ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ പരിശീലന സ്ഥാപനം (ഡയറ്റ്),പാലക്കാട്.

ലിറ്റിൽ സ്കോളർ
എൽ പി
മലയാളം.

ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ പരിശീലന സ്ഥാപനം (ഡയറ്റ്),പാലക്കാട്.

ശിൽപശാലയിൽ പങ്കെടുത്തവർ
1 ടി മോഹനൻ,ജി എൽ പി എസ് താന്നിക്കുന്ന്.
2 ടി രാജീവ്,എ എൽ പി എസ് പെരിങ്ങോട്.
3 ശാരദാമണി ,ജി എൽ പി എസ് വട്ടേനാട്.
4 അനുക്കുട്ടൻ എം, എ എം എൽ പി എസ് ചാമപ്പറമ്പ്.
5 ശാലിനി എം കെ, ജി എൽ പി എസ് മാരാർക്കുളം.
6 ബിന്ദു പി ,ജി എൽ പി എസ് വാടാനംകുറിശ്ശി.
അക്കാദമിക പിന്തുണ
രാധ കെ വി ,ലക്ചറർ,ഡയറ്റ്,പാലക്കാട്.
നിഷ സി,ലക്ചറർ,ഡയറ്റ് ,പാലക്കാട്.

ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ പരിശീലന സ്ഥാപനം (ഡയറ്റ്),പാലക്കാട്.

ആമുഖം
മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളായി നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങളെ മാറ്റുന്നതിനുള്ള
തീവ്രയജ്ഞത്തിൽ ആണല്ലോ നാമെല്ലാവരും. വിദ്യാർഥികളുടെ പഠനനിലവാരം
തന്നെയാണ് മികവിന്റെ പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ സൂചകം. അതിനുതകുന്ന ഒരു
പദ്ധതിയാണ് പ്രതിഭാ പോഷണ പരിപാടി (ലിറ്റിൽ സ്കോളർ) . പ്രതിഭാധനരായി
നമ്മുടെ കുട്ടികളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനു ക്ലാസ് റൂം പ്രക്രിയകളിൽ
തന്നെയാണൂന്നേണ്ടത്.
അപഗ്രഥനം ,വിശകലനം,പ്രശ്ന പരിഹരണം,
സർഗാത്മകത, വിമർശന ചിന്ത തുടങ്ങി ബുദ്ധിയുടെ ഉയർന്ന ശേഷികളെ നിരന്തരം
പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ
മസ്തിഷ്കം ക്രിയാത്മകമാകുന്നത്.
പഠനപ്രവർത്തനങ്ങൾ അധ്യാപകർ ശാസ്ത്രീയമായും
ബോധനശാസ്ത്ര പരമായും
ചിട്ടപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് കുട്ടികൾക്കതിനു് അവസരം
ലഭിക്കുന്നത്.പ്രതിഭാ പോഷണ
പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുണ്ടായ ഈ സമ്പുടം
അത്തരത്തിൽ
തയാറാക്കപ്പെട്ടതാണ്.മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിൽ
ഇത് ഒരു സഹായക ഗ്രന്ഥമാണ്. പക്ഷെ അതിനപ്പുറം പ്രതിഭകളാക്കി കുട്ടികളെ
മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഒരു പഠന ബോധന സംസ്കാരമാണ് ഇതിന്റെ ദീർഘ ലക്ഷ്യമായി നാം
വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. അധ്യാപകർക്കും കുട്ടികൾക്കും അക്കാദമിക വഴിയിൽ
സധൈര്യം സഞ്ചരിക്കാൻ ഇതൊരു കൈത്താങ്ങാകമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ .........
കെ എം സോമരാജൻ,
പ്രിൻസിപ്പാൾ,
ഡയറ്റ് ,പാലക്കാട്.

ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ പരിശീലന സ്ഥാപനം (ഡയറ്റ്),പാലക്കാട്.

ലിറ്റിൽ സ്കോളർ കൈപ്പുസ്തകത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുമ്പോൾ
പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾ മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ
അധ്യാപകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്.
അതിലൊന്നാണ് മത്സര പരീക്ഷ കൾക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന
വിദ്യാർത്ഥികൾ ക്കുള്ല
പരിശീലനം.പലപ്പോഴും യാന്ത്രികമായി നടക്കുന്ന ഇത്തരം പരിശീലനങ്ങളും അതിനെ തുടർന്ന് വരുന്ന
പരീക്ഷകളിലെ പരാജയവും കുട്ടികളിൽ മാനസിക സംഘർഷം
സൃഷ്ടിക്കുന്നതായി കണ്ടതിനാൽ
,പാലക്കാട് ഡയറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ആണ് ലിറ്റിൽ സ്കോളർ. പഠന പ്രവർത്തന
ങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ തങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളേയും പ്രതിഭകളാക്കി വളർത്തുന്നത്
എങ്ങനെ എന്നതിന് ഒരു ദിശാബോധം നൽകുക എന്നതാണ് പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിപാലക്കാട് ജില്ലയിലെ അധ്യാപകർക്ക് പരിശീലനം നൽകി.അതിന്റെ
വെളിച്ചത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അധ്യാപകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തയ്യാറായ കൈപുസ്തകമാണ് ഇത്
ക്ളാസ്സ്റൂം പ്രവർത്തനങ്ങളോടൊപ്പം ഇത്തരം അധിക പ്രവത്തനങ്ങൾ നൽകി എല്ലാ
വിദ്യാർത്ഥികളെയും പ്രതിഭകളാക്കി വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു.

നാലാം തരത്തിലെ മലയാള പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഓരോ യൂണിറ്റുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടിഅറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വിവിധ വ്യവഹാര രൂപങ്ങളും അവയുടെ വിലയിരുത്തൽ സൂചകങ്ങളും
അടങ്ങിയ ഈ കൈ പുസ്തകം LSS പോലെയുള്ള ഉന്നതനിലവാരമുള്ള പരീക്ഷകളെ നേരിടുന്നതിന്
സഹായകമാവും.
ലിറ്റിൽ സ്കോളർ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ,
നിഷ സി,ലക്ചറർ,
ഡയറ്റ്,പാലക്കാട്.

യൂണിറ്റ് - 1
അമൃതം
വ്യവഹാര രൂപങ്ങൾ :

അനുഭവക്കുറിപ്പ്,ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ്,താരതമ്യക്കുറിപ്പ്.
പവർത്തനം -1

കാക്കപ്പൂവ്

െനറ്റിയിൽ ചന്ദനെപ്പാട്ടുമായി
മുറ്റത്തു നില്ക്കുന്ന െകാച്ചുപൂേവ
നിെന്ന ഞാൻ േനാവാെത െതാട്ടിടേട്ട
നിന്മുഖെമാന്നു ഞാൻ കണ്ടിടേട്ട,
അർക്കെന േനാക്കിച്ചിരിച്ചിടുന്നൂ
മുക്കുറ്റി തൻമുഖം െചറ്റുയർത്തി
അൻപിൽ നിവർന്നു വിരിഞ്ഞിടുന്നൂ
ശംഖുപുഷ്പത്തിെന്റെ നീലേന തം.
േമാടിയിലാടിക്കളിച്ചിടുന്നൂ
വാടാത്ത മുല്ലയും മല്ലികയും
ഏഴഴകുള്ള കറുപ്പുേമേതാ
നീലയും േചരും നിറവുമായി
െനറ്റിയിൽ ചന്ദനെപ്പാട്ടുമായി പ്പട്ടുേപാലുള്ള കവിളുമായി
നാണം പുരണ്ട ചിരിയുമായി
നീ മാ തെമേന്ത കുനിഞ്ഞു നില്ക്കാൻ?
സുഗതകുമാരി
കൂട്ടുകാേര,
സുഗതകുമാരി ടീച്ചറുെട 'കാക്കപ്പൂവ് 'എന്ന കവിത വായിച്ചേല്ലാ.
വളെര മേനാഹരമായ ഈ കവിതയ്ക്ക് നെല്ലാരു ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ്
എഴുതുമേല്ലാ.
സൂചകങ്ങൾ:കവി പരിചയം
പധാനാശയങ്ങൾ
ഇഷ്ടെപ്പട്ട വരികൾ
ഈണം, താളം, ശബ്ദഭംഗി,
പദവിന്യാസം, പേയാഗഭംഗി
കാഴ്ചപ്പാട് / സേന്ദശം, സ്വന്തം
ജീവിതാനുഭവങ്ങളുമായി തട്ടിച്ചു
േനാക്കൽ (അഭി പായം )

പവർത്തനം -2
ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ്
ഒരു ഉറക്കുപാട്ട്
എൻ കുഞ്ഞുറങ്ങിെക്കാൾെക, ൻകുഞ്ഞുറങ്ങിെക്കാൾ െകൻ കുഞ്ഞുറങ്ങിെക്കാൾെകെന്റെ തങ്കം നാെളപ്പുലർകാലത്തുൻേമഷമിേന്നേത്ത ക്കാളുമിണങ്ങിയുണർെന്നണീപ്പാൻ.
എല്ലാർക്കും നി ദതന്നങ്കത്തിൽ വി ശമി_
ച്ചുല്ലാസം േകാലുവാൻ കാലമായി;
െവള്ളിച്ചാെറാത്തു വിളങ്ങും നിലാവിതാ,
െവള്ളക്കിടക്ക വിരിച്ചു നീെള.
മാന്തളിർ തിന്നു മദിേച്ചാരിളങ്കുയിൽ
പൂേന്തൻ കുഴമ്പാൽ നിൻ കർണ്ണയുഗ്മം
പാേട നിറപ്പാനായ്, ത്തൻഗളനാളത്താേലാടക്കുഴലിടയ്ക്കൂതിടുന്നു.
സ്വച്ഛസമീരെനേന്നാമനക്കുട്ടെന്റെ
നൽെച്ചങ്കുരുെന്നാളിെമയ് തേലാടാൻ,
പിച്ചകമുല്ലപ്പൂെന്താങ്ങൽ ചലിപ്പിച്ചു
പിച്ച നടന്നിതാ വന്നീടുന്നു.
വള്ളേത്താൾ
* സ്വച്ഛസമീരൻ: നിർമലമായ വായു

കൂട്ടുകാേര,
മഹാകവി വള്ളേത്താളിെന്റെ 'ഒരു ഉറക്കുപാട്ട് 'എന്ന കവിത
വായിച്ചാസ്വദിച്ചേല്ലാ. നിങ്ങൾേക്കെറ ഇഷ്ടെപ്പട്ട ഈ
കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാേമാ?

പവർത്തനം - 3
അനുഭവക്കുറിപ്പ്
മഴെവള്ളം
എെന്റെ പതിമൂന്നാമെത്ത വയസ്സിൽ ഒരു കർക്കടകത്തിലായിരുന്നു അത്.
മഴയുള്ള ഒരു സാധാരണ ദിവസെമേന്ന േതാന്നിയുള്ളൂ. രാ തി ഊണു
കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കിടക്കാൻ തുടങ്ങുേമ്പാഴാണ് ഭയങ്കരമായ ഒരു
കാറ്റിെന്റെ വരവ് േകട്ടത്. അസാധാരണമായ ഒരു മുഴക്കേത്താെടയാണ്
അത് വീട്ടിെലത്തിയത്.ദൂെരയുള്ള മരങ്ങളിൽ നിന്ന് െകാമ്പുകളും
ഇലകളും പറന്ന് നാലിറയെത്തത്തി നടുമുറ്റം നിറയാൻ തുടങ്ങി.
കുത്തഴിക്കുള്ളിലൂെട മുറിയിേലക്കും അവ വന്നു വീണു. വൃക്ഷങ്ങൾ
ആടിയുലഞ്ഞ് െപാട്ടിച്ചീന്തുന്ന ശബ്ദം അകത്തു േകൾക്കാമായിരുന്നു.
ഉള്ള വാതിലുകളും ജനലുകളുെമല്ലാം െകാട്ടിയടച്ചു. ഞങ്ങൾ േപടിച്ചു
വിറച്ച് െതക്കിനിയിേലക്കും വടക്കിനിയിേലക്കും മാറി മാറി ഓടി.
എവിെടേപ്പായാലും രക്ഷയില്ല.ഉറങ്ങാൻ ആർക്കും ൈധര്യമില്ല.
അേപ്പാേഴക്കും മഴയും െപാട്ടി വീണു. മഴയത്തും കാറ്റത്തുമായി
ഇല്ലവളപ്പിെല മരങ്ങൾ തലങ്ങും വിലങ്ങും കടപുഴകി വീഴാൻ തുടങ്ങി.
മരം വീഴുന്ന കൂറ്റൻ അലർച്ച ഇടവിട്ടിടവിട്ട് േകൾക്കാം. ഭാഗ്യത്തിന്
എന്തുെകാേണ്ടാ ഇല്ലത്തിെന്റെ േമൽപ്പുരയിേലക്ക് മരെമാന്നും വന്ന്
വീണില്ല.
േദവകി നിലയേങ്ങാട്
കൂട്ടുകാേര,
പസിദ്ധ സാഹിത്യകാരി േദവകി നിലയേങ്ങാട് എഴുതിയ ‘മഴെവള്ളം ‘
എന്ന േലഖനത്തിെല മഴേയാർമ്മകളാണ് ഇവിെട നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
നിങ്ങൾക്കും ഇത്തരം അനുഭവങ്ങളിേല്ല? അത്തരത്തിെലാന്ന്
എഴുതാേമാ?
അനുഭവക്കുറിപ്പ് - സൂചകങ്ങൾ
>ആശയങ്ങൾ കമമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
>അനുഭവതീ വതയും ൈവകാരികതയും
ഉണർത്തുന്ന രചന
>മനസ്സിൽ തട്ടുന്ന അവതരണം.
> സന്ദർഭത്തിനു േയാജിച്ച പദങ്ങളും
പേയാഗങ്ങളും ഉപേയാഗിക്കൽ

പവർത്തനം - 4
അനുഭവക്കുറിപ്പ്

പ തവാർത്ത

പൂച്ചേെയ രക്ഷിച്ചേ കുട്ടി

പാലക്കാട്: േദശീയപാതേയാരത്ത് അപകടത്തിൽെപ്പട്ടു
ചലിക്കാനാവാെത കിടക്കുകയായിരുന്ന പൂച്ചക്കുട്ടിെയ
കണ്ണാടി സ്കൂളിെല മിഥുൻ എന്ന നാലാം ക്ലാസ്സുകാരൻ
രക്ഷിച്ചു. പൂച്ചക്കുട്ടിെയ സ്വന്തം വീട്ടിേലക്ക് എടുത്തു
െകാണ്ടുേപായി പരിചരിക്കുകയാണ് മിഥുൻ .
പൂച്ചക്കുഞ്ഞ് സുഖം പാപിച്ചു വരുന്നു.

പ തവാർത്ത വായിച്ചിേല്ല ? നിങ്ങൾക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള
അനുഭവം ഉണ്ടായിരിക്കുമേല്ലാ. അത്തരത്തിെലാരനുഭവം
എഴുതാേമാ?

അനുഭവക്കുറിപ്പ് - സൂചകങ്ങൾ
>ആശയങ്ങൾ കമമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
>അനുഭവതീ വതയും ൈവകാരികതയും
ഉണർത്തുന്ന രചന
>മനസ്സിൽ തട്ടുന്ന അവതരണം.
> സന്ദർഭത്തിനു േയാജിച്ച പദങ്ങളും
പേയാഗങ്ങളും ഉപേയാഗിക്കൽ

പവർത്തനം -5
അനുഭവക്കുറിപ്പ്

ആർത്തലച്ചു െപയ്യുന്ന മഴ.... കൂട്ടിന് മിന്നലും
ഇടിെവട്ടും .... മുറ്റം മുഴുവൻ െവള്ളം....
പുറത്തിറങ്ങാനാവാെത തെന്റെ ഒറ്റമുറിയ്ക്കകത്ത്
ഒറ്റെപ്പട്ടു കഴിയുകയാണ് രാമു. തീറ്റ കിട്ടാെത
അലറിക്കരയുന്ന കറുമ്പനാട് ... മഴെയാന്നു
േതാർന്നിരുെന്നങ്കിൽ.....!
കൂട്ടുകാേര, രാമുവിെന്റെ മഴയനുഭവത്തിെന്റെ ചില
ഭാഗങ്ങളാണിത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ
നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിക്കാണുമേല്ലാ....
അത്തരത്തിെലാന്ന് എഴുതാേമാ?

പവർത്തനം 6
താരതമ്യക്കുറിപ്പ്

നീലക്കുയിേല
നീലക്കുയിേല, നീലക്കുയിേല,
നീെയെന്തെന്നാടു മുണ്ടാേത്ത?
േതമാെവാെക്കപ്പൂത്തെട്ടേന്ത
േതന്തളിർ തിന്നു മദിയ്ക്കാേത്ത?
കാറും മഴയും േപായല്ലാ!
കാടുകെളാെക്കപ്പൂത്തല്ലാ!
മാടത്തക്കിളി പാടി നടക്കും
മാനം മിന്നി െവളുത്തല്ലാ!
എന്നിട്ടും നീെയന്താണിങ്ങെന െയേന്നാെടാന്നും മുണ്ടാേത്ത?
ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള

കിളിത്തൂവൽ
മുറ്റത്തുലാത്തുേമ്പാെളൻ മുന്നിലാെയാരു
പക്ഷിതൻ തൂവൽ പറന്നു വീണു.
കാറ്റിന്നലകളിലാേലാലമാടിയാ ക്കാണാക്കിളിതൻ കിളുന്നു തൂവൽ
താണുതാണങ്ങെന പാറി വീണു െമെല്ല;
ഞാനെതടുത്തു തേലാടി നിന്നൂ.
പൂവുേപാൽ, പൂവിളംപട്ടു േപാലുെള്ളാരാ ത്തൂവലിൽത്തെന്ന ഞാൻ േനാക്കി നിന്നൂ.
ഏതു കിളി തൻ ചിറെകാളിയിൽ നിന്നു േമതുമീത്തുള്ളിയിങ്ങിറ്റു വീണു!
ഒ.എൻ.വി.കുറുപ്പ്

ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ളയുേടയും ഒ.എൻ.വി.കുറുപ്പിേന്റെയും
വ്യത്യസ്തമാർന്ന രണ്ടു കവിതകൾ വായിച്ചേല്ലാ .കവിതകൾ
നന്നായി വായിച്ച് അവയുെട ആശയങ്ങളും സാമ്യതകളും
വിലയിരുത്തി നെല്ലാരു താരതമ്യക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക .

സൂചകങ്ങൾ
*ആശയങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സാമ്യവ്യത്യാസങ്ങൾ
കെണ്ടത്തി എഴുതുന്നു .
* പേയാഗഭംഗി, ശബ്ദഭംഗി, ഈണം, താളം,
വിേശഷണങ്ങൾ എന്നിവ താരതമ്യം െചയ്യുന്നു.
* കവിതകൾ വിശകലനം െചയ്ത് സ്വന്തം
അഭി പായം േരഖെപ്പടുത്തുന്നു.
* കവിതകൾ നൽകുന്ന സേന്ദശം, ഉൾക്കാഴ്ച
എന്നിവെയ കുറിച്ചുള്ള അഭി പായം
േരഖെപ്പടുത്തുന്നു.

ബഹുവികല്പേചാദ്യങ്ങളും വസ്തുനിഷ്ഠേചാദ്യങ്ങളും
1. കൃഷ്ണഗാഥയുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ശരിയല്ലാത്ത
പസ്താവന ഏത്?
a.ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധെത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കി
രചിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ള മലയാളത്തിെല ഉത്കൃഷ്ടകാവ്യം
b. കിളിപ്പാട്ട് പസ്ഥാനത്തിൽെപ്പട്ട കൃതി.
c. മഞ്ജരിവൃത്തത്തിലാണ് രചിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്.
d. ശീകൃഷ്ണെന്റെ ജനനം മുതൽ സ്വർഗ്ഗാേരാഹണം
വെരയുള്ള കഥ പതിപാദ്യമായ കൃതി
2. കൃഷ്ണഗാഥയുെട മെറ്റാരു േപര്?
3. മഞ്ഞപ്പാവാട എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയതാര്?
4. േകാലത്തുനാട്ടിെല ഉദയവർമൻ രാജാവിെന്റെ പണ്ഡിത
സദസ്സിെല അംഗമായിരുന്ന മലയാളകവി?
5. 'ഗാഥ' എന്ന പദത്തിെന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്?
6. പാചീന കവി തയത്തിൽ ഉൾെപ്പടാത്തതാര്?
െചറുേശ്ശരി,എഴുത്തച്ഛൻ, കുമാരനാശാൻ, കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ
7. 'േകരള സാഹിത്യചരി തം' രചിച്ചത് ആധുനിക
കവി തയത്തിെല ഒരു കവിയാണ്. ആരാണ് അേദ്ദേഹം?
8. ആധുനിക കവി തയം ആെരല്ലാം?
9. 'മൂത്തവൻ കയ്യിൽ നീ െവണ്ണ െവച്ചീടുേമ്പാൾ
ആർത്തനായ് നിന്നു ഞാൻ േകഴുംേപാെല '
ഈ വരികളിൽ 'ദുഃഖിതൻ 'എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദം
കെണ്ടത്തി എഴുതുക
10.താെഴ കാണുന്ന പദങ്ങളിൽ നിന്ന് ശരിയായ രൂപം
എടുത്ത് എഴുതുക
അഞ്ചിതം - അഞ്ജിതം
അനുബന്ധം - അനുബന്ദം
11. ശക്തിയുെട കവി എന്നറിയെപ്പടുന്നത് ആര്?
12. കൂട്ടത്തിൽെപ്പടാത്തത് ഏത്?
(കൗമുദി, ക്ഷീരം, ദുഗ്ദ്ധം,പയസ്)

13. മാതൃസ്േനഹത്തിെന്റെ ആവിഷ്കാരമായ
ഇടേശ്ശരിയുെട കവിത ഏത്?
14. "അെപ്പാന്നുംേനാക്കാെതയമ്മണി േനാക്കാെത
യമ്മതൻ കണ്ണുകൾ ചൂഴ്െന്നടുത്തു "ഈ വരികൾ
ഏതു കവിതയിൽ നിെന്നടുത്തതാണ്?
15. കൂട്ടത്തിൽെപ്പടാത്തത് ഏത്?
(തിങ്കൾ, ശശി, വായസം, ഇന്ദു)

16. പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ജനിച്ച പാചീന
കവി തയങ്ങളിെല കവി ആരാണ്?
17. ജാതിചിന്തയുെട നിരർത്ഥകത
േബാധ്യെപ്പടുത്തുന്ന ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകിയിെല
മുഖ്യകഥാപാ തങ്ങൾ?
18. 'സ്േനഹഗായകൻ' എന്നറിയെപ്പടുന്ന മഹാകവി?
19. "സ്േനഹമാണഖിലസാരമൂഴിയിൽ
സ്േനഹസാരമിഹസത്യേമകമാം"
" അന്യജീവനുതകി സ്വജീവിതം
ധന്യമാക്കുമമേലവിേവകികൾ"
"സ്േനഹിക്കയുണ്ണി നീ നിെന്ന
േ ദാഹിക്കുന്ന ജനെത്തയും"
"സ്േനഹത്തിൽ നിന്നുദിക്കുന്നു േലാകം
സ്േനഹത്താൽ വൃദ്ധി േതടുന്നു
സ്േനഹംതാൻ ശക്തി ജഗത്തിൽ സ്വയം
സ്േനഹംതാനാനന്ദമാർക്കും"
മുകളിൽ െകാടുത്തിട്ടുള്ള ആശാൻ കവിതകളിൽ
െപാതുവായി കാണുന്ന വികാരം എന്ത് ?

20. 2019 ൽ നൂറാം വാർഷികം ആേഘാഷിച്ച
കുമാരനാശാെന്റെ കൃതി ?
21. കുമാരനാശാെന്റെ കൃതി അല്ലാത്തത് ഏത്?
(വീണപൂവ്, പുഷ്പവാടി, ഉജ്ജയിനി, നളിനി, ലീല)
22. 'നേങ്ങലി 'എന്ന കഥാപാ തത്തിന് ജന്മം
നൽകിയതാര് ?
23. നിത്യൈചതന്യയതിയുെട ആദ്യെത്ത േപര് ?
24. 'വ്യാഹതി 'എന്ന പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്?
25.1931 െമയ് 27 െകാല്ലം ജില്ലയിെല ചവറയിൽ
ജനിച്ചു. അധ്യാപകൻ, കവി, ഗാനരചയിതാവ്,
ജ്ഞാനപീഠ േജതാവ് ഈ പസ്താവനകൾ ഏത്
കവിെയക്കുറിച്ചുള്ളതാണ്?
26. 'ബാലമുരളി' എന്ന േപരിൽ പാട്ട് എഴുതിയിരുന്ന
കവി ?
27. 'മഞ്ഞുതുള്ളി 'ആരുെട കൃതിയാണ് ആണ്?
28.'ഒ എൻ വി' യുെട മുഴുവൻ േപര്?
29. a.സദസ്സിലുള്ള ആൾ എന്നതിന് ഒറ്റപ്പദം?
b.േക്ഷാഭിച്ചിരിക്കുന്നവൻ എന്നതിന് ഒറ്റപ്പദം?
30. െതറ്റായ േജാഡി കെണ്ടത്തുക
ആനനം -മുഖം
അഞ്ചിതം -മേനാഹരം
ആർത്തൻ - ആർത്തിയുള്ളവൻ
സ്നാനം - കുളി

31. ചതുരംഗം കളിയിൽ ജയിക്കാനായി ഏതു കരുവിെന
നീക്കാനാണ് രാജ്ഞി താരാട്ടുപാട്ടിലൂെട ആവശ്യെപ്പട്ടത്?
32.താെഴ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ കള്ളൻ എന്ന പദത്തിനു
പകരം പദം കെണ്ടത്തി എഴുതൂ .
(ഭാസ്കരൻ, തസ്കരൻ,ദിനകരൻ,പവനൻ)
33.
മഴ
െപയ്െതാഴിഞ്ഞു മഴ
കുളിർകാറ്റിൽ മുങ്ങി
ഇരുണ്ട മാനത്തിൽ
കണ്ണീരായി െപയ്തു മഴ
എവിെടയും നിറയ്ക്കും
ജീവാമൃതം ഇതാ െപയ്യുന്നു .
െവളുത്ത തുള്ളിയായ്
ഇരുണ്ട േചാദ്യങ്ങളിൽനിന്ന്
െപാട്ടി വീഴും ജീവനാണ് മഴ
a. മാനം എന്ന പദത്തിന് പകരം പദങ്ങളായി വരുന്ന രണ്ട്
പദങ്ങൾ എഴുതി േനാക്കൂ
b. 'ജീവാമൃതം' എന്ന് കവിതയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്
എന്തിെനയാണ്?
34. കുട്ടമത്ത് കുന്നിയൂർ കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണക്കുറുപ്പിെന്റെ
'പച്ചക്കിളി' എന്ന കവിത പഠിച്ചിട്ടിേല്ല? തുടർന്ന് വായിച്ചു
േനാക്കൂ
ഊഞ്ഞാലിലാടി തുടങ്ങീ- കിളി
ചാഞ്ഞു കുഴഞ്ഞു കുലുങ്ങീ.
തൻ പദമൂന്നിയെക്കാമ്പിൽ - പല
െചമ്പവിഴം ചാർത്തിയമ്പിൽ,
അങ്ങുമിങ്ങും താൻ െചരിഞ്ഞും - ചിറകങ്ങിെന ഭംഗ്യാ വിരിഞ്ഞും .
കുങ്കുമ കസ്തൂരി ബിന്ദു -േപാെല
തൻ കണ്ണു ചിമ്മി വിടർന്നു .
a. കവിതയിൽ നിന്ന് അക്ഷരേച്ചർച്ച വരുന്ന രണ്ടു
േജാഡികൾ കെണ്ടത്തുക
b. കിളിയുെട കണ്ണ് ഏത് േപാെലയാണ് വിടർന്നത്.?

ഉത്തരങ്ങൾ

1.കിളിപ്പാട്ട് പസ്ഥാനത്തിൽെപ്പട്ട കൃതി
2. കൃഷ്ണപ്പാട്ട്
3.േഡാക്ടർ െക. ശീകുമാർ
4.െചറുേശ്ശരി നമ്പൂതിരി
5. പാട്ട്
6. കുമാരനാശാൻ
7. ഉള്ളൂർ എസ് പരേമശ്വരയ്യർ
8.കുമാരനാശാൻ, വള്ളേത്താൾ നാരായണേമേനാൻ, ഉള്ളൂർ എസ്
പരേമശ്വരയ്യർ
9.ആർത്തൻ
10.അഞ്ചിതം
അനുബന്ധം
11ഇടേശ്ശരി േഗാവിന്ദൻ നായർ
12.കൗമുദി
13.പൂതപ്പാട്ട്
14.പൂതപ്പാട്ട്
15.വായസം
16.കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ
17.മാതംഗിയും ആനന്ദൻ എന്ന ബുദ്ധഭിക്ഷുവും
18.കുമാരനാശാൻ
19.സ്േനഹം
20. ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത
21.ഉജ്ജയിനി
22. ഇടേശ്ശരി േഗാവിന്ദൻ നായർ
23. ജയച ന്ദൻ
24. തടസ്സം
25. ഒഎൻവി കുറുപ്പ്
26. ഒഎൻവി കുറുപ്പ്
27 നിത്യൈചതന്യയതി
28 ഒറ്റപ്ലാക്കൽ നീലകണ്ഠൻ േവലുക്കുറുപ്പ്
29. a. സദസ്യൻ b.ക്ഷുഭിതൻ
30.ആർത്തൻ- ആർത്തി ഉള്ളവൻ
31.കാലാൾ
32. തസ്കരൻ
33. a.വാനം, ഗഗനം
b.മഴ
34.aചാഞ്ഞു കുഴഞ്ഞു
െചരിഞ്ഞു - വിരിഞ്ഞു
b.കുങ്കുമ കസ്തൂരി ബിന്ദു േപാെല

യൂണിറ്റ് - 2
ഹരിതം
വ്യവഹാര രൂപങ്ങൾ
*വിവരണം
*ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ്
*സ്വത ന്താഭി പായം േരഖെപ്പടുത്തൽ
*പ തവാർത്ത
*േപാസ്റ്റർ
*നാടകം
* കഥ പൂർത്തിയാക്കൽ ( കഥാരചന)

പവർത്തനം -1
കുറിപ്പ്

നമ്മുെട വനം
ഭൂമിക്ക് കുളിർമേയകുന്ന വനം... മനുഷ്യെന്റെ
കടന്നുകയറ്റം വനത്തിനും ഭൂമിക്കും വലിയ
നഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തി വയ്ക്കുന്നു .മനുഷ്യെന്റെ
മാ തമല്ല, സകല ജീവജാലങ്ങളുേടയും
നിലനിൽപ്പുതെന്ന അപകടത്തിലായിരിക്കുന്നു.
വനത്തിെന്റെ പാധാന്യവും അത്
സംരക്ഷിേക്കണ്ടതിെന്റെ ആവശ്യകതയും
വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുമേല്ലാ.
സൂചകങ്ങൾ:
* സംക്ഷിപ്തത
* ആശയ വ്യക്തത
* ഒഴുക്ക് / തുടർച്ച
* പധാനാശയങ്ങൾ
ഉൾെക്കാള്ളുന്നത്

പവർത്തനം -2
േപാസ്റ്റർ നിർമാണം
വനനശീകരണം പകൃതിക്കും
ജീവജാലങ്ങൾക്കും വലിയ പയാസങ്ങൾ
സൃഷ്ടിക്കുന്നു.വനവിഭവങ്ങളുെട
ദുരുപേയാഗവും െകാള്ളയും അനുദിനം
വർദ്ധിക്കുന്നു. ജീവെന്റെ നിലനിൽപ്പുതെന്ന
അപകടത്തിലാവുന്ന അവസ്ഥ.
വനനശീകരണത്തിെനതിരായ ഒരു േപാസ്റ്റർ
നിർമ്മിക്കൂ...

സൂചകങ്ങൾ:
*കുറിക്കു

െകാള്ളുന്ന വാക്കുകൾ /
വാക്യങ്ങൾ / ചി തങ്ങൾ
*സംക്ഷിപ്തത
*ഭംഗിയുള്ള േല ഔട്ട്
*അർഥവ്യാപ്തി / സംേവദനക്ഷമത

പവർത്തനം - 3
നിങ്ങൾ േയാജിക്കുന്നുേവാ?

ചരിഞ്ഞ കാട്ടാനയുെട വയറ്റിൽ മൂന്നു കിേലാ പ്ലാസ്റ്റിക്
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അനധികൃത ക്വാറികൾ െപരുകുന്നു.

കാട്ടുപന്നികൾ വിളകൾ നശിപ്പിക്കുന്നു.
ഉരുൾെപാട്ടൽ വൻനാശനഷ്ടങ്ങൾ

കൂട്ടുകാേര, വനവുമായി ബന്ധെപ്പട്ടുവന്ന ഏതാനും
പ തവാർത്തകളാണ് മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒേട്ടെറ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്
നിങ്ങളുെട ശദ്ധയിൽെപ്പട്ടിരിക്കുമേല്ലാ ... അവെയ
വിലയിരുത്തി നിങ്ങളുെട അഭി പായം കുറിപ്പു
രൂപത്തിൽ എഴുതാേമാ?

സൂചകങ്ങൾ:

*ആശയങ്ങൾ ശരിയായി വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്
* സ്വന്തം അഭി പായങ്ങളും നിലപാടുകളും
വ്യക്തമാക്കുന്നു.
* കാര്യ- കാരണബന്ധം ഉൾെക്കാണ്ടു െകാണ്ട്
യുക്തിസഹയായി േരഖെപ്പടുത്തുന്നു

പവർത്തനം -4
ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ്
പഴെയാരു നാട്
ഇങ്ങെനയായിരുന്നില്ല പണ്ടീ
നാടന്നു േവെറെയാന്നായിരുന്നു
അന്നീ വയലിൻ കരയിെലല്ലാം
േകടറ്റെതങ്ങുകൾ നിന്നിരുന്നു.
ഉള്ളം നിറഞ്ഞും മുഖം െതളിഞ്ഞും
ഈ നാട്ടിെലങ്ങുമുണ്ടായിരുന്നു,
ആകാശ നീലിമ താണിറങ്ങി ക്കെണ്ണഴുതിച്ച ജലാശയങ്ങൾ !
ചായും പകലിെന്റെ ച കവാളം
ചായം െതാടുവിച്ച പൂമരങ്ങൾ !
വിണ്ടലം വിസ്തൃതമായിരുന്നൂ
പാരിടം പാവനമായിരുന്നു
കാവുകൾെക്കല്ലാം ചമഞ്ഞു നിൽക്കാൻ
പൂവുകേളെറ വിടർന്നിരുന്നു.
പച്ചപ്പരപ്പിൻ മുകളിലൂെട
പക്ഷികൾ പാറിക്കളിച്ചിരുന്നു
െനൽവയലിെന്റെ നിറം പകർത്തി ത്തത്തകൾ ചുറ്റിപ്പറന്നിരുന്നു.
നീയുേമാർക്കുന്നുേവാ കൂട്ടുകാരാ
ആ നാടിതു തെന്നയായിരുേന്നാ?
പി. മധുസൂദനൻ
കൂട്ടുകാേര,
ശീ.പി. മധുസൂദനെന്റെ 'പഴെയാരുനാട് ' എന്ന കവിതയാണിത്.
ഇെതാന്നു വായിച്ചു േനാക്കൂ... എന്തു നല്ല കവിത! ഈ
കവിതയ്ക്ക് നെല്ലാരു ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കൂ....
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വാർത്ത തയ്യാറാക്കാം

ചി തം സൂക്ഷിച്ചു േനാക്കൂ... ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം
അട്ടപ്പാടിയിൽ നടന്ന സംഭവമാണിത്. ഈ
സംഭവെത്ത ഒരു വാർത്തയാക്കി മാറ്റാേമാ?
സൂചകങ്ങൾ
*ഉചിതമായ തലെക്കട്ട്
* പ ത ഭാഷ
* സംഭവം നടന്ന സ്ഥലം
/സമയം/ആെരല്ലാം ?/ എങ്ങെനെയല്ലാം? /
എന്തുെകാണ്ട്?
* സംഭവവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട കാര്യങ്ങൾ
* സംഭവത്തിെന്റെ സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലം /
രീതി
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േപാസ്റ്റർ നിർമാണം

മനുഷ്യരുെട ഇത്തരം പവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾ
ശദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമേല്ലാ... പരിസ്ഥിതിക്ക് ഏെറ
േദാഷകരമായ ഇത്തരം പവർത്തനങ്ങൾെക്കതിെര
ഒരു േപാസ്റ്റർ നിർമിക്കൂ.

സൂചകങ്ങൾ:
*കുറിക്കു െകാള്ളുന്ന വാക്കുകൾ /
വാക്യങ്ങൾ / ചി തങ്ങൾ
*സംക്ഷിപ്തത
*ഭംഗിയുള്ള േല ഔട്ട്
*അർഥവ്യാപ്തി / സംേവദനക്ഷമത

പവർത്തനം.-7
നിങ്ങളുെട അഭി പായം.
േതങ്ങൽപ്പാടം
പാടത്ത് മൂവന്തി വന്നു നിന്നു
േമയുന്ന ൈപക്കൾ മടക്കമായി.
മാളിക േകറ്റുവാൻ സമ്മതിച്ച്
മണ്ണിട്ടു തൂർക്കുവാൻ ഒപ്പുവച്ച്
തെന്റെ ജന്മത്തിെന്നാടുവിലെത്ത
െകായ്ത്തും െമതിയും കഴിഞ്ഞ പാടം.
പന്തുകളിക്കും കിടാങ്ങെളക്കെണ്ടന്തിനാേവാ െവയിൽ മൂകമായി.
ൈകതേയാെടേന്താ പറഞ്ഞു നിൽേക്ക,
കാറ്റിെന്റെ കൺകൾ നിറഞ്ഞുേപായി.
തള്ളപ്പശുവിെന്റെ ചുറ്റുപാടും
തുള്ളിത്തുളുമ്പിച്ചിതറിേയാടും
െനറ്റിയിൽ പാണ്ടും മറുകുമുള്ള
കറ്റക്കിടാവിലസൂയയാേല,
േതാട്ടുവരമ്പത്തു ചാരിെവച്ച
ൈസക്കിളിൽ താേന മണി മുഴങ്ങി
ഈ വകെയാന്നുമറിഞ്ഞിടാെത
ഇത്തിരിപ്പച്ചത്തലപ്പുകളും
പച്ചത്തലപ്പുകൾ വിട്ടുേപാകാനിഷ്ടമല്ലാെത്താരു നീർക്കണവും
കട്ടകൾ വിണ്ട വിടവിെലങ്ങും
കണ്ണാരം െപാത്തിക്കളിച്ചിടുന്നു.
േമഘെമാഴിഞ്ഞ വഴിയിലേപ്പാൾ
ദൂരങ്ങൾ മാടിവിളിച്ചിരുന്നു.
ഓർമ്മ തൻ നാട്ടിൽ നിന്നായിരിക്കും
േനർെത്താരു േതങ്ങലും േകട്ടിരുന്നു.
േമാഹനകൃഷ്ണൻ കാലടി
പഴയ കാലത്തിേലക്ക് നെമ്മ നയിക്കുന്ന ഒരു കവിത. ശീ.േമാഹനകൃഷ്ണൻ
കാലടിയുെട 'േതങ്ങൽപ്പാടം'. നമ്മുെട പഴയ കാല പൗഢിയിേലക്ക് ഒെരത്തി
േനാട്ടമാണ് ഈ കവിത. വാസ്തവത്തിൽ അത്തരം സൗഭാഗ്യങ്ങെളല്ലാം
നമുക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. കവിതയിൽ സൂചിപ്പിച്ച പല കാര്യങ്ങളും ഇന്ന്
നമുക്ക് അന്യമായിരിക്കുന്നു .പഴയ കാലത്തിെന്റെ തികവിേനയും പുതിയ
കാലത്തിെന്റെ െപാങ്ങച്ചേത്തയും എങ്ങെനയാണ് നിങ്ങൾ
േനാക്കിക്കാണുന്നത്? നിങ്ങളുെട അഭി പായം േരഖെപ്പടുത്തുമേല്ലാ.
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നാടകീകരണം
''മുത്തച്ഛാ, മുത്തച്ഛാ േവനൽക്കാലമായിേല്ല?എന്നാ
നമ്മുെട പൂരം?"
ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ േചാദിച്ചു.
"േമാനുറങ്ങിേക്കാളൂ.. രാ തി ഏെറയായിേല്ല?"
"ഏയ്, മുത്തച്ഛാ.., അതാ മൺേറാഡിലൂെട
െവളിച്ചത്തിെന്റെ േഘാഷയാ ത...ഇരമ്പുന്ന
ശബ്ദവും.എന്താ, ഉത്സവം വല്ലതും തുടങ്ങിേയാ?
പറയൂ മുത്തച്ഛാ..."
"േവല തുടങ്ങാറാവുന്നേതയുള്ളൂ. എന്തായാലും
രാവിെല അേന്വഷിക്കാം."
''േപേ കാം ...േപേ കാം.. "
"എന്താ മുത്തച്ഛാ, പതിവില്ലാെത തവളകളുെട
കരച്ചിൽ ?"
"േവഗം നടക്കൂ.കുളി കഴിഞ്ഞുടെന വരണം."
''നീർേക്കാലികളും ധാരാളമുണ്ടേല്ലാ.
േങ... ! നമ്മുെട കുളെമവിെട ? എവിെട മുത്തച്ഛാ...''
''അെത കുളം അവർ നികത്തി ." േദഷ്യവും
സങ്കടവും കലർന്ന സ്വരത്തിൽ ഞണ്ടു പറഞ്ഞു. "
'' ഇതിങ്ങെന വിട്ടാൽ പറ്റില്ല.'' ഉണ്ണിക്കുട്ടെന്റെ
വാക്കിന് ദൃഢതയുണ്ടായിരുന്നു. കുളത്തിെല
ജീവികൾ ഉണ്ണിക്കുട്ടനും മുത്തച്ഛനുെമാപ്പം േചർന്നു.
ഇനി എന്താവും നടക്കുക?
കഥാപാ തങ്ങളും ആശയങ്ങളും കൂട്ടിേച്ചേർത്ത്
നാടകമാക്കൂ
സൂചകങ്ങൾ:
*രംഗെത്തക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ ( സ്ഥലം, സമയം, സാമ ഗികൾ,
വസ്തുക്കൾ)
*കഥാപാ തങ്ങൾക്കനുേയാജ്യമായ ഭാഷ
* ശരീരഭാഷ, ഭാവവ്യത്യാസം എന്നിവയുെട സൂചനകൾ
* സംഭാഷണങ്ങളുെടയും സംഭവങ്ങളുെടയും തുടർച്ച - ഒഴുക്ക്
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വിവരണം തയ്യാറാക്കാം

സ്കൂൾ പൂട്ടിയ സമയത്ത് ജിത്തു കുടുംബേത്താെടാപ്പം
കാടു കാണാൻ േപായി . യാ തകഴിഞ്ഞു വന്ന ജിത്തുവിന്
കാട്ടിൽ കണ്ട കാഴ്ചകൾ എല്ലാം ടീച്ചേറാടും കൂട്ടുകാേരാടും
പറയാൻ െകാതിയായി. അവൻ അന്നെത്ത ഓൺൈലൻ
ക്ലാസിൽ തെന്ന േവായ്സ് െമേസ്സജ് ആയി എല്ലാം പറയാൻ
തുടങ്ങി. അേപ്പാൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു , ഇങ്ങെന പറഞ്ഞാൽ
ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല കാട്ടിൽ കണ്ട കാഴ്ചകളുെട
ഒരു വിവരണം തയ്യാറാക്കി അയയ്ക്കൂ...
കൂട്ടുകാേര, വിവരണം തയ്യാറാക്കാൻ നിങ്ങളും
ജിത്തുവിെന സഹായിക്കുമേല്ലാ .

സൂചകങ്ങൾ

തലെക്കട്ട്
ആശയം കൃത്യമായും കമമായും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പദ പയാഗങ്ങൾ ,ഭാഷാൈശലി ഇവ
ഉപയാഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബഹുവികല്പേചാദ്യങ്ങളും വസ്തുനിഷ്ഠേചാദ്യങ്ങളും
1. െചഞ്ചായം പിരിെച്ചഴുതിയാൽ
a െച + ചായം
b. െചഞ്ച + യം
c. െചം + ചായം
d. െച +ഞ്ചായം
2. മനസ്സ് എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദം താെഴ
തന്നിട്ടുള്ളതിേലതാണ്?
a.അനുേവലം
b.അംഗം
c.അന്തരംഗം d. അനുവാസരം
3."െപാൻ പഭാതത്തുടുപ്പിെന േനാക്കിയ െപാൻ മുകുളങ്ങൾ മന്ദഹസിക്കേവ "
അടിവരയിട്ട പദത്തിനു പകരം വരുന്ന പദേമത്?
a.പുലരിb.മഞ്ഞ് c.ശീതളം
d. തുഷാരം
4. ഒേര അർഥം വരുന്ന േജാഡി താെഴ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ
നിന്ന് കെണ്ടത്താേമാ?
a.കണം -ജാതകം
b. പാേലയം -തുഷാരം
c.പുളകം - പുലരി
dശീതളം - ശ്യാമളം
5. പഭാതം എന്ന വാക്കിെന്റെ എതിർപദം ആയി വരുന്നത്
എന്താണ്?
6.ഹിമം ,തുഷാരം , പാേലയം, ചത്വരം കൂട്ടത്തിൽെപ്പടാത്തത്
ഏത്?
7.അത്യാഹ്ലാദം പിരിെച്ചഴുതുക
8. അടുത്ത വർഷം ജൂൺ മാസത്തിൽ സ്കൂൾ തുറക്കും എന്ന്
നമുക്ക് പത്യാശിക്കാം. േകരളത്തിൽ ജൂൺ മാസം മുതലാണ്
സാധാരണ വർഷം ആരംഭിക്കുന്നത്.അടിവരയിട്ട രണ്ട് പദങ്ങൾ
െകാണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ്?
a.െകാല്ലം- മഴ
b.െകാല്ലം- കാറ്റ്
c.മഴ- െകാല്ലം
d.മാസം- മഴ
9. തീവണ്ടി.............ശബ്ദേത്താെട പാഞ്ഞു.
a.പരപരാ
b.ചറപറ
c.കടകട
d.കലപില
10. 2020ൽ നെമ്മ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ, പകൃതിെയ ഏെറ
ഇഷ്ടെപ്പട്ടിരുന്ന കവയി തി സുഗതകുമാരിയുെട അച്ഛൻ
'േകരളഗാനം'എന്ന കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.അേദ്ദേഹത്തിെന്റെ
േപര്?

ഉത്തരങ്ങൾ
l. c. െചം + ചായം
2. അന്തരംഗം
3. പുലരി
4. b പാേലയം -തുഷാരം
5 . പേദാഷം
6. ചത്വരം
7. അതി+ ആഹ്ലാദം
8.a. െകാല്ലം - മഴ
9. കടകട
10. േബാേധശ്വരൻ.

യൂണിറ്റ് 3
മഹിതം
വ്യവഹാര രൂപങ്ങൾ :ആത്മകഥ .ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ്
വിവരണം ( കളി ) ,കഥാ രചന
പവർത്തനം-1

"േഹയ്... ഇേങ്ങാട്ട് േനാക്കൂ.... " "െതാടിയിലാേരയും
കാണുന്നില്ലേല്ലാ." അമ്മു ഒന്നു കൂടി സൂക്ഷിച്ചു
േനാക്കി.
" ഇവിെട... മുകളിേലക്ക് േനാക്കൂ... "
" േങ....ആരാണ്? കരിമ്പനേയാ.... പറയൂ..."
അമ്മുവിനത്ഭുതമായി.
"ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾെക്കെന്ന േവണ്ട. "
"എന്താ അങ്ങെന പറഞ്ഞത്?" എനിെക്കാന്നും
മനസ്സിലാവുന്നില്ല.
"അേതയ്...... ഒരു കാലത്ത് ഞാൻ
ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരാളായിരുന്നു. എെന്റെ
പട്ടെകാണ്ട് േമൽക്കൂര േമഞ്ഞിരുന്നു. കാതലുള്ള തടി
കഴുേക്കാലായി ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നു കായയിെല െനാങ്ക്
അതിവിശിഷ്ടമാണ്. ഓല െകാണ്ട് ഓലപ്പടക്കം,
കാറ്റാടി,
പനമ്പഴംനട്ടു-പനങ്കൂമ്പ്, അങ്ങെന അങ്ങെന ....."പന
തെന്റെ പഴയകാല പതാപെത്ത കുറിച്ചയവിറക്കി.
കൂട്ടുകാേര... പനയുെട ആത്മെനാമ്പരങ്ങളും
ഗതകാല പൗഢിയും േചർത്ത് ഒരു ആത്മകഥ
തയ്യാറാക്കാേമാ?
സൂചകങ്ങൾ
ആത്മാംശം കലർന്ന രചന
ജീവിതാനുഭവങ്ങെള വികാരതീ വതേയാെട
അനുഭേവദ്യമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
സംഭവങ്ങളുെട തുടർച്ച,പരസ്പരബന്ധം,ഒഴുക്ക്
എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കണം

പവർത്തനം-2
ആത്മകഥ

"േങ..... ഇത് വിശ്വസിക്കാേമാ......?” കണ്ണുകൾ
തിരുമ്മി ഒന്നുകൂടി േനാക്കി......’അെത തെന്ന
േതടിത്തെന്ന.....! കാലേമെറയായി മൂലയിൽ
സ്ഥാനംപിടിച്ചിട്ട്.... ൈവദ്യുതിയില്ലാത്ത മൂന്ന്
ദിനങ്ങൾ കടന്നു േപായി.... ഉണ്ണിക്കുട്ടെന്റെ
അമ്മയതാ തെന്റെ അടുേത്തക്ക് െവള്ളവും
മസാലയുമായി ......സേന്താഷം
അടക്കാനാവുന്നില്ല.....
അവഗണനയുെട നീണ്ട
നാളുകൾക്ക് അറുതി വന്നിരിക്കുന്നു.
എന്ന് അടുക്കളയുെട മൂലയിൽ
ഇരിക്കുന്ന അമ്മി സ്വയം പറഞ്ഞു. പരിഗണന
ലഭിച്ചിരുന്ന ആ പഴയ 'നല്ല കാലം '
ഓർക്കാതിരിക്കാൻ അമ്മിയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല.
"െവറുെമാരു ശിലയായി ഇരിക്കുകയായിരുന്ന
തെന്ന െനഞ്ചിേലറ്റിയിരുന്ന വീട്ടുകാർ .....
താനില്ലാെത പൂർണത എത്താതിരുന്ന ഒരു
കാലം... കേമണ കാര്യങ്ങൾ മാറിമറിഞ്ഞു....
അധ്വാനിക്കാൻ വയ്യാത്ത അവർക്കായി
'പുതിയ സഹായികൾ' എത്തി."പറഞ്ഞിട്ട്
കാര്യമില്ല.

കൂട്ടുകാേര,
തെന്റെ ഇേപ്പാഴെത്ത അവസ്ഥയും പൂർവ്വ
കാലവും ചിന്തിക്കുകയാണ് അമ്മി .
അമ്മിയുെട ചിന്തകെളല്ലാം ഉൾെപ്പടുത്തി ഒരു
ആത്മകഥ തയ്യാറാക്കി േനാക്കൂ..

പവർത്തനം-3
ആസ്വദിക്കാം.. കൂറിെപ്പഴുതാം..

മഹാകവി അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരിയുെട
"പൂക്കൾ വിളിക്കുന്നു "എന്ന കവിത വായിച്ചു േനാക്കൂ.
പൂക്കൾ വിളിക്കുന്നു
മുട്ടിയിേലറിയിരിക്കുന്നു നടു മുറ്റെത്തത്തിയ മാേവലി ;
കുട്ടികെളന്തിന്നുണരാത്തൂ ?പൂ വട്ടി കഴുത്തിലുടക്കാത്തു ?
നമ്മുെട കുന്നലനാട്ടിന്നരചൻ
നടുമുറ്റത്തു വസിക്കുേമ്പാൾ
പായിൽ ചുരുണ്ടു കിടന്നാലുണ്ണികൾ
പാപികളായിേപ്പാമേല്ലാ.
ഒട്ടും താമസമരുേത, മക്കേള,
വട്ടി കഴുത്തിലണിഞ്ഞാലും
പട്ടിതൾ തിങ്ങി വിടർെന്നാരീ ഞങ്ങെള െയാട്ടുക്കു നുള്ളിെയടുത്താലും!
പച്ച പിടിെച്ചാരു മലയാളത്തിൻ
പരിമളമിഴുകും കരൾ േപാെല
ഓണത്തപ്പൻ ചൂടെട്ട ഞങ്ങളിേലാേരാേപെരയും മൂർദ്ധാവിൽ !
മഹാകവി അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരിെയ
നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമിേല്ല? അേദ്ദേഹത്തിെന്റെ
പശസ്തമായ ഒരു കവിതയാണ് മുകളിൽ
െകാടുത്തിരിക്കുന്നത്. കവിത നല്ല േപാെല വായിച്ച്
അതിെന്റെ ആശയങ്ങൾ ഒട്ടും േചാർന്നുേപാവാെത
ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ് എഴുതുക.

പവർത്തനം-4
കളി വിവരണം

അവധിക്കാലം .....! കൂട്ടു കൂടലിെന്റെ ....
കളിചിരികളുെട ഉത്സവകാലം ...! മണിക്കുട്ടിയും
കൂട്ടുകാരും ഓേരാ ദിവസവും ഓേരാ
നാടൻകളികൾ കളിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.
നാരങ്ങപ്പാല് , േഗാലികളി , തലപ്പന്ത്, ഒളിച്ചുകളി,
വട്ടുകളി ,നൂറാംേകാൽ,
ആകാശവും ഭൂമിയും, േകാഴിയും കുറുക്കനും ....
കളികളിൽ മുഴുകി ദിനങ്ങൾ നീങ്ങിയത്
അവരറിഞ്ഞില്ല. സ്കൂൾ തുറക്കാറായി .
ഒരു കളിമാസിക തയ്യാറാക്കാൻ അവർ
തീരുമാനിച്ചു. മണിക്കുട്ടി എഴുതിയ കളി
ഏതാവും ?
കൂട്ടുകാേര, നിങ്ങളും ഇഷ്ടെപ്പട്ട ഒരു കളി
എഴുതിേല്ല... ? വായിച്ചാൽ ആർക്കും ആ കളി
കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ എഴുതേണ....

സൂചകങ്ങൾ:
*വസ്തുനിഷ്ഠത
*ആശയവ്യക്തത
*പരസ്പരബന്ധം-ഒഴുക്ക്-തുടർച്ച

പവർത്തനം 5
ജീവചരി തക്കുറിപ്പ്

ശീ.മുരളീധരൻ തഴക്കരയുെട ജീവിതവുമായി
ബന്ധെപ്പട്ട ചില വിവരങ്ങളാണ് മുകളിൽ
െകാടുത്തിരിക്കുന്നത്.അേദ്ദേഹത്തിെൻറ
ജീവചരി തക്കുറിപ്പു തയ്യാറാക്കൂ .

ബഹുവികല്പേചാദ്യങ്ങളും വസ്തുനിഷ്ഠേചാദ്യങ്ങളും

1"ഒരു െചടിയും നട്ടുവളർത്തീ:-

േലാണപ്പൂെവങ്ങെന നുള്ളാൻ?"
എൻ വി കൃഷ്ണവാരിയർ എഴുതിയ ‘ഓണം1987’െലവരികളാണിത്.
ഏത് അവസ്ഥയാണിവിെട സൂചിപ്പിക്കുന്നത്?
കൃഷി കുറയുന്നു എന്ന അവസ്ഥ
2. ‘കൃഷിയിെല നാട്ടറിവ് ' ആരുെട കൃതിയാണ്?
മുരളീധരൻ തഴക്കര
3. സമൃദ്ധിയുെട കാലത്ത് ഭാവിയിേലക്കുള്ള കരുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു
എന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്ന പത്തായവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട പഴെഞ്ചാേല്ലത്?
'ഇരുമുറി പത്തായത്തിൽ ഒരു മുറി വിത്തിന് '
4. സ്വന്തം ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ആസ്വാദ്യകരമായ
രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സാഹിത്യരൂപം ഏത്?
ആത്മകഥ
5. 'പത്തായം െപറും ചക്കി കുത്തും അമ്മ വയ്ക്കും ഉണ്ണി ഉണ്ണും' ഈ
പഴെഞ്ചാല്ലിെന്റെ ആശയം എന്താണ്?
a. അധ്വാനിക്കാനുള്ള മടി
b.നന്നായി അധ്വാനിക്കുന്നു
c.പത്തായത്തിൽ നിന്നു െനല്ലുണ്ടാകുന്നു d. അമ്മ േചാറു
വയ്ക്കുന്നു.
അധ്വാനിക്കാനുള്ള മടി
6. കൂട്ടത്തിൽെപ്പടാത്തത് ഏത്?
പത്തായം, പറ, എഴുത്താണി , മുറം
എഴുത്താണി
7. 'മുളയിലറിയാം വിള 'എന്ന പഴെഞ്ചാല്ലിെൻറ ആശയമായെമന്ത്?
െചറുപ്പത്തിേല സ്വഭാവഗുണം വ്യക്തമാകും
8. സമൃദ്ധം എന്ന പദത്തിെന്റെ വിപരീതാർത്ഥം ആയി വരുന്ന പദേമത്?
അസമൃദ്ധം, ദു:സമൃദ്ധം ,ദരി ദം
ദരി ദം
9. ശീ മുരളീധരൻ തഴക്കരയുെട കൃതികളിൽെപ്പടാത്തത്
a.ഓർമയിെല കൃഷിക്കാഴ്ചകൾ b.േതൻ നുകരാം പണം േനടാം
c.ആനക്കാരൻ അപ്പുണ്ണി
d.കൃഷിയിെല നാട്ടറിവ്
c.ആനക്കാരൻ അപ്പുണ്ണി
10 പത്തായം പണിയാൻ പധാനമായും ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നത് ഏതു
മരത്തിെന്റെ തടിയായിരുന്നു?
a. ശീമെക്കാന്ന, b.െതങ്ങ്, c.ആൽ, d.പ്ലാവ്
പ്ലാവ്

11ആന, കലപ്പ എന്നിവയ്ക്ക് െപാതുവായി
ഉപേയാഗിക്കാവുന്ന പദേമത്?
കരി
12.മണ്ണിെന്റെ സ്വഭാവം അറിഞ്ഞുേവണം വിത്തു
വിതയ്ക്കാൻ എന്ന ആശയം വരുന്ന െചാല്ല് ഏതാണ്?
നിലമറിഞ്ഞ് വിത്തിടണം
13.ഉടമയുെട ദൃഷ്ടി ഒന്നാന്തരം വളം എന്ന െചാല്ലിെന്റെ
ആശയം എന്ത്?
ഉടമസ്ഥെന്റെ േമൽേനാട്ടം േപാെല കൃഷി
അഭിവൃദ്ധിെപ്പടാൻ മെറ്റാരു വളം ഇല്ല.
14.അത്തത്തിനു വിത്ത് വിതച്ചാൽ പത്തായം പത്തു
േവണം എന്ന െചാല്ലിെൻറ ആശയം എന്താണ്?
അത്തത്തിന് വിതച്ചാൽ െനല്ല് സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകും
15.കൃഷിക്കാരുെട മഹത്വെത്ത സൂചിപ്പിക്കുന്ന െചാല്ല്
ഏതാണ്?
ഉഴുതുണ്ണുന്നവെന െതാഴുതുണ്ണണം
16."ഓേരാേരാ രാവും കുളിർമേയന്തും
ഓണനിലാവിനാേലാളം തുള്ളും -”
ഈ വരികൾ ആരുേടതാണ് ?
ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻപിള്ള
17.'കരിമുകിൽ മൂടിയ വിണ്ണിൽ െവളിച്ചം
കാവടി തുള്ളിയണഞ്ഞേല്ലാ.’
ഇതിൽ വിണ്ണ് എന്നതുെകാണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്
എന്ത്?
ഉ .ആകാശം
18. മടിയിലിരുത്തി എന്ന പദം പിരിെച്ചഴുതുക?
ഉ. മടിയിൽ + ഇരുത്തി

19. തുള്ളി + അണഞ്ഞേല്ലാ, േചർെത്തഴുതിയാൽ
ഉ .തുള്ളിയണഞ്ഞേല്ലാ
20. "െപാന്നിൻ കതിർക്കുലേയന്തി െമെല്ല
വന്നു േപായ് വന്നു േപായ് ചിങ്ങമാസം" .
ആരുെട വരികൾ?
പി .കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ
21."ഞങ്ങൾ മറന്നു േപായി പാടുവാൻ
േതനൂറുമന്നെത്തേയാണപ്പുതുമലർപ്പാട്ടുകൾ ".
ആരുെട വരികൾ?
ഉ .സുഗതകുമാരി
22. "ചിന്നും െവൺമുകിൽ േകസരം േപാെല
മിന്നും ചിങ്ങെത്തക്കാണുവാൻ േമെല "
ആരുെട വരികൾ?
ജി.ശങ്കരക്കുറുപ്പ്
23."കുട്ടികെളത്തി കുറ്റിക്കാട്ടിൽ
െപാട്ടി വിടർന്നു െപാേന്നാണം
നടുമുറ്റത്തുേള്ളാണത്തപ്പ ന്നടേനദിച്ചു മുത്തശ്ശി"
ഈ വരികൾ ആരുേടതാണ്?ഏത് കവിതാ
സമാഹാരത്തിൽ നിന്നാണ്?
ഉ .ഒളപ്പമണ്ണ, വിടരാത്ത ഓണപ്പൂക്കൾ

യൂണിറ്റ് - 4
രസിതം

വ്യവഹാരരൂപങ്ങൾ :
വിളംബരം ,ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ് (കഥ ) ,താരതമ്യക്കുറിപ്പ്
തത്സമയവിവരണം (ദൃക്സാക്ഷി വിവരണം )
നാടകീകരണം (കഥ നാടകമാക്കൽ )

പവർത്തനം- 1
വിളംബരം
ഹസ്തിനപുരിയിെല രാജകുമാരന്മാരാണ് കൗരവരും
പാണ്ഡവരും . ധൃതരാഷ് ട മഹാരാജാവിെന്റെ മക്കളാണ്
കൗരവർ .അനിയൻ പാണ്ഡുവിെന്റെ മക്കളാണ് പാണ്ഡവർ .
അവർ വിധിേപാെല, ഗുരു േ ദാണരിൽ നിന്ന് ആയുധ വിദ്യ
അഭ്യസിച്ചു .കൗരവരിെല പമുഖരായ ദുേര്യാധനനും
ദുശ്ശാസനനും ഗദായുദ്ധത്തിലും, പാണ്ഡുപു തരായ
ഭീമേസനൻ ഗദായുദ്ധത്തിലും അർജുനൻ
അസ് തവിദ്യയിലും പാവീണ്യം േനടി. അവരുെട അരേങ്ങറ്റം
വരുന്ന ഞായറാഴ്ച രാവിെല 10 മണിക്ക് ഹസ്തിനപുരിയിൽ
നടക്കുകയാണ്. രാജകുമാരന്മാരുെട അഭ്യാസ പകടനങ്ങൾ
കാണാൻ െപാതുജനെത്ത അറിയിക്കുന്ന ഒരു വിളംബരം
നടത്താൻ ധൃതരാഷ് ട മഹാരാജാവ് മ ന്തിേയാട് കല്പിച്ചു.
കൂട്ടുകാേര ...ആ വിളംബരം ഒന്ന് തയ്യാറാക്കാേമാ?

സൂചകങ്ങൾ
സംഭവെത്തക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
സ്ഥലം,സമയം, ഇവ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ചടുലമായ/അനുേയാജ്യമായ ഭാഷാൈശലി
ഉപേയാഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പവർത്തനം-2 ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ്
ശരിയും െതറ്റും

ബീർബലിെന്റെ ബുദ്ധിശക്തിയിൽ അക് ബർ ച കവർത്തിക്ക് വലിയ
മതിപ്പായിരുന്നു .അതുെകാണ്ടു തെന്ന ബീർബലുമായി
സംസാരിക്കുന്നത് ച കവർത്തിക്ക് വളെര താത്പര്യമുള്ള
കാര്യമായിരുന്നു .
ഒരിക്കൽ നായാട്ടിനു േപായേപ്പാൾ ച കവർത്തി ബീർബലിെനയും
കൂെട കൂട്ടി. പതിവ് ചർച്ചക്കിടയിൽ ച കവർത്തി ബീർബലിേനാട് ഒരു
േചാദ്യം േചാദിച്ചു .
"ശരിയും െതറ്റും തമ്മിൽ എ ത അകലം ഉണ്ട്? താങ്കൾക്ക് പറയാേമാ?”
'നല്ല േചാദ്യം '
ആ േചാദ്യം ബീർബലിന് ഇഷ്ടമായി. അേദ്ദേഹം അതിെനക്കുറിച്ച്
ആേലാചിക്കാൻ തുടങ്ങി. ബീർബലിെന്റെ ഭാവം കണ്ടേപ്പാൾ
ച കവർത്തിക്ക് ചിരിവന്നു.."എന്താണ് ഒന്നും മിണ്ടാത്തത്ത്? ഉത്തരം
മുട്ടിേപ്പാേയാ?” ച കവർത്തി േചാദിച്ചു. .പുഞ്ചിരിച്ചുെകാണ്ട് ബീർബൽ
പറഞ്ഞു "ശരിയും െതറ്റും തമ്മിലുള്ള അകലം "െവറും നാലുവിരൽ
മാ തമാണ്.”
"െവറുംനാലു വിരേലാ?എ ത വിചി തമായ ഉത്തരം!”
അതാണ് സത്യം"
"അങ്ങെന െവറുെത പറഞ്ഞാൽ േപാരാ െതളിവ് േവണം.”
"മഹാത്മൻ, െചവിക്കും കണ്ണിനും തമ്മിൽ നാലുവിരൽ
അകലമേല്ലയുള്ളൂ അത് തെന്നയാണ് െതളിവ്..’’
"എെന്റെേചാദ്യവും െചവിയും കണ്ണും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധം?”
ച കവർത്തി ആകാംക്ഷേയാെട േചാദിച്ചു.
"മഹാത്മൻ ചിലേപ്പാൾ െചവി െതറ്റായ കാര്യങ്ങൾ േകെട്ടന്നു വരാം,
എന്നാൽ കണ്ണിൽ കാണുന്നത് ശരിയായിരിക്കും. ശരിയും െതറ്റും
തമ്മിലുള്ള അകലം നാലു വിരൽ ദൂരം മാ തമാെണന്ന് പറയാൻ
കാരണം അതാണ്..''
ശരി- െതറ്റുകെള കാഴ്ചേയാടും േകൾവിേയാടും ഉപമിച്ചു വിശദീകരിച്ച
ബീർബലിെന്റെ ഉത്തരം ച കവർത്തിക്ക് വളെര ഇഷ്ടമായി .അേദ്ദേഹം
ബീർബലിെന അഭിനന്ദനം െകാണ്ട് െപാതിഞ്ഞു.
കഥ വായിച്ചേല്ലാ.....കഥയ്ക്ക് ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കൂ
സൂചകങ്ങൾ
കഥയുെട ആശയം ചുരുക്കി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.
കഥാപാ തസവിേശഷത ഉൾെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇഷ്ടെപ്പട്ട ഭാഗം,കാരണസഹിതം
പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അഭി പായം േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പവർത്തനം - 3
തത്സമയ വിവരണം

ഗവൺെമന്റെ ് എൽ പി സ്കൂൾ െനല്ലിപ്പാറയിെല
കായിക േമള നടക്കുകയാണ്. അത്യന്തം
ആേവശകരമായ, ആൺകുട്ടികളുെട നൂറു മീറ്റർ
ഓട്ടമത്സരത്തിെന്റെ ൈഫനൽ .... സ്കൂളിെല
ഏറ്റവും മികച്ച എട്ടു േപരാണ് ൈഫനലിേലക്ക്
േയാഗ്യത േനടിയിരിക്കുന്നത് .... ഏതാനും
നിമിഷങ്ങൾക്കകം മത്സരം ആരംഭിക്കും ....
ഒന്നാമെത്ത ടാക്കിൽ ....
രണ്ടാമെത്ത ടാക്കിൽ ...
കൂട്ടുകാേര ,
ഈ വാശിേയറിയ മത്സരത്തിെന്റെ
തത്സമയ വിവരണം ഒന്നു നടത്തിയാേലാ ...
അെതാന്ന് എഴുതൂ ...

സൂചകങ്ങൾ
1.േകൾക്കുന്ന ആൾക്ക് സംഭവങ്ങൾ/ കാര്യങ്ങൾ
േനരിൽ കാണുന്ന പതീതി ജനിപ്പിക്കുന്നത്
2.ചടുലമായതും ആകാംക്ഷ ജനിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഭാഷാ
പേയാഗം
3.സൂക്ഷ്മാംശങ്ങൾ ഉൾെക്കാള്ളുന്നത്

പവർത്തനം 4
തത്സമയ വിവരണം
വള്ളുവനാട്ടിെല പസിദ്ധമായ പരിയാനമ്പറ്റ പൂരം
കാണാൻ ഉണ്ണിക്കുട്ടനും അച്ഛനും പുറെപ്പട്ടു.
ജനാരവവും വാദ്യങ്ങളുെട േഘാഷവും അകെല നിന്നു
തെന്ന േകൾക്കാം ... േക്ഷ തത്തിനടുത്തുള്ള െകട്ടിട
മുകളിൽ കയറിയാൽ ഉത്സവം നന്നായി
കാണാെമന്നതിനാൽ അവർ അേങ്ങാട്ട് കയറി...
അവിെടയതാ .... പമുഖ ചാനലിെല
തത്സമയവിവരണം .... വിവരണം നടത്തുന്നയാൾക്ക്
െചറിയ തലചുറ്റൽ ... തത്സമയം ആയതിനാൽ
മുടങ്ങാനും പറ്റില്ല. "ആെരങ്കിലും നടത്തുേമാ ...?"എന്ന
അേന്വഷണത്തിൽ ഉണ്ണിക്കുട്ടനേതെറ്റടുത്തു. അവൻ
നടത്തിയ ദൃക്സാക്ഷി വിവരണം
ഒെന്നഴുതി േനാക്കൂ ... (ജനക്കൂട്ടം ...വിവിധ
േവലകളുെട വരവ് ... െനറ്റിപ്പട്ടവും
മുത്തുക്കുടയുമായുള്ള ഗജവീരന്മാർ ...
വാദ്യേഘാഷങ്ങൾ ... പൂതൻ -തിറ ....കാളേവല ... േതര്
...കച്ചവടക്കാർ ... െവടിെക്കട്ട് ...) ഒന്നും വിട്ടു
േപാകരുേത ...

പവർത്തനം 5
കഥെയ നാടകമാക്കാം
ആേനെന പുഴ്ങ്ങ്ണ കലം
രാജാവിന് ഒരു േമാഹമുണ്ടായി.
െകാട്ടാരത്തിെല ആേനെന ഒന്നു െവളുപ്പിക്കണം.
എല്ലാ ആേനം കറുത്തിട്ടാണ്. തെന്റെ ആേനെന െവളുപ്പിച്ചാെലന്താ?
രാജാവ് മ ന്തിെയ വിളിച്ചു.
"നമ്മുെട ആേനെന െവളുപ്പിക്കണം .ഉടെന േവണം ."
ഇതു േകട്ട മ ന്തി അന്തം വിട്ടു.
"ആേനെന െവളുപ്പിേക്ക്യ. രാജാവിന്റെ ആജ്ഞ നടപ്പിലാക്കാെണ്ട പേറ്ററ്റ്വാ?"
മ ന്തി അലക്കുകാരെന വിളിച്ചു. അലക്കുകാരൻ മ ന്തീെട മുമ്പിൽ ഓച്ഛാനിച്ചു നിന്നു.
"എന്തിനാ വിളിച്ചത് "
" െകാട്ടാരത്തിെല ആേനെന െവളുപ്പിച്ച് തരണം .തുേണ്യാെളാെക്ക െവളുപ്പിക്കുന്ന
ആളാണേല്ലാ .അേതാണ്ട് പറയാണ്.േവഗം േവണം രാജകല്പനയാണ്."
ഇതുേകട്ട അലക്കുകാരെന്റെ ശ്വാസം നിലച്ച മട്ടായി.
"എ ത ചളറ്റ്യോയ തുണീം െവളുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആെന എങ്ങന്യാ െവളുപ്പിക്ക്യാ?
തല േപായതെന്ന. " അങ്ങെന േബജാറായി നടക്കുേമ്പാ അയാൾെക്കാരു ബുദ്ധി
േതാന്നി.
"തുണ്യാെമ്പാ പുഴുങ്ങി അലക്കെണ്ട..
ആെന പുഴുങ്ങാൻ പേറ്ററ്റ്യേ ഒരു പാ തം കിട്ടേണ്ട ആദ്യം ?''
അലക്കുകാരൻ മ ന്തിയുെട അടുത്തുെചന്നു പറഞ്ഞു .
" ആേനെന പുഴുങ്ങാൻ പറ്റിയ ഒരു കലം ണ്ടാക്കിക്കിട്ടറ്റ്യോൽ ആേനെന ഞാൻ
െവളുപ്പിച്ചു തരാം" .
മ ന്തി ഉടെന കലം നിർമ്മാണക്കാരെന വിളിപ്പിച്ചു.
"െകാട്ടാരത്തിെല ആേനെന െവളുപ്പിക്കണം .ആേനെന പുഴുങ്ങി അലക്കണം.
അതിനു പറ്റിയ ഒരു കലണ്ടാക്കി കിട്ടണം .േവഗം േവണം. രാജകല്പനയാണ്.'"
"ആേനെന പുഴുങ്ങാൻ പേറ്ററ്റ്യേ കലമുണ്ടാക്കാേനാ?
എടങ്ങറിലായി.
തല േപായതെന്ന. "
കലനിർമാണക്കാരൻ ഭാര്യേയാട് േചാദിച്ചു.
" ഞാൻ ചത്താ പിെന്ന നിനക്കാരാണ്ടാവാ?”
അേദ്ദേഹത്തിെന്റെ കരച്ചിലും പിഴിച്ചിലും കണ്ട് ഭാര്യ േചാദിച്ചു.
"ആരാെപ്പാ ചാവാൻ േപാണ്.''
കലനിർമ്മാണക്കാരൻ സംഭവെമാെക്ക ഭാര്യേയാട് പറഞ്ഞു.
" ങ്ങള് ഒരു കാര്യം െചയ്യ്. രാജാവിെന്റെടുത്ത് േപായി കലണ്ടാക്കാൻ നാല്പത്
െകാല്ലെത്ത സമയം േവണെമന്ന് പറയൂ. ബാക്കി കാെര്യാെക്ക ഞാൻ
േനാക്കിേക്കാളാം"
"നാല്പത് െകാല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ കലമുണ്ടാക്കാൻ പേറ്ററ്റ്വാ?.. "
"അേതേപ്പാ നന്നാെയ്യ .നാൽപതു െകാല്ലത്തിനിടയ്ക്ക് ഒന്നുകിൽ രാജാവ് െപടും (
മരിക്കും) .അെല്ലങ്കി ആനെപടും. അെല്ലങ്കി ഞാൻ െപടും .അെല്ലങ്കി നീ െപടും .
പിെന്നന്തിനാ കലം.?"
കൂട്ടുകാേര .... കഥ ഇഷ്ടെപ്പട്ടിേല്ല. രസകരമായ ഈ കഥെയ
നാടകമാക്കാേമാ ?

പവർത്തനം 6
താരതമ്യക്കുറിപ്പ്
രണ്ടപ്പം
അമ്മ രണ്ടപ്പം െകാടുത്തൂ കയ്യിലമ്മണിക്കുട്ടന്നു തിന്മാൻ
െചങ്കതിേരാൻ മറയാറായ് - വാനിൻ
കുങ്കുമെപ്പാട്ടഴിയാറായ്
ഒന്നവൻ തിന്നു, കളിപ്പാൻ - േവറിെട്ടാന്നുമായ്െച്ചന്നു നിരത്തിൽ
േകറിത്തുളച്ചുടൻ പാഞ്ഞൂ - കാതിൽ
കൂരമ്പു േപാെലാരു ശബ്ദം.
"കണ്ണും കരളുമുേള്ളാേര-അേയ്യാ!
പുണ്യം പുലർന്ന മാേളാേര,
െപാെന്നജമാൻമാേര, കാണ്മിൻ - കനി െഞ്ഞെന്ന, പ്പിറവിക്കുരുടൻ.
പട്ടിണിെകാണ്ടു െപാരിേഞ്ഞ, പിച്ച ച്ചട്ടിയിൽ കാെശാന്നുമിേല്ല!
വല്ലതുമിേട്ടച്ചുേപാേണ! തുള്ളി ക്കല്ലരിക്കഞ്ഞിനീർ േമാന്താൻ ."
അയ്യംവിളിയതു േകട്ടൂ - ൈപതൽ
െനയ്യപ്പം ചട്ടിയിലിട്ടു .
തപ്പിെയടുത്തതു തിന്നൂ - പാവ മെപ്പാേഴ കുഞ്ഞിെന വാഴ്ത്തി.
" തമ്പുരാേന, തരും ൈദവം - കൂലി യൻപിലിതി "െനന്നു െചാല്ലി.
മാറത്തടിച്ചു കരവൂ - ദൂെര
േവറിെട്ടാരന്ധനുമേപ്പാൾ.
ഓടിെയാേരാട്ടമായ്പ്പാഞ്ഞൂ - കുട്ടൻ
വീടണഞ്ഞമ്മെയേത്തടി.
അമൃതധാര.
ഉള്ളൂർ.എസ്. പരേമശ്വരയ്യർ
അവൾ കുട്ടികൾക്കിടയിൽ കയറി എത്തിേനാക്കി. അവിെട എല്ലും േതാലുമായ ഒരു
വ്യദ്ധൻ കിടന്നു ഞരങ്ങുകയാണ്. എെന്തങ്കിലും കഴിക്കാനായി അയാൾ ചുറ്റും
നിൽക്കുന്നവേരാട് ൈക നീട്ടുന്നു. കുെറ കുട്ടികൾ അയാെള കളിയാക്കുന്നുമുണ്ട്.
അവൾക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമം േതാന്നി. ആ വ്യദ്ധൻ അവെള കണ്ടു. അയാൾ
െമലിഞ്ഞുണങ്ങിയ ൈകകൾ നീട്ടി അവേളാട് എേന്താ പറഞ്ഞു. ചില കുട്ടികൾ അേപ്പാഴും
കൂക്കിവിളിച്ചു. അവൾ പിെന്നാന്നും ചിന്തിച്ചില്ല. ബാഗ് തുറന്ന് േചാറ്റുപാതം
പുറെത്തടുത്തു. അതിെല മുഴുവൻ േചാറും അവൾേക്കെറ ഇഷ്ടമുള്ള മുളക് ചമ്മന്തിയും
അയാളുെട ൈകെവള്ളയിേലക്കു പകർന്നുെകാടുത്തു. അയാളുെട കുഴിഞ്ഞ കണ്ണുകൾ
നനഞ്ഞു. ആർത്തിേയാെട അയാൾ േചാറ് തിന്നുതുടങ്ങി. അവസാനെത്ത വറ്റും
അയാളുെട വയറ്റിെലത്തുന്നതുവെര അവൾ േനാക്കിനിന്നു. അവൾെക്കേന്താ െപെട്ടന്ന്
കരച്ചിൽ വന്നു. അത് സേന്താഷംെകാണ്ടായിരുന്നു.
- േഡാ. െക. ശീകുമാറിെന്റെ -- “വിശപ്പ്' എന്ന കഥയിൽനിന്ന്

കൂട്ടുകാേര,
മഹാകവി ഉള്ളൂരിെന്റെ 'രണ്ടപ്പം ' എന്ന കവിതയും േഡാ.െക. ശീകുമാറിെന്റെ
കഥയും വായിച്ചേല്ലാ .... ഇവ താരതമ്യം െചയ്ത് ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കൂ

ബഹുവികല്പ േചാദ്യങ്ങളും വസ്തുനിഷ്ഠേചാദ്യങ്ങളും

1.ബീർബലിെന്റെ ആദ്യെത്ത േപര് എന്തായിരുന്നു?
2. മേഹശ് ദാസിന് ബീർബൽ എന്ന േപര് നൽകിയത്
ആര്?
3.ച കവർത്തിയുെട രാജസദസ്സിെല 9 മ ന്തിമാർ
അറിയെപ്പട്ടിരുന്നത് ഏത് േപരിലാണ്?
4.കറുത്ത പാറയ്ക്ക് െവളുത്ത േവര്,കടങ്കഥയുെട
ഉത്തരം എന്താണ്?
5. ശരിയായ പദം ഏത്?
(അതിദി,അഥിതി, അതിഥി,അദിതി)
6. നാന്ദി കുറിയ്ക്കുക എന്ന പദത്തിെന്റെ ശരിയായ
അർത്ഥം
(അവസാനിപ്പിക്കുക,ആരംഭിക്കുക,ഇടയ്ക്കുവച്ച്
നിർത്തുക,ഇെതാന്നുമല്ല)
7. 'ആരു പഠിപ്പിക്കും 'എന്ന പാഠഭാഗം വിവർത്തനം
െചയ്തത് ആരാണ്?
8.കൂട്ടത്തിൽെപ്പടാത്തത് ഏത്?
(ലാളിക്കുക, െകാഞ്ചിക്കുക, േദഷ്യെപ്പടുക,
താേലാലിക്കുക)
9.'നാടൻകളികളും വിേനാദങ്ങളും' എന്ന കൃതി
എഴുതിയത് ആര്?
10. 'നേതാന്നത' വൃത്തത്തിെലഴുതിയ
കുേചലവൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ട് ആരുെട കൃതിയാണ്?
11.'നേതാന്നത'വൃത്തത്തിൽ കുമാരനാശാൻ
എഴുതിയ കവിത ഏതാണ്?
12.നാമങ്ങൾക്കു പകരമായി ഉപേയാഗിക്കുന്ന നാമം
ഏത്?

ഉത്തരങ്ങൾ
1. മേഹശ് ദാസ്
2. അക്ബർ ച കവർത്തി
3. നവരത്നങ്ങൾ
4. ആനെക്കാമ്പ്
5. അതിഥി
6. ആരംഭിക്കുക
7.ജി.േമാഹനകുമാരി
8. േദഷ്യെപ്പടുക
9. എം വി. വിഷ്ണുനമ്പൂതിരി
10. രാമപുരത്തു വാര്യർ
11.കരുണ
12. സർവനാമം

ശില്പശാലയിൽ പെങ്കെടുത്തവർ
1 ടി.േമാഹനൻ . ജി എൽ പി എസ് താനിക്കുന്ന്
2. ടി. രാജീവ് . എ.എൽ.പി.എസ് െപരിേങ്ങാട്
3. ശാരദാമണി, ജി.എൽ.പി.എസ് വേട്ടനാട്
4.അനുക്കുട്ടൻ .എം .എ.എം.എൽ.പി.എസ് ചാമപ്പറമ്പ്
5. ശാലിനി എം.െക, ജി എൽ.പി.എസ് മാരാർകുളം
6.ബിന്ദു.പി., ജി.എൽ.പി.എസ് വാടാനാംകുറിശ്ശി

