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                           എങങ്ങുബപബോയഡ്......      
                                                                                       

                                                                                              അലജീന മെരളിയ
                                                                                              9 B

 
കലൂട്ടളുകബോബര മചബോലള ബകരളനബോടെളിമന്റെ 

വശലമെബോന സസൗന്ദരലമമെങങ്ങുബപബോയജീ
മെങ്ങുലപ്പെബോലങ്ങുബപബോമല പവളിതതമെബോന പങ്ങുഴയളിനഡ്

മെലളിനമെബോയഡ് വളിഷമെയമെബോയളിടെങ്ങുനങ്ങു.

മെറയങ്ങുനങ്ങു മെബോമെരങള മപരങ്ങുകങ്ങുനങ്ങു മെബോലളിനലന
കബോലചതകന തളിരളിയങ്ങുന ബതബോറങ്ങുന

ഒഴങ്ങുകങ്ങുവബോനബോകബോമത പങ്ങുഴ വഴളിമെങ്ങുട്ടളിടെങ്ങുനങ്ങു
അഴങ്ങുകങ്ങുചബോലബോയളി മെരളിചജീടെങ്ങുനങ്ങു.

എനളിട്ടളുമമെനളിട്ടളുന ഇനളിയങ്ങുന മെരളികബോത്ത
ഭലൂമെളിമയമകബോലളുവബോന് തശമെളിചജീടെങ്ങുനങ്ങു.

പങ്ങുഴമവളന കങ്ങുടെളിമവളന വളിലപ്പെനചരകബോകളി
വളികസന സസ്വപഡ്നങള പലൂവളിടെങ്ങുനങ്ങു.
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വളിലമപ്പെട്ട സമബോനന...  

                                                                                              ആന്മെരളിയ ബറബോയഡ്
                                                                                                                          9 B

മെളിനങ്ങുവളിമന്റെ പളിറനബോളബോയളിരങ്ങുനങ്ങു അനഡ് .എലബോ കലൂട്ടളുകബോരങ്ങുന എത്തളി
മെളിനങ്ങുവളിനഡ് സമബോനങള നലകളി.നളിമളി മകബോടെങ്ങുത്തതഡ് ഒരങ്ങു വബോചഡ്
.ആരതളി മകബോടെങ്ങുത്തതഡ് ഒരങ്ങു പബോവമയ.അപ്പെളു മകബോടെങ്ങുത്തതഡ് ഒരങ്ങു

മലകഡ്സളി ബപന മെബോതതന.അപ്പെളു ഒരങ്ങു ദരളിതദകങ്ങുടെങ്ങുനബത്തളില

കഴളിയങ്ങുനവനബോണഡ്.അവള അപ്പെളു നലകളിയ ആ ബപന
ബബോഗളിബലകഡ് വലളിമചറളി ഞങ്ങു.പളിബറനഡ് സഡ്കലൂളളില പരജീക

തങ്ങുടെങളി.അവളളുമടെ ബപനയളിമല മെഷളി തജീര്നങ്ങു.ആരങ്ങുന
പരജീകബോസമെയത്തഡ് പഠബനബോപകരണങളളുന ബപനയങ്ങുന പരസഡ്പരന

മകബോടെങ്ങുകരങ്ങുമതനങ്ങുന വബോങരങ്ങുമതനങ്ങുന ടെജീചര്
പറഞളിട്ടളുണഡ്.അവള ആ സമെയന അപ്പെളു നലകളിയ സമബോനന

ബബോഗളിബലമകറളിഞബമെബോര്ത്തങ്ങു.അവള ബപനമകബോണഡ്
എഴങ്ങുതളിത്തങ്ങുടെങളി.സഡ്കലൂള വളിട്ടബപ്പെബോള അവള അപ്പെളുവളിബനബോടെഡ്

പറഞങ്ങു.എനളികഡ് കളിട്ടളിയ ഏറവങ്ങുന വളിലമപ്പെട്ട പളിറനബോള സമബോനന
നജീ തന ആ ബപനയബോയളിരങ്ങുനങ്ങു.അപ്പെളു ചളിരളിചളുമകബോണഡ് മെങ്ങുബനബോട്ടഡ്

നടെനങ്ങു............
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കൈടല്

ഒരു കൈടല്ക്കരയബിലജോഹണന തെജോമസജ
അവബിഹടയുള്ള ഹചറബിഹയജോരു കുടബിലബില്
എന ബജോലദമബിവബിഹട സസച്ഛമജോയബിരുന                                      അലകഫ് രജോജജഷഫ്

എങബിലജ പക്ഷുബ്ദമജോയ കൈടലബിന ഇരമ്പല്                                     10 A
അജലജോസരഹപ്പെടുതജോറുണ്ടജപ്പെജോഴജ
കൈകൗമജോരതബിലജ ശജോന്തമജോയബിരുഹന്നനകുടബില്
കൈടലബിഹല ശജോന്തതെജപജോഹല
അവബിഹട തെബിരമജോലകൈള്ഹക്കജോപ്പെജ ഞജോഹനൈന
കൈകൗമജോരവജ തെചീരത്തു എങബിലജ
പലജപ്പെജോഴജ പക്ഷുബ്ദമജോകുന്നകൈടല് എഹന്ന ഭയഹപ്പെടുതബി
പബിഹന്ന എജപ്പെജോഴജോഹണന്നറബിയബില

എഹന കുടബിലബില് കൈടലബില് പക്ഷുബ്ദതെമജോത്രമജോയബി
എനജ ഞജോന ജസ്നേഹെബിച്ചബിരുന്ന ശജോന്തമജോജ കൈടലജ
തെബിരമജോലകൈളുജ എനൈബിക്കു നൈഷമജോകുന്നതു ജപജോഹല

ഒരു നൈജോള് കൈടഹലന കുടബില് ഹപജോളബിക്കജോന ജനൈജോക്കബി
മഴയബിലജ തെബിരമജോലകൈളബിലജ എഹന കുടബില് ആടബിയുലഞ്ഞു

ഒരു വന തെബിരമജോലഹയന കുടബില് ഹകൈജോണജപജോയബി
എഹന മജനൈജോഹെരമജോയ കുടബില് എനൈബിക്കഫ് നൈഷമജോയബി

മഹറജോരു കുടബിലബില് ഞജോനൈഭയജ ജതെടബി
അവബിടുഹത അപരബിചബിതെതെസജ എഹന്ന ബജോധബിച്ചബില

എങബിലജ വലബിഹയജോരു നൈഷജബജോധജ എഹന്ന ബജോധബിച്ചബിരുന
അഹതെന കൈടലബിജനൈജോടുള്ള ജസ്നേഹെമജോയബിരുജന്നജോ?അജതെജോ

കൈടലബിന തെചീരഹത കുടബിലജോകുന്ന സസപ്നജമജോ?
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DREAM      

Those colourful dreams are my weakness
And unfulfilled are my sorrows 
Not it was brought or seized
It was brought or seized                                                     എയഫ്ഞ്ചല് ജജയയശസസ

It has the vivid colour of my blood                                                9 A
That which I falls to perform before a crowd,
And acts that were curbed by all
Pat of my soul could perform and act

Victorious flag and trumpets were witnessed by me
I slipped into a dreamful wonderland

Where I saw Adam and Eve
When I addressed them as my parents 

They laughed at me vaguely
Though their blood was in my vein

They alleged me as murderer
For their question about destruction of man by man

I have to accuse them for their first sin
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കമമ്പ്യൂട്ടററിനന് മുമറിലറിരുനനന്നോള, മമന്നോബബൈല
ഉപനയന്നോഗറിനചന്നോള, പനക......

                                                                                              ജഡജോണ ജമരബി ജജജോണ്സഫ്

ഇനഫരജമഷന ഹടകൈഫ് ജനൈജോളജബി അനനൈബിമബിഷജ വളരന                    10 A 
ഹകൈജോണ്ടബിരബിക്കുകൈയജോണഫ്. ഒജടഹറ പുതെബിയ ജസവനൈ-ജവതെനൈ ഹതെജോഴബില് 
ജമഖലകൈളബില് അതെഫ് സസജോധചീനൈജ ഹചലതബിക്കഴബിഞബിരബിക്കുന. മനഷദനൈഫ് 
ഭക്ഷണജ, വസജ, പജോരപ്പെബിടജ എന്നബിവ ജപജോഹല അടബിസജോനൈ ആവശദമജോയബി 
മജോറബിഹക്കജോണ്ടബിരബിക്കുകൈയജോണഫ് ഇനരഹനൈറ്റുജ ഹമജോകബല് ജഫജോണജ.

വബിവരവബിനൈബിമയ സജോജങതെബികൈ വബിദദയുഹട സഹെജോയമബിലജോഹതെ ജചീവബിതെ 
സകൗകൈരദങ്ങജളജോ സരക്കജോര ജസവനൈങ്ങജളജോ ഉപജയജോഗഹപ്പെടുതജോന 
സജോധദമലജോത അവസയജോണഫ് ഇജപ്പെജോള് ഉള്ളതെഫ്. ജചീവബിതെതബിഹന സമസ്ത 
ജമഖലകൈളബിലജ ഐടബിയുഹട സസജോധചീനൈജ വദക്തമജോണ്. ആശയവബിനൈബിമയജ, 
ഭരണ നൈബിരവഹെണജ, വബിജനൈജോദജ, വബിദദജോഭദജോസജ, ഹതെജോഴബില് തുടങ്ങബിയ 
ജമഖലകൈളബിഹലലജോജ ഒഴബിവജോക്കജോനൈജോവജോത സജോജങതെബികൈവബിദദയജോയബി 
പജയജോജനൈഹപ്പെടുത്തുന്ന ഐടബി ഇന്നഫ് ഒരു ജചീവബിതെ കനൈപുണബിയജോയബി 
മജോറബിയബിരബിക്കുന. ജഫജോണബിലജോഹതെ ജചീവബിക്കുന്നതെബിഹനൈ പറബി ഇജപ്പെജോള് 
ആജലജോചബിക്കന ജപജോലജ പറജോത അവസയജോണ്. അത്രജയഹറ അവശദ 
വസഫ്തുവജോയബി മജോറബിയബിരബിക്കുന ഹമജോകബല് ജഫജോണ്. എന്നജോല് ഇതെബിഹന 
ജദജോഷവശങ്ങളുജ തെചീഹര ഹചറുതെല. ഇതുമൂലജ പല ആജരജോഗദ പശ്നങ്ങളുജ 
മജോനൈസബികൈ പശ്നങ്ങളുജ നൈമ്മളബില് വന ജചരുന. 

കൈമ്പമ്പ്യൂടറബിന മുന്നബില് ജചീവബിതെതബിഹന ഭൂരബിഭജോഗവജ ഹചലവഴബിക്കുന്ന 
ആളുകൈളുഹട എണജ കൂടബി വരബികൈയജോണഫ്. ഇടതരക്കജോരജോയ മജോതെജോപബിതെജോക്കള് 
വഹര തെങ്ങളുഹട മക്കള്ക്കഫ് കൈമ്പമ്പ്യൂടര/ സജോരടഫ് ജഫജോണ് വജോങ്ങബി നൈല്കുന. 
ജഫജോണജ ഇനരഹനൈറ്റുജ കൈകൗമജോരക്കജോരുഹട/വബിദദജോരഥബികൈളുഹട ജചീവബിതെതബിഹന
 ഭജോഗമജോയബി മജോറബിയബിരബിക്കുന. 'ഓഫഫ് കലന' ഹസകൗഹൃദങ്ങജളക്കജോള് 
ഓണ്കലന ഹസകൗഹൃദങ്ങള്ക്കഫ് പജോധജോനൈദജ നൈല്കുന്ന കൈജോലമജോണഫ് 
ഇന്നജതതെഫ്.
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കുടബികൈളബില് ഇനരഹനൈറഫ് ഹചലത്തുന്ന സസജോധചീനൈജ വളഹര വലതെജോണഫ്. ഐടബി
മബിഷന നൈടതബിയ ഒരു പഠനൈ റബിജപ്പെജോരടഫ് പകൈജോരജ ഇന്തദയബില് ഏറവജ 
കൂടുതെല് കൈമ്പമ്പ്യൂടര ഉപജയജോഗബിക്കുന്നതെഫ് ജകൈരളചീയരജോണഫ്. ജകൈരളതബില് 
മൂന്നഫ് ജകൈജോടബിയബിലധബികൈജ ഇനരഹനൈറഫ് വരബിക്കജോരുഹണ്ടന്നജോണഫ് ഏകൈജദശ 
കൈണക്കഫ്. ഹമജോകബല് ജഫജോണ് കൈണക്ഷനകൈള് ജകൈരളതബില് നൈജോലഫ് 
ജകൈജോടബിയബിലധബികൈമജോണഫ്. പഠനൈജോവശദങ്ങള്ക്കുജ റഫറനസബിനമജോയബി 
കുടബികൈള് കൈമ്പമ്പ്യൂടറുജ ഇനരഹനൈറ്റുജ ഉപജയജോഗഹപ്പെടുത്തുന. എന്നജോല് 
മജോറബിയ കുടുജബവദവസയബില് വചീരപ്പുമുടലബില് നൈബിനജ ഒറഹപ്പെടലബില്നൈബിനജ 
ആശസജോസജ ജതെടുന്ന കുരുനകൈള് ക്രജമണ ഇനരഹനൈറബിഹല 
ചതെബിച്ചുഴബികൈളബിലജ ഹവരചസല് സകൗഹൃദങ്ങളബിലജ അകൈഹപ്പെടുകൈയുജ ഹചയ്യുനണ്ടഫ്.

ജകൈരളതബില് ഓണ്കലന അഡബിക്ഷന ഒരു മജോനൈസബികൈജോജരജോഗദ 
പശ്നമജോയബി പരബിഗണബിക്കഹപ്പെട്ടുഹകൈജോണ്ടബിരബിക്കുകൈയജോണഫ്. സജോമൂഹെബികൈ 
ഹപരുമജോറതബിനൈഫ് ജവണ്ട നൈബിയന്ത്രണങ്ങള്, വബിലക്കുകൈള് എന്നബിവഹയജോനജ 
പജോലബിക്കഹപ്പെടജോഹതെ എനജ ഹചയ്യുന്ന അവസയബിജലക്കഫ് വദക്തബി 
നൈയബിക്കഹപ്പെടുന്ന 'ഓണ്കലന ഡബിസഫ് ഇനഹെബിബബിഷന' എന്ന 
മജോനൈസബികൈജോവസ ഒരു കവകൈലദമജോയബി അജനൈകൈജ ജപഹരയജോണഫ് ബജോധബിച്ചു 
ഹകൈജോണ്ടബിരബിക്കുന്നതെഫ്.
ഇന്തദയബിഹല ഹമജട്രജോഹപജോളബിറന സബിറബികൈളബില് നൈടതബിയ ഒരു സരഹവ 
പകൈജോരജ എടബിനജ പതെബിഹനൈജോന്നബിനജ ഇടയബില് പജോയമുള്ള അനപതബിരണ 
ശതെമജോനൈജ കുടബികൈളുജ ദബിനൈജ പതെബി അഞ്ചു മണബിക്കൂറബില് കൂടുതെല് സമയജ 
ഇനരഹനൈറഫ് ഉപജയജോഗബിക്കുന എന്നജോണഫ് റബിജപ്പെജോരടഫ്. കൂടജോഹതെ പശസ്ത 
ആനബി കവറസഫ് കൈമ്പനൈബിയജോയ 'ഹമകൈഫ് അഫചീ' ഇന്തദയബിഹല ഹമജട്രജോ 
നൈഗരങ്ങളബില് നൈടതബിയ ഏറവജ പുതെബിയ സരജവയുഹട കൈണക്കു പകൈജോരജ, 
കുടബികൈള് പതെബിമൂന്നഫ് വയസജോകുജമ്പജോജഴക്കുജ ജഫസഫ് ബുക്കബില് അക്കകൗണ്ടഫ് 
തുടങ്ങുനഹയനജ ദബിവസവജ ജഫസഫ് ബുക്കഫ് ഉപജയജോഗബിക്കുന എനമജോണഫ് 
പറയുന്നതെഫ്. ഇനരഹനൈറഫ് ഉപജയജോഗബിക്കുന്ന കൈകൗമജോരക്കജോരബില് 
നൈജോല്പ്പെതബിജയഴ ശതെമജോനൈജ ജപര പരചീക്ഷകൈള്ക്കുജ മറ്റുമജോയബി ഓണ്കലന
വഴബി വബിവരജ ജശഖരബിക്കുജമ്പജോള് ഇനരഹനൈറഫ് ദുരുപജയജോഗജ ഹചയ്യുന്ന 
കൈകൗമജോരക്കജോരജോയ കുടബികൈളുഹട എണജ അനദബിനൈജ കൂടബി വരബികൈയജോഹണന്നഫ് 
സരഹവ വദക്തമജോക്കുന.

ദബിവസതബില് ആറുമണബിക്കൂറബിലധബികൈജ ഇനരഹനൈറഫ് ഉപജയജോഗബിക്കുന്ന 
കുടബികൈളബില് വബിഷജോദജരജോഗജ, അമബിതെ ഉതെഫ്കൈണ, സജശയജരജോഗജ, അമബിതെ 
ജദഷദജ, ആക്രമണ സസഭജോവജ, കസജക്കജോസബിസഫ് എന്നബിവയ്ക്കുള്ള സജോധദതെ 
കൂടുതെലജോഹണന്നജോണഫ് പല ജഡജോകൈഫ്ടരമജോരുജ പറയുന്നതെഫ് . ഇതരക്കജോരബില്
ആത്മവബിശസജോസക്കുറവജ അമബിതെമജോയ പരജോജയഭചീതെബിയുജ നൈബിമബിതജ 
സജോമൂഹെബികൈബന്ധങ്ങളബില് നൈബിന്നഫ് ഒളബിജച്ചജോടുകൈയുജ മജോനൈസബികൈജോശസജോസവജ 
പബിനണയുജ ലഭബിക്കജോന ജസജോഷദല് ഹനൈറഫ് വരക്കബിങഫ് കസറ്റുകൈളബില് 
കൂടുതെല് വദജോപരബിക്കുകൈയുജ ഹചയ്യുന.
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                  പ്രളയയം തകര്ത്ത മതറിലുകള

                                                                                                   

ഒരു മഴത്തുള്ളബി വന്നഫ് വചീണ
     ഒരു സമൂഹെജ ഒഹരജോറഹക്കടജോയബി നൈബിനവഹലജോ....
     മതെബിലകൈള് തെകൈരതഫ് ആകൈജോശതബിനൈതെബിരുകൈള് കൈടന്നഫ്
ജകൈരളഹമജോന്നബിഹച്ചജോഹരജോറ ഹകൈടജോയബി നൈബിനവഹലജോ!

                                               ടബിന്റു ജജക്കബഫ്
                                                                     8 F

മതെജ ജനൈജോക്കജോഹതെ മനൈഹമജോന്നജോയബി 
നൈബിറജ ജനൈജോക്കജോഹതെ  നൈമ്മഹളജോന്നജോയബി

പജോണവജോഹെബിനൈബി ദജ ശബിച്ചബിട ഒരുപബിടബി 
പജോവമജോജ മനഷദജനൈങ്ങഹള

പറയജോഹതെ വഹന്നജോരജോ കൈടലബിഹന മക്കള് 
പതെറജോഹതെ രക്ഷബിച്ചുവഹലജോ

ഒരു രജോവ പുലരുജമ്പജോള്
ഭൂമബിയുജ പുഴയജോയബി                                       
ചബിതെറുന്ന മരതെദന അങ്ങുമബിങ്ങുജ 
കുതബിഹയജോഴകുന്ന മഴഹവള്ളപജോച്ചബിലബില് 
ഉയരുന മരതെദഹന നൈബിലവബിളബിയുജ.....
പളയതബിഹലജോലബിച്ചുജപജോയ 
പജോ ഠപുസ്തകൈങ്ങഹള ഓരതഫ് കൈരജയണ്ടതെബില
തെന്നബിഹല കദവജ തെജോളുകൈള്ക്കപ്പുറത്തുള്ള
ജചീവബിതെപജോഠജ.

അന്നതബിന വബിലയറബിയജോഹതെ പജോഴജോക്കബിയവര
വബിശന്നഫ് കൈബി ടന കൈരഞബിടുന.

ക്രൂരമജോയഫ് നൈചീയന്നവജനൈജോടഫ് ഹചയ്തഹതെജോഹക്കയുജ മറന്നഫ്
ജസ്നേഹെമജോയഫ് തെന്നബിഹല അന്നവജ വസവജ

ഇനൈബി അതെബിജചീവനൈതബിഹന നൈജോളുകൈള് 
 കൈണചീരബില് നൈബിനജ കൈരുതജോയബി നൈമ്മള്
സജതെജോഭങ്ങജളജോഹട പണബിതുയരത്തുജ 
ജസ്നേഹെ മതെബിലകൈഹളനജ പണബിതുയരത്തുജ.
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വജോയനൈയുജ പുതുതെലമുറയുജ 
"വജോയബിച്ചജോല് വളരുജ
വജോയബിച്ചബിഹലങബിലജ വളരുജ
വജോയബിച്ചജോല് വബിളയുജ
വജോയബിച്ചബിഹലങബില് വളയുജ.”

                     -കുഞ്ഞുണബിമജോഷഫ്
       ഈ കൈജോലതഫ് വജോയനൈഹയക്കുറബിച്ചഫ് ചബിന്തബിക്കുന്നതെഫ്  ഉചബിതെമജോയബിരബിക്കുജ. 
ഇന്നഫ് വജോയനൈ മരബിച്ചു ജപജോകുനഹവന്നഫ് ചബിലര പറയുന. പജക്ഷ നൈജോജ 
അതെബിജനൈജോടഫ് ജയജോജബിക്കുന്നബില. ഒരബിക്കലജ ജയജോജബിക്കജോന പജോടബില. വജോയനൈ 
ഒരബിക്കലജ മരബിക്കബില. ഉതമമജോയ ഗ്രന്ഥങ്ങള്ക്കഫ് ജശ്രേഷ്ഠരജോയ ഗുരുവബിഹന 
സജോനൈമജോണഫ്. വബിജജോനൈതബിഹന കൈലവറയജോണഫ് ഗ്രന്ഥങ്ങള്.പഴയ 
തെലമുറകൈള് കകൈവരബിച്ചഫ് സമ്പജോദബിച്ച ജനൈടങ്ങള് പുസ്തകൈങ്ങള് വഴബി നൈമുക്കഫ് 
പകൈരന തെരുന.
         “വജോയനൈ മനഷദഹനൈ പൂരണനൈജോക്കുന.” ചബിന്തകൈനൈജോയ ഫജോനസചീസഫ് 
ജബക്കഹന അഭബിപജോയമജോണബിതെഫ്. തുടര വബിദദജോഭദജോസതബിനള്ള ഏകൈ 
മജോരഗമജോണഫ് വജോയനൈ. വജോയനൈ ഉഹണ്ടങബില് നൈമുക്കഫ്  ഉന്നതെ 
സജോനൈങ്ങളബിഹലതജോജ.
       'വബിദദധനൈജ സരവധനൈജോല് പദജോനൈജ.' നൈമുക്കഫ് ഏതു തെരതബിലജ 
ഉപജയജോഗജ ഹചയ്യുന്നതെഫ് വജോയനൈയജോണഫ്. പുസ്തകൈങ്ങള് നൈമുക്കഫ് കൂടുതെല് 
അറബിവ നൈല്കുന.
                          പുസ്തകൈ പജോരജോയണജ നൈഹലജോരു വബിജനൈജോദമജോണഫ്. വജോയനൈ 
രജോഷ്ട്ര പുജരജോഗതെബിഹയ കൂടുതെല് ഉജതജബിപ്പെബിക്കുന. ഇന്തദയബിഹല ആദദ 
വനൈബിതെജോ  പധജോനൈമന്ത്രബിയജോണഫ്  ഇനബിരജോഗജോന്ധബി. ഭരണകൈജോരദങ്ങള് 
കൈഴബി ഞഫ്  രജോത്രബി രണ മണബി വഹര വജോയബിക്കജോനൈജോയബി മജോറബി വയ്ക്കുന. 
ജൂലബിയസഫ് സചീസറബിഹനൈക്കുറബിച്ചഫ് നൈമ്മഹളലജോവരുജ ജകൈടബിരബിക്കുജ. 
യുദ്ധതബിജലരഹപ്പെടുജമ്പജോഴജ വജോയനൈ മുടക്കജോത മഹെജോനൈജോയബിരുന 
അജദ്ദേഹെജ.
                                       ഒരു നൈജോണയതബിനൈഫ് ഇരുവശമുഹണ്ടന്നജപജോഹല 
പുസ്തകൈങ്ങള്ക്കുജ നൈലതുജ ചചീതയുമജോയ വശങ്ങളുണ്ടഫ്. ഔപചജോരബികൈമജോയ 
വബിദദജോഭദജോസജ കൈഴബിയുന്നതെഫ് ഹകൈജോഹണ്ടജോനജ വബിദദ അവസജോനൈബിക്കുന്നബില. 
അവ ജനൈടബിഹക്കജോജണ്ടയബിരബിക്കണജ. അതെബിനൈഫ് വജോയനൈ നൈഹമ്മ സഹെജോയബിക്കുജ. 
ഏകൈജോന്തതെയബിഹല ഉറ സുഹൃത്തുകൈളജോണഫ് പുസ്തകൈങ്ങള്. സജന്തജോഷതബിലജ 
സങടതബിലജ ആനബിപ്പെബിക്കജോനജ ആശസസബിപ്പെബിക്കജോനജ  പുസ്തകൈങ്ങള്ക്കഫ് 
കൈഴബിയുജ. പല വദക്തബികൈളുഹടയുജ ജചീവബിതെജോനഭവങ്ങള് നൈമുക്കഫ് പുസ്തകൈങ്ങള് 
പരബിചയഹപ്പെടുത്തുന. എക്കജോലത്തുജ മനഷദഹനൈ പുതെബിയ ജനൈടങ്ങള് 
കകൈവരബിക്കജോന സഹെജോയബിച്ചബിട്ടുള്ളതെഫ് പുസ്തകൈങ്ങളജോണഫ്. അതെബിനൈജോല് വജോയനൈ 
ഒരു ശചീലമജോക്കബി മജോറജോജ. അതെബിനൈജോയബി നൈമുക്കഫ് പയതബിക്കജോജ.
                                              
                                   
                                                                                     ഐശശ്വരര്യ ജജജോര്ജജ
                                                             10                                                         9 A 



മജോതൃഭജോഷയജോയ 
   അമ്മ     

ഓജരജോ കുഞ്ഞുജ പബിറന                                                  ബജബോസഡ്ബളിയ സണളി
വചീഴന്നതെഫ് മലയജോള ഭജോഷ                                                             9 C

തെന മജോതൃതെസമറബിഞ്ഞുഹകൈജോണ്ടജോണഫ്
കു ഞബിന കൈജോല്പ്പെജോടു
പതെബിഞ മണഫ്

ആ മണഫ് ആ കുഞബിന  അമ്മ
ആ മണഫ് ആ കുഞബിന നൈന്മ 
നൈന്മ നൈബിറയുമചീ നൈല മലയജോളജ 

                അതെഫ് മജോതൃഭജോഷ
അമ്മയുജ നൈന്മയുമജോയബി മജോറബിയ 

 മജോതൃഭജോഷതെന മുലപ്പെജോല് ചുരനജ 
            വളരഹന്നജോരചീ പുത്രജനൈജോ 

             മലയജോള ഭജോഷതെന കൈണ്മണബി.
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  ഉരരകരശ ജമഴരതയരയ നനളങള...
                                                                                                                           

 '' മബിണ്ടബിത്തുടങ്ങജോന  ശ്രേമബിക്കുന്ന പബി      ഞ്ചബിളജ
ചുണ്ടബിനജമല് അമ്മബിഞ പജോജലജോഹടജോപ്പെജ

അമ്മഹയന്ന ര  ണ്ടക്ഷരമലജയജോ 
                     സജമ്മളബി  ച്ചചീടുന്നഹതെജോന്നജോമതെജോയഫ് ''                      ഹഎവഫ് ഹതെജരസഫ്

                                                                                                               9 A

അമ്മ എന്ന രണ്ടക്ഷരങ്ങളബില് ഹതെളബി  ഞ്ഞുനൈബില്ക്കുന്നതെഫ് 
മജോതെ  ൃജസ്നേഹെതബിഹന മഹെതജോയ മജോതൃകൈയജോണഫ്.രജോവബിഹല നൈജോജ 
ഉണരുന്നതെബിന മുനപഫ്  ഉണരന്നഫ് കൈരബിഞ ഇലകൈള്ക്കുജ ഹചടബികൈള്ക്കുജ 
ദജോഹെജലജമകുന്ന ഒരു തെബിരുഹൃദയമജോണഫ് അമ്മ. നൈമ്മുഹട ജസ്നേഹെതബിനജ 
ആത്മജോരതതെയ്ക്കുജ  പകൈരജ മഹറജോനമജോഗ്രഹെബിക്കജോത നൈല ഒരു 
വദക്തബിതെസമജോണഫ് അമ്മ. ഇനജ എനജ നൈമുക്കഫ് ജചീവബിച്ചബിരബിക്കുന്ന 
കൈജോണഹപ്പെട കദവമജോണഫ് അമ്മ. നൈഹമ്മ പത്തുമജോസജ ചുമന്നഫ് ഹനൈജോന 
പസവബി ച്ചഫ് ജവദനൈകൈള് എലജോജ സഹെബിച്ചഫ് നൈമ്മജളജോടഫ്  പകൈരമജോയബി ഒനജ 
ആഗ്രഹെബിക്കജോത  നൈമ്മളുഹട നൈന്മക്കജോയബി ജചീവബിക്കുന്ന  ഒരു 
ജസ്നേഹെനൈബിറകുടമജോണഫ് അമ്മ.അമ്മ എന്ന രണ്ടക്ഷരങ്ങളബില്  
മജോനൈവബികൈതെയുഹട ആത്മജോവഫ് നൈബിറഞബിരബിക്കുന. സതെദസന്ധതെയുഹടയുജ 
മനഷദജസ്നേഹെതബിഹനയുജ ഉതമ ഉദജോഹെരണമജോണഫ് അമ്മ.
 ജചീവബിതെതബിഹന  വ ഴബിയബില്  എനജ പകൈജോശമജോയബി തെചീരുന്ന ഒരു 
ഹമഴകുതെബിരബിയജോണഫ് അമ്മ. ഹൃദയതബിഹന ഉള്തടങ്ങളബില്  എനജ 
നൈന്മയുജ ജസ്നേഹെവമുള്ള മരബിക്കജോത  ഒരു ഓരമ്മയജോണഫ് അമ്മ.
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WHY COMPUTER ERGONOMICS IS IMPORTANT

When we have to use the computer regularly, we are to be careful about 
how we use it.  These ideas are included  in ergonomics for computer users.
       computer should be positioned at right angles to windows, to reduce 
the glare and eye strain while looking at computer monitors.While using 
the keyboard ,the elbow should be at the sides with the shoulders, relaxed. 
The keyboard should be pulled closed to the body.
        The keyboard support surface should be wide enough to accomodate 
the keyboard and the mouse. The keyboard height should be generally 
range  between 60 and  80 cms and should be approximately equal to the 
seated elbow height. The forearms should be  roughly parallel to the floor 
and the elbow bent 90 degrees.
                Wrists should be flat on the keyboard. As far as the monitor is 
concerned, it should be placed in such a manner that if top of the screen is 
at the eye  level or below so that the user slightly looks down at the 
screen .The chairs should be those which will provide  good lumbar support
and its height such that the feet rest flat on the floor.

HOW DOES AN ELECTRONIC TYPEWRITER
WORK?

Electric typewriters are increasingly replacing the mechanical typewriters. 
The first commercial typewriter was produced in 1873 by Christopher 
Latham Sholes . It was produced by Remington Company of U.S.A . The 
first electric typewriter was marked in the mid 1930s.An electric typewriter
involved less manual labour as compared to the old mechanical machines. 
The mechanism of this typewriter is more efficient.
                 
                    Electric typewriters are more sophisticated than mechanical 
typewriters. Based on microchip control,they are usually very quite to use 
and  their action is faster since they contain less moving parts. They offer 
more functions specially they have memory that allows user to make 
corrections. The mistakes can be erased and passages added,removed or 
repositioned before the matter is typed on the paper.         
                                                                                    
                                                                                                                         LIZ JOSEPH
                                                                                                                                10 A
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തെതമ്മ

ആനൈയബിറങ്ങുജ  കൈജോടബില്
ആളുജകൈറജോ ജമടബില്
അവബിടുഹണ്ടജോരു  കൂടഫ്
അതെബിലഹണ്ടജോരു സുനരബി തെതമ്മ
പച്ചപ്പെട്ടുടുതഫ്  ചുണ്ടഫ് ജചജോപ്പെബിച്ചഫ്
തെതമ്മ പജോട്ടുപജോടുന
തെതമ്മ പജോട്ടുപജോടുന...

ഹചഹന്തങ്ങബിന കൈരബിക്കബിന
കുലകൈളജോടുജമ്പജോള്

തെതമ്മ പജോട്ടുപജോടുന
തെതമ്മ  പജോട്ടുപജോടുന.

അങ്ങകൈഹല
കുഞബിക്കുരുവബികൈള്
കുടുണ്ടജോക്കുജമ്പജോള്

തെതമ്മ പജോട്ടുപജോടുന
ആനൈയബിറങ്ങുജ  കൈജോടബില്

   ആളുജകൈറജോ ജമടബില്
അവബിടുഹണ്ടജോരു കൂടഫ്

 അതെബിലഹണ്ടജോരു
സുനരബിതതമ്മ.

                      

                                                                                                                    ശ്രേചീക്കുടബി എജ.ബബി
                                                                                                                                  9 C
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അനൈജോഥബജോലദജ

കൈരക്കബിടകൈമജോസതബില് ഇരുണ്ട രജോത്രബി തെബിമരതഫ് ഹപയ്യുന്ന മഴ.
വബിളക്കുകൈഹളലജോജ അണഞബിരുന.തെണത കൈജോറ്റുജ മഴയുജ 
അജരജോചകൈമജോയബി ജതെജോന്നബി. ചബില വജോഹെനൈങ്ങളുഹട ഇരമ്പലകൈള് മജോത്രജ 
ജകൈള്ക്കജോജ. ഒരു അനൈജോഥബജോലനൈജോണഫ് ബജോബു.അവഹന അച്ഛനജ 
അമ്മയുജ ഒരു  വജോഹെനൈജോപകൈടതബില് മരബിച്ചു. ഹതെരുവബിഹന ഒരു ജകൈജോണബില് 
ഒരു കൈടതബിണയബിലജോണഫ് അവന കൈബിടക്കുന്നതെഫ്.  ഇത്രയുജ നൈജോള് അവഹനൈ 
വളരതബിയതെഫ് ആ ഹതെരുവജോണഫ്. അവഹന ഹതെജോടടുതഫ് അവഹന 
പബിയഹപ്പെട നൈജോയ്ക്കുടബിയുമുണ്ടജോയബിരുന.
     പഭജോതെമജോയജപ്പെജോള് അവന ഉണരന. പക്ഷബികൈളുഹട കൈലപബില ശബ്ദജ 
ജകൈള്ക്കജോജ. രജോവബിഹല സഫ്കൂളബില് ജപജോകുന്ന കുടബികൈഹള ബജോബു 
കൈകൗതുകൈജതജോഹട ജനൈജോക്കബി.അവനജ സഫ്കൂളബില് ജപജോകൈജോന ഹകൈജോതെബിജതെജോന്നബി.
പഹക്ഷ....

     വബിശപ്പു ജതെജോന്നബിയജപ്പെജോള് രണജപരുജ ജഹെജോടലബിഹന പബിന്നബിഹലതബി. 
എച്ചബിലകൈള്ക്കബിടയബില് നൈബിനജ അവര ഭക്ഷണജ കൈഴബിച്ചു. ചബില കുടബികൈള് 
അവഹനൈ കൈജോണജമ്പജോള് കൈളബിയജോക്കുജ.അവരഹക്കന്തറബിയജോജ അവരജോരുജ 
അനൈജോഥരലജലജോ.തെഹന്ന ജസ്നേഹെബിക്കജോനജ ലജോളബിക്കജോനജ ആരുമബിലജലജോ 
എജന്നജോരതഫ് അവന പലജപ്പെജോഴജ ദുദുഃഖബിക്കജോറുണ്ടഫ്.
   ഒരു ദബിവസജ വബിശന വലഞ ബജോബു ജഹെജോടലബിഹന പബിന്നജോമ്പുറതഫ് 
ഹചന്നജപ്പെജോള് അവബിഹട ഹതെരുവനൈജോയളുഹട കൂടജ തെഹന്ന ഉണ്ടജോയബിരുന. 
അടുക്കളക്കജോരന എറബിഞ തുണ്ടബില കൈണ്ടഫ് അവന ഓടബിഹച്ചന്നഫ് ഇല 
കകൈക്കലജോക്കബി.പബിന്നജോഹല ഹതെരുവഫ് നൈജോയളുജ. ആരതബിപൂണ്ട നൈജോയള് 

അവഹന ജമല് ചജോടബി വചീണ. പടബിക്കൂടജ അവഹന പബിഞ്ചുശരചീരജ
കൈടബിച്ചുമുറബിച്ചു.ജവദനൈയുജ ദുദുഃഖവജ ഹകൈജോണ്ടഫ് അജമ്മ എന്നഫ് നൈബിലവബിളബിച്ചു.

അജപ്പെജോള് മഴ തെകൈരത്തു ഹപയ്യുനണ്ടജോയബിരുന. ആ ജവദനൈ മഴയുഹട
കൈടുത ശബ്ദതബില് അലബിഞബിലജോതെജോയബി........

                                                                             സനങ്ങുഷ ബതബോമെസഡ്
                               15                                            9 C



                                                                                                                        നന്ദങ്ങു ബമെബോഹനന്
                                                                                                                           9 C

ചളിതതരചന
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അമ്മുവബിഹന   സസപ്നമജോളബികൈ

ഒരബിടഹതജോരബിടതഫ്  ഒരു കുടബി തെജോമസബിച്ചബിരുന. ആ കുടബിയുഹട ജപരഫ് അമ്മു
എന്നജോയബിരുന. അമ്മുവബിഹന കൈളബിക്കൂട്ടുകൈജോര അധബികൈമുണ്ടജോയബിരന്നബില.
അച്ഛനജ  അമ്മയുജ  മജോത്രമജോണഫ്  അവള്ക്കജോഹകൈ  ചങ്ങജോതെബിമജോരജോയബി
ഉണ്ടജോയബിരുന്നതെഫ്.  അവരക്കജോകൈഹട  അമ്മുവബിജനൈജോഹടജോതഫ്   കൈളബിക്കജോന
ജനൈരവമബില.  അമ്മുവബിഹന  സസപ്നമജോളബികൈ  മുഴവന   കൈളബിപ്പെജോടങ്ങളജോണഫ്.
മുറബിയബില് കൈജോവലജോയബിരബിക്കുന്ന ചബില കൂട്ടുകൈജോരുണ്ടവള്ക്കഫ്. ഒളബിച്ചുജ പതുങ്ങബിയുജ
കൈളബിപ്പെജോടങ്ങള്ക്കബിടയബിലൂഹട  പജോഞ്ഞുനൈടക്കജോറുള്ള  ചബിന്നജോ  എന്ന
പടബിക്കുടബിയുജ  ചബിന്നബി  എന്ന  പൂച്ചക്കുടബിയുജ.  ഇവഹരജോഹക്കയജോണഫ്
അമ്മുവബിജനൈജോഹടജോപ്പെജ  എജപ്പെജോഴജ  കൈജോണജോറുള്ളതെഫ്.  ചബിലജപ്പെജോള്  അവള്
ചബിന്നജോഹയയുജ  ചബിന്നബിഹയയുജ  രണ്ടഫ്  ഉണ്ടക്കണ്ണുകൈള്  ഹകൈജോണ്ടഫ്  സൂക്ഷബിച്ചഫ്
ജനൈജോക്കജോറുണ്ടഫ്  .  ചബിലജപ്പെജോള് ചബിന്നജയജോടവള് പറയുജ.  ചബിന്നജോ ഞജോന ഒനജ
ഹചയബില.  ചബിലജപ്പെജോഹഴജോഹക്ക  അമ്മുവബിഹന  കൈളബിപ്പെജോടങ്ങള്  ചബിന്ന
നൈശബിപ്പെബിക്കജോറുണ്ടഫ്  .  അതെഫ്  അവള്ക്കഫ്  സഹെബിക്കജോനൈജോവബില.  അങ്ങഹനൈ ഒരു
ദബിവസജ ചബിന്ന പജോവക്കുടബികൈഹളലജോജ നൈശബിപ്പെബിച്ചു.  അമ്മുവബിനൈഫ്  ജദഷദജ വന.
ചബിന്ന ജപടബിച്ചു വബിറച്ചുനൈബിന.അമ്മുവബിന ജതെജോന്നബി ഇവഹനൈ ഒന ജപടബിപ്പെബിക്കജോജ
അമ്മു  കൈണ്ണുരുടബി  കൈജോണബിച്ചു.  ചബിന്ന  ജപടബിച്ചു  ജപജോയബി.  അജപ്പെജോള്  അമ്മു
പറഞ്ഞു ജപടബിജക്കണ്ട ഞജോഹനൈജോനജ ഹചയബില.പബിഹന്ന അവഹരലജോജ  ഒന്നബിച്ചഫ്
നൃതജ ഹചയഫ്തു

                                                                              അക്ഷയഫ് ജജജോരജഫ്  
                                                                                                   9 C
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STAY NEVER GIVE UP

 “ Few things are impossible to deligence and skill. Great works are 
performed not by strength but by perseverance” – Samuel  johnson.
           The story of Robert Bruice,the king of Scotland who was 
defeated by his enemy and took shelter in a cave is known to all. The 
story is old, but is of great significance.
    The sad ,defeated and deserted Robert Bruice was inspired by the 
act of a spider in that cave.The spider was constantly trying to reach its
web but failed.It didn't lose hope. The spider fell sixteen times and 
reached its destination in its seventeenth attempt.From the act of this 
tiny creature he gained confidence,fought bravely,recaptured his lost 
empire. We should not set back by the failures in our life. No failures 
can sale us unless we permit it to do so.We should have self 
awareness,knowing oneself, both abilities and disabilities are very 
essential for success. There is nothing in this world that is impossible. 
If we have the determination even if we are in the midst of a fire, a 
strain will germinate for us.
                                                                                

                                        Alen Theresa A.B

                                                                                   9 A
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മഴവബിലഫ്

          
             മജോനൈത്തുഹണ്ടജോരു മഴവബിലഫ്
            ഏഴഫ് നൈബിറതബില് മഴവബിലഫ്
            മബിന്നബിതബിളങ്ങുജ മഴവബിലഫ്
           ആരുജ കൈണ്ടജോല് ഹകൈജോതെബിക്കുജ മഴവബിലഫ്
           മഴ നൈബിന്നജോല് മജോനൈത്തൂഹട 
           മബിന്നബിതബിളങ്ങുജ മഴവബിലഫ്

          
 ഏഴഫ് നൈബിറമജോയഫ് നൈചീ എന മനൈസബില്

           നൈബിറങ്ങളബില് ഹതെളബിയുന.
           ജപമജോരബി ഹപയഫ്തെഫ് ജതെജോരന്ന നൈജോളബില്

           ആദദമജോയഫ് നൈബിഹന്ന ഞജോന കൈണ.

             

                                                  സനഷ ജതെജോമസഫ്
                                                                                   9 C
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ജചീവബിതെയജോത്ര

എന്തബിനൈചീഹയജോരു ജന്മജ
        പജോ      ഴഫ് ജവലയജോയഫ്
എനഹചജോലബി
        കൈരയുന്നചീ ജന്മങ്ങള്
കൈഴബിവള്ള ജന്മഹത
        കൈജോണജോഹതെയജോകൈബിലജ
ജകൈഴന വൃഥജോ
        കൈഴബിവബിഹലനഹചജോലചീ

പജോരബിഹനൈ തെജോങ്ങുവജോന

         കൈഴബിവള്ള കകൈകൈഹള

നൈല്കൈബി ഈശസരന

          പജോരബിന ഉടയവന

ജകൈഴന മരതദജനൈജോ

          മരണഹത പുല്കുവജോന

ഹവമ്പല് പൂണ്ടബിടുന

          ജചീവബിതെയജോത്രയബില്...

അനൈചീറ ജമജോള് ജതെജോമസഫ്

9 A   
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Reuse
The waste for a purpose ! 

 Keep the habit of sharing
* Avoid habit of throwing out.
*Gift the unwanted to those who can use it.
*Donate the old books and magazines to library.
*Share DVD's and games with friend rather than buying new.
*Exchange wardrobes with other friends.

Replenish with the available!

Don't waste,let others taste!
*Check your refrigerator and pantry before buying to avoid wastage.
*Love the leftovers. last night's leftovers can be today's lunch.
*Roast the pumpkin seeds and toss it over a salad or eat as a snack.
*Compost the fruit and vegetable scraps.
*Store your food smartly.
*Avoid your food stocking.

*Store edibles in an air tight container.         Look deep into nature ,
                                                        and then you will                

                                                  understand Everything 
                                                         better.....!

*Sawing trees can save your health in turn.
*Try keeping your surrondings green. 
*Throw your seeds of fruits in a pot to plant them again. 
*Volunteer for a day to tree planting your town.

Bloom where you are planted.

Remember   
                 non-pollution solutions!

Learn not to pollute
*Avoid the use of loud speakers.
*Choose no-smoking habits.
*Drive efficient, low-polluting models of vehicles.
*Reduce aviation usage.
*Gases released from factories must also be treated.
*Avoid firewood places in home.
*Put  a full stop on littering the ground
                                                             21               Liz Joseph,10 A



മജോരബിവബിലഫ് 
                                                                       അകയ ശശളി

                                                                                                                    9 C
      
         ഹവള്ളതബില് തെജോമര വബിടരന്നഫ്
          നൈബില്ക്കുജ ജപജോഹല എന വജോനൈബില്
          വബിടരന്നഫ് നൈബില്ക്കുജ മജോരബിവബിഹല
          എത്ര കൈണ്ടജോലജ മടുപ്പെബില 
          എനൈബിക്കു നൈബിഹന്ന
          നൈബിന വരണങ്ങളബില് മുഴകൈബി ഞജോന
           ഇനജ അനജ നൈബിന 
           വരണങ്ങഹളഹന്ന മയക്കബിടുന
           വരുവബിന എന്നടുക്കല്
           നൈബിന സപ്ത വരണങ്ങളജോല്...
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   രണജോണ്ടാം ഭവനമമെന
            വവിദര്യജോലയണ്ടാം    

രണജോണ്ടാം ഭവനജോണ്ടാം വവിദര്യജോലയതവിമല
മെജോതജോപവിതജോക്കമളെന അധര്യജോപകര്
അന്ധകജോരമെകറവി, എന
ജജീവവിതണ്ടാം പ്രകജോശപൂരവിതമെജോക്കവി
                                     അവര്

അക്ഷരങ്ങള് തന പുതുജലജോകണ്ടാം
എനവിക്കജോയജ തുറന്നവരണ്ടാം അവജര...

മുനജപജോട്ടുള്ള പജോതകള് മതളെവിച്ചതുണ്ടാം...
                                       അവമര...

രണജോണ്ടാം ഭവനമമെന വവിദര്യജോലയണ്ടാം
 
                                                                                 അലജീന മെജോതത
                                                                                                9c
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ലളിറളില ബകറഡ്സഡ് 
2018-19

സഡ്കലൂള തലതപവര്ത്തനങള

ലളിറളില ബകറഡ്സഡ് അനഗങള പബോകളി മെങ്ങുളപ്പെളിച പബോവളിന് ബതകള
വളിതരണന മചയളുനങ്ങു

ലളിറളില ബകറഡ്സഡ് അനഗങളകഡ് നലകളിയ കങ്ങുടെ നളിര്മബോണ
പരളിശജീലനത്തളില നളിനഡ്...
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ലളിറളില ബകറഡ്സഡ് 
2018-19

സഡ്കലൂള തലതപവര്ത്തനങള

പസഡ് വണ് തപബവശനത്തളിനങ്ങുള ഏകജബോലസനവളിധബോനന
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ലളിറളില ബകറഡ്സഡ് 
2018-19

സഡ്കലൂള തലതപവര്ത്തനങള
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ലളിറളില ബകറഡ്സഡ് 
2018-19

സഡ്കലൂള തലതപവര്ത്തനങള

വബിവബിധ ജസജോഫഫ്റഫ്
ഹവയറുമജോയബി ബന്ധഹപ്പെട ലബിറബില് കകൈറഫ് പരബിശചീലനൈകജോസുകൈളബില് നൈബിന്നഫ്
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ലളിറളില ബകറഡ്സഡ് 
2018-19

സഡ്കലൂള തലതപവര്ത്തനങള

ബകറഡ്സഡ് അനഗങള ഏമറടെങ്ങുത്തഡ് നടെത്തളിയ മതപബോജകഡ്റഡ് -പബോസളികഡ്
മെലളിനജീകരണവങ്ങുന വളിപത്തങ്ങുകളളുന:ബബബോധവലകരണ കബോസളില

നളിനഡ്
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ലളിറളില ബകറഡ്സഡ് 
2018-19

സഡ്കലൂള തലതപവര്ത്തനങള

തപളയന,അതളിജജീവനന-ദങ്ങുരളിതബോശസ്വബോസ സമെബോഹരണത്തളില നളിനഡ്
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ലളിറളില ബകറഡ്സഡ് 
2018-19

സഡ്കലൂള തലതപവര്ത്തനങള

 ബകറഡ്സഡ് അനഗങള നടെത്തളിയ ഓണകളിറഡ് വളിതരണത്തളില
നളിനഡ്

ലളിറളില ബകറഡ്സഡ് അനഗങളകഡ് ബവണളി നടെത്തളിയ ബസബോപ്പെഡ്
നളിര്മബോണ പരളിശജീലനത്തളില നളിനഡ്
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                             ഹഎ  .  ടബി കൈസബിസഫ്                                

1.) എത്ര ബബിറഫ് ഹപജോസസറജോയബിരുന ഇനല് 4004? 

                     നൈജോലഫ് ബബിറഫ്                                                        ജനൈജോയല് സുഷജോന

                                                                                                                                      9 A

2.) ഹമജോകബല് ഉപകൈരണങ്ങളബില് ഇനലബിഹനൈക്കജോള് പചജോരമുള്ള
ആരക്കബിഹടകൈഫ്ചറജോണഫ് ARM. എന്തജോണഫ് ARM-ഹന പൂരണരൂപജ? 

          Advanced RISC Machine 

3.) ജലജോകൈതബിഹല ആദദ കമജക്രജോഹപജോസസര? 

                   Intel 4004 (1971) 

4.) GPU-വബിഹന പൂരണരൂപജ? 

         Graphics Processing Unit 

5.) എന്തജോണഫ് MMU? 

        Memory Management Unit 

6.) SD Card-ഹല SD എന്തബിഹനൈ സൂചബിപ്പെബിക്കുന? 

                 Secure Digital 

7.) ഒന്നബിജലഹറ സജഭരജണജോപകൈരണങ്ങഹള (ഉദജോ: വദതെദസ്ത ഹെജോരഡഫ്
ഡബിസ്കുകൈള്) സമനൈസയബിപ്പെബിച്ചുപജയജോഗബിക്കജോനള്ള സജോജങതെബികൈവബിദദയജോണഫ്

RAID. എന്തജോണഫ് ഇതെബിഹന പൂരണരൂപജ? 

          Redundant Array of Independent Disks (ആദദകൈജോലതഫ്
Redundant Array of  Inexpensive Disks) 

8.) ടജോബജ മലറ്റുകമളെയണ്ടാം സജോര്ടജ ജഫജോണുകമളെയണ്ടാം യ.എസജ.ബവി.
ജഹജോസ്റ്റുകളെജോയവി മെജോറജോന സഹജോയവിക്കുന്ന സജോജങ്കേതവികവവിദര്യ? 

                    USB On-The-Go (OTG) 
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    ഹഎ  .  ടബി കൈസബിസഫ് 

9.) എത്രയജോണഫ് ഫുള് എച്ചഫ്.ഡബി.യുഹട റഹസജോലമ്പ്യൂഷന? 

                   1920 × 1080 പബികലകൈള് 

10.) 8 ബബിറഫ് ഡബിസഫ്ജപ്ലേയഫ് എത്ര നൈബിറങ്ങള് പദരശബിപ്പെബിക്കജോനൈജോകുജ? എത്ര
ബബിറഫ് ഡബിസഫ്ജപ്ലേ ആണഫ് 'ട്രൂ കൈളര' എന്നറബിയഹപ്പെടുന്നതെഫ്? 

     8 ബബിറഫ് ഡബിസഫ്ജപ്ലേയഫ് 256 നൈബിറങ്ങള് കൈജോണബിക്കജോനൈജോകുജ. 24 ബബിറഫ്
ഡബിസഫ്ജപ്ലേ ആണഫ് ട്രൂ കൈളര. ഇന്നഫ് പചജോരതബിലള്ള ഇതെബിനൈഫ്

പതെബിനൈജോറുദശലക്ഷതബിജലഹറ നൈബിറങ്ങള് കൈജോണബിക്കജോന കൈഴബിവണ്ടഫ്. 

11.) HDMI-യുഹട പൂരണരൂപജ? 

          High-Definition Multimedia Interface 

12.) ബജയജോസബിനൈഫ് (BIOS) ബദലജോയബിഹക്കജോണ്ടബിരബിക്കുന്ന
സജോജങതെബികൈവബിദദയജോണഫ് UEFI. എന്തജോണഫ് ഇതെബിഹന പൂരണരൂപജ? 

          Unified Extensible Firmware Interface 

13.) ഹനൈറഫ് വരക്കഫ് ഇനരഹഫയഫ്സുകൈള്ക്കഫ് അനവദബിയജോറുള്ള വബിലജോസജ
ഏതെജോണഫ്? 

        MAC (Media Access Control) Address 

14.) എനമജോയബി ബന്ധഹപ്പെട ഹസ്പെസബിഫബിജക്കഷനൈജോണഫ് IEEE 802.11? 

            വയരഹലസഫ് ലജോന (WLAN) 

15.) SSD-യുഹട പൂരണരൂപജ? 

           Solid State Drive 

16.) മകൗസബിഹന പബിതെജോവഫ്? 

          Douglas Engelbart 
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ചവിത്രരചന
                                                                                         ആനജമെരവി സജോജന

                                                                                                     9 B
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പ്രസറിദദ്ധീകരണയം:

 മസനന് നതന്നോമസന് എചന് എസന് എസന് മണറിക്കടവന്

ലറിററില ബകറന്സന് അയംഗങ്ങള


	കമ്പ്യൂട്ടറിന് മുമ്പിലിരുന്നോളൂ, മൊബൈല് ഉപയോഗിച്ചോളൂ, പക്ഷേ......
	ഡോണ മേരി ജോണ്സ് ഇന്ഫര്മേഷന് ടെക്നോളജി അനുനിമിഷം വളര്ന്നു 10 A കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒട്ടേറെ പുതിയ സേവന-വേതന തൊഴില് മേഖലകളില് അത് സ്വാധീനം ചെലുത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യന് ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, പാര്പ്പിടം എന്നിവ പോലെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്റര്നെറ്റും മൊബൈല് ഫോണും.

