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 ആശതസ
അനന്തപുരമിയുടടെ അഭമിമമാന തമിലകക്കുറമിയമായ 

തതകമാടട്ട് ഗവടണ്മെനട്ട് മമമാഡൽ ഹയർ ടസകനറമി 
സ്കൂളമിടല 2018-19 അധധമായന വർഷതമിടല IT LITTLE 

KITE  ഡമിജമിറ്റൽ മമാഗസമിൻ പ്രസമിദദ്ധീകരമിക്കുന്നു 
എന്നറമിഞ്ഞതമിലട്ട് സമന്തമാഷത.വമിദധമാർതമികളുടടെ 

കലമാപരവത ശമാസ്ത്രപരവമമായ സൃഷട്ട് ടെമികളമിൽ 
ഉൾടകമാള്ളുന്ന ഈ മമാഗസമിൻ വമിജമാനവത 

സർഗമാത്മകതയുത പരമിമപമാഷമിപമിക്കുവമാ ഉതകുന്നതമാകുത 
     എലമാവമിധ മതഗളമാശതസകളുത മനരുന്നു.

                 ടഹഡമാസ്റ്റർ 
                                                                         Suresh Babu RS  



  

ആശതസ
തമിരുവനന്തപുരതമിനട്ട് അഭമിമമാനമമായ ഗവടണ്മെനട്ട് മമമാഡൽ 
മബമായട്ട്സട്ട് ഹയർ ടസകനറമി സ്കൂളമിടന 2018 -19 

അധധമായന വർഷതമിടല IT LITTLE KITE ഡമിജമിറ്റൽ        
              ' പ്രസമിദദ്ധീകരമിക്കുന്നു. വമിദധമാർതമികളുടടെ 
സർഗമാത്മക രചനകൾ ഉൾടകമാള്ളുന്ന ഈ മമാഗസമിൻ 
വമിജമാനവത സർഗമാത്മകതയുത പരമിമപമാഷമിപമിക്കുവമാൻ 
സഹമായകമമാകുത.എലമാവമിധ ആശതസകളുത മനരുന്നു.

                                                സ്കൂൾ ലദ്ധീഡർ,

                                                        പുഷ്പജൻ ബമി എത

മമാഗസമിൻ



  

ആശതസ
അനന്തപുരമിയുടടെ അഭമിമമാന തമിലകക്കുറമിയമായ 

തതകമാടട്ട് ഗവടണ്മെനട്ട് മമമാഡൽ ഹയർ ടസകനറമി 
സ്കൂളമിടല 2018-19 അധധമായന വർഷതമിടല IT LITTLE 

KITE ഡമിജമിറ്റൽ മമാഗസമിൻ പ്രസമിദദ്ധീകരമിക്കുന്നു 
എന്നറമിഞ്ഞതമിലട്ട് സമന്തമാഷത.വമിദധമാർതമികളുടടെ 

കലമാപരവത ശമാസ്ത്രപരവമമായ സൃഷട്ട് ടെമികളമിൽ 
ഉൾടകമാള്ളുന്ന ഈ മമാഗസമിൻ വമിജമാനവത 

സർഗമാത്മകതയുത പരമിമപമാഷമിപമിക്കുവമാ ഉതകുന്നതമാകുത 
     എലമാവമിധ മതഗളമാശതസകളുത മനരുന്നു

മലയമാളതസമാർ
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കൃഷമികമാര൯ പമാരമതമാഷമികതമിനമായമി ടടകനദ്ധീടമി.
"പമാരമിമതമാഷമികത നദ്ധീ എടുത്തു കഴമിഞ്ഞമലമാ.അതമിൽ നൂറ്റമിപതട്ട് സസ്വ൪ണ്ണനമാണയങ്ങൾ 

ഉണമായമിരുന്നു.ഇമപമാൾ നൂമറ ഉള്ളൂ”, പമിശുക൯ പറഞ.
കൃഷമികമാര൯ രമാജമാവമിമനമാടെട്ട് സതഗതമി പറഞ.രമാജമാവട്ട് പമിശുകടന വമിളമിപമിച. 

പണസഞമി അമദ്ദേഹത പരമിമശമാധമിച.ആ പണസഞമിയമിൽ നൂറട്ട് ടപമാ൯പണതമിൽ കൂടുതൽ 

ടകമാളമിടലന്നട്ട് അമദ്ദേഹത മനസമിലമാകമി.
"നമിടന പണസഞമിയമിൽ എത ടപമാ൯പണത ഉണമായമിരുന്നു?” രമാജമാവട്ട് പമിശുകമനമാടെട്ട് 

മചമാദമിച.



  

●നമിങ്ങളട്ട്കട്ട് പറകമാ൯ കഴമിയമിടലങമിലട്ട് 
ഓടുക,ഓടെമാ൯ കഴമിയമിടലങമിലട്ട് 

നടെക്കുക,നടെകമാ൯ കഴമിയമിടലങമിലട്ട് 
ഇഴയുക,പമക്ഷേ ടചയ്യുന്നതട്ട് 

എന്തുതടന്നയമായമാലത മൂമന്നമാടട്ട് തടന്ന 
നദ്ധീങ്ങുക.... 



  

MEMBERS
 1 SWAMI KANNAN

2 VINAYAK KALA
3 M D SHIHAS

4 ASWIN
5 M D SHIRAS

6 AMAN S 
7 SIDAN RAHAMAN

8 VISHAK
9 IESAN

10 ARJUN A P
11 ASHAQ ALI 

12 ADITHYAN B 
13 ABHISHEK V S 

14 AMAL AJAY 
15 M D IJAS 

16 SAMAD MUHSSIN
17 KARTHIC M J 

18 VIGNESH KUMARAN
19 ANANTHA KRISHNA S L 

 20 M D SALMAN
 21 ABHEETH BINUU

  



  

      തമമകമാമസമാപട്ട് പ്രധമാന 
ഭമാഗങ്ങൾ

•  ഐപദ്ധീസട്ട് 
• മസ്റ്റജത കമിപത
● മനമാബുകൾ  

● ഒബ്ജകദ്ധീവട്ട് ടലനട്ട്സട്ട് 
● കണ൯സ൪

● മമിറർ 



  

കമിമലമാഗമാതസട്ട് 

അളവകൾ മൂലധത-കമിമലമാഗമാമമിൽ 

1 mg 1/1000000 kg =1/10 =10-6kg

1g 1/1000 kg=1/10-3kg

1 quintal 100kg=10-2kg

1 tonne 1000kg = 10-3 kg



  

കകേരളതത്തിലലെ നദത്തികേളകകേരളതത്തിലലെ നദത്തികേള

  ടപരമിയമാർ                      ഭമാരതപഴ                             പമമാനദമി

   ചമാലമിയമാർ                   ചമാലക്കുടെമിപഴ              അച്ചൻമകമാവമിലമാർ 
          
കലടെയമാർ                    വളപടണത പുഴ               ചന്ദ്രഗമിരമി പുഴ  

മണമിമലയമാർ                വമാമനപുരത പുഴ                കബനമി നദമി 

മദ്ധീനച്ചമിലമാർ                      ടനയമാർ                        മയഴമിപഴ
 



  

അച്ഛൻ
രമാതമിയമിലുറങ്ങമാടത കമാതമിരമിക്കുത.

അച്ഛൻ വരുന്നതത മനമാകമിമനമാകമി
മമിഠമായമിടപമാതമികളുത പുതനുടുപത
നൽകുവമാടനമപമാൾ അച്ഛടനത്തുത

ന്രതത ചവമിടമിരസമിക്കുമടലമാ 
അച്ഛൻ കളമിക്കുമടലമാ എമന്നമാടടെമാപത 

അതമാഴത ഒപത കഴമിക്കുമടലമാ 
മസ്നേഹതമിൽ വമിശുദ്ദേമിയമാണടനയച്ഛൻ

അമ്മടയകമാടളനമിമകറയമിഷത
എടന ടപമാന്നച്ഛടനമാരമായമിരത ടപമാന്നുമ്മ.

            By :
                        Pushpajan .b.m 



  

വളമതമാൾ നമാരമായണമമമനമാ൯
(1878 - 1958)               വളമതമാൾ നമാരമാമമമനമാൻ. ആധുനമിക 

കവമിതയതമിടലമാരമാൾ. 1878 ഒമകമാബറമിൽ ജനമിച. 

മലബമാറമിൽ ടവടത്തുനമാടമിൽ കുടമിപമാറു അമ്മയുത 
മലമിമശ്ശേരമി ദമാമമമാദരൻ ഇളയതമമാണട്ട് മമാതമാപമിതമാകൾ. 

കുടമികമാലത മുതമല  കവമിതമാരചന തടെങ്ങമി.1909ൽ 
അമദ്ദേഹതമിനു മകൽവമി നഷട്ട് ടടപട. ഇതമിടന ചമികമിത്സ 

നടെന്നു ടകമാണമിരുന്ന കമാലതമാണട്ട് ചമിതമയമാഗത 
മഹമാകമാവധത രചമിച്ചതട്ട്. പമിന്നദ്ധീടെട്ട് മമാർകമണ്ഡേയപുരമാണത, 

പതട്ട് മപുരമാണത, വമാമനപുരമാണത, മത്സധപുരമാണത, 

തടെങ്ങമിയ ഗൃന്ഥങ്ങൾ അമദ്ദേഹത സതസ്കൃതതമിൽ നമിന്നുത 
പരമിഭമാഷടപടുതമി .സമസ്തമകരള 

സമാഹമിതധപരമിഷതമിടന അധധക്ഷേനമായമി 



  

മസവനത അനുഷമിച്ചമിടണട്ട്. 
മകരളകലമാമണ്ഡേലത സമാപമിക്കുന്നതമിലുത 

വളമതമാൾ പ്രമുഖ പങട്ട് വഹമിച. 

പത്മഭൂഷണ് ബഹുമതമി ഇമദ്ദേഹതമിനട്ട് 
ലഭമിച്ചമിടണട്ട്.

1958 മമാ൪ച്ചമിൽ അന്തരമിച.

By 
  Frahan 



  

പമിശുകനട്ട് പറ്റമിയ പറ്റട്ട്ഒരമികൽ ഒരു പമിശുകടന പണ സഞമിവഴമിയമിൽ 
വദ്ധീണു മപമായമി.അയമാൾ രമാജമാവമിടന അടുതട്ട് ടചന്നട്ട് 
പരമാതമി നൽകമി. പണസഞമിയമിൽ നൂറു ടപമാ൯ പണത 
ഉണമായമിരുന്നു. പണ സഞമി കടണതമി ടകമാണട്ട്  
തരുന്ന ആൾകട്ട്              
പമാരമിമതമാഷമികമമായമി പതട്ട് ടപമാ൯പണത 
ടകമാടുകമാടമന്നട്ട് പമിശുക൯ രമാജമാവമിമനമാടെട്ട് സമ്മതമിച .

പമിശുകടന അയൽകമാരനമായ ഒരു കൃഷമികമാരനട്ട് 
പണസഞമി കമിടമി. അയമാൾ അതട്ട് മനമര പമിശുകനട്ട് 
ടകമാണട്ട് മപമായമി ടകമാടുത്തു. പമിശുക൯ പണത എണ്ണമി 
മനമാകമി.  



  

കൃഷമികമാര൯ പമാരമതമാഷമികതമിനമായമി ടടകനദ്ധീടമി.
"പമാരമിമതമാഷമികത നദ്ധീ എടുത്തു കഴമിഞ്ഞല

മോമാ.അതമിൽ നൂറ്റമിപതട്ട് സസ്വ൪ണ്ണനമാണയങ്ങൾ 
ഉണമായമിരുന്നു.ഇമപമാൾ നൂമറ ഉള്ളൂ”, പമിശുക൯ 
പറഞ.

കൃഷമികമാര൯ രമാജമാവമിമനമാടെട്ട് സതഗതമി പറഞ്ഞ
ോു.രമാജമാവട്ട് പമിശുകടന വമിളമിപമിച. പണസഞമി 
അമദ്ദേഹത പരമിമശമാധമിച.ആ പണസഞമിയമിൽ നൂറട്ട് 
ടപമാ൯പണതമിൽ കൂടുതൽ ടകമാളമിടലന്നട്ട് അമദ്ദേഹത 
മനസമിലമാകമി.

"നമിടന പണസഞമിയമിൽ എത ടപമാ൯പണത 
ഉണമായമിരുന്നു?” രമാജമാവട്ട് പമിശുകമനമാടെട്ട് മചമാദമിച.



  

"നൂറ്റമിപതട്ട്,” പമിശുക൯ പറഞ.

"എങമിൽ ഈ പണത നമിടനയല,” ഇങ്ങടന 
പറഞ്ഞ ടകമാണട്ട് പണത സതധസന്ധനമായ ആ 
കൃഷമികമാരനട്ട് സമ്മമാനമിച.

ആ൪തമികമിരനമായ പമിശകനട്ട് തടന നൂറട്ട് 
ടപമാ൯പണത അങ്ങടന നഷമമായമി.



  

മകരളതമിൽ ഏറ്റവത ആദധത
* പതത - രമാജധസമമാചമാരത
 * പക്ഷേമിസമങതത - തമടകമാടെട്ട്
* മലയമാള ഖണ്ഡേകമാവധത- വദ്ധീണപൂവട്ട്
* കമാഴ്ച ബതഗമാവട്ട്- തമിരുവനന്തപുരത കമാഴ്ച ബതഗമാവട്ട്
* ഇതഗദ്ധീഷട്ട് സ്കൂൾ- ഇതഗദ്ധീഷട്ട് സ്കൂൾ (മടമാ മഞരമി) 
* വമിമമാന സർവദ്ധീസട്ട്- തമിരുവനന്തപുരത-മുതതബ
* ഗവർണർ- മഡമാ. ബമി. രമാമകൃഷ്ണറമാവ
* തവദദ്യുതദ്ധീകരമിച്ച പടണത- തമിരുവനന്തപുരത
* ബമാങട്ട്- ടനടുങ്ങമാടെമി ബമാങട്ട്
*ജലതവദദ്യുത പദതമി- പളമി വമാസൽ 



  

അമ്മ
ടപമാൻ വമിളകട്ട്

മുതശ്ശേമി പമാടുമന്നമാരമ്മവമിളകട്ട്
ടടകടയതമാ ദൂരമത മുതശ്ശേമി
മമാവമിന അമ്മവമിളകമാണു നദ്ധീ

ടപമാൻവമിളകമാണു നദ്ധീ
പമാഠഭമാഗങ്ങൾ ഞമാൻ ഉരുവമിടുമമമാൾ

എടന ടതറ്റുകൾ തമിരുതമിമല
അമ്മതൻ സസൗഭമാഗധമമ എടന
ഇരു ടടകയമാൽ എനമിക്കുതന്നു

ആരമാരുമമാകമാത പമാടമിടന
തമാളത എടന്ന നദ്ധീ ഉണർതദ്ധീമല
                ടപമാൻ വമിളകട്ട്.........

Adharsh M.C 8C
                                                                     



  

എടന ഗമാമത                

അകടലയമാടണങമിലുത ഓർമ്മതൻ തദ്ധീരതട്ട്അകടലയമാടണങമിലുത ഓർമ്മതൻ തദ്ധീരതട്ട്
ഇന്നുമമാ ടകമാചഗമാമമുണട്ട്ഇന്നുമമാ ടകമാചഗമാമമുണട്ട്

അൽതറപടെമികളുത കുഞ്ഞരുവമിയുത അൽതറപടെമികളുത കുഞ്ഞരുവമിയുത 
തളമിരമിടുത ടകമാന്ന മരവമുണട്ട്തളമിരമിടുത ടകമാന്ന മരവമുണട്ട്

ബമാലധതമമാത കടെലമാസട്ട് മതമാണമിമമമലറമിതമാനന്നുബമാലധതമമാത കടെലമാസട്ട് മതമാണമിമമമലറമിതമാനന്നു
പമിന്നദ്ധീമടമാമരമാ പമാതമയമാരങ്ങളമിൽപമിന്നദ്ധീമടമാമരമാ പമാതമയമാരങ്ങളമിൽ
ടചമകപ്പൂകളുത ടതച്ചമിപഴങ്ങളുതടചമകപ്പൂകളുത ടതച്ചമിപഴങ്ങളുത

ഇടെതമിങ്ങമി നമിൽകുന്ന മമടെപലരുയമിൽഇടെതമിങ്ങമി നമിൽകുന്ന മമടെപലരുയമിൽ
ടകമാന്നതൻ പൂതമിരമിപുഷ്പവത മതടെമി വടകമാന്നതൻ പൂതമിരമിപുഷ്പവത മതടെമി വ --

ടന്നങ്ങുനമിമന്നമാ വമിഷുപക്ഷേമി വൃനതടന്നങ്ങുനമിമന്നമാ വമിഷുപക്ഷേമി വൃനത
പമാടെതമിടനമാത നടുടകടന ടചറുനമിലതപമാടെതമിടനമാത നടുടകടന ടചറുനമിലത

പമാഴ്മരത ഭൂമമിയമായട്ട് മകഴുന്നുപമാഴ്മരത ഭൂമമിയമായട്ട് മകഴുന്നു
ആ മരുഭൂമമിയമായട്ട് മകഴുന്നു കമാറ്റമിൻ പറന്നുമപമാആ മരുഭൂമമിയമായട്ട് മകഴുന്നു കമാറ്റമിൻ പറന്നുമപമാ --

ടയൻ ടകമാന്നയമിതളുത മധുരയസ്വപ്നങ്ങളുതടയൻ ടകമാന്നയമിതളുത മധുരയസ്വപ്നങ്ങളുത
അടന്നടന കുടെമിലമിലുത വന്നതമിവമിഷുദമിനതഅടന്നടന കുടെമിലമിലുത വന്നതമിവമിഷുദമിനത

കണ്ണു തടെച്ചങ്ങു യമാതയമായമികണ്ണു തടെച്ചങ്ങു യമാതയമായമി
വമിധമിടയന്ന രണക്ഷേരത പറഞ്ഞ ഞമാൻവമിധമിടയന്ന രണക്ഷേരത പറഞ്ഞ ഞമാൻ

എടന പമാഴട്ട് ജന്മടത മനമാകമിനമിന്നുഎടന പമാഴട്ട് ജന്മടത മനമാകമിനമിന്നു ..

                                                                                                    -Arjun.S 9B
                                                                                                     
                                                                                                  



  

പഴതടചമാല്ലുകൾ
.കമാള ടപറ്റന്നു മകടയുടെടന കയടറടുകരുതട്ട്
.തമാൻ ചതട്ട് മദ്ധീൻ പമിടെമികരുതട്ട്.
.മുറ്റടത മുലയട്ട് കട്ട് മണമമില.

.പുലമി അലന്നമാൽ പുല്ലുത തമിന്നുത.

.പടമി പുലട്ട് തമിന്നയുമമില പശുവമിടന 
തദ്ധീറ്റമികയുമമില.

.നഖത നനയമാടത നത എടുകണത.



  

വമിദധമാലയത

                 
ഹമാഹമാ! ! എത മമനമാഹരത ഈ സരസസ്വതദ്ധീ വമിദധമാലയതഎത മമനമാഹരത ഈ സരസസ്വതദ്ധീ വമിദധമാലയത
ഒരുമതൻ പൂമതമാടത നഴ്സറമിയുത ടടപ്രമറമിയുതഒരുമതൻ പൂമതമാടത നഴ്സറമിയുത ടടപ്രമറമിയുത
അപർ ടടപ്രമറമിയുമമായട്ട് പതമിനമായമിരതമിലധമികതഅപർ ടടപ്രമറമിയുമമായട്ട് പതമിനമായമിരതമിലധമികത
കുരുന്നു പ്രതമിഭകൾ പമാറമിപറന്നട്ട് കളമിചകുരുന്നു പ്രതമിഭകൾ പമാറമിപറന്നട്ട് കളമിച
ചമിരമിച രസമിചത കലപമില കൂടെമിയുത ചമിരമിച രസമിചത കലപമില കൂടെമിയുത 
മധുരമമാത മസ്നേഹത നുകർന്നുത വമിദധമധുരമമാത മസ്നേഹത നുകർന്നുത വമിദധ
അഭധസമിക്കുടന്നമാരദ്ധീ കലമാലയതഅഭധസമിക്കുടന്നമാരദ്ധീ കലമാലയത
എത മമനമാഹരമമാണദ്ധീ പമാവനമമാത പുണധഭവനതഎത മമനമാഹരമമാണദ്ധീ പമാവനമമാത പുണധഭവനത

ജമാതമി മതമഭദമമിലമാടത എലമാ കുരുന്നു മകളുത ജമാതമി മതമഭദമമിലമാടത എലമാ കുരുന്നു മകളുത 
ഒരുമതൻ സസൗരഭധത നുണയുന്നുഒരുമതൻ സസൗരഭധത നുണയുന്നു
ഈ മമടെ തൻ സമാരഥധത വഹമിക്കുന്ന സുവർണ തമാരകങ്ങളമായമിഈ മമടെ തൻ സമാരഥധത വഹമിക്കുന്ന സുവർണ തമാരകങ്ങളമായമി
വമിളങ്ങുത ഇടെമചർന്നു മശമാഭമിക്കുമമിവമിളങ്ങുത ഇടെമചർന്നു മശമാഭമിക്കുമമി
വമിദധമാലയടമത സുനരതവമിദധമാലയടമത സുനരത

ഇനമിയുത കടെന്നു വരമാത നവ പ്രതമിഭകടള ഇനമിയുത കടെന്നു വരമാത നവ പ്രതമിഭകടള 
പരമിശുദമി തൻ തൂടവളമിച്ചത ചമാർത്തുമദ്ധീപരമിശുദമി തൻ തൂടവളമിച്ചത ചമാർത്തുമദ്ധീ
വമിദധമാലയത നദ്ധീങ്ങൾക്കുസസ്വന്തതവമിദധമാലയത നദ്ധീങ്ങൾക്കുസസ്വന്തത
കുരുന്നു മകടള കടെന്നുവരകുരുന്നു മകടള കടെന്നുവര ........

അറമിവമിൻ നമിറകുടെങ്ങളമായട്ട് കടെന്നുമപമാകമാതഅറമിവമിൻ നമിറകുടെങ്ങളമായട്ട് കടെന്നുമപമാകമാത
മസ്നേഹത സമന്നമമാത ഈ വമിദധമാലയതമിമലകട്ട്മസ്നേഹത സമന്നമമാത ഈ വമിദധമാലയതമിമലകട്ട്
സസ്വമാഗതതസസ്വമാഗതത ........

                                                                                                                          S.Selvak 10CS.Selvak 10C



  

ഭമാഗധമമായമി മമാറുന്ന നമി൪ഭമാഗധങ്ങൾ
ഒരു ദമിവസത ഔമസപമിടന കഴുതടയ കമാണമാതമായമി.കുടറ അമനസ്വഷമിച്ചമിടത കഴുതടയ 
കമിടമിയമില. 

"എടന്തരു നമിർഭമാഗധത!”

ജനങ്ങൾ പറ ഞ.

കുറച ദമിവസത കഴമിഞ്ഞമപമാൾ ആ ആണ്കഴുത ഒരു ടപണ്കഴുതടയ കൂടമി ടകമാണ്ടുവന്നു 
"എടന്തരു ഭമാഗധത!”

ജനങ്ങൾ പറ ഞ.

പമിടന്നമാരു ദമിവസത ഔമസപമിടന മകൻ വമിണട്ട് കമാടലമാടെമിഞ.

"എടന്തരു നമിർഭമാഗധത!”

ജനങ്ങൾ പറ ഞ.

കുറച ദമിവസത കഴമിഞ്ഞമപമാൾ രമാജധടത ടചറുപകമാടരലമാത നമിർബന്ധമമായമി 
യുദരതഗമതകട്ട് ടകമാണ്ടു മപമായമി. അവരമിൽ അധമികതമപരുത മരമിച
ോു.കമാടലമാടെമിഞ്ഞമിരുന്നതടകമാണട്ട്
ഔമസപമിടന മകടന മമാതത യുദരതഗമതകട്ട് ടകമാണ്ടു മപമായമില.

"എടന്തരു ഭമാഗധത! ഔമസപമിടന ജദ്ധീവമിതതമിൽ ഇങ്ങടന പലതത സതഭവമിച.

ജനങ്ങൾ അതമിടനലമാത ഭമാഗധടമന്നുത നമിർഭമാഗധടമന്നുമമമാടക മപരമിടടങമിലുത ഔമസപട്ട് 
അടതമാന്നുത  ഭമാഗധമമമാ നമിർഭമാഗധമമമാ ആയമി കണകമാകമിയമില. ഔമസപട്ട് ഇങ്ങടന പറഞ:

“നമിർഭമാഗധടമലമാത പമിടന്ന ഭമാഗധമമായമി മമാറുത”.

                                                                      -അജയട്ട് സമിറമിൽ ജയരമാജട്ട് എടട്ട്.ബമി



  

ഇന്തധയമിടല 
ചരമിതസമാരകത



  

തമാജട്ട്മഹൽ
മുഗൾ ചകവർതമിയമായ ഷമാജഹമാൻ തടന 

പതമി മുതതമാസട്ട് മഹലമിടന ഓർമ്മകമായമി 
പണമികഴമിപമിച്ചതമാണട്ട് തമാജട്ട്മഹൽ.

ഉതർപററമദശതടല ആഗയമിൽ 
യമുനമാനദമികരയമിലമാണട്ട്  തമാജട്ട്മഹൾ 

പണമിതദ്ധീർതമിരമിക്കുന്നതട്ട്. 1630ൽ 
പണമിതടെങ്ങമി .മമാർബമിളമിൽ പണമിതൂർത 

തമാജട്ട്മഹൾ മുഗൾ   ശമിൽപകലയുടടെ മമികച്ച 
ഉദമാഹരണമമാണട്ട് 1983 ൽ മലമാക ടടപത 

പടമികയമിൽ ഇടെത പമിടെമിച...



  

കുതബട്ട്മമിനമാർ
ഡൽഹമിയമിടല ആദധടത മുസമിത 

ഭരണമാതമികമാരമിയമായ കുതബമിൻ ടഎഭകമാണട്ട് 
കുതബട്ട്മമിനമാറമിടന നമിർമ്മമാണത ആരതഭമിച്ചതട്ട്. 
1193 ൽ നമിർമ്മമാണത പൂർതമിയമാകമി. 72.5 

മദ്ധീറ്റർ ഉയരമുള ഇതമിനട്ട് 399 പടെമികളുണ
ോട്ട്.1993ൽ കുതബട്ട്മമിനമാർ മലമാക ടടപതക 

പടമികയമിൽ ഇടെത മനടെമി...



  

ആഗമകമാട

1573ൽ അകട്ട്ബർ ചകവർതമി 
പണമികഴമിപമിച്ചതമാണട്ട് ആഗമകമാട. 

ഉതർപ്രമദശമിടല യമൂനമാനദമികരയമിലമാണട്ട്  
ആഗമകമാട. 1983 ൽ  ആഗമകമാട മലമാക 

ടടപതൃക പടമികയമിൽ ഇടെത മനടെമി...



  

മകരള കസ്വമിസട്ട്



  

മകരള കസ്വമിസട്ട്
  1.   മകരള നമിയമസഭ അഭമിസതമബമാധന ടചയ്ത              
ആദധടത രമാ ഷ്ട്രപതമി?

➢        എ.പമി.ടജ. അബ്ദുൽകലമാത
  2.   മകരളതമിടല ആദധടത കമമ്പ്യൂട൪                          
സമാക്ഷേരഗമാമത?

➢        തയ്യൂ൪(തൃശൂ൪)

  3.   അ൪ജ്ജുന അവമാ൪ഡട്ട് മനടെമിയ ആദധ മകരളദ്ധീയ         
വനമിത?

➢       ടക.സമി. ഏലമ്മ
  4.   ചന്ദ്രഗമിരമിമകമാട നമി൪മ്മമിച്ചതട്ട് ആരമാണട്ട്?

➢         ശമിവപനമായ്ക്ക൯



  

5.   2007-ൽ ജമാനപദ്ധീഠത ലഭമിച്ച 
മലയമാളദ്ധീ                          
സമാഹമിതധകമാര൯?

➢       ഒ.എ൯.വമി. കുറുപട്ട്
                           by 

                               Amal krishana.

         
  



  

മകരളതമിൽ ആദധത
പതത രമാജധ സമമാചമാരധത

പക്ഷേമിസമങതത നമടകമാടെട്ട്

മലയമാളഖണ്ഡേകമാവധത വദ്ധീണകമാവധത

കമാഴ്ചബതഗമാവട്ട് തമിരുവനന്തപുരത കമാഴ്ചബതഗമാവട്ട്

ഇതഗദ്ധീഷട്ട് സ്കൂൾ ഇതഗദ്ധീഷട്ട് സ്കൂൾ,മടമാമഞരമി

വമിമമാനസ൪വദ്ധീസട്ട് തമിരുവനന്തപുരത - മുതടടബ

ഗവ൪ണ൪ മഡമാ.ബമി. രമാമകൃഷ്ണറമാവ

ടടവദദ്യുദദ്ധീകരമിച്ച പടണത തമിരുവനന്തപുരത

ബമാങട്ട് ടനടുമങ്ങമാടെട്ട് ബമാങട്ട്

ജലടടവദദ്യുത പദതമി പളമിവമാസൽ



  

മൂലകങ്ങൾ/പ്രതദ്ധീകങ്ങൾ

മൂലകങ്ങൾ ഇതഗദ്ധീഷട്ട് നമാമത പ്രതദ്ധീകത

കമാർബണ് Carbon C

ഓകമിജൻ Oxygen O

തനട്രജൻ Nitrogen N

തഹട്രജൻ Hydrogen H

സൾഫർ Sulpher S



  

അച്ഛൻ
രമാതമിയമിലുറങ്ങമാടത കമാതമിരമിക്കുത.

അച്ഛൻ വരുന്നതത മനമാകമിമനമാകമി
മമിഠമായമിടപമാതമികളുത പുതനുടുപത
നൽകുവമാടനമപമാൾ അച്ഛടനത്തുത

ന്രതത ചവമിടമിരസമിക്കുമടലമാ 
അച്ഛൻ കളമിക്കുമടലമാ എമന്നമാടടെമാപത 

അതമാഴത ഒപത കഴമിക്കുമടലമാ 
മസ്നേഹതമിൽ വമിശുദ്ദേമിയമാണടനയച്ഛൻ

അമ്മടയകമാടളനമിമകറയമിഷത
എടന ടപമാന്നച്ഛടനമാരമായമിരത ടപമാന്നുമ്മ.



  

വമിദധമാർതമികടളു൭ടെ
മഡമായമിതഗട്ട്



  



  

Drawings 
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