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बीरब ू टी
ता ा से एक व्यक्ति त बैठ गया था
टू टा पहि या

इकाई 2

आई एम कलाम के ब ाने
सबसे बड़ा ो मैन
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डायरी
प्रसंग – 1
'बीरब ू टी' क ानी का य अं पढ़ें।
एक हिदन सुरद
ें रजी माटसाब ने बेला के बालों में पंजा फँसाया। पर ायद जिजस गलती
को पाकर वे उसके बाल पकड़कर फेंकनेवाले थे, व गलती थी ी न ीं। उन् ोंने बेला को
छोड़ हिदया।
മുകളിൽ തന്നിട്ടുള്ള പാഠഭാഗം എല്ലാവരും വായിച്ചല്ലല്ലാ?
ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെന ഒരു ല്ല"ാദ്യം ല്ലനാക്കിയാല്ല&ാ .
प्रश्न - 1
बेला की कॉपी में गलती पाकर गशिणत के माटसाब सुरद
ें रजी ने उसके बालों में पंजा फँसाया।
लेहिकन व गलती ी न ीं थी। बेला की उस हिदन की डायरी लिलखें।
ഒരു ഡയറി എഴുതുല്ല+ാൾ എനെ-ല്ലാം ശ്രദ്ധില്ലക്കണ്ടതുണ്ട് ?
തീയതി ല്ലവണം.
പ്രല്ലത്യക അനുഭവം സൂ"ിപ്പിക്കണം.
അല്ലപ്പാഴനെത്ത അവസ്ഥ എ-ായിരുന്നു എന്ന് സൂ"ിപ്പിക്കണം.
സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് ആത്മനിഷ്ഠമായ ഭാഷ ഉപല്ലയാഗിക്കണം.
സംക്ഷിപ്തരൂപത്തിൽ ആയിരിക്കണം .
 ഏനെതങ്കിലും ഒരു തീയതി നെകാടുക്കാം,
ഉദാഹരണമായി
 പ്രല്ലത്യക അനുഭവം എ-ാണ് ?
 ല്ലE&യുനെG അല്ലപ്പാഴനെത്ത അവസ്ഥ എ-ാണ് ?
 ഇനെതാനെക്ക ആരുനെG മുൻപിൽ വച്ചാണ് നGക്കുന്നത് ?
 അല്ലപ്പാൾ അവൾക്ക് എ-ാണ് അനുഭവനെപ്പട്ടത് ?
 ല്ലE&യുനെG ഭാഗത്ത് നെതറ്റുണ്ടായിരുല്ലന്നാ?
 അത് മനസി&ാക്കിയിട്ട് അധ്യാപകൻ എ-് നെ"യ്തു ?
 ല്ലE& ഈശ്വരല്ലനാG് നന്ദി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുല്ലന്നാ ?

ഇനി നമുക്ക് ല്ലE&യുനെG ഡയറി എഴുതിയാല്ല&ാ .

● 12 जून 1981
● माटसाब ने बालों में पंजा फँसाया।

●
●
●
●
●
●

भयभीत ोकर काँप र ी थी।
अपने हिदली दोस्त साहि ल के सामने।
र्मिंमदा म सूस कर र ी थी।
बेला की ओर से कोई गलती न ीं थी।
अपनी जग पर बैठने को क ा।
े भगवान! आपकी कृपा।
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ഒരു കുട്ടി എഴുതിയ ഡയറി ല്ലനാക്കൂ...
12 जून 1981
आज का हिदन ब ु त ी बुरा था। कॉपी जाँचते समय मारे गशिणत के माटसाब ने मेरे बालों में पंजा
फँसाया। गलती न पाकर उन् ोंने मुझे छोड़ हिदया। लेहिकन मेरी कॉपी को मेरे बैठने की जग पर
फेंक हिदया। उस समय मेैं भयभीत ोकर काँप र ी थी। े भगवान! आपकी कृपा से उन् ोंने मुझे
छोड़ हिदया। ये सब साहि ल के सामने ु ई थीं। इसलिलए मैं र्मिंमदा थी। मैं उससे नज़र न ीं हिमला
पाई।
ചുവനെG തന്നിട്ടുള്ള സൂ"കങ്ങൾ വച്ചുനെകാണ്ട് ഈ ഡയറി ഒന്നു
വി&യിരുത്തില്ലനാക്കൂ.

• तितशिथ
• खास अनुभव
• प्रसंगानुकूल आत्महिनष्ठ ल
ै ी/भाषा
• संतिक्षप्तता
ആവശ്യമായ കൂട്ടില്ലച്ചർക്കലുകൾ വരുത്തി ഈ ഡയറി ല്ലനാട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതൂ...
ഇനി നമുക്ക് മനെ^ാരു സന്ദർഭത്തിനെ& ഡയറി പരി"യനെപ്പട്ടാല്ല&ാ?

प्रसंग - 2
‘बीरब ू टी' क ानी का य अं पढ़ें।
पाँचवीं कक्षा का रिरज़ल्ट आ गया। दोनों छठी में आ गए। य स्कूल पाँचवीं तक ी था ।
"साहि ल अब तुम क ाँ पढ़ोगे?" बेला ने पूछा।
"और तुम क ाँ पढ़ोगी बेला?" साहि ल ने पूछा।
"मेरे पापा क र े थे हिक तुझे राजकीय कन्या पाठ ाला में पढ़ाएँ गे और तुम?"
"मुझे अगले साल अजमेर भेज देंगे। व ाँ एक ाॅस्टल ै, घर से दरू व ाँ अकेला र ू ँगा।"
ഇവിനെG നൽകിയിട്ടുള്ള പാഠഭാഗം എല്ലാവരും വായിച്ചു ല്ലനാക്കൂ.
സാഹിലും ല്ലE&യും ആ സ്കൂളിൽ വച്ച് അവസാനമായി കാണുന്ന
സന്ദർഭമാണല്ലല്ലാ.
ഇവിനെG ഇങ്ങനെന ഒരു ല്ല"ാദ്യം ല്ലനാക്കിയാല്ല&ാ?
प्रश्न – 2
स्कूल में साहि ल और बेला की आलिखरी मुलाकात। आगे की पढ़ाई के लिलए दोनों अलग-अलग
स्कूल जाएँ गे। घर जाकर साहि ल ने अपनी डायरी में कुछ लिलखा। साहि ल की डायरी कल्पना करके
लिलखें।
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➢ ഇവിനെG ഏത് തീയതി നെകാടുക്കാം?
➢ തുGർന്നും ആ സ്കൂളിൽ തനെന്നയാല്ലണാ
സാഹി&ും ല്ലE&യും പഠിക്കുക?
➢ ല്ലE& തുGർന്ന് ഏത് സ്കൂളി&ാണ്
പഠിക്കാൻ ഉല്ലbശിക്കുന്നത്?
➢ സാഹില്ല&ാ?
➢ സാഹി&ും ല്ലE&യും സ-ുഷ്ടരാല്ലണാ?
➢ ല്ലE&യുമായുള്ള ഏനെതല്ലാം സന്ദർഭങ്ങൾ
അവൻ ഓർത്തിട്ടുണ്ടാകും?

➢ 22 माचb 1981
➢ न ीं। अलग-अलग स्कूल में पढ़ेंगे।
➢
➢
➢
➢

राजकीय कन्या पाठ ाला में।
अजमेर में।
न ीं।
बेला के साथ बीरब ू हिटयाँ खोजना,
साथ खेलना, साथ पढ़ना आहिद।

ഇനി നമുക്ക് ഒരു കുട്ടി എഴുതിയ ഡയറി ല്ലനാക്കിയാല്ല&ാ
22 माचb 1982
आज पाँचवीं का रिरज़ल्ट आ गया। मैं ब ु त दख
ु ी ू ँ। बेला नए स्कूल में पढ़ने जाएगी - राजकीय
कन्या पाठ ाला में और मैं अजमेर में। अजमेर के एक ॉस्टल में अकेले। इस फुलेरा छोड़कर
मैं कैसे जा पाऊँगा? बेला की यादें... साथ बीरब ू हिटयाँ खोजना, साथ चलना, साथ पढ़ना
सब मेरे हिदल में उभर आती ।ैं े भगवान, अब बेला से कब हिमल पाएगा!
ല്ലനരനെത്ത നമ്മൾ പരി"യനെപ്പട്ട മൂ&്യനിർണയ സൂ"കങ്ങൾ വച്ച് ഈ ഡയറി
വി&യിരുത്തി ല്ലനാക്കൂ.
ആവശ്യമായ മാ^ങ്ങൾ വരുത്തി ല്ലനാട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതൂ...
ഇനി ഏനെതല്ലാം പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഡയറി ല്ല"ാദിക്കാം എന്ന് ആല്ല&ാ"ിച്ചു
ല്ലനാക്കൂ

प्रसंग -3
'आई एम कलाम के ब ाने' पाठ का य अं पढ़ें।

व ी मोरपाल जिजसकी मेरे खाने के तिडब्बे में राजमा देखते ी बाँछें लिखल जाती थीं। मारा
सौदा था खेल घंटी में खाने की अदला-बदली का। यानी मेरे हिटहिgन के राजमा चावल उसके
और उसके घर से आया बड़ा-सा छाछ का तिडब्बा मेरा।
ഈ പാഠഭാഗം നിങ്ങൾ വായിച്ചു ല്ലനാക്കൂ.
ഇവിനെG നിന്നും നമുക്ക് ഒരു ല്ല"ാദ്യം ല്ലനാക്കിയാല്ല&ാ?

प्रश्न- 3
मोरपाल ने हिमहि र के हिटहिgन से प ली बार राजमा खाया। राजमा उसे ब ु त अच्छा लगा। मान लें,
उस हिदन मोरपाल ने प ली बार राजमा खाने का अनुभव अपनी डायरी में लिलखा। मोरपाल की
डायरी लिलखें।
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● 18/01/1988

● ഇവിനെG നമുക്ക് ഏത് തീയതി നെകാടുക്കാം?
● ല്ലമാർപാ&ിന്സല്ല-ാഷം ല്ലതാന്നില്ലയാ അല്ലതാ

● खु ी

വിഷമം ല്ലതാന്നില്ലയാ?
● സല്ല-ാഷിക്കാനുള്ള കാരണം എ-ാണ് ?

●
●
●
●

● മിഹിർ എ-ാണ് നെകാണ്ടുവന്നത്?
● ല്ലമാർപാൽ എ-ാണ് നെകാണ്ടുവന്നത് ?
● ല്ലമാര് ആർക്കാണ് പ്രിയനെപ്പട്ടത്?

ु ई।

प ली बार राजमा खाया।
राजमा चावल
छाछ
हिमहि र को

ല്ലമാർപാ&ിനെh ഡയറി എഴുതി ല്ലനാക്കിയാല്ല&ാ?
ഇനെതാന്നു വായിച്ചു ല്ലനാക്കൂ.
18/01/1988
आज मुझे ब ु त खु ी ु ई। खेल घंटी में मने खाने की अदला-बदली की। हिमहि र के तिडब्बे
का राजमा-चावल मुझे ब ु त स्वाहिदष्ठ लगा। मैं जीवन में प ली बार राजमा खाता था। हिमहि र ने
तो बड़ी चाव से छाछ पी ली। भाग्य से मुझे हिमहि र जैसा दोस्त हिमल गया।
സൂ"കങ്ങൾ വച്ചു വി&യിരുത്തി ല്ലനാക്കൂ.
എനെ-ങ്കിലും കൂട്ടില്ലച്ചർക്കണനെമന്നു ല്ലതാന്നുന്നുല്ലണ്ടാ?
ആവശ്യമായ കൂട്ടില്ലച്ചർക്കലുകല്ലളാനെG ല്ലനാട്ട്ബുക്കിൽ ഒന്ന് എഴുതി ല്ലനാക്കൂ...

प्रसंग-4
'आई एम कलाम के ब ाने' पाठ का य अं पढ़ें।

मोरपाल ने मेरे हिटहिgन बॉ स में रखे राजमा को खाने से प ले कभी राजमा देखा भी न ीं था।
व मारे स्कूल के 15 हिकलोमीटर दरू के हिकसी गाँव से साइहिकल चलाता रोज़ स्कूल आता
था।
ഈ പാഠഭാഗം ഒന്ന് വായിച്ചു ല്ലനാക്കൂ.
ഇവിനെG ഇങ്ങനെനനെയാരു ല്ല"ാദ്യം ല്ലനാക്കിയാല്ല&ാ...
प्रश्न- 4
घर जाकर खाने की अदला-बदली के बारे में हिमहि र सोचता र ा। मोरपाल के बारे में उसने अपनी
डायरी में लिलखा। हिमहि र की व डायरी कल्पना करके लिलखें।
➢ ഇവിനെG മിഹിറിന് എ-ാണ് ല്ലതാന്നു
ന്നത്?
➢ ല്ലമാർപ്പാ&ിനെനക്കുറിച്ച് മിഹിർ
എനെ-ല്ലാമാണ് "ി-ിക്കുന്നത്?

➢ आश्चयb लगा।
➢ प ली बार राजमा देखा।
15 हिकलोमीटर साइहिकल चलाता ।ै
छाछ ज़रा भी छलकाए हिबना ले आता ।ै
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മിഹിറിനെh ഡയറി നിങ്ങൾ എഴുതി ല്ലനാക്കൂ...
മിഹിറിനെh ഡയറി പൂർത്തിയാക്കാൻ മറക്കരുത് ...
प्रसंग- 5
'आई एम कलाम के ब ाने' पाठ का य अं पढ़ें।
उसकी माँ जैसलमेर के हिकसी सुदरू दे ात से आकर उसे भाटी सा की चाय की थड़ी पर काम
करने के लिलए छोड़ जाती ।ै व अंग्रज
े ी तो या हिं दी भी ठीक से न ीं जानती। लेहिकन छोटू
जिसफb छोटू ोकर न ीं जीना चा ता। व खुद ी अपना नाम 'कलाम' रख लेता ।ै
തന്നിട്ടുള്ള പാഠഭാഗം നന്നായി വായിച്ചു ല്ലനാക്കൂ.
ഇവിനെG ഇങ്ങനെന ഒരു ല്ല"ാദ്യം ല്ലനാക്കൂ.

प्रश्न- 5
माँ ने छोटू को भाटी सा की चाय की थड़ी पर नौकरी के लिलए छोड़ हिदया। छोटू की उस हिदन की
डायरी लिलखें।
● അമ്മനെയ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ
ല്ലkാട്ടുവിന് താത്പര്യമുല്ലണ്ടാ?
● ല്ലkാട്ടു ആരാകാനാണ്
ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ?
● എങ്ങനെന വ&ിയവനാകാം
എന്നാണ് അവൻ കരുതുന്നത്?
● അമ്മ എ-ിനാണ് അവിനെG
അവനെന നെകാണ്ടു വന്നത് ?

● न ीं, व ब ु त दख
ु ी ।ै
● बड़ा आदमी बनना चा ता ।ै
● पढ़-लिलखकर
● काम करने के लिलए।

ല്ലkാട്ടുവിനെh ഡയറി നമുക്ക് എഴുതി ല്ലനാക്കിയാല്ല&ാ?
25 अगस्त 2004
मेरी माँ हिकतनी प्यारी ।ै माँ से अलग र ने से मैं ब ु त उदास ू ँ। ....................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
.................................................................................................
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प्रसंग - 6
'सबसे बड़ा ो मैन' पाठ का य अं पढ़ें।
धुएँ के उड़ते ु ए छल्लों के बीच चालo ने म ू र गीत जैक जोन्स गाना रू
ु हिकया। कुछ देर तक
ओकqस्ट्रावाले उसकी आवाज़ में उस गाने की धुन तला ते र े और व जैसे ी हिमली गाना सजने
लगा।

प्रश्न- 6
चालo का प ला स्टेज ो था। द b कों ने देर तक तालिलयाँ बजाई।ं इससे खु
डायरी में कौन-कौन सी बातें लिलखी ोंगी?व डायरी तैयार करें।

ोकर माँ ने अपनी

ഈ ഡയറി ല്ലനാട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി ല്ലനാക്കൂ.
തന്നിട്ടുള്ള സൂ"കങ്ങൾ നെകാണ്ട് ഈ ഡയറി വി&യിരുത്തില്ലനാക്കുമല്ലല്ലാ...
--------------------------------------------------

पत्र
प्रसंग-1
बीरब ू टी क ानी का य अं पढ़ें।
बेला का मन ब ु त खराब ो गया। माटसाब चा े मुझे पीट लेते मगर साहि ल के सामने न ींl व
साहि ल के सामने खुद को र्मिंमदा म सूस कर र ी थीl योंहिक व जानती थी हिक व साहि ल की
नज़र में ब ु त अच्छी ।ै
മുകളിൽ തന്നിട്ടുള്ള പാഠഭാഗം എല്ലാവരും വായിച്ചു ല്ലനാക്കൂ...
ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെന ഒരു ല്ല"ാദ്യം ല്ലനാക്കിയാല്ല&ാ?
प्रश्न- 1
गशिणत के मास्टरजी ने बेला की कॉपी में गलती समझकर उसके बालों में पंजा फँसाया और उसकी
कॉपी सीट पर फेंक दी। इस घटना के बारे में बेला अपने हिमत्र को पत्र में लिलखती ।ै बेला का पत्र
कल्पना करके लिलखें।
ല്ല"ാദ്യം വായിച്ചു ല്ലനാക്കൂ.
ഇവിനെG നമുക്ക് എ-ാണ് എഴുല്ലതണ്ടത്?
पत्र എന്നാൽ കത്ത് (&^ർ) ആണ് അനെല്ല?
കത്ത് എഴുതുല്ല+ാൾ എനെ-ല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം.
സ്ഥ&ം
തീയതി
സംല്ലEാധന
&ളിതവും ഉ"ിതവുമായ ഭാഷ
രൂപ സംവിധാനം
സംക്ഷിപ്തത
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ഇവനെയാനെക്ക ശ്രദ്ധയിൽ വച്ചുനെകാണ്ട് നമുക്ക് കനെത്തഴുതിയാല്ല&ാ?
ഈ സൂ"നകൾ നിങ്ങൾക്ക് സഹായകരമായിരിക്കും.
സ്ഥ&ം എവിനെGയാണ് ?
തീയതി ഏനെതഴുതാം?
സംല്ലEാധന എ-ായിരിക്കും ?
എ-് കാര്യമാണ് ല്ലE&യ്ക്ക്
സുഹൃത്തിനെന അറിയില്ലക്കണ്ടത്?
● ല്ലE&നെയ കൂടുതൽ വിഷമിപ്പിച്ചത്
എ-ാണ് ?
●
●
●
●

फुलेरा
22/01/1981
हिप्रय हिमत्र
सुरद
ें रजी ने उसे डाँटकर, बालों में
पंजा फँसाया और अपनी कॉपी को
सीट पर फेंका।
● साहि ल के सामने मास्टरजी ने ऐसा
हिकया।

●
●
●
●

അല്ലപ്പാൾ കനെത്തഴുതി ല്ലനാക്കാം.
फुलेरा
22/01/1981
हिप्रय हिमत्र,
तुम कैसे ो? स्कूल की पढ़ाई कैसी ?
ै आज मेरी कक्षा में एक घटना ु ई। मारे य ाँ
गशिणत के मास्टर सुरद
ें रजी ने आज मेरी कॉपी जाँची। उसमें कोई गलती न थी। ले हिकन गलती
समझकर उन् ोंने मेरे बालों में पंजा फँसाया और मेरी कॉपी को सीट पर फेंक हिदया। ये सब मेरे
दोस्त साहि ल के सामने ु आ। मुझे ब ु त मb लगी। उसकी नज़र में मैं ब ु त ी अच्छी ू ँ न।
कुछ समय के बाद मास्टरजी ने मुझे छोड़ हिदया। लेहिकन मैं ब ु त भयभीत ु ई। साहि ल को भी
दःु ख ु आ। मैं उससे नज़र न ीं हिमला पाई।
घर में सबको मेरा प्यार। माँ बाप को मेरा प्रणाम।
तुम् ारी स ेली
स्ताक्षर
नाम
सेवा में
नाम
पता
നിങ്ങൾ മനസി&ാക്കിയ വി&യിരുത്തൽ സൂ"കങ്ങൾ ഉപല്ലയാഗിച്ച് ഈ കത്ത്
വി&യിരുത്തി ല്ലനാക്കൂ .
എനെ-ങ്കിലും മാ^ം വരുത്തണനെമന്ന് ല്ലതാന്നുന്നുല്ലണ്ടാ ?
ആവശ്യമായ മാ^ം വരുത്തി ല്ലനാട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതാൻ മറക്കണ്ട.
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प्रसंग- 2
"आई एम कलाम के ब ाने " पाठ का य अं पढ़ें।
नील माधव पांडा की "आई एम कलाम" देखते ु ए मुझे अपना बचपन ब ु त याद आया।
योंहिक य हिgल्म भी उन् ें हिवलोमों के बारे में बात करती ै जिजनसे मेरे बचपन के सब हिकस्से
बने lैं
എല്ലാവരും ഈ പാഠഭാഗം വായിച്ചു ല്ലനാക്കൂ .
● आई एम कलाम എന്ന സിനിമ
കണ്ടല്ലപ്പാൾ ല്ല&ഖകന് എ-ാണ്
ഓർമ്മ വന്നത് ?
● ല്ല&ഖകനെh ല്ലപര് എ-ാണ് ?
● മിഹിറിനെh കുട്ടികാ&നെത്ത (സ്കൂളിനെ&)
സുഹൃത്ത് ആരായിരുന്നു ?
● ല്ലമാർപാൽ എങ്ങനെന ആണ് സ്കൂളിൽ
വരുന്നത് ?
● ല്ലമാർപാൽ ഉച്ചഭക്ഷണം ആയി
നെകാണ്ട് വരുന്നത് എ-ാണ് ?
● മിഹിർ എ-ാണ് നെകാണ്ട് വരുന്നത് ?
● സ്കൂളിൽ അവർ കാത്തിരിക്കുന്നത്
എ-ിനുല്ലവണ്ടിയാണ് ?

● अपने बचपन की यादें
● हिमहि र
● मोरपाल
● साइहिकल चलाकर
● छाछ
● राजमा चावल
● खेल घंटी में खाने की अदला बदली
का

സ്കൂൾ പഠനകാ&ത്ത് ഇങ്ങനെന ഒരുപാG് ഓർമ്മകൾ അല്ലbഹത്തിന് ഉണ്ട്. ഈ
ഓർമ്മകൾ "आई एम कलाम" എന്ന സിനിമ കണ്ടല്ലപ്പാൾ അല്ലbഹത്തിനെh മനസില്ല&ക്ക്
ഓGിവന്നു.
ഇവിനെG ഒരു ല്ല"ാദ്യം ല്ലനാക്കൂ...

प्रश्न- 2
'आई एम कलाम' हिgल्म देखकर हिमहि र को अपने बचपन की याद आई। उनका स्कूल
जीवन, व ाँ के दोस्त आहिद। उन् ोंने अपने हिमत्र मोरपाल के नाम एक पत्र लिलखा। लेखक का
व पत्र कल्पना करके लिलखें।
മുകളിൽ നൽകിയ സൂ"നകൾ വച്ച് ഒരു കത്ത് തയ്യാറാക്കി ല്ലനാക്കൂ...
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हिदल्ली
18/08/2001
हिप्रय हिमत्र मोरपाल,
तुम कैसे ो? ठीक ो न। आज मैंने 'आई एम कलाम' नामक हिgल्म देखी। इसके मुख्य
पात्र ैं छोटू और रणहिवजय। उनकी दोस्ती देखकर मुझे मारे बचपन की याद आई।
............................................................................................................................
............................................................................................................................
......................................................
ഈ കത്ത് പൂർത്തിയാക്കൂ.
എല്ലാവരും ല്ലനാട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതുക.

प्रसंग- 3
'सबसे बड़ा ो मैन' जीवनी का अं पढ़ें।
कई लोगों ने माँ से ाथ हिमलाकर उसके छोटे बच्चे की तारीg की। चालo स्टेज पर प ली बार
आया और माँ आलिखरी बार।
प्रश्न- 3
चालo स्टेज पर प ली बार आया और माँ आलिखरी बार। मान लें, उस हिदन चालo की माँ ने
अपने दोस्त के नाम एक पत्र लिलखा। व पत्र कल्पना करके लिलखें।
സൂ"നകൾ വച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു കത്ത് എഴുതി ല്ലനാക്കൂ.
● "ാർളി ല്ലsജിൽ കയറാനുള്ള
കാരണം എ-ാണ്?
● മാല്ലനജർ അല്ലപ്പാൾ എന്തു നെ"യ്തു?
● "ാർളി ല്ലsജിൽ എനെ-ല്ലാം
നെ"യ്തു?

● गाते-गाते माँ की आवाज़ फुसफुसा ट
में तब्दील ो गई।
● पाँच साल के चालo को स्टेज पर
अकेला छोड़ हिदया।
● जैक जोन्स का गाना गाया, कुछ लोगों
की नकल उतारी, अंत में माँ की
फुसफुसा ट की भी नकल उतारी।

എല്ലാവരും കത്ത് ല്ലനാട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതാൻ മറക്കരുത്.
--------------------------------------------------
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बातचीत (संवाद/वाताbलाप)
प्रसंग- 1
'बीरब ू टी' क ानी का य अं पढ़ें।
कस्बे से सटे इन खेतों में बीरब ू हिटयाँ खोजा करते थे। सुखb, मुलायम, गदबदी बीरब ू हिटयाँ।
धरती पर चलती-हिफरती खून की प्यारी-प्यारी बूँदें।
മുകളിൽ നെകാടുത്തിട്ടുള്ള പാഠഭാഗം നന്നായി വായിച്ചു ല്ലനാക്കൂ.
ഇനി നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു ല്ല"ാദ്യം ശ്രദ്ധിക്കാം.
प्रश्न- 1
खेत में बीरब ू हिटयाँ खोजते समय साहि ल और बेला बातें करते ।ैं उनके बीच की बातचीत तैयार
करें।
'बातचीत' -എന്നാൽ എ-ാണ്?
സംഭാഷണം
ഒരു സംഭാഷണം എഴുതുല്ല+ാൾ എനെ-ല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം?
* സന്ദർഭത്തിന് അനുല്ലയാജ്യമായ ആശയവിനിമയം
* &ളിതമായ ഭാഷ
* സ്വാഭാവികമായ ശൈശ&ി
ഇനി നമുക്ക് ഒരു സംഭാഷണം എഴുതി ല്ലനാക്കാം.
 ഇവിനെG ആനെരാനെക്ക തമ്മി&ാണ്
സംഭാഷണം?
 സന്ദർഭം എ-ാണ്?
 EീർEഹൂട്ടിയുനെGയും ല്ലE&യുനെG
റിEണിനെhയും നിറം എ-ാണ്?
 അവർ ഇരുവരും എവിനെGയാണ്
ല്ലപാകുന്നത്?
 സാഹി&ിന് മ^് എ-് ആവശ്യമാണ്
ഉള്ളത്?

 साहि ल और बेला
 खेत में बीरब ू हिटयाँ खोजते ।ैं
 लाल
 स्कूल में
 पैन में स्या ी भरनी ।ै

ഇനി അവരുനെG സംഭാഷണം ല്ലനാക്കിയാല്ല&ാ?
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ഒരു കുട്ടി എഴുതിയത് ല്ലനാക്കൂ....
बेला : साहि ल, देखो य ाँ ब ु त सारी बीरब ू हिटयाँ ।ैं
साहि ल : बेला... इन बीरब ू हिटयों का रंग तुम् ारे रिरबन के जैसा लाल ।ै
बेला : ाँ, हिकतना मुलायम ै!
साहि ल : इसकी चाल देखो।
बेला : धरती पर चलती हिफरती खून की प्यारी-प्यारी बूँदें जैसी।
साहि ल : तुमने कुछ सुना बेला?
बेला : ाँ सुना, प ली घंटी लग गई ै तो जल्दी चलो।
साहि ल : लेहिकन मुझे पैन में स्या ी भी भरवानी ,ै दक
ु ान से।
ചുവനെG തന്നിരിക്കുന്ന സൂ"കങ്ങൾ ഉപല്ലയാഗിച്ച് ഈ സംഭാഷണം വി&യിരുത്തി
ല്ലനാക്കൂ .
 प्रसंगानुकूल ै
 उतिचत संवाद
 भाषा ल
ै ी
 सरल भाषा
ആവശ്യമായ കൂട്ടില്ലച്ചർക്കലുകൾ വരുത്തി ല്ലനാട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി പരിശീ&ിക്കുക.
ഇനി നമുക്ക് മനെ^ാരു സന്ദർഭത്തിനെ& സംഭാഷണം തയ്യാറാക്കി ല്ലനാക്കിയാല്ല&ാ?
प्रसंग- 2
'बीरब ू टी' पाठ का य अं पढ़ें।
"बेटा स्या ी की बोतल अभी-अभी खाली ो गई ।ै अब तो कल ी हिमल पाएगी।"
"लेहिकन इसने तो पैन में जो स्या ी थी उसे भी ज़मीन पर शिछड़क हिदया।" बेला बोली।
"बादल को देखकर घड़े को न ीं ढु लाना चाहि ए।" दक
ू ानवाले भैया ने क ा।
ഈ സൂ"നകൾ ല്ലനാക്കൂ.
➢ ഇവിനെG സന്ദർഭം ഏതാണ് ?
➢ കGക്കാരൻ എ-ാണ് പറഞ്ഞത്?
➢ ല്ലE&യുനെG പരാതി എ-ാണ്?
➢ കGക്കാരനെh മറുപGി എ-ായിരുന്നു?

➢ दोनों पैन में स्या ी भरने दक
ु ान जाते ।ैं
➢ स्या ी की बोतल खाली ो गई ।ै
➢ पैन में जो स्या ी बची थी उसे ज़मीन पर
शिछड़क हिदया।
➢ बादल को देखकर घड़े को न ीं ढु लाना
चाहि ए। (इसका मतलब ै हिकसी वस्तु
के हिमलने की प्रतीक्षा में अपने पास की
चीज़ को नष्ट न करें।)

प्रश्न- 2
साहि ल और बेला पैन में स्या ी भरने दक
ू ान जाते ।ैं दक
ू ान में उनके बीच ु ई
बातचीत तैयार करें।
ഇനി അവരുനെG സംഭാഷണം എഴുതി ല്ലനാക്കിയാല്ല&ാ?

14

बेला
दक
ू ानदार
बेला
दक
ू ानदार
साहि ल
दक
ू ानदार
बेला

:
:
:
:
:
:
:

एक पैन स्या ी भर दो।
.................................................................................
.................................................................................
हिकतने में पढ़ते ो?
.................................................................................
दोनों ?
.................................................................................

മുകളിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള സംഭാഷണം പൂർത്തിയാക്കി ല്ലനാട്ടുബുക്കിൽ എല്ലാവരും
എഴുതുമല്ലല്ലാ?
ഇനി നമുക്ക് മനെ^ാരു സന്ദർഭത്തിനെ& സംഭാഷണം എഴുതി ല്ലനാക്കാം...
प्रसंग- 3
'आई एम कलाम' के ब ाने पाठ का य अं पढ़ें।
एक हिदन रणहिवजय को उसके स्कूल में भाषण देने के लिलए क ा जाता ।ै रणहिवजय
परे ान ।ै योंहिक उसकी हिं दी इतनी अच्छी न ीं ।ै कलाम य जानता ै और झट
एक अच्छा-सा भाषण लिलख अपने दोस्त रणहिवजय को दे देता ।ै
ഈ പാഠഭാഗം നന്നായി വായിച്ചു ല്ലനാക്കില്ലയാ?
ഇവിനെG കഥാപാത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം ഉൾനെപ്പട്ടിട്ടുല്ലണ്ടാ?
ഇനി നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു ല്ല"ാദ്യം ശ്രദ്ധിക്കാം.

प्रश्न- 3
स्कूल में हिं दी भाषण प्रतितयोहिगता की चिंचता में परे ान बैठनेवाला रणहिवजय और कलाम के बीच की
बातचीत लिलखें।
*ഇവിനെG ആനെരല്ലാമാണ് കഥാപാത്രങ്ങൾ?

*रणहिवजय और कलाम (छोटू )।

*രൺവിജയ് പരിഭ്രമിക്കാൻ കാരണം
എ-ാണ്?

*स्कूल में हिं दी भाषण देना ,ै पर उसकी हिं दी
अच्छी न ीं ।ै

*ആരാണ് അവനെന സഹായിക്കാൻ
എത്തിയത്?
*ക&ാം (ല്ലkാട്ടു) എ-് നെ"യ്തു ?

* कलाम (छोटू )।
*झट से भाषण लिलखकर अपने दोस्त को
हिदया।

അവരുനെG സംഭാഷണം എഴുതി ല്ലനാക്കൂ .

15

कलाम
रणहिवजय
कलाम
रणहिवजय
कलाम
रणहिवजय
कलाम

: तुम यों परे ान बैठे ो?
: .....................................................
: इसके लिलए परे ान ोते ो?
: मेरी हिं दी अच्छी न ीं ।ै
: .....................................................
: .....................................................
: .....................................................

* ഇപ്രകാരം സംഭാഷണം ഇല്ലാത്ത പാഠഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഇത്തരം ല്ല"ാദ്യങ്ങൾ
പ്രതീക്ഷിക്കാം.
സംഭാഷണം പൂർത്തിയാക്കി ല്ലനാട്ടുബുക്കിൽ എഴുതാൻ മറക്കരുത്.
ഇനി മനെ^ാരു സന്ദർഭം ല്ലനാക്കാം...
प्रसंग- 4
'सबसे बड़ा ो मैन' पाठ का य अं पढ़ें।
माँ और मैनेजर में ब स ोते देख व ाँ गया। मैनेजर ने चालo को माँ के कुछ दोस्तों के
सामने अशिभनय करते देखा था और व उसे स्टेज पर भेजने की हिज़द करने लगा।
ഈ പാഠഭാഗം നന്നായി വായിച്ചു ല്ലനാക്കില്ലയാ?
ഇനി നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു ല്ല"ാദ്യം വായിച്ചു ല്ലനാക്കാം.
प्रश्न- 4
मैनेजर माँ के बदले चालo को स्टेज पर भेजने की हिज़द करने लगा। माँ और मैनेजर के बीच ब स
ु ई। इस प्रसंंग पर दोनों के बीच की बातचीत लिलखें।
അമ്മയുടെ ശബ്ദത്തിന് എന്തു സംഭവിച്ചു ?

आवाज़ फटकर फुसफुसा ट में बदल ो गई।

മാനേനജർ വഴക്കി ാൻ കാരണം എന്ത് ?

द b कों ने ोर मचाई।

മാനേനജർ എന്താണ് ആവശ്യടെ"ട്ടത് ?

पाँँच साल के चालo को स्टेज पर भेजना।

മാല്ലനജറിനെhയും അമ്മയുനെGയും സംഭാഷണം നിങ്ങൾ എഴുതി ല്ലനാക്കൂ.
मैनेजर
माँ
मैनेजर
माँ
मैनेजर
माँ
मैनेजर
माँ

:
:
:
:
:
:
:
:

अरे, या ो गया?
मैं गा न ीं सकती।
द b क ोर मचाते ।ैं
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
.......................................................
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സംഭാഷണം പൂർത്തിയാക്കി ല്ലനാട്ടുബുക്കിൽ എഴുതാൻ മറക്കരുത് .

पटकथा

प्रसंग-1
'बीरब ू टी' क ानी का य अं पढ़ें।
"एक पैन स्या ी भर दो।" साहि ल से प ले ी बेला ने दक
ू ानवाले से क ा।
"बेटा स्या ी की बोतल अभी अभी खाली ो गई ।ै अब तो कल ी हिमल पाएगी।"
"लेहिकन इसने तो पैन में जो स्या ी थी उसे भी ज़मीन पर शिछड़क हिदया।" बेला बोली।
"बादल को देखकर घड़े को न ीं ढु लाना चाहि ए।" दक
ु ानवाले भैया ने क ा।
കഥയിനെ& ഈ ഭാഗം നമ്മൾ ല്ലനരല്ലത്ത വായിച്ചതാണല്ലല്ലാ?
ഒന്നുകൂGി വായിച്ചു ല്ലനാക്കൂ.
ഈ സന്ദർഭത്തിൽനിന്നും ഇങ്ങിനെനനെയാരു ല്ല"ാദ്യം ല്ലനാക്കിയാല്ല&ാ...

प्रश्न -1
पैन में स्या ी भरवाने के लिलए साहि ल और बेला दक
ु ान गए। इस प्रसंग पर
पटकथा तैयार करें।
* पटकथा എന്നാൽ എ-ാണ്?
തിരക്കഥ
തിരക്കഥ എഴുതുല്ല+ാൾ എനെ-ല്ലാം ശ്രദ്ധില്ലക്കണ്ടതുണ്ട് ?
➔
➔
➔
➔
➔
➔

സ്ഥ&ം
സമയം
കഥാപാത്രങ്ങൾ - പ്രായം
കഥാപാത്രങ്ങൾ – ല്ലവഷവിധാനം
ദ്യശ്യ വിവരണം
സംഭാഷണം

* ഓല്ലരാ സീനിലും ഇവനെയാനെക്ക പ്രല്ലത്യകം പ്രല്ലത്യകം സൂ"ിപ്പിക്കണം

ഏത് സ്ഥ&ത്താണ് ഇത്
നGക്കുന്നത്?
എല്ലപ്പാഴാണ് ഇത് നGക്കുന്നത്?
ആനെരാനെക്കയാണ് കഥാപാത്രങ്ങൾ?
കഥാപാത്രങ്ങളുനെG പ്രായം?
ഇവരുനെG ല്ലവഷം എ-ാണ്?
ഏത് ദ്യശ്യമാണ് ഇവിനെGയുള്ളത് ?

दक
ु ान में
सबेरे नौ बजे
साहि ल, बेला और दक
ु ानदार
साहि ल और बेला ग्यार साल के,
दक
ु ानदार 45 साल
साहि ल और बेला - स्कूल की वदo
दक
ु ानदार - धोती-कुताb
स्या ी भरने के लिलए दक
ु ान के सामने खड़े ।ैं

തിരക്കഥ എഴുതുന്നതിന് ഈ സൂ"നകൾ ല്ലനാക്കാം...
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ഒരു തിരക്കഥ നമുക്ക് ല്ലനാക്കിയാല്ല&ാ.
सीन 1
स्थान
समय
पात्र/आयु
पात्र/वे भूषा

: स्कूल के पास की दक
ू ान
: सबेरे नौ बजे
: साहि ल(11), बेला(11) और दक
ू ानदार(45)
: साहि ल और बेला(स्कूल की वदo)
दक
ु ानदार (धोती-कुताb)
दृश्य का हिववरण : एक छोटी दक
ू ान में साहि ल और बेला खडे ।ैं
संवाद
बेला
: एक पैन स्या ी भर दो।
दक
ू ानदार : बेटा स्या ी की बोतल अभी अभी खाली ो गई ।ै
साहि ल
: े भगवान! अब या करूँ।
दक
ू ानदार : या ु आ?
बेला
: इसने तो पैन में जो स्या ी थी उसे भी ज़मीन पर शिछड़क हिदया।
दक
ू ानदार : बादल को देखकर घड़े को न ीं ढु लाना चाहि ए।
ചുവനെG തന്നിരിക്കുന്ന സൂ"കങ്ങൾ ഉപല്ലയാഗിച്ച് ഈ തിരക്കഥ വി&യിരുത്തി
ല്ലനാക്കൂ...
स्थान की सूचना
समय की सूचना
पात्रों का उल्लेख – आयु, वे -भूषा
दृश्य का हिववरण
संवाद
ആവശ്യമായ കൂട്ടില്ലച്ചർക്കലുകല്ലളാനെG ല്ലനാട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി പരിശീ&ിക്കുക.
മനെ^ാരു സന്ദർഭത്തിനെ& തിരക്കഥ നമുക്ക് എഴുതി ല്ലനാക്കിയാല്ല&ാ ?

प्रसंग- 2
'बीरब ू टी' क ानी का य अं पढ़ें।
पाँचवीं कक्षा का रिरज़ल्ट आ गया। दोनों छठी में आ गए।
य स्कूल पाँचवीं तक ी था।
"साहि ल अब तुम क ाँ पढ़ोगे?" बेला ने पूछा।
"अौर तुम क ाँ पढ़ोगी बेला?" साहि ल ने पूछा।
"मेरे पापा क र े थे हिक तुझे राजकीय कन्या पाठ ाला में पढ़ाएँ गे।”
"मुझे अगले साल अजमेर भेज देंगे। व ाँ एक ाॅस्टल ै, घर से दरू व ाँ अकेला र ू ँगा।”
" यों साहि ल?"
"पता न ीं यों"
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ഈ പാഠഭാഗം നന്നായി വായിച്ചു ല്ലനാക്കൂ...
प्रश्न- 2
पाँचवीं कक्षा का रिरज़ल्ट आ गया। उस हिदन साहि ल और बेला की आलिखरी मुलाकात ु ई। इस प्रसंग
पर पटकथा तैयार करें।

സ്ഥ&ം ഏതാണ് ?
സമയം എല്ലപ്പാഴാണ് ?

കഥാപാത്രങ്ങൾ ആനെരാനെക്കയാണ് ?

കഥാപാത്രങ്ങളുനെG പ്രായം, ല്ലവഷവിധാനം
ഇവിനെG സന്ദർഭം ഏതാണ് ?
തുGർപഠനത്തിന് ല്ലE& എവിനെG ല്ലപാകുന്നു?
സാഹില്ല&ാ ?

स्कूल का आँ गन
सबेरे ग्यार बजे
बेला और साहि ल
बेला और साहि ल ग्यार साल के, मामूली
पो ाक प नी ।ै
पाँचवीं का रिरज़ल्ट आ गया। बेला और साहि ल
रिरपोटb काडb लिलए खड़े ।ैं
राजकीय कन्या पाठ ाला में
अजमेर

നമുക്ക് തിരക്കഥ എഴുതി ല്ലനാക്കിയാല്ല&ാ ?
അവരവരുനെG ല്ലനാട്ടുബുക്കിൽ ഒനെന്നഴുതി ല്ലനാക്കൂ .

सीन 1
स्थान
समय
पात्र/आयु
दृश्य का हिववरण

: ......................................
: .................................
: .................................
: पाँचवीं का रिरज़ल्ट आ गया। बेला और साहि ल रिरपोटb
काडb लिलए स्कूल में खड़े ।ैं
बेला
: साहि ल अब तुम क ाँ पढ़ोगे?
साहि ल : ............................................................................................
बेला
: ............................................................................................
साहि ल : ............................................................................................
बेला
: ............................................................................................
साहि ल : ............................................................................................
തിരക്കഥ എഴുതുന്നതിനായി നമുക്ക് മനെ^ാരു പാഠഭാഗം ല്ലനാക്കാം...
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प्रसंग- 3
'आई एम कलाम के ब ाने' पाठ का य अं पढ़ें।
उसकी माँ जैसलमेर के हिकसी सुदरू दे ात में आकर उसे भाटी सा की चाय की थड़ी पर
काम करने के लिलए छोड़ जाती ।ै
പാഠഭാഗം വായിച്ചു ല്ലനാക്കൂ.
ഈ സന്ദർഭനെത്ത നമുക്ക് തിരക്കഥ രൂപത്തി&ാക്കിയാല്ല&ാ ?
प्रश्न- 3
छोटू की माँ उसे भाटी सा की चाय की थड़ी पर काम करने के लिलए छोड़ जाती ।ै प्रस्तुत प्रसंग पर
एक पटकथा तैयार करें।
സ്ഥ&ം ഏതാണ് ?
സമയം?

കഥാപാത്രങ്ങൾ ആനെരാനെക്കയാണ് ?
ഇവിനെG സന്ദർഭം ഏതാണ് ?

भाटी सा की चाय की थड़ी ।
सबेरे 10 बजे
माँ, छोटू और भाटी सा।
माँ छोटू को भाटी सा की चाय की दक
ु ान पर
काम करने के लिलए ले आती ।ै

ഇനി ഈ തിരക്കഥ ഒനെന്നഴുതി ല്ലനാക്കൂ?
सीन 1
स्थान
समय
पात्र
..............
दृश्य का हिववरण :

: .....................................
: ................................
: ................................
: ................................
..............................

തിരക്കഥ ല്ലനാട്ടുബുക്കിൽ എഴുതുമല്ലല്ലാ?
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आस्वादन हिटप्पणी
प्रसंग- 1
'टू टा पहि या' नामक कहिवता की ये पंक्ति तयाँ पढ़ें।
मैं
रथ का टू टा ु आ पहि या ू ँ !
लेहिकन मुझे फेंको मत
या जाने; कब
इस दरू
चक्रव्यू में
ु
अक्षौहि णी सेनाओं को चुनौती देता ु आ
कोई दस्ु सा सी अशिभमन्यु आकर तिघर जाए !

ഈ വരികൾ എല്ലാവരും വായിച്ച ല്ലനാക്കൂ.
ഇവിനെG ഇങ്ങനെനനെയാരു ല്ല"ാദ്യം ല്ലനാക്കാം.
प्रश्न- 1
कहिव और कहिवता का परिरचय देते ु ए कहिवतां का आ य लिलखें।
കവിതയുനെG ആശയം എഴുതുല്ല+ാൾ എനെ-ല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം?
• മുഖവുരയായി കവിത ഏതാണ്, കവി ആരാണ് എന്ന് എഴുതണം.
• വരികളുനെG ആശയം ല്ലവണം.
• പ്രതീകങ്ങൾ ഉനെണ്ടങ്കിൽ സൂ"ിപ്പിക്കണം.
തന്നിട്ടുള്ള വരികളുനെG ആശയം നമുക്ക് എഴുതില്ലനാക്കിയാല്ല&ാ ?

➢ ഇത് ഏത് കവിതയിനെ& വരികളാണ്?
➢ കവി ആരാണ്?
➢ എ-ിനെനയാണ് ഉല്ലപക്ഷിക്കരുത് എന്ന്
പറയുന്നത്?
➢ എന്തുനെകാണ്ടാണ് അങ്ങനെന പറയുന്നത്?
➢ അക്ഷൗണി ല്ലസനനെയ നെവല്ലുവിളിച്ചു നെകാണ്ട്
വരുന്നത് ആര്?
➢ टू टा पहि या എ-ിനെന പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു?

➢ टू टा पहि या
➢ धमb वीर भारती
➢ टू टे ु ए पहि ए को
➢ संदभb आने पर उपयोगी बनता ।ै
➢ अशिभमन्यु
➢ लघु मानव को
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ഒരു കുട്ടി എഴുതിയ ആശയം ല്ലനാക്കൂ...
ये पंक्ति तयाँ हिं दी के प्रमुख कहिव धमb वीर भारती की 'टू टा पहि या' कहिवता से ली गई ।ैं कहिव क ते ैं
हिक टू टा पहि या भी संदभb आने पर उपयोगी बनता ।ै इसलिलए कहिव क ते ैं टू टे पहि ए को न फेंकें।
उसकी उपेक्षा न करें। म ाभारत युद्ध में म ारशिथयों का सामना करने के लिलए अशिभमन्यु ने टू टे
पहि ए का आश्रय लिलया। हिवपक्तित्त में व ी उनका स ारा था। कहिव क ते ैं हिक हिकसी को भी बेकार
समझकर न फेंकें।
ഈ ആശയം നിങ്ങൾ വായിച്ചു ല്ലനാക്കില്ലയാ ?
ചുവനെG തരുന്ന വി&യിരുത്തൽ സൂ"കങ്ങൾ വച്ചു നെകാണ്ട് ഒന്ന് വി&യിരുത്തി ല്ലനാക്കൂ .
➔ कहिव और कहिवता का परिरचय
➔ पंक्ति तयों का आ य
➔ प्रतीकात्मकता
ആവശ്യമായ കൂട്ടില്ലച്ചർക്കലുകല്ലളാനെG അവരവരുനെG ല്ലനാട്ടുബുക്കിൽ എഴുതുമല്ലല്ലാ...
प्रसंग- 2
टू टा पहि या कहिवता की पंक्ति तयाँ पढ़ें।
अपने पक्ष को असत्य जानते ु ए भी
बड़े बड़े म ारथी
अकेली हिन त्थी आवाज़ को
अपने ब्र ् मास्त्रों से कुचल देना चा ें
तब
मैं रथ का टू टा ु आ पहि या
उसके ाथों में
ब्र ् मास्त्रों से लो ा ले सकता ू ँ!
നിങ്ങൾക്ക് സഹായത്തിനായി ഈ സൂ"നകൾ ല്ലനാക്കൂ .
*ഇവിനെG നിരായുധൻ ആരാണ് ?
വ&ിയ വ&ിയ മഹാരഥന്മാർക്ക് എ-റിയാം?
മഹാരഥന്മാർ അവരുനെG ബ്രഹ്മാസ്ത്രങ്ങളാൽ
എ-് നെ"യ്യാനാഗ്രഹിക്കുന്നു ?
എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും രക്ഷ ല്ലനGാൻ
അഭിമന്യു ആനെരയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് ?

अशिभमन्यु
अपना पक्ष असत्य या अधमb का ।ै
धमb को कुचल देना चा ता ।ै
रथ के टू टे पहि ए को।

ഇനി നമുക്ക് മുകളിൽ തന്നിട്ടുള്ള വരികളുനെG ആശയം എഴുതി ല്ലനാക്കാം .
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प्रश्न- 2
कहिव और कहिवता का परिरचय देते ु ए कहिवतां का आ य लिलखें।

प्रसंग- 3
'टू टा पहि या' कहिवता की पंक्ति तयाँ पढ़ें।
मैं रथ का टू टा ु आ पहि या ू ँ
लेहिकन मुझे फेंको मत
इतित ासों की सामूहि क गतित
स सा झूठी पड़ जाने पर
या जाने
सच्चाई टू टे ु ए पहि यों का आश्रय ले!
ഈ വരികൾ നന്നായി വായിച്ച ല്ലനാക്കൂ.
ഈ വരികളുനെG ആശയം എഴുതിയാല്ല&ാ?
प्रश्न-3
कहिव और कहिवता का परिरचय देते ु ए कहिवतां का आ य लिलखें।
ഇവിനെG വിവശതല്ലയാനെG ഇരിക്കുന്നത്
ആരാണ്?
വിവശതല്ലയാനെG എ-ാണ് പറയുന്നത്?
മാറിവരുന്ന സാമൂഹികപശ്ചാത്ത&ം
എ-ിനെh ല്ലനർക്കാണ് തിരിയുന്നത്?
സത്യത്തിനെh ധർമത്തിനെh ഭാഗം
എ-ിനെനയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് ?

टू टा पहि या
मुझे मत फेंको
अधमb की ओर इ ारा करता ।ै
सत्य का पक्ष टू टे पहि ए का स ारा लेने
के लिलए हिवव ो जाता ।ै

ഇനി നിങ്ങൾ വരികളുനെG ആശയം ല്ലനാട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി ല്ലനാക്കൂ.
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रपट
प्रसंग- 1
'सबसे बड़ा ो मैन' पाठ का य अं पढ़ें।
दहिु नया के सबसे बड़े ो मैन का य प ला ो था। उसने जन्म ले लिलया था।
ഇനെതല്ലാവരും വായിച്ചല്ലല്ലാ ഇവിനെG ഇങ്ങനെന ഒരു ല്ല"ാദ്യം ല്ലനാക്കൂ .
प्रश्न-1
'दहिु नया के सबसे बड़े ो मैन का य प ला ो था '-इस घटना पर एक रपट तैयार करें।
ഒരു 'रपट' - പത്രവാർത്ത എഴുതുല്ല+ാൾ എനെ-ല്ലാമാണ് ശ്രദ്ധില്ലക്കണ്ടത്






ആനെര
എ-ിനെന
എവിനെG
എല്ലപ്പാൾ
എങ്ങനെന - എന്നീ ല്ല"ാദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം &ഭിക്കത്തക്ക വിധം
വസ്തുനിഷ്ഠമായിരിക്കണം
 ശീർഷകം ല്ലവണം
 ഭാഷാ സരളമാകണം
 ആകർഷകം ആയിരിക്കണം
 ല്ല&ഖകനെh സ്വ-ം കാഴ്ചപ്പാG് ഉണ്ടാവണം
 സംക്ഷിപ്തമായിരിക്കണം
ഇനി നമുക്ക് പത്രവാർത്ത എഴുതി ല്ലനാക്കിയാല്ല&ാ
ത&നെക്കട്ട് എ-് നൽകാം ?

पाँ च सा ल के लड़के ने दर्शके में गुदगुद फैल द ।

ഇവിനെG അഞ്ചു വയസുള്ള കുട്ടി ആരാണ് ?

च ल चप्लि लने

കാണികളുനെG മുന്നിൽ ഈ കുട്ടി എ-്
പ്രകGനമാണ് കാട്ടിയത് ?

गु त गु या , नेत्या प्लिकेया , केई गु याके के नेकेल उत री
औरी दर्शके सा बा तच त के ।

ഈ കുട്ടി ല്ലsജിൽ കയറാനുള്ള കാരണം

गु त वक्त च ल के में के आव ज़ फैट जा ने सा मेंनेजारी

എ-ാണ് ?

ने प्लिज़द प्लिकेया । इसाप्लिलए वह स्टजा पाँरी आया ।

ഈ സൂ"നകൾ വച്ച് ഒരു കുട്ടി എഴുതിയ പത്രവാർത്ത ല്ലനാക്കാം
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पाँच साल के लड़के ने द b कों में गुदगुदी फैला दी।
लंदन : आज पाँच साल के चालo ने अपने स्टेज ो से द b कों में गुदगुदी फैला दी। उसकी माँ की
आवाज़ गीत गाते समय फटकर फुसफुसा ट में तब्दील ो गई। लोग तिचल्लाने लगे। तब मैनेजर
ने चालo को स्टेज पर अकेले छोड़ हिदया। चालo ने जैक जोन्स गाना गाया, नृत्य हिकया, कई
गायकों की नकल उतारी और द b कों से बातचीत की। द b कों ने खु ी से तालिलयाँ बजाई।ं स्टेज
पर पैसे बरसे। माँ से ाथ हिमलाकर लोगों ने छोटे बच्चे की तारीg की।
ചുവനെG തന്നിട്ടുള്ള വി&യിരുത്തൽ സൂ"കങ്ങൾ വച്ച് വി&യിരുത്തി ല്ലനാക്കൂ.
● रपट वस्तुहिनष्ठ ो
● या
● कौन
● कब
● कैसे आहिद प्रश्नों के उत्तर देने लायक ो
● लेखक का अपना दृक्तिष्टकोण ो
● आकषb क ीषb क ो
● संतिक्षप्त ो
കഴിഞ്ഞ ല്ലപജിനെ& വി&യിരുത്തൽ സൂ"കങ്ങൾ ഇവിനെG നൽകണം. ഇനി എനെ-ങ്കിലും
കൂട്ടില്ലച്ചർക്കുവാനുല്ലണ്ടാ?
ആവശ്യമായ മാ^ം വരുത്തി ല്ലനാട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതൂ.
प्रसंग- 2
'आई एम कलाम के ब ाने' पाठ भाग का य अं पढ़ें।
राणा सा के कारिंरदे कलाम के घर तला ी लेने आते ैं और व ाँ कंु वर रणहिवजय की चीज़ों को
पा कलाम पर चोरी का आरोप लगाते ।ैं
प्रश्न- 2
'चोरी का आरोप लगाकर छोटू पकड़ा गया।' इस हिवषय पर रपट तैयार करें।
ഈ സൂ"നകൾ ല്ലനാക്കാം .

ല്ലkാട്ടു തനെന്ന ആരായിട്ടാണ് കരുതുന്നത് ?
അവനിൽ എ-് കു^മാണ് ചുമത്തിയത് ?
എ-് നെതളിവാണ് ഉള്ളത്?
ആരാണ് ഇത് കനെണ്ടടുത്തത് ?

अपने को कलाम मानता ।ै
चोरी का आरोप लगाया।
अपने दोस्त रणहिवजय की चीज़ें छोटू के
घर से खोज हिनकलीं।
राणा सा के कारिंरदे
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ഇനി നമുക്ക് ഈ വാർത്ത എഴുതി ല്ലനാക്കിയാല്ല&ാ ?
चोरी का आरोप लगाकर बालक पकड़ा गया।
राजस्थान: छोटू नामक बालक पर चोरी का आरोप लगाकर पकड़ा गया। .............................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
......................................
ഈ വാർത്ത പൂർത്തിയാക്കൂ....
**********************

26

वा य हिपराहिमड़
सूचना:-1
वा य हिपराहिमड़ की पूर्तित करें।
ഇങ്ങനെനനെയാരു ല്ല"ാദ്യം കണ്ടിട്ടില്ലല്ല?

बैठ गया था।
......................
..............................
ता ा से एक व्यक्ति त बैठ गया था।
ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെന പൂർത്തിയാക്കാം .
അവസാനനെത്ത വരിയിനെ& വാക്യനെത്ത ഒന്ന് കൂGി വായിച്ചു ല്ലനാക്കൂ .
അതിനെന ഒന്ന് പിരിച്ച് എഴുതി ല്ലനാക്കൂ .
ഇരിക്കുകയായിരുന്നു
ആര് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ?
എത്രല്ലപർ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ?

എങ്ങിനെന ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ?

बैठ गया था।
व्यक्ति त बैठ गया था।
एक व्यक्ति त बैठ गया था।
ता ा से एक व्यक्ति त बैठ गया था।

അല്ലപ്പാൾ ഈ വാക്യപിരമിഡ് എങ്ങനെന പൂർത്തിയാക്കാം?
बैठ गया था।
व्यक्ति त बैठ गया था।
एक व्यक्ति त बैठ गया था।
ता ा से एक व्यक्ति त बैठ गया था।
ഇനി മനെ^ാരു ഉദാഹരണം ല്ലനാക്കിയാല്ല&ാ?
मैनेजर, रूमाल लेकर
ല്ലമൽ സൂ"ിപ്പിച്ച പദങ്ങൾ ഉപല്ലയാഗിച്ച് വാക്യപിരമിഡ് പൂർത്തിക്കുക.
बटोरने लगा।
पैसे बटोरने लगा।
..............................
.......................................
അല്ലപ്പാൾ ഈ വാക്യപിരമിഡ് എങ്ങനെന പൂർത്തിയാക്കാം?
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बटोरने लगा।
पैसे बटोरने लगा।
मैनेजर पैसे बटोरने लगा।
मैनेजर रूमाल लेकर पैसे बटोरने लगा।
തന്നിട്ടുള്ള പദങ്ങൾ അനുല്ലയാജ്യമായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ല്ല"ർത്ത് ഇത്തരം വാക്യപിരമിഡുകൾ
പൂർത്തിയാക്കാം .
ഇനിയുള്ള ല്ല"ാദ്യങ്ങൾ ഒന്നു പരിശീ&ിച്ച് ല്ലനാക്കിയാല്ല&ാ?
प्रश्न- 1
(मोरपाल, रोज़)
साइहिकल चलाता आता था।
ब ु त दरू से साइहिकल चलाता आता था।
.........................................................
.......................................................................
प्रश्न- 2
छोटू जाता ।ै
......................
.................................
हिgल्म का नायक छोटू खु ी से जाता ।ै

28

पोस्टर
താനെഴ കാണുന്നത് എ-ാണ്?

ഒരു ല്ലപാസ്ററർ അല്ലല്ല ?
എ-ിനെന സൂ"ിപ്പിക്കുന്ന ല്ലപാസ്ററർ ആണ് ?
Eാ&ല്ലവ& വിരുദ്ധദിന സല്ലന്ദശം.
ഒരു ല്ലപാsർ തയ്യാറാക്കുല്ല+ാൾ എനെ-ല്ലാമാണ് ശ്രദ്ധില്ലക്കണ്ടത് ?
നമുക്ക് "ർച്ച നെ"യ്യാം.
*എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണനെമങ്കിൽ ല്ലപാsർ
എങ്ങനെനയായിരിക്കണം?
*ല്ലപാsറിനെ& വാക്യങ്ങൾ
എങ്ങനെനയായിരിക്കണം?
*വിഷയവുമായി Eന്ധനെപ്പട്ട
വാക്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കല്ലണാ?
*ല്ലപാsറിൽ എനെ-ങ്കിലും സല്ലന്ദശം

*पोस्टर आकषb क ोना ।ै
*हिवषयानुकूल ोना ।ै
*संतिक्षप्त ोना ।ै
*हिवषय के अनुसार आवश्यक ै तो संदे भी
ोना ै ।

ആവശ്യമുല്ലണ്ടാ?

ഇനി നമുനെക്കാരു ല്ലപാsർ നിർമ്മിച്ചു ല്ലനാക്കിയാല്ല&ാ?

प्रश्न : 1
आपके स्कूल में हिं दी लब द्वारा चालo चैक्तिप्लन की हिफल्मों का प्रद b न आयोजिजत ।ै इसके लिलए
एक पोस्टर तैयार करें।
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सरकारी ाई स्कूल, कोल्लम

चालo चैक्तिप्लन हिgल्म प्रदर्शि नी
6 जानेवरी 2021
साबारी 10 बाजा सा
स्के5ल ह6ल में
प्लिद प्लिकेड़

उद्घा टके
श्री .अड5 री गुAपाँ लकेष्णने
(प्लिफैल्में प्लिनेदर्शके )

में6डने ट इम्सा
प्लिद सारीकेसा

प्रवर्श प्लिने8र्शल्के

सबका स्वागत

हिं दी लब, सरकारी ाई स्कूल, कोल्लम
ചുവനെG തന്നിട്ടുള്ള വി&യിരുത്തൽ സൂ"കങ്ങൾ വച്ച് വി&യിരുത്തി ല്ലനാക്കൂ .
मूल्यांकन हिंबद ु
• आकषb क
• हिवषयानुकूल
• संतिक्षप्त
• संदे ात्मक
ഇനി ഒരു ല്ലപാsർ നിങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു ല്ലനാക്കൂ.
प्रश्न- 1
आपके स्कूल के दसवीं कक्षा के छात्र बीरब ू टी क ानी का मंचीकरण कर र े ।ैं इसके लिलए एक
पोस्टर तैयार करें।
ല്ലമൽ പരി"യനെപ്പട്ട ല്ലപാsർ കാര്യപരിപാGികളുമായി Eന്ധനെപ്പട്ടവയല്ലല്ല.
എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി സല്ലന്ദശങ്ങൾ ഉൾനെക്കാള്ളുന്ന ല്ലപാsർ പരി"യനെപ്പGാം.
ഇത്തരം ല്ലപാsർ തയാറാക്കുല്ല+ാൾ എനെ-ല്ലാം ശ്രദ്ധിയ്ക്കണം?
1. आकषb क
2. हिवषयानुकूल
3. संतिक्षप्त
4. संदे ात्मक
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प्रश्न- 2
'नेत्रदान म ादान' का संदे देते ु ए एक पोस्टर तैयार करें।

जीवन का अमूल्य वरदान - नेत्र ीन को नेत्रदान

'नेत्रदान करें दहिु नया हिफर से देखें’
"नेत्रदान म ादान”
എങ്കിൽ ഇനി ഒരു ല്ലപാsർ സ്വയം തയാറാക്കി ല്ലനാക്കിയാല്ല&ാ?
प्रश्न- 3
'जल जीवन का आधार 'ै -जल संरक्षण के म त्व का संदे देते ु ए, माचb 22, जलहिदवस पर एक
पोस्टर तैयार करें।
ല്ലപാsറിന് സഹായകമായ കുറച്ച് സല്ലന്ദശങ്ങൾ ചുവനെG ല്ലനാക്കൂ...
जल न ीं तो म न ीं।
जल संरक्षण करो-प्रकृतित की रक्षा करो।
जल के हिबना जीवन संभव न ीं।

भाषाप्रयोग
प्रसंग- 1
'बीरब ू टी' पाठ का य अं पढ़ें।
मूँगफलिलयों के रे खेतों में पीले फूल अभी भी गीले थे।
ഇനി നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു ല്ല"ാദ്യം ശ്രദ്ധിക്കാം.

' रे खेत’-इसमें हिव ेषण ब्द कौन-सा ?
ै
എങ്ങനെനയുള്ള പാGങ്ങളാണ് ?
പാGനെത്ത ഏതു പദം നെകാണ്ടാണ് വില്ലശഷിപ്പിക്കുന്നത് ?
മുകളി&നെത്ത വാക്യത്തിൽ വില്ലശഷണ പദം ഏതാണ് ?
रे
അതുല്ലപാനെ&
'पीले फूल' -इसमें हिव ेषण ब्द कौन-सा ?
ै
നിങ്ങൾക്ക് പറയാല്ലമാ?
पीले

-

रे खेत
रे
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മ^് ഉദാഹരണങ്ങൾ ല്ലനാക്കൂ.
टू टा
 टू टा पहि या
 अपरिरतिचत व्यक्ति त
अपरिरतिचत
 सुदरू दे ात
सुदरू
പാഠഭാഗം വായിച്ച് ഇതുല്ലപാലുള്ള വില്ലശഷണ പദങ്ങൾ ല്ലനാട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതണം .
प्रसंग- 1
'सबसे बड़ा ो' मैन पाठ भाग का य अं पढ़ें।
दहिु नया के सबसे बड़ा ो मैन का य प ला ो था। उसने जन्म ले लिलया था।
ഇനെതല്ലാവരും വായിച്ചല്ലല്ലാ?
ഇവിനെG ഇങ്ങനെന ഒരു ല്ല"ാദ്യം ല്ലനാക്കൂ.
'उसने'-इसमें हिनहि त सवb नाम कौन-सा ?
ै
उसने =
व +ने
ഇവിനെG സർവ്വനാമം ഏതാണ്?
व
മനെ^ാരു ഉദാഹരണം ല്ലനാക്കൂ.
तुम् ारा
=
तुम +का
ഇവിനെG സർവ്വനാമം ഏതാണ് ?
तुम
ഇവ എഴുതി പരിശീ&ിക്കുക.
इसको =
मेरी
=
उनसे
=
ममें
=
नमूने के अनुसार वा य की पूर्तित करें।
चालo गीत गाता ।ै

चालo गीत गाने लगा।

माँ गीत गाती ।ै

...........................

साहि ल बीरब ू हिटयाँ खोजता ।ै

साहि ल बीरब ू हिटयाँ खोजने लगा।

बेला बीरब ू हिटयाँ खोजती ।ै

..........................................

ഇവിനെG നമ്മൾ 'लग’-നെh പ്രല്ലയാഗമാണല്ലല്ലാ കണ്ടത് . ഇനി ക്രിയയുനെG കാ&ല്ലഭദം ല്ലനാക്കാം...

हिमहि र छाछ पीता ।ै

हिमहि र छाछ हिपएगा।

मोरपाल राजमा-चावल खाता ।ै

..............................
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इकाई 1

पाठ 1
बीरब ू टी - क ानी - प्रभात

पाठभाग की मुख्य घटनाओं से गुज़रें...
खेत में बेला और साहि ल का बीरब ू हिटयाँ खोजना।
पैन में स्या ी भरने दोनों का दक
ु ान जाना।
गशिणत की कक्षा में बेला को माटसाब का सज़ा देने पकड़ना।
छुट्टी के बाद बेला का सफेद पट्टी बाँधकर आना।
गाँधी चौक में दोनों का लंगडी टाँग खेलना।
अस्पताल में दोनों की मुलाकात।
पाँचवीं कक्षा का रिरज़ल्ट आना।
रिरपोटb काडb देखना।
छठी कक्षा में बेला और साहि ल का अलग ोना।
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इकाई 1

पाठ 2
ता ा से एक व्यक्ति त बैठ गया था
(हिवनोदकुमार ु ल की कहिवता पर नरे स सेना की हिटप्पणी)

पाठभाग की मुख्य घटनाओं से गुज़रें...
कहिव एवं कहिवता की हिव ेषताओं का उल्लेख।
'जानना ' ब्द की व्याख्या-रूहिढ़ग्रस्त और कहिवता में वर्शिणत।
कहिवता में 'जानना' का मतलब व्यक्ति त की ता ा या हिनरा ा
को जानना।
मनुष्य को मनुष्य की तर जानने की याद हिदलाना।
जानना ब्द का दो राना।
जीवन में मानवीय मूल्यों के म त्व का संदे ।
इकाई 1

पाठ 3
टू टा पहि या - कहिवता - धमb वीर भारती

पाठभाग की मुख्य घटनाओं से गुज़रें...
आत्मकथात्मक ैली की कहिवता।
टू टा पहि या उपेतिक्षत मानव (लघु मानव) का प्रतीक।
म ाभारत के एक प्रसंग पर आधारिरत।
कुरुक्षेत्रयुद्ध के अवसर पर अशिभमन्यु टू टे पहि ए का स ारा
लेता ।ै
लघु या तुच्छ समझकर हिकसी की उपेक्षा न करें।
संसार रूपी दरू
चक्रव्यू में लघु मानव ी सत्य के पक्ष में
ु
साथ देता ।ै
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इकाई 2

पाठ 4
आई एम कलाम के ब ाने - हिgल्मी लेख - हिमहि र

पाठभाग की मुख्य घटनाओं से गुज़रें...

लेखक द्वारा बचपन के साथी मोरपाल को याद करना।
खेल घंटी में खाने की अदला-बदली का सौदा करना।
मोरपाल की छाछ लेखक की कमज़ोरी थी तो लेखक का
राजमा-चावल मोरपाल की।
मोरपाल को छुट्टी का हिदन बुरा लगना।
ादी में भी मोरपाल का यूनीgाॅमb प नना।
हिgल्म के नायकों (छोटू , रणहिवजय) में भी अदला-बदली
ोना।
कलाम पर चोरी का आरोप लगाना।
अंत में कलाम को अपनी मंहिज़ल हिमलना।
इकाई 2

पाठ 5

सबसे बड़ा ो मैन - जीवनी - गीत चतुवqदी
पाठभाग की मुख्य घटनाओं से गुज़रें...
ो के बीच माँ की आवाज़ का खराब ोना।
लोगों के तिचल्लाने से माँ का स्टेज से टना।
माँ और मैनेजर के बीच ब स ोना।
पाँच साल के चालo को स्टेज पर भेजना।
स्टेज पर म ू र गीत जैक जोन्स गाना।
गाना सुनकर पैसों की बौछार ुरू ोना।
पैसा लेने चालo का मैनेजर के पीछे जाना।
द b कों का तालिलयाँ बजाना और तारीg करना।
दहिु नया के सबसे बड़े ो मैन के प ले ो की ुरुआत।

