CLASS 10 SUBJECT : HINDI DATE 20/11/2020 WS NO : 21 Class link:

LESSON : ठाकु र का कु आँ

LO : कहानी पढ़कर आशय समझना

सामाजिक

സാമൂഹികമായ

Social

ज़मींदार

ഭൂവുടമ

Landlord

ऊँ ची जाति

ഉയർന്ന ജാതി

Upper caste

निम्न जाति

താഴ്ന്ന ജാതി

Lower caste

जातिगत भेदभाव

ജാതി വിവേചനം

Caste discrimination

थके -मांदे

ക്ഷീണിച്ച

Tired

दरवाज़े पर

വാതിൽക്കൽ

At the door

होशियारी से

ബുദ്ധിപരമായി

Intelligently

थानेदार

പോലീസ്
ഇൻസ്പെക്റ്റർ

रिश्वत

കൈക്കൂലി

bribe

अकलमंदी से

ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യത്തോടെ

Wisely

नकल ले आए

പകർപ്പ് കൊണ്ടുവന്നു

The copy was brought

नकल

പകർപ്പ്

Copy

पानी लेने

വെള്ളം എടുക്കാൻ

For taking water

धुंधली रोशनी

മങ്ങിയ വെളിച്ചം

Dim light

कु एँ की जगत

കിണറിന്റെ കര

The

സബ് sub inspector of police

high

platform

surrounding a well
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बदनसीब

നിർഭാഗ്യവതി

Unlucky

रोक

തടസ്സം

Interruption

जिवद्रो1हो जिदाल

വിപ്ലവ മനസ്സ്

Revolutionary mind

रिरवाज़

ആചാരം

custom

पाबंरिदयाँ

നിയന്ത്രണങ്ങൾ

Restrictions

मजबरिू रयाँ

നിർബ്ബന്ധങ്ങൾ

Compulsions

गले में

കഴുത്തില്

Around the neck

ताग

ചരട്

string

चोरी

മമാഷണം

theft

जाल-फरेब

ചതി

cheating

झठू ा मुकदमा

കള്ളമകസ്

False case

बेचारा

നിസ്സഹായൻ

helpless

गड़रिरया

ഇടയൻ

Shepherd

भेड़

ആട്

The sheep

जुआ

ചൂതാട്ടം

Gambling

घी

നെനയ്യ്

Ghee

काम करना

മ*ാലി നെചയ്യുക

work

मजरू ी

കൂലി

Wages

नानी मरना

വളനെര പ്രയാസനെ0ടുക

To be very difficult

घमंड

അഹങ്കാരം / നെ4ാങ്ങച്ചം Pride /Boasting
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1.

"इस कु एँ का पानी सारा गॉंव पीता है। किसी के लिए रोक नहीं, सिर्फ़ ये बदनसीब नहीं भर
सकते।" गंगी क्यों इस प्रकार सोचती है ?
(क)गंगी अनपढ़ है।
(ख)पानी खराब है।
(ग) कु आँ दूर है।
(घ) वे निम्न जाति के हैं।

2 . "हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊँ च हैं ? " यहाँ किस समस्या की ओर संके त है ?
(क) गरीबी।

(ख) पारिवारिक समस्या।
(ग) जाति प्रथा।
(घ) अकाल।

3 . आशय समझें और सही मिलान करें ।
गंगी पानी लेने के लिए

पर जल्दी पानी नहीं ले सकती
थी ।

गंगी कुँए के पास पहुँची

कु एँ पर आ रहा था।

ठाकु र के दरवाज़े पर

असमानता के विरुद्ध विचार उठने

दिए का धुँधला प्रकाश

कु छ लोग बैठे थे ।

गंगी के विद्रोही मन में

रात को निकल पड़ी ।

लगे ।
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4. "ठा कD र क कD आ" कहो

क% आधुं र पर साहो प्रस् व चीD कर जिलखh।

ठा कD र % थ %दा र क1 जिरश्व दा ।
ठा कD र % 1खZ क1 प

पहोची
D या ।

ठा कD र % अक्लमा=दा सा% एक माDकदामा% क

कल ल% आई।

ठा कD र % गड़ीजिरए क भे%ड़ी चीDर ल ।

5. प्र%माची=दा % अप % ज़मा % क जिव2%ष ए कहो

माh व्याक् क हो\। "ठा कD र क कD आ" कहो

ऐसा जिव2%ष ए चीD कर जिलखh।
वहो सामाया माLदा
वहो ज़मा

क Z

बहो दारD क थ ।

बहो दारD क थ ।

उसा ज़मा % माh जिरश्व क चील

उसा सामाया ठा कD र क% कD ए सा% जि म्
उसा क ल माh सा होZ

हो थ ।

जि क% ल1ग प

घ माh %ल जिमाल कर ब%ची % थ%।

उसा ज़मा % माh माज़दारZ S क1 मा Zर जिमाल

हो ल% साक % थ%।

माDजिश्कल थ ।

उसा सामाया माh जिस्rयाS क% प्रजि ऊँची% ल1गS क व्यावहो र अमा न्या थ ।

6. जिव2%षण और जिव2%ष्या (सा=ज्ञा ) अलग करक% जिलखh।
जिव2%षण

जिव2%षण

जिव2%ष्या (सा=ज्ञा )

थके-मांदे मज़दूर

थके-मांदे

मज़दूर

ू ी बहादुरी
कानन

...............

...............

ु दमा
खास मक

...............

...............

धुध
ँ ली रोशनी

...............

...............
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माh साZजिची

