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ആശശംസകളളളോടട........

                                                                     ശ്രദ്ധീജലകമസാരവി

                          വവിവരവവിനവിമയ സസാങങ്കേതവികവവിദദ്യയുടടെ 
സങങ്കേതങ്ങള്കക്കും ഉപകരണങ്ങള്കക്കും വവിദദ്യഭദ്യസാസ പ്രകവിയയവില് വലവിയ 
പങ്കുവഹവികസാനസാകക്കും എന്ന ങബസാധദ്യതവില്നവിന്നസാണണ് പ്രസ്തുത 
സങങ്കേതങ്ങള് സമര്ത്ഥമസായുക്കും ഫലപ്രദമസായുക്കും ഉപങയസാഗവികസാന് 
വവദഗണ്ധദ്യവക്കും അഭവിരുചവിയുമുള്ള ഒരു തലമുറടയ രരുപടപ്പെടുതവി
ടയടുകസാന് നസാക്കും നവിരന്തരക്കും ശ്രമവികന്നതണ്. ഇതവിടന്റെ തുടെര്ച്ചയസായസാണണ് 
സസാങങ്കേതവികവവിദദ്യങയസാടുള്ള പുതുതലമുറയുടടെ ആഭവിമുഖദ്യക്കും ഗുണപരമസായുക്കും 
സര്ഗസാത്മകമസായുക്കും പ്രങയസാജനടപ്പെടുത്തുന്നതവിനസായവി 'ലവിറവില് വകറണ്സണ് ' 
എന്ന കടവികളുടടെ ഐ.ടെവി.കൂടസായ്മ വഹടടെകണ് പദ്ധതവിയവിലൂടടെ 
ങകരളതവിടല ടപസാതുവവിദദ്യസാലയങ്ങളവില് നടെപ്പെവിലസാകന്നതണ്.
            ലവിറവില് വകറസവിടന്റെ ഭസാഗമസായവി ഒരു മസാഗസവിന് പ്രസവിദ്ധദ്ധീകരവിക
കയസാണണ്. അതവിനണ് പവിന്നവില് പ്രവര്തവിച്ച എലസാവര്കക്കും നനവി അറവിയവിക
ന്നങതസാടടെസാപ്പെക്കും ലവിറവില് വകറണ്സവിടന്റെ ലകദ്യക്കും സഫലമസാകടട എന്നണ് 
ആശക്കുംസവികന.

                                                                         ടഹഡവിസ്ട്രസണ്



DÅS¡w 

 

  {]hÀ¯\ dnt¸mÀ«v-- 

  AÐpÄIemw hN\§Ä 

  hyànXz hnIk\ kqN\IÄ 

  IY 

  IhnX 

  IW¡nse IfnIÄ  

  \m«dnhpIÄ    

  



{]hÀ¯\ dnt¸mÀ«v-- 

B[p\nI kmt¦XnI hnZybpsS hfÀ¨bv¡\pkcn¨v k-vIqÄ 

{]hÀ¯\§fnÂ ImXemb amä§Ä hcpt¯Xv A\nhmcyamWv. 

AXn\pXIp¶ Xc¯nÂ k-vIqÄ ]mTy]²XnbnÂ hnhchn\nab 

kmt¦XnI hnZy IqSn DÄs¸Sp¯nbn«pv. F¶mÂ Cu cwK v̄ 

XmÂ]cyhpw A`ncpNnbpapÅ Ip«nIsf Is¯pIbpw 

t{]mÕmln¸nIpIbpw thWw. Cu e£yt¯mSv IqSn tIcf 

C³{^mkv{SIvNÀ sSIvt\mfPn t^mÀ FUyqt¡j³ (KITE) sâ 

t\XrXz¯nÂ k-vIqfpIfnÂ Bcw`n¨ sF.än. Iq«mbvabmWv "enänÂ 

ssIävkv' 

2018 P\phcn amk¯nÂ 8þmw ¢mÊnÂ \n¶pw sF.än. XmÂ]cyhpw 

A`ncpNnbpapÅ 18 Ip«nIsf aÕc ]co£bpsS ASnØm\¯nÂ 

XnscsªSp¯p. LK/2018/43006 F¶ cPnÌÀ \¼À {]Imcw  

k-vIqfnÂ ssIäv bqWnäv A\phZn¡s¸«p. 

enänÂ ssIävkv bqWnäv ^e{]Zambn \S¸nem¡p¶Xn\v t\XrXzw 

\ÂIp¶Xn\pw AwK§Ä¡v ]cnioe\w \ÂIp¶Xn\pw thn 

"ssIäv ankvs{SÊv' amcmbn {ioIe Pn (HST Natural Science), hn\nX 

hn.F³ (HST English) F¶o A²ym]nIamsc 

NpaXes¸Sp¯nbncn¡p¶p. 

  

  



G{]nÂ, Pq¬ amk§fnÂ A²ym]IÀ KITEsâ t\XrXz¯nepÅ 

]cnioe\§fnÂ ]s¦Sp¯p. 

 PqWnÂ k-vIqÄXe \nÀhlW kanXn cq]oIcn¨p 

 AwK§Äþk-vIqÄ ]n.Sn.F {]knUâv--, F¨v.Fw, Fw.]n.Sn.F 

{]knUâv--, enänÂ ssIävankvs{SÊpamÀ, FÊv.sF.än.kn., 

enänÂ ssIävkv  eoUÀ, sU]yq«n eoUÀ 

 ssIänsâ s\bnwt_mÀUv-- Øm]n¡pIbpw sF.Un. 

hnXcWw sN¿pIbpw sNbvXp. 

 FÃm _p[\mgvNbpw sshIpt¶cw 3:30 apXÂ 04:30 hsc 

KITE AwK§fpsS ]cnioe\w \S¡p¶p. 

 H¶mwL« ]cnioe\w Pq¬ apXÂ HmKÌv-- hsc \S¯n 

 ]cnioe\ taJeIÄ: {Km^nI-vkv & B\ntaj³, kv{Im¨v 

 Pq¬ 26\v k-vIqÄ SITC {ioaXn.KoX So¨dnsâ 

t\XrXz¯nÂ B\ntaj³ C¦vkvtI¸nÂ ¢mÊv-- \S¯n 

 HmKÌv-- 27 \v k-vIqfnÂ Hcp GIZn\ Iym¼v-- KITE 

AwK§Ä¡v \S¯n. 

 sk]väw_À 19\v cwL« ]cnioe\w Bcw`n¨p. 

 hnjb§Ä: aebmfw I¼yq«nwKv B³Uv-- CâÀs\äv--, 

kv{Imäv¨v samss_Â B¸v. 

 B\ntaj³, t{]m{KmanwKv F¶o hnjb§fnÂ IWnbm]pcw 

apÉnw t_mbvkv k-vIqfnÂ \S¶ D]PnÃm Iym¼nÂ Cu  

k-vIqfnÂ \n¶pw 6 AwK§Ä ]s¦Sp¯p 

 P\phcnbnÂ aq¶mwL« {]hÀ¯\§Ä Bcw`n¨p. cv 

AwK§Ä¡v UnPnäÂ IymadbnÂ t^mt«m{Km^n, hoUntbm 

sdt¡mÀUnwKv F¶nhbnÂ ]cnioe\w e`n¨p. 

 



 Cu k-vIqfnse enänÂ KITES bqWnänsâ BZy UnPnäÂ 

amKkn³ ‘Little Hearts' ]qÀ®amhpIbmWv. 

 Cu amKknsâ \nÀ½mW¯n\v Bhiyamb {]hÀ¯\§Ä 

sk]väw_À apXÂ Bcw`n¨p Ip«nIfptSbpw 

A²ym]IcptSbpw kmlnXy krãnIÄ kamlcn¨p 

Bhiyamb amä§Ä hcp¯n Ip«nIÄ Pn¼v, C¦vkvtI¸v, 

ens{_ Hm^okv ssdäÀ F¶o tkm^väv--shbdpIfpsS 

klmbt¯msS Cu amKkn³ X¿mdm¡n. 

 sIm¨v Iq«pImcpsS Cu kwcw`w GsdIpäaäXsÃ¦nepw 

AwKoImc¯n\mbn \n§fpsS GhcpsSbpw ap¶nÂ kmZcw 

kaÀ¸n¡p¶p. 

 
F¶v hn\b]qÀÆw, 

 

 

    KITE ankvs{SÊvamÀ 

          {ioIe G, hn\nX V N 









അബ്ദുള് കലലലാം വചനങ്ങള്

          .തലനനനൊരു വവിഡവിയനൊനണെന്നറവിഞനൊല
           വവിഡവികക്കും ജനൊനവിയനൊകനൊക്കും.

           എന്നനൊല തനൊനനനൊരു ജനൊനവിയനൊണെന്ന
           വവിശശ്വസക്കും ജനൊനവിനയ വവിഡവിയനൊകന.

         .ഭലവവിയവിനലെ വവിജയതവിനന്റെ സൂത്രവനൊകകക്കും 
          സര്ഗ്ഗശശഷവിയനൊണെണ,സര്ഗ്ഗശശഷവിയുള
          അധകനൊപകന് കുടവികളവിലക്കും സര്ഗ്ഗശശഷവി വളര്തക്കും.

        .സസപക്കും കണ്ടുനകനൊശണ്ടേയവിരവിക.

         സശ്വപങ്ങള് ചവിന്തകളനൊയവി മനൊറക്കും.

         ചവിന്തകള് പ്രവര്തവികളുമനൊകുക്കും
       

          .വവദകനൊഭകനൊസപ്രവര്തകന് വവിദകനൊര്തവികളവില
           അശനശ്വഷണെതശ്വരയുക്കും സര്ഗ്ഗനൊത്മകതയുക്കും
           കവിയനൊശശഷവിയുക്കും വളര്തന്നതവിശനനൊനടനൊപക്കും
           വവിദകനൊര്തവികള്കണ സശ്വനൊധധീനവക്കും മനൊതൃകയുക്കും
            ആകണെക്കും. അവരവില ശനതൃശശഷവി
            വളര്തകയുക്കും ശവണെക്കും.

            .ഏറ്റവക്കും നല്ല ഒരുപുസ്തകക്കും നൂറണ

             നല്ല സുഹൃതകള്കണ തുലെകമനൊണെണ.
             ഒരു നല്ല സുഹൃതണ ഒരു ലലെബ്രറവികണ തുലെകവക്കും.



      

             .കറപണ നവിറക്കും വവികനൊരപരമനൊയവി ചധീതയനൊണെണ.
              എന്നനൊല കറത ശബനൊര്ഡുകള്
              (എഴുതശബനൊര്ഡുകള്) വവിദകനൊര്തവികളുനട
              ജധീവവിതക്കും ശതശജനൊമയമനൊകന.

  
            

              .ലലലകതവിനലെ ഏറ്റവക്കും മവികച്ച അദകനൊപകരനൊണെണ
               ജധീവവിതവക്കും സമയവക്കും. ജധീവവിതക്കും സമയക്കും
               നല്ലതുശപനൊനലെ വവിനവിശയനൊഗവികന്നനതങ്ങനന
               എന്നണ പഠവിപവികന. സമയക്കും നനമ്മെ ജധീവവിതതവിനന്റെ
              മൂലെകവക്കും പഠവിപവികന
           

             .ഭലവവിയവിനലെ വവിജയതവിനന്റെ സൂത്രവനൊകകക്കും
              സര്ഗ്ഗശശഷവിയനൊണെണ, സര്ഗ്ഗശശഷവിയുള
              അധകനൊപകന് കുടവികളവിലക്കും സര്ഗ്ഗശശഷവി വളര്തക്കും.

            .വവജയവികളുനട കഥ വനൊയവികണ്ടേ.

              അവ സശന്ദേശക്കും മനൊത്രശമ നലകുനള.

              പരനൊജവിതരുനട കഥകള് വനൊയവിക,

              വവിജയവികവനൊനുള ചവിലെ ആശയങ്ങള്
             നവിങ്ങള്കണ ലെഭവികക്കും.



 

Bßhnizmkw 

  \½psS icoct¯bpw AwKoIcn¡pI,  a\Ênem¡pI. \mw P\n¨phfÀ¶ 

A´co£hpw aäpw \½p¡v t\cn«v \nb{´n¡m³ IgnbnÃ. FÃm a\pjycpw 

]qÀ®csÃ¶pÅ Imcyw \mw HmÀ¡Ww. FÃmhÀ¡pw IgnhpIfpw 

IgnhptISpIfpw Dv. AXvsImv aäpÅhcmbn XmcXays¸Sp¯p¶ kz`mhw 

\ÃXÃ. aäpÅhsc AÔambn A\pIcn¡cpXv. `qanbnepÅ Hmtcm a\pjy\pw 

AhtâXmb hyànXzw Dv. \½psS hyànXzw IfªpIpfn¡mXncn¡pI. ]T\w 

sImpw ]cnioe\w sImpw AXnsâ amäpIq«pI. \½p¡v \mw 

hnNmcn¡p¶Xnepw Gsd Ignhps¶ hkvXpX a\Ênem¡pI. \w B{Kln¡p¶ 

\Ã Imcy§Ä k^eamIpsa¶v BhÀ¯n¨pd¸n¡pI. AXn\mbn \½psS 

Bßhnizmkw \mw \nc´cw hÀ²n¸n¨p sImncn¡Ww. 

“Bßhnizmkw \ãs¸«mÂ A[x]X\¯nsâ Bcw`amWv.”  

            -   BÀ. FÂ. Ìoh³k¬ 

BtcmKy ioe§Ä  

  ]¨¡dnIfpw ae¡dnIfpw ]ghÀ¤§fpsaÃmw Blmc¯nÂ DÄs¸Sp¯pI. 

GXmv IrXyamb kab§fnÂ `£Ww Ign¡pI. cm{XnbnÂ `£Ww Bhp¶{X 

t\cs¯ Ign¡pI. cm{Xn InS¶pd§m³ t]mIp¶Xnsâ A©paWn¡qÀ apt¼ Blmcw 

Ign¨ncn¡m³ kzev]w _p²nap«msW¶pÅXv \ap¡v Adnbmw. F¦nepw 

{ian¨pt\m¡pI. Blc{IaoIcWs¯t¸mse {][m\s¸« hymbmahpw. icocamIp¶ 

b{´w shdpsXbncp¶mÂ Xpcp¼p]nSn¨pt]mIpw. icoc¯nsâ km[mcWKXnbnepÅ 

\ne\nev]n\v BhiyambXv Ign¨pÅ t]mjI ]ZmÀ°§Ä sImgp¸pw ]©kmcbpambn 

cq]s¸«v SnjyqIfnÂ \nt£]n¡s¸Sp¶p. hymbmaw sImv {IaoIcn¡m¯ ]£w AXv 

lrt{ZmKw, {]talw apXmemb tcmK§Ä¡v ImcWamIpw. AXpsImv Znhkhpw 

Ipd¨p kabsa¦nepw icocw hnbÀ¡p¶ Xc¯nepÅ hymbmaw sN¿pI. icoc¯nsâ 

BtcmKyhpw a\Ênsâ BtcmKyhpw ]ckv]c ]qcImamWv 

“\nIpXn Npa¯s¸Sm¯ k¼¯mWv BtcmKyw” 

-                 -   AÀt\mÄUv ¥mkv--tKm 

  



 

         

hyànXz hnIk\w  

kt´mjambncn¡phm³ {i²n¡q  

FÃm Znhkhpw \n§Ä DWcpt¼mÄ Xs¶ C§s\ Dds¡¸dbq....Cu Znhkw F\n¡v 

XncsªSp¡phm³ cv Imcy§Ä Fsâ ap¶nepv H¶pInÂ kt´mjambncn¡pI 

AsÃ¦nÂ kt´mjanÃmXncn¡pI. F¶n«v Rm³ kt´mjambv Ccn¡pI F¶v 

XncsªSp¡p¶p, F¶v a\ÊnÂ Xd¸n¨v ]dªpt\m¡q, ]cn{`an¨v  Ccn¡p¶ 

\n§fpsS ImXpIÄ, iàamb Cu hm¡pIÄ tI«v Cu hm¡pIsf \n§fpsS 

t_m[Xe¯ntebv¡v F¯n¡pw. \n§fpsS a\Êv A´naambn \n§fpsS FÃm 

Iev]\Ifpw A\pkcn¡pw. ZrVambpw \n§Ä ]dbpt¼mÄ am{Xw.............    

Aãan Sn.FÊv, 9 B 

 



 

tIcf¯nÂ C¶p kam[m\t¯msS A½amÀ¡v Dd§m\mhp¶nÃ. {]tXyIn¨pw 

s]¬Ipªp§fpsS A½amÀ¡v. AXn\v ImcWw kv{XoIfpsS 

t\À¡pmIp¶ A{Ia§Ä Xs¶. Cu ASp¯Ime¯mbn kv{XoIÄ¡v 

kaql¯nÂ Hcp cmwInS ]ucXzamWv-- e`n¡p¶Xv. a\pjy P\kwJybpsS 

]IpXntbmfw kv{Xo¡ps¦nepw kaql¯nÂ AhÀ¡v th{X AwKoImcw  

e`n¡p¶nÃ. F¶mÂ {]mNo\Ime¯v C´ybnÂ kv{XoIÄ¡v DbÀ¶ Øm\w 

\ÂInbncp¶p. Ime{Ia¯nÂ kaql¯nÂ ]pcpjm[n]Xyw \nehnÂ 

hcnIbpw, kv{XoIÄ¡v kzmX{´yhpw kaql¯nepÅ Øm\hpw 

\ãs¸SpIbpw sNbvXp. At¸mÄ kv{Xo, kaql¯nÂ AhhKWn¡s¸SpIbpw 

sNbvXp. C¶v kaql¯nÂ Gähpw NqjWw sN¿s¸Sp¶ hn`mKamWv kv{Xo.. 

 UÂlnbnse \nÀ`b apXÂ Cu ASp¯Ime¯v Hcp Ne¨n{XXmc¯n\v 

t\scbpmb A{Iaw hsc CXn\v sXfnhtÃ? \nÀ`b, UÂlnbnse _ÊnÂ 

{Iqcamb _emwkwK¯n\ncbmbt¸mÄ \mw hnizkn¨Xv. 

kwk-vImc k¼¶cmb 100% km£cX bpÅ kz´w \m«nÂ CsXm¶pw 

\S¡nsÃsb¶mWv. kuay s{Sbn\nÂ \n¶v hens¨dnbs¸«t¸mÄ AXv 

Ahkm\ kw`hamsW¶v \mw IcpXn. F¶mÂ CXnsâ XpSÀ¨sbt¶mWw 

Pnjbpw _enbmSmbn. kz´w ho«nÂ t]mepw kv{XoIÄ¡v kpc£nXXzanÃm¯ 

AhØbmWnt¸mÄ, Imam{`m´amcpsS {IqcXbv¡v hnt[bcmIp¶ 

kv{XoIfpsS F®w tIcf¯nÂ hÀ²n¨p sImncn¡p¶p. XoÀ¨bmbpw 

tIcfw eÖn¨p XeXmgv¯ntb Xocq  

 C\n Hcp s]¬Ip«nsb C§s\ kw`mhn¡mXncn¡m³ t]meokpw, 

kaqlhpw, `cWm[nImcnIcnIfpw {i²nt¨ aXnbmIq. C\n A½amcpw 

A²ym]nIamcpw Hcp]mSv {i²n¡Ww. \½psS Iq«pImÀ {]tem`\§fnÂ 

hogmXncn¡m³ ]camh[n {i²n¡Ww. "s]®mWv--, \o s]®mWv' F¶v ]dªv 

Ahsf XfÀ¯msX ss[cyhXnIfm¡n hfÀ¯m\pw kzbw {]XntcmZn¡m\pÅ 

Ignhpm¡m\pw {i²n¡Ww. 



  B¬a¡fpÅ A½amcpw IcpXnbncn¡pI. X§fpsS a¡Ä 

]nim¨p¡fmImXncn¡m³ "Rm³ \nsâ A½bmWv', "Rms\mcp kv{XobmWv', 

"CXp \nsâ s]§fmWv'. \o ]pd¯nd§pt¼mÄ ImWp¶ Hmtcm kv{Xobpw 

BcpsStbm, A½amcpw s]§·mcpamsW¶v IcpXWsa¶v B¬a¡tfmSv ]dbpI. 

kz´w A½tbmSpw s]§tfmSpw _lpam\w ImWn¡p¶ht\ 

A\ykv{XoItfmSpw _lpam\w tXm¶q. \½psS aIsf \Ã aIfm¡m³ \½p¡v 

{ian¡mw.  

 hm¡pw ssI¿pw t\m«w sImpw \w \½psS s]¬Ipªp§Ä¡v IhNw 

XoÀ¡Ww. Hcph³sd arKbmhnt\mZ¯n\v IogS§n Hcp s]¬Ipªpw kz´w 

Poh³ _en \ÂImXncn¡s« kv{XoIÄ¡v t\scbpÅ A{Ia§Ä Kuchambn 

ImWm\pw IÀi\ \ne]mSv kzoIcn¡m\pw t]menkv BÀÖhw ImWn¡Ww. 

IpähmfnIsf \nba n̄\p ap¶nse n̄̈ v hm§ns¡mSp¡m\pw kv{Xo kpc£ Dd ņ¡m\pw 

\½psS `cWm[nImcnfpw {i²n¡Ww. Hmtcm A½bv¡pw a\Êam[m\t¯msS 

Dd§m³ Ignbs«.    

by, 

Amina.S.N 

IX.C, Roll No: 5 

  



]qhpIÄ hncnbs« 

kqcysâ kzÀ® hÀ® n̄Â tim ǹ̈ p \nÂ¡p¶ at\mlcamb ]qt´m«w. B 

]qt´m« n̄Â kpµcnbmsbmcp ]\n\oÀ¸qhv. AhfpsS CXfpIÄ Hcp ss]Xensâ 

Ic§Ä t]mse hfsc arZpeambncp¶p. ]qt´m« n̄se aäp ]qhpIfpsS emf\Ifpw 

kvt\lhpw Gäphm§n Ahfv hfÀ¶p. Hmtcm Znhkw ]n¶nSpt¼mgpw AhfpsS 

amXm]nXm¡Ä Ahsf; AhfpsS kpc£sb HmÀ v̄ BIpes¸Sp¶Xv AhÄ¡v 

ImWm³ Ignªp. AhÄ Xsâ NpäpapÅ temIw ho£n¡m³ XpS§n. Hcp ]qhv 

hncnbm³ XpS§p¶Xv apXÂ AXn\v kw`hn¡p¶ amä§Ä ImWm\m{Kln¡p¶ 

Ip«nbpsS {i²tbmsSbpÅ \nco£Ww t]mse AhÄ FÃmw a\Ênem¡n. Xsâ 

NpäpapÅ ]q¡sf FhnsS \nt¶m h¶ cm£k·mcpsS cq]apÅ {Iqcamb 

IcnhpIÄ \iņ n¡p¶p. AhfpsS kz]v\§sf; hmSn \nÂ¡p¶ ]qhns\ 

iàamb t]amcn `qanbntebv¡v ASÀ n̄ hogv̄ p¶Xpt]mse Ahsb 

XÃns¡mgn¡p¶p. ssZh n̄sâ hcZm\amb Cu `qanbnse PohnXs¯ 

CÃmXm¡p¶p. DÃmkt¯msS ImänÂ \r¯amSn, kqcys\ t\m¡n ]p©ncn̈ v, 

ImänÂ kpKÔw ]c n̄ aäpÅhcpsS I®pIÄ¡v B\µamtI Ahsf; 

AhfpsS ]p©ncnsb B IcnhpIÄ \iņ n¡p¶p. B ]qt´m« n̄Â hoip¶ 

ImänÂ ]q¡fpsS tcmZ\§Ä DbÀ¶p tIÄ¡mambncp¶p. NneÀ hnja§Ä 

BtcmSpw ]dbmsX ; ]dbm\pÅ Icp n̄ÃmsX, I\secnªpXocpw t]mse; PohnXw 

Fcnªp XoÀ v̄ acW n̄te¡v \S¶p t]mbn  {]nbs¸«hÀ¡v thZ\IÄ \ÂIn. 

CsXms¡ Ip \nÂ¡p¶hÀ X\n¡v {]nb¦cnbmb kplr n̄³sdtbm 

aIfpsStbm ktlmZcnbpsStbm thÀ]mSnÂ a\ws\m v́ acW n̄Â A`bw 

tXSp¶p. C§s\sbms¡ B ]qt´m« n̄se ]q¡fpsS F®w Ipdªph¶p. 

F¶mÂ cm£k·mcmb IcnhpIÄ X§fpsS {IqcIrXyw 

XpSÀ¶psImtbncp¶p.  

 

  Hcp Znhkw kpµcnbmb ]\n\oÀ ]qhns\ Hcp Icnhv t\m«an«p. AhÄ 

a\Ênem¡n \mfs¯ Cc Xm\mbncn¡psa¶v. A¶v cm{Xn AhÄ¡v Dd§m³ 

IgnªnÃ. AhÄ Nń n̈ p. \msf! Xsâ PohnXw Ahkm\n¡ptam? AdhpI n̄ 

Xsâ icoc n̄Â ]Xn¡phm\mbn Im¯p\nÂ¡p¶ Hcp amSnsâ a\Êpt]mse 

AhÄ Xsâ hn[nsb HmÀ¯p \nÊlmbbmbn ZpxJn̈ p. ]s£, B Ipªp ]qhv 

ssZhs¯ hfscb[nIw kvt\ln¡pIbpw Bcm[n¡pIbpw sNbvXncp¶p. 

ssZh n̄s\ Bcm[nbv¡p¶hsc ssZhw Hcn¡epw ssIshSnbpIbnÃ F¶v Xsâ 

A½ acp`qanbnÂ Hcp XpÅn shÅw e ǹ¡msX Xsâ Ahkm\s¯ Pohsâ 



IWnIbpw \ãs¸Spw Ft¶mÀ v̄ \n¶ sNSnbv¡v Hcp IpSw shÅw 

In«pt¼mgpmIp¶ kt´mjhpw Bizmkhpw AhÄ¡v A\p`hs¸«p. 

 

    AhÄ ASp̄  \nanjw Xs¶ ssZht¯mSv AIagnªv Xsâ 

k¦S§Ä DWÀ n̄̈ p. ssZhw {]Xy£s¸«p. AhÄ¡v Hcp am{́ nI ZÞv \ÂIn. 

AXhfpsS ssIbnÂ DÅImew Ahsf Bcpw D]{Zhn¡nÃ F¶ hcw \ÂIn. 

ASp¯ Znhkw B Icnhv AhÄ¡v t\sc h¶p. AhfpsS am{́ nIZÞv  

IXpw Icnhv Xsâ Poh\pw sImv ]d¶pt]mbn . AhÄ¡v hfscb[nIw 

kt´mjw tXm¶n. AhÄ B  am{́ nIZÞv B ]qt´m« n̄se aäp ]q¡Ä¡pw 

\ÂIn Ahscbpw c£n̈ p. hpIÄ B ]qt´m« n̄Â hcmsXbmbn. FÃm 

]q¡fpsS Npnepw ]nt¶bpw ]p©ncn hnSÀ¶p. 

 

 C¶v- C´ybnÂ kv{XoIÄs¡Xncmb AXn{Ia§Ä hÀ²n¨p hcnIbmWv. 

Hmtcm s]¬Ip«nbptSbpw kz]v\§sf CÃmXm¡p¶ Cu ØnXn AhfpsS 

ssZhamIp¶ amXm]nXm¡Ä am{´nIZÞmIp¶ kzbw {]Xntcm[w 

AhÄ¡v \ÂIpIbmsW¦nÂ \ap¡v Ahkm\n¸n¡phm³ km[n¡pw. 

Hmtcm s]¬Ip«nbpw kt´mjt¯msS Pohn¡s«  

B ]qhpIÄ ]p©ncn¡s«............... 

 

þ cRvPn-X.]n, 9.C
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1.   തലമണണി നനെലല്ലാണണ് വണിതണിനനെടുകക്കേണ്ടതണ് 
      ആദദദ്യം ഉതരണിന്നതല്ലാണണ് തലമണണി വണിതണ്.

2.   വണിത്തുവണിതയ്ക്കുന്നതണിനുമു   ഒരല്ലാഴ്ചനവയണിലതണിടദ്യം    
     ചൂടല്ലാക്കേണിയല്ലാല് വണിതണ് കൂടുതനലണദ്യം മുളയകദ്യം.

3.   പുതുമഴ കഴണിഞണ് ഒരു മഴ കണിടണിയതണിനു കശേഷദ്യം
      വവീണദ്യം ഉഴുതല്ലാന് കളകള് കുറയദ്യം.

4.  പല്ലാടതണ് കമ്പുകള് നെടണ് നവള്ളത്തുണണി     
     വണിരണിചണിടല്ലാല് കണിളണിശേലദദ്യം ഒഴണിവല്ലാക്കേല്ലാദ്യം. 

5.  പല്ലാടതണ് നവള്ളദ്യം മുഴുവന് വല്ലാര്ത്തുകളഞ
     കശേഷദ്യം രല്ലാസവളദ്യം പ്രകയല്ലാഗണികക.

നനെല്കൃഷഷിയഷിനലെ നെനാട്ടറഷിവുകള



ഉമ
എനന്റെ ഉമചച്ചി ,
ഞഞാന് കഞാണുന്നു എന്നുന്നും ,
ഞഞാന് പങ്കുവയ്ക്കുനനഞാനരെന് ,
ദദുഃഖവന്നും സനനഞാഷവന്നും
ഞഞാന് ഒഞാര്ക്കുന്നു ആ നച്ചിര്മലഹൃദയനത്തെ ,
അടുത്തു നനീനന്ന് കഞാണുനതച്ചിനനകഞാള് ,
എത്രനയഞാ മനനഞാഹരെച്ചിയഞാണന്ന് ,
അകനല നനീന്നു കഞാണുനബഞാള് എനന്റെ ഉമ.

      രെഞാനവഞാളന്നും പകനലഞാളന്നും എനന്റെ  
വയറച്ചില് വച്ചിശപ്പടകച്ചിയവള്.
എനന്റെ കുസൃതച്ചികനള ആനവഞാളന്നും ആസസ്വദച്ചിചവള് ,
ഇരുടച്ചിനന പകലഞാകച്ചി തനീര്ത്തുന്നും  ,
നരെഞാഗങ്ങള്കന്ന് മരുനഞായതന്നും അവള് തനന.
ഒരു ജനന്നും കൂടച്ചി ആ ഉദരെത്തെച്ചില് ഉള്ളറ
കഞാണഞാന് നമഞാഹന്നും .
     
      പകരെന്നും നവകഞാന് ആരുമച്ചിലച്ചിനനഞാളന്നും,
ഉമചച്ചിനയനപ്പഞാല്.
അറച്ചിയഞാനത നച്ചിറയുനനഞാരെഞാ കണ്തടനത്തെ,
പുണരുവഞാന് ശുക്തയഞാന്നും .
ഞഞാനച്ചിനഞാശക്തയഞാണന്ന് എന് പകല് നച്ചിനനഞാന്നുന്നും 
വഞാങ്ങഞാനത നനീ ഒഞാടച്ചിനപഞായ നനരെന്നും .

    ഞഞാനനഞാര്ക്കുന്നു ആ നച്ചിമച്ചിഷന്നും ഒരു വഞാകന്ന് പറയഞാനത,
ഒരുമ നല്കഞാനത ഒന്നു നപഞാടച്ചി കരെയഞാനത,
നച്ചിശ്ചലയഞായന്ന് നനീ ഉരെങ്ങച്ചി കച്ചിടനനപ്പഞാള്,
അരെച്ചികച്ചിനലഞാനച്ചിരെച്ചികഞാന് കഴച്ചിയഞാനത,
വച്ചിങ്ങുനനഞാനരെന്
                      ഹൃദയന്നും
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ഒരു പന്നാവവം കുടമിയന്നായമിരുന്നു നദീല. അച്ഛനുവം അമ്മയുമമിലന്നാത്ത നദീല ഒരു 
അമ്മന്നായമിടകന്നാപ്പമന്നായമിരുന്നു തന്നാമസമിചമിരുനതത. അമ്മന്നായമികത നദീലവമിടന
ഒടവം ഇഷ്ടമലന്നായമിരുന്നു. മന്നാത്രമല. അവടളെടകന്നാണന്നായമിരുന്നു വദീടമിടല 
എലന്നാ ജജന്നാലമികളുവം ടചെയമിചമിരുനതവം .

         
ദദീപന്നാവലമി വന്നു. നദീലവമിടന്റെ കൂടകന്നാര് എലന്നാവരുവം വമിളെക്കുകള് വചത വദീടെത 
അലങ്കരമികന്നാനുവം പടെകവവം പൂത്തമിരമിയുവം കത്തമികന്നാനുമുള്ള 
തയന്നാടറെടുപ്പുകള് നടെത്തുകയന്നാണത. “അമ്മന്നായമി...നമുക്കുവം വദീടമില് 
വമിളെക്കുകള് വചന്നാജലന്നാ ?” നദീല ജചെന്നാദമിച.

       
 “ജവണ... ജവണ...എനമികത അടതന്നാന്നുവം ഇഷ്ടമല.” അമ്മന്നായമി 
ജദഷഷ്യജത്തന്നാടടെ പറെഞ. അജപ്പന്നാഴന്നാണത നദീല അത കണതത. 
അമ്മന്നായമിയുടടെ മകന് കുപ്പമിയമില് ഒരു മമിനന്നാമമിനുങമിടന 
അടെചമിടമിരമിക്കുന്നു. പന്നാവവം മമിനന്നാമമിനുങത ടവപന്നാളെടപ്പടത കുപ്പമിയമിലൂടടെ 
പറെക്കുകയന്നാണത. നദീലവമിടന അത കണത പന്നാവവം ജതന്നാനമി. അവള് ആരുവം 
കന്നാണന്നാടത മമിനന്നാമമിനുങമിടന തറെന്നുവമിട. സനഷ്യയന്നായമി എലന്നാ 
വദീടുകളെമിലവം വമിളെക്കുക്കുുകള് ടതളെമിഞ. ടപടടനന്നാണത അത സവംഭവമിചതത. 
നദീലവമിടന്റെ വദീടെത മമിനമിമമിനമിത്തമിളെങ്ങുന്നു. നൂറുകണകമിനു 
മമിനന്നാമമിനുങ്ങുകള് വദീടെമിനു മുകളെമില് ഇരുനത മമിന്നുകയന്നാണത. 
നന്നാടകന്നാടരലന്നാവം ആ കന്നാഴ്ച കന്നാണന്നാന് ഒന്നാടെമിടയത്തമി.

 മന്നാറുകയുവം ടചെയ്തു 

     
      നദീല രകമിച മമിനന്നാമമിനുങ്ങുവം കൂടകന്നാരുമന്നായമിരുന്നു അതത. അവ ജനരവം 

പുലരുജവന്നാളെവം മമിനമിടകന്നാജണയമിരുന്നു. നദീലവമിനത സജനന്നാഷമന്നായമി.
ദദീപന്നാവലമികത വമിളെക്കു വയന്നാന് കഴമിഞമില എന സങ്കടെവം

മമിനന്നാമമിനുങ്ങുകളുടടെ ദദീപന്നാവലമി 
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ഒരു ചതുരനതത്തൊടനിയുനടെ അകനത നനീളര 18 നസ.മനീറ്ററര വനീതനി 
12.നസ.മനീറ്ററമത്തൊണണ. ഇതനിനകതണ 10 നസ.മനീറ്റര്  നപത്തൊക്കതനില് 
നവള്ളമുണണ. ഈ നവള്ളതനില് 6 നസ.മനീ. ഉയരമുള്ള ഒരു കക്യൂബണ 
പൂര്ണമത്തൊയനി തത്തൊഴനിയത്തൊല് ജലനനിരപണ എത്ര നസ.മനീ. ഉയരുര?

ഉതരര:1 നസ.മനീ.

2. ജലനനിരപനിനന്റെ ഉയരര

ഒരു കുടയബതത്തിനലെ 3 കുടത്തികളുനടെ ശരപ്രാശരത്തി വയസസ് 8 ആണസ്. അച്ഛനനേയയ
അമ്മനയയയ കൂടെത്തി ഉള്നപ്പെടതത്തിയപ്രാല് ശരപ്രാശരത്തിയത്തില് 10 വര്ഷതത്തിനന്റെ 
വര്ദ്ധനേ ഉണപ്രാകുയ. അമ്മയനടെ വയസസ് അച്ഛനന്റെ വയസത്തില്നേത്തിനസ് 6 

കുറവപ്രായപ്രാല് അച്ഛനന്റെ വയനസത?

        ഉതരയ:36

1.  അച്ഛനന്റെ പപ്രായയ





AWnbdbnÂ ......... 

1. tZhn Znt\jv  

2. cRvPnX ]n 

3. Aãan Sn FÊv 

4. Ban\ FÊv F³   

5. APn\ sP¶ v̄  

6. sshjvWhn  

7. Bknb jmPlm³  

8. A\J Fw 

9. jlm\ jnlm_v 

10. ^m¯na Fw BÀ  

11. ln_ sal_n³ 

12. sjaod F 

13. ^m¯na AenJm³  

14. A]À® FÊv 

15. alaqZ F¨v  

16. kmd ^m¯na   

17. kuZ _ohn 

 



കടപപ്പാടട

ലലിറലില് കകറടസട യൂണലിറലിനന്റെ ഡലിജലിറല് മപ്പാഗസലിന് 
“Little Hearts”ഏവരുടടയയും മുനലില്
സപ്പാദരയുംസമര്പലിക്കുന.ഈ മപ്പാഗസലിന്

യപ്പാഥപ്പാര്തത്ഥ്യമപ്പാകപ്പാന് അണലിയറയലില് പ്രവര്തലിച
ഏവര്ക്കുയും നനലി നനലി നനലി.......................
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