
വിജ്ഞാന�ാത്സവം 22-23
മൂല്യ�ിര്ണ്ണയ സൂചകങ്ങള്  

ആമുഖം
ഓര�ോ  പ്രവര്ത്തനത്തിന്റെയും  ഉല്പന്നങ്ങള്  മോത്രമല്ല  അതിന്റെ  പ്രക്രിയകളും

വിലയിരുത്തലിന്  വിര!യമോക്കണം.  കുട്ടിയ്ക്ക്  തന്റെ മികവും പ�ിമിതിയും സ്വയം തി�ിച്ചറിയോനും
കന്റെ/ത്തിയ പ�ിമിതികള് ആത്മവിശ്വോസരത്തോന്റെ3 ന്റെമച്ചന്റെ4ടുത്തി മുരന്നറോനുള്ള സോവകോശം നല്
കിയും എല്ലോവര�യും രനട്ടങ്ങളിരലയ്ക്ക് നയിക്കുക എന്നതോണ് നമ്മുന്റെ3 സമീപനം.സ്വന്തം പ�ിമിതി
ര?ോ!്യന്റെ4ടുന്നതിനുള്ള  ഒരു  വഴി  തന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളും  ഉല്പന്നങ്ങളും  മറ്റുള്ളവരുര3തുമോയി
തട്ടിച്ചുരനോക്കലോണ്.ഉല്പന്നങ്ങളുന്റെ3യും  പ്രക്രിയകളുന്റെ3യും  സൂക്ഷ്മോംശങ്ങളും  സവിരശഷതകളും
തി�ിച്ചറിഞ്ഞോരല  ഇന്റെതല്ലോം  സോ!്യമോകൂ...  ഇതിന്  സഹോയക�മോകുന്ന  പ്രസ്തോവനകളോണ്
വിലയിരുത്തല് സൂചകങ്ങള്.
നിര്രOശങ്ങള്ക്കനുസ�ിച്ചോരണോ പ്രവര്ത്തനം ന്റെചയ്തി�ിക്കുന്നത് ? പ്രക്രിയകളിലൂന്റെ3 ക3ന്നുരപോയിട്ടുര/ോ?
ഏന്റെന്തല്ലോം ആശയങ്ങള് രന3ോനോയി? നിര്രOശോനുസ�ണം ഉല്പന്നം രൂപന്റെ4ടുത്തോനോരയോ?
വിലയിരുത്തല്  �ീതികളുന്റെ3  (സ്വയം,പ�സ്പ�ം)  പ്രതിഫലനങ്ങള്  കോണുന്നുര/ോ?  എന്റെന്തല്ലോം
അറിവുകള്,  നൈനപുണികള്,  മൂല്യങ്ങള്...രന3ോനോയി  ?  ഇത്ത�ം കോ�്യങ്ങള് തി�ിച്ചറിയോനുള്ള ചില
സൂചകങ്ങളോണ് തോന്റെഴ നല്കുന്നത്.  ഇവ യോന്ത്രികമോയി ഉപരയോഗിക്കുകയല്ല ന്റെചരb/ത്,  ഓര�ോ
പ്രവര്ത്തനവും  അവത�ി4ി  ക്കുരcോഴും  അതിന്റെ  പ്രക്രിയന്റെയ  കുറിച്ചും   ഉല്പന്നന്റെത്ത  കുറിച്ചും,
കുട്ടികളും 3ീച്ചറും തമ്മില് തുറന്ന ചര്ച്ച ന3ത്തണം.ഇത്ത�ം സന്ദര്ഭത്തില് ഉപരയോഗിക്കോനുള്ള 3ീച്ചര്
ന്റെവര്ഷനോയോണ് ക�3് മൂല്യനിര്ണയ സൂചക ങ്ങന്റെള കോരണ/ത്.
ഉദാഹരണം

 പ്രവര്ത്തനം 1
 എന്തോയിരുന്നു പ്രവര്ത്തനം ?
 എന്റെന്തല്ലോമോണ് ന്റെചരb/ിയിരുന്നത് ? (ഓര�ോ പ്രക്രിയകളിലൂന്റെ3യും ക3ന്നുരപോകണം)
 പ്ര!ോന പ്രക്രിയകള്ക്ക് രയോജിച്ച സൂചകം പറയോരമോ  ?(ക�3്  സൂചകന്റെത്ത ഉപരയോഗന്റെ4ടു

ത്തോം)
 ചര്ച്ചയിലൂന്റെ3 സൂചകങ്ങള് തീരുമോനിക്കുന്നു.
 ഇതിന്റെ അ3ിസ്ഥോനത്തില് നിങ്ങള് ന്റെചയ്ത പ്രവര്ത്തനന്റെത്ത നിങ്ങള് തന്റെന്ന ഒന്ന് വിലയി

രുത്തൂ...
 ന്റെചരb/തോയ �ീതിയില്  പൂര്ത്തിയോക്കോന്  കഴിരഞ്ഞോ?  എവിന്റെ3ന്റെയല്ലോമോണ്  ന്റെമച്ചന്റെ4ടു

ത്തോനുള്ളത്  ?  എങ്ങന്റെന ന്റെമച്ചന്റെ4ടുത്തോമോയിരുന്നു  ?  എന്നീ കോ�്യങ്ങള്  മനസില് ക/്,
നിങ്ങള് ന്റെചയ്ത പ്രവര്ത്തനത്തിന്റെ പ്രക്രിയയിലൂന്റെ3 ഒന്നുകൂ3ി ക3ന്നുരപോയി അനുരയോജ്യമോയ
രoഡ് നല്കൂ....  "സ്വയം വിലയിരുത്തല്"

 ഇരത  സൂചകങ്ങളുന്റെ3  അ3ിസ്ഥോനത്തില്  ഓര�ോരുത്തരുന്റെ3യും  പ്രവര്ത്തനന്റെത്ത  കൂട്ടുകോര്
വിലയിരുത്തി രoഡ് നല്കണം. - "പരസ്പര വിലയിരുത്തല്"  (നല്കിയ രoഡിന്റെ യുക്തി
പറയോനും കുട്ടികള്ക്ക് കഴിയുന്ന തലത്തിരലയ്ക്ക് അവരുന്റെ3 ചിന്തന്റെയ ഉയര്ത്തണം)

 ഇരതോന്റെ3ോ4ം തന്റെന്ന "ടീച്ചറുടെട വിലയിരുത്തലും" പൂര്ത്തിയോക്കോം
 വിലയിരുത്തലില്  പന്റെtടുത്ത  ഓര�ോരുത്തര്ക്കും   ലഭിച്ച  മൂന്ന്  ത�ം  രoഡുകളും

ര�ഖന്റെ4ടുത്തിയ പ്രക3ന പത്രം (രപ്രോoസ് കോര്ഡ്)  നല്കണം.

ഒാനരാ വിഭാഗത്തിടെ1യും കരട് വിലയിരുത്തല് സൂചകങ്ങള് താടെ5 നചര്ക്കുന്നു.



എല്.പി വിഭോഗം

സര്ഗാത്മക കൂട

പ്രവര്ത്തനം രoഡ് • സൂചകങ്ങള് (ക�3്)

 

1.വോയിക്കോം

മ�ങ്ങന്റെള

എ • ചിത്രത്തിന്റെല സംഭവത്തിന്റെ തു3ര്ച്ച ഭോവനയില്ക/്  അത്

അ3ിസ്ഥോനമോക്കി അനുരയോജ്യ ചിത്രങ്ങളുന്റെ3 

സഹോയരത്തോന്റെ3  ചിത്രകഥ രൂപന്റെ4ടുത്തിയിട്ടു/്.

• കഥോപോത്രങ്ങള്ക്ക്   അനുരയോജ്യവും ആകര്ഷകവുമോയ  

സംഭോഷണങ്ങള് നല്കി   കഥയിന്റെല   സംഭവങ്ങളുന്റെ3 തു3ര്ച്ച

ഉറ4ോക്കിയിട്ടു/്.

?ി • ചിത്രത്തിന്റെല സംഭവത്തിന്റെ തു3ര്ച്ച ഭോവനയില്ക/്  അത്

അ3ിസ്ഥോനമോക്കി  ചിത്രകഥ രൂപന്റെ4ടുത്തിയിട്ടു/്.

•    കഥയിന്റെല   സംഭവങ്ങളുന്റെ3 തു3ര്ച്ച ഉറ4ോക്കിയിട്ടു/്.

സി • ചിത്രകഥ രൂപന്റെ4ടുത്തിയിട്ടു/്.

 2.തന്

കുഞ്ഞ്ന്റെപോന്

കുഞ്ഞ് ?

എ •  കുറി4്,  അനുഭവക്കുറി4് ,ഡയറി, ആത്മകഥ എന്നിങ്ങന്റെന 

ഏന്റെതtിലുന്റെമോരു വ്യവഹോ�രൂപത്തിന്റെ സവിരശഷതകള് 

ഉള്ന്റെക്കോ/് �ചന ന3ത്തിയിട്ടു/്.

• നല്കിയ വീഡിരയോക/് ,സ്വന്തം നി�ീക്ഷണത്തിരയും 

ജീവിതോനുഭവ ങ്ങളുര3യും,  അ3ിസ്ഥോനത്തില് കോക്കയുന്റെ3 

ചിന്തകള് ഭോവനയില്ക്ക/്  സമoമോയി �ചന നിര്

വ്വഹിച്ചിട്ടു/്.

• വ്യത്യസ്ത ചിന്തകളും  (Divergent Thoughts ),ആശയങ്ങളും 

ഉള്ന്റെക്കോള്ളിച്ചിട്ടു/്.

?ി • കുറി4്,  അനുഭവക്കുറി4് ,ഡയറി, ആത്മകഥ എന്നിങ്ങന്റെന 

ഏന്റെതtിലുന്റെമോരു വ്യവഹോ�രൂപത്തിന്റെ സവിരശഷതകള് 

ഉള്ന്റെക്കോ/് �ചന ന3ത്തിയിട്ടു/്.

• നല്കിയ വീഡിരയോക/് ,സ്വന്തം നി�ീക്ഷണത്തിരയും 

ജീവിതോനുഭവ ങ്ങളുര3യും,  അ3ിസ്ഥോനത്തില് കോക്കയുന്റെ3 

ചിന്തകള് ഭോവനയില്ക്ക/്  സമoമോയി �ചന നിര്

വ്വഹിച്ചിട്ടു/്.



സി • കുറി4്,  അനുഭവക്കുറി4് ,ഡയറി, ആത്മകഥ എന്നിങ്ങന്റെന 

ഏന്റെതtിലുന്റെമോരു വ്യവഹോ�രൂപത്തില് �ചന 

ന3ത്തിയിട്ടു/്.

3.തി�ിച്ചുവന്റെന്ന

tില്

എ

•  കോണോതോവുന്ന കോഴ്ചകളും ഉ/ോക്കുന്ന വി3വും അവ തി�ിച്ചു 

വരുരcോള് ഉ/ോക്കോവുന്ന മോറ്റങ്ങളും ഭോവനയില് ക/് �ചന

ന3ത്തിയിട്ടു/്. 

• നി�ീക്ഷിച്ചും, വോയിച്ചും ,രചോദിച്ചും  ലഭിച്ച വിവ�ങ്ങള് 

�ചനയില് ഉള്രച്ചര്ത്തിട്ടു/്.

• ഒരു വ്യവഹോ� രൂപത്തിലൂന്റെ3(കഥ, കവിത, 

സംഭോഷണം)സ്വന്തം ആശയങ്ങന്റെള  എഴുതി  പ്രക3ി4ിക്കോന്

കഴിയുന്നു/്.

?ി • കോണോതോവുന്ന കോഴ്ചകളും ഉ/ോക്കുന്ന വി3വും അവ തി�ിച്ചു 

വരുരcോള് ഉ/ോക്കോവുന്ന മോറ്റങ്ങളും ഭോവനയില് ക/് �ചന

ന3ത്തിയിട്ടു/്. 

• ഒരു വ്യവഹോ� രൂപത്തിലൂന്റെ3(കഥ, കവിത, 

സംഭോഷണം)സ്വന്തം ആശയങ്ങന്റെള  എഴുതി  പ്രക3ി4ിക്കോന്

കഴിയുന്നു/്

സി

• ഒരു വ്യവഹോ� രൂപത്തിലൂന്റെ3(കഥ, കവിത, 

സംഭോഷണം)സ്വന്തം ആശയങ്ങന്റെള  എഴുതി  പ്രക3ി4ിക്കോന്

ശ്രമിച്ചിട്ടു/്.

നിര്മ്മോണ കൂ3 

1.നോ3ന്

പോനീയം

എ • പോനിയമു/ോക്കോന് അനുരയോജ്യമോയ വിഭവം  

കന്റെ/ത്തി,നിര്മ്മോണ�ീതി  ആശയവ്യക്തതരയോന്റെ3 

പോചകക്കുറിപ്പുരൂപത്തില് എഴുതിയിട്ടു/്.

• പോനീയനിര്മ്മോണത്തിന്റെ പ്രക്രിയന്റെയക്കുറിച്ചും  ,നിര്

മ്മിക്കോനോവശ്യമോയ വസ്തുക്കന്റെളക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും ഉ/്.  

അത് വിശദീക�ിക്കോന് കഴിയുന്നു/്.

?ി • പോനിയമു/ോക്കോന് അനുരയോജ്യമോയ വിഭവം  



കന്റെ/ത്തി,നിര്മ്മോണ�ീതി  പോചകക്കുറിപ്പുരൂപത്തില് 

എഴുതിയിട്ടു/്.

• പോനീയനിര്മ്മോണത്തിന്റെ പ്രക്രിയന്റെയക്കുറിച്ചും, നിര്

മ്മിക്കോനോവശ്യമോയ വസ്തുക്കന്റെളക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും ഉ/്. 

സി • പോനിയമു/ോക്കോന് അനുരയോജ്യമോയ വിഭവം  കന്റെ/ത്തി, 

നിര്മ്മോണ�ീതി  പോചകക്കുറിപ്പു രൂപത്തില് എഴുതിയിട്ടു/്.

2. പൂച്ചക്കുട്ടിന്റെയ

ഓ3ിക്കോം ...?

എ • നല്കിയ നിര്രOശങ്ങള് മനസ്സിലോക്കി ഓടുന്ന പൂച്ചകുട്ടിന്റെയ  

നിര്മ്മിച്ചിട്ടു/്. 

• പ്രവര്ത്തി4ിച്ചുകോണിക്കോന് കഴിയുന്നു/്.

•  കൂടുതല് ദൂ�ം ഓടുന്നതിനോയി ശോസ്ത്രീയമോയ ആശയങ്ങള് 

സൂചി4ിക്കുന്നു/്. 

?ി • നല്കിയ നിര്രOശങ്ങള് മനസ്സിലോക്കി ഓടുന്ന പൂച്ചകുട്ടിന്റെയ  

നിര്മ്മിച്ചിട്ടു/്. 

• പ്രവര്ത്തി4ിച്ചുകോണിക്കോന് കഴിയുന്നു/്.

സി •  ഓടുന്ന പൂച്ചകുട്ടിന്റെയ  നിര്മ്മിച്ചിട്ടു/്. 

3. വ�ള്ച്ചയില്

നിന്ന്

ജലസമൃദ്ധിയി

രലയ്ക്ക്

എ •  മോലിന്യ പ�ിപോലനവുമോയി ?ന്ധന്റെ4ട്ട് ന്റെചരb/ 

കോ�്യങ്ങള്, ന്റെചbരുതോത്ത കോ�്യങ്ങള് എന്നിങ്ങന്റെന നോലില് 

കൂടുതല് വീതം  പ്രസ്തോവനകന്റെളtിലും  തbോറോക്കിയിട്ടു/്.

• അനുരയോജ്യമോയ ന്റെഗയിം ര?ോര്ഡ് ആകര്ഷകമോയി 

തbോറോക്കിയിട്ടു/്.

• കളിനിയമങ്ങള് വിശദീക�ിച്ചിട്ടു/്.

• കളിയ്ക്ക് പറ്റിയ രപ�് നല്കിയിട്ടു/്.

?ി •  മോലിന്യ പ�ിപോലനവുമോയി ?ന്ധന്റെ4ട്ട് ന്റെചരb/ 

കോ�്യങ്ങള്, ന്റെചbരുതോത്ത കോ�്യങ്ങള് എന്നിങ്ങന്റെന �/ില് 

കൂടുതല് വീതം  പ്രസ്തോവനകന്റെളtിലും  തbോറോക്കിയിട്ടു/്.

• അനുരയോജ്യമോയ ന്റെഗയിം ര?ോര്ഡ്  തbോറോക്കിയിട്ടു/്.

• കളിനിയമങ്ങള് വിശദീക�ിച്ചിട്ടു/്.

സി •  മോലിന്യ പ�ിപോലനവുമോയി ?ന്ധന്റെ4ട്ട് ന്റെചരb/ 

കോ�്യങ്ങള്, ന്റെചbരുതോത്ത കോ�്യങ്ങള് എന്നിങ്ങന്റെന 

ഓര�ോര�ോ  പ്രസ്തോവനകന്റെളtിലും  തbോറോക്കിയിട്ടു/്.



•  ന്റെഗയിം ര?ോര്ഡ്  തbോറോക്കിയിട്ടു/്.

ശോസ്ത്ര കൂ3 

1. നിഴല് ചിത്രം

എ • നിര്രOശപ്രകോ�ം അഞ്ച് വസ്തുകളുന്റെ3 വ്യത്യസ്ത 

ദിശകളില് നിന്നുള്ള നിഴലുകള് ഉ/ോക്കുന്ന പ�ീക്ഷണം

ന്റെചയ്ത്  നി�ീക്ഷണ ഫലങ്ങള് ചിത്രരൂപത്തില്  

പട്ടികന്റെ4ടുത്തിയിട്ടു/്.

• പട്ടികയിന്റെല വിവ�ങ്ങള് വിശകലനം ന്റെചയ്ത് 

നിഗമനങ്ങള് രൂപന്റെ4ടുത്തിയിട്ടു/്.

• രഗോളോകൃതിയുള്ള വസ്തുക്കളുന്റെ3 നിഴലുമോയി ?ന്ധന്റെ4ട്ട 

ശോസ്ത്രീയ നിഗമനത്തിന്റെല ത്തിയിട്ടു/്.

?ി • നിര്രOശപ്രകോ�ം അഞ്ച് വസ്തുകളുന്റെ3 വ്യത്യസ്ത 

ദിശകളില് നിന്നുള്ള നിഴലുകള് ഉ/ോക്കുന്ന പ�ീക്ഷണം

ന്റെചയ്ത്  നി�ീക്ഷണ ഫലങ്ങള് ചിത്രരൂപത്തില്  

പട്ടികന്റെ4ടുത്തിയിട്ടു/്.

• പട്ടികയിന്റെല വിവ�ങ്ങള് വിശകലനം ന്റെചയ്ത് 

നിഗമനങ്ങള് രൂപന്റെ4ടുത്തോന് ശ്രമിച്ചിട്ടു/്.

സി • നിര്രOശപ്രകോ�ം അഞ്ച് വസ്തുകളുന്റെ3 വ്യത്യസ്ത 

ദിശകളില് നിന്നുള്ള നിഴലുകള് ഉ/ോക്കുന്ന പ�ീക്ഷണം

ന്റെചയ്ത്  നി�ീക്ഷണ ഫലങ്ങള് ചിത്രരൂപത്തില്  

പട്ടികന്റെ4ടുത്തിയിട്ടു/്.

എ • നിര്രOശിക്കന്റെ4ട്ട �ീതിയില് വ്യത്യസ്ത വിഭോഗങ്ങളിന്റെല 

അഞ്ച് ജീവികന്റെള നി�ീക്ഷിച്ചിട്ടു/്. നി�ീക്ഷണ ഫലങ്ങള് 

ര�ഖന്റെ4ടുത്തിയിട്ടു/്. 

• വോലുകളുന്റെ3 പ്രരത്യകകളും അവന്റെകോണ്ടുള്ള പ്രരയോജനങ്ങളും 

തി�ിച്ചറിഞ്ഞ്  നിഗമനങ്ങള്  കൂ3ി ഉള്ന്റെ4ടുത്തി  കുറി4് 

തbോറോക്കിയിട്ടു/് .



2. ജീവികളും

അവയുന്റെ3

വോലുകളും

?ി • വ്യത്യസ്ത വിഭോഗങ്ങളിന്റെല �/ില് കൂടുതല് ജീവികന്റെള 

നി�ീക്ഷിച്ചിട്ടു/്. നി�ീക്ഷണ ഫലങ്ങള് 

ര�ഖന്റെ4ടുത്തിയിട്ടു/്. 

• വോലുകളുന്റെ3 പ്രരത്യകകളും അവന്റെകോണ്ടുള്ള പ്രരയോജനങ്ങളും 

തി�ിച്ചറിഞ്ഞ്   കുറി4് തbോറോക്കിയിട്ടു/് .

സി • വ്യത്യസ്ത വിഭോഗങ്ങളിന്റെല �/്  ജീവികന്റെളന്റെയtിലും 

നി�ീക്ഷിച്ചിട്ടു/്. നി�ീക്ഷണ ഫലങ്ങള് 

ര�ഖന്റെ4ടുത്തിയിട്ടു/്. 

3.ഇഷ്ടം

എ • വീട്ടിലും ചുറ്റുമുള്ള വീടുകളിലും നി�ീക്ഷണം ന3ത്തി മനുഷ്യര് 

വളര്ത്തുന്ന അഞ്ചില് കൂടുതല് ജീവികളുന്റെ3 ഇഷ്ടന്റെ4ട്ട 

ആഹോ�ം, തി�ിച്ചറിഞ്ഞ് പട്ടികയില് ര�ഖന്റെ4ടുത്തിയിട്ടു/്.

• ആഹോ�ത്തിന്റെ അ3ിസ്ഥോനത്തില് ഏത് 

വിഭോഗത്തിലോന്റെണന്ന് കന്റെ/ത്തി എഴുതിയിട്ടു/്. 

?ി •  മനുഷ്യര് വളര്ത്തുന്ന മൂന്നില്  കൂടുതല് ജീവികളുന്റെ3  

ആഹോ�ം, തി�ിച്ചറിഞ്ഞ് പട്ടികയില് ര�ഖന്റെ4ടുത്തിയിട്ടു/്.

• ആഹോ�ത്തിന്റെ അ3ിസ്ഥോനത്തില് ഏത് 

വിഭോഗത്തിലോന്റെണന്ന് കന്റെ/ത്തി എഴുതിയിട്ടു/്. 

സി •  മനുഷ്യര് വളര്ത്തുന്ന �/ില്   കൂടുതല് ജീവികളുന്റെ3  

ആഹോ�ം, തി�ിച്ചറിഞ്ഞ് പട്ടികയില് ര�ഖന്റെ4ടുത്തിയിട്ടു/്.

യു.പി വിഭാഗം



സര്ഗാത്മക കൂട

പ്രവര്ത്തനം രoഡ് സൂചകങ്ങള് (ക�3്)

 

1.അcിളിന്റെയ

ന്റെതോ3ോം

എ • അനുരയോജ്യമോയ ഘ3നയില് ലഘു നോ3കം പൂര്
ത്തിയോക്കിയിട്ടു/്.

• ആശയ സമoത ഉ/്.
• ആകര്ഷകമോയ ഭോഷയും അവത�ണ�ീതിയും ഉ/്.

?ി • അനുരയോജ്യമോയ ഘ3നയില് ലഘു നോ3കം പൂര്
ത്തിയോക്കിയിട്ടു/്.

• ആശയ സമoത ഉ/്.

സി • ഏതോനും സംഭോഷണങ്ങള് ഉള്ന്റെ4ടുത്തി ലഘു നോ3കം പൂര്
ത്തിയോക്കിയിട്ടു/്.

 2.ചിത്ര

വോയന

എ • ചിത്രത്തിന്റെല ആശയം ഉള്ന്റെക്കോ/് ഇഷ്ടന്റെ4ട്ട വ്യവഹോ� 

രൂപത്തില് സര്ഗോത്മകമോയി �ചന പൂര്ത്തിയോക്കിയിട്ടു/്. 

• ഭോഷ ഹൃദ്യവും വ്യവഹോ� രൂപത്തിനു അനുരയോജ്യവും ആണ്.

• ആകര്ഷകമോയ തലന്റെക്കട്ട് നല്കിയിട്ടു/്.

?ി • ചിത്രത്തിന്റെല ആശയം ഉള്ന്റെക്കോ/് ഇഷ്ടന്റെ4ട്ട വ്യവഹോ� 

രൂപത്തില് സര്ഗോത്മകമോയി �ചന പൂര്ത്തിയോക്കിയിട്ടു/്. 

• അനുരയോജ്യമോയ തലന്റെക്കട്ടുനല്കിയിട്ടു/്.

സി • ചിത്രത്തിന്റെല ആശയം ഉള്ന്റെക്കോ/് ഇഷ്ടന്റെ4ട്ട വ്യവഹോ� 

രൂപത്തില്  �ചന പൂര്ത്തിയോക്കിയിട്ടു/്.

3.പോട്ടുവന്നു

ന്റെതോട്ടരന�ം

എ • കവിതയുന്റെ3 ആശയം ഉള്ന്റെക്കോ/് അനുരയോജ്യമോയ  

�/ില് കൂടുതല് ചിത്രങ്ങള് വ�ച്ചിട്ടു/്.

• ചിത്രങ്ങള് സംരവദകക്ഷമവും ആകര്ഷകവുമോണ്.

?ി • കവിതയുന്റെ3 ആശയം ഉള്ന്റെക്കോ/് അനുരയോജ്യമോയ  �/് 

ചിത്രങ്ങന്റെളtിലും വ�ച്ചിട്ടു/്.

• ചിത്രങ്ങള്  ആകര്ഷകവുമോണ്.

സി
• കവിതയുന്റെ3 ആശയം ഉള്ന്റെക്കോ/് അനുരയോജ്യമോയ  ഒരു 

ചിത്രന്റെമtിലും വ�ച്ചിട്ടു/്.

നിര്മ്മോണ കൂ3 

എ • പോഴ്വസ്തുക്കള് ന്റെകോ/് മൂന്നില് കൂടുതല് കൗതുക വസ്തുക്കള് 



1.ന്റെനക് ചന്ദ്

ഉ/ോക്കിയിട്ടു/്.
• നിര്മ്മിതികള് നൈവവി!്യമുള്ളവയും ആകര്ഷകവുമോണ്.

?ി • പോഴ്വസ്തുക്കള് ന്റെകോ/് �/് കൗതുക വസ്തുക്കള് എtിലും 
ഉ/ോക്കിയിട്ടു/്.

• നിര്മ്മിതികള്  ആകര്ഷകമോണ്.

സി • പോഴ്വസ്തുക്കള് ന്റെകോ/് ഒരു കൗതുക വസ്തുന്റെവtിലും 
ഉ/ോക്കിയിട്ടു/്.

2.പലഹോ�

വിരശഷം

എ • പ്രോരദശിക പ്രരത്യകതയുള്ള പലഹോ� ഇനങ്ങള് 
കന്റെ/ത്തിയിട്ടു/്.

• അതില് ഏന്റെതtിലും ഒന്റെ�ണ്ണം വീട്ടുകോര�ോന്റെ3ോ4ം 
ഉ/ോക്കിയിട്ടു/്, ഇതിന്റെ ന്റെസല്ഫി എടുത്തിട്ടു/്.

• പലഹോ�ത്തിന്റെ സവിരശഷങ്ങളും നിര്മ്മോണകുറിപ്പും 
എഴുതിതbോറോക്കിയിട്ടു/്.

?ി • പ്രോരദശിക പ്രരത്യകതയുള്ള പലഹോ� ഇനങ്ങള് 
കന്റെ/ത്തിയിട്ടു/്.

• അതില് ഏന്റെതtിലും ഒന്റെ�ണ്ണം വീട്ടുകോര�ോന്റെ3ോ4ം 
ഉ/ോക്കിയിട്ടു/്.

• നിര്മ്മോണകുറി4് എഴുതിതbോറോക്കിയിട്ടു/്.

സി • പ്രോരദശിക പ്രരത്യകതയുള്ള പലഹോ� ഇനങ്ങള് 
കന്റെ/ത്തിയിട്ടു/്.

• നിര്മ്മോണകുറി4് എഴുതിതbോറോക്കിയിട്ടു/്.

3. രപ4ര് ക4്  

എ • രപ4ര് ക4് ന്റെകോ/് മൂന്ന് കൗതുക വസ്തുക്കള് ഉ/ോക്കിയിട്ടു/്.
• നിര്മ്മിതികള് നൈവവി!്യമുള്ളവയും ആകര്ഷകവുമോണ്.

?ി • രപ4ര് ക4് ന്റെകോ/് �/് കൗതുക വസ്തുക്കള് ഉ/ോക്കിയിട്ടു/്.
• നിര്മ്മിതികള് നൈവവി!്യമുള്ളവയും ആകര്ഷകവുമോണ്

സി • രപ4ര് ക4് ന്റെകോ/് ഒരു കൗതുക വസ്തുന്റെവtിലും 
ഉ/ോക്കിയിട്ടു/്.

ശോസ്ത്ര കൂ3 

1.

എ •  അ!ിനിരവശ സസ്യങ്ങന്റെള പറ്റിയുള്ള അരന്വഷണം 
ന3ത്തിയിട്ടു/്.

•  അവ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള് അരന്വഷിച്ചറിഞ്ഞ് ഒരു പത്രവോര്ത്ത
തbോറോക്കിയിട്ടു/്.

• ഭോഷ, ഹൃദ്യവും സംരവദക ക്ഷമവും പത്രവോര്ത്തയ്ക്ക് അനുരയോജ്യവും
ആണ്.

• ആകര്ഷകമോയ തലന്റെക്കട്ട് നല്കിയിട്ടു/്

?ി •  അ!ിനിരവശ സസ്യങ്ങന്റെള പറ്റിയുള്ള അരന്വഷണം 
ന3ത്തിയിട്ടു/്.

•  അവ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള് അരന്വഷിച്ചറിഞ്ഞ് ഒരു പത്രവോര്ത്ത



അ!ിനിരവശം തbോറോക്കിയിട്ടു/്.
• ആകര്ഷകമോയ തലന്റെക്കട്ട് നല്കിയിട്ടു/്

സി •  അ!ിനിരവശ സസ്യങ്ങന്റെള പറ്റിയുള്ള അരന്വഷണം 
ന3ത്തിയിട്ടു/്.

•  അവ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള് അരന്വഷിച്ചറിഞ്ഞ് ഒരു പത്രവോര്ത്ത
തbോറോക്കിയിട്ടു/്.

2.ഒഴുകുന്ന

പ്രകോശം

എ • നിര്രOശിക്കന്റെ4ട്ടിട്ടുള്ള  പ�ീക്ഷണം  ഒന്നില്  കൂടുതല്  തവണ
ആവര്ത്തിച്ച് ന്റെചയ്തുരനോക്കിയിട്ടു/്.

• ഓര�ോ  ഘട്ടത്തിന്റെലയും  ന്റെപോതു  നി�ീക്ഷണങ്ങള്  വ്യക്തതരയോന്റെ3
ര�ഖന്റെ4ടുത്തിയിട്ടു/്. 

• കോ�ണങ്ങള്   ശോസ്ത്രഅ!്യോപകര�ോ3്  രചോദിച്ചറിഞ്ഞ്  സ്വന്തം
ഭോഷയില് എഴുതിയിട്ടു/്.

?ി • നിര്രOശിക്കന്റെ4ട്ടിട്ടുള്ള പ�ീക്ഷണം ന്റെചയ്തുരനോക്കിയിട്ടു/്.
•  നി�ീക്ഷണങ്ങള് വ്യക്തതരയോന്റെ3  ര�ഖന്റെ4ടുത്തിയിട്ടു/്. 
• കോ�ണങ്ങള്  സ്വന്തം ഭോഷയില് എഴുതിയിട്ടു/്.

സി • നിര്രOശിക്കന്റെ4ട്ടിട്ടുള്ള പ�ീക്ഷണം ന്റെചയ്തുരനോക്കിയിട്ടു/്.
•  നി�ീക്ഷണങ്ങള്  ര�ഖന്റെ4ടുത്തിയിട്ടു/്. 

3.ന്റെപോട്ട്

ഒട്ടിക്കോം

എ • നിര്രOശിക്കന്റെ4ട്ടിട്ടുള്ള  പ�ീക്ഷണം  കൃത്യതരയോന്റെ3
ന്റെചയ്തുരനോക്കിയിട്ടു/്.

• ഓര�ോ  ഘട്ടത്തിന്റെലയും  ന്റെപോതു  നി�ീക്ഷണങ്ങള്  വ്യക്തതരയോന്റെ3
ര�ഖന്റെ4ടുത്തിയിട്ടു/്. 

• നി�ീക്ഷണങ്ങന്റെള  അപoഥിച്ച്  ഭൂമിയുന്റെ3  അക്ഷന്റെത്ത  കുറിച്ചുള്ള
ശ�ിയോയ നിഗമനം രൂപന്റെ4ടുത്തിയിട്ടു/്.

?ി • നിര്രOശിക്കന്റെ4ട്ടിട്ടുള്ള പ�ീക്ഷണം  ന്റെചയ്തുരനോക്കിയിട്ടു/്.
•  നി�ീക്ഷണങ്ങള്  ര�ഖന്റെ4ടുത്തിയിട്ടു/്. 
• നി�ീക്ഷണങ്ങന്റെള  അപoഥിച്ച്  ഭൂമിയുന്റെ3  അക്ഷന്റെത്ത  കുറിച്ചുള്ള

നിഗമനം രൂപന്റെ4ടുത്തിയിട്ടു/്.

സി • നിര്രOശിക്കന്റെ4ട്ടിട്ടുള്ള പ�ീക്ഷണം  ന്റെചയ്തുരനോക്കിയിട്ടു/്.
•  നി�ീക്ഷണങ്ങള്  ര�ഖന്റെ4ടുത്തിയിട്ടു/്. 



 

ഹൈഹസ്ക്കൂള് വിഭാഗം

സര്ഗാത്മക കൂട

പ്രവര്ത്തനം രoഡ് സൂചകങ്ങള് (ക�3്)

 1.“നിങ്ങള്ന്റെക്ക

ങ്ങന്റെന നൈ!�്യം

വന്നു”

എ •  അനുരയോജ്യമോയ ഘ3നയില്  അഭിനന്ദനകത്ത് 
തbോറോക്കിയിട്ടു/്.

• രലഖനത്തിന്റെ ഉള്ള3ക്കംസോംശീക�ിച്ചിട്ടു/്.
• സ്വോ!ീനം ന്റെചലുത്തിയതിന്റെ ന്റെതളിവുകള് സൂചി4ിച്ചിട്ടു/്

?ി • അനുരയോജ്യമോയ ഘ3നയില് അഭിനന്ദനകത്ത് 
തbോറോക്കിയിട്ടു/്.

• രലഖനത്തിന്റെ ഉള്ള3ക്കംസോംശീക�ിച്ചിട്ടു/്.

സി • അഭിനന്ദനകത്ത് തbോറോക്കിയിട്ടു/്.

 2.വവ്വോലുകള്

എ •  അനുരയോജ്യമോയ ഘ3നയില് പത്രോ!ിപകര്ക്കുള്ളകത്ത് 
തbോറോക്കിയിട്ടു/്.

• പത്രവോര്ത്തയുന്റെ3യും ലൂക്ക രലഖനത്തിന്റെയും 
ഉള്ള3ക്കംസോംശീക�ിച്ചിട്ടു/്.

• സ്വോ!ീനം ന്റെചലുത്തിയതിന്റെ ന്റെതളിവുകള് സൂചി4ിച്ചിട്ടു/്

?ി • അനുരയോജ്യമോയ ഘ3നയില് പത്രോ!ിപകര്ക്കുള്ളകത്ത്  
തbോറോക്കിയിട്ടു/്.

• പത്രവോര്ത്തയുന്റെ3യും ലൂക്ക രലഖനത്തിന്റെയും ഉള്ള3ക്കം 
സോംശീക�ിച്ചിട്ടു/്.

സി • പത്രോ!ിപകര്ക്കുള്ളകത്ത് തbോറോക്കിയിട്ടു/്.

3.പക്ഷികളുന്റെ3

അത്ഭുതരലോകം

എ • അനുരയോജ്യമോയ ഘ3നയില് നോ3കം പൂര്ത്തിയോക്കിയിട്ടു/്.
• ആശയ സമoത ഉ/്.
• ആകര്ഷകമോയ ഭോഷയും അവത�ണ�ീതിയും ഉ/്.

?ി • അനുരയോജ്യമോയ ഘ3നയില് നോ3കം പൂര്ത്തിയോക്കിയിട്ടു/്.
• ആശയ സമoത ഉ/്.

സി • നോ3കം പൂര്ത്തിയോക്കിയിട്ടു/്.

നിര്മ്മോണ കൂ3 

എ • മോ4ിങ്ങ് ആപ്ലിരക്കഷന്റെ സഹോയരത്തോന്റെ3 മികച്ച ഭൂപ3ം 
തbോറോക്കിയിട്ടു/്.

• ഭൂപ3നിര്മ്മോണത്തിന്റെല കൃത്യത ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടു/്.



1. ഓ4ൺ

സ്ട്രീറ്റ്മോപ്

• ആവശ്യത്തിന് വിവ�ങ്ങളും സൂചനകളും ഉള്ന്റെ4ടുത്തിയിട്ടു/്.

?ി • മോ4ിങ്ങ് ആപ്ലിരക്കഷന്റെ സഹോയരത്തോന്റെ3 ഭൂപ3ം 
തbോറോക്കിയിട്ടു/്.

• ഭൂപ3നിര്മ്മോണത്തിന്റെല കൃത്യത ഉറപ്പുവരുത്തോന്  
ശ്രമിച്ചിട്ടു/്.

സി • മോ4ിങ്ങ് ആപ്ലിരക്കഷന്റെ സഹോയരത്തോന്റെ3 ഭൂപ3ം 
തbോറോക്കിയിട്ടു/്

2. രതോ�ന് 

ന്റെവക്കോം

എ • രതോ�ന് സ്വന്തമോയി നിര്മ്മിച്ചിട്ടു/്.അതിന്റെ രഫോരട്ടോ 
എടുത്തിട്ടു/്.

• ന്റെചോറിയോതി�ിക്കുന്നതിനുള്ള കോ�ണം ശോസ്ത്രീയമോയി 
വിശദീക�ിച്ചിട്ടു/്.

?ി • രതോ�ന് സ്വന്തമോയി നിര്മ്മിച്ചിട്ടു/്.അതിന്റെ രഫോരട്ടോ 
എടുത്തിട്ടു/്.

• ന്റെചോറിയോതി�ിക്കുന്നതിനുള്ള കോ�ണം പറഞ്ഞിട്ടു/്.

സി • രതോ�ന് സ്വന്തമോയി നിര്മ്മിച്ചിട്ടു/്

3. ഒന്നിന്

പിറരക

മന്റെറ്റോന്ന്

എ • �/ില് കൂടുതല് വ്യത്യസ്ഥ ദൃശ്യങ്ങള് ഉള്ന്റെ4ടുന്ന നിര്
മ്മോണം പൂര്ത്തിയോക്കിയിട്ടു/്.

• ചലന ദൃശ്യങ്ങളുന്റെ3 വീഡിരയോ ആകര്ഷകമോയി 
തbോറോക്കിയിട്ടു/്.

•

?ി • �/്   വ്യത്യസ്ഥ ദൃശ്യങ്ങള് ഉള്ന്റെ4ടുന്ന നിര്മ്മോണം പൂര്
ത്തിയോക്കിയിട്ടു/്.

• ചലന ദൃശ്യങ്ങളുന്റെ3 വീഡിരയോ bോറോക്കിയിട്ടു/്.

സി • ഒരു ചലന ദൃശ്യന്റെമtിലും ഉള്ന്റെ4ടുന്ന നിര്മ്മോണം പൂര്
ത്തിയോക്കി വീഡിരയോ എടുത്തിട്ടു/്.

ശോസ്ത്ര കൂ3 

1.നൈപനോ4ിളി

ന്റെല എന്നൈസം

എ • പ�ീക്ഷണം പൂര്ത്തീക�ിച്ച് നി�ീക്ഷണ ഫലം  

ര�ഖന്റെ4ടുത്തിയിട്ടു/്.

• നി�ീക്ഷണഫലങ്ങളും ദഹനവും തമ്മിലുള്ള  ?ന്ധം 

ശോസ്ത്രീയമോയി ര�ഖന്റെ4ടുത്തിയിട്ടു/്.

• പ4ോയും മറ്റ് പഴങ്ങളും  വച്ച് ആവര്ത്തിച്ചു രനോക്കി   

നി�ീക്ഷണ ഫലങ്ങള് ര�ഖന്റെ4ടുത്തിയിട്ടു/്.

?ി • പ�ീക്ഷണം പൂര്ത്തീക�ിച്ച് നി�ീക്ഷണ ഫലം  



ര�ഖന്റെ4ടുത്തിയിട്ടു/്.

• നി�ീക്ഷണഫലങ്ങളും ദഹനവും തമ്മിലുള്ള  ?ന്ധം 

ശോസ്ത്രീയമോയി ര�ഖന്റെ4ടുത്തിയിട്ടു/്.

സി • പ�ീക്ഷണം പൂര്ത്തീക�ിച്ച് നി�ീക്ഷണ ഫലം  

ര�ഖന്റെ4ടുത്തിയിട്ടു/്.

2.പ്ലോസ്റ്റിക്

ന്റെകോണ്ടു

മൂ3രണോ?

എ • ആവശ്യമോയ രചോദ്യോവലിയും  പട്ടികകളും സ്വന്തമോയി 

വികസി4ിച്ചിട്ടു/്.

• 10 വീടുകന്റെളtിലും ന്റെത�ന്റെഞ്ഞടുത്ത് സര്രവ്വ പൂര്ത്തിയോ 

ക്കിയിട്ടു/്.

• കന്റെ/ത്തലുകള് വിശകലനം ന്റെചയ്ത്  നിഗമനങ്ങളും നിര്

രOശങ്ങളും എഴുതിയിട്ടു/്

?ി • 10 വീടുകന്റെളtിലും ന്റെത�ന്റെഞ്ഞടുത്ത് സര്രവ്വ പൂര്

ത്തിയോക്കിയിട്ടു/്.

• കന്റെ/ത്തലുകള് വിശകലനം ന്റെചയ്ത്  നിഗമനങ്ങളും നിര്

രOശങ്ങളും എഴുതിയിട്ടു/്

സി • സര്രവ്വ പൂര്ത്തിയോക്കിയിട്ടു/്.

• ഏതോനും നിഗമനങ്ങളും നിര്രOശങ്ങളും എഴുതിയിട്ടു/്

3.ചാട്ടവും

ഓട്ടവും

എ • പ�ീക്ഷണം ന്റെചയ്തുരനോക്കി നി�ീക്ഷണം 

ര�ഖന്റെ4ടുത്തിയിട്ടു/്.

• ഓടുരcോള്കിട്ടുന്ന ആക്കം(സംരവഗം) ആണ് ദൂന്റെ�യ്ക്ക് ചോ3ോന് 

പറ്റുന്നത് എന്ന ശോസ്ത്രീയ വിശദീക�ണം നല്കിയിട്ടു/്.

?ി • പ�ീക്ഷണം ന്റെചയ്തുരനോക്കി നി�ീക്ഷണം 

ര�ഖന്റെ4ടുത്തിയിട്ടു/്.

• തന്റെതോയ ഭോഷയില് വിശദീക�ണം നല്കിയിട്ടു/്

സി പ�ീക്ഷണം ന്റെചയ്തുരനോക്കി നി�ീക്ഷണം ര�ഖന്റെ4ടുത്തിയിട്ടു/്.
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