
ಕಲಿಕಾ ಫಲವಾರು ಮಕಕಳ ಸ್ತರ ನಮೂದು ವಹಿ 

ತರಗತಿ: 4                ವಿಷಯ: ಕನ್ನಡ 

ಕಲಿಕಾ ಫಲ: 1 ««zsÀ GzÉÝÃ±ÀªÀ£ÀÄß FqÉÃj¹PÉÆ¼Àî®Ä vÀ£Àß s̈ÁμÉ / ±Á¯ÉAiÀÄ s̈ÁμÉAiÀÄ£ÀÄß §¼À¹ 

ªÀåªÀºÀj À̧ÄvÁÛgÉ. GzÁ: w½zÀÄPÉÆ¼Àî®Ä, ¥Àæ±Éß PÉÃ¼À®Ä, vÀªÀÄäzÉÃ DzÀ C£ÀÄ¨sÀªÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃ¼À®Ä, 
vÀPÀðUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅ. ««zsÀ GzÉÝÃ±ÀUÀ½UÁV vÀ£Àß s̈ÁμÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ±Á¯ÉAiÀÄ 
¨sÁμÉAiÀÄ£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁvÀÄPÀvÉAiÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ «μÀAiÀÄªÀ£ÀÄß CxÉÊð¹PÉÆ¼Àî®Ä 
¥Àæ±Éß PÉÃ¼À®Ä, vÀ£Àß ¸ÀéAvÀzÀ C£ÀÄ s̈ÀªÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃ½PÉÆ¼Àî®Ä, vÀQð¸À®Ä EvÁå¢. 

1 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರು 

ಸತರ-೧ ಸತರ-೨ ಸತರ-೩ 
vÀªÀÄä CನುಭªÀ£ÀÄß 

ªÀåPÀÛ¥Àr À̧ÄªÀ°è aPÀÌ-
aPÀÌ ªÁPÀåUÀ¼À°è §¼À¹ 
ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÁÝgÉ.  

vÀªÀÄä ¨ÀÄß 
§¼À¸ÀÄªÁUÀ vÀ£ÀßzÉÃ 
C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß 
C£ÀÄ s̈ÀªÀUÀ¼À£ÀÄß 
¸ÉÃj¹zÁÝgÉ. 

¤ÃrzÀAvÀμÀAiÀÄzÀ §UÉÎ 
¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß PÉÃ½ vÀQð¹ 
vÀ£Àß C£ÀÄ¨sÀªÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ 

ªÀiÁvÀ£ÁrzÁÝgÉ. 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 



ಕಲಿಕಾ ಫಲವಾರು ಮಕಕಳ ಸ್ತರ ನಮೂದು ವಹಿ 

ತರಗತಿ: 4                ವಿಷಯ: ಕನ್ನಡ 

ಕಲಿಕಾ ಫಲ: 2 vÀªÀÄä ¤d fÃªÀ£ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj À̧gÀ DzsÁjvÀ C£ÀÄ s̈ÀªÀUÀ¼À£ÀÄß D° À̧ÄwÛgÀÄªÀ «μÀAiÀÄ 

¸ÁªÀiÁVæ CAzÀgÉ PÀ«vÉ, PÀxÉ, ¥ÉÇÃ¸ÀÖgï, eÁ»ÃgÁvÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼ÉÆA¢UÉ À̧A§A¢üÃPÀj¹ 
ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ §gÉAiÀÄ®Ä À̧ªÀÄxÀðgÁUÀÄvÁÛgÉ. s̈ÁμÉAiÀÄ°è CAvÀUÀðvÀªÁVgÀÄªÀ ¥Áæ À̧UÀ¼À£ÀÄß 
DlªÁr D£ÀA¢¸ÀÄvÁÛ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß À̧È¶Ö¹PÉÆ¼ÀÄîvÁÛgÉ. GzÁ: UÉÃgï UÉÃgï ªÀÄAUÀtÚ, ºÁPÀÄ ¯ÁUÀ 
¤Ã£ÀtÚ EvÁå¢. 

1 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರು 

ಸತರ-೧ ಸತರ-೨ ಸತರ-೩ 
vÀ£Àß ¤d fÃªÀ£ÀzÀ 

ºÀ®ªÀÅ 
C£ÀÄ¨sÀªÀUÀ¼À£ÀÄß PÀxÉ 
ªÀÄvÀÄÛ PÀ«vÉAiÀÄ 

gÀÆ¥ÀzÀ°è 
ºÉÃ¼À§®ègÀÄ.  

¨sÁµÉAiÀÄ°ègÀÄªÀ 
ºÀ®ªÀÅ ®AiÀÄ- 
¥Áæ À̧UÀ¼À£ÀÄß 

§¼À¹zÁÝgÉ. ºÀ®ªÀÅ 
C£ÀÄ¨sÀªÀUÀ¼À eÉÆvÉ 
««zsÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß 

À̧A§A¢üÃPÀj¹ 
ªÀiÁvÀ£ÁrzÁÝgÉ. 

vÀ£Àß ¤vÀå fÃªÀ£ÀzÀ ºÀ®ªÀÅ 
C£ÀÄ¨sÀªÀUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj À̧®Ä 

À̧jAiÀiÁzÀ ¥ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ 
ªÁPÀåUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌ 

ªÀiÁrPÉÆArzÁÝgÉ. vÀªÀÄä 
C£ÀÄ¨sÀªÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£Ár 
CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ««zsÀ jÃwAiÀÄ°è 
ªÀiËTPÀ ªÀÄvÀÄÛ °TvÀªÁV 

ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÁÝgÉ. 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



ಕಲಿಕಾ ಫಲವಾರು ಮಕಕಳ ಸ್ತರ ನಮೂದು ವಹಿ 

ತರಗತಿ: 4                ವಿಷಯ: ಕನ್ನಡ 

ಕಲಿಕಾ ಫಲ: 3 vÀªÀÄä PÀ®à£Á±ÀQÛAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ PÀxÉ, PÀ«vÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÃ¼ÀÄvÁÛgÉ/ ºÉÃ¼ÀÄvÁÛgÉ/ 

« À̧Ûj¸ÀÄvÁÛgÉ. avÀæUÀ¼À ¸ÀÆPÀëä ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀævÉåÃPÀ CA±ÀUÀ¼À §UÉÎ UÀA©üÃgÀªÁzÀ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À £ÀqÉ¸ÀÄvÁÛgÉ
  

1 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರು 

ಸತರ-೧ ಸತರ-೨ ಸತರ-೩ 
ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅನ್ನಕ್ರಮವಾಗಿ 
ಜೆ ೋಡಿಸನವರನ. ಬೆೋರೆ-ಬೆೋರ ೆ
ಘಟನೆ ಮತ್ನು ಪಾತ್ರಗಳ 
ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನೆ ೋಡಿ 
ಗರಹಿಸಲನ ಪ್ರಯತ್ು 
ಮಾಡಿದ್ಾಾರೆ. 

ಕ್ಥ ೆಹಾಗ  
ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ 

ಸರಿಯಾಗಿ ಗರಹಿಸನತ್ಾು 
ಮೆಚ್ನುಗೆ 

ವಯಕ್ುಪಡಿಸನವರನ. 

ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅನ್ನಕ್ರಮವಾಗಿ 
ಜೆ ೋಡಿಸನವರನ. ವಿವಿಧ 

ಘಟನಗೆಳನ್ನು ಅನ್ನಕ್ರಮವಾಗಿ 
ಜೆ ೋಡಿಸನತ್ಾು ಗರಹಿಸಿ, 
ಉತ್ುಮವಾದ 

ಅಭಿವಯಕ್ತುಯಂದಿಗ ೆ
ಮೆಚಿುಕ ೆಳಳುವರನ. 

     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 



ಕಲಿಕಾ ಫಲವಾರು ಮಕಕಳ ಸ್ತರ ನಮೂದು ವಹಿ 

ತರಗತಿ: 4                ವಿಷಯ: ಕನ್ನಡ 

ಕಲಿಕಾ ಫಲ: 4 avÀæªÉÇAzÀgÀ°è C£ÀÄPÀæªÀÄªÁV eÉÆÃr¹zÀ É̈ÃgÉ- É̈ÃgÉ WÀl£É, ¥ÁvÀæUÀ¼À 

¸ÀAzÀ s̈Àð, PÀxÉ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr UÀæ»¸ÀÄvÁÛgÉ, ªÉÄaÑPÉÆ¼ÀÄîvÁÛgÉ.    

1 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರು 

ಸತರ-೧ ಸತರ-೨ ಸತರ-೩ 
ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅನ್ನಕ್ರಮವಾಗಿ 
ಜೆ ೋಡಿಸನವರನ. ಬೆೋರೆ- 
ಬೆೋರೆ ಘಟನೆ ಮತ್ನು ಪಾತ್ರಗಳ 
ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನೆ ೋಡಿ 
ಗರಹಿಸಲನ ಪರಯತ್ು ಮಾಡಿದ್ಾಾರೆ.  

ಕ್ಥ ೆ ಹಾಗ  
ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ 
ಬರನವ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು 
ಸರಿಯಾಗಿ ಗರಹಿಸನತ್ಾು 
ಮೆಚ್ನುಗೆ ಕ್ುಪಡಿಸನವರನ. 

ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅನ್ನಕ್ರಮವಾಗಿ 
ಜೆ ೋಡಿಸನವರನ. ವಿವಿಧ 
ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ 
ಜೆ ೋಡಿಸನತ್ಾು ಗರಹಿಸಿ, 
ಉತ್ುಮವಾದ 

ಅಭಿವಯಕ್ತುಯಂದಿಗೆ 
ಮೆಚಿುಕ ೆಳಳುವರನ. 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



 

 

ಕಲಿಕಾ ಫಲವಾರು ಮಕಕಳ ಸ್ತರ ನಮೂದು ವಹಿ 

ತರಗತಿ: 4                ವಿಷಯ: ಕನ್ನಡ 

ಕಲಿಕಾ ಫಲ: 5 ¥ÀjavÀ ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀjavÀ ¸À¤ßªÉÃ±À, ¸ÀA¨sÁμÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAªÁzÀUÀ¼À£ÀÄß 

CxÀðªÀiÁrPÉÆAqÀÄ D°¹zÀ gÀZÀ£ÉUÀ¼À «μÀAiÀÄªÀ£ÀÄß WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ, ¥ÁvÀæUÀ¼ÀÄ, ²gÉÆÃ£ÁªÉÄ 
ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ, ¥Àæ²ß À̧ÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwQæ¬Ä¸ÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ vÀªÀÄäzÉÃ DzÀ 
«zsÁ£À¢AzÀ (PÀ«vÉ CxÀªÁ PÀxÉ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß) vÀªÀÄäzÉÃ DzÀ s̈ÁμÉAiÀÄ°è C©üªÀåQÛ̧ ÀÄvÁÛgÉ 
ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀiÁwUÉ vÁQðPÀ PÁgÀt ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ.   

1 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರು 

ಸತರ-೧ ಸತರ-೨ ಸತರ-೩ 
ಪ್ರಿಚಿತ ಸನ್ನಿವೆೇಶಗಳ 
ಬಗ್ೆೆ ಉತತಮವಯಗಿ 
ಅರ್ಿ ಮಯಡಿಕೆ ೊಂಡು 
ಸೊಂಭಯಷಣೆ 
ಮಯಡುತ್ಯತರೆ. 

 

ಪ್ರಿಚಿತ ನತುತ 
ಅಪ್ರಿಚಿತ 

ಸನ್ನಿವೆೇಶಗಳನುಿ 
ಅರೆಥಿಸಿಕ ೆಳಳುತ್ಯತರೆ 

ಘಟನೆಗಳನುಿ 
ಅರೆಥಿಸಿಕೆ ೊಂಡು ಸ ಕ್ತ 
ಶಿರೆ ೇನಯಮೆ ನ್ನೇಡುತ್ಯತರೆ. 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



     
     
     

 


