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                                      ചചഫഫ എ ഡിറര

     പനലര ഗവണണനഫ ഹയര ണസകനറി സളിണല കഞഞങളണട
    മനസിൽ രപണപട സസഹിതത ചിനകൾ,  ഭസവനകൾ

     എനിവ കസലസനസതമസയി ഏവരകക ആസസസദികസവന രചതിയിൽ
'  ഡിജിറൽ മസഗസിൻ'  ആയി രപണപടിരികകയസണഫ.

     ഇതിനഫ പിനിൽ പവരതിചതഫ ഈ സളിണല little kites  യണിറഫ
അകഗങളസണഫ. 

     ഈ സകരകഭതിനഫ എലസ വിധ ഭസവകങളക നനരന.

   വിവിധ കബഫകളണട പവരതനങൾ കസരതകമമസകസനക
       അവ ണപസു സമഹതിൽ എതികവസനക ഇതഫ പനയസജനണപടണട

 എനഫ ആശികകന. 

  സൾ ചരിതതിൽ ആദതമസയി
      മനനസഹരമസയ ഒര ഡിജിറൽ മസഗസിൻ തയസറസകസൻ പവരതിച

   വിദതസരതികണളയക സഹസയിച അധതസപകണരയക
 പനതതകക അഭിനനികന.

                                                           ശശലജ ദദവള .എസച
                                                          ഹഹഡച മളസസച
                                                         ഗവ.  എചച .എസച.എസച.ുനൂര
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              എഡിററോറിയ റബോ  ഡ് 
                     ചചഫഫ എ ഡിറര  :  ശശലജ നദവി 

   

         സസഫഫ എ ഡിനറരസഫ            

                                                   

     പി.എചഫ. ുഹമദഫ                                                       ണെസി സസുവൽ     

എ ഡിറര:സൗപരണിക.എ.എസഫ  നിയ.ആര.പണികര       അകജിദഫ ണെരചഫഫ     അഭിജിതഫ.ണജ

                        

             ശവണവഫ െിു              വിശസജിതഫ വി.പി              അ ു  തകചൻ                  
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തളള...
 ആദദ തളള.. 

കളളരമയമണച,മധരമമണച, ഉണരവമണച, 
പതതകയമണച....

    പല തളളകൾ ദചരനച ഒര പവമഹമമകക. 
 സകസമരങളഹട രപതകരണമമകക, 

 നമഗരളകതകളഹട സഷളപമകക...
ഹതളളനതരമയള, ആശശമസമമയള, 

 ജനതതളകൾകച ശമനമമയതക
 ഊഷരതയളല നളനച

     മണളഹന കതളരതച വളതളഹന മകളക ുറതച വനതക
ുഷമമയള, ഫലമമയള, കതളരമയള,
 കമയമയള,  വളളയമയള ....

   ുര നളറഞതക മനക നളറഞതക..
    ആഒര തളളയളല നളനച തഹന.

തളള...
അസശസതയമകക, ശലദമമകക, 
നഷങളമകക,  ദവദനയകആശങയമമകക...

 ദപമമരളയമയള ഹപയളറങനതക
  പളയമമയള ദരനക വളതകനതക

 ആതളള...
 സശപചനങൾ തകരതച,

   നമഗരളകതകഹളയക പടണങഹളയക തടച നതകളദപമയതക
 തളള..
പഹക,

 ദനമഹയഹട കമലഹത
   ആദദ തളളയളല തടങള
   പളഹന വന ദപമമരളയക പളയവക

   മനഷദനച അഭയതളനച കപല നലകള.
    ഭമളയളല ുതളയ ജനസമഹങൾകച തടകമമയള. 

ഭമഷകൾ,സകസമരങൾ,  നമഗരളകതകൾ ... 

   ഒനളനച പളറഹക മഹറമനമയള തതരകകയമയളരന.

തളള...
  നലതളനമകഹട എനപതതകദയമഹട.

                                                                               പതമധളപര           
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സസപരണളക

                                                    ലതഡര  

ലളറളലശകറചസചഒരസശപക...
  2017-18 അധതയനവരെക നകരള
സരകസര നപസുവിദതസഭസസ വകപഫസൾ വിദതസരതികൾകസയഫ 

ആരകഭിച പധതിയസണഫ ലിറിൽ ശകറഫസഫ.. ഡിജിറൽ വിമയതിണന 

ഒര ജസലകമസണഫ ലിറിൽ ശകറഫസഫ ുറനതനതഫ. ഈ വരെണത 

ഒപതസക കസസഫ വിദതസരതികൾകസണഫ പരിശചലനക നൽകനതഫ. 
അതിൽ ഒരകഗമസവസൻ സസധിചതിൽ എനികഫ അതിയസയ 

സനനസെുണഫ.... ആഴയിൽ ുധനസഴയസണഫ കസുകൾ 

നടകസുളതഫ.അങണന മസസതിൽ 4 കസുകൾ  ഞങൾകഫ 

ലഭികസുണഫ. വളണര മനനസഹരമസയ കസുകളസണഫ മസസുക മിരസക 

 ഞങൾകസയഫ സകഘടിപികനതഫ.ലിറിൽ ശകറഫസിണന ഭസഗമസയഫ 

ഒരപസടഫ അറിവകൾ എനികഫ ലഭിചിുണഫ.ശകറസിണന ഭസഗമസയള 

കതസകപിനക എനികഫ പണകുകസൻ സസധിച.

ഇണതസണക വലിയ സൗഭസഗതമസയസണഫ ഞസൻ കരുനതഫ.

ഒര ണവറിട അനഭവമസണഫ ഈ ലിറിൽ ശകറഫസഫ. കതസകപിനഫ നപസയതഫ 
വഴി എനികഫ ഒരപസടഫ പതിയ ുഹ ൃുകണളയക പരിചയണപടസൻ 

സസധിച.

ഒരികലക മറകില ഈ ൂുകസണരയക ഈ ൂടണതയക...
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                             Little kites School Unit                 

 

Little kites   സൾ തല കതസകപിൽ,

 ജിലസ IT.ശടനര
   അഞൽ ണവസഫ GHSS.അധതസപകൻ
    സകചര ഹശസൻ സസറിണന കസസഫ .
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Little kites സൾ തല കതസപിണന ഉദഫഘസടനക ണഹഡസസര െഹ. 

ശചകമസര സര നിരവഹികന

ൂരവ വിദതസരതിയക ഫിലിക ഇൻഡരിയിൽ 
വിദതസരഥിയമസയശച. ണവകിനടശൻ Little kites 

യണിറിൽ കസസഫ എുകന
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                                                കമഴകൾ
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പദവശദനമസവക2018. ുനൂരനഗരസഭപളതമവചഎക.എ.രമജദഗമപമലഉതചഘമടനകഹചുന.

പരിസിതി ദിനപരിപസടികളണട ഉദഫഘസടനക ജിലസ ജഡഫജി നിരവഹികന
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ുനൂര

സസംസ്കസരിക ചരിതം
                                                            നിയ.ആര.   പണികര
 ഹകമ   ലക ജിലയിൽ ഗസമചണ
ണസൗനരതുള
നഗരമസണഫപനലര.

നഗരഹദയതിലണടണയസഴകന
 കലടയസര പനലരിണന

ജചവനസഡിയസണഫ.ഇവിണട
സിനനദചതട

 സകസസരനതകസൾ പഴകനമറിയ
 പരസതന ശിലസയഗ

 കസലഘടതിൽ തണന
      ജനവസസക ഉണസയിരന എനഫ ണതനലയിൽ നടന ഗനവെണങളിൽ

ണവളിവസയിുണഫ.       തമിഴഫ നസുമസയി പരസതന കസലക ുതൽ തണന
   പനലരിനഫ ദഢമസയ വസണിജതെനുണസയിരന.

     ദകിനണനതയിണല ഏറവക പഴകനമറിയ നദചതടസകസസരതിണന
     അവശിഷങൾ ണതനല നചനരണിയിൽ നിനക കണണുതനതസണട

     ഇവിടക ചിരപരസതനമസയ ഒര സകസസരതിണന ഭസഗമസയിരനണവനഫ
ണവളിണപു.

1555 -      ൽ ണകസലതഫ ആസസനുറപികസൻ ശമിച നപസരുഗചസഫ
      കതസപഫറൻ നറസഡഫ ഡിഗഫസഫ കരുളകഫ കെികസരിൽ നിനക

   ണമസതമസയി കരുളക വസങവസൻ ശമികകയണസയി.
   കചവടകസര അതിനഫ വിസമതിച. 5000   കസളവണി നിറണയ കരുളകഫ

      കയറി തമിഴസടിനലകഫ നപസയ വതസപസരികണള നറസഡഫ ഡിഗഫസിണന
 പടയസളികൾ ആകമിച.    വതസപസരികൾ ആകമികണപടതഫ പനലരിലക

 പരിസരപനദശുക ണവചസയിരന.    പല വതസപസരികളനടയക തല
    ണവടിണയുതഫ പടയസളികൾ നറസഡഫ ഡിഗഫസിന സമരപിച.  ഓനരസ

      തലയക വൻുക നറസഡഫ ഡിഗഫസഫ അവരകഫ പതിഫലക നൽകി. 
     പശിമഘടതിണല ചരങളിൽ ൂടിയസണഫ അനഫ തമിഴരക
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   വതസപസരികളക തമിൽ കചവടക നടനിരനതഫ.  ചരകഗതസഗതതിനഫ
കസളവണികളക,  ണപസതികസളകളക ഉപനയസഗികണപടിരന.

  നറസണകൾ പഴകുള മിതസനനപരക,   ണവളസയണി ശസസനങളിൽ
   പനലരിനലയക പടസഴിയിനലയക നസുരസജസകനസണരകറിചള

സചനകളണഫ.1734     വണര പനലരക സമചപപനദശങളക ഇളയിടു
 സസരപക വകയസയിരന.

എ.      ഡിഒനസക നറസണിണല ആയഫ രസജവകശതിണന ഭരണകസലു
      തണന തസലകിണന പല ഭസഗങളിലക പനതതകിചഫ പനലരിലക

 പരിസരഗസമങളിലക ജനവസസുണസയിരനണവകിലക,  അനഫ
 ഭരിഭസഗവക നഘസരവനങളസയിരന.   ഇനഫ വനങളക

    എനസറകളമസയിുള പല സലങളക അനഫ
 ജനപഥങളമസയിരനതസയി കസണസക.

      തസലകഫ നകനക പിൽകസലതഫ പതനസപരതഫ നിനക പനലരിനലകഫ
മസറകയണസയി.    “  ”തസലകഫ എനളതിന പകരക മണപുക വസുകൽ

     എനസണഫ അനഫ പറഞവനിരനനതസണസടിണല ആദതണത നസുവസഴി
അയനടികളസണഫ.     തരിസസപളി ശസസനതിൽ നിനക ണകസലവരെക
24-      ാസക മസണഫ അയനടികൾ നകരളചകവരതി സസണരവിയണട

   സസമനനസയി നവണസടഫ വസണിരനതസയി കസണസക.   അതിന നശെക
    അനഫ ഇളകൂര വസഴകയസയിരന രസമതിരവടി ഭരണനമറിുണസവണക. 

   രസമതിരവടിക നശെക നവണസടിന 100   വരെണത ചരിതണതകറിചഫ
 നരഖകൾ ഇല.  ണകസലവരെക 149 -    ണല മസപളി ശസസനതിൽ പറയന

    ശചവലഭൻ നകസതണയ പിനചടഫ നുകഫ കസണസക. 

  മസപളി ശസസനതിൽ
 പനലരകസരൻ

 ഇരവിപരനരവണനകറിചഫ
 പരസമരശക ഉണഫ.  മസപളി

 ശസസനതിലസണഫ
  ആദതമസയി ണകസലവരെണത

 കറിചഫ
നരഖണപുതിയിുളതഫ. 
പനലര,  ണചങനര ുതലസയ

  പനദശങൾ നവണസടിൽ
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     ഉൾണപടിരന എനഫ ശസസനതിൽ നിനക മനസിലസകസക
      മഹസരസജസവിനക റസണികക എഴനളി കളികനതിന നവണി ഇവിണട

  രണഫ കളികടവക ഉണസയിരന.   ഇനപസഴക കളികടവകളണട
  അവശിഷങൾ അവിണട കസണസക.     ഇതിണന ണകസടസരക കളികടവഫ എനഫ

അറിയണപടിരന.

1901-        ൽ പനലര വഴി ണകസലക തിരണനൽനവലി മചറരനഗജഫ ണറയിൽനവ
 ശലൻ ആരകഭിച.1887-  ൽ തകപസലവക,1888-  ൽ നപപരമിലക,1901-ൽ

  ണറയിൽനവനസെനക പനലരിൽ സസപികണപു.

1943-      ൽ ചിതിരതിരനസൾ െസലരസമവരമ മഹസരസജസവഫ ടസവൻൂര
  പഫശളവഡഫ ഫസകറി സസപിച.   കലടയസറിന കുണക

     നിരമികണപടിുള പനലര തകപസലക ഒര എഞിനചയറികഗഫ
വിമയമസണഫ.1872-     ൽ തിരവിതസകൂര മഹസരസജസവഫ അനമതി

      നൽകിയനതസണട ആൽെരടഫ ണഹൻടി എന ബിടചെഫ എഞിനചയുണട
നനതതസതിൽ,2212  ദിവസക (1872  ുതൽ 1877 വണര)  നചണനിന

  പസലക പണി ആരകഭിച.  പതിദിനക 200-    ൽ പരക ണതസഴിലസളികൾ
പണിണയുതിരന.  ണമസതക 3   ലകക രപയസയിരന ണചലവഫ. 

 പസലതിനഫ 400  അടി നചളുണഫ, ആരചകൾകിടയിൽ200  അടിയക
  ആരചകൾകഫ ഇരവശവക 100  അടി വചതവക. 7    ആനകണള ഒനര സമയക
   നടതിചസണഫ പസലതിണന ഉറപഫ പരിനശസധിചതഫ.   ആനകൾ കസകസഴക

 െസവ (  ുളക രസജൻ)  എന വതസപസരിയനടതസയിരന. 53  കണികൾ
 വചതുള 2     ചങലകളിലസണഫ പസലക തകിയിടിരികനതഫ ഈ നസടിണന
    വികസനക തസരിതണപുതിണകസണഫ നദിയണട മുകരയിനലകഫ

വതസപിചുക,    വസണിജതെനങൾ വിപലണപടുക തകപസലക
നിരമികണപടനതസണടയസണഫ.     ഏതസണഫ ഒര നറസണകസലക ഈ

  പസലതിലണടയള ഗതസഗതക നിലനിനിരന.

            ണകസലക ജിലയിൽ ആദതമസയി ഒര കസലസവസസ നിരചകണനകനക
 ആരകഭിചതഫ പനലരിലസണഫ.    ശപനസപിൾ കെികഫ പണുതനല

പസിധമസണിവിടക.  കക (ണക.ഇ.ഡെഫളക)   എന ുളിലസതയിനക
  ശപനസപിൾ ലസറിൻ അനമരിക,    ണവസഫ ഇൻഡചസഫ എനിവിടങളിൽ

      നിനക ണകസണവനഫ നകരളതിൽ ആദതമസയി കെി ുടങിയതഫ
പനലരിലസണഫ.
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       ഫകഡലിസവക ജനിതവക നിലനിനിരന ഒര പനദശമസണിതഫ. 
  പസടവക പസതിവസര വതവസയക,  കടികിടപക ഉണസയിരന. 

കതകപസടഭമിയക,     നദവസസഭമിയക ശകവശക വചിരന കെികസരക
കറവലസയിരന.     കതകപസടഭമികഫ അടിസസന നികതിക പറണമ

 ണതങിനഫ 2  രപയക കുകഫ, പസവഫ, ുളകണകസടി, പറകിമസവഫ, മസവഫ,  പളി
 എനിവയഫ 1    രപ വചതവക വകകരക ഈടസകിയിരന.  നകരളതിൽ

    ണതസഴിലസളിവരഗ പസസനതിനഫ െചജസവസപക നൽകിയ
 പനദശങളിണലസനസണഫ പനലര.

 പധമനആരമധനമലയങൾ.
 വസഴമണ ശിവനകതക,   തനകസനതശസരക മഹസനദവര നകതക, 

 ഭരണികസവഫ നകതക,  കണൻ നകസവിൽ,  ണനലിപളി ശിവനകതക, 

  അഷമകഗലക ശചമഹസവിഷ നകതക,  ആലനഞരി ജമസ-  അതഫ
പളി,എൻ.എക.എ.  എചഫ ജമസ-  അതഫ പളി,  വസളനകസടഫ ജമസ-  അതഫ
പളി,   ഭരണികസവിണല ണമസഹിയദചൻ പളി,   ഭരണികസവഫ നറസമൻ

 കസതലികഫ പളി,   വസളനകസടഫ യസനകസെസ പളി,  ണതളിനകസടഫ
 മസരനതസമസ പളി,     ണചനനര യസനകസെസ പളി എനിവയസണഫ

  ഇവിുണത പധസന ആരസധനസലയങൾ.

വളദനമദസഞമരക
      പനലരിനഫ അുുള പശസ വിനനസദസഞസര സലങൾ ആണഫ

ണതൻ മല(21  കിനലസമചറര അകണല),   പസലരവി ണവളചസടക (35 

 കിനലസമചറര അകണല),   അപനസടൻ മലനിരകൾ (40  കിനലസമചറര
 അകണല )എനിവ.    അഗസതമല വനതജചവി സകരകണനകനതിനഫ

    പടിഞസനറ അറതസയി ആണഫ പനലര സിതിണചയനതഫ.
     പനലര ുനിസിപസലിറിയിണല വിളകണവടതിനുുളള നതൻ പസറ

  നതനിചകളണട ൂുകളസൽ സമധമസണഫ.
    മനനസഹരമസയ വനപനദശങൾ പനലരിനഫ സമചപക ഏണറയണഫ. പലുക

   പറകനലസകക അധികക അറിയണപടസണത കിടകന.

 ുനൂര ബമലന
     പനലരിണല കലസ സസഹിതതരകഗതിണന ചരിതതിൽ എനണമനക
   ജചവികന വതകികളസണഫ പനലര െസലനക,എൻ.  രസജനഗസപസലൻ

നസയരക.     സസമഹിക പതിെധത ണതളിയിച മഹസകവിയസയിരന
 പനലര െസലൻ.  പനലരിലണട െസലനക,   െസലനിലണട പനലരക
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 പശസിയിനലകഫ ഉയരന.     നസടക പസസനതിനഫ ഒര പതിയ
     അവതരണ ശശലി സകഭസവന ണചയണകസണഫ സസമഹിക

  പരിവരതനതിനഫ കളണമസരകിയ ണക.പി.എ.സി.കഫജനകണകസുതതഫ
പനലരസണഫ.  ഇതിണന ുഖതശിൽപികളസയിരനഎൻ.  രസജനഗസപസലൻ
നസയരക,  പനലര െസലനക.   നപപരമിൽ ണതസഴിലസളിയസയിരന
ണക.എസഫ.      നജസരജിണന പുഖ വിപവഗസയകനസകി വളരതിയുക ഈ
പനദശമസണഫ.
എന.  രമജദഗമപമലന നമയര

    ഒനസക നകരളനിയമസഭയിൽ പതനസപരക നിനയസജകമണലണത
    പതിനിധചകരിച ഒര രസഷചയ നനതസവസയിരന

എൻ.   രസജനഗസപസലൻ നസയര ,   കമകണിസഫ പതിനിധിയസയസണഫ
   രസജനഗസപസലൻ നസയര നകരള നിയമസഭയിനലണകതിയതഫ. 

1925  ണമയഫ 10  നഫ ജനിച.   നിയമ െിരദധസരിയസയിരന ഇനദഹക
1940-   ൽ നകസണഗസിൽ നചരന.  വിദതസരതിരസഷചയതിൽ

      സജചവമസയിരന രസജനഗസപസലൻ നസയര പിനചടഫ ആദസയ നികതി
വകപിണല
ഉനദതസഗസനസയി

 നജസലിയിൽ പനവശിച. 

 എനസൽ അധികക
 ശവകസണത ഈ
 ണതസഴിലിൽ നിന

പിരിചവിടണപുകയക1949-

50 കസലഘടതിൽ
ജയിൽവസസക
അനഭവിനകണതസയക
വന. പനലര
ഗസമപഞസയതഫ

       പസിഡനഫ നടഡഫ യണിയൻ നനതസവഫ എനച നിലകളിൽ പവരതിച
     രസജനഗസപസലൻ നസയര സരനവസപരി ഒര ഹരികഥസ

കലസകസരനമസയിരന.
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ഇനയ - ജുവരി 26
 അഞതങചന

 ജ  നവരി 26   ഇനതൻ റിപബികഫ ദിനക.

  1947-   ൽ ആഗസഫ 15 നഫ
സസസതനതക

 പഖതസപിചനതസണട ഭരണക
   ബിടചെഫ കസരിൽ നിനഫ

 ഇനതകസരിനലകഫ ശകമസറക
ണചയണപണടകിലക

 രസഷണതയക പൗരനസണരയക
 സമഗമസയി ഉൾണകസളന

  ഒര ഭരണഘടന രണഫ
 വരെണത തചവ

യതതിണനസുവിലസണഫ
രപണപടതഫ.
1950  ജനവരി 26   നഫ നസക ഒര

 ജനസധിപതത റിപബികഫ
ആയിതചരന. 

      നലസകതിണല ഏറവക വലിയ ലിഖിത ഭരണഘടന നുകണസയി.
       രസജതതിണന സസഭസവവക പൗരനസരണട സസനവക നിശയികന അടിസസന പമസണമസണഫ

ഭരണഘടന. 

1946  ഡിസകെര 6      നഫ ആണഫ ഭരണഘടനസ നിരമസണ സമിതി ഉണസയതഫ.
389     പഗതര ഉണസയിരന ഈ സമിതിയിൽ Dr.    സചിതസനസന സിൻഹയക പിനചടഫ
Dr.രസനജന   പസസദക അധതകൻ ആയി. 
11  മസസവക 18   ദിവസവക എുതഫ 165    ദിവസങൾ സനമളിചസണഫ ഇതഫ ഉണസകിയതഫ.
 Dr.െി. ആര.   അകനെദഫകുണട നനതതസതിലള 7    അകഗ സമിതിയസണഫ ഭരണഘടനയണട

 കരടഫ തയസറസകിയതഫ.      അതിനസൽ ഭരണഘടനസ ശിലി എനഫ അറിയണപുനതഫ ഇനദഹമസണഫ.
1949  നവകെര 26    നഫ ൂരതിയസകകയക സമിതി അകഗചകരിച. 

1950  ജനവരി 26    നഫ നിലവിൽ വരകയക ണചയ.

       ഇനത ഒര പരമസധികസര നസസെതലിസഫ മനതതര ജനസധിപതത റിപബികഫ ആണഫ. 
   അതിണന ഭരണഘടനക സവിനശെതയള 6 അടിസസനങളണഫ.

1.   ജനകചയ പരമസധികസരക
2.  മൗലികസവകസശങൾ
3.  രസഷനിയമനിരനദശക തതസങൾ
4.    സസതന നചതി നതസയ വതവസ
5.  ണഫഡറൽ സകവിധസനക
6.മനതതരതസക
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   ചിനകക ആശയ പകടനതിനക
  വിശസസസതിനക മതനിഷകക
  ആരസധനകുള സസസതനതക

       സസമഹികവക സസപതികവക രസഷചയവമസയ നചതി വതകിയണട അനസക രസഷതിണന
        ഐഖതവക അഖണതയക ഉറപ വരതി ണകസണള സസനഹസദരതക എനിവയസണഫ നമണട

  ഭരണഘടന നൽകന മലതങൾ. 

    അതഫ ഉയരതിപിടികനതസകണക എലസ റിപബികഫ ദിനങളക.

 മസലളകമവകമശങൾ.

   സമതസതിനള അവകസശക (  ആരടികിൾ 14-18)

   സസസതനതതിനള അവകസശക (19-22)

   ചെണതിണനതിണരയള അവകസശക (23-24)

    മത സസസതനതതിനള അവകസശക (25-28)

       സസകസസരികവക വിദതസഭതസസപരവമസയ അവകസശക
(                                                                 (29-30)

    ഭരണഘടന പകസരുള പരിഹസരങൾകള
 അവകസശക (32-35)

    റളപബളകച എനമല ജനദകമ രമഷക എനമണച. ഹപമതകമരദക
 “എനരതമള respublica”     എനലമറളന പദതളല നളനച ഉതവക.
     പരമമധളകമരക ജനങൾകചഉള രമജദങഹളയമണച റളപബളകച എനച

വളളളകനതച.

little kites 2019                                                                                                                          govt.hss.punalur



ുളളി                                                                 17                                                                      

            ? WHAT MAKES 

              A GOOD STUDENT 
                                                                             Kamalu Raju  9 C

      Good grades, a positive attitude and hard working are all qualities

       of a good student. A good student does not always depend on those

      three qualities though. A good student comes to class and pays         

      attention to the teacher. Self decipline and the time management are 

      also important factors to being a good student.

        

          Senior Aubrey Noe says , '' a good student does what they can for

       their teachers, family and friends.'' for a good student to suceed and 

       accomplish their goals, they need to have the right encouragment 

      from their teachers. The top priority of a good student should be to do

      your best in school and prioritize your life. Hannah Huston, a senior,

      said''A good student is someone who is respectful, gets their work 

      done,and support their peers.''

    

      Behaviour is another good aspect to a good student. Listening to

      your teacher, following instructions , and raising your hand to ask

      a question are all a few form of respect and good behaviour. Being on 

      time to class is also an important factor, it will not only help students

     to not get tardies in high school, but will help them in the future, when 

     getting a job.

     

           So from students studying and doing their homework to having a

     positive attitude and managing their time and priorities, a good students

     tries best to do their best.
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ആശപതള
     പള.എചച. 

                                                                               

അ  യലുകസര നിലവിളിനചസടികടി
   നതസളിനലറി ഗസമ നുവിണല ആശപതിയിൽ...

   നുകണത ുറിയിണല തടിനമശകുുള
 വലിയ സളിലിരനനപസൾ

     നഡസകര സസര കയണട ഞരപഫ പിടിച നനസകി,
   കഴതിൽ തകിയ കഴണലുതഫ ണനഞതമരതി...

    വലിയ കപിയിൽ നിനിതിരി ചമന മരനഫ,
   അമയണട കയിണല ണചറിയ കപിയിണലസഴിച,

   കടലസസിൽ ണപസതിഞ ണവള ഗളിഗയക
     പിണന വലിയ സിറിഞ ണകസണണസര കുക

   ണകസണനപസൾ ശസസസക നനണരവചണതഫ
ആശപതിനയസരമ...

    ആണളസഴിഞ ുറിയിൽ നിനസനരസ വലിണചുതഫ ,
   ശസറണ ുഴകിണയതിയ ആകുലൻസിണന

  രകഫചറിൽ ണകടിയിടുക ...

   സഫ കസനിങഫ ണമെചനിലണട പറു വനഫ,
   വയറിനളിലണടയക പിനിലണടയക കഴലകൾ കയറിയിറങി...

   നചസര കനറ കതിണയുതുക ...

    പിണനയക റിസൾുടകൾ കസു കിടനനപസൾ
  നകട ണവനനലററിണന നിശസസസവക...

  കയിൽ കിടിയ െിലിണന
ജി.എസഫ.ടി.   നനസകി ഞസനണരന

 നവഗക പറതിറങി...
  ശസസസക നനണരയസകസൻ ശമിചുക

 ഇനനഭവക ...
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പണയകപണയക
                                                               ഉതര VIII B

വിരഹമസമസനനതിലലിയന

നനസവസണഫ പണയക;

അലിയന മുരതിൻ    

എരിവസണഫ പണയക;

കസഠിൃനമറിയ നനരത

കിരണങലളസണ പണയക;

കണചര കലരണനസര
പഞിരിതൻ നിലസവസണ

പണയക;

ഒരികല മരികസത ജചവനച

പണയക;

എൻ തലികയി നലസുങസത 

വികസരമച പണയക;
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22 പളസലഹമഗമകദമമറ
                                                                   അജചമള നസഷമദച

ഒര കികിൽ 
ഈ കതസമറയിനലണകത
പതിയ 
ജനനസദയക
നചസപഗഹതിണന
ഇരണ ുഖണതിണന
ഉയരന ഗരതതിണന
നതടിണയൻ കതസമറ

സപരനസസണികഫ
യഗസനരഭമിയിൽ
എരിഞടങിയ
വിറകണകസളികണള
ണവുണത നനസകി ഞസൻ

ഇനിതസ ണമനടസസിറിയണട
ശിരസിൽ ഒര കരനിണന
അഴകിയ
മസകസപിണക
ുളചകയറി
മസനവജചവിതണമന

ണമഗസ കതസമറയിൽ...
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          വളദദമലയക
  പി  .  എചഫ  .   ുഹമദഫ  .   പതനസൂരക  .

ക   ുത റെര വലിചിടഫ
മനഫ,    നസലഫ പസകക കയിൽ പിടിനചസ

 െരടിനളിൽ തിരകിനയസ
    ചിലനപസൾ ഓുന വണികഫ സചയറിങഫ ആകിയക....

    ഓലനമഞ ണെഡിനഫ തസണഴ തറയിൽ വടതിലിരനക
  ചിലനപസൾ ുറണത മരചവടിലക.....

     ഒനനസ രനണസ ടചചരമസര ശവകക വണര
   കയിണല ചരലിണന െലതിൽഗൗരവക നടിചക...

  ചിലനപസൾ ണെഞിണന ുകളിനലസ, 

   ണഡസിണന ുകളിനലസ ശികയക കസതഫ...
    അപടറണത ണകസചഫ ണെഡഫ ഡിൽ നിനയരന
 ഉപമസവിണന ഗനക, 

   ഉചനനരക വണര ുെിയസണത
 കസതിരികസൻ നപരണയക...

അടിൂടിയക,   കളനക നപസലചുക ആയക
    പല കളികളക വഴിനചണള നടതിയക

   സനതകഫ കഞഫ വചടിണലതി
   മണണണ വിളകിണന ണവടതിൽ

   ഉറകക തങി വസയിച വരികൾ
   കസണസണത ണചസലി പറഞതസണഫ

 എണന വിദതസലയക.

ഇനഫ
     പറകിണല െസഗിൽ തിരകിയ ലസപഫ നടസപിൽ

    ഇനണല നകസപി ണചയ കവിതയക
 സയനിഫികഫ എവിഡൻുക

   നലസക പശസ സതതങളക
  എലസക നിറണചണന വിജസനക, ഡിജിറലസയി...

   നപസണജകറിൽ പദരശിചനപസൾ എലസവരണമണന പശകസിച...

    ഞസനക എണന വിദതസലയവക ശഹഹടകചആയള.
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                                                                        Gaadha j Nisam
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GET OVER ME

                                                                                                Sredha Raj            

                                           Get over me

                           You'd say 

                           Quite justifiably

                           To do that , Baby

                           I'd have first

                           To get over myself

                           Knowing me,

                           I' could be easier to climb
                                                                 

little kites 2019                                                                                                                          govt.hss.punalur



ുളളി                                                                 24                                                                      

 

POOR GIRL           

                                    UTHARA .S 

Once I meet a girl.

She looked like a pearl.

She always broke in tears.

She looked like a red rose.

She looked at me for a long time

like a child.

I don't know why she cried.

Everyday I think of her 

before I go to sleep.

But I could  not find a reason.

I think she is an orphan. 

While thinking of her ,

I slipped into sleep........
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    ധനപാലും രവിയം 
                                              നദനൃണ൯

ഒരിടതഫ ധനപസലനക രവിയക എനഫ നപരള രണ ുഹുകൾ

ഉണസയഇരന.ഇരവരക നസലസക കസസിൽ

പഠികന.രവി ഒര കരെക കുകെതിണല

കടി ആണഫ. അവന മന സനഹസദരങൾ

ൂടി ഉണഫ . അവൻ ഒര ദരിര കുകെതിൽ

ആണഫ ജചവികനതഫ. 
ധനപസലൻ ഒര സപന കുകെതിണല

കടിയക, അവന അഛനഫ സസനമസയി ണകസപ

മിലക ഉണഫ , അുണകസണഫ തണന അവര

സസപതിക മസയി ുൻപനിയിൽ ആണഫ.
ധനപസലണന കയിലക കഴതിലക ആഭരങൾ

ഉണഫ . അതഫ കണസൽ തണന അറിയസക അവൻ

ഒര സപന കുകെതിണല കടി ആണഫ എനഫ. 

അവൻ ഒറ മകൻ ആണഫ. 

ഇരവരക ഒനര കസസിൽ ആണഫ പടികനതഫ. 

രവി സളിൽ നിനഫ ആണഫ ഉച ഭകണക കഴികനതഫ. 
രവിയണട വചടിൽ ആു അകഗങൾ ഉളതഫ ണകസണഫ വചടിണല ഭകണക

പലനപസഴക തികയസറില, എനസൽ ധനപസലൻ ഉചഭകണക വചടിൽ

നിനസണഫ ണകസണഫ വരനതഫ. 
ഒര ദിവസക ഇരവരക സളി നലകഫ വരന വഴി ക ധനപസലണന നചസറഫ
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പസത തറയിൽ വചണ ണപസടി.നചസറഫ ുഴവനക നറസഡിൽ ചിതറി. 

അനഫ ഉചകഫ സളിൽ നിനഫ എലസവരക ഭകണക കഴികക ആണഫ.

ധനപസലന നല വിശപഫ ഉണഫ . രവി അവണന ഭകണക കഴികസൻ

വിളിചതഫ ആണഫ, പനക അവന അവരണട ൂണട ഇരന ഭകണക

കഴികനതഫ  അപമസനക ആണഫ. 

ആ ണകസലക അങണന കഴിഞ. അുത ണകസലക ഇരവരക 5- ാസക

കസസിൽ പടികന. 

അനഫ ഒനസക കസസിനലകഫ നിറണയ കടികൾ ഉണസനയുന. 

ഒര ദിവസക രവി നനസകനപസൾ ഉച ഭകണക കഴികന കടികൾകഫ 

ഇടയിൽ ധന പസലനക ഇരന ഭകണക കഴികന, രവികഫ ഒനക

മനസിലസണയലസ. കസരണക തിരകിയനപസൾ അവന അഛൻ
നടതിണകസനണരന മിലഫ നഷകതി ൽ ആയച ഇനപസൾ ധനപസലനക

കുകെവക ഒര ണകസച വസടക വചടിൽ ആണഫ തസമസക. 

രവിയണട അഛൻ ഒര നഹസടൽ ുടങച അുണകസണഫ അവൻ വചടിൽ

നിനക ആണഫ ഭകണക ണകസണഫ വരനതഫ. 
ഭകണതിന വക ഇലസത കടികൾ ആണഫ സളിൽ നിനക ഭകണക

കഴികനതഫ  എനഫ അവന അറിയസക. അതിന പകഫ പറനതഫ ശരി യല

എനഫ രവികഫ നതസനി. 

അവന ഒര കസരതക ൂണട മനസിൽ ആയച സപതഫ, ധനക എനിവ

ഉളവര അഹകരികരു.

 അതഫ എനപസഴക നമണട ൂണട കസണില എനഫ...
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  നമരങമളഠമയളകൾ

                                     ആഷചനനസഷമദച

ആ ണതരവഫ വചഥി വിജനമസയിരന.

അയസൾപതിണയനടനനചങി.

അയസൾകഫനപരില,എലസവരക
അനസഥണനനസണഫ

വിളികനതഫ.
നര വചണുടങിയ ുടിയക

തസടിയക

.വതിഹചനമസയവസക.പസദരകകൾ നപസലക ധരികസറില.

അയസൾ വഴിയിലസണക പരതിനനസകി.അയസൾകഫ അഛനനസ

അമനയസ ഇല.വചടില.എനപസഴക ണതരവിലസണഫ.ആ അനസഥൻ
വഴിയിൽ കണ ഒര പചടികയിൽ നിനഫ കനറ നസരങമിഠസയികൾ

വസങി . നിറകമങിയ തണന സഞിയിൽ നിനഫ ഒര

അഞരപുടഫ കടകസരനഫ നൽകി. അയസൾകഫ പലയിടങളസയഫ

കസതിരികന കണറ കടികളണഫ.അവര അയസണള മിഠസയഫ മസമൻ

എനസണഫ വിളികനതഫ.അവരകഫ നവണിയസണഫ ഈ

മിഠസയികൾ.
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കടികൾകഫ വളണര പിയണപടവയസണഫ അനസഥണന 

മിഠസയികൾ.രകിതസകൾ എനപസഴക അവണര

വിലകസുണഫ.ശവകസണത അയസണളസര സളിണലതിനചരന.

അയസണള കണയടണന കടികൾ ഓടിണയതിയില.

അവര പഛനതസട അയസണള നനസകി.

അവര പറഞ -ഭസനനസണന നതസനന.ഓടിചഫ വിടഫ..ഇതഫ

അനദഹണത വലസണത നവദനിപിച.മറളവര അയസണള

പറനതകഫതളി.സഞി വലിണചറിഞ.

അതിൽ നിനഫ പല വരണങലള നസരങമിഠസയികൾ

നറസഡിനലക ചിതറിവചണ.അനമഥകുങഹളദപമഹല.
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                    ചളനവകമളനവക

                                   അനസളയഹഷരതഫച

മഞിൽ കളിചഫ സരതണന കിരണങണള വരനവൽകന 

മലനിരകൾ,മലയണട തസഴസരയിലസയി ൂനനസടക നപസണല 

നതസനികന  മനനസഹരമസയ പനദശക. പല നിറതിലുള 

ൂകളണട ുകളിലണട വരണശലഭങൾ പസറിനടന.

 മിന എന ണപണകടടികഫ തസഴഫഭസഗതിണന ഒര വശതഫനിനഫ 
പതിണയ ചമന പുപസവസട ധരിചഫ ൂകളണട സൗനരതക 
ആസസദികനതിണനസപക അവളണട കുകൾ ആരനകസനവണി 
പരുനുണൂകളണട ഇടയിലണട പച പുപസവസടയക ധരിചഫ  

മിനവിണന ൂുകസരി ചിന  വന.അവൾ ൂകളണട ഇടയിലണട  

അവര പനകളിച .     അനപസൾ  അവര ൂനനസടതിണന 

ഇടയിൽ നിനക   ഒര ശബക നകടതഫ. ണപണടനഫ ഒര ശബക 

നകടതഫ അനപസഴസണഫ ഒര ഭചമൻ കരടിണയ കണതഫ . അതിണന 
കണ ഉടൻ തണന ശബക ഉണസകസണത അവിുണത 
കസവൽകസരണൻറ വചടിനലകഫ ഓടി ഒളിച  ചിനവക മിനവക 
അനദഹതിനനസടഫ കസരതക പറ ഞ ഇു നകടഫ കസവൽകസരൻ 
തണന കയിലിരന പടകക ണപസടിച ൂനനസടതിനലകഫ എറിഞ

ശബക നകടഫ കരടി അുുള കസടിനലകഫ  ഓടിമറഞ. 

അതിനനശെക  ചിനവക മിനവക  അവിണട പനഫ കളികസൻ 
നപസകനു നിരതി                                                           
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കലളകമല൦കലളകമല൦

                                                        

    ആഷന് നൗഷാദ്ആഷന് നൗഷാദ്

ജ         ലല വവയ മണണ ഇതതവതക ഒര പദദശതതതന തപവലതമയതട അടതസവന

 സചനകളവണണ .       ഹതന പരവണങളതല ഇതതതനവതക പല ദദവനമവരമണണ . 

        അദപവഴലഈവവവതധധങളവയ ഘടകങള ജതവതന ഒര തടതപതന എത

       സഹവയല നലകനതണനണ ഓരകവവന ഇചവ ശകത ഒന ദവണതണ തതന. 

  ഇങനതയവതകആദലവചതകദമവള ,     ഒര വരഷതതതന കവല ഭവഗദതവളല

        നനവയത സരശതചല പതനനടണ ഓരമകളതല എനതമവര സമദല തനരതല പലരന

       ഒര പളയകവലല അതതലനതനല കരകയറവന അനവവരധമവയത വന

        ഉളകരതല ശഭവപണതത വതശശവസവല ഓടതമറയകയവണണ മനസതണല അങതന

         അങതന പതതനയല ഒര ദവനല കവലതതതലകണ ഭമത കവല തവയന ഋത

        ദഭങളകണ അനസരതചണ നതറ ദഭദങള കവടന പകതതയതല ഇല തകവഴതയനതല

        മഴ വരഷതകനതല കണണ കവലല മറനതണ ഉളതകവളനസവധവരണ ജനതയല

         ആകവലഷ വനകതചണ വതധത എഴതന ശവസദലവകതതനല പതതന സവമഹതക

        മവധധമങള വഴത ആശലസകള മതല ദരനങള വതര പരതന പതതയ

     തലമറയല ഓരതവയവ൯ സവധതദകണതവണണ ഇനതയള കരതലകദളയവണണ

      ഒരതകലല കടതനതവത തവളതപവകതതനപറല ഇനതയള വരളച എന

    ഓരമതപടതലവണണ അസഹധമവയ ഉഷതത കടനദപവകവ൯    ദകരള

 ജനതയണ കഴതയതട.       
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  ലഹരളഹകതളഹര    പനലര പടണക ുഴവൻ നെസധവൽകരണക.

                       വളമകള കബക SPC  യക സകയകമസയി.

little kites 2019                                                                                                                          govt.hss.punalur



ുളളി                                                                 32                                                                      

വവരതകളതല
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  ശജവപചകറളദതമടക

ഗവ എചഫ എസഫ എസഫ പനലര

എസഫ. പി.സി യണിറിണന
നനതതസതിലള ശജവ പചകറി

നതസടക .ഇതിനഫ നനതതസക

വഹികനതഫ അനിൽ .ജി 

സനതസ എസഫ .എസഫ എനച അധതസപകരസണഫ തകസളി വഴതന 
പചുളകഫ പയര പസവൽ ുടങി വിവിധയിനക പചകറികൾ ഇവിണട 
നുവളരതിയിരികന ൂരണമസയക ശജവവളങൾ മസതമസണഫ 

ഉപനയസഗികനതഫ .ഇവിണട ഉതഫപസദിപികന പചകറികൾ സളിണല 

ഉചഭകണക തയസറസകസനസയക ഉപനയസഗികന.

      സളിണല ഇനകസ കബിണന നനതതസതിൽ   
പരിസരതഫ വിവിധയിനക ഔെധസസതങൾ   

നു പരിപസലികന ുളസി ,ആടനലസടകക , 

കചഴസര ണനലി കനചസലക, കറസര വസഴ  ,എരകഫ

,ുരിങ ,കനയസനി, ുടങി ധസരസളക ഔെധ 
സസതങൾ ഇവിണട

ഉണഫ.
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  ? ദചമദദദമതരക
1. ചനനിണല പസറകളി  ൽ  ധസരസളമസയി കസ ണണപുന നലസഹക?

 ശട റസനിയക

2.അടിചഫ പരതി െചറകളസകസൻ സഹസയികന നലസഹ 

സവി     നശെതകഫ പറയന നപരഫ ?

 മസലിയെിലിറി

3.കളിനസസപിൽ അടങിയിുള നലസഹക എനഫ ?

 ണപസടസസിയക

4.കളിമണിൽ സമധമസയ നലസഹക എതഫ ?

 അലമിനിയക

 5.രവികലിണന എറവക നനസയി തടയന നലസഹക ഏതഫ ?

  ഇറചടിയക 

6.യഥസരത വരണത തിരിചറിയസൻ ഉപനയസഗികനതഫ ?

 അൾടസവയലറഫ കിരണങൾ. 

7.രനണസ അതിലധികനമസ ഘടക മലകങൾ നചരനുക അതിൽ 

ഒണനകിലക നലസഹവമസയ പദസരതതിനഫ പറയന നപരഫ ?

 നലസഹസകരക

8.മരതകതിണന നിറക എനഫ ?

 പച

9.പഞസസരയണട രസസനസമക എനഫ ?
  c12h22o11

10.ുലൂവിണന മണുള രസസ പദസരതക ഏതഫ 

                                         ണെൻശസൽ അസനററഫ        ണകസിയ
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കശളസച
1.ആദതണത അനമരികൻ െഹിരസകശ സ  ഞസരി ആരഫ ? 

          ഉ :അലൻണെഫചദഫ

2.പസവങളണട ഓറഞഫ എനറിയണപുന ഫലക?

         ഉ :തകസളി

3.കനരസടിൻ എന വുവിണന നിറക?

        ഉ : മ ഞ

4.നവജസതശിശവിണന ശസ നസസഛഫസ നിരകഫ എത?

         ഉ :60

5.അനരികുണണനഫ ണതളി ഞ ഏക ഉപഗഹക?

         ഉ :ശടറൻ

6.ജലക ശധചകരികനതിനഫ ഉപനയസഗികന ലവണക?

        ഉ :ണപസടസെഫ ആലക

7. കസരെണ സകയകണങകറിചഫ പഠികന ശസസശസഖ

        ഉ : ഓരഗസനികഫ ണകമിരി

8 .നലസകതിണല ഏറവക വലിയ രസജതക?

      ഉ :റെത

9.പഴങളണട റസണി ആരഫ ?

      ഉ :മസപഴക

10.ആുനിക ഇനതയണട ശിൽപി ?

     ഉ :ജവഹരലസൽ ണനു                                       ആെിക

little kites 2019                                                                                                                          govt.hss.punalur



ുളളി                                                                 37                                                                      

جحا والسائل  
              

 Shanu Shajahan.XB                   

يي  من منزله، فطرق بابه أحد  الشخاص     كان جحا في الطابق العلو
يل من الشباك فرأى رجل      فأط

انزل إلى أسفل: ماذا تريد؟  قال: فقال 
    لكلمك، فنزل جحا

يرجل   أنا فقير الحال: فقال ال     
ةة يا سيدي، فاغتاظ جحا      وأريد حسن
ينه كتم غيظه     منه، ولك
صعد جحا إلى أعلى . اتبعني: وقال له 
يرجل يتبعه     البيت وال

يي  يما وصل إلى الطابق العلو     فل
يسائل، وقال له    ال : التفت جحا إلى ال
    يعطيك
ولماذا لم تقل لي ذلك ونحن في السفل؟: فأجابه الفقير                      
وأنت لماذا    أنزلتني: فقال جحا      
       ولم تقل لي وأنا فوق ما طلبك؟          
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اللغة العربية  
Nishad.N. XB

اللغة إحدى المواهب الربانية التي أنعم ال بها على الناس ليخرجهم من ظلمات
الصمت   إلى أنوار النطق    ويسهل على من يشاء من عباده التحدث بها

وهناك. واستخدامها في حوائجه وجعلها وسيلة لجلب القلوب وسوق الهمم
المستقلة وغير, توجد فـي العالم آلف من اللغات المدونة وغير المدونة

.المستقلة
اللغة العربية من أمهات اللغات في العالم حيث اكتسبت مكانة تحسد عليها من 

 النواحي المختلفة
الولى الوجهة التجارية والثانية: لنتشار اللغة العربية في كيرال وجهتان 

.الوجهة الجتماعية أو الدينية
ول شك أن المعاملت التجارية بين الطرفين اللذين يتملك كل واحد منهما لغة 

,مستقلة تختلف من الخرى اختلفا كامل
لغة           : يقول كانت كما الهندية التجارية السواق في مستعملة كانت العربية اللغة إن

بعض   عند  مفضلة

أما العوام فكانوا ينطقون بلغتهم المحلية في حياتهم العامة 
هناك كثير من الكلمات العربية التي استعارتها لغة مليالم وتشكلت كأنها منها

حقيقة وقد قام بعض الباحثين باستخراج هذا التأثير واكتشفوا آلف من
الكلمات العربية التي دخلت في مليالم نتيجة للتعايش والختلط بين العرب

وأهل كيرال منذ آلف السنين .]
ولكن, وإن كانت اللغة العربية معروفة في كيرال قبل السلم بمئات السنين

السلم قد أسرع انتشارها وكان بعض العرب قد استوطنوا كيرال وكانوا
يخالطون المواطنين وترعرعت العربية بواسطتهم أيضا

إن سر القوة في اللغة العربية يرجع إلى أنها لغة القرآن الكريم الذي هو دستور
فهذه القوة في. المسلمين ولغة الحاديث النبوية التي تفسر الدستور السلمي

إن. التغليب والتأثير هي في الحقيقة قوة إلهية وضعها ال في اللغة العربية
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اللغة العربية بحلوتها ومرونتها وكثرة اتساعها في شرح العلوم وتفسيرها
 وجمالها

ويشهد لنتشار العربية في كيرال وتأثيرها تمسك جمهور المسلمين بكون خطبة
وكذلك تكون مناسبات أخرى تسن فيها الخطبة يؤدونها. الجمعة باللغة العربية

]بالعربية مثل صلة العيدين والستسقاء والكسوف والخسوف
وقد لعبت المدارس الدينية والمساجد السلمية دورا بارزا فعال في الدعوة

السلمية ونشر اللغة العربية لن الدروس السلمية كانت تلقى في المساجد
منذ العهد النبوي .]

وكان الئمة, وكان أهل كيرال أيضا اتخذوا نفس السلوب في تعليم شرائع ال
والعلماء يشرفون على أداء الفرائض الدينية في تلك المساجد ويقومون

بتدريس أولد المسلمين ونشر العلوم السلمية بين أهالي البلد وكان هناك
بعض العلماء العرب قد تولوا مناصب القضاء والتبليغ للسلم في المدن

المليبارية وكانوا يبذلون
ويمكن أن تكون هذه الدروس المساجدية موجودة منذ بدء انتشار السلم في

 كيرال لن العلم عماد الدين
وأصبحت هذه المساجد في كيرال مراكز التعليم حتى اليوم وارتفعت بعضها
إلى ذروة الشهرة ونبغت فيها علماء وأدباء اشتهروا في العالم وكان من بينها

فنان وقد لقب مسجدها الكبير الذي كان فيه طلبة العلم واللغة العربية من شتى
مكة مليبار"بلقب , أنحاء العالم

وكانت العلوم المختلفة من التاريخ والجغرافيا وعلم الحكمة والمنطق
والحساب والهندسة والمعاني والبيان والتفسير والحديث والفقه وغيرها تدرس

في هذه الدروس بالضافة إلى اللغة العربية إعرابا وبناء واشتقاقا ونحوا
وصرفا ومحاورة

وكان نقطة تحول في تاريخ كيرال أن أنشأ بعض العلماء نظاما للمدارس الدينية 
وهذه المدارس وإن لم تكن منظمة في بدئها ولكنها. في دراساتهم البتدائية

ساعدت المساجد في تقليل  والن يتجاوز عدد هذا النوع من الكليات فوق
 الخمسين

little kites 2019                                                                                                                          govt.hss.punalur



ുളളി                                                                 40                                                                      

الكلم    وبعض وأمثال      حكم

Shibin .XB

الرياح         هبوب من يخافون ل العواصف، في ولدوا    الذين

تتك         حيا طوال اا تلميذ تت تظلل إذا تك، تم تععل مم لفضل اا جاحد من     ستكو

اا      بعض بعضهم تيحرق كالنار السوء     إخوان

قالوا  اا قدرك          :قديم دون سيضعك أنه شك ل قدره فوق ترفعه شخص أي

جميعهم       الخرين تنسى يجعلك أن لشخص     يمكن

الو الشخص         وفي هذا تنسى يجعلوك أن للخرين يمكن ل ذاته قت   

ال    جدو تصنع القليلة     القطرات

اا     أبد تلتئم ل الضمير     جروح

شاهد    ألف يساوي       الضمير

حي    عدو مذنب،           ضمير

للراحة     وسادة خير المطمئن     الضمير
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   കമഴകൾ 
      

അധതസപന ജചവിതതിൽ അകഗചകസരക ..അനിൽ സസുക സഹനദവൻസസുക.
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SPC.പരളശതലതളല

പി.ടി.എ.പസിഡനഫ.

ശത.ഉലമസചരമജച.വള.വള.
എകികകടചവഫ നയസഗതിൽ.

 

സസഫഫ നയസഗതിൽ നിനഫ ...   

 

   

                                          അധതസപക ജചവിതതിണല വിവിധ ഭസവങൾ...
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                                                  കവിത

നവകകരളള

                                                         ഷമദരമവളടരVII.B

  മനമിതക തവക ുഖക,
 ആരരമസക ഹദയക,

  സരവക സഹികക മസനസക,
  മരതതണന അഭയ നകനക...

ണനസടിയിടയിൽ
 മനമിതക അടഹസസമസയി
  ആരരത രൗര ഭസവമസയി

   സരവക സഹ സകഹസര രപമസയി...

 മരതതൻ നിരസലകെനസയി
  കലിയടങക പകതിക ുപിൽ

   നമ ശചരെരസയി തൻ മകൾ.

 ണപസുതചടണക പിഴണയനനസതി
പണിവസനസണയസരങചടനവ,

 നചരനിടസക നുകമസ
 ചങലയിൻ കണിയസയി...
  പണിയസക നവ നകരളക,

 ശദവതിൻ സസഗഹക.
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 ഹകമലക
      അതി പരസതന കസലക ുതൽ സഞസരികണള ആകരെിച

 മനനസഹരമസയ പനദശമസണഫ. 
ഇനക

     സഞസരികൾകഫ മനക നിറകന അതരക കസഴകൾ ണകസലക
   ജിലയണട പല പനദശങളിലസയി കസണസക. ചിലതഫ

   സകസസന ടറിസക വകപഫ ഏണറുതവയസണഫ. ഇനിയക
    വികസനക പതചകികനവയക ആ കസഴകളിൽ ഉണഫ.          

    നലസക ശധ ലഭിചവയക അകടതിൽ ഉണഫ.  ചില കസഴകൾ
 ഇവിണട കസണസക

     ജഡമയ ശളലപക. 

           മഹമതചമമ ഗമനള പമരകച. 
                                  ഹകമലക
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 ഹകമലക ബതചച
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 കടകതച പമറ
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     തങദശരള കടല പമലക
                                                          

                                    

        ഹശനരണള വനദജതവള സദങതക

                                      ശമസചതമകദകമട ശദജല തടമകക
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       ഹതമലഎദകമ ടറളസക
             വളവളധ കമഴകൾ
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വചനങൾഹഹനളന.ശവ. IXB

ഒരജമതളഒരമതകഒരശദവക

മനഷദനച-ശതനമരമയണുര

എഹനജതവളതമമണചഎഹന
സദദശക

                  -മഹമതമഗമനള

ഉദദശവകലകദവമളലമത
പരളശമവകശധരദവക

അൂരവമമണച.

       -ദജമഎഫചഹകനഡള

ഒരകടളഒരഅദദമപളകഒര
ുതകകപളഹനഒരദപനഇവയച
ഈദലമകകമമറളമറളയമന

സമധളകക-

            മലമലൂസഫമയള
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ഒരമളഹടമനസച
പവളതമമഹണങളലഅയമളഹട
ുുപമടകളകപവളതമമയളരളകക

                     -ഗസതമുദന

പരമജയകഎനതചനളങൾകച
ൂടതലകരദതമഹട
തളരളചവരമനള
അവസരമമണച

                -ഹഹനടളദഫമരഡച

ഉറകതളലകമുനതല
സശപകനുഹടഉറകക
നഷഹപടുനവയമണച
യഥമരതസശപനക

                       -അുൾകലമക
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EMOTIONS HARM TO OUR BODY

          ANGER 

            WEAKENS

                  LIVER

               GRIEF

                  WEAKENS

                       LUNGS

                    

             

           WORRY

               WEAKENS

               STOMACH

                     STRESS 

           WEAKENS HEART

                                

                                              Amjith .S.IXB
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തുളി ഡിജിറൽ മാഗസിൻ...

  Little kites യൂണിറിനെ ആദയ ശരമമാണണ.

കമയൂടർ പരിജാനം കുറവുള ഞങൾകണ 

ഈ യൂണിറിലൂനെ ലഭിച അറിവുകളളം

നനപുണികളളം 

ചേർതണ നവചണ നകാണുള ഒരു നേറിയ ശരമം.

ചപാരായണമകളാണണ കൂെുതൽ.

ഷമികണനമനണ അഭയർതികുനു. 

അധയാപകരുനെയും കൂടളകാരുനെയും

സഹകരണം നനിചയാനെ ഓർകുനു.      

അഭിശപായങളളം നിർചദരങളളം 

ശപതീഷിചള നകാണണ വിനയചതാനെ സമർപികുനു.

                                           

                                                    സൗപർണിക. എ.എസസ
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             മഖലമവുനപനൂരഗവ.എചണ.എസണ.എസണ.

           നളരമമണകൂരതളയമകനുതളയഹകടളടക
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