾರಸB

4.2 ನನ0 ]ಾತು ನನ0ದು

4.3 Uಾ mೕ5Mೕ ,ೕ5

4.4 ನನ0 9ನಚ

4.1 ಮಕ\ಳು qಾವ ,ೖೂಂಡ ಪಾಸದ #ಾರಸBಕರ ಸಂಗFಗಳ ಕುತು

]ಾತUಾಡಲು F5S

4.2 6ಾ1, ಮ/, ಆಟದ ೖAಾನದ$2 ನ8ದ ಸಂಗFಗಳ ಕುತು
]ಾತUಾಡಲು ಸೂS

4.3 ತನ ಇಷIಾದ EಾವAಾದರೂ &xಾರದ ಕುತು ತನ0 ]ಾತುಗಳ$2

&ವಸಲು hೕೕgS.

ಸ0ೕಶ/&ಷಯ/&xಾರಗಳ

5.1 ತ/ೂೕಡು –

5.1ಬರಡು ಭೂ, ಹ5^ ಪಸರ, ಾಹನ ದಟIl ಇqಾB9 &xಾರಗಳನು0

]ಾತUಾಡುqಾM

5.2 ಚxಾ ಸ

]ಾತUಾಡುವಂJ hೕೕgS

5.4 ಹರ

mೕಳಲು ಅನುಕೂ$S.

ನು0 ಅdೖS,ೂಂಡು

ಂಸುವ ತಗಳನು0 JೂೕS ಸ0ೕಶ,\ ಪPರಕ &xಾರಗಳ ಕುತು

]ಾತUಾಡು

5.3 &AಾBCಗ3ೕ ಸಂಗ.S ತಂದ ಎರಡು/ಮೂರು ಸುnಾತಗಳ ಅಥವನು0

5.3 ಶುಭನು*

5.4 ತರಗF ,ೂಠ*ಳ ಅರ5 ಕ I ಾqಾವರಣವನು0 ಸೃIS ಅದರ$2
,ಲವ 9ಷI &ಷಯಗಳ ಕುತು ಎರಡು ಗುಂgನ &AಾBCಗ5ಂದ
ಪರ&ೂೕಧಾ ]ಾತUಾ*ಸುವದು.

ಉAಾ: G1 ಏ,, @ಾ ೌ ಸಂದಭ, ಪಾಹ ಪSF ಇqಾB9

3

6

ಗ.Sದ &ಷಯಗಳ

ಕುತು &ಸMS

ಸತಂತಾ

]ಾತUಾಡುವರು
7

ಗ.Sದ &xಾರಗಳನು0

ತನ0+ೕ ]ಾತುಗಳ$2

&ವಸುqಾM

ಬಳ,ಯ$2ರುವ ಾ+

]ಾತುಗಳನು0 &ಸMS

mೕಳುqಾM

8

9ಷI &ಷಯವನು0
ಕುತು ಾಲಕಾ

6.1 ಪದB ,ೕಳು-nಾಾಥ

mೕಳು

6.2 ಪಸMಕ ಪಚಯ

6.3 ಕdಂAಾ mೕಳು

Uಾ….

6.1 ಸರಳಾದ ಪದBಗಳನು0 ಸಂಗ.S mೕ5ಸುವದು. ನಂತರ ತಮ`+ೕ

]ಾತುಗಳ$2 ಪದBದ nಾಾಥ &ವಸುವಂJ ಸೂS.

ಕರು, &AಾBCಯು ತನಷIಾದ EಾವAಾದರೂ ಒಂದು

6.2

ಪಸMಕವನು0 ಅದರ ಮಹತ/&<ೕಷJಂ9 ಪಚsಸಲು ಅನುಕೂ$S.

7.1 ಸಂದಭ,ೂ\ಂದು ಾ+ 7.1+ೖನಂ9ನ ೕವನದ$2 ಬಳ,ಯ$2ರುವ ಾ+ಗಳನು0 ಪOI
7.2 ಾ+ೂಂದು ]ಾತು

7.3 ಾ+ ,ೕ5-ಅಥ mೕ5

8.1 Uಾನು ನನ0 ಕನಸು

]ಾತUಾಡುqಾM.

8.2 ನನ0 ಕಲUಾ 1ೂೕಕ

8.3 ನನ0 ಕನSನ 6ಾ1
8.4 ಕd ಕ ೂIೕಣ

]ಾ*ಸುವದು. Eಾವ ಸಂದಭ,\ Eಾವ ಾ+ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬುದನು0
ಆ1ೂೕS mೕಳುವಂJ F5S

7.2 ಾ+ ಅನಯಾಗುವ ಘಟ//ಕd /ಮJೂMಂದು ಪPರಕ ಾ+ಯನು0

mೕ5S

8.1&AಾBCಗಳು qಾವ ಭ&ಷBದ$2 mೂಂ9ರುವ ಗುಯನು0 ಕುತು

ಕ$S,ೂಂಡು ]ಾತUಾಡುವಂJ ಸೂS.

ಉAಾ: Uಾನು ಾಕIt ಆಗುJMೕ/, Uಾನು

ಕUಾಗುJMೕ/.

8.2&AಾBCಗ5 ,ಲವ 9ಷI &ಷಯಗಳನು0 ೕ* ಅವಗಳ

ಪuಾಮವನು0 ಕುತು ಕ$S,ೂಂಡು ]ಾತUಾಡಲು ಸೂS
ಉAಾ: 1. h ೂೕ – *ೕ +ೂಯ+ mೂೕದ?
2. ನಮ` 6ಾ1 mೕರGೕಕು?

8.4

ಕರು ಅಧ ಕd mೕ5 ಕdಯ ಮುಂ9ನ nಾಗವನು0 &AಾBCಗಳು

ತಮ JೂೕದಂJ ಮುಂದುವಸಲು ಸೂS.

4

9

ಅ ರಗಳ ಧ

ವBqಾBಸವನು0 ಅಥ

ಮೂಲಕ ಗದB-ಪದB

ಓದುವದನು0

ಸ.ತಾ ಓದುವರು.

]ಾ*,ೂಂಡು

10

ಸಷI ಉxಾರlಯ

ಕ$ಯುವರು.

#ಾ.ತBವನು0 ಸರnಾರ

9.1 ಗದB ಾಚನ

9.2 ಪದB ಾಚನ

9.3 ಸಂnಾಷl ಓದು

&&ಧ ಪದಗಳ

10.1ನನ0 ಧ –ಏ5ತದ

ವBqಾBಸವನು0 ಅಥ

10.2 ಧ ತಕ\ ಅಥ

ಉxಾರlಯ$2ರುವ ಧ ಗ>

]ಾ*,ೂಂಡು ಓದುqಾM

10.3 ಅಥ,\ ತಕ\ ಾಕB

9.1

.ಂ9ನ ತರಗFಯ ಪಠBದ EಾವAಾದರೂ ಒಂದು wಾಠnಾಗವನು0

ಓ9S ಉxಾರl ಸಷIJಯನು0 ಗಮS.

9.2 ಸರಳ ವಚನ, Vೕತ/, ಜನಪದ Fಪ9ಗಳನು0 ಓ9S.

9.3

10.1

Uಾಟಕಗಳ ಸಂnಾಷlಗಳನು0 ಸೂಕM ಧ ಏ5ತ+ೂಂ9 ಓ9S.
ಾನು-nಾನು, ಧ>-ದ, ಹV\-ಅV\ ಇಂತಹ ಪದಗಳನು0 ಪOI

]ಾ*S. ಧ ವBqಾBಸ ಗುರುFS ಓದಲು F5S.

10.2 ಅV\ಯನು0 ಕಂಡ ಹV\ 'ಾ ಬಂ9ತು, ಾನ$2 nಾನು

ಪಜ$ಸುFM+, ದನದ ಬ5 ಧನ&ದ! ಏನು ಫಲ? ಏರು ದಯ$2

Vರುxಾ* ಮಕ\ಳು ದ>ದರು ಇಂತಹ ಾಕBಗಳನು0 ೕ* ಮಕ\5ಂದ

ಓ9S.

10.3 ರೕಶನು ಅಣನು0 Fಂದನು, 'ಾಡು ಹುಲು2 ೕಯುFM+, ಇಂತಹ
ಾಕBಗಳನು0 ೕ*. ಈ ಾಕBಗಳ ಸEಾದ ಅಥ ಗಮS ಸಪ*S

11

ಮು9ತ ಪBೕತರ

&ಷಯಗಳನು0 ಮತುM
,ೖಬಹವನು0

ರಗಳಾ ಓದುವರು.
12

ಪSದT ಕ&ಗಳ /ವBVMಗಳ

,ೖಬಹಗಳನು0 ಗ.S
ಓದುqಾM.

,ೖ ಬಹದ$2ರುವ ಅ ರ

'ಾಗೂ ಪದಗಳನು0

11.1,ೖ ಬಹ ಓದು

11.2 ಬಂಧು&ನ ಬಹ

11.3 ನನ0 ಬಹ Uಾ/ೕ
ಓದು

12.1 ಅದಲು ಬದಲು
ಓದುವ ದಲು
5

ಓದಲು hೕೕgS

11.1 ಕ&ಗಳ, ಪSದT ವBVMಗಳ ,ೖಬಹ ಸಂಗ.S ಮಕ\5 ಓದಲು ೕ*.

ಮಕ\ಳು ,ೖಬಹ ಅಥ ]ಾ*,ೂಂಡು ಓದಲು ಪಯF0ಸುವಂJ hೕೕgS.

11.2ಮ/ಯ .ಯರ/hPೕಷಕರ/ಸಂಬಂ|ಕರ ,ೖಬಹ ಸಂಗ.S ತಂದು

ಓದಲು F5S.

12.1 ಸಹwಾಗಳ ,ೖಬಹಗಳ$2ನ 1ೂೕಪ+ೂೕಷಗಳನು0 ಗುರುFS
ಸಪ*S ಓದಲು ಸೂS.

ಸEಾ ಗ.S ಸಷIಾ

12.2

F5

12.3 ಕಪಹಲಯ$2 &AಾBCಗ5ಂದ &&ಧ ಾಕBಗಳನು0 ಬS. ಇತರ

ಮು9ತ &ಷಯವನು0 ಓ9

13.1 ]ೌನ ಓದು

13.1 .ಂ9ನ ತರಗFಯ EಾವAಾದರೂ wಾಠ nಾಗವನು0 ಎ@ಾ2

ಏ,? mೕ? ಎಂqಾB9

ರಸು

ಓದುqಾM.

13

ಅdೖS,ೂಂಡು ಎ$2?

ಪ<0ಗ5 ಉತMಸುವರು

14

ಕರು mೕ5ದ ಾಕBವನು0 ಬದು,ೂಂಡು ಮJೂM` qಾ/ೕ ಓ9

12.2 ಓದು –Fದು!-ಓದು
12.3 ಬದು ಕ$ – ಓ9

ತಪ F9!,ೂಂಡು ಓದಲು F5S.

&AಾBCಗ5ಂದ ಓ9S

13.2 ಕd ಓದು – ಪ<0

&AಾBCಗಳು ]ೌನಾ ಓ9,ೂಳ^ಲು ಸೂS. ಸರಳ ಪ<0ಗಳನು0

13.3 ಕರ ಪತ – ಓದು

13.2 ಮು9ತ ಸಣ ಸಣ ಕdಗಳನು0 ಓ9S.ಸರಳ ಪ<0ಗಳನು0 ರS ,ೕ5

ರಸಲು F5S. ಆ ಪ<0ಗ5 ಇತರ &AಾBCಗ5ಂದ ಉತMರ mೕ5S.

ತ

ಇತರ &AಾBCಗ5ಂದ ಉತMರ ಪ8ಯುವಂJ ಸೂS

ಪBೕತರ &ಷಯಗಳನು0

14.1'ಾ8ೂಂದ Uಾ

14.1ಮಕ\5ಂದ ಯತಾ$,/ ಾರಪF,ಗಳ$2 SಗಬಹುAಾದ

'ಾಗೂ ಲಯಬದTಾ

14.2 ಸಮೂಹ ಾಯನ

14.2ಪಸMಕದ$2ರುವ ಪದBಗಳನು0 ?ಾಗಬದTಾ mೕ5,ೂಟುI ಮಕ\5ಂದ

ಅಥಪPಣಾ ಓದುqಾM

'ಾಡುqಾM.

13.4 ಪFಾ ಾಚನ

'ಾಡು.

14.3 fFM ಪತ ಓದು

ತ

ಶುೕJಗಳು, ಕವನಗಳನು0 ಸಂಗ.ಸಲು F5S, ?ಾಗಬದTಾ 'ಾ*S.

ಗುಂಪಗಳ$2 'ಾ*S.

14.4 ಮದುಯ
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1ೕಖನ m0ಗಳನು0

ಅನುಸS ಧಯ

ಕೕ1 ಓದು

1ೕಖನ m0ಗಳನು0 ಗಮS 15.1 mೂಂ9S ಬ
ಸರnಾರ+ೂಂ9

15.2 ಎ3 *S- m0
6

15.1 ಂಚುಪOIಗಳ ಮುvಾಂತರ 1ೕಖನ m0ಗಳ ಪಚಯ

]ಾ*ಸುವದು. 1ೕಖನ m0ಗಳ ಂಚುಪOI ೕ* ಅದನು0 1ೕಖನ

ಏ5ತ+ೂಂ9

ಸಷIಾ 'ಾಗೂ

ಓದುqಾM.

ರಗಳಾ ಓದುವರು.

ೕS

15.3 m0 ತಕ\ ಾಕB

15.4 ಾಕB ರಸು 1ೕಖನ
m0 ಬಳಸು

m0ಗಳ mಸರುವ ಂಚುಪOIಂ9 mೂಂ9ಸಲು mೕಳುವದು
15.2

ಕರು ೕಖನ

ರ ತ ಒಂದು ಾಾವನು ಕಪ ಹಲಯ ೕ

ಬಯುವದು. ಮಕ ಳನು ವೃ#ಾ$%ಾರದ&' ಕೂ)ಸುವದು. ಈ,ಾಗೕ ೕಖನ
ಬ.ರುವ /ಾ0ಗ1ಂದ 3ದ4ಪ536ೂಂಡ ಎ6ೂೕಸನು 9:ಾ;<ಗಳು ಒಬ>)ಂದ
ಮ?ೂ$ಬ>) @ಾAಸು#ಾ$ ಕರು ಚಾ0 ತCDದ ಕೂಡೕ ಎ6ೂೕಸು
5.ರುವ 9:ಾ;<ಯು ಒಂದು ಎ E53 ಅದರ&' Gೂಯುವ ೕಖನ
ಯನು ಗಮH3 ಕಪ ಹಲಯ ೕ ಬ.ರುವ ಾಾದ&'ನ ಸೂಕ$
ಸIಳದ&' ಆ ೕಖನ

ಯನು ಬJ3. ಅಂKಮLಾA Lಾಕವೃಂದ ಓ.3

1ೕಖನ m0ಗಳ/ೂ0ಳೂಂಡ ಾಕBವೃಂದವನು0 ಓ9S.

15.3
16

17

ೕ*ದ ಾಕBಗಳ$2 1ೕಖನ

16.1 ಸಂnಾಷl ಓದು-

nಾವಪPಣಾ

16.2 m0 ಗಮS ಓದು

]ಾನ&ೕಯ

]ೌಲBಗಳನು0

G3S,ೂಳು^ವರು.

ಬಳSರುವ ಾಕBವನು0 wಾಠದ$2 ಹುಡುV ಓದಲು hPೕqಾ.S

16.1Uಾಟಕದ ಸಂnಾಷlಯನು0 wಾತಗಳ ಸ0ೕಶ,\ ತಕ\ಂJ ಓದಲು

#ಾರಸB F5

ಸೂS.

ಸರnಾರ+ೂಂ9

16.3 ಾಕBವೃಂದ ಓದು

ಬಳ,Eಾರುವ ಾಕBವೃಂದವನು0 ಗ.S ಅಥಪPಣಾ ಓದಲು

ೕFಕd/ೕವನ ಚJಯ

17.1 ಕd ಓದು- ]ೌಲB

m0 ಗಮS

ೕವನ,\ ಅಗತB&ರುವ

ಕರು ಒಂದು 1ೕಖನ m0ಯ mಸರು mೕ5Aಾಗ ಮಕ\ಳು ಆ m0

ಓದುqಾM.

ಪಸMಕಗಳನು0 ಓ9 ಚು

ವBಕMಪ*ಸುqಾM

ಂದ

F5

17.2 ಸೂFಯ Vರಣ
17.3 .ತ ನು* ಓದು
7

16.2 .ಂ9ನ ತರಗFಯ wಾಠದ$2 1ೕಖನ m0ಗಳು mಚು
F5ಸುವದು

17.1 ೕFಕdಗಳನು0 ಓ9S. ಅವಗಳು mೂಂ9ರುವ ]ೌಲBಗಳನು0 mೕ5S.
17.2 ೕವನ ಚJ ಪಸMಕಗಳನು0 ಓ9S. ಓ9ದ ನಂತರ ವBVMಯ ದ

ಅಂಶಗಳ ಕುತು ]ಾತUಾಡಲು mೕ5
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ಸರಳ ಾಕBಗಳನು0 ಓ9ದ ಾಕBವನು0 ಓ9ದ ನಂತರ

ಬ5ಕ

ಾBಕರuಾಂಶಗಳನು0
ಗುರುFಸುವರು

VEಾಪದವನು0
ಗುರುFಸುqಾM

18.1 ಾಕB ಓದು-

VEಾಪದ ಗುರುFಸು

18.2 ಒಂದು ಾಕB –
ಹಲವ nಾಾಂಶ

18.3 wಾಠ ಓದು –

ಾBಕರuಾಂಶ ಗುರುFಸು

18.1 ಭಕMರು wಾಥUಾ ಮಂ9ರ,\ ಬಂದರು
ಸರಸF wಾಠವನು0 ಓ9ದಳು
6ಾ@ಾ ಘಂ

ಾSತು - ಈ ೕFಯ ಾಕBಗಳನು0 ೕ* ಮಕ\5ಂದ

ಓ9S VEಾಪದ ಗುರುFಸಲು mೕ5

18.2 ಾಕBಗಳ ೕOಗಳನು0 ಡಬpದ$2ಡುವದು. ಪF ಮಗುವP
ಒಂ+ೂಂದು ೕO Jದು,ೂಂಡು ಆ ಾಕBದ$2ರುವ

ಾBಕರuಾಂಶಗಳನು0 mಸಸಲು ಸೂS. ಉAಾಹರl ರೕಶನು

ಮ/sಂದ 6ಾ1 ಬಂದನು. ರೕಶ – Uಾಮಪದ 6ಾ1sಂದ- ಇಂದ
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ಗ.Sದ ಪದ 'ಾಗೂ

ಾಕBಗಳನು0 ಸEಾದ

ಪದಗಳನು0 ಒಂ+ೕ

ಾತದ$2 ತgಲ2+

ಕಮದ$2 ಬಯುವದು. ಸಷIಾ ಬಯುqಾM.

ತೃFೕEಾ &ಭVM, ಆಗಮ ಸಂ|, ಬಂದನು -VEಾಪದ

19.1 ಉಕM1ೕಖನ

19.1 ಮೂರು ಅಥಾ ಮೂರV\ಂತ mಚು ಅ ರಗ5ರುವ ಒತM ರ9ಂದ

ಸುತMಮುತM

19.2 ಸುತMಮುತM ಾಣ Sಗುವ ವಸುMಗಳ mಸರು ಪOI ]ಾ*S

19.2 ನ0 ತM-

ಕೂ*ದ V2ಷI ಪದಗಳನು0 ಉಕM1ೕಖನ ಬS.

19.3 ಪದ ಬಂ*

19.4 9ನಬಳ,ಯ ವಸುMಗಳ 19.3 ಒGೂpಬpಂದ ಒಂ+ೂಂದು ಪದ mೕ5S ಬದು,ೂಳ^ಲು F5S.
20

ಪOI

ಾಕBದ$2 ಪದಗಳ ನಡು

20.1ನಕಲು ]ಾಡು

20.1 9ನಪF,ಯ ಬಹಗ5ಂದ ಾಕBಗಳನು0 ನಕಲು ]ಾ*S.

ತgಲ2+ ಸಷIಾ

20.3 ಆಶಯ-ಶುnಾಶಯ

20.3 ಶುnಾಶಯ ಪತ ರಸಲು ಸೂಕM ]ಾಗದಶನ ೕ*.

ಸೂಕM ಸಳ ಟುI
'ಾಗೂ /ೕರಾ

20.2 ಓ1-ಕೕ1

20.4 ಪದ,ೂ\ಂದು ಾಕB
8

20.2 ಆಮಂತಣ ಪF, ತEಾಸಲು ಸೂಕM ]ಾಗದಶನ ೕ*.

ಬಯುqಾM.

21

22

ಸಾFೕಯ ಮತುM

21.1ಒತM ರ ಪದಗಳ

ಗುರುFಸುqಾM.

21.2 ಪದ ಹುಡುಕು

&ಾFೕಯ ಒತM ರಗಳನು0

nಾeಯನು0 ೕವನದ

&&ಧ

ಸಂದಭಗಳ$2ವBವ'ಾ
ಕಾ $ತಾ
ಬಳಸುವರು.

ವೕಕರಣ

21.3 ಾಕBದ$2 ಒತM ರ

21.1 ಒತM ರ ಪದಗಳನು0 ಪOI ]ಾ*S ಸಾF, &ಾF ಒತM ರ ಪದಗzಾ

ವೕಕS ಬS.

21.2 ಸುತMಮುತM$ನ ವಸುM, &ಷಯ, mಸರುಗಳ$2 ಒತM ರ mೂಂ9ರುವ
ಪದಗಳನು0 ]ಾತ ಪOI ]ಾಡಲು mೕ5

21.3 ಮಕ\ಳು ಒತM ರ ಒಳೂಂಡ ಸರಳ ಾಕBಗಳನು0 ರಸುವಂJ
hೕೕgS

&&ಧ ]ಾದಯ ಪದ

22.1 ನು*ಗಟುI – ಾಕB

22.1

ಅಥಪPಣಾಕBಗಳನು0

22.2 ಒಂದು ಾಕB ಹಲವ

ಸೂS. ಉAಾ: ತ1/ೂೕವ, ಕಣು, mೂ IVಚು ಮುಂqಾದ ಸರಳ

ಬಳS,ೂಂಡು
ರಸುqಾM.

ಕಟುI

Uಾಮಪದ

22.3 ಏಕವಚನ-ಬಹುವಚನ

ಕರು ಸರಳಾದ ನು*ಗಟುIಗಳ ಂಚುಪOIಗಳನು0 &AಾBCಗ5

ೕ* ಅವ ಬಂ9ರುವ ನು*ಗOI ಸಂಬಂ|SದಂJ ಾಕBಗಳನು0 ಬಯಲು
ನು*ಗಟುIಗಳು.

22.2 ಸFೕಶನು ಒಂದು 9ನ ಪPtವ9V\ನ$2ರುವ ಾ* mೂೕಗುFMದ!ನು.
ಈ ೕFಯ ಾಕB ರಚ/ hPೕqಾ.S

22.3 ಮಕ\ಳನು0 ಎರಡು ಗುಂಪಗzಾ ]ಾ* ಒಂದು ಗುಂಪ ಏಕವಚನ ಬಳS
ಾಕB ರಸ$. ಆ ಾಕBವನು0 ಮJೂMಂದು ಗುಂಪ ಬಹುವಚನ,\ ಬದ$S

ಬಯಲು hೕೕgS.ಉAಾ ದಟI ಾ*ನ$2 ಂ, ೕಯುFMತುM- ದಟI

ಾ*ನ$2 ಂ,ಗಳು ೕಯುFMದ!ವ( Eಾವ ಪದ,\ ವಚನ ಬದ$ಸGೕ,ೂೕ
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ಸರಳ &ಷಯಗಳ ಅಥವನು0

ಆ ಪದ,\ ಅ*  'ಾಕಲು ಸೂS)

23.1ಾ+ ಹುಡುಕು
9

23.1 ಾ+]ಾತುಗಳ ಪದಗಳನು0 ಬದು ಕತMS ಡಬpದ$2 'ಾV. ಮಕ\ಳು

&ಸMS ಸಂತ ಾಕBಗಳ$2
ಬಯುqಾM

ತಮ` ಅನುಭವಗಳನು0

24

24.1ಅನುಭವ-ಅfವBVM
ಕd

ಮನಸು

23.2 ಪತ ಾ+ ]ಾತುಗಳನು0 ಸಂಗ.S ಬಯಲು F5S. ಸಂಗ.Sದ

24.1 &AಾBCಯು qಾನು ,ೖೂಂಡ ಪಾಸದ ಅನುಭವಗಳನು0 ಬದು

ಅದ,ೂ\ಂದು mಸರು ೕಡಲು F5S.

24.2 ಪFತB ಬSನ$2 ಓಾಡುಾಗ ಆದ ಅನುಭವಗಳನು0 ಬಹ
ರೂಪದ$2 ವBಕMಪ*ಸಲು mೕ5.

ಪತ &ಷಯಗಳ ಬk

25.1 ತ,ೂ\ಂದು Oಪ>

25.1 &&ಧ ಸ0ೕಶಗಳ ತ /ೂೕ* ಲಘುOಪ> ಬಯಲು

ರಸುqಾM.

25.3 Uಾನು /ೂೕ*ದ

25.2ೕನ ಸಂರ l, Gೖ ಬಳ,, Vೕ8ಗಳು ಮುಂqಾದ ಸರಳ

25.6 ನಮೂ`ರ &<ೕಷ

ಅನsS ಬಯಲು ಸೂಕM ]ಾಗದಶನ ೕ*.

ಪತ1ೕಖನದ

ಮತುM #ಾ]ಾನB

ಪತವನು0 ಬಯುqಾM.

F5ಯುವರು.

23.4. Uಾಟಕ ಕdEಾAಾಗ

24.3 ಕಂಡ ಕನಸು ಬವ

ರr ಪತ ವBವ'ಾಕ

ಹಂತಗಳನು0

ಾ+ಗಳ$2 EಾವAಾದರೂ ಒಂದು ಾ+ಯನು0 &ಸMS ಬಯಲು mೕ5.

ಬದು ೕ,ಯನು0

Oಪ>/ ಪಬಂಧವನು0

ಪತಗಳ ರಚUಾ &UಾBಸ

ರಸು

23.3 ಕd ಓದು ಸಂnಾಷl

24.2 ಬಸು ಪEಾಣದ

ೕಡುqಾM.
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ಪದಗಳನು0 rೂೕ*S ಸೂಕM ಾ+ಗಳನು0 ರS ಬಯಲು ಅನುಕೂ$S

ಕುತು ಸೂಕM 1ೕಖನ

m0ಗಳನು0 ಬಳS Oಪ>

25

23.2ಾ+ &ಸMರl

ಹಂತಗ5ಗನುಗುಣಾ

25.2 ಪಬಂಧ ಬಹ
ಾJ

26.1ಪತ1ೕಖನ

ಸೂS

&ಷಯಗಳನು0 ಆಧS ಪಬಂಧ ಬS.ಪಬಂಧದ ಯಮಗಳನು0

26.1 ಪತ1ೕಖನದ &&ಧ ಹಂತಗಳನು0 ]ಾದಗಳ ಮುvಾಂತರ

26.2 3ಯೂಂದು ಪತ ಪಚsS..
ಾಮಪಂxಾsF ಅಧB ರು, ಮುಖB ಕರು, ಪರಸಯ ಅಧB ರು,
26.3 ಅಂ ಪತಮುಂqಾದವ ಸೂಕM ಾರಣಗ5ಾ ಪತ ಬಸುವದು. ಉAಾಹರl
ಬಯು ತ
ಕಸದ ಸಮB ಬಹಸುವಂJ ,ೂೕ ಾಮಪಂxಾsF ಅಧB  ಪತ

10

ಬs.

26.2 ೖಯVMಕ ಪತ ಬಯುಾಗ ಬಳಸGೕಾದ ಸಂೂೕದ/ F5S

ಊರಹಬp, 6ಾ1ಯ ಾಯರಮ ಕುತು 3ಯ ಪತ ಬಯಲು

F5S
27

nಾಾಂಶ ಮತುM

ಾBಕರuಾಂಶಗಳನು0
F5ಯುವರು.

Uಾಮಪದಗಳನು0 ಗುರುFS
ಅdೖS,ೂಳು^qಾM.

26.3 ಅಂ ಾ-, ಇ @ಾBಂ- ಪತ ಬಳS ಪತ ರಸಲು F5S.

27.1 Uಾನು Eಾರು? ೕವ 27.1

ಕರು ರೂಢUಾಮ, ಅನಥUಾಮ, ಅಂVತUಾಮ ಪದಗ5

ಸಂಬಂ|Sದ ತಗಳನು0 &AಾBCಗ5 ೕ* ಅವಗಳನು0 ಗುರುFS

mೕ5

ಬಯುವಂJ F5S.

ಉAಾ: ೖತ, ಕುಂಪ, ನ9, .]ಾಲಯ ಪವತ,
27.2 ಅಡರು Uಾನು,

ಹುಡುಕಬ12ಯ ೕನು?

ತಗಳು.
27.2

ಕ, ೖದB ಮುಂqಾದ

ಕರು Uಾಮಪದಗಳ ಪಾರಗಳ ಉAಾಹರlಯ ಪದಗಳನು0

ರಸಬಹುAಾದ ಅ ರಬಂಧಗಳನು0 ತEಾS, &AಾBCಗಳ ಗುಂg ೕ*
ಅದರ$2 ಅಡರುವ ಪದಗಳನು0 ಹುಡುಕಲು ಸೂS.]ಾದ:

27.3 Uಾಮಪದ ಬಳಸು
ಾಕB ರಸು

27.4 wಾಠ ಓದು Uಾಮಪದ
ಬ

Gಂ

ಸ

ಗ

ಣ

ಳೂ
ರು
ತB
ಪ

ಪP
11

$

ಟI
ಝ
ವ
ವ

Eಾ
ೕ

ೖ
5

ಅ

mೂ .

ನು

ಆ

G

ಟI

V

,ಂ
ಪ

ಮ

ಈ

&

ತ

ಗು

ಫ

Uಾ

ವ

ಟ

?ಾ

ಾ
ಐಂ

]ಾ ಲ

ೂೕ ವ

ಬ
ಮ

ಡ

ನ`

ಷುI ಶ
ಅ
ಕ

ೕ

ತ

ಯ
Vೕ
ಗ


5

ಮ
ಲ
ಣ

Uಾ
ನು

ಯ

ಮ

ಐ

ದು
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&ಭVM ಪತBಯಗಳನು0
ಗುರುFS

ಅdೖS,ೂಳು^qಾM.

28.1ಪಕೃF ಪತBಯ
28.2ಪತBಯ ಹಚು ಾಕB ರಸು

28.3 ಬಳS ನ0 ಯುVMಗುರುFಸು &ಭVM
29

ಅನುಕರuಾವBಯ, 9ರುVM,

rೂೕಡುನು*ಗಳ ನಡು&ನ

ವBqಾBಸ ಅಯುqಾM

28.1 &ಭVM ಪತBಯದ xಾy ೕ* ಅದರ ಸ'ಾಯ9ಂದ UಾಮಪಕೃF
ಪತBಯಗಳನು0 ಹಚಲು ಸೂS

28.2 UಾಮಪಕೃF &ಭVM ಪತBಯಗಳನು0 ಹ ಅಥಪPಣ ಾಕB
ರಸಲು ]ಾಗದಶನ ೕ*. ಉAಾಹರl

?ಾಮ ಾಡು mೂೕದನು- ?ಾಮನು ಾ* mೂೕದನು.

Uಾನು ಮ/ 6ಾ1 mೂೕಗುJMೕ/- Uಾನು ಮ/sಂದ 6ಾ1 mೂೕಗುJMೕ/
28.3 9>ಷI wಾಠnಾಗವನು0 ಓ9,ೂಂಡು &ಭVM ಪತBಯಗ5ರುವ

29.1ಉ$-ನ$
29.2xಾy ತEಾ,

ಪದಗಳನು0 ಗುರುFS ಬಯಲು F5S

29.1 &&ಧ wಾ>/ಪiಗಳ ಧಯ/ೂ0ಳೂಂಡ ಆ*ೕವನು0 ,ೕ5S.
wಾ> ಪiಗಳ ಧ ಅನುಕಸಲು mೕಳುವದು. ಧ ತಕ\ ಬಹ ರೂಪ

ೕ*.

ಉAಾ: ,ೂೕ1ಯ ಕೂಗು ಕುಹೂ ಕುಹೂ, ಪiಗಳ ಧ $g$ .ೕ
ಎ@ಾ2 ಪದಗಳನು0 ಪOI ]ಾ* ಅನುಕರuಾವBಯವನು0 ಅdೖS.

29.3 ಪದ ವೕಕರಣ

29.2

ಅನುಕರuಾವBಯ, rೂೕಡುನು*, 9ರುVM ಪದಗಳನು0 ಪOI

29.3

ಅನುಕರuಾವBಯ,rೂೕಡುನು*,9ರುVM ಪದಗಳ

]ಾ* xಾy ತEಾಸಲು mೕ5.

ಂಚುಪOI ತEಾS ಡಬpದ$2 'ಾಕುವದು. &AಾBCಯು

ತನ Sಕ\ ಂಚುಪOI ಓ9 ವೕಕಸಲು ಸೂS.ಉAಾಹರl
GಟIಗುಡ – ಇದು rೂೕಡುನು* ಎಂದು ಮಗು ಓ9 ಕಪ ಹಲ

30

ಸಂ| ಪದ *S ಸಂ|ಯ

30.1*S-mಸS
12

ೕ1 rೂೕಡುನು* ಪOIಯ ,ಳ ಬಯುವನು

30.1ಕನ0ಡ ಸಂ|ಪದಗಳನು0 ಒಳೂಂಡ ಂಚುಪOIಗಳನು0 ಮಕ\5

mಸರು F5ಸುವರು

30.2 ನಮ`ನು0 ಹುಡುV

30.3 ಸಂ| ಪದ

ವೕಕರಣ

ೕ*. ಂಚುಪOIಯ .ಂnಾಗದ$2 ಪದವನು0 *S. ಸಂ|ಯ mಸರು

ಬಯಲು ಸೂS.

30.2ಸಂ| ಪದಗಳುಳ^ ಗದBnಾಗPಂದನು0 ೕ* ಅದರ$2ರುವ ಸಂ|
ಪದಗಳನು0 ಗುರುFS ಬದು, ಸಂ| mಸಸಲು ಸೂS.

30.3 1ೂೕಪ, ಆಗಮ, ಆ+ೕಶ ಸಂ| ಪದಗಳ ೕOಯನು0 ಡಬpದ$2 'ಾV.

ಮಕ\ಳನು0 ಕದು ಒಂ+ೂಂ+ೕ ೕO Jದು ಸಂ|ಯನು0 ಗುರುFS ಕಪ
ಹಲಯ ೕ1 ವೕಕS ಬಯಲು F5S
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