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അധധികകം പ്രയയാസപപ്പെടുതയാപതെ ഹധിനധി
ചചയാദദകം 1 പന്റെ ഉതരകം കുടധികള്കക്ക് എളുപ്പെതധില് എഴുതെയാന് പറ്റുന്നതെയാണക്ക്.
തെധിരകഥപയഴുതെയാനുള്ള ചചയാദദകം 2 കുടധികള്കക്ക് പ്രയയാസകം സൃഷധിചധിരധികയാന്
സയാധദതെയധില. ശരധിയയായ ഉതരകം ബയാകറധില്നധിന്നക്ക് പതെരപഞ്ഞെടുകയാനുള്ള
ചചയാദദകം 3 പന്റെ ഉതരകം हम ഉപസര്ഗ്ഗതധിപന്റെ പ്രചയയാഗകം നലചപയാപലെ
മനസധിലെയാകധിയധിടധിലയാത കുടധികപളെ പ്രയയാസപപ്പെടുതയാന് സയാധദതെയുണക്ക് .
ചചയാദദകം 4 പന്റെ ഉതരകം ഹധിനധിയധില് പ്രയയാസകം അനുഭവധിക്കുന്ന കുടധികള്കക്ക്
വധിഷമകരമയായധിട്ടുണയാവയാകം. ചചയാദദകം 5 പന്റെ 2 ഓപക്ക്ഷനുകളെധില് ചഡയാ. കലെയാമധിനക്ക്
ചഛയാട്ടുവധിപന്റെ കതക്ക് തെയയാറയാകല് കുടധികള്കക്ക് പ്രയയാസകരമയായധിട്ടുണയാവധില.
എന്നയാല് ഫധിലെധികം പ്രദര്ശനതധിപന്റെ ചപയാസ്റ്റര് തെയയാറയാകല് ककारर क्रम
അടധിസയാനമയാകധിയുള്ള ചപയാസ്റ്റര് തെയയാറയാകയാന് നല വശമധിലയാത കുടധികപളെ
വധിഷമധിപ്പെധിച്ചുകയാണകം. ചപയാസ്റ്ററധില് പതെറ്റുവരുതയാനുള്ള സയാധദതെ കൂടുതെലെയാണക്ക്.
ചചയാദദകം 6 പന്റെ ഉതരകം लग പന്റെ പ്രചയയാഗകം മനസധിലെയാകധിയധിട്ടുള്ള കുടധികള്കക്ക്
എളുപ്പെമയായധിരധിക്കുകം. ചചയാദദകം 7 ഹധിനധിയധില് നലനധിലെവയാരകം പുലെര്തയാത
കുടധികപളെ അല്പകം ആശയക്കുഴപ്പെതധിലെയാകധിയധിട്ടുണയാവയാന് സയാധദതെയുണക്ക് .
ചചയാദദകം 8 പന്റെ ഒന്നയാകം ഓപക്ക്ഷപന്റെ ഉതരകം കുടധികള് പരധിചയപപ്പെടധിട്ടുണയാവയാന്
സയാധദതെയുണക്ക്. പയാഠപുസ്തകതധില് പകയാടുതധിരധിക്കുന്ന
പ്രവര്തനമയായതുപകയാണക്ക് രണയാകം ഓപക്ക്ഷപന്റെ ഉതരവകം
പ്രയയാസപപ്പെടുതയാന് സയാധദതെയധില. ചചയാദദകം 9 പന്റെ ഉതരകം വധിചശഷണപത
സകംബനധിച സയാമയാനദ ധയാരണയുള്ള കുടധികള്കക്ക് എളുപ്പെതധില് എഴുതെയാന്
സയാധധിക്കുന്നതെയാണക്ക്. ചചയാദദകം 11 वह സര്വ്വനയാമവമയായധി
ബനപപ്പെടതെയായതുപകയാണകം പലെതെവണ ഇചതെ സര്വ്വനയാമതധിപന്റെ ചചയാദദകം
വന്നതെധിനയാലകം പ്രയയാസപപ്പെടുതധിയധിരധികയാന് സയാധദതെയധില. ചചയാദദകം 12 പയാഠകം
മനസധിലെയാകധിയ കുടധികള്കക്ക് എളുപ്പെമയായധിരധിക്കുകം. ചചയാദദകം 13 പന്റെ ഒന്നയാകം
ഓപക്ക്ഷനയായ ഡയറധിയുകം രണയാകം ഓപക്ക്ഷനയായ സസ്വഭയാവവധിചശഷതെകപളെ
അടധിസയാനമയാകധിയ കുറധിപകം പുതെധിയ പയാഠതധില് നധിന്നയാപണങധിലകം പയാഠകം
മനസധിലെയാകധിയ കുടധികള്കക്ക് പ്രയയാസമുണയാകധികയാണധില. ചചയാദദകം 14
പചറധിപയയാരു ആശയക്കുഴപ്പെതധിനക്ക് സയാധദതെയുള്ളതെയാണക്ക്. പയാഠതധില് जकाततीर
असमकानतका യുപട കൂപട लललगपरक असमकानतत കൂടധി വരുന്നതുപകയാണക്ക് नकारररयों पर
अत्रकाचकार കൂടധി ഉതരമയായധി സകംശയധിച്ചുചപയാകയാന് പചറധിയ സയാധദതെയുണക്ക് .

ചചയാദദകം 15 ഗകംഗധിയുപട മനസധില് ഉയര്ന്നുവരുന്ന വധിപ്ലവയാത്മകമയായ ചധിന്തകപളെ
സകംബനധിചക്ക് അഭധിപ്രയായപമഴുതെയാനുള്ള evaluation നധിലെവയാരതധിലള്ള
ചചയാദദമയാണക്ക്. പയാഠകം മനസധിലെയാകധിയ കുടധികള്കക്ക് ഇതെധിനക്ക് ഉതരപമഴുതെല്
പ്രയയാസകം സൃഷധികയാന് സയാധദതെയധില. ചചരുകംപടധി ചചര്കയാനുള്ള 4 മയാര്കധിപന്റെ
ചചയാദദകം 16 ല് छल टटे ललोग अपरकाध करतटे हह എന്നക്ക് ശരയാശരധികക്ക് തെയാപഴയുള്ള കുടധികള്
മനസധിലെയാകധിയധിരധികയാന് സയാധദതെയധില. എന്നയാല് ബയാകധി മൂന്നുകം ശരധിയയാകയാന്
പറ്റുന്ന കുടധികള്കക്ക് ഇതുകം സസ്വയാഭയാവധികമയായധി ശരധിയയാകയാന് പറ്റുന്നതെയാണക്ക് . बसलत
मटेरटे गकागाँव कका പയാഠകം മനസധിലെയാകധിയ കുടധികള് എളുപ്പെതധില് ചചയാദദകം 17 പന്റെ
ഉതരകം എഴുതുന്നതെയാണക്ക്. कतकार कक्ररका अननवकत അടധിസയാനമയാകധി ശരധിയയായ
ഉതരകം പതെരപഞ്ഞെടുപതഴുതെയാനുള്ള ചചയാദദകം 18 ഹധിനധി വയാകദരചന സകംബനധിചക്ക്
സയാമയാനദ ധയാരണയുള്ള കുടധികള് എളുപ്പെതധില് എഴുതുന്നതെയാണക്ക്. ചചയാദദകം 19
വയാകദപധിരമധിഡക്ക് കുടധികള്കക്ക് പ്രയയാസമുണയാകയാന് സയാധദതെയധില. വയാകദഘടന
പയാഠപുസ്തകതധിചലെതെധില്നധിന്നക്ക് ഭധിന്നമയായയാലകം സയാര്ഥകമയായ വയാകദങ്ങല്കക്ക്
മയാര്കക്ക് പകയാടുത്തുവരയാറുണക്ക്. അതെയായതെക്ക് बच्चयों ककी टलोललरकागाँ गकागाँव-गकागाँव मम खखशती सटे
घघूमतती हह, गकागाँव-गकागाँव मम बच्चयों ककी टलोललरकागाँ खखशती सटे घघूमतती हह, गकागाँव-गकागाँव मम खखशती सटे बच्चयों ककी
टलोललरकागाँ घघूमतती हह- എലയാകം ശരധിയയായധി പരധിഗണധികയാനയാണക്ക് സയാധദതെ.
യൂനധിറ്റുകള്കക്ക് പവയധിചറജക്ക് യഥയാക്രമകം I – 5, II – 21, III – 7, IV – 14, V – 5
എന്നധിങ്ങപനയയാണക്ക് കധിടധിയധിട്ടുള്ളതെക്ക്. പുതെധിയതെയായധി ഉള്പപ്പെടുതധിയ
പയാഠങ്ങളെധില്നധിന്നക്ക് 52 ല് 21 മയാര്കധിപന്റെ ചചയാദദവകം ചചയാദധികപപ്പെട്ടു. 4
മയാര്കധിപന്റെ ചചയാദദങ്ങള് വദയാകരണവമയായധി ബനപപ്പെടക്ക് ചചയാദധികപപ്പെടചപ്പെയാള്
टघू टका पकहरका, हतकाशका सटे एक व्रनकत बबैठ गरका थका, अककाल और उसकटे बकाद, गखठलती तलो परकाई हबै
എന്നന്നീ പയാഠങ്ങള് തെന്നീപര പരധിഗണധികപപ്പെടധില. ഏതെയായയാലകം പപയാതുപവ
ചചയാദദചപപ്പെര് തൃപധികരമയായധിരുന്നതെയായധി വധിലെയധിരുതയാവന്നതെയാണക്ക്.
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