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സാമൂഹ്യശാസ്ത്രംI
അധ്യായം5

1. വിവിധ ഭാഷകളില് രചിക്കപ്പെ ട്ട സാഹിത്യകൃതികള് ഇന്ത്യന് ദേ ശീയതയുപ്പെ ആവിര്
ഭാവത്തിന് വഴിപ്പെതളിച്ചപ്പെതങ്ങപ്പെന?
➔ ഇന്ത്യന് സമൂഹത്തില് നിലനിന്ന ജീര്ണതകള്ക്കും ബ്രിട്ടീഷുകാരുപ്പെ സാമ്പത്തിക
ചൂഷണത്തിനും എതിരായ പ്രതിദേഷധം സാഹിത്യത്തിലും പ്രതിഫലിച്ചു.
➔ രാജ്യത്തിപ്പെ5 ഒാദേരാ ഭാഗത്തും ജനങ്ങള് ദേനരി ുന്ന ുരിതങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും
സാഹിത്യകാരന്മാര് തങ്ങളുപ്പെ കൃതികളില് ചിത്രീകരിച്ചു.
➔ ഇന്ത്യന് ജനത ഒറ്റപ്പെക്കട്ടായി ഭരണത്തിപ്പെനതിപ്പെര പ്രതിദേഷധിക്കാന് മുദേന്നാട്ടുവന്നു.
➔ കവിതകള്, കഥകള്, നാ കങ്ങള്, ദേനാവലുകള് തു ങ്ങിയവയിലൂപ്പെ എഴുത്തുകാര്
തങ്ങളുപ്പെ പ്രതിദേഷധം ജനങ്ങളുമായി പങ്കുവച്ചു.
➔ ജനങ്ങളില് ചൂഷണ വിരുദ്ധ മദേനാഭാവവും സ്വന്തം രാജ്യദേത്താ ് ഇഷ് വും വളര്
ത്താന് സാധിച്ചു.
➔ മാതൃരാജ്യപ്പെത്ത പ്രകീര്ത്തിച്ചുപ്പെകാണ്ട് പ്രദേ ശികഭാഷകളില് രചിക്കപ്പെ ട്ട കൃതികള്
നിരക്ഷരരായ ജനങ്ങളും സാക്ഷരരായ വദേരണ്യവര്ഗവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം കുറച്ചു.
2. ഇന്ത്യന് അദേസാസിദേയഷന് സ്ഥാപിച്ചതാര്?
➔ സുദേരന്ദ്രനാഥ ബാനര്ജി
3.'വദേJമാതരം' എന്ന ഗാനം ഏത് കൃതിയില് നിന്നാണ് എ ുത്തിട്ടുള്ളത് ?
➔ ആനJമഠം
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4. വിവിധ ഭാഷകളില് രചിക്കപ്പെ ട്ട സാഹിത്യകൃതികളും രചയിതാക്കപ്പെളയും അവയ്ക്ക്
ആസ്പ മായ പ്രദേമയവും പട്ടികപ്പെ
കൃതികള്
ആനJമഠം

ുത്തുക?
പ്രമേമയം

രചയിതാവ്
ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റര്ജി

ബംഗാളിപ്പെല കര്ഷകര് ന ത്തിയ
സന്യാസികലാപം.

നീല് ര് ൺ

ിനബന്ധു മിത്ര

ബംഗാളിപ്പെല നീലം കര്ഷകര്
ദേനരി ുന്ന ചൂഷണം.

'സാദേര ജഹാം ദേസ അച്ഛാ' അല്ലാമാ മുഹമ്മ ്
ഇഖ്ബാല്

ഇന്ത്യയുപ്പെ പ്രകൃതിഭംഗിപ്പെയയും
ജനങ്ങളുപ്പെ പ്പെഎക്യപ്പെത്തയും
പാ ിപുകഴ്ത്തി.

5. ഇന്ത്യന് ദേ ശീയ പ്രസ്ഥാനത്തില് സാഹിത്യകാരന്മാര് വഹിച്ച പങ്ക് വ്യക്തമാക്കുന്ന പട്ടിക
തയ്യാറാക്കുക.
കൃതികള്

എഴുത്തുകാര്

ഭാഷ

• ദേഗാര
• ഗീതാഞ്ജലി

• രവീന്ദ്രനാഥ ാദേഗാര്

• ബംഗാളി

•
•
•
•

ദേസവാസ ന്
ദേപ്രമാശ്രമം
രംഗഭൂമി
ദേഗാ ാന്

• ദേപ്രംചJ്

• ഹിJി

•
•
•
•

പാഞ്ചാലിശപഥം
കളി ാട്ട്
കണ്ണന്പാട്ട്
കുയില്പാട്ട്

• സുബ്രഹ്മണ്യഭാരതി

• തമിഴ്

• ഉര് ു

• ഹയാത്ത്-ഇ-ജവീ ്

• അല്ത്താഫ്
ഹുസൈസന് ഹാലി

• നിബന്തമാല

• വിഷ്ണുകൃഷ്ണ

• മറാത്തി

• ഹയാത്ത് -ഇ-സാ ി,

ചിപ്ളുങ്കര്
• എപ്പെ5 ഗുരുനാഥന്
• ബാ ൂജി
• ഇന്ത്യയുപ്പെ കരച്ചില്

• വളളദേത്താള്
നാരായണദേമദേനാന്

• മലയാളം
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6. ഇന്ത്യന് ദേ ശീയതയുപ്പെ ആവിര്ഭാവത്തില് ചിത്രകാരന്മാരും നിര്ണായക പങ്ക് വഹിച്ചു.
ഇൗ പ്രസ്താവന ചര്ച്ച പ്പെചയ്യുക.
● ഇന്ത്യന് സമൂഹത്തിപ്പെ5 അവസ്ഥ ചിത്രീകരിച്ചു.
● ഇന്ത്യയിപ്പെല ജനങ്ങള്ക്ക് ആഹാരം, വസ്ത്രം, വിജ്ഞാനം എന്നിവ നല്കുന്ന
ഭാരതമാതാവിപ്പെ5 ചിത്രം അബനീന്ദ്രനാഥ ാദേഗാര് ചിത്രീകരിച്ചു.
● ഇന്ത്യന് പ്പെസാസൈസറ്റി ഒാഫ് ഒാറിയ5ല് ആര് ്സ് കല്ക്കത്തയില് അബനീന്ദ്രനാഥ
ാദേഗാര് സ്ഥാപിച്ചു.
● രാജാ രവിവര്മ ഇന്ത്യന് പുരാണങ്ങളിപ്പെലയും വിവിധ സാഹിത്യകൃതികളിപ്പെലയും
വിവിധ സJര്ഭങ്ങള് ചിത്രീകരിച്ചു.
● നJലാല് ദേബാസ് ശ്രദേദ്ധയമായ സാഹിത്യകൃതികളില് നിന്നും
ചരിത്രസംഭവങ്ങളില് നിന്നുമുളള സJര്ഭങ്ങപ്പെള വിഷയങ്ങളാക്കി.
● നJലാല് ദേബാസിപ്പെ5 ചിത്രമാണ് സതി. സതി എന്ന ുരാചാരത്തിപ്പെനതിപ്പെര
മദേനാഭാവം വളര്ത്താന് ഇൗ ചിത്രം സഹായിച്ചു.
● അമൃതപ്പെഷര്ഗില് ഇന്ത്യയുപ്പെ ഗ്രാമത്തിപ്പെല ുരിത ജീവിതം പ്പെവളിച്ചം കുറഞ്ഞ
വര്ണങ്ങളില് ചിത്രീകരിച്ചു.
7. സ്വദേ ശി സമരകാലത്ത് ആ ്യമായി രൂപം നല്കിയ ദേ ശിയ പതാകയിപ്പെല എട്ടു
താമരകള് എന്തിപ്പെനയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്.? അതിപ്പെല അര്ധചന്ദ്രന് എന്തിപ്പെന
സൂചി ിക്കൂന്നു?
● എട്ടുപ്രവിശ്യകപ്പെള ,
● ഹിJു-മുസ്ലിം പ്പെഎക്യം
8. ഗാന്ധിജിയുപ്പെ ദേനതൃത്വത്തില് രൂപം നല്കിയ ദേ ശീയ പതാകയിപ്പെല ചര്ക്ക എന്തിപ്പെന
സൂചി ിക്കുന്നു?
● ഇന്ത്യന് ജനതയുപ്പെ സ്വാശ്രയത്വം
● വിദേ ശാധിപത്യത്തിപ്പെനതിരായ പ്രതിദേഷധം.
9. ഇന്ത്യന് പ്പെസാസൈസറ്റി ഒാഫ് ഒാറിയ5ല് ആര് ്സ് സ്ഥാപിച്ചതാര്?
●

അബനീന്ദ്രനാഥ ാദേഗാര്

10. 1938 ല് ഹരിപുരയില് ന ന്ന ഇന്ത്യന് നാഷണല് ദേകാൺഗ്രസ്സിപ്പെ5 സദേമ്മളനത്തില്
പ്ര ര്ശി ിച്ച ചിത്രം ഏത്?
● ഗ്രാമീണ പ്പെചണ്ടക്കാരന്

4

11. ദേ ശീയത വളര്ത്തുന്നതിന് സഹായിച്ച ചിത്രങ്ങളും ചിത്രകാരന്മാപ്പെരയും
പട്ടികപ്പെ

ുത്തുക.
ചിത്രങ്ങള്

ചിത്രകാരന്മാര്

• ഭാരതമാത

• അബനീന്ദ്രനാഥ ാദേഗാര്

• സതി
• ഗ്രാമീണ പ്പെചണ്ടക്കാരന്

• നJലാല് ദേബാസ്

• ഗ്രാമീണ ജീവിതം

• അമൃത ദേഷര്ഗില്

• കാളി ാസപ്പെ5 ശാകുന്തളത്തില് നിന്നുളള
രംഗം

• രാജാ രവിവര്മ
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