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ആശശംസകള
     
   മത്രാതനേജെര്-   റവ : ഫഡോ.ഡജഡോസഫസ ചഡോതനഡോടസ        
            .............................................................
        കഹജടകൈഫ് യുഗതധില് ഇളഫ തലമുറജയ  സമ്പൂര്ണ്ണ    
കഹജടകൈഫ് സത്രാകത്രാതഫ്കൈരധിക്കുന്നതധിനേത്രായുള്ള ലധിറ്റധില് 

കകൈറ്റഫ്സധിജന്റെ എലത്രാ ഉദദ്യമങ്ങജളയുഫ അഭധിനേനധിക്കുന്നതധിതനേത്രാജടത്രാപഫ ലധിറ്റധില് 
കകൈറ്റഫ്സഫ് മത്രാസ്റ്റര് /മധിസഫ്സധിജന്റെയുഫ ലധിറ്റധില് കകൈറ്റഫ്സധിജന്റെയുഫ തനേതൃതസതധില് മറ
കുടധികൈളുജട സഹകൈരണതതത്രാടു കൂടധി  പ്രസധിദചീകൈരധിക്കുന്ന ഡധിജെധിറ്റല് മത്രാഗസധിനു 
എലത്രാവധിധ ആശഫസകൈളുഫ തനേരുന.

 പ്രധിന്സധിപധില് -   തതതമസസ എതഫഫ

വധിദദ്യത്രാലയങ്ങള് സമ്പൂര്ണ്ണ കഹജടകത്രായ സത്രാഹചരദ്യതധില്
ലധിറ്റധില് കകൈറ്റഫ്സഫ് പ്രവര്തനേങ്ങളുജട ഭത്രാഗമത്രായധി നേമ്മുജട

സ്കൂളധില് നേധിനഫ ഒരു ഡധിജെധിറ്റല് മത്രാഗസധിന് പ്രസധിദചീകൈരധിക്കുകൈയത്രാണതലത്രാ.

കുടധികൈളുജട സര്ഗത്രാത്മകൈ സൃഷധികൈള് തകൈത്രാര്തധിണകധി നേധിര്മധിചധിരധിക്കുന്ന
മത്രാഗസധിന് പ്രവര്തനേതധിലൂജട കൈമമ്പ്യൂടര് സഫബന്ധമത്രായ വധിവധിധ തമഖലകൈളധില്

പ്രത്രാഗല്ഭദ്യഫ തനേടുവത്രാന് കുടധികൈള്ക്കു കൈഴധിയുന.സ്കൂള് കകൈറ്റഫ് മത്രാസ്റ്റര് /മധിസ്ട്രധിസഫ്
എന്നധിവരുജട തനേതൃതസതധില് തയത്രാറത്രാകധിയ പ്രസധിദചീകൈരധിക്കുന്ന ഡധിജെധിറ്റല്

മത്രാഗസധിനു എലത്രാവധിധ ആശഫസകൈളുഫ തനേരുന.

 കകൈറ്റഫ് മധിസ്ട്രസഫ് - തസത്രാളധി   തതതമസസ

 ലധിറ്റധില് കകൈറ്റഫ് മധിസ്ട്രസഫ് എന്ന നേധിലയധില് അഭധിമത്രാനേഫ 
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തതത്രാനന. കൈമമ്പ്യൂടര് സത്രാകരത കകൈവരധിക്കുവത്രാന് കകൈറ്റധിജന്റെ കത്രാസ്സുകൈള് 

പ്രതയത്രാജെനേകൈരമത്രായധി. കഹജടകൈഫ് ആയധി മത്രാറുന്ന ഈ കൈത്രാലഘടതധിജന്റെ 
ഭത്രാഗമത്രാക്കുവത്രാനുഫ കുടധികുള്കഫ് കൈമമ്പ്യൂടര് സത്രാകരത നേല്കുന്നതധിനേത്രായധി അവസരഫ

ലധിറ്റധില് കകൈറ്റധിലൂജട ലഭധിക്കുകൈയുഫ ജചയ്തതധില് അതധിയത്രായ സതനത്രാഷമുണഫ്. ഈ 
വര്ഷജത പ്രവര്തനേങ്ങളുജട ഭത്രാഗമത്രായധി സ്കൂളധിജനേത്രാരു മത്രാഗസധിന് 

ഇറക്കുകൈയത്രാണഫ്. ലധിറ്റധില് കകൈറ്റഫ്സഫ് ഒരുക്കുന്ന എളധിയ സഫരഫഭമത്രായ ഡധിജെധിറ്റല് 

മത്രാഗസധിനു എലത്രാ ആശഫസകൈളുഫ അറധിയധിക്കുന.

 കകൈറ്റഫ്മത്രാസ്റ്റര് -      ജജഫഫൻ തജതസസ  
2018-19  അധദ്യയനേ വര്ഷതധില് തുടകഫ കുറധിച ലധിറ്റധില്

കകൈറ്റസഫ് കബഫ് മധികൈച പ്രവര്തനേങ്ങള് കൃതദ്യമത്രായുഫ
കഹജടകൈഫ് യുഗതധിനുവരുന. കൈമമ്പ്യൂടറധിജന്റെ വധിവധിധ തമഖലകൈളധിലുള്ള

സത്രാധദ്യതകൈജള പ്രതയത്രാജെനേജപടുതകവധിധതധില് ആണഫ് ഓതരത്രാ കത്രാസ്സുകൈളുഫ.
ഈ സഫരഫഭഫ ഭത്രാവധിയധില് കുടധികൈള്കഫ് ഏജറ പ്രതയത്രാജെകൈരമത്രാക്കുജമന്നതധില്
തര്കമധില. കടപധിഫഗഫ് , ഡധികസനേധിഫഗഫ്,തലഔടഫ് തുടങ്ങധിയ തമഖലയധില്

പരധിചയസഫമന്നത കൂട്ടുന്നതധില് ഡധിജെധിറ്റല് മത്രാഗസധിനേധിലൂജട സഹത്രായകൈമത്രാകുന.
ലധിറ്റധില് കകൈറ്റഫ്സഫ് കബധിജന്റെ ആദദ്യ ചുവടു ജവജയ്പെന്ന നേധിലയധില്

പ്രസധിദചീകൈരധിക്കുന്ന ഡധിജെധിറ്റല് മത്രാഗസധിജന്റെ നേധിര്മത്രാണതധില് കുടധികൈളുജട
പങത്രാളധിതഫ ഏജറ ശ്രതദയമത്രാണഫ്. ലധിറ്റധില് കകൈറ്റഫ്സഫ് മത്രാസ്റ്റര് എന്ന നേധിലയധില്
കബധിജന്റെ ഓതരത്രാ പ്രവര്തനേങ്ങള്ക്കുഫ ഊര്ജതമകൈത്രാന് അവസരഫ ലഭധിചതധില്
ഞത്രാന് അതധിയത്രായധി സതനത്രാഷധിക്കുന. ഡധിജെധിറ്റല് മത്രാഗസധിന് എന്ന സഫരഫഭജത

സത്രാകത്രാതഫ്കരധികത്രാന് സഹകൈരധിച മുഴുവന് കുടധികൈള്ക്കുഫ അഭധിനേനനേങ്ങളുഫ
ആശഫസകൈളുഫ തനേരുന. ഈ കബധിജന്റെ തുടര്പ്രവര്തനേങ്ങള്

വധിജെയതധിജലതത്രാന് സര്വ്വ മഫഗളങ്ങളുഫ തനേരുന...

                                                        എന്നഫ് കകൈറ്റഫ് മത്രാസ്റ്റര് 
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ആമഖഫ
    ലഫറഫൽ കകറസസസ ഐടഫ കബഫൻജറ ആഭഫമഖഖതഫൽ

    കതനതതസജസൻറസ തജതസഫസ കഹസൾ കടഫകൾ തചർനസ

   “ ”തയതറതകഫയ ഡഫജഫറൽ മതഗസഫനതണസ വഫൻതഡതസസ -  to  ജനകസറസ

ജനതറഷൻ.    കടഫകളജട ചഫല രചനകൾ ,ചഫതങൾ,  സളഫജല 2018-19

     അധഖതയന വർഷജത ഏതതനഫ ചഫല പവർതനങൾ എനഫവ

     അടങഫയ ഈ എളഫയ മതഗസഫനഫൽ ജതറകറങൾ ഉജണങഫൽ

    വളർനവരന പതതലമറയജട കമമടർ രഫഗതള അറഫവഫജന

     പതയതജനജപടതതനള ഒരസഫരഫഭജമന നഫലയഫൽകമഫകമതലത

     ലഫറഫൽ കകറസ ഐടഫ കബഫൽ ഈവർഷഫ 25   കടഫകൾ അടങഫയ

 യണഫറതണസ സളഫലളതസ.

      കബഫൽ ഉള കടഫകൾ ഉൾജപജട മറ കടഫകജള കടഫ

  ഉൾജപടതഫയതയഫരന മതഗസഫൻ പർതതകരഫചതസ.  അധഖതപകരജട

     എളഫയ സഹതയങൾ മതതതമ മതഗസഫനഫൽ ഉണതയഫടള കടതലഫ

    കടഫകളജട പയതതഫലജട പർതഫയതകഫയ മതഗസഫൻ എലതവർകഫ

  ദർശഫകവതൻ ഇവഫജട സമർപഫകകയതണസ.

                                                                                                             എനസ തസഹപർവഫ
                                                                                                     എഡഫറർ
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         ഒന്നഫ്         
                                                                     Nandana suresh VIII B

ആയധിരഫ പകധികൈള് പത്രാടധിപറന്നത്രാലു-
മത്രാകൈത്രാശജമത്രാനതജന്ന

പുഷപങ്ങളത്രായധിരഫ പൂത്തുവധിടര്ന്നത്രാലു-
മുദദ്യത്രാനേജമത്രാനതജന്ന

തധിരകൈളനേവധധി ഗര്ജെധിച്ചുയര്ന്നത്രാലു-
മലകൈടജലത്രാനതജന്ന 

വധിടപധികൈളത്രായധിരഫ ഇടതധിങ്ങധിനേധിന്നത്രാലു-
വധിപധിനേമജതത്രാനതജന്ന

രത്രാഗങ്ങളത്രായധിരഫ പത്രാടധിയത്രാലുഫ വധിശസ-
ഗത്രാഗകൈജനേത്രാനതജന്നരൂപ-

ങ്ങള് തകൈത്രാടത്രാനുതകൈത്രാടധിയുജണങധിലുഫ 
ജെചീവന് അജതത്രാനതജന്ന!

തവഷങ്ങളത്രായധിരഫ ഉജണങധിലുഫ തലത്രാകൈ-
ജരലത്രാരുജമത്രാനതജന്ന

ഏഴു നേധിറങ്ങള് ജവതവ്വജറയുജണങധിലു-
ജമലത്രാഫ ജവളുപ്പുതജന്ന

ഓതരത്രാ നേധിറഫജകൈത്രാണമര്തദ്യര്ക്കുമുള്ളധിജല
തചത്രാര ചുവപ്പുതജന്ന

തനേത്രാവഫ സുഖവമനുഭവധിക്കുതമത്രാഴുഫ 
ജെചീവധിതജമത്രാനതജന്ന

തത്രാണു കൈഴധിഞ്ഞുമധിഴഞ്ഞുനേചീങഫ വഴധി-
തത്രാരങ്ങതളത്രാനതജന്ന

മുപതുമുതകത്രാടധിയുജണങധിലുഫ കദവഫ 
സതദ്യതധിജലത്രാനതജന്ന

***********

സസനസ ഡജഡോസഫസ സസ H S S കുഡനഡോതസ                                                                                                     8



                                                                                                                                                              
വവിൻഡഡഡോസസ 

കുസൃതവിഡചഡോദദശം
                                                                           Anaha Biju VIII B

1.  സുഖതധിലുഫ ദു  ഖതധിലുഫ ഉള്ളതഫ്?
ഉ:  ഖ
2.   തവരുകൈളുഫ ശധിഖധിരങ്ങളുഫ ഇലത്രാത മരഫ?

ഉ:   സമരഫ.

3.   അടധിചത്രാലുഫ തധിരധിചടധികത്രാന് പറ്റത്രാതതഫ്?
ഉ:   കൈത്രാറ്റഫ്
4.   സത്രാനേഫ മത്രാറുതമത്രാള് തപരു മത്രാറുന്ന വസ?

ഉ:    മുടധി
5.   വത്രാഹനേങ്ങളുമത്രായധി ബന്ധജപട നൃതരൂപഫ?

ഉ:    തബ്രേകഫ്ഡത്രാന്സഫ് 
6.    തത്രാമസധികത്രാന് പറ്റത്രാത വചീടഫ്?
ഉ:    ചചീവചീടഫ്
7.    നേടത്രാല് മുളയത്രാത പയര്?

ഉ:    അമയര് 
8.    തലകുതധി നേധിന്നത്രാല് വലുതത്രാകുന്നതഫ്?
ഉ:     6

9.    ജവള്ളതധില് വചീണത്രാല് നേനേയത്രാത വസ?

ഉ:    നേധിഴല് 
10.  ആരുഫ ആഗ്രഹധികത്രാത പണഫ?

ഉ:    ആതരത്രാപണഫ

                                               *************
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ചന്ദ്രന് 

ഭൂമധിയുജട പ്രകൃതദ്യത്രായുള്ള ഒതരജയത്രാരു ഉപഗ്രഹമത്രാണഫ് ചന്ദ്രന്. 27.3 ദധിവസങ്ങള് 
ജകൈത്രാണഫ് ചന്ദ്രന് സസയഫ ഭ്രമണഫ ജചയ്യുകൈയുഫ സൂരദ്യതനേയുഫ വലഫവയ്ക്കുകുകൈയുഫ 
ജചയ്യുന. സസയഫ പ്രകൈത്രാശധികത്രാന് കൈഴധിയത്രാത ചന്ദ്രന് സൂരദ്യപ്രകൈത്രാശജത 
പ്രതുഫലധിപധിക്കുകൈയത്രാണഫ് ജചയ്യുന്നതഫ്. ജെലത്രാഫശതമത്രാ ജെചീവത്രാഫശതമത്രാ അനരചീകതമത്രാ 

ഇലത്രാത വരണ്ടുണങ്ങധിയ ആ തഗത്രാളഫ പ്രധത്രാനേമത്രായുഫ ശധിലത്രാനേധിര്മധിതമത്രാണഫ്. 
പ്രതലഫ ധൂളധിപടലങ്ങള് ജകൈത്രാണഫ് ആവരണഫ ജചയജപടധിരധിക്കുന. 
അവധിടവധിജടയത്രായധി ഇരുണ്ടുകൈത്രാണജപടുന്ന ഖരത്രാവസയധിലുള്ള ലത്രാവ നേധിറഞ്ഞ 
അഗത്രാധഗര്തങ്ങള് മരചീയ അഥവത്രാ കൈടല് എന്നറധിയജപടുന. 

ഭൂമധിജയ പരധിക്രമണഫ ജചയ്യുന്നതധിനേധിജട ചന്ദ്രനേഫ് ആകൃതധി വദ്യതദ്യത്രാസമുണത്രാകുന. 
സൂരദ്യനുഫ ഭൂമധികനുസൃതമത്രായധി ചന്ദ്രജന്റെ നേധിലയധില് വരുന്ന മത്രാറ്റമത്രാണഫ് ഇതധിന്നഫ് 
കൈത്രാരണഫ. ചന്ദ്രജന്റെ സത്രാനേഫ ഭൂമധിക്കുഫ സൂരദ്യനേനുമധിടയധിലത്രാകുതമത്രാള് ഭൂമധികഫ് 
അഭധിമുഖമത്രായധി വരുന്ന ഭത്രാഗഫ ഇരുണധിരധിക്കുഫ. ഇതത്രാണഫ് കൈറുതവത്രാവഫ് അഥവത്രാ 
അമത്രാവത്രാസധി. ഭൂമധിയുജട സത്രാനേഫ ചന്ദ്രജന്റെയുഫ സൂരദ്യജന്റെ മധദ്യതധിലത്രാകുതമത്രാള് 
ഭൂമധിക്കു അഭധിമുഖമത്രായധി ചന്ദ്രനു പ്രകൈത്രാശധിച്ചുകത്രാണജപടുഫ. ഇതത്രാണഫ് ജവളുതവത്രാവഫ് 
അഥവത്രാ പയൗര്ണ്ണമധി. സയൗരയൂഥതധിജല അഞ്ചത്രാമജത വലധിയ ഉപഗ്രഹമത്രാണഫ് 
ചന്ദ്രന്. ചന്ദ്രജന്റെ മധദ്യതരഖത്രാ പ്രതദശജത വദ്യത്രാസഫ 3,475 കൈധിതലത്രാമചീറ്ററത്രാണഫ്. 
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ഭൂമധിയുജട ആറധിജലത്രാന്നഫ് ഗുരുതസത്രാകൈര്ഷണബലതമ ചന്ദ്രനേധിലുള. 

പലത്രായനേപ്രതവശഫ ജസകന്ഡധില് 2.4 കൈധിതലത്രാമചീറ്റര് . "ലൂണ" എന്നത്രാണഫ് ചന്ദ്രജനേ
ലത്രാറ്റധിനേധില് പറയുകൈ.

ചന്ദ്രജന്റെ ഉപരധിതലഫ
ചന്ദ്രജന്റെ ഉപരധിതലഫ രണത്രായധിതരഫ തധിരധിചത്രാല് ഭൂമധിയധില് നേധിനഫ ദൃശദ്യമത്രാകുന്ന 
വശജത സമചീപവശഫ എനഫ മറുവശജത വധിദൂരവശഫ എനഫ സമചീപവശജത 
ഉയര്ന്ന പ്രതദശങ്ങള് കഹലത്രാന്റെഫ് എനഫ മരധിയ എനഫ രണത്രായധി തധിരധിക്കുന. 

തത്രാഴ്ന്നതുഫ ഇരുണതുമത്രായ പ്രതദശങ്ങളത്രാണഫ് മരധിയ. ഭൂമധിയധില് നേധിന തപത്രായത്രാല് 
കൈറുത പത്രാടുതപത്രാജല കൈത്രാണുന്നതത്രാണഫ് മരചീയ അഥവത്രാ കൈടല്. കൈറുത ബസത്രാള്ടഫ് 
ശധിലകൈളത്രാണധിവധിജടയുള്ളതഫ്. ഭൂമധിയധില് നേധിന്നഫ് ദ  ൃശദ്യമലത്രാത വധിദൂരവശതഫ് 
മരധിയകൈള് കൈത്രാണജപടധില. ചതന്ദ്രത്രാപരചീതലതധില് മൂടധികൈധിടക്കുന്ന ജപത്രാടധിതപത്രാലുള്ള 
പദത്രാര്ത്ഥജത റധിതഗത്രാലധിതഫ് എന വധിളധിക്കുന.

ചന്ദ്രനേധിജല ഗര്തങ്ങള്
ചന്ദ്രനേധിജല ഗര്തങ്ങള്ക ഫ് മഹത്രാനത്രാരുജട തപരുകൈള് നേല്കുന്ന രചീതധി തുടങ്ങധിയതഫ്
ഇറ്റലധികത്രാരനേത്രായ ജെസമ്പ്യൂടഫ് വത്രാനേശത്രാസ്ത്രജന്. ജെധിതയത്രാവന്നധി ബധി. റധിതകത്രാളധിയത്രാന്. 

1651 ല് ചന്ദ്രജന്റെ ഒരു മത്രാപഫ് അതദ്ദേഹഫ വരച്ചുണത്രാകധി. അതുപ്രകൈത്രാരമത്രാണഫ് 
ഗര്തങ്ങള്കഫ് തപരധിടത്രാന് തുടങ്ങധിയതഫ്. തപ്ലേതറ്റത്രാ, അരധിതസ്റ്റത്രാടധില്, 

ആര്കമധിഡധിസഫ്, തകൈത്രാപര്നേധികസഫ് , ഐസകൈഫ് നേമ്പ്യൂടണ, ജകൈപ്ലേര് തുടങ്ങധിയ 
മഹത്രാരഥന്മത്രാരുജട തപരുകൈളുഫ ചന്ദ്ര നേധിജല ഗര്തങ്ങള്ക്കുണഫ്.

സൂപര്മൂണ
ചന്ദ്രന് ഭൂമധിതയത്രാടഫ് ഏറ്റവഫ അടുത്തുവരുന പ്രതധിഭത്രാസഫ സൂപര്മൂണ 
എന്നറധിയജപടുന. ചന്ദ്രന് ഭൂമധിജയ വലഫ ജവക്കുന്നതഫ് കൃതദ്യമത്രായ 
വൃതതധിലലത്രാതതധിനേത്രാല് ചധിലതപത്രാള് അതഫ് 3.5 ലകഫ കൈധിതലത്രാമചീറ്റര് വജര 
അടുത്തുഫ ചധിലതപത്രാള് 4 ലകഫ കൈചീ.മചീ അകൈനഫ കൈത്രാണജപടുഫ .
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....................

സസൗരയുഥശം

460 തകൈത്രാടധി വര്ഷഫ മുമഫ് ഏതത്രാണഫ് 2,400 തകൈത്രാടധി കൈധിതലത്രാമചീറ്റര് വധിസത്രാരമുള്ള 
പ്രതദ ശതഫ് വത്രാതകൈങ്ങളുഫ ധൂളചീപടലങ്ങളുഫ ഗുരുതസത്രാകൈര്ഷണബലതത്രാല് 
അമര്ന്നടധിഞ്ഞു. അതധില് 99.8 ശതമത്രാനേഫ ദ്രവദ്യവഫ സൂരദ്യജന്റെ നേധിര്മധിതധികഫ് 
ചധിലവത്രായധി. ബത്രാകധിയുള്ളവ സൂരദ്യനുചുറഫ ചുഴധികൈളത്രായധിതചര്ന്നഫ് തഗത്രാളരൂപഫ 
പ്രത്രാപധിചഫ് ഗ്രഹങ്ങളത്രായധി. സൂരദ്യന് കൈഴധിഞ്ഞത്രാല് സയൗരയൂഥതധില് ബത്രാകധിയുള്ള 
മുഴുവന് പധിണ്ഡതധില് 90 ശതമത്രാനേഫ വദ്യത്രാഴതധിലുഫ ശനേധിയധിലുമത്രായധി  ജചയ്യുന. 

ഏകൈതദശഫ 20 തകൈത്രാടധി വര്ഷഫ എടുത്തു ഭൂമധി രൂപജപടത്രാന്. 440 തകൈത്രാടധി വര്ഷഫ 
മുമഫ് ജചത്രാവ്വ ഭൂമധിയുമത്രായധി കൂടധിയധിടധിച്ചു. അതധിജന്റെ ആഘത്രാതതധില് ഭൂമധിയുജട ഒരു 
ഭത്രാഗഫ ജപത്രാടധി, അതധില് നേധിന്നഫ് ഉടജലടുതതത്രാണഫ് ഭൂമധിയുജട ഉപഗ്രഹഫ ചന്ദ്രന്. 

സൂരദ്യനഫ എട്ടു ഗ്രഹങ്ങളുഫ അവയുജട അറധിയജപടുന്ന 173 ഉപഗ്രഹങ്ങളുഫ , 5 

കുള്ളന് ഗ്രഹങ്ങളുഫ അവയുജട 8 ഉപഗ്രഹങ്ങളുഫ, ധൂമതകൈതുകൈള്, ഉല്കകൈള് , 
ക്ഷുദ്രഗ്രഹങ്ങള്, കൈധിയ്പെര് ജബല്റ്റഫ് വസകള്, ധൂളചീപടലങ്ങള് തുടങ്ങധി ജചറുതുഫ 
വലുതുമത്രായ ലകകൈണകധിന വസതുകള് ഉള്ജപട സഫവധിധത്രാനേമത്രാണഫ് 
സയൗരയൂഥഫ. ബുധന്, ശുക്രന് , ഭൂമധി , ജചത്രാവ്വ , വദ്യത്രാഴഫ , ശനേധി , യുറത്രാനേസഫ് , 
ജനേപമ്പ്യൂണ , എന്നധിവയത്രാണഫ് ഗ്രഹങ്ങള്. വദ്യത്രാഴമത്രാണഫ് ഏറ്റവഫ വലധിയ ഗ്രഹഫ. 
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ബുധന് ഏറ്റവഫ ജചറുതുഫ. തധില് ആദദ്യ നേത്രാലഫ് ഗ്രഹങ്ങള്കഫ് തശഷഫ ജചത്രാവ്വയ്ക്കുഫ 
വദ്യത്രാഴതധിനുമധിടയധില് ക്ഷുദ്രഗ്രഹജബല്റ്റഫ് സധിതധി ജചയ്യുന. ധൂളചീപടലങ്ങളുഫ 
നേധിറ ഞ്ഞ കൈധിയഫ്പര് ജബല്റ്റഫ് അതധിനേപ്പുറഫ ഊര്റ്റഫ് തമഘഫ. എലത്രാ സമയവഫ 
സൂരദ്യനുഫ ഗ്രഹവഫ തമധിലുള്ള അകൈലഫ തുലദ്യമത്രായധിരധികധില.

ഗ്രഹങ്ങള്
ബുധന്
സൂരദ്യതനേത്രാടഫ് ഏറ്റവഫ അടുത്തു സധിതധിജചയ്യുന്ന ഗ്രഹഫ. സൂരദ്യനേധിതലക്കുള്ള ദൂരഫ 0.4 

അതസ്ട്രത്രാണമധികല് യൂണധിറ്റഫ്. ബുധന് 88 ഭയൗമദധിനേങ്ങള് ജകൈത്രാണഫ് ഒരുതവണ 
സൂരദ്യജനേ വലയഫവയ്ക്കുന. സയൗരയൂഥതധിജല ഏറ്റവഫ ജചറധിയ ഗ്രഹമത്രാണധിതഫ്. 
ഭൂമധിയുജട 0.055 ഭത്രാഗഫ പധിണ്ഡതമയുള. ഉപഗ്രഹങ്ങളധില. മുഖദ്യത്രാമത്രായുഫ 
ഇരുമടങ്ങധിയ വലധിയ അകൈകത്രാമഫ കൈനേഫ കുറഞ്ഞ പുറഫ പത്രാളധിയുമത്രാണഫ് ബുധനേഫ്.

ശുക്രന് 
ബുധന് കൈഴധിഞ്ഞത്രാല് സൂരദ്യതനേത്രാടഫ് ഏറ്റവഫ അടുത്തുള്ള ഗ്രഹഫ ശുക്രനേത്രാണഫ്. 
വലുപതധില് ഭൂമധിതയത്രാടുള്ള സത്രാദൃശദ്യഫ കൈണകധിജലടുതഫ് ശുക്രജനേ ഭൂമധിയുജട ഇരട 
എന്നറധിയജപടുന. പ്രഭത്രാതനേകതഫ, സന്ധദ്യത്രാനേകതഫ, എനഫ ശുക്രന് 
അറധിയജപടുന. ശുക്രനേഫ് ഉപഗ്രഹങ്ങള് ഇല. ശുക്രത്രാനരചീകതധില് 98% 

ഹരധിതഗ്രഹവത്രാതകൈമത്രായ കൈത്രാര്ബണകഡതയത്രാകകഡഫ് ആണഫ്. ശുക്രജന്റെ 
അനരചീക ഊഷമത്രാവഫ് 477 C. ഏറ്റവഫ ചൂടുക്കൂടധിയ ഗ്രഹമത്രാണധിതഫ്. ശുക്രനേധില് 
സൂരദ്യന് പടധിഞ്ഞത്രാറുദധിചഫ് കൈധിഴകഫ് അസമധിക്കുന. 

ഭൂമധി
ഏറ്റവഫ സത്രാന്ദ്രതതയറധിയ ഗ്രഹഫ. സൂരദ്യനേധില് നേധിനഫ അകൈലഫ 1AU. ഒരു തവണ 
സൂരദ്യജനേ പ്രദകധിണഫ ജവയത്രാന് 365 ദധിവസഫ അതത്രായതഫ് ഒരു ഭയൗമവര്ഷഫ . 
പലത്രായനേ പ്രതവശഫ ജസകന്ഡധില് 11.186 കൈധി.മചീ തപ്ലേറ്റഫ് ജടതകത്രാണധികഫ് തപത്രാലുള്ള
പ്രതധിഭത്രാസങ്ങള് നേധില്ക്കുന്നതത്രായധി കൈണധിട്ടുള്ള ഏകൈ ഗ്രഹഫ ഭൂമധിയത്രാണഫ് 
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ഭയൗമത്രാനരചീകതധിജല ശരത്രാശരധി ഊഷമത്രാവഫ് 14C.

ജചത്രാവ്വ
ചുവപ്പുഗ്രഹഫ എന്നറധിയജപടുന. സൂരദ്യനേധില് നേധിന്നഫ് ശരത്രാശരധി അകൈലഫ 1.5 AU  

സൂരദ്യജനേ ഒരു തവണ പ്രദകധിണഫ ജവകത്രാന് 687 ഭയൗമദധിനേങ്ങള്. ഭൂമധിയുജട 
സമത്രാനേമത്രാണഫ് ദധിനേരത്രാതങ്ങള്. ജചത്രാവ്വയഫ് ഭൂമധിയുജട 0.107 ഭത്രാഗഫ പധിണ്ഡഫ മത്രാതഫ. 

അനരചീകതധില് കൈത്രാര്ബണകഡഓകൈകസഡത്രാണഫ് കൂടുതല് . 
സയൗരയൂഥതധിജല ഏറ്റവഫ വലധിയ ജകൈത്രാടുമുടധിയത്രായ ഒളധിഫപസഫ് തമത്രാണസഫ് 
സധിതധിജചയ്യുന്നതഫ് ജചത്രാവ്വയധിലത്രാണഫ്.

വദ്യത്രാഴഫ
സയൗരയൂഥതധിജല ഏറ്റവഫ വലധിയ ഗ്രഹഫ. സൂരദ്യനേധില്നേധിന്നഫ് 5.2  AU   അകൈജല 
സധിതധി ജചയ്യുന. സൂരദ്യജനേ ഒരു തവണ വലഫ വയത്രാന്11.86 ഭയൗമവര്ഷഫ. 

ഭൂമധിയുതടതധിജന്റെ 318 മടങ്ങത്രാണഫ് വദ്യത്രാഴതധിജന്റെ പധിണ്ഡഫ കഹഡ്രജെന് ഹചീലധിയഫ 
എന്നചീ മൂലകൈങ്ങളത്രാണഫ് വദ്യത്രാഴതധിലുള്ളതഫ്. 67 ഉപഗ്രഹങ്ങള് വദ്യത്രാഴതധിനുണഫ്. 
ഇതധില് ഏറ്റവഫ വലുതഫ് ഗത്രാനേചീമധിഡത്രാണഫ്.

ശനേധി
വലയങ്ങളുള്ള ഗ്രഹഫ. സൂരദ്യനേധില് നേധിന്നഫ് 9.5 AU ല് അകൈജല സധിതധി ജചയ്യുന. 

സൂരദ്യജനേ ഒരുതവണ വലഫ വയത്രാന് 29.5 വ ര്ഷഫ തവണഫ ഭൂമധിയുജട 
പധിണ്ഡതധിജന്റെ 95 മടങണഫ് ശനേധികഫ്. 62 ഉപഗ്രഹങ്ങള് ശനേധിക്കുണഫ്. അവയധില് 
കടറ്റന് ഭൂമധിയുജട അപരന് എന്നറധിയജപടുന. 

                                         *********
ഡനഡോഡബേല് സമഡോനശം

രസതനഫ , സത്രാഹധിതദ്യഫ , സമത്രാധത്രാനേഫ, 

ഭയൗതധികൈശത്രാസ്ത്രഫ, സത്രാമതധികൈശത്രാസ്ത്രഫ , എന്നചീ
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തമഖലകൈളധില് തലത്രാകൈതഫ് മഹതത്രായ സഫഭത്രാവനേകൈള് നേല്കൈധിയവര്കഫ് ലധിഫഗ, 

ജെത്രാതധി , മത , രത്രാഷ്ട്ര തഭദമതനേസ നേലല്കുുന്ന ഒരു പുരസത്രാരമത്രാണഫ് തനേത്രാതബല് സമത്രാനേഫ.
തലത്രാകൈജത ഏറ്റവഫ ഉയര്ന്ന പുരസത്രാരമത്രായധി കൈരുതജപടുന്ന ഒന്നത്രാണഫ് തനേത്രാതബല് 
സമത്രാനേഫ. തനേത്രാതബല് പതകതധിന ബഹുമതധി പതതധിനഫ പുറതമ 10 

മധിലദ്യണ സസചീഡന് തക്രത്രാണ ( ഏതത്രാണഫ് 8 തകൈത്രാടധിതയത്രാളഫ ഇനദ്യന് രൂപ ) 
സമത്രാനേത്തുകൈയുഫ തജെതത്രാവധിന ലഭധിക്കുന. സസചീഡചീഷഫ് അകത്രാദമധിയത്രാണഫ് ഈ 
പൂരസത്രാരഫ നേല്കുന്നതഫ്. ആദദ്യഫ നേല്കൈധിയതഫ് 1901 ല് ആയധിരുന. തനേത്രാതബല് 
സമത്രാനേതജെതത്രാവധിജനേ തലത്രാതററ്റസഫ് എന്നത്രാണഫ് വധിതശഷധിപധിക്കുന്നതഫ്. തനേത്രാതബല് 
സമത്രാനേതധിജന്റെ ഉപതജെതത്രാവഫ് ആല്ഫഡഫ് തനേത്രാതബല് ആണഫ് ( 1833 ഒതകത്രാബര്
21-1896 ഡധിസഫബര് 10) കഡനേത്രാമധികൈഫ് എന്ന തസത്രാടകൈ വസ കൈണ്ടുപധിടധിച 
അതദ്ദേഹഫ പ്രശസനേത്രായ രസതനജനുഫ എന്ജെധിനേചീയറുഫ കൂടധിയത്രാണഫ്. 
തബത്രാതഫത്രാഴഫ് എന്നഫ് ആയുധനേധിര്മത്രാണ കൈമധിനേധിയുജട ഉടമസനുഫ ആയധിരുന. 
ഉരുക്കുനേധിര്മത്രാണകൈമനേധിയുജട തബത്രാതഫത്രാഴധിജനേ 
ആയുധനേധിര്മത്രാണതമഖലയധിതലകഫ് തധിരധിചതഫ് ആല്ഫഡഫ് തനേത്രാതബല് 
ആയധിരുന. കഡനേത്രാമധിറ്റധിജന്റെ കൈണ്ടുപധിടധിത്തുഫ തനേത്രാബലധിജനേ തകൈത്രാടചീശസരനേത്രാകധി. 
അതദ്ദേഹഫ തജന്റെ വധില്പതതധില് പറഞ്ഞധിരധിക്കുന്ന തപത്രാജല പ്രകൈത്രാരഫ 
അതദ്ദേഹതധിജന്റെ സമത്രാദദ്യതധില് നേധിനമത്രാണഫ് ഇന്നഫ് തനേത്രാതബല് സമത്രാനേങ്ങള് 
നേലഫ്ജപടുന്നതഫ്.   
                                                 *********

സമുദ്രനവിരപവിസന ഉയര്ച

സമുദ്രനേധിരപധിജന്റെ ഉയര്ച എന്നതഫ് തലത്രാകൈതധിജല സമുദ്രങ്ങളധിജല ജെലതധിജന്റെ 
വദ്യത്രാപ്തതധിലുണത്രാകുന്ന വര്ദനേമൂലഫ തലത്രാകൈവദ്യത്രാപകൈമത്രായധി ശരത്രാശരധി 
സമുദ്രനേധിരപധിലുണത്രാക്കുന്ന ഉയര്ചയത്രാണഫ്. സമുദ്രങ്ങളധിജല ജെലതധിജന്റെ 
തത്രാപചീയവധികൈത്രാസവഫ അജലങധില് ഐസഫ് ഷചീറകൈളുഫ, കൈരയധിജല തഗ്ലേസധിയറുഫ 
ഉതുകുന്നതു മൂലഫ സമുദ്രനേധിരപധിലുണത്രാകുന്ന ഉയര്ചകഫ് കൈത്രാരണഫ ആതഗത്രാള 
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കൈത്രാലത്രാവസ മത്രാറ്റമത്രാണഫ്. കൈടലധിലൂജട ഒഴുകൈധിനേടക്കുന്ന ഐസഫ് ജഷല്ലുകൈതളത്രാ 
അജലങധില് ഐസഫ് ബര്ഗുകൈതളത്രാ സമുദ്രനേധിരപഫ് ജചറുതത്രായധി മത്രാതതമ ഉയരത്രാന് 
കൈത്രാരണമത്രാകുനള.
പ്രതതദ്യകൈ തമഖലകൈളധിജല സമുദ്രനേധിരപധിജന്റെ ഉയര്ച ആതഗത്രാള ശരത്രാശരധിതയകത്രാള് 
കൂടുതതലത്രാ , കുറതവത്രാ ആകൈത്രാഫ. ഇതധിജനേ സസത്രാധചീനേധിക്കുന്ന പ്രത്രാതദശധികൈ ഘടകൈങ്ങള്
ജടതകത്രാണധികൈഫ് പ്രദത്രാവങ്ങള്, കൈരദത്രാഗതധിജന്റെ തത്രാണഫപത്രാകൈല് , തവലധിയധിറകഫ, 

സമുദ്രജെല പ്രവത്രാഹങ്ങള്, ജകൈത്രാടുങത്രാറകൈള് മുതലത്രായവ സസത്രാധചീനേധികത്രാഫ. 

സമുദ്രതചീരങ്ങളധിതലയുഫ , ദസചീപുകൈളധിതലയുഫ, മനുഷദ്യജന്റെ ജെനേസഫഖദ്യതയയുഫ , സമുദ്ര 
ആവത്രാസ വദ്യവസ തപത്രാജലയുള്ള പ്രകൃതധിദതമത്രായ പരധിസധിതധിതയയുഫ 
സമുദ്രനേധിരപധിജന്റെ ഉയര്ചകഫ് സസത്രാധചീനേധികത്രാന് കൈഴധിയുഫ.  

 
***********

ചന്ദ്രയഡോൻ

ഇനദ്യയുജട ആദദ്യജത ചന്ദ്രപരദ്യതവകണ 
ദയൗതദ്യമത്രാണഫ് ചത്രാന്ദ്രയത്രാന് 1 2008 ഒതകത്രാബര് 22 
നേഫ് ശ്രചീഹരധിതകത്രാടയധില് നേധിന്നത്രാണഫ് 
വധിതകപധിചതഫ്. 1 ൩൮൦ കൈധിതലത്രാഗ്രത്രാഫ 
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ഭത്രാരമുണത്രായധിരുന്ന ഉപഗ്രഹജത പധിസഫ് എല് പധി പധി-സധി - 11 വത്രാഹനേതധിലത്രാണഫ്
വധിതകപധിചതഫ്. രണ്ടു വര്ഷമത്രാണഫ് ദയൗതദ്യകത്രാലഫ. എന്നത്രാല് 2008 നേവഫബര് 8 നേഫ് 
ചന്ദ്രയത്രാന് ചന്ദ്രനുചുറമുള്ള ഭ്രമണപഥതധില് പ്രതവശധിച്ചു. 2008 നേവഫബര് 14 നേഫ് 
ദയൗതദ്യതധില് നേധിനള്ള മൂണ ഇഫപത്രാകഫ് തപ്രത്രാബഫ് ചന്ദ്രനേധില് പതധിച്ചു. ചന്ദ്രജന്റെ 
ദകധിണ ധ്രുവതധിനേടുത്തുള്ള ഷത്രാകധിള്ടണ ക്രത്രാറ്റര് എന്ന തമഖലയധിലത്രാണഫ് ഇതഫ് 
പതധിചതഫ്. ഇതതത്രാജട ചന്ദ്രനേധില് പതത്രാകൈ പത്രാറധിക്കുന്ന 4ാത്രാമജത രത്രാജെദ്യമത്രായധി 
ഇനദ്യമത്രാറധി. 2009 ഓഗസ്റ്റഫ് 28 മുതല് ചന്ദ്രയത്രാനേധില് നേധിനള്ള 
തറഡധിതയത്രാസധിഗ്നലുകൈള് ലഭധികത്രാതത്രായധി. ഇതധിജനേത്തുടര്ന്നഫ് ദയൗതദ്യഫ 
അവസത്രാനേധിപധിചതത്രായധി I.S.R.O  പ്രഖദ്യത്രാപധിച്ചു. ഒടത്രാജകൈ 312 ദധിവസഫ ചന്ദ്രയത്രാന് 
ചന്ദ്രജനേ പ്രദകധിണഫ ജവച്ചു. അതമരധിക മുന് തസത്രാവധിയറ്റഫ് യൂണധിയന്, യൂതറത്രാപഫ് 
തസ്പേസഫ് ഏജെന്സധി , കചനേ , ജെപത്രാന് , എന്നധിവയ്ക്കുല്കുു തശഷഫ ചന്ദ്രജന്റെ 
ഭ്രമണപഥതധില് സസനഫ തപടകൈജമതധിക്കുന്ന രത്രാജെദ്യമത്രാണഫ് ഇനദ്യ. 

അണ്ണത്രാദുകരയത്രായധിരുന ചന്ദ്രയത്രാന് 1 ജന്റെ ജപ്രത്രാജെകഫ് ഡയറകര്. 386 തകൈത്രാടധി 
രൂപയത്രായധിരുന ദയൗതദ്യതധിജന്റെ ജചലവഫ്. 

മനുഷദ്യന് ചന്ദ്രനേധില്
ബഹധിരത്രാകൈത്രാശയൂഗഫ പുതധിജയത്രാരു നേത്രാഴധികൈകൈലഫ് പധിന്നധിടതഫ് മനുഷദ്യന് 
ചന്ദ്രനേധിലധിറങ്ങധിയതതത്രാജടയത്രാണഫ്. 1969 ജൂലത്രായഫ് 20 നേഫ് അതമരധികയുജട 
അതപത്രാതളത്രാ11 വത്രാഹനേതധില് എതധിയ നേചീല് ആഫതസ്ട്രത്രാങ്ങഫ് ചന്ദ്രനേധില് 
കൈത്രാലുകുതധി. എഡസധിന് ആല്ഡ്രധിന് ആയധിരുന സഹയത്രാതധികൈന് 
ജചറുവത്രാഹനേമത്രായ ഈഗധിള് ആണഫ് ഇരുവതരയുഫ അതപത്രാളയധില് നേധിന്നഫ് 
ചന്ദ്രപ്രതലതധിജലതധിചതഫ്. ചതന്ദ്രത്രാപരധിതലതധിജല പ്രശത്രാനയുജട സമുദ്രഫ എന്ന
പ്രതദശതത്രാണഫ് ഇരുവരുഫ ഇറങ്ങധിയതഫ്. 1972 നേകൈഫ അഞ്ചഫ് അതപത്രാതളത്രാ 
ദയൗതദ്യങ്ങള്ക്കുടധി ചന്ദ്രനേധില് ആജളജയതധിച്ചു. ആജകൈ 12 തപര് 
ചന്ദ്രപ്രതതധിലധിറങ്ങധി. ചന്ദ്രപ്രതലതധിന്നഫ് ഏതത്രാനുഫ കൈധിതലത്രാമചീറ്റര് മത്രാതഫ 
അകൈജലജയതധി ഭ്രമണപഥതധില് കൈറങ്ങധി തധിരധിജകൈ തപത്രാന്നവരുമുണഫ് 
അതപത്രാതളത്രാ8 , അതപത്രാതളത്രാ 10 , അതപത്രാതളത്രാ 13 , എന്നചീ വത്രാഹനേങ്ങളധിലുഫ മറ്റഫ് 
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അതപത്രാതളത്രാ, ദയൗതദ്യ ങ്ങളധിലുഫ തപത്രായ 14 തപര് അങ്ങജനേ മടങ്ങധിയധിട്ടുണഫ്. അവരധില്
2 തപര് പധിന്നചീടഫ് മറ്റഫ് അതപത്രാതളത്രാ വത്രാഹനേങ്ങളധില് ചന്ദ്രനേധിലധിറങ്ങധി.

                                                    *********

ചധിത രചനേകൈള്  

ഷധിഫ ടധി പധി ,viii.b

                                                              

 

                                                                     വധിസ്മയ ,viii.b
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ഊര്ജശം

പ്രവൃതധി ജചയത്രാനുള്ള കൈഴധിവഫ് എന്നതത്രാണഫ് ഊര്ജഫ എന്ന വത്രാകധിജന്റെ 
നേധിര്വചനേഫ. തത്രാതപത്രാര്ജഫ , യത്രാനധിതകൈത്രാര്ജഫ , എന്നധിങ്ങജനേ ഊര്ജതധിനു 
പല രൂപങ്ങളുണഫ്. ഊര്ജജത ഒരു രൂപതധില് നേധിനഫ മജറ്റത്രാരു 
രൂപതധിതലകഫ് മത്രാറ്റത്രാനുഫ പറഫ .പതക ഊര്ജജത സൃഷധിക്കുവത്രാതനേത്രാ 
നേശധിപധിക്കുവത്രാതനേത്രാ കൈഴധിയധില എന്നഫ് ഊര്ജ സഫരകണ നേധിയമഫ പറയുന. 

ഊര്ജതധിജന്റെ
വധിവധിധ രൂപങ്ങള് 

യത്രാനധിതകൈത്രാര്ജഫ
ചലധിച്ചുജകൈത്രാണധിരധിക്കുന്ന ഒരു വസവധിന്നഫ് അതധിജന്റെ ചലനേഫ മൂലഫ ഉണത്രാകുന്ന 
ഊര്ജമത്രാണഫ് യത്രാനധിതകൈത്രാര്ജഫ.

തത്രാതപത്രാര്ജഫ
വസകള് കൈത്തുകൈജയന്ന ഓകചീകൈരണപ്രക്രധിയജയ ജപത്രാതുതവ അഗ്നധി അഥവത്രാ തചീ
എന പറയുന. ഇതു നേടക്കുതമത്രാള് അതത്യുന്നതതത്രാപനേധിലയധിലുള്ള വത്രാതകൈങ്ങള് 
തചീവ്രമത്രായ പ്രകൈത്രാതശത്രാര്ജതതത്രാജട പുറത്തുവരുന്നതധിജനേ അഗ്നധിജെസത്രാല എന 
പറയുന. ഇതു കൂടത്രാജത കവദത്യുതതത്രാര്ജഫ,ഗതധിതകൈത്രാര്ജഫ 
ആണതവത്രാര്ജഫ,സധിതധിതകൈത്രാര്ജഫ, ഇങ്ങജനേ ഒടനേവധധി രൂപതധില് ഊര്ജഫ
കൈത്രാണജപടുന. 

കവദത്യുതതത്രാര്ജഫ
തചത്രാദധിതകൈണങ്ങളുജട ചലനേഫലമത്രായുണത്രാകുന്ന  ഊര്ജപ്രവത്രാഹഫ എന്നത്രാണഫ് 
കവദത്യുതധി എന്ന പദതധിജന്റെ സത്രാമത്രാനേദ്യവധിവക. എന്നത്രാല് കവദത്യുതതചത്രാദനേഫ, 

കവദത്യുതമര്ദ്ദേഫ , കവദത്യുതപ്രവത്രാഹഫ, കവദത്യുതമണ്ഡലഫ തുടങ്ങധി ഒന്നധിലധധികൈഫ 
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പ്രതധിഭത്രാസങ്ങജള സൂചധിപധിക്കുവത്രാന് ഈ പദഫ ഉപതയത്രാഗധിക്കുന.

ആണതവത്രാര്ജഫ
അണുതകൈന്ദ്രങ്ങള് വധിഘടധിയ്ക്കുതമത്രാതഴത്രാ സഫതയത്രാജെധിക്കുതമത്രാതഴത്രാ സസതനമത്രാകുന്ന 
ഊര്ജജതയത്രാണഫ് ആണതവത്രാര്ജഫ എന പറയുന്നതഫ്. ഐന്സ്റ്റചീനേധിജന്റെ 
പ്രസധിദമത്രായ സമവത്രാകൈദ്യതധിന്നഫ് അനുസൃതമത്രായത്രാണഫ് ആണതവത്രാര്ജഫ 
ഉതഫ്പത്രാദധിപധികജപടുന്നതഫ്.

ഊര്ജസഫരകണനേധിയമഫ 
ഊര്ജജത സൃ ഷധിക്കുവത്രാതനേത്രാ നേശധിപധിക്കുവത്രാതനേത്രാ സത്രാധദ്യമല പകൈരഫ അതധിജനേ 
ഒരു രൂപതധില് നേധിനഫ മജറ്റത്രാരു രൂപതധിതലക്കു പരധിവര്തനേഫ ജചയത്രാതനേ 
കൈഴധിയൂ എന്നഫ് ഊര്ജ സഫരകണ നേധിയമഫ പറയുന.

ഊര്ജ സഫബന്ധധിതമത്രായ ഗതവഷണങ്ങള് നേടതധിയ ശത്രാസ്ത്രജനത്രാജര 
പരധിചയജപടത്രാഫ............

ജജെയധിഫസഫ് ജപ്രതസത്രാടഫ് ജൂള്
പ്രശസനേത്രായ ബ്രേധിടചീഷഫ് ഭയൗതധികൈ  ശത്രാസ്ത്രജനേത്രാണഫ് ജജെയധിഫസഫ് ജപ്രതസത്രാടഫ് ജൂള്. 

സയൗതരത്രാര്ജഫ, രത്രാതസത്രാര്ജഫ, പ്രകൈത്രാതശത്രാര്ജഫ തുടങ്ങധിയവജയലത്രാഫ 
ഊര്ജതധിജന്റെ വധിവധിധ രൂപങ്ങളത്രാജണന്നഫ് പരചീകണതധിലൂജട പ്രസത്രാവധിചതഫ് 
അതദ്ദേഹമത്രാണഫ്. ഊര്ജസഫരകണനേധിയമഫ എന്ന തപരധിലറധിയജപട ഈ നേധിയമഫ
പധില്കത്രാലതഫ് തത്രാപഗതധികൈതധിജല ഒന്നത്രാഫ നേധിയമതധിജന്റെ 
രൂപവതഫ്കൈരണതധിന്നഫ് സഹത്രായകൈമത്രായധി. 

അലസത്രാന്തഡ്രത്രാ തവത്രാള്ട
ഇലതകത്രാ ജകൈമധികല് ബത്രാറ്ററധിയുജട കൈണ്ടുപധിടുതതധിജന്റെ തപരധില് അറധിയജപടുന്ന
ഇറ്റത്രാലധിയന് ഭയൗതധികൈശത്രാസ്ത്ര ജെഫ് ഞനേത്രാണഫ് അലസത്രാന്തഡ്രത്രാ തവത്രാള്ട. ബത്രാറ്ററധി, 
മചീതഥന്, തവത്രാള്ട, തവത്രാള്തടജെഫ് ഇങ്ങജനേ ഊര്ജ സഫബന്ധധിതമത്രായ ഒതടതറ 
കൈണ്ടുപധിടുതങ്ങള് നേടതധി.
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കമകല് ഫത്രാരജഡ
കവദത്യുതധിയുജട പധിതത്രാവഫ് എന്നറധിയജപടുന്ന ഇഫഗ്ലേചീഷഫ് ശത്രാസ്ത്രജനേത്രാണഫ് 
കമകല് ഫത്രാരതഡ. കവദത്യുതധി കൈ  ൃതധിമമത്രായധി ഉല്പത്രാദധിപധിക്കുവത്രാനുള്ള വഴധി 
കൈജണതധിയതഫ് ഫത്രാരതഡയത്രാണഫ്. കവദത്യുതകൈത്രാനധികൈത, കവദത്യുതരസതനഫ 
എന്നചീ തമഖലകൈളധില് ഇതദ്ദേഹഫ ധത്രാരത്രാളഫ സഫഭത്രാവനേകൈള് നേല്കൈധിയധിട്ടുണഫ്.

                                                *********

കുസൃതവിഡചഡോദദങ്ങളുശം  ഉതരങ്ങളുശം
   

                                          Aswani.V.S      VIIIB

1. തലയധില് കൈത്രാലു വചഫ് നേടക്കുന്ന ജെചീവധി?
ഉ:  തപന്
2. ഇടജത കൈയധിനേത്രാല് പധിടധികത്രാഫ എന്നത്രാല് വലജത
    കൈയധിനേത്രാല് പധിടധികത്രാന് കൈഴധിയധില?

ഉ:  വലജതകകൈമുടഫ്
3. ആവശദ്യമുള്ളതപത്രാള് വലധിജചറധിയുഫ ആവശദ്യഫ കൈഴധിഞ്ഞത്രാല്
    സൂകധിച്ചു വയ്ക്കുഫ?

ഉ:  മചീന്വല
4. പതക്കുന്ന പൂ ഏതഫ്?
ഉ:  ഷത്രാമ്പൂ
5. സര്കത്രാര് ജെചീവനേകത്രാര്കഫ് ഏറ്റവഫ ഇഷജപട ദധിവസഫ ?
ഉ:   അവധധി ദധിവസഫ
                                           
                                                    ********
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 എസന അമ
                               

                                                      Riya Rose VIII B

ആദദ്യമുരുവധിട വത്രാക്കുതത്രാന് അമ
ആദദ്യമറധിഞ്ഞജതവധിജട ഞത്രാന് 

എന് നേത്രാവധിജലതധിയ മുലപത്രാലധിതലത്രാ
ആ മൃദുമധുനുകൈര്ന്ന നേത്രാവധിതലത്രാ

ആ മത്രാറജത ചൂടധില് ശത്രാനമത്രായധി
ഞത്രാജനേന്ന കപതല് മയങ്ങതവ
ആദദ്യമത്രായധി പധിചജവച നേത്രാളതധില്

ആദദ്യമത്രായധി വചീണ തവളയധില്
തത്രാങ്ങത്രായധി വന്നണഞ്ഞ 

തത്രാങഫ തണലുമത്രായധി എന് അമ
എജന്റെ ഓതരത്രാ ഉന്നതധിയധിലുഫ 
എനേധികത്രായധി ഒരുപടധി മുന്നധില്

എരധിഞ്ഞഫ് പ്രകൈത്രാശധിചതത്രാഫ
അരുമയത്രാഫ മത്രാതൃഹൃദയമതധില്

പറയുന്നജതങ്ങജനേ എന് അമജയപറ്റധി
അനുപമ തസ്നേഹ സഗരമത്രാജമന്നമ

അത ല്കുുതത്രാന് എന് അമതന് മനേഫ..........

                                                   ********
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 ഗഡോനവി എശം  .  സക  1869-1948

 Jordin M Joyis

ഇനദ്യയുജട രത്രാഷ്ട്രപധിതത്രാവഫ്. ഇനദ്യന് 
സസതനൃസമരപ്രസത്രാനേതധിജന്റെ പ്രധത്രാനേശധിലധിയുഫ 
തനേതത്രാവഫ. 1915-ല് ഗത്രാന്ധധിജെധി ജതതക 

ആഫധികയധില് നേധിന്നഫ് മടങ്ങധിജയതധി തനേതൃതസഫ ഏജറ്റടുത തശഷഫ മത്രാതമത്രാണഫ് 
തകൈത്രാണഗ്രസഫ് സഫഘടധിതമത്രായ ഒരു ബഹുജെനേ പ്രസത്രാനേമത്രാകധി മത്രാറധിയതഫ്. 
ഗത്രാന്ധധിജെധിയുജട സതദ്യഗ്രഹപ്രസത്രാനേഫ ഇനദ്യയധിലത്രാജകൈ സമരമുറയകഫ് ഒരു 
വദ്യതദ്യസതയുഫ തചീവ്രതയുഫ ജകൈത്രാണ്ടു വന. ഗത്രാന്ധധിജെധിയുജട തനേതൃതസതധില് നേടന്ന 
നേധിസഹകൈരണ പ്രസത്രാനേഫ, സധിവധില് ആഞത്രാലഫഘനേഫ - 
ഉപ്പുസതദ്യഗ്രഹഫ,നേധിയമലഫഘനേപ്രസത്രാനേഫ, 

കൈസധിറ്റഫ് ഇനദ്യപ്രസത്രാനേഫ, വദ്യകധി സതദ്യഗ്രഹ പ്രസത്രാനേഫ, സതദശധി വ്രതഫ 
എന്നധിവയധിലുജട അതദ്ദേഹഫ അകത്രാരത്രാര്ത്ഥതധില് ബ്രേധിടചീഷഫ് ഭരണകൂടജത 
പധിടധിച്ചു കുലുകധി. 1947 ആഗസ്റ്റഫ് 15 നേഫ് ഇനദ്യ സസത്രാതനദ്യഫ പ്രത്രാപധിചതപത്രാള് 
അധധികൈത്രാരതധിജന്റെ ഉന്നതതശ്രണധിയധിതലകഫ് കൈടനവരത്രാജത അതദ്ദേഹഫ ഹധിന്ദു 
മുസചീ ഐകൈദ്യഫ പ്രചരധിപധിക്കുന്നതധിന്നത്രായധി 
ജപത്രാതുജെനേമധദ്യതധിതലകധിറങകൈയത്രാണഫ് ജചയ്തതഫ്. 1948 ജെനുവരധി 30 നേഫ് 
അതദ്ദേഹഫ നേത്രാഥുറത്രാഫ തഗത്രാഡഫ്ജസ എന്ന യുവത്രാവധിജന്റെ ജവടധിതയറ്റഫ് മരധിച്ചു. 

                                                ********
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കടെശംകഥകള ........
 

                                                    Shifa T.P VIII B

➢ അകൈത്തുനേധിന്നഫ് തനേത്രാകധികത്രാണുഫ, കൈത്രാണുന്നജതലത്രാഫ ഉള്ളധിലത്രാക്കുഫ
-കൈദ്യത്രാമറ

➢ അടധി മുള്ളഫ് നേടു കൈത്രാടഫ് തല പൂവഫ് - കകൈതചക

➢ കൈത്രാള കൈധിടക്കുഫ കൈയതറത്രാടുഫ - മതങ്ങ

➢ ആയധിരഫ തപത്രാലചീസുകൈത്രാര്കഫ് ഒരു ജബല്റ്റഫ് - ചൂല്

➢ കൈത്രാടു ജവടധി പത്രാറകണ്ടു പത്രാറജവടധി ജവള്ളഫ കൈണ്ടു - തതങ്ങ

➢ അടുകളതകത്രാവധിലധില് മൂനണഫ് കദവങ്ങള് - അടുപ്പുകലഫ്

➢ അതങ്ങജല വചീടധിജല മുതശധികഫ് ഇതങ്ങജല വചീടധില് മുറ്റമടധി - മുള

➢ അകജര നേധിക്കുഫ തുഞ്ചത്രാണധി ഇകജര നേധിക്കുഫ തുഞ്ചത്രാണധി കൂടധിമുട്ടുഫ തുഞ്ചത്രാണധി
- കൈണപചീലധി

                                                 ********
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പ്രകഡോശ സശംഡശ്ലേഷണശം

                                                     Vismaya P   VIII

ഹരധിത സസദ്യങ്ങള്, ആല്ഗകൈള്, ചധിലതരഫ ബത്രാകചീരധിയകൈള് എന്നധിവ 
സൂരദ്യനേധില്നേധിനള്ള ഊര്ജഫ ഉപതയത്രാഗധിചഫ്, കൈത്രാര്ബണ കഡതയത്രാതകത്രാഡധിജനേ 
കൈത്രാര്തബത്രാ കഹതഡ്രറകൈളത്രാകധി മത്രാറന്ന പ്രകൃധിയയത്രാണഫ് പ്രകൈത്രാശസഫതശ്ലേഷണഫ .
സസദ്യങ്ങള് തങ്ങളുജട തവരുകൈള് ഉപതയത്രാഗധിചഫ് തശഖരധിചഫ് ജവള്ളവഫ 
അനരചീകതധിജല കൈത്രാര്ബണകഡതയത്രാകകഡഫ സൂരദ്യപ്രകൈത്രാശതധിജന്റെ 
സഹത്രായതതത്രാജട തങ്ങള്കഫ് ആവശദ്യമുള്ള ഭകണഫ നേധിര്മധിക്കുന്ന പ്രക്രധിയ 
ആണധിതഫ്. സസദ്യങ്ങളധില് അവയുജട അടുകള എന്നറധിയജപടുന്ന ഇലകൈളധിലത്രാണഫ് 
ഇതഫ് നേടക്കുകൈ. ഇലകൈളധില് കൈത്രാണജപടുന്ന ഹരധിതകൈഫ അടങ്ങധിയധിരധിക്കുന്ന 
തപ്രത്രാടചീനുകൈളത്രാണഫ് പ്രകൈത്രാശതധില് നേധിനമുള്ള ഊര്ജഫ ആഗചീരണഫ ജചയ്യുന്നതഫ്. 
ഇജതലത്രാഫ പ്രകൈത്രാശസഫതശ്ലേഷണതധിജന്റെ പ്രതതദ്യകൈതകൈളത്രാണഫ്.

                                                   ********
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    വവിൻഡഡഡോസസ

പ്രഭഡോതശം
                                                          Sufana.K   VIII B

പ്രതദത്രാഷദചീപത്രാവലധി കൈണ്ടുജകൈത്രാണ്ടു
പത്രാശത്രാതദ്യഭൂഭത്രാഗമണഞ്ഞ സൂരദ്യന്
പ്രഭത്രാത ദചീപത്രാവലധി കൈണ്ടുജകൈത്രാണ്ടു

പയൗരസദ്യതദശജതയണഞ്ഞു വചീണ്ടുഫ 
കൈള്ളജന്റെ കൈണ്ണധിന്നമലത്രാ ഞനേതസഫ

കകൈജകത്രാണ്ടു കൈത്രാണത്രായ തമജസത്രാഴധിഞ്ഞു
പ്രകൈത്രാശതമത്രാ വചീണ്ടുമനേത്രാദധികൈത്രാല-
സത്രാമത്രാജെദ്യപചീഠജതയലങരധിച്ചു

തത്രാതകത്രാല് ജകൈത്രാടുകത്രാതരുതണത്രാദയതധില്-
തത്രാതനേ മുഴങഫ വലധിതയത്രാരലത്രാറഫ
പൂതങത്രാഴധിതന് പുഷ്കല കൈണ്ഠനേത്രാദഫ

തകൈടധിങണര്തന്നറ കൃഷചീവലനത്രാര്
പത്രാടത്തുതപത്രായഫ്പത്രാഫസുലപത്രാദചത്രാരധി
കൃഷചീവലന് തവല തുടങ്ങധി നൂനേഫ 

തസത്രാത്സഹമത്രായഫ് കൈലധികൈജളജതളധിയ-
മവജന്റെ തത്രാരസസരമൂണ്ടു തകൈള്പ്പു

നേധിശത്രാന സങചീര്തനേ ഗചീതധിജകത്രാണ്ടു
നേധിര്ദത്രാരദ്യമത്രായചീര്ന്ന നേധിതകൈതനേങ്ങള്
കൈത്രാണത്രായധി ബലത്രാരുണരഞധിതങ്ങള്

വൃകത്രാനരത്രാളഫ വഴധിയങമധിങഫ.........

*********
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വവിൻഡഡഡോസസ 

വവിജഡോനഡലഡോകശം

                                        Vismaya .P      VIII B

1.     ഇറത്രാജന്റെ തലസത്രാനേഫ?

ഉ:    ജടഹഫ്റത്രാന്

2.     ഇറത്രാനേധിജല ഔതദദ്യത്രാഗധികൈ ഭത്രാഷ?

ഉ:    തപര്ഷദ്യന്

3.     ഇറത്രാന് പ്രസധിഡന്റെഫ് ആരഫ്?
ഉ:    ഹത്രാസന് റുഹത്രാനേധി

4.     ഇറത്രാനേധിജല കൈറന്സധി ഏതഫ്?
ഉ:    റധിയത്രാല്

5.     ഇറത്രാന് മുമഫ് അറധിയജപടധിരുന്നതഫ് ഏതഫ് തപരധിലത്രാണഫ്?
ഉ:    തപര്ഷദ്യ

6.    ഇറത്രാജന്റെ ഔതദദ്യത്രാഗധികൈ നേത്രാമഫ എനഫ്?
ഉ:    ഇസത്രാമധികൈഫ് റധിപബധികഫ് ഓഫഫ് ഇറത്രാന്

7.    ഇറത്രാനേധിജല പരതമത്രാന്നത തനേതത്രാവഫ്?
ഉ:    ആയത്തുള്ള അലധി ഖുതമനേധി
                                          *******

          

സസനസ ഡജഡോസഫസ സസ H S S കുഡനഡോതസ                                                                                                     27



    വവിൻഡഡഡോസസ

 അകഡോമ സചറവിയഡോൻ 1909-1982

                                                Albin Varghese   VIII B

തകൈരളതധിജല സ്ത്രചീമുതന്നറ്റ ചരധിതതധിതലയുഫ രത്രാഷ്ട്രചീയ ചരധിതതധിതലയുഫ ഉജസല
വദ്യകധിതസമത്രാണഫ് അകത്രാമ ജചറധിയത്രാന്. തധിരുവധിതത്രാഫകൂറധില് നേടന്ന 
തദശചീയസമരങ്ങളധില് തനേതൃതസഫ വഹധിച വനേധിതകൈളധില് പ്രധത്രാനേധിയത്രാണഫ് അകത്രാമ
ജചറധിയത്രാന്. 1909-ല് ജെനേധിച്ചു. കൈസചീറ്റഫ് ഇനദ്യത്രാ പ്രതകത്രാഭതധില് പജങടുതഫ് 1942-

ല് അറസ്റ്റഫ് വരധിച്ചു. സസതനതധിരുവധിതത്രാഫകൂര് എന്ന സര്.സധി.പധി.യുജട 
ആശയതധിജനേതധിജര തപത്രാരത്രാടധിയുഫ ജെയധില് വത്രാസമനുഭവധിചധിട്ടുണഫ്. 1972-ല് 
നേത്രാമപതഫ നേല്കൈധി അവജര ആദരധിച്ചു. 1982-ല് അനരധിച്ചു.

********
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വവിൻഡഡഡോസസ 

വവിറഡോമവിൻ
                                                                      Vismaya .P      VIII B

മനുഷദ്യരുതടയുഫ മൃഗങ്ങളുതടയുഫ ശരചീരതധിജല വധിവധിധ രത്രാസപ്രവര്തനേങ്ങള്കഫ്
സഹത്രായധിക്കുന്ന ഓര്ഗത്രാനേധികഫ് സഫയുകമത്രാണഫ് വധിറ്റത്രാമധിന്. ശരചീരതധിജല

ആതരത്രാഗദ്യഫ നേധിലനേധിര്ത്തുന്നതധിനഫ അസുഖങ്ങതളത്രാടഫ് ജപത്രാരുതുന്നതധിനജമത്രാജക
വധിറ്റത്രാമധിന് സഹത്രായധിക്കുന. എന്നത്രാല് ഈ വധിറ്റത്രാമധിനുകൈജള സസയഫ

ഉതഫ്പത്രാദധിപധികത്രാനുള്ള കൈഴധിവഫ് നേമ്മുജട ശരചീരതധിനേധില. നേമള് കൈഴധിക്കുന്ന
ഭകണതധിലൂജട വധിറ്റത്രാമധിനുകൈള് ശരചീരതധിജലത്തുനജണന്നഫ് ഉറപത്രാകണഫ.

അതുജകത്രാണത്രാണഫ് വധിറ്റത്രാമധിന് സമഷമത്രായ പഴങ്ങളുഫ പചകറധികൈളുഫ
ആഹത്രാരതധില് ഉള്ജപടുതണജമന പറയുന്നതഫ്. വധിറ്റത്രാമധിനുകൈള് ധത്രാരത്രാളമുള്ള
ആഹത്രാര പദത്രാര്ത്ഥങ്ങള് ഭകധിചത്രാല് മത്രാതതമ ആതരത്രാഗദ്യമുള്ള ശരചീരഫ നേമുകഫ്

ലഭദ്യമത്രാവകൈയുള.               
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    വവിൻഡഡഡോസസ

      സലലശം അലവി   1896-1987

                                            Muhammed Faris .M    VIII B

picture of salim ali

തലത്രാകൈപ്രസധിദ പകധി നേധിരചീകകൈന്. പകധികൈജള വളജരയധധികൈഫ തസ്നേഹധിചധിരുന്ന 
ഇതദ്ദേഹഫ അവജയക്കുറധിച്ചു കൂടുതല് പഠധിച്ചു. പകധികൈജളക്കുറധിച്ചുള്ള പഠനേമത്രായ 
ഓര്ണധിതതത്രാളജെധിയുജട ചരധിതതധില് മറകത്രാനേത്രാവത്രാത തപരത്രാണഫ് 
ഇതദ്ദേഹതധിതന്റെതഫ്. ഇനദ്യയധിജല വധിവധിധതരഫ പകധികൈജളക്കുറധിചഫ് ഇതദ്ദേഹഫ 
കൈജണതധിയതുഫ അതനേസഷധിചറധി  ഞ്ഞതുമത്രായ വധിവരങ്ങള് ചധിതങ്ങള് സഹധിതഫ 'ദധി
ബുകഫ് ഓഫഫ് ഇനദ്യന് തബഡഫ്സഫ് ' എന്ന തപരധില്, ഒരു പുസകൈമത്രായധി 
പ്രസധിദചീകൈരധിച്ചു. മുഫകബ നേത്രാച്ചുറല് ഫധിസ്റ്ററധി ജസത്രാകസറ്റധിയുജട 
ജസക്രടധിയത്രായധിരുന.   

                                                ************
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വവിൻഡഡഡോസസ 

നന്തനഡോരുസടെ ഡലഡോകശം
                                                                 Neha Nehan.K    VIII B

pic of nantanar

1926-ല് മലപ്പുറഫ ജെധിലയുജല അങ്ങത്രാടധിപ്പുറതഫ് പൂരപറമധില് ജചങ്ങര വചീടധിലത്രാണഫ്
നേനനേത്രാര് ജെനേധിചതഫ്. പടധികത്രാന് സമര്ഥനേത്രായധിരുന്നധിട്ടുതപത്രാലുഫ ദത്രാരധിദ്രദ്യഫ 
മത്രാതമത്രായധിരുന്ന ജെചീവധിതഫ ജകൈത്രാണഫ് വധിദദ്യത്രാഭദ്യത്രാസഫ പൂര്തധിയത്രാകത്രാന് 
അതദ്ദേഹതധിനു കൈഴധിഞ്ഞധില. തുടര്ന്നഫ് ഉപജെചീവനേത്രാര്ഥഫ ഇരുപതുവര്ഷകൈത്രാലഫ 
പടത്രാളതധില് സധിഗ്നല് വധിഭത്രാഗതധില് തജെത്രാലധി തനേത്രാകധി. ആ അനുഭവതധില് 
നേധിന്നഫ് ഒതടജറ പടത്രാളകൈഥകൈള് പധിറന്നധിട്ടുണഫ്. പത്രാറപ്പുറതഫ്, തകൈത്രാവധിലന് 
തുടങ്ങധിയവയത്രാണഫ് പ്രധത്രാനേ രചനേകൈള്. നേനനേത്രാരുജട സ്മരണയത്രായധി 'നേനനേത്രാര് 
സഹധിതദ്യ പുരസത്രാരഫ' ഏര്ജപടുതധിയധിട്ടുണഫ്. 

                                                 ***********
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    വവിൻഡഡഡോസസ

നനവി
                                                     Riya Rose    VIII B

എജന്റെ വഴധിയധിജല ജവയധിലധിനുഫ നേനധി
എജന്റെ ചുമലധിജല ചുമടധിനുഫ നേനധി

എജന്റെ വഴധിതണലധിനുഫ
മരജകത്രാമധിജല ജകൈത്രാച്ചുക്കുയധിലധിനുഫ നേനധി

വഴധിയധിജല കൂര്തതനേത്രാവധിനുഫ നേനധി
മധിഴധിചുവപധിച സൂരദ്യനുഫ നേനധി

നേചീളുമചീ വഴധിച്ചുമടഫ് തത്രാങ്ങധിനേധിന്നഫ്
തതത്രാടധിനുഫ വഴധികൈധിണറുഫ നേനധി
നേചീടധിതയത്രാരു കകൈക്കുമധിളധില് 

ജെലഫ വത്രാര്നതന്ന നേധിന് കൈനേധിവധിനുഫ നേനധി
ഇരുളധിജല ചതധിക്കുണധിനുഫ തചത്രാജയത്രാരചീരവധിജട

നേധിലത്രാകുളധിരധിനഫ നേനധി
വഴധിയധിജല ജകൈത്രാച്ചുകത്രാട്ടുപ്പൂവധിനഫ 
മുകൈളധിജല കൈധിളധിപത്രാടധിനഫ നേനധി

മധിഴധിയധില് പറ്റത്രാത കൈണ്ണുനേചീരധിനുഫ 
ഉയധിരുന്നങ്ങത്രാതഒരലധിവധിനുഫ നേനധി

ദൂജര ആതരത്രാ ജകൈത്രാളുതധി നേചീട്ടുമത്രാ
ദചീപവഫ തനേത്രാകധിതയജറ ഏകൈയത്രായഫ്
കൈത്രാത്തുജവകത്രാനുഫ ഒനമധിലത്രാജത

തചീര്തഫ് ജചല്ലുവത്രാന് അറധിവമധിലത്രാജത
പൂകളധിലത്രാത പുരയധിലത്രാത

ആര്ദ്രതമതതത്രാ വധിളധികഫ് പധിന്നധിലത്രായധി 
പത്രാട മൂളധി ഞത്രാന് തപത്രാകൈതവ

നേധിങ്ങളഫ് തകൈടഫ് നേധിനതവത്രാ തതത്രാഴതര
നേനധി.......നേനധി......നേനധി                                              

*********
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സയൻസസ എകസപ്രസസ
തകൈന്ദ്രശത്രാസ്ത്രസത്രാതങതധികൈ വകുപഫ്, എന്സധിഎസധി, മത്രാകഫ് പ്ലേത്രാങഫ്, വധിക്രഫ സത്രാരത്രാഭത്രായധി
കൈമമ്പ്യൂണധിറ്റധി ജസന്റെര് എന്നധിവയുജട സഹകൈരണതതത്രാജട ശത്രാസ്ത്രവധിവരങ്ങള് 
പ്രദര്ശധിപധിചധിട്ടുള്ള തചീവണധിയത്രാണഫ് സയന്സഫ് എകഫ്പ്രസഫ്. പതധിനേത്രാറഫ് 
തകൈത്രാചുകൈളുള്ള  ശചീതചീകൈരധിച സയന്സഫ് എകഫ്പ്രസധിന്നഫ് ശത്രാസ്ത്രസഫബന്ധമത്രായ 
വധിഷയങ്ങള് മുനതറത്രാളഫ വര്ണ്ണചധിതങ്ങളുതടയുഫ നൂറ്റധിഅന്പതതത്രാളഫ വചീഡധിതയത്രാ 
മള്ടധിമചീഡധിയയുതടയുഫ സഹത്രായതതത്രാജട ജവത്രാളന്റെധിയര്മത്രാര് വധിശദചീകൈരധിക്കുന. 
രത്രാജെദ്യജത പ്രമുഖ ശത്രാസ്ത്രജമത്രാരുജട തപരധിലുള്ള ഓതരത്രാ തകൈത്രാചധിലുഫ വധിവധിധ 
ശത്രാസ്ത്രവധിഷയങ്ങജളക്കുറധിച്ചുള്ള വധിവരങ്ങളത്രാണുള്ളതഫ്. 2007 ഒതകത്രാബറധിലത്രാണഫ് 
ഈ തചീവണധി യത്രാത തുടങ്ങധിയതഫ്. ഓതരത്രാ ഘടവഫ ഓതരത്രാ വധിഭത്രാഗതധിജന്റെ 
ജസ്പേഷദ്യല് പ്രദദര്ശനേങ്ങളത്രാണഫ്. അവസത്രാനേ ഘട 
കജെവകവവധിധദ്യജസ്പേഷഷത്രായത്രാണഫ് സഞ്ചരധിക്കുന്നതഫ്. കജെവകവവധിധദ്യങ്ങളുജട 
വധിസ്മയകൈത്രാഴ്ചകൈളത്രാണഫ് വധിവധിധ തകൈത്രാചുകൈളധിലത്രായധി 
ഒരുകധിയധിരധിക്കുന്നതഫ്.ജെചീവധിവര്ഗ്ഗങ്ങതളയുഫ ഭൂപ്രകൃതധിതയയുഫ കുറധിച്ചുള്ള 
ചധിതങ്ങളുഫ വധിവരണങ്ങളുഫ ഇവധിജടയുണഫ്. ജൂകല 28 നേഫ് ദധിലധിയധില് നേധിന്നത്രാണഫ് 
കജെവകവവധിധദ്യജസ്പേഷദ്യല് യത്രാത തുടങ്ങധിയതഫ്. 57 തസ്റ്റഷനുകൈളധില് 3 ദധിവസഫ 
വചീതമത്രാണഫ് സയന്സഫ് എകഫ്പ്രസധിജന്റെ പ്രദര്ശനേഫ . ജട്രെയധിനേധിതലക്കുള്ള പ്രദര്ശനേഫ
സയൗജെനേദ്യമത്രാണഫ്. കുടധികൈള്കത്രായധി സയന്സഫ് മത്രാത്സഫ് ലത്രാബുഫ ഒരു തകൈത്രാചധിലുണഫ്. 
അദദ്യത്രാപകൈര്ജകത്രാപഫ കുറഞ്ഞതഫ് 20 കുടധികൈളുജട സഫഘഫ എതധിയത്രാല് 
പരചീകണങ്ങള്കഫ് അനുമതധി നേല്കുഫ.മുതധിര്ന്ന കുടധികൈള്കത്രായധി ഒരു തകൈത്രാചധില് 
തജെത്രായഫ് ഓഫഫ് സയന്സഫ് ഒരുകധിയധിരധിക്കുന.  

                                                  *******
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Metals In Human Body Too!   
                                                                                Aswath C.A
                                                                                 VIII B

                                             
Though needed only in small quantities, the presence of certain metallic
minerals is essential for the normal functioning of the human body and
for health and nutrition. Haemoglobin, the compound which gives red
colour to blood, contains iron. Calcium is essential for the growth of
teeth and bones. Salts of sodium and potassium are essential for the
proper functioning  of cells. Traces of metals like zinc, copper and

selenium are essential fir maintaining the health of a person. 

സസനസ ഡജഡോസഫസ സസ H S S കുഡനഡോതസ                                                                                                     34



                                                                                                                                                              
വവിൻഡഡഡോസസ 

 Johannes Kepler

                                                      Riya mariya 
                                                         VIII B

A famous mathematician and an astronomer born in Germany. He
studied of the motion of the planet Mars. He formulated three laws based
on the painstaking observations of Fycho Broahe and Coworkers. He is

also known as the founder of geometrical optics. 

*******

Amazing Facts!

                                                                          Vismaya P.
                                                                               VIII B

In most homes, lightning accounts for 10-15% of
electricity bill!                                                                                     

Raw clay is transformed into a porous pottery when
 it is heated to a temperature of about 500 C!

Energy efficient bulbs lasts up to 12 times longer             than their
inefficient counter parts!

The first pottery was made by people in Egypt and West Asia to use
simple household utensils! 

Unglazed pottery is called Biscuits!

Energy saving light bulbs use different technology that enable 
them to produce friction of energy!
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Bandra Worli sealink has steel wires equal to the  Earth's
circumference. It weighs as much as 50,000 African Elephants.

*********

Historical Background and Foundations.

                    Sanjal Mariya Mathew
                                                                    VIII B
       The variations among organisms on Earth is called biological 
diversity, or biodiversity. Biodiversity most often refers to the number of 
species in a certain area or the species diversity individuals that belong 
to the same species are able to mate and produce offspring that are 
fertile. Increased species richness homogeneous topography and lack of 
light, has low species diversity. 
            
             A second form of biodiversity, which refers to the 
variability in the genetic materials of the individuals in a certain 
population or community. Genetic biodiversity influences how well a 
species can adapt to environmental  pressure. For example, suppose 
population is impacted by a severe environmental stress, such as drought
or an fire.            
                    
                                                 ***********
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Mother Teresa
                                                   
                                                     Sahala M.P   
                                                             VIII B
          

 I wait in mother Teresa's office. She comes after a few minutes and 
apologize for keeping me waiting, takes a chair clasps her hands on the 
table and asks me to begin, so? She is five feet tall and slender of build. 
Her deep set eyes are greyish-brown colour. She has high cheek bones 
and very thin lips. Wrinkles show her age and the hard life she has led. It
is a homely face.
                 
               There is a kind of austere severity about the blue-bordered 
white saree which binds her forehead up to her eye brows and is pinned 
at different places to drape the rest of her body.
 
             A small iron cross dangles on her left shoulder. Mother, tell me 
about yourself, your family, why you become a nun? She speaks with an 
Indian lilt in her voice. Her answers are brief and do not add much more
to what I have read about her. She was born on 27th August 1910, at 
Skopje, Yugoslovia- one of the three children of an Albanian storekeeper 
and his peasant wife. They were a Happy family. He interest in 
missionary activity began at twelve when she heard of the work 
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 being done by Jesuits in Kuresong near Darjeeling. 

When I ash her if twelves was not too young to decide on 

a life's career,she replied-; we are never too young to love; by the time 
she was eighteen,any doubts she might have had were resolved and she 
became a nun. She joined the love to nuns Dublin and after a year's 
training and learning English, came to Calcutta in 1929 as a geography 
teacher at St. Mary's High School. She found the cloistered comfort of 
the convent against the spirit of her calling. On 10 September 1946, I 
was going to Darjeeling to make my retreat. It was that train train I 
heard the call to give up all and follow him to the slums to serve him 
among the poorest of the poor people in Calcutta she sought permission 
to work in the slums. The pope gave her his blessings. She spend three 
months of the summer with the American medical missionary sisters in 
Patna receiving intensive training in nursing and later that year [1948] 
opened her first slum school in a private house given to her. A few 
months later her old students  joined her as sister. Agnes, A new order, 
the missionaries of charity, was instituted in Calcutta.  
            
     One of the four rows taken by her order is poverty. It is to be very 
strictly observed because to be able to love the poor and to know the 
poor we must be poor ourselves . A special row is giving whole hearted 
free services to the poor. This row means that one cannot work for the 
rich,neither can one accept any money for the work we do. Ours has to 
be a free service and to the poor.

     I asked her show she got the money to run her worldwide 
organisation. She replied; it comes, money is 
no great problem . God gives through his people . We have never been 
short of money. It is more important to get people involved, to make 
them realize that the sick, old and hungry are their brothers. Why are 
there are all these shortages why are prices going up? Please tell me, I 
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don't understand politics Jyoti Mukharjree became expensive and told 
her of union troubles strikes and lock-outs thank God! Exclaimed in 
Mother Teresa. We only work there are no unions she proceeded to 
elucidate on the hard times.
           
               The other day we picked up hungry beggar. He had not eaten 
for many weeks. When we brought him a plate of rice he said, I haven't 
seen rice for many weeks ; let me look at it! And he died staring at that 
plate full of rice. Mr. Mukharjee picked up his phone and rang up the 
store keeper for forty large tins of broken biscuits to be delivered, to 
Mother Teresa.
 
             The people of Calcutta cherish her more than any other Indian 
living today.
                
               She is called the Angel of Mercy, the saint of gutter the Gentle 
Mother......                          

                                        ************

                                FriendShip  
                          
                                                  Shifa 
                                                                     VIII B 

    Oh! What a joy it is 
     To have a friend like you  
     For giving me strength  .
     The way you do....

         For lifting me up 
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 When I'm feeling down
And putting a smile

 When I'm wearing a frown   

 thanks for being there 
 and helping me grow

Your friendship means a lot
 This I'd like you to know......                        
                                               ***********

   Sir Isaac Newton....         
                                                     
                                                         Shifa

                                                         VIII B
           

  Sir Isaac Newton [1643-1726] was an English mathematician, 
physicist and scientist. He is widely regarded as one of the most 
influencial scientists of all time, developing new laws of 
mechanics, gravity and laws of motion. His work 'Principia 
Mathematica'  [1687] laid the framework for the scientific 
revolution of the seventeenth centuary.
      
                     A great polymath' Newton's investigations also 
included area's of optics, and bshares credit with 'Gottfiried 
wilhelm leibniz' for developing infinitesimal 'Calculus', the most 
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popular anecdote about Sir Isaac Newton is the story of how the 
theory gravitation came to him, after being him hit on the head 
with a falling Apple. He died on 31 March, 1726 at the age of 84 
due to some health and digestion problems

                                          ***********

  Alfred Nobel....
                                                 
                                                Vismaya.P
                                                                         VIII B
 
            Alfred Nobel, the founder of Nobel price. It is the most highly 
regarded International award of all. It was established by a Swedish 
inventor and industrialist, Alfred Bernhard Nobel. He was born on 
October 21, 1833 IN Stockholm, Sweden, to Immanuel Nobel, a 
producer and dealer of armaments.

               Nobel got interested in nitroglycerine, a highly explosive 
chemical that discovered by Italian chemist. Alfred devised a detonator 
and with it conducted several trial explosions. He was trying various 
substances for subduing the explosive nature of nitroglycerine, when he 
discovered Kieselguhr, a kind of clay. With knowledge in several fields 
such as, chemistry, biology, physiology and optics, Alfred Nobel had 
about 350 inventions in his name. Nobel passed away in San Remo, Italy
on 10 December 1896.
                                                ***********
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                                       റധിയ തറത്രാസഫ്
                                                           viii.b 

                                         ഷധിഫ ടധി പധി 

The Way To Home........
                     Shahana Shamsuddeen
                                                                 VIII B

                

  The way to home after office, an it was my daughter's birthday. I 
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bought her many gifts and a cake. While driving I was very happy that 
my daughter would be happy when I give her these gifts. Then in the 
mirror I saw two black boleros with full of people. I feel something not 
right. At Pune street one of the car was about to overtake me, but I kept 
on going with great speed. At 22nd street two of the boleros overtaken me
and stopped in the front .I got up from my car. They said not to move or 
else they would shoot me. I had a phone call on my wife. One of the guy  
in that gang took my phone and kept in loudspeaker. I heard her voice 
saying that 'Please come fast' and cutted the phone. Those guys checked 
my car and they went. B ut I didn't understand why they did like that. I 
went to my home and opened the door, there was no light in the room 
and hall,then I called my wife and daughter loudly. But nobody 
re4sponded, then I went to my room I saw my wife and child died.
  'Oh God it was a dream'........

                                                *********

        Friends And Flatterers......

                                                         Unnimaya .K
                                                               VIII B

    Everyone that flatters the
    Is no friend in misery

    Words are easy, like the wind,
    Faithful friends are hard to find.

    Everyman will be thy friend
    But if store of store of crowns be scant

    No man shall supply thy want
    If that one be prodigal

    Bountiful they will him call; 
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    And with such like flattering;
    'Pity but he wise a King'

    But if fortunes one do frown
    Then farewell his great renown

    Use his company no more.
    He that is why friend indeed, 
    He will help thee in thy need;
    If thou sorrow,he will weep;
    Thus of every grief in heart

    He with thee doth bear a past,
    There are certain signs to knowledge
     Faithful friend from flattering foe....

    *********

  Life Is A Puzzle.........

                                                                 Feba shaji
                                                                       VIII B

Where did we come from?
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And where are we going?
Many among us passed away

but they never come back
is there another wonderful world ?

May be who knew it ?
Life is a puzzle

I tried to find its mystery
I filtered my brain fully

at last I was tired
with sat under a tree

with great pain
i washed my thoughts with tears

because Life is an Unanswerable puzzle  
*************

Ocean In The World...

                                         Nandana Suresh
                            VIII B

   Pacific Ocean
- Largest ocean in the Earth. The largest trench 'Mariana trench' 
is situated here.

Atlantic Ocean
- 'S' shaped ocean. It is situated between four major 

continents. So, it is very busy in ship transportation and trade.

 Indian Ocean
- Warmest ocean in the world. The Sunda trench is the deepest 
point in this ocean.
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Arctic Ocean
- Smallest ocean in the world. In winter it is totally frozed and in 
summer its ice melts and large piece of ice break and form 
iceberge.

Antarctic/Southern ocean
- Surround the landmass of Antarctica and considered a 
continuation of the Pacific, Atlantic and Indian ocean

                                              *********               

                    Lucy Clifford (1854-1929)
     
                                                          Ashwath
                                                                   VIII B

Picture of Lucy Clifford

             Lucy Clifford, better known as Mr. W. K Clifford.
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She was a British novelist and journalist. She was born in
London in 1854. Her best known story' Mrs Keith's

Crime' in 1885, was followed by several other volumes. 

                She also wrote the 'Last Touches' and other  stories in
1892, Mere stories in 1896, and a play ' A woman alone' in 1898,
the anyhow stories moral and otherwise in 1882, a collection of

stories for children,etc. Lucy Clifford died on 21 April 1929

                                            ********
                   

                          Dr. Varghese Kurian

                                                              Unnimaya
                                                                        VIII B

                 Picture of Dr. Varghese Kurian

                  

Dr. Varghese Kurian known as the 'Father of white revolution' in 
India, was a social entrepreneur whose ' billion- litre idea' – 
operation flood-the world's largest agricultural diary 
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development programme, made diary farming India's largest 
rural employment provides, being a third of all rural income, 
with benefit6s of raising incomes and credit, riddance of debt 
dependence, nutrition, education, health, gender parity and 
empowerment, breakdown of caste barriers and grass roots 
democracy and leadership. It made India the world's largest milk
producer from a milk deficient nation, which doubled available 
milk available per person and increased milk output four-fold in 
30 years. He got award for world food prize, order of 
agricultural merit, Padma vibhushan, Padma Bhushan, Padma 
Shri, Radmon magasayasay  award etc.

                                            ********

                                   Solar System 

                                                Vishnu Biju
                                                           VIII B

  Neptune 
        * More than a dozen satellites
        * 164 years to revolve around the sun.

 Uranus
* More than 25 satellites

       * 84 years to revolve around the sun.
  Saturn 

       * Has ring around
       * More than 30 satellite.

 Jupiter
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* Biggest planet and more than 60 satellites
 Mars
 *Trace of water flow in ancient times.  
 Earth

        * The only planet were life exists
        *Has only one satellite- moon

 Venus  
* Brightest planet and hottest planet
   Mercury
* No satellites and smallest planet

                                          *********

                    The Horrendous Night

                                                 Shahana Shamsudheen
                                                                      VIII B

               It was at the summer vacation, the day which were too 
scary for me. It was the were Mom and Dad where on a business 
trip to Mumbai. Granny came home and stayed for two days. 
Then Granny invited me to her guest house. The next day 
morning I and Granny went to guest house. The house was so 
neat and clean and felt comfortable. In evening, I went to play 
with the neighbours. One of the boy said that the guest house was
so old and somebody had died from the house. By hearing that I 
felt scary. At night, When I was about to sleep it rained hearily. 
There was thunder and lightning  and the window panes shutled 
so fastly that made very loud sound I went to sleep. The rain had 
not stopped and I felt very scary to sleep. I heard some noises of 
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somebody screaming I got afraid and I heard somebody knocking
the door and opened the door. I screamed loudly. Granny came to
me and asked what what happened; I said to her the news that I 
heard Granny kept on laughing then she said that those was fake 
stories....  

                                              ********

The first fruit
                                  Sufana .K

                                  VIII B

One day a king went on horseback to a country side.
He goes to a village and saw an old man in a field. The old man 
was planting small mango tree. It was very hot and the old man 
was sweating all over his body. “Good morning, my good man,” 
said the king. “If you planted the young trees now,when will you 
get fruits from them?” The old man looked up the king and said, 
“These little plants will grow into trees in ten or twelve years. 
They'll give fruits then”. “But ,already you are very old now. You 
may die in a few years. You may not be able to eat their fruits.” 
said king. The old man smiled and said, “You're right sir. I may 
not eat the fruits of these trees. But others can. I'm planting these
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trees for them.”
                  
                  “You are a good man” said the king. “ I am pleased 
with you. Here this gold coins is for you”. “ thank you , Sir” said
the old man. “ This gold coin is the first fruit of my little 
trees”.!!!!!!    

********

Chanakya

                            Lukhman.O
                              VIII B

Chanakya the chief advisor of Chandra gupta Maurya, wrote the
famous 'Arthashasthra'. It is a major work of the indian

economic thoughts. Lack of effective economic activities can
bring a nation to win. 

                            The emphasized importance of the following the
right policies for a nation's progress. This would help the nation
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to prevent loss of revenue. Chanakya played a key role in making
Magadha a powerful nation   

 *************

ACTIVITIES 2018-19
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<<< THANKS >>>
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