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पत्ाचार पाठ्यक्रम विभाग
कें द्ीय हिदंी निदेशालय

(शिक्षा मंत्षालय, भषारत सरकषार)
उचचितर शिक्षा विभषाग

पश्चिमी खंड-7, रषामकृष्ण पुरम,
नई दिललली-110066 (भषारत)

वप्य छषात् / छषात्षा,

 पत्षाचिषार पषाठयक्रम विभषाग के दििंली सद ट्िफिके् पषाठ यक्रम में िम आपकषा सिषागत करत ेिैं। इस 
प्षारंशभक सतर के पषाठ यक्रम कषा प्मुख उद् िे्य आपकरो दििंली भषाषषा की मूलभूत संरचिनषा तथषा भषारतीय संसकृनत 
से पररचचित करषानषा िै। िमें पू्णटि वि्िषास िै फक इस पषाठ यक्रम द्िषारषा आप दििंली कषा कषायटिसषाधक ज्षान प्षापत 
करने के सषाथ दििंली में शलखी किषाननयों एिं वििर्ण करो समझने में सक्म िोंगे और ररोजमरषाटि के िषातषाटिलषाप 
दििंली में कर सकें गे।  

 दििंली सद ट्िफिके् पषाठ यक्रम में कुल बीस पषाठ एिं उनसे संबंचधत बीस उततर पत्  
(ഉത്തരക്്ടലയാസുെള് ) िैं। पषाठों कषा समयक अधययन करने के प्चिषात आप संबंचधत उततर पत् करो पूरषा 
करके यथषािीघ्र ननिेिषालय में भेजें, शजनकषा मूलयषांकन ननिेिषालय द्िषारषा फकयषा जषाएगषा। आपके उततर पत्ों के 
द्िषारषा िली िम आपके सममुख आनेिषालली कदठनषाइयों करो समझ सकें गे और उनकरो िरू करने के शलए समय-
समय पर आपकरो आि्यक सिषायक सषामग्ी तथषा उचचित मषागटिििटिन भी िेत ेरिेंगे।

 दििंली के मूलभूत ज्षानषाजटिन में आपकरो सिलतषा प्षापत करें,

 इसी िुभकषामनषा के सषाथ,

प्रो. रमेि कुमषार पषाणडये
ननिेिक
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വിദൂര വിദ്യോഭ്യോസ വ�ുപ്റ്
ക�ന്ദദരീയ ഹിന്ി നികദശോലയം 
(വിദ്യാഭ്യാസ മ{ന്യാലയം, ഭയാരത സർെയാർ)

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വെുപ്്റ്

വവസ്റ്റ് ബ്യാക് - 7, രയാമ െൃഷണ പുരം, 

ന്യൂ ഡൽഹി-110066 (ഭയാരതം)

്ദപിയവപ്ട് പഠിതയാവിന,

ഹിന്ി സർട്ിഫിക്റ്്റ് ബെയാഴ്സിബലക്്റ് സ്യാഗതം. ഹിന്ി ഭയാഷയുവ്ട അ്ടിസ്യാന 

ഘ്ടനെളും ഭയാരതരീയ സംസ്െയാരവും പരിചയവപ്്ടുത്തുെയയാണ് ്ദപയാഥമിെതലത്തിലുള്ള 

ഈ പയാഠ്പദ്ധതിയുവ്ട ്ദപധയാന ഉബദേശ്ം. ഇതിലയൂവ്ട നിങ്ങൾക്്റ് ഭയാഷയിൽ ്ദപയാബയയാഗിെ 

പരിജ്യാനം ബന്ടുന്നതിബനയാവ്ടയാപ്ം െഥെളും വിവരണങ്ങളും വയായിച്ു മനസ്ിലയാക്ി 

നിബത്ന ഹിന്ിയിൽ സംഭയാഷണം ന്ടത്തുവയാനുള്ള െഴിവ് ലഭിക്ുന്നു.

ഹിന്ി സർട്ിഫിക്റ്്റ് ബെയാഴ്സിൽ 20 പയാഠഭയാഗവും 20 ഉത്തരക്്ടലയാസും ഉണ്്റ്. 

പയാഠഭയാഗങ്ങൾ പഠിച്തിനു ബശഷം ഉത്തരക്്ടലയാസുെൾ പയൂരിപ്ിച്്റ് മയൂല്നിർണ്ണയത്തിനയായി 

നിബദശയാലയത്തിബലക്്റ് അയബക്ണ്തയാണ്. ഇവിവ്ടവച്്റ് മയൂല്നിർണ്ണയം ന്ടത്തുന്നതയാണ്. 

നിങ്ങളുവ്ട ബപയാരയായമെൾ മനസ്ിലയാക്ി അവ പരിഹരിക്ുന്നതിനുള്ള സയാമ്ദഗിെളും 

നിർബദേശങ്ങളും നൽെുവയാൻ ഇതിലയൂവ്ട മയാ്ദതബമ ഞങ്ങൾക്ു െഴിയയൂ.

ഹിന്ി ഭയാഷയിൽ അ്ടിസ്യാനപരമയായ അറിവുെൾ ബന്ടുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്്റ് 

വിജയം വരിക്യാൻ െഴിയവട്. 

ശുഭയാശംസെബളയാവ്ട

വ്ദപയാഫസർ രബമശ് െുമയാർ പയാബഡേ

ഡയറക്്ടർ
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്രഠി്ോവികനോട്...

്ദപിയവപ്ട് പഠിതയാബവ, 

ആധുനിെ വിശിഷ്ട ഭയാഷയയായ ഹിന്ിയുവ്ട ്ദപബവശനെവയാ്ടത്തിബലക്്റ് സ്യാഗതം. 

ഹിന്ി സർട്ിഫിക്റ്്റ് ബെയാഴ്സ് എന്നയാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിന ബപരിട്ിരിക്ുന്നത്. ഇത് 

ഹിന്ിയുവ്ട അ്ടിസ്യാനഘ്ടന മനസ്ിലയാക്യാൻ ഉതെുന്നതയാണ്. നിങ്ങൾ 

്ദപയാരംഭഘട്ത്തിലയാണബലലയാ. അതിനയാൽ ഭയാഷയാർജ്ജനത്തിന അനുബയയാജ്മയായ വിധത്തിൽ 

ലളിതമയായും വ്ക്തമയായും പ്ടിപ്ടിയയായും മനസ്ിലയാക്ിത്തരുവയാൻ ഞങ്ങൾ 

്ദശമിച്ിട്ുണ്്റ്. ഭയാഷയാശയാസ്്ദതപരവും ധ്നിപരവുമയായ സവിബശഷതെൾ 

നിലനിറുത്തിവക്യാണ്്റ് ലക്്ഭയാഷ പരിചയവപ്്ടുത്തുവയാനും പഠിപ്ിക്ുവയാനുമുള്ള ഒരു 

ആത്യാർത്ഥ ്ദശമമയാണ് ഇത്.

ഞങ്ങൾ പഠനം ആസയൂ്ദതണം വചയ്ുന്നത് എങ്ങവനയയാവണന്നും ഈ ്ദപ്ദെിയയിൽ 

നിങ്ങൾ എങ്ങവന സഹെരിക്ണവമന്നയാണ് ഞങ്ങൾ ്ദപതരീക്ിക്ുന്നവതന്നും പഠിതയാവവന്ന 

നിലയിൽ നിങ്ങൾ അറിബയണ്തുണ്്റ്. പഠന സയാമ്ദഗിവയ 20 പയാഠഭയാഗവും 20 

ഉത്തരക്്ടലയാസുമയായി രയൂപെൽപ്ന വചയതിട്ുണ്്റ്. സമയ്ദെമമനുസരിച്്റ് 

പഠനസയാമ്ദഗിെൾ (പയാഠഭയാഗങ്ങളും ഉത്തരക്്ടലയാസും) നിങ്ങൾക്്റ് അയച്ു തരുന്നതയാണ്. 

ചുവവ്ടയുള്ള പട്ിെയനുസരിച്്റ് നിങ്ങളുവ്ട സൗെര്യാർത്ഥം പഠനെയാര്ങ്ങൾ സ്യം 

ആസയൂ്ദതണം വചയത് പയൂരിപ്ിച് ഉത്തരക്്ടലയാസുെൾ നിബദശയാലയത്തിബലക്്റ് മ്ടക്ി 

അയബക്ണ്തയാണ്.

1. ഉത്തരക്്ടലയാസ് 1 മുതൽ  4 വവര ഒക്ബ്ടയാബർ 31 നെം

2. ഉത്തരക്്ടലയാസ് 5 മുതൽ  8 വവര നവംബർ 30 നെം

3. ഉത്തരക്്ടലയാസ് 9 മുതൽ  12 വവര ഡിസംബർ 31 നെം

4. ഉത്തരക്്ടലയാസ് 13 മുതൽ  16 വവര ജനുവരി 31 നെം

5. ഉത്തരക്്ടലയാസ് 17 മുതൽ  20 വവര വഫ്ദബുവരി 28 നെം

എലലയാ ഉത്തരക്്ടലയാസുെളും പയൂരിപ്ിച്്റ് മയൂല്നിർണ്ണയത്തിനയായി നിർബദേശ്ദപെയാരം 

നിബദശയാലയത്തിബലക്്റ് അയബക്ണ്തയാണ്. നിങ്ങളുവ്ട സജരീവ പകേയാളിത്തം ്ദപെ്ടമയാെുന്ന 

ഉത്തരക്്ടലയാസിന ഞങ്ങൾ വളവര ്ദപയാധയാന്ം നൽെുന്നുണ്്റ്. ഇതിവല ്ദപതിെരണവത്ത 

അ്ടിസ്യാനമയാക്ി മയാ്ദതബമ നിങ്ങളുവ്ട ബപയാരയായമെൾ മനസ്ിലയാക്ി അവ 

പരിഹരിക്ുന്നതിനുള്ള ശരിയയായ മയാർഗ്ഗനിർബദേശങ്ങളും സയാമയാ്ദഗിെളും നൽെയാൻ 

െഴിയയൂ. ഏതു സയാഹചര്ത്തിലും മുഴുവൻ ഉത്തരക്്ടലയാസുെളും മയാർച്്റ് 31നെം 

നിബദശയാലയത്തിൽ ലഭിബക്ണ്തയാണ്.

ഹിന്ി സർട്ിഫിക്റ്്റ് ബെയാഴ്സിവന് പരരീക് എലലയാവർഷവും വമയമയാസത്തിൽ 

വിവിധ ബെന്ദദങ്ങളിൽ വച്്റ് ന്ടത്തുന്നതയാണ്. 100 മയാർക്്റ് വരീതമുള്ള രണ്ു ബപപ്റുെളയാണ് 
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ഇതിനുള്ളത്. ഉത്തരക്്ടലയാസുെളിൽ നിങ്ങൾക്ു ലഭിച് മയാർക്ിവന് നിശ്ിതശതമയാനം 

അന്ിമഫലബത്തയാവ്ടയാപ്ം െണക്യാക്ുന്നതയാണ്.

ഒരു വിദയൂര പഠന ബെയാഴ്സ് ആണ് ഇത് എന്ന്റ് നിങ്ങൾക്്റ് അറിയയാമബലലയാ. 

വിദയൂര വിദ്യാഭ്യാസത്തിലയൂവ്ടയുള്ള ഭയാഷയാപഠനം സകേരീർണ്ണമയായ ഒരു ്ദപ്ദെിയയയാണ്. 

അതുവെയാണ്്റ് പഠന്ദപ്ദെിയയുവ്ട ഓബരയാ ഘട്ത്തിലും നിങ്ങൾ അബങ്ങയറ്ം ജയാ്ദഗത 

പുലർബത്തണ്തയാണ്. പയാഠഭയാഗങ്ങൾ മനസ്ിലയാക്ുന്നതിനും ഉത്തരസയൂചിെ 

തയ്യാറയാക്ുന്നതിലും നിങ്ങൾ പയാലിക്ുന്ന െൃത്തയും ്ദശദ്ധയും സ്ിരതയും ആണ് 

നിങ്ങളുവ്ട വിജയത്തിന്ടിസ്യാനം. പഠനസയാമ്ദഗിയുവ്ട ഇ-ബുക്്റ് പതിപ്്റ് www.

chdpublication.mhrd.gov.in - ൽ ലഭ്മയാണ്. 

 വിജയയാശംസെബളയാവ്ട,

്ദശരീമതി മധു സന്ബലശ്
വഡപ്യൂട്ി ഡയറക്്ടർ & വെുപ്്റ് ബമധയാവി

വിദയൂര വിദ്യാഭ്യാസ വെുപ്്റ്
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മുഖവുര

 സംസ്െൃതം, പയാലി, ്ദപയാെൃതം, അപ്ദഭംശം എന്നിവയിൽ നിന്നും വിെയാസം 
്ദപയാപിച് ആധുനിെ ഇൻബഡയാ – യയൂബറയാപ്ൻ ഭയാഷയയാണ് ഹിന്ി.  ഇൻഡ്ൻ 
ഭരണഘ്ടനയുവ്ട 343-യാം ഖഡേിെ ്ദപെയാരം ഹിന്ിക്്റ് ഭയാരതത്തിവന് ഔബദ്യാഗിെ 
ഭയാഷയാപദവി നൽെിയിട്ുണ്്റ്. 

ഹിന്ി ബദവനയാഗരി ലിപിയിലയാണ് എഴുതുന്നത്. അക്രയാത്െ  ലിപിയയായ 
ഇത് ഇ്ടത്തുനിന്ന്റ് വലബത്തക്യാണ് എഴുതുന്നത്. ബദവനയാഗരി ലിപിയിവല അക്ര്ദെമം 
വർണ്ണമയാല എന്നറിയവപ്്ടുന്നു. പരമ്പരയാഗതമയായി ബദവനയാഗരി ലിപിയിൽ 11 

സ്രയാക്രങ്ങളും 35 വ്ഞജനയാക്രങ്ങളുമയാണ് ഉള്ളത്. 

സ്രയാക്രങ്ങൾ (സ്ർ)

 अ आ इ ई उ ऊ

 ऋ ए ऐ ओ औ

വ്ഞജനയാക്രങ്ങൾ (വ്ഞജൻ)

 क ख ग घ ङ

 चि छ ज झ ञ

 ् ठ ड ढ ्ण ड़ ढ़

 त थ ि ध न

 प ि ब भ म

 य र ल ि

 ि ष स ि

 എലലയാ ഹിന്ി അക്രങ്ങൾക്ും ഒരു ബമൽവരയുണ്്റ്. ഇത് ശിബരയാബരഖ 

എന്നറിയവപ്്ടുന്നു. 

 ബദവനയാഗരിയിവല ഓബരയാ വ്ഞജനത്തിലും ‘അ’ എന്ന സ്രം അ്ടങ്ങിയിട്ുണ്്റ്. 

മിക് വ്ഞജനങ്ങളിലും ഇത് വലതുവശത്ത്റ് ലംബബരഖയയായി െയാണവപ്്ടുന്നു. 

 ചില വ്ഞജനങ്ങളിൽ ഈ ലംബബരഖ പെുതിയയായി ചുരുങ്ങി ശിബരയാബരഖയുവ്ട 
മധ്ഭയാഗത്തയായി െയാണവപ്്ടുന്നു. തു്ടർന്നുവരുന്ന അക്രം സംയുക്ത വ്ഞജനമവലലകേിൽ 
ഈ സ്രം ചിലയി്ടങ്ങളിൽ അന്്ഭയാഗത്തും മറ്ു ചിലയി്ടങ്ങളിൽ മധ്ഭയാഗത്തും 

ഉച്രിക്വപ്്ടുന്നിലല. ഉദയാ- 

 അന്്ഭയാഗത്ത്റ് ഉച്രിക്വപ്്ടയാത്തവ : അബ, സബ, മിലൻ, ലഗൻ

 മധ്ഭയാഗത്ത്റ് ഉച്രിക്വപ്്ടയാത്തവ : ലഗ്യാ, സമഝയാ, മത് ലബ

 െയൂട്ക്രക്ങ്ങബളയാ്ടു െയൂ്ടിയവ : സത്, ധർമ, െർമ
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 ബദവനയാഗരി ലിപിയിൽ  अ (അ) എന്ന സ്രവമയാഴിവെ മവറ്ലലയാ സ്രങ്ങൾക്ും 

്ദപബത്െ സ്രചിഹ്നമുണ്്റ്. ഇത് ‘മയാ്ദത’ എന്നറിയവപ്്ടുന്നു. 

 സ്രസഹയായമിലലയാവത വ്ഞജനങ്ങൾ ഉച്രിക്ുെ സയാധ്മലല. വ്ഞജനയാക്രങ്ങ- 

ളുവ്ട തയാവഴ വലബത്തക്്റ് ചരിഞ്ഞ ബരഖ ‘  ~ ’  സ്രരഹിതമയായ വ്ഞജനവത്ത 
സയൂചിപ്ിക്ുന്നു. ഈ ബരഖ ‘ഹൽ’ എന്നും ഒരു വ്ഞജനത്തിബനയാട് ബചരുബമ്പയാൾ 

‘ഹലന്്റ്’ എന്നും അറിയവപ്്ടുന്നു. 

 प ्+ अ = प

 क् + अ = क

 ഓബരയാ ബദവനയാഗരി വർണ്ണത്തിനും നിശ്ിതമയായ ഉച്യാരണമയൂല്മുണ്്റ്. 

ഉച്യാരണത്തിലയൂവ്ട ഈ വർണം തിരിച്റിയയാൻ െഴിയുന്നു.

 क എന്ന വർണം എലലയായി്ടത്തും ‘െ’ എന്നുച്രിക്ുന്നു.

 ड़, ढ़ എന്നരീ വ്ഞജനങ്ങൾ ഹിന്ിയിൽ പിൽക്യാലത്ത്റ് ബചർക്വപ്ട്വയയാണ്. ഇത് 

അറബിക് – ബപർഷ്ൻ ഭയാഷെളുവ്ട സ്യാധരീനവത്ത സയൂചിപ്ിക്ുന്നു. 

 പരമ്പരയാഗതമയായി ബദവനയാഗരി ലിപിയിൽ क्, त्, ज्, श् എന്നരീ നയാലു െയൂട്ക്രങ്ങൾ 

ഉണ്്റ്.

 സംസ്െൃതഭയാഷയിൽ ഉപബയയാഗിച്ിരുന്ന श् ഹിന്ി വർണ്ണമയാലയിൽ 

പരിഗണിച്ിരുന്നിലല. പിൽക്യാലത്ത്റ് പരിഷെരിച് പട്ിെയിൽ ഇത് െയൂട്ിബച്ർത്തു. 

 ബപർഷ്ൻ ഭയാഷയിൽ നിന്നും 5 ധ്നിെൾ ഹിന്ി സ്രീെരിച്ിട്ുവണ്കേിലും 

രവണ്ണ്ണം മയാ്ദതബമ ഇന്ന്റ് ്ദപബയയാഗത്തിലുള്ളളൂ. ज़, फ़ എന്നരീ ലിപിെളയാണ്. 

 സ്രത്തിവന്ബയയാ സ്രം ബചർന്ന വ്ഞജനത്തിവന്ബയയാ (വ്ഞജനം + സ്രം) 

മുെളിൽ ബരഖവപ്്ടുത്തുന്ന െുത്തിവന (   a& )  അനുസ്യാരം എന്നു പറയുന്നു. ഓബരയാ 
വ്ഞജനസമയൂഹത്തിബലയും പഞ്ചമയാക്രമയായ നയാസിെധ്നിവയയയാണ് ആ വർഗത്തിവല 

അനുസ്യാരം സ്രീെരിക്ുന്നത്. 

ഉദയാ: ഗങഗയാ गंगषा - गङगषा ഗംഗയാ നദി

 ബംദർ बंिर - बनिर  െുരങ്ങൻ (പയാഠം 3 െയാണുെ) 

 എലലയാ സ്രങ്ങൾക്ും അനുനയാസിെ രയൂപമുണ്്റ്. അവയക്്റ് വയാക്ുെളുവ്ട 

അർത്ഥവത്ത മയാറ്യാനുള്ള െഴിവുണ്്റ്.

ഉദയാ: ഹംസ് िंस - അരയന്നം

 ഹസ്  िँस - ചിരിക്ുെ  (പയാഠം 4 െയാണുെ)

 ऋ ഹിന്ിയിൽ ഏെധ്നിയയായലല വരുന്നത്. സയാന്ർഭിെമയായി ഇതിനു 
ഉച്യാരണബഭദമുണ്്റ്. ‘രി’ എന്ന്റ് ഉച്രിക്വപ്്ടുന്ന ഈ ധ്നി സംസ്െൃതത്തിൽ നിന്നും 
വന്ന വയാക്ുെളിൽ മയാ്ദതമയാണ് െയാണവപ്്ടുന്നത്. ഉദയാഹരണമയായി, ऋवष, ऋ्ण ബദവനയാഗരി 



xi

ലിപിയിൽ പരമ്പരയാഗതമയായി അക്രങ്ങൾ ്ദെമത്തിലയാണ് നൽെി വരുന്നത്. എന്നയാൽ 
പഠിതയാക്ളുവ്ട സൗെര്യാർത്ഥം അക്രഘ്ടനക്നുസരിച്്റ് പയാഠഭയാഗങ്ങവള പല 

വിഭയാഗങ്ങളയാക്ിയിരിക്ുന്നു. 
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2. ि्णटि पररचिय / അക്രമയാലയുവ്ട ആമുഖം 29
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പാഠം -1

ഭാഗം I

ഈ ഭാഗത്തിൽ 4 വ്യഞ്ജനങ്ങളും 2 സ്വരങ്ങളും ആ സ്വരം ചേർന്ന രൂപങ്ങളും 
നമുക്ക് മനസ്തിലാക്ാം. ചേവനാഗരതി ലതിപതിയതിൽ ഓചരാ വ്യഞ്ജനത്തിലും ‘അ’ എന്ന 

സ്വരം അടങ്ങതിയതിട്ുണ്ക്. 

ഒരു സ്വരം വ്യഞ്ജനചത്ാടു ചേരുച്ാൾ അതതിൽ അടങ്ങതിയതിരതിക്ുന്ന 

अ  ചലാപതിക്ുന്നു. അവതിടട ചേരുന്ന സ്വരത്തിടറെ േതിഹ്ം പപകടമാകുന്നു ഇതതിടന 

സ്വരവതിന്യാസം എന്നാണു പറയുന്നത്. 

 ഇത്രത്തിൽ अ എന്ന സ്വരം ഒഴതിടക മടറെല്ാ സ്വരങ്ങളും സ്വതനപതവും മാപതാ 
രൂപമുള്ളവയുമാണ്. ഉച്ാരണത്തിനനുസരതിച്ക് വ്യഞ്ജനങ്ങചളാടടാപ്ം മാപതകൾ 
ചേരുന്നു.

വ്യഞ്ജനങ്ങൾ

र स ख श
സ്വരങ്ങൾ

ए ऐ

1.	 र

र ധ്വനതിരൂപം ഉച്ാരണം

റ കറയതിടല  ‘റ’

എഴുതുന്ന 

രീതതി

 നമുക്ക് പരതിശീലതിക്ാം (ചമൽകാണതിച്തിട്ുളള എഴുതുന്ന രീതതി പരതിശീലതിക്ുക)

!  മാപത ചരഖാടപ്ടുത്ാനുള്ള ഇടം

!  അക്ഷരം എഴുചതണ് ഇടം

!  മാപത ചരഖാടപ്ടുത്ാനുള്ള ഇടം
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2.	 स

स ധ്വനതിരൂപം ഉച്ാരണം

സ സമുപേത്തിടല ‘സ’

എഴുതുന്ന 

രീതതി

 നമുക്ക് പരതിശീലതിക്ാം (മുകളതിൽ എഴുതതിയതുചപാടല പരതിശീലതിക്ുക)

പേ നതിർമ്ാണം

र + स रस രസ് പഴച്ാറ്

स + र सर സർ സാർ, ശതിരസ്ക്

स + र + स सरस സരസ് രസകരമായ, തടാകം

3.	 ख

ख ധ്വനതിരൂപം ഉച്ാരണം

ഖ ഖനതിയതിടല ‘ഖ’ 

എഴുതുന്ന 

രീതതി

 നമുക്ു പരതിശീലതിക്ാം
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പേ നതിർമ്ാണം

र + ख रख രഖ് സൂക്ഷതിക്ുക

ख + स खस ഖസ് രാമച്ം

4.	श

श ധ്വനതിരൂപം ഉച്ാരണം

ശ ശലഭത്തിടല ‘ശ’ 

എഴുതുന്ന 

രീതതി

 നമുക്ു പരതിശീലതിക്ാം

പേ നതിർമ്ാണം

श + र शर ശർ അ്ക്

സ്വരങ്ങളും അവയുടെ മാത്രകളും

5.	ए

ए ധ്വനതിരൂപം ഉച്ാരണം

ഏ ഏണതിയതിടല ‘ഏ’ 

എഴുതുന്ന 

രീതതി
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 നമുക്ു പരതിശീലതിക്ാം

സ്വരവിന്ാസം

സ്വരം സ്വര േതിഹ്ം വ്യഞ്ജനചത്ാടുള്ള ചേരൽ

ए s र ्+ ए js
ए യുടട സ്വരേതിഹ്ം വ്യഞ്ജനാക്ഷരത്തിനു മുകളതിലാണ് ചേർക്ുന്നത്. ഇത് 

ശതിചരാചരഖയതിൽ വ്യഞ്ജനാക്ഷരവുമായതി ചേരുന്നു. 

 र ्+ ए = रे  स ्+ ए = से

 ख ्+ ए = खे  श ्+ ए = शे

പേ നതിർമ്ാണം

स ्+ ए + र सेर ചസർ
ഭാരം അളക്ുന്ന ഏകകം 
(9.56 പഗാം)

श ्+ ए + र शरे ചശർ സതിഹം

श ्+ ए + ख शखे ചേഖ് അറബതി പപമാണതി

6.	 ऐ

ऐ ധ്വനതിരൂപം ഉച്ാരണം

ഐ ഐരാവതത്തിടല ‘ഐ’ 

എഴുതുന്ന 

രീതതി
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 നമുക്ു പരതിശീലതിക്ാം

സ്വരവിന്ാസം

സ്വരം സ്വര േതിഹ്ം വ്യഞ്ജനചത്ാടുള്ള ചേരൽ

ऐ S स ्+ ऐ lS
 र ्+ ऐ = रै  स ्+ ऐ = सै

 ख ्+ ऐ = ख ै श ्+ ऐ = शै

പേ നതിർമ്ാണം

ऐ + स ्+ ए ऐसे ഐചസ ഇങ്ങടന, ഇപപകാരം

स ्+ ऐ + र सरै സസർ യാപത, ഉലാത്ുക

ख ्+ ऐ + र खरै സഖർ ശരതി, എങ്ങടനയായാലും

മാനക ഹതിന്തിയതിൽ ‘ऐ’ ഏകധ്വനതിയാണ്. അർദ്ധസ്വരമായ ‘യ’ ഇതതിചനാട് ചേർന്നക് 

വരുച്ാൾ സംയുക്തധ്വനതിയായതി അ + യ് = ഐ  ഉച്രതിക്ുന്നു. ഉോഹരണം - 

भयैा സഭയ്ാ  സചഹാേരൻ

तयैार സതയ്ാർ  തയ്ാറാവുക

 ഈ സാഹേര്യത്തിൽ ഇത് സംയുക്തധ്വനതിയായതി ഉച്രതിക്ുന്നു. 
ഭാോശാസ്പതപരമായതി രണ്ു സ്വരധ്വനതികൾ ചേർന്നക് ഒരു അക്ഷരമായതി പരതിണമതിക്ുന്നു.

അഭ്ാസം

ഉച്ാരണ പരിശീലനം

വ്യക്തമായതി ഉറടക് വായതിക്ൂ

र स ख श ए ऐ

रस सर सरस रख खस शर

सरै शरे शखे ऐसे सेर खरै
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ഈ അക്ഷരങ്ങൾ ഭംഗതിയായതി എഴുതൂ

र

रे

रै

स

से

सै

ख

खे

खै

श

शे

शै

ए

ऐ



7

ഭാഗം II

ഈ ഭാഗത്തിൽ 6 സ്വരങ്ങളും അവയുടട സ്വരേതിഹ്ങ്ങളും എങ്ങടനടയന്നു 
മനസ്തിലാക്ാം.

സ്വരങ്ങൾ

उ ऊ अ आ ओ औ

1.		 उ

उ ധ്വനതിരൂപം ഉച്ാരണം

ഉ ഉരലതിടല ‘ഉ’ 

എഴുതുന്ന 

രീതതി

 നമുക്ു പരതിശീലതിക്ാം

സ്വരവിന്ാസം

സ്വരം സ്വര േതിഹ്ം വ്യഞ്ജനചത്ാടുള്ള ചേരൽ

उ q स ्+ उ lq

 स ्+ उ = सु  श ्+ उ = शु
 ख ्+ उ = खु 
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പേ നതിർമ്ാണം

उ + स उस ഉസ് അത്

स ्+ उ + र सुर സുർ സ്വരം

स ्+ उ + ख सुख സുഖ് സുഖം

ख ्+ उ + श खुश ഖുശ് സച്ാേമുള്ള

2.	ऊ

ऊ ധ്വനതിരൂപം ഉച്ാരണം

ഊ ഊഞ്ാലതിടല ‘ഊ’ 

എഴുതുന്ന 

രീതതി

 നമുക്ു പരതിശീലതിക്ാം

സ്വരവിന്ാസം

സ്വരം സ്വര േതിഹ്ം വ്യഞ്ജനചത്ാടുള്ള ചേരൽ

ऊ w स ्+ ऊ lw

 स ्+ ऊ = सू  श ्+ ऊ = शू
 ख ्+ ऊ = खू 
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പേ നതിർമ്ാണം

स ्+ ऊ + ख सूख സൂഖ് ഉണങ്ങതിയ

श ्+ ऊ + र शूर ശൂർ ധീരൻ

उ ടറെയും ऊ ടറെയും സ്വരേതിഹ്ങ്ങൾ (മാപതകൾ) സാധാരണയായതി 
വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളുടട േുവടടയാണ് ചേർക്ുന്നടതന്നക് നതിങ്ങൾ മനസ്തിലാക്തിക്ാണുമചല്ാ. 
ഇതതിൽ उ ടറെ മാപത ഇടചത്ാട്ും ऊ ടറെ മാപത വലചത്ാട്ുമാണ് എഴുതുന്നത്.  ഈ 

വ്യത്യാസം മനസ്തിലാക്ൂ – 

खु खू

शु शू

सु सू

सुख सूख

सुर सूर

रुख रूख

 
र  എന്ന വ്യഞ്ജനചത്ാടു ചേരുച്ാൾ उ , ऊ എന്നതിവയുടട മാപതകൾ र 

യുടട മധ്യഭാഗത്ക് പപചത്യകരീതതിയതിലാണ് ചേരുന്നത്. ഉോഹരണമായതി उ—കാരത്തിൽ 

േുഴതിപ്തില്ാടതയും ऊ—കാരത്തിൽ േുഴതിചപ്ാടുകൂടതിയുമാണ് എഴുചതണ്ത്. 

 र ्+ उ = रु  र ्+ ऊ = रू
പേ നതിർമ്ാണം

र ्+ उ + ख रुख രുഖ് സമീപനം

र ्+ ऊ + स रूस റൂസ് റേ്യ

श ्+ उ + र ्+ ऊ शुरू ശുരൂ തുടക്ം

3.	 अ

अ ധ്വനതിരൂപം ഉച്ാരണം

അ അമ്യതിടല ‘അ’

എഴുതുന്ന 

രീതതി
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 നമുക്ു പരതിശീലതിക്ാം

 ‘अ’ എന്ന സ്വരം എല്ാ വ്യഞ്ജനങ്ങളതിലും അടങ്ങതിയതിരതിക്ുന്നതതിനാൽ ആ 
സ്വരത്തിന മാപതയതില്. പോ്്യത്തിൽ വരുന്ന अ ഉച്രതിക്ടപ്ടുന്നതില്. ഉോഹരണമായതി 

  കാമ (ച്ജാലതി)  കമല (താമര) 

ഇവയുടട ഉച്ാരണം യഥാപകമം കാം എന്നും കമൽ എന്നുമാണ്. വാക്ുകളുടട 
മധ്യത്തിൽ വരുന്ന ‘अ’ എന്ന സ്വരവും ഉച്രതിക്ുന്നതില്

  കമരാ (മുറതി)  ചബാലനാ (പറയുക)

ഇവയുടട യഥാർത്ഥ ഉച്ാരണം ‘കംരാ’ എന്നും ‘ചബാൽനാ’ എന്നുമാണ്.  
സംയുക്താക്ഷരത്തിൽ വരുന്ന ‘अ’ എന്ന സ്വരം ഉച്ാരണക്ഷമമാണ്. ഉോഹരണമായതി

  സത്യക് (സത്യം)   ധന്യക് (അനുപഗഹതിക്ടപ്ട്) 

  അൽപ് (കുറച്ക്)   കഷ്ക് (ചവേന)  

പേ നതിർമ്ാണം

अ + स + र असर പപഭാവം

अ + ख + र अखर എണ്ണമറെ

अ + सु + र असुर അസുരൻ

सु + अ + र सुअर പന്നതി

4.	 आ

आ ധ്വനതിരൂപം ഉച്ാരണം

ആ ആടതിടല ‘ആ’ 

എഴുതുന്ന 

രീതതി
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 നമുക്ു പരതിശീലതിക്ാം

സ്വരവിന്ാസം

സ്വരം സ്വര േതിഹ്ം വ്യഞ്ജനചത്ാടുള്ള ചേരൽ

आ k ख ्+ आ [kk
  

പേ നതിർമ്ാണം

आ + र आर േപകത്തിടറെ ആരക്ാൽ

आ + स आस പപതീക്ഷ

स ्+ आ + र सार സാരാംശം, സത്

ख ्+ आ + स खास വതിചശേതിച്ക്

र ्+ आ + ख राख ോരം

स ्+ आ + ख साख ആേരവ്

आ + श ्+ आ आशा പപതീക്ഷ

स ्+ आ + र ्+ आ सारा മുഴുവനും

श ्+ आ + ख ्+ आ शाखा ശതിഖരം

വ്യത്യാസം മനസ്തിലാക്ുക

रस പഴച്ാറ്, സത്ക്

रख വയ്ക്ുക, 
സംരക്ഷതിക്ുക

खस രാമച്ം

सर സാർ, തല

खरा ശുദ്ധമായ

रास രാസലീല

राख ോരം

खास വതിചശേതിച്ക്

सार സാരാംശം, സത്

खारा ഉപ്ുരസമുള്ള
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5.	ओ

ओ ധ്വനതിരൂപം ഉച്ാരണം

ഓ ഓലയതിടല ‘ഓ’ 

എഴുതുന്ന 

രീതതി

 

 നമുക്ു പരതിശീലതിക്ാം

സ്വരവിന്ാസം

സ്വരം സ്വര േതിഹ്ം വ്യഞ്ജനചത്ാടുള്ള ചേരൽ

ओ ks ख ्+ ओ [kks

 श ्+ ओ = शो  स ्+ ओ = सो

 र ्+ ओ = रो 

പേ നതിർമ്ാണം

ओ + र ओर േതിശ

ओ + स ओस മഞ്ക്

स ्+ ओ सो ഉറങ്ങുക

ख ्+ ओ खो നഷ്ടപ്ടുക

र ्+ ओ रो കരയുക

श ्+ ओ + र शोर ശബ്ം
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6.	 औ

औ ധ്വനതിരൂപം ഉച്ാരണം

ഔ ഔേധത്തിടല ‘ഔ’

എഴുതുന്ന 

രീതതി

 

 നമുക്ു പരതിശീലതിക്ാം

സ്വരവിന്ാസം

സ്വരം സ്വര േതിഹ്ം വ്യഞ്ജനചത്ാടുള്ള ചേരൽ

औ kS स ्+ औ lkS

പേ നതിർമ്ാണം

औ + र और ഉം

औ + स + र औरस നീതതിപൂരക്്വമായ

स ्+ औ सौ നൂറ്

स ्+ औ + र सौर സൂര്യടന സംബന്തിച്

വ്യത്യാസം മനസ്തിലാക്ുക

सो ഉറങ്ങുക सौ നൂറ്

ओर േതിശ और ഉം, കൂടട
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‘औ’-ന ചശേം അർദ്ധസ്വരമായ ‘व’ (വ) വരുച്ാൾ അത് अउ (ഔ) എന്ന 

സംയുക്തധ്വനതിയായതി ഉച്രതിക്ുന്നു. 

kaua:  കൗവാ

chauan േൗവൻ

അഭ്ാസം

ശരതിയായ വലതിപ്ത്തിലും വടതിവതിലും അക്ഷരങ്ങൾ ആവർത്തിടച്ഴുതുക.

उ

ऊ

अ

आ

ओ

औ

മാപത ചേർന്ന വ്യഞ്ജനങ്ങൾ എഴുതുക.

स ्+ आ

ख ्+ अ

ख ्+ उ

ख ्+ ओ

श ्+ औ

र ्+ ऊ

स ्+ ऊ
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ഭാഗം III

ഈ ഭാഗത്തിൽ നതിങ്ങൾ 7 വ്യഞ്ജനാക്ഷരടത്ക്ുറതിച്ക് പഠതിക്ും.

വ്യഞ്ജനങ്ങൾ

व ब क

ग म भ न

1.	 व

व ധ്വനതിരൂപം ഉച്ാരണം

വ വള്ളത്തിടല ‘വ’ 

എഴുതുന്ന 

രീതതി

 

 നമുക്ു പരതിശീലതിക്ാം

പേ നതിർമ്ാണം

वर വരൻ

वार ആപകമണം

वेश ചവേവതിധാനം
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2.	 ब

ब ധ്വനതിരൂപം ഉച്ാരണം

ബ തബലയതിടല ‘ബ’ 

എഴുതുന്ന 

രീതതി

 നമുക്ു പരതിശീലതിക്ാം

പേ നതിർമ്ാണം

बस മതതിയാചവാളം, ബസ്ക്

सब മുഴുവനും, എല്ാം

खबर വാർത്

खूब ധാരാളം

अखबार വർത്മാനപപതം

3.	क

क ധ്വനതിരൂപം ഉച്ാരണം

ക കലത്തിടല  ‘ക’

എഴുതുന്ന 

രീതതി
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 നമുക്ു പരതിശീലതിക്ാം

പേ നതിർമ്ാണം

कर കരം कब എചപ്ാൾ

कार കാർ शक സംശയം

केश മുടതി काश ചഹാ

कौआ കാക് शोक േുഃഖം

शौक അഭതിരുേതി केसर കുങ്ുമപ്പൂവ്

അഭ്ാസം

ഈ അക്ഷരങ്ങൾ മൂന്നു പപാവശ്യം എഴുതുക.

ब क

बा का

बु कु

बू कू

बे के

बै कै

बो को

बौ कौ
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േുവടട ടകാടുത്തിട്ുള്ളവ ചേവനാഗരതിലതിപതിയതിൽ എഴുതുക.

കബ്

ആസ്

ചബകാർ

സാകാർ

ശൗക്

ചശാക്

ചകാറാ

സാരാ

4.	ग

ग ധ്വനതിരൂപം ഉച്ാരണം

ഗ ഗാനത്തിടല ‘ഗ’

 

എഴുതുന്ന 

രീതതി

 നമുക്ു പരതിശീലതിക്ാം

പേ നതിർമ്ാണം

सागर സമുപേം रोग ചരാഗം

गागर കുടം गुरु ഗുരു

आग തീ बाग പൂച്ാട്ം
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5.	म

म ധ്വനതിരൂപം ഉച്ാരണം

മ മലയതിടല ‘മ’

എഴുതുന്ന 

രീതതി

 നമുക്ു പരതിശീലതിക്ാം

പേ നതിർമ്ാണം

कम കുറച്ക് काम ച്ജാലതി

अमर രക്തസാക്ഷതി, 
അനശ്വരമായ

मामा അമ്ാവൻ/അമ്യുടട 
സചഹാേരൻ

मगर േീങ്ണ്ണതി शाम സവകുചന്നരം

गरम േൂടുള്ള मुख മുഖം

6.	भ

भ ധ്വനതിരൂപം ഉച്ാരണം

ഭ ഭരണതിയതിടല ‘ഭ’

എഴുതുന്ന 

രീതതി
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 നമുക്ു പരതിശീലതിക്ാം

പേ നതിർമ്ാണം

भार ഭാരം शुभ മംഗളകരമായ

भाव വതില शोभा സൗന്ര്യം

भूसा കാലതിത്ീറെ सभा സഭ, സചമ്ളനം

भारत ഭാരതം भाग വീതം, ഭാഗം

7.	न

न ധ്വനതിരൂപം ഉച്ാരണം

ന പനയതിടല ‘ന’

കുറതിപ്ക് : മലയാളത്തിൽ ‘ന’ യ്ക്ക് രണ്ക് ഉച്ാരണമുണ്ക്. അനുനാസതികവും പോവതിഡ 
അനുനാസതികവും നനഞ്ു എന്ന വാക്തിടല ആേ്യടത് ‘ന’ അനുനാസതികടത്യും 
രണ്ാമടത് ‘ന’ പോവതിഡ അനുനാസതികടത്യും സൂേതിപ്തിക്ുന്നു. ആേ്യചത്ത് േ്്യവും 
രണ്ാമചത്ത് വർത്്യവും ആണ്.

എഴുതുന്ന 

രീതതി
 

 നമുക്ു പരതിശീലതിക്ാം

പേ നതിർമ്ാണം

नर ആൺ, പുരുേൻ काना ഒറെക്ണ്ണൻ

नाक മൂക്ക് नमक ഉപ്ക്
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कान ടേവതി नगर നഗരം

नाम ചപര് सुनना ചകൾക്ുക

कौन ആര് नाना അപ്പൂപ്ൻ, അമ്യുടട അച്ഛൻ

അഭ്ാസം 
ഇവ ഉച്ത്തിൽ വായതിക്ൂ

भाग गमन आना ओर ऐन मनैा
सभा आगमन गाना भोर ऐब रैना
नभ सुगम माना मोर ऐनक ननैा
भवन आग नाना शोर ऐसे बरैा

വ്യത്യാസം മനസ്തിലാക്ൂ

अ आ
कम काम
मन मान
वर वार
सर सार

ओ औ
सो सौ
ओर और
शोक शौक
मोर मौर

उ ऊ
सुर सूर
सुख सूख
रुख रूख

ए ऐ
सेर सरै
सेन सनै
बेर बरै

व ब
वन बन
वार बार
वर बर

ചേവനാഗരതി ലതിപതിയതിചലയ്ക്ക് മാറെതിടയഴുതുക

അബ് ബൻ

കബ് ഗൻ

സബ് നഗ്

റബ് രഗ്
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മലയാള ലതിപതിയതിചലയ്ക്ക് മാറെതിടയഴുതുക

शोर कौर

मोर शौक

ओर और

ഭാഗം IV

ഈ ഭാഗത്തിൽ 5 വ്യഞ്ജനങ്ങളും 2 സ്വരങ്ങളും ‘ആ’ സ്വരം ചേർന്ന രൂപങ്ങളും 
മനസ്തിലാക്ുന്നു.

വ്യഞ്ജനങ്ങൾ

ड ड़ ङ ह झ
സ്വരങ്ങൾ

इ											 ई

1.	 ड

ड ധ്വനതിരൂപം ഉച്ാരണം

ഡ ഗരുഡനതിടല ‘ഡ’

എഴുതുന്ന 

രീതതി

 നമുക്ു പരതിശീലതിക്ാം
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പേ നതിർമ്ാണം

डोर േരട് रोड പാത

डर ഭയം डाक തപാൽ

डरेा കൂടാരം डमरू ഉടുക്ക്

2.	 ड़

ड़ ധ്വനതിരൂപം ഉച്ാരണം

ഡ േഡപേത്തിടല ‘ഡ’

 കുറതിപ്ക് േഡപേത്തിടല ‘ഡ’ ഉച്രതിക്ുന്നതുചപാടല ഈ വ്യഞ്ജനം 
ഉച്രതിചക്ണ്താണ്.

എഴുതുന്ന 

രീതതി

 നമുക്ു പരതിശീലതിക്ാം

പേ നതിർമ്ാണം

सड़ना അഴുകുക सड़ा േീഞ്/അഴുകതിയ

उड़ना പറക്ുക आड़ മറ/ചവലതി

भेड़ ടേമ്രതിയാട് खड़ा നതിൽക്ുക

3.	 ङ

ङ ധ്വനതിരൂപം ഉച്ാരണം

ങ മാങ്ങ (ങ്+ങ) യതിടല ങ
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എഴുതുന്ന 

രീതതി

 നമുക്ു പരതിശീലതിക്ാം

 ഹതിന്തി പേങ്ങളതിൽ ‘ङ’ യ്ക്ക് ഒറെയ്ക്ുള്ള നതിലനതിൽപ്തില്. പേമധ്യത്തിൽ 
കൂട്ക്ഷരമായാണ് വരുന്നത്. ഉോ: ഗങ്ഗാ (ഗംഗാ), സങ്ഗ് (സംഗ്), രങ്ഗ് (രംഗ്)

4.	 इ

इ ധ്വനതിരൂപം ഉച്ാരണം

ഇ ഇലയതിടല ‘ഇ’

എഴുതുന്ന 

രീതതി

 നമുക്ു പരതിശീലതിക്ാം

സ്വരവിന്ാസം

സ്വരം സ്വര േതിഹ്ം വ്യഞ്ജനചത്ാടുള്ള ചേരൽ

इ f क् + इ fd
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क् + इ = कक  म ्+ इ = मम  र ्+ इ = रर

स ्+ इ = मस  श ्+ इ = मश  ब ्+ इ = बब

പേ നതിർമ്ാണം

इनाम പപതതിഫലം, സമ്ാനം इशारा സൂേന, അടയാളം

मशखर ടകാടുമുടതി मसर തല

मशववर ശതിബതിരം कवव കവതി

5.	 ई

ई ധ്വനതിരൂപം ഉച്ാരണം

ഈ ഈ്പ്ഴത്തിടല ‘ഈ’ 

എഴുതുന്ന 

രീതതി

  

 നമുക്ു പരതിശീലതിക്ാം

സ്വരവിന്ാസം

സ്വരം സ്വര േതിഹ്ം വ്യഞ്ജനചത്ാടുള്ള ചേരൽ

ई h म ्+ ई eh
क् + ई = की  भ ्+ ई = भी  र ्+ ई = री

स ्+ ई = सी  श ्+ ई = शी  ब ्+ ई = बी
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പേ നതിർമ്ാണം

ईसा പകതിസ്തു ईसाई പകതിസ്ത്യാനതി

भाई സചഹാേരൻ ईश സേവം

शीरा ലായനതി बीस ഇരുപത്

सीखना പഠതിക്ുക शीशा കണ്ണാടതി

6. झ

झ ധ്വനതിരൂപം ഉച്ാരണം

ഝ ഝാൻസതിയതിടല ‘ഝ’

എഴുതുന്ന 

രീതതി

 നമുക്ു പരതിശീലതിക്ാം

പേ നതിർമ്ാണം

झाग പത झूमना ആടുക

समझना മനസ്തിലാകുക झाडू േൂല്

सुझाव നതിർചേശം बोझ ഭാരം

7.	 ह

ह ധ്വനതിരൂപം ഉച്ാരണം

ഹ ഹരതിയതിടല ‘ഹ’
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എഴുതുന്ന 

രീതതി

 നമുക്ു പരതിശീലതിക്ാം

പേ നതിർമ്ാണം

हरा പച് हार ഹാരം

सहना സഹതിക്ുക रहना വസതിക്ുക

नहाना കുളതിക്ുക गहना ആഭരണം

शहर നഗരം राह പാത

അഭ്ാസം

1. ഈ അക്ഷരങ്ങൾ മൂന്നു തവണ എഴുതുക

व भ

ब न

क ई

ग झ

म ह
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2. േുവടടയുള്ള വാക്ുകൾ വ്യക്തമായതി ഉറടക് വായതിക്ുക

कब  मन  सकना  गगरना  ईसाई

हीरा  बकना  भवन  नमन  गमन

3. സ്വരമാപതകൾ ചേർന്ന വ്യഞ്ജനരൂപങ്ങൾ എഴുതുക.

വ്യഞ്ജനങ്ങൾ

$

സ്വരേതിഹ്ം

ാ തി ീ ു ൂ ട സ ടാ ടൗ

k f h q w s S ks kS

क का कक की कु कू के कै को कौ

ख

व

ब

न

भ

म

झ
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പാഠം 2

ഭാഗം I

 ഈ ഭാഗത്തിൽ 5 വ്യഞ്ജനാക്ഷരവും ഒരു കൂട്ക്ഷരവും നമുക്ു മനസ്തിലാക്ാം.

വ്യഞ്ജനങ്ങൾ

प ष फ ण च
കൂട്ക്ഷരം

श्र

1.	प

प ധ്വനതിരൂപം ഉച്ാരണം

പ പനയതിടല ‘പ’

എഴുതുന്ന 

രീതതി

 നമുക്ു പരതിശീലതിക്ാം

പേ നതിർമ്ാണം

पर തൂവൽ, പുറത്ക് पास സമീപം

आप താങ്ൾ शाप ശാപം

बाप അച്ഛൻ माप അളവ്

नाप അളവ്, സർച്വ पेड़ മരം

पसैा സപസ पानी ്ജലം



30

2.	ष

ष ധ്വനതിരൂപം ഉച്ാരണം

േ ഉേസ്തിടല ‘േ’

എഴുതുന്ന 

രീതതി

 നമുക്ു പരതിശീലതിക്ാം

പേ നതിർമ്ാണം

शषे മതിച്ം ववशषे പപചത്യകതിച്ക്

षडानन സുപബഹ്മണ്യൻ अशषे നതിചശേേം

3.	 फ

फ ധ്വനതിരൂപം ഉച്ാരണം

ഫ ഫലത്തിടല ‘ഫ’

എഴുതുന്ന 

രീതതി

 നമുക്ു പരതിശീലതിക്ാം
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പേ നതിർമ്ാണം

फन സർപ്ത്തിടറെ പത്തി फूस വയ്ചക്ാൽ

कफर വീണ്ും, പതിന്നീട് फेरना തചലാടുക

गुफा ഗുഹ फरमाना പറയുക

3(a).	फ़
 അറബതിക്  ചപർേ്യൻ ഭാേകളതിൽ നതിന്നും ഹതിന്തിഭാേ സ്വീകരതിച് വാക്ുകളതിലാണ് 

‘फ़’ ധ്വനതിയുള്ളത്.  കീഴ്ച്ുണ്ക് ചമൽനതിരയതിടല പല്ുകളതിൽ തട്തി വായു അവയ്ക്തിടയതിലൂടട 

അമർന്നു കടന്നു ചപാകുച്ാഴാണ് ഈ ധ്വനതി ഉച്രതിക്ുന്നത്. ശീൽക്ാര 

വ്യഞ്ജനധ്വനതിയായ ‘व’ യുടട മുഴക്മതില്ാത് ധ്വനതിയാണ് ‘फ़’

फ़ ധ്വനതിരൂപം ഉച്ാരണം

ഫ ഫക്ീറതിടല ‘ഫ’

എഴുതുന്ന 

രീതതി

 നമുക്ു പരതിശീലതിക്ാം

പേ നതിർമ്ാണം

फ़कीर മുഹമ്േീയ സന്യാസതി सफ़र യാപത

माफ़ी മാപ്ക് काफ़ी ചവണ്ുചവാളം

साफ़ ശുദ്ധമായ सफ़ाई വൃത്തി
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5.	 ण

ण ധ്വനതിരൂപം ഉച്ാരണം

ണ അരണയതിടല ‘ണ’

എഴുതുന്ന 

രീതതി
 

Let us try

 മൂർദ്ധന്യ നാസതിക ധ്വനതിയായ ‘ണ’ പോരംഭത്തിൽ വരാറതില്.

പേ നതിർമ്ാണം

कण കണം, ടപാടതി कारण കാരണം

मणण രത്നം ननपुण സമർത്ഥൻ

5. च

च ധ്വനതിരൂപം ഉച്ാരണം

േ േക്യതിടല ‘േ’

എഴുതുന്ന 

രീതതി

 നമുക്ു പരതിശീലതിക്ാം
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പേ നതിർമ്ാണം

चाचा ഇളയച്ഛൻ चार നാല്

चमक തതിളക്ം सच സത്യം, വാസ്തവം

बचना രക്ഷടപ്ടുക नाचना നൃത്ം ടേയ്ുക

चाची ഇളയച്ഛടറെ ഭാര്യ सचमुच വാസ്തവത്തിൽ

चुभना തുളച്ു കയറുക चुपचाप നതിശേബ്മായതി

6.	श्र

श्र ധ്വനതിരൂപം ഉച്ാരണം

പശ ആപശമത്തിടല ‘പശ’

ഇത് श , र. എന്നീ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടട സംയുക്തരൂപമാണ്

 श ्+ र = श्र 

എഴുതുന്ന 

രീതതി

 

 നമുക്ു പരതിശീലതിക്ാം

പേ നതിർമ്ാണം

पररश्रमी അധ്വാനതിയായ श्रममक ടതാഴതിലാളതി

श्रम അധ്വാനം श्रीमान പശീമാൻ



34

ഭാഗം II

ഈ ഭാഗത്തിൽ 4 വ്യഞ്ജനാക്ഷരവും 2 കൂട്ക്ഷരവും മനസ്തിലാക്ാം.

വ്യഞ്ജനങ്ങൾ

ज ञ त ल

Conjunct

ज्ञ त्र

1.	ज

ज ധ്വനതിരൂപം ഉച്ാരണം

്ജ വതി്ജയത്തിടല ‘്ജ’

എഴുതുന്ന 

രീതതി

 

 നമുക്ു പരതിശീലതിക്ാം

പേ നതിർമ്ാണം

जग പപപഞ്ം जब എചപ്ാൾ

जी മനസ്ക്, ബഹുമാനസൂേകം जाना ചപാകുക

जगना ഉണരുക सजाना അലങ്രതിക്ുക

जोश ഉത്ാഹം भोज സേ്യ

राजा രാ്ജാവ് बाजा സംഗീത ഉപകരണം

खोजना അചന്വേതിക്ുക बीज വതിത്ക്

जीभ നാക്ക് जरा വാർദ്ധക്യം
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1(a).		ज़
 അറബതിക് – ചപർേ്യൻ ഭാേകളതിൽ നതിന്നും ഹതിന്തിയതിൽ സ്വീകരതിച് വാക്ുകളതിലാണ് 
ഈ ധ്വനതിയുള്ളത്. ഇത് വർത്്യധ്വനതിയാണ്. ഊഷമ വ്യഞ്ജനമായ  ‘स’ യ്ക്ക് ഊന്നൽ 
നൽകതി ഉച്രതിക്ുന്ന ധ്വനതിയാണ് ‘ज़’.

ज़ ധ്വനതിരൂപം ഉച്ാരണം

്ജ സൂ (zoo) വതിടല ‘സ’

എഴുതുന്ന 

രീതതി
 

 നമുക്ു പരതിശീലതിക്ാം

പേ നതിർമ്ാണം

ज़रा കുറച്ക് ज़मीन ഭൂമതി/തറ

नज़र ചനാട്ം, കാഴ്േപ്ാട് बाज़ार കച്ാളം

मज़ा തമാശ, സച്ാേം रोज़ േതിവചസന

राज़ രഹസ്യം बाज़ പരു്ക്

आवाज़ ശബ്ം बाज़ी പ്യം

 വ്യത്യാസം മനസ്തിലാക്ൂ

जरा ज़रा जीना ज़ीना

राज राज़ जमाना ज़माना
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2.	 ञ

ञ ധ്വനതിരൂപം ഉച്ാരണം

ഞ ഞണ്തിടല ‘ഞ’

 ञ എന്ന വ്യജ്ഞനം ഹതിന്തിവാക്ുകളതിൽ തനതിച്ക് വരുന്നതില്. ഇത് സംയുക്തരൂപമായാണ് 
കാണടപ്ടുന്നത്. ഉോഹരണമായതി േഞ്ൽ (ഞ+േ) അഞ്ജലതി (ഞ+്ജ)

എഴുതുന്ന 

രീതതി
 

 നമുക്ു പരതിശീലതിക്ാം

3.	 ज्ञ

ज्ञ ധ്വനതിരൂപം ഉച്ാരണം

ഗ്യ ആചരാഗ്യത്തിടല ‘ഗ്യ’

 ‘ञ’ സംസ്കൃതത്തിൽ നതിന്നും സ്വീകരതിച് കൂട്ക്ഷരമാണ് ज, ञ എന്നതിവയുടട 

സംയുക്തരൂപമാടണങ്തിലും ഇത് ഉച്രതിക്ുന്നത് ग + य (ഗ്യ) എന്നാണ്.

എഴുതുന്ന 

രീതതി

 നമുക്ു പരതിശീലതിക്ാം
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കുറതിപ്ക്: മലയാളത്തിടല ജ്ഞാനതി എന്ന വാക്ക് ഹതിന്തിയതിൽ ഗ്യാനതി എന്നാണുച്രതിക്ുന്നത്. 
േുവടടയുള്ള വാക്ുകളും ഇത്രത്തിൽ ഉച്രതിച്ു ശീലതിക്ൂ.

പേ നതിർമ്ാണം

ज्ान അറതിവ് ज्ानी ജ്ഞാനതി

ज्ात മനസ്തിലാക്തിയ अज्ात അജ്ഞാതമായ

ववज्ान ശാസ്പതം आज्ा ആജ്ഞ

यज् യാഗം ज्ाता അറതിവുള്ളവൻ

4.	त

त ധ്വനതിരൂപം ഉച്ാരണം

ത തവളയതിടല ‘ത’

എഴുതുന്ന 

രീതതി
 

 നമുക്ു പരതിശീലതിക്ാം

പേ നതിർമ്ാണം

तब അചപ്ാൾ तक വടര

तरफ़ ചനടര बात കാര്യം

सात ഏഴ് तीस മുപ്ത്

चतुर സമർത്ഥനായ जानत ്ജാതതി
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5.	 त्र

त्र ധ്വനതിരൂപം ഉച്ാരണം

പത പുപതനതിടല ‘പത’

त ्, र എന്നീ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടട സംയുക്തരൂപമാണ് त्र ( त ्+ र = त्र)

എഴുതുന്ന 

രീതതി

 നമുക്ു പരതിശീലതിക്ാം

പേ നതിർമ്ാണം

पत्र കത്ക് ममत्र സുഹൃത്ക്

सत्र ഘട്ം पबत्रका പപതതിക

बत्रभुज പതതിഭു്ജം बत्रपुरा പതതിപുര

6.	 ल

ल ധ്വനതിരൂപം ഉച്ാരണം

ല മലയതിടല ‘ല’

എഴുതുന്ന 

രീതതി

 നമുക്ു പരതിശീലതിക്ാം
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പേ നതിർമ്ാണം

लाल േുവപ്ക് फूल പൂവ്

बाल തലമുടതി फल ഫലം, അന്രഫലം

लाभ ലാഭം सलाम അഭതിവാേ്യം

चालाक കൗശലക്ാരൻ गमला പൂച്ട്തി

फैसला തീരുമാനം माली ചതാട്ക്ാരൻ

कलम ചപന अली വണ്ക്

बालक ആൺകുട്തി ताली സകയടതി

അഭ്ാസം

1. ഇവ ഉച്ത്തിൽ വായതിക്ൂ

ताल बलै जुगनू ममलाप

जुड़ना जजगर गली खेल

रेल शलैी नततली ममत्र

पत्र जलज नभ जगत

लहजा करीब बहुत वज़न

2. വ്യത്യാസം മനസ്തിലാക്ൂ

बेल बलै

मेल मलै

सेर सरै

कल हल

कम हम

कर हर

बाज बाज़

ताज ताज़

राज राज़

कल गल

काल गाल

कमला गमला

आकार आगार

पल फल

पूस फूस

पलक फलक

पण फण

साल शाल

सेर शरे

बाल भाल

बेर भेर
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ഭാഗം III

ഈ ഭാഗത്തിൽ 5 വ്യഞ്ജനവും ഒരു കൂട്ക്ഷരവും പരതിേയടപ്ടാം. 

വ്യഞ്ജനങ്ങൾ കൂട്ക്ഷരം

ट ठ ढ ढ़ द क्ष

1.	ट

ट ധ്വനതിരൂപം ഉച്ാരണം

ട ടക് ടക് ധ്വനതിയതിടല ‘ട’ 

എഴുതുന്ന 

രീതതി

 

 നമുക്ു പരതിശീലതിക്ാം

പേ നതിർമ്ാണം

टमाटर തക്ാളതി टीला മൺകൂന

टापू േ്വീപ് टूटना ടപാട്ുക

काटना മുറതിക്ുക/ അരതിയുക मटर പട്ാണതിപ്യർ

पेट വയർ चोट മുറതിവ്

2.	 ठ

ठ Phonetic transcription Pronunciation
ഠ പീഠത്തിടല ‘ഠ’
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എഴുതുന്ന 

രീതതി

 നമുക്ു പരതിശീലതിക്ാം

പേ നതിർമ്ാണം

ठाठ വീട് ചമയുന്ന പുല്ക് पीठ മുതുക്

बठैना ഇരതിക്ുക आठ എട്ക്

साठ അറുപത് ठोकर പപഹരം

3.	 ढ

ढ ധ്വനതിരൂപം ഉച്ാരണം

ഢ മൂഢനതിടല ‘ഢ’

എഴുതുന്ന 

രീതതി

 നമുക്ു പരതിശീലതിക്ാം

പേ നതിർമ്ാണം

ढाल പരതിേ ढोलक ഒരു വാചേ്യാപകരണം

ढाई രണ്ര ननढाल പരവശനായ

ढीला അയഞ് ढलना വാർടത്ടുക്ുക
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4.	 ढ़

ढ़ ധ്വനതിരൂപം ഉച്ാരണം

ഢ് േണ്ീഗഢതിടല ‘ഢ്’

എഴുതുന്ന 

രീതതി

 നമുക്ു പരതിശീലതിക്ാം

 ഉച്ാരണസ്ാനം ഒന്നാടണങ്തിലും ‘ഢ’ യുടട പപക്തിത ധ്വനതിയാണ് ‘ഢ്’ ഇത് 
ഒരതിക്ലും പോേ്യം വരുന്നതില്. ഇത് ‘ഢ’ യുമല്, അതതിടറെ പരതിവർത്തിത രൂപവുമല്. 

പേ നതിർമ്ാണം

पढ़ना വായതിക്ുക चढ़ना കയറുക

साढे़ പകുതതി/കൂടതിചച്രുന്നത് कढ़ाई േതിപതത്ുന്നൽ

बाढ़ പപളയം, ടവള്ളടപ്ാക്ം बढ़ई ആശാരതി

 വ്യത്യാസം മനസ്തിലാക്ൂ

पड़ना पढ़ना

बाड़ बाढ़

कड़ाई कढ़ाई

5.	 द

द Phonetic transcription Pronunciation
േ മര്യാേയതിടല ‘േ’
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എഴുതുന്ന 

രീതതി

 നമുക്ു പരതിശീലതിക്ാം

പേ നതിർമ്ാണം

देश രാ്ജ്യം दीवार േുമര്

याद ഓർമ दो രണ്ക്

दोपहर മധ്യാഹ്ം सौदा വ്യാപാരം

दादा അച്ഛടറെ അച്ഛൻ देखना കാണുക

दादी അച്ഛടറെ അമ് भेद രഹസ്യം

दोहा ഒരു കാവ്യവൃത്ം दाल പരതിപ്ക്

दौड़ना ഓടുക दस പത്ക്

6.	 क्ष

क्ष ധ്വനതിരൂപം ഉച്ാരണം

ക്ഷ നക്ഷപതത്തിടല ‘ക്ഷ’

क् + ष യുടട സംയുക്തരൂപമാണ് क्ष

എഴുതുന്ന 

രീതതി
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 നമുക്ു പരതിശീലതിക്ാം

പേ നതിർമ്ാണം

क्षबत्रय ക്ഷപതതിയൻ क्षेत्र ചമഖല

कक्षा ക്ാസ്മുറതി दक्ष സമർത്ഥൻ

मशक्षा വതിേ്യാഭ്യാസം मशक्षक അധ്യാപകൻ

അഭ്ാസം

1. ഇവ ഉച്ത്തിൽ വായതിക്ൂ

टमाटर टमटम ठोकर ठाठ

साठ काठ ढाल ढककन

देश देख दादा दादी

बाढ़ चढ़ना पढ़ना साढे़

2. വ്യത്യാസം മനസ്തിലാക്ൂ

ओ औ

ओर और

कटोरी कटौती

कोड़ा कौड़ी

घोड़ा दौड़ा
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ഭാഗം IV

ഈ അധ്യായത്തിൽ 5 വ്യഞ്ജനവും ഒരു സ്വരവും പരതിേയടപ്ടാം.

വ്യഞ്ജനങ്ങൾ സ്വരം

घ ध छ य थ ऋ

1.	 घ

घ ധ്വനതിരൂപം ഉച്ാരണം

ഘ ഘടത്തിടല ‘ഘ’

എഴുതുന്ന 

രീതതി

 നമുക്ു പരതിശീലതിക്ാം

പേ നതിർമ്ാണം

घर വീട് घास പുല്ക്

घड़ा കുടം घेरना വലയം ടേയ്ുക

सघन ഇടതൂർന്ന घड़ी നാഴതികമണതി

घोष മുഴക്ം बाघ കടുവ

मेघ ചമഘം घी ടനയ്ക്
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2.	 ध

ध ധ്വനതിരൂപം ഉച്ാരണം

ധ ധനത്തിടല ‘ധ’

 द യുടട ചഘാേരൂപമാണ് ध

എഴുതുന്ന 

രീതതി
  

 നമുക്ു പരതിശീലതിക്ാം

പേ നതിർമ്ാണം

धड़कन തുടതിപ്ക് धीरे സാവധാനം

धरती ഭൂമതി सीधा ചനടര

वधू വധു साधु സന്യാസതി

धूल ടപാടതി दधू പാൽ

3.	 छ

छ ധ്വനതിരൂപം ഉച്ാരണം

ഛ ഛപതത്തിടല ‘ഛ’

 
േ യുടട ചഘാേരൂപമാണ് च 

എഴുതുന്ന 

രീതതി
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 നമുക്ു പരതിശീലതിക്ാം

പേ നതിർമ്ാണം

छाता കുട छतरी കുട

छाछ ചമാര് छत ചമൽക്ൂര

छह ആറ് कुछ കുറച്ക്

छीनना തട്തിടയടുക്ുക पीछे പതിന്നതിൽ

पूछना അചന്വേതിക്ുക छल േതതി

4.	य

य ധ്വനതിരൂപം ഉച്ാരണം

യ വയലതിടല ‘യ’

എഴുതുന്ന 

രീതതി

 

 നമുക്ു പരതിശീലതിക്ാം
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പേ നതിർമ്ാണം

गाय പശു नया പുതതിയ

यमुना യമുന याद ഓർമ്

यदद എങ്തിൽ छाया നതിഴൽ

दया കരുണ भय ഭയം

सहायता സഹായം राय അഭതിപപായം

5.	 थ

थ ധ്വനതിരൂപം ഉച്ാരണം

ഥ കഥയതിടല ‘ഥ’

त യുടട ചഘാേരൂപമാണ് थ 

എഴുതുന്ന 

രീതതി

 നമുക്ു പരതിശീലതിക്ാം

പേ നതിർമ്ാണം

थाली തട്ം हाथ സക

थाना ചപാലീസ് ച്റേേൻ माथा ടനറെതിത്ടം

कथा കഥ साथी സുഹൃത്ക്

उथला ടപാള്ളയായ नतगथ തീയതതി
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6.	 ऋ

ऋ
ധ്വനതിരൂപം ഉച്ാരണം

ഋ ഋതുവതിടല ‘ഋ’

 ऋ വർണ്ണമാലയതിൽ സ്വരമായതി ഉൾടപ്ടുത്തിയതിട്ുണ്ക്. ഇത്  र ्+ इ = ऋ (രതി) 
എന്ന സംയുക്തധ്വനതി ചപാടല ഉച്രതിക്ുന്നു.

എഴുതുന്ന 

രീതതി

 നമുക്ു പരതിശീലതിക്ാം

നമുക്ു പരിശീലിക്ാം

സ്വരം സ്വരേതിഹ്ം വ്യഞ്ജനങ്ങചളാടു ചേരൽ

ऋ ` क् + ऋ d̀
 സ്വരമായതി പരതിഗണതിക്ുന്ന ऋ ടറെ മാപത വ്യഞ്ജനത്തിനു േുവടടയാണ് 
ചേർക്ുന്നത്.

 क् + ऋ = कृ  स ्+ ऋ = सृ
 त ्+ ऋ = त ृ म ्+ ऋ = मृ

പേ നതിർമ്ാണം

ऋवष സന്യാസതി कृपया േയവായതി

ऋतु ഋതു वकृ्ष മരം

कृनत രേന, പപവൃത്തി सजृन സമാനമായ

कृपा കൃപ गहृ വീട്

मतृ നശതിച് घणृा ടവറുപ്ക്
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അഭ്ാസം

1.  ഈ അക്ഷരങ്ങൾ ഭംഗതിയായതി എഴുതൂ

घ

छ

य

थ

2. വ്യത്യാസം മനസ്തിലാക്ൂ

गगरना नघरना

गोल घोल

बाग बाघ

गर घर

गम घम

चाल छाल

चोर छोर

चूना छूना

चाप छाप

मचली मछली

थन धन

थाम धाम

साथ साध

थक धक

थाना धाना
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പാഠം 3

നാസിക വ്ഞ്ജനവും അനുനാസിക്ര്വവും

അനുസ്വാരം

 ഒരു നാസതിക വ്യഞ്ജനം അചത വർഗ്ഗത്തിൽടപ്ട് മടറൊരു നാസതിക 
വ്യഞ്ജനചത്ാചടാ य, र, ल, व, श, ष, स, ह എന്നതിവചയാചടാ കൂടതിചച്രുച്ാൾ ആ 
വ്യഞ്ജനം ടതാട്ു മുൻപതിലുള്ള സ്വരത്തിനു മുകളതിചലാ അക്ഷരത്തിനു മുകളതിചലാ ഒരു 
ബതിന്ുടകാണ്ക് ചരഖടപ്ടുത്ുന്നു. ഇതാണ് അനുസ്വാരം.

 അനുസ്വാരം ടതാട്ു ചേർന്നുവരുന്ന വ്യഞ്ജനത്തിടറെ പഞ്മധ്വനതിയായാണ് 
ഉച്രതിക്ടപ്ടുന്നത്.

 अगूंर मंजन पंखा संतरा ठंडा

 अबंर संबंध गंभीर बंदर लंबा

േുവടട ചേർത്തിട്ുള്ള വതിവരണത്തിലൂടട ഇക്ാര്യം വതിശേീകരതിക്ാം. 

1. അനുസ്വാരത്തിനു ചശേം क വർഗ്ഗത്തിടല (क, ख, ग, घ) എന്നീ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ 
വരതികയാടണങ്തിൽ അനുസ്വാരടത് കണ്ഠ നാസതികധ്വനതിയായ ङ എന്നക് 

ഉച്രതിക്ുന്നു. 

  अकं पंख गंगा कंघा

2. അനുസ്വാരത്തിനു ചശേം च വർഗത്തിടല  (च, छ, ज, झ) എന്നീ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ 
വരതികയാടണങ്തിൽ അനുസ്വാരടത് വർത്്യനാസതികധ്വനതിയായ ञ എന്നക് 

ഉച്രതിക്ുന്നു.

  चंचल पंछी मंजन झंझट

3. അനുസ്വാരത്തിനു ചശേം ट വർഗത്തിടല (ट, ठ, ड, ढ) എന്നീ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ 
വരതികയാടണങ്തിൽ അനുസ്വാരടത് മൂർദ്ധന്യ നാസതിക ധ്വനതിയായ ण 
എന്നക് ഉച്രതിക്ുന്നു.

  घंटा कंठ डडंा

4. അനുസ്വാരത്തിനു ചശേം त വർഗത്തിടല (त, थ, द, ध) എന്നീ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ 
വരതികയാടണങ്തിൽ അനുസ്വാരടത് േ്്യനാസതികധ്വനതിയായ न എന്നക് 

ഉച്രതിക്ുന്നു. 

  संत पंथ गंदा कंधा

5. അനുസ്വാരത്തിനു ചശേം प  വർഗത്തിടല (प, फ, ब, भ) എന്നീ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ 
വരതികയാടണങ്തിൽ അനുസ്വാരടത് ഓഷഠ്യനാസതികധ്വനതിയായ म  എന്നക് 

ഉച്രതിക്ുന്നു.
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  कंपन गुंफन अबंा खंभा
 അനുസ്വാരത്തിനുചശേം വ്യഞ്ജനങ്ങളായ (य, र, ल, व, श, ष, स, ह) എന്നതിവ 
വരുച്ാൾ ആ അനുസ്വാരം അതതിനുചശേം വരുന്ന വ്യഞ്ജനത്തിടറെ ഉച്ാരണമനുസരതിച്ക് 
ഉച്രതിക്ുന്നു. ഉോഹരണമായതി

 य , श എന്നതിവചയാടടാപ്ം അനുസ്വാരം താലവ്യനാസതികമായതി ഉച്രതിക്ുന്നു.

 संयोग  संयम  संशय
 र, ल, स എന്നതിവചയാടടാപ്ം അനുസ്വാരം േ്്യനാസതികമായതി ഉച്രതിക്ുന്നു.

 संरचना  संलगन  संसद
 व ചയാടടാപ്ം ഓഷഠ്യനാസതികമായതി ഉച്രതിക്ുന്നു

 संवाद  संवत  संवाहक
 ह ചയാടടാപ്ം കണ്ഠ്യനാസതികമായതി ഉച്രതിക്ുന്നു

 मसहं  संहार
 ഒരു നാസതിക വ്യഞ്ജനം മടറൊരു നാസതിക വ്യഞ്ജനചത്ാടു കൂടതിചച്രുച്ാൾ 
അതതിടന അനുസ്വാരം ടകാണ്ക് സൂേതിപ്തിക്ുന്നതില്. അത് അതതിടറെ മൂലരൂപത്തിൽ 
തടന്ന കാണടപ്ടുന്നു. ഉോഹരണമായതി 

 जनम, सममान, वाङमय, मभनन, अनन, अणणामल,ै अममा, सननाटा

അനുനാസികം

 അനുനാസതികം സ്വരസ്വഭാവം പപകടതിപ്തിക്ുന്നു. ഇത് ഉച്രതിക്ുച്ാൾ വായു  
ഒചര സമയം വായതിലൂടടയും മൂക്തിലൂടടയും പപവഹതിക്ുന്നു.

ഹതിന്തിയതിൽ എല്ാ സ്വരങ്ങൾക്ും  അനുനാസതികരൂപം ഉണ്ക് അത് അക്ഷരത്തിടറെ 

ശതിചരാചരഖയ്ക്ു മുകളതിൽ േനപേബതിന്ു (  ँ )  ആയതി ചരഖടപ്ടുത്ുന്നു. 

 ऊँट हँस आसँू उँगली

എന്നാൽ  ( s /  S / f  / h / ks / kS)  എന്നീ സ്വരമാപതകചളാടടാപ്ം േനപേബതിന്ു 
ശതിചരാചരഖയ്ക്ു മുകളതിൽ വരുച്ാൾ േനപേബതിന്ുവതിടല േനപേക്ല ( ക് ) ഒഴതിവാക്തി  

ബതിന്ു മാപതം സ്വീകരതിക്ുന്നു. 

 में मैं हैं 

 होंठ भौंह नींद मसचंाई    औधंा
 അനുനാസതികവും അനുസ്വാരവും ഭാോശാസ്പതപരമായതി രണ്ു 
വ്ത്യസ്തരൂപങ്ങളാണ്. ഇവ രണ്ും ഒന്നാടണന്നക് പഠതിതാക്ൾ ടതറെതിദ്ധരതിക്രുത്. ഈ 
ച്ജാടതി പരതിചശാധതിക്ൂ.

 हंस - അരയന്നം;  हँस - േതിരതി
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അനുനാസതികം പപചത്യക സ്വഭാവം പപകടതിപ്തിക്ുന്ന ധ്വനതിരൂപമാണ്. ഇതതിനു 

അർത്ഥടത് മാറൊനുള്ള കഴതിവുണ്ക്. ഈ ച്ജാടതികൾ ചനാക്ൂ :

सास അമ്ായതിയമ് साँस ശ്വാസം

पूछ ചോേതിക്ുക पूँछ വാൽ

काटा മുറതിച്ു काँटा മുള്ളക്

गोद മടതിത്ട്ക് गोंद പശ

है ആകുന്നു (ഏ.വ) हैं ആകുന്നു (ബ.വ)

कहा പറഞ്ു कहाँ എവതിടട

വിസർഗം

ചേവനാഗരതി ലതിപതിയതിടല ഒരു പപചത്യക േതിഹ്മാണ് വതിസർഗ്ഗം ‘:’ ഇതതിടറെ 
ഉച്ാരണം ഹതിന്തിയതിടല ह ധ്വനതിക്ക് സമാനമാണ്. ഒരു വാക്തിചനാടു ചേർന്നക് വതിസർഗ്ഗം 

വരതികയാടണങ്തിൽ അതതിടന ‘ഹ’ എന്നാണ് ഉച്രതിചക്ണ്ത് 

 अतः - അതഹ  അതുടകാണ്ക്

 पुनः - പുനഹ  വീണ്ും

 प्ायः - പപായഹ  മതിക്വാറും

വതിസർഗ േതിഹ്ടത് ‘:’ അപൂർണവതിരാമമായതി ടതറെതിദ്ധരതിക്രുത്. സംസ്കൃതത്തിൽ 

നതിന്നും സ്വീകരതിച് ഹതിന്തി വാക്ുകളതിൽ മാപതചമ വതിസർഗം വരതികയുള്ളപൂ.

 प्ातः  सवतः  सामानयतः  फलतः

അഭ്ാസം

1. ചേവനാഗരതി ലതിപതിയതിൽ എഴുതുക.

പംഖാ  ..................... വ്യം്ജൻ .....................

കംഠ്   ..................... ബംേർ  .....................

ലംബാ  ..................... പുനഹ .....................

2.  വാക്ുകൾ ഭംഗതിയായതി എഴുതുക

बंदी ..................... ..................... .....................

मंददर ..................... ..................... .....................

कंधा ..................... ..................... .....................

डडंा ..................... ..................... .....................



54

പാഠം 4

കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ

 കൂട്ക്ഷരമുണ്ാവുന്നത് രചണ്ാ അതതിലധതികചമാ വ്യഞ്ജനം ചേർന്നാണ്. 
ചേർച്യതിൽ ആേ്യ വ്യഞ്ജനത്തിടല अ കാരം ചലാപതിച്ക് കൂട്ക്ഷരം രൂപടപ്ടുന്നു.

 സ്വരം അടങ്ങതിയതിട്ുള്ളതതിനാൽ കൂട്ക്ഷരത്തിടല അവസാന വ്യഞ്ജനം ഒരു 
അക്ഷരമാണ്. 

 താടഴ പറയുന്ന രീതതിയതിലാണ് കൂട്ക്ഷരം രൂപടപ്ടുന്നത്. ഇതതിടന നാലായതി 
തരം തതിരതിക്ാം. 

 അവസാനം ചനർ ചരഖചയാടു കൂടതിയവ

 न, म, प, ग, ल etc

 ആവസാനഭാഗത്ക് ടകാളുചത്ാ, പകുതതി ചനർ ചരഖചയാ ഉള്ളവ

 क, फ़

 വൃത്ാകൃതതിയുള്ളവ

 ट, ठ, ड, ढ, ह, द

र എന്ന വ്യഞ്ജനം

 ഒന്നാമടത് വതിഭാഗത്തിൽ കൂട്ക്ഷരത്തിടല ആേ്യ വ്യഞ്ജനത്തിടറെ ലംബചരഖ 
ഒഴതിവാകുന്നു. ഉോ :

 खयानत  गयारह  बचचा  पतता

 शयया  सतर  पयार  वयसत

 चशमा  उनननत  पथृवी  सबजी

 രണ്ാമടത് വതിഭാഗത്തിൽ കൂട്ക്ഷരത്തിടല ആേ്യ വ്യഞ്ജനത്തിടല ടകാളുത്ു 
ചപാടല വളഞ് ഭാഗം ഭാഗതികമായതി ഒഴതിവാകുന്നു. ഉോ :

 पकका  धकका  चकका  हफता  दफतर

 മൂന്നാമടത് വതിഭാഗത്തിൽ കൂട്ക്ഷരത്തിടല ആേ്യ വ്യഞ്ജനത്തിടറെ േുവടട 
‘ഹൽ’ േതിഹ്ം ചരഖടപ്ടുത്തി വ്യഞ്ജനത്തിൽ अ ഇല് എന്നക് ഉറപ്തിക്ുന്നു. ഉോ :

 गचट् ठी  खट् टा  युद् ध  गड् ढा  अड् डा  गचह् न
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 മാറെത്തിടറെ പപകൃതമനുസരതിച്ക് വ്യഞ്ജനങ്ങളുടട വതിവതിധ കൂട്ക്ഷരരൂപം 
േുവടട ചവർതതിരതിച്ു കാണതിച്തിരതിക്ുന്നു. 

മാറുന്ന വതിധം

വ്യഞ്ജനം

പേ നതിർമ്ാണം
മൂല രൂപം

കൂട്ക്ഷരത്തിചലയ്ക്ു 

ഉള്ള മാറെം.

ലംബചരഖ 

ഒഴതിവാക്ുന്നവ 

ख [
मुखय പപധാനടപ്ട്

खवाब സ്വപ്നം

ग X
गयारह പതതിടനാന്നക്

संलगन ചേർക്ടപ്ട്

घ ? ववघन തടസ്ം

च P
अचछा നല്ത്

बचचा കുഞ്ക്

ज T
राजय രാ്ജ്യം

जवर പനതി

ण .
गणय എണ്ണടപ്ട്

पुणय പവതിപതമായ

त R
कुतता നായ

तयाग ത്യാഗം

थ F
तथय വസ്തുത

पथृवी ഭൂമതി

ध /
धयान പശദ്ധ

धवनन ശബ്ം

न U
उननीस പടത്ാൻപത്

जनम ്ജനനം

प I
पयास ോഹം

चपपल ടേരുപ്ക്
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ലംബചരഖ 
ഒഴതിവാക്ുന്നവ

ब C
डडबबा ടപട്തി

नतबबत ടതിബറെക്

भ H
सभय പരതിഷകാരമുള്ള

अभयास പരതിശീലനം

म E
तुमहारा നതിങ്ങളുടട

मयान വാളുറ

य ¸
अययर അയ്ർ

शयया കതിടക്

ल Y
जलदी ടപടട്ന്നക്

कलपना സങ്ൽപം

श “
नाशता പപഭാതഭക്ഷണം

ईशवर സേവം

ष ‘
मशषय ശതിേ്യൻ

मनुषय മനുേ്യൻ

स L
ससता വതിലകുറഞ്

सकूल പാഠശാല

ടകാളുത്ു 
ചപാലുള്ള 
വളഞ് ഭാഗം 
ഒഴതിവാക്ുന്നവ 

क D
कया എ്ക്

पकका വതിളഞ്, പാകമായ

फ ¶
दफतर ഓഫീസ്

हफता ആഴ്േ

ആേ്യ 

വ്യഞ്ജനത്തിനു 

േുവടട ‘ഹൽ’ 

േതിഹ്ം 

ചരഖടപ്ടുത്ുന്നവ

ट V~
गचट् ठी കത്ക്

छुट् टी അവധതി

ठ B~ पाठय 
पुसतक

പാഠപുസ്തകം

ड M~
बुड् ढा വൃദ്ധൻ

गुड् डी പാവ
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ആേ്യ 

വ്യഞ്ജനത്തിനു 

േുവടട ‘ഹൽ’ 

േതിഹ്ം 

ചരഖടപ്ടുത്ുന്നവ

द् n~
ववद्याथथी വതിേ്യാർത്ഥതി 

ववद्वान പണ്തിതൻ

ह g~
गचह् न അടയാളം

असह् य അസഹ്യം

ढ <~ धनाढ् य ധനതികൻ

 നാലാമടത് വതിഭാഗത്തിൽടപടുന്ന र വ്യഞ്ജനങ്ങചളാട് ചേർന്നക് 
പപചത്യകരീതതിയതിലാണ് കൂട്ക്ഷരമാകുന്നത്.

र കൂട്ക്ഷരത്തിടറെ ആേ്യഭാഗത്ു വരുച്ാൾ അത് വ്യഞ്ജനത്തിനു മുകളതിൽ 

ടകാളുത്തിടറെ (  Z& )  രൂപത്തിൽ ചരഖടപ്ടുത്ുന്നു. ഉോഹരണമായതി 

र ्+ म म्म

धम्म ധർമ് മതം

कम्म കർമ് പപവൃത്തി

शम्म ശർമ് നാണം

र ्+ थ थ्म अथ्म അർത്ഥക് ധനം

र ्+ द द्म दद्म േർദ് ചവേന

र ्+ स स्म नस्म നർസ് നഴ്സ്

र ्+ व व्म गव्म ഗർവ് അഭതിമാനം

 उ, ऊ ഒഴതിടകയുള്ള മാപതകൾ വരുച്ാൾ र ടകാളുത്ായതി ചേരുന്നത് മാപതയ്ക്ു 
ചശേമാണ്. ഉോഹരണമായതി

 मुगथी,  मुगा्म,  सददी,  भतथी

 ലംബചരഖചയാടു കൂടതിയ വ്യഞ്ജനത്തിനുചശേം र വരതികയാടണങ്തിൽ 
ലംബചരഖയ്ക്ു താടഴ ഇടചത്യ്ക്ു േരതിഞ് ചരഖയായതി അടയാളടപ്ടുത്ുന്നു.

ग ्+ र ग्र ग्राम പഗാം പഗാമം

प ्+ र प् प्जा പപ്ജാ പപ്ജ

व ्+ र व्र व्रत പവത് പവതം

क् + र क्र क्रम പകം പകമം
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ट, ठ എന്നതിവചയാട്  र ചേരുച്ാൾ (  ª) േതിഹ്ം വ്യഞ്ജനാക്ഷരത്തിനു താടഴ 

ചേരുന്നു. 

ट् + र ट्र ट्राम പടാം

ड् + र ड्र ड्रामा പഡാമാ

അഭ്ാസം

1. ഉറടക് വായതിക്ുക

വാക്ക് ധ്വനതിരൂപം അർത്ഥം വാക്ക് ധ്വനതിരൂപം അർത്ഥം

गयारह ഗ്യാരഹ് പതതിടനാന്നക് तुमहारा തുമാരാ നതിങ്ങളുടട

राजय രാ്ജ്യ സംസ്ാനം सभयता സഭ്യതാ പരതിഷകാരം

कुतता കുത്ാ നായ मुखय മുഖ്യ പപധാനടപ്ട്

पयास പ്യാസ് ോഹം अचछा അച്ഛാ നല്ത്

डडबबा ഡതിബ്ാ ടപട്തി वकत വക്തക് സമയം

कया ക്യാ എ്ക് मुफत മുഫ്ത് സൗ്ജന്യം

गचट् ठी േതിട്ഠതി കത്ക് बुड्ढा ബുട്ഢാ വൃദ്ധൻ

ववद्या വതിേ്യാ വതിേ്യ गचह् न േതിഹ്ക് അടയാളം

मशषय ശതിേ്യ ശതിേ്യൻ शयया ശയ്ാ കതിടക്

असपताल അസ്പതാൽ ആശുപപതതി ननहा നൻഹാ വളടര ടേറതിയ

2. താടഴ പറയുന്നവ രണ്ുതവണ എഴുതുക

 ववखयात (പപസതിദ്ധം)   ......................... .........................

 ववशव  (ചലകം)  ......................... .........................

 ववद्यालय (പാഠശാല)  ......................... .........................

 पयासा  (ോഹമുള്ള)  ......................... .........................

 बुद् गध  (ബുദ്ധതി)  ......................... .........................

 पाठय पुसतक (പാഠ പുസ്തകം) ......................... .........................

 धनाढ्य  (ധനതികൻ)  ......................... .........................
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3.  ചേവനാഗരതി ലതിപതിയതിചലയ്ക്ക് മാറെതിടയഴുതുക

 വതിേ്വാൻ .........................  സത്കാർ .........................

 സതിദ്ധതി  .........................  വതിശ്വാസ് .........................

 അപ്സരാ .........................  സ്ചനഹ് .........................

 ബച്ാ  .........................  വതിഘ്ന .........................

 പ്യാസ് ......................... വതിചലേേൺ .........................

4. ഉച്ാരണം പരതിശീലതിക്ുക

അക്ഷരങ്ങൾ തുടക്ം മധ്യം ഒടുക്ം

अ अब अमर सुअर कमल सतय अनन
आ आम आस अनार कमाल लता सखा
इ इधर इनाम आइए जाइए कवव पनत
ई ईशवर ईख बाईस लकीर भाई सही
उ उधर उम्र साबुन ठाकुर साधु मधु
ऊ ऊन ऊपर सबूत अधूरा झाडू काबू
ऋ ऋतु ऋवष अमतृ जागतृ मातृ वपतृ
ए एक मेल समेत गणेश नए सामने
ऐ ऐनक मलै सदैव दहतषैी चेननै कै
ओ ओर ओस ववलोम ननचोड पढ़ो जाओ
औ औरत यौवन कसौटी कटौती गौ सौ
क कान कमर मकान नौकर शोक ओक
ख खबर खाना देखना मशखर रख नख
ग गरम गाना मगर सागर भाग राग
घ घर घास सघन आघात बाघ माघ
च चार चोर रचना अचल सच आचँ
छ छत छतरी कछुआ मछली छाछ पूँछ
ज जनता जाड़ा बजना सजाना आज अनाज
ज़ ज़ोर ज़मीन नज़र बाज़ार चीज़ बाज़
झ झाड़ी झील सुझाव रीझना बोझ सूझ
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ट टालना दटककया नाटक हटना नोट पेट
ठ ठीक ठाठ कदठन उठना आठ हठ
ड डमरू डाक ननडर सुडौल खंड डडं
ड़ सड़क लड़ाई गाड़ी पेड़
ढ ढेर ढाई ननढाल बेढब
ढ़ गढ़ना पढ़ना डढे़ बाढ़
ण गणना प्णाम भाषण कारण
त तीन तबला मसतारा बताना रात बात
थ थकान थलैा कथन पगथक रथ साथ
द दाना दक्क्षण आदत बदला हद बाद
ध धनुष धन साधना बधाई क्रोध बोध
न नाम नमक मानस ऐनक शान सामान
प पहाड़ पथ अपना सपना नाप साँप
फ फूल फल सफल ववफल फूफा रेफ
फ़ फ़न फ़ीस सफ़र काफ़ी माफ़ साफ़
ब बस बाग खबर सबक सब कब
भ भाग भोर सँभाल साभार नभ शुभ
म मन मकान नमक समान शाम नाम
य यम यश ननयम गायब लय आय
र रस रात भरना करना नगर सागर
ल लता लड़का पालना ढोलक जाल गाल
व वर वार सावन चावल नाव द्रव
श शीशा शरीर रेशम रोशनी आकाश वश
ष षडानन षटकोण भीषण ववषय ववष कोष
स सरल सफल हँसना ककसान सास साहस
ह हार हक महल महान जगह चाह
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പാഠം - 5

ആമുഖം

•	 ഈ	അധ്യായം	ഹിന്ിയുടെ	അെിസ്യാന	ഘെനടയക്ുറിച്ചുള്ളതയാണ്.	ഇത്	ഹിന്ി	
സംസയാരിക്ുവയാൻ	നിങ്ങടെ	പ്യാപതരയാക്ും.	

•	 ഹിന്ിയുടെയും	 മലയയാെത്ിടറെയും	 വയാക്ഘെന	 അ്ൂർവ്ം	
ചിലയിെങ്ങെിടലയാഴിടക	സമയാനമയാണ്.	

•	 വയാക്രചനയിൽ	 കർത്യാവ്-കർമ്ം-പകിയ	 എന്ന	 പകമമയാണ്	 ഹിന്ിയിലും	
മലയയാെത്ിലും	സ്വീകരിച്ിട്ചുള്ളത്.

•	 മലയയാെത്ിടല	 -ൽ,	 ക്ക്,	 കയാൾ,	 ടറെ	 –	 എന്നവീ	 പ്ത്യങ്ങൾക്ക്	 സമയാനമയായി	
ഹിന്ിയിൽ	മമം,	മകയാ,	മസ,	കയാ	–	എന്നവീ	പ്ത്യങ്ങൾ	പ്മയയാഗത്ിലുണ്ക്.	ഈ	
വയാക്ം	മനയാക്ൂ.

	 ്ുസതകത്ിൽ		ചിപതമുണ്ക്.

	 കിതയാബ്	മമം	ചിപത്	ടഹ.

•	 ഹിന്ി	മേവനയാഗരി	ലി്ിയിലയാണ്	എഴുതുന്നത്.

•	 ഹിന്ി	നയാമങ്ങൾക്ക്	സപതവീലിംഗം,	്ുല്ിംഗം	എന്നവീ	രണ്ു	 മേേങ്ങെയാണുള്ളത്.	
ഹിന്ി	വയാക്രചനയിൽ	കർത്യാവിടറെയും	കർമ്ത്ിടറെയും	ലിഗമേേമനുസരിച്ക്	
വിമേഷണത്ിനും	പകിയയക്ും	രൂ്മയാറ്ം	വരുന്നു.

ഭാഗം - I

നമുക്ക്	വയാക്ഘെന	്രിചയടപെെയാം

1.
आप कौन हैं ?

ആപ മകയാൻ ഹഹം?

തയാങ്കൾ ആര് ആകുന്നു?

मैं मोहन / छात्र / भारतीय हँू।

ഹമം മമയാഹൻ/	വിേ്യാർത്ി	/	േയാരതവീയ ഹൂം

ഞയാൻ മമയാഹൻ	/	വിേ്യാർത്ി	/	േയാരതവീയൻ ആകുന്നു

2.
आपका नाम कया है ?  

ആപകയാ നയാം ക്യാ ടഹ?

തയാങ്കെചുടെ മ്ര് എന്ക് ആകുന്നു?
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मेरा नाम मोहन है।

മമരയാ നയാം മമയാഹൻ ടഹ?

എടറെ മ്ര് മമയാഹൻ എന്നയാണ്

3.
कया आप भारतीय हैं ?

ക്യാ	ആപ	േയാരതവീയ	ഹഹം?

തയാങ്കൾ	േയാരതവീയനയാമണയാ?

जी हाँ, मैं भारतीय हँू। जी नहीं, मैं भारतीय नहीं हँू।

ജവീ	ഹയാം	ഹമം	േയാരതവീയ	ഹൂം.
ജവീ	നഹവീം,	ഹമം	േയാരതവീയ	നഹവീം	
ഹൂം.

അടത,	ഞയാൻ	േയാരതവീയനയാണ് അല്,	ഞയാൻ	േയാരതവീയനല്.

1.0 പാഠഭാഗം

अभिवादन और पररचय
അഭിവാദൻ ഔർ പരിചയ്

അഭിവാദനവും പരിചയപ്പെടുത്തലും

अधयापक : नमसत।े
അധ്യാ്ക് : നമസമത.

അധ്യാ്കൻ : നമസകയാരം.

छात्र : नमसत।े 
വിേ്യാർത്ി : നമസമത.

വിേ്യാർത്ി : നമസകയാരം.

अधयापक : मैं अधयापक हँू। मेरा नाम रवि है। आपका नाम कया है ?  
ഹമം	അധ്യാ്ക്	ഹൂം.	മമരയാ	നയാം	രവി	ടഹ.	ആപകയാ	നയാം	
ക്യാ	ടഹ?	

ഞയാൻ	അധ്യാ്കനയാണ്.	എടറെ	മ്ര്	രവി	എന്നയാണ്.	തയാങ്കെചുടെ	
മ്ടരന്യാണ്?		

रोहन : मेरा नाम रोहन है।
മരയാഹൻ : മമരയാ	നയാം	മരയാഹൻ	ടഹ.

മരയാഹൻ : എടറെ	മ്ര്	മരയാഹൻ	എന്നയാണ്.
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अधयापक : और आपका नाम कया है ?
ഔർ	ആപകയാ	നയാം	ക്യാ	ടഹ?

േരി,	തയാങ്കെചുടെ	മ്ടരന്യാണ്?

माररया : मेरा नाम माररया है।
മയാരിയ : മമരയാ	നയാം	മയാരിയ	ടഹ.

മയാരിയ : എടറെ	മ്ര്	മയാരിയ	എന്നയാണ്.

अधयापक : और आपका ?
ഔർ	ആപകയാ?

ഇനി	തയാങ്കെചുടെ	മ്ടരന്യാണ്?

डवेिड : मेरा नाम डवेिड है।
മേവിഡ് : മമരയാ	നയാം	മേവിഡ്	ടഹ.

മേവിഡ് : എടറെ	മ്ര്	മേവിഡ്	എന്നയാണ്.

अधयापक : मैं भारतीय हँू। कया आप भी भारतीय हैं ? 
ഹമം	േയാരതവീയ	ഹൂം.	ക്യാ	ആപ	േവീ	േയാരതവീയ	ഹഹം?	

ഞയാൻ	േയാരതവീയനയാണ്.	തയാങ്കെചും	േയാരതവീയനയാമണയാ?

रोहन : जी हाँ, मैं भी भारतीय हँू। मैं तममलनाडु का हँू।
ജവീഹയാം,	ഹമം	േവീ	േയാരതവീയ	ഹൂം.	ഹമം	തമിൾനയാട്	കയാ	ഹൂം.

അടത,	ഞയാനും	േയാരതവീയനയാണ്,	ഞയാൻ	തമിഴനയാട്ിൽ	നിന്നയാണ്.

अधयापक : माररया, कया आप भी भारतीय हैं ?
മയാരിയ,	ക്യാ	ആപ	േവീ	േയാരതവീയ	ഹഹം?

മയാരിയ,	തയാങ്കെചും	േയാരതവീയയയാമണയാ?

माररया : जी नहीं, मैं भारतीय नहीं हँू। मैं रूसी हँू।
ജവീ	നഹവീം,	ഹമം	േയാരതവീയ	നഹവീ	ഹൂം,	ഹമം	റൂസവീ	ഹൂം.

ഞയാൻ	േയാരതവീയയല്,	ഞയാൻ	റഷ്ക്യാരിയയാണ്.

अधयापक : डवेिड, कया आप भी रूसी हैं ?
മേവിഡ്,	ക്യാ	ആപ	േവീ	റൂസവീ	ഹഹം?

മേവിഡ്,	തയാങ്കെചും	റഷ്ക്യാരനയാമണയാ?
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डवेिड : जी नहीं, मैं रूसी नहीं हँू। मैं जम्मन हँू।
ജവീ	നഹവീം,	ഹമം	റൂസവീ	നഹവീം	ഹൂം.	ഹമം	ജർമ്ൻ	ഹൂം.

അല്,	ഞയാൻ	റഷ്ക്യാരനല്,		ഞയാൻ	ജർമ്നിക്യാരനയാണ്.

अधयापक : मैं अधयापक हँू। रोहन, आप कौन हैं?
ഹമം	അധ്യാ്ക്	ഹൂം.	മരയാഹൻ,	ആപ	മകയാൻ	ഹഹം?

ഞയാൻ	അധ്യാ്കനയാണ്,	മരയാഹൻ,	തയാങ്കൾ	ആരയാണ്	?

रामन : जी, मैं छात्र हँू।
ജവീ,	ഹമം	ഛയാപത്	ഹൂം.

സർ,	ഞയാൻ	വിേ്യാർത്ിയയാണ്.

अधयापक : डवेिड, कया आप भी छात्र हैं ?
മേവിഡ്,	ക്യാ	ആപ	േവീ	ഛയാപത്	ഹഹം?

മേവിഡ്,	തയാങ്കെചും	വിേ്യാർത്ിയയാമണയാ?

डवेिड : जी हाँ, मैं भी छात्र हँू।
ജവീ	ഹയാം,	ഹമം	േവീ	ഛയാപത്	ഹൂം.

അടത	സർ,	ഞയാനും	വിേ്യാർത്ിയയാണ്.

अधयापक : माररया, आप कौन हैं ?
മയാരിയയാ,	ആപ	മകയാൻ	ഹഹം?

മയാരിയയാ,	തയാങ്കൾ	ആരയാണ്?

माररया : जी, मैं पत्रकार हँू।
ജവീ,	ഹമം	്പതകയാർ	ഹൂം.

സർ,	ഞയാൻ	്പതപ്വർത്കയയാണ്.

अधयापक : अचछा, धनयिाद।
അച്യാ,	ധന്വയാദ്.

േരി,	നന്ി.

छात्र / छात्रा : धनयिाद।
ഛയാപതയാ : ധന്വയാദ്.

വിേ്യാർത്ി : നന്ി.
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अधयापक : नमसत,े फिर ममलेंगे।
നമസമത,	ഫിർ	മിമലംമഗ.

േരി,	കയാണയാം.

छात्र / छात्रा : नमसत,े फिर ममलेंगे।
നമസമത,	ഫിർ	മിമലംമഗ.

േരി,	കയാണയാം.

1.1   പദാവലി

नमसते നമസമത അേിവന്നം

अधयापक (്ു.) അധ്യാ്ക് അധ്യാ്കൻ

छात्र (്ു.) ഛയാപത് വിേ്യാർത്ി

छात्रा (സപതവീ.) ഛയാപതയാ വിേ്യാർത്ിനി

मैं ഹമം ഞയാൻ

मेरा മമരയാ എടറെ

नाम (്ു.) നയാം മ്ര്

आपका ആപകയാ തയാങ്കെചുടെ

कया ക്യാ എന്ക്

और ഔർ ഉം

भी േവീ കൂടെ

भारतीय േയാരതവീയ േയാരതവീയൻ

जी हाँ ജവീ	ഹയാം അടത

जी नहीं ജവീ	നഹവീം അല്

अचछा അച്യാ ടകയാള്ളയാം/േരി

धनयिाद ധന്വയാദ് നന്ി

पत्रकार (്ു.) ്പതകയാർ ്പതപ്വർത്കൻ
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1.2 ആശയം ഗഗഹിക്ുക

1. ആപകയാ	നയാം	ക്യാ	ടഹ?

2. ക്യാ,	ആപ	േയാരതവീയ	ഹഹം?

3. ക്യാ,	മേവിഡ്	റൂസി	ടഹ?

4. മയാരിയ	മകയാൻ	ടഹ?

5. അധ്യാ്ക്	കയാ	നയാം	ക്യാ	ടഹ?

1.3 സംസകാര സൂചകപദങ്ങൾ

(a) നമസമത,		 സമയമേേമമയാ	 വ്ക്ിമേേമമയാ	 കൂെയാടത	 ്രസ്രം	
കയാണുമ്യാഴും	 ്ിരിയുമ്യാഴും	 വ്ക്ികൾ	 അേിവന്നത്ിനയായി	
ഉ്മയയാഗിക്ുന്ന	്േം.

(b) ‘ജവീ’		 നയാമ്േങ്ങമെയാടെയാപെം	മചർക്ുന്ന	ഈ	ആേരസൂചക്േം	്ിതയാജവീ	
(അച്ൻ).	മയാസ്റ്റർജവീ	 (അധ്യാ്കൻ)	മ്യാലുള്ള	ടതയാഴിലിടല	ആേരവിടന	
സൂചിപെിക്ുന്നു.	 സ്വീകയാര്തയും	 അസ്വീകയാര്തയും	 സൂചിപെിക്ുന്ന	
്േങ്ങൾക്ു	മുന്നിലയായി	ഇത്	പ്മയയാഗിക്ുന്നു.	ഉേയാ	ജവീ	ഹയാം,	ജവീ	നഹവീം

1.4 സമാനാർത്ഥ ഗപയയാഗങ്ങൾ 

 ധന്വയാദ്	–	േുപകിയയാ

1.5 വ്ാകരണവും ഘടനയും

1.5.1. വാക്ത്തിപ്ല പദഗകമം

•	 ഹിന്ി	വയാക്ത്ിടല	്േപകമം	ഇപ്കയാരമയാണ്

 കർത്യാവ്	 +	 കർമ്ം	 +	 പകിയ	

 രയാം	 	 	 ഖയാനയാ		 			ഖയാത്യാ	ടഹ

 രയാമൻ		 	 േക്ഷണം		 			കഴിക്ുന്നു.

1.5.2. സർവ്വനാമങ്ങൾ

സർവ്നയാമം സംബന്ികയാ	സർവ്നയാമം

ഹമം	(ഉത്മ്ുരുഷൻ)	ഞയാൻ മമരയാ	(എടറെ)

ആപ	 (മധ്മ്ുരുഷൻ)	 തയാങ്കൾ	
(ആേരസൂചക	ബഹുവചനം)

ആപകയാ	(തയാങ്കെചുടെ)
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 ഈ	വയാക്ങ്ങൾ	പേദ്ിക്ുക

 (i) ഹമം	വക്വീൽ	ഹൂം  മമരയാ	നയാം	ജയന്ക്	ടഹ.
  ഞയാൻ	വക്വീലയാകുന്നു.  എടറെ	മ്ര്	ജയന്ക്	ആകുന്നു.

 (ii) ആപ	ഇഞ്ിനവീയർ	ഹഹം	 ആപകയാ	നയാം	മമനയാഹർ	ടഹ.
  തയാങ്കൾ	എഞ്ിനവീയർ	ആകുന്നു. തയാങ്കെചുടെ	മ്ര്	മമനയാഹർ	എന്നയാണ്.

1.5.3 സംബന്ികാ സർവ്വനാമരൂപം 

•	 തുെർന്നുവരുന്ന	നയാമത്ിടറെ	ലിംഗവചനമനുസരിച്ക്	ഇതിനു	രൂ്മയാറ്ം	വരുന്നു.

സംബന്ികയാ	
സർവ്നയാമം

്ുല്ിംഗ	ഏകവചന	
നയാമ്േം

സംബന്ികയാ	
സർവ്നയാമം

സപതവീലിംഗ	ഏകവചന	
നയാമ്േം

മമരയാ മബട്യാ	(മകൻ) മമരവീ മബട്വീ	(മകൾ)

മമരയാ ഘർ	(വവീട്) മമരവീ കിതയാബ്	(്ുസതകം)

ആപകയാ േയായി	(സമഹയാേരൻ) ആപകവീ ബഹൻ	(സമഹയാേരി)

ആപകയാ ഛയാത്യാ	(കുെ) ആപകവീ ഘെവീ	(വയാച്ക്)

1.5.4 തിരിച്ചറിയൽ

•	 തയാങ്കെചുടെ	സ്യാലനയാമമത്യാടെയാപെം	കയാ/മക/കവീ	മയയാ	അതുമ്യാലുള്ള	പ്ത്യങ്ങമെയാ	
മചർത്യാൽ	ആ	വ്ക്ി	ഏതു	 മേേക്യാരനയാടണന്നു	തിരിച്റിയയാൻ	കഴിയും.	
ഉേയാഹരണമയി.

റൂസ		 	 →		 റൂസവീ

ഗുജറയാത്ക്	 →	 ഗുജറയാത്വീ

്ഞ്യാബ്	 →	 ്ഞ്യാബവീ

ബംഗയാള്	 →	 ബംഗയാെവീ

ലഖനവ്	 →	 ലഖനവ്	കയാ/മക/കവീ

മകരൾ		 →	 മകരൾ	കയാ/മക/കവീ

 ഈ	ഉേയാഹരണങ്ങൾ	മനയാക്ൂ

്മരശ്	ഗൂജറയാത്ക്	കയാ	ടഹ		 	 →		 ്മരശ്	ഗുജറയാത്വീ	ടഹ

്ർമവീന്ർ	്ഞ്യാബ്	കയാ	ടഹ		 	 →		 ്ർമവീന്ർ	്ഞ്യാബവീ	ടഹ

തരുണ്	രയാജസ്യാൻ	കയാ	ടഹ	 	 →	 തരുണ്	രയാജസ്യാനവീ	ടഹ

സുജയാതയാ	ബംഗയാൾ	കവീ	ടഹ	 	 →	 സുജയാതയാ	ബംഗയാെവീ	ടഹ

ആറെണ്	ഔർ	്വീറ്ർ	റൂസ	കവീ	ഹഹം	 →	 ആറെണ്	ഔർ	്വീറ്ർ	റൂസവീ	ടഹ

േയയാ	ഔർ	റവീമയാ	ഗുജറയാത്ക്	കവീ	ഹഹം	→	 േിയയാ	 ഔർ	 റവീമയാ	 ഗുജറയാത്വീ
	 	 	 	 	 	 ഹഹം.
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1.5.5. പൂജക സർവ്വനാമം

	 ്ൂജക	 സർവ്നയാമമയായ	 ‘ആപ’	 ഏകവചനമയായും	 ബഹുവചനമയായും	
പ്മയയാഗിക്ുന്നു.	എന്നയാൽ	വ്യാകരണ്രമയായി	ഇത്	ബഹുവചനരൂ്മയാണ്.	ഇതിടറെ	
പകിയ	എമപെയാഴും	ബഹുവചനരൂ്ം	സ്വീകരിക്ുന്നു.	ഉേയാ:	ആപ	മകയാൻ	ഹഹം.

	 ഈ	 സർവ്നയാമം	 ്ൂജകസ്േയാവം	 കയാണിക്ുന്നതിനയാലയാണ്	 ഈ	 വയാക്ത്ിൽ	
പകിയ	हैं	(ഹഹം)	എന്നു	പ്മയയാഗിച്ിരിക്ുന്നത്.

 ചുവടെ	ടകയാെുത്ിരിക്ുന്ന	വയാക്ങ്ങൾ	വയായിച്ക്	വ്ത്യാസം	മനസ്ിലയാക്ൂ:

സർവ്വനാമം സംജ്ാ നാമം സഹായക ഗകിയ

ഹമം
ആപ

േിലവീപ
മമയാഹൻ
രമമശ്
സവീതയാ
രയാമൻ

ഹൂം
ഹഹം

പ്താഴിൽ

ഹമം
ആപ

വക്വീൽ	(വക്വീൽ)
കലയാകയാർ	(കലയാകയാരൻ)
വ്യാ്യാരി	(കച്വെക്യാരൻ)
മലഖക്	(എഴുത്ുകയാരൻ)
കവി	(കവി)
കിസയാൻ	(കർഷകൻ)

ഹൂം
ഹഹം

പൗരത്ം

ഹമം
ആപ

ഇന്്ൻ	
ബൾമഗറിയൻ
്യാകിസ്യാനി
ഹംമഗറിയൻ
മനപെയാെി
ആസമപെലിയൻ	

ഹൂം
ഹഹം

1.6 പരിശീലനം

1.	 പബയാക്റ്ിൽ	നിന്നും	ഉചിതമയായ	്േം	തിരടഞെെുത്ു	്ൂരിപെിക്ുക.

(മമയാഹൻ,	േയാരതവീയ,	വക്വീൽ,	മകയാൻ,	അധ്യാ്ക്) 

a) സവീതയാ	……………………………	ടഹ.

b) മമരയാ	നയാം	…………………….	ടഹ



69

c) ആപ	……………………………..	ടഹ?

d) രയാഹുൽ…………………………..	ടഹ.

e) ്ിതയാജവീ	…………………………..	ഹഹം.

2. ചുവടെയുള്ള	വയാക്ങ്ങൾ	ഹിന്ിയിമലക്ക്	്രിേയാഷടപെെുത്ുക	:

a) ഞയാൻ	അമമരിക്ക്യാരനയാണ്.

b) നിങ്ങെചുടെ	മ്ര്	കവിത	എന്നയാമണയാ?

c) തയാങ്കൾ	വിേ്യാർത്ിയയാമണയാ?

d) സിപമൻ	്ഞ്യാബിയയാമണയാ?

e) എടറെ	മ്ര്	ജഗേവീഷ്	എന്നയാണ്.

* * *

ഭാഗം - II 

നമുക്ക്	വയാക്ഘെന	്രിചയടപെെയാം

1.
तुम कैसे (്ു.) हो ? तुम कैसी (സപതവീ.) हो ?

തും	ഹകമസ	മഹയാ? തും	ഹകസവീ	മഹയാ?

നിങ്ങൾക്ു	സുഖമയാമണയാ? നിങ്ങൾക്ു	സുഖമയാമണയാ?

2.
आप / वपताजी (്ു.) कैसे हैं ? आप / माताजी (സപതവീ.) कैसी हैं ?

ആപ/്ിതയാജി/ഹകമസ	ഹഹം	? ആപ/മയാതയാജവീ/ഹകസവീ	ഹഹം	?

തയാങ്കൾക്ക്/അച്ന്/സുഖമയാമണയാ	? തയാങ്കൾക്ക്/അമ്യക്ക്	സുഖമയാമണയാ	?

2.0 പാഠഭാഗം

आप कैसे हैं ?
ആപ് കകയസ കഹം ?

താങ്കൾക്ു സുഖമായണാ ?

്രസ്രം	അേിവയാേ്ം	ടചയ്ചുന്നടതങ്ങടനടയന്നക്	ഇവിടെ	നമുക്ക്	മനസ്ിലയാക്യാം.

मीता : नमसत ेचाचाजी।
മവീത് : നമസമത,	ചയാച്യാജവീ.

മവീത് : ഇെയച്യാ,	നമസകയാരം.
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चाचाजी : : नमसत ेमीता, तुम कैसी हो ?
ചയാച്യാജവീ : നമസമത	മവീത്,	തും	ഹകസവീ	മഹയാ	?

Uncle	 : നമസകയാരം	മവീത്,	നിനക്ു	സുഖമയാമണയാ	?

मीता : मैं अचछछी हँू। आप कैसे हैं चाचाजी  ?
ഹമം	അച്വീ	ഹൂം,	ആപ	ഹകമസ	ഹഹം	ചയാച്യാജവീ	?

എനിക്ു	സുഖം	തടന്ന.	ഇെയച്നു	സുഖമയാമണയാ	?

चाचाजी : मैं बिलकुल ठछीक हँू ।
ഹമം		ബിൽകുൽ	ഠവീക്	ഹും.

എനിക്ു	സുഖമയാണ്.

मीता और चाची जी, आप कैसी हैं ?
ഔർ	ചയാച്ിജവീ,	ആപ	ഹകസവീ	ഹഹം?

എന്യാ	ഇെയമമ്,	തയാങ്കൾക്ും	സുഖമമല്?

चाचीजी : मैं भी ठछीक हँू।
ചയാച്ിജവീ : ഹമം	േവീ	ഠവീക്	ഹൂം.

ഇെയമ് : എനിക്ും	സുഖമയാണ്.

चाचाजी : : तुमहारे वपताजी के कया हालचाल हैं ?
തുമയാമര	്ിതയാജവീ	മക	ക്യാ	ഹയാൽചയാൽ	ഹഹം?

നിടറെ	അച്ന്	എങ്ങടനയുണ്ക്?

मीता : वपताजी भी अचछे हैं।
്ിതയാജവീ	േവീ	അമച്	ഹഹം.

അച്നും	സുഖമയാണ്.

चाचाजी : और तुमहारी माताजी ? िे कैसी हैं ?
ഔർ	തുമയാരവീ	മയാതയാജവീ	?	മവ	ഹകസവീ	ഹഹം?

നിടറെ	അമ്?	അവർക്ും	സുഖമയാമണയാ?
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मीता : माताजी ठछीक नहीं हैं। थोडी िीमार हैं।
മയാതയാജവീ	ഠവീക്	നഹി	ഹഹം.	മ�യാേവീ	ബവീമയാർ	ഹഹം.

അമ്യക്ു	സുഖമില്.	ടചറിയ	പ്ശ്നങ്ങെചുണ്ക്.

चाचीजी : मोनू िेटा, तुम कैसे हो ?
മമയാനു	മബട്യാ,	തും	ഹകമസ	മഹയാ	?

മമയാനൂ.	നിനക്ു	സുഖമയാമണയാ	?

मोनू : ठछीक हँू, चाची जी।
മമയാനു : ഠവീക്ഹൂം	ചയാച്ിജവീ.

മമയാനു : സുഖമയാണ്,	ഇെയമമ്.

चाचाजी : और सि लोग ठछीक हैं ?
: ഔർ	സബ്	മലയാഗ്	ഠവീക്		ഹഹം?
: മറ്ചുള്ളവർടക്ങ്ങടന?	എല്യാവർക്ും	സുഖമമല്?

मोनू : जी चाचाजी, सि लोग ठछीक हैं। अचछा, प्रणाम चाचाजी, प्रणाम चाचीजी।
ജവീ	ചയാച്യാജവീ	,	സബ്	മലയാഗ്	ഠവീക്	ഹഹം	.	അച്യാ	പ്ണയാമ്	
ചയാച്യാജവീ,	പ്ണയാമ്	ചയാച്ിജവീ.

അടത	ഇെയച്യാ,	എല്യാവർക്ും	സുഖമയാണ്.	േരി.	ഇെയച്യാ,	
േരി	ഇെയമമ്,	പ്ണയാമം.

चाचाजी : प्रणाम, खुश रहो।
പ്ണയാമ്,	ഖുശ്	രമഹയാ.

പ്ണയാമം,	സമന്യാഷമയായിരിക്ൂ.

2.1 പദാവലി

चाचाजी ചയാച്യാജവീ ഇെയച്ൻ

बिलकुल ബിൽകുൽ തവീർത്ും

िीमार ബവീമയാർ മരയാഗി

कैसा ഹകസയാ എങ്ങടന

चाचीजी ചയാച്വീജവീ ഇെയമ്
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ठछीक ഠവീക് സുഖം

हालचाल (്ു.) ഹയാൽചയാൽ അവസ്	

थोडा മ�യാെയാ കുറച്ക്

प्रणाम പ്ണയാമ്	 പ്ണയാമം

2.2 ആശയം ഗഗഹിക്ൂ

	 1.	 മിത്	ഹകസവീ	ടഹ?

	 2.	 മിത്	കവീ	മയാ		മയാതയാജവീ	ഹകസവീ	ടഹ?

	 3.	 മമയാനു	ഹകസയാ	ടഹ?

	 4.	 സബ്	മലയാഗ്	ഹകമസ	ഹഹം?

2.3 കശലികൾ

സബ്	ഹകമസ	ഹഹം? എല്യാവർക്ും	സുഖമയാമണയാ?	

സബ്	ഠവീക്	ഹഹം. എല്യാവർക്ും	സുഖമയാണ്.

ക്യാ	ഹയാൽചയാൽ	ടഹ? എടന്യാടക്യുണ്ക്	വിമേഷങ്ങൾ?

ഖുശ്	രമഹയാ	 സമന്യാഷമയായിരിക്ൂ.	

2.4 സമാനാർത്ഥ ഗപയയാഗങ്ങൾ

നമസമത നമസകയാർ

ഖുശ്	രമഹയാ ജവീമത്	രമഹയാ

അച്യാ ഠവീക്/	ഠവീക്-ഠയാക്ക്

2.5 സംസകാരസൂചക പദങ്ങൾ

(i) പ്ണയാമ്	–	ഇത്	മുതിർന്നവടര	വന്ിക്യാൻ	പ്മയയാഗിക്ുന്നു.

(ii) മലയയാെത്ിലുള്ളതുമ്യാടല	 ഹിന്ിയിലും	 ബന്ങ്ങടെ	 സൂചിപെിക്യാൻ	
പ്മത്കം	പ്മത്കം	്േങ്ങെചുണ്ക്.	ഉേയാഹരണം	–

	 	 ചയാച്യാ	-	ചയാച്വീ		 -	ഇെയച്ൻ	-	ഇെയമ്

	 	 തയാവൂ	-	തയായി	 -	വല്ച്ൻ	-	വല്മ്

	 	 മയാമയാ		-	മയാമി	 -	അമ്യാവൻ	-	അമ്യായി
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2.6 വ്ാകരണക്ുറിപെപ്

2.6.1  ‘കകസാ’യുപ്ട ഗപയയാഗം

 ‘ഹകസയാ’	 മചയാേ്സൂചക്േമയാണ്.	 ഇതിമനയാെു	 മചർന്നു	 വരുന്ന	 നയാമത്ിടറെ	
ലിംഗവചനമനുസരിച്ക്	ഇതിടറെ	രൂ്ത്ിലും	മയാറ്ം	വരുന്നു.

്ു.	ഏകവചനം Ò ഹകസയാ

്ു.	ബഹുവചനം Ò ഹകമസ

സപതവീലിംഗ	ഏകവചനം/ബഹുവചനം Ò ഹകസവീ

	 ഉേയാഹരണം

	 രയാം	ഹകസയാ	ടഹ?		 	 രയാമന്	സുഖമയാമണയാ?

	 ്ിതയാജവീ	ഹകമസ	ഹഹം	?	 അച്ന്	സുഖമയാമണയാ?

	 ഗവീതയാ	ഹകസവീ	ടഹ?	 	 ഗവീതക്ക്	സുഖമയാമണയാ?

	 മയാതയാജവീ	ഹകസവീ	ഹഹം	?		 അമ്ക്ക്	സുഖമയാമണയാ?

•	 ആകയാരയാന്	 നയാമവിമേഷണങ്ങൾ	 തുെർന്നു	 വരുന്ന	 നയാമ്േത്ിടറെ	
ലിംഗവചനമനുസരിച്യാണ്	ആ/	ഏ	 /	ഈ	എന്നവീ	രൂ്ങ്ങൾ	സ്വീകരിക്ുന്നത്.	
മറ്ചുള്ള	നയാമവിമേഷണങ്ങൾക്ു	മയാറ്മില്.	

	 ‘ആ’	കയാരയാന്	നയാമവിമേഷണങ്ങൾ

്ു.ഏ.വ. ്ു.	ബ.വ. സപതവീ.	ഏ.വ. സപതവീ.	ബ.വ.

കയാലയാ	(കറുത്) കയാമല കയാലവീ കയാലവീ

മഛയാട്യാ	(ടചറിയ) മഛയാമട് മഛയാട്വീ മഛയാട്വീ

ബേയാ	(വലിയ) ബമേ ബേവീ ബേവീ

  ‘ആ’	കയാരയാന്മല്യാത്	നയാമവിമേഷണങ്ങൾ

്ു.ഏ.വ. ്ു.	ബ.വ. സപതവീ.	ഏ.വ. സപതവീ	ബ.വ.

സുന്ർ	(മമനയാഹരമയായ) സുന്ർ	 സുന്ർ സുന്ർ

സയാഫ്	(വൃത്ിയുള്ള) സയാഫ് സയാഫ് സയാഫ്

ലയാൽ	(ചുവന്ന) ലയാൽ ലയാൽ ലയാൽ

2.6.2.	സയാമയാന്	 നയാമങ്ങമെയാമെയാ	 കുലനയാമങ്ങമെയാമെയാ	 ‘ജവീ’	 മചർത്ക്	 ആേരവ്	
പ്കെിപെിക്ുന്നു.	ഉേയാഹരണമയായി

കുലനയാമങ്ങൾ സയാമയാന്നയാമങ്ങൾ

മിപേയാജവീ മനതയാജവീ
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സക്മസനയാജവീ ്ണ്ിറ്ക്ജവീ

േർമ്യാജവീ ഗുരുജവീ

ഗുപതയാജവീ അധ്യാ്ക്ജവീ

2.7  പരിശീലനം

1)	 ചുവടെ	മചർത്ിട്ചുള്ള	്േങ്ങൾ	ഉ്മയയാഗിച്ക്	വയാക്ം	നിർമ്ിക്ുക

i) ്ിതയാജവീ	ഹകമസ	
ഹഹം	?

്ിതയാജവീ	അമച്	
ഹഹം.

ചയാച്യാജവീ/മയാമയാജവീ	/
മമയാഹൻജവീ

ii) മയാതയാജവീ	ഹകസവീ	
ഹഹം?

മയാതയാജവീ		അച്വീ	
ഹഹം.

ചയാച്യാജവീ	/	നയാനവീജവീ	/	
മമയാസവീജവീ

iii) മമയാഹൻ	ഹകസയാ	
ടഹ?

മമയാഹൻ	അച്യാ	ടഹ.
ധർമമ്ന്പേ	/	കിമഷയാർ	/
രയാമജഷ്	/	അമിത്

iv) റവീത്യാ	ഹകസവീ	
ടഹ?

റവീത്യാ	അച്വീ	ടഹ.
ഗവീതയാ/സവീതയാ	/	സുമൻ	/	
നമിതയാ

2)  ഉചിതമയായ	പകിയയാരൂ്ം	തിരടഞെെുത്ക്	വയാക്ം	നിർമ്ിക്ുക

A B

ആപ

അധ്യാ്ക്ജവീ

വിനവീതയാ	
മയാമയാ	ജവീ

രയാഹുൽ

തും

ഹകസയാ	ടഹ?

ഹകമസ	ഹഹം?

ഹകസവീ	മഹയാ?

ഹകസവീ	ഹഹം?

ഹകസവീ	ടഹ?

ഹകസവീ	ഹഹം?

3) പബയാക്റ്ിൽ	ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	്േങ്ങൾ	തിരടഞെെുത്ു	്ൂരിപെിക്ുക.

	 (ബവീമയാർ,	അച്വീ,	ഠവീക്,	അച്യാ,	ഹകമസ)

	 i)	 ഹമം	----------------	ഹൂം.

	 ii)	 വഹ്	---------------	ടഹ.

	 iii)	 മമയാഹൻ	ബിൽകുൽ	---------------------	ടഹ.

	 iv)	 ആപ	----------------	ഹഹം?

	 v)	 റവീത്യാ		-------------	ടഹ
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4)	 ഹിന്ിയിമലക്ു	്രിേയാഷടപെെുത്ുക

	 i)	 നിങ്ങൾടക്ങ്ങടനയുണ്ക്?

	 ii)	 തയാങ്കൾക്ു	സുഖമയാമണയാ?	

	 iii)	 അവൾക്ു	സുഖമയാമണയാ?

	 iv)	 ഞയാൻ	സന്ുഷ്ടനയാണ്.

	 v)	 നമുക്ു	വവീണ്ും	കയാണയാം

	 vi)	 ലയാവണ്	റഷ്ക്യാരിയയാണ്.

* * *

ഭാഗം - III

വയാക്	ഘെന	്രിചയടപെെയാം

1 यह कौन है ? 2 ये कौन हैं ?
ടയഹ്	മകയാൻ	ടഹ? മയ	മകയാൻ	ഹഹം?

ഇവൻ/ഇവൾ	ആരയാണ്? ഇവർ/ഇമദേഹം	ആരയാണ്?

3 िह कौन है ? 4 िे कौन हैं ?
വഹ്	മകയാൻ	ടഹ? മവ	മകയാൻ	ഹഹം?

അവൻ/അവൾ	ആയാരയാണ്? അവർ	ആരയാണ്?

5 तुम कौन हो ?
തും	മകയാൻ	മഹയാ?

നിങ്ങൾ	ആരയാണ്?

3.0 പാഠഭാഗം

यह कया है ?
യഹ് ക്ാ പ്ഹ ?
ഇത് എന്ാണ്?

अधयापक : : यह कया है ?
അധ്യാ്ക്	 : യഹ്	ക്യാ	ടഹ?

അധ്യാ്കൻ : ഇത്	എന്യാണ്?
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रोहन : यह फकताि है।
മരയാഹൻ : യഹ്	കിതയാബ്	ടഹ.

മരയാഹൻ : ഇത്	്ുസതകമയാണ്.	

अधयापक : िह कया है ?
വഹ്	ക്യാ	ടഹ?

അത്	എന്യാണ്?

रोहन : िह पेड है।
വഹ്	മ്ഡ്	ടഹ.

അത്	മരമയാണ്.

अधयापक : यह कौन है ?
യഹ്	മകയാൻ	ടഹ?

ഇത്	ആരയാണ്?

रोहन : यह राकेश है, यह मेरा भाई है।
യഹ്	രയാമകഷ്	ടഹ.	യഹ്	മമരയാ	േയായവീ	ടഹ.

ഇത്	രയാമകഷയാണ്.	ഇത്	എടറെ	സമഹയാേരനയാണ്.

अधयापक : िह कौन है ?
വഹ്	മകയാൻ	ടഹ?

അത്	ആരയാണ്?

रोहन : िह गीता है। िह मेरी िहन है।
വഹ്	ഗവീതയാ		ടഹ.	വഹ്	മമരവീ	ബഹൻ	ടഹ.

അത്	ഗവീതയയാണ്.	അവൾ	എടറെ	സമഹയാേരിയയാണ്.

अधयापक : और ये कौन हैं ?
ഔർ	മയ	മകയാൻ	ഹഹം?

്ിടന്ന	ഇമദേഹം	ആരയാണ്	?
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रोहन : ये हमारे प्रधानाचाय्म जी हैं ।
മയ	ഹമയാമര	പ്ധയാനയാചയാര്ജവീ	ഹഹം.

ഇമദേഹം	നമ്ുടെ	പ്ധയാനയാധ്യാ്കനയാണ്

अधयापक : और िे कौन हैं ?
ഔർ	മവ	മകയാൻ	ഹഹം?

്ിടന്ന	അവർ	ആടരല്യാമയാണ്	?

रोहन : िे राम और शयाम हैं। िे हमारे दोसत हैं।
മവ	രയാം	ഔർ	േ്യാം	ഹഹം.	മവ	ഹമയാമര	മേയാസത്	ഹഹം.

അവർ	രയാമനും	േ്യാമുമയാണ്.	അവർ	ഞങ്ങെചുടെ	മിപതങ്ങെയാണ്.

अधयापक : तुम कौन हो ?
തും	മകയാൻ	മഹയാ?

നിങ്ങൾ	ആരയാണ്?

विकास : मैं विकास हँू। मैं पत्रकार हँू।
വികയാസ : ഹമം	വികയാസ	ഹൂം.	ഹമം	്പതകയാർ	ഹൂം.

വികയാസ : ഞയാൻ	വികയാസയാണ്.	ഞയാൻ	്പതപ്വർത്കനയാണ്.

3.1 പദാവലി

फकताि (സപതവീ.) കിതയാബ്	 ്ുസതകം

पेड (്ു.) മ്ഡ് മരം

कौन മകയാൻ	 ആര്

िहन (സപതവീ.) ബഹൻ	 സമഹയാേരി

प्रधानाचाय्म (്ു.) പ്ധയാനയാചയാര് പ്ധയാനയാധ്യാ്കൻ

दोसत / ममत्र (്ു.) മേയാസത്	/	മിപത് സുഹൃത്ക്

पत्रकार (്ു.) ്പതകയാർ ്പതപ്വർത്കൻ
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3.2  കുറിപെപ്

	 ഹിന്ിയിൽ	 പ്�മ്ുരുഷ	 ഏകവചന	 സർവ്നയാമമയായ	 ‘ആപ’	
ബഹുമയാനസൂചനയാർത്ം	ബഹുവചനത്ിൽ	പ്മയയാഗിക്ുന്നു.		

മവ	മകയാൻ	ഹഹം? മവ

സുമരഷ്ജവീ

മമയാഹൻജവീ

ഗവീതയാജവീ

ഹഹം

	 ചയാചയാ	/	മയാമയാ	/	േയാേയാ	/	േയാേി	തുെങ്ങിയ	ബന്ങ്ങടെ	(മുതിർന്ന)	സൂചിപെിക്ുന്ന	
നയാമ്േങ്ങൾ	ബഹുവചനമയായയാണ്	കണക്യാക്ുന്നത്.

3.3 വ്ാകരണവും വാക്ഘടനയും

3.3.1  സംജ്ാ നാമം

മറയാഹൻ रोहन േയാന്ി शांतत

രയാമ് राम സുമൻ सुमन

േ്യാമ് शयाम കുസും कुसुम

വികയാസ विकास ലവീലയാ लीला

ഗഗൻ गगन പേവീമേവി श्ीदेिी

സുമരഷ് सुरेश ലതയാ लता

3.3.2 ഗപഥമപുരുഷ സർ വ്വനാമങ്ങൾ

	 യഹ്/മയ/മവ	എന്നവീ	പ്�മ്ുരുഷ	സർവ്നയാമങ്ങൾ	വിമവചക	സർവ്നയാമങ്ങെയായും	
പ്മയയാഗിക്ുന്നു.	

	 അെുത്ുള്ള	 വസതുക്ടെ	 യഹ്/മയ	 ടകയാണ്ും	 അകടലയുള്ള	 വസതുക്ടെ	
വഹ്/മവ	ടകയാണ്ും	സൂചിപെിക്ുന്നു.	

	 (യഹ്/വഹ്-	ഇത്/അത്)		(മയ/മവയാ)	എന്നയാണുച്രിക്ുന്നത്.	ഉേയാഹരണമയായി

യഹ്	ക്യാ	ടഹ?

യഹ്		

മമജ്
മകയാപെി
ട്ൻസിൽ
ചശ്മയാ
കുർസി

ടഹ
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വഹ്	ക്യാ	ടഹ	?

വഹ്

്യാനവീ
അസ്തയാൽ
നേി
സകൂൾ
മന്ിർ
േുകയാൻ

ടഹ

ചുവടെ	മചർത്ിട്ചുള്ള	വയാക്ങ്ങൾ	ഇപ്കയാരം	വി്ുലവീകരിക്യാം	–

(i) യഹ്	ക്യാ		ടഹ	? → ടയ	കിതയാബ്		ടഹ? → യഹ്	മമരവീ	കിതയാബ്	ടഹ?

(ii) ക്യാ	 യഹ്	 ഘർ		
ടഹ?

→ ജവീ	ഹയാം	യഹ്	ഘർ	
ടഹ.

→ ജവീ	 നഹവീം	 യഹ്	 ഘർ	
നഹവീം		ടഹ.

(iii)
ക്യാ	യഹ്	ആപകയാ	
ഘർ	ടഹ? →

ജവീ	 ഹയാം,	 യഹ്		
മമരയാ	ഘർ	ടഹ. →

ജവീ	നഹവീം,	 	യഹ്	മമരയാ	
ഘർ		നഹവീം	ടഹ.	യഹ്	
ആപകയാ	ഘർ	ടഹ.

3.3.3 യചാദ് സർവ്വനാമം

•	 മകയാൻ	 (ആര്)	 –	 മനുഷ്രുമയായി	 ബന്ടപെെുത്ി	 മചയാേിക്ുന്നതിനയായി	 ഇത്	
പ്മയയാഗിക്ുന്നു.

•	 ക്യാ	 (എന്ക്)-	 മറ്ചുള്ളവയുമയായി	 ബന്ടപെെുത്ി	 മചയാേിക്ുന്നതിനയായി	 ഇത്	
പ്മയയാഗിക്ുന്നു..

	 ‘ക്യാ’	എന്ന	മചയാേ്സർവ്നയാമം	രണ്ു	തരത്ിൽ	പ്മയയാഗിക്യാം.

(i) പകിയക്ു	മുൻ്ിൽ	വരുമ്യാൾ	കയാര്ങ്ങൾ	മചയാേിച്റിയയാനും.

	 	 യഹ്	ക്യാ	ടഹ?		യഹ്	കവീതയാബ്	ടഹ.

	 	 	 	 	 യഹ്	തയാലയാ	ടഹ.

	 	 	 	 	 യഹ്	ചയാബവീ	ടഹ.

	 	 	 	 	 യഹ്	ആം	ടഹ.

(ii)	 വയാക്യാരംേത്ിൽ	 വരുമ്യാൾ,	 സ്ിരവീകരണയാത്മകവും	 (അടത)	
നിമഷധയാത്മകവുമയായ	 (അല്)	 മറു്െി	 ലേിക്ുന്നതിനും	 ഇതു	
പ്മയയാഗിക്ുന്നു.

	 ക്യാ	യഹ്	കിതയാബ്	ടഹ?	 ജവീ	ഹയാം,	യഹ്	കിതയാബ്	ടഹ.

	 	 	 	 	 	 ജവീ	നഹവീം	യഹ്	കിതയാബ്	നഹവീം	ടഹ.

 വയാക്യാരംേത്ിൽ	ക്യാ	വരുമ്യാൾ	വയാമക്യാച്യാരണത്ിനു	ഏറ്ം	വരുന്നു.
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3.3.4 മധ്മ പുരുഷ സർവ്വനാമം

•	 ഏകവചനമയായ	 ‘തും’	വ്യാകരണ്രമയായി	ബഹുവചനമയാണ്.	ഇതിമനയാടെയാപെം	
സഹയായകപകിയയയായി	होना	(ആകുക)	പ്മയയാഗിക്ുന്നു.	

	 അനൗ്ചയാരികമയായി	ഇെയവടര	സംമബയാധന	ടചയ്ചുവയാൻ	‘തും’	സഹയായിക്ുന്നു.

3.3.5. യഹാനാ ഗകിയയുപ്ട വിവിധ രൂപങ്ങൾ

•	 ഘെകവയാക്ങ്ങെിൽ	കർത്യാവിടറെ	്ുരുഷ	വചനമനുസരിച്ക്	 ‘മഹയാനയാ’	 പകിയ	
വിവിധ	രൂ്ങ്ങൾ	സ്വീകരിക്ുന്നു.	ചുവടെ	മചർത്ിട്ചുള്ള	് ട്ിക	് രിമേയാധിക്ൂ.

ഏകവചനം ബഹുവചനം

ഉത്മ്ുരുഷൻ
ഹമം	–	ഹൂം

ഞയാൻ	-	ആകുന്നു.

ഹം	–	ഹഹം

ഞങ്ങൾ	ആകുന്നു

മധ്മ	്ുരുഷൻ
തൂ	–	ടഹ

നിങ്ങൾ	-	ആകുന്നു

തും	-	മഹയാ

(നിങ്ങൾ	-	ആകുന്നു)

ആപ	–	ഹഹം

തയാങ്കൾ	-	ആകുന്നു.

പ്�മ	്ുരുഷൻ

യഹ്	/	വഹ്	/	രയാം	/
സവീതയാ	ടഹ

ഇവൻ	/	ഇവൾ/ഇത്	/
അവൻ/അവൾ	/	ഇത്	
ആകുന്നു.

മയ/	മവ	/	രയാം	ഔർ	സവീതയാ	
ഹഹം

അവർ/	അവ	/	ഇവർ/	ഇവ	
ആകുന്നു.

ഉേയാഹരണമയായി

കമം	രയാം	ഹൂം ഹം	രയാം	ഔർ	സവീതയാ	കഹം

തും	മമയാഹൻ	പ്ഹാ ആപ്	മമയാഹൻ	കഹം

വഹ്	രയാം	പ്ഹ

വഹ്	സവീതയാ	പ്ഹ
യവ	രയാം	ഔർ	സവീതയാ	കഹം

 ഹിന്ി	 സർവ്മയാനങ്ങെിൽ	 ലിംഗവ്ത്യാസം	 പ്കെമല്.	 അവയക്ക്	 ്ുല്ിംഗ	

സപതവീലിംഗ	മേേമില്.

 യഹ്	ലഡ്കയാ	(്ു.)	ടഹ.   വഹ്	-	കിതയാബ്	(സപതവീ.)	ടഹ.

 യഹ്	–	ലഡ്കവീ	(സപതവീ.)	ടഹ.  വഹ്	സകൂൾ	(്ു.)	ടഹ.

3.4 പരിശീലനം

(1)	 ചുവടെ	ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	വയാക്ങ്ങൾ	ഉറടക്	വയായിക്ൂ: 
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യഹ്	ക്യാ	ടഹ?

യഹ്	കിതയാബ്	ടഹ.

യഹ്	മമജ്	ടഹ.

യഹ്	സകൂൾ	ടഹ.

യഹ്	രയാം	ടഹ.

യഹ്	സവീതയാ	ടഹ.

യഹ്	മമയാഹൻ	ടഹ.

(2)	 സമയാന	ഹിന്ി	വയാക്ുകൾ	എഴുതുക.

 ഇത്  -------------------- എന്ക്   --------------------

 അത്  -------------------- ആര്   --------------------

 ്ുതിയത് -------------------- ആകുന്നു	(ഏ.വ) --------------------

 നിങ്ങെചുടെ -------------------- ആകുന്നു	(ബ.വ) --------------------

(3)	 ഉചിതമയായ	വയാക്ുകൾ	തിരടഞെെുത്ക്	വയാക്ങ്ങൾ	നിർമ്ിക്ുക:

യഹ്

വഹ്

മവ

മയ

കിതയാബ്

ആം

മമജ്

കലം

്ിതയാജവീ

ടഹ

ഹഹം

3.5. അധിക പദാവലി

നിറങ്ങൾ

लाल ലയാൽ	 ചുവപെക്

नीला നവീലയാ നവീല

पीला ്വീലയാ	 മഞെ

सिेद സമഫദ് ടവെചുപെക്

काला കയാലയാ	 കറുപെക്

हरा ഹരയാ	 ്ച്

गुलािी ഗുലയാബവീ മറയാസ

भूरा േൂരയാ	 തവിട്ക്
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छोटा മഛയാട്യാ ടചറിയ

गंदा ഗന്യാ വൃത്ിടകട്

सुंदर സുന്ർ മമനയാഹരമയായ

मोटा മമയാട്യാ തെിച്

घोडा (്ു.) മഘയാേയാ	 കുതിര

मेज़ (സപതവീ.) മമജ് മമേ

फकताि (സപതവീ.) കിതയാബ് ്ുസതകം

वपताजी ്ിതയാജവീ	 അച്ൻ

माताजी മയാതയാജവീ	 അമ്

प्रधानाचाय्म (്ു.) പ്ധയാനയാചയാര് പ്ധയാനയാധ്യാ്കൻ

चशमा (്ു.) ചശ്മയാ കണ്ണെ

कुससी (സപതവീ.) കുർസവീ	 കമസര

पानी (്ു.) ്യാനി	 ജലം

सकूल (്ു.) സകൂൾ	 ്ള്ളിക്ൂെം

नदी (സപതവീ.) നേവീ നേി

मंददर (്ു.) മന്ിർ മക്ഷപതം

घर (്ു.) ഘർ	 വവീട്

ताला (്ു.) തയാലയാ	 ്ൂട്ക്

चािी (സപതവീ.) ചയാബവീ	 തയാമക്യാൽ

आम (്ു.) ആം	 മയാങ്ങ

असपताल (്ു.) ആസ്തയാൽ	 ആേു്പതി

दकुान (സപതവീ.) േുകയാൻ കെ

എണ്ണയാൻ	്ഠിക്യാം

1 एक ഏക്

2 दो മേയാ
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3 तीन തവീൻ

4 चार ചയാർ

5 पाँच ്യാഞ്ക്

6 छह മഛ

7 सात സയാത്

8 आठ ആഠ്

9 नौ നൗ

10 दस േസ

പാഠസംഗഗഹം

ഈ	്യാഠേയാഗത്ിൽ	ഈ	വയാക്ഘെനകെയാണ്	നിങ്ങൾ	്ഠിച്ത്:	

1. ഹമം മമയാഹൻ

്പതകയാർ

േയാരതവീയ

ഹൂം

2 മമരയാ	നയാം മമയാഹൻ

ഗവീതയാ

ടഹ	.

3. ക്യാ	ആപ	േയാരതവീയ	ഹഹം? ജവീ	ഹയാം,	ഹമം	േയാരതവീയ	ഹൂം.

ജവീ	നഹവീം,	ഹമം	േയാരതവീയ	നഹവീം	ഹൂം.

4. ആപ	ഹകമസ	ഹഹം? ഹമം	അച്യാ	ഹൂം	.

5. യഹ്	/	വഹ്	ക്യാ	ടഹ? മയ	/	മവ		ക്യാ	ഹഹം?

യഹ്	/	വഹ്	ഫൂൽ	ടഹ. മയ/	മവ	രയാം	ഔർ	സവീതയാ	ഹഹം	.

6. തും	മകയാൻ	മഹയാ	? ഹമം	മമയാഹൻ	ഹൂം	.
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പാഠം - 6

ഭാഗം - I

നമുക്ക്	ചില	ഘെനകൾ	്രിചയടപെെയാം:

സംബന്ികയാ	സർവ്നയാമ	രൂ്ങ്ങൾ

സർ	വ്നയാമങ്ങൾ ്ു.ഏ.വ. ്ു.ബ.വ. സപതവീ.	ഏ.വ./	ബ.വ.

मैं मेरा मेरे मेरी 

ഹമം മമരയാ മമമര മമരവീ

तुम तुमहारा तुमहारे तुमहारी 

തും തുമയാരയാ തുമയാമര തുമയാരവീ

िह उसका असके उसकी 

വഹ് ഉസകയാ ഉസമക ഉസകവീ

कौन फकसका फकसके फकसकी 

മകയാൻ കിസകയാ	 കിസമക കിസകവീ

1.0 പാഠഭാഗം

मेरा पररवार
യമരാ പരിവാർ
എപ്റെ കുടുംബം

मैं शखेर हँू। यह मेरा पररिार है। मेरा पररिार छोटा है।
ഹമം	മേഖർ	ഹൂം.	ടയഹ്	മമരയാ	്രിവയാർ	ടഹ.	മമരയാ	്രിവയാർ	മഛയാട്യാ	ടഹ.	

ഞയാൻ	മേഖർ	ആണ്.	ഇത്	എടറെ	കുെുംബമയാണ്.	എടറെ	കുെുംബം	ടചറുതയാണ്.

हम चार लोग हैं – मैं, मेरी पतनी, मेरी िेटी और मेरा िेटा।
ഹം	ചയാർ	മലയാഗ്	ഹഹം	-	ഹമം,	മമരവീ	്ത്നി,	മമരവീ	മബട്വീ		ഔർ	മമരയാ	മബട്യാ.

ഞങ്ങൾ	നയാലുമ്രയാണ്	–	ഞയാനും	എടറെ	േയാര്യും	എടറെ	മകെചും	എടറെ	മകനും.
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मैं िैंक में मनेैजर हँू। मेरी पतनी का नाम वप्रया है।
ഹമം	ബയാങ്കക്	മമം	മയാമനജർ	ഹൂം.	മമരവീ	്ത്നവീ	കയാ	നയാം	പ്ിയയാ	ടഹ.

ഞയാൻ	ബയാങ്കക്	മയാമനജർ	ആണ്.	എടറെ	േയാര്യുടെ	മ്ര്	പ്ിയ	എന്നയാണ്.

िह अधयावपका है। मेरा िेटा छोटा है और िेटी िडी है।
വഹ്	അദ്്യാ്ികയാ	ടഹ.	മമരയാ	മബട്യാ	മഛയാട്യാ	ടഹ.	ഔർ	മബട്വീ	ബേവീ	ടഹ.

അവൾ	അധ്യാ്ികയയാണ്.	എടറെ	മകൻ	ഇെയതും	മകൾ	മൂത്തുമയാണ്.	

िेटी का नाम शु्तत है। उसकी उम्र आठ साल है।
മബട്വീ	കയാ	നയാം	പേുതി	ടഹ.	ഉസകവീ	ഉപമ്	ആഠ്	സയാൽ	ടഹ.	

മകെചുടെ	മ്ര്	പേുതി	എന്നയാണ്.	അവൾക്ക്	എട്ചു	വയസ്യാണ്.	

िेटा चार साल का है। उसका नाम राघि है। हमारा एक नौकर भी है।
മബട്യാ	ചയാർ	സയാൽ	കയാ	ടഹ.	ഉസ	കയാ	നയാം	രയാഘവ്	ടഹ.	ഹമയാരയാ	ഏക്	നൗകർ	േവീ	
ടഹ.

മകന്	നയാലു	വയസ്യാണ്.	അവടറെ	മ്ര്	രയാഘവ്	എന്നയാണ്.	ഞങ്ങൾക്ക്	ഒരു	മവലക്യാരൻ	
കൂെി	ഉണ്ക്.

1.1 പദാവലി  

पररिार (്ു.) ്രിവയാർ കുെുംബം

छोटा മഛയാട്യാ ടചറിയ,	ഇെയ

लोग മലയാഗ് ആംഗങ്ങൾ

पतनी (സപതവീ.) ്ത്നവീ േയാര്

िेटी (സപതവീ.) മബട്വീ മകൾ

िेटा (്ു.) മബട്യാ മകൻ

अधयावपका (സപതവീ.) അദ്്യാ്ിക അധ്യാ്ിക

िडा ബേയാ വലിയ,	മുതിർന്ന

उम्र / आयु (സപതവീ.) ഉപമ്/ആയൂ വയസ്ക്

नौकर (്ു.) നൗകർ മവലക്യാരൻ
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1.2.	ആപേയം	പഗഹിക്ൂ:

(i)	 മേഖർ	കയാ	്രിവയാർ	ഹകസയാ	ടഹ?

(ii)	 മേഖർ	മകയാൻ	ഹഹം?

(iii)	 മേഖർ	കവീ	്ത്നവീ	കയാ	നയാം	ക്യാ	ടഹ?

(iv)	 മേഖർ	കവീ	മബട്വീ	കവീ	ഉപമ്	ക്യാ	ടഹ?

(v)	 മേഖർ	കവീ	്ത്നവീ	ക്യാ	ടഹ?

(vi)	 മേഖർ	കയാ	മബട്യാ	കിതനയാ	ബേയാ	ടഹ?

1.3 വ്ാകരണവും ഘടനയും

1.3.1	 സർവ്നയാമത്ിടറെ	സംബന്ികയാ	രൂ്ങ്ങൾ: 

•	 ‘കയാ’	വിേക്ി	പ്ത്യം	മചർത്യാണ്	ഹിന്ിയിൽ	സർവ്നയാമത്ിടറെ	സംബന്ികയാ	
രൂ്ങ്ങൾ	നിർമ്ിക്ുന്നത്.	്ട്ിക	മനയാക്ൂ:

ഹമം	+	കയാ മമരയാ എടറെ

ഹം	+	കയാ ഹമയാരയാ ഞങ്ങെചുടെ

തും	+	കയാ തുമയാരയാ നിങ്ങെചുടെ	

ആപ	+	കയാ ആപകയാ തയാങ്കെചുടെ

വഹ്	+	കയാ ഉസകയാ അവടറെ	/	അവെചുടെ

മവ+	കയാ ഉൻകയാ അവരുടെ

ടയഹ്	+	കയാ ഇസകയാ	(ഏ.വ.) ഇതിടറെ

മയ	+	കയാ ഇൻകയാ	(ബ.വ.) ഇതിടറെ	/	ഇവരുടെ

മകയാൻ	+	കയാ കിസകയാ	(ഏ.വ.) ആരുടെ

മകയാൻ	+	കയാ കിൻകയാ	(ബ.വ.)	 ആരുടെടയല്യാം

•	 ‘കയാ’	 സംബന്ികയാ	 വിേക്ിപ്ത്യമയാണ്.	 ആകയാരയാന്	 വിമേഷണ	 സ്േയാവം	
പ്കെിപെിക്ുന്ന	 ഇത്	 തുെർന്നുവരുന്ന	 നയാമത്ിടറെ	 ലിംഗവചനമനുസരിച്ക്	
മയാറുന്നു.

രയാം

} കയാ മബട്യാസവീതയാ

രയാം	ഔർ	സവീതയാ
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മഗയാ്യാൽ

} മക മബമട്
സരെ

മഗയാ്യാൽ	 ഔർ	
സരെ

മമയാഹൻ

} കവീ മബട്വീ
രയാധയാ

മമയാഹൻ	 ഔർ	
രയാധയാ

•	 ‘മകയാൻ’	മനയാട്	സംബന്ികയാ	േക്ി	മചർന്ന	രൂ്മയാണ്	‘കിസകയാ’	

	 ടയഹ്	കിസകയാ	ഘർ	ടഹ?		 (ഇത്	ആരുടെ	വവീെയാണ്?)

മയ	കിസമക	ഘർ	ഹഹം?		 (ഇവ	ആരുടെ	വവീെുകെയാണ്?) 

•	 തുെർന്നു	വരുന്ന	നയാമ്േത്ിനനുസരിച്ക്	‘കിസകയാ’	ക്ക്	രൂ്മയാറ്ം	സംേവിക്ുന്നു.

	 കിസകയാ	ഘർ	(്ു.)		 	 	 (ആരുടെ	വവീട്)

	 കിസകവീ	കിത്യാബ്	(സപതവീ.)	 	 (ആരുടെ	്ുസതകം)	

	 കിസമക	കപമേ	(്ു.ബ.)		 	 (ആരുടെ	വസപതങ്ങൾ)	

	 കിസകവീ	കിതയാമബം	(സപതവീ.	ബ.)		 (ആരുടെ	്ുസതകങ്ങൾ)

•	 സംജ്യാ	 നയാമങ്ങെചും	 സർ	വ്നയാമങ്ങെചും	 സംബന്ികയാ	 വിേക്ി	 മചർന്ന	
നയാമവിമേഷണങ്ങെയായി	 വരുമ്യാൾ	 തുെർന്നുവരുന്ന	 നയാമത്ിനനുസരിച്ക്	
വിേക്ിരൂ്ത്ിൽ	മയാറ്ം	വരുന്നു.

	 ഗയായ	കയാ	േൂധ്	(്ു.ഏ)	 	 	 (്േുവിടറെ	്യാൽ)

	 സകൂൾ	മക	ലഡ്മക	(്ു.ബ)	 	 (സകൂെിടല	ആണ്കുട്ികൾ)	

	 മധു	കവീ	മബട്വീ	(സപതവീ.ഏ)		 	 (മധുവിടറെ	മകൾ	)

•	 ഹമം	 /	 ഹം	 /	 തും,	 എന്നവീ	 സർവ്നയാമങ്ങമെയാടെയാപെം	 ‘കയാ’	 എന്ന	 വിേക്ി	
മചരുമ്യാൾ	‘കയാ’	എന്നത്	‘രയാ’	എന്നയായി	മയാറുന്നു.	അങ്ങടന	മമരയാ	/	ഹമയാരയാ	
/	തുമയാരയാ	എന്ന	രൂ്ം	വരുന്നു.	

	 ഇതുമ്യാടല	 ‘ടയഹ്	 /	വഹ്	 /	 മകയാ		 (ഏകവചനം)’	 ‘ഇസ	 /	ഉസ	 /	കിസ’	
എന്നും	 ‘മയ	 /	മവ	 /	മകയാൻ	 (ബഹുവചനം)’		 ‘ഇൻ	 /	ഉൻ	 /	കിൻ’	എന്നും	
യ�യാപകമം	മയാറുന്നു.
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1.4 പരിശീലനം

1.	 അെിവരയിട്	 ്േങ്ങൾക്ു	 ്കരം	 പബയാക്റ്ിൽ	 ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	 ്േങ്ങൾ	
ഉ്മയയാഗിച്ക്	വയാക്ങ്ങൾ	നിർമ്ിക്ുക.

i)	 ക്യാ	ടയഹ്	ആപകയാ	സയാമയാൻ	ടഹ?

	 (റൂമയാൽ,	ഘർ,	മേയാസത്,	േയായി	)	

ii)	 ക്യാ	ടയഹ്	ആപ	കി	കമവീജ്	ടഹയ?

		 (ഘേവീ,	ഗയാേവീ,	ഹസക്ിൾ,	മബട്വീ,	ബഹൻ)

2.	 പബയാക്റ്ിൽ	 തന്നിട്ചുള്ള	 മലയയാെ	 ്േത്ിടറെ	 സമയാന	 ഹിന്ി്േം	 കടണ്ത്ി	
വയാക്ത്ിന്	അനുമയയാജ്മയായി	എഴുതുക.

i)	 ടയഹ്	_________	്രിവയാർ	(്ു.)	ടഹ.		 	 (എടറെ)

ii)	 ടയഹ്	_________	മബട്യാ	(്ു.)	ടഹ.		 	 	 (നിങ്ങെചുടെ)

iii)		 ടയഹ്	_________	കമരയാ	(്ു.)	ടഹ.	 	 	 (അവടറെ)

iv)		 ടയഹ്	_________	കിതയാബ്	(സപതവീ.)	ടഹ.	 	 (രയാമടറെ)

v)		 ടയഹ്	_________	നൗക്ർ	(്ു.)	ടഹ.	 	 	 (മമയാഹടറെ)

3.	 പബയാക്റ്ിൽ	ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	്േങ്ങൾ	ഉ്മയയാഗിച്ക്	അെിവരയിട്	്േങ്ങൾക്ക്	
്കരം	വയാക്ങ്ങൾ	നിർമ്ിക്ുക.

i)	 ടയഹ്	മമരയാ	ഘർ	ടഹ.			 (ഉസകയാ,		ആപകയാ,		ഹമയാരയാ)	

ii)	 ടയഹ്	മമരയാ	മബട്യാ	ടഹ.		 (േയായി,		മേയാസത്,		കമരയാ)

iii)	 ടയഹ്	ആം	കയാ	മ്ട്	ടഹ.	 (അപമൂദ്,		അനയാർ,		മസബ്)

iv)	 ടയഹ്	ഉസ	കവീ	കിതയാബ്	ടഹ.	 (മമരവീ,		തുമയാരവീ,		ഉൻകവീ)

v)	 മമരയാ	്രിവയാർ	ബേയാ	ടഹ.	 (അച്യാ,		മഛയാട്യാ,		ബഹുത്	ബേയാ)

4.	 പബയാക്റ്ിൽ	 ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	 ്േങ്ങൾ	 ഉ്മയയാഗിച്ക്	 മചയാേ്ങ്ങൾക്ക്	
ഉത്രടമഴുതുക:

i)	 ടയഹ്	കിസകയാ	ഘർ	ടഹ?		 (രയാം,	മമരയാ,	ഉസകയാ)

ii)	 ടയഹ്	കിസ	കവീ	ഗയാേവീ	ടഹ?		(മമയാഹൻ,	ഹമയാരവീ,		ഉൻകവീ)	

iii)	 ടയഹ്	കിസമക	ക്മെ	ഹഹം?	(ഗവീതയാ	ടക,		തുമയാമര,		ഉസമക)

iv)	 മയ	കിസമക	ജുമത്	ഹഹം?		 (്ിതയാജവീ	മക,		ആപമക,		ഉൻമക)

* * *
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ഭാഗം - II

നമുക്ക്	ഘെന	്രിചയടപെെയാം.

നയാമത്ിടറെ	ബഹുവചനരൂ്ം

്ുല്ിംഗ	നയാമം സപതവീലിംഗ	നയാമം

കമ്	രയാ		(്ു.ഏ) കമ്	മര	(്ു.ബ) ഘേവീ	(സപതവീ.ഏ) ഘേിയയാം	(സപതവീ.ബ.)

ഘർ	 ഘർ	 മയാലയാ	(സപതവീ.ഏ) മയാലയാമയം	(സപതവീ.ബ.)

ജൂത്യാ	(്ു.ഏ) ജൂമത്	(്ു.ബ) ഗുേിയയാ	(സപതവീ.ഏ) ഗുേിയയാം	(സപതവീ.ബ.)

2.0 പാഠഭാഗം

मेरा देश
യമരാ യദശ്

എപ്റെ രാജ്ം

भारत मेरा देश है।
േയാരത്	മമരയാ	മേശ്	ടഹ.

േയാരതം	എടറെ		രയാജ്മയാണ്

यहाँ गंगा, यमुना, कािेरी, नम्मदा आदद कई िडी नददयाँ हैं।
യഹയാം	ഗംഗയാ,	യമുനയാ,	കയാമവരി,	നർമേയാ	ആേി	കയവീ		ബേവീ	നേിയയാം	ഹഹം.

ഇവിടെ	ഗംഗയാ,	യമുനയാ,	കയാമവരി,	നർമ്േ	തുെങ്ങിയ	ധയാരയാെം	വലിയ	നേികെചുണ്ക്.

दहमालय और नीलगगरर आदद कई ऊँचे पि्मत हैं।
ഹിമയാലയ	ഔർ	നവീലഗിരി	ആേി	കയവീ	ഊംമച	്ർവത്	ടഹ.

ഇവിടെ	ഹിമയായലവും	നവീലഗിരിയും	മ്യാലുള്ള	അമനകം	ഉയരമുള്ള	് ർവ്തങ്ങെചുണ്ക്.

ददलली भारत की राजधानी है। यह एक ऐततहामसक शहर है।
േില്ി	േയാരത്	കവീ	രയാജധയാനവീ	ടഹ.	യഹ്	ഏക്	ഐതിഹയാസിക്	േഹർ	ടഹ.

േൽഹി	േയാരതത്ിടറെ	തലസ്യാനമയാണ്.	ഇത്	ഒരു	ചരിപതനഗരമയാണ്.

पहले यह शहर मुगलों की राजधानी भी था।
്ഹമല	ടയഹ്	േഹർ	മുഗമെയാം	കവീ	രയാജധയാനവീ	�യാ.

ആേ്കയാലത്ക്	ഈ	നഗരം	മുഗെന്യാരുടെ	തലസ്യാനമയായിരുന്നു.	
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ददलली का एक प्राचीन नाम इंद्रप्रसथ भी है।
േില്ി	കയാ	ഏക്	പ്യാചവീൻ	നയാം	ഇന്പേപ്സ്	േവീ	ടഹ.

േൽഹിയുടെ	്ഴയ	മ്രുകെിടലയാന്നക്	ഇന്പേപ്സ്ടമന്നയാണ്.

यहाँ कई प्रमसद ध मंददर और ऐततहामसक इमारतें हैं।
യഹയാം	കയവീ	പ്സിദ്ക്	മന്ിർ	ഔർ	ഐതിഹയാസിക്	ഇമയാരമതം	ഹഹം.

ഇവിടെ	പ്സിദ്മയായ	അമനകം	മക്ഷപതങ്ങെചും	ചരിപതസമയാരകങ്ങെചും	ഉണ്ക്.

बिरला मंददर यहाँ का प्रमसद ध मंददर है।
ബിർെയാ	മന്ിർ	യഹയാം	കയാ	പ്സിദ്ക്	മന്ിർ	ടഹ.

ഇവിെുടത്	പ്േസതമയായ	മക്ഷപതമയാണ്	ബിർെയാ	മന്ിർ.

कुतुि मीनार, लाल फकला, जामा मससजद, शीशगंज गुरुदिारा आदद ददलली की पुरानी इमारतें हैं।
കുതുബ്	മവീനയാർ,	ലയാൽകിലയാ,	ജയാമയാ	മസജിദ്,	േവീശ്	ഗഞ്ക്	ഗുരുേ്യാരയാ	ആേവീ	േില്വീ	കവീ	
്ുരയാനവീ	ഇമയാരമത്ം	ഹഹം.

കുത്ബ്	മവീനയാർ,	 ലയാൽകിലയാ,	 ജയാമയാ	 മസജിദ്,	 േവീശ്	ഗഞ്ക്	ഗുരുേ്യാരയാ	തുെങ്ങിയവ	
േൽഹിയിടല	സമയാരക	സൗധങ്ങെയാണ്.

चांदनी चौक यहाँ का मशहूर िाजार है।
ചയാന്ക്നവീ	ചൗക്	യഹയാം	കയാ	മശ്ഹൂർ	ബയാസയാർ	ടഹ.

ഇവിടത്	പ്േസതമയായ	കമ്യാെമയാണ്	ചയാന്ിനവീ	ചൗക്.

यहाँ कई अचछे सकूल और विशिविदयालय हैं।
യഹയാം	കയവീ	അമച്	സകൂൾ	ഔർ	വിേ്വിേ്യാലയ	ടഹ.

ഇവിടെ	ധയാരയാെം	നല്	വിേ്യാലയങ്ങെചും	സർവ്കലയാേയാലകെചുമുണ്ക്.

ददलली का आई.आई.टी. और अखखल भारतीय आयुवि्मज्ान संसथान विशि प्रमसद ध हैं।
േില്ി	 കയാ	 ഐ.ഐ.െി	 ഔർ	 അഖിൽ	 േയാരതവീയ	 ആയുർവിഗ്യാൻ	 സംസ്യാൻ	 വിേ്	
പ്സിദ്ക്	ഹഹം.	

േൽഹിയിടല	ഐ.ഐ.റ്ി	യും	എയിംസും	മലയാകപ്േസതമയാണ്.	

महातमा गाँधी की समागध राजघाट भी यहीं है।
മഹയാത്മയാ	ഗയാന്വീ	കവീ	സമയാധി	രയാജ്ഘട്ക്	േവീ	യഹയാം	ടഹ.

മഹയാത്മയാ	ഗയാന്ിയുടെ	സമയാധിസ്ലമയായ	രയാജ്ഘയാട്ചും	ഇവിടെയയാണ്.
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ददलली एक िहुत साि-सुथरा और सुंदर शहर है।
േില്ി	എക്	ബഹുത്	സയാഫ്	സു�രയാ	ഔർ	സുന്ർ	േഹർ	ടഹ.

േൽഹി	വൃത്ിയുള്ളതും	മമനയാഹരവുമയായ	നഗരമയാണ്.

2.1 പദാവലി 

भारत (്ു.) േയാരത് േയാരതം

देश (്ു.) മേശ് രയാജ്ം	

नदी (സപതവീ.) നേവീ ്ുഴ

ऊँचा ഊംചയാ ഉയർന്ന

पि्मत (്ു.) ്ർവത് ്ർവ്തം

राजधानी (സപതവീ.) രയാജധയാനി തലസ്യാനം

ऐततहामसक ഐതിഹയാസിക് ചരിപത്രമയായ

शहर (്ു.) േഹർ ്ട്ണം

प्राचीन പ്യാചവീൻ ്ുരയാതനം

विशिप्रमसद ध വിേ്പ്സിദ്ക് മലയാക	പ്സിദ്ം	

कई കയവീ ധയാരയാെം

मंददर (്ു.) മന്ിർ മക്ഷപതം

इमारत (സപതവീ.) ഇമയാരത്	 സൗധം

पुराना ്ുരയാനയാ	 ്ഴയ

विशिविदयालय (്ു.) വിേ്വിേ്യാലയ	 സർവ്കലയാേയാല

अखखल भारतीय आयुवि्मज्ान 
संसथान (്ു.)

അഖിൽ	േയാരതവീയ	
ആയുർവിഗ്യാൻ	സംസ്യാൻ

എയിംസ

समागध (സപതവീ.) സമയാധി	 സമയാധി

साि सुथरा സയാഫ്	സു�രയാ	 വൃത്ിയുള്ള
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2.2	 ആേയം	പഗഹിക്ൂ:

1.	 േയാരത്	കവീ	രയാജധയാനി	ക്യാ	ടഹ?

2.	 േയാരത്	കവീ	പ്മുഖ	നേിയയാം	മകയാൻ	മകയാൻ	സി	ഹഹം?

3.	 േില്ി	കവീ	മേയാ	ഇമയാരമത്യാം	മക	നയാം	ക്യാ	ഹഹം?

4.	 േില്ി	മക	മശ്ഹൂർ	ബയാസയാർ	കയാ	നയാം	ക്യാ	ടഹ?

5.	 മഹയാത്മയാ	ഗയാന്ി	കവീ	സമയാധി	കയാ	നയാം	ക്യാ	ടഹ?

2.3 വ്ാകരണവും ഘടനയും

2.3.1 ലിംഗം

ഹിന്ിയിടല	നയാമങ്ങടെല്യാം	്ുല്ിംഗമമയാ	സപതവീലിംഗമമയാ	ആയിരിക്ും.	ഹിന്ിയിടല	
ലിംഗവ്വസ്	്ര്രയാഗതവും	വ്യാകരണികവുമയാണ്.	ജവീവനില്യാത്	വസതുക്െിൽ	
അകയാര-	ആകയാരയാന്	നയാമങ്ങൾ	അധികവും	് ുല്ിംഗവും	ഇകയാര-	ഈകയാരയാന്	നയാമങ്ങൾ	
അധികവും	സപതവീലിംഗവും	ആയിരിക്ും.

അകയാരയാന്	നയാമങ്ങൾ ആകയാരയാന്	നയാമങ്ങൾ

മ്ഡ്	(മരം) മകലയാ	(്ഴം)

മസബ്	(ആപെിൾ) സംതരയാ	(ഒറഞ്ക്)

്ത്ർ	(കല്ക്) ഹ്സയാ	(നയാണയം)

ഘർ	(വവീട്) കമ്	രയാ	(മുറി)

മന്ിർ	(മക്ഷപതം) േർവയാസയാ	(വയാതിൽ)

	ഇകയാരയാന്നയാമങ്ങൾ ഈകയാരയാന്നയാമങ്ങൾ

നവീതി	(നയം) കുർസി	(കമസര)

രവീതി	(രവീതി) മിഠയായവീ	(മധുര്ലഹയാരം)

മൂർത്വീ	(പ്തിമ) ഗയാേവീ	(വയാഹനം)

സമയാധി	(സമയാധി) ഘെവീ	(വയാച്ക്)

വിധി	(തരം) മറയാട്വീ	(ചപെയാത്ി)

2.3.2	 നയാമത്ിടറെ	ബഹുവചനനിർമ്ിതി

ഹിന്ിയിൽ	് ുല്ിംഗ	സപതവീലിംഗ	നയാമങ്ങൾക്ക്	ഏകവചന-	ബഹുവചന	രൂ്ങ്ങെചുണ്ക്.	
ബഹുവചന	 രൂ്ത്ിനയായി	 ്ുല്ിംഗ	 നയാമങ്ങടെ	 രണ്യായി	 തിരിച്ിരിക്ുന്നു.	 1.
ആകയാരയാന്	 നയാമങ്ങൾ	 2.	 ആകയാരയാന്മല്യാത്	 നയാമങ്ങൾ.	 ്ുല്ിംഗനയാമത്ിടന	
ബഹുവചനമയാക്യാനുള്ള	 നിയമം	 ലെിതമയാണ്.	 ആകയാരയാന്	 ്ുംല്ിംഗ	 നയാമങ്ങൾ	
ബഹുവചനത്ിൽ	ഏകയാരയാന്മയായി	 മയാറും.	ആകയാരയാന്മല്യാത്	്ുല്ിംഗ	 നയാമങ്ങൾ	
മയാറ്മില്യാടത	തുെരുന്നു.
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്ുല്ിംഗ	നയാമങ്ങൾ

A B

ആകയാരയാന്	നയാമങ്ങൾ ആകയാരയാന്മല്യാത്	നയാമങ്ങൾ

ലഡ്കയാ	 Ò ലഡ്മക മസബ് Ò മസബ്

കമ്	രയാ Ò കമ്	മര ഫൂൽ Ò ഫൂൽ

മബട്യാ Ò മബമട് ആദ്മവീ Ò ആദ്മവീ

മഘയാേയാ Ò മഘയാമേ ഘർ Ò ഘർ

കുത്യാ Ò കുമത് ്ർവത് Ò ്ർവത്

ബച്യാ Ò ബമച് മേശ് Ò മേശ്

•	 മമൽപെറഞെ	ഉേയാഹരണങ്ങെിൽ	ആകയാരയാന്	് ുല്ിംഗ	നയാമങ്ങൾ	ബഹുവചനത്ിൽ	
ഏകയാരയാന്മയായി	 മയാറിയത്	 നിങ്ങൾ	 കണ്ുവമല്യാ.	 മറ്ചുള്ള	 നയാമങ്ങൾക്ക്	
ബഹുവചനത്ിൽ	യയാടതയാരു	മയാറ്വും	വരുന്നില്.

അെിവരയിട്	്േങ്ങൾ	പേദ്ിച്ക്	ചുവടെ	മചർത്ിട്ചുള്ള	വയാക്ങ്ങൾ	വയായിക്ൂ.	

ടയഹ്	ഏക്	മകലയാ	ടഹ.		 	 മയ	ചയാർ	മകമല	ഹഹം	

ടയഹ്	ഏക്	റു്യയാ	ടഹ.		 	 മയ	േസ	റു്മയ	ഹഹം

ടയഹ്	ഏക്	മഘയാേയാ	ടഹ.	 	 മയ	നൗ	മഘയാമേ	ഹഹം

ടയഹ്	ബേയാ	േർവയാസയാ	ടഹ	 	 മയ	ബമേ	േർവയാമസ	ഹഹം

ടയഹ്	ഏക്	ലിഫയാഫയാ	ടഹ	 	 മയ	ആഠ്	ലിഫയാമഫ	ഹഹം.	

മമരയാ	ഏക്	മബട്യാ	ടഹ.			 	 മമമര	മേയാ	മബമട്	ഹഹം.

ഉസകയാ	ഏക്	േയായവീ	ടഹ		 	 ഉസമക	തവീൻ	േയായവീ	ഹഹം.

രയാം	കയാ	ഏക്	ഘർ	ടഹയ.		 	 രയാം	മക	തവീൻ	ഘർ	ഹഹം

•	 ആകയാരയാന്മയായ	ചില	സംസകൃത	ജന്	 (തത്സമ)	വയാക്ുകൾക്ും	ബന്ങ്ങടെ	
സൂചിപെിക്ുന്ന	വയാക്ുകൾക്ും	ബഹുവചനത്ിൽ	രൂ്മയാറ്ം	വരുന്നില്.	ഈ	
ഉേയാഹരണങ്ങൾ	മനയാക്ൂ.

സംസകൃത	ജന്	
വയാക്ുകൾ

ഏകവചനം ബഹുവചനം

രയാജയാ	(രയാജയാവ്)

മനതയാ	(മനതയാവ്)

രയാജയാ

മനതയാ
മയാറ്മില്

ബന്സൂചക	
വയാക്ുകൾ

േയാേയാ	(അച്ടറെ	അച്ൻ)

നയാനയാ	(അമ്യുടെ	അച്ൻ)	

മയാമയാ	(അമ്യുടെ	സമഹയാേരൻ)

ചയാചയാ	(അച്ടറെ	സമഹയാേരൻ)

േയാേയാ	

നയാനയാ

മയാമയാ

ചയാചയാ

മയാറ്മില്
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•	 വ്ക്ികെചുടെ	 കൂട്ടത്	 സൂചിപെിമക്ണ്ി	 വരുന്ന	 സയാഹചര്ങ്ങെിൽ	
നയാമ്േങ്ങമെയാടെയാപെം	 സയാധയാരണയയായി	 മലയാഗ്	 എന്ന	 വയാക്ു	 മചർക്ുന്നു.		
ഉേയാഹരണമയായി

	 	 നൗക്ർ	മലയാഗ്		(മവലക്യാർ)

	 	 മനതയാ	മലയാഗ്	(മനതയാക്ന്യാർ)

സഗതീലിംഗ നാമങ്ങൾ

 ്േയാന്്ത്ിനനുസരിച്ക്	സപതവീലിംഗ	നയാമങ്ങടെ	രണ്യായി	തരം	തിരിക്യാം.	

A B

ഇ	/	ഈ	കയാരയാന്	നയാമങ്ങൾ മറ്ചുള്ള	സപതവീലിംഗ	നയാമങ്ങൾ

രവീതി Ò രവീതിയയാം ബഹൻ	(സമഹയാേരി) Ò ബഹമനം

ഗതി	(മവഗത) Ò ഗതിയയാം േുകയാൻ	(കെ) Ò േുകയാമനം	

വിധി	(പ്കയാരം) Ò വിധിയയാം	 മമസ	(മമേ) Ò മമമസം

ജയാതി	(ജയാതി) Ò ജയാതിയയാം	 കിതയാബ്	(്ുസതകം) Ò കിതയാമബം	

സയാരവീ	(സയാരി) Ò സയാരിയയാം	 ലതയാ	(വള്ളി) Ò ലതയാമയം

ഗയാേവീ	(വയാഹനം) Ò ഗയാേിയയാം വധു	(വധു) Ò വധുമയം

മബട്വീ	(മകൾ) Ò മബട്ിയയാം വസതു	(വസതു) Ò വസതുമയം

്ത്നവീ	(േയാര്) Ò ്ത്നിയയാം ഗുേിയയാ	(്യാവ) Ò ഗുേിയയാം	

നേവീ	(നേവീ) Ò നേിയയാം ബുഢിയയാ	(വൃദ്) Ò ബുഢിയയാം	

കുർസവീ	(കമസര) Ò കുർസിയയാം കവിത Ò കവിതയാമയം

നിധി	(നയം) Ò നിധിയയാം മയാല Ò മയാലയാമയം	

മൂർത്ി	(പ്തിമ) Ò മൂർത്ിയയാം േവയാ	(മരുന്നക്) Ò േവയാമയം	

 ‘ഈ’കയാരയാന്ത്ിലും	 ‘ഊ’കയാരയാന്ത്ിലും	 അവസയാനിക്ുന്ന	 നയാമ്േങ്ങെചുടെ	
ബഹുവചനരൂ്ം	 ഉണ്യാക്ുമ്യാൾ	 പേദ്ിമക്ണ്തുണ്ക്.	 ബഹുവചന	 രൂ്ത്ിൽ	

‘ഈ/ഊ’	എന്നിവയുടെ	േവീർഘം,	പഹസ്മയായി	മയാറുന്നു.	ഉേയാഹരണമയായി	-

നേവീ	(നേി) Ò നേിയയാം

ചിട്ഠവീ	(കത്ക്) Ò ചിട്ഠിയയാം

ബഹൂ	(മരുമകൾ) Ò ബഹുമയം

 അെിയവരയിട്	് േങ്ങൾ	പേദ്ിച്ക്	ചുവടെ	മചർത്ിട്ചുള്ള	വയാക്ങ്ങൾ	വയായിക്ൂ. 
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ടയഹ്	ലഡ്കവീ	സുന്ർ	ടഹ Ò മയ	ലഡ്കിയയാം	സുന്ർ	ഹഹം.

ടയഹ്	മമരവീ	കിതയാബ്	ടഹ Ò ടയ	മമരവീ	കിതയാമബം	ഹഹം.

ഹിന്വീ	അച്വീ	േയാഷയാ	ടഹ Ò
ഹിന്ി	ഔർ	മലയയാെം	അച്വീ	
േയാഷയാമയം	ഹഹം.

യഹയാം	ഏക്	ചിേിയയാ	ടഹ Ò വഹയാം	കുച്ക്	ചിേിയയാം	ഹഹം.

2.4 പരിശീലനം

1.		 ബഹുവചനരൂ്ം	എഴുതുക.

	 കിതയാബ്	(സപതവീ.)	 __________			 േവീവയാർ	(സപതവീ.)		 __________

				 കുർസവീ	(സപതവീ.)	 __________			 ്ങഖയാ	(്ു.)		 __________

				 േർവയാസയാ	(്ു.)		 __________	 	 മബട്യാ	(്ു.)			 __________	

	 മമസ	(സപതവീ.)		 __________	 	 ഘേവീ	(സപതവീ.)		 __________

	 മയാതയാ	(സപതവീ.)		 __________	 	 വധൂ	(സപതവീ.)		 __________

ഘർ(്ു.)	 	 __________	 	 മ്ഡ്	(്ു.)		 __________ 

2.	 ്ൂരിപെിക്ുക.	

	 ഏക്	ലഡ്കവീ		 __________	 ലഡ്കിയയാം	 (10)

	 ഏക്	ഘർ			 __________		ഘർ	 	 (4)

	 മഛ	മമമസം		 __________		മമസ		 (1)

	 ഏക്	കുത്യാ		 __________	 കുമത്	 (3)

3. ഉചിതമയായ	ബഹുവചനരൂ്ം	മചർത്ക്	്ൂരിപെിക്ുക.

i)	ടയഹ്	മമരവീ	കിതയാബ്	ടഹ.	 മയ	മമയാഹൻ	കവീ		__________	ഹഹം.

ii)	ടയഹ്	ഏക്	ഗുേിയയാ	ടഹ.	 മവ	്യാഞ്ക്	__________	ഹഹം

iii)	വഹ്	ആം	കയാ	മ്ഡ്	ടഹ.	 മവ	ആം	മക		__________	ഹഹം

2.6 അധിക പദാവലി

कपडा (്ു.) കപെയാ		 വസപതം

पेड (്ു.) മ്ഡ് മരം

कमरा (്ു.) കമ്	രയാ	 മുറി

िहुत ബഹുത് വെടര



96

जूता (്ു.) ജൂത്യാ	 ഷൂസ

प्रमुख പ്മുഖ പ്ധയാനടപെട്

कुतता (്ു.) കുത്യാ	 ്ട്ി

िचचा (്ു.) ബച്യാ	 കുഞെക്

सेि (്ു.) മസബ് ആപെിൾ

िूल (്ു.) ഫൂൽ	 ്ൂവ്

आदमी (്ു.) ആദ്മവീ	 ്ുരുഷൻ

घर (്ു.) ഘർ വവീട്

केला (്ു.) മകലയാ	 ്ഴം

दरिाजा (്ു.) േർവയാസയാ വയാതിൽ

मलिािा (്ു.) ലിഫയാഫയാ	 കവർ

गचडडया (സപതവീ.) ചിേിയയാ	 ്ക്ഷി

2.5.1 നമുക്ക്	എണ്ണി	മനയാക്യാം

11 गयारह ഗ്യാരഹ്
ഹിന്ിയിൽ	് േയാന്്ത്ിടല	‘ഹ്’	ഉച്രിക്ുന്നില്.	
അതുടകയാണ്ക്	‘ഛഹ്’	ഉൾപെടെയുള്ള	‘ഹ്’	യിൽ	
അവസയാനിക്ുന്ന	എല്യാ	സംഖ്കെചും	ഇപ്കയാരം	
ഉച്രിക്ുന്നു.	

6	-	ഛ

11	-	ഗ്യാര

12	-	ബയാര

13	-	മതര

14	-	ചൗേ

15	-	്{ന്

16	-	മസയാല

17	-	സപത

18	–	അഠയാര

12 िारह ബയാരഹ്

13 तरेह മതരഹ്

14 चौदह ചൗേഹ്

15 पंद्रह ്{ന്ഹ്

16 सोलह മസയാലഹ്

17 सत्रह സപതഹ്

18 अठारह അഠയാരഹ്

19 उननीस ഉന്നവീസ

20 िीस ബവീസ
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2.5.2 ആഴചയിടല	േിനങ്ങൾ

सोमिार മസയാമ്	വയാർ തിങ്കൾ

मंगलिार മംഗൽ	വയാർ ടചയാവ്

िुधिार ബുധ്	വയാർ ബുധൻ

गुरुिार / िहृसपततिार ഗുരുവയാർ	/	ബൃഹസ്തിവയാർ വ്യാഴം

शुक्रिार േുപകവയാർ ടവള്ളി

शतनिार േനിവയാർ േനി

रवििार / इतिार രവിവയാർ	/	ഇത്	വയാർ ഞയായർ

പാഠസംഗഗഹം

1.	നയാമത്ിടറെയും	സർവ്നയാമത്ിടറെയും	സംബന്ികയാ	വിേക്ിരൂ്ങ്ങൾ

1.1 രയാം	കയാ

സവീതയാ	കയാ
മബട്യാ

രയാം	കവീ

സവീതയാ	കവീ
മബട്വീ

രയാം	മക

സവീതയാ	മക
മബമട്

രയാം	കവീ

സവീതയാ	കവീ
മബട്ിയയാം

1.2 മമരയാ മമമര മമരവീ

തുമയാരയാ തുമയാമര തുമയാരവീ

ഉസകയാ ഉസമക ഉസകവീ

2.	നയാമ്േങ്ങെചുടെ	ബഹുവചന	രൂ്ം                                                                   

്ുല്ിംഗ	നയാമം സപതവീലിംഗ	നയാമങ്ങൾ

കമ്	രയാ കമ്	മര മബട്വീ മബട്ിയയാം

േർവയാസയാ േർവയാമസ മിഠയായവീ മിഠയായിയയാം

ഘർ ഘർ രവീതവീ രവീതിയയാം

േയായവീ േയായവീ ചിേിയയാ ചിേിയയാം

ആദ്മവീ ആദ്മവീ കിതയാബ് കിതയാമബം
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അധ്ായം - 7

ഭാഗം - I

നമുക്ക്	ഈ	വയാക്ഘെനകൾ	്രിചയടപെെയാം

1. ആധയാരിക	വിേക്ി	(മമം,	്ർ	പ്ത്യങ്ങൾ)

A
फकताि कहाँ है ? फकताि मेज़ पर है।

കിതയാബ്	കഹയാം	ടഹ? കിതയാബ്	മമസ	്ർ	ടഹ.

്ുസതകം	എവിടെയയാണ്? ്ുസതകം	മമേപെചുറത്യാണ്.

B
गीता कहाँ है ? गीता ददलली में है।

ഗവീതയാ	കഹയാം	ടഹ? ഗവീതയാ	േില്വീ	മമം	ടഹ.

ഗവീത	എവിടെയയാണ്? ഗവീത	േൽഹിയിലയാണ്

2. സംയുക്	പ്ത്യം

के सामने के नीचे

മക	സയാമ്മന മക	നവീമച്

മുൻ്ിൽ തയാടഴ

1.0  പാഠഭാഗം

जादगूर और सचचन
ജാദൂഗർ ഔർ സച്ചിൻ
മാ{ന്ികനും സച്ചിനും

जादगूर : यह कया है ?
ജയാേൂഗർ : യഹ്	ക്യാ	ടഹ?

മയാ{ന്ികൻ	 : ഇത്	എന്യാണ്	?	

सगचन : यह टोकरी है।
സച്ിൻ : യഹ്	മെയാക്രവീ	ടഹ.

സച്ിൻ : ഇത്	കുട്യയാണ്.

जादगूर : टोकरी कहाँ है ?
മെയാക്രവീ	കഹയാം	ടഹ?

കുട്	എവിടെയയാണ്?
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सगचन : टोकरी मेज़ पर है।
മെയാക്രവീ	മമജ്	്ർ	ടഹ.

കുട്	മമേമമലയാണ്.

जादगूर : टोकरी में फकतने आम हैं ?
മെയാക്രവീ	മമം	കിത്മന	ആം	ടഹ?

കുട്യിൽ	എപത	മയാങ്ങകെചുണ്ക്?

सगचन : टोकरी में तीन आम हैं।
മെയാക്രവീ	മമം	തവീൻ	ആം	ടഹ.

കുട്യിൽ	മൂന്നു	മയാങ്ങയുണ്ക്.

जादगूर : अि टोकरी कहाँ है ?
അബ്	മെയാക്രവീ	കഹയാം	ടഹ?

ഇമപെയാൾ	കുട്	എവിടെയയാണ്?

सगचन : अरे ! टोकरी तो अि पेड पर है।
അമര!	മെയാക്രവീ	മതയാ	അബ്	മ്ഡ്	്ർ	ടഹ.

ഏയ!	കുട്	ഇമപെയാൾ	മരത്ിലയാണ്.

जादगूर : और टोकरी में कया है ?
ഔർ	മെയാക്രവീ	മമം	ക്യാ	ടഹ?

്ിടന്ന	കുട്യിൽ	എന്ുണ്ക്?

सगचन : टोकरी में चार गचडडयाँ हैं।
മെയാക്രവീ	മമം	ചയാർ	ചിേിയയാം	ഹഹം.

കുട്യിൽ	നയാലു	കിെികൾ	ഉണ്ക്.

जादगूर : अि टोकरी में कया है ?
അബ്	മെയാക്രവീ	മമം	ക്യാ	ടഹ?

ഇമപെയാൾ	കുട്യിൽ	എന്ുണ്ക്?
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सगचन : अरे िाह ! अि टोकरी में ममठाइयाँ और िल हैं।
അമര	വയാഹ്!	അബ്	മെയാക്രവീ	മമം	മിഠയായിയയാം	ഔർ	ഫൽ	ഹഹം.

ഹയായ!	ഇമപെയാൾ	കുട്യിൽ	മധുര്ലഹയാരങ്ങെചും	്ഴങ്ങെചും	ഉണ്ക്.

जादगूर : इस थलेै में कया है ?
ഇസ	ഹ�മല	മമം	ക്യാ	ടഹ?

ഈ	സഞ്ിയിൽ	എന്ുണ്ക്?

सगचन : मेरी फकतािें हैं।
മമരവീ	കിതയാമബം	ഹഹം.

എടറെ	്ുസതകങ്ങൾ	ഉണ്ക്

जादगूर : अि थलेै में कया है ?
അബ്	ഹ�മല	മമം	ക്യാ	ടഹ?

ഇമപെയാൾ	ബയാഗിൽ	എന്ുണ്ക്	?

सगचन : एक रूमाल है।
ഏക്	റൂമയാൽ	ഹഹ.

ഒരു	തൂവയാല	ഉണ്ക്

जादगूर : रूमाल का रंग कया है ?
റൂമയാൽ	കയാ	രംഗ്	ക്യാ	ടഹ?

തൂവയാലയുടെ	നിറം	എന്യാണ്	?

सगचन : रूमाल का रंग नीला है।
റൂമയാൽ	കയാ	രംഗ്	നവീലയാ	ടഹ.

തൂവയാലയുടെ	നിറം	നവീലയയാണ്

सगचन : लेफकन मेरी फकतािें कहाँ हैं ?
മലകിൻ	മമരവീ	കിത്യാമബം	കഹയാം	ഹഹം?

എന്നയാൽ	എടറെ	്ുസതകങ്ങൾ	എവിടെയയാണ്?
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जादगूर : तुमहारी फकतािें सामने हैं।
തുമയാരവീ	കിതയാമബം	സയാമ്മന	ഹഹം.

നിങ്ങെചുടെ	്ുസതകങ്ങൾ	മുന്നിലുണ്ക്.

सगचन : यह तो सचमुच जाद ूहै!
യഹ്	ടതയാ	സചമുച	ജയാേൂ	ടഹ!

ഇത്	േരിക്ും	മയാ{ന്ികമയാണ്!

1.1  പദാവലി

जादगूर (്ു.) ജയാേൂഗർ മയാ{ന്ികൻ

टोकरी (സപതവീ) മെയാക്രവീ കുട്

कहाँ കഹയാം എവിടെ

पर ്ർ ്ുറത്ക്

फकतना കിത്നയാ എപത

पेड (്ു.) മ്ഡ് മരം

गचडडया (സപതവീ) ചിേിയയാ കിെി

ममठाइयाँ (സപതവീ) മിഠയായിയയാം മധുര്ലഹയാരങ്ങൾ

िल (്ു.) ഫൽ ്ഴം

थलैा (്ു.) ഹ�ലയാ സഞ്ി

रूमाल (്ു.) റുമയാൽ തൂവയാല

रंग രംഗ് നിറം

नीला നവീലയാ നവീല

सामने സയാമ്മന	 മുന്നിൽ

सचमुच സചമുച വയാസതവത്ിൽ

जाद ू(്ു.) ജയാേൂ മയാന്പതികം
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1.2	 ആേയം	പഗഹിക്ൂ:

1. മെയാക്രവീ	കഹയാം	ടഹ?

2. മെയാക്രവീ	മമം	കിത്മന	ആം	ഹഹം?

3. മെയാക്രവീ	മമം	കിത്നവീ	ചിേിയയാം	ഹഹം?

4. ഹ�മല	മമം	ക്യാ	ടഹ?

5. റൂമയാൽ	കയാ	രംഗ്	ക്യാ	ടഹയ?

1.3 വ്ാകരണവും ഘടനയും

1.3.1 ‘में’ / ‘पर’ (മമം/്ർ)	-	പ്ത്യങ്ങൾ

•		 ഏടതങ്കിലും	ഒരു	വസതുവിടറെ	ഇെത്ിടനമയയാ	അ�വയാ	ഉള്ളിലയാണ്	അതിടറെ	
സ്യാനം	 എന്നു	 സൂചിപെിക്ുന്നതിമനയാ	 में	 ‘മമം’	 പ്ത്യം	 ഉ്മയയാഗിക്ുന്നു.	
ഉേയാഹരണമയായി	-

 e.g. मेरा घर मंुिई में है।
	 	 മമരയാ	ഘർ	മുംഹബ	മമം	ടഹ.
	 	 എടറെ	വവീട്	മുംഹബയിലയാണ്

  मेरी िेटी सकूल में है।
	 മമരവീ	മബട്വീ	സക്ൂൾ	മമം	ടഹ.
	 എടറെ	മകൾ	സകൂെിലയാണ്.

•	 ഏടതങ്കിലും	ഒരു	വസതുവിടറെ	ഇെത്ിടനമയയാ	അ�വയാ	്ുറത്യാണ്	അതിടറെ	
സ്യാനം	 എന്നു	 സൂചിപെിക്ുന്നതിന്	 पर	 ‘്ർ’	 പ്ത്യം	 ഉ്മയയാഗിക്ുന്നു.	
ഉേയാഹരണമയായി,

  कागज मेज़ पर है।
	 	 കയാഗസ	മമജ്	്ർ	ടഹ.
	 	 കെലയാസ	മമേപെചുറത്യാണ്

  िंदर पेड पर है।
	 	 ബന്ർ	മ്ഡ്	്ർ	ടഹ.
	 	 കുരങ്ങൻ	മരത്ിമന്ൽ	ആണ്.

•	 മലയയാെത്ിമലതു	 മ്യാടല	 ഹിന്ിയിലും	 മമം	 (ൽ),	 ്ർ	 (്ുറത്ക്)	 എന്നിവ	
നയാമത്ിനു	മേഷമയാണ്	വരുന്നത്.	

ഉേയാ-	 ഘർ	 മമം	 (വവീട്ിൽ),	 മമജ്	 ്ർ	 (മമേപെചുറത്ക്)	 ഇവടയ	 പ്ത്യങ്ങൾ	
എന്നു	്റയുന്നു.
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1.3.2 സംയുക്തഗപത്യങ്ങൾ

 ചുവടെ	ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	സംയുക്	പ്ത്യങ്ങൾ	സ്യാനടത്/േിേടയ	കുറിക്ുന്നു.

के सामने മക	സയാംമ്മന മുന്നിൽ

के पीछे മക	്വീമഛ ്ിന്നിൽ

के दाएँ മക	േയാമയം വലത്ക്

के िाएँ മക	ബയാമയം ഇെത്ക്

के पास മക	്യാസ അെുത്ക്

के यहाँ മക	യഹയാം ഇവിടെ

के िहाँ മക	വഹയാം അവിടെ

के ऊपर മക	ഊപെർ മുകെിൽ

के नीचे മക	നവീമച് തയാടഴ

ഉേയാഹരണങ്ങൾ	മനയാക്ൂ:

 बिलली पलंग के नीचे है।
	 ബില്വീ	്ലംഗ്	മക	നവീമച്	ടഹ.

	 ്ൂച്	കട്ിലിനെിയിലയാണ്

 छत के ऊपर एक कमरा है।
	 ഛത്ക്	മക	ഊപെർ		ഏക്	കമ്	രയാ	ടഹ

	 മമൽനിലയിൽ	ഒരു	മുറിയുണ്ക്.

 घर के सामने पाक्म  है।
	 ഘർ	മക	സയാംമ്മന	്യാർക്ക്	ടഹ.

	 വവീെിനു	മുന്നിൽ	്യാർക്ുണ്ക്.

 सकूल के पीछे दकुान है।
	 സക്ൂൾ	മക	്വീമഛ	േുകയാൻ	ടഹ.

	 സക്ൂെിനു	്ുറകിൽ	കെയുണ്ക്.

ഈ	വയാക്ങ്ങൾ	പേദ്ിക്ൂ		–	

	 ഫൽ	കഹയാം	ഹഹം?	 	 ഫൽ	മെയാക്രവീ	മമം	ഹഹം.
	 ്ഴങ്ങൾ	എവിടെയയാണ്?		 ്ഴങ്ങൾ	കുട്യിലയാണ്.

	 നയാവ്	കഹയാം	ടഹ?	 	 നയാവ്	നേി	മമം	ടഹ.
	 മതയാണി	എവിടെയയാണ്?	 	 മതയാണി	്ുഴയിലയാണ്.
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	 കപമേ	കഹയാം	ഹഹം?	 	 കപമേ	അൽമയാരവീ	മമം	ടഹ.
	 വസപതങ്ങൾ	എവിടെയയാണ്?	 വസപതങ്ങൾ	അലമയാരിയിലയാണ്.

	 രയാധ	കഹയാം	ടഹ?		 	 രയാധ	ഘർ	്ർ	ടഹ.
	 രയാധ	എവിടെയയാണ്?	 	 രയാധ	വവീട്ിലയാണ്.

	 കിതയാബ്	കഹയാം	ടഹ?	 	 കിതയാബ്	മമജ്	്ർ	ടഹ.	
	 ്ുസതകം	എവിടെയയാണ്?	 ്ുസതകം	മമേപെചുറത്യാണ്.

	 മതയാത്	കഹയാം	ടഹ?	 	 മതയാത്	മ്ഡ്	മക	ഊപെർ	ടഹ.
	 തത്	എവിടെയയാണ്?	 	 തത്	മരത്ിലയാണ്.

1.4 ആഭ്ാസം

1. ചുവടെ	മചർത്	മയാതൃകയനുസരിച്ക്	മചയാേ്ങ്ങൾക്ക്	ഉത്രടമഴുതുക.	

	 ആപ	കയാ	ഘർ	കഹയാം	ടഹ?		 (േില്ി	മമം)

	 മമരയാ	ഘർ	േില്ി	മമം	ടഹ.

രയാം	
മമയാഹൻ
സവീതയാ	
മമയാഹിത്

കയാ	ഘർ	കഹയാം	ടഹ?

ഇധർ
യഹയാം	
നേവീ	മക	്യാർ
ഗയാംവ്	മമം

2. നയാമങ്ങെചുടെ	ബഹുവചനരൂ്മയാറ്ം	്രിേവീലിക്യാം

ഏകവചനം		 ബഹുവചനം

ഹമയാരയാ	ഘർ ഹമയാമര	ഘർ

തുമയാരയാ	േഹർ തുമയാമര	േഹർ

ഏക്	ഫൂൽ സയാത്	ഫൂൽ

ഉസകയാ	കമ്	രയാ ഉസമക	കമ്	മര

മമരയാ	മബട്യാ മമമര	മബമട്

ഏക്	കിതയാബ് ചയാർ	കിതയാമബം

ഏക്	കുർസവീ മേയാ	കുർസിയയാം

ഏക്	അതി�ി മഛ	അതി�ി

3. ചുവടെ	ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	കെങ്ങെിൽ	നിന്നും	10	വയാക്ങ്ങൾ	നിർമ്ിക്ൂ.

ഹമയാമര
മമമര
രയാം	മക
ഷവീലയാ	മക

ഘർ
മക

്വീമഛ
സയാംമ്മന
ആമഗ

്യാർക്
മന്ിർ
ഹമേയാൻ

ടഹ
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ഭാഗം - II

ഈ	േയാഗത്ിൽ	ചുവടെ	ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	ഘെനകൾ	്രിചയടപെെയാം.

നയാമരൂ്ങ്ങെചുടെ	വി്ുലവീകരണം:

कमरा िडा कमरा मेरा िडा कमरा

കമ്	രയാ ബേയാ	കമ്	രയാ മമരയാ	ബേയാ	കമ്	രയാ

മുറി വലിയ	മുറി എടറെ	വലിയ	മുറി

कमरा िडा कमरा िड ेकमरे में मेरे / मोहन के िड ेकमरे में

കമ്	രയാ ബേയാ	കമ്	രയാ ബമേ	കമ്	മര	മമം
മമമര	/	മമയാഹൻ	മക	ബമേ	
കമ്	മര	മമം

മുറി വലിയ	മുറി വലിയ	മുറിയിൽ
എടറെ	 /	 മമയാഹടറെ	വലിയ	
മുറിയിൽ

2.0 പാഠഭാഗം

हमारा घर
ഹമാരാ ഘർ
നമ്ുപ്ട വീട്

हमारा घर ददलली शहर में है। ददलली भारत की राजधानी है।
ഹമയാരയാ	ഘർ	േില്ി	േഹർ	മമം	ടഹ.	േില്ി	േയാരത്	കവീ	രയാജധയാനി	ടഹ.

ഞങ്ങെചുടെ	വവീട്	േൽഹി	നഗരത്ിലയാണ്.	േൽഹി	േയാരതത്ിടറെ	തലസ്യാനമയാണ്.

हमारा घर शहर के िीच में है। घर के सामने दकुानें हैं।
ഹമരയാ	ഘർ	േഹർ	മക	ബവീച്ക്	മമം	ടഹ.	

ഞങ്ങെചുടെ	വവീട്	നഗരമധ്ത്ിലയാണ്.	വവീെിനു	മുന്നിൽ	കെകെചുണ്ക്.

घर के दाईं ओर िालमुकंुद का घर है और िाईं ओर गोपाल का घर।
ഘർ	മക	േയായവീ	ഓർ	ബയാലമുകുന്ക്	കയാ	ഘർ	ടഹ	ഔർ	ബയായവീം	ഓർ	മഗയാ്യാൽ	കയാ	
ഘർ	ടഹ.

ഞങ്ങെചുടെ	 വവീെിനു	 വലതുവേം	 ബയാലമുകുന്ടറെയും	 ഇെതുവേം	 മഗയാ്യാലറെയും	
വവീെയാണ്.

हमारे घर के पास एक िडा पाक्म  है। उस पाक्म  के पास ही िस सटैंड है।
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ഹമയാമര	ഘർ	മക	്യാസ	ഏക്	ബേയാ	്യാർക്ക്	ടഹ.	ഉസ	്യാർക്ക്	മക	്യാസ	ഹവീ	
ബസ്ക്	സ്റ്റയാറെക്	ടഹ.	

ഞങ്ങെചുടെ	വവീെിനു	സമവീ്ം	ഒരു	വലിയ	്യാർക്ുണ്ക്.	ആ	്യാർക്ിനു	സമവീ്ം	ബസ്ക്	
സ്റ്റയാറെചുണ്ക്.	

हमारे घर में दो मंसज़लें हैं। इसमें चार कमरे हैं, दो नीचे हैं और दो ऊपर।
ഹമയാമര	ഘർ	മമം	മേയാ	മംസിമലം	ഹഹം.	ഇസമമം	ചയാർ	കമ്	മര	ഹഹം,	മേയാ	നവീമച്	
ഔർ	മേയാ	ഊപെർ.

ഞങ്ങെചുടെ	വവീെിന്	രണ്ു	നിലകെചുണ്ക്.	ഇതിൽ	നയാലു	മുറികെചുണ്ക്-	രടണ്ണ്ണം	തയാടഴയും	
രടണ്ണ്ണം	മുകെിലും.		

मेरा कमरा िडा है। मेरे कमरे में एक पलंग है, एक मेज़ है और दो कुमस्मयाँ हैं।
മമരയാ	കമ്	രയാ	ബേയാ	ടഹ.	മമമര	കമ്	മര	മമം	ഏക്	്ലംഗ്	ടഹ,	ഏക്	മമസ	ടഹ	
ഔർ	മേയാ	കുർസിയയാം	ഹഹം.	

എടറെ	 മുറി	 വലുതയാണ്.	 എടറെ	 മുറിയിൽ	 ഒരു	 കട്ിലും	 ഒരു	 മമേയും	 രണ്ു	
കമസരയുമുണ്ക്.

मेरे िेटे का कमरा छोटा है। िह दसूरी मंसजल पर है। 
മമമര	മബമട്	കയാ	കമ്	രയാ	മഛയാട്യാ	ടഹ.	വഹ്	േൂസരവീ	മംസിൽ	്ർ	ടഹ.	

എടറെ	മകടറെ	മുറി	ടചറുതയാണ്.	അത്	രണ്യാം	നിലയിലയാണ്.

पहली मंसजल पर एक िठैक है। िह पढ़ने का कमरा भी है।
്ഹലവീ	മംസിൽ	്ർ	ഏക്	ഹബഠക്	ടഹ.	വഹ്	്ഢമന	കയാ	കമ്	രയാ	േവീ	ടഹ.	

ഒന്നയാം	നിലയിൽ	ഒരു	സ്വീകരണ	മുറിയുണ്ക്.	അത്	വയായന	മുറി	കൂെിയയാണ്.

मेरी सारी फकतािें िहाँ अलमारी में हैं। चौथा कमरा अततगथ कक्ष है।
മമരവീ	സയാരവീ	കിതയാമബം	വഹയാം	അൽമയാരവീ	ഹമം	ടഹ.	ചൗധയാ	കമ്	രയാ	അതി�ി	കക്ഷക്	
ടഹ.

എടറെ	 മുഴുവൻ	 ്ുസതകങ്ങെചും	 അവിടെ	 അലമയാരിയിലയാണ്.	 നയാലയാമടത്	 മുറി	
അതി�ികൾക്ുള്ളതയാണ്.

उसमें दो पलंग, दो मेज़ें और दो कुमस्मयाँ हैं।
ഉസമമം	മേയാ	്ലംഗ്,	മേയാ	മമമസം	ഔർ	മേയാ	കുർസിയയാം	ഹഹം.

അതിൽ	രണ്ു	കട്ിലും	രണ്ു	മമേയും	രണ്ു	കമസരയുമുണ്ക്.
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हमारे घर के पीछे एक छोटा िाग है।
ഹമയാമര	ഘർ	മക	്വീമഛ	ഏക്	മഛയാട്യാ	ബയാഗ്	ടഹ.

ഞങ്ങെചുടെ	വവീെിനു	്ിന്നിൽ	ഒരു	ടചറിയ	്ൂമന്യാട്മുണ്ക്.

घर के चारों ओर थोडी जगह है। िहाँ गुलाि के िूल हैं।
ഘർ	മക	ചയാമരയാം	ഓർ	മ�യാേവീ	ജഗഹ്	ടഹ.	വഹയാം	ഗുലയാബ്	മക	ഫൂൽ	ഹഹം.

വവീെിനു	ചുറ്ചും	കുറച്ചു	സ്ലമുണ്ക്.	അവിടെ	മറയാസയാപെപൂക്ൾ	ഉണ്ക്.

2.1  പദാവലി 

शहर (്ു.) േഹർ നഗരം

राजधानी (സപതവീ.) രയാജധയാനി തലസ്യാനം

िीच में ബവീച്ക്	ഹമം മധ്ത്ിൽ

दाईं ओर േയായവീം	ഓർ വലതു	േയാഗത്ക്

िाईं ओर ബയായവീം	ഓർ ഇെതു	േയാഗത്ക്

पास ്യാസ സമവീ്ം

मंसजल (സപതവീ.) മംസിൽ നില

पलंग (്ു.) ്ലംഗ് കട്ിൽ

मेज़ (സപതവീ.) മമസ മമേ

कमरा (്ു.) കമ്	രയാ മുറി

कुससी (സപതവീ.) കുർസവീ കമസര

सारी സയാരവീ എല്യാം

अततगथ (്ു.) അതി�ി അതി�ി,	വിരുന്നുകയാരൻ

िाग (്ു.) ബയാഗ് ്ൂമന്യാട്ം

थोडी മ�യാേവീ കുറച്ക്

गुलाि (്ു.) ഗുലയാബ് മറയാസ

िूल (്ു.) ഫൂൽ ്ുഷ്്ം

छोटा മഛയാട്യാ ടചറിയ
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2.1.1		തയാടഴ	 ടകയാെുത്ിരിക്ുന്നത്	എണ്ണൽ	സംഖ്യാ	 രൂ്ങ്ങെയാണ്.	ഇവടയക്ുറിച്ക്	
വിേേമയായി	്ിന്നവീട്	ചർച്	ടചയ്യാം

पहला ്ഹലയാ ഒന്നയാമടത്

दसूरा േൂസരയാ രണ്യാമടത്

तीसरा തവീസരയാ മൂന്നയാമടത്

चौथा ചൗ�യാ നയാലയാമടത്

2.2	 ആേയം	പഗഹിക്ൂ:

1.	 ഘർ	കഹയാം	ടഹ?

2.	 ഘർ	മമം	കിത്മന	കമ്	മര	ടഹ?

3.	 ഊ്ർ	കിസകയാ	കമ്	രയാ	ടഹ?

4.	 ഘർ	മക	്വീമഛ	ക്യാ	ടഹ?

5.	 ഗുലയാബ്	മക	ഫൂൽ	കഹയാം	ഹഹം?

2.3 വ്ാകരണവും ഘടനയും

2.3.1	 നയാമങ്ങെചുടെ	മയാറുന്ന	രൂ്ങ്ങൾ

	 ഈ	വയാക്ങ്ങൾ	പേദ്ിച്ചു	വയായിക്ൂ

യഹ്	കമ്	രയാ	ടഹ കമ്	മര	മമം	്ലംഗ്	ടഹ

ഇത്	മുറിയയാണ് മുറിയിൽ	കട്ിലുണ്ക്

യഹ്	മമരയാ	മബട്യാ	ടഹ മമമര	മബമട്	കയാ	നയാം	സൂരജ്	ടഹ

ഇത്	എടറെ	മകനയാണ് എടറെ	മകടറെ	മ്ര്	സൂരജ്	എന്നയാണ്

യഹ്	അസ്ത്യാൽ	ടഹ അസ്ത്യാൽ	ഹമം	മനഴസ	ടഹ

ഇത്	ആേു്പതിയയാണ് ആേു്പതിയിൽ	നഴസ	ഉണ്ക്

യഹ്	ഘർ	ടഹ ഘർ	മമം	സയാമയാൻ	ടഹ

ഇത്	വവീെയാണ് വവീട്ിൽ	സയാധനങ്ങെചുണ്ക്

	 പ്ത്യം	മചരുമ്യാൾ	‘आ’	കയാരയാന്	്ുല്ിംഗ	ഏകവചന	നയാമങ്ങൾ	മയാപതം	‘ए’	
കയാരയാന്മയായി	മയാറുന്നു.	മറ്ചുള്ള	് ുല്ിംഗ	നയാമങ്ങൾക്ക്	മയാറ്ം	സംേവിക്ുന്നില്.	പ്ത്യം	
മചരുമ്യാൾ	 സപതവീലിംഗ	 ഏകവചന	 നയാമങ്ങൾക്ക്	 ഒരു	 മയാറ്വും	 സംേവിക്ുന്നില്.	
ഉേയാഹരണമയായി	-

 േുകയാൻ	മമം		 (കെയിൽ)	 		 കുർസവീ	്ർ		 (കമസര	മമൽ)	

	 മമസ	്ർ			 (മമേപെചുറത്ക്)		 അൽമയാരി	മമം		 (അലമയാരിയിൽ)
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	 പ്ത്യം	മചരയാത്	നയാമങ്ങടെ	തനി	നയാമങ്ങടെന്നും	പ്ത്യം	മചർന്ന	നയാമങ്ങടെ	
മയാറുന്ന	നയാമങ്ങടെന്നും	്റയുന്നു.	ഉേയാഹരണമയായി,

	 യഹ്	മമരയാ	മബട്യാ	ടഹ.			 	 	 തനിനയാമം	
	 ഇത്	എടറെ	മകനയാണ്

	 മമമര	മബമട്	കയാ	നയാം	സൂരജ്	ടഹ.	 	 മയാറുന്ന	നയാമം
	 എടറെ	മകടറെ	മ്ര്	സൂരജ്	എന്നയാണ്.

	 ‘आ’	കയാരയാന്	് ുല്ിംഗ	നയാമങ്ങമെയാട്	പ്ത്യം	മചരുമ്യാൾ	അവ	‘ए’	കയാരയാന്മയായി	
മയാറുന്നു.	മറ്ചുള്ളവയക്ക്	മയാറ്ം	സംേവിക്ുന്നില്.	്ട്ിക	മനയാക്ൂ:

ആകയാരയാന്	നയാമങ്ങൾ	
(പ്ത്യം	മചരയാത്വ)

മയാറുന്ന	നയാമങ്ങൾ
(പ്ത്യം	മചർന്നവ) മയാറ്ം आ Ò ए

റു്യയാ റു്യയാ	+	മമം റു്മയ	മമം

മബട്യാ മബട്യാ	+	കയാ മബമട്	കയാ

മഘയാേയാ മഘയാേയാ	+	്ർ മഘയാമേ	്ർ

േർവയാസയാ േർവയാസയാ	+	്ർ േർവയാമസ	്ർ

തനി	നയാമങ്ങൾ
(മറ്ചുള്ള	

്ുല്ിംഗനയാമങ്ങൾ)

മയാറുന്ന	നയാമങ്ങൾ
(പ്ത്യം	
മചർത്ത്)

തനിനയാമങ്ങൾ	
(സപതവീ)	പ്ത്യം	

മചർന്നവ)

മയാറുന്ന	നയാമങ്ങൾ
(പ്ത്യം	
മചർന്നവ)

ഘർ	+	മമം ഘർ	മമം കിതയാബ്	+	കയാ കിതയാബ്	കയാ

നൗക്ർ	+	കയാ നൗക്ർ	കയാ ബഹൻ	+	കയാ ബഹൻ	കയാ

ആദ്മവീ	+	കയാ ആദ്മവീ	കയാ മബട്വീ+	കവീ മബട്വീ	കവീ

സയാധു	+	കയാ സയാധൂ	കയാ മമസ	+		്ർ മമസ	്ർ

്ലംഗ്	+	്ർ ്ലംഗ്	്ർ അൽമയാരവീ	+	മമം അൽമയാരവീ	മമം

 ‘आ’	കയാരയാന്ങ്ങെല്യാത്	്ുല്ിംഗ	–	സപതവീലിംഗ	നയാമങ്ങെചുടെ	പ്ത്യം	മചർന്ന	
രൂ്ങ്ങൾക്ക്	 മയാറ്ം	വരുന്നിടല്ന്നക്	കണ്ുവമല്യാ.	്ുല്ിംഗ	ബഹുവചന	രൂ്ത്ിടല	
‘ए’	കയാരയാന്വും	 ‘आ’	കയാരയാന്	്ുല്ിംഗത്ിടല	മയാറുന്ന	 ‘ए’	കയാരയാന്വും	ഒന്നയാടണന്നു	

ധരിക്രുത്.

ഏകവചനം	(മനർ) ബഹുവചനം	(മനർ) മയാറുന്ന	നയാമരൂ്ം

ഏക്	ലഡ്കയാ മേയാ	ലഡ്മക ലഡ്മക	കയാ

ഏക്	മബട്യാ മേയാ	മബട്യാ മബമട്	കയാ

േർവയാസയാ േർവയാമസ േർവയാമസ	്ർ

കമ്	രയാ കമ്	മര കമ്	മര	മമം



110

2.3.2 നാമവിയശഷണങ്ങളുപ്ട മാറുന്ന രൂപങ്ങൾ

നയാമ്േങ്ങെചുടെ	വി്ുലവീകരണം

	 പ്ത്യം	മചർന്നുവരുന്ന	എല്യാ	आ	കയാരയാന്	നയാമവിമേഷണങ്ങെചും	आ	കയാരയാന്	

്ുല്ിംഗ	നയാമ്േങ്ങടെമപെയാടല	‘ए’	കയാരയാന്മയായി	മയാറുന്നു.	ഉേയാഹരണമയായി:

	 ബേയാ	ലഡ്കയാ	 	 Ò	 ബമേ	ലഡ്മക	കയാ

	 അച്യാ	ഘർ		 	 Ò	 അമച്	ഘർ	മമം

	 മമരയാ	ബേയാ	ലഡ്കയാ	 Ò	 മമമര	ബമേ	ലഡ്മക	കവീ

	 രയാം	കയാ	്ുരയാനയാ	ഘർ	 Ò	 രയാം	മക	്ുരയാമന	ഘർ	മമം

എന്നയാൽ	‘आ’ 	കയാരയാന്മല്യാത്	നയാമവിമേഷണങ്ങൾ	മയാറുന്നില്.

	 യഹ്	മഛയാട്വീ	മെയാക്രവീ	ടഹ	 Ò	 മഛയാട്വീ	മെയാക്രവീ	മമം	ആം	ഹഹം.

	 ഇത്	ടചറിയ	കുട്യയാണ്	 	 	 ടചറിയ	കുട്ിയിൽ	മയാങ്ങകെയാണ്.

	 യഹ്	സുന്ർ	ലഡ്കവീ	ടഹ		 Ò	 സുന്ർ	ലഡ്കവീ	കവീ	സയാേവീ	നയവീ	ടഹ.

	 ഇത്	സുന്രിയയായ	ട്ണ്കുട്ിയയാണ്.		 സുന്രിയയായ	ട്ണ്കുട്ിയുടെ	സയാരി	
	 	 	 	 	 	 	 ്ുതിയതയാണ്.

നാമവിയശഷണങ്ങളുപ്ട മാറുന്നരൂപങ്ങൾ

‘ആ’	യിൽ	അവസയാനിക്ുന്നവ Ò ‘ഏ’	യിമലക്ു	മയാറുന്നവ

അച്യാ	ലഡ്കയാ Ò അമച്	ലഡ്മക	കയാ

കയാലയാ	കപേയാ Ò കയാമല	കപമേ	മമം

‘ആ’	യിൽ	അവസയാനിക്യാത്വ Ò മയാറ്മില്യാത്വ

സുന്ർ	ലഡ്കി Ò സുന്ർ	ലഡ്കവീ	കയാ	കമ്	രയാ

ഖരയാബ്	ഘേവീ Ò ഖരയാബ്	ഘേവീ	കവീ	സൂയി

ഉേയാഹരണങ്ങൾ	മനയാക്ൂ:

1.
ടയഹ്	അസ്ത്യാൽ	ടഹ

ഇത്	ആേു്പതിയയാണ്

അസ്ത്യാൽ	മമം	നഴസ	ടഹ.

ആേു്പതിയിൽ	നഴസ	ഉണ്ക്.

2.
ടയഹ്	സന്ൂക്ക്	ടഹ

ഇത്	ട്ട്ിയയാണ്

സന്ൂക്ക്	മമം		സയാമയാൻ	ടഹ.

ട്ട്ിയിൽ	സയാധനങ്ങെചുണ്ക്.

3.
മയ	മമമര	ഗുരു	ഹഹം

ഇത്	എടറെ	ഗുരുവയാണ്

യഹ്	മമമര	ഗുരു	കയാ		ഘർ	ടഹ.

ഇത്	എടറെ	ഗുരുവിടറെ	വവീെയാണ്.
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4.
യഹ്	മമരയാ	മയാലവീ	ടഹ

ഇത്	എടറെ	മതയാട്ക്യാരനയാണ്

മയാലവീ	കയാ	ഘർ	മചയാട്യാ	ടഹ.

മതയാട്ക്യാരടറെ	വവീട്	ടചറുതയാണ്.

5.
ടയഹ്	മമരവീ	ഗുേിയയാ	ടഹ.

ഇത്	എടറെ	്യാവയയാണ്

ഗുേിയയാ	കയാ	േയാം	്ച്യാസ	റു്മയ	ടഹ.

്യാവയുടെ	വില	50	രൂ്യയാണ്.

 आ	 കയാരയാന്	 ്ുല്ിംഗ	 ഏകവചന	 നയാമങ്ങൾക്ക്	 മയാറ്ം	 വരുന്നു	 എന്നു	 നയാം	
കണ്ു.	എന്നയാൽ	ബന്ടത്	സൂചിപെിക്ുന്ന	മയാമയാ,	ചയാചയാ,	 േയാേയാ,	തുെങ്ങിയവയക്ക്	
ബഹുവചനത്ിലും	 പ്ത്യം	 മചർന്ന	 ഏകവചനത്ിലും	 മയാറ്ം	 വരുന്നില്.	

ഉേയാഹരണമയായി

ബന്	സുചക	
്േങ്ങൾ

ബഹുവചന	
രൂ്ം

വികല	രൂ്ങ്ങൾ വികല	രൂ്ങ്ങൾ

രയാജയാ മേയാ	രയാജയാ രയാജയാ	കയാ	മഹൽ രയാജയാ	മക	മഹൽ	മമം

ചയാച്യാ മേയാ	ചയാച്യാ ചയാച്യാ	കവീ	മബട്വീ ചയാച്യാ	കി	മബട്വീ	മന

ഈ	വയാക്ങ്ങൾ	പേദ്ിക്ൂ:

രയാജയാ	(്ും)		 രയാജയാ	മക	മഹൽ	മമം	കയവീ	കമ്	മര	ഹഹം.
	 	 	 രയാജയാവിടറെ	ടകയാട്യാരത്ിൽ	നിരവധി	മുറികെചുണ്ക്.

മനതയാ	(്ും)		 മനതയാ	മക	മബമട്	കയാ	നയാം	മഗയാ്യാൽ	ടഹ.
	 	 	 മനതയാവിടറെ	മകടറെ	മ്ര്	മഗയാ്യാൽ	എന്നയാണ്.

നയാനയാ	(്ും)		 നയാനയാ	കി	മമജ്	്ർ	മേയാ	കിതയാമബം	ഹഹം.
	 	 	 അപെപൂപെടറെ	മമേപെചുറത്ക്	രണ്ു	്ുസതകങ്ങൾ	ഉണ്ക്.

ചയാച്യാ	(്ും)		 ചയാച്യാ	മക	ഘർ	മമം	ബഹുത്	മലയാഗ്	ഹഹം.
	 	 	 ഇെയച്ടറെ	വവീട്ിൽ	ധയാരയാെം	മ്രുണ്ക്.

2.4 പരിശീലനം

1.	 സമയാനമയായ	ഹിന്ി	്േം	കടണ്ത്ി	ഉചിതമയായ	രൂ്ത്ിൽ	്ൂരിപെിക്ുക:-

i)	 മമരയാ	സയാമയാൻ	………………..	കമ്	മര	മമം	ടഹ.	(വലിയ)

ii)	 േയായി	സയാഹബ്	………………..	ഘർ	മമം	ഹഹം.	(്ഴയ)

iii)	 ………………..	മെയാപെി	കയാ	േയാം	ക്യാ	ടഹ?	(ചുവന്ന)

(iv)	 ………………..	കിതയാബ്	മമം	ബവീസ	്യാഠ്	ഹഹം.	(്ുതിയ)

(v)	 ………………..	മമം	റുപെമയ	നഹവീം	ഹഹം.	(കവർ)

2.	 പബയാക്റ്ിൽ	തന്നിട്ചുള്ള	 പ്ത്യങ്ങൾ	മചർന്ന	നയാമത്ിടറെ	ഉചിതമയായ	രൂ്ം	
മചർത്ക്	്ൂരിപെിക്ുക.
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i)	 ………………..	മേയാ	മകമല	മിൽമത്	ഹഹം.	 (്ത്ക്	രൂ്യക്ക്)

ii)	 ………………..	ബഹുത്	സയാരവീ	സയാേിയയാം	ഹഹം.	(അലമയാരയിൽ)

iii)	 ………………..	അച്വീ	കവിതയാമയം	ഹഹം.	(്ുസതകത്ിൽ)

iv)	 യഹ്	മമരയാ	കമ്	രയാ	ടഹ	………………..	ചയാർ	കുർസിയയാം	ഹഹം.	(മുറിയിൽ)

v)	 മമജ്	്ർ	ലിഫയാഫയാ	ടഹ	………………..	തവീസ	റുപെമയ	ഹഹം.	(കവറിൽ)

2.5 അധിക പദാവലി

2.5.1	 അെിസ്യാന	നിറങ്ങൾ

सिेद സമഫദ് ടവെചുപെക്

काला കയാലയാ കറുപെക്

नीला നവീലയാ നവീല

हरा ഹരയാ ്ച്

लाल ലയാൽ ചുവപെക്

पीला ്വീലയാ മഞെ

भूरा േൂരയാ തവിട്ക്

2.5.2	 നമുക്ക്	എണ്ണിമനയാക്യാം

21 इककीस ഇക്വീസ

22 िाईस ബയായവീസ

23 तईेस മതയവീസ

24 चौिीस ചൗബവീസ

25 पचचीस ്ച്വീസ

26 छबिीस ഛബ്വീസ

27 सतताईस സത്യായവീസ

28 अट ठाईस അഠയായവീസ

29 उनतीस ഉൻതവീസ

30 तीस തവീസ



113

2.5.3	 േിക്ുകൾ

पूरि ്ൂരബ് കിഴക്ക്

पसशचम ്ശിം ്െിഞെയാറ്

उततर ഉത്ർ വെക്ക്

दक्क्षण േക്ഷിണ് ടതക്ക്

2.5.4	 വി്രവീത	്േങ്ങൾ

िडा ബേയാ	(വലുത്) छोटा മഛയാട്യാ	(ടചറുത്)

सामने സയാംമ്മന	(മുന്നിൽ) पीछे ്വീമഛ	(്ിന്നിൽ)

पास ്യാസ	(അെുത്ക്) दरू േൂർ	(അകടല)

ऊपर ഊപെർ	(മുകെിൽ) नीचे നവീമച്	(തയാടഴ)

थोडा മ�യാേയാ	(കുറച്ക്) जयादा സ്യാേയാ	(ധയാരയാെം)

2.5.5	 സമയാന്േങ്ങൾ

फकताि കിതയാബ് पुसतक ്ുസതകം

പാഠ സംഗഗഹം

ഈ	്യാഠത്ിൽ	തയാടഴ	്റയുന്ന	മയാതൃകകെയാണ്	നിങ്ങൾ	്രിചയടപെട്ത്	:

1. ്ിതയാജി	കഹയാം	ഹഹം? Ò ്ിതയാജി	ആഫവീസ	മമം	ഹഹം.

2. കിതയാബ്	കഹയാം	ടഹ? Ò കിതയാബ്	മമജ്	്ർ	ടഹ

3. മഘയാേയാ Ò കയാലയാ	മഘയാേയാ
Ò

മമരയാ	 കയാലയാ	 മഘയാേയാ Ò മമമര	കയാമല	
മഘയാമേ	്ർ



114

അദ്്ായം - 8

ഭാഗം - I

ഈ	േയാഗത്ക്	്രിചയടപെെുന്ന	ഘെനകൾ:

1.  പകിയയുടെ	വിധി	രൂ്ങ്ങൾ

तू आ। तुम आओ। आप आइए।

തൂ	ആ തും	ആമവയാ ആപ	ആയിമയ

നവീ	വയാ നവീങ്ങൾ	വരൂ തയാങ്കൾ	വന്നയാലും

2.  നിമഷധയാത്മക	രൂ്ങ്ങൾ

तू मत जा। तुम मत जाओ। आप न जाइए।

തൂ	മത്	ജയാ തും	മത്	ജയാമവയാ ആപ	ന	ജയായിമയ

നവീ	മ്യാകരുത് നിങ്ങൾ	മ്യാകരുത് തയാങ്കൾ	മ്യാകരുമത

1.0 പാഠഭാഗം

प्रकाश के मेहमान
ഗപകാശ് യക പ്മഹ് മാൻ

ഗപകാശിപ്റെ അതിഥികൾ

प्रकाश : आइए रमन जी, आइए मोदहनी जी, कदहए आप लोग कैसे हैं?
പ്കയാശ് : ആയിമയ	രമണ്ജവീ,	ആയിമയ	മമയാഹിനവീ	ജവീ,	കഹിമയ	ആപ	മലയാഗ്	

ഹകമസ	ഹഹം?

പ്കയാശ് : രമണ്ജവീ	വരൂ,	മമയാഹിനവീജവീ	വരൂ,	ഇരുവർക്ും	സുഖമമല്?

रमन : हम सि ठछीक हैं। आप िताइए, आपका कया हाल चाल है?
രമണ് : ഹം	 സബ്	 േവീ	 ഠവീക്	 ഹഹം.	 ആപ	 ബതയായിമയ,	 ആപകയാ	 ക്യാ	

ഹയാൽചയാൽ	ടഹ?

രമണ് : ഞങ്ങൾക്ക്	സുഖമയാണ്.	േരി	് റഞെയാലും.	തയാങ്കൾക്ക്	എങ്ങടനയുണ്ക്?

പ്കയാശ് : हम सि भी ठछीक हैं।
ഹം	സബ്	േവീ	ഠവീക്	ഹഹം.

ഞങ്ങൾക്ും	സുഖമയാണ്.
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രമണ് : सुनीता जी कैसी हैं?
സുനിതയാജവീ	ഹകസവീ	ഹഹം	?

സുനിതയാജിക്ു	സുഖമയാമണയാ	?

പ്കയാശ് : िे भी ठछीक हैं। िे आजकल नागपुर में हैं।
മവ	േവീ	ഠവീക്	ഹഹം.	മവ	ആജ്കൽ	നയാഗ്്ൂർ	മമം	ഹഹം.

അവർക്ും	സുഖമയാണ്.	അവർ	ഇമപെയാൾ	നയാഗ്്ൂരിലയാണ്.

പ്കയാശ് : रामलाल ! ओ रामलाल !
രയാംലയാൽ	!	ഓ	രയാംലയാൽ	!

രയാംലയാൽ	!	ഏയ	രയാംലയാൽ	!

रामलाल : जी, िािूजी।
രയാംലയാൽ ജവീ,	ബയാബൂജവീ

രയാംലയാൽ എന്യാ	ബയാബൂജവീ

പ്കയാശ് : तीन गगलास पानी ला। सुन, टोकरी में िल हैं। सेि और केले ला।
തവീൻ	ഗ്യാസ	്യാനവീ	ലയാ,	സുൻ,	മെയാക്രവീ	മമം	ഫൽ	ഹഹം.	മസബ്	
ഔർ	മകമല	ലയാ.

മൂന്നു	ഗ്യാസ	ടവള്ളം	ടകയാണ്ുവയാ,	മനയാക്ക്,	കൂെയിൽ	്ഴങ്ങെചുണ്ക്.	
ആപെിെചും	വയാഴപെഴവും	ടകയാണ്ുവയാ.

രയാംലയാൽ

: अचछा साहि।
അച്യാ	സയാഹബ്.

േരി,	സർ.

പ്കയാശ്

: शिनम, जाओ चाय िनाओ।
േബ്നം,	ജയാമവയാ	ചയായ	ബനയാമവയാ.

േബ്നം,	മ്യായി	ചയായ	ഉണ്യാക്ൂ.

मोदहनी : नहीं िेटी, चाय मत िनाओ। यहाँ िैठो और िात करो।
മമയാഹിനവീ നഹവീം	മബട്വീ,	ചയായ	മത്ക്	ബനയാഓ.	യഹയാം	ഹബമഠയാ	ഔർ	ബയാത്ക്	

കമരയാ.

മമയാഹിനി മവണ്	മമയാമെ,	ചയായ	മവണ്.	ഇവിടെയിരുന്നക്	ഞങ്ങമെയാട്	സംസയാരിക്ൂ.
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പ്കയാശ് : अचछा रमनजी, शरित तो लीसजए।
അച്യാ	രമൻജവീ,	േർബത്ക്	ടതയാ	ലവീജിമയ.

േരി	രമണ്ജവീ	സർബത്ക്	എെുക്മട്.

രമണ് : हाँ, शरित ठछीक है। 
ഹയാം,	േർബത്ക്	ഠവീക്	ടഹ.

േരി,	സർബത്ക്	മതി.

പ്കയാശ് : िेटा अतनल। तुम अभी िाज़ार जाओ और गरमागरम समोसे खरीद लाओ।
: മബട്യാ	 അനിൽ,	 തും	 അേവീ	 ബയാസയാർ	 ജയാമവയാ	 ഔർ	 ഗർമയാഗരം	

സമമയാമസ	ഖരവീദ്	ലയാമവയാ.
: മമയാമന	അനിൽ	നവീ	കെയിൽ	മ്യായി	ചൂെു	സമമയാസ	വയാങ്ങിവയാ.

अतनल : जी अचछा, वपताजी।
അനിൽ : ജവീ	അച്യാ,	്ിതയാജി.

അനിൽ : േരി,	അച്യാ.

दकुान पर
ദൂകാൻ പർ

കടയിൽ

अतनल : भाई, छह समोसे देना।
അനിൽ : േയായവീ,	മഛ	സമമയാമസ	മേനയാ.

അനിൽ : സമഹയാേരയാ,	ആറു	സമമയാസ	തരയാമമയാ.

दकुानदार : ये लीसजए, देखखए बिलकुल गम्म हैं।
േുകയാൻേയാർ : മയ	ലവീജിമയ,	മേഖിമയ	ബിൽകുൽ	ഗരം	ഹഹം.

കച്വെക്യാരൻ : ഇതയാ	എെുത്യാലും,	മനയാക്ൂ	ചൂെുള്ളതയാണ്.

അനിൽ 

: फकतने रुपये के हैं ?
കിത്മന	റുപെമയ	മക	ഹഹം	?

എപത	രൂ്യയായി	?
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േുകയാൻേയാർ :
छततीस रुपये दीसजए।
ഛത്വീസ	റുപെമയ	േവീജിമയ.

മുപെത്ിയയാറു	രൂ്	തരൂ.

അനിൽ

: ये लीसजए चालीस रुपये, िाकी चार रुपए दीसजए।
മയ	ലവീജിമയ	ചയാലവീസ	റുപെമയ.	ബയാകി	ചയാർ	റുപെമയ	േവീജിമയ.

ഇതയാ	40	രൂ്,	ബയാക്ി	നയാലു	രൂ്	തരൂ.

േുകയാൻേയാർ
ये लीसजए चार रुपये, जी शुफक्रया।

: മയ	ലവീജിമയ	ചയാർ	റുപെമയ,	ജവീ	േുപകിയയാ.

ഇതയാ	നയാലു	രൂ്.	നന്ി.

1.1 പദാവലി

आजकल ആജ്കൽ ഈയിടെ

बिलकुल ബിൽകുൽ തവീർത്ും

दकुान (സപതവീ.) േുക്യാൻ കെ

गम्म ഗരം ചൂെുള്ള

िाकी ബയാകി ബയാക്ി

साहि സയാഹബ് സയാർ

सेि (്ു.) മസബ് ആപെിൾ

केला (്ു.) മകലയാ വയാഴപെഴം

चाय (സപതവീ.) ചയായ ചയായ

शरित (്ു.) േർബത്ക് സർബത്ക്

िाज़ार (്ു.) ബയാസയാർ കമ്യാെം

समोसा (്ു.) സമമയാസയാ സമമയാസ

शुफक्रया / धनयिाद േുപകിയയാ/ധന്വയാദ് നന്ി
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1.2 ചില ഗകിയകൾ കൂടി പഠിക്ാം

आना ആനയാ വരിക

जाना ജയാനയാ മ്യാകുക

लेना മലനയാ എെുക്ുക

देना മേനയാ തരിക

िठैना ഹബഠ്നയാ ഇരിക്ുക

खाना ഖയാനയാ തിന്നുക

पीना ്വീനയാ കുെിക്ുക

पढ़ना ്ഢനയാ വയായിക്ുക

मलखना ലിഖനയാ എഴുതുക

सोना മസയാനയാ ഉറങ്ങുക

देखना മേഖനയാ കയാണുക

1.3	 ആേയം	പഗഹിക്ൂ

1.	 പ്കയാശ്	മക	മമഹ്	മയാൻ	മകയാൻ	ഹഹം?

2.	 രമണ്ജി	ഔർ	മമയാഹിനവീ	ജി	ഹകമസ	ഹഹം?

3.	 സുനിതയാജി	ആജ്കൽ	കഹയാം	ഹഹം?

4.	 മെയാക്രവീ	മമം	ക്യാ	ടഹ?

5.	 സമമയാമസ	കിത്മന	റുപെമയ	മക	ഹഹം?

1.4 വ്ാകരണവും ഘടനയും

1.1.1	 പകിയയുടെ	വിധി	രൂ്ങ്ങൾ

•	 ഒരു	 വ്ക്ിമയയാട്	 ആജ്യാ്ിക്ുമ്യാമഴയാ	 അമ്ക്ഷിക്ുമ്യാമഴയാ	 മയാപതമയാണ്	
വിധിരൂ്ം	 പ്മയയാഗിക്ുന്നത്.	 അതുടകയാണ്ുതടന്ന	 വിധിരൂ്പകിയയുടെ	
കർത്യാവ്	മധ്മ്ുരുഷനയായയാണ്	വരുന്നത്.	

•	 ഹിന്ിയിൽ	മധ്മ്ുരുഷനയായി	വരുന്ന	കർത്യാവിന്	മൂന്നു	സർവ്നയാമരൂ്ങ്ങെചുണ്ക്	
–	 തൂ,	 തും,	 ആപ.	 തൂ,	 തും,	 ആപ	 എന്നിവമയയാടെയാപെമുള്ള	 പകിയയുടെ	
വിധിരൂ്ങ്ങൾ	പേദ്ിക്ൂ.

	 1.	 രയാംലയാൽ,	തൂ	കുർസവീ	ലയാ		 (രയാംലയാൽ,	കമസര	ടകയാണ്ുവരൂ)

	 2.	 മേയാലയാ,	ഇധർ	ആ		 	 (മേയാലയാ,	ഇവിടെ	വരൂ)
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	 3.	 മമയാഹൻ	തും	യഹയാം	ആമവയാ	 (മമയാഹൻ,	നിങ്ങൾ	ഇവിടെ	വരൂ)

	 4.	 കുർസവീ	്ർ	ഹബമഠയാ	 	 (കമസരയിൽ	ഇരിക്ൂ)

	 5.	 ചയാച്യാജവീ	അന്ർ	ആയിമയ	 (ഇെയച്യാ,	അകമത്ക്ു	വന്നയാലും)

	 6.	 യഹയാം	ഹബഠിമയ		 	 (ഇവിടെ	ഇരുന്നയാലും)

ഇതു	പേദ്ിക്ൂ

a)	 കർത്യാവ്	‘തൂ’	ആടണങ്കിൽ	പകിയയാധയാതു	അതുമ്യാടല	പ്മയയാഗിക്ുന്നു.	മകൻ,	
മകൾ,	 അമ്	 തുെങ്ങിയ	 അെുത്	 ബന്ുക്ടെയും	 അെുത്	 കൂട്ചുകയാടരയും	
സൂചിപെിക്ുന്നതിന്	 ‘തൂ’	 ഉ്മയയാഗിക്ുന്നു.	 മവലക്യാരൻ	 തുെങ്ങിയ	
സമൂഹത്ിടല	 തയാഴന്ന	 ്േവിയിലുള്ളവടര	 സൂചിപെിക്ുന്നതിനും	
അനൗ്ചയാരികമയായ	 അവസരങ്ങെിലും	 ‘തൂ’	 ഉ്മയയാഗിക്ുന്നു.	 ഹേവടത്	
അേിസംമബയാധന	ടചയ്ചുവയാനും	‘തൂ’	ഉ്മയയാഗിക്ുന്നു.	ഇത്	ആേരവില്യായമടയ	
കയാണിക്ുന്നതിനയാൽ	 സയാധയാരണയയായി	 ഒഴിവയാക്ടപെെുകമയയാ	 വെടര	
അ്ൂർവ്മയായി	മയാപതം	പ്മയയാഗിക്ുകമയയാ	ടചയ്ചുന്നു.

	 ഇത്		ഒരിക്ലും	 ബഹുവചനത്ിൽ	 പ്മയയാഗിക്ുന്നില്.	 അനൗ്ചയാരിക	
വിധിരൂ്ത്ിൽ	പകിയ	അതിടറെ	പകിയയാധയാതു	രൂ്ത്ിലയാണ്	പ്മയയാഗിക്ുന്നത്.	
ഉേയാഹരണമയായി.	-

	 ഖയാ	(തിന്നുക),	്ഢ	(വയായിക്ുക),	ജയാ	(മ്യാകുക),	മല	(എെുക്ുക),	മേ	(തരിക)	
എന്നിവയുടെ	പ്മയയാഗം	ചുവടെ	കയാണിച്ിരിക്ുന്നു.

	 അമലയാക്,	തൂ	ജയാ	ഔർ	ഖയാനയാ	ഖയാ		(അമലയാക്,	നവീ	മ്യായി	ആഹയാരം	കഴിക്ക്.)

	 കമലയാ,	ആ,	േൂധ്	്വീ	 	 			(കമലയാ,	വന്നക്	്യാൽകുെിക്ക്.)

	 മമയാഹൻ	കിതയാബ്	മല,	് യാഠ്	് ഢ		(മമയാഹൻ,	് ുസതകടമെുത്ക്	് യാഠം	വയായിക്ക്.)

	 ഷവീലയാ,	ഖയാനയാ	ഖയാ	 	 	 		(ഷവീലയാ,	ആഹയാരം	കഴിക്ക്.)

b)	 മനരടത്	്ഠിച്തുമ്യാടല	‘തും’	വ്യാകരണ്രമയായി	ബഹുവചനമയാടണങ്കിലും	
ഒരു	വ്ക്ിടയ	അേിസംമബയാധന	ടചയ്ചുന്നതിനും	ഇതു്മയയാഗിക്ുന്നു.	 ‘തും’	
കർത്യാവയായി	 വരുമ്യാൾ	 പകിയയാധയാതുവിമനയാട്	 ‘ओ’	 മചർക്ുന്നു.	 ഇതിടന	
്രിചിതവിധിരൂ്ം	എന്നുവിെിക്ുന്നു.	ഈ	വയാക്ങ്ങൾ	വയായിക്ൂ.

	 മമയാഹൻ,	തും	യഹ്	കിതയാബ്	്മഢയാ	(മമയാഹൻ,	നിങ്ങൾ	ഈ	്ുസതകം	
	 	 	 	 	 	 	 വയായിക്ൂ.)

	 മേഖർ,	യഹയാം	ഹബമഠയാ		 	 (മേഖർ,	ഇവിടെ	ഇരിക്ൂ.)

	 മിതയാ,	തും	ബയാസയാർ	ജയാമവയാ		 	 (മിതയാ,	നവീ	ചന്യിൽ	മ്യായി

	 ഔർ	ഘർ	കയാ	സയാമയാൻ	ലയാമവയാ		 വവീട്ചു	സയാധനങ്ങൾ	വയാങ്ങിവരൂ)
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്രിചിത	വിധി	രൂ്ങ്ങെിടല	പകിയയാഘെന	മനസ്ിലയാക്യാം	:

(i)

സ്രയാന്്ങ്ങെയായ	പകിയയാധയാതുക്ൾ

(ഇവിടെ	പകിയയാധയാതുവിമനയാട്	‘ओ’	മചരുന്നു)

ഖയാ	+	ഓ	-	ഖയാമവയാ खाओ

ജയാ	+	ഒ	–	ജയാമവയാ जाओ

മസയാ	+	ഓ	–	മസയാമവയാ सोओ

ലയാ+ഓ	–	ലയാമവയാ लाओ

(ii)
വ്ഞജനയാന്്ങ്ങെയായ	പകിയയാധയാതുക്ൾ

(ഇവിടെ	പകിയയാധയാതുവിമനയാട്	‘ओ’	
സ്രചിഹ്നമയായി	മചരുന്നു)

്ഢ		+		ഓ	–	്മഢയാ पढ़ो

മേഖ	+	ഓ	–	മേമഖയാ देखो

ലിഖ	+	ഓ	–	ലിമഖയാ मलखो

•	 മല	(എെുക്ുക)	മേ	(തരിക)	എന്നിവ	ഈ	നിയമത്ിന്	അ്വയാേമയാണ്.	ലയാമവയാ,	
മേമവയാ	എന്നതിനു	്കരം	ഇവ	മലയാ,	മേയാ	എന്നയാണു	വരുന്നത്.

 ഉ്മേേം,	 ആജ്,	 നിർമദേേം	 എന്നിവ	 വിനയമത്യാെും	 അെുപെമത്യാെും	
അനൗ്ചയാരികതമയയാെും	 കൂെി	 നൽകുന്ന	 സന്ർേത്ിൽ	 	 വിധി	 പകിയമയയാട്	 ‘നയാ’	
മചർക്ുന്നു.	വിധി	രൂ്ത്ിൽ	മചർന്നുവരുന്ന	ഈ	നയാ	,	തൂ	,	തും	എന്നിവ	കർത്യാവയായി	
വരുമ്യാഴയാണ്	 പ്മയയാഗിക്ുന്നത്.	 അതിവിനയം	 കയാണിക്ുന്നതിമലയക്യായി	 ചില	

സന്ർേങ്ങെിൽ	‘സരയാ’	എന്ന	രൂ്വും	ഉ്മയയാഗിക്യാറുണ്ക്.

 ഈ	വയാക്ങ്ങൾ	പേദ്ിക്ൂ.

	 കമലയാ	സരയാ	യഹ്	്പത്	്ഢനയാ

	 മമയാഹൻ	സരയാ	േയാം	മകയാ	ജൽേവീ	ഘർ	ആനയാ

	 അമേയാക്	സരയാ	ആജ്	കയാ	അഖബയാർ	ലയാനയാ

	 മവീനയാ	സരയാ	കിതയാബ്	മേനയാ

(c)		 വിധി	രൂ്ത്ിടറെ	മൂന്നയാമമത്ത്	വിനയവിധിരൂ്മയാണ്.	വിനയവിധിരൂ്ത്ിൽ	
സയാമൂഹികമയായി	ഉയർന്ന	് േവിയിലുള്ളവമരയും	മുതിർന്നവമരയും	സംമബയാധന	
ടചയ്ചുന്നതിന്	 ‘ആപ’	ഉ്മയയാഗിക്ുന്നു.	അമപെയാൾ	 പകിയയാ	ധയാതുവിമനയാെുകൂെി	
‘ഇമയ’	എന്നു	മചർക്ുന്നു.

(a) വ്ഞജനയാന്്ങ്ങെയായ	പകിയയാധയാതുക്മെയാടെയാപെം

ഹബഠ്	+	ഇമയ
ലിഖ	+	ഇമയ
്ഢ+	ഇമയ
ഉഠ്+	ഇമയ

ഹബഠിമയ
ലിഖിമയ
്ഢിമയ
ഉഠിമയ

ഇവിടെ	ഇമയ	സ്രചിഹ്നമയായയാണ്	മചരുന്നത്
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(b) സ്രയാന്്ങ്ങെയായ	പകിയയാധയാതുക്മെയാടെയാപെം

ഖയാ+	ഇമയ

മസയാ+	ഇമയ

ലയാ+	ഇമയ

ഖയായിമയ

മസയായിമയ

ലയായിമയ

ഇവിടെ	 പകിയയാധയാതുക്മെയാടെയാപെം	 ‘ഇമയ’	
തടന്ന	മചരുന്നു.

ഈ	്ട്ിക	മനയാക്ൂ	         

സർവ്നയാമങ്ങൾ സ്രയാന്്ം വ്ഞജനയാന്്ം

തൂ ആ ഹബഠ്

തും ആമവയാ	(സ്രചിഹ്നം) മബയാമഠയാ

ആപ ആയിമയ	(സ്രചിഹ്നം) ഹബഠിമയ

•	 മല,	 മേ,	 ്വീ,	 കർ	 എന്നിവ	 ഈ	 നിയമത്ിന്	 അ്വയാേമയാണ്.	 ഇവിടെ	
പകിയയാരൂ്ത്ിൽ	മനരിയ	വ്ത്യാസമുണ്ക്.

	 മല	 -	 ലവീജിമയ	 	 	 മേ	 -	 േവീജിമയ

	 ്വീ	 -	 ്വീജിമയ	 	 	 കർ	 -	 കവീജിമയ

•	 ചിലമപെയാൾ	ആേരസൂചകസർവ്നയാമമയായ	‘ആപ’	എന്നതിമനയാടെയാപെം	അതിവിനയം	
കയാണിക്ുവയാൻ	‘ഇമയഗയാ’	എന്നു	പ്മയയാഗിക്യാറുണ്ക്.

ആമലയാക്ജവീ,	ആപ	മമമര	ഘർ	ആയിമയഗയാ.

മമയാഹൻജവീ,	മമരയാ	യഹ്	കയാം	കർ	േവീജിമയഗയാ.

ഈ	വയാക്ങ്ങൾ	വയായിച്ചു	്രിേവീലിക്ൂ.

ആമലയാക്	ജവീ,	ആയിമയ,	ഹബഠിമയ. ആമലയാക്ജവീ,	വന്നയാലും,	ഇരുന്നയാലും.

ഷവീലയാജവീ,	ചയായ	്വീജിമയ. ഷവീലയാജവീ,	ചയായ	കുെിച്യാലും.

കൃ്യയാ	ആപ	മലയാഗ്	മമരവീ	ബയാത്	
സുനിമയ

േയവയായി	 നിങ്ങടെല്യാവരും	 ഞയാൻ	
്റയുന്നതു	മകട്യാലും.

ആപ	കൽ	േഫ്ത്ർ	ജൽേവീ	
ആയിമയ

തയാങ്കൾ	 നയാടെ	 ഓഫവീസിൽ	 മനരമത്	
വന്നയാലും.

ആജ്	ആപ	ഹമയാമര	ഘർ	ഖയാനയാ	
ഖയായിമയ	

ഇന്നു	തയാങ്കൾ	ഞങ്ങെചുടെ	വവീട്ിൽ	നിന്നും	
േക്ഷണം	കഴിച്യാലും.

ഇമസ	മേഖ	ലവീജിമയ. ഇതിടന	മനയാക്ിയയാലും.

മറേിമയയാ	സുനിമയ. മറേിമയയാ	മകട്യാലും.
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1.4.2	 വിധിരൂ്ത്ിടല	നിമഷധപ്മയയാഗം

ഈ	വയാക്ങ്ങൾ	വയായിക്ൂ

അമേയാക്	വഹയാം	മത്	ഹബമഠയാ അമേയാക്,	അവിടെ	ഇരിക്രുത്.

കമൽ,	ബയാഹർ	മത്	ജയാമവയാ കമൽ	ടവെിയിൽ	മ്യാകരുത്.

തും	കിതയാബ്	ന	ഖരവീദ്നയാ നിങ്ങൾ	്ുസതകം	വയാങ്ങിക്രുത്.

തും	അബ്	ബയാസയാർ	ന	ജയാനയാ നിങ്ങൾ	ഇമപെയാൾ	കമ്യാെത്ിൽ	മ്യാകരുത്.

രമമശ്,	മമസ	്ർ	മത്	ഹബഠ് രമമശ്,	മമേപെചുറത്ക്	ഇരിക്രുത്.

മേയാലയാ,	ബയാസയാർ	മസ	സയാമയാൻ	മത്	
ലയാ

മേയാലയാ,	 ചന്യിൽ	 നിന്നും	 സയാധനങ്ങൾ	
ടകയാണ്ു	വരരുത്.

ആപ	വഹയാം	ന	ജയായിമയഗയാ തയാങ്കൾ	അവിടെ	മ്കയാതിരുന്നയാലും.

ഉൻമസ	ബയാത്	ന	കവീജിമയഗയാ അവമരയാട്	സംസയാരിക്യാതിരുന്നയാലും.

കവിതയാജവീ,	ചയായ	ന	്വീജിമയ,	േൂധ്	
്വീജിമയ

കവിതയാജവീ,	 ചയായ	 കുെിക്ണ്,	 ്യാല്	
കുെിച്യാലും.

ഷവീലയാജവീ,	അഖബയാർ	ന	്ഠിമയ,	
കഹയാനവീ	്ഠിമയ

ഷവീലയാജവീ,	 ്പതം	 വയായിക്ണ്,	 ക�	
വയായിച്യാലും.

കയാശ്മവീർ	മമം	ഠംഡ്	ടഹ,	വഹയാം	ന	
ജയായിമയ

കയാശ്മവീരിൽ	 തണുപെയാണ്,	 അവിടെ	
മ്യാകയാതിരുന്നയാലും.

•	 നിങ്ങൾ	ഇതു	മനസ്ിലയാക്ിക്യാണുമമല്യാ.

1.	 വിധി	രൂ്ത്ിൽ	പകിയയക്ു	ടതയാട്ചുമുൻ്യായയാണ്	‘न’	യും	‘मत’	ഉം	മചർക്ുന്നത്.

2.	 അനൗ്ചയാരിക	 –	 ്രിചിത	 വിധിരൂ്ങ്ങെിൽ	 േയാസനയുടെ	 ഗയാംേവീര്ം	
സൂചിപെിക്ുന്നതിനയായി	നിമഷധയാത്മകരൂ്മയായ	‘मत’	പ്മയയാഗിക്ുന്നു.

3.	 ‘न’	 മൃേുവയായ	 നിമഷധയാത്മകരൂ്മയാണ്.	 ഇത്	 വിനയവിധി	 രൂ്ത്ിലയാണ്	
പ്മയയാഗിക്ുന്നത്.

1.5 പരിശീലനം

1.	 മയാതൃക	മനയാക്ി	മയാറ്ിടയഴുതുക

 (A) ഏക്	കുർസവീ	ലയാ	–	ഏക്	കുർസവീ	ലയായിമയ

i)	 മറേിമയയാ	സുൻ

ii)	 കുർസവീ	്ർ	ഹബഠ്

iii)	 യഹയാം	ആ

iv)	 ഘർ	ജയാ

v)	 ഖയാനയാ	ഖയാ
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(B) ചയായ	മത്	ബനയാമവയാ	–	ചയായ	ന	ബനയായിമയ

i)	 ഗയാനയാ	മത്	സുനയാമവയാ

ii)	 കുർസവീ	്ർ	മത്	ഹബമഠയാ

iii)	 ടെലിവിഷൻ	മത്	മേമഖയാ

iv)	 യഹയാം	മത്	ആമവയാ

v)	 ഘർ	മത്	ജയാമവയാ

2.	 തർജ്ിമ	ടചയ്ചുക: 

i)	 ചയായ	ടകയാണ്ുവരണ്,	്യാലു	ടകയാണ്ുവരൂ.

ii)	 ഇവിടെ	ഇരിക്രുത്.

iii)	 മേയാലയാ,	മുറി	വൃത്ിയയാക്ൂ.

iv)	 കയാമിനവീ,	ഒരു	്യാട്ക്	്യാെൂ.

v)	 മനഹയാജവീ,	ഇവിടെ	വന്നയാലും.

3.	 പബയാക്റ്ിൽ	 ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	 പകിയയാധയാതുക്െചുടെ	 ഉചിതമയായ	 വിധി	 രൂ്ം	
മചർത്ക്	്ൂരിപെിക്ുക

(1)	 ്ിതയാജവീ,	ടെലിവിഷൻ	………………..	 	 (മേഖ)

(2)	 മബട്യാ,	യഹയാം		………………..		 	 (ആ)

(3)	 കവിതയാ,	ഗയാനയാ	………………..	 	 	 (സുൻ)

(4)	 രയാമൂ,	ബയാസയാർ	മസ	സയാമയാൻ	………………..	(ലയാ)	

4.	 മയാതൃകയനുസരിച്ക്	വിധിപകിയയാരൂ്ം	നിർമ്ിക്ുക.

 മയാതൃക:	 िोल + इए ആപ	(മബയാൽ	+	ഇമയ) Ò ആപ	മബയാലിമയ

	 ആപ	(മേഖ	+	ഇമയ)	 	 …………………..

	 ആപ	(്ഹൻ	+	ഇമയ)	 	 …………………..

	 ആപ	(ബതയാ	+	ഇമയ)	 	 …………………..

	 ആപ	(േിഖയാ	+	ഇമയ)	 	 …………………..

* * *
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ഭാഗം -  II

ഘെന	്രിചയടപെെൽ

ബഹുവചനനയാമങ്ങെചുടെ	മയാറുന്ന	രൂ്ങ്ങൾ

്ുല്ിംഗ	ബഹുവചനം

ഘർ ഘമരയാം	മകയാ

ലഡ്മക ലഡ്മകയാം	മകയാ

ആദ്മവീ ആദ്മിമയയാം	മകയാ

സപതവീലിംഗ	ബഹവചനം
മമമസം മമമസയാം	്ർ

മബട്ിയയാം മബട്ിമയയാം	മകയാ

1.0 വ്ാകരണവും ഘടനയും

1.1	 ബഹുവചന	നയാമങ്ങെചുടെ	മയാറുന്നരൂ്ങ്ങൾ

ചുവടെ	മചർത്ിട്ചുള്ള	വയാക്ങ്ങൾ	വയായിക്ൂ:

(A) വഹയാം	കിത്മന	ആദ്മവീ	ഹഹം?	 അവിടെ	എപത	്ുരുഷന്യാരുണ്ക്?

(B)
മേയാ	ആദ്മിമയയാം	മകയാ	
ബുലയായിമയ.	

രണ്ു	്ുരുഷന്യാടര	വിെിച്യാലും.

(A) മയ	മകയാൻ	മമയാഹൻ	മക	ഹഹം.	 ഈ	വവീെുകൾ	മമയാഹമറെതയാണ്

(B)
മകയാമനയാം	മക	കമ്	മര	ബമേ	
ഹഹം.	

വവീെുകെചുടെ	മുറികൾ	വലുതയാണ്.

(A) മയ	കിതയാമബം	മമരവീ	ഹഹം.	 ഈ	്ുസതകങ്ങൾ	എമറെതയാണ്.

(B)
കിതയാമബയാം	കയാ	േയാം	അധിക്	
ടഹ.

്ുസതകങ്ങെചുടെ	വില	
കൂെുതലയാണ്.

(A) മയ	ലിഫയാമഫ	മമയാമട്	ഹഹം. ഈ	കവറുകൾ	കനം	കൂെിയതയാണ്.

(B) ലിഫയാമഫയാം	മമം	ക്യാ	ടഹ? കവറുകെിൽ	എന്യാണ്?

•	 A	 പഗൂപെിടല	 വയാക്ങ്ങെിൽ	 ബഹുവചന	 നയാമങ്ങൾ	 തനതയായ	 രൂ്ത്ിലും	
(പ്ത്യമില്യാടത)	 B	 പഗൂപെിടല	 വയാക്ങ്ങെിൽ	 ബഹുവചനനയാമങ്ങൾ	 മയാറുന്ന	
രൂ്ത്ിലും	(പ്ത്യം	മചർത്ക്)	ആണ്	പ്മയയാഗിച്ിരിക്ുന്നത്.

•	 പ്ത്യങ്ങമെയാെു	മചർന്നു	വരുന്ന	ബഹുവചന	നയാമങ്ങൾ	്ുല്ിംഗ	സപതവീലിംഗ	
മേേമില്യാടത	‘ओ/ंयों’	എന്നതിൽ	അവസയാനിക്ുന്നതയായി	കണ്ുവമല്യാ.

•	 ചുവടെ	മചർത്ിട്ചുള്ള	് ട്ിക	പ്ത്യം	മചർന്നതും	മചരയാത്തുമയായ	ഏകവചന	
ബഹുവചന	നയാമങ്ങെചുടെ	പ്മത്കത	കയാണിക്ുന്നു.
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ഏകവചനം ബഹുവചനം

തരം തനതുരൂ്ം മയാറുന്നരൂ്ം തനതുരൂ്ം മയാറുന്നരൂ്ം

ആ	കയാരയാന്	

്ുല്ിംഗ	

നയാമങ്ങൾ	

ലഡ്കയാ

കമ്	രയാ

ലഡ്കയാ

കമ്	രയാ

ലഡ്മക	മകയാ

കമ്	രയാ	മകയാ

ലഡ്മക

കമ്	രയാ

ലഡ്മകയാം	മകയാ

കമ്	മരയാം	മകയാ

മറ്ചു	്ുല്ിംഗ	

നയാമങ്ങൾ

നൗക്ർ	

ആദ്മവീ

േയാകൂ

നൗക്ർ

ആദ്മവീ

േയാകൂ

നൗക്ർ	മകയാ	

ആദ്മവീ	മകയാ

േയാകൂ	മകയാ

നൗക്ർ

ആദ്മവീ

േയാകൂ

നൗക്മരയാം	മകയാ	

ആദ്മിമയയാം	മകയാ

േയാകൂമവയാം	മകയാ

ഇ/ഈ	കയാരയാന്	

സപതവീലിംഗ	

നയാമങ്ങൾ	

രവീതി

ലഡ്കവീ

രവീതി

ലഡ്കവീ

രവീതി	മകയാ

ലഡ്കവീ	മകയാ

രവീതിയയാം

ലഡ്കിയയാം

രവീതിമയയാം	മകയാ

ലഡ്കിമയയാം	മകയാ

മറ്ചു	സപതവീലിംഗ	

നയാമങ്ങൾ

ചിേിയയാ

ബഹൻ

മയാലയാ

ബഹൂ

ചിേിയയാ

ബഹൻ

മയാലയാ

ബഹൂ

ചിേിയയാ	മകയാ

ബഹൻ	മകയാ

മയാലയാ	മകയാ

ബഹൂ	മകയാ

ചിേിയയാം	

ബഹമനയാം

മയാലയാമയം

ബഹുമയം

ചിേിമയയാംമകയാ	

ബഹമനയാംമകയാ

മയാലയാമവയാം	മകയാ

ബഹുമവയാം	മകയാ

അഭ്ാസം

1.	 പബയാക്റ്ിൽ	ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	വിേക്ി	മചർന്ന	നയാമങ്ങെചുടെ	ഉചിതമയായ	രൂ്ം	
മചർത്ക്	്ൂരിപെിക്ുക.

മയാതൃക:		 യഹയാം	മകമല	സസമത	ഹഹം.	

	 	 ________	മക	േസ	ഹഹം.	(ഇരു്ത്ഞ്ുരൂ്യക്ക്)	

	 	 യഹയാം	മകമല	സസമത	ഹഹം.	്ച്വീസ	റുപെമയ	മക	േസ	ഹഹം.

i)	 യഹ്	മമയാഹൻ	കവീ	കിതയാബ്	ടഹ.

	 _________	അച്വീ	കവിതയാമയം	ഹഹം.	(ബുക്ിൽ)	

ii)	 ബയാഹർ	ഏക്	കമ്	രയാ	ടഹ.

	 ______ചയാർ	കുർസിയയാം	ടഹയ.	(മുറിയിൽ)

iii)	 ബയാഗ്	മമം	ആം	കയാ	മ്ഡ്	ടഹ.

	 ______	ഏക്	ബന്ർ	ഹഹം.	(മരത്ിൽ)

iv)	 മമസ	്ർ	ലിഫയാഫയാ	ടഹ.

	 ______	തവീസ	റുപെമയ	ഹഹം.	(കവറിൽ)

v)	 മയ	സയാേിയയാം	സുന്ർ	ഹഹം.

	 ______	േയാം	ക്യാ	ടഹ?	(ചുവന്ന	സയാരിയുടെ)
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vi)	 സമിത്ക്ജവീ	ബയാഹർ	ജയാ	രമഹ	ഹഹം.		

	 മവ	_______	ജയാ	രമഹ	ഹഹം.	(കുതിരപെചുറത്ക്)

(2)		 ചുവടെ	 ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	 വയാക്ത്ിടല	 അെിവരയിട്	 നയാമത്ിനു്കരം	
പബയാക്റ്ിൽ	 ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	 നയാമത്ിടറെ	 ഉചിതമയായ	 രൂ്ം	 മചർത്ക്	
വയാക്ടമഴുതുക.

മയാതൃക:	 സിമനമയാ	ഹയാൾ	മക	സയാംമ്മന	മലയാമഗയാം	കവീ	േവീഡ്	ടഹ	(ലഡ്കയാ)

	 	 സിമനമയാ	ഹയാൾ	മക	സയാംമ്മന	ലഡ്മകയാം	കവീ	േവീഡ്	ടഹ

i)	 __________________________	(ലഡ്കവീ)

ii)	 __________________________	(്ുലിസ	വയാലയാ)

iii)		 __________________________	(ആദ്മവീ)

iv)		 __________________________	(സിമനമയാ	മേഖമന	വയാലയാ)

v)	 __________________________	(െിക്റ്ക്	ഖരവീദ്മന	വയാലയാ)

vi)	 _________________________		(ആമനവയാലയാ	ഔർ	ജയാമനവയാലയാ)

vii)	 __________________________	(ഗയാേവീ)

* * *

ഭാഗം - III

ഈ	േയാഗത്ക്	്രിചയടപെെുത്ുന്ന	ഘെനകൾ

കർത്യാവ്	+	को
(നയാമം/വിമേഷണം)	

വികൽപെം
വിമേഷണ	്ൂരകം പകിയ

मुझको
മുഝമകയാ              -

िुखार
ബുഖയാർ

है
ടഹ

3.0 ്യാഠേയാഗം

വയാക്ങ്ങൾ	പേദ്ിച്ചു	വയായിക്ൂ	:

1. മമയാഹൻ	മകയാ	ബുഖയാർ	ടഹ. മമയാഹന്	്നിയയാണ്.

2. സവീതയാ	മകയാ	ഖയാംസവീ	ടഹ. സവീതയക്ു	ചുമയയാണ്

3. റവീതയാ	മകയാ	ഇസ	ബയാത്ക്	കയാ	േുഖ	ടഹ.
റവീത്യക്ക്	ഇക്യാര്ത്ിൽ	
േുഃഖമുണ്ക്.

4.
ഗരിമയാ	മകയാ	ഇസ	ബയാത്ക്	കവീ	ഖുേവീ	
ടഹ.

ഗരിമയക്ക്	ഇക്യാര്ത്ിൽ	
സമന്യാഷമുണ്ക്.
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5. മുമേ	ഗയാമന	കയാ	േൗക്	ടഹ. എനിക്ു	്യാെയാനിഷ്ടമയാണ്.

6. ഉൻമകയാ	ഘൂമ്മന	കവീ	ഇച്യാ	ടഹ.
അമദേഹത്ിനു	
ചുറ്ിക്റങ്ങയാനയാപഗഹമുണ്ക്.

7. മഗയാ്യാൽ	മകയാ	ആരയാം	ടഹ. മഗയാ്യാലിന്	ആേ്യാസമുണ്ക്.

3.1 പദാവലി

िुखार (്ു) ബുഖയാർ ്നി

खाँसी (സപതവീ) ഖയാംസവീ ചുമ

दखु (്ു) േുഃഖ സങ്കെം

खुशी (സപതവീ) ഖുേവീ സമന്യാഷം

शौक (്ു) േൗക്ക് അേിരുചി

इचछा (സപതവീ) ഇച്യാ ആപഗഹം

आराम ആരയാം വിപേമം

3.2 വ്യാകരണവും	ഘെനയും

3.2.1 കർത്യാവ്	+	മകയാ	ഘെന

	 കർത്യാവിടറെ	േയാരവീരികവും	മയാനസികവുമയായ	അവസ്ടയ	സൂചിപെിക്ുന്നതിനയാണ്	
‘കർത്യാവ്	+	മകയാ’	എന്ന	വയാക്ഘെന	ഉ്മയയാഗിക്ുന്നത്.	സയാധയാരണയയായി	കർത്യാവ്	
ജവീവനുള്ളവടയയയാണ്	സൂചിപെിക്ുന്നത്.	

•	 ഈ	വയാക്ഘെനയിൽ	കർത്യാവ്	ജവീവനുള്ളവയുമയായി	ബന്ടപെട്ിരിക്ുന്നു.

•	 സർവ്നയാമങ്ങൾ	എമപെയാഴും	മയാറുന്ന	രൂ്ത്ിലയാണ്	വരുന്നത്.	ഉേയാ-

मैं + को Ò मुझको മുഝമകയാ

हम + को Ò हमको ഹംമകയാ

तू + को Ò तुझको / तुझे തുഝമകയാ	/	തുമേ	

तुम + को Ò तुमको / तुमहें തുംമകയാ	/	തുമമം

आप + को Ò आपको ആപമകയാ

िह + को Ò उसको /उसे ഉസമകയാ	/	ഉമസ

िे + को Ò उनको / उनहें ഉൻമകയാ	/ഉമനം
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3.3 പരിശീലനം
1.	 തർജ്ിമ	ടചയ്ചുക

i)	 മമയാഹന്	്നിയയാണ്.

ii)	 രയാമന്	ഇക്യാര്ത്ിൽ	േുഃഖമുണ്ക്.

iii)	 പ്മവീെ	ഇതിൽ	മഖേിക്ുന്നു

iv)	 ഞയാൻ	നിങ്ങടെ	ഓർത്ക്	േുഃഖിക്ുന്നു.

v)	 രമമേിന്	ചില	പ്ശ്നങ്ങെചുണ്ക്.

2.	 മയാതൃകയിൽ	 തന്നിട്ചുള്ളതു	 മ്യാടല	 സർവ്നയാമമനുസരിച്ക്	 പകിയയുടെ	
വിധിരൂ്ങ്ങൾ	എഴുതുക:

പകിയയാധയാതു ്രിചിതം അനൗചയാരികം വിനവീതം

തൂ തും ആപ

ജയാ ജയാ ജയാമവയാ ജയായിമയ

ആ

ഖയാ

നയാച്ക്

കർ

മല

്വീ

3.4 നമുക്ക്	എണ്ണിമനയാക്യാം

31 इकतीस ഇക്വീസ

32 िततीस ബത്വീസ

33 तैंतीस ഹതംതവീസ

34 चौंतीस ചംൗതവീസ

35 पैंतीस ഹ്ംതവീസ

36 छततीस ഛത്വീസ

37 सैंतीस ഹസംതവീസ

38 अडतीस അഡ്തവീസ

39 उनतालीस ഉൻതയാലവീസ

40 चालीस ചയാലവീസ
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പാഠസംഗഗഹം

ഈ	്യാഠത്ിൽ	ചുവടെ	മചർത്	ഘെനകെയാണ്	നിങ്ങൾ	്രിചയടപെട്ത്.

1. പകിയയുടെ	വിധിരൂ്ങ്ങൾ

തൂ Ò

ആ

ഖയാ	

ജയാ

തും Ò

ആമവയാ

ഖയാമവയാ

ജയാമവയാ

ആപ Ò

ആയിമയ

ഖയായിമയ

ജയായിമയ

2. ബഹുവചന	നയാമങ്ങെചുടെ	മയാറുന്നരൂ്ം

ആദ്മവീ Ò ആദ്മിമയയാം	മകയാ
്ുല്ിംഗ	ബഹുവചനം

ലഡ്മക Ò ലഡ്മകയാം	മകയാ

മബട്ിയയാം Ò മബട്ിമയയാം	മകയാ
സപതവീലിംഗ	ബഹുവചനം

മമസ Ò മമമസയാം	മകയാ

3.
കർത്യാവ്	+	को	ഘെന Ò

മുഝമകയാ	ബുഖയാർ	ടഹ	

ഉസമകയാ	ഘൂമ്മന	കവീ	ഇച്യാ	ടഹ

മയാതൃകയിൽ	തന്നിട്ചുള്ളതുമ്യാടല	വി്ുലവീകരിക്ുക

മയാതൃക:	आ	(വരിക)	आओ Ò इधर आओ Ò तुम इधर आओ Ò तुम इधर मत आओ

 जा (മ്യാകുക) Ò  ………………………………………………………….

 रख (വയക്ുക) Ò  ………………………………………………………….

 िठै (ഇരിക്ുക) Ò  ………………………………………………………….

 देख (മനയാക്ുക) Ò  ………………………………………………………….
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പാഠം - 9

ഭാഗം - I

ഈ	േയാഗത്ക്	്രിചയടപെെുത്ുന്ന	മയാതൃകകൾ:

കർത്യാവ്
+

പകിയയാ	ധയാതു
തയാ/മത/തവീ +

സഹയായകപകിയ

ഹമം/മവ/ഷവീലയാ ജയാ ഹൂം/ടഹ/ഹഹം

1.0 ്യാഠേയാഗം

एक सुबह
ഏക് സുബഹ്
ഒരു ഗപഭാതം

माँ रोज़ पाँच िजे उठती हैं। वपताजी भी पाँच िजे उठत ेहैं और उठकर टहलत ेहैं। मैं छह िजे उठता हँू।
മയാം	മരയാസ	്യാംഞ്ക്	ബമജ	ഉഠ്തവീ	ഹഹം.	്ിതയാജവീ	േവീ	്യാംഞ്ക്	ബമജ	ഉഠ്മത	ഹഹം	
ഔർ	ഉഠ്കർ	െഹൽമത്	ഹഹം.	ഹമം	മഛ	ബമജ	ഉഠ്തയാ	ഹൂം.

അമ്	േിവമസന	അഞ്ുമണിക്ക്	എഴുമന്നൽക്ുന്നു.	അച്നും	അഞ്ുമണിക്ക്	എഴുമന്നറ്ക്	
നെക്യാൻ	മ്യാകുന്നു.	ഞയാൻ	ആറുമണിക്ക്	ഉണരുന്നു.	

हम आठ िजे नाशता करत ेहैं। वपताजी देर से सोत ेहैं और जलदी उठत ेहैं।
ഹം	ആഠ്	ബമജ	നയാശ്തയാ	കർമത	ഹഹം.	്ിതയാജവീ	മേർ	മസ	മസയാമത	ഹഹം	ഔർ	
ജൽേവീ	ഉഠ്മത	ഹഹം.

ഞങ്ങൾ	 എട്ചുമണിക്ക്	 പ്യാതൽ	 കഴിക്ുന്നു.	 അച്ൻ	 തയാമസിച്ക്	 ഉറങ്ങി	 തയാമസിച്ക്	
എഴുമന്നൽക്ുന്നു.		

सात िजे तक सि उठत ेहैं। मैं दधू लाता हँू। फिर हम चाय िनाकर पीते हैं।
സയാത്ക്	ബമജ	തക്	സബ്	ഉഠ്മത	ഹഹം.	ഹമം	േൂധ്	ലയാതയാ	ഹൂം.	ഫിർ	ഹം	ചയായ	
ബനയാക്ർ	്വീമത	ഹഹം.

ഏഴു	മണിയയാകുമ്യാമഴക്ും		എല്യാവരും	എഴുമന്നൽക്ുന്നു.	ഞയാൻ	്യാലു	വയാങ്ങി	
വരുന്നു.	്ിടന്ന	ഞങ്ങൾ	ചയായയുണ്യാക്ി	കുെിക്ുന്നു.	

चाय पीकर मैं अखिार पढ़ता हँू। अखिार पढ़कर नहाता हँू।
ചയായ	്വീക്ർ	ഹമം	അഖബയാർ	്ഠ്തയാ	ഹൂം,	അഖബയാർ	്ഠ്കർ	നഹയാതയാ	ഹൂം.

ചയായ	കുെിച്ിട്ക്	ഞയാൻ	്പതം	വയായിക്ുന്നു.	്പതം	വയായിച്മേഷം	ഞയാൻ	കുെിക്ുന്നു.	
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कपड ेपहनकर तयैार होता हँू और विदयालय जाता हँू।
കപമേ	്ഹൻകർ	തയ്യാർ	മഹയാതയാ	ഹൂം	ഔർ	വിേ്യാലയ	ജയാതയാ	ഹൂം.

വസപതം	ധരിച്ക്	തയ്യാറയായി	ഞയാൻ	സക്ൂെിൽ	മ്യാകുന്നു.

1.1 പദാവലി

माँ മയാം അമ്

रोज़ മരയാസ നിമത്ന,	േിവസവും

उठना ഉഠ്നയാ ഉണരുക

उठकर ഉഠ്കർ എഴുമന്നറ്ിട്ക്

टहलना െഹൽനയാ ഉലയാത്ുക

नाशता करना നയാശ്തയാ	കർനയാ പ്യാതൽ	കഴിക്ുക

फकतने िजे കിത്മന	ബമജ എപത	മണിക്ക്

सोकर മസയാക്ർ ഉറങ്ങിയിട്ക്

देर से മേർ	മസ തയാമസിച്ക്

तक തക് വടര

लाना ലയാനയാ ടകയാണ്ുവരിക

लौटकर ലൗട്കർ മെങ്ങിവന്നിട്ക്

पीकर ്വീക്ർ കുെിച്ിട്ക്

अखिार അഖബയാർ േിന്പതം

नहाना നഹയാനയാ കുെിക്ുക

कपडा (്ു.) കപേയാ വസപതം

पहनना ്ഹൻനയാ ധരിക്ുക

तयैार होना തയ്യാർ	മഹയാനയാ തയ്യാറയാവുക

1.2	 ആേയം	പഗഹിക്ൂ

1.	 മയാം	കിത്മന	ബമജ	ഉഠ്തവീ	ഹഹം?

2.	 ക്യാ,	്ിതയാജവീ	ജൽേവീ	ഉഠ്മത	ഹഹം?	

3.	 സബ്	മലയാഗ്	കബ്തക്	ഉഠ്മത	ഹഹം?
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4.	 ഹം	നയാശ്തയാ	കബ്	കർമത	ഹഹം?

5.	 േൂധ്	മകയാൻ	ലയാതയാ	ടഹ?

1.3	 വ്യാകരണവും	ഘെനയും

•	 പകിയയുടെ	സയാമയാന്വർത്മയാന	കയാല	രൂ്ത്ിൽ	സഹയായകപകിയയക്ു	മുൻ്ു	
വരുന്ന	പകിയയാധയാതുവിമനയാടെയാപെം	തയാ/മത/തവീ	മചർക്ുന്നു.	സഹയായകപകിയകെചുടെ	
സയാമയാന്വർത്മയാനകയാലരൂ്ം	ചുവടെ	മചർക്ുന്നു.

ഏകവചനം ബഹുവചനം

ഉത്മ്ുരുഷൻ ഹൂം ഹഹം

മധ്മ്ുരുഷൻ ടഹ/മഹയാ മഹയാ/ഹഹം

പ്�മ്ുരുഷൻ ടഹ ഹഹം

 ഈ	വയാക്ങ്ങെചുടെ	ഘെന	പേദ്ിക്ൂ:

ഹമം	്ഠ്തയാ	(്ു.)	ഹൂം ഞയാൻ	്ഠിക്ുന്നു.

ഹമം	്ഠ്തവീ	(സപതവീ.)	ഹൂം ഞയാൻ	്ഠിക്ുന്നു.

തും	്ഠ്മത	(്ു.)	മഹയാ നിങ്ങൾ	്ഠിക്ുന്നു.

തും	്ഠ്തവീ	(സപതവീ.)	മഹയാ നിങ്ങൾ	്ഠിക്ുന്നു.

വഹ്	്ഠ്തയാ	(്ു.)	ടഹ അവൻ	്ഠിക്ുന്നു

വഹ്	്ഠ്തവീ	(സപതവീ.)	ടഹ അവൾ	്ഠിക്ുന്നു.

ഹം	്ഠ്മത	(്ു.)	ഹഹം	 ഞങ്ങൾ	്ഠിക്ുന്നു.

ഹം	്ഠ്തവീ	(സപതവീ.)	ഹഹം ഞങ്ങൾ	്ഠിക്ുന്നു.

ആപ	്ഠ്മത	(്ു.)	ഹഹം തയാങ്കൾ	്ഠിക്ുന്നു.

ആപ	്ഠ്തവീ	(സപതവീ.)	ഹഹം തയാങ്കൾ	്ഠിക്ുന്നു.

മവ	്ഠ്മത	(്ു.)	ഹഹം അവർ	്ഠിക്ുന്നു.

മവ	്ഠ്തവീ	(സപതവീ.)	ഹഹം അവർ	്ഠിക്ുന്നു.

ഹമം	ഖയാനയാ	ഖയാതയാ	(്ു.)	ഹൂം ഞയാൻ	ആഹയാരം	കഴിക്ുന്നു.

ഹമം	ഖയാനയാ	ഖയാതവീ	(സപതവീ.)	ഹൂം ഞയാൻ	ആഹയാരം	കഴിക്ുന്നു.

തും	മിഠയായവീ	ഖയാമത	(്ു.)	മഹയാ നിങ്ങൾ	മധുരം	കഴിക്ുന്നു.

തും	മിഠയായവീ	ഖയാതവീ	(സപതവീ.)	മഹയാ നിങ്ങൾ	മധുരം	കഴിക്ുന്നു.
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 ഈ	മയാതൃകയിൽ	നിങ്ങൾക്ു	സയാമയാന്വർത്മയാനകയാലം	ഉണ്യാക്യാം:

ഖയാ+ തയാ/മത/തവീ ഖയാതയാ/ഖയാമത/ഖയാതവീ

കർ+ തയാ/മത/തവീ കർതയാ/കർമത/കർതവീ

മസയാ+ തയാ/മത/തവീ മസയാതയാ/മസയാമത/മസയാതവീ

ഉഠ്+ തയാ/മത/തവീ ഉഠ്തയാ/ഉഠ്മത/ഉഠ്തവീ

ജയാ+ തയാ/മത/തവീ ജയാതയാ/ജയാമത/ജയാതവീ

1.4 പരിശീലനം

1.		 ചുവടെ	മചർത്ിട്ചുള്ള	മയാതൃകയിൽ	ആേയവിനിമയം	നെത്ൂ:

ഹമം	സുബഹ്	ഫൽ	ഖയാതയാ	ഹൂം. തും	സുബഹ്	ക്യാ	ഖയാമത	മഹയാ?

ഹമം	സുബഹ്	അഖബയാർ	്ഢതയാ	
ഹൂം.

തും	സുബഹ്	ക്യാ	കർമത	മഹയാ?

മമയാഹൻ	േയാം	മകയാ	ചയായ	്വീതയാ	
ടഹ.

മമയാഹൻ	േയാം	മകയാ	ക്യാ	കർതയാ	
ടഹ?

മമയാഹൻ	േയാം	മകയാ	ഘർ	ജയാതയാ	ടഹ. മമയാഹൻ	ഘർ	കബ്	ജയാതയാ	ടഹ?

ബമച്	രയാത്	മകയാ	േസ	ബമജ	മസയാമത	
ഹഹം.

ബമച്	കബ്	മസയാമത	ഹഹം?

2.	 ഉത്രടമഴുതയാൻ	പേമിക്ൂ:

വഹ്	കഹയാം	്ഢതയാ	ടഹ?

സവീതയാ	ക്യാ	്ഢതവീ	ടഹ?

രമമശ്	ക്യാ	്വീതയാ	ടഹ?

സവീതയാ	ക്യാ	ഖയാതവീ	ടഹ?

മമയാഹൻ	കഹയാം	ജയാതയാ	ടഹ?

* * *

ഭാഗം - II

ഈ	േയാഗത്ക്	്രിചയടപെെുന്ന	മയാതൃകകൾ:

	 പകിയയാധയാതു	+	കർ	ഘെന
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2.0 ്യാഠേയാഗം

सीता
സീത
സീത

सीता पाँच िजे घर लौटती है। घर लौटकर िह हाथ-मुँह धोती है।
സവീത	്യാഞ്ക്	ബമജ	ഘർ	ടലൗട്തവീ	ടഹ.	ഘർ	ലൗട്കർ	വഹ്	ഹയാഥ്	മുഹ്	മധയാത്വീ	
ടഹ.

സവീത	അഞ്ു	മണിക്ക്	വവീട്ിൽ	മെങ്ങി	വരുന്നു.	വന്നിട്ക്	അവൾ	ഹകകയാൽ	കഴുകുന്നു.

हाथ मुँह धोकर एक कप चाय पीती है। चाय पीकर कपड ेिदलती है।
ഹയാഥ്	മുഹ്	മധയാകർ	ഏക്	കപ	ചയായ	്വീതവീ	ടഹ.	ചയായ	്വീക്ർ	കപമെ	ബേൽതവീ	
ടഹ.

ഹകകയാൽ	കഴുകിയിട്ക്	ഒരു	കപെക്	ചയായ	കുെിക്ുന്നു.	ചയായ	കുെിച്ിട്ക്	വസപതം	മയാറുന്നു.	

चाय पीकर एक घंटा आराम करती है।
ചയായ	്വീക്ർ	ഏക്	ഘംമെ	ആരയാം	കർതവീ	ടഹ.

ചയായ	കുെിച്	മേഷം	ഒരു	മണിക്ൂർ	വിപേമിക്ുന്നു.

सात िजे खाना िनाती है। खाना िनाकर सोहन की मदद करती है।
സയാത്	ബമജ	ഖയാനയാ	ബനയാതവീ	ടഹ.	ഖയാനയാ	ബനയാകർ	മസയാഹൻ	കവീ	മേത്	കർതവീ	ടഹ.

ഏഴു	 മണിക്ക്	 േക്ഷണം	 ്യാകം	 ടചയ്ചുന്നു.	 ്യാചകത്ിനു	 മേഷം	 മസയാഹടന	
സഹയായിക്ുന്നു.

फिर सिके साथ खाना खाती है। खाना खाकर दो घंटे पढ़ती है।
ഫിർ	സബ്	മക	സയാഥ്	ഖയാനയാ	ഖയാതവീ	ടഹ.	ഖയാനയാ	ഖയാകർ	മേയാ	ഘംമെ	്ഢതവീ	ടഹ.

്ിടന്ന	എല്യാവമരയാെുടമയാപെം	ആഹയാരം	കഴിക്ുന്നു.	ആഹയാരം	കഴിഞെക്	രണ്ക്	മണിക്ൂർ	
വയായിക്ുന്നു.

फकताि पढ़कर िह रेडडयो सुनती है। दस िजे सीता सो जाती है।
കിതയാബ്	്ഢകർ	വഹ്	മറേിമയയാ	സുൻതവീ	ടഹ.	േസ	ബമജ	സവീത	മസയാ	ജയാതവീ	ടഹ.

്ുസതകം	വയായിച്ിട്ക്	അവൾ	മറേിമയയാ	മകൾക്ുന്നു.	്ത്ു	മണിക്ക്	ഉറങ്ങുന്നു.
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2.1 പദാവലി

लौटना ലൗട്നയാ മെങ്ങിവരുക

हाथ-मुँह ഹയാഥ്	–	മുഹ് ഹകയും	വയായും

धोना മധയാനയാ കഴുകുക

िदलना ബേൽനയാ മയാറ്ചുക

आराम करना ആരയാം	കർനയാ വിപേമിക്ുക

मदद करना മേദ്	കർനയാ സഹയായിക്ുക

फिर ഫിർ അതിനുമേഷം

सिके साथ സബ്മക	സയാഥ് എല്യാവമരയാെുടമയാപെം

सुनना സുൻനയാ മകൾക്ുക

सोना മസയാനയാ ഉറങ്ങുക

2.2	 ആേയം	പഗഹിക്ൂ:

	 1.	 സവീത	കബ്	ഘർ	ലൗട്തവീ	ടഹ?

	 2.	 ഘർ	ലൗട്കർ	സവീത	ക്യാ	കർതവീ	ടഹ?

	 3.	 സവീത	ഘർ	കയാ	ഖയാനയാ	കബ്	ബനയാതവീ	ടഹ?

	 4.	 കിതയാബ്	്ഢകർ	സവീത	ക്യാ	കർതവീ	ടഹ?

	 5.	 സവീതയാ	കിത്മന	ബമജ	മസയാ	ജയാതവീ	ടഹ?

2.4 വ്ാകരണവും ഘടനയും

•	 പകിയയാധയാതുവമനയാടെയാപെം	കർ	(ടചയ്ചുക)	മചർത്യാണ്	‘കർ’	ഘെന	ഉണ്യാക്ുന്നത്	
(പകിയയാധയാതു	+	കർ)	ഈ	ഘെനയിൽ	പകിയയാ	ധയാതുവിമനയാടെയാപെം	‘കർ’	മചർന്ന	
രൂ്ം	 ഒറ്വയാക്യായയാണ്	 എഴുതുന്നത്.	 ഉേയാഹരണമയായി	 ഉഠ്കർ,	 മസയാകർ,	
ലൗട്കർ,	്വീകർ,	്ഢകർ.

•	 പകിയയാധയാതു	+	കർ	ഘെന	സയാധയാരണ	പകിയയാവിമേഷണമയായയാണ്	പ്മയയാഗിക്ുന്നത്.	
കർത്യാവിടറെമയയാ	കർമ്ത്ിടറെമയയാ	ലിംഗവചന	കയാരക	മേേങ്ങൾക്നുസരിച്ക്	
ഇതിന്	മയാറ്ം	വരികയില്.	ഉേയാഹരണമയായി	-

	 ഖയാനയാ	ഖയാകർ	ആയിമയ	 	 േക്ഷണം	കഴിച്ിട്ക്	വന്നയാലും.

	 കിതയാബ്	്ഢകർ	ജയാമവയാ		 ്ുസതകം	വയായിച്ിട്ക്	മ്യാകൂ.

	 ഗയാനയാ	സുൻകർ	ലിമഖയാ	 	 ്യാട്ചു	മകട്ിട്ക്	എഴുതൂ
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2.5	 ്രിേവീലനം

	 തന്നിട്ചുള്ള	മയാതൃകയക്നുസരിച്ക്	വയാക്ങ്ങൾ	മയാറ്ിടയഴുതുക:

വഹ്	് ഢതയാ	ടഹ.	വഹി	ലിഖതയാ	ടഹ → വഹ്	്ഢകർ	ലിഖതയാ	ടഹ

മവ	സുൻമത	ഹഹം.	മവ	ഗയാമത	ഹഹം. →

തൂ	മസയാചതയാ	ടഹ,	തൂ	മബയാൽതയാ	ടഹ. →

തും	്ഢതവീ	ടഹയാ.	തും	ലിഖതവീ	ടഹയാ →

ആപ	ഖയാമത	ഹഹം.	ആപ	് വീമത	ഹഹം. →

ഹമം	 ഖരവീദ്തയാ	 ഹും.	 ഹമം	 മബചതയാ	
ഹൂം

→

ഹം	 ലിഖമത	 ഹഹം,	 ഹം	 ്ഢമത	
ഹഹം

→

* * *

ഭാഗം - III

ഈ	േയാഗത്ക്	നിങ്ങൾ	്ഠിക്ുന്നത്:

A) സമയസൂചകം

कया िजा है ? आठ िजे हैं।

ക്യാ	ബജയാ	ടഹ? ആഠ്	ബമജ	ഹഹം.

സമയടമന്യായി? എട്ചു	മണിയയായി

B) േിന്ന	സംഖ്

पौन / ്ൗൻ पौन फकलो / ്ൗൻ	കിമലയാ 0.75 फकलो

सिा / സവയാ सिा रुपये / സവയാ	റു്മയ 1.25 रुपए

डढे़ / മേഢ डढे़ फकलोग्ाम / മേഢ	കിമലയാപഗയാം 1.5 फकलो

ढाई / ഢയായവീ ढाई रुपए / ഢയായവീ	റുപെമയ 2.50 रुपए

साढे़ / സയാമഢ साढे़ तीन लीटर / സയാമഢ	തവീൻ	ലിറ്ർ 3.50 लीटर

C) സമയ	വിേജനം

पौन / पौने एक / ്ൗൻ	/	്ൗമന	ഏക് 0:45

पौने दो / ്ൗമന	മേയാ 1:45
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सिा / സവയാ 1:15

डढे़ / മേഢ 1:30

ढ़ाई / ഢയായവീ 2:30

साढे़ तीन / സയാമഢ	തവീൻ 3:30

3.1 വ്ാകരണവും ഘടനയും

•	 സമയവിേജനം

 മണിക്ൂറിനു	മേഷം	ഉള്ള	മിനിട്ചുകടെ	‘ബജ്കർ’	എന്നും	മണിക്ൂറിനു	മു്ുള്ള	

മിനിട്ചുകടെ	‘ബജമന	മമം’	എന്നുമയാണ്	സൂചിപെിക്ുന്നത്.	ഉേയാഹരണമയായി	-

	 ആഠ്	ബജ്കർ	േസ	മിനിട്ക്		 8:10

	 ആഠ്	ബജമന	മമം	േസ	മിനിട്ക്	 7:50

 ഇതിടന	തയാടഴ	്റയുന്ന	രവീതിയിലും	സൂചിപെിക്യാം.

 ക്യാ	ബജയാ	ടഹ?	 	 നൗ	ബജ്കർ	ചയാലവീസ	മിനിട്ക്	 	 9:40

	 കിത്മന	ബമജ	ഹഹം?	 േസ	ബജ്മന	മമം	ബവീസ	മിനിട്ക്	 	 9:40

•	 വിേയാജ്	സംഖ്കൾ

 ഒരു	 സംഖ്മയയാടെയാപെം	 കയാൽ	 കൂട്ിമച്ർത്ക്	 ്റയുന്നതിനയാണ്	 सिा	 (സവയാ)	

പ്മയയാഗിക്ുന്നത്.	ഉേയാഹരണമയായി

	 	 സവയാ		 	 1:15

	 	 സവയാ	മേയാ	 	 2:15

	 	 സവയാ	തവീൻ	 	 3:15

	 സവയാ	സംഖ്യക്ു	മു്ിലയാണ്	പ്മയയാഗിക്ുന്നത്.

	 	 സവയാ	േസ	 	 10.15	്മത്കയാൽ

	 	 സവയാ	്യാംഞ്ക്	 5.15	 അമഞ്കയാൽ

 ്കുതിടയ	(1/2)	സൂചിപെിക്ുവയാൻ	साढे़	സയാമഢ	പ്മയയാഗിക്ുന്നു.	ഒന്നരയക്ു	

डढे़		(മേഢ)	എന്നും	രണ്രയക്ു	ढाई	(ഢയായവീ)	എന്നും	്റയുന്നു.	

	 	 ഒന്നര	മണി			 	1:30	

	 	 രണ്ര	മണി		 	2:30

 മുക്യാലിടന	 (¾)	 സൂചിപെിക്ുവയാൻ	 पौने	 ്ൗമന	 പ്മയയാഗിക്ുന്നു.	 ഇവിടെ	
പേദ്ിമക്ണ്ത്	 पौने	 യക്ു	 മേഷം	 വരുന്നത്	 ടതയാട്െുത്	 സംഖ്യയായിരിക്ും.	

ഉേയാഹരണമയായി	-
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	 	 9:45		്ൗമന	േസ	

	 	 10:45		്ൗമന	ഗ്യാരഹ്

3.2		അെവു	വിേജനം

	 ‘്ൗമന	ഏക്’	ടന	‘്ൗൻ’	എന്നു	് റഞെയാൽ	മതി.	സമയടത്	സൂചിപെിക്ുവയാൻ	
മയാപതമല്,	 അെവുകടെ	 സൂചിപെിക്ുവയാനും	 ഈ	 ്േങ്ങൾ	 ഉ്മയയാഗിക്യാം.	
ഉേയാഹരണമയായി

	 	 ്യാവ്	കിമലയാ	 	 	 	250	പഗയാം

	 	 ്ൗൻ	കിമലയാ	 	 	 	750	പഗയാം

	 	 ആധയാ	ലിറ്ർ		 	 	 	500	മില്ി	ലിറ്ർ

	 	 ചൗ�യായവീ	ലിറ്ർ	 	 	 	250	മില്ി	ലിറ്ർ

	 	 മേഢ	മവീറ്ർ		 	 	 	1.5	മവീറ്ർ	

	 	 ്ൗമന	മേയാ	മവീറ്ർ	 	 	 	1.75	മവീറ്ർ

	 	 സയാമഢ	്യാംച	ഹസയാർ	റുപെമയ		5500	രൂ്

3.3 പരിശീലനം

1.		 िजे (ബമജ)	എന്നു	മചർത്ക്	ഉറടക്	വയായിക്ൂ.

	 ക്യാ	ബജയാ	ടഹ?	 	 ഏക്	ബജയാ	ടഹ/ഏക്	ബമജ	ഹഹം.	

	 	 	 	 	 മേയാ	ബമജ	ഹഹം.

	 തവീൻ	 	 ……………..		 സയാത്		 ……………..

	 ചയാർ	 	 ……………..		 ആഠ്			 ……………..

	 ്യാംഞ്ക്		 ……………..		 നൗ	 	 ……………..

	 മഛ			 ……………..		 േസ			 ……………..

2.	 ്ൂരിപെിക്ുക

രമമശ്	 കബ്	 ഉഠ്തയാ	
ടഹ?

രമമശ്....	ബജ്കർ.......മിനിട്ക്	്ർ	ഉഠ്തയാ	ടഹ. 5:50

തും	ഘർ	കബ്	ജയാമത	
ടഹ?

ഹമം	……	ബജ്കർ	…	മിനിട്ക്	്ർ	ജയാതയാ	ഹൂം. 7:50

ഷവീലയാ	 സുബഹ്	 കബ്	
നയാശ്തയാ	കർതവീ	ടഹ?

ഷവീലയാ	 …	ബജ്മന	മം	 ….	മിനട്ക്	്ർ	നയാശ്തയാ	
കർതവീ	ടഹ.

6:50

ബമച്	 സകൂൾ	 കബ്	
ജയാമത	ഹഹം?

ബമച്	 …..	 ബജ്കർ	 …..	 മിനട്ക്	 ്ർ	 സകൂൾ	
ജയാമത	ഹഹം.

9:15
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സുമരഷ്	 രയാത്	 മകയാ	
കബ്	മസയാതയാ	ടഹ?

സുമരഷ്	രയാത്	മകയാ		….	ബജ്കർ	….	മിനട്ക്	്ർ	
മസയാതയാ	ടഹ.

10:30

4. ഇമപെയാൾ	സമയം	എപതയയായി: 

1.10 12.15 11.40 11.13

3.25 6.05 8.28 7.30

 

ഭാഗം – IV 

ഈ	േയാഗത്ു	്രിചയടപെെുന്ന	മയാതൃകകൾ:

സംമയയാജികയാ	വിേക്ി	–	(നയാമം	+	से	(മസ)) कलम + से	(മ്ന	ടകയാണ്ക്)	

4.0 സംേയാഷണം

बातचीत
ബാത്ചീത്
സംവാദം

महेश तुम सकूल कैसे जात ेहो, सुरेश ?
മമഹഷ് തും	സകൂൾ	ഹകമസ	ജയാമത	മഹയാ,	സുമരഷ്?

മമഹഷ് സുമരഷ്,	നിങ്ങൾ	സകൂെിമലക്ക്	എങ്ങടന	മ്യാകുന്നു?

सुरेश मैं सकूल साइफकल से जाता हँू, कभी-कभी िस से जाता हँू।
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സുമരഷ് ഹമം	സകൂൾ	ഹസക്ിൾ	മസ	ജയാതയാ	ഹൂം,	കേവീ-കേവീ	ബസ	മസ	ജയാതയാ	
ഹൂം.

സുമരഷ് ഞയാൻ	സകൂെിമലയക്ക്	ഹസക്ിെിൽ	മ്യാകുന്നു.	ചിലമപെയാടഴയാടക്	ബസ്ിൽ	
മ്യാകുന്നു.

महेश कया सकूल िहुत दरू है ?
ക്യാ	സകൂൾ	ബഹുത്	േൂർ	ടഹ?

സകൂൾ	വെടര	േൂടരയയാമണയാ?

सुरेश हाँ, सकूल िहुत दरू है। साइफकल से जाने में पचास ममनट लगत ेहैं। िस से िीस ममनट 
लगत ेहैं।
ഹയാം,	 സകൂൾ	 ബഹുത്	 േൂർ	 ടഹ.	 സയായിക്ിൾ	 മസ	 ്ചയാസ	 മിനട്ക്	
ലഗ്മത	ഹഹം.	ബസ	മസ	ബവീസ	മിനിട്ക്	ലഗ്മത	ഹഹം.

സകൂൾ	വെടര	 േൂടരയയാണ്.	ഹസക്ിെിൽ	അ്ത്	 മിനിട്ക്	എെുക്ുന്നു.	
ബസ്ിൽ	ഇരു്തു	മിനിട്ക്	എെുക്ുന്നു.

महेश तुम सकूल कि जात ेहो ?
തും	സകൂൾ	കബ്	ജയാമത	മഹയാ?

നിങ്ങൾ	സകൂെിൽ	എമപെയാൾ	മ്യാകുന്നു?

सुरेश मैं सुिह सात िजकर दस ममनट पर जाता हँू। आठ िजे सकूल पहँुचता हँू।
ഹമം	സുബഹ്	സയാത്	ബജ്കർ	േസ	മിനട്ക്	്ർ	ജയാതയാ	ഹൂം.	ആഠ്	ബമജ	
സകൂൾ	്ഹൂംചതയാ	ഹൂം.

ഞയാൻ	രയാവിടല	7.10	ന്	മ്യാകുന്നു.	8	മണിക്ക്	സകൂെിൽ	എത്ുന്നു.

सुरेश ददनेश कहाँ है ?
േിമനശ്	കഹയാം	ടഹ?

േിമനശ്	എവിടെയയാണ്?

महेश ददनेश आजकल मुंिई में है। िह मुंिई राजधानी एकसपे्रस से जाता है।
േിമനശ്	ആജ്കൽ	മുംഹബ	മമം	ടഹ.	വഹ്	മുംഹബ	രയാജധയാനവീ	എക്സപ്സ്ക്	
മസ	ജയാതയാ	ടഹ.

േിമനശ്	 ഈയിടെയയായി	 മുംഹബയിലയാണ്.	 അവൻ	 മുംഹബ	 രയാജധയാനി	
എക്സപ്സ്ിൽ	മ്യാകുന്നു.
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सुरेश सकूल में तुम दहदंी फकस फकताि से पढ़त ेहो ?
സകൂൾ	മമം	തും	ഹിന്ി	കിസ	കിതയാബ്	മസ	്ഢമത	മഹയാ?	

സകൂെിൽ	നിങ്ങൾ	ഹിന്ി	ഏതു	്ുസതകത്ിൽ	നിന്നയാണ്	്ഠിക്ുന്നത്?

4.1 പദാവലി

साइफकल (സപതവീ.) സയായിക്ിൾ ഹസക്ിൾ

सुिह (സപതവീ.) സുബഹ് രയാവിടല

पहँुचना ്ഹുംചനയാ എത്ുക

आजकल ആജ്കൽ ഈയിടെ

सीखना സവീഖനയാ ്ഠിക്ുക

कभी-कभी കേവീ	കേവീ ചിലമപെയാടഴയാടക്

4.2 വ്ാകരണവും ഘടനയും

‘से’ മുഖയാന്രം,	കയാരണം,	മപ്രണ	എന്നിവടയ	സൂചിപെിക്ുന്നു

ഹമം	ട്ൻസിൽ	മസ	ലിഖതയാ	ഹൂം. ഞയാൻ	ട്ൻസിൽ	ടകയാണ്ക്	എഴുതുന്നു.

സുേവീൽ	കയാർ	മസ	ആതയാ	ടഹ. സുേവീൽ	കയാറിൽ	വരുന്നു.

തും	സകൂൾ	ഹകമസ	ജയാമത	മഹയാ? നിങ്ങൾ	സകൂെിൽ	എങ്ങടന	മ്യാകുന്നു?

ഹമം	ടമമപെയാ	മസ	സകൂൾ	ജയാതയാ	ഹൂം. ഞൻ	ടമമപെയായിൽ	സകൂെിൽ	മ്യാകുന്നു.

ചുവടെ	മചർത്ിട്ചുള്ള	വയാക്ങ്ങൾ	വയായിക്ൂ

തും	കിത്മന	ബമജ	മസ	കിത്മന	ബമജ	
തക്	്ഢമത	മഹയാ?

നിങ്ങൾ	എപത	മണി	മുതൽ	എപത	മണി	
വടര	്ഠിക്ുന്നു?

ഹമം	സുബഹ്	സയാത്	ബമജ	മസ	ആഠ്	
ബമജ	തക്	ഹിന്ി	്ഢതയാ	ഹൂം

ഞൻ	രയാവിടല	7	മണി	മുതൽ	8	മണി	
വടര	ഹിന്ി	്ഠിക്ുന്നു.

തും	സുബഹ്	ക്യാ	കർമത	മഹയാ? നിങ്ങൾ	രയാവിടല	എന്ു	ടചയ്ചുന്നു?

ഹമം	 സുബഹ്	 ആഠ്	 ബമജ	 മസ	 നൗ	
ബമജ	തക്	അഖബയാർ	്ഠ്തയാ	ഹൂം

ഞയാൻ	 8	 മണി	 മുതൽ	 9	 മണി	വടര	
്പതം	വയായിക്ുന്നു.

തും	സുബഹ്	കിത്മന	ബമജ	െഹൽമത	
മഹയാ?

നിങ്ങൾ	 രയാവിടല	 എപത	 മണിക്ക്	
നെക്യാൻ	മ്യാകുന്നു?

ഹമം	സുബഹ്	മഛ	ബമജ	മസ	സയാത്	
ബമജ	തക്	െഹൽതയാ	ഹൂം

ഞയാൻ	 രയാവിടല	 ആറു	 മണി	 മുതൽ	
ഏഴു	മണി	വടര	നെക്യാൻ	മ്യാകുന്നു.
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	 മലയയാെത്ിടല	മുതൽ	വടര	എന്നതിനു	സമയാനമയായി	ഹിന്ിയിൽ	മസ	...	തക്	
എന്നു	പ്മയയാഗിക്ുന്നു.	ഉേയാ

	 ഹമം	മഛ	ബമജ	മസ	സയാത്	ബമജ	തക്	്ഢതയാ	ഹൂം:

	 ഞയാൻ	ആറു	മണി	മുതൽ	ഏഴു	മണി	വടര	്ഠിക്ുന്നു.

4.3 പരിശീലനം

ചുവടെ	മചർത്ിട്ചുള്ള	മയാതൃകയനുസരിച്ക്	്ൂരിപെിക്ുക:

സുബഹ്	.......	മസ	േയാം	മകയാ	..........	തക്	കയാം	കർത്യാ	ഹൂം.

ഹമം	സുബഹ്	മഛ	ബമജ	മസ	േയാം	മകയാ	ആഠ്	ബമജ	തക്	കയാം	കർതയാ	ഹൂം.

1. വഹ്	േു്ഹർ	..........	മസ	രയാത്	മകയാ	..........	തക്	(മസയാനയാ)	..........

2. തും	..........	ജൂണ്	..........	ജൂഹല	തക്	സിംലയാ	മമം	(രഹ്	ന)	..........

3. സവീതയാ	േയാം	..........	മസ…….	തക്	(െഹൽനയാ)	..........

4. രയാമജഷ്	..........	മസ	..........	തക്	(്ഢതയാ)	..........

4.4 അധിക പദാവലി

നമുക്ക്	എണ്ണി	മനയാക്യാം

40 चालीस ചയാലവീസ

41 इकतालीस ഇക്യാലവീസ

42 ियालीस ബയയാലവീസ

43 तैंतालीस ഹതംതയാലവീസ

44 चिालीस ചവയാലവീസ

45 पैंतालीस ഹ്ംതയാലവീസ

46 तछयालीस ഛിയയാലവീസ

47 सैंतालीस ഹസംതയാലവീസ

48 अडतालीस അഡ്തയാലവീസ

49 उनचास ഉൻചയാസ

50 पचास ്ചയാസ
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പാഠ സംഗഗഹം

ഈ	്യാഠത്ിൽ	നമ്ൾ	പഗഹിച്ത്

1.	 സയാമയാന്	വർത്മയാനകയാലം

	 ഹമം	ജയാതയാ	ഹൂം.

	 തും	ജയാമത	മഹയാ.

	 വഹ്	ജയാതയാ	ടഹ.

	 ഹം/ആപ/മവ	ജയാമത	ഹഹം.

2.	 പകിയയാധയാതു	+	कर	(കർ)	ഘെന

	 ഹമം	ഖയാനയാ	ഖയാകർ	മസയാതയാ	ഹൂം.

3.	 ക്യാ	ബജയാ	ടഹ?	 േസ	ബമജ	ഹഹം.

	 േസ	ബജ്കർ	തവീസ	മിനട്ക്	ഹഹം.

	 ഢയായവീ	ബമജ	ഹഹം.

4.	 സംമയയാജികയാ	വിേക്ി

	 ഹമം	ട്ൻസിൽ	മസ	ലിഖതയാ	ഹൂം.

	 വഹ്	ബസ്ക്	മസ	സകൂൾ	ജയാതയാ	ടഹ.
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പാഠം - 10

ഭാഗം – I
്രിചയടപെെുത്ുന്ന	മയാതൃകകൾ:

കർത്യാവ്

+

പകിയയാധയാതു रहा / रही / रहे

+

സഹയായക	പകിയകൾ  
हँू / हो / है / हैं

लडका

ലഡ്കയാ

दौड

േൗഡ്

रहा

രഹയാ

है

ടഹ

ആണ്കുട്ി	ഓെിടക്യാണ്ിരിക്ുന്നു.

1.0 പാഠഭാഗം

सास और बहू की बातचीत
സാസ ഔർ ബഹൂ കീ ബാത്ചിത്

അമ്ായി അമ്യും മരുമകളും തമ്ിലുള്ള സംഭാഷണം

सास िहू, माधिी कया कर रही है?
സയാസ ബഹൂ,	മയാധവവീ	ക്യാ	കർ	രഹവീ	ടഹ?

അമ്യായിയമ് മരുമകമെ,	മയാധവവീ	എന്ു	ടചയതു	ടകയാണ്ിരിക്ുന്നു?

िहू िह अभी सो रही है, माँ।
ബഹു വഹ്	അേവീ	മസയാ	രഹവീ	ടഹ	മയാം.

മരുമകൾ അമമ്,	അവൾ	ഇമപെയാൾ	ഉറങ്ങിടക്യാണ്ിരിക്ുകയയാണ്.

सास िह तो रोज सुिह छह िजे उठती है।
വഹ്	മതയാ	മറയാസ	സുബഹ്	മഛ	ബമജ	ഉഠ്തവീ	ടഹ.

അവൾ	േിവസവും	ആറുമണിക്ു	എഴുമന്നൽക്ുന്നതമല്.

िहू जी हाँ, आज रवििार है, इसमलए अभी सो रही है।
ജവീ	ഹയാം,	ആജ്	രവിവയാർ	ടഹ,	ഇസ	ലിമയ	അേവീ	മസയാ	രഹവീ	ടഹ.

അടത	ഇന്നക്	ഞയായറയാഴച	ആണ്.	അതുടകയാണ്ക്	അവൾ	ഇമപെയാഴും	
ഉറങ്ങിടക്യാണ്ിരിക്ുകയയാണ്.
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सास अचछा, धीरज कहाँ है?
അച്യാ,	ധവീരജ്	കഹയാം	ടഹ?

േരി,	ധവീരജ്	എവിടെയയാണ്?

िहू िे अभी टहल रहे हैं।
മവ	അേവീ	െഹൽ	രമഹ	ഹഹം.

അമദേഹം	ഇമപെയാൾ	ഉലയാത്ിടക്യാണ്ിരിക്ുകയയാണ്.	

सास कया तुम भी टहलती हो?
ക്യാ	തും	േവീ	െഹൽതവീ	മഹയാ?

നവീയും	ഉലയാത്യാറുമണ്യാ?

िहू नहीं, मैं घर पर ही थोडा प्राणायाम और वयायाम करती हँू।
നഹവീം,	ഹമം	ഘർ	്ർ	ഹവീ	 മ�യാെയാ	 പ്യാണയായയാം	ഔർ	വ്യായയാം	
കർത്വീ	ഹൂം.

ഇല്,	ഞയാൻ	വവീട്ിൽ	തടന്ന	കുറച്ചു	പ്യാണയായയാമവും	വ്യായയാമവും	
ടചയ്യാറുണ്ക്.

सास यह ठछीक है। अचछा कया िजा है?
യഹ്	ഠവീക്	ടഹ.	അച്യാ	ക്യാ	ബജയാ	ടഹ?

േരി.	സമയടമന്യായി?

िहू सिा सात िज रहे हैं माँ।
സവയാ	സയാത്	ബജ്	രമഹ	ഹഹം	മയാം.

അമമ്,	ഇമപെയാൾ	ഏമഴകയാൽ	ആയിടക്യാണ്ിരിക്ുന്നു.

सास ओह! सिा सात िज रहे हैं, मैं चलती हँू, पूजा करती हँू।
ഓഹ്!	സവയാ	സയാത്	ബജ്	രമഹ	ഹഹം!	ഹമം	ചൽതവീ	ഹൂം.	്ൂജയാ	
കർതവീം	ഹൂം.

ഓഹ്!	ഏമഴകയാലയായിടക്യാണ്ിരിക്ുമന്നയാ!	ഞയാൻ	്ൂജ	ടചയ്ചുവയാൻ	
മ്യാകുന്നു..

िहू ठछीक है। आप चमलए। मैं थोडी देर में चाय ला रही हँू।
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	ഠവീക്	ടഹ.	ആപ	ചലിമയ.	ഹമ	മ�യാേവീ	മേർ	മമം	ചയായ	ലയാ	രഹവീ	
ഹൂം.

േരി,	 തയാങ്കൾ	 മ്യായയാലും.	 കുറച്ചു	 കഴിഞെു	 ഞയാൻ	 ചയായ	
ടകയാണ്ുവരയാം.

सास हाँ, चाय ही लाना, नाशता नहीं। आज मेरा उपिास है।
ഹയാം,	ചയായ	ഹവീ	ലയാനയാ,	നയാശ്തയാ	നഹവീം.	ആജ്	മമരയാ	ഉ്വയാസ	
ടഹ.

േരി,	 ചയായ	 മയാപതം	 മതി,	 ലഘുേക്ഷണം	 മവണ്.	 ഞയാൻ	 ഇന്നു	
ഉ്വയാസത്ിലയാണ്.

िहू ठछीक है।
	ഠവീക്	ടഹ.

േരി.

1.1 പദാവലി

सास സയാസ അമ്യായിയമ്

िहू ബഹൂ മരുമകൾ

िातचीत (സപതവീ.) ബയാത്ചവീത് സംേയാഷണം

करना കർനയാ ടചയ്ചുക

कया कर रही है? ക്യാ	കർ	രഹവീ	ടഹ? അവൾ	എന്ു	ടചയതുടകയാണ്ിരിക്ുന്നു?

सोना മസയാനയാ ഉറങ്ങുക

माँ മയാം അമ്

लेफकन മലകിൻ എന്നയാൽ

आज ആജ് ഇന്നക്

अभी അേവീ ഇമപെയാൾ

अचछा അച്യാ േരി,	ടകയാള്ളയാം

धीरज ധവീരജ് ധവീരജ്	(ഒരു	നയാമം)

टहलना െഹൽനയാ നെക്ുക/ഉലയാത്ുക
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घर पर ഘർ	്ർ വവീട്ിൽ

थोडा മ�യാേയാ കുറച്ക്

प्राणायाम പ്യാണയായയാം േ്സന	വ്യായയാമം

यह ठछीक है യഹ്	ഠവീക്	ടഹ ഇത്	േരിയയാണ്

सिा സവയാ ഒമന്നകയാൽ

सिा सात സവയാ	സയാത് ഏമഴകയാൽ

पूजा करना ്ൂജയാ	കർനയാ ്ൂജിക്ുക

थोडी देर में മ�യാേവീ	മേർ	മമം കുറച്ചു	സമയത്ിനകം

उपिास ഉ്വയാസ ഉ്വയാസം

1.2	 ആേയം	പഗഹിക്ുക

1. माधिी कया कर रही है? മയാധവി	ക്യാ	കർ	രഹവീ	ടഹ?

2. धीरज कया कर रहा है? ധവീരജ്	ക്യാ	കർ	രഹയാ	ടഹ?

3. कया िहू भी टहलती है? ക്യാ	ബഹൂ	േവീ	െഹൽതവീ	ടഹ?

4. कया िजा है? ക്യാ	ബജയാ	ടഹ?

5. सास नाशता कयों नहीं कर रही हैं? സയാസ	നയാശ്തയാ	മക്യാം	നഹവീം	കർ	രഹവീ	ഹഹം?

1.3 സാംസകാരിക കുറിപെുകൾ

പ്യാണയായയാം ഒരു	േ്സന	മയയാഗയാേ്യാസം.	

ഉ്വയാസ
മതവിേ്യാസവുമയായി	 ബന്ടപെട്ക്	 േക്ഷണ	 ്യാനവീയങ്ങൾ	
നിയന്പതിച്ചുടകയാണ്ക്	വിേ്യാസികൾ	നെത്ുന്ന	ആചയാരം.

അച്യാ

ഇത്	വിേിന്ന	സന്ർേങ്ങെിൽ	പ്മയയാഗിക്യാറുണ്ക്.

i)	നയാമവിമേഷണം	–	അച്യാ	ലഡ്കയാ

ii)	സംേയാഷണ	മമധ്	സന്ർേടത്	ഖണ്ിക്ുന്നതിമനയാ	വിഷയടത്	
മയാറ്ചുന്ന	‘േരി’	എന്ന	അർത്ത്ിൽ.	ഉേയാ.	–	അച്യാ,	ധവീരജ്?	

iii)	 സംേയാഷണം	 അസയാനിപെിക്ുന്നതിമനയാ	 ഒരയാൾ	 ്റയുന്ന	 കയാര്ം	
അംഗവീകരിക്ുന്നതിമനയാ	-	അച്യാ	ഹമം	കരൂംഗയാ	–	േരി	ഞയാൻ	ടചയ്യാം.

്ൂജയാ ഹേവത്ിടന	ആരയാധിക്ുന്ന	ചെങ്ങക്
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1.4 വ്ാകരണവും ഘടനയും

ചുവടെ	ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	വയാക്ങ്ങൾ	വയായിക്ൂ:

ഹമം	 അഖബയാർ	 ്ഠ്	 രഹയാ	
ഹൂം

ഞൻ	്പതം	വയായിച്ചു	ടകയാണ്ിരിക്ുന്നു.

ഷവീലയാ	കപമെ	മധയാ	രഹവീ	ടഹ ഷവീല	തുണി	കഴുകിടക്യാണ്ിരിക്ുന്നു.

ലഡ്മക	മഗംദ്	മഖൽ	രമഹ	ടഹ ആണ്കുട്ികൾ	് ന്ു	കെിച്ചുടകയാണ്ിരിക്ുന്നു.

തും	ക്യാ	കർ	രമഹ	മഹയാ? നിങ്ങൾ	എന്ു	ടചയ്ചുന്നു?

•	 ഈ	 വയാക്ങ്ങെിൽ	 പ്വൃത്ിടയ	 പകിയയാധയാതു	 + रहा है	 എന്ന	 പകിയയാരൂ്ം	
ടകയാണ്യാണ്	സൂചിപെിച്ിരിക്ുന്നത്.	സംേയാഷണ	സമയത്ക്	നെന്നുടകയാണ്ിരിക്ുന്ന	
പകിയടയയയാണ്	ഇത്	കയാണിക്ുന്നത്.	മുൻ	അധ്യായത്ിൽ	സയാമയാന്വർത്മയാന	
കയാലരൂ്ത്ിൽ	പകിയയാധയാതു	ता / त े/ ती	+	സഹയായകപകിയ	എന്നക്	ഉ്മയയാഗിച്തിൽ	
നിന്നും	ഇത്	വ്ത്സതമയാണ്.

•	 ചുവടെ	ടകയാെുത്ിട്ചുള്ളതുമ്യാടല	തയാത്കയാലിക	വർത്മയാനകയാല	ഏകവചനത്ിൽ		
रहा है / रही है / रहा हँू /  रहे हो	എന്നും	ബഹുവചനത്ിൽ	रहे हैं /  रही हैं		എന്നും	
മചർക്ുന്നു.	

ഏകവചനം ബഹുവചനം

ഹമം + രഹയാ / രഹവീ ഹൂം ഹം

തൂ + രഹയാ / രഹവീ ടഹ ആപ രമഹ / രഹവീ ഹഹം

തും + രമഹ / രഹവീ മഹയാ ടവ

*	 കുറിപെക്:	 ‘തും’	വ്കരണ്രമയായി	ബഹുവചനമയാണ്.	ഇതിമനയാടെയാപെം	എമപെയാഴും	
സഹയായകപകിയയയായി	‘हो’	വരുന്നു

	 ചുവടെ	ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	വയാക്ങ്ങെിൽ	കർത്യാവിനനുസരിച്ക്	പകിയയിൽ	വന്ന	
മയാറ്ം	പേദ്ിക്ുക.

ഹമം	മുംഹബ	ജയാ	രഹയാ	
ഹൂം

(്ു.	ഏ.)
ഞയാൻ	മുംഹബയിമലക്ക്	
ട്യായടക്യാണ്ിരിക്ുന്നു.

ഹമം	ടചഹന്ന	ജയാ	രഹവീ	
ഹും

(സപതവീ.ഏ.)
ഞയാൻ	ടചഹന്നയിമലക്ക്	
ട്യായടക്യാണ്ിരിക്ുന്നു.

തും	ക്യാ	ഖയാ	രമഹ	മഹയാ? (്ു.	ബഹു.) നിങ്ങൾ	എന്ു	തിന്നുടകയാണ്ിരിക്ുന്നു?

തും	കവിതയാ	ലിഖ	രഹവീ	
മഹയാ

(സപതവീ.	
ബഹു.)

നിങ്ങൾ	കവിത	
എഴുതിടക്യാണ്ിരിക്ുന്നു.
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ആപ	ക്യാ	ലിഖ	രമഹ	
ഹഹം?

(്ു.	ബഹു.)	
തയാങ്കൾ	എന്ു	
എഴുതിടക്യാണ്ിരിക്ുന്നു?

ആപ	ക്യാ	ലിഖ	രഹവീ	
ഹഹം?

(സപതവീ.	
ബഹു.)

തയാങ്കൾ	എന്ു	
എഴുതിടക്യാണ്ിരിക്ുന്നു?

വഹ്	ക്യാ	ഖരവീദ്	രഹയാ	
ടഹ?

(്ു.ഏ.)
അവൻ	എന്ു	
വയാങ്ങിടക്യാണ്ിരിക്ുന്നു?

വഹ്	ഫൂൽ	മേഖ	രഹവീ	
ടഹ

(സപതവീ.	ഏ.)
അവൾ	്ൂക്ൾ	
മനയാക്ിടക്യാണ്ിരിക്ുന്നു.

ലഡ്കയാ	ഹമേയാൻ	മമം	
മഖൽ	രഹയാ	ടഹ.

(്ു.ഏ.)
ആണ്കുട്ി	ഹമതയാനത്ിൽ	
കെിച്ചുടകയാണ്ിരിക്ുന്നു.

തും	ക്യാ	ഖരവീദ്	രഹവീ	
മഹയാ?

(സപതവീ.ഏ.)
നിങ്ങൾ	എന്ു	
വയാങ്ങിടക്യാണ്ിരിക്ുന്നു?

ഹമം	കപമേ	ഖരവീദ്	രഹവീ	
ഹൂം

(സപതവീ.	ഏ.)
ഞയാൻ	വസപതം	
വയാങ്ങിടക്യാണ്ിരിക്ുന്നു.

ഹം	ഹിന്ി	്ഢ	രമഹ	
ഹഹം.

(്ു.ബഹു.)
ഞങ്ങൾ	ഹിന്ി	
്ഠിച്ചുടകയാണ്ിരിക്ുന്നു.

ഹം	ഹിന്ി	്ഢ	രഹവീ	
ഹഹം.

(സപതവീ.ബഹു.)
ഞങ്ങൾ	ഹിന്ി	
്ഠിച്ചുടകയാണ്ിരിക്ുന്നു.

ലഡ്കിയയാം	ഗയാനയാ		ഗയാ	
രഹവീ	ഹഹം

(സപതവീ.ബഹു.)	
ട്ണ്കുട്ികൾ	്യാട്ക്	
്യാെിടക്യാണ്ിരിക്ുന്നു.

ലഡ്മക	ഗയാനയാ	ഗയാ	രമഹ	
ഹഹം

(്ു.ബഹു.)
ആണ്കുട്ികൾ	്യാട്ക്	
്യാെിടക്യാണ്ിരിക്ുന്നു.

1.5 പരിശീലനം

1.	 കെങ്ങെിടല	വയാക്ുകെചു്മയയാഗിച്ക്	10	വയാക്ം	നിർമ്ിക്യാം.

ഹമം ആം ഖരവീദ് രഹയാ ഹും

ഹം അംറൂദ് മബച്ക്	 രഹവീ ഹഹം

ആപ	 ക്േയാ	 മേഖ രമഹ ഹഹം

2.	 ഹിന്ിയിൽ	ഇതു	നിങ്ങടെങ്ങടന	്റയും?

ഞയാൻ	കയാർ	ഓെിച്ചുടകയാണ്ിരിക്ുന്നു.	(चलाना).	

അവൻ	്യാഠം	്ഠിച്ചുടകയാണ്ിരിക്ുന്നു.

അവർ	ഫുട്മബയാൾ	കെിച്ചുടകയാണ്ിരിക്ുന്നു.
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ഗവീത	്യാട്ക്	(गाना) ്യാെിടക്യാണ്ിരിക്ുന്നു.	(गीत ്ു.).

ട്ണ്കുട്ികൾ	ഹമതയാനത്ിൽ	(मदैान ്ു.)	കെിച്ചുടകയാണ്ിരിക്ുന്നു.

അമ്	മചയാറ്	(चािल ്ു.)	ഉണ്യാക്ിടക്യാണ്ിരിക്ുന്നു.	(पकाना)

* * *

ഭാഗം - II

്രിചയടപെെുത്ുന്ന	മയാതൃകകൾ

കർത്യാവ്

+

കർമ്ം.	1

+

കർമ്ം.	2

+

പകിയ

+

സഹയായകപകിയ

वपता पुत्र को पत्र मलखता है

്ിതയാ ്ുപത്	മകയാ ്പത് ലിഖതയാ: ടഹ

അച്ൻ	മകന്	കടത്ഴുതുന്നു.

2.0 പാഠഭാഗം

ചുവടെ	മചർത്ിട്ചുള്ള	വയാക്ങ്ങൾ	വയായിക്ൂ.

माँ गरीिों को कंिल देती है।
മയാം	 ഗരവീമബയാം	 മകയാ	
കംബൽ	മേത്വീ	ഹഹം.

അമ്	 ്യാവടപെട്വർക്ക്	
ക്ിെി	ടകയാെുക്ുന്നു.

शीला मुझ ेिल दे रही है।
ഷവീലയാ	 മുടേ	 ഫൽ	 മേ	
രഹവീ	ടഹ.

ഷവീല	 എനിക്ക്	 ്ഴങ്ങൾ	
തന്നുടകയാണ്ിരിക്ുന്നു.

वपताजी हमें पसेै देत ेहैं।
്ിതയാജി	 ഹമമം	 ഹ്മസ	
മേമത്	ഹഹം.

അച്ൻ	 ഞങ്ങൾക്ക്	 ഹ്സ	
തരുന്നു.

डाफकया तुमहें पत्र दे रहा है।
േയാക്ിയ	തുമമം	്പത്	മേ	
രഹയാ	ടഹ.

മ്യാസ്റ്റചുമയാൻ	 നിങ്ങൾക്ക്	
കത്ക്	തന്നുടകയാണ്ിരിക്ുന്നു.

फकसान गायों को घास दे रहा है।
കിസയാൻ	 ഗയാമയയാം	 മകയാ	
ഘയാസ	മേ	രഹയാ	ടഹ.

കർഷകൻ	് േുക്ൾക്ക്	് ുല്ചു	
ടകയാെുത്ു	ടകയാണ്ിരിക്ുന്നു.

2.1 പദാവലി

गरीि (്ു.) ഗരവീബ് േരിപേൻ

कंिल (്ു.) ക്ൽ ക്ിെി

पसेै (്ു.) ഹ്മസ ്ണം

फकसान (്ു.) കിസയാൻ കർഷകൻ
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गाय (സപതവീ.) ഗയായ ്േു

घास (സപതവീ.) ഘയാസ ്ുല്ക്

2.2	 ആേയം	പഗഹിക്ൂ:

	 1.	 മയാം	ക്ൽ	കിമസ	മേതവീ	ടഹ?

	 2.	 ഷവീലയാ	മുടേ	ക്യാ	മേ	രഹവീ	ടഹ?

	 3.	 ്പത്	മകയാൻ	മേ	രഹയാ	ടഹ?

	 4.	 കിസയാൻ	ഘയാസ	കിടസ	മേ	രഹയാ	ടഹ?

2.3 വ്ാകരണവും ഘടനയും

2.3.1	 കർമകയാരകം

	 •	 പകിയകൾ	രണ്ു	തരത്ിലുടണ്ന്നു	നിങ്ങൾക്റിയയാമമല്യാ.

	 i)	 സകർമക	പകിയ	-	കർമം	ഉള്ള	പകിയ

	 ii)	 അകർമക	പകിയ	–	കർമം	ഇല്യാത്	പകിയ

	 (ഈ	 പകിയയാ	 രൂ്ങ്ങടെക്ുറിച്ക്	 വിേേമയായി	 നിങ്ങൾ	 14-യാം	അദ്്യായത്ിൽ	
്ഠിക്ും)

	 കുറിപെക്	 മേനയാ,	 മേജ്നയാ,	 ബുലയാനയാ	 മുതലയായ	 സകർമക	 പകിയകൾക്ക്	 രണ്ു	
കർമം	ഉണ്യായിരിക്ും.		-	(1)	പ്ധയാന	കർമ്ം	(2)	അപ്ധയാന	കർമം.

	 ഉേയാഹരണമയായി	-

 ഹമം	മരയാഹിത്	മകയാ	കലം	മേത്യാ	ഹൂം.

                  $         $
      (കർമം	2)			(കർമം-1) 
 (ഞയാൻ	മരയാഹിതിന്	മ്ന	ടകയാെുക്ുന്നു)

	 ഈ	വയാക്ങ്ങെചുടെ	ഘെന	ഇപ്കയാരമയായിരിക്ും;

കർത്യാവ് കർമം	II കർമം	I പകിയയാ	്േം

കിസയാൻ ഗയായ	മകയാ ഘയാസ മേത്യാ	ടഹ

കർഷകൻ	്േുവിന്	്ുല്ക്	ടകയാെുക്ുന്നു.

	 ഇപ്കയാരമുള്ള	ഘെനയിൽ	നയാമത്ിടറെ	കർമകയാരക	രൂ്	 (അപ്ധയാനകർമ്ം/
കർമം	II)	ത്ിൽ	को	പ്ത്യം	മചർക്ുന്നു.

 ഉേയാഹരണമയായി —



152

മയാം	ബമച്	മകയാ	ഖയാനയാ	മേത്വീ	ടഹ.
അമ്	 കുഞെിന്	 ആഹയാരം	
ടകയാെുക്ുന്നു.

മരയാഹിത്	 മമയാഹിത്	 മകയാ	 ്പത്	
ലിഖതയാ	ടഹ

മരയാഹിത്	മമയാഹിതിന്	കടത്ഴുതുന്നു.

സംഗവീത	 ഷവീലയാ	 മകയാ	 ഗയാനയാ	 സുനയാ	
രഹവീ	ടഹ.

സംഗവീത	ഷവീലയക്ക്	്യാട്ക്	മകൾപെിച്ചു	
ടകയാണ്ിരിക്ുന്നു.

്ിതയാജവീ	േയായവീ	മകയാ	റു്മയ	മേ	രമഹ	
ഹഹം

അച്ൻ	 സമഹയാേരന്	 ഹ്സ	
ടകയാെുത്ുടകയാണ്ിരിക്ുന്നു.

•	 സർവ്നയാമമത്യാടെയാപെം	को	മചരുമ്യാൾ	സമയാനമയായ	രണ്ു	രൂ്ങ്ങൾ	ഉണ്യാകുന്നു.	
മമൽ്റഞെ	 ഘെനകെിൽ	 ഇവയിൽ	 ഏടതങ്കിലും	 ഒരു	 രൂ്ം	
ഉ്മയയാഗിക്യാവുന്നതയാണ്.

്ുരുഷൻ	വചനം സർവനയാമം പ്ത്യം

ഉത്മ ഏ.വ. मैं ഹമം को മകയാ Ò मुझको/मुझे
മുഝമകയാ/

മുമേ

ബഹു.വ. हम ഹം को മകയാ Ò हमको/हमें ഹംമകയാ/ഹമമം

മധ്മ ഏ.വ तू തൂ को മകയാ Ò तुझको/तुझे
തുഝമകയാ/

തുമേ

ബഹു.വ तुम തും को മകയാ Ò तुमको/तुमहें തുംമകയാ/തുമമം

ബഹു.വ आप ആപ को മകയാ Ò आपको ആപമകയാ

പ്�മ ഏ.വ यह യഹ് को മകയാ Ò इसको/इसे ഇസമകയാ/ഇമസ

ഏ.വ िह വഹ് को മകയാ Ò उसको/उसे ഉസമകയാ/ഉമസ

ബഹു.വ िे ടവ को മകയാ Ò उनको/उनहें ഉൻമകയാ/ഉമനം

ഏ.വ कौन മകയാൻ को മകയാ Ò फकसको/फकसे കിസമകയാ/കിമസ

ബഹു.വ कौन മകയാൻ को മകയാ Ò फकनको/फकनहें കിൻമകയാ/കിമന

•	 तुझ,े मुझ,े हमें, तुमहें, उसे, उनहें		എന്നവീ	മമൽ	്റഞെ	രൂ്ങ്ങെിൽ	को	മചർന്നിട്ചുണ്ക്	
എന്നു	പേദ്ിക്ുമമല്യാ.

	 ഈ	വയാക്ങ്ങൾ	വയായിക്ൂ.

കിരയാമയേയാർ	മകയാൻ	മയാലിക്	മകയാ	
കിരയായയാ	മേതയാ	ടഹ.

വയാെകക്യാരൻ	ഉെമയക്ക്	വയാെക	
നൽകുന്നു.
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മയാം	മബമട്	മകയാ	ഖയാനയാ	മേതവീ	
ടഹ.

അമ്	കുഞെിന്	ആഹയാരം	ടകയാെുക്ുന്നു.

ഹം	സർകയാർ	മകയാ	െയാക്സ	
മേമത്	ടഹ.

ഞങ്ങൾ	സർക്യാരിന്	കരം	ടകയാെുക്ുന്നു.

സർകയാർ	ഹമമം	ബിജലവീ	മേത്വീ	
ടഹ.

സർക്യാർ	ഞങ്ങൾക്ക്	ഹവേ്ുതി	
നൽകുന്നു.

േയാകിയയാ	ഉമസ	്പത്	മേ	രഹയാ	
ടഹ.

മ്യാസ്റ്റചുമയാൻ	അയയാൾക്ക്	കത്ു	ടകയാെുത്ു	
ടകയാണ്ിരിക്ുന്നു.

ആപ	ഹമമം	ക്യാ	മേ	രമഹ	
ഹഹം?

തയാങ്കൾ	 ഞങ്ങൾടക്ന്യാണ്	 തന്നു	
ടകയാണ്ിരിക്ുന്നത്?

2.4 പരിശീലനം

1.	 അെിവരയിട്	വയാക്ുകൾ	ഉത്രമയായി	വരുന്ന	തരത്ിൽ	മചയാേ്ം	നിർമ്ിക്ുക

റവീത്	മുമേ	്പത്	ലിഖ	രഹവീ	
ടഹ.

റവീത്	എനിക്ക്	കടത്ഴുതിടക്യാണ്ിരിക്ുന്നു.

മയാം	ഉമസ	ഖയാനയാ	മേത്വീ	ടഹ അമ്	അവന്	േക്ഷണം	ടകയാെുക്ുന്നു.

സൂര്ക്	 ഹമമം	 പ്കയാശ്	 മേത്യാ	
ടഹ

സൂര്ൻ	നമുക്ക്	പ്കയാേം	നൽകുന്നു.

്ിതയാജവീ	 ഉമന	 നിമന്പതണ്	 മേ	
രമഹ	ഹഹം

അച്ൻ	അവടര	ക്ഷണിച്ചുടകയാണ്ിരിക്ുന്നു.

അദ്്യാ്ക്	ഹമമം	്യാഠ്	്ഢയാ	
രമഹ	ഹഹം

അദ്്യാ്കൻ	ഞങ്ങടെ	് യാഠം	് ഠിപെിക്ുന്നു.

2.		 കഴിയുന്നപത	വയാക്ങ്ങൾ	നിർമ്ിക്ുക:

മേയാക്െർ

ഹം

മവ

സൂര്

തും

മരയാഗി

ആപ	

ഉൻ

ഗരവീബ്

ഹം

മകയാ

േവയാ

ക്ൽ

ഫൽ

കപമേ

പ്കയാശ്

മേ

ബയാംട്

രഹയാ

രഹവീ	

രമഹ

ടഹ

ഹഹം

മഹയാ

* * *
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ഭാഗം - III

്രിചയടപെെുത്ുന്ന	മയാതൃകകൾ

(a)
കർത്യാവ് സമയസൂചന പകിയയാധയാതു रहा സഹയായകപകിയ

मैं कल जा रही हँू

ഹമം കൽ ജയാ രഹവീ	 ഹൂം

ഞയാൻ	നയാടെ	മ്യാകുന്നു

കർത്യാവ്	+	ही

(b)
मैं ही िल खाता हँू

ഹമം ഹവീ ഫൽ ഖയാതയാ	ഹൂം

ഞയാൻ	മയാപതം	്ഴം	തിന്നുന്നു.

കർത്യാവ്+	കർമ്ം	+	ही

(c)
मैं िल ही खाता हँू

ഞയാൻ ഫൽ ഹവീ ഖയാതയാ	ഹൂം

ഞയാൻ	്ഴങ്ങൾ	മയാപതമയാണ്	കഴിക്ുന്നത്

3.0 പാഠഭാഗം

हम ऊटी जा रहे हैं
ഹം ഊട്ി ജാ രയഹ കഹം

ഞങ്ങൾ ഊട്ിയിൽ യപാകുന്നു

अतनल मैं अधयापक हँू। मैं िेंगलूरू में दहदंी पढ़ाता हँू। कल से सकूल में छुट दटयाँ हो रही हैं।
അനിൽ ഹമം	അധ്യാ്ക്	ഹൂം.	ഹമം	ബംഗ്പൂരു	മമം	ഹിന്ി	്ഢയാതയാ	ഹൂം.	

കൽ	മസ	സകൂൾ	മമം	ഛുട്ിയയാം	മഹയാ	രഹവീ	ഹഹം.

അനിൽ ഞയാൻ	അധ്യാ്കനയാണ്.	ഞയാൻ		ബയാംഗ്പൂരിൽ	ഹിന്ി	്ഠിപെിക്ുന്നു.	
നയാടെ	മുതൽ	സകൂെിന്	അവധിയയാണ്.

अतनल हम कल ऊटी जा रहे हैं। ऊटी िहुत सुंदर सथान है। 
ഹം	കൽ	ഊട്ി	 ജയാ	 രമഹ	ഹഹം.	ഊട്ി	ബഹുത്	സുന്ർ	സ്യാൻ	
ഹഹം.
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ഞങ്ങൾ	നയാടെ	ഊട്ിയിൽ	 മ്യാകുന്നു.	ഊട്ി	വെടര	 മമനയാഹരമയായ	
സ്ലമയാണ്.

अतनल िेंगलूरू से ऊटी आठ घंटे में पहँुचत ेहैं
ബംഗ്പൂരു	മസ	ഊട്ി	ആഠ്	ഘമണ്	മമം	്ഹൂംചമത	ഹഹം.

ബയാംഗ്പൂരിൽ	നിന്നക്	ഊട്ിയിമലക്ക്	8	മണിക്ൂർ	ടകയാണ്ക്	എത്ുന്നു.

अतनल राजलक्मी जी, कया आप हमारे साथ आ रही हैं?
രയാജലക്ഷക്മി	ജവീ,	ക്യാ	ആപ	ഹമയാമര	സയാഥ്	ആ	രഹവീ	ഹഹം?

രയാജലക്ഷക്മവീ	ജി,	എന്യാ	തയാങ്കെചും	ഞങ്ങമെയാടെയാപെം	വരുന്നുമണ്യാ?

राजलक्मी नहीं, सर मैं नहीं आ रही हँू। मैं कुग्म जा रही हँू।

രയാജലക്ഷക്മി നഹവീം	സർ,	ഹമം	നഹിം	ആ	രഹവീ	ഹൂം.	ഹമം	കൂർഗ്	ജയാ	രഹവീ	
ഹൂം.

രയാജല്ക്ഷമി ഇല്	സർ,	ഞയാൻ	വരുന്നില്.	ഞയാൻ	കൂർഗിൽ	മ്യാകുന്നു.

अतनल ठछीक है, कुग्म भी िहुत सुंदर सथान है। आप कुग्म जाइए। कणणन जी, कया आप कल 
आ रहे हैं?
ഠവീക്	ടഹ.	കൂർഗ്	േവീ	ബഹുത്	സുന്ർ	സ്യാൻ	ടഹ.	ആപ	കൂർഗ്	
ജയായിമയ.	കണ്ണൻ	ജവീ,	ക്യാ	ആപ	കൽ	ആ	രമഹ	ഹഹം?

േരി,	കൂർഗും	വെടര	മമനയാഹരമയായ	സ്ലമയാണ്.	തയാങ്കൾ	കൂർഗിൽ	
മ്യായയാലും.	കണ്ണൻജവീ,	എന്യാ	തയാങ്കൾ	നയാടെ	വരുന്നുമണ്യാ?

कणणन जी हाँ, मैं कल आपके साथ ही ऊटी आ रहा हँू।
കണ്ണൻ ജവീ	ഹയാം,	ഹമം	കൽ	ആപ	മക	സയാഥ്	ഹവീ	ഊട്ി	ആ	രഹയാ	ഹൂം.

കണ്ണൻ അടത,	ഞയാൻ	നയാടെ	തയാങ്കമെയാടെയാപെം	ഊട്ിയിൽ	വരുന്നു.

अतनल तो ठछीक है। सुिह जलदी उदठए। ठछीक पाँच िजे चमलएगा।
മതയാ	ഠവീക്	ടഹ.	സുബഹ്	ജൽേവീ	ഉഠിമയ.	ഠവീക്	് യാഞ്ക്	ബമജ	ചലിമയഗയാ.

എന്നയാൽ	േരി,	രയാവിടല	മനരമത്	എഴുമന്നൽക്ൂ.	അഞ്ക്	മണിക്ുതടന്ന	
്ുറടപെെയാം.

अतनल होटल में िता दीसजए फक हम दोपहर साढे़ िारह िजे तक पहँुच रहे हैं।
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മഹയാട്ൽ	മമം	ബതയാ	േവീജിമയ	കി	ഹം	ടേയാ്ഹർ	സയാമഢ	ബയാരഹ്	
ബമജ	തക്	്ഹൂംച	രമഹ	ഹഹം.

നമ്ൾ	 ഉച്യക്ക്	 ്ന്പതണ്ക്	 മുപെമതയാെു	 കൂെി	 എത്ിമച്രുടമന്നക്	
മഹയാട്ലിൽ	്റഞെയാലും.

कणणन ठछीक है, सर।
ഠവീക്	ടഹ	സർ.

േരി	സർ.

राजलक्मी धनयिाद सर, नमसकार।
ധന്വയാദ്	സർ,	നമസകയാർ

നന്ി	സർ,	നമസകയാരം

अतनल नमसकार।
നമസകയാർ.

നമസകയാരം.

3.1 പദാവലി

कल കൽ നയാടെ/ഇന്നടല

छुट दटयाँ ഛുട്ിയയാം അവധികൾ

सथान (്ു.) സ്യാൻ സ്ലങ്ങൾ

घंटा (്ു.) ഘണ്യാ മണിക്ൂർ

हमारे साथ ഹമയാമര	സയാഥ്	 ഞങ്ങമെയാടെയാപെം

सिा पाँच സവയാ	്യാഞ്ക്	 അമഞ്കയാൽ	(5.15)

दोपहर ടേയാ്ഹർ ഉച്സമയം

साढे़ िारह സയാമഢ	ബയാരഹ് ്ന്പതണ്ര	(12.30)

डढे़ മേഢ ഒന്നര

चलना ചൽനയാ ്ുറടപെെുക

पहँुचना ്ഹുംചനയാ എത്ിമച്രുക
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പേദ്ിക്ൂ

•		 कल	(കൽ)	എന്നതിന്	നയാടെടയന്നും	ഇന്നടലടയന്നും	അർത്മുണ്ക്.	പ്മയയാഗത്ിലൂടെ	
ഇതിടറെ	അർത്ം	ടവെിവയാകുന്നു.	ഉേയാഹരണമയായി,

ഹമം	കൽ	ടചഹന്ന	ടസ	ആയയാ
ഞയാൻ	ഇന്നടല	 ടചഹന്നയിൽ	നിന്നും	
വന്നു.

ഹമം	കൽ	മുംഹബ	ജയാ	രഹയാ	ഹൂം ഞയാൻ	നയാടെ	മുംഹബയിൽ	മ്യാകുന്നു.	

3.2	 ആപേയം	പഗഹിക്ൂ

1.	 അദ്്യാ്ക്	കയാ	നയാം	ക്യാ	ടഹ?

2.	 വഹ്	ബംഗ്പൂരു	മമം	ക്യാ	കർതയാ	ടഹ?

3.	 അനിൽ	ഛുട്ിമയയാം	മമം	കഹയാം	ജയാ	രഹയാ	ടഹ?

4.	 ക്യാ	രയാജലക്ഷക്മവീ	ഊട്ി	ജയാ	രഹവീ	ടഹ?

5.	 കൂർഗ്	ഹകസയാ	സ്യാൻ	ടഹ?

6.	 കണ്ണൻ	കൽ	കഹയാം	ജയാ	രഹയാ	ടഹ	?

7.	 ബംഗ്പൂരു	മസ	ഊട്ി	കിത്നവീ	മേർ	മമം	്ഹുംചമത	ഹഹം	?

8.	 മവ	സുബഹ്	കിതമന	ബമജ	ചൽ	രമഹ	ഹഹം	?

9.	 മവ	ഊട്ി	കബ്	്ഹുംച	രമഹ	ഹഹം	?

3.3  വ്ാകരണവും ഘടനയും

3.3.1		ആസന്ന	േയാവി	രൂ്ം

ചുവടെ	ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	വയാക്ങ്ങൾ	വയായിക്ൂ:

്ിതയാജവീ	കബ്	ആ	രമഹ	ഹഹം? അച്ൻ	എമപെയാൾ	വരും?

ലഡ്കിയയാം	ആജ്	ജയാ	രഹവീ	ഹഹം. ട്ണ്കുട്ികൾ	ഇന്നക്	മ്യാകും.

ഹമം	കൽ	വഹയാം	് ഹുംച	രഹയാ	
ഹൂം.

ഞയാൻ	നയാടെ	അവിടെ	എത്ിമച്രും.

മവ	്ർമസയാം	ലഖനൗ	ആ	രമഹ	
ഹഹം.

അവർ	മറ്ന്നയാൾ	ലഖനൗവിൽ	വരും.

ഹം	ഛുട്ിമയയാം	 മമം	ഹനനിതയാൾ	
ജയാ	രമഹ	ഹഹം.

ഞങ്ങൾ	 അവധിക്ക്	 ഹനനിതയാെിൽ	
മ്യാകും.

•	 മുൻ	്യാഠേയാഗത്ിലുള്ളതു	മ്യാടല	रह	ഉം	ആയി	മചർന്നു	വരുന്ന	സഹയായക	
പകിയയാഘെന	 തത്സമയം	 തടന്ന	 നെക്ുന്ന	 പ്വർത്ിടയയല്	 ഇവിടെ	
സൂചിപെിക്ുന്നത്.	യ�യാർത്ത്ിൽ	തയാത്കയാലികവർത്മയാന	കയാലരൂ്ം	േയാഷയിൽ	
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മടറ്യാരു	 ധർമ്വും	 നിർവ്ഹിക്ുന്നുണ്ക്.	 അത്	 ടതയാട്െുത്ക്	 നെക്യാനിരിക്ുന്ന	
സംേവടത്യും	സൂചിപെിക്യാറുണ്ക്.	ഉേയാഹരണമയായി,

  मैं कल ददलली जा रहा हँू।
	 	 ഹമം	കൽ	േില്ി	ജയാ	രഹയാ	ഹൂം	
	 	 ഞയാൻ	നയാടെ	േൽഹിക്ു	മ്യാകും.	

ഇവിടെ ‘जा रहा हँू’	എന്നത്	നെക്യാൻ	മ്യാകുന്ന	പ്വർത്ിടയ	സൂചിപെിക്ുന്നതിനയാൽ	
അത്	തത്കയാല	വർത്മയാനകയാല	രൂ്മല്.	ആ	ഘെന	ഇപ്കയാരമയാണ്.

കർത്യാവ്
+

സമയസൂചകം
+

പകിയയാ	
ധയാതു + रहा/रही/रहे

സഹയായക	

പകിയ (है/हैं/हँू/हो)
മയാം േയാം	ടകയാ ആ രഹവീം ഹഹം

അമ് കവകുയന്നരം വരും.

േയായി അഗമല	
സപതയാഹ്

രഹയാ ഹഹ

സയഹാദരൻ അടുത്ത ആഴച വരും.

•	 ഇവയുടെ	ഘെന	മുൻ	അധ്യായത്ിൽ	തയാത്കയാലിക	വർത്മയാനകയാല	രൂ്ത്ിൽ	
നിന്നും	വ്ത്സതമല്.	ഇതിൽ	സമയ	സൂചക	്േം	 പകിയയക്ു	മുന്നിൽ	 മചരുന്നു	
എന്നു	മയാപതം.	ഇത്രത്ിലുള്ള	്േങ്ങെയാണ്	ചുവടെ	മചർത്ിരിക്ുന്നത്.

कल കൽ നയാടെ

परसों ്ർമസയാം മറ്ന്നയാൾ

अगले माह അഗമല	മയാഹ് അെുത്	മയാസം

अगले सपताह അഗമല	സപതയാഹ് അെുത്	ആഴച

शाम को േയാം	മകയാ ഹവകുമന്നരം

3.3.2	 ही	ഊന്നൽ	സൂചകം

ചുവടെ	ടകയാെുത്ിട്ചുള്ളവ	വയായിച്ക്	വ്ത്യാസം	മനസ്ിലയാക്ുക:

(A) (B)

േയാരതവീയ	 ഹവീ ഹിന്ി	 മബയാൽമത	
ഹഹം.

േയാരതവീയ	ഹിന്ി	ഹവീ	മബയാൽമത	ഹഹം

്രിവയാർ		മമം	മയാം	ഹവീ	ചയാവൽ	
ഖയാതവീ	ഹഹം

്രിവയാർ	മമം	മയാം	ചയാവൽ	ഹവീ	ഖയാതവീ	
ഹഹം.

 A,	 B	കെങ്ങെിടല	വയാക്ങ്ങൾ	വ്ത്സത	അർത്ടത്യയാണ്	കയാണിക്ുന്നത്.	

ഉേയാഹരണമയായി	-
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	 േയാരതവീയ	ഹവീ	ഹിന്ി	മബയാൽമത	ഹഹം.

	 ഇന്്ക്യാർ	മയാപതമയാണ്	(മറ്യാരുമല്)	ഹിന്ി	സംസയാരിക്ുന്നത്.

	 േയാരതവീയ	ഹിന്ി	ഹവീ	മബയാൽമത	ഹഹം.	

	 ഇന്്ക്യാർ	ഹിന്ി	മയാപതമയാണ്	സംസയാരിക്ുന്നത്	(മടറ്യാരു	േയാഷയുമല്)

3.4 പരിശീലനം

3.4.1.	 ചുവടെ	ടകയാെുത്ിട്ചുള്ളവയിൽ	നിന്നും	10	വയാക്ങ്ങൾ	ഉണ്യാക്ുക.

ഹം

ചയായ

്ഢമന

്യാനവീ

സകൂൾ

്വീ

ഉഢ

ജയാ

രഹയാ	ഹും

രമഹ	മഹയാ

രഹയാ	ടഹ

രമഹ	ഹഹം

രഹവീ	ടഹ

്ക്ഷി

ആപ	

തും

്ിതയാജവീ

ഹമം

ജയാനകി

3.4.2.	 ചുവടെ	ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	ഉത്രങ്ങൾ	കിട്ചുന്ന	വിധത്ിൽ	മചയാേ്ം	നിർമ്ിക്ുക.

	 1.	 ഹമം	കൽ	സുബഹ്	്ഹുംച	രഹയാ	ഹൂം.

	 2.	 ്ിതയാജവീ	േനിവയാർ	മകയാ	ആ	രമഹ	ഹഹം.

	 3.	 േവീേി,	കൽ	നഹവീം	ആ	രഹവീ	ടഹ.

	 4.	 മഫയാം	അഗമല	സപതയാഹ്	മസ	മിൽ	രമഹ	ഹഹം

	 5.	 േയാം	മകയാ	മരയാഹിത്	ആ	രഹയാ	ടഹ

3.4.3.	 ചുവടെ	 മചർത്ിട്ചുള്ള	 വയാക്ങ്ങെിൽ	 ഉചിതമയായ	 സ്യാനത്ക്	 ही	 മചർത്ക്	
അവയുടെ	വ്ത്യാസം	്റയുക.

	 1.	 ഹമം	പകിക്റ്ക്	മഖൽതയാ	ഹൂം.

	 2.	 ജഗന്നയാ�ൻ	ഹിന്ി	്ഢയാമത	ഹഹം.

	 3.	 രയാമൻ	ഇഡ്ഢലവീ	ഖയാതയാ	ടഹ.

3.5 അധിക പദാവലി

पत्र (്ു.) ്പത് കത്ക്

सूय्म (്ു.) സൂര്ക് സൂര്ൻ

प्रकाश (്ു.) പ്കയാശ് പ്കയാേം
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तनमंत्रण (്ു.) നിമന്പതണ് ക്ഷണം

पाठ (്ു.) ്യാഠ് ്യാഠം

पढ़ाना (പകി.) ്ഢയാനയാ ്ഠിപെിക്ുക

ढँूढ़ना (പകി.) ഢുംഢനയാ അമന്ഷിക്ുക

िुलाना (പകി.) ബുലയാനയാ വിെിക്ുക/ക്ഷണിക്ുക

फकराएदार (്ു.) കിരയാമയേയാർ വയാെകക്യാരൻ

मकान मामलक (്ു.) മകയാൻ	മയാലിക് വവീട്ചുെമസ്ൻ

सरकार (സപതവീ.) സർക്യാർ സർക്യാർ

बिजली (സപതവീ.) ബിജ്	ലവീ ഹവേ്ുതി

डाफकया (്ു.) േയാകിയയാ മ്യാസ്റ്റചുമയാൻ

रोगी (്ു.) മരയാഗി മരയാഗി

कपडा (്ു.) കപഢയാ വസപതം

िाँटना (പകി.) ബയാംട്നയാ	 വിതരണം	ടചയ്ചുക

िोलना (പകി.) മബയാൽനയാ സംസയാരിക്ുക

चािल (്ു.) ചയാവൽ മചയാറ്

लोग (്ു.ബഹു.) മലയാഗ് ആെചുകൾ

पक्षी (്ു.) ്ക്ഷവീ ്ക്ഷി/്റവ

उडना (പകി.) ഉഡ്നയാ ്റക്ുക

3.5.1	.	എണ്ണയാൻ	്ഠിക്യാം

51 इकयािन ഇക്യാവൻ 56 छपपन ഛപെൻ

52 िािन ബയാവൻ 57 सततािन സത്യാവൻ

53 ततरपन തിർ്ൻ 58 अट ठािन അഠയാവൻ

54 चौिन ചൗവ്ൻ 59 उनसठ ഉൻസഠ്

55 पचपन ്ച്ൻ 60 साठ സയാഠ്
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3.6.	ബന്	സൂചക	്േങ്ങൾ

पतत ്തി േർത്യാവ്

पतनी ്ത്നി േയാര്

सास സയാസ അമ്യായിയമ്

ससुर സസുർ അമ്യായിയച്ൻ

ननद നനദ് നയാത്ൂൻ	(േർത്യാവിടറെ	സമഹയാേരി)

भाभी േയാേവീ ഏെത്ിയമ്	(മജ്ഷ്ഠ	സമഹയാേരടറെ	േയാര്)

देिर മേവർ േർത്യാവിടറെ	അനുജൻ

साला സയാലയാ േയാര്	സമഹയാേരൻ

പാഠ സംഗഗഹം

1.	 തയാത്ക്യാലിക	വർത്മയാനകയാലം

കർത്താവ്

+

ഗകിയാധാതു

+
रहा / रही / रहे

+
हँू / है / हो / हैं

माँ
മാം

गा
ഗയാ

रही
രഹവീ

है
ടഹ

2.	 ആസന്ന	േയാവിരൂ്ം

കർത്താവ്

+

സമയം

+

ഗകിയാ ധാതു

+
रहा / रही / रहे

+
हँू / है / हो / हैं

सीता
സീതാ

कल
കൽ

आ
ആ

रही
രഹവീ

है
ടഹ

3.	 േ്ികർമ്ക	വയാക്ങ്ങൾ

കർത്താവ്

+

കർമ്ം II

+

കർമ്ം I

+

ഗകിയാ 
ധാതു

+

रहा / रही 
/ रहे

+

हँू / है / हो 
/ हैं

वपताजी

പിതാജീ

हमें

ഹമമം

पसेै

ഹ്മസ

दे

മേ

रहे

രമഹ

हैं

ഹഹം

4.	 ഊന്നൽ	സൂചിക	ही	പ്മയയാഗം

मैं ही पढ़ता हँू मैं पढ़ता ही हँू

ഹമം ഹവീ ്ഢതയാ ഹൂം ഹമം ്ഢതയാ ഹവീ ഹൂം
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പാഠം - 11

ഭാഗം - I 

്രിചയടപെെുത്ുന്ന	മയാതൃകകൾ

കർത്യാവ് സഹയായക	പകിയ	(േൂതകയാലം)

मैं / तू / िह था / थी
ഹമം	/	തൂ	/	വഹ് �യാ	/	�വീ

हम / तुम / आप / िे थे / थीं
ഹം	/	തും	/	ആപ	/	മവ	 മ�	/	�വീം

1.0 പാഠഭാഗം

ചുവടെ	ടകയാെുത്ിട്ചുള്ളവ	വയായിക്ൂ.

दाजजीभिगं
ദാർജിലിംഗ്
ഡാർജിലിംഗ്

रोदहत राजेश, वपछले सपताह तुम कहाँ थे ?
മരയാഹിത് രയാമജഷ്,	്ിഛമല	സപതയാഹ്	തും	കഹയാം	മ�?

മരയാഹിത് രയാമജഷ്,	കഴിഞെയാഴച	നിങ്ങൾ	എവിടെയയായിരുന്നു?

राजेश मैं दाजसीमलगं में था।
രയാമജഷ് ഹമം	േയാർജിലിംഗ്	മമം	�യാ

രയാമജഷ് ഞയാൻ	േയാർജിലിംഗിൽ	ആയിരുന്നു

रोदहत अचछा, कया-कया था िहा ँ?
അച്യാ,ക്യാ-ക്യാ	�യാ	വഹയാം?

േരി,	അവിടെ	എടന്യാടക്യുണ്യായിരുന്നു?

राजेश िहाँ िहुत कुछ था। ऊँचे पहाड थे। िडी नददयाँ थीं। सुंदर झरने थे। नीला आकाश था। हरे-
भरे िन थे। रंग-बिरंगी गचडडयाँ थीं।
വഹയാം	ബഹുത്	കുഛ്	�യാ.	ഊംമച	്ഹയാഡ്	മ�,	ബേവീ	നേിയയാം	�വീം.	
സുന്ർ	േർമന	മ�.	നവീലയാ	ആകയാശ്	�യാ.	ഹമര	േമര	വൻ	മ�.	രംഗ്	-	
ബിരംഗവീ	ചിേിയയാം	�വീം.
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അവിടെ	 ധയാരയാെം	 കയാര്ങ്ങെചുണ്യായിരുന്നു.	 ഉയരമുള്ള	 ്ർവതങ്ങൾ	
ഉണ്യായിരുന്നു.	 വലിയ	 നേികൾ	 ഉണ്യായിരുന്നു.	 മമനയാഹരമയായ	
ടവള്ളച്യാട്ങ്ങെചുണ്യായിരുന്നു.	 നവീലയാകയാേമുണ്യായിരുന്നു.	 ഇെതൂർന്ന	
ഹരിതവനങ്ങെചുണ്യായിരുന്നു.്ലനിറത്ിലുള്ള	കിെികെചുണ്യായിരുന്നു.	

रोदहत तुमहारे साथ कौन-कौन थे ?
തുമയാമര	സയാഥ്	മകയാൻ	-	മകയാൻ	മ�?

നിങ്ങൾടക്യാപെം	ആടരല്യാമുണ്യായിരുന്നു?

राजेश माँ थीं। वपताजी थे। मेरी मौसी थीं। मामाजी थे। केिल तुम नहीं थे।
മയാം	�വീം.	്ിതയാജവീ	മ�.	മമരവീ	മൗസവീ	�വീം.	മയാമയാജവീ	മ�,	മകവൽ	തും	നഹവീം	
മ�.

അമ്	ഉണ്യായിരുന്നു.	അച്ൻ	ഉണ്യായിരുന്നു.	എടറെ	ഇെയമ്	ഉണ്യായിരുന്നു.	
അമ്യാവൻ	ഉണ്യായിരുന്നു.	നിങ്ങൾ	മയാപതം	ഉണ്യായിരുന്നില്.

रोदहत अगली िार मैं भी तुमहारे साथ रहँूगा। वपछले साल भी तो मैं तुमहारे साथ था।
അഗലവീ	ബയാർ	ഹമം	േവീ	തുംഹയാമര	സയാഥ്	രഹൂംഗയാ.	്ിഛമല	സയാൽ	േവീ	
മതയാ	ഹമം	തുംഹയാമര	സയാഥ്	�യാ.

അെുത്	 തവണ	 ഞയാൻ	 നിങ്ങമെയാടെയാപെം	 ഉണ്യായിരിക്ും.	 കഴിഞെ	
വർഷവും	ഞയാൻ	നിങ്ങെചുടെ	കൂടെ	ഉണ്യായിരുന്നമല്യാ.

1.1 പദാവലി

वपछले सपताह ്ിഛമല	സപതയാഹ് കഴിഞെ	ആഴച

िहुत कुछ ബഹുത്	കുഛ് ധയാരയാെം,	ധയാരയാെം	കയാര്ങ്ങൾ

ऊँचा ഊംചയാ ഉയർന്ന

पहाड (്ു.) ്ഹയാഡ് ്ർവതം

नदी (സപതവീ) നേവീ നേി

झरना (്ു.) േർനയാ ടവള്ളച്യാട്ം,	അരുവി

िन (്ു.) വൻ വനം

नीला നവീലയാ നവീലനിറം

आकाश (്ു.) ആകയാശ് ആകയാേം
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हरे-भरे ഹമര	-	േമര ഹരിതയാേമയായ

रंग-बिरंगी രംഗ്	-	ബിരംഗവീ വർണയാേമയായ

गचडडया (സപതവീ.) ചിേിയയാ ്ക്ഷി

मौसी (സപതവീ.) മൗസവീ ഇെയമ്

मामा (്ു.) മയാമയാ അമ്യാവൻ

तुमहारे साथ തുമയാമര	സയാഥ് നിങ്ങമെയാടെയാപെം

कौन-कौन മകയാൻ	-	മകയാൻ ആടരല്യാം

1.2	 ആേയം	പഗഹിക്ൂ	:

वपछले सपताह राजेश कहाँ था ? ്ിഛമല	സപതയാഹ്	രയാമജഷ്	കഹയാം	�യാ?

दाजसीमलगं में कया कया था ? േയാർജിലിംഗ്	മമം	ക്യാ	ക്യാ	�യാ?

राजेश के साथ कौन-कौन थे ? രയാമജഷ്	മക	സയാഥ്	മകയാൻ-മകയാൻ	മ�?

कया रोदहत राजेश के साथ था ? ക്യാ	മരയാഹിത്	രയാമജഷ്	മക	സയാഥ്	�യാ	?

1.3 വ്ാകരണവും ഘടനയും

•	 ‘था‘	എന്ന	സഹയായക	 പകിയ	 ‘होना’	 (ആകുക)	എന്നതിടറെ	േൂതകയാലരൂ്മയാണ്.	
പ്ധയാനപകിയയയായി	വരുമ്യാൾ	ഇത്	സ്തന്പതരൂ്ത്ിൽ	പ്മയയാഗിക്ുന്നു.

       ്ുല്ിംഗം      സപതവീലിംഗം

     കർത്യാവ്	+	പകിയ    കർത്യാവ്	+	പകിയ

ഏകവചനം

मैं था ഹമം	�യാ मैं थी ഹമം	�വീ

तू था തൂ	�യാ	 तू थी തൂ	�വീ

िह था വഹ്	�യാ िह थी വഹ്	�വീ

    

ബഹുവചനം

हम थे ഹം	മ� हम थीं ഹം	�വീം

तुम थे തും	മ� तुम थीं തും	�വീം

आप थे ആപ	മ� आप थीं ആപ	�വീം

िे थे മവ	മ� िे थीं മവ	�വീം
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•	 മമൽ്റഞെ	 ഉേയാഹരണങ്ങെിൽ	 കർത്യാവിടറെ	 ലിംഗവചനമനുസരിച്ക്	 ‘था’ 
മയാറിയമപെയാൾ	കർത്യാവിടറെ	്ുരുഷവചനത്ിനനുസരിച്യാണ്	हैं		മയാറുന്നടതന്നക്	
നിങ്ങൾ	മനസ്ിലയാക്ിക്യാണുമമല്യാ.	

मैं हँू ഹമം	ഹും मैं था / थी ഹമം	�യാ/�വീ

तू है തൂ	ടഹ तू था / थी തൂ	�യാ/�വീ

लडका है ലഡ്കയാ	ടഹ लडका था ലഡ്കയാ	�യാ

लडकी है ലഡ്കവീ	ടഹ लडकी थी ലഡ്കവീ	�വീ

हम हैं ഹം	ഹഹം हम थे / थीं ഹം	മ�/�വീം

तुम हो തും	ടഹയാ तुम थे / थीं തും	മ�/�വീം

आप हैं ആപ	ഹഹം आप थे / थीं ആപ	മ�/�വീം

लडके हैं ലഡ്മക	ഹഹം लडके थे ലഡ്മക	മ�

लडफकयाँ हैं ലഡ്കിയയാം	ഹഹം लडफकयाँ थीं ലഡ്കിയയാം	�വീം

1.4 പരിശീലനം 

	 ചുവടെ	ടകയാെുത്ിരിക്ുന്ന	വയാക്ങ്ങെിൽ	था	യുടെ	ഉചിതരൂ്ങ്ങൾ	മചർക്ുക.

 सुमन, तुम कल कहाँ ............................... ? (സപതവീ.ഏ.)

 मैं यहीँ ................................ ।   (സപതവീ.ഏ.)

 तुम लोग कहाँ ..................................... ?  (്ു.ബഹു.)

 हम सि िाजार में ................................।  (്ു.ബഹു.)

 दरिाजे पर कौन ................................ ?  (്ു.ഏ.)

ഭാഗം-II

്രിചയടപെെുന്ന	മയാതൃകകൾ

(a)
കർത്യാവ് + को + കർമം + ചയാഹിമയ

राम को िल चादहए

രയാംമകയാ ഫൽ ചയാഹിമയ

രയാമന്	്ഴം	മവണം
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(b)
കർത്യാവ് + को + കർമം + മകവല	പകിയയാരൂ്ം	 + ചയാഹിമയ

शीला को गीत गाना चादहए

ഷവീലയാ	+	മകയാ ഗവീത് ഗയാന ചയാഹിമയ

ഷവീലയാ	ഗയാനം	ആല്ിക്ണം

2.0 പാഠഭാഗം

होटि में
യഹാട്ൽ യമം

യഹാട്ലിൽ

ചുവടെ	ടകയാെുത്ിട്ചുള്ളവ	വയായിക്ൂ:

मनेैजर नमसकार, कदहए, मैं आपकी कया सेिा कर सकता हँू ?
മയാമനജർ നമസകയാർ,	കഹിമയ,	ഹമം	ആപകവീ	ക്യാ	മസവ	കർ	സക്	തയാ	ഹൂം?

മയാമനജർ നമസകയാരം,	 ഞയാൻ	 തയാങ്കടെ	 എങ്ങടനയയാണ്	 സഹയായിമക്ണ്ത്		
േയവയായി	്റഞെയാലും.

पय्मटक मुझ ेएक कमरा चादहए।
്ര്െക് മുമേ	ഏക്	കമ്	രയാ	ചയാഹിമയ

വിമനയാേയയാപതി എനിക്ക്	ഒരു	മുറി	മവണം

मनेैजर ठछीक है, कैसा कमरा चादहए ?
ഠവീക്	ടഹ,	ഹകസയാ	കമ്	രയാ	ചയാഹിമയ?

േരി,	എങ്ങടനയുള്ള	മുറി	മവണം?

पय्मटक अचछा कमरा चादहए।
അച്യാ	കമ്	രയാ		ചയാഹിമയ.

നല്	മുറി	മവണം.

मनेैजर एक िेड का कमरा चादहए या दो िेड का ?
ഏക്	ടബഡ്	കയാ	കമ്	രയാ		ചയാഹിമയ	യയാ	മേയാ	ടബഡ്	കയാ?

ഒരു	കിെക്യുള്ള	മുറി	മവമണയാ	അമതയാ	രണ്ു	കിെക്യുള്ളമതയാ?
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पय्मटक हम दो लोग हैं। डिल िेड का दीसजए।
ഹം	മേയാ	മലയാഗ്	ഹഹം.	േബിൾ	ടബഡ്	കയാ	േവീജിമയ.

ഞങ്ങൾ	രണ്ുമ്രുണ്ക്.	രണ്ു	കിെക്യുള്ള	മുറി	തന്നയാലും.

मनेैजर ठछीक है।
ഠവീക്	ടഹ.

േരി.

पय्मटक फकराया कया है ?
കിരയായയാ	ക്യാ	ടഹ?

വയാെക	എപതയയാണ്?

मनेैजर देखखए, दो तरह के कमरे हैं, एक का फकराया एक हजार है और दसूरे का डढे़ हजार। 
മേഖിമയ,	മേയാ	തരഹ്	മക	കമ്	രയാ		ഹഹം,	ഏക്	കയാ	കിരയായയാ	ഏക്	
ഹസയാർ	ടഹ	ഔർ	േൂസമര	കയാ	മേഢ	ഹസയാർ.

മനയാക്ൂ,	രണ്ു	തരം	മുറികെയാണുള്ളത്.	ഒന്നിടറെ	വയാെക	ആയിരവും	
മമറ്തിടറെ	ആയിരത്ി	അഞെൂറും.

पय्मटक ऐसा कयों ?
ഐസയാ	മക്യാം?

എന്യാ	അങ്ങടന?

मनेैजर एक में ए.सी. है, एक में नहीं।
ഏക്	മമം	ഏ.സി.	ടഹ,	ഏക്	മമം	നഹവീം.

ഒന്നിൽ	ഏ.സി.	ഉണ്ക്.	മമറ്തിൽ	ഇല്.

पय्मटक ठछीक है, हमें नॉन ए.सी. कमरा चादहए।
ഠവീക്	ടഹ,	ഹമമം	മനയാണ്	ഏ.സി.	കമ്	രയാ		ചയാഹിമയ

േരി,	ഞങ്ങൾക്ക്	ഏ.സി.	ഇല്യാത്	മുറി	മതി.

मनेैजर ये लीसजए आपकी चािी।
മയ	ലവീജിമയ,	ആപകവീ	ചയാബവീ

ഇതയാ	തയാങ്കെചുടെ	തയാമക്യാൽ	എെുത്യാലും



168

2.1 പദാവലി

पय्मटक (്ു.) ്ര്െക് വിമനയാേസഞ്യാരി

कदहए കഹിമയ ്റഞെയാലും

सेिा (സപതവീ.) മസവയാ മസവനം

तरह തരഹ് തരം

दसूरा േൂസരയാ മമറ്ത്,	രണ്യാമമത്ത്

ऐसा ഐസയാ അങ്ങടന

फकराया കിരയായയാ വയാെക

डढे़ हजार മേഢ	ഹസയാർ ആയിരത്ി	അഞെൂറ്

देखखए മേഖിമയ മനയാക്ിയയാലും

चािी (സപതവീ.) ചയാബവീ തയാമക്യാൽ

2.2	 ആേയം	പഗഹിക്ൂ:

पय्मटक को कया चादहए?
്ര്െക്	മകയാ	ക്യാ	
ചയാഹിമയ?

വിമനയാേ	സഞ്യാരിക്ക്	
എന്ുമവണം?

पय्मटक को कैसा कमरा 
चादहए?

്ര്െക്	മകയാ	ഹകസയാ	
കമ്	രയാ		ചയാഹിമയ?

വിമനയാേസഞ്യാരിക്ക്	ഏതു	
തരം	മുറിയയാണ്	മവണ്ത്?

कमरों में कया अतंर है?
കമ്	മരയാം		മമം	ക്യാ	
അന്ർ	ടഹ?	

മുറികൾക്ക്	എന്ു	
വ്ത്യാസമയാണുള്ളത്?

नॉन ए.सी. कमरे का 
फकराया फकतना है?

മനയാണ്	ഏസി	കമ്	മര		കയാ	
കിരയായയാ	കിത്നയാ	ടഹ?

ഏ.സി.	ഇല്യാത്	മുറിയുടെ	
വയാെക	എപതയയാണ്?

ए.सी. कमरे का फकराया 
फकतना है?

ഏ.സി.	കമ്	മര		കയാ	
കിരയായയാ	കിത്നയാ	ടഹ?

ഏ.സി.	മുറിയുടെ	വയാെക	
എപതയയാണ്?



169

2.3  വ്ാകരണവും ഘടനയും

ചുവടെ	ടകയാെുത്ിട്ചുള്ളവ	വയായിക്ുക.

കർത്യാവ് കർമ്ം പകിയ

A) आपको ആപമകയാ कया ക്യാ

चादहए ചയാഹിമയ

मुझे മുമേ िल ഫൽ

उसे ഉമസ रोटी ടറയാട്വീ

तुमहें തുമമം सहायता സഹയായതയാ	

तुझे തുമേ पसैा ഹ്സയാ

उनहें ഉമനം अचछछी िसल അച്വീ	ഫസൽ

हमें ഹമമം चाय ചയായ

B) लडके को ലഡ്മക	മകയാ

काम കയാം चादहए ചയാഹിമയ

लडकी को ലഡ്കവീ	മകയാ

लडकों को ലഡ്മകയാം	മകയാ

लडफकयों को ലഡ്കിമയയാം	മകയാ

फकसानों को കിസയാമനയാം	മകയാ

औरत को ഔരത്	മകയാ

औरतों को ഔരമതയാം	മകയാ

•	 നിങ്ങൾ	 മുകെിൽ	 മനസ്ിലയാക്ിയതുമ്യാടല	 ‘चादहए’	 (മവണം)	 എന്നത്	
സയാധയാരണയയായി	ആവേ്കതയാമബയാധം	ജനിപെിക്ുന്ന	സഹയായക	പകിയയാരൂ്മയാണ്.	
ഈ	ഘെനയിൽ	को	മചർന്നു	വരുന്ന	കർത്യാവിന്	(നയാമം	/	സർവനയാമം)	രു്മയാറ്ം	
സംേവിക്ുന്നു.	കർത്യാവിടറെമയയാ	കർമ്ത്ിടറെമയയാ	ലിംഗവചനമേേം		चादहए	
ടയ	ബയാധിക്ുന്നില്.

1. सीता को पोंगल चादहए।
സവീതയക്ക്	ട്യാങ്കൽ	മവണം.

സവീതയാ	മകയാ	ട്യാങ്കൽ	ചയാഹിമയ.

2. रमेश को पूडी चादहए।
രമമേിന്	്ൂരി	മവണം.

രമമശ്	മകയാ	്ൂരവീ	ചയാഹിമയ.
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3. लडफकयों को पुसतकें  चादहए। ട്ണ്കുട്ികൾക്ക്	്ുസതകങ്ങൾ	
മവണം.ലഡ്കിമയയാം	മകയാ	് ുസതമകം	ചയാഹിമയ.

4. हमें चीनी चादहए।
ഞങ്ങൾക്ക്	്ഞ്സയാര	മവണം.

ഹമമം	ചവീനി	ചയാഹിമയ.

5. आपको सहायता चादहए।
തയാങ്കൾക്ു	സഹയായം	മവണം.

ആപമകയാ	സഹയായതയാ	ചയാഹിമയ.

•	 ഇത്രം	വയാക്ഘെനകെിൽ	സയാമയാന്പകിയയാ	രൂ്ടത്യും	(പകിയ	+		ना)	കർമ്ം	
(നയാമം)	ആയി	പ്മയയാഗിക്ുവയാൻ	സയാധിക്ും.

കർത്യാവ്	+	പകിയ	(ना)	+	चादहए

हमें पूछना चादहए ।
ഞങ്ങൾക്ക്	മചയാേിക്ണം.

ഹമമം	്ൂഛ്നയാ	ചയാഹിമയ.

तुमहें उठना चादहए।
നിങ്ങൾ	എഴുമന്നൽക്ണം

തുമമം	ഉഠ്നയാ	ചയാഹിമയ.

राधा को (गीत) गाना चादहए।
രയാധയക്ു	്യാട്ചു	്യാെണം

രയാധയാ	മകയാ	(ഗവീത്)	ഗയാനയാ	ചയാഹിമയ.

शमम्मला को (पाठ) पढ़ना चादहए।
േർമിെക്ക്	്യാഠം	വയായിക്ണം.

ഷർമിെയാടകയാ	(്യാഠ്)	്ഢനയാ	ചയാഹിമയ.

आपको (सुिह) उठना चादहए।
തയാങ്കൾ	രയാവിടല	എഴുമന്നൽക്ണം.

ആപമകയാ	(സുബഹ്)	ഉഠ്നയാ	ചയാഹിമയ.

उसे (रोज) दौडना चादहए।
അവൻ	േിവസവും	ഓെണം.

ഉമസ	(മറയാസ)	േൗഡ്നയാ	ചയാഹിമയ.

रोगी को आराम चादहए।
മരയാഗിക്ക്	വിപേമം	മവണം

മരയാഗവീ	മകയാ	ആരയാം	ചയാഹിമയ

•	 चादहए	ഘെനയിൽ	കർമ്	 (നയാമം)	ത്ിനു	 മേഷം	चादहए	മുൻ്ിലയായി	 മകവല	
പകിയയാരൂ്ം	(പകിയയാധയാതു+	ना)	വരയാവുന്നതയാണ്.

കർത്യാവ് + को നയാമം  Inf. चादहए

राधा को काम करना चादहए
രയാധയക്ു	മജയാലി	ടചയ്ണം.

രയാധയാ	മകയാ കയാം കർനയാ ചയാഹിമയ
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उसको / उसे टेतनस खेलना चादहए അവൾക്ക്	 ടെന്നവീസ	
കെിക്ണം.ഉസമകയാ	/	ഉമസ ടെന്നവീസ മഖൽനയാ ചയാഹിമയ

फकसान को खेती करना चादहए
കർഷകന്	കൃഷി	ടചയ്ണം.

കിസയാൻ	മകയാ മഖതവീ കർനയാ ചയാഹിമയ

अधयापक को पाठ पढ़ाना चादहए അധ്യാ്കൻ	 ്യാഠം	
്ഠിപെിക്ണം.അധ്യാ്ക്	മകയാ ്യാഠ് ്ഢയാനയാ ചയാഹിമയ

उनहें गाना सुनना चादहए
അവർക്ു	് യാട്ചു	മകൾക്ണം.

ഉൻ	മകയാ	/	ഉമനം ഗയാനയാ സുൻനയാ ചയാഹിമയ

मीता को कविता सुननी चादहए
മവീതയക്ക്	കവിത	മകൾക്ണം.

മവീതയാ	മകയാ കവിതയാ സുൻനവീ ചയാഹിമയ

•		 चादहए	ഘെനയിൽ	സമയസൂചക	് േങ്ങൾക്ു	മേഷം	മകവല	പകിയയാരു്ം	വരയാം.

उसे सुिह उठना चादहए
അവൻ	രയാവിടല	എഴുമന്നൽക്ണം.

ഉമസ സുബഹ് ഉഠ്നയാ ചയാഹിമയ

तुमहें रोज दौडना चादहए
നിങ്ങൾക്ക്	േിവസവും	ഓെണം.

തുമമം മറയാസ േൗഡ്നയാ ചയാഹിമയ

आपको कल आना चादहए
തയാങ്കൾക്ക്	നയാടെ	വരണം.

ആപമകയാ കൽ ആനയാ ചയാഹിമയ

मुझे अभी चलना चादहए
എനിക്ക്	ഇമപെയാൾ	മ്യാകണം.

മുമേ അേവീ ചൽനയാ ചയാഹിമയ

टे्न को दस िजे पहँुचना चादहए തവീവണ്ി	്ത്ു	മണിക്ക്	
എത്ണം.മപെൻ	മകയാ േസ	ബമജ ്ഹുംചനയാ ചയാഹിമയ

िस को रात को लौटना चादहए ബസ്ിന്	 രയാപതിയിൽ	 മെങ്ങി	
മ്യാകണം.ബസ	മകയാ രയാത്	മകയാ ലൗട്നയാ ചയാഹിമയ

•	 ഇഷ്ടടപെെുക	എന്ന	അർത്ത്ിൽ	വരുന്ന	पसंद है (पसंद होना)	ഒരു	ഹേലിയയാണ്.	
ഈ	ഘെനയിൽ	കർത്യാവിമനയാടെയാപെം	‘को’	പ്ത്യം	മചരുന്നു.	ഇതിൽ	ചുവടെ	
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കയാണിച്ിട്ചുള്ളതുമ്യാടല	 കർമ്മത്യാടെയാപെം	 മകവലപകിയ	 മചർത്ും	
മചർക്യാടതയും	പ്മയയാഗിക്യാവുന്നതയാണ്.

കർത്യാവ് + को നയാമം	 മകവലപകിയ पसंद है / हैं

मुझको / मुझे
മുഝമകയാ/മുമേ

ममठाई
മിഠയായവീ

खाना
ഖയാനയാ

पसंद
്സന്ക്

है
ടഹ

तुमको / तुमहें
തുംമകയാ	/	തുമമം

गीत
ഗവീത്

गाना
ഗയാനയാ

पसंद
്സന്ക്

है 
ടഹ

उसे
ഉമസ

िातें
ബയാമതം

िनाना
ബനയാന

पसंद
്സന്ക്

है
ടഹ

माँ को
മയാം	മകയാ

अगूंर
അംഗൂർ

खाना
ഖയാനയാ

 पसंद 
്സന്ക്

है
ടഹ

महेंद्र को
മമഹ{ന്	മകയാ

फक्रकेट
പകിക്റ്ക്

खेलना
മഖൽനയാ

पसंद
്സന്ക്

है
ടഹ

सीमा को
സവീമയാ	മകയാ

शोर
മേയാർ

करना
കർനയാ

पसंद 
്സന്ക്

है
ടഹ

इरिान को
ഇർഫയാൻ	മകയാ

गगटार
ഗിത്യാർ

िजाना
ബജയാനയാ

पसंद
്സന്ക്

है
ടഹ

मससलिया को
സിൽവിയയാ	മകയാ

िातें
ബയാമതം

करना
കർനയാ

पसंद
്സന്ക്

है
ടഹ

नेताजी को
മനതയാജവീ	മകയാ

भाषण
േയാഷണ്

देना
മേനയാ

पसंद
്സന്ക്

है
ടഹ

जॉन को
മജയാണ്	മകയാ

चुप
ചുപ

रहना
രഹ്	നയാ

पसंद
്സന്ക്

है
ടഹ

•	 ഈ	ഘെനകൾ		‘चादहए’	ഘെനയിൽ	നിന്നും	വെടര	വ്ത്സതമല്	എന്നു	നിങ്ങൾ	
മനസ്ിലയാക്ിക്യാണുമമല്യാ.	चादहए	ക്ു	് കരം	पसंद है।	എന്നു	പ്മയയാഗിക്ുന്നതയാണ്	
ഇതിടല	വ്ത്യാസം

	 കർത്യാവിടറെമയയാ	കർമ്ത്ിടറെമയയാ	ലിംഗവചനം	ഇതിടന	സ്യാധവീനിക്ുന്നില്	
എന്നത്	പേദ്ിമക്ണ്തയാണ്.
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2.4 പരിശീലനം

1.	 പബയാക്റ്ിലുള്ള	്േങ്ങെചുടെ	ഉചിതരൂ്ം	മചർത്ക്	്ൂരിപെിക്ുക.

	 i)	 (ഹമം	+	മകയാ)	………………….	മേയാ	ആം	ചയാഹിമയ.

	 ii)	 (വഹ്	+	മകയാ)	…………………..	ഏക്	അൽമയാരവീ	ചയാഹിമയ.

	 iii)	 (തും	+	മകയാ)	………………….	ക്യാ	ചയാഹിമയ?

	 iv)	 (ഹം	+	മകയാ)	…………………	സുബഹ്	ഉഠ്നയാ	ചയാഹിമയ.

	 v)	 (മവ+	മകയാ)	…………………..	കയാം	കർനയാ	ചയാഹിമയ.

	 vi)	 (തൂ	+	മകയാ)	…………………..	അച്യാ	മവതൻ	ചയാഹിമയ.

2.	 ചുവടെ	 മചർത്ിട്ചുള്ള	 വയാക്ങ്ങെിൽ	 മകവലപകിയകൾക്ു	 മുൻ്യായി	
സമയസൂചക്േങ്ങൾ	മചർത്ക്	്ൂരിപെിക്ുക.

 i) विदयाथसी को ………………… पढ़ना चादहए।

 ii) आपको ………………… टहलना चादहए।

 iii) वपताजी को ……………….. ठहरना चादहए।

 iv) तुमहें …………………… आना चादहए।

3.	 തയാടഴ	ടകയാെുത്ിരിക്ുന്ന	മയാതൃകയിൽ	്ത്ു	വയാക്ങ്ങൾ	വവീതം	എഴുതുക.

കർത്യാവ് + को +	കർമ്ം  + മകവലപകിയ  चादहए

മുഝമകയാ ഫൽ ഖയാനയാ ചയാഹിമയ

കർത്യാവ് + को കർമ്ം മകവലപകിയ पसंद है

മുഝമകയാ ഫൽ ഖയാനയാ ്സന്ക്	ടഹ

ഭാഗം - III

്രിചയടപെെുത്ുന്ന	മയാതൃകകൾ

(a) സംമബയാധന	വിേക്ി ഏകവചനം ബഹുവചനം

്ുല്ിംഗം लडके ലേക്കമ लडको ലേക്കോ 

സപതവീലിംഗം लडकी ലേക്കവീ लडफकयो ലഡ്കിമയയാ
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(b) തയാരതമ്ം തയാരതമ്തലം ഉത്മതലം

िडा 
ബേയാ

भारत से िडा देश 
േയാരത്	മസ	ബേയാ	മേശ്

सिसे िडा देश 
സബ്മസ	ബജയാ	മേശ്

3.0 പാഠഭാഗം

ചുവടെ	ടകയാെുത്ിട്ചുള്ളവ	വയായിക്ൂ:

शलेैश! तुम कया कर रहे हो ?
ഹേമലഷ്,	തും	ക്യാ	കർ	രമഹ	മഹയാ?

ഹേമലഷ്,	നിങ്ങൾ	എന്ു	ടചയതു	ടകയാണ്ിരിക്ുന്നു?

कुछ नहीं वपता जी।
കുഛ്	നഹവീം	്ിതയാജവീ.

ഒന്നുമില്	അച്യാ.

रेशमा, इधर आओ।
മരശ്മയാ,	ഇധർ	ആമവയാ.

മരശ്മയാ	ഇവിടെ	വരൂ.

आ रही हँू।
ആ	രഹവീ	ഹൂം.

ഇതയാ	വരുന്നു.

िचचो! कया कर रहे हो ?

ബമച്യാ	!	ക്യാ	കർ	രമഹ	മഹയാ?

കുട്ികമെ!	എന്ു	ടചയതുടകയാണ്ിരിക്ുന്നു?

िेटे! पुसतक पढ़ो।
മബമട്!	്ുസതക്	്മഢയാ.

മമയാമന,	്ുസതകം	വയായിക്ൂ.

महाशय! आप कया चाहत ेहैं ?
മഹയാേയ!	ആപ	ക്യാ	ചയാഹ്മത	ഹഹം?

സർ!	തയാങ്കൾ	എന്യാണയാപഗഹിക്ുന്നത്?
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सागथयो! मेरे पास आओ।
സയാ�ിമയയാ!	മമമര	്യാസ	ആമവയാ

സുഹൃത്ുക്മെ!	എടറെ	അെുമത്ക്ക്	വരൂ.

भाइयो और िहनो! भारत हमारा देश है। हमें अपने देश पर गि्म है।
േയായിമയയാ	ഔർ	ബഹമനയാ!	േയാരത്	ഹമയാരയാ	മേശ്	ടഹ.	ഹംമമം	അപമന	മേശ്	്ർ	
ഗർവ്		ടഹ.

സമഹയാേരവീ	സമഹയാേരന്യാടര!	േയാരതം	നമ്ുടെ	രയാജ്മയാണ്.	നയാം	നമ്ുടെ	രയാജ്ത്ിൽ	
അേിമയാനം	ടകയാള്ളചുന്നു.

വ്ാകരണവും ഘടനയും

3.1.1 സംയബാധനാ വിഭക്തി

•	 മുകെിടല	 വയാക്ങ്ങെിൽ	 അെിവരയിട്ക്	 ്േങ്ങൾ	 സംമബയാധനയാവിേക്ിടയ	
സൂചിപെിക്ുന്നു.	 ആടരടയങ്കിലും	 അേിസംമബയാധന	 ടചയ്യാനയാണ്	 ഇതു	
പ്മയയാഗിക്ുന്നത്.	തനിച്ചു	നിൽക്ുന്ന	ഈ	സംമബയാധനയാ	വിേക്ി	വയാക്ത്ിൽ	
എവിടെയും	പ്മയയാഗിക്യാം.	ഇതിടന	അല്്വിരയാമം,	ടകയാമണ്യാ	ആശര്ചിഹ്നം	
(!)	ടകയാമണ്യാ	മവർതിരിച്ചു	കയാണിക്യാവുന്നതയാണ്.

ചില	്േങ്ങെചുടെ	സംമബയാധനയാ	വിേക്ി	രൂ്ങ്ങൾ	പേദ്ിക്ൂ.

സംമബയാധനയാവിേക്ി

ലിംഗം ്േം ഏകവചനം ബഹുവചനം

്ുല്ിംഗം

िालक ബയാലക് िालक ബയാലക് िालको ബയാലമകയാ

लडका ലഡ്കയാ लडके ലഡ്മക लडको ലഡ്മകയാ

कवि കവി कवि കവി कवियो കവിമയയാ

साथी സയാ�വീ साथी സയാ�വീ सागथयो സയാ�ിമയയാ

साधु സയാധു साधु സയാധു साधुओ സയാധുമവയാ

नेता മനതയാ नेता മനതയാ नेताओ മനതയാമവയാ

സപതവീലിംഗം

माता മയാതയാ माता മയാതയാ माताओ മയാതയാമവയാ

िेटी മബട്വീ िेटी മബട്വീ िेदटयो മബട്ിമയയാ

िहू ബഹു िहू ബഹു िहुओ ബഹുമവയാ
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•	 आ	 കയാരയാന്	 ്ുല്ിംഗ	 ഏകവചന	 ്േങ്ങൾ	 ए	 കയാരയാന്മയായി	 മയാറുന്നു.	
ഉേയാഹരണമയായി	 िेटे, लडके,	 മയാറ്ം	 വരുന്നില്.	 ബഹുവചനത്ിൽ	 ്ുല്ിംഗ	
സപതവീലിംഗ	്േങ്ങമെയാടെയാപെം	ओ	 പ്ത്യം	 മചരുന്നു.	 ഉേയാഹരണമയായി	 िहनो, 
लडको, छात्रो.  इ, ई കയാരയാന്	സപതവീലിംഗ	നയാമ്േങ്ങമെയാടെയാപെം	ओ	മചരുമ്യാൾ	य 
ധ്നി	ആഗമിക്ുകയും	ഇത്	यो.	എന്നയായി	മയാറുകയും	ടചയ്ചുന്നു.	

 देिी - देवियो
 सखी - सखखयो
 िेटी - िेदटयो
•	 ओ	പ്ത്യം	മചരുന്ന	ऊ	കയാരയാന്്േങ്ങൾ	उ	കയാരയാന്മയായി	മയാറുന്നു.

്ു.
डाकू േയാകൂ डाकुओ േയാകുമവയാ

साधू സയാധൂ साधुओ സയാധുമവയാ

സപതവീ. िहू ബഹൂ िहुओ ബഹുമവയാ

•	 സംമബയാധനയിൽ	സംജ്യാ	നയാമങ്ങൾക്ു	മയാറ്ം	വരുന്നില്.

रमेश, इधर आओ। രമമശ്,	ഇധർ	ആമവയാ രമമശ്,	ഇവിടെ	വരൂ

शीला, मेरी िात सुनो।
ഷവീലയാ,	 മമരവീ	 ബയാത്	
സുമനയാ

ഷവീലയാ,	 ഞയാൻ	 ്റയുന്നത്	
മകൾക്ൂ

भाई सूरज, इसे जगाओ।
േയായവീ	സൂരജ്,	ഇമസ	
ജഗയാമവയാ

സൂരജ്	േയായവീ,	ഇവടന	ഉണർത്ൂ.

•	 ഏകവചന-ബഹുവചന	സംമബയാധനയാ	രൂ്ത്ിൽ	അനുനയാസികത്ം	മലയാ്ിക്ുന്നു.		
िचचों, लडफकयों	 തുെങ്ങിയ	 ബഹുവചന	 രൂ്ങ്ങൾ	 അേിസംമബയാധനയക്ക്	
ഉ്മയയാഗിക്ുന്നില്.

രൂ്മയാറ്ം	(ബഹു) സംമബയാധനയാരൂ്ം	(ബഹു)

लडकों ने / को लडको

लडफकयों ने / का लडफकयो

िहुओ ंने िहुओ

3.1.2	 തുലനയാതലങ്ങൾ

ചുവടെ	ടകയാെുത്ിട്ചുള്ളവ	വയായിക്ൂ-

A) मेरी माँ सुंदर है। മമരവീ	മയാം	സുന്ർ	ടഹ. എടറെ	അമ്	സുന്രിയയാണ്.

B) माँ दादी से सुंदर है।
മയാം	 േയാേവീ	 മസ	 സുന്ർ	
ടഹ.

അമ്	 അമ്ൂമ്ടയക്യാൾ	
സുന്രിയയാണ്
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C)
माँ दादी से सुंदर है, परंतु 
मेरी िहन शे्या सिसे सुंदर 
है।

മയാം	 േയാേവീ	 ടസ	 സുന്ർ	
ടഹ,	 മലക്ിൻ	 മമരവീ	
ബഹൻ	മപേയയാ	സബ്മസ	
സുന്ർ	ടഹ.

അമ്	 അമ്ൂമ്ടയക്യാൾ	
സുന്രിയയാണ്,	 എന്നയാൽ	
എടറെ	 സമഹയാേരി	 മപേയ	
ഏറ്വും	സുന്രിയയാണ്.

A) दीपक अचछा खेलता है।
േവീ്ക്	 അച്യാ	 മഖൽതയാ	
ടഹ.

േവീ്ക്	നന്നയായി	കെിക്ുന്നു.

B) दीपक शांतनु से अचछा 
खेलता है।

േവീ്ക്	േന്നു	മസ	അച്യാ	
മഖൽതയാ	ടഹ.

േവീ്ക്	 േയാന്നുവിമനക്യാൾ	
നന്നയായി	കെിക്ുന്നു..

C) दीपक सिसे अचछा खेलता 
है।

േവീ്ക്	 സബ്മസ	 അച്യാ	
മഖൽതയാ		ടഹ.

േവീ്ക്	 ഏറ്വും	 നന്നയായി	
കെിക്ുന്നു.

•	 മുകെിടല	മൂന്നു	വിേയാഗങ്ങെിൽ	A	യിൽ	ട്െുന്ന	സയാധയാരണ	വയാക്ങ്ങെിടല	
നയാമങ്ങടെ	വിമേഷിപെിക്യാനയായി	ഒരു	വിമേഷണം	ഉണ്ക്.	B	യിലും	C	യിലും	
തയാരതമ്മയാണ്	കയാണിച്ിരിക്ുന്നത്.	B	യിൽ	ഈ	തയാരതമ്ം	ഒന്നിടന	മടറ്യാന്നിൽ	
നിന്നും	ടമച്ടപെട്തയാടണന്നു	കയാണിക്ുന്നു.	അതിനയാൽ	ഇത്	തയാരതമ്തലമയാണ്.	C	
യിൽ	 ഇത്	 എല്യാത്ിൽ	 നിന്നും	 മപേഷ്ഠമയാടണന്നു	 കയാണിക്ുന്നതിനയാൽ	
ഉത്മതലമയാണ്.		

•	 രണ്ു	 നയാമങ്ങടെ	 തയാരതമ്ം	 ടചയ്ചുവയാൻ	 അവയക്ിെയിൽ	 ‘से’	 പ്ത്യം	
മചർക്ുന്നു.	എന്നയാൽ	सि	മചർന്നു	വരുമ്യാൾ	ഏറ്വും	മികച്ത്	എന്ന	അർത്ം	
വരുന്നു.	ഉേയാഹരണമയായി,	सिसे अचछा.

തയാരതമ്	സൂചകമയായി	‘में’	എന്നതും	സമയാനമയായി	പ്മയയാഗിക്യാറുണ്ക്.

शयामा और रमा मेरी 
िहनें हैं।

േ്യാമയാ	 ഔർ	 രമയാ	 മമരവീ	
ബഹമനം	ഹഹം.

േ്യാമയും	 രമയും	 എടറെ	
സമഹയാേരിമയാരയാണ്.

दोनों में शयामा िडी है। മേയാമനയാം	േ്യാമയാ	ബേവീ	ടഹ.
ഇരുവരിലും	 േ്യാമയയാണ്	
മുതിർന്നത്.

उनमें सुंदर कौन है? ഉൻമമം	സുന്ർ	മകയാൻ	ടഹ? അവരിൽ	സുന്രി	ആരയാണ്?

शयामा उनमें सुंदर है। േ്യാമ	ഉൻമമം	സുന്ർ	ടഹ. േ്യാമയയാണ്	അവരിൽ	സുന്രി.

असल में, शयामा हम 
सिमें सुंदर है।

അസൽ	 മമം,	 േ്യാമയാ	 ഹം	
സബ്മമം	സുന്ർ	ടഹ.

യ�യാർത്ത്ിൽ	 േ്യാമയയാണ്	
ഞങ്ങെിൽ	സുന്രി.

3.2 പരിശീലനം

1.	 ചുവടെ	 ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	 ്േങ്ങെചു്മയയാഗിച്ക്	 മൂന്നു	 വയാക്ങ്ങൾ	 വവീതം	
നിർമ്ിക്ുക.
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 चादहए, पसंद है, से अचछा, सिसे अचछा

	 ചയാഹിമയ,	്സന്ക്	ടഹ,	മസ	അച്യാ,	സബ്മസ	അച്യാ

2.	 ഹിന്ിയിമലക്ക്	തർജ്മ	ടചയ്ചുക.

1.	 ആ	മുറിക്ുള്ളിൽ	ആരയാണുണ്യായിരുന്നത്?

2.	 മേവിേയായിരുന്നു	അവിടെ.

3.	 കുട്ികൾ	ക്യാസ്ിലുണ്യായിരുന്നു.

4.	 എനിക്ു	കുറച്ക്	്ണം	മവണം.

5.	 നിനക്ക്	എപത	്ണം	മവണം?

6.	 നിങ്ങൾ	രയാവിടല	എഴുമന്നൽക്ണം

7.	 അവൾ	മ്യാകുവയാൻ	്യാെില്.

8.	 മജയാണ്,	നിങ്ങൾക്ക്	എന്ുമവണം?

9.	 അമമ്,	എനിക്ു	കുറച്ചു	വസപതങ്ങൾ	മവണം.

10.	 സ്ർണ്ണം	ടവള്ളിമയക്യാൾ	വിലമയറിയതയാണ്.

11.	 രത്നം	ഏറ്വും	വില്ിെിപെചുള്ളതയാണ്.

3.	 ചുവടെ	 ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	 ്േങ്ങെചുടെ	 ഏകവചന	 ബഹുവചന	 സംമബയാധനയാ	

രൂ്ങ്ങൾ	എഴുതുക:

  िेटी  िेटी   िेदटयो

 भाई  ......................... .........................

 अधयापक ......................... .........................

 िचचा . ......................... .........................

 िेटा  ......................... .........................

അധിക പദാവലി

िाजार ബയാസയാർ ചന്

दरिाजा (്ു.) േർവയാസയാ വയാതിൽ

कुछ लोग കുഛ്	മലയാഗ് കുറച്ക്	ആെചുകൾ

तततली (സപതവീ.) തിത്ലവീ ചിപതേലേം

पररदंा (്ു.) ്രിന്യാ ്ക്ഷി/്റവ

िगीचा (്ു.) ബഗവീചയാ ്ൂമന്യാട്ം
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अतंर (്ു.) അന്ർ വ്ത്യാസം

खेती (സപതവീ.) മഖത്വീ കൃഷി

सरकार (സപതവീ.) സർക്യാർ സർക്യാർ

सरकारी സർക്യാരവീ സർക്യാർ	സംബന്മയായ

मदद (സപതവീ.) മേദ് സഹയായം

फकसान (്ു.) കിസയാൻ കർഷകൻ

औरत (സപതവീ.) ഔരത് സപതവീ

पराठा (്ു.) ്യാറയാഠയാ ്മറയാട്

पूडी (സപതവീ.) ്ൂരവീ ്ൂരി

चीनी (സപതവീ.) ചവീനി ്ഞ്സയാര

पूछना ്ൂഛ്നയാ മചയാേിക്ുക

उठना ഉഠ്നയാ എഴുമന്നൽക്ുക

गीत (്ു.) ഗവീത് ്യാട്ക്

पाठ ്യാഠ് ്യാഠം

सुिह (സപതവീ.) സുബഹ് പ്േയാതം

रोज മറയാസ േിവസവും

दौडना േൗഡ്നയാ ഓെുക

रोगी (്ു.) മരയാഗവീ മരയാഗി

अभी അേി ഇമപെയാൾ

नहाना നഹയാനയാ കുെിക്ുക

आराम (്ു.) ആരയാം	 വിപേമം

िचचा (്ു.) ബച്യാ	 കുട്ി

देश (്ു.) മേശ് രയാജ്ം/രയാഷ്പെം

साथी (്ു.) സയാ�വീ സുഹൃത്ക്

इधर ഇധർ ഇവിടെ
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सूरज സൂരജ് സൂര്ൻ

कीमती കവീമ്തി വിലമയറിയ

हीरा (്ു.) ഹവീരയാ രത്നം

सोना (്ു.) മസയാനയാ സ്ർണ്ണം

നമുക്ക്	എണ്ണി	മനയാക്യാം

61 इकसठ ഇക്സഠ്		 66 तछयासठ ഛിയയാസഠ്

62 िासठ ബയാസഠ് 67 सडसठ സഡ്സഠ്

63 ततरसठ തിർസഠ് 68 अडसठ അഡ്സഠ്

64 चौंसठ ചൗസഠ് 69 उनहततर ഉൻഹത്ർ

65 पैंसठ ഹ്ംസഠ് 70 सततर സത്ർ

പുനർവായന

ഈ	്യാഠേയാഗത്ിൽ	നമ്ൾ	മനസ്ിലയാക്ിയത്	-

1.	 സഹയായക	പകിയയുടെ	േൂതകയാലരൂ്ം	/

मैं / तू / िह था / थी

हम / तुम / आप / िे थे / थीं

2.	 चादहए / पसंद है	എന്ന	ഘെന

राम को चादहए।

जया को नाचना चादहए।

मुझ ेिल चादहए।

मुझ ेआम पसंद है।

3.	 സംമബയാധനരൂ്ം

 लडका लडके लडको

 लडकी लडकी लडफकयो
4.	 തയാരതമ്ം

 - से सुंदर -  सिसे सुंदर



181

പാഠം - 12

ഭാഗം - I

തയാടഴ	്റയുന്ന	ഘെനകെയാണ്	ഈ	യൂണിറ്ിൽ	്രിചയടപെെുന്നത്:

കർത്യാവ്

+

കർമ്ം/
്ൂരകം

+

പകിയയാധയാതു	 + 
ता / त े/ ती

+

था / थे / थी 
/ थीं

मैं फक्रकेट खेलता था

ഹമം പകിക്റ്ക് മഖൽതയാ �യാ

ഞയാൻ	പകിക്റ്ക്	കെിക്ുമയായിരുന്നു.

1.0 പാഠഭാഗം

मेरा बचपन
യമരാ ബചപൻ

എപ്റെ കുട്ിക്ാലം

उन ददनों मैं लखनऊ में रहता था।
ഉൻ	േിമനയാം	ഹമം	ലഖനൗ	മമം	രഹ്തയാ	�യാ.

അക്യാലത്ക്	ഞയാൻ	ലഖനൗവിൽ	തയാമസിക്ുകയയായിരുന്നു.

ति मैं दस साल का था। मेरा घर एक पाक्म  के पास था।
തബ്	ഹമം	േസ	സയാൽ	കയാ	�യാ.	മമരയാ	ഘർ	ഏക്	്യാർക്ക്	മക	്യാസ	�യാ.

അടന്നനിക്ക്	്ത്ു	വയസ്യായിരുന്നു.	എടറെ	വവീട്	്യാർക്ിനെുത്യായിരുന്നു.

मेरा सकूल मेरे घर से एक फकलोमीटर दरू था।
മമരയാ	സകൂൾ	മമമര	ഘർ	മസ	ഏക്	കിമലയാമവീറ്ർ	േൂർ	�യാ.

എടറെ	സകൂൾ	എടറെ	വവീട്ിൽ	നിന്നും	ഒരു	കിമലയാമവീറ്ർ	അകടലയയായിരുന്നു.

मैं रोज़ सुिह छह िजे उठता था और सात िजे साइफकल से सकूल जाता था।
ഹമം	 മറയാസ	സുബഹ്	ആഠ്	ബമജ	ഉഠ്തയാ	�യാ	ഔർ	സയാത്	ബമജ	ഹസക്ിൾ	മസ	
സകൂൾ	ജയാതയാ	�യാ.

ഞയാൻ	 നിമത്ന	 രയാവിടല	 ആറു	 മണിക്ു	 എഴുമന്നൽക്ുകയും	 ഏഴു	 മണിക്ു	
ഹസക്ിെിൽ	സകൂെിൽ	മ്യാവുകയും	ടചയ്ചുമയായിരുന്നു.
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सकूल में पढ़ाई के िाद हम खेलत ेथे।
സകൂൾ	മമം	്ഢയായി	മക	ബയാദ്	ഹം	ഖൽമത	മ�.

സകൂെിൽ	്ഠനത്ിനു	മേഷം	ഞങ്ങൾ	കെിക്ുമയായിരുന്നു.

खेल िाला घंटा सि िचचों को िहुत पसंद था।
മഖൽ	വയാലയാ	ഘണ്യാ	സബ്	ബമച്യാം	മകയാ	ബഹുത്	്സന്ക്	�യാ.

കയായിക	്ിരിയഡ്	എല്യാ	കുട്ികൾക്ും	വെടര	ഇഷ്ടമയായിരുന്നു.

मैं खेल के घंटे में िडैममटंन खेलता था।
ഹമം		മഖൽ	മക	ഘമണ്	മമം	ബയാഡ്മിറെണ്	മഖൽതയാ	�യാ.

ഞയാൻ	കയായിക	്ിരിയേിൽ	ബയാഡ്മിറെണ്	കെിക്ുമയായിരുന്നു.

मेरे पास िडैममटंन का िदढ़या िलला था।
മമമര	്യാസ	ബയാഡ്മിറെണ്	കയാ	ബഢിയയാ	ബല്യാ	�യാ.

എടറെ	്ക്ൽ	വെടര	നല്	ബയാഡ്മിറെണ്	ബയാറ്ചുണ്യായിരുന്നു.

हमारा सकूल िारहिीं कक्षा तक था।
ഹമയാരയാ	സക്ൂൾ	ബയാരഹ്	വവീ	കക്ഷയാ	തക്	�യാ.

ഞങ്ങെചുടെ	സക്ൂൾ	്{ന്ണ്യാം	ക്യാസുവടരയുണ്യായിരുന്നു.

इस सकूल में लगभग एक हज़ार विदयाथसी पढ़त ेथे।
ഇസ	സകൂൾ	മമം	ലഗ്േഗ്	ഏക്	ഹസയാർ	വിേ്യാർത്വീ	്ഡ്മത	മ�.

ഈ	സകൂെിൽ	ഏകമേേം	ആയിരം	വിേ്യാർത്ികൾ	്ഠിക്ുന്നുണ്യായിരുന്നു.

सकूल में एक कैं टीन भी थी।
സകൂൾ	മമം	ഏക്	കയാറെവീൻ	േവീ	�യാ.

സകൂെിൽ	ഒരു	േക്ഷണേയാലയും	ഉണ്യായിരുന്നു.

कैं टीन िाला खाने पीने की िहुत सी चीज़ें िनाता था।
കയാറെവീൻ	വയാലയാ	ഖയാമന	്വീമന	കവീ	ബഹുത്	സവീ	ചവീമസം	ബനയാതയാ	�യാ	.

േക്ഷണേയാലയുടെ	ഉെമ	ധയാരയാെം	ലഘുേക്ഷണം	ഉണ്യാക്ുമയായിരുന്നു.
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िचचे िहाँ ममठाई खरीदत ेथे या नमकीन / दधू लेत ेथे या शरित।
ബമച്	വഹയാം	മിഠയായവീ	ഖരവീദ്മത	മ�	യയാ	നമ്കവീൻ/േൂധ്		മലമത	മ�	യയാ	സർബത്.

കുട്ികൾ	 അവിടെ	 നിന്നക്	 മധുരമുള്ളമതയാ	 ഉപെചുരസമുള്ളമതയാ	 ആയ	 ്ലഹയാരങ്ങൾ	
വയാങ്ങിയിരുന്നു/്യാമലയാ	സർബമത്യാ	കുെിക്ുമയായിരുന്നു.

1.1 പദാവലി

िचपन (്ു.) ബച്ൻ കുട്ിക്യാലം

उन ददनों ഉൻ	േിമനയാം അക്യാലത്ക്

साल (്ു.) സയാൽ ആണ്ക്/വർഷം

दरू േൂർ േൂടര

उठना ഉഠ്നയാ എഴുമന്നൽക്ുക/ഉണരുക

पढ़ाई (്ു.) ്ഢയായവീ ്ഠനം

खेलना മഖൽനയാ കെിക്ുക

खेलिाला മഖൽ	വയാലയാ കെിയുമയായി	ബന്ടപെട്

िदढ़या ബഢിയയാ മപേഷ്ഠമയായ

पहला ്ഹലയാ ആേ്ടത്

िारहिीं ബയാരഹ്	വവീ ്ന്പതണ്യാമടത്

लगभग ലഗ്േഗ് ഏകമേേം

कैं टीनिाला ക്യാറെവീൻവയാലയാ േക്ഷണേയാലയുടെ	ഉെമ

चीज़ (സപതവീ.) ചവീസ സയാധനം

ममठाई (സപതവീ.) മിഠയായവീ മധുര്ലഹയാരം

नमकीन (്ു.) നമ്കവീൻ ഉപെചുരസമുള്ള

शरित (്ു.) സർബത്ക് ലഘു്യാനവീയം

1.2	 ആേയം	പഗഹിക്ൂ

	 മമരയാ	ഘർ	കഹയാം	�യാ	?

	 ഹമം	കിത്മന	ബമജ	ഉഠ്തയാ	�യാ	?
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	 മമമര	്യാസ	ഹകസയാ	ബല്യാ	�യാ	?

	 ഹമയാമര	സക്ൂൾ	മമം	കിത്മന	വിേ്യാർത്ി	്ഢമത	മ�?

	 ക്യാറെവീൻവയാലയാ	ഹകസയാ	ഖയാനയാ	ബനയാതയാ	�യാ	?

1.3. വ്ാകരണവും ഘടനയും

1.3.1 നിത്താ യബാധകം

ചുവടെ	മചർത്ിട്ചുള്ള	വയാക്മജയാെികൾ	തയാരതമ്ം	ടചയ്ചുക-

लडका आठ िजे सकूल जाता है। मैं सात िजे सकूल जाता था।

ലഡ്കയാ	ആഠ്	ബമജ	സകൂൾ	ജയാത്യാ	ടഹ ഹമം	സയാത്	ബമജ	സക്ൂൾ	ജയാതയാ	�യാ.

ആണ്കുട്ി	എട്ചു	മണിക്ക്	സകൂെിൽ	
മ്യാകുന്നു.

ഞയാൻ	ഏഴു	മണിക്ക്	സകൂെിൽ	
മ്യാകുമയായിരുന്നു.

लडकी संगीत सीखती है मैं टेतनस खेलता था।

ലഡ്കവീ	സംഗവീത്	സവീഖതവീ	ടഹ ഹമം	ടെന്നവീസ	മഖൽതയാ	�യാ.

ട്ണ്കുട്ി	സംഗവീതം	്ഠിക്ുന്നു. ഞയാൻ	ടെന്നവീസ	കെിക്ുമയായിരുന്നു

•	 ്തിവയായി	 ടചയതുടകയാണ്ിരിക്ുന്ന	 പ്വൃത്ിടയയയാണ്	 നിത്തയാ	 മബയാധകം	
പ്തിനിധയാനം	 ടചയ്ചുന്നത്.	 ഇത്	 ഒരു	 പ്മത്ക	 േൂതകയാല	 പ്വൃത്ിടയയല്	
സൂചിപെിക്ുന്നത്,	മറിച്ക്	്തിവു	പ്വൃത്ിടയയയാണ്.

 िह महीने में एक िार मंुिई जाता था।
 വഹ്	മഹവീമന	മമം	ഏക്	ബയാർ	മുംഹബ	ജയാതയാ	�യാ.

 അവൻ	മയാസത്ിടലയാരിക്ൽ	മുംഹബയിൽ	മ്യാകുമയായിരുന്നു.

 हमारे सकूल के सामने एक आदमी समोसे िेचता था।
 ഹമയാമര	സകൂൾ	മക	സയാമ്മന	ഏക്	ആദ്മവീ	സമമയാമസ	മബചതയാ	�യാ.

 ഞങ്ങെചുടെ	സകൂെിനു	മുന്നിൽ	ഒരയാൾ	സമമയാസ	വിൽക്ുമയായിരുന്നു.

 पहले ससबज़याँ ससती होती थीं।
 ്ഹമല	സബ്ജിയയാം	സസതവീ	മഹയാത്വീ	�വീ.

 ആേ്ടമയാടക്	്ച്ക്റികൾക്ക്	വില	കുറവയായിരുന്നു.

•	 പകിയയുടെ	വർത്മയാന	രൂ്ത്ിമനയാടെയാപെം	കർത്യാവിടറെ	ലിംഗവചനമനുസരിച്ക്	
‘�യാ’	था	(്ു.ഏ)	‘മ�’	थे (്ു.ബ)	थी	‘�വീ’	(സപതവീ.ഏ),	‘�വീം’	थी	ं(സപതവീ.ബ.)	എന്നിവ	
മചർത്ക്	നിത്തയാ	മബയാധക	പകിയ	ഉണ്യാക്ുന്നു.	നിത്തയാ	മബയാധകപകിയയുടെ	
േൂതകയാലസൂചകടത്	കർത്യാവിടറെ	്ുരുഷമേേം	സ്യാധവീനിക്ുന്നില്	:
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്ുല്ിംഗ	ഏകവചനം ്ുല്ിംഗ	ബഹുവചനം

ഉത്മ	്ുരുഷൻ

मैं जाता था। हम जात ेथे।

ഹമം	ജയാതയാ	�യാ. ഹം	ജയാമത	മ�.

ഞയാൻ	മ്യാകുമയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ	മ്യാകുമയായിരുന്നു.

മധ്മ	്ുരുഷൻ

तू जाता था। तुम जात ेथे।

തൂ	ജയാതയാ	�യാ. തും	ജയാമത	മ�

നവീ	മ്യാകുമയായിരുന്നു	
(അെുപെം)

നിങ്ങൾ	മ്യാകുമയായിരുന്നു	
(വിനയം)

आप जात ेथे।

ആപ	ജയാമത	മ�

 തയാങ്കൾ	മ്യാകുമയായിരുന്നു	
(വിനയം)

പ്�മ	്ുരുഷൻ	

यह / िह जाता था। ये / िे जात ेथे।

യഹ്/വഹ്	ജയാതയാ	�യാ മയ/മവ	ജയാമത	മ�

അവൻ/അവൾ	
മ്യാകുമയായിരുന്നു.

അവർ	മ്യാകുമയായിരുന്നു

സപതവീലിംഗ	ഏകവചനം സഗതീലിംഗ ബഹുവചനം

ഉത്മ	
്ുരുഷൻ

मैं जाती थी। हम जाती थीं।

ഹമം	ജയാതവീ	�വീ. ഹം	ജയാതവീ	�വീം.

ഞയാൻ	മ്യാകുമയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ	മ്യാകുമയായിരുന്നു.

മധ്മ	
്ുരുഷൻ

तू जाती थी। तुम / आप जाती थीं।

തൂ/തൂം	ജയാതവീ	�വീ. ആപ	ജയാതവീ	�വീം.

നവീ/നിങ്ങൾ	മ്യാകുമയായിരുന്നു. തയാങ്കൾ	മ്യാകുമയായിരുന്നു.

പ്�മ	
്ുരുഷൻ

यह / िह जाती थी ये / िे जाती थीं।

യഹ്/വഹ്	ജയാതവീ	�വീ മയ/മവ	ജയാതവീ	�വീം

ഇവൾ/അവൾ	മ്യാകുമയായിരുന്നു ഇവർ/അവർ	മ്യാകുമയായിരുന്നു.

•	 നിത്തയാമബയാധകത്ിൽ	 നിമഷധടത്	 സൂചിപെിക്ുവയാൻ	 नही	ं പ്മയയാഗിക്ുന്നു.	
എന്നിരുന്നയാലും	സഹയായകപകിയയയായ	था / थे / थी / थी	ंഎന്നിവ	ഒഴിവയാക്ടപെെുന്നില്.	
്മക്ഷ	വർത്മയാനകയാലത്ിൽ	സഹയായക	പകിയകൾ	ഒഴിവയാക്യാവുന്നതയാണ്.
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നിത്തയാ	േൂതരൂ്ം നിത്തയാ	വർത്മയാന	രൂ്ം

पहले मैं रूसी नहीं िोलता था।
്ഹമല	ഹമം	റൂസവീ	നഹവീം	
മബയാൽതയാ	�യാ.

മുൻപ	ഞയാൻ	റഷ്ൻ	േയാഷ	
സംസയാരിക്ുമയായിരുന്നില്.

अि मैं रूसी नहीं िोलता (हँू)।
അബ്	ഹമം	റൂസി	നഹവീം	മബയാൽതയാ	
(ഹൂം)

ഇമപെയാൾ	ഞയാൻ	റഷ്ൻ	േയാഷ	
സംസയാരിക്ുന്നില്.

पहले मैं टेतनस नहीं खेलता था।
്ഹമല	ഹമം	ടെന്നവീസ	നഹവീം	
മഖൽതയാ	�യാ.

മുൻപ	ഞയാൻ	ടെന്നവീസ	
കെിക്ുമയായിരുന്നില്.

आजकल मैं टेतनस नहीं खेलता।
ആജ്കൽ	ഹമം	ടെന്നവീസ	നഹവീം	
മഖൽതയാ.

ഈയിടെ	ഞയാൻ	ടെന്നവീസ	
കെിക്ുന്നില്.

•	 േൂതകയാല	സഹയായക	പകിയയാരൂ്ങ്ങെയായ	�യാ/മ�/�വീ/�വീം	ഇല്യാടത	നിത്തയാേൂതരൂ്ം	
്ൂർണ്ണമയാകുന്നില്.	യയാടതയാരു	കയാരണവേയാലും	ഈ	പകിയ	നെക്ുന്നില്	എന്നതയാണ്	
ഇത്	സൂചിപെിക്ുന്നത്.

1.4  പരിശീലനം

1.	മയാതൃകയനുസരിച്ക്	വയാക്ങ്ങൾ	മയാറ്ിടയഴുതുക:

ഹമം	മറയാസ	സുബഹ്	േൂധ്	്വീത്യാ	
ഹൂം.

ഹമം	മറയാസ	സുബഹ്	േൂധ്	്വീത്യാ	�യാ

(i) തൂ	േയാം	മകയാ	കഹയാം	ഘൂമ്തവീ	ടഹ	?

(ii) വഹ്	ഹസക്ിൾ	മസ	സക്ൂൾ	ജയാതയാ	ടഹ.

(iii) ഹം	സുബഹ്	ജൽേവീ	ഉഠ്മത	ഹഹം.

(iv) തും	ഗയാംവ്	മമം	രഹ്മത	മഹയാ	യയാ	േഹർ	മമം	?

(v) മവ	അമപഗസവീ	നഹവീം	മബയാൽമത	ഹഹം.

2.	 മയാതൃകയനുസരിച്ക്	 ചുവടെയുള്ള	 പകിയകെചു്മയയാഗിച്ക്	 വയാക്ങ്ങൾ	
നിർമ്ിക്ുക: 

 ഉഠ്നയാ Ò  ഹമം	മറയാസ	്യാഞ്ക്	ബമജ	ഉഠ്തയാ	�യാ.

 മഖൽനയാ,		 ്ഠ്നയാ,		 ബനയാനയാ,		 സുൻനയാ,		 മബയാൽനയാ

3.	 ഈ	പകിയകെചു്മയയാഗിച്ക്	്ൂരിപെിക്ുക

	 മേനയാ,	്വീനയാ,	്ഢനയാ,	കർനയാ,	മേഖനയാ
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(i)
വഹ്	േൂധ് ........................................................
..........................................................................

(ii)
അധ്യാ്ക്	ഹിന്ി ...........................................
..........................................................................

(iii)
ഷവീലയാ	കയാം .....................................................
..........................................................................

(iv)
മയാതയാജവീ	നയാെക് ...............................................
..........................................................................

(v)
്ിതയാജവീ	ഹം	ടകയാ	ഹ്മസ .......................
..........................................................................

ഭാഗം - II

്രിചയടപെെുത്ുന്ന	ഘെനകൾ

	 സ്യാനം	:	കർത്യാവ്	+	മക	്യാസ	+	കർമ്ം	+	ടഹ/�യാ

2.0	വയാക്ങ്ങൾ	പേദ്മയയാടെ	വയായിക്ുക:

അെുത്ക്	അ�വയാ	സമവീ്ത്യായി	എന്ന	അർത്ത്ിലുള്ള	സ്യാന	സൂചകം	പ്ത്യമയാണ്	
‘മക	്യാസ’.

मेरा घर असपताल के 
पास है।

മമരയാ	ഘർ	അസ്തയാൽ	മക	
്യാസ	ടഹ

എടറെ	വവീട്	ആേു്പതിക്ക്	
അെുത്യാണ്

लाल फकले के पास िहुत 
पुराना िाज़ार है।

ലയാൽ	കിമല	മക	്യാസ	ബഹുത്	
്ുരയാനയാ	ബയാസയാർ	ടഹ.

ടചമങ്കയാട്ക്ക്	സമവീ്ം	
വെടര	്ഴയ	
കമ്യാെമുണ്ക്

2.1  സ്യാനം,	 ഉെമസ്യാവകയാേം	 എന്നിവ	 സൂചിപെിക്ുന്നതിനയായി	 ‘മക	 ്യാസ’	
പ്മയയാഗിക്ുന്നു.	അതയായത്	ടസപകട്റി,	 മയാലി,	നൗക്ർ,	ചൗക്വീേയാർ,	 ടസ്റ്റമനയാ,	
കുത്യാ	മുതലയായവ.	ഉേയാഹരണമയായി,

रमेश के पास नई गाडी है।
രമമശ്	മക	്യാസ	നയവീ	ഗയാേവീ	ടഹ

രമമേിടറെ	്ക്ൽ	്ുതിയ	വണ്ിയുണ്ക്.

इन िचचों के पास गेंद नहीं है।
ഇൻ	ബമച്യാം	മക	്യാസ	മഗംദ്	നഹവീം	ടഹ

ഈ	കുട്ികെചുടെ	്ക്ൽ	്ന്ക്	ഇല്
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उसकी िहन के पास िहुत साडडयाँ हैं।
ഉസകവീ	ബഹൻ	മക	്യാസ	ബഹുത്	സയാേിയയാം	ഹഹം.

അവടറെ	സമഹയാേരിയുടെ	്ക്ൽ	ധയാരയാെം	സയാരികെചുണ്ക്.

मेरे पास एक कुतता है।
മമമര	്യാസ	ഏക്	കുത്യാ	ടഹ.

എടറെ	്ക്ൽ	ഒരു	്ട്ിയുണ്ക്.

मेरे पास दो नौकर हैं।
മമമര	്യാസ	മേയാ	നൗക്ർ	ഹഹം

എനിക്ക്	രണ്ു	മവലക്യാരുണ്ക്.

मेरे पास एक चौकीदार है।
മമര്	്യാസ	ഏക്	ചൗക്വീേയാർ	ടഹ.

എനിക്ക്	ഒരു	കയാവൽക്യാരനുണ്ക്.

मेरे पास दो सटेनो हैं।
മമമര	്യാസ	മേയാ	ടസ്റ്റമനയാ	ഹഹം.

എനിക്ക്	രണ്ക്	ടസ്റ്റമനയാമയാർ	ഉണ്ക്.

2.2		 ‘മക	് യാസ’	ഒരു	സംയുക്	പ്ത്യമയാണ്.	ഇതിമനയാെു	മചരുമ്യാൾ	നയാമങ്ങൾക്ും	
സർവ്നയാമങ്ങൾക്ും	രൂ്മയാറ്ം	സംേവിക്ുന്നു.	ഈ	മയാറ്ങ്ങൾ	പേദ്ിക്ൂ.

मैं + के पास ഹമം	+	മക	്യാസ Ò മമമര	്യാസ എടറെ	്ക്ൽ

हम + के पास ഹം	+	മക	്യാസ Ò ഹമയാമര	്യാസ ഞങ്ങെചുടെ	്ക്ൽ

तू + के पास തൂ	+	മക	്യാസ Ò മതമര		്യാസ	 നിടറെ	്ക്ൽ

आप + के पास ആപ	+	മക	്യാസ Ò ആപമക	്യാസ	 തയാങ്കെചുടെ	്ക്ൽ

िह + के पास വഹ്	+	മക	്യാസ Ò ഉസമക	്യാസ	
അവടറെ/അവെചുടെ	
്ക്ൽ

यह + के पास യഹ്	+	മക	്യാസ Ò ഇസമക	്യാസ	
ഇവടറെ/അവെചുടെ	
്ക്ൽ

िे + के पास മവ	+	മക	്യാസ Ò ഉൻമക	്യാസ	 അവരുടെ	്ക്ൽ

ये + के पास മയ	+	മക	്യാസ Ò ഇൻമക	്യാസ ഇവരുടെ	്ക്ൽ
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2.3  ഈ	ഘെനകെിടല	പകിയ	കർത്യാവിനല്	മറിച്ക്	‘മക	്യാസി’	നു	മേഷം	വരുന്ന	
നയാമത്ിനനുസരിച്യാണ്	മയാറുന്നത്.

मेरे पास एक कलम है। മമമര	്യാസ	ഏക്	കലം	
ടഹ.

എടറെ	 ്ക്ൽ	 ഒരു	
മ്നയുണ്ക്

मेरे पास तीन कलम हैं। മമമര	്യാസ	തവീൻ	കലം	
ഹഹം

എടറെ	 ്ക്ൽ	 മൂന്നു	
മ്നയുണ്ക്.

उसके पास एक फकताि है। ഉസ	 മക	 ്യാസ	 ഏക്	
കിതയാബ്	ടഹ

അവടറെ	 /അവെചുടെ	്ക്ൽ	
ഒരു	്ുസതകമുണ്ക്.

उसके पास दस फकतािें हैं। ഉസമക	 ്യാസ	 േസ	
കിതയാമബം	ഹഹം.

അവടറെ/അവെചുടെ	 ്ക്ൽ	
്ത്ു	്ുസതകങ്ങൾ	ഉണ്ക്.

2.3		 വർത്മയാനകയാല	 സഹയായക	 പകിയകൾ	 കർത്യാവിടറെ	 വചനടത്യും	
്ുരുഷടനയും	ആപേയിക്ുമ്യാൾ	േൂതകയാലസഹയായക	പകിയകൾ	കർത്യാവിടറെ	
ലിംഗവചനങ്ങടെയയാണ്	ആപേയിക്ുന്നത്.

इसके पास एक कमरा है। इसके पास चार कमरे हैं।

ഇസടക	്യാസ	ഏക്	കമ്	രയാ	ടഹ. ഇസ	മക	്യാസ	ചയാർ	കമമര	ഹഹം

അവടറെ/അവെചുടെ	്ക്ൽ	ഒരു	
മുറിയുണ്ക്.

അവടറെ/അവെചുടെ	്ക്ൽ	നയാലു	
മുറിയുണ്ക്.

मेरे पास तुम हो। माँ के पास मैं हँू।

മമമര	്യാസ	തും	മഹയാ. മയാം	മക	്യാസ	ഹമം	ഹൂം.

എടറെ	അെുത്ക്	നിങ്ങൾ	ഉണ്ക്. അമ്യുടെ	അെുത്ക്	ഞയാൻ	ഉണ്ക്.

गचतंा फकस िात की, आपके पास मैं हँू। िचचा माँ के पास है।

ചിന്യാ	കിസ	ബയാത്	കവീ,	ആപമക	
്യാസ	ഹമം	ഹൂം

ബച്യാ	മയാം	മക		്യാസ	ടഹ.

എന്ിനു	വിഷമിക്ുന്നു.	
തയാങ്കമെയാടെയാപെം	ഞയാനുണ്ക്.

കുഞെക്	അമ്മയയാടെയാപെമയാണ്.

हमारे पास एक गाडी थी। उसके पास दो गाडडयाँ थीं।

ഹമയാമര	്യാസ	ഏക്	ഗയാഢവീ	�വീ. ഉസമക	്യാസ	മേയാ	ഗയാഢിയയാം	�വീം.

ഞങ്ങെചുടെ	്ക്ൽ	ഒരു	
വണ്ിയുണ്യായിരുന്നു.

അവടറെ	്ക്ൽ	രണ്ു	
വണ്ിയുണ്യായിരുന്നു.

2.5		 ‘്ക്ൽ/അെുത്ക്’	 എന്ന	 അർത്ത്ിലും	 	 ‘മക	 ്യാസ’	 	 പ്മയയാഗിക്ുന്നു.	
ഉേയാഹരണമയായി
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मैं डॉकटर के पास जा रहा हँू। ഹമം	 മേയാക്െർ	 	 മക	
്യാസ		ജയാ	രഹയാ	ഹൂം.

ഞയാൻ	 മേയാക്െറുടെ	
അ െു ത്ക്	
ട്യായടക്യാണ്ിരിക്ുന്നു.

मेरे पास मत आओ। മമമര	് യാസ	മത്	ആമവയാ എടറെ	അെുത്ക്	വരരുത്.

ഭാഗം - III

്രിചയടപെെുത്ുന്ന	മയാതൃകകൾ

(i)

പകമസൂചക	സംഖ്

पहली कक्षा िारहिीं कक्षा

്ഹലവീ	കക്ഷയാ ബയാരഹ്	വവീം	കക്ഷയാ

ഒന്നയാം	ക്യാസ ്{ന്ണ്യാം	ക്യാസ്ക്

(ii)

വയാലയാ

നയാമവിമേഷണമയായി ടതയാഴിൽ്രമയായി

कैं टीन िाला चाय िाला

ക്യാറെവീൻ	വയാലയാ ചയായ	വയാലയാ

േക്ഷണേയാല	ഉെമ ചയായ	വിൽപെനക്യാരൻ

(iii)

ഘെകം	യയാ/അ�വയാ

दहदंी या मराठछी सोमिार को या मंगलिार को

ഹിന്ി	യയാ	മറയാഠവീ
മസയാമവയാർ	മകയാ	യയാ	മംഗൾവയാർ	
മകയാ

ഹിന്ിമയയാ	
മറയാഠിമയയാ

തിങ്കെയാഴചമയയാ	ടചയാവ്യാഴചമയയാ

3.0 പാഠഭാഗം

गोपाि का मकान
യഗാപാൽ കാ മകാൻ

യഗാപാലിപ്റെ വീട്

यह गोपाल का मकान है। इस मकान में कई कमरे हैं।
യഹ്	മഗയാ്യാൽ	കയാ	മകയാൻ	ടഹ.	ഇസ	മകയാൻ	മമം	കയവീ	കമ്	മര	ഹഹം.

ഇതു	മഗയാ്യാലിടറെ	വവീെയാണ്.	ഈ	വവീട്ിൽ	ധയാരയാെം	മുറികെചുണ്ക്

ऊपर िाले कमरे छोटे हैं। नीचे िाले कमरे िड ेहैं।
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ഊപെർ	വയാമല	കമ്	മര	മഛയാമട്	ഹഹം.	നവീമച	വയാമല	കമ്	മര	ബമേ	ഹഹം.

മുകെിലടത്	മുറികൾ	ടചറുതയാണ്.	തയാഴടത്	മുറികൾ	വലുതയാണ്.

पहला कमरा िठैक है। दसूरा कमरा गोपाल का है।
്ഹലയാ	കമ്	രയാ	ഹബഠക്	ടഹ.	േൂസരയാ	കമ്	രയാ	മഗയാ്യാൽ	കയാ	ടഹ.

ആേ്മത്ത്	സ്വീകരണ	മുറിയയാണ്.	രണ്യാമമത്ത്	മഗയാ്യാലിമറെതയാണ്.

तीसरा उसकी िहन का है। चौथा कमरा उसके माता-वपता का है।
തവീസരയാ	ഉസകവീ	ബഹൻ	കയാ	ടഹ.	ചൗധയാ	കമ്	രയാ	ഉസമക	മയാതയാ്ിതയാ	കയാ	ടഹ.

മൂന്നയാമടത്	 മുറി	 അവടറെ	 സമഹയാേരിയുമെതയാണ്.	 നയാലയാമമത്ത്	 അവടറെ	
മയാതയാ്ിതയാക്െചുമെതയാണ്.

मकान के सामने एक िगीचा है। िगीचे में तीन-चार िलिाले पेड हैं।
മകയാൻ	മക	സയാമ്മന	ഏക്	ബഗവീചയാ	ടഹ.	ബഗവീമച	മമ	തവീൻ	ചയാർ	ഫൽവയാമല	മ്ഡ്	
ഹഹം.

വവീെിനു	മുന്നിൽ	ഒരു	മതയാട്മുണ്ക്.	മതയാട്ത്ിൽ	മുന്നു	നയാലു	ഫലവൃക്ഷങ്ങെചുണ്ക്.

गोपाल के घर के पास एक दधूिाला रहता है।
മഗയാ്യാൽ	മക	ഘർ	മക	്യാസ	ഏക്	േൂധ്	വയാലയാ	രഹ്തയാ	ടഹ.

മഗയാ്യാലിടറെ	വവീെിനെുത്ക്	ഒരു	്യാൽക്യാരൻ	തയാമസിക്ുന്നു.

उसके पास िहुत गायें हैं और िह दधू िेचता है।
ഉസമക	്യാസ	ബഹുത്	ഗയാമയം	ഹഹം.	ഔർ	വഹ്	േുധ്	മബചതയാ	ടഹ.

അവടറെ	്ക്ൽ	ധയാരയാെം	്േുക്െചുണ്ക്.	അവൻ	്യാൽ	വിൽക്ുകയും	ടചയ്ചുന്നു.

गोपाल रोज़ दधू पीता है या दही खाता है।
മഗയാ്യാൽ	മറയാസ	േൂധ്	്വീത്യാ	ടഹ	യയാ	േഹവീ	ഖയാതയാ	ടഹ.

മഗയാ്യാലൻ	േിവസവും	്യാലു	കുെിക്ുകമയയാ	ഹതരു	കഴിക്ുകമയയാ	ടചയ്ചുന്നു.

3.1 പദാവലി

मकान  (്ു.) മകയാൻ വവീട്/ടകട്ിെ	സമുച്യം

कई കയവീ ധയാരയാെം

ऊपर िाला ഊപെർവയാലയാ മുകെിലടത്
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नीचे िाला നവീമച	വയാലയാ തയാഴടത്

िगीचा  (്ു.) ബഗവീചയാ	 മതയാട്ം

पहला ്ഹലയാ ആേ്ടത്

दसूरा േൂസരയാ രണ്യാമടത്

तीसरा തവീസരയാ മൂന്നയാമടത്

चौथा ചൗ�യാ നയാലയാമടത്

दधूिाला േൂധ്	വയാലയാ ്യാൽക്യാരൻ

गाय  (സപതവീ.)	 ഗയായ ്േു

िेचना മബചനയാ വിൽക്ുക

दही  (്ു.) േഹവീ ഹതര്

3.2	 ആേയം	പഗഹിക്ൂ

1.	 മഗയാ്യാൽ	മക	മകയാൻ	മമം	കിത്മന	കമ്	മര	ടഹ?

2.	 മഗയാ്യാൽ	മക	മയാതയാ-്ിതയാ	കയാ	കമ്	രയാ	മകയാൻ	സയാ	ടഹ?

3.	 ബഗവീമച	മമം	ഹകമസ	മ്ഡ്	ടഹ?

4.	 േൂധ്	വയാലയാ	കഹയാം	രഹ്തയാ	�യാ	?

5.	 േൂധ്	വയാലയാ	കഹയാം	മസ	േൂധ്	ലയാത്യാ	�യാ?

3.3 വ്ാകരണവും ഘടനയും

3.3.1	 िाला	(വയാലയാ)	ഘെന

(i)	 ഉെമസ്യാവകയാേടത്	 സൂചിപെിക്ുന്നതിനയാണ്	 നയാമമത്യാടെയാപെം	 വയാലയാ	
പ്മയയാഗിക്ുന്നത്.	ഇവയും	നയാമങ്ങെയായി	മയാറുന്നു.

अखिार िाला അഖബയാർ	വയാലയാ ്പതക്യാരൻ

सबज़ी िाला സബ്ജവീ	വയാലയാ ്ച്ക്റിക്യാരൻ

टैकसी िाला െയാക്സി	വയാലയാ വണ്ിക്യാരൻ

•	 ്മരയാക്ഷനയാമമയായും	‘വയാലയാ’	പ്മയയാഗിക്ുന്നു.

ररकश ेिाला റിമക്ഷ	വയാലയാ റിക്ഷക്യാരൻ

मूछों िाला മൂമഛയാം	വയാലയാ മവീേക്യാരൻ
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(ii) വിമേഷനയാമമയായും	‘വയാലയാ’	പ്മയയാഗിക്ുന്നു.

ऊपर िाला मकान ഊപെർ	വയാലയാ	മകയാൻ മുകെിലടത്	വവീട്

पीछे िाली खखडकी ്വീമഛ	വയാലവീ	ഖിഡ്കവീ ്ുറകിലടത്	ജനൽ

•	 കർത്യാവിടറെ	ലിംഗവചനമനുസരിച്ക്	 ‘വയാലയാ’	എന്നത്	‘വയാമല,	വയാലവീ’	എന്നു	
മയാറുന്നു.

്ു.	ഏക	വചനം സപതവീ	ലിംഗ	ഏകവചനം ്ു.	ബഹുവചനം

दधूिाला േൂധ്	വയാലയാ दधूिाली േൂധ്	വയാലവീ दधूिाले േൂധ്	വയാമല

अखिारिाला അഖബയാർ	
വയാലയാ

अखिारिाली അഖബയാർവയാലവീ
अखिारिाले 
അഖബയാർവയാമല

चायिाला ചയായ	വയാലയാ चायिाली ചയായ	വയാലവീ चायिाले ചയായ	വയാമല

पानिाला ്യാൻവയാലയാ पानिाली ്യാൻവയാലവീ पानिाले ്യാൻവയാമല

(iii) ്ഹലയാ,	 േൂസരയാ,	 തവീസരയാ	 എന്നവീ	 എണ്ണൽ	 സംഖ്കൾ	 വിമേഷണങ്ങെയാണ്.	
വിമേഷിപെിക്ുന്ന	നയാമത്ിടറെ	ലിംഗവചനമനുസരിച്ക്	ഇവ	മയാറുന്നു.

पहली कक्षा

=

पहली कक्षा में

്ഹലവീ	കക്ഷയാ ്ഹലവീ	കക്ഷയാ	മമം

ഒന്നയാം	ക്യാസ്ക് ഒന്നയാം	ക്യാസ്ിൽ

पहला कमरा

=

पहले कमरे में

്ഹലയാ	കമ്	രയാ ്ഹമല	കമ്	മര	മമം

ആേ്ടത്	മുറി ആേ്ടത്	മുറിയിൽ

•	 എണ്ണൽസംഖ്യിൽ	നിന്നയാണ്	പകമസൂചക	സംഖ്കൾ	രൂ്ടപെെുന്നത്	–

	 एक	 ഏക്	 -	 ്ഹലയാ	 	 ഒന്നയാമടത്

	 दो	 മേയാ	 -	 േൂസരയാ	 	 രണ്യാമടത്

	 तीन		തവീൻ	 -	 തവീസരയാ	 	 മൂന്നയാമടത്

	 चार	 ചയാർ	 -	 ചൗ�യാ		 	 നയാലയാമടത്

	 पाँच	 ്യാഞ്ക്	-	 ്യാഞ്ക്	വയാം			 അഞ്യാമടത്

	 छह	 മഛ	 -	 ഛഠയാ		 	 ആറയാമടത്

	 सात	 സയാത്	-	 സയാത്	വയാം	 	 ഏഴയാമടത്

	 आठ	 ആഠ്		-	 ആഠ്		വയാം	 	 എട്യാമടത്

	 नौ	 നൗ	-		 നൗവയാം	 	 ഒ്തയാമടത്

	 दस	 േസ		-		 േസ	വയാം	 	 ്ത്യാമടത്
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അധിക പദാവലി

गेंद (സപതവീ.) മഗംദ്	 ്ന്ക്

साडी (സപതവീ.) സയാേവീ സയാരി

संगीत  (്ു.) സംഗവീത് സംഗവീതം

समोसा  (്ു.) സമമയാസ സമമയാസ

सबज़ी  (സപതവീ.) സബ്ജവീ ്ച്ക്റി

ससता സസതയാ വിലകുറഞെ

घूमना ഘൂമ്നയാ ചുറ്ിക്റങ്ങുക

माली  (്ു.) മയാലവീ മതയാട്ക്യാരൻ

नौकर  (്ു.) നൗക്ർ മവലക്യാരൻ

चौकीदार  (്ു.) ചൗക്വീേയാർ കയാവൽക്യാരൻ

सटेनो ടസ്റ്റമനയാ ടസ്റ്റമനയാപഗയാഫർ

നമുക്ക്	എണ്ണി	മനയാക്യാം

71 इकहततर ഇക്ഹത്ർ

72 िहततर ബഹത്ർ

73 ततहततर തിഹത്ർ

74 चौहततर ചൗഹത്ർ

75 पचहततर ്ചഹത്ർ

76 तछहततर ഛിഹത്ർ

77 सतहततर സത്ഹത്ർ

78 अठहततर അഠ്ഹത്ർ

79 उनासी ഉന്നയാസവീ

80 अससी അസ്വീ

പരിശീലനം

A.	 ചുവടെ	ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	മചയാേ്ങ്ങൾക്ക്	ഉത്രം	കടണ്ത്ുക:-
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	 1.	 ആപ	കയാ	ഘർ	കഹയാം	ടഹ	?

	 2.	 ആപമക	്യാസ	കിത്നവീ	കിതയാമബം	ഹഹം	?

	 3.	 ക്യാ	ആപമക	്ിതയാജവീ		മക	്യാസ	ഘെവീ	ടഹ?

	 4.	 ക്യാ	ആപ	മേയാക്െർ	മക	്യാസ	ജയാമത	ടഹ?

	 5.	 ആപമക	സക്ൂൾ/	കയാമെജ്	മക	്യാസ	ക്യാ	ടഹ?

B.		 പകമവയാചക	സംഖ്	മചർത്ക്	്ൂരിപെിക്ുക	–

	 (i)	 മമരയാ	േഫ്ത്ർ	……………………...	മംസിൽ	്ർ	ടഹ	(10)

	 (ii)		 ഇസ	ഘർ	മക	……………………...	കമ്	മര	മമം	ചയാർ	ഖിഡ്കിയയാം	ടഹ.(2)

	 (iii)		 ഇർഫയാൻ	െവീം	കയാ	……………………...	ഖിലയാേവീ	ടഹ.		(12)

C.		 ചുവടെ	ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	വയാക്ങ്ങെിൽ	വയാലയായുടെ	ഉചിതരൂ്ങ്ങൾ	മചർക്ുക

	 (i)	 ……………………...	ഹമേയാൻ	മമം	ബമച്	മഖൽമത	ടഹ.	 (സയാമ്മന)

	 (ii)	 ……………………...മറയാസ	ഹമയാമര	ഘർ	സബ്ജവീ	ലയാതവീ	�വീ.		(സബ്ജവീ)

പുനർവായന

ചുവടെ	മചർത്ിട്ചുള്ള	ഘെനകെയാണ്	നിങ്ങൾ	ഈ	അധ്യായത്ിൽ	മനസ്ിലയാക്ിയത്	:

നിത്തയാസൂചക	േൂതകയാലം സക്ൂൾ	മമം	ഹമം	ടെന്നവീസ	മഖൽതയാ	�യാ.

സ്യാനസൂചകം	-	മക	്യാസ മമരയാ	ഘർ	ബയാസയാർ	മക	്യാസ	ടഹ.

ഉെമസ്തയാസൂചകം	-	മക	്യാസ ഉസ	ലഡ്മക	മക	്യാസ	ഹസക്ിൾ	ടഹ.

സമവീ്സൂചകം	-	മക	്യാസ	 മരവീജ്	മേയാക്െർ	മക	്യാസ	ജയാമത	ടഹ

‘വയാലയാ’	യുടെ	വിവിധ	പ്മയയാഗങ്ങൾ സബ്ജവീവയാലവീ,	ഊപെർവയാലയാ

പകമസൂചകേബ്ദങ്ങൾ	 ്ഹലയാ,	േൂസരയാ

ഘെകം	യയാ	/	അ�വയാ ചയായ	യയാ/	അ�വയാ	മകയാഫവീ
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പാഠം - 13

ഭാഗം - I

്രിചയടപെെുത്ുന്ന	മയാതൃകകൾ

തയാത്കയാലിക	േൂതകയാലം	

കർത്യാവ് + പകിയയാധയാതു + रहा / रहे / रही + സഹയായകപകിയ

मोहन जा रहा था

മമയാഹൻ	മ്യാകുകയയായിരുന്നു.

1.0 പാഠഭാഗം

कनयाकुमारी

 कल हम िस से कनयाकुमारी जा रहे थे। यह िस रोज सुिह ततरुिनंतपुरम से चलती है और दो 
घंटे में कनयाकुमारी पहँुचती है। िहुत से लोग सटेशन पर थे। 

 रासत ेमें अतयंत सुंदर दृशय थे। चारों ओर हररयाली थी। धूप चमक रही थी और खेतों में धान की 
िामलयाँ झूम रही थीं।

 कनयाकुमारी में अद भुत दृशय था। तीन ओर से सागर गरज रहा था। लहरें फकनारे से टकरा रही थीं 
और फिर लौट रही थीं। अनेक सलैानी इस दृशय का आनंद ले रहे थे।

 िाजार में लोग यहाँ की कलातमक िसतुएँ िेच रहे थे। कुछ ग्ाहक मोल-भाि भी कर रहे थे, कुछ 
िचचे छोटे पकेैटों में यहाँ की रंग-बिरंगी रेत िेच रहे थे। शंख, सीपी, खखलौने, मसाले आदद अनेक चीजें बिक 
रही थीं। 

1.1 പദാവലി

सुंदर മമനയാഹരമയായ

दृशय (്ു.) കയാഴച

धूप (സപതവീ.) ടവയിൽ

धान (്ു.) ധയാന്ം

झूमना ആെുക

अद भुत അതിേയടപെെുത്ുന്ന

ओर േിേ

सागर/समुद्र 
(്ു.)

സമുപേം

गरजना ഗർജ്ിക്ുക

लहरें (സപതവീ.) തിരമയാലകൾ

फकनारा (്ു.) തവീരം

टकराना തട്ചുക

सलैानी  (്ു.) വിമനയാേസഞ്യാരി
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1.2	 ആപേയം	പഗഹിക്ുക:

 1. कनयाकुमारी के मलए िस कहाँ से चलती है ?

 2. रासत ेका दृशय कैसा था ?

 3. िाजार में कौन-कौन सी चीजें बिक रही थीं ?

1.3 വ്ാകരണവും ഘടനയും

1.3.1	 തയാത്കയാലിക	േൂതകയാലം

	 ചുവടെ	ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	വയാക്ങ്ങൾ	വയായിക്ൂ.

मैं कल शहर जा रहा था। ഞയാൻ	ഇന്നടല	്ട്ണത്ിൽ	മ്യാകുകയയായിരുന്നു.

आप साइफकल से आ रहे थे। തയാങ്കൾ	ഹസക്ിെിൽ	വരികയയായിരുന്നു.

माणी दहदंी िोल रहा था। മയാണി	ഹിന്ി	സംസയാരിക്ുകയയായിരുന്നു.

गचडडयाँ चहक रही थीं। ്ക്ഷികൾ	ചിലക്ുകയയായിരുന്നു.

तुम शाम को कया कर रहे थे? നിങ്ങൾ	ഹവകുമന്നരം	എന്ു	ടചയ്ചുകയയായിരുന്നു?

•	 മുകെിൽ	മചർത്ിട്ചുള്ള	വയാക്ങ്ങെിൽ	കയാര്പ്സതയാവന	നെത്ുന്നതിനു	മുൻ്ു	
തടന്ന	പകിയ	നെന്നുടകയാണ്ിരുന്നതയായി	കയാണിച്ിരിക്ുന്നു.	ഇതിടന	തയാത്കയാലിക	
േൂതകയാലം	എന്നു	വിെിക്ുന്നു.	 	

•	 മമൽ	്റഞെ	വയാക്ഘെനകൾക്ക്		 6–യാം	അധ്യായം	ഒന്നയാം	േയാഗത്ിൽ	കണ്	
തയാതയാകയാലിക	 വർത്മയാനകയാല	 രൂ്വുമയായി	 സയാമ്മുള്ളതയായി	 നിങ്ങൾ	

लौटना
മെങ്ങിവരുക/മെങ്ങി	
മ്യാകുക

आनंद लेना സമന്യാഷിക്ുക

िाजार  (്ു.) കമ്യാെം

घूमना ചുറ്ിക്റങ്ങുക

मोल-भाि करना വിലമ്േുക

ग्ाहक (്ു.) ഉ്മേയാക്യാവ്

रंग-बिरंगा
വിവിധ	
വർണ്ണത്ിലുള്ള

िेचना വിൽക്ുക

कलातमक കലയാ്രമയായ

रेत (സപതവീ.) മണൽ

शंख (്ു.) േംഖ

सीपी (സപതവീ.) ചിപെി

खखलौना (്ു.) കെിപെയാട്ം

मसाले (്ു.ബ.) സുഗന്	വ്ഞജനങ്ങൾ

चहकना ചിലക്ുക

खरीदना വയാങ്ങുക
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കണ്ുവമല്യാ.	 സഹയായക	 പകിയയയായ	 ആകുക	 എന്നതിടറെ	
വർത്മയാനകയാലസൂചകങ്ങെയായ	 	 (है / हैं / हो / हँू)	 എന്നിവയുടെ	 സ്യാനത്ക്	
േൂതകയാലസൂചകങ്ങെയായ	था / थे / थी / थी	ं–	വരുന്നു.

•	 പകിയയുടെ	േൂതകയാല	രൂ്	നിർമ്ിതിക്ക്	ഏതു	ഘെനയയാണ്	സ്വീകരിമക്ണ്ടതന്നക്	
ചുവടെ	ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	്ട്ികയിൽ	നിന്നക്	മനസ്ിലയാക്ുക.

പകിയയാധയാതു 
जा Continous marker रह Tense marker  

ഉത്മ്ുരുഷൻ
मैं (ഏ.) जा रहा / रही था / थी

हम (ബ.) जा रहे / रही थे / थीं

മധ്മ്ുരുഷൻ
 त ू(ഏ.) जा रहा / रही था / थी

तुम (ബ.) जा रहे / रही थे / थी

പ്�മ	്ുരുഷൻ

आप (ബ.) जा रहे / रही थे / थीं

िह (ഏ.) जा रहा / रही था / थी

िे (ബ.) जा रहे / रही थे / थीं

•	 മമൽ്റഞെവയിൽ	 മുഖ്പകിയയുടെ	 പകിയയാധയാതുവിനു	 മേഷം	 रहना	 എന്ന	
പകിയയുടെ	േുദ്	രൂ്മയായ	रह	മചരുന്നു.	മേഷം	ഈ	रह	മനയാടെയാപെം	ലിംഗവചന	
പ്ത്യങ്ങൾ	മചർക്ുന്നു.	സഹയായക	പകിയകെചും	ലിംഗവചനടത്	സൂചിപെിക്ുന്നു.

•	 കൂെുതൽ	 ഉേയാഹരണങ്ങെിലൂടെ	 കർത്യാവിടറെ	 ലിംഗവചനത്ിനനുസരിച്ചുള്ള	
മയാറ്ം	മനസ്ിലയാക്ുക:

്ു.	ഏകവചനം സപതവീ.	ഏകവചനം

(പകിയയാധയാതു+ रह+आ+था) (പകിയയാധയാതു+रह+ई+थी)

मैं पढ़ रहा था। मैं पढ़ रही थी।

तू हँस रहा था। तू हँस रही थी।

िह देख रहा था। िह देख रही थी।

്ു.ബഹുവചനം സപതവീ.ബഹുവചനം

हम पढ़ रहे थे। हम पढ़ रही थीं।
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तुम नाच रहे थे। तुम नाच रही थीं।

आप नाच रहे थे। आप नाच रही थीं।

िे कया कर रहे थे ? िे कया कर रही थीं ?

लडके खेल रहे थे। लडफकयाँ खेल रही थीं।

1.3.2	 നിമഷധ	വയാക്ങ്ങൾ

നിമഷധ	വയാക്ം	നിർമ്ിക്യാൻ	നിമഷധ	സൂചകമയായ	नही	ंമുഖ്പകിയയുടെ	ധയാതുരൂ്ത്ിന്	
ടതയാട്ചുമുന്നിലയായി	യയാടതയാരു	രൂ്മയാറ്വുമില്യാടത	മചർക്ുന്നു.	ഉേയാഹരണമയായി,

വിധി	വയാക്ം നിമഷധ	വയാക്ം

1. मैं पूजा कर रही थी। मैं पूजा नहीं कर रही थी।

2. िंदर िल तोड रहा था। िंदर िल नहीं तोड रहा था।

3. राजलक्मी सीख रही थी। राजलक्मी नहीं सीख रही थी।

4. िादल गरज रहे थे िादल नहीं गरज रहे थे।

1.4 പരിശീലനം

1.4.1	ചുവടെ	ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	വയാക്ങ്ങൾ	വയായിക്ൂ:

1. िलिाला संतरे िेच रहा था।
(്ഴക്െക്യാരൻ	ഓറഞ്ു	
വിൽക്ുകയയായിരുന്നു.)

2. लोग संतरे खरीद रहे थे। (ആെചുകൾ	ഓറഞ്ു	വയാങ്ങുകയയായിരുന്നു.)

3. नदी िह रही थी। (നേി	ഒഴുകുകയയായിരുന്നു.)

4. पेड झूम रहे थे। (മരങ്ങൾ	ആെുകയയായിരുന്നു.)

5. उमम्मला गाना गा रही थी।
(ഊർമ്ിെ	്യാട്ക്	
്യാെിടക്യാണ്ിരിക്ുകയയായിരുന്നു.)

6. लडफकयाँ टहल रही थीं। (ട്ണ്കുട്ികൾ	ഉലയാത്ുകയയായിരുന്നു.)

7. कुतता भौंक रहा था। (നയായ	കുരയക്ുകയയായിരുന്നു.)

2.		 ചുവടെ	മചർത്ിട്ചുള്ള	ഓമരയാ	മകയാെത്ിൽ	നിന്നും	ഒരു	വയാക്ക്	വവീതടമെുത്ക്	
്ത്ു	വയാക്ങ്ങൾ	എഴുതുക.
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मैं

आम

ममठाई

खा

िाँट

रहा

रही

रहे

था

थी

थे

थीं

तू

हम

तुम

वपताजी

राहुल

औरतें

1.4.3.	 ചുവടെ	ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	വയാക്ങ്ങൾ	തയാത്കയാലിക	വർത്മയാനകയാല	രൂ്ത്ിൽ	
നിന്നും	തയാത്കയാലിക	േൂതകയാല	രൂ്ത്ിമലക്ു	മയാറ്ിടയഴുതുക.

തയാത്കയാലിക	
വർത്മയാനകയാലം

തയാത്കയാലിക	േൂതകയാലം

മയാതൃക: बिलली दौड रही है। बिलली दौड रही थी।

1. मैं टी.िी. देख रहा हँू। ........................................................

2. िचचे फक्रकेट खेल रहे हैं। ........................................................

3. माँ पूजा कर रही है। ........................................................

4. वपताजी अखिार पढ़ रहे हैं। ........................................................

5. आप कया कर रहे हैं? ........................................................

ഭാഗം - II

്രിചയടപെെുത്ുന്ന	മയാതൃകകൾ

1.
കർത്യാവ്	 +	നയാമം पता है / मालूम है 

रेखा को घर पता है / मालूम है

2.
കർത്യാവ് + നയാമം + जानता/जानती + സഹയായകപകിയ

मैं घर जानता हँू

िह पता जानती है
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2.0 പാഠഭാഗം

ഈ	വയാക്ങ്ങൾ	വയായിക്ൂ.

1. अतनल को रासता पता है। അനിലിന്	വഴി	അറിയയാം.

2. सलमान को रासता मालूम है। സൽമയാന്	വഴി	അറിയയാം

3. सीमा को मेरा नाम पता है। സവീമയക്ക്	എടറെ	മ്രറിയയാം.

4. राहुल को मेरा नाम मालूम है। രയാഹുലിന്	എടറെ	മ്രറിയയാം.

5. हमें उततर पता है। ഞങ്ങൾക്ക്	ഉത്രമറിയയാം.

6. तुमहें उततर मालूम है। നിങ്ങൾക്ക്	ഉത്രമറിയയാം.

2.1 വ്ാകരണവും ഘടനയും

A) पता है / मालूम है 

 मुझ ेआपका नाम पता है। Ò मैं आपका नाम जानता हँू।

•	 അറിയയാം	അ�വയാ	അറിയുക	എന്ന	അർത്ടത്	സൂചിപെിക്ുന്ന	്രസ്ര	
്ൂരകങ്ങെയായ	 രണ്ു	സമയാന	 പകിയയാ	ഹേലികെയാണ്	 पता है / मालूम है	 	ഈ	
പകിയകൾ	കർത്യാവിടറെ	‘को’	മചർന്ന	രൂ്മയാറ്ടത്യയാണ്	സ്വീകരിക്ുന്നത്.

•	 ഇതിനു	സമയാനമയായ	जानना	(അറിയുക)		എന്ന	പകിയയാരൂ്ം	കർത്യാവുമയായി	
മനരിട്ചു	ബന്ടപെട്ിരുന്നു.	ഇവ	തമ്ിലുള്ള	വ്ത്യാസം	മനസ്ിലയാക്ൂ.

ഉേയാഹരണമയായി,

A B

मुझको (मुझ)े रासता पता है।

मुझको (मुझ)े रासता मालूम है।
मैं रासता जानता हँू।

എനിക്ക്	വഴി	
അറിയയാം.

हमको (हमें) तुमहारा घर पता है।

हमको (हमें) तुमहारा घर मालूम है।
हम तुमहारा घर जानत ेहैं।

ഞങ്ങൾക്ക്	നിങ്ങെചുടെ	
വവീെറിയയാം.

विदया को पाठ मालूम है।

विदया को पाठ पता है।
विदया पाठ जानती है।

വിേ്യക്ക്	
്യാഠമറിയയാം.

लोगों को यह िात पता है।

लोगों को यह िात मालूम है।
लोग यह िात जानत ेहैं।

ആെചുകൾക്ക്	ഈ	
കയാര്മറിയയാം.
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 മകയാെം	A	യിടല	കർത്യാവിന്	രൂ്മയാറ്ം		(കർത്യാവ്	+	को)	സംേവിച്തും	
മകയാെം	 B	 യിടല	 കർത്യാവിന്	 രൂ്മയാറ്ം	 സംേവിക്യാടത	 	 (को	 ഇല്യാടത)																

പ്മയയാഗിച്തും	നിങ്ങൾ	കണ്ുവമല്യാ.

2.3 പരിശീലനം

ഓമരയാ	ഹേലിയും	ഉ്മയയാഗിച്ക്	രണ്ു	വയാക്ം	വവീതം	നിർമ്ിക്ുക.

 पता है -

 मालूम है -

 जानता हँू -

 जानती थी –

2.4  അധിക പദാവലി

िलिाला (്ു.) ഫൽവയാലയാ ്ഴക്െക്യാരൻ

दधूिाला (്ു.) േൂധ്	വയാലയാ ്യാൽക്യാരൻ

अखिारिाला (്ു.) അഖബയാർവയാലയാ ്പതക്യാരൻ

संतरा (്ു.) സംതരയാ ഓറഞ്ക്

टहलना െഹൽനയാ ഉലയാത്ുക

नाचना നയാചനയാ നൃത്ം	വയക്ുക

तोडना മതയാട്നയാ ്റിടച്െുക്ുക

सीखना സവീഖനയാ ്ഠിക്ുക

ഭാഗം - III 

്രിചയടപെെുത്ുന്ന	മയാതൃകകൾ:

1.	 േിനനയാമങ്ങൾ 

േിനം/തവീയതി	 പകിയയാധയാതു	+	रहा സഹയായക	പകിയ	

सोमिार को

दस तारीख को
आ + रहा / रही / रहे 

हँू / हो / है / हैं । था / थी / 
थे / थीं  
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2.	 ആഴച/മയാസം

ആഴച/മയാസം പകിയയാധയാതു	+ रहा / रही / 
रहे

സഹയായകപകിയ

अगले हफत/े  वपछले महीने       आ + रहा / रही / रहे है / हैं / था / थे / थी / थीं 

3.0 പാഠഭാഗം

शुियात्ा
ശുഭയാഗത

हेलो, कृषणन, तुम ददलली कि जा रहे हो ?

मैं कल जा रहा हँू। और असशिन, तुम कि जा रहे हो ?

मैं तो वपछले सोमिार को जा रहा था। पर....

कया हुआ?

चाचा जी, आ रहे हैं, इसमलए...

कौन से चाचा जी?

मुरुगन चाचा, जो पुणे में रह रहे थे।

अचछा अचछा ।

िे पूरे एक साल िाद आ रहे हैं। इसमलए मैं अगले रवििार को ददलली जा रहा हँू।

ठछीक है, मैं दो तारीख को लौट रहा हँू।

ठछीक है।

अचछा, नमसकार 

नमसकार, आपकी यात्रा शुभ हो।

आपकी भी यात्रा शुभ हो।

3.1 പദാവലി

कल നയാടെ तारीख (സപതവീ.) തവീയതി	

वपछला കഴിഞെ साल (്ു.) വർഷം

अगला അെുത് महीना (്ു.) മയാസം

ठछीक േരി हफता (്ു.) ആഴച
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3.2	 ആപേയം	പഗഹിക്ുക:

 1. कृषणन ददलली कि जा रहा है ?

 2. मुरुगन चाचा कहाँ रहत ेथे ?

 3. मुरुगन चाचा फकतने समय िाद आ रहे हैं ?

 4. असशिन ददलली कि जा रहा है ?

 5. कृषणन ददलली से कि लौट रहा है ?

3.3	 സംസകയാരിക	കുറിപെചുകൾ

आपकी यात्रा शुभ हो / शुभ यात्रा	 –	ആരുടെടയങ്കിലും	സമന്യാഷകരമയായ	യയാപതയക്യായി	
ആേംസിക്ുവയാൻ	പ്മയയാഗിക്ുന്നത്.

3.4 വ്ാകരണവും ഘടനയും

പകിയയാവിമേഷണത്ിടറെ	പ്മയയാഗം.

ചുവടെ	ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	വയാക്ങ്ങൾ	വയായിക്ൂ:

1. वपताजी सोमिार को आ रहे हैं। അച്ൻ	തിങ്കെയാഴച	വരുന്നുണ്ക്.

2. मैं शतनिार को जा रहा था। ഞയാൻ	േനിയയാഴച	മ്യാകുന്നുണ്യായിരുന്നു.

3. तुम रवििार को आना। നിങ്ങൾ	തിങ്കെയാഴച	വരുവിൻ.

4. आप 10 तारीख को आइए। തയാങ്കൾ	്ത്യാം	തവീയതി	വന്നയാലും.

5. िह पहली तारीख को लंदन जा रही थी।
അവൾ	 ഒന്നയാം	 തവീയതി	 ലണ്നിൽ	
മ്യാകുന്നുണ്യായിരുന്നു.

6. शीला अगली दो तारीख से छुट टी पर जा 
रही है।

ഷവീല	 അെുത്	 രണ്യാം	 തവീയതി	 മുതൽ	
അവധിയിൽ	മ്യാകുകയയാണ്.

7. अगले सपताह से परीक्षाएँ हैं। അെുത്	ആഴച	മുതൽ	്രവീക്ഷകെയാണ്.

8. यह काय्म एक साल में पूरा कीसजए।
ഈ	 കയാര്ം	 ഒരു	 വർഷത്ിനുള്ളിൽ	
്ൂർത്ിയയാക്ിയയാലും.

 നയാമത്ിമനയാടെയാപെം	 को, से, में,	എന്നവീ	വിേക്ികൾ	മചർന്ന	രൂ്ത്ിൽ	നിന്നും	
ഉരുത്ിരിഞെ	പകിയയാവിമേഷണങ്ങെയാണ്	മുകെിൽ	അെിവരയിട്ക്	സൂചിപെിച്ിരിക്ുന്നത്.	

ഉേയാഹരണമയായി,	

 ददन में  ്കൽ	സമയത്ക്   शाम को ഹവകുമന്നരം 

 सुिह से  രയാവിടല	മുതൽ   रात को  രയാപതിയിൽ 
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3.5 പരിശീലനം

1.	 ചുവടെ	ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	വയാക്ങ്ങൾ	വയായിച്ക്	പകിയയാവിമേഷണ	രൂ്ങ്ങൾക്ക്	
അെിവരയിെുക.

 1. रमा शाम को पूजा करती है।

 2. शखेर सोमिार को आएगा।

 3. रात में िादल छा रहे थे।

 4. माँ सुिह से काम कर रही हैं।

 5. तुम वपछली रात कहाँ थे ?

 6. आप अगली 15 तारीख को आइए।

 7. सािन में िषा्म होती है।

2.	 ചുവടെ	 ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	 ്േങ്ങൾ	 ഉ്മയയാഗിച്ക്	 രണ്ു	 വയാക്ങ്ങൾ	 വവീതം	
നിർമ്ിക്ുക:

 अगला    वपछला

 एक महीने से   रवििार को

 अगले साल   वपछले सपताह

3.6 അധിക പദാവലി

നിമത്യാ്യയാഗ	വസതുക്ൾ

थलैा സഞ്ി डाक ത്യാൽ

पलंग കട്ിൽ	 दिाई മരുന്നക്

सडक വഴി पसैा ്ണം

बिजली ഹവേ്ുതി तफकया തലയിണ

पंखा ഫയാൻ कैं ची കപതിക

िश्म തറ चशमा കണ്ണെ

गोंद ്േ घडी വയാച്ക്

गचट ठछी കത്ക് छाता കുെ

ताला ്ൂട്ക്



206

3.7  നമുക്ക്	എണ്ണി	മനയാക്യാം

81 इकयासी ഇക്യാസവീ

82 ियासी ബയയാസവീ

83 ततरासी തിരയാസവീ

84 चौरासी ചൗരയാസവീ

85 पचासी ്ചയാസവീ

86 तछयासी ഛിയയാസവീ

87 सतासी സതയാസവീ

88 अठासी അഠയാസവീ

89 निासी നവയാസവീ

90 नबिे നമബ്

പുനർവായന

ഈ	്യാഠേയാഗത്ിൽ	നമ്ൾ	മനസ്ിലയാക്ിയത്	-

A)	 തയാത്കയാലിക	േൂതകയാല	വയാക്ങ്ങെിൽ	മുഖ്പകിയയുടെ	ധയാതുരൂ്ത്ിനുമേഷം	
േുദ്രൂ്മയായ		 रह (रहना)	ടറെ	ഉചിതമയായ	ലിഗംവചനസൂചകങ്ങെചും	 (आ/ए/ई) 
സഹയായകപകിയകെചും (था/थी/थीं)	യ�യാപകമം	മചരുന്നു.

കർത്യാവ് കർമ്ം പകിയയാധയാതു रह + आ/ई/ए സഹയായകപകിയ

दादी कहानी सुना (रह +ई) रही थी

हम कहानी सुन (रह +ए) रहे थे

B)	 അറിയുക	 എന്ന	 അർത്ത്ിൽ	 ്രസ്ര	 ്ൂരകരങ്ങെയായി	 പ്മയയാഗിക്ുന്ന	
രണ്ു	സമയാന	ഹേലികെയാണ്		मालूम है / पता है।	ഈ	ഘെനയിൽ	കർത്യാവിമനയാടെയാപെം	
‘को’	മചരുന്നു.	ഉേയാഹരണമയായി,

 मुझको दहसाि (കണക്ുകൂട്ൽ) मालूम है

 मुझ ेदहसाि पता है

 ‘जानना’,	 എന്നതിനു	 സമയാനമയായ	 മറ്ചുപകിയകെചുടെ	 പ്മയയാഗവും	 ഒമര	
ആേയടത്യയാണ്	ടവെിവയാക്ുന്നത്.	ഇപ്കയാരം	ചുവടെ	ടകയാെുത്ിട്ചുള്ളവയിൽ	ഏത്	

മവണടമങ്കിലും	്റയയാവുന്നതയാണ്.

 मुझ ेपता है/था।

 मुझ ेमालूम है/था।

 मैं जानता हँू/था।

C)	 നയാമമത്യാടെയാപെം		को/में/से	എന്നവീ	വിേക്ി	പ്ത്യങ്ങൾ	മചർന്ന	സമയസൂചക	
പകിയയാവിമേഷണങ്ങൾ	ഇവമയയാടെയാപെം	മചരുന്നു.	ഉേയാഹരണമയായി,

 सोमिार को,   पहली तारीख को,   ददन में,    शाम को,    रात से
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പാഠം - 14

ഭാഗം - I

ഈ	യൂണിറ്ിൽ	നിങ്ങൾ	മനസ്ിലയാക്ുന്നത്:	

സമയാന്	േൂതകയാലം (सामानय भूतकाल)

കർത്യാവ് + പകിയയാധയാതു + आ / या

मैं आ + या = आया

मैंने देख + आ = देखा

1.0 പാഠഭാഗം

बीरबि की सूझबूझ

ബീർബലിപ്റെ ബുദ്ിസാമർത്ഥ്ം

 अकिर भारत का िादशाह था। िीरिल अकिर का मंत्री था। िीरिल िहुत िुद गधमान था। 
एक िार अकिर ने दरिार में सारे मंबत्रयों को िुलाया। िादशाह के सि मंत्री दरिार में आए। िादशाह 
ने कागज पर एक रेखा खींची। रेखा खींचने के िाद अकिर ने मंबत्रयों से कहा – “आप इस रेखा 
को छोटी कीसजए पर बिना काटे छांटे”। सभी मंत्री चुप थे। िादशाह ने एक िड ेमंत्री को  िुलाया। 
उससे पूछा - “कया आप मेरी रेखा को छोटी कर सकत ेहैं बिना काटे छांटे”। मंत्री चुप रहे। उनहें 
कोई उपाय नहीं सूझा। अतं में अकिर ने िीरिल को िुलाया और उससे भी यही पूछा। िीरिल ने 
कहा - “मैं आपकी रेखा को छोटी कर सकता हँू।” िीरिल ने अकिर िादशाह की रेखा के नीचे िडी 
रेखा खींची और कहा - “अि आप अपनी रेखा को देखखए आपकी रेखा छोटी है”। िादशाह ने िीरिल 
को इनाम ददया। िीरिल ने िादशाह को धनयिाद ददया।

1.1 പദാവലി

अकिर ഒരു	മുഗൾ	ചപകവർത്ി काटना മുറിക്ുക

भारत േയാരതം छाँटना മുറിക്ുക

िादशाह ചപകവർത്ി चुप रहना നിശ്ശബ്ദമയായിരിക്ുക

मंत्री മന്പതി उपाय (്ു.) ഉ്യായം

िुद गधमान ബുദ്ിയുള്ളവൻ सूझना മതയാന്നുക

दरिार (്ു.) രയാജസേസ്ക് अतं में ഒെുവിൽ
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कागज (്ു.) കെലയാസ िुलाना വിെിക്ുക

रेखा (സപതവീ.) വര पूछना മചയാേിക്ുക

खींचना വരക്ുക धनयिाद देना നന്ി	്റയുക

1.2 ്യാഠേയാഗം	പേദ്ിച്ചു	വയായിച്ചു	മനസ്ിലയാക്ുക:

1. अकिर कौन था ?

2. िीरिल कौन था ?

3. िादशाह ने मंबत्रयों को कहाँ िुलाया ?

4. िादशाह ने रेखा कहाँ खींची ?

5. िादशाह ने मंबत्रयों से कया पूछा?

6. मंत्री कयों चुप थे ?

7. िीरिल ने कया फकया ?

8. रेखा खींचने के िाद िीरिल ने कया कहा?

9. िादशाह ने कया फकया ?

1.3 വ്ാകരണ കുറിപെുകൾ

സയാമയാന്	േൂതകയാലം

ഏടതങ്കിലും	 ഒരു	 നിശിതകയാര്ം	 നെന്നു	 കഴിഞെു	 എന്നതിടന	 സൂചിപെിക്യാൻ	
ഉ്മയയാഗിക്ുന്ന	പകിയയാരൂ്മയാണ്	േൂതകയാലം

 मोहन घर गया  മമയാഹൻ	വവീട്ിൽ	മ്യായി.

 मोहन ने खाना खाया മമയാഹൻ	േക്ഷണം	കഴിച്ചു. 

സയാമയാന്	േൂതകയാലരൂ്ം	ഇങ്ങടന	നിർമ്ിക്യാം:

a)		 വ്ഞജനയാന്്ങ്ങെയായ	പകിയയാധയാതുക്മെയാട്		‘आ’	മചർത്ക്		ഉേയാഹരണമയായി,

 पढ़ + आ = पढ़ा (വയായിച്ചു)

 मलख + आ = मलखा (എഴുതി)

 खरीद + आ = खरीदा (വയാങ്ങിച്ചു)

b)	 സ്രയാന്്ങ്ങെയായ	പകിയയാധയാതുക്മെയാട് ‘या’	മചർത്ക്		ഉേയാഹരണമയായി,

 आ + या = आया (വന്നു)

 गा + या = गाया (്യാെി)
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c)	 ഇതിൽ	ട്െയാത്	ചില	പകിയയാരു്ങ്ങൾ	മനയാക്ൂ.		ഉേയാഹരണമയായി,

 जा + आ Ò गया / गए / गई / गईं

 कर + आ Ò फकया / फकए / की / कीं

 पी + आ Ò वपया / वपए / पी / पीं

 दे + आ  Ò ददया / ददए / दी / दीं

 ले + आ Ò मलया / मलए / ली / लीं

 हो + आ Ò हुआ / हुए / हुई / हुईं

 छू + आ Ò छुआ / छुए / छुई / छुईं

പകിയയാ	സ്വീകയാര്	ഘെന:

• ഓമരയാ	 േൂതകയാല	 പകിയയാരൂ്ത്ിനും	്ു.	ഏക	വചനം,	്ു.	ബഹുവചനം,	
സപതവീ.	 ഏക.	 വചനം,	 സപതവീ.	 ബഹുവചനം	 എന്നവീ	 നയാലു	 മേേങ്ങെചുണ്ക്. 
ഉേയാഹരണമയായി	-

പകിയയാധയാതു
്ു.ഏക	
വചനം.

്ു.	ബഹു	
വചനം

സപതവീ.	ഏക	
വചനം

സപതവീ.	ബഹു.	
വചനം

देख देखा देखे देखी देखीं

आ आया आए आई आईं

रख रखा रखे रखी रखीं

पढ़ पढ़ा पढे़ पढ़ी पढ़ीं

• പകിയകടെ	രണ്യായി	തിരിച്ിരിക്ുന്നു	എന്നു	നിങ്ങൾക്റിയയാമമല്യാ.

 1. സകർമ്ക	പകിയ

 2. അകർമ്ക	പകിയ

സകർമ്ക	പകിയ

	 സകർമ്ക	പകിയക്ു	കർമ്ം	ആവേ്മയാണ്.	ഉേയാഹരണമയായി, खाना	 (തിന്നുക), 
पढ़ना (വയായിക്ുക), गाना (്യാെുക)

 मैंने आम खाया। ഞയാൻ	മയാങ്ങ	തിന്നു.

 मैंने फकताि पढ़ी। ഞയാൻ	്ുസതകം	വയായിച്ചു.

 शीला ने गाना गाया। ഷവീല	്യാട്ചു	്യാെി.

	 ഈ	വയാക്ങ്ങെിൽ, खाना, पढ़ना, गाया എന്നവീ	പകിയകൾക്ക്	യ�യാപകമം आम, फकताि, 
गाना എന്നവീ	കർമ്ങ്ങെചുണ്ക്.	സയാമയാന്	 േൂതകയാല	 രൂ്ത്ിൽ	സകർമ്ക	 പകിയയുടെ	
കർത്യാവിമനയാടെയാപെം	ने	പ്ത്യം	മചരുന്നു. ഉേയാഹരണമയായി,
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 राम ने खाना खाया।  രയാമൻ	േക്ഷണം	കഴിച്ചു.	

 उसने सामान खरीदा।  അയയാൾ	സയാധനങ്ങൾ	വയാങ്ങിച്ചു.

 सोहन ने फकताि पढ़ी।  മസയാഹൻ	്ുസതകം	വയായിച്ചു.

 मैंने मूिी देखी।   ഞയാൻ	ചലച്ിപതം	കണ്ു.

 അതുടകയാണ്ക്, ഇങ്ങടനയുള്ള	സയാമയാന്	േൂതകയാല	രൂ്ങ്ങെിൽ	പകിയ	കർത്യാവിടറെ	

ലിംഗവചനത്ിനു	്കരം	കർമ്ത്ിടറെ	ലിംഗവചനമനുസരിച്യാണ്	മയാറുന്നത്.

അകർമ്ക	പകിയ

കർമ്ം	ആവേ്മില്യാത്	പകിയകെയാണ് അകർമ്ക	പകിയകൾ.	 ഉേയാഹരണമയായി,		हँसना 
(ചിരിക്ുക),	जाना (മ്യാകുക), चलना (നെക്ുക).

അകർമ്ക	 പകിയകെചുടെ	 കർത്യാവിമനയാടെയാപെം	 പ്ത്യങ്ങൾ	 ഒന്നും	 മചരുന്നില്.	
അതിനയാൽ	പകിയ	കർമ്ത്ിനു	്കരം	കർത്യാവിടറെ	ലിംഗവചനമനുസരിക്ുന്നു.

 राम गया രയാമൻ	മ്യായി

 सीता गई സവീത	മ്യായി

 लडके गए  ആണ്കുട്ികൾ	മ്യായി

 लडफकयाँ गईं  ട്ണ്കുട്ികൾ	മ്യായി

ഈ	പകിയയാഘെനകൾ	തയാരതമ്ം	ടചയതു	മനയാക്ൂ:

അകർമ്ക	പകിയകൾ സകർമ്ക	പകിയകൾ

विराट घर गया वप्रयंका ने खाना खाया

कविता घर गई दीवपका ने फकताि पढ़ी

रेखा आई महेश ने आम खाया

भुिन आया मसकंदर ने रोटी खाई

मोहन नौ िजे सोया िरुण ने पत्र मलखा

गीता नौ िजे सोई आमलया ने गचट ठछी मलखी

	 ആേ്ടത്	മകയാെത്ിടല	പകിയകൾ	അകർമ്കങ്ങെയായതിനയാൽ	അവ	കർത്യാവിടറെ	
ലിംഗവചനമനുസരിച്ക്	 മയാറുന്നു.	 രണ്യാമടത്	 മകയാെത്ിടല	 പകിയകൾ	
സകർമ്കങ്ങെയായതിനയാൽ	അവ	ഇതിൽ	നിന്നും	വ്ത്സതത	് ുലർത്ുന്നു.	സകർമ്ക	
പകിയകൾ	വരുമ്യാഴുള്ള	രണ്ു	വ്ത്യാസങ്ങൾ	പേദ്ിക്ൂ.		

1.	 കർത്യാവിമനയാട്	 ‘ने’	പ്ത്യം	മചരുന്നു.

2.	 പകിയ	 കർത്യാവിനു	 ്കരം	 കർമ്ത്ിടറെ	 ലിംഗവചനമനുസരിച്ക്	
മയാറുന്നു.
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രണ്ു	തരത്ിലുമുള്ള	ഘെനകടെ	നമുക്ക്	ഇപ്കയാരം	കയാണയാം.

1. അകർമ്ക	പകിയ കർത്യാവ് കർമ്ം പകിയ

ഉേയാ: मोहन गया

2. സകർമ്ക	പകിയ കർതക്തയാവക് + ने കർമ്ം പകിയ

ഉേയാ: मोहन ने रोटी खाई

	 കർത്യാവിമനയാട്	 ‘ने’	മചരുമ്യാൾ	പകിയ	ചുവടെ	കയാണിച്ിരിക്ുന്നതു	മ്യാടല	
കർമ്ത്ിടന	അനുസരിക്ുന്നു.

കർത്യാവ് കർമ്ം പകിയ

A) गौतम ने ददलली का दटकट खरीदा।

(്ു.ഏ.വ.)

मैंने आपका काम नहीं फकया।

सुधा ने (आज) नाशता नहीं फकया।

हमने सोनू तनगम का गाना सुना।

रीता ने ठंडा पानी वपया।

B) मोदहत ने दस केले खरीदे।

(്ു.ബ.വ.)
टैकसी िाले ने दो सौ रुपये मलए।

वपताजी ने कपडे पहने।

अशोक ने नए जूते िनिाए।

C) कया तुमने दिाई ली ?

(സപതവീ.	ഏ.വ.)
मेरे भाई ने पे्रमचंद की कहानी पढ़ी।

मीता ने थोडी सी चाय पी।

कया आपने मेरी नई साइफकल देखी ?

D) मैंने पतनी के मलए नई साडडयाँ खरीदीं।

(സപതവീ.	ബ.വ)
मैंने पे्रमचंद की कहातनयाँ नहीं पढ़ीं।

रमेश ने फकतािें थलेै में रखीं।

मैंने मसैूर में िहुत सी इमारतें देखीं।

 സയാമയാന്	 േൂതകയാലത്ിൽ	 സകർമ്ക	 പകിയ	 വരുന്ന	 വയാക്ങ്ങെിൽ	

സർവ്നയാമമത്യാടെയാപെം ‘ने’	വരുമ്യാൾ	ഈ	രൂ്ങ്ങൾ	സ്വീകരിക്ുന്നു.
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मैं + ने = मैंने

हम + ने = हमने

तू + ने = तूने

तुम + ने = तुमने

आप + ने = आपने

िह + ने = उसने

यह + ने = इसने

िे + ने = उनहोंने

ये + ने = इनहोंने

कौन (ഏ.വ.) + ने = फकसने

कौन (ബ.വ.) + ने = फकनहोंने

•	 എന്നയാൽ लाना (ടകയാണ്ുവരിക), िोलना (സംസയാരിക്ുക),	भूलना (മറക്ുക),	 समझना 
(മനസ്ിലയാക്ുക)	എന്നിവ	മമൽ്റഞെ	നിയമത്ിന്	അ്വയാേമയാണ്.	മടറ്യാരു	
തലത്ിൽ	്റഞെയാൽ	ഇവ	സകർമ്ക	 പകിയകെയാടണങ്കിൽ	കൂെി	അകർമ്ക	
പകിയയുടെ	സ്േയാവം	കയാണിക്ുന്നു.	അതിനയാൽ	ഇവിടെ	കർത്യാവിമനയാടെയാപെം	
‘ने’	പ്ത്യം	മചരുന്നില്.	ഉേയാഹരണമയായി,

 विकास फकताि लाया।  (വികയാസ	്ുസതകങ്ങൾ	ടകയാണ്ുവന്നു.)

 मनोहर कुछ नहीं िोला।  (മമനയാഹർ	ഒന്നും	്റഞെില്.)

 मैं आपकी िात नहीं भूली। (ഞയാൻ	തയാങ്കൾ	്റഞെ	കയാര്ം	മറന്നില്.)

 िह आपकी िात नहीं समझा। (അവൻ	തയാങ്കൾ	്റഞെ	കയാര്ം	മനസ്ിലയാക്ിയില്.)

•	 അകർമ്ക	 പകിയയാധയാതുക്െിൽ	 സ്രമേേം	 വരുത്ി	 അവടയ	 സകർമ്ക	
പകിയകെയാക്ുന്നു.

അകർമ്കം		 സകർമ്കം

मरना	(മരിക്ുക) मारना		(ടകയാല്ചുക)

कटना	(മുറിയുക) काटना		(മുറിക്ുക)

खुलना	(സ്യം	തുറക്ുക) खोलना		(ആടരങ്കിലും	തുറക്ുക)

ददखना	(കയാണുന്നു) देखना		(മനയാക്ുക)

•	 ചില	 സന്ർേങ്ങെിൽ	 സ്ര്രിവർത്നമത്യാടെയാപെം	 വ്ഞജന	 മയാറ്വും	
നെക്ുന്നു.
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അകർമ്കം		 സകർമ്കം

टूटना तोडना

बिकना िेचना

िटना िाडना

सोना सुलाना

1.4 പരിശീലനം

i) ചുവടെ	 മചർത്ിട്ചുള്ള	 ്േയാവലിയുടെ	 സഹയായത്യാൽ	 ഖണ്ിക	 തർജ്മ	
ടചയ്ചുക.	

 मोहन सुिह सात िजे उठा। मोहन ने मुँह धोकर और नहाकर नाशता फकया और आठ िजे सकूल 
गया। सकूल में मोहन ने इततहास, भूगोल, अगें्जी और दहदंी पढ़ी। शाम को चार िजे िह घर लौटा। घर 
आकर िह िुटिॉल खेलने पाक्म  में गया। खेलकर िह छह िजे घर आया । उसने आठ िजे खाना खाया। 
एक घंटे मोहन ने सकूल का काम फकया। नौ िजे िह सोया।

सुिह	(സപതവീ.) പ്േയാതം भूगोल	(്ു.) േൂമിേയാസപതം

उठना എഴുമന്നൽക്ുക अगें्जी	(സപതവീ.) ഇംഗ്വീഷ്

मुँह	(്ു.) വയായ/മുഖം शाम	(്ു.) ഹവകുമന്നരം

धोना കഴുകുക लौटना മെങ്ങിവരിക

नहाकर കുെി	കഴിഞെക് िुटिॉल	(സപതവീ.) ഫുട്ബയാൾ

नाशता	(്ു.) പ്േയാത	േക്ഷണം पाक्म 	(്ു.) ്യാർക്ക്

इततहास	(്ു.) ചരിപതം

ii) മയാതൃകയനുസരിച്ക്	വയാക്ം	മയാറ്ിടയഴുതുക:

മയാതൃക I िह शाम चार िजे आता है िह शाम चार िजे आया।

1. मैं रोज रात को नहाता हँू। आज मैं .................

2. िह रोज आठ िजे सकूल जाती है। आज िह ..................

3. िचचा रात आठ िजे सोता है। आज िह ......................

4. िे चार िजे उठत ेहैं। आज िे .....................

5. शीला आठ िजे घर जाती है। शीला आज ........................
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മയാതൃക II िह सुिह आठ िजे नाशता करता है। उसने आज सुिह आठ िजे नाशता फकया।

1. मोहन एक िजे खाता है।

2. रमेश वपताजी को गचट ठछी मलखता है।

3. मैं सुिह दहदंी का अखिार पढ़ता हँू।

4. बिननी सामान खरीदती है।

iii) ചുവടെ	ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	മചയാേ്ങ്ങൾക്ക്	ഉത്രടമഴുതക:

1. आज तुम ऑफिस कि गए?

2. आज आपने कया खाया?

3. आज तुमने फकसे पत्र मलखा?

4. महेश ने तुमहें फकतने रुपये ददए?

5. भाई तुमहारे मलए कया लाया?

ഭാഗം - II

്രിചയടപെെുത്ുന്ന	മയാതൃകകൾ:

സമയസൂചക	പകിയയാവിമേഷണം

കർത്യാവ്	+
സമയസൂചക	

പകിയയാവിമേഷണം
പകിയ

मैं शाम को जाऊँगा

तुम कल आना

2.0 പാഠഭാഗം

 आज सुिह वििेक पाँच िजे उठा। ब्रश करके नहाया। सात िजे तक वििेक तैयार हो गया। साढे़ 
सात िजे नाशता करके घर से तनकला। रोज की तरह पैदल चलकर िस सटॉप पहँुचा। िस सटॉप पर जयादा 
लोग नहीं थे। थोडी देर में िस आई। फिर वििेक िस में चढ़ा। दस िजे िस दफतर पहँुची। दोपहर तक 
वििेक ने दफतर में िाइलें तनपटाईं। उसके िाद खाना खाया। खाना खाने के िाद वििेक श्ी राजन के पास 
गया। थोडी देर उनसे िातें कीं फिर अपना िचा हुआ काम पूरा फकया। शाम सात िजे वििेक अपने घर 
पहँुचा।
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2.1 പദാവലി

तनकलना ്ുറടപെെുക दोपहर (സപതവീ.) മധ്യാഹ്നം

रोज നിമത്ന थोडी देर കുറച്ചുമനരം

पदैल കയാൽ	നെയയായി िातें करना സംസയാരിക്ുക

पहँुचना എത്ുക पूरा करना ്ൂർത്വീകരിക്ുക

तनपटाना ്ൂർത്ിയയാക്ുക चढ़ना കയറുക

്യാഠേയാഗത്ിടല	മചയാേ്ങ്ങൾ:

1. वििेक आज फकतने िजे उठा?

2. वििेक घर से कि तनकला ?

3. दोपहर तक वििेक ने कया फकया ?

4. वििेक घर कि पहँुचा ?

5. खाना खाने के िाद वििेक फकसके पास गया ?

2.3 സയാധയാരണയയായി	പ്മയയാഗിക്ുന്ന	സമയസൂചകങ്ങൾ	ചുവടെ	ടകയാെുത്ിരിക്ുന്നു.

कल നയാടെ	/	ഇന്നടല

आजकल ഈയിടെ

प्रततददन പ്തിേിനം

सिेरे പ്േയാതത്ിൽ

िार-िार വവീണ്ും	വവീണ്ും

एकदम / झट / िौरन / तुरंत ട്ടട്ന്നക്

तनरंतर / लगातार തുെർച്യയായി

हमेशा / सदा എല്യായമപെയാഴും	/	എമപെയാഴും

फिर ്ിടന്ന

प्राय: / अकसर മിക്വയാറും

2.4 പരിശീലനം

ഉചിതമയായ	സമയസൂചക	പകിയയാവിമേഷണങ്ങൾ	മചർത്ക്	്ൂരിപെിക്ുക.

 आज,  रोज,  आजकल,  परसों,  कल,  िार-िार,  हमेशा, कभी-कभी            
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 1. िह ................................. सुिह आया।

 2. माँ ................................. खाना िनाती है।

 3. ................................. मौसम अचछा है।

 4. ................................. ठंडक थी।

 5. ................................. अभयास करो।

 6. िह यहाँ ................................. आता है।

ഭാഗം - III

ഈ േയാഗത്ിൽ	ആത്മവയാചി	സർവ്നയാമമയായ ‘अपना’	എന്നതിടനക്ുറിച്ക്	്ഠിക്ം.

मैं अपना काम करता हँू।

िह अपनी कार साि करता है।

आप अपने कपड ेधोत ेहैं।

3.1 അെിവരയിട്	് േങ്ങൾ	പേദ്ിച്ക്	ചുവടെ	ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	വയാക്ങ്ങൾ	വയായിക്ുക:

 मैं अपना पाठ याद कर रहा हँू। (ഞയാൻ	എടറെ	്യാഠങ്ങൾ	്ഠിച്ചുടകയാണ്ിരിക്ുന്നു.)

 तुम अपना काम करो।  (നിങ്ങൾ	നിങ്ങെചുടെ	മജയാലി	ടചയ്പൂ)

 आप अपने पसेै गगतनए।  (തയാങ്കൾ	തയാങ്കെചുടെ	്ണം	എണ്ണിയയാലും)

 उसने अपनी फकताि पढ़ी। (അവൻ	അവടറെ	്ുസതകം	വയായിച്ചു)

• മമൽ്റഞെ	 ഉേയാഹരണങ്ങെിൽ എടറെ,	 നിങ്ങെചുടെ,	 തയാങ്കെചുടെ,	 അവടറെ	
എന്നിവയുടെ	സ്യാനത്ക്	‘अपना’ പ്മയയാഗിച്ിരിക്ുന്നത്	പേദ്ിച്ചുവമല്യാ. 

• ഏടതയാരു	 കർത്യാവിടനയാപെവും	 വരുന്ന	 ‘अपना’ (സ്ന്ം) ആത്മവയാചി	
സർവ്മയാനമമയാണ്.	ഹിന്ിയിൽ	കർത്യാവും	അതിടറെ	സ്ത്	സൂചകരൂ്വും	
ഒമര	വയാക്ത്ിൽ	ഒരുമിച്ക്	വരുന്നില്.	ആ	സ്ത്രൂ്ത്ിനു	്കരമയാണ്	अपना	
പ്മയയാഗിക്ുന്നത്.

ഈ	വയാക്ങ്ങൾ	മനയാക്ൂ:

मैं अपना (എടറെ) काम करता हँू ।

हम अपना (ഞങ്ങെചുടെ) काम करत ेहैं ।

तुम अपना (നിങ്ങെചുടെ) काम करत ेहो ।

आप अपना (തയാങ്കെചുടെ) काम करत ेहैं ।

मोहन अपना (അവടറെ) काम करता है ।
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सीता अपना (അവെചുടെ) काम करती है ।

लडके अपना (അവരുടെ) काम करत ेहैं ।

लडफकयाँ अपना (അവരുടെ) काम करती हैं ।

• ഈ	വയാക്ങ്ങെിൽ, ‘अपना’ എന്നതിടല	അവസയാന –आ ധ്നി	അെുത്ു	വരുന്ന	
നയാമ	്േത്ിനനുസരിച്ക് आ – ए - ई ഘെനയിമലക്ക്	മയാറുന്നു. ഉേയാഹരണമയായി,

गीता अपना पाठ (്ു.ഏ.) याद कर रही है।
ഗവീത  അവെചുടെ		്യാഠം	
്ഠിച്ചുടകയാണ്ിരിക്ുന്നു.

गीता अपने कपड े(്ു.ബ.) धो रही है।
ഗവീത	 അവെചുടെ		വസപതങ്ങൾ	
കഴുകിടക്യാണ്ിരിക്ുന്നു

गीता अपनी फकताि (സപതവീ.ഏ.) पढ़ रही है।
ഗവീത  അവെചുടെ		്ുസതകം	

വയായിച്ചുടകയാണ്ിരിക്ുന്നു. 

गीता अपनी गचट दठया ँ(സപതവീ.ബ.) मलख रही है।
ഗവീത  അവെചുടെ		കത്ുകൾ	
എഴുതിടക്യാണ്ിരിക്ുന്നു.

 ഒരു	 വയാക്ത്ിടറെ	 കർത്യാവിടറെ	 തടന്ന	 കയാര്ം	 സൂചിപെിക്യാനയാണ് ‘अपना’ 
പ്മയയാഗിക്ുന്നത്.	ഈ	വയാക്ങ്ങൾ	തയാരതമ്ം	ടചയ്പൂ:

मोहन अपने (സ്ന്ം) जूत ेसाि 
कर रहा है।

മമയാഹൻ	തടറെ	ടചരിപെചുകൾ	
വൃത്ിയയാക്ിടക്യാണ്ിരിക്ുന്നു.

मोहन उसके (അവടറെ) जूत ेसाि 
कर रहा है।

മമയാഹൻ	അവടറെ	ഷൂ	വൃത്ിയയാക്ി	
ടക്യാണ്ിരിക്ുന്നു.

िे अपना सामान ला रहे हैं। അവർ	തങ്ങെചുടെ	സയാധനങ്ങൾ	ടകയാണ്ുവരുന്നു.

िे उनका सामान ला रहे हैं।
അവർ	അവരുടെ	സയാധനം	ടകയാണ്ുവരുന്നു.	
(മറ്യാരുമെമയയാ).

• വിധി	രൂ്വയാക്ങ്ങെിൽ	കർത്യാവിടറെ (तू, तुम, आप) അേയാവത്ിലും എന്നതിനു	
്കരമയായി ‘अपना’ എന്നു	പ്മയയാഗിക്ുന്നു.	ഉേയാഹരണമയായി,

 यहाँ अपना नाम मलखखए। (ഇവിടെ	തയാങ്കെചുടെ	മ്ടരഴുതിയയാലും.) (കർത്യാവ് - आप)

 अपना काम खुद करो।    (നിങ്ങെചുടെ	മജയാലി	സ്യം	ടചയ്പൂ) (കർത്യാവ്. - तुम)

3.2 പരിശീലനം

അത്മവയാചി	സർ	വ്നയാമമയായ ‘अपना’	യുടെ	ഉചിതരൂ്ം	മചർത്ക്	്ൂരിപെിക്ുക.

 1. सि लोग ........................ घर लौट रहे हैं।
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 2. सुरेश ........................ िहन के साथ घर आया।

 3. आप ........................ पेंमसल से मलखखए।

 4. िह ........................ काम कर रहा है।

 5. तुम ........................ दकुान खोलो।

3.3 അധിക പദാവലി

നമുക്ക്	എണ്ണി	മനയാക്യാം:

91 इकयानिे ഇക്യാനമവ

92 िानिे ബയാനമവ

93 ततरानिे തിരയാനമവ

94 चौरानिे ചൗരയാനമവ

95 पचानिे ്ഞ്യാനമവ

96 तछयानिे ഛിയയാനമവ

97 सतानिे സതയാനമവ

98 अठानिे അഠയാനമവ

99 तननयानिे നിന്യാനമവ

100 सौ സൗ

മൃഗങ്ങെചുടെ	മ്ര്	്ഠിക്യാം

ഉറു്ക് चींटी മത്സ്ം मछली

്ക്ഷി गचडडया ആട് िकरी

്ൂച് बिलली കുതിര घोडा

മകയാഴി मुगा्म സിംഹം शरे

്േു गाय മൂങ്ങ उललू

കയാക് कौआ എലി चूहा

നയായ कुतता സർപെം साँप

ആന हाथी കെുവ िाघ
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പുനർവായന

ഈ	്യാഠത്ിൽ	നിങ്ങൾ	മനസ്ിലയാക്ിയത് —

I. പകിയയുടെ	േൂതകയാലരൂ്ം.

A കർത്യാവ് പകിയ (അകർമ്കം)

लडका (घर) गया।

मोहन (देर से) उठा।

B കർത്യാവ് കർമ്ം പകിയ (സകർമ്കം)

लडके ने खाना खाया।

लडके ने रोटी खाई।

लडके ने केले खाए।

II. സമയസൂചക	പകിയയാവിമേഷണം

मैं
कल सुिह

शाम को
घर गया।

III. ആത്മവയാചി	സർവ്നയാമം ‘अपना’

 मैं अपना काम (്ു.ഏ.) करता हँू।

 मैं अपनी घडी (സപതവീ.ഏ.) पहनता हँू।

 मैं अपने कपड े(്ു.ബ.) धोता हँू।
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പാഠം - 15

ഭാഗം -  I

തയാടഴ	ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	ഘെനകെയാണ്	ഇവിടെ	നിങ്ങൾ	്ഠിക്ുന്നത്.:

േയാവികയാലം

കർത്യാവ്	+	പകിയയാധയാതു+	(്ുരുഷ	സൂചകം+	േയാവി	സൂചകം)	(गा/गे/गी)

്ു.	ഏകവചനം ്ു.	ബഹുവചനം സപതവീ.	ഏകവചനം സപതവീ.	ബഹുവചനം

मैं जाऊँगा । हम जाएँगे । मैं जाऊँगी । हम जाएँगी ।

तू देखेगा । तुम देखोगे। तू जाएगी । तुम जाओगी ।

िह सुनेगा । िे सुनेंगे। िह जाएगी । िे जाएँगे ।

1.0 പാഠഭാഗം

നിർമദേേങ്ങൾ:

1.	 ്യാഠേയാഗം	ഉറടക്	വയായിക്ുക

2.	 ്േയാവലിയുടെ		സഹയായമത്യാെുകൂെി		്യാഠേയാഗത്ിടറെ	ആേയം	പഗഹിക്ുക.	

3.	 വ്യാകരണേയാഗവും	ഘെനയാേയാഗവും	പേദ്ിക്ുക.

4.	 വവീണ്ും	 ്യാഠേയാഗം	 വയായിക്ുക.	 നിങ്ങൾക്ു	 ്യാഠേയാഗം	 മനസ്ിലയാക്ുവയാൻ	
സയാധിക്ും.

दधूवािी का सपना

 एक गाँि में एक दधूिाली रहती थी। िह गाँििालों से दधू खरीदकर रोज शहर में िेचती थी। एक 
ददन िह दधू की मटकी मसर पर रखकर शहर की ओर जा रही थी। रासत े में िह सोचने लगी "मैं रोज 
दधू िेचकर पचास रुपए िचाऊँगी। धीरे धीरे मेरे पास कािी पैसे होंगे और मैं एक गाय खरीद सकँूगी। फिर 
िेचने के मलए मेरे पास जयादा दधू होगा । मुझ ेऔर जयादा िायदा होगा।

 कुछ ददनों िाद मेरे घर में दसूरी गाय आएगी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे धीरे-धीरे मेरे घर में 
खूि सारी गाएं होंगी। ऐसा सोचत-ेसोचत ेदधूिाली का सपना आगे िढ़ने लगा । उसने सोचा फक अगले साल 
उसका नया घर िनेगा, नौकर चाकर होंगे।  सि काम नौकर-नौकरातनयाँ ही करेंगे और िह आराम से रहेगी 
। उसका पतत कुछ काम करने के मलए कहेगा तो िह मसर दहलाकर जिाि देगी, "मैं कोई काम नहीं करँूगी"। 
ऐसा सोचत ेही उसका मसर दहला और दधू की मटकी नीचे गगरी। दधू की मटकी नीचे गगरने के साथ ही 
अमीर िनने का उसका सपना भी टूट गया।
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1.1 പദാവലി

गाँि (്ു.) പഗയാമം िायदा (്ു.) ലയാേം

दधूिाली (സപതവീ.) ്യാൽക്യാരി सपना (്ു.) സ്പനം

शहर (്ു.) ്ട്ണം िढ़ना വർദ്ിക്ുക/വെരുക

िेचना വിൽക്ുക नौकर-चाकर (്ു.ബ.) മവലക്യാർ

मटकी (സപതവീ.) മണ്കുെം आराम (്ു.) വിപേമം

िचाना രക്ഷിക്ുക दहलना ആെുക/കുലങ്ങുക

धीरे-धीरे ്തുടക് अमीर ധനികൻ

खरीदने लायक വയാങ്ങയാൻ	ടകയാള്ളയാവുന്ന टूटना തകരുക/ട്യാട്ചുക

1.2	 മുകെിൽ	ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	്േയാവലിയുടെ	സഹയായമത്യാടെ	്യാഠേയാഗം	പഗഹിച്ക്	
മചയാേ്ങ്ങൾക്ക്	ഉത്രടമഴുതുക.

 1. दधूिाली कहाँ रहती थी ?
 2. िह दधू फकसमें रखती थी ?
 3. उसके घर में फकतनी गाएँ आएँगी ?
 4. उसके नए घर में काम कौन करेगा ?
 5. दधूिाली का सपना कैसे टूटा ?

1.3 വ്ാകരണവും ഘടനയും

1.3.1	 േയാവികയാലം:

നിങ്ങൾ ‘िचाऊँगी’.	 എന്ന	 ്ുതിടയയാരു	 പകിയയാ	 പ്മയയാഗം	 പേദ്ിച്ചുകയാണുമമല്യാ.	
ഇതുമ്യാലുള്ളവ	 പകിയയുടെ ‘ग’	 മചർന്ന	 സംമയയാജിതരൂ്മയാണ്	 േയാവിചൂസകം.	
പകിയയുടെ	സംമയയാജിത	േയാവി	സൂചക	രൂ്ങ്ങൾ	ചുവടെ	ടകയാെുത്ിട്ിരിക്ുന്നു.	

ഏകവചനം ബഹുവചനം

ഉത്മ്ുരുഷൻ
പകിയയാധയാതു जा + ऊँ + ग + आ / ई പകിയയാധയാതു  जा + एँ + ग + ए / ई

मैं जाऊँगा / मैं जाऊँगी हम जाएँगे / जाएँगी

മധ്മ്ുരുഷൻ

പകിയയാധയാതു + ए + ग + आ / ई

तू जाएगा / गी

आप जाएँगे / जाएँगी

പകിയയാധയാതു  + ओ + ग + ए / ई 

तुम जाओगे / जाओगी
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പ്�മ്ുരുഷൻ
പകിയയാധയാതു + ए + ग + आ / ई

िह जाएगा / जाएगी िे जाएँगे /जाएँगी

•	 മമൽ്റഞെ	സംമയയാജിതരൂ്ങ്ങെിടല	‘ऊँ’, ‘ए’, ‘एँ’ ‘ओ’	എന്നിവ	്ുരുഷവചന	
സൂചകങ്ങെിലും.	 ‘ग’	 േയാവി	 സൂചകവും	 आ / ए / ई	 എന്നിവ	 ലിംഗവചന	
സൂചകങ്ങെചുമയാണ്.

പകിയയുടെ	േയാവികയാലരൂ്ങ്ങൾ	പേദ്ിക്ുക:

1. मैं अगले साल आगरा जाऊँगा। ഞയാൻ	അെുത്	വർഷം	ആപഗയിൽ	മ്യാകും.

2. िचचे सकूल में दहदंी भाषा पढ़ेंगे। കുട്ികൾ	സകൂെിൽ	ഹിന്ിേയാഷ	്ഠിക്ും.

3. राधा आज शाम को खाना िनाएगी।
രയാധ	ഇന്നു	ഹവകുമന്നരം	ആഹയാരം	്യാകം	
ടചയ്ചും.

4. लडफकयाँ पाक्म  में घूमेंगी। ട്ണ്കുട്ികൾ	്യാർക്ിൽ	ചുറ്ിക്റങ്ങും.

5. कया तुम रवििार को फिलम नहीं देखोगे? നിങ്ങൾ	ഞയായറയാഴച	സിനിമ	കയാണിമല്?

6. आप आज रोटी खाएँगे या चािल?
തയാങ്കൾ	ഇന്നു	ചപെയാത്ി	കഴിക്ുമമയാ	അമതയാ	
മചയാറു	കഴിക്ുമമയാ?

7. िह सकूल की फक्रकेट टीम में खेलेगा। അവൻ	സകൂൾ	പകിക്റ്ക്	െവീമിൽ	കെിക്ും.

8. कया तू मेरा कहना नहीं मानेगी? നവീ	ഞയാൻ	്റയുന്നത്	അനുസരിക്ിമല്?

9. अगले हफत े हम हिाई जहाज में सिर 
करेंगे।

അെുത്യയാഴച	ഞങ്ങൾ	വിമയാനത്ിൽ	യയാപത	
ടചയ്ചും.

10. आज सिको ममठाई ममलेगी। ഇന്നു	എല്യാവർക്ും	മധുര്ലഹയാരം	കിട്ചും.

•	  ‘-ई’ /‘-ऊ’ കയാരയാന്	 പകിയയാധയാതുക്ൾ	 േയാവികയാലത്ിൽ	 ‘ई’/‘ऊ’ കയാരയാന്മയായി	
മയാറുന്നു.		ഉേയാഹരണമയായി,

 पीना - पी - वपऊँगा, वपएगा, वपएँगे, वपओगे

 जीना - जी - सजऊँगा, सजएगा, सजएँगे, सजओगे।

 छूना - छू – छुऊँगा, छुएगा, छुएँगे, छुओगे। 

 ചുവടെ	ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	വയാക്ങ്ങൾ	പേദ്ിക്ുക.

लडकी दधू वपएगी। ട്ണ്കുട്ി	്യാലു	കുെിക്ും.

आप अि खुशी से सजएँगे। ഇനി	തയാങ്കൾ	സമന്യാഷമയായി	ജവീവിക്ും.

मैं इस पौधे को नहीं छुऊँगा। ഞയാൻ	ഈ	ടചെിടയ	ടതയാെില്.
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•	 േയാവികയാലത്ിൽ	വ്ത്സതത	്ുലർത്ുന്ന	രണ്ു	പകിയകെയാണ്	‘लेना’	യും	‘देना’ 
യും.	 ഈ	 പകിയയാസംമയയാജനത്ിൽ	 ധയാതുരൂ്ത്ിടല ‘ए’	 സ്രം	 ഒഴിവയാക്ി	
േയാവിസൂചകരൂ്ം	 മചർക്ുന്നു.	 ഈ	 സംമയയാജിതരൂ്ങ്ങൾ	 തയാടഴ	
ടകയാെുത്ിരിക്ുന്നു

്ുല്ിംഗം സപതവീലിംഗം

दे दूँगा, देगा, देंगे, दोगे दूँगी, देगी, देंगी, दोगी

ले लूँगा, लेगा, लेंगे, लोगे लूँगी, लेगी, लेंगी, लोगी

ഈ	വയാക്ങ്ങൾ	പേദ്ിക്ുക.

मैं आज कॉिी नहीं लूँगा। ഞയാൻ	ഇന്നക്	മകയാഫി	കുെിക്ില്.

कया तुम अपनी फकताि मुझको दोगी?
നിങ്ങൾ	നിങ്ങെചുടെ	്ുസതകം	എനിക്ക്	
തരുമമയാ?

आज मेरे वपताजी मुझको एक हजार रुपए 
देंगे।

ഇന്നക്	എടറെ	അച്ൻ	എനിക്ക്	1000	രൂ്	
തരും.

एयरपोट्म जाने के मलए कया लोगे ?
വിമയാനത്യാവെത്ിമലക്ക്	 മ്യാകയാൻ	
എപതയയാകും?

•	 ‘होना’ പകിയയും	വ്ത്സതത	്ുലർത്ുന്നതയാണ്.	തയാടഴ	്റയുന്ന	രവീതിയിലയാണ്	
ഇവ	മചരുന്നത്.

मैं होऊँगा / हँूगा। हम होंगे।

तू होगा।
तुम होगे।

आप होंगे।

िह होगा। िे होंगे।

ഈ	വയാക്ങ്ങൾ	പേദ്ിക്ൂ

आप कल शाम को कहाँ होंगे ?
തയാങ്കൾ	 നയാടെ	 ഹവകുമന്നരം	
എവിടെയയായിരിക്ും?

िह लडकी यहीं होगी।
ആ	 ട്ണ്കുട്ി	 ഇവിടെത്ടന്ന	
ഉണ്യാകും.

कया तुम अगले हफत ेददलली में होगे ?
അെുത്യയാഴച	 നിങ്ങൾ	 േൽഹിയിൽ	
കയാണുമമയാ?

मैं उस समय घर पर नहीं होउँगा। ഞയാൻ	ആ	സമയം	വവീട്ിൽ	കയാണില്.
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1.3 പരിശീലനം

(i)	 മയാതൃകയനുസരിച്ക്	വയാക്ങ്ങൾ	മയാറ്ിടയഴുതുക:

 മയാതൃക	: लडकी कल िनारस गई। - लडकी कल िनारस जाएगी।

 1) मेरा छोटा भाई लखनऊ में पढ़ता था।
 2) मैं दो पयाले चाय िना रहा हँू।
 3) इस दफतर में मदहलाएँ दस िजे आती हैं।
 4) कया तुम िुटिॉल खेल रहे थे।
 5) आप िाजार जाइए।

(ii)	 ചുവടെ	ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	ഖണ്ിക	േയാവികയാലത്ിമലക്ക്	മയാറ്ിടയഴുതുക.

मैं रवििार को सात िजे उठा। नाशता करने के िाद आठ िजे मैं पाक्म  गया और एक घंटा घूमा। 
लौटकर मैं नहाया और मैंने सकूल का काम फकया। एक िजे मैंने खाना खाया फिर अपने भाई के 
साथ टेलीविजन देखा। चार िजे हम दोनों फक्रकेट खेलने के मलए मदैान गए।

(iii)	 ്രിേവീലന	സയാമപഗി

	 േയാവികയാലരൂ്ങ്ങെചുടെ	 ്ുനർ്രിേവീലനത്ിനയാണ്	 വയാക്ങ്ങൾ	 ചുവടെ	
മചർത്ിരിക്ുന്നത്.

a) सुतनए, आगरा के मलए िस कहाँ से ममलेगी?
ആപഗയക്ക്	ബസ	എവിടെ	നിന്നു	
കിട്ചും?

आगरा के मलए िस सामने से ममलेगी।
ആപഗയക്ക്	ബസ	മുന്നിൽ	നിന്നു	
കിട്ചും.

िस फकतने िजे चलेगी ? ബസ	എപത	മണിക്ക്	്ുറടപെെും?

िस एक घंटे िाद चलेगी।
ബസ	ഒരു	മണിക്ൂറിനു	മേഷം	
്ുറടപെെും.

b) आप अगले महीने छुट टी कयों ले रहे हैं ?
തയാങ്കൾ	അെുത്	മയാസം	
അവധിടയെുക്ുന്നടതന്ിനയാണ്?

मैं िैंगलोर जाऊँगा। इसमलए छुट टी ले रहा हँू।
ഞയാൻ	ബയാംഗ്പൂരിൽ	മ്യാകും	
അതിനയാണ്	അവധിടയെുക്ുന്നത്.

कया आप अकेले ही जाएँगे ? തയാങ്കൾ	തനിച്യാമണയാ	മ്യാകുന്നത്?

जी नहीं, मेरे साथ मेरी पतनी भी जाएँगी।
അല്,	എമന്നയാടെയാപെം	േയാര്	
കൂെിയുണ്യാകും.

c) आप ददसंिर की छुट टी में कया करेंगी?
തയാങ്കൾ	േിസംബർ	അവധിക്ക്	എന്ു	
ടചയ്ചും?
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मैं मशमला जाऊँगी। ഞയാൻ	സിംലയിൽ	മ്യാകും.

िहाँ तो िहुत ठंड होगी। कया होटल में ठहरेंगी?
അവിടെ	 ടകയാെും	 തണുപെയായിരിക്ും.	
മഹയാട്ലിൽ	തയാമസിക്ുമമയാ?

जी हाँ, होटल में ही ठहरँूगी। मैं मशमला में 
सकीइंग सीखूगँी।

അടത,	 മഹയാട്ലിൽ	 തയാമസിക്ും.	
ഞയാൻ	 സിംലയിൽ	 സകവീയിംഗ്	
്ഠിക്ും.

ഭാഗം - II

്രിചയടപെെുത്ുന്ന	മയാതൃകകൾ

മകവലപകിയ	+	चाहना	പകിയ	—		ആവേ്കതയാ	സൂചകം

 मैं जाना चा हता हँू ।  

 मैंने कहानी मलखनी चाही ।

 आप कहाँ रहना चाहेंगे?  

 िह आपसे कुछ पूछना चाह रही है।

2.0 പാഠഭാഗം

पपता और बेटे की बातचीत

 रंगन का िेटा श्ीधर गयारहिीं कक्षा में पढ़ रहा था। एक ददन उसके वपता ने उससे पूछा, "तुम 
इंटरमीडडएट के िाद कया करना चाहत ेहो ?" श्ीधर ने जिाि ददया, "मैं इंजीतनयर िनना चाहँूगा।" इस पर 
रंगन ने कहा - "मैंने भी इंजीतनयर िनना चाहा था लेफकन फकसी अचछे कॉलेज में मुझ ेप्रिेश नहीं ममला। 
िाद में मैंने भौततक शासत्र में एम.एससी. फकया, पी.एच.डी. की और विशिविदयालय में अधयापक िना। िेटे! 
इंजीतनयर िनने के मलए तुमको िहुत मेहनत करनी होगी। अचछे िाले कॉलेज में प्रिेश के मलए कम से 
कम 90 प्रततशत अंक चादहए। तुम मामूली इंजीतनयररगं कॉलेज में तो नहीं जाना चाहोगे। इसमलए अभी से 
तयैारी करनी होगी।" श्ीधर कुछ सोचने लगा फिर िोला - "मुझको गखणत और भौततक शासत्र अचछे लगत े
हैं, लेफकन रसायन शासत्र अचछा नहीं लगता। इंजीतनयररगं परीक्षा में रसायन शासत्र भी जरूरी है। मैं अगले 
हफत ेसे उसकी तयैारी करने लगूँगा।" रंगन यह सुनकर िहुत खुश हुए और उनहोंने अपने िेटे को शािाशी 
दी।

2.1 പദാവലി

कक्षा (സപതവീ.) ക്യാസ तयैारी (സപതവീ.) തയ്യാടറെുപെക്

मेहनत (സപതവീ.) കഠിനയാധ്യാനം गखणत (്ു.) ഗണിതേയാസപതം.
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प्रिेश (്ു.) പ്മവേനം रसायन शासत्र (്ു.) രസതന്പതം

भौततक शासत्र (്ു.) േൗതികേയാസപതം जरूरी അത്യാവേ്ം

अकं (്ു.) മയാർക്ക് शािाशी (സപതവീ.)
മപ്യാത്സയാഹന	സൂചക	
വയാക്ക്.

मामूली സയാധയാരണ

2.2	്യാഠേയാഗടത്	ആസ്േമയാക്ി	ഉത്രടമഴുതുക.

 1) श्ीधर इंटरमीडडयट के िाद कया िनना चाहता है ?

 2) अचछे कॉलेज में प्रिेश के मलए कया आिशयक है ?

 3) श्ीधर को कौन से विषय अचछे लगत ेहैं ?

 4) श्ीधर के वपता इंजीतनयर कयों नहीं िने ?

 5) िे विशिविदयालय में कया पढ़ात ेथे ?

2.3 വ്ാകരണവും ഘടനയും

മവണം	 എന്ന	 അർത്ത്ിലുള്ള ‘चाह’	 പകിയയാധയാതുവിമനയാടെയാപെം	 മകവലപകിയകൾ	
സയാധയാരണയയായി	ഉ്മയയാഗിക്ുന്നു.	എല്യാ	കയാലങ്ങെിലും	‘चाहना’	വരുന്നു.	

1. मैं िाजार जाना चाहता हँू।
ഞയാൻ	കമ്യാെത്ിൽ	മ്യാകുവയാൻ	
ആപഗഹിക്ുന്നു.

2. िह चाय पीना चाहती है।
അവൾ	ചയായ	കുെിക്ുവയാൻ	
ആപഗഹിക്ുന്നു.

3. आप कौन सा शहर देखना चाहत ेथे?
തയാങ്കൾ	ഏതു	നഗരമയാണ്	കയാണയാൻ	
ആപഗഹിച്ത്

4. लडफकयों ने फिलम देखनी चाही। ട്ണ്കുട്ികൾ	സിനിമ	കയാണയാനയാപഗഹിച്ചു.

5. तुम फकससे ममलना चाह रहे हो?
നിങ്ങൾ	ആടര	
കയാണുവയാനയാണയാപഗഹിക്ുന്നത്?

6. उसने अगें्जी सीखनी चाही थी।
അയയാൾ	ഇംഗ്വീഷ്	്ഠിക്ുവയാൻ	
ആപഗഹിച്ിരുന്നു.

ചുവടെ	ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	ഘെനകൾ	്രിമേയാധിക്ുക.

1. राजेश फक्रकेट खेलता है।  राजेश फक्रकेट खेलना चाहता है।

2. आपके दोसत कहाँ रहेंगे ? आपके दोसत कहाँ रहना चाहेंगे ?
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3. मैं मुंिई में पढ़ता था। मैं मुंिई में पढ़ना चाहता था।

4. तुमने पाटटी में गीत गाया। तुमने पाटटी में गीत गाना चाहा।

2.4 പരിശീലനം

മമൽ	 ്റഞെ	 മയാതൃകയക്നുസരിച്ക്	 ചുവടെ	 ടകയാെുത്ിട്ചുെെ	 വയാക്ങ്ങൾ	
മയാറ്ിടയഴുതുക.

 1) आप फकतना िेतन लेंगे?

 2) उसके माता वपता मासको में कहाँ रहे?

 3) सुरेश मसैूर में कननड भाषा सीखता था।

 4)  मैं आज शाम को अपने दोसत से मम ल रहा हँू।

 5)  ये लडफकयाँ िडैममटंन खेलती हैं।

 6) विदयाथसी ने दहदंी कविताएँ पढ़ीं।

 7) कया तुम ति आराम कर रहे थे?

ഭാഗം III

്രിചയടപെെുത്ുന്ന	മയാതൃകകൾ

1.	 ആരംേസൂചകം	-	തുെങ്ങുക

 ആണ്മബയാധകപകിയ	 - लगना

 िह दहदंी िोलने लगा। 

 अगले साल तक विदयाथसी दहदंी मलखने लगेंगे।

2.	 ഇഷ്ടസൂചകം

 കർമ്ം	+	വിമേഷണം	+	लगना

 तुमको कया अचछा लगता है? 

 उसको खाना खराि लगा। 

3. സൂചകരൂ്മയായ	 िाला

 अचछछी िाली फकताि।  अचछा िाला कमरा।

 नीली िाली कमीज।  नए िाले पंखे।

3.0	 ചുവടെ	 ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	 വയാക്ങ്ങൾ	 ഉറടക്	 വയായിക്ുക.	 ്േയാവലിയുടെ	
സഹയായത്യാൽ	ആേയം	മനസ്ിലയാക്ുക.
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 1) मेरे विदयाथसी अचछछी दहदंी िोलने लगे।

 2) आपका भाई दस ददन में साइफकल चलाने लगेगा।

 3) िह काम के समय टेलीिोन करने लगती है।

 4) अि हम लोग पहाड पर चढने लगे हैं।

 5) उसकी छोटी िचची रोज सुिह रोने लगती है।

 6) िे लोग हमारी िातें समझने लगे थे।

 7) तजे हिा चलने लगी और पानी िरसने लगा।

3.1 പദാവലി

विदयाथसी (്ു.) വിേ്യാർത്ി समझना മനസ്ിലയാക്ുക

िोलने लगा സംസയാരിക്ുവയാൻ	തുെങ്ങി हिा (സപതവീ.) കയാറ്ക്

पहाड (്ു.) ്ർവ്തം हिा चलने लगी കയാറ്ചുവവീേയാൻ	തുെങ്ങി

चढने लगे हैं കയറുവയാൻ	തുെങ്ങി िरसना മഴ	ട്യ്ചുക

रोना കരയുക

3.2 വ്ാകരണവും ഘടനയും

3.2.1	 ‘लगना’	യുടെ	പ്മയയാഗം

•	 ആരംേസൂചകമയായയാണ് ‘लगना’	 പകിയ	 പ്മയയാഗിക്ുന്നടതന്നു	 നിങ്ങൾ	
കണ്ിരിക്ുമമല്യാ.	 സയാധയാരണയയായുള്ള	 ഒരു	 പ്മയയാഗമയാണിത്.	 മുഖ്പകിയ	
മകവലപകിയയാരൂ്ത്ിൽ	ഇതിമനയാടെയാപെം	മചരുന്നു.	ഇതിന്	് ല	കയാലമേേങ്ങെചുണ്ക്.		

•	 ‘लगना’	അകർമ്ക	പകിയയയാണ്	അതിനയാൽ ‘ने’	പ്മയയാഗിക്ുന്നില്.

•	 ഈ	അകർമ്ക	 പകിയയുടെ	അെിസ്യാന	അർത്ം	 മതയാന്നുക	എന്നയാണ്	अचछा, 
खराि എന്നവീ	വിമേഷണങ്ങമെയാടെയാപെം	 മചരുമ്യാൾ	ഇതിടറെ	അർത്വ്യാപതി	
കൂെുന്നു.	ഇവിടെ	വികയാരടത്യയാണ്	സൂചിപെിക്ുന്നത്.	ഈ	അേിവ്ക്ിയിൽ	
കർത്യാവിമനയാടെയാപെം	 ‘को’	പ്ത്യം	മചരുന്നു.	ഉേയാഹരണമയായി,

 मुझको दक्क्षण भारतीय खाना अचछा लगता है।
	 എനിക്ക്	ടതമക്	ഇന്്ൻ	േക്ഷണം	ഇഷ്ടമയാണ്.

 राधा को नंगे परै चलना खराि लगता है।
	 രയാധയക്ക്	ടചരിപെിെയാടത	നെക്ുന്നത്	ഇഷ്ടമല്.

 उसको दहदंी भाषा अचछछी लगती है।
	 അവന്	ഹിന്ി	േയാഷ	ഇഷ്ടമയാണ്.
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 कया आपको यहाँ रहना अचछा लगेगा?
	 നിങ്ങൾക്ക്	ഇവിടെ	തയാമസിക്ുന്നത്	ഇഷ്ടമയാമണയാ?

 विदेशी लोगों को भारत सुंदर लगता है।
	 വിമേേികൾക്ക്	േയാരതം	മമനയാഹരമയായി	മതയാന്നുന്നു.

	 ചുവടെ	ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	പ്മയയാഗങ്ങെിൽ	കർത്യാവിമനയാടെയാപെം	‘को’	മചർക്ണം.	

കർത്യാവില്യാടതയും	ഇവ	പ്മയയാഗിക്യാവുന്നതയാണ്. 

 सुंदर लगना   മമനയാഹരമയായി	മതയാന്നുക

 मुसशकल लगना  ബുദ്ിമുട്യായി	മതയാന്നുക 

 रोचक लगना   ആകർഷകമയായി	മതയാന്നുക

 िुरा लगना  മമയാേമയായി	മതയാന്നുക

 मीठा लगना   മധുരമയായി	മതയാന്നുക

ഉേയാഹരണമയായി	–

संतरे सिाददषट लगत ेहैं।   ഓറഞ്ുകൾ	രുചികരമയായി	മതയാന്നുന്നു.

िूल सुंदर लगत ेहैं।   ്ൂവുകൾ	മമനയാഹരമയായി	മതയാന്നുന്നു.

पहाडों पर हिा ठंडी लगती है।  ്ർവ്തങ്ങെിൽ	കയാറ്ക്	തണുത്തയായി	അനുേവടപെെുന്നു.

शाम को फकसान थके लगत ेहैं।  ഹവകുമന്നരം	കർഷകർ	ക്ഷവീണിതരയായി	മതയാന്നുന്നു.

गमम्मयों में आसमान नीला लगता है।  മവനൽക്യാലത്ക്	ആകയാേം	നവീലയയായി	മതയാന്നുന്നു.

3.2.2	 िाला	യുടെ	പ്മയയാഗം

 നയാമമത്യാടെയാപെം	 ‘िाला’ മചർന്നുവരുന്ന	 പ്മയയാഗം	 നിങ്ങൾ	 മനരടത്	
കണ്ുവമല്യാ.	 ഇവിടെ	 िाला	 ആരയാമണയാ	 വിൽപെനക്യാരൻ	 /	 ആരുമയായിട്യാമണയാ	
ബന്ടപെെുത്ിയിരിക്ുന്നത്	 മുതലയായവ	 സൂചിപെിക്ുന്നു.	 ഉേയാഹരണമയായി	 दधूिाला, 
ररकशिेाला, दहदंीिाला.  ‘िाला’  വിമേഷണങ്ങമെയാടെയാപെവും	 പ്മയയാഗിക്യാം.	 ്മക്ഷ	ഇത്	
ആരയാമണയാ	അവൻ	എന്ന	സൂചന	നൽകുന്നു.

	 नीलािाला	 നവീലധരിച്വൻ

 अचछा िाला	 നല്വൻ

	 यह िाला	 ഇവൻ										

	 पुराना िाला	 ്ഴയവൻ								

	 मशहूर िाला	 പ്േസതൻ				

	 लंिा िाला	 ട്യാക്മുള്ളവൻ
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ഉേയാഹരണമയായി

मुझको महँगा िाला कलम नहीं चादहए।  എനിക്ക്	വില്ിെിപെചുള്ള	മ്ന	മവണ്.

छोटे िाले िचचे आगे िठैें गे।   ടചറിയ	കുട്ികൾ	മുൻ്ിലിരിക്ും.

आज उसने पुरानी िाली कमीज पहनी है।  ഇന്നയയാൾ	്ഴയ	ഉെുപെയാണിട്ിരിക്ുന്നത്.

तुम लंिे िाले रासत ेसे कयों जा रहे हो?  നിങ്ങൾ	േൂരം	കൂെിയ	വഴിയിലൂടെ	എന്ിനു	

	 	 	 	 	 	 മ്യാകുന്നു?

3.3 പരിശീലനം

i)	 ‘लगना’	 പകിയയുടെ	 സഹയായമത്യാടെ	 ചുവടെ	 ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	 വയാക്ങ്ങൾ	
മയാറ്ിടയഴുതുക.

 1. शाम को पाँच िजे िचचे फक्रकेट खेलत े (വർത്മയാനകയാലം) हैं।

 2. कामाक्षी साइफकल से िाजार (േൂതകയാലം) गई।

 3. रेलगाडी ठछीक आठ िजे चलेगी (േയാവികയാലം)।

 4. कया तुम कल से नौकरी पर जाओगे (േയാവികയാലം)?

 5. सररता ने तममल भाषा सीखी (േൂതകയാലം) थी ।

 6. जनिरी में ददलली में िहुत ठंड होती (വർത്മയാനകയാലം) है।

ii)	 ചുവടെ	ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	മചയാേ്ങ്ങൾക്ക്	ഹിന്ിയിൽ	ഉത്രടമഴുക:

	 1)	 നിങ്ങൾ	ഹിന്ി	്ഠിക്ുവയാൻ	ആപഗഹിക്ുന്നുമണ്യാ?

	 2)	 നിങ്ങൾ	സകൂെിൽ	പകിക്റ്ക്	കെിക്ുവയാൻ	ആപഗഹിച്ിരുന്നുമവയാ?

	 3)	 വെമക്	ഇന്്യിടല	മവനൽ	നിങ്ങൾ	എങ്ങടന	ഇഷ്ടടപെെുന്നു?

	 4)	 തയാങ്കൾ	ഹിന്ി	സിനിമകൾ	ഇഷ്ടടപെെുന്നുമവയാ?

	 5)	 ആന്പധയാ	േക്ഷണം	രുചികരമയായി	നിങ്ങൾക്ു	മതയാന്നിയിട്ചുമണ്യാ?

iii)	 തയാടഴ	ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	ഹേലികെിൽ ‘िाला’	മചർത്ക്	വയാക്ങ്ങൾ	നിർമ്ിക്ുക.

 तजे घोडा   

 खराि पंखा

 ससती ममठाई   

 िदढ़या कमरे

 थोडी महँगी कमीज
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3.4 അധിക പദാവലി

भाषा (സപതവീ.) േയാഷ पौधा (്ു.) ടചെി

घूमना ചുറ്ിക്ുറങ്ങുക हजार (്ു.) ആയിരം

रोटी (സപതവീ.) ചപെയാത്ി हफता (്ു.) ആഴച

चािल (്ു.) മചയാറ് दक्क्षण ടതക്ക്

खेलना കെിക്ുക नंगा നഗ്നമയായ

कहना ്റയുക रोचक രസകരമയായ

हिाई जहाज (്ു.) വിമയാനം संतरा ഓറഞ്ക്

सिर (്ു.) യയാപത सिाददषट രുചികരമയായ

ममठाई (സപതവീ.) മധുരം फकसान കർഷകൻ

जीना ജവീവിക്ുക थका തെർന്ന

छूना ടതയാെുക गमसी ചൂട്/മവനൽ

खुशी (സപതവീ.) സമന്യാഷം आसमान ആകയാേം

പുനർവായന

ഈ	അധ്യായത്ിൽ	ചുവടെയുള്ള	ഘെനകെയാണ്	നിങ്ങൾ	മനസ്ിലയാക്ിയത്	

1)	 പകിയയുടെ	േയാവികയാലരൂ്ം

मैं देखूगँा। हम देखेंगे।

तू देखेगा। आप देखेंगे।

िह देखेगा। िे देखेंगे।

तुम देखोगे।

2)	 ആപഗഹം	/	ആവേ്ം	ഇവയുടെ	പ്കെനം

 मैं दहंेदी सीखना चाहता हँू।

 िह िहुत भाषाएँ पढ़ना चाहती थी।

 कया, आप भारत आना चाहेंगे?
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3)	 പകിയയുടെ	ആരംേം	സൂചിപെിക്ുന്ന	ആരംേ	മബയാധകഘെന

 तुम गाडी चलाने लगे।

 आप रूसी िोलने लगेंगे।

4)	 ഇഷ്ടം	/	മമനയാവികയാരം	എന്നിവയുടെ	പ്കെനം

 मुझको दहंेदी अचछछी लगती है।

 आपको भारत कैसा लगता है?

5)	 വിമേഷണങ്ങമെയാടെയാപെം	‘िाला’ സൂചകം 

 महँगा िाला कमरा

 मोटी िाली फकताि



233

പാഠം - 16

ഭാഗം - I

്രിചയടപെെുത്ുന്ന	വയാക്ഘെനകൾ

ആസന്ന	േൂതകയാലം

അകർമ്കം സകർമ്കം

मैं कल ददलली पहँुचा हँू। मैंने खाना खाया है।

്യാഠേയാഗം	ഉച്ത്ിൽ	വയായിക്ുക.

്േയാവലിയുടെ	സഹയായത്യാൽ	ഈ	്യാഠേയാഗം	പഗഹിക്ൂ.

വ്യാകരണവും	ഘെനയും	മനസ്ിലയാക്ൂ.

അതിനുമേഷം	്യാഠേയാഗം	മനസ്ിലയാക്ി	ആേയം	പഗഹിക്ൂ.

1.0 പാഠഭാഗം

श्ीधर और उसका गाँव

 श्ीधर का गाँि ददलली के पास है। उसके गाँि का नाम रामनगर है। िह पढ़ा-मलखा है, उसने दहदंी 
में एम.ए. फकया है। उसको अगें्ज़ी िोलना भी आता है। िह कुछ ददन पहले ही ददलली आया है। उसको एक 
सरकारी दफ़तर में नौकरी ममली है।

 श्ीधर ने दफ़तर के पास ही एक छोटा-सा घर फकराए पर मलया है। उसे साइफकल से दफ़तर जाना 
पसंद है। ददलली में साइफकल चलाना आसान नहीं है। सडक पर हमेशा िहुत भीड होती है। फिर भी श्ीधर 
साइफकल से ही जाता है। ददसंिर के महीने में ददलली में िहुत ठंड होती है और अकसर कोहरा भी होता है, 
इसीमलए सदद्मयों में सािधानी से िाहन चलाना ज़रूरी है।

 श्ीधर हर शतनिार को अपने गाँि जाता है। उसका गाँि िहुत हरा-भरा है। गाँि में श्ीधर के पास 
एक सुंदर-सा िगीचा है। उसने िहाँ िहुत पेड-पौधे लगाए हैं। उसके िगीचे में तरह-तरह के िूल होत ेहैं।

1.1 പദാവലി

गाँि (്ു.) പഗയാമം सािधानी (സപതവീ.) പേദ്/മുന്നറിയിപെക്

पढ़ा-मलखा വിേ്യാേ്യാസമുള്ള िाहन (്ു.) വയാഹനം

सरकारी സർക്യാർ हरा-भरा ്ച്	്ിെിച്

नौकरी (സപതവീ.) ഉമേ്യാഗം िगीचा (്ു.) ഉേ്യാനം

फकराया (്ു.) വയാെക पेड (്ു.) മരം
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भीड (സപതവീ.) കൂട്ം पौधा (്ു.) ടചെി

ठंड (സപതവീ.) ഹേത്ം/തണുപെക് लगाना നെുക/്ുരട്ചുക

अकसर മിക്വയാറും मशहूर പ്സിദ്മയായ

कोहरा (്ു.) മൂെൽമഞെക് तरह-तरह का ്ലതരത്ിലുള്ള

1.2	 ്യാഠേയാഗം	ആസ്േമയാക്ിയുള്ള	മചയാേ്ങ്ങൾ:

 1. श्ीधर के गाँि का नाम कया है ?
 2. िह ददलली कयों आया है ?
 3. ददलली में साइफकल चलाना कयों मुसशकल है ?
 4. ददलली में कि िहुत ठंड होती है ?
 5. श्ीधर के िगीचे में कया-कया होत ेहैं ?

1.3 വ്ാകരണവും ഘടനയും

ഈ	വയാക്മജയാെികൾ	തയാരതമ്ം	ടചയ്ചുക:

A) मैं आया। ഞയാൻ	വന്നു हम आए। ഞങ്ങൾ	വന്നു.

B) मैं आया हँू। ഞയാൻ	വന്നിട്ചുണ്ക്. हम आए हैं। ഞങ്ങൾ	വന്നിട്ചുണ്ക്.

A) तू आया। നവീ	വന്നു. तुम आए। നിങ്ങൾ	വന്നു.

B) तू आया है। നവീ	വന്നിട്ചുണ്ക്. तुम आए हो। നിങ്ങൾ	വന്നിട്ചുണ്ക്.

A) िह आया। അവൻ	വന്നു. िे आए। അവർ	വന്നു.

B) िह आया है। അവൻ	വന്നിട്ചുണ്ക്. िे आए हैं। അവർ	വന്നിട്ചുണ്ക്.

 ഈ	വയാക്മജയാെികെിൽ	‘A’	വിേയാഗം	സയാമയാന്	േൂതകയാലടത്യും	‘B’	വിേയാഗം	
ആസന്ന	േൂതകയാലടത്യും	സൂചിപെിക്ുന്നു.

•	 ആസന്ന	േൂതകയാലം	ഒരു	പകിയയുടെ	്ൂർണ്ണതടയയയാണ്	സൂചിപെിക്ുന്നത്.	അത്	
ഇമപെയാഴും	 തുെരുന്നതയായി	 കയാണിക്ുന്നു.	 യ�യാർത്ത്ിൽ	 ഇത്	
േൂതകയാലപകിയയയാടണങ്കിലും	 വർത്മയാനകയാലടത്	 കയാണിക്ുന്ന	
േൂതകയാലരൂ്മയായയാണ്	 വരുന്നത്.	 അ്ൂർണ	 േൂതകയാലപകിയ	 ടകയാണ്ക്	
സൂചിപെിക്ുന്ന	വ്ക്ി/വസതു	ഇമപെയാഴും	നിലനിൽക്ുന്നതയായി	കയാണയാം.

मैं आगरा गया हँू। ഈ	വയാക്ത്ിടല	आगरा നഗരം	ഇമപെയാഴും	ഉണ്ക്.

मैंने ताजमहल देखा है।
ताजमहल ഇമപെയാഴും	 ഉള്ളതിനയാൽ	 വർത്മയാനകയാല	
രൂ്മത്യാടെയാപെം	േൂതകയാലടത്യയാണ്	കയാണിക്ുന്നത്.
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•	 होना	‘എന്നതിടറെ	വർത്മയാനകയാല	രൂ്മത്യാടെയാപെം	പകിയയാധയാതുവിടറെ	േൂതകയാല	
രൂ്ം	 മചർത്യാണ്	 ആസന്ന	 േൂതകയാലപകിയ	 നിർമ്ിക്ുന്നത്.	 വർത്മയാനകയാല	
സൂചകത്ിടലന്ന	മ്യാടല	േൂതകയാല	് ൂർണ്ണപകിയകൾ	ലിംഗവചനടത്	ആപേയിക്ുമ്യാൾ	
होना	യുടെ	രൂ്ങ്ങൾ	(है, हैं, हँू, हो) ്ുരുഷവചനങ്ങടെയയാണ്	ആപേയിക്ുന്നത്.

•	 പകിയയാധയാതുവിടറെ	ആസന്ന	േൂതകയാലരൂ്ങ്ങൾ	ഇപ്കയാരമയാണ്.

്ുരുഷ	നയാമമത്യാടെയാപെം സപതവീ	നയാമമത്യാടെയാപെം

मैं िठैा हँू। हम िठेै हैं। मैं िठैछी हँू। हम िठैछी हैं।

तू िठैा है। तुम िठेै हो / आप िैठे हैं। तू िठैछी है। तुम िठैछी हो / आप िैठछी हैं।

िह िठैा है। िे िठेै हैं। िह िठैछी है। िे िठैछी हैं।

 മമൽ	ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	വയാക്ങ്ങെിടല ‘िठै’		അകർമ്ക	 പകിയയയാണ്.	കർത്ൃ	
പ്ധയാനമയായതിനയാൽ	ഇതിടറെ	 പകിയ	കർത്യാവിടറെ	ലിംഗവനചമനുസരിച്ക്	 മയാറുന്നു.	
എന്നയാൽ	  ‘पढ़’,	 മ്യാലുള്ള	 സകർമ്ക	 പകിയകെചുടെ	 കർത്യാവിമനയാടെയാപെം ‘ने’	
പ്ത്യം	മചരുന്നതുടകയാണ്ക്	പകിയ	കർമ്	പ്ധയാനമയാകുന്നതിനയാൽ	പകിയ	കർമ്ത്ിടറെ	
ലിംഗവചനമനുസരിച്ക്	 മയാറുന്നു.	 സയാമന്	 േൂതകയാലത്ിമലതു	 മ്യാടല	 ആസന്ന	
േൂതകയാലത്ിലും	 പകിയ	കർമ്ത്ിടറെ	ലിംഗവചനമുസരിച്ക്	മയാറുന്നു.	കർത്യാവ് ‘ने’ 
മചർന്ന	രൂ്ത്ിലയാണ്	കയാണടപെെുക.

राम ने फकताि (സപതവീ.ഏ.) पढ़ी है।

सीता ने फकताि (സപതവീ.ഏ.) पढ़ी है।

राम ने िल (്ു.ഏ.) खाया है।

सीता ने िल (്ു.ഏ.) खाया है।

राम ने पत्र (്ു.ബ.) मलखे हैं।

सीता ने पत्र (്ു.ബ.) मलखे हैं।

राम ने पसततयाँ (സപതവീ.ബ.) तोडी हैं।

सीता ने पसततयाँ (സപതവീ.ബ.) तोडी हैं।

 ഈ	വയാക്ങ്ങെിൽ	പകിയ	കർത്യാവിനനുസരിച്ല്,	മറിച്ക്	കർമ്ത്ിനനുസരിച്യാണ്	
മയാറുന്നടതന്നക്	മനസ്ിലയാക്ിയിരിക്ുമമല്യാ.

അധിക	്രിേവീലനത്ിനയായി	ചുവടെ	ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	വയാക്ങ്ങൾ	വയായിക്ുക.

i) राधा ने एक मलफाफा खरीदा है। രയാധ	ഒരു	കവർ	വയാങ്ങിയിട്ചുണ്ക്.

ii) तुमने फकतने तौमलए खरीदे हैं? നിങ്ങൾ	എപത	ൌവലുകൾ	വയാങ്ങിയിട്ചുണ്ക്?
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iii) मैंने यह गाडी एक अधयापक से खरीदी है।
ഞയാൻ	ഈ	വയാഹനം	ഒരു	അധ്യാ്കനിൽ	
നിന്നയാണ്	വയാങ്ങിയിട്ചുള്ളത്.

iv) गाँि के लोगों ने ही ये सडकें  िनाई हैं।
പഗയാമവീണർ	 തടന്നയയാണ്	 ഈ	 മറയാേുകൾ	
നിർമ്ിച്ിട്ചുള്ളത്.

v) मेरे कमरे की खखडफकयाँ फकसने खोली हैं ?
എടറെ	 മുറിയുടെ	 ജനയാലകൾ	 ആരയാണ്	
തുറന്നിട്ചുള്ളത്?

vi) उनहोंने कल पलाज़ा मसनेमा में यह फफलम 
देखी है।

അവർ	ഇന്നടല	പ്യാസ	തവീയറ്റിലയാണ്	ഈ	
സിനിമ	കണ്ിട്ചുള്ളത്.

vii) कया तुमहारे विदयागथ्मयों ने गाँधीजी की 
फकतािें पढ़ी हैं ?

നിങ്ങെചുടെ	വിേ്യാർത്ികൾ	ഗയാന്ിജിയുടെ	
്ുസതകങ്ങൾ	വയായിച്ിട്ചുമണ്യാ?

viii) यह लेख मेरी पतनी ने मलखा है।
ഈ	 മലഖനം	 എടറെ	 േയാര്യയാണ്	
എഴുതിയിട്ചുള്ളത്.

ix) इस कमरे में एक िचचा सोया है। ഈ	മുറിയിൽ	ഒരു	കുട്ി	ഇരിക്ുന്നുണ്ക്.

x) डॉकटर साहि मुंिई गए हैं। മേയാക്െർ	മുംഹബയിൽ	മ്യായിട്ചുണ്ക്.

xi) मैं इस होटल में कुछ ददन रहा हँू।
ഞയാൻ	 ഈ	 മഹയാട്ലിൽ	 കുറച്ചുനയാൾ	
തയാമസിച്ിട്ചുണ്ക്.

xii) ये लडफकयाँ अभी आई हैं।
ഈ	 ട്ണ്കുട്ികൾ	 ഇമപെയാഴയാണ്	
വന്നിട്ചുള്ളത്.

1.4 പരിശീലനം

പബയാക്റ്ിൽ	 ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	 വയാക്ുകെചുടെ	 ഉചിതമയായ	 പകിയയാരൂ്ം	 മചർത്ക്	
്ൂരിപെിക്ുക.

 i) सुनीता पहली िार मंुिई ....................  (മ്യായിട്ചുണ്ക്)

 ii) आपने ये फकतािें कहाँ से .................... ? (വയാങ്ങിയിട്ചുണ്ക്)

 iii) िे हमारे घर में कई िार ....................  (തയാമസിച്ിട്ചുണ്ക്)

 iv) मैं यह घडी आपके मलए ....................  (ടകയാണ്ുവന്നിട്ചുണ്ക്)

 v) कया गोपाल कोलकाता .................... ? (മ്യായിട്ചുമണ്യാ)
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ഭാഗം-II

ഈ	േയാഗത്ക്	്രിചയടപെെുന്ന	ഘെനകൾ

‘होना’	പകിയയുടെ	സയാമയാന്രൂ്ം

2.0 പാഠഭാഗം

 ददलली भारत की राजधानी है। यह भारत के उततर में ससथत है। ददलली की आिादी आजकल लगभग 
दो करोड है। यहाँ हर प्रदेश के लोग रहत ेहैं। ये लोग अलग-अलग भाषाएँ िोलत ेहैं। लेफकन सभी लोग दहदंी 
समझत ेहैं।

 ददलली में आमतौर पर तीन मौसम हैं – सदटी, गमसी और िरसात। सदटी का मौसम निंिर से शुरू 
होता है, ददसंिर, जनिरी और िरिरी में जयादा ठंड होती है। माच्म के महीने से गमसी का मौसम शुरू होता 
है और अप्रैल, मई और जून में िहुत गमसी होती है। जुलाई, अगसत और मसतंिर िाररश के महीने हैं। इन 
ददनों ददलली में खूि िाररश होती है। अकतूिर में मौसम सुहाना होता है। गमसी के मौसम में खरिूजे़, तरिूज़, 
आम आदद िल होत ेहैं। सदद्मयों में तरह-तरह की ससबज़याँ होती हैं और सेि, अनार, अमरूद और संतरे 
आदद िल होत ेहैं। िरसात के मौसम में तजे़ िाररश होने पर सडकों पर चलना मुसशकल होता है।

2.1 പദാവലി

राजधानी (സപതവീ.) തലസ്യാനം खरिूज़ा (സപതവീ.) ഒരുതരം	തണ്ണിമത്ൻ

के उततर में വെക്ുേയാഗത്ക് तरिूज़ (്ു.) തണ്ണിമത്ൻ

ससथत സ്ിതി	ടചയ്ചുന്ന आम (്ു.) മയാങ്ങ

आिादी (സപതവീ.) ജനസംഖ് आमतौर पर സയാധയാരണയയായി

लगभग ഏകമേേം सबजी (സപതവീ.) ്ച്ക്റി

करोड മകയാെി िल (്ു.) ്ഴം

मौसम (സപതവീ.) കയാലയാവസ് सेि (്ു.) ആപെിൾ

सदटी (സപതവീ.) ഹേത്ം/തണുപെക് अनार (്ു.) മയാതെം

गमसी (സപതവീ.) ഉഷ്ണം/ചൂട് अमरूद (്ു.) മ്രയക്

िरसात (സപതവീ.) മഴയുള്ള िाररश (സപതവീ.) മഴ

ठंड (സപതവീ.) തണുപെക് सडक (സപതവീ.) ്യാത

सुहाना സുഖകരമയായ घास (സപതവീ.) മവഗം
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2.2	 ചുവടെ	ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	മചയാേ്ങ്ങൾക്ക്	ഉത്രടമഴുതുക:

 1. ददलली कहाँ ससथत है ?

 2. ददलली में कौन-कौन से मौसम होत ेहैं ?

 3. िाररश के महीने कौन से हैं ?

 4. आम कि होत ेहैं ?

 5. ददलली में सडकों पर चलना कि मुसशकल होता है ?

2.3 വ്ാകരണവും ഘടനയും

‘होना’ യുടെ	അ്ൂർണ	വർത്മയാന	പകിയയാരൂ്ം	ഒരു	സയാധയാരണ	പ്സതയാവനടയമയയാ	
അവസ്ടയമയയാ	ആണ്	സൂചിപെിക്ുന്നത്.	ഉേയാഹരണമയായി,	(്ുല്ക്	്ച്നിറമയാകുന്നു).	

മറ്ക്	 അവസ്കെിൽ ‘होना’	 യുടെ	 സയാമയാന്വർത്മയാന	 രൂ്മയാണ്	 പ്മയയാഗിക്ുന്നത്.	
ഉേയാഹരണമയായി,

 ये संतरे मीठे हैं।  ഈ	ഓറഞ്ുകൾ	മധുരമുള്ളവയയാണ്.

 नागपुरी संतरे मीठे होत ेहैं। നയാഗ്്ൂരി	ഓറഞ്ുകൾ	മധുരമുള്ളവയയാകുന്നു.

	 ചുവടെ	 ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	 വയാക്മജയാെികെിൽ	 സയാധയാരണ	 പ്സതയാവനകെചും	
നിത്സത്ങ്ങെചും	സൂചിപെിക്ുന്നതിലുള്ള	വ്ത്യാസം	മനസ്ിലയാക്ുക.

A B

ये पहाड ऊँचे हैं।
ഈ	്ർവ്തങ്ങൾ	
ഉയരമുള്ളവയയാണ്.

पहाड ऊँचे होत ेहैं।
്ർവ്തങ്ങൾ	ഉയരമുള്ളവയയായി	
കയാണടപെെുന്നു.

ये तततमलयाँ सुंदर हैं।
ഈ	ചിപതേലേങ്ങൾ	
മമനയാഹരങ്ങെയാണ്.

तततमलयाँ सुंदर होती हैं।
ചിപതേലേങ്ങൾ	മമനയാഹരങ്ങെയായി	
കയാണടപെെുന്നു.

यह शरे ताकतिर है।
ഈ	സിംഹം	േക്നയാണ്.

शरे ताकतिर होत ेहैं।
സിംഹങ്ങൾ	േക്രയായി	കയാണടപെെുന്നു.

साइिेररया ठंडा है।
ഹസബവീരിയ	തണുത്	നയാെയാണ്.

साइिेररया में ठंड होती है।
ഹസബവീരിയയായിൽ	തണുപെക്	
അനുേവടപെെുന്നു.

समुद्र का पानी गहरा है।
സമുപേ	ജലം	ആഴമുള്ളതയാണ്.

समुद्र का पानी गहरा होता है।
സമുപേ	ജലം	ആഴമുള്ളതയാണ്.
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2.4 പരിശീലനം

1.	 ചുവടെ	ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	മചയാേ്ങ്ങൾക്ക്	ഉത്രടമഴുതുക:

 i) समुद्र का पानी फकस रंग का होता है ?
 ii) कया पहाडों पर सदटी होती है ?
 iii) आपके प्रदेश में चािल कहाँ होता है ?
 iv) आपके शहर / गाँि में कौन-कौन से िल होत ेहैं ?
 v) कया आपके यहाँ ददसंिर में ठंड होती है ?

2.	 നിങ്ങെചുടെ	 ്ട്ണം/പഗയാമത്ിടല	 ട്യാതുവയായ	 സവിമേഷതകടെക്ുറിച്ക്	
അഞ്ുവയാക്ം	എഴുതുക.

ഭാഗം - III

ഈ	േയാഗത്ിൽ	്രിചയടപെെുത്ുന്ന	വയാക്ഘെകൾ:

(i) മകവല	പകിയകെചുടെ	നയാമരൂ്	പ്മയയാഗം

i) जलदी सोना अचछा है।

ii) सोने का कमरा

(ii)
കർത്യാവ്	+	को	+ മകവലപകിയ	+	 आना

मेरे िेटे को साइफकल चलाना आता है।

(iii) മകവലപകിയ	(രൂ്മേേമത്യാെു	കൂെിയ) 
+ के लायक

പകിയ

यह फिलम देखने लायक नहीं है।

3.0 പാഠഭാഗം

रामानुजन

 मेरा दोसत रमेश मेरे घर के पास रहता है। उसके पररिार में चार लोग हैं – िह, उसकी पतनी, 
उसकी िेटी और उसका िेटा। उसके िेटे का नाम रामानुजन है। उसकी उम्र छह साल है। रमेश अपने िेटे 
के मलए एक लपैटॉप लाया है। उसको लपैटॉप पर खेलना िहुत पसंद है। उसके पास एक साइफकल भी है। 
उसको साइफकल चलाना नहीं आता इसमलए िह आजकल साइफकल चलाना सीख रहा है। रामानुजन िस से 
सकूल जाता है। उसको अगें्जी और दहदंी में पढ़ना-मलखना भी आता है। सकूल से लौटने के िाद िह एक 
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घंटा टी.िी. देखता है और फिर थोडी देर आराम करता है। शाम को अपने दोसतों के साथ खेलना, सकूल का 
काम करना, खाना खाना और नौ िजे तक सो जाना उसकी ददनचया्म है।

3.1 പദാവലി

उम्र (സപതവീ.) പ്യായം लौटना മെങ്ങുക

आराम करना വിപേമിക്ുക ददनचया्म (സപതവീ.) േിനചര്

के िाद മേഷം आजकल ഈയിടെ

3.2	 ആേയം	പഗഹിക്ൂ:

 1. रमेश के पररिार में कौन-कौन हैं ?

 2. रामानुजन फकतने साल का है ?

 3. कया रामानुजन को साइफकल चलाना आता है ?

 4. रामानुजन को फकससे खेलना पसंद है ?

 5. रामानुजन की ददनचया्म मलखखए।

3.3 വ്ാകരണവും ഘടനയും

•	 പകിയയുടെ	ഗതിടയ	സൂചിപെിക്യാനു്മയയാഗിക്ുന്ന	അ്ൂർണപകിയയാ	രൂ്ങ്ങെിൽ	
കർത്യാവിന്	പകിയയുമയായി	മനരിട്ക്	ബന്മില്.

•	 അ്ൂർണ്ണ	പകിയകൾ	നയാമധയാതുക്െയായി	വരുമ്യാൾ	സയാധയാരണ	നയാമങ്ങെിടലന്ന	
മ്യാടല	 ‘आ’	 (്ുല്ിംഗം)	 കയാരയാന്മയാകുന്നു.	 അകർമ്ക	 അ്ൂർണ്ണ	 പകിയകൾ	
നയാമമയായി	വരുമ്യാൾ	ഏകവചനമയായി	മയാപതമമ	വരുകയുള്ളപൂ.	ഉേയാഹരണമയായി,

जलदी उठना अचछा है। മനരമത്	എഴുമന്നൽക്ുന്നത്	നല്തയാണ്.

ठंड ेपानी से नहाना सिास्थय के मलए अचछा 
होता है।

തണുത്	ജലത്ിൽ	കുെിക്ുന്നത്	
ആമരയാഗ്ത്ിനു	നല്തയാണ്.

•	 എന്നയാൽ	സകർമ്ക	അ്ൂർണ്ണ	പകിയകൾ	കർമ്ത്ിടറെ	ലിംഗവചനമനുസരിച്ക്	
മയാറുന്നു.	ഉേയാഹരണമയായി,

मुझको तीन पत्र मलखने हैं।
എനിക്ു	മൂന്നു	കത്ുകൾ	
എഴുമതണ്തുണ്ക്.

विदयागथ्मयों को िहुत सी फकतािें पढ़नी होती 
हैं।

വിേ്യാർത്ികൾ	ധയാരയാെം	്ുസതകം	
വയായിമക്ണ്തയാണ്.
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•	 അ്ൂർണ	 പകിയ	 നയാമമയാടണങ്കിൽ	 കൂെി	 അതിടറെ	 പകിയയാ	 സ്േയാവം	
നിലനിർത്ുകയും	കർമ്യാനുസൃതമയായി	മയാറുകയും	ടചയ്ചുന്നു.	ഉേയാഹരണമയായി,

मैं िल खाना पसंद करता हँू। ഞയാൻ	്ഴം	കഴിക്ുവയാൻ	ഇഷ്ടടപെെുന്നു.	

वपता ने उसे मसगरेट पीने पर डाँटा।
്ുകവലിച്തിന്	 അച്ൻ	 അവടന	 വഴക്ു	
്റഞെു.	

•	 സംബന്ികയാ	വിേക്ിമയയാ	മറ്ചു	പ്ത്യങ്ങമെയാ		മചരുമ്യാൾ	അ്ൂർണ	പകിയയാ	
രൂ്ം	മറ്ചുള്ള	്ുല്ിംഗ	നയാമങ്ങടെമപെയാടല	മയാറുന്നു.

 पीने का पानी (്ു.ഏ.)  കുെിടവള്ളം

 सोने का कमरा (്ു.ഏ.)  കിെക്മുറി

 हँसने की िात (സപതവീ.ഏ.)  ചിരിക്യാനുള്ള	വക

•	 ചുവടെ	ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	വയാക്ങ്ങെിടല	അ്ൂർണ	പകിയയാ	രൂ്മയാറ്ം	പേദ്ിക്ൂ:

मेरे जाने के िाद आप कया करेंगे ?
ഞയാൻ	 മ്യായതിനു	 മേഷം	 തയാങ്കൾ	
എന്ു	ടചയ്ചും?

उसके आने से पहले तुम अपना कमरा साफ 
करो।

അവൻ	വരുന്നതിനു	മുൻപ	നവീ	നിടറെ	
മുറി	വൃത്ിയയാക്ൂ.

घर पहँुचने पर हमें फोन कीसजए।
വവീട്ിൽ	എത്ിയിട്ക്	ഞങ്ങൾക്ു	മഫയാണ്	
ടചയതയാലും.

•	 ഏടതങ്കിലും	 ഉമദേേ്ടത്	 സൂചിപെിക്യാനയായി	 അ്ൂർണ	 പകിയകൾ	 മയാപതം	
ഉ്മയയാഗിക്ുന്നു.	 	 को, के मलए.	 എന്നിവ	 മചർക്ുന്നു	 മവണടമങ്കിൽ	 ഈ	
പ്ത്യങ്ങൾ	ഒഴിവയാക്യാവുന്നതയാണ്.	ഉേയാഹരണമയായി,

िह कल फिलम देखने (के मलए) जाएगी। അവൾ	നയാടെ	സിനിമയക്ു	മ്യാകും.

मुझ ेउममीद है फक आप हमसे ममलने (के मलए) 
आएँगे।

തയാങ്കൾ	 എടന്ന	 കയാണയാൻ	 വരുടമന്നക്	
എനിക്ു	വിേ്യാസമുണ്ക്.

फकसी को मेरी गाडी ठछीक करने (के मलए) भेजो।
എടറെ	 വയാഹനം	 നന്നയാക്ുവയാൻ	
ആടരടയങ്കിലും	അയയക്ൂ.

मैं आपका ही गाना सुनने (को) आऊँगा।
ഞയാൻ	 നിങ്ങെചുടെ	 ്യാട്ചു	 മയാപതം	
മകൾക്യാൻ	വരും.

•	  ‘आना’ മചർന്നു	വരുന്ന	അ്ൂർണ	പകിയകൾ	സയാമർത്്ടത്മയയാ	കഴിവിടനമയയാ	
സൂചിപെിക്ുന്നു.	ഈ	ഘെനകെിൽ	കർത്യാവിമനയാടെയാപെം		‘को’	പ്ത്യം	മചരുന്നു	
‘आना’ പകിയയാരൂ്ത്ിന്	 കർത്യാവിടറെമയയാ	 കർമ്ത്ിടറെമയയാ	
ലിംഗവചനമനുസരിച്ക്	മയാറ്ം	വരുന്നില്.	ഉേയാഹരണമയായി,



242

मुझको दहदंी िोलना आता है। 
എനിക്ക്	ഹിന്ി	സംസയാരിക്ുവയാൻ	
അറിയയാം.

उसको टेतनस खेलना आता है।
അവന്	ടെന്നവീസ	കെിക്ുവയാൻ	
അറിയയാം.

लडके को साइफकल चलाना आता है।
ആണ്കുട്ിക്ക്	ഹസക്ിൾ	
ഓെിക്യാനറിയയാം.

•	 മയയാഗ്മയായ/അനുമയയാജ്മയായ	തുെങ്ങിയ	വിമേഷണങ്ങമെയാെു	മചരുന്ന	അ്ൂർണ	
പകിയയക്ക്	രൂ്മയാറ്ം	വരുന്നു.	ചിലമപെയാൾ	ഈ	രൂ്മത്യാടെയാപെം	‘के’	മചരുന്നു.

िह पुसतक पढ़ने (के) योगय है।
ആ	്ുസതകം	വയായിക്ുവയാൻ	
മയയാഗ്മയാണ്.

यह नई फफलम देखने (के) लायक है।
ഈ	്ുതിയ	സിനിമ	കയാണയാൻ	
ടകയാള്ളയാവുന്നതയാണ്.

3.4 പരിശീലനം

I.	 ചുവടെ	 ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	വയാക്ുകെചുടെ	 ഉചിതമയായ	 രൂ്ം	 മചർത്ക്	വയാക്ം	
്ൂർത്ിയയാക്ുക.

 1. जलदी .................... सिास्थय के मलए अचछा होता है। (उठना)

 2. सकूल .................... के मलए उसको साइफकल की ज़रूरत है। (जाना)

 3. मुझको कुछ िल .................... हैं। (खाना)

 4. यह घर .................... लायक नहीं है। (रहना)

 5. िचचे फुटिॉल .................... जा रहे हैं। (खेलना)

II.	 മയാതൃകയനുസരിച്ക്	വയാക്ങ്ങൾ	മയാറ്ിടയഴുതുക.

 മയാതൃക: मैं साइफकल चलाना जानता हँू। Ò मुझको साइफकल चलाना आता है।

 1. सूज़न भारतीय खाना िनाना जानती है।

 2. कया तुम पेंदटगं करना जानत ेहो ?

 3. ररचड्म दहदंी िोलना जानता है।

 4. राजाराम मोटर साइफकल चलाना जानता था।

 5. लडफकयाँ मेहंदी लगाना जानती हैं।
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3.5 അധിക പദാവലി

पसततयाँ (സപതവീ.) ഇലകൾ ്ഴങ്ങെചും	്ച്ക്റികെചും

तौमलया (്ു.) ൌവൽ पपीता (്ു.) ്പെയായ

सडक (സപതവീ.) ്യാത अगूंर (്ു.) മുന്ിരി

लेख (്ു.) മലഖനം नाररयल (്ു.) മതങ്ങ

पहाड (്ു.) ്ർവതം आलू (്ു.) ഉരുെക്ിഴങ്ങക്

तततली (സപതവീ.) ചിപതേലേം पयाज (്ു.) വലിയ	ഉള്ളി

शरे (്ു.) സിംഹം टमाटर (്ു.) തക്യാെി

ताकतिर േക്ിയുള്ള गोभी (സപതവീ.) മകയാെിഫ്െവർ

समुद्र (്ു.) കെൽ लौकी (സപതവീ.)/तघया (്ു.) ചുരയക്

गहरा ആഴമുള്ള पालक (്ു.) ചവീര

सिास्थय (്ു.) ആമരയാഗ്ം मटर (സപതവീ.) ്ച്	്ട്യാണി

पत्र (്ു.) കത്ക് गाजर (സപതവീ.) കയാരറ്ക്

हँसना ചിരിക്ുക मूली (സപതവീ.) മുള്ളങ്കി

उममीद (സപതവീ.) പ്തവീക്ഷ खीरा (്ു.) ടവള്ളരിക്

उपनयास (്ു.) ആഖ്യായിക/മനയാവൽ करेला (്ു.) ്യാവയക്

േരവീരേയാഗങ്ങൾ

िाँह (സപതവീ.) ഹക मसर (്ു.) തല

शरीर (്ു.) േരവീരം ददल (്ു.) ഹൃേയം

ददमाग (്ു.) തലമച്യാറ് टाँग (സപതവീ.) / परै (്ു.) കയാൽ

कान (്ു.) ടചവി होठ (്ു.) ചുണ്ക്

आखँ (സപതവീ.) കണ്ണക് मुँह (്ു.) വയായ

चेहरा (്ു.) മുഖം नाक (സപതവീ.) മൂക്ക്

उंगली (സപതവീ.) വിരൽ पेट (്ു.) വയർ

परै (്ു.) ്യാേം दाँत (്ു.) ്ല്ക്

िाल (്ു.) മുെി कंधा (്ു.) മതയാൾ
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പുനർവായന

ഈ	്യാഠേയാഗത്ിൽ	ചുവടെ	മചർത്ിട്ചുള്ള	ഘെനകെയാണ്	നിങ്ങൾ	്രിചയടപെട്ത്.

i) म ैआज सुिह छह िजे उठा हँू। ്ൂർണ	േൂതകയാലം

आपने मेरी नई फकताि पढ़ी है।

ii) कशमीर में सदटी होती है। പകിയ ‘होना’

समुद्र का पानी नीला होता है।

iii) मुझ ेनई भाषा सीखना पसंद है। മകവലപകിയകെചുടെ	നയാമരൂ്ം

लेटकर पढ़ना अचछा नहीं है।

iv) राधा को तममल मलखना आता है। കർത്യാവ്	+	മകവലപകിയ	+	आना

v) कशमीर की राजधानी श्ीनगर देखने लायक है। മകവലപകിയ	(രൂ്മയാറ്ം)	+ के लायक

यह उपनयास पढ़ने लायक है।
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പാഠം -  17

ഭാഗം - I

ഈ	േയാഗത്ിൽ	്രിചയടപെെുത്ുന്ന	വയാക്ഘെനകൾ		

്ൂർണേൂതകയാലം

കർത്യാവ് കർമ്ം പകിയയാ്േം

मैं जाना जा + आ + था = गया था (അകർമ്കം)

मैंने खाना खा + या + था = खाया था (സകർമ്കം)

1.0 പാഠഭാഗം

पवशव पुसतक मेिा

प्रगतत मदैान में वपछले सपताह विशिपुसतक मेला लगा था। सुशील ने ददनेश से पूछा – “कया तुम 
पुसतक मेला गए थे ?” 

ददनेश ने कहा - “मैं पुसतक मेले में गया था पर िहुत देर से पहँुचा था। आठ िज गए थे इसमलए 
मेला ठछी क से घूम न सका।”

सुशील ने फिर पूछा – “िहाँ तुमने कया-कया देखा ? तुमहें कौन-सा मंडप सिसे अचछा लगा?” 

ददनेश िोला – “मेले में सिसे िडा मंडप ‘नेशनल िुक ट्सट’ का था। मेले में कई विदेशी  प्रकाशक 
भी आए थे। जापान और रूस के भी िड ेमंडप थे। ससता सादहतय मंडल के मंडप में मैंने कई अचछछी और 
ससती पुसतकें  देखी थीं। मैंने िहाँ से कई पुसतकें  खरीदीं। भारत सरकार के ‘प्रकाशन विभाग’ और ‘सादहतय 
अकादमी’ की भी कई पुसतकें  मुझ ेअचछछी लगीं। विशि पुसतक मेले में कई अचछे सांसकृततक काय्मक्रम भी 
मैंने देखे। कहीं संगीत का काय्मक्रम था तो कहीं नाटक का मंचन था। लेफकन मेले में भीड िहुत थी। िदृ ध, 
युिक, मदहलाएँ और िचचे सभी पुसतक मेला देखने आए थे। 

ददनेश ने सुशील से पूछा “कया तुम भी विशिपुसतक मेला गए थे?” 

सुशील िोला – “मैं जाना चाहता था पर जा न सका। मैं उन ददनों ददलली से िाहर था। इसमलए मैं 
ददलली का विशिपुसतक मेला देख न सका। अगले साल का पुसतक मेला देखने जरूर जाऊँगा।”

1.1 പദാവലി

अखिार (്ു.) വർത്മയാന്പതം प्रकाशन विभाग പ്കയാേന	വിേയാഗം

प्रगतत मदैान (്ു.)
േൽഹിയിടല	 ഒരു	
സ്ലം नेशनल िुक ट्सट

നയാഷണൽ	 ബുക്ക്	
പെസ്റ്റക്

विशि पुसतक मेला (്ു.) മലയാക്ുസതക	ചന് सासंकृततक സയാംസകയാരികമയായ
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देर തയാമസം काय्मक्रम (്ു.) കയാര്്രി്യാെി

इसमलए അതുടകയാണ്ക് संगीत (്ു.) സംഗവീതം

ठछी क से നന്നയായി नाटक (്ു.) നയാെകം

घूमना ചുറ്ിക്റങ്ങുക मंचन करना അവതരിപെിക്ുക

विदेशी വിമേേി भीड (സപതവീ) കൂട്ം

प्रकाशक (്ു.) പ്സയാധകൻ िदृ ध (്ു.) വൃദ്ൻ

मंडप (്ു.) ്വലിയൻ युिक (്ു.) യുവയാവ്

ससता വിലകുറഞെ िचचा (്ു.) കുഞെക്

खरीदना വയാങ്ങിക്ുക िाहर ്ുറത്ക്/ടവെിയിൽ

भारत सरकार േയാരത	സർക്യാർ

1.2	 ആേയം	പഗഹിക്ുക:

1. वपछले सपताह विशि पुसतक मेला कहाँ लगा था ?

2. सुशील ने ददनेश से कया पूछा ?

3. ददनेश ने कया उततर ददया ?

4. ददनेश पुसतक मेला ठछीक से कयों नहीं घूम सका ?

5. मेले में सिसे िडा मंडप फकसका था ?

6. विदेशी मंडप फकन देशों के थे ?

7. अचछछी और ससती पुसतकें  कहाँ थीं ?

8. सुशील विशिपुसतक मेला कयों नहीं जा सका ?

1.3 വ്ാകരണവും ഘടനയും

കഴിഞെ	 ്യാഠേയാഗങ്ങെിൽ	 േൂതകയാലത്ിടറെ	 വിവിധ	 രൂ്ങ്ങൾ	 നിങ്ങൾ	
്രിചയടപെട്ചുവമല്യാ.	ഉേയാഹരണമയായി,

അ്ൂർണ	േൂതകയാലം
मैं पढ़ता था।

ഞയാൻ	വയായിക്ുകയയായിരുന്നു.

തയാത്കയാലിക	േൂതകയാലം
मैं पढ़ रहा था।

ഞയാൻ	വയായിച്ചുടകയാണ്ിരിക്ുകയയായിരുന്നു.
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സയാമയാന്	േൂതകയാലം
मैंने पढ़ा ।

ഞയാൻ	വയായിച്ചു.

ആസന്ന	േൂതകയാലം
मैंने पढ़ा है ।

ഞയാൻ	വയായിച്ിട്ചുണ്ക്.

ഈ	ഘെനകൾക്ക്	്ുറടമ	േൂതകയാലവുമയായി	ബന്ടപെട്	ഒരു	രൂ്ം	കൂെിയുണ്ക്.

അകർമ്ക	പകിയ    സകർമ്ക	പകിയ

मैं गया था। ഞയാൻ	മ്യായിരുന്നു. मैंने खाना खाया था।
ഞയാൻ	േക്ഷണം	
കഴിച്ിരുന്നു.

मैं सोया था। ഞയാൻ	ഉറങ്ങിയിരുന്നു. मैंने फकताि पढ़ी थी।
ഞയാൻ	്ുസതകം	
വയായിച്ിരുന്നു.

मैं आया था। ഞയാൻ	വന്നിരുന്നു. मैंने दधू वपया था।
ഞയാൻ	്യാൽ	
കുെിച്ിരുന്നു.

 मैंने पढ़ा था	 എന്ന	 ്ൂർണേൂതകയാല	 രൂ്ടത്യയാണ്	 ഈ	 ്യാഠേയാഗം	 ചർച്	

ടചയ്ചുന്നത്.	 ഒരു	 നിശിത	 സമയത്ിനു	 മു്ക്	 ്ൂർത്വീകരിക്ടപെട്	 േൂതകയാല	

പ്വൃത്ിടയ	സൂചിപെിക്ുന്നതിനയാണ്	്ൂർണ്ണ	േൂതകയാലം	ഉ്മയയാഗിക്ുന്നത്.

 സയാമയാന്േൂതകയാലത്ിടലന്ന	 മ്യാടല	 ഇതും	 ഒരു	 പ്മത്ക	 പ്വൃത്ിടയ	

സൂചിപെിക്ുന്നു.	ആ	പ്വൃത്ി	നെന്നു	കഴിഞെതയായിരിക്ണം.	ഒരു	നിമിഷം	മുൻ്യാമണയാ	

നൂറ്യാണ്ുകൾക്ു	 മു്യാമണയാ	 നെന്നു	കഴിഞെടതന്നതു	 പ്സക്മല്.	 ഉേയാഹരണമയായി,	

नरेश अभी आया था	 (നമരശ്	ഇമപെയാൾ	വന്നിട്ചുണ്യായിരുന്നു)	എമന്നയാ	अकिर चार सौ साल 
पहले यहां आया था	(അക്ബർ	നയാനൂറ്	വർഷത്ിനു	മു്ക്	ഇവിടെ	വന്നിട്ചുണ്യായിരുന്നു)	

എമന്നയാ	്റയയാം.

	 ്ൂർണ്ണേൂതകയാലത്ിൽ	കർത്യാവിമനയാടെയാപെം ‘ने’,	പ്ത്യം	മചരുമ്യാൾ	അതിനു	

രൂ്മയാറ്ം	 സംേവിക്ുന്നു.	 പകിയയാ	 കർമ്ത്ിടറെ	 ലിംഗവചനമനുസരിച്ക്	 മയാറുന്നു.	

അകർമ്ക	പകിയകെിൽ	കർത്യാവിമനയാടെയാപെം ‘ने’	മചരയാത്തിനയാൽ	പകിയ	കർത്യാവിടറെ	

ലിംഗവചനമനുസരിച്ക്	മയാറുടമന്നുള്ളത്	നിങ്ങൾക്റിയയാമമല്യാ.

 लडके ने पत्र मलखा था।  ആണ്കുട്ി	കടത്ഴുതിയിരുന്നു.

 लडके ने गचट ठछी मलखी थी।  ആണ്കുട്ി	കടത്ഴുതിയിരുന്നു.

 सुरेश ने आम खाया था।  സുമരഷ്	മയാങ്ങ	കഴിച്ിരുന്നു.

 शीला ने ममठाई खाई थी। ഷവീല	മധുരം	കഴിച്ിരുന്നു.
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1.4 പരിശീലനം

1.	 ്യാഠേയാഗം	 പേദ്മയയാടെ	 വയായിച്ക്	 ചുവടെ	 ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	 ്േയാവലിയുടെ	
സഹയായമത്യാടെ	ഉത്രടമഴുതയാൻ	പേമിക്ുക.	

 श्ीधर कल सुिह मेरे घर आया था। उसने मुझ ेदहंेदी की एक फकताि दी थी। फकताि मैंने अलमारी में रखी 
थी । फकताि में मैंने कहीं पढ़ा था फक भगिान िुद ध सारनाथ गए थे । सारनाथ में उनहोंने धम्म उपदेश 
ददया था। अनेक लोगों ने उनका उपदेश िहाँ सुना था। लोग उनका उपदेश सुनकर प्रभावित हुए थे। उपदेश 
में भगिान िुद ध ने जीिन की नशिरता का संदेश ददया था। उनहोंने कहा था फक शरीर नशिर है । िुद ध का 
उपदेश सभी ने िहुत धयान से सुना था।

1.5  പദാവലി

अलमारी  അലമയാര

भगिान  (്ു.) ഹേവം

सारनाथ വയാരണയാസിക്െുത്ുള്ള	വിേുദ്	ബുദ്മത	മകന്പേം

धम्म (്ു.) മതം

उपदेश (്ു.) മതപ്േയാഷണം

लोग ആെചുകൾ

सुनना മകൾക്ുക/പേദ്ിക്ുക

प्रभावित होना സ്യാധവീനിക്ുക

जीिन (്ു.) ജവീവൻ

नशिरता നേ്രത

संदेश (്ു.) സമന്േം

शरीर  (്ു.) േരവീരം

नशिर നേ്രം/നേിക്ുന്ന

धयान से പേദ്മയയാെു	കൂെി

1.6	 ചുവടെ	മചർത്ിട്ചുള്ള	മചയാേ്ങ്ങൾക്ക്	ഉത്രടമഴുതുക	:

 1. श्ीधर तुमहारे घर कि आया था?

 2. फकताि तुमने कहाँ रखी थी?

 3. फकताि में तुमने कया पढ़ा था?
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 4. भगिान िुद ध कहाँ गए थे?

 5. सारनाथ में उनहोंने कया फकया था?

 6. भगिान िुद ध ने उपदेश में कया कहा था?

1.7	 മയാതൃകയനുസരിച്ക്	മചയാേ്ങ്ങൾക്ക്	ഉത്രടമഴുതുക	:

 മയാതൃക A : मैं आया हँू।  मैं आया था।

   मैं आई हँू।   मैं आई थी।

1. तुम आए हो। ..........................................

2. तुम आई हो। ..........................................

3. िह आया है। ..........................................

4. िे आई हैं। ..........................................

5. िे आए हैं। ..........................................

6. हम आए हैं। ..........................................

7. हम आई हैं। ..........................................

8. आप आए हैं। ..........................................

9. आप आई हैं। ..........................................

 മയാതൃക B: मैं कल ददलली पहँुचा। मैं कल ददलली पहँुचा था।

1. मैं कल भारत आया।  ..........................................

2. िह कल लंदन पहँुची।  ..........................................

3. िह रात दो िजे सोया।  ..........................................

 4. िचचा रात भर रोया।  ..........................................

5. मैंने यह काम नहीं फकया। ..........................................

ഭാഗം - II

്രിചയടപെെുത്ുന്ന	മയാതൃകകൾ

ഈ	്യാഠേയാഗത്ിൽ	സഹയായക	പകിയയയായ		सकना	(കഴിയുക)	ടയക്ുറിച്ചു	്ഠിക്യാം.

കർത്യാവ് കർമ്ം സഹയായക	പകിയ	(ധയാതു) സഹയായക	പകിയ सकना

मैं दहदंी िोल सकता हँू।

मैं खाना िना सकती हँू।



250

2.0 പാഠഭാഗം

इंटरवयू

मशिम : कया मैं अदंर आ सकता हँू?

अधयक्ष : हाँ, आइए, िैदठए। आपका नाम?

मशिम : मुझ ेमशिम कहत ेहैं।

अधयक्ष : आप कंपयूटर प्रोग्ाममगं जानत ेहैं?

मशिम : जी हाँ, मैं जािा प्रोग्ाममगं कर सकता हँू, पािर पिाइंट का प्रयोग भी कर सकता हँू।

सदसय : आप डी.टी.पी. भी जानते हैं?

मशिम : जी हाँ, पसबलशर का काम कर सकता हँू, कई तरह की ररपोट्म िना सकता हँू, पुसतक का 
संपादन भी कर सकता हँू।

सदसय-2 : आपको कौन-कौन सी भाषाएँ आती हैं?

मशि : मैं फ्ें च अचछछी िोल सकता हँू, पढ़-मलख लेता हँू। मुझ ेथोडी सपतैनश भी आती है, पढ़-मलख 
और समझ सकता हँू, लेफकन िोल नहीं सकता।

अधयक्ष : आपको अगें्जी नहीं आती? आप अंगे्जी का उपयोग नहीं कर सकत?े

मशिम : जी हाँ, िहुत अचछछी तरह आती है।

अधयक्ष : आपको लेखा का अनुभि है?

मशिम : जी हाँ, मैं वपछले दफतर में लेखा ही देखता था। मैं कंपयूटर पर टैली में भी काम कर सकता 
हँू।

अधयक्ष : अचछा, आप कि तक जिाइन कर सकत ेहैं?

मशिम : जी, मुझ ेएक महीने का समय दीसजए। अगले महीने आ सकता हँू।

अधयक्ष : उससे पहले नहीं आ सकत?े

मशिम : माि कीसजए। मैं इस महीने तो बिलकुल नहीं आ सकता। हाँ, अगले महीने की पहली तारीख 
से आ सकता हँू।

अधयक्ष : अचछा, आप जा सकत ेहैं।

मशिम : जी धनयिाद, नमसकार।

2.1 പദാവലി

कया मैं अदंर आ सकता हँू? ഞയാൻ	അകമത്ക്ക്	വരടട്മയയാ?

डी.टी.पी. േി.റ്ി.്ി	
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संपादन എേിറ്ിംഗ്	/	പ്സിദ്വീകരണ	മയയാഗ്മയാക്ൽ

भाषा  (സപതവീ.) േയാഷ

लेफकन ്മക്ഷ

उपयोग പ്മയയാഗം

लेखा (്ു.) കണക്ക്

अनुभि  (്ു.) മുൻ്രിചയം

बिलकुल नहीं ഒട്ചുമില്

तारीख  (സപതവീ.) തവീയതി

2.2	 ആേയം	പഗഹിക്ുക:

 1. कया मशिम को कंपयूटर पर काम करना आता है ?
 2. मशिम को कौन-कौन सी विदेशी भाषाएँ आती हैं ?
 3. कया मशिम को लेखा के काययों का अनुभि है  ?
 4. जिाइन करने के मलए मशिम को फकतना समय चादहए ?

2.3 വ്ാകരണവും ഘടനയും

	 ‘सकना’	(കഴിയുക)	എന്ന	പകിയ	കഴിവിടന	കയാണിക്ുന്നു.	പകിയയാ	ധയാതുവിമനയാടെയാപെം	
സഹയായക	 പകിയയയായയാണ്	 ഇത്	 പ്മയയാഗിക്ുന്നത്.	 	 ഇത്	 ഒരിക്ലും	 തനിടയ	
പ്മയയാഗിക്യാറില്.	മുഖ്പകിയമയയാെു	മചർത്ു	പ്മയയാഗിക്ുന്ന	 ‘सकना’	കർത്യാവിടറെ	
്ുരുഷ	ലിംഗവചനമനുസരിച്ക്	മയാറുന്നു.	ഇതിന്	എല്യാ	കയാലത്ിലും	പ്മയയാഗമുണ്ക്.	
ഉേയാഹരണമയായി,

मैं दहदंी िोल सकता हँू।
എനിക്ക്	ഹിന്ിയിൽ	സംസയാരിക്യാൻ	
കഴിയും.

मोहन मेरा काम ठछीक से नहीं कर सका ।
മമയാഹന്	എടറെ	മജയാലി	േരിയയായി	
ടചയ്യാൻ	കഴിഞെില്.

मुझ ेलगता है फक िह यह काम कर सकेगा ।
അവന്	 ഈ	 മജയാലി	 ടചയ്ചുവയാൻ	
കഴിയുടമന്നക്	എനിക്ു	മതയാന്നുന്നു.	

ചുവടെ	മചർത്ിട്ചുള്ള	സന്ർേങ്ങെിലും	‘सकना’	യുടെ	പ്മയയാഗം	നിങ്ങൾക്റിയയാമമല്യാ.

അനുവയാേം	മചയാേിക്യാൻ मैं जा सकता हँू? ഞയാൻ	മ്യാകടട്മയയാ?

അനുവയാേം	നൽകയാൻ. तुम जा सकत ेहो। നിങ്ങൾക്ു	മ്യാകയാം.
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കഴിവു	പ്കെിപെിക്യാൻ. मैं टाइप कर सकता हँू।
എനിക്ു	 ഹെപെക്	 ടചയ്യാൻ	
കഴിയും.

സ്വീകരിക്യാൻ/
നിരസിക്യാൻ. मैं नहीं जा सकता। എനിക്ു	മ്യാകയാൻ	കഴിയില്.

സയാധ്ത	കയാണിക്യാൻ, िाररश हो सकती है। മഴ	ട്യ്യാൻ	സയാധ്തയുണ്ക്.

‘सकना’-ക്ു	സമയാനമയായ	മടറ്യാരു	പ്മയയാഗം	കൂെിയുണ്ക്.	ഉേയാ	:

 मैं दहदंी िोल सकता हँू।   Ò    मुझ ेदहदंी िोलना आता है।

 എനിക്ു	ഹിന്ി	സംസയാരിക്യാൻ	കഴിയും.Òഎനിക്ു	ഹിന്ി	സംസയാരിക്യാനറിയയാം.

•	  ‘आता’ വരുമ്യാൾ	കർത്യാവിമനയാടെയാപെം		+	को (मैं + को = मुझ)े മചർമക്ണ്തുണ്ക്.	
എന്നയാൽ	 ‘सकना’ വരുമ്യാൾ	കർത്യാവിമനയാടെയാപെം	 പ്ത്യം	മചർമക്ണ്തില്.	
ചുവടെ	ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	്ട്ിക	്രിമേയാധിച്ക്	വ്ത്യാസം	മനസ്ിലയാക്ൂ:

मैं तरै सकता हँू।

िह गाडी चला सकता है।

राम खाना िना सकता है।

मेरा भाई कंपयूटर चला सकता है।

मुझे

उसे

राम को

मेरे भाई को

तरैना

गाडी चलाना

खाना िनाना

कंपयूटर चलाना

आता है।

•	 കഴിവ്/സയാമർത്്ം	 എന്നിവടയ	 സൂചിപെിക്ുന്ന	 ‘आना’	 എന്ന	 ്േത്ിനു	
സമയാനമയായ	്േമയാണ്	जानना. തയാടഴ	ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	്ട്ിക	മനയാക്ൂ:

मैं
दहदंी

रूसी

फ्ें च

गुजराती

अचछछी तरह

थोडी-थोडी

जानता हँू / जानती हँू।

मुझे

उसे

हमें

उनहें

आती है
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2.4 പരിശീലനം

i)	 ്ട്ികടയ	അെിസ്യാനമയാക്ി	10	വയാക്ങ്ങൾ	എഴുതുക.

आप

तुम

मुझे

हमें

िह

दहदंी

पंजािी

तममल

तलेुगु

िोल

मलख

पढ़

समझ

सकता

सकते

सकती

आती

है।

हैं।

हँू।

है।

हो।

ii)	 ്ൂരിപെിക്ുക:

 1. मुझ ेदहदंी ........................................।   (അറിയുക)

 2. ........................................ दहदंी िोलना जानती हँू। (ഞയാൻ)

 3. कया आप तैर ........................................ ?  (കഴിയുക)

 4. कया िह यह काम कर ........................................ ? (കഴിയും)

 5. कया उसे चाय ........................................ ?  (ഉണ്യാക്യാൻ		അറിയുക)

ഭാഗം - III

്രിചയടപെെുത്ുന്ന	മയാതൃകകൾ

തയാരതമ്തലങ്ങൾ

3.0 പാഠഭാഗം

പേദ്മയയാടെ	വയായിച്ക്	്രസ്രബന്ം	മനസ്ിലയാക്ുക.

पररिार में दशरथ सिसे िड ेहैं। दशरथ से छोटी कौशलया है। कौशलया दशरथ की पतनी है। कौशलया से 
छोटी सुममत्रा और सिसे छोटी कैकेयी है। राम भाइयों में सिसे िड ेहैं। राम से छोटे भरत और भरत से 
छोटे लक्मण हैं। शत्रघुन सिसे छोटा भाई है। राम की पतनी सीता है। राम से छोटे भरत की पतनी मांडिी 
है। मांडिी से छोटी उमम्मला, लक्मण की पतनी है। श्ुतकीतत ्म सिसे छोटे भाई शत्रघुन की पतनी है।

കുറിപെക്	:

कौशलया, कैकेयी, सुममत्रा േേര�	മഹയാരയാജയാവിടറെ	േയാര്മയാരയാണ്.	

भरत, लक्मण, शत्रघुन	േേര�	മഹയാരയാജയാവിടറെ	് ുപതന്യാരും	പേവീരയാമടറെ	സമഹയാേരന്യാരുമയാണ്.	

सीता	രയാമടറെ	്ത്നിയയാണ്	

मांडिी 	േരതടറെ	്ത്നിയയാണ്	
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उमम्मला 	ലക്ഷക്മണടറെ	്ത്നിയയാണ്.	

श्ुतकीतत ्म	േപതുഘനടറെ	്ത്നിയയാണ്.

3.1 പരിശീലനം 

ചുവടെ	മചർത്ിട്ചുള്ള	മചയാേ്ങ്ങൾക്ക്	ഉത്രടമഴുതുക:

1. राम फकससे िड ेहैं ?

2. सीता से छोटा कौन है ?

3. सीता, मांडिी, उमम्मला तथा शु्तकीतत्म में सिसे छोटी कौन है ?

4. कौशलया, कैकेयी तथा सुममत्रा में सिसे िडी और सिसे छोटी कौन है ?

5. लक्मण भरत से छोटा है या िडा ?

6. सिसे िडा भाई कौन है ?

7. सिसे छोटा भाई कौन है ?      

3.2 വ്ാകരണവും ഘടനയും

നയാമത്ിമനയാമെയാ	 സർവ്നയാമത്ിമനയാമെയാ	 ഒപെം	 से	 വിേക്ി	 മചർത്ക്	 തയാരതമ്തലം	
സൂചിപെിക്യാടമന്നത്	മനസ്ിലയാക്ിയത്	ഓർമിക്ുന്നുണ്യാകുമമല്യാ.	തയാരതമ്്േമത്യാെു	
മചർന്നുവരുന്ന	സർവ്നയാമങ്ങൾക്ക്	എമപെയാഴും	രൂ്മയാറ്ം	സംേവിക്ുന്നു:

 मोहन मुझसे (मैं + से) छोटा है। सीता उससे (िह + से) सुंदर है।

•	 രമണ്യാ	അതിലധികമമയാ	ഉള്ളതിൽ	നിന്നും	ഒന്നിടറെ	മമന്	കയാണിക്ുന്നതിനയായി 
में	പ്മയയാഗിക്യാടമന്നത്	നിങ്ങൾ	മനസ്ിലയാമക്ണ്തുണ്ക്.

 दोनों में िडी     രണ്ിലും	വലുത്/മുതിർന്നത്

•	 സയാഹിത്ഹിന്ിയിൽ ‘की अपेक्षा’	എന്നും	ഇതിനു്കരമയായി	പ്മയയാഗിക്ുന്നു.

 ददनेश की अपेक्षा छोटा   േിമനേിമനക്യാൾ	ടചറുപെം

•	 തയാരതമ്ം	കയാണിക്ുന്നതിനയായി	വിമേഷണങ്ങൾക്ു	മുൻ്യായി	जयादा	/	अगधक	
(കൂെുതൽ)	എന്നവീ	്േങ്ങൾ	മചർക്ുന്നു.

 िूल से अगधक कोमल               ്ൂവിടനക്യാെചും	മൃേുലമയായ

 लोहे से जयादा भारी                 ഇരു്ിനക്യാൾ	േയാരമമറിയ

•	 വിമേഷണത്ിനു	 മുൻ്യായി	 	 सिसे	 എന്നു	 മചർക്ുമ്യാൾ	 അത്	 ഏറ്വും	
മികച്ത്	എന്ന	അർത്മുെവയാക്ുന്നു.

 शीला पररिार की सिसे िडी लडकी है। ഷവീല	കുെുംബത്ിടല	ഏറ്വും	മുതിർന്ന	

	 	 	 	 	 	 ട്ണ്കുട്ിയയാണ്.
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 पुसतकों में सिसे महँगी फकताि यह है।  ്ുസതകങ്ങെിൽ	ഏറ്വും	വിലമയറിയ	

	 	 	 	 	 	 ്ുസതകം	ഇതയാണ്.

3.3 അധിക പദാവലി:

മജയാലികൾ	/	ടതയാഴിലുകൾ

िकील വക്വീൽ पत्रकार ്പതപ്വർത്കൻ

सहायक സഹയായി चपरासी േി്യായി

नाई ക്ഷുരകൻ डाफकया മ്യാസ്റ്റചുമയാൻ

िढ़ई ആേയാരി िजै्ातनक േയാസപതജ്ൻ

मलवपक ഗുമസതൻ सगचि ടസപകട്റി

रसोइया ്യാചകക്യാരൻ दजसी തുന്നൽക്യാരൻ

दंतगचफकतसक േന്ചികിത്സകൻ अनुिादक വിവർത്കൻ

गचफकतसक േിഷഗ്രൻ लेखक എഴുത്ുകയാരൻ

फकसान കർഷകൻ अमभनेता അേിമനതയാവ്

പുനർവായന

ഈ	അധ്യായത്ിൽ	നമ്ൾ	മനസ്ിലയാക്ിയത്

1.		 ने	മചർന്നതും	മചരയാത്തുമയായ	്ൂർണേൂതകയാലം

കർത്യാവ് കർമ്ം പകിയയാ്േം

मैंने केला खरीदा था।

मैं गया था।

2.   Use of Verb सकना (to be able to)

കർത്യാവ് കർമ്ം പകിയയാ്േം

പകിയയാ	ധയാതു സഹയായകപകിയ

मैं दहदंी पढ़ सकती हँू।
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പാഠം - 18

ഈ	്യാഠത്ിൽ	ചുവടെ	ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	വയാക്ഘെനകെയാണ്	്രിചയടപെെുത്ുന്നത്.

കർത്യാവ്+പകിയയാധയാതു+്ുരുഷവചന	സുചകങ്ങൾ	= പകിയയുടെ	കർതൃരൂ്ം

मैं आऊँ । हम आएँ।

तू आए । तुम आओ ।  आप आएँ।

िह आए। िे आएँ।

കർത്യാവ് + को മകവലപകിയ+	होना  -	 കെമ	/	ചുമതല

मुझको आना है।

मुझको जाना था।

मुझको जाना होगा

मुझको फकताि पढ़नी है।

मुझको फकताि पढ़नी थी।

मुझको फकताि पढ़नी होगी।

കർത്യാവ് + को മകവലപകിയ	+ पडना  -	 നിർബന്ിതമയായ	ചുമതല

तुमहें िाजार जाना पडता है।

तुमहें िाजार जाना पडा।

तुमहें िाजार जाना पडगेा।

उसे फकतािें पढ़नी पडती हैं।

उसे फकतािें पढ़नी पडी।

उसे फकतािें पढ़नी पडेंगी।

ഭാഗം - I

1.0  പാഠഭാഗം

िूिना नहीं

मनेैजर – रमेश, श्ीमती भारती से कहो फक िे यहाँ तुरंत आएँ।

रमेश – अचछा साहि।

भारती – आपने िुलाया मनेैजर साहि?

मनेैजर – हाँ भारती, दो तीन काम हैं, भूलना नहीं । मुझ ेकल मुंिई जाना है। िहाँ शायद दो ददन 
लगें। हो सकता है फक मैं शुक्रिार को लौटँू। आहूजा से कहना फक िे कल से ही प्रोजेकट का 
काम शुरू करें, मेरा इंतजार न करें। शुक्रिार को मुझ ेपहला मसौदा ददखाएँ। ये पत्र देखो, 
इनके उततर देने होंगे। ततिारी जी से कहो फक उततर तयैार करें।

भारती – जी ठछीक है । आप शुक्रिार को दफतर जरूर आएँ।
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मनेैजर – कयों, कया  िात है ?

भारती – कोई खास िात नहीं है। कुछ कम्मचारी आपसे ममलना चाहत ेहैं। शायद िे आपके सामने कोई 
प्रसताि रखें। हो सकता है फक िे प्रशासन में िदलाि चाहें। मेरा अनुरोध है फक शुक्रिार को 
आप उनकी िात अिशय सुनें।

मनेैजर – मैं उनकी िात अिशय सुनूँगा। तीन िजे ममलना ठछीक रहेगा?

भारती – जी हाँ। मैं उनको सूगचत करँूगी। नमसकार मनेैजर साहि।

मनेैजर – नमसकार।

1.1  പദാവലി

भूलना  മറക്ുക प्रसताि (്ു.) നിർമദേേം

तुरंत  ട്ടട്ന്നക് प्रशासन (്ു.) േരണം

इंतजार (്ു.) പ്തവീക്ഷ िदलाि (്ു.) മയാറ്ം

शुरू करना ആരംേിക്ുക चाहना ആപഗഹിക്ുക

मसौदा (്ു.) കരട് अनुरोध (്ു.) അമ്ക്ഷ

ददखाना കയാണിക്ുക अिशय തവീർച്യയായും

तयैार करना തയ്യാറയാക്ുക सूगचत करना അറിയിക്ുക

जरूर തവീർച്യയായും तनददेश (്ു.) നിർമദേേം

कम्मचारी (്ു.) ഉമേ്യാഗസ്ൻ

1.2	 ചുവടെ	മചർത്ിട്ചുള്ള	മചയാേ്ങ്ങൾക്ക്	ഉത്രടമഴുതുക:

 1.  मनेैजर साहि ने भारती को कयों िुलाया?

 2. िे मुंिई से कि लौटेंगे?

 3. मनेैजर ने भारती जी के मलए कया तनददेश ददए?

 4. कम्मचारी मनेैजर से कयों ममलना चाहत ेहैं?

1.3 തയാടഴ	തന്നിരിക്ുന്ന	ഖണ്ിക	വയായിക്ുക.

 ज्ानम िहुत मेहनती विदयाथसी है। िह कक्षा िारह में पढ़ रहा है। एक महीने िाद उसकी परीक्षाएँ 
हैं। कल िह अपने दादाजी से ममला। दादाजी ज्ानम को िहुत पयार करत ेहैं। ज्ानम ने दादाजी को अपनी 
प्रगतत ररपोट्म ददखाई। ररपोट्म देखकर िे िहुत खुश हुए। उनहोंने उससे कहा फक तुम िहुत मेहनत करत ेहो। 
मेरा आशीिा्मद तुमहारे साथ है। तुम खूि उननतत करो। ईशिर तुमहें सिलता दे और िडा आदमी िनाएँ। 
ज्ानम ने उनके परै छुए । दादाजी ने आशीिा्मद ददया “खुश रहो, तुमहारी उम्र लंिी हो! खूि तरककी करो!”



258

1.4  പദാവലി

मेहनती കഠിനയാധ്യാനിയയായ

प्रगतत (സപതവീ.) ്ുമരയാഗതി

ददखाना കയാണിക്ുക

आशीिा्मद (്ു.) ആേവീർവയാേം

उननतत (സപതവീ.) ്ുമരയാഗതി

ईशिर (്ു.) ഈേ്രൻ

सिलता (സപതവീ.) വിജയം

िडा आदमी (്ു.) വലിയ	മനുഷ്ൻ

परै (്ു.) ്യാേം

परै छूना കയാൽടതയാട്ചു	വന്ിക്ുക/ബഹുമയാനം	കയാട്ചുക

तरककी (സപതവീ.) ്ുമരയാഗതി

सुखी  സമന്യാഷകരമയായ

1.5	ചുവടെ	മചർത്ിട്ചുള്ള	മചയാേ്ങ്ങൾക്ക്	ഉത്രടമഴുതുക:

 1. ज्ानम की परीक्षाएँ कि है?

 2. ज्ानम के दादाजी कयों खुश हुए?

 3. दादाजी ने ज्ानम को कया आशीिा्मद ददया?

 4. ज्ानम कौन सी कक्षा में है?

1.6   വ്ാകരണഘടന

	 മുകെിൽ	 ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	 ഖണ്ികയിൽ	 അെിവരയിട്ിരിക്ുന്ന	 പകിയയുടെ	
പ്മയയാഗങ്ങൾ	പേദ്ിക്ുക.	ഉേയാഹരണമയായി लौटँू, शुरू करें, ददखाएँ, आएँ, सिलता दे, िनाएँ 
മുതലയായവ. ഈ	പകിയയാരൂ്ങ്ങൾ	പ്ധയാനമയായും	ആപഗഹം,	ആേ,	ആജ്,	ആവേ്ം,	
ഉമദേേ്ം	 എന്നിവടയ	 വ്ക്മയാക്യാൻ	 ഉ്മയയാഗിക്ുന്നു.	 ഇവ	 നെക്യാനിരിക്ുന്ന	
കയാര്ടത്യയാണ്	സൂചിപെിക്ുന്നത്.	ഇത്രത്ിലുള്ള	 പകിയയാരൂ്ടത്	കർത്ൃവയാചി	
എന്നു	വിെിക്യാം.		‘आना’	പകിയയാരൂ്ങ്ങൾ	ഇപ്കയാരടമഴുതയാം.

്ുരുഷൻ ഏകവചനം ബഹുവചനം

I मैं आऊँ / चलूँ हम आएँ / चलें
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II तू आए / चले
तुम आओ / चलो

आप आएँ / चमलए

III िह आए / चले िे आएँ / चलें

	 ഇത്	 ഒരു	 യ�യാർത്	 പ്വൃത്ിയടയയല്,	 മറിച്ക്	 ആപഗഹം,	 പ്തവീക്ഷ,	
ആജ്യാസയാധ്ത	എന്നിവടയ	കുറിക്ുന്ന	പകിയയാരൂ്മയാണ്.	ഇത്	യയാ�യാർത്്ടത്ക്യാെചു്രി	
മനസ്ിടറെ	ഒരു	സയാങ്കൽ്ിക	അവസ്ടയയയാണ്	കയാണിക്ുന്നത്.	ഹിന്ിയിൽ	വർത്മയാനം,	
േൂതം,	േയാവി,	എന്നവീ	മുന്നു	കയാലരൂ്ങ്ങെെങ്ങിയ	മൂന്നു	വർഗ്ഗങ്ങെിൽ	കർത്ൃവയാചിയുടെ	
എട്ചു	രൂ്ങ്ങെചും	അെങ്ങിയിരിക്ുന്നു.	കയാലസൂചകത്ിടലന്ന	മ്യാടല	സമയത്ിടറെ	
കൃത്ത	 കർത്ൃവയാചിയുടെ	 നിബന്നയിൽ	 വരുന്നില്.	 ഈ	 ്യാഠേയാഗത്ിൽ	
കർത്ൃവയാചിയുടെ	 േയാവികയാലരൂ്ം	 മയാപതമമ	 ചർച്	 ടചയ്ചുന്നുള്ളപൂ.	 മറ്ചുള്ളവ	
അെുത്ഘട്ത്ിൽ	ചർച്	ടചയ്യാം.

ചുവടെ	ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	വയാക്ങ്ങൾ	പേദ്ിക്ൂ:

1) ईशिर आपको सुखी रखे। ഈേ്രൻ	തയാങ്കൾക്ക്	സുഖം	നൽകടട്.

2) मैं चाहता हँू फक िह विदिान िने।
അയയാൾ	 ്ണ്ിതനയാകടട്	 എന്നു	
ഞയാനയാേിക്ുന്നു.

3) नौकर से कहो चाय लाए।
മവലക്യാരമനയാെു	 ചയായ	 ടകയാണ്ുവരയാൻ	
്റയൂ.

4) कया मैं आपके साथ चलूँ? ഞയാൻ	നിങ്ങമെയാടെയാപെം	വമന്നയാടട്?

5) शायद िह शाम की गाडी से आए। അവൻ	ഹവകിട്ടത്	വണ്ിയിൽ	വരടട്.

6) दिा खाओ और सिसथ हो जाओ। മരുന്നു	കഴിക്ടട്,	സുഖമയാകടട്.

	 ചുവടെ	 ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	 വയാക്ങ്ങെിൽ	 സംേയാവ്/	 ആപഗഹ	 സൂചകമയായ	
പകിയയാരൂ്ങ്ങെചുമയായി	ബന്ടപെട്	വിവിധ	േയാവങ്ങൾ	പേദ്ിക്ുക	-

ആേവീർവയാേം

तुम दीघा्मयु हो। നിങ്ങൾ	േവീർഘയായുസ്ചുള്ളവനയാകടട്.

आप सिसथ रहे। തയാങ്കൾ	ആമരയാഗ്വയാനയാകടട്.

खुश रहो। സന്ുഷ്ടനയായിരിക്ടട്.

दीघा्मयु हो। േവീർഘയായുസ്ചുള്ളവനയാകടട്.

പ്യാർത്ന
ईशिर तुमहारी इचछाएँ पूरी करें।

ഈേ്രൻ	 നിങ്ങെചുടെ	 ആപഗഹങ്ങൾ	
സയാധിച്ചു	തരടട്.

भगिान तुमहारा भला करें। ഈേ്രൻ	നിങ്ങൾക്ു	നന്	വരുത്ടട്.
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പ്യാർത്ന
ईशिर तुमहें लंिी उम्र दें।

ഈേ്രൻ	 നിങ്ങൾക്ു	 േവീർഘയായുസ്ചു	
നൽകടട്.

तुमहारी गाडी खराि न हो। നിങ്ങെചുടെ	വണ്ി	മകെയാകയാതിരിക്ടട്.

ആപഗഹം

मैं चाहता हँू फक दतुनया की सरै 
करँू।

മലയാകം	ചുറ്ണടമന്നക്	ഞയാനയാപഗഹിക്ുന്നു.

मेरी माँ चाहती है फक मैं उनके 
पास रहँू।

ഞയാൻ	 ഒപെമുണ്യാകണടമന്നക്	 അമ്	
ആപഗഹിക്ുന്നു.

मेरा दोसत चाहता है फक िह 
डाकटर िने।

എടറെ	 സുഹൃത്ക്	 മേയാക്െറയാകയാൻ	
ആപഗഹിക്ുന്നു.

हर माँ चाहती है फक उसका िेटा 
िीमार न हो।

തടറെ	മകൻ	മരയാഗിയയാകരുടതന്നക്	ഓമരയാ	
അമ്യും	ആപഗഹിക്ുന്നു.

Curse

िह िुरे ददन देखे।
അവൻ	അനുേവിക്ും	/	അവന്	മമയാേടപെട്	
സമയം	വരടട്.

आपको पछताना पड।े തയാങ്കൾക്ു	്ശയാത്്ിമക്ണ്ി	വരും.

तुम नक्म  में जाओ। നിങ്ങൾ	നരകത്ിൽ	മ്യാകുവിൻ.

Possibility

शायद िह शाम की गाडी से 
जाए।

അവൻ	 ഹവകിട്ടത്	 വണ്ിയിൽ	
മ്യാകുമയായിരിക്ും.

हो सकता है फक िह आज न 
आए।

അവൻ	ഇന്നക്	വരില്യായിരിക്ും.

शायद रामा सिामी छुट टी न 
ले।

രയാമസ്യാമി	അവധി	എെുക്ില്യായിരിക്ും.

	 ഈ	 സന്ർേത്ിൽ लेना, देना, होना എന്നവീ	 പകിയകെചുടെ	 പ്മയയാഗം	 വ്ത്സത	
അർത്ത്ിലയാണ്.	ചുവടെ	മചർത്	രവീതിയിലയാണ്	അവ	വിന്സിച്ിരിക്ുന്നത്. 

്ുരുഷൻ ഏകവചനം ബഹുവചനം

लेना
I

II

III

मैं लूँ

तू ले

िह ले

हम लें

तुम लो

आप लें

िे लें



261

देना

I

II

III

मैं दूँ

तू दे

िह दे

हम दें

तुम दो

आप दें

िे दें

होना

I

II

III

मैं होऊँ

तू हो

िह हो

हम हों

तुम हो

आप हों

िे हों

്ുല്ിംഗ	–	സപതവീലിംഗ	മേേങ്ങൾ	ഇത്രത്ിലുള്ള	പകിയകടെ	സ്യാധവീനിക്ുന്നില്	എന്നു	

നിങ്ങൾ	കണ്ുവമല്യാ.	രണ്വസ്കെിലും	 പകിയയാരൂ്ം	ഒന്നു	തടന്നയയായിരിക്ും:लडका 
जाए। लडकी जाए।

 रमन आज घर में ही रहे।

 शयामला आज घर में ही रहे।

 मैं चाहता हँू फक डॉकटर िनँू।

 मैं चाहती हँू फक डॉकटर िनँू।

 अधयापक चाहत ेहैं फक विदयाथसी सन ्अठारह सौ सततािन की क्रांतत को याद करें।

	 മധ്മ്ുരുഷ	ബഹുവചനരൂ്ങ്ങെചും	സപതവീലിംഗ	 –	 ്ുല്ിംഗ	സന്ർേങ്ങെിൽ	
സമയാനമയായയാണ്	 പ്മയയാഗിക്ുന്നടതന്നക്	 നിങ്ങൾ	 മനസ്ിലയാക്ിയിട്ചുണ്യാകുമമല്യാ.	
ഉേയാഹരണം	:		चलो  दिा खाओ और सिसथ हो जाओ।	എന്ന	വയാക്ത്ിൽ	खाओ – जाओ എന്നവീ	
പകിയയാ	രൂ്ങ്ങൾ	തമ്ിലുള്ള	വ്ത്യാസം	ഇപ്കയാരമയാണ്.		खाओ	(കഴിക്ുക)	എന്നത്	
വിധിരൂ്ത്ിടല	മധ്മ്ുരുഷ	ബഹുവചന	രൂ്വും	सिसथ हो जाओ	 (സുഖമയാകടട്)	
എന്നത്	ആപഗഹടത്	കുറിക്ുന്ന	മധ്മ്ുരുഷ	പകിയയാപ്കയാരവുമയാണ്.	

1.7  അധിക പദാവലി

ईशिर ഹേവം सरै യയാപത

सुखी സുഖകരമയായ पछताना ്ശയാത്്ിക്ുക

शायद ഒരു്മക്ഷ तुरंत ട്ടട്ന്നക്

सिसथ ആമരയാഗ്മുള്ള कूडा ചപെക്	ചവറ്

दीघा्मयु േവീർഘയായുസ്ക് कूडदेान ചവറ്ചുകുട്
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इचछा ആപഗഹം मन लगाना പേദ്ിക്ുക

पूरा करना ്ൂർത്വീകരിക്ുക पदैा होना ജനിക്ുക

भगिान ഈേ്രൻ िुरे ददन മമയാേകയാലം

भला നന് नक्म നരകം

उम्र വയസ്ക്

1.8  പരിശീലനം

I.	 മയാതൃകയനുസരിച്ക്	വയാക്ം	മയാറ്ിടയഴുതുക:

 मैं दतुनया की सरै करना चाहता हँू।  मैं चा हता हँू फक दतुनया की सरै करँू।

 1. मेरी िेटी डॉकटर िनना चा हेगी।

 2. कया आप दहदंी सीखना चाहत ेहैं?

 3. िह लडकी रवििार को फिलम देखना चाहती थी।

 4. राजू ने मकान खरीदना चाहा।

 5. तुम टेतनस खेलना चाहत ेहो।

II.	 ഹിന്ിയിമലക്ക്	തർജ്മ	ടചയ്ചുക.

1.	 അയയാൾ	ഹിന്ി	്ഠിക്ണടമന്നക്	ഞയാനയാപഗഹിക്ുന്നു.

2.	 നമുക്ക്	മ്യാകയാമമയാ?

3.	 ഈേ്രൻ	നിങ്ങടെ	ആമരയാഗ്വയാനയാക്ടട്.

4.	 എനിക്ുമവണ്ി	കയാത്ു	നിൽക്ുവയാൻ	അവമനയാെു	്റയൂ	.

5.	 നവീ	േവീർഘയായുസ്ചുള്ളവനയാകടട്.

ഭാഗം - II

2.0 പാഠഭാഗം

आगे की पढाई

एम.ए. करने के िाद मैं और पढ़ना चाहता था । मेरे वपताजी भी चाहत ेथे फक मैं आगे पढँू। पीएच.डी. 
में प्रिेश ममलना िहुत मुसशकल नहीं था लेफकन सकॉलरमशप के मलए मुझ ेआिेदन करना था । मसि्म  25 
सकॉलरमशप थे और उसके मलए सिको एक परीक्षा देनी थी। मुझ ेपरीक्षा के मलए मेहनत करनी पडी। परीक्षा 
का पररणाम तनकला । मैं सिल हुआ। इंटरवयू में प्रोिेसर साहि ने मुझसे िहुत सिाल फकए। सभी मेरे 
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जिािों से खुश हुए। एक विशषेज् ने कहा, "रिींद्रन, तुमहें पी.एच.डी. के साथ साथ एम.ए. की कक्षाएँ लेनी 
पडेंगी । एक हफत ेमें 6 कक्षाएँ लेनी होंगी। पढ़ाने के मलए िहुत तयैारी करनी पडेंगी। कया तुम कर सकोगे?" 
मैंने उततर ददया, "जी हाँ, मैं जानता हँू फक पढ़ाने के मलए िहुत पररश्म करना होगा। मैं जरूर पढ़ाऊँगा और 
पीएच.डी. का काम भी मन लगाकर करँूगा।"

2.1  പദാവലി

प्रिेश (്ു.) പ്മവേനം

आिेदन (്ു.) അമ്ക്ഷ

परीक्षा (സപതവീ.) ്രവീക്ഷ

मेहनत (സപതവീ.) ്രിപേമം

पररश्म (്ു.) ്രിപേമം

पररणाम (്ു.) ഫലം

सिल വിജയകരമയായ

कक्षा (സപതവീ.) ക്യാസ

मन लगाकर പേദ്മയയാടെ	/	തയാത്്ര്മത്യാടെ

तयैारी (സപതവീ.) തയ്യാടറെുപെക്

तयैार തയ്യാർ

विशषेज् (്ു.) വിേഗ്ധൻ

2.2	 മമൽടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	 ്യാഠേയാഗടത്	 ആസ്േമയാക്ി	 ചുവടെ	 മചർത്ിട്ചുള്ള	
മചയാേ്ങ്ങൾക്ക്	ഉത്രടമഴുതുക.

 1. रिींद्रन के वपताजी कया चाहते थे?

 2. सकॉलरमशप के मलए रिींद्रन को कया करना पडा?

 3. कया सकॉलरमशप की परीक्षा आसान थी?

 4. सकॉलरमशप ममलने पर रिींद्रन को कया करना होगा?

	 അെിവരയിട്ിരിക്ുന്ന	ഘെനകെിൽ	നിർബന്ടത്		/	വിവേതടയ	കയാണിക്ുവയാൻ	
മകവലപകിയയാ	 രൂ്മത്യാടെയാപെം	 വവീഴുക	 അടല്ങ്കിൽ	 കയാണുക	 എന്നർത്ം	 വരുന്ന		
‘होना’ അടല്ങ്കിൽ ‘पडना’	എന്നവീ	പകിയയാംേം	കൂെി	മചർക്ുന്നു.	ഇതിടറെ	കർത്യാവിമനയാട്		
को	 എന്ന	 രൂ്ം	 മചർന്നിരിക്ും.	 മലയയാെത്ിടല	 മവണം	 /	 നിർബന്മയാണ്	 എന്ന	
ഘെനടയയയാണ്	ഇത്	കയാണിക്ുന്നത്.	पडना’ പ്മയയാഗിക്ുന്നത്	നിർബന്ത്ിടറെ	തവീപവതടയ	
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കയാണിക്ുവയാനയാണ്.	 മകവല	 പകിയമയയാടെയാപെം ‘चादहए’	 യും	 ഇമത	 രൂ്ത്ിൽ	
പ്മയയാഗിക്യാറുണ്ക്.	േയാവ്ൂർണ്ണതടയ	കയാണിക്ുന്നതിനയായി ‘पडना’ /‘होना’ പ്മയയാഗിക്ുന്നു.	
ചുവടെ	ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	വയാക്ങ്ങെിൽ	ഇതു	വ്ക്മയാകും.

1) आपको यहाँ रहना होगा। തയാങ്കൾക്ക്	ഇവിടെ	തമങ്ങണ്ി	വരും.

2) मुझ ेघर नहीं जाना पडा।
എനിക്ു	 വവീട്ിൽ	 മ്യാമകണ്ി	
വന്നില്.

3) उसको पाँच िजे तक काम करना पडता है।
അയയാൾക്ക്	അഞ്ുമണി	വടര	മജയാലി	
ടചമയ്ണ്ി	വരുന്നു.

4) आपको अपनी चािी लानी पडगेी।
നിങ്ങൾക്ക്	 നിങ്ങെചുടെ	 തയാമക്യാൽ	
ടകയാണ്ുവമരണ്ി	വരും.

	 पडना / होना എന്നിവയുടെ	േയാവികയാലം	മചർന്ന	ഘെന	മലയയാെത്ിൽ	നിർബന്ടത്	
സൂചിപെിക്ുന്നു.	ഈ	ഉേയാഹരണങ്ങൾ	കൂെി	മനയാക്ൂ:

1) लडके को दिा पीनी पडगेी। ആണ്കുട്ി	മരുന്നക്	കഴിമക്ണ്തുണ്ക്

2) मुझ ेतीन पत्र मलखने थे।
എനിക്ക്	മൂന്നു	കത്ക്	
എഴുമതണ്തുണ്യായിരുന്നു.

3) सरला को दफतर में साडी पहननी पडती है।  
സരെയക്ക്	ഓഫവീസിൽ	സയാരി	
ധരിമക്ണ്തുണ്ക്

4) जया को रोदटयाँ िनानी होंगी। ജയക്ക്	ചപെയാത്ി	ഉണ്യാമക്ണ്തുണ്ക്.

	 മമൽ്റഞെ	വയാക്ങ്ങെിടല	 മകവല	സകർമ്ക	 പകിയ	കർമ്ത്ിനനുസരിച്ക്	
മയാറുന്നു.	ഈ	മകവലപകിയ	കർമ്ത്ിടറെ	ലിംഗവചനമനുസരിക്ുന്നു.	

	 ്േയാവലിയുടെ	സഹയായത്യാൽ	ചുവടെ	മചർത്ിട്ചുള്ള	് യാഠേയാഗത്ിടറെ	ആേയം	
പഗഹിക്ുക.

3.0  പാഠഭാഗം

भसगरेट पीना मना है

रामदीन अभी अभी गाँि से शहर आया है। एक ददन िह िस में सिर कर रहा था। कंडकटर ने उससे पूछा 
"आपको कहाँ जाना है?"

रामदीन ने जिाि ददया "अपने घर"।

कंडकटर- "आप अजीि आदमी हैं। कया आपको दटकट नहीं लेना है?"

रामदीन – "आपने मुझसे दटकट लेने के मलए कि कहा?"
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कंडकटर- "आपको इस िस में कहाँ तक जाना है?"

रामदीन – "मुझ ेमालरोड तक जाना है।" यह कहकर रामदीन मसगरेट पीने लगा। कंडकटर को िहुत गुससा 
आया।

कंडकटर – "आप मसगरेट कयों पी रहे हैं?" 

रामदीन – "मसगरेट मुझ ेपसंद है।"

कंडकटर – "कया आपको पढ़ना आता है?"

रामदीन – "जी हाँ, आता है।"

कंडकटर – "तो सामने कया मलखा है?"

रामदीन – "मलखा है, मसगरेट पीना मना है।"

कंडकटर – "तो आप मसगरेट कयों पी रहे हैं?"

रामदीन – "आपकी िस में िहुत सी िातें मलखी हैं। कया मुझ ेये सि करनी पडेंगी?"

कंडकटर – "जरूर"

रामदीन – "तो सामने दसूरा िोड्म पदढ़ए । उसमें मलखा है, 'हमेशा गणेश िीडी पीसजए'। कया मुझ ेिीडी पीनी 
होगी? उधर मलखा है, मसैूर साडी ही पहतनए। कया इसका मतलि है फक मुझ ेसाडी ही पहननी पडगेी?"

रामदीन का जिाि सुनकर सि लोग हँसने लगे।

3.1  പദാവലി

अभी-अभी ഇമപെയാൾ

सिर (്ു.) യയാപത

अजीि വിചിപതമയായ

गुससा (്ു.) മേഷ്ം

गुससा आना മേഷ്ം	വരുക

मना നിമരയാധിക്ടപെട്

िीडी (സപതവീ.) ബവീേി

पहनना ധരിക്ുക

मतलि (്ു.) അർത്ം

हँसना ചിരിക്ുക
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3.2	ചുവടെ	മചർത്ിട്ചുള്ള	മചയാേ്ങ്ങൾക്ക്	ഉത്രടമഴുതുക:

1. रामदीन को िस से कहाँ जाना था?

2. कंडकटर को रामदीन पर गुससा कयों आया?

3. कया िस में मसगरेट पीना मना है?

4. रामदीन का जिाि सुनकर यात्री कयों हँसने लगे?

3.3	അേ്യാസ	്രിേവീലനം:

ചുവടെ	ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	വയാക്ങ്ങെിടല		മകവലപകിയയുടെ	പ്മയയാഗം	പേദ്ിക്ൂ.

मोहन को

दफतर में देर तक रुकना पडता है। *

दफतर से पदैल आना पडता है।

िहुत िाइलें (സപതവീ.	ബഹു.) देखनी पडती हैं।

दटपपणी (സപതവീ.	ഏ.) मलखनी पडती है।

िहुत से पत्र (്ു.ബഹു.) मलखने पडत ेहैं।

	 *		മമയാഹന്	ഓഫവീസിൽ	ഹവകി	നിൽമക്ണ്ി	വരുന്നു.

3.4	ഹിന്ിയിമലക്ക്	വിവർത്നം	ടചയ്ചുക:

	 എനിക്ക്	കുറച്ക്	വർത്മയാന്പതങ്ങൾ	വയാമങ്ങണ്തുണ്ക്.

	 അവൾക്ക്	നയാടെ	ഓഫവീസിൽ	മ്യാമകണ്തുണ്ക്.

	 കുട്ികൾക്ക്	അവരുടെ	ഗൃഹ്യാഠം	ടചമയ്ണ്തുണ്ക്.

	 അവർക്ക്	കത്ുകൾ	ഏഴുമതണ്തില്.

	 നിങ്ങൾക്ക്	എന്നും	ഹവകുമന്നരം	്യാചകം	ടചമയ്ണ്തുണ്ക്.

3.5	ചുവടെ	മചർത്ിട്ചുള്ള	വയാക്ങ്ങൾ	ഉേയാഹരണത്ിനനുസരിച്ക്	മയാറ്ിടയഴുതുക.

 लक्मी खाना िनाएगी। Ò लक्मी को खाना िनाना पडगेा।

 1. िचचे शतनिार को सकूल गए।

 2. भारती एक कहानी मलख रही है।

 3. कोलकाता में कया आप होटल में रहे थे?

 4. िह रोज सुिह दिाएँ खाता है।

 5. मैं रोज पाँच फकलोमीटर दौडता था।
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പുനർവായന

ഈ	അധ്യായത്ിൽ	തയാടഴ	്റയുന്ന	ഘെനകെയാണ്	നിങ്ങൾ	്രിചയടപെട്ത്.

मैं देखू ँ। हम देखें।

तू देखे । तुम देखो । आप देखें।

िह देखे । िे देखें।

मुझ ेअखिार पढ़ना है।

मुझ ेअखिार पढ़ना था।

मुझ ेअखिार पढ़ना होगा।

आपको जलदी  उठना पडता है।

आपको जलदी  उठना पडा ।

आपको जलदी  उठना पडगेा।
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പാഠം - 19

ഭാഗം - I

്രിചയടപെെുത്ുന്ന	മയാതൃകകൾ

മകവലപകിയ	+	िाला

1)  पढ़ने िाला विदयाथसी

2)  दहदंी पढ़ने िाला

1.0 പാഠഭാഗം

ददलिी दश्शन

रागधका –  आप ददलली नहीं गए?

रमन  –  नहीं, िस अगले सपताह जाने िाला हँू।

रागधका –  ददलली में आप कया- कया देखने िाले हैं?

रमन –  लालफकला, कुतुिमीनार और हुमायू ँका मकिरा।

रागधका –  इनको ही कयों ?

रमन –  कयोंफक इततहास पढ़ने िाले विदयाथसी के मलए इनहें जानना जरूरी है।

रागधका –  ठछीक कहा । ददलली जा ही रहे हैं तो हमारे पररिार से अिशय मममलए। मैं आपको पता दूँगी। 

रमन –  ठछीक है। यह िताइए फक ददलली में कया-कया ममलता है?

रागधका –  सि कुछ ममलता है, िस एक चीज नहीं ममलती।

रमन –  कया?

रागधका –  शांतत। हर तरि भीड है। शोरगुल है। आप तो भीड में ममलकर खो जात ेहैं, फकंतु शांतत कहीं 
नहीं ममलती ।

रमन –  हाँ, मैंने सुना है।

रागध का –  तो एक िात और सुतनए। िहाँ हिा में जहर ममला है। जसेै दधू में पानी ममला है। िसेै ही 
िहाँ पानी में रसायन ममले हैं।

रमन –  आप तो मुझ ेडरा रही हैं। मैं डरने िाला नहीं हँू।

रागधका –  डराने िाली मैं कौन होती हँू। मैं तो आपकी ममत्र हँू। समझा रही हँू फक जाइए और  
देखखए । आकर िताइए िह हमारे शहर मदरैु से फकतना ममलता है या फिर फकतना अलग है।

रमन –  ठछीक है, जसैा आप कहें।
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1.1  പദാവലി 

देखने िाले हैं കയാണുന്നവർ	ഉണ്ക് खुद സ്യം

पढ़ने िाला വയായിക്ുന്നവൻ ज़हर വിഷം

ममलना
കയാണുക/കണ്ുമുട്ചുക/
ലേിക്ുക/ലയിക്ുക/സയാേൃേ്ം	മതയാന്നുക रसायन രയാസ്േയാർത്ം

अगले सपताह അെുത്	ആഴച शांतत സമയാധയാനം

1.2	ചുവടെ	ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	മചയാേ്ങ്ങൾക്ു	ഉത്രടമഴുതുക:

 1. रमन ददलली कि जाने िाला है?

 2. रमन फकस विषय का विदयाथसी है?

 3. ददलली में रमन कया-कया देखेगा?

 4. ददलली में कौन सी चीज नहीं ममलती?

 5. रागधका ने रमन को ददलली के िारे में कया-कया िताया?

 6. ददलली में रमन फकससे ममलेगा?

 7. ददलली लौटकर रमन कया िताएगा?

1.3		 വ്യാകരണവും	ഘെനയും

	 ചുവടെ	മചർത്ിട്ചുള്ള	വയാക്ങ്ങൾ	വയായിക്ുക.

 मैं लखनऊ जाने िाला हँू।

 तुम कि लौटने िाले हो?

 शीला दहदंी सीखने िाली है।

 माँ पूजा करने िाली है।

 अततगथ आने िाले हैं।

	 മുകെിൽ	ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	വയാക്ങ്ങെിൽ	“िाला” മചരുമ്യാൾ	മകവലപകിയകൾക്ു	
മയാറ്ം	വരുന്നതു	പേദ്ിച്ചുവമല്യാ.	ഇവയിടല	കർത്യാവ്	സമവീ്േയാവിയിൽ	എടന്ങ്കിലും	
പ്വർത്ിക്ും	 എന്ന	 സൂചന	 തരുന്ന	 വയാക്ങ്ങെയാണിവ.	 മകവലപകിയമയയാെു	
മചർന്നുവരുന്ന ‘िाला’ കർത്യാവിടറെ	ലിംഗവചനമനുസരിച്ക്	മയാറുന്നു.	ഉേയാഹരണമയായി,

 लडका (്ു.ഏ) जाने िाला है।  िषा्म (സപതവീ.ഏ) आने िाली है। 

 लडकी (സപതവീ.ഏ) आने िाली है। आप (സപതവീ.ബ) गाने िाली हैं। 

 ओले (്ു.ബ) पडने िाले हैं।  राधा (സപതവീ.ഏ) नाचने िाली है। 

 हम (്ു.ബ) सोने िाले हैं।  लडफकया ँ(സപതവീ.ബ) दौडने िाली हैं।
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മകവലപകിയമയയാട്	िाला	മചർന്ന	ഹേലവീരൂ്ം	നയാമവിമേഷണമയായും	പ്മയയാഗിക്ുന്നു.	
ഉേയാഹരണമയായി,

 पूछने िाला विदयाथसी

 पढ़ने िाली लडकी

 आने िाले लोग

 होने िाली घटनाएँ

 गाने िाली लडफकयाँ

िाला	 നയാമവിമേഷണമയായും	 പകിയയാവിമേഷണമയായും	 വരുമ്യാഴുള്ള	 വ്ത്യാസം	
മനസ്ിലയാക്ൂ.

നയാമവിമേഷണം പകിയയാവിമേഷണം

पढ़ने िाला लडका लडका पढ़ने िाला है।

मसखाने िाले मशक्षक मशक्षक दहदंी मसखाने िाले हैं।

प्रशन पूछने िाले छात्र छात्र पाठ पर प्रशन पूछने िाले हैं।

पूजा करने िाले भकत भकत अभी पूजा करने िाले हैं।

गाने िाली लडफकयाँ ये लडफकयाँ गीत गाने िाली हैं।

1.4  അഭ്ാസം

i)	 മകവലപകിയമയയാട്		िाला	ഘെന	മചർത്ക്	ചുവടെ	ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	വയാക്ങ്ങൾ	
ഹിന്ിയിമലക്ക്	വിവർത്നം	ടചയ്ചുക.

1.	 ഷവീല	ടചഹന്നയിൽ	മ്യാകുന്നവെയാണ്.

2.	 നിങ്ങൾ	ഉറങ്ങയാൻ	മ്യാകുന്നവനയാമണയാ?

3.	 നിങ്ങമെയാടെയാപെം	നൃത്ം	ടചയ്യാൻ	മ്യാകുന്നതയാരയാണ്?

4.	 നിങ്ങമെയാട്	 ഞയാൻ	 നിങ്ങെചുടെ	 ്ഠനടത്ക്ുറിച്ക്	 മചയാേിക്ുവയാൻ	
മ്യാകുന്നവനയാണ്.

5.	 വിജയിക്ുന്ന	െവീം	ഞങ്ങമെയാടെയാപെം	വിരുന്നു	കഴിക്ുന്നതയാണ്.

6.	 ഇന്നു	രയാപതി	്യാെുന്ന	ട്ണ്കുട്ിയുടെ	സ്രം	മധുരമുള്ളതയാണ്.

ii)	 ഉചിതമയായ	ഹേലി	തിരടഞെെുത്ു	്ൂരിപെിക്ുക.

 उठाने िाला  जाने िाले    िोलने िाला    

 मलखने िाला  आने िाले

 1. सच ................................... सिको वप्रय होता है।
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 2. कया तुम विदेश ................................... हो?

 3. मैं तुमहारे भाई को पत्र ................................... था।

 4. अि ................................... मेहमान कहाँ िठैें गे?

 5. िोझ ................................... कुली कहाँ गया?

ഭാഗം - II

്രിചയടപെെുത്ുന്ന	മയാതൃകകൾ

വ്ത്സത	അർത്ങ്ങെിൽ	‘ममलना’	പകിയയുടെ	പ്മയയാഗം

1) पत्र ममलना (കിട്ചുക)

2) ममत्र से ममलना (കണ്ുമുട്ചുക)

3) दधू ममलता है (ലേിക്ുക)

4) चाय में चीनी ममली है (കലർത്ുക)    

5) राधा की नाक माँ से ममलती है (സേൃേ്മയായിരിക്ുക)

2.0  പാഠഭാഗം

ചുവടെ	 ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	 വയാക്ങ്ങൾ	 വയായിച്ക് ‘ममलना’	 യുടെ	 സയാന്ർേികമയായ	
അർത്വ്ത്യാസം	മനസ്ിലയാക്ുക.

1. नागपुर में संतरे ममलत ेहैं। നയാഗ്്ൂരിൽ	ഓറഞ്ുകൾ	ലേ്മയാണ്.

झारखंड में कोयला ममलता है। േയാർഖണ്ിൽ	കൽക്രി	ലേ്മയാണ്.

2. मैं लौट रहा था तो रासत ेमें शमा्म जी ममले।
ഞയാൻ	മെങ്ങി	വന്നമപെയാൾ	വഴിയിൽ	വച്ക്	
േർമയാജിടയ	കണ്ു.	

मैं ददलली में तनदेशक से ममलूँगा।
േയറക്െടറ	 ഞയാൻ	 േൽഹിയിൽ	 വച്ചു	
കയാണും

3. रमा की सूरत अपनी माँ से ममलती है। രമയക്ക്	അമ്മയയാെു	സയാേൃേ്മുണ്ക്.

तुमहारा चेहरा सलमान से ममलता है।
നിങ്ങെചുടെ	 മുഖം	 സൽമയാമനയാെു	
സയാമ്മുള്ളതയാണ്.

4. कया चाय में चीनी ममली है ? ചയായയിൽ	്ഞ്സയാര	കലർത്ിയിട്ചുമണ്യാ?

दधूिाला दधू में पानी ममलाता है। ്യാൽക്യാരൻ	് യാലിൽ	ടവള്ളം	കലർത്ുന്നു.

मुझ ेकल वपता जी का मनीआड्मर ममला।
ഇന്നടല	 എനിക്ക്	 അച്ടറെ	 മണിഓർേർ	
കിട്ി.



272

2.1  വ്ാകരണവും ഘടനയും

ममलना	 എന്നതിന്	 നിരവധി	 അർത്ം/പ്മയയാഗം	 നിഘണ്ുവിലുടണ്ന്നക്	 നിങ്ങൾ	
കണ്ുവമല്യാ.	ഉേയാഹരണമയായി,

1. ममलना ലേിക്ുക.

सटोर में राशन ममलता है। മറഷൻ	കെയിൽ	നിന്നക്	ലേിക്ുന്നു.

असपताल में दिा नहीं ममल रही है। ആേു്പതിയിൽ	മരുന്നക്	ലേ്മല്.

2. ममलना കിട്ചുക	/	സ്വീകരിക്ുക

आपका पत्र ममला। തയാങ്കെചുടെ	കത്ു	കിട്ി

मुझ ेसडक पर सौ रुपये का नोट ममला।
എനിക്ു	വഴിയിൽ	നിന്നക്	നൂറുരൂ്	മനയാട്ക്	
കിട്ി.

3. ममलना കയാണടപെെുക

मशमला में सेि ममलत ेहैं। സിംലയിൽ	ആപെിൾ	കയാണടപെെുന്നു.

ओडडशा में कोयला ममलता है। ഒറവീസയിൽ	കൽക്രി	കയാണടപെെുന്നു

4. ममलना കയാണുക.

नेताजी मतदाताओ ंसे ममले। മനതയാവ്	സമ്തിേയായകടര	കണ്ു.

प्रधान मंत्री िचचों से ममले। പ്ധയാന	മ{ന്ി	കുട്ികടെ	കണ്ു.

5. ममलना സയാമ്ം	മതയാന്നുക

आपकी आदतें रमा से ममलती हैं।
തയാങ്കെചുടെ	 സ്േയാവം	 രമമയയാട്	
സയാമ്മുള്ളതയാണ്.

माँ का चेहरा नानी से ममलता है।
അമ്യുടെ	 മുഖം	 മുത്ശ്ശിയുമെതിനു	
സമയാനമയാണ്.

6. ममलना കലരുക

पानी में नमक ममला है। ടവള്ളത്ിൽ	ഉപെക്	കലർന്നിട്ചുണ്ക്.

हिा में खुशिू ममली है। കയാറ്ിൽ	സുഗന്ം	കലർന്നിട്ചുണ്ക്.

2.2  അഭ്ാസം

ചുവടെ	സൂചിപെിച്ിട്ചുള്ള	അർത്ം	വരുന്ന	വിധത്ിൽ	‘ममलना’ പകിയ	മചർത്ക്	വയാക്ം	
നിർമ്ിക്ുക.
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 1) ममलना – കിട്ചുക/സ്വീകരിക്ുക

 2) ममलना – കയാണുക

 3) ममलना – സയാമ്ം	മതയാന്നുക

 4) ममलना – കയാണടപെെുക

ഭാഗം - III

്രിചയടപെെുത്ുന്ന	മയാതൃകകൾ

്രസ്ര	ബന്മുള്ള	പ്മയയാഗങ്ങൾ

1)	 സയാർവനയാമികം

 जो – िह

2)	 നയാമവിമേഷകം

 जसैा – िसैा 

 जसैी – िसैी

 सजतना – उतना / सजतनी - उतनी

3)	 പകിയയാവിമേഷകം

 जहाँ – िहाँ

 इधर – उधर

 जि - ति

3.0  പാഠഭാഗം

ചുവടെ	ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള		്യാഠേയാഗം	വയായിക്ുക.

 मेरे जो चाचा केदारनाथ गए थे, िे नहीं रहे। जि तूिान आया ति िे मंददर से लौट रहे थे। अचानक 
िाढ़ आई तो देखा चारों तरि पानी ही पानी था। सिकुछ िह चुका था। जसैा तूिान उस रात आया िसैा 
फकसी ने पहले कभी नहीं देखा था। जहाँ होटल थे अि िहाँ पतथरों का ढेर था। जो लोग िहाँ थे उनमें से 
अगधकांश िच न सके। जो भागे उनमें से कुछ िडी कदठनाई से िचे। उनमें से एक आदमी ने मेरे चाचा को 
िहाँ पर देखा था जहाँ पर नदी है। िे अपने होटल की ओर िढ़ रहे थे। फिर उनहोंने जो देखा उसे िताना 
कदठन है। बिजली कडकी और ऐसा लगा जसेै कहीं आसमान से पानी का झरना िूट पडा। इसे ‘िादल िटना’ 
कहत ेहैं।
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3.1  പദാവലി

नहीं रहे മരണമെഞെു िचना രക്ഷടപെെുക

तूिान (്ു.) ടകയാെുങ്കയാറ്ക് कदठनाई (സപതവീ.) ബുദ്ിമുട്ക്

मंददर (്ു.) അ്ലം नंदी (്ു.) നന്ി-േിവവയാഹനമയായ	കയാെ

लौटना മെങ്ങിവരിക िताना ്റയുക

िाढ़ (്ു.) ടവള്ളടപെയാക്ം बिजली कडकना ഇെി	മിന്നൽ	ഉണ്യാവുക

पतथर (്ു.) കല്ക് जसेै അപ്കയാരം

सिकुछ എല്യാം झरना ടവള്ളച്യാട്ം

ढेर (്ു.) കൂന िादल िटना മമഘവിസമഫയാെനം

3.2	ചുവടെ	മചർത്ിരിക്ുന്ന	മചയാേ്ങ്ങൾക്ക്	ഉത്രടമഴുതുക.

1) केदारनाथ कौन गया था?

2) जि तूिान आया ति चाचाजी कहाँ थे?

3) जो लोग होटलों में थे उनका कया हुआ?

4) जि िादल िटत ेहैं तो कैसा लगता है?

5) एक आदमी ने चाचाजी को कहाँ देखा था?

3.3  വ്ാകരണവും ഘടനയും

ചുവടെ	ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	വയാക്ങ്ങൾ	വയായിക്ുക.

1) जो लडका मदरैु गया है, िह मेरा भाई है।
മധുരയിമലക്ക്	 മ്യായ	 കുട്ി	 എടറെ	
സമഹയാേരനയാണ്

2) जसेै आम हमने खाए थे, िैसे आम अि नहीं 
ममलत।े

ഞങ്ങൾ	 മുൻപ	 കഴിച്	 തരത്ിലുള്ള	
മയാങ്ങ	ഇമപെയാൾ	ലേ്മല്.

3) जहाँ खेत थे, अि िहा ँदकुानें हैं।
മുൻപ	 ്യാെമയായിരുന്നിെം	 ഇമപെയാൾ	
കെകെയാണ്.

	 മുകെിടല	വയാക്ങ്ങെിൽ	അെിവരയിട്ിരിക്ുന്ന	്േമജയാെികൾ	ഉ്വയാക്ത്ിന്	
രൂ്ം	 നൽകുന്നു.	 ഹിന്ിയിൽ	 മൂന്നു	 തരത്ിലുള്ള	 ഉ്വയാക്ങ്ങെയാണുള്ളത്.	
കർത്ൃ്േവും	പകിയയാ്േവും	മചർന്നക്	ഇവ	്ൂർണ്ണമയായ	വയാക്ഘെന	സൃഷ്ടിക്ുന്നു.	
ഉേയാഹരണമയായി,
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1) സർവനയാമം	മചർന്ന	വയാക്ഘെന

सजनहें मैं महान मानता हँू, उनहें सममान देता हँू।
ആടരയയാമണയാ	ഞയാൻ	മഹയാനയായി	
കണക്യാക്ുന്നത്	അമദേഹടത്	ഞയാൻ	
ബഹുമയാനിക്ുന്നു.

जो पररश्म करेगा, िह सिल होगा।
ആരയാമണയാ	്രിപേമിക്ുന്നത്	അവൻ	
വിജയിക്ും.

सजनके पास विदया है, िे ही धनी हैं।
ആർക്യാമണയാ	ജ്യാനമുള്ളത്	അവർ	
ധനികരയാണ്.

2) നയാമവിമേഷണം	മചർന്ന	വയാക്ഘെന

जसैा ईमानदार िह है, िसैा कोई नहीं।
അവടനമപെയാല	സത്സന്നയായ	
മടറ്യാരയാെില്.

सजतना तुमहें चादहए, उतना ले लो।
നിങ്ങൾ	ആപഗഹിക്ുന്നിെമത്യാെം	
എെുത്ുടകയാള്ളപൂ.

जसैी आधँी कल चली थी, िसैी कभी नहीं देखी।
ഇന്നടല	അെിച്	ടകയാെുങ്കയാറ്ിമനയാെം	
േക്മയായത്	മുട്യാരിക്ലും	കണ്ിട്ില്.

3) പകിയയാവിമേഷണം	മചർന്ന	വയാക്ഘെന:

जहाँ तुम गए थे, िहा ँकौन रहता है?
നിങ്ങൾ	എവിടെയയാമണയാ	മ്യായത്	
അവിടെ	ആരയാണ്	തയാമസിക്ുന്നത്?

सजधर देखो, उधर सूखा पडा है।
എവിടെ	മനയാക്ിയയാലും	അവിടെ	
വരൾച്യയാണ്.

जहाँ मसचंाई होती है, िहा ँअचछछी िसल होती है।
എവിടെയയാമണയാ	നനയക്ുന്നത്	അവിടെ	
നല്	വിെവുണ്യാകും

जि तुम पूछोगी, तभी मैं िताऊँगा।
നിങ്ങൾ	എമപെയാൾ	മചയാേിക്ുമന്നയാ	
അമപെയാൾ	ഞയാൻ	്റയയാം.

3.4  അഭ്ാസം

1.		 മകയാെത്ിൽ	നിന്നും	ഉചിതമയായ	ഹേലി	തിരടഞെെുത്ക്	്ൂരിപെിക്ുക.

सजधर सूरज उग रहा है जसेै आग िरस रही हो

उतना प्रदषूण िढे़गा िही करो

िसैा नहीं हो सकता उतना मीठा होगा

 1) ऐसी गमसी पड रही है  .....................................

 2) जसैा तुम चाहत ेहो     .....................................
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 3) उधर देखो    .....................................

 4) पेडों को सजतना काटोगे  .....................................

 5) जो चाहो   .....................................

 6) सजतना गुड डालोगे .....................................

3.5  അധിക പദാവലി

अभी भी ഇമപെയാൾ सममान (്ു.) ആേരവ്

आलू (്ു.) ഉരുെക്ിഴങ്ങക് पररश्म (്ു.) കഠിനയാധ്യാനം

खुदाई (സപതവീ.) കുഴിക്ൽ/ഖനനം मामलक (്ു.) ഉെമ

मूतत ्म (സപതവീ.) പ്തിമ ईमानदार (adj.) വിേ്സതൻ

खोई हुई നഷ്ടടപെട് कभी नहीं ഒരിക്ലും

नेता (്ു.) മനതയാവ് सूखा (്ു.) വരൾച്

मतदाता (്ു.) സമ്തിേയായകൻ गुड (്ു.) േർക്ര

आदत (സപതവീ.) സ്യാേയാവം सूरज (്ു.) സൂര്ൻ

नमक (്ു.) ഉപെക് आग (സപതവീ.) തവീയ

हिा (സപതവീ.) കയാറ്ക് िरसना മഴ	ട്യ്ചുക

खेत (്ു.) വയൽ/്യാെം प्रदषूण (്ു.) മലിനവീകരണം

दकुान (സപതവീ.) കെ मीठा മധുരം

ममठाई (സപതവീ.) മിഠയായി कोयला കൽക്രി

सट्ािेरी (സപതവീ.) സമപെയാബറി पयाज ഉള്ളി

हडताल (സപതവീ.) ഹർത്യാൽ रासत ेमें വഴിയിൽ

तनदेशक േയറക്െർ चेहरा / सूरत മുഖം

അധിക പദാവലി

िषा्म (സപതവീ.) മഴ जीतने िाला ജയിക്ുന്നവൻ

ओले (്ു.) ആലിപെഴം भोजन करना േക്ഷണം	കഴിക്ുക

अततगथ (്ു.) അതി�ി आज रात ഇന്നു	രയാപതി
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भकत (്ു.) േക്ൻ मीठा / मधुर മധുരം

वप्रय (്ു.) പ്ിയടപെട് आिाज / सिर സ്രം

विदेश (്ു.) വിമേേരയാജ്ം

പുനർവായന

ഈ	അധ്യായത്ിൽ	നമ്ൾ	്ഠിച്ത്	ഇവയയാണ്.

1)	 िाला	മചർന്ന	മകവലപകിയയുടെ	വ്ത്സത	അർത്ങ്ങൾ:

 गाने िाला लडका कहाँ है?

 गाना गानेिाला कहाँ है?

2)	 ममलना	പകിയയുടെ	വ്ത്സത	അർത്ങ്ങൾ:

 रुपया ममल गया।

 माँ से ममलो।

 चाय ममलती है।

 दधू में चीनी ममली है।

 चेहरा ममलता है।

3)	 ്രസ്ര	ബന്മുള്ള	പ്മയയാഗങ്ങൾ:

 जो कहोगे िही करँूगा

 जसैा कपडा चादहए िैसा नहीं ममलेगा

 सजधर जाओ उधर शोर है।
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പാഠം – 20

ഭാഗം - I

്രിചയടപെെുത്ുന്ന	മയാതൃകകൾ

കർത്യാവ് + പകിയയാ	ധയാതു + चुकना

मैं             पढ़ चुका       हँू।

1.0  പാഠഭാഗം

്യാഠേയാഗം	വയായിക്ൂ

संयुकत क्रिया

“कया तुम यह फकताि पढ़ चुके हो ?” – ददनेश ने सुरेश से पूछा।

सुरेश िोला – “अभी पूरी नहीं पढ़ी है, पढ़ चुकने के िाद यह फकताि मैं आपको दूँगा। आप भी जि पढ़ चुकें  
तो मीरा को दे दें । मीरा भी यह फकताि पढ़ना चाहती है। 

“कया आप अपना काम पूरा कर चुके ?” ददनेश ने सुरेश से पूछा।

सुरेश ने कहा – “अभी तो काम पूरा होने में समय लगेगा।” 

सुरेश ने ददनेश से पूछा, “कया तुम ददलली घूमने चलोगे?” 

ददनेश िोला “मैं तो ददलली देख चुका हँू । अि मुंिई देखना चाहता हँू ।” 

सुरेश ने कहा – “मैं तो मुंिई में रह चुका हँू। मुंिई अचछछी तरह मैंने देखी है, इसमलए तुमको मुंिई ददखा 
सकता हँू ।”

1.1 പദാവലി

चुकना  കഴിയുക समय लगना  സമയടമെുക്ുക

पूछना   മചയാേിക്ുക रहना  തങ്ങുക

पूरा करना  ്ൂർത്വീകരിക്ുക अचछछी तरह  നല്തുമ്യാടല

अभी ഇമപെയാൾ इसमलए  അതുടകയാണ്ക്

समय  സമയം

1.2 വ്ാകരണക്ുറിപെുകൾ

കഴിയുക	എന്നർത്ം	വരുന്ന	അകർമ്കപകിയയയാണ്	चुकना.	പകിയയാ	ധയാതുവിമനയാടെയാപെമയാണ്	
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ഈ	സഹയായകപകിയ	 മചരുന്നത്.	 പകിയ	്ൂർത്വീകരിച്ചു	കഴിഞെു	എന്നതിടനയയാണ്	
ഇത്	സൂചിപെിക്ുന്നത്.	चुक	സമയാപതിസൂചക	പകിയയയാണ്.

 मैं यह फकताि पढ़ चुका हँू। 

	 ഞയാൻ	ഈ	്ുസതകം	വയായിച്ചു	കഴിഞെു.

 मैं गोिा जा चुका हँू। 

	 ഞയാൻ	മഗയാവയിൽ	മ്യായിട്ചുണ്ക്.

	 സകർമ്ക	 പകിയയാധയാതുവിമനയാടെയാപെം	 സഹയായക	 പകിയയയായ	 चुकना	 യുടെ	
േൂതകയാലരൂ്ം	 മചരുമ്യാഴും	 വയാക്ഘെനയിൽ	 ने	 വരുന്നില്.	 കയാരണം	 ‘चुकना’ 
അകർമ്കമയാണ്.

ആേയം	പഗഹിക്ൂ.

ചുവടെ	മചർത്ിട്ചുള്ള	വയാക്ഘെനകെചുടെ	വ്ത്യാസം	മനസ്ിലയാക്ൂ:

 मोहन ने फकताि पढ़ी।

 मोहन फकताि पढ़ चुका।

 रमेश ने मुंिई देखी।

 रमेश मुंिई देख चुका।

 सीता ने गचट ठछी मलखी।

 सीता गचट ठछी मलख चुकी।

1.3 അഭ്ാസം

ചുവടെ	ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	പകിയകമെയാടെയാപെം	चुकना	മചർത്ക്	വയാക്ം	നിർമ്ിക്ുക.

 पढ़ना, खाना, जाना, आना, सोना, मलखना

(ii) चुकना	യുടെ	ഉചിതമയായ	രൂ്ം	മചർത്ക്	ഹിന്ിയിൽ	വിവർത്നം	ടചയ്ചുക.

	 1.	 ഞയാൻ	മുംഹബ	കണ്ിട്ചുണ്ക്.

	 2.	 ഞയാൻ	മലയാക	്ുസതമകയാത്സവത്ിന്	മ്യായിട്ചുണ്ക്.

	 3.	 ഞയാൻ	എടറെ	മജയാലി	്ൂർത്വീകരിച്ിട്ചുണ്ക്.

	 4.	 തയാങ്കൾ	വയാരയാണസിയിൽ	മ്യായിട്ചുമണ്യാ?.

	 5.	 മമയാഹിത്	അത്യാഴം	കഴിച്ചു	കഴിഞെിട്ചുണ്ക്.

(iii) പകിയമയയാടെയാപെം	चुकना	മചർത്ക്	വയാക്ം	്ൂരിപെിക്ുക.

 1. िे अपना काम ------------------------- । (करना + चुकना)

 2. लडके घर ------------------------- । (जाना + चुकना)
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 3. िह मुंिई ------------------------- है। (जाना + चुकना)

 4. तुम कया अपनी फकताि ------------------------- । (पढ़ना + चुकना)

 5. िचचा कया ------------------------- ? (सोना + चुकना)

ഭാഗം - II

്രിചയടപെെുത്ുന്ന	മയാതൃകകൾ

സംയുക്	പകിയ
करना / होना

सिीकार करना

വയാക്ങ്ങൾ	പേദ്ിച്ചു	വയായിക്ൂ.

अि पढ़ना प्रारंभ कीसजए। ഇമപെയാൾ	വയായിക്ുവയാൻ	തുെങ്ങിയയാലും.

आप यह उपहार सिीकार कीसजए। തയാങ്കൾ	ഈ	സമ്യാനം	സ്വീകരിച്യാലും.

क्षमा करो, कल मैं नहीं आ सकँूगा। ക്ഷമിക്ൂ,	എനിക്ു	നയാടെ	വരുവയാൻ	കഴിയില്.

सीता ने िेटी को कल विदा फकया। സവീത	ഇന്നടല	മകടെ	യയാപതയയാക്ി.

2.1 പദാവലി

प्रारंभ करना ആരംേിക്ുക	/	തുെങ്ങുക

उपहार                സമ്യാനം

सिीकार करना          ഏറ്ചുവയാങ്ങുക

क्षमा करना ക്ഷമിക്ുക

विदा करना യയാപതയയാക്ുക

2.2 വ്ാകരണക്ുറിപെപ്

2.2.1 സംയുക്	പകിയ 

 करना / होना

	 ചില	നയാമ്േങ്ങമെയാെും	വിമേഷണങ്ങമെയാെും	करना	 (ടചയ്ചുക),	 होना	 (ആകുക)	
എന്നവീ	പകിയയാ്േങ്ങൾ	മചരുമ്യാൾ	അവ	ഒറ്	പകിയയാരൂ്മയായി	മയാറുന്നു.

 क्षमा करना	 	 ക്ഷമിക്ുക

 सिीकार करना  	 ഏറ്ചുവയാങ്ങുക/സ്വീകരിക്ുക
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 आरंभ करना    	 തുെങ്ങുക

 विदा करना 	 യയാപതയയാക്ുക

	 ഇവടയല്യാം	സകർമ്കങ്ങെയാണ്.	സമചതന	കർമ്ങ്ങമെയാട്	को	മചരുന്നു.	അമചതന	
കർമ്ങ്ങമെയാട്	को	മചരുന്നില്.	ഇവയക്ക്	മയാറ്ം	വരുന്നില്.

 मैंने लडके को क्षमा फकया।	 ഞയാൻ	ആണ്കുട്ിമയയാട്	ക്ഷമിച്ചു.

 तुम पाठ आरंभ करो।	 	 നിങ്ങൾ	വയായിക്യാൻ	തുെങ്ങൂ

 सीता ने िेटी को बिदा फकया। സവീത	മകടെ	യയാപതയയാക്ി.

	 കർത്രി	 പ്മയയാഗത്ിലും	 കർമ്ണി	 പ്മയയാഗത്ിലും	 ആകുക	 എന്നർത്ം	
വരുന്ന	होना	പ്മയയാഗിക്ുന്നു.	കർമ്ണി	പ്മയയാഗത്ിൽ	കയാരണ	േൂതമയായയാണ്	ഇതു	

വരുന്നത്. 

 मुझ ेदखु हुआ। 	 	 എനിക്ക്	സങ്കെമയായി	

 मुझसे कया अपराध हुआ।	 ഞയാൻ	കയാരണം	എന്ു	ടതറ്യാണ്	സംേവിച്ത്?

	 സംയുക്	പകിയകെിലധികവും	കർത്രി	 പ്മയയാഗത്ിലയാടണങ്കിലും	കർമ്ണി	
സ്േയാവമയാണ്	 പ്കെമയാക്ുന്നത്.	 ഈ	 പകിയയാ	 അവസ്യാമേേങ്ങൾ	 സമന്യാഷം,	 േുഃഖം	
തുെങ്ങിയ	അനുേവങ്ങടെ	സൂചിപെിക്ുവയാൻ	പ്മയയാഗിക്ുന്നു.	ഇവിടെ	കർത്യാവിടറെ	
അനുേവങ്ങൾക്ു	 കയാരണം	 അയയാൾ	 തടന്നയയാണ്.	 ഈ	 അനുേവങ്ങൾ	
കർത്ൃവയാചകത്ിലയാടണഴുതുന്നത്.	അമപെയാൾ	പകിയ	കർമ്ത്ിനനുസരിച്ക്	മയാറുന്നു.	

 संतोष होना	 സംതൃപതനയാകുക

 पता होना	 അറിയയാൻ	കഴിയുക

 काम होना	 കയാര്ം	നെക്ുക

 होश होना	 തിരിച്റിവ്	ഉണ്യാകുക

	 അനുേവങ്ങടെ	 സൂചിപെിക്യാത്	 होना	 യുടെ	 ചില	 സംയുക്രൂ്ങ്ങൾ	
കർത്ൃവയാചകത്ിൽ	പ്മയയാഗിക്ുന്നു.

 विदा होना	 	 യയാപതയയാകുക.

 शुरू होना	 	 തുെങ്ങുക

 हम ममत्रों से विदा हुए।			ഞങ്ങൾ	സുഹൃത്ുക്െചുടെ	അെുത്ുനിന്നും	യയാപതയയായി.

 मेरी पढ़ाई कल शुरू होगी।		എടറെ	്ഠനം	നയാടെ	തുെങ്ങും.

	 സംയുക്പകിയയാഘെനയിൽ	 ആേ്മത്ത്	 മുഖ്പകിയയും	 മമറ്ത്	 സഹയായക	
പകിയയുമയാടണന്നത്	പേദ്ിക്ുമമല്യാ.
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ഭാഗം - III

്രിചയടപെെുത്ുന്ന	മയാതൃകകൾ

സംയുക്	പകിയ
जाना / लेना / देना

पी जाना / सो लेना / कर देना

ചുവടെ	ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	വയാക്ങ്ങൾ	വയായിച്ക്	അവയുടെ	വ്ത്യാസം	മനസ്ിലയാക്ുക:

1.	 मैंने फकताि पढ़ी।	 ഞയാൻ	്ുസതകം	വയായിച്ചു.

 मैं फकताि पढ़ गया।	 ഞയാൻ	്ുസതകം	വയായിച്ചു	കഴിഞെു.

2.	 मोहन ने दधू वपया।	 മമയാഹൻ	്യാൽ	കുെിച്ചു.

	 मोहन दधू पी गया।	 മമയാഹൻ	്യാൽ	കുെിച്ചു	കഴിഞെു.

3.	 सीता घर गई।		 സവീത	വവീട്ിൽ	മ്യായി.

 सीता घर चली गई।	 സവീത	വവീട്ിൽ	മ്യായി	കഴിഞെു.

4.	 िह आया।	 	 അയയാൾ	വന്നു.

	 िह आ गया।	 	 അയയാൾ	വന്നു	കഴിഞെു.

3.1 വ്യാകരണ	കുറിപെചുകൾ

3.1.1   जाना

 जाना	 മ്യാകുക	 എന്ന	 പകിയയുടെ	 സംയുക്പകിയയാ	 പ്മയയാഗം	 പകിയയുടെ	
്ൂർണതടയയയാണ്	 സൂചിപെിക്ുന്നത്.	 പകിയയാധയാതുവിടറെ	 രൂ്ത്ിൽ	 വരുന്ന	
മുഖ്പകിയയക്ക്	 മയാറ്ം	വരുന്നില്.	जाना	സയാധയാരണമയയായി	സഹയായകപകിയയയായയാണ്	
പ്മയയാഗിക്ുന്നത്.	

 िह पूरी फकताि पढ़ गया।	 അയയാൾ	്ുസതകം	മുഴുവനും	വയായിച്ചു	കഴിഞെു.

 सीता आ गई। 	 	 സവീത	വന്നുകഴിഞെു.

	 ചില	സന്ർേങ്ങെിൽ	जाना	്ൂർണതടയ	സൂചിപെിക്ുന്നതിമനയാടെയാപെം	അതിടറെ	
അർത്ടത്	നിലനിർത്ുകയും	ടചയ്ചുന്നു.

 महेश अपना काम कर गया है।	മമഹഷ്	തടറെ	മജയാലി	്ൂർത്ിയയാക്ി	മ്യായിട്ചുണ്ക്.

 धोिी कपड ेले गया।  	 അലക്ുകയാരൻ	വസപതങ്ങൾ	എെുത്ുടകയാണ്ു	മ്യായി.

	 സംയുക്പകിയയാ	 രൂ്ത്ിലുള്ള	 जाना	എടന്ങ്കിലും	 തുെർന്നു	 ടചയ്ചുക	എന്ന	
അർത്ത്ിൽ	ഏടതങ്കിലും	പ്ധയാനപകിയയുടെ	വർത്മയാനകയാല	വിമേഷണരൂ്മത്യാെു	

മചർന്നയാണ്	പ്മയയാഗിക്ുന്നത്. 

 रोग िढता जाता हैं।	 മരയാഗം	മൂർച്ിച്ചു	ടകയാണ്ിരിക്ുന്നു.
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	 മവേനടയ	 സൂചിപെിക്ുന്നതിനയാണ്	 ഈ	 സംയുക്	 രൂ്ത്ിൽ	 जाना	
പ്മയയാഗിച്ിരിക്ുന്നത്.

	 അകർമ്ക	 മുഖ്പകിയമയയാടെയാപെം	 വരുന്ന	 जाना	 നെക്യാൻ	 മ്യാകുന്നു/വരയാൻ	
മ്യാകുന്നു	എന്നതിടനയയാണ്	സൂചിപെിക്ുന്നത്.

 गाडी अभी आई जाती है।	 	 വണ്ി	ഇമപെയാൾ	വരയാൻ	മ്യാകുന്നു.

 मैं दद्म से मरा जा रहा हँू।	 	 ഞയാൻ	മവേനടകയാണ്ക്	മരിച്ചുടകയാണ്ിരിക്ുന്നു.

	 േൂതകയാല	 കൃതന്വിമേഷണ	 രൂ്ത്ിൽ	 മുഖ്പകിയമയയാടെയാപെം	വരുന്ന	 जाना	
തുെർച്ടയയും	ഉെൻ	തടന്ന	് ൂർണ്ണമയാകയാൻ	മ്യാകുന്ന	പകിയടയയുമയാണ്	സൂചിപെിക്ുന്നത്.

 अपना काम फकए जाओI 	 	 നിങ്ങെചുടെ	മജയാലി	ടചയതുടകയാണ്ിരിക്ൂ.

3.1.2   लेना

എെുക്ുക	എന്ന	അർത്ത്ിൽ	പ്മയയാഗിക്ുന്ന ‘लेना’ കർത്യാവ്	സ്ന്ം	തയാത്്ര്പ്കയാരം	

്ൂർത്വീകരിക്ുന്ന	പകിയടയയയാണ്	സൂചിപെിക്ുന്നത്. 

 मैं ने खा मलया।  ഞയാൻ	കഴിച്ചു	കഴിഞെു.

 िचचे सो मलए। 	 കുട്ികൾ	ഉറങ്ങിക്ഴിഞെു.

 हो लेना	 എന്ന	 സംയുക്പകിയ	 കർമ്ണി	 പ്മയയാഗത്ിൽ	 ്ൂർത്ിയയാകയാൻ	
മ്യാകുന്ന	പകിയടയ	സൂചിപെിക്ുന്നു.

 यह काम हो ले, ति हम चलेंगे।	ഈ	മജയാലി	്ൂർണ്ണമയാകടട്,	്ിടന്ന	നമുക്ക്	മ്യാകയാം.

	 എന്നിരുന്നയാലും	കൂടെയുണ്യാവുക	എന്ന	അർത്ത്ിൽ	വരുന്ന	साथ हो लेना എന്ന	
ഹേലി	കർത്രിയിലയാണ്	പ്മയയാഗിക്ുന്നത്.

 मैं उसके साथ हो मलया।		 ഞയാൻ	അമദേഹമത്യാടെയാപെം	മ്യായി.

3.1.3 ‘देना’ 

	 മടറ്യാരയാൾക്ു	 മവണ്ി	 ്ൂർത്വീകരിക്ുന്ന	 പകിയടയ	 സൂചിപെിക്ുന്നതിനു	

മവണ്ിയയാണ്	‘देना’	മചർന്നുെെ	സംയുക്പകിയയാരൂ്ം	പ്മയയാഗിക്ുന്നത്. 

 महेश ने सीता का काम कर ददया।	 മമഹഷ്	സവീതയുടെ	മജയാലി	ടചയതു	ടകയാെുത്ു.

 िह मुझ ेअपना फकताि दे देगा।		 അയയാൾ	തടറെ	് ുസതകം	എനിക്ു	തന്നുവിെും.

	 അകർമ്ക	മുഖ്പകിയമയയാടെയാപെം	തുെങ്ങുക	എന്ന	അർത്ത്ിൽ	 देना	മചർന്ന	
സംയുക്	പകിയ	പ്മയയാഗിക്ുന്നു.

 िह रो ददया।	 	 അവൻ	കരയുവയാൻ	തുെങ്ങി.

 िह चल ददया।		 അവൻ	മ്യാകുവയാൻ	തുെങ്ങി.

	 വക്യാവിനു	 ്ുറടമ	 മടറ്യാരയാെചുമയായി	 ബന്ടപെെുത്ി	 ്റയുമ്യാൾ	
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സയാധയാരണയയായി	‘लेना’	ക്ു	്കരമയായി देना പ്മയയാഗിക്ുന്നു.	

 उसने पूरा पनना पढ़ ददया। 	 അയയാൾ	മ്ജ്	മുഴുവനും	വയായിച്ചു.

 दरिाजा िंद कर दीसजए।	 	 തയാങ്കൾ	വയാതിൽ	അെച്യാലും

	 മുഖ്പകിയയക്ക്	രൂ്മയാറ്ം	വരുത്ി	देना	മചർന്ന	സംയുക്പകിയയാ	രൂ്മയാക്ി	
മയാറ്ചുമ്യാൾ	അനുവേിക്ുക	എന്ന	അർത്മയാണ്	പ്കെമയാകുന്നത്.	

 राम को पढने दो।	 	 രയാമടന	വയായിക്ുവയാൻ	അനുവേിക്ൂ.

 मुझ ेजाने दीसजए।	 	 എടന്ന	മ്യാകുവയാൻ	അനുവേിച്യാലും

 उसने मुझ ेिात नहीं करने दी।	അയയാൾ	എടന്ന	സംസയാരിക്ുവയാൻ	അനുവേിച്ില്.

അഭ്ാസം

a)	 ഹിന്ിയിമലക്ു	തർജ്മ	ടചയ്ചുക	:

	 1.	 ഹവകുമന്നരം	ഏഴുമണിക്ക്	അയയാൾ	വവീട്ിൽ	വന്നു.

	 2.	 സുേവീൽ	കത്ക്	വയായിച്ചു	കഴിഞെു.

	 3.	 കുട്ികടെ	ഹമതയാനത്ിൽ	മ്യാകയാൻ	അനുവേിക്ൂ.

	 4.	 രമമശ്	തടറെ	മജയാലി	ടചയതു	കഴിഞെു.

	 5.	 ജനയാല	തുറന്നയാലും.

	 6.	 അവർ	്ുസതകം	വയായിച്ചു	കഴിഞെു.

	 7.	 മജയാലിക്യാരൻ	തടറെ	മജയാലി	ടചയതിട്ചുണ്ക്.

	 8.	 ്യാ്ക്	തവെടയ	വിഴുങ്ങയാൻ	തുെങ്ങുന്നു.

b)	 ചുവടെ	ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	സംയുക്പകിയകെചു്മയയാഗിച്ക്	വയാക്ം	നിർമ്ിക്ുക.

 आ जाना, खा जाना, पी जाना, सो जाना,

 कर आना, ले आना, ले जाना, ले लेना

 मलख लेना, मलख देना, पढ़ देना

c)	 പബയാക്റ്ിലുള്ള	സൂചനക്ക്	അനുസരിച്ക്	വയാക്ം	്ൂരിപെിക്ുക.

 1. िह समय से काम -------- । कर लेना    (വർത്മയാനകയാലം)

 2. िचचे आठ िजे ----------- । सो जाना     (സയാമയാന്	േൂതകയാലം)

 3. गीता ने गचट ठछी ----------- । मलख लेना       (സയാമയാന്	േൂതകയാലം)

 4.  माँ ने िेटे को गुबिारा -------------। ला देना   (സയാമയാന്	േൂതകയാലം)

 5.  मोहन सबजी --------------। ले आना    (േൂതകയാല)

 6.  सुनीता ने दिा -----------। पी लेना    (സയാമയാന്	േൂതകയാലം)
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d)	ചുവടെ	ടകയാെുത്ിട്ചുള്ള	വയാക്ങ്ങൾ	മലയയാെത്ിമലക്ക്	വിവർത്നം	ടചയ്ചുക.

 सीता ने ददलली देखी।  नौकर ने काम पूरा फकया।

 सीता ने ददलली देखी है।  नौकर काम पूरा कर चुका।

 
 सुनीता दिा पी चुकी।  मोहन खाना खा चुका।

 सुनीता ने दिा पी ली थी । मोहन खाना खा गया।

 मोहन सबजी लाया।  िचचा आठ िजे सो गया।

 मोहन सबजी ले आया ।  िचचा सो चुका।

 ददनेश ने फकताि पढ़ी है। माँ ने गीता को दधू ददया।

 ददनेश ने फकताि पढ़ ली। माँ गीता को दधू दे चुकी।

പുനർവായന

1.	 സഹയായക	പകിയ		चुकना

കർത്യാവ്	+	പകിയയാ.....	+	चुकना

प्रदीप फिलम देख चुका है।

2. സംയുക്	പകിയ करना / होना

കർത്യാവ്	+	നയാമം	/	വിമേഷണം	+	करना / होना

बिदं ुने उपागध सिीकार की।

इनाम ममलने पर िबिता को खुशी हुई।

3. സംയുക്	പകിയ 

കർത്യാവ്	+	കര്	മം	+	പകിയയാ.....	+	जाना / लेना / 
देना

नंद ु अपने घर चला गया।

नूर ने फकताि तयैार कर ली।

दिारका ने समाचार सुना ददया।



ഉത്തരക്കടലാസില് ഉത്തരം നല്കുന്നതിനുമുമ്പ് ദയവായി നിങ്ങളുടട പാഠങ്ങൾ ശ്രദ്ാപൂർവ്ം വായിക്കുക.

പഠിതാവ്    : ...........................................

നിദേശാലയം : ............................................

ഉത്തരക്കടലാസ് 

സ്വീകരിച്ച തവീയതി

 

प्राप्राांक 
മാർക്ക്

1 ....... / 20 2 ....... / 20 3 ....... / 20 4 ....... / 20

पत्राचरार पराठ्यक्रम विभराग
വിദൂര വിദ്ാഭ്ാസ വകുപ്പ്

कें द्री्य हिांदरी निदेशराल्य
കകനശദരീയ ഹിന്ി നികദ്രാലയം

हिांदरी सह ट्िफिके् पराठ्यक्रम (मल्यरालम मराध्यम)
ഹിന്ി സർട്ിഫിക്കറ്പ് കകാഴ്സ് (മലയാളം മാധ്മം) 

उत्र पत् 1-4  ഉത്തരക്കടലാസ് 1-4

എല്ാ കത്തിടപാടിലും പഠിതാവ് ക�ാൾനമ്ർ കൃത്മായി കരഖടപ്ടുകത്തണ്ടതാണ്.

कृपया छात्र अपना रोल नंबर एवं पता नीचे ललखें।
പഠിതാവ് ക�ാൾനമ്�ും കമല്വിലാസവും താടെ എെുതുക.

रोल नंं /
ക�ാൾ നമ്ർ 

छात्र की मातभृाषा 
വിദ്ാർത്ിയുടട മാതൃഭാഷ

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

कु./श्ीमती/श्ी/കുമാരി/ശ്രരീമതരീ/ശ്രരീ ...............................................................................................................

पता / തപാല് വിലാസം ...............................................................................................................

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

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

 ...................................................... पपन / പിന് 

मूलयांकन के ललए उततर पत्र इस पत ेपर भेजें : പൂരിപ്ിച്ച ഉത്തരക്കടലാസ് അയയ് കക്കണ്ട വിലാസം:

उप निदेशक
पत्राचरार पराठ्यक्रम विभराग
केेां द्री्य हिांदरी निदेशराल्य
पश्चमी खांड-VII
ररामकृष्ण पुरम
िई हदललरी-110066 (भरार्)

The Deputy Director

Dept. of Correspondence Courses

Central Hindi Directorate

West Block VII

Ramakrishna Puram

New Delhi - 110066  [INDIA]



उततर पत्र  
ഉത്തരക്കടലാസ്

}1
അഭ്ാസം – I

താഴെ ഴകാടുത്തിട്ടുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ ഒദര വടിവിലും ഒദര വലിപ്പത്തിലും എെുതുക. 

അക്ഷരങ്ങളടുഴട ദമൽവര കുത്തിട് വരകൾക്കു മുകളിൽ തഴനെയാഴെനെ് ഉറപ്പിക്കുക:

र ................... ................... ि ................... ...................

स ................... ................... क ................... ...................

ख ................... ................... ग ................... ...................

श ................... ................... म ................... ...................

ए ................... ................... भ ................... ...................

ऐ ................... ................... ि ................... ...................

उ ................... ................... ड ................... ...................

ऊ ................... ................... ड़ ................... ...................

अ ................... ................... ङ ................... ...................

आ ................... ................... इ ................... ...................

ओ ................... ................... ई ................... ...................

औ ................... ................... झ ................... ...................

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

അഭ്ാസം II

ചുവഴട ഴകാടുത്തിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ സ്പഷ്ടമായി എെുതി ഉച്ചത്തിൽ വായിക്കുക.

रस ....................... ....................... ....................... ....................... 

और ....................... ....................... ....................... ....................... 

ऐसे ....................... ....................... ....................... ....................... 
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कौि ....................... ....................... ....................... ....................... 

डमरू ....................... ....................... ....................... ....................... 

खूि ....................... ....................... ....................... ....................... 

शशखर ....................... ....................... ....................... ....................... 

िमराररा ....................... ....................... ....................... ....................... 

इिराम ....................... ....................... ....................... ....................... 

ईसराई ....................... ....................... ....................... ....................... 

सड़क ....................... ....................... ....................... ....................... 

गुरु ....................... ....................... ....................... ....................... 

झराड़ी ....................... ....................... ....................... ....................... 

कैसे ....................... ....................... ....................... ....................... 

भगिराि ....................... ....................... ....................... ....................... 

रूस ....................... ....................... ....................... ....................... 

അഭ്ാസം III

ദേവനാഗരിയിദലക്ക് ലിപി മാറ്ി എെുതുക:

കാലവീ ....................... ....................... ....................... ....................... 

ഖാലവീ ....................... ....................... ....................... ....................... 

ഉമസ് ....................... ....................... ....................... ....................... 

സഡക് ....................... ....................... ....................... ....................... 

ബവീമാരവീ  ....................... ....................... ....................... ....................... 

ഐനക് ....................... ....................... ....................... ....................... 

ആകാശ് ....................... ....................... ....................... ....................... 
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ഊനവീ ....................... ....................... ....................... ....................... 

നവാബ് ....................... ....................... ....................... ....................... 

ഭാഭവീ ....................... ....................... ....................... ....................... 

ആയവീഏ ....................... ....................... ....................... ....................... 

ശൂർവവീർ ....................... ....................... ....................... ....................... 

ഡാകൂ ....................... ....................... ....................... ....................... 

ഗഡബഡ ....................... ....................... ....................... ....................... 

അഭ്ാസം IV

ചിതതത്തിഴറെ ദപര് ദേവനാഗരി ലിപിയിൽ എെുതുക

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

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

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

അഭ്ാസം V

ഹിന്ിയിദലക്ക് വിവർത്തനം ഴചയ്ത് ദേവനാഗരി ലിപിയിൽ എെുതുക:

പാത ........................... ആര് ...........................

ഞങ്ങളടുഴട ........................... ദപര് ...........................

കാർ ........................... മാതളം ...........................

കമ്ിളി ........................... കുറ്ിഴച്ചടി ...........................
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എങ്ങഴന ........................... വലിയ ...........................

മുറി ........................... നഗരം ...........................

അഭ്ാസം VI

ശരിദയാ ഴതദറ്ാ എഴനെെുതുക:

(i) इ യുഴട മാതത വ്യഞ്ജന വർണ്ണത്തിഴറെ ഇടതുവശത്താണ് ദചർക്കുനെത്. .....................

(ii) ‘अ’ ഒെിഴകയുള്ള എല്ാ സ്രവർണ്ണങ്ങൾക്കും മാതത എനെറിയഴപ്പടുനെ 

സ്രചിഹ്നമുണ്്.  

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

(iii) ‘आ’ യ്ക്ക് മാതതയില്. .....................

(iv) र എനെ വ്യഞ്ജനവർണ്ണത്തിന് ചുവഴടയാണ് उ/ऊ എനെിവയുഴട 

സ്രമാതതകൾ ദചർക്കുനെത്.

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

(v) ലംബവും ശിദരാദരഖയ്ക്കു മുകളിൽ ഇടദത്തക്ക് ചരിഞ്ഞതുമായ 

ദരഖയും ദചർനെുളളതാണ് ‘ओ’  യുഴട മാതത. 

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

(vi) एയ്ക്കും औനും ഒരുദപാഴലയുള്ള മാതതകളാെുള്ളത്. .....................

അഭ്ാസം VII

ചുവഴട ദചർത്തിട്ടുള്ള അക്ഷരദ്ജാടികൾ ഉറഴക്ക വായിച്ച് ഒദരാ അക്ഷരവും ഉപദയാഗിച്ച് 

ഓദരാ വാഴക്കെുതുക.

ए - ऐ  ..................... ..................... स - श  ..................... .....................

ओ - औ ..................... ..................... क - ख ..................... .....................

म - भ ..................... ..................... अ - आ ..................... .....................

ि - ब ..................... ..................... इ - ई ..................... .....................

ड - ड़ ..................... .....................  ि - ड  ..................... ......................

അഭ്ാസം VIII

വാക്യങ്ങൾ പകർത്തിഴയെുതുക:

(i) मेररा िराम रमेश िै।  .............................................................................

(ii) िि अखबरार िै। .............................................................................
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(iii) खखड़की बड़ी िै। .............................................................................

(iv) आपकरा कमररा कैसरा िै?  .............................................................................

(v) आइए और किरािी सुनिए। .............................................................................

അഭിശപായങ്ങളും നിർക്ദേ്രങ്ങളും 

1. ഴമച്ചഴപ്പദടണ്വ 

 (a) അക്ഷരങ്ങൾ 

 (b) വ്യാകരെ ബിന്ുക്കൾ 

 (c) വാക്യഘടനകൾ

2. ഴപാതുവായ വിലയിരുത്തൽ. 

ഏറ്വും 

മികച്ചത്

വളഴര നല്ത് നല്ത് തൃപതികരം ദമാശം 

(ഴമച്ചഴപ്പടുദത്തണ്തായുണ്്)

പരിദശാധകഴറെ ദപര്  പരിദശാധകഴറെ ഒപ്പടും തവീയതിയും
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उततर पत्र  
ഉത്തരക്കടലാസ്

}2
അഭ്ാസം I

താഴെ ഴകാടുത്തിട്ടുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ ഒദര വടിവിലും ഒദര വലിപ്പത്തിലും എെുതുക. 

അക്ഷരങ്ങളടുഴട ശിദരാദരഖ കുത്തിട് വരകൾക്കു മുകളിൽ തഴനെയാഴെനെ് ഉറപ്പടുവരുത്തുക:

प ................... ................... ् ................... ...................

ष ................... ................... ठ ................... ...................

ि ................... ................... ढ ................... ...................

फ़ ................... ................... ढ़ ................... ...................

्ण ................... ................... द ................... ...................

क्ष ................... ................... श्र ................... ...................

च ................... ................... घ ................... ...................

ज ................... ................... ध ................... ...................

ज़ ................... ................... छ ................... ...................

ञ ................... ................... ्य ................... ...................

् ................... ................... थ ................... ...................

त् ................... ................... ऋ ................... ...................

ल ................... ................... च ................... ...................

അഭ്ാസം – II

ചുവഴട ഴകാടുത്തിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ വായിച്ച് ഴകാടുത്തിരിക്കുനെ സ്ഥലത്ത് നാല് തവെ 

എെുതുക:

परािी  ....................... ....................... ....................... .......................

विशषे ....................... ....................... ....................... .......................

सिल्रा ....................... ....................... ....................... .......................
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घर ....................... ....................... ....................... .......................

िराथी ....................... ....................... ....................... .......................

बराज़रार ....................... ....................... ....................... .......................

अमरूद ....................... ....................... ....................... .......................

पपी्रा ....................... ....................... ....................... .......................

मछलरी ....................... ....................... ....................... .......................

विज्राि ....................... ....................... ....................... .......................

पररश्रम ....................... ....................... ....................... .......................

ऋवषकेश ....................... ....................... ....................... .......................

अमृ्  ....................... ....................... ....................... .......................

करार्ण ....................... ....................... ....................... .......................

िूिराजी ....................... ....................... ....................... .......................

അഭ്ാസം - III

ഉച്ചാരെം തശദ്ിച്ച് വടിഴവാത്ത അക്ഷരത്തിൽ ദേവനാഗരി ലിപിയിൽ പകർത്തിഴയെുതുക.

शिर .......................  ....................... मजदरू .......................  .......................

भ्ैयरा .......................  ....................... त्त्पुररा .......................  .......................

बोलिरा .......................  ....................... शशक्षक .......................  .......................

अकबर .......................  ....................... पढ़िरा .......................  .......................

िरर्यरा्णरा .......................  ....................... कहठि .......................  .......................

कृप्यरा .......................  ....................... आधरा .......................  .......................

भराषरा .......................  ....................... ज्रािी .......................  .......................
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അഭ്ാസം - IV

തപസ്താവനയ്ക്കു ദനഴര ശരിദയാ ഴതദറ്ാ എഴനെെുതുക:

(i) ऋ ഒരു വ്യഞ്ജനവർണ്ണമാണ് ഇതിനു മാതതയില്.     ......................

(ii) फ़, ज़ എനെിവ കടം ഴകാണ് വർണ്ണങ്ങളാണ്.     ......................

(iii) क् + ष കൂടിദച്ചരുനെതാണ് क्ष       ......................

(iv) ञ, ङ എനെവീ വർണ്ണങ്ങൾ ആധുനിക ഹിന്ിയിൽ തപദയാഗത്തിലില്. ......................

(v) ड़, ढ़ എനെവീ ധ്നികൾ ഴകാണ്് വാക്കുകൾ തുടങ്ങില്.   ......................

അഭ്ാസം - V

ചിതതം ദനാക്കി അതിഴറെ ദപര് ദേവനാഗരി ലിപിയിൽ എെുതുക:

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

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

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

അഭ്ാസം - VI

ഹിന്ിയിദലക്ക് വിവർത്തനം ഴചയ്ടുക

വിേ്യാഭ്യാസം  ...........................  അറിവ്  ...........................

കട   ...........................  വവീണ്ും  ...........................

ദറാസാപുഷപം ...........................  ദമശ   ...........................
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താലം   ...........................  പുസത്കം  ...........................

ഫലം   ...........................  മനസ്ിലാക്കുക  ...........................

അഭ്ാസം - VII

ദ്ജാടികൾ ഉറഴക്ക വായിച്ച് ഓദരാ അക്ഷരവും ഴകാണ്് ഓദരാദരാ വാക്കുകൾ ഉണ്ാക്കുക:

घ - ध  ..................... ..................... ज - ज़  ..................... .....................

्य - थ ..................... ..................... ि - फ़  ..................... .....................

ढ - ढ़ ..................... ..................... श्र - त्  ..................... .....................

അഭ്ാസം - VIII

ചുവഴട ഴകാടുത്തിട്ടുള്ള സംഖ്യകൾ ദേവനാഗരിയിൽ എെുതുക:

ഒനെ്  ..................... ആറ് .....................  പത്ത്  .....................

രണ്്  .....................  ഏഴ് .....................  നൂറ്    .....................

ഇരുപത് ..................... നാല് ..................... അറുപത് .....................

പതിഴനാനെ് .....................  എട്് ..................... മുപ്പത്  .....................

അഭ്ാസം - IX

വാക്യങ്ങൾ പകർത്തിഴയെുതുക:

मेरे घर आइए।  .............................................................................

आप परािी लरीशजए। .............................................................................

थोड़ी देर बहैठए।  .............................................................................

रराघि करा लड़करा गख्ण् पढ़्रा िै। .............................................................................

छ् पर कपड़ ेसुखराओ। .............................................................................

मेज पर धूल िै, सराि करो। .............................................................................

दकुराि से आ्रा, दराल और चरािल खररीदो। .............................................................................
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അഭിശപായങ്ങളും നിർക്ദേ്രങ്ങളും 

1. ഴമച്ചഴപ്പദടണ്വ 

 (a) അക്ഷരങ്ങൾ 

 (b) വ്യാകരെ ബിന്ുക്കൾ 

 (c) വാക്യഘടനകൾ

2. ഴപാതുവായ വിലയിരുത്തൽ. 

ഏറ്വും 

മികച്ചത്

വളഴര നല്ത് നല്ത് തൃപതികരം ദമാശം 

(ഴമച്ചഴപ്പടുദത്തണ്തായുണ്്)

പരിദശാധകഴറെ ദപര്  പരിദശാധകഴറെ ഒപ്പടും തവീയതിയും
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उततर पत्र  
ഉത്തരക്കടലാസ്

}3
അഭ്ാസം - I

താഴെ ഴകാടുത്തിട്ടുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ ഒദര വടിവിലും ഒദര വലിപ്പത്തിലും എെുതുക. 

അക്ഷരങ്ങളടുഴട ശിദരാദരഖ കുത്തിട് വരകൾക്കു മുകളിൽതഴനെയാഴെനെ് ഉറപ്പടുവരുത്തുക:

अ ँ ................... ................... फकां  ................... ...................

आँ ................... ................... कीां ................... ...................

इँ ................... ................... कुां  ................... ...................

ईं ................... ................... कँू ................... ...................

उ ................... ................... कें  ................... ...................

ऊँ ................... ................... कैं  ................... ...................

एँ ................... ................... कों ................... ...................

एें ................... ................... कौं ................... ...................

ओां ................... ................... अां ................... ...................

औां ................... ................... इां ................... ...................

कँ ................... ................... उां  ................... ...................

कराँ ................... ................... आां ................... ...................

അഭ്ാസം – II

ചുവഴട ഴകാടുത്തിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ഉറഴക്ക വായിച്ച് ദേവനാഗരി ലിപിയിൽ എെുതുക. 

ഹഹം  .......................  സിംചായവീ ....................... 

നഹവീം  .......................  മുഹ്  ....................... 

പാംപ  .......................  കഹാം  ....................... 

നവീംദ്  .......................  ദബംത്  ....................... 

ഗായ്  .......................  ലഡദകാം ....................... 
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അഭ്ാസം  - III

ചുവഴടയുള്ള പേദ്ജാടികൾക്കു സമാനമായ മലയാള പേങ്ങൾ എെുതുക.

सरास ....................... सराँस .......................  

करा्रा ....................... कराँ्रा .......................  

किरा ....................... किराँ .......................  

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

पूछ ....................... पूँछ .......................  

गोद ....................... गोंद .......................  

അഭ്ാസം  - IV

വിസർഗം [ : ] ദചർനെ നാലു ദേവനാഗരി വാക്കുകൾ എെുതുക,

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

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

അഭ്ാസം - V

ഓദരാ തപസ്താവനയും ശരിദയാ ഴതദറ്ാ എഴനെെുതുക:

(i) അനുസ്ാരം അർത്ഥമുള്ളവയാണ്. .......................

(ii) സ്രവർണ്ണത്തിനു മുകളിൽ കാെിക്കുനെ ഒരു സ്രഗുെമാണ് (  ँ )  
അനുനാസികം.

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

(iii) അനുസ്ാരഴത്ത ദവർതിരിച്ചടു കാെിക്കുനെ ഒരു സ്രഗുെമാണ് 

ചന്തേബിന്ു.

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

(iv) സംസ്കൃതത്തിൽ നിനെും കടംഴകാണ് വാക്കുകളിലാണ് വിസർഗം 

തപദയാഗിക്കുനെത്.

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

(v) ഹിന്ിയിഴല മുെുവൻ സ്രങ്ങഴളയും അനുസ്ാരമാക്കുവാൻ 
കെിയും.

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

അഭ്ാസം - VI

ചുവഴടയുള്ള വാക്കുകൾ ദേവനാഗരിയിൽ എെുതുക..

സദന്ഹ് ...........................  അണ്ണാമലാ ...........................
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അന്യ  ...........................  അനെോതാ ...........................

കംപൻ  ...........................  സമ്ാനിത് ...........................

കംബൽ ...........................  അമ്ാ  ...........................

അഭ്ാസം - VII

അനുസ്ാരം, അനുനാസികം എനെിവയുഴട അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാക്കുകഴള തരം തിരിക്കുക.

झराँकी,  सांसरार,  पलांग,  सुांदर,  गराँि,  में,  मैं,  

सड़कें ,  मांजररी,  मांथि,  मराँस,  िांश,  िैं

    अिुसिरार    अिुिराशसक
 ....................... .......................

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

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

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

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

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

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

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

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

അഭ്ാസം - VIII

അർത്ഥത്തിൽ നിനെും സൂചന ഉൾഴക്കാണ്് വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക. 

 ..........म (ദപര്) ि...........र (നഗരം)

 िरा........... (മൂക്ക്)  औ.......... (ഉം)

 मे .......... (എഴറെ) करा .......... (ദ്ജാലി)

 उ..........करा (അവഴറെ)  करा.......... (ഴചവി)
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 ्रा..........ब (കുളം)  ब..........ि (സദഹാേരി)

 ..........ई (സദഹാേരൻ)  स..........क (പാത)

അഭിശപായങ്ങളും നിർക്ദേ്രങ്ങളും 

1. ഴമച്ചഴപ്പദടണ്വ 

 (a) അക്ഷരങ്ങൾ 

 (b) വ്യാകരെ ബിന്ുക്കൾ 

 (c) വാക്യഘടനകൾ

2. ഴപാതുവായ വിലയിരുത്തൽ. 

ഏറ്വും 

മികച്ചത്

വളഴര നല്ത് നല്ത് തൃപതികരം ദമാശം 

(ഴമച്ചഴപ്പടുദത്തണ്തായുണ്്)

പരിദശാധകഴറെ ദപര്  പരിദശാധകഴറെ ഒപ്പടും തവീയതിയും
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उततर पत्र  
ഉത്തരക്കടലാസ്

}4
അഭ്ാസം - I

ചുവഴട ഴകാടുത്തിട്ടുള്ള തപസ്താവനകൾ ശരിദയാ ഴതദറ്ാ എഴനെെുതുക:

i) കൂട്ക്ഷരം ഉണ്ാക്കുനെതിനായി വ്യഞ്ജനവർണ്ണങ്ങഴള നാലു വർഗങ്ങളായി 

തരം തിരിച്ചിരിക്കുനെു. ...................

ii) കൂട്ക്ഷരത്തിൽ र യ്ക്ക് രണ്ു വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളടുണ്്. ...................

iii) വൃത്താകൃതിയിലുള്ള വ്യഞ്ജനവർണ്ണങ്ങളടുഴട ചുവഴട ഴചറിയ ഴചരിഞ്ഞ 

വര (ഹലന്്) ദചർക്കുദമ്ാൾ അതിലടങ്ങിയ अ ധ്നിയുഴട തപസക്ി 

നഷ്ടമാകുനെു. ...................

iv) ഒരു കൂട്ക്ഷരത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുനെ അന്്യത്തിഴല अ ധ്നി 

ഉച്ചരിക്കഴപ്പടുനെില്. ...................

v) കൂട്ക്ഷരം ഒരു പേത്തിഴറെ ആേി-മധ്യ-അന്ങ്ങളിൽ തപദയാഗിക്കുനെു. ...................

അഭ്ാസം - II

ചുവഴട ഴകാടുത്തിട്ടുള്ള വ്യഞ്ജനരൂപങ്ങൾ രണ്ു തവെ പകർത്തിഴയെുതുക:

d Ò D ............. ............. ............. .............

[k Ò [ ............. ............. ............. .............

x Ò X ............. ............. ............. .............

?k Ò ? ............. ............. ............. .............

p Ò P ............. ............. ............. .............

N Ò N~ ............. ............. ............. .............

t Ò T ............. ............. ............. .............

> Ò Ö ............. ............. ............. .............

V Ò V~ ............. ............. ............. .............

B Ò B~ ............. ............. ............. .............

M Ò M~ ............. ............. ............. .............

< Ò <~ ............. ............. ............. .............
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.k Ò . ............. ............. ............. .............

r Ò R ............. ............. ............. .............

Fk Ò F ............. ............. ............. .............

n Ò n~ ............. ............. ............. .............

/ Ò è ............. ............. ............. .............

u Ò U ............. ............. ............. .............

i Ò I ............. ............. ............. .............

ÝQ Ò Ý ............. ............. ............. .............

c Ò C ............. ............. ............. .............

Hk Ò H ............. ............. ............. .............

e Ò E ............. ............. ............. .............

; Ò Õ ............. ............. ............. .............

y Ò Y ............. ............. ............. .............

o Ò O ............. ............. ............. .............

'k Ò ' ............. ............. ............. .............

"k Ò " ............. ............. ............. .............

l Ò L ............. ............. ............. .............

g Ò g~ ............. ............. ............. .............

അഭ്ാസം - III

ചുവഴട ഴകാടുത്തിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ മുനെു തവെ പകർത്തിഴയെുതുക:

अकल ................... ................... ...................

मुख्य ................... ................... ...................

ग्यरारि ................... ................... ...................
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विघि ................... ................... ...................

बचचरा ................... ................... ...................

पराठ्य ................... ................... ...................

अडडरा ................... ................... ...................

धिराढ्य ................... ................... ...................

पत्रा ................... ................... ...................

पथृिी ................... ................... ...................

गद दरा ................... ................... ...................

ध्यराि ................... ................... ...................

अनि ................... ................... ...................

प्यरार ................... ................... ...................

दफ़्र ................... ................... ...................

ब्यराज़ ................... ................... ...................

सभ्य ................... ................... ...................

अममरा ................... ................... ...................

अय्यर ................... ................... ...................

धमटि ................... ................... ...................

पे्म ................... ................... ...................

रराषट्र ................... ................... ...................

कलपिरा ................... ................... ...................

िबबे ................... ................... ...................

रश्म ................... ................... ...................
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सिेि ................... ................... ...................

चचह ि ................... ................... ...................

അഭ്ാസം - IV

ചുവഴട ഴകാടുത്തിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ഹിന്ിയിദലക്ക് വിവർത്തനം ഴചയ്ത് ദേവനാഗരി 

ലിപിയിൽ എെുതുക:

അവധി േിവസം ................................ ആഴ്ച ................................

എന്് ................................ വില കുറഞ്ഞ ................................

നല്ത് ................................ ഴചരുപ്പ് ................................

കത്ത് ................................ പഴത്താൻപത് ................................

വിേ്യാർത്ഥി ................................ നായ ................................

അഭ്ാസം - V

ചുവഴട ഴകാടുത്തിട്ടുള്ള സ്ഥലനാമങ്ങൾ ദേവനാഗരി ലിപിയിൽ എെുതുക.

ആന്തധാതപദേശ് ................................ പഞ്ാബ് ................................

മഹാരാഷതട ................................ സിക്കിം ................................

ഉത്തർതപദേശ് ................................ ഛത്തവീസ്ഗഢ് ................................

മധ്യതപദേശ് ................................ കർൊടക് ................................

രാ്ജസ്ഥാൻ ................................ തതിപുര ................................

അഭ്ാസം - VI

ദേവനാഗരി ലിപിയിൽ എെുതുക.

മുർഗാ ................................ തകമ് ................................

മുർദഗ ................................ തഗാം ................................

മുർഗവീ ................................ തേവ് ................................

മുർഗിയാം ................................ തടക്ക് ................................

മുർദഗാം ................................ ദതടൻ ................................

മാർഗ് ................................ ഹൻസ് ................................
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അഭ്ാസം - VII

ഉത്തരഴമെുതുക.

1. क्यरा आप विद्यराथथी िैं?   ............................................................................

2. आप फकस प्देश में रि् े/ रि्ी िैं? ............................................................................

3. क्यरा आप शिर में रि् े/ रि्ी िैं? ............................................................................

4. 15 और 18 को हिांदरी मे शलखखए। ............................................................................

5. क्यरा आप अखबरार पढ़्/ेपढ़्ी िैं?  ............................................................................

അഭിശപായങ്ങളും നിർക്ദേ്രങ്ങളും 

1. ഴമച്ചഴപ്പദടണ്വ 

 (a) അക്ഷരങ്ങൾ 

 (b) വ്യാകരെ ബിന്ുക്കൾ 

 (c) വാക്യഘടനകൾ

2. ഴപാതുവായ വിലയിരുത്തൽ. 

ഏറ്വും 

മികച്ചത്

വളഴര നല്ത് നല്ത് തൃപതികരം ദമാശം 

(ഴമച്ചഴപ്പടുദത്തണ്തായുണ്്)

പരിദശാധകഴറെ ദപര്  പരിദശാധകഴറെ ഒപ്പടും തവീയതിയും
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ഉത്തരക്കടലാസില് ഉത്തരം നല്കുന്നതിനുമുമ്പ് ദയവായി നിങ്ങളുടട പാഠങ്ങൾ ശ്രദ്ാപൂർവ്ം വായിക്കുക.

प्राप्राांक 
മാർക്ക്

5 ....... / 20 6 ....... / 20 7 ....... / 20 8 ....... / 20

पत्राचरार पराठ्यक्रम विभराग
വിദൂര വിദ്ാഭ്ാസ വകുപ്പ്

कें द्री्य हिांदरी निदेशराल्य
കകനശദരീയ ഹിന്ി നികദ്രാലയം

हिांदरी सह ट्िफिके् पराठ्यक्रम (मल्यरालम मराध्यम)
ഹിന്ി സർട്ിഫിക്കറ്പ് കകാഴ്സ് (മലയാളം മാധ്മം) 

उत्र पत् 5-8  ഉത്തരക്കടലാസ് 5-8

എല്ാ കത്തിടപാടിലും പഠിതാവ് ക�ാൾനമ്ർ കൃത്മായി കരഖടപ്ടുകത്തണ്ടതാണ്.

कृपया छात्र अपना रोल नंबर एवं पता नीचे ललखें।
പഠിതാവ് ക�ാൾനമ്�ും കമല്വിലാസവും താടെ എെുതുക.

रोल नंं /
ക�ാൾ നമ്ർ 

छात्र की मातभृाषा 
വിദ്ാർത്ിയുടട മാതൃഭാഷ

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

कु./श्ीमती/श्ी/കുമാരി/ശ്രരീമതരീ/ശ്രരീ ...............................................................................................................

पता / തപാല് വിലാസം ...............................................................................................................

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

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

 ...................................................... पपन / പിന് 

मूलयांकन के ललए उततर पत्र इस पत ेपर भेजें : പൂരിപ്ിച്ച ഉത്തരക്കടലാസ് അയയ് കക്കണ്ട വിലാസം:

उप निदेशक
पत्राचरार पराठ्यक्रम विभराग
केेां द्री्य हिांदरी निदेशराल्य
पश्चमी खांड-VII
ररामकृष्ण पुरम
िई हदललरी-110066 (भरार्)

The Deputy Director

Dept. of Correspondence Courses

Central Hindi Directorate

West Block VII

Ramakrishna Puram

New Delhi - 110066  [INDIA]

പഠിതാവ്    : ...........................................

നിദേശാലയം : ............................................

ഉത്തരക്കടലാസ് 

സ്വീകരിച്ച തവീയതി
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उततर पत्र  
ഉത്തരക്കടലാസ്

}5
അഭ്ാസം I

ചുവഴട ഴകാടുത്തിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ദേവനാഗരിയിൽ എെുതുക.

ദകാൻ ................... ................... പിതാ്ജവീ ................... ...................

ക്യാ ................... ................... ഹകസാ ................... ...................

അച്ാ ................... ................... ആപ ................... ...................

ഭായവീ ................... ................... ഔർ ................... ...................

മാതാ്ജവീ ................... ................... അധ്യാപക് ................... ...................

സാഫ് ................... ................... പതതകാർ ................... ...................

അഭ്ാസം II

ചുവഴട ദചർത്ത ദചാേ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരഴമെുതുക:

1. आपकरा िराम क्यरा िै ?

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

2. क्यरा आप भरार्ी्य िैं ?

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

3. मरारर्यरा कौि िै ?

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

4. अध्यरापक करा िराम क्यरा िै ?

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

5. क्यरा डवेिड पत्करार िै?

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

അഭ്ാസം III

ഹിന്ിയിദലക്ക് പരിഭാഷഴപ്പടുത്തുക

1. രവി ഇന്്യാക്കാരനാണ്.

 ...............................................................................................................................
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2. ഞാൻ ്ജർമ്ൻകാരനാണ്.

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

3. മരിയ റഷ്യക്കാരിയാണ്.

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

4. ഇന്്യ എഴറെ രാ്ജ്യമാണ്.

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

5. നിങ്ങൾ വിേ്യാർത്ഥിയാദൊ?

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

6. ഇത് എന്ാണ്?

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

അഭ്ാസം IV

പട്ികയിഴല പേങ്ങളടുഴട സഹായത്താൽ ദചാേ്യങ്ങൾ നിർമിക്കുക.

आप

मीररा

मोिि

मरा्राजी

््यराम

्ुम

कैसे

कैसरा

कैसी

िो

िैं

िै

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

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

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

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

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

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



അഭ്ാസം V

പട്ികയിഴല ഉചിതമായ പേങ്ങളടുഴട സഹായത്താൽ വാക്യങ്ങൾ നിർമിക്കുക.

मैं

आप

्ुम

िि

छरात्

अध्यरापक

अमेररकि

जमटिि

इांजीनि्यर

पत्करार

िै

िँू

िो

िैं

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

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

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

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

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

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

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

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

അഭ്ാസം VI

തബാക്കറ്ിൽ ഴകാടുത്തിട്ടുള്ള പേങ്ങളടുഴട സമാന ഹിന്ി പേമുപദയാഗിച്ച്  പൂരിപ്പിക്കുക.

1. मैं ................................ िँू । (സുഖം)

2. वप्राजी ................................ िैं । (ദരാഗി)

3. ररी्रा ................................ िै । (സുഖം)

4. मोिि ................................ िै । (പതതതപവർത്തകൻ)

5. ्ुम ................................ िो ? (ആര്)

6. िि ................................ िै । (ക്ഷവീെിതൻ)
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അഭ്ാസം VII

ആദൊ അല്ദയാ എനെ് ദചർത്ത് ദചാേ്യങ്ങളടുഴട ഉത്തരഴമെുതുക.

1. क्यरा ्यि आम िै ?  जी िराँ, ्यि आम िै।

2. क्यरा ्यि आँख िै ? ......................................................

3. क्यरा ्यि केलरा िै ? ......................................................

4. क्यरा ्यि जू्रा िै ? ......................................................

5. क्यरा ्यि घड़ी िै ? ......................................................

6. क्यरा ्यि फक्राब िै ? ......................................................

അഭിശപായങ്ങളും നിർക്ദേ്രങ്ങളും 

1. ഴമച്ചഴപ്പദടണ്വ 

 (a) അക്ഷരങ്ങൾ 

 (b) വ്യാകരെ ബിന്ുക്കൾ 

 (c) വാക്യഘടനകൾ

2. ഴപാതുവായ വിലയിരുത്തൽ. 

ഏറ്വും 

മികച്ചത്

വളഴര നല്ത് നല്ത് തൃപതികരം ദമാശം 

(ഴമച്ചഴപ്പടുദത്തണ്തായുണ്്)

പരിദശാധകഴറെ ദപര്  പരിദശാധകഴറെ ഒപ്പടും തവീയതിയും
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उततर पत्र  
ഉത്തരക്കടലാസ്

} 6
അഭ്ാസം I

മാതൃകയനുസരിച്ച് തബാക്കറ്ിലുള്ള വാക്കുകളടുഴട സഹായത്താൽ വാക്യഴമെുതുക.

മാതൃക: ्यि ...................  िै। (താങ്കളടുഴട വവീട് [പു.])

  ्यि आपकरा घर (പു.) िै।
1. ्यि ................... िै। (എഴറെ പുസ്തകം [സ്തതവീ.])

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

2. ्यि ................... िै। (അവഴറെ ദമശ [സ്തതവീ.])

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

3. ्यि ................... िै। (ദമാഹഴറെ കാർ [സ്തതവീ.])

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

4. ्ेय  ................... िैं। (എഴറെ അമ് [സ്തതവീ.])

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

5. ्यि ................... िै। (നിഴറെ സദഹാേരൻ [പു.])

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

അഭ്ാസം II

തനെിരിക്കുനെ പേങ്ങളടുഴട ബഹുവചനരൂപം എെുതുക.

लड़करा ......................   दकुराि ......................

कमररा ......................   खखड़की ......................

दरिराजरा ......................   कुसथी ......................

पांखरा ......................  शमठराई ......................

िल ......................  चचडड़्यरा ......................

घर ......................   मेज ......................

सेब ......................  मरालरा ......................

िधू ......................   लड़की ......................

परदरा ......................  केलरा ......................

6



അഭ്ാസം III

തബാക്കറ്ിലുള്ള വാക്കുകളടുഴട ഉചിതമായ രൂപം ദചർത്ത് പൂരിപ്പിക്കുക

............................... कमररा (എഴറെ) ............................... सकूल (അമ്യുഴട)

............................... बे्री (അവളടുഴട) ............................... दफ्र (അച്ഴറെ)

............................... घडड़्यरा ँ (അവരുഴട) ............................... बहिि (നിങ്ങളടുഴട)

............................... पररिरार (അവഴറെ) ............................... फक्राब (അവഴറെ)

............................... घर (രാമഴറെ) ............................... कपड़ े (ഞങ്ങളടുഴട)

അഭ്ാസം IV

തനെിരിക്കുനെ മാതൃകയനുസരിച്ച് ചുവഴട ഴകാടുത്തിട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ ബഹുവചന രൂപത്തിദലക്ക് 

മാറ്ിഴയെുതുക.

ഉോഹരെം: ्यि एक रुप्यरा िै।  ्ेय दस रुप्ेय िैं। (പത്ത്)

1. ्यि एक शलिरािरा िै।  ्ेय ..................................... िैं। (മൂനെ്)

2. ्यि एक आम िै।  ्ेय ..................................... िैं। (അഞ്്)

3. ्यि एक आदमी िै।  ्ेय ..................................... िैं। (രണ്്)

4. ्यि एक फक्राब िै।  ्ेय ..................................... िैं। (പതിനഞ്്)

5. ्यि एक िूल िै।  ्ेय ..................................... िैं। (ഇരുപത്)

6. ्यि एक लड़की िै।  ्ेय ..................................... िैं। (ആറ്)

അഭ്ാസം V

തനെിട്ടുള്ള മാതൃകയനുസരിച്ച് വാക്യങ്ങൾ ഏകവചനരൂപത്തിദലക്ക് മാറ്ിഴയെുതുക.

ഉോഹരെം: ्ेय मेररी सराडड़्यराँ िैं।   ्यि मेररी सराड़ी िै।

1. िे रराम की बििें िैं।  ..........................................

2. ्ेय चचट् हठ्यराँ फकसकी िैं ? ..........................................

3. िे िूल सुांदर िैं।   ..........................................

4. ्ेय आदमी चेनिै के िैं।  ..........................................

5. ्ेय मेरे बे्े िैं। .  ..........................................
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അഭ്ാസം VI

അനുദയാ്ജ്യമായ വിദശഷെ പേം ദചർത്ത് പൂരിപ്പിക്കുക.

 (सिेद, गरम, सराि, ििरादरार, गांदरी, लराल, ि्यरा)

1. ्यि चरा्य ............................. िै ।

2. कमरे ............................. और ............................. िैं।

3. गुलराब करा रांग ............................. िै।

4. दरादराजी करा को् ............................. िै।

5. ्ेय शलिरािे ............................. िैं।

6. दरीिरारें ............................. िैं।

അഭിശപായങ്ങളും നിർക്ദേ്രങ്ങളും 

1. ഴമച്ചഴപ്പദടണ്വ 

 (a) അക്ഷരങ്ങൾ 

 (b) വ്യാകരെ ബിന്ുക്കൾ 

 (c) വാക്യഘടനകൾ

2. ഴപാതുവായ വിലയിരുത്തൽ. 

ഏറ്വും 

മികച്ചത്

വളഴര നല്ത് നല്ത് തൃപതികരം ദമാശം 

(ഴമച്ചഴപ്പടുദത്തണ്തായുണ്്)

പരിദശാധകഴറെ ദപര്  പരിദശാധകഴറെ ഒപ്പടും തവീയതിയും
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उततर पत्र  
ഉത്തരക്കടലാസ്

}7
അഭ്ാസം I

में/पर എനെിവയിൽ നിനെ് ഉചിതമായ തപത്യയം ദചർത്ത് പൂരിപ്പിക്കുക.

1. फक्राब मेज ............ िै।

2. पेि जेब ............ िै।

3. कमरे ............ दस छरात् िैं।

4. घर ............ चरार कमरे िैं।

5. पेंशसल िराथ ............ िै।

6. मरा्राजी सकूल ............ पढ़रा्ी िैं।

അഭ്ാസം II

തബാക്കറ്ിൽ ഴകാടുത്തിട്ടുള്ള മലയാള പേത്തിഴറെ സഹായത്താൽ ഉത്തരഴമെുതുക.

1. वप्राजी किराँ िैं ?  वप्राजी ................................................ (ഓഫവീസ്)

2. हदललरी किराँ िै ?  हदललरी ................................................ (ഇന്്യ)

3. िल किराँ िैं ?   िल ................................................ (കൂട)

4. बांदर किराँ िैं ?   बांदर ................................................ (മരം)

5. मोिि किराँ िै ?  मोिि ................................................ (കദമ്ാളം)

6. कपड़ ेकिराँ िैं ?  कपड़ े ................................................ (അലമാര)

7. मम्रा किराँ िै ?  मम्रा ................................................ (ദമൽക്കൂര)

അഭ്ാസം III

തബാക്കറ്ിൽ ഴകാടുത്തിട്ടുള്ള തപത്യയം ദചർനെ നാമപേത്തിഴറെ ഉചിതമായ രൂപം 
ദചർത്ത് പൂരിപ്പിക്കുക. തപത്യയം ദചരുദമ്ാൾ आ കാരാന് പുല്ിംഗനാമങ്ങൾ മാതതദമ 
ए കാരാന്മായി മാറുകയുള്ളളൂ എനെത് തശദ്ിക്കുമദല്ാ. മറ്ടുള്ളവയ്ക്ക് മാറ്ം വരികയില്.

1. ........................................ खूब रोशिी आ्ी िै। (വലിയ മുറിയിൽ)

2. ........................................ ििरा ििरीां िै।  (ഴചറിയ മുറിയിൽ)

3. ........................................ करा दराम क्यरा िै?  (ഴചറിയ സ്യൂട്് ദകസിഴറെ)
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4. ्यि थलैरी ........................................ िै।  (നിഴറെ അനു്ജന്)

5. ........................................ दो सौ रुप्ेय ििरीां िैं। (എഴറെ കവറിൽ)

6. ........................................ क्यरा िराम िै?  (നിങ്ങളടുഴട മൂത്തമകഴറെ)

അഭ്ാസം IV

നിങ്ങളടുഴട വവീടിഴനക്കുറിച്ച് പത്തുവരിയിൽ എെുതുക.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

അഭ്ാസം V

സമാന ഹിന്ി പേങ്ങഴളെുതുക

എട്്  ............................  ഇരുപത്  ............................

അഞ്്  ............................  ഇരുപത്തിയഞ ............................

പതിഴനാനെ്  ............................  ഇരുപത്തിയാറ് ............................

പതിനാറ് ............................  മൂനെ്   ............................

പതിഴനട്് ............................  മുപ്പത്   ............................
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അഭ്ാസം VI

പട്ിക അടിസ്ഥാനമാക്കി 10 വാക്യങ്ങഴളെുതുക.

मैं
िि
्ुम
िम
आप
िे

हदललरी
करािपुर
आगररा
किराँ

में
से

िँू
िै
िो
िैं

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

അഭ്ാസം VII

മാതൃകയനുസരിച്ച് വാക്യങ്ങൾ മാറ്ിഴയെുതുക

മാതൃക: िि मुांबई से िै।  उसकरा घर मुांबई में िै।

1. िे कोलकरा्रा से िैं। ..........................................................................

2. िि लड़की हदललरी से िै। ..........................................................................

3. िे दोिों चेनि ैसे िैं। ..........................................................................

4. िि किराँ से िै? ..........................................................................

5. िे ज्यपुर से िैं। ..........................................................................

6. िम ्यिराँ से िैं। ..........................................................................
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അഭ്ാസം VIII

പൂരിപ്പിഴച്ചെുതുക

1. ्यि ..................... पररिरार िै। पररिरार में ..................... लोग िैं।

2. मैं, ..................... पतिी, मेररा ..................... और मेररी .....................।

3. बे्रा पराँचिीां ..................... में िै और बे्री दसूररी .....................।

4. मेररी पतिी सकूल में ..................... िै। मैं बैंक में मिेैजर ..................... ।

5. मेरे वप्राजी और ..................... गराँि में िैं।

അഭിശപായങ്ങളും നിർക്ദേ്രങ്ങളും 

1. ഴമച്ചഴപ്പദടണ്വ 

 (a) അക്ഷരങ്ങൾ 

 (b) വ്യാകരെ ബിന്ുക്കൾ 

 (c) വാക്യഘടനകൾ

2. ഴപാതുവായ വിലയിരുത്തൽ. 

ഏറ്വും 

മികച്ചത്

വളഴര നല്ത് നല്ത് തൃപതികരം ദമാശം 

(ഴമച്ചഴപ്പടുദത്തണ്തായുണ്്)

പരിദശാധകഴറെ ദപര്  പരിദശാധകഴറെ ഒപ്പടും തവീയതിയും
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उततर पत्र  
ഉത്തരക്കടലാസ്

}8
അഭ്ാസം I

മാതൃക ദനാക്കി പുരുഷദഭേമനുസരിച്ച് തകിയകളടുഴട വിധിരൂപഴമെുതുക.

തകിയാധാതു പരിചിത സൂചകം

्ू

അനൗപചാരികസൂചകം

्ुम

ആേരസൂചകം

आप

जरा जरा जराओ जराइए

आ 

कि

िराच

कर

ले

पी

सुि

खोल

देख

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

അഭ്ാസം II

തകിയയുഴട ഉചിതമായ വിധിരൂപം ദചർത്ത് പൂരിപ്പിക്കുക.

1. वप्राजी खरािरा ......................................... ।  (खरा)

2. रराम, ्ू अब घर ......................................... । (चल)

3. आप चरा्य ......................................... ।  (पी)

4. हदिेश, घर ......................................... ।  (जरा)

5. गुरुजी, ्यिराँ ......................................... ।  (बठै)

6. बे्रा, इधर ......................................... ।  (आ)
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അഭ്ാസം III

ഹിന്ിയിദലക്ക് വിവർത്തനം ഴചയ്ടുക.

1. വവീട്ിൽ ദപാകൂ. ..............................................................

2. പാൽ ഴകാണ്ുവരരുത്, ദകാഫി ഴകാണ്ുവരൂ. ..............................................................

3. നമിത, ഒരു പാട്് പാടൂ. ..............................................................

4. രദമശ്്ജവീ, ഇവിഴട ഇരിക്കൂ. ..............................................................

5. രാമൂ, മുറി വൃത്തിയാക്കൂ. ..............................................................

6. മാമാ, ചായ കുടിക്കൂ. ..............................................................

7. േയവായി കത്ത് അവർക്കു ഴകാടുത്താലും. ..............................................................

8. ദമാഹൻ, ഈ ദപന ദരാഹന് ഴകാടുക്കൂ. ..............................................................

9. ഴപഴട്നെ് ഴചയ്ളൂ. ..............................................................

10. ഹവകുനെരം 7 മെിക്ക് ദശഖരഴന കാെൂ. ..............................................................

അഭ്ാസം IV

അടിവരയിട് പേങ്ങൾക്കു പകരം തബാക്കറ്ിലുള്ള പേങ്ങൾ ദചർഴത്തെുതുക:

 आप अांदर आइए।  (भी्र, बरािर, ऊपर, इधर)

1. आप ............................... आइए।

2. आप ............................... आइए।

3. आप ............................... आइए।

4. आप ............................... आइए।

 मुझ ेखरािरा दो।   (भराई को, इिको, उसे, उसको, उनिें)

1. ............................... खरािरा दो।

2. ............................... खरािरा दो।

3. ............................... खरािरा दो।

4. ............................... खरािरा दो।

5. ............................... खरािरा दो।
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 आप ररािुल को जमटिि पढ़राइए । (खरािरा खखलरा, परािी वपलरा, अांदर त्बठरा, कपड़ ेहदलरा)

1. आप ररािुल को .............................................................।

2. आप ररािुल को .............................................................।

3. आप ररािुल को .............................................................।

4. आप ररािुल को .............................................................।

അഭ്ാസം V

മാതൃകയ്ക്കനുസരിച്ച് മാറ്ിഴയെുതുക.

A) मोिि सौ रुप्ेय दो। मोिि जी, सौ रुप्ेय दरीशजए।

 सी्रा, ्यि फक्राब लो। ..................................................................

 मोिरा, एक कराम करो। ..................................................................

 रमेश, भी्र आओ और चरा्य वपओ। ..................................................................

B) बरािर म् जराओ। बरािर बराररश िै इसशलए बरािर म् जरािरा ।

 कल म् आओ। कल छुट् ्री िै इसशलए .................................................... ।

 आम म् खराओ। ्ुम बीमरार िो इसशलए .................................................... ।

 चरा्य म् लराओ। आज गमथी िै इसशलए .................................................... ।

 केले म् खररीदो। केले खरराब िैं इसशलए .................................................... ।

അഭ്ാസം VI

വരികൾക്കു ദനഴര തബാക്കറ്ിൽ ഴകാടുത്തിരിക്കുനെ നാമപേങ്ങളടുഴട ബഹുവചനരൂപം ദചർത്ത് 

വാക്യങ്ങൾ മാറ്ിഴയെുതുക:

 शसिेमरा िराल के सरामिे लोगों की भीड़ िै। (लड़करा)
 शसिेमरा िराल के सरामिे लड़कों की भीड़ िै।
1.  ............................................................................................ (लड़की)

2.  ............................................................................................   (पुशलसिरालरा)

3.  ............................................................................................   (आदमी)

4.  ............................................................................................   (शसिेमरा देखिे िरालरा)
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5.  ............................................................................................  (ह्क् खररीदिे िरालरा)

6.  ............................................................................................  (आिे िरालरा और जरािे िरालरा)

7. ............................................................................................  (गराड़ी)

അഭ്ാസം VII

പട്ികയിഴല എല്ാ കളങ്ങളിൽ നിനെും ഉചിതമായ പേങ്ങൾ തിരഴഞ്ഞടുത്ത് 10 വാക്യങ്ങൾ 

എെുതുക:

बचचे को

उनिें

मुझे

रराजि को

मेररी बिि को

लरीलरा को

उसे

दो हदि से

कल से

सोमिरार से

बुखरार

जुकराम

पे् करा ददटि

शसरददटि

िै ।
मकराि की

िौकररी की

सिरासथ्य की

चचा्ं रा

परेशरािी

बड़ी

बड़रा

खुशी

दखु

खेद

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................
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അഭ്ാസം VIII

മാതൃകയനുസരിച്ച് മാറ്ിഴയെുതുക.

മാതൃക:: वप्राजी आज खुश िैं। वप्राजी को आज खुशी िै।

1. कल से मैं परेशराि िँू। .......................................................................

2. स्ीश दो मिरीिे से बीमरार िै। .......................................................................

3. बचचरा फकस बरा् पर उदरास िै? .......................................................................

4. मराँ आज दखुी िै। .......................................................................

5. बिि मुझसे िरारराज िै। .......................................................................

അഭിശപായങ്ങളും നിർക്ദേ്രങ്ങളും 

1. ഴമച്ചഴപ്പദടണ്വ 

 (a) അക്ഷരങ്ങൾ 

 (b) വ്യാകരെ ബിന്ുക്കൾ 

 (c) വാക്യഘടനകൾ

2. ഴപാതുവായ വിലയിരുത്തൽ. 

ഏറ്വും 

മികച്ചത്

വളഴര നല്ത് നല്ത് തൃപതികരം ദമാശം 

(ഴമച്ചഴപ്പടുദത്തണ്തായുണ്്)

പരിദശാധകഴറെ ദപര്  പരിദശാധകഴറെ ഒപ്പടും തവീയതിയും

17





ഉത്തരക്കടലാസില് ഉത്തരം നല്കുന്നതിനുമുമ്പ് ദയവായി നിങ്ങളുടട പാഠങ്ങൾ ശ്രദ്ാപൂർവ്ം വായിക്കുക.

प्राप्राांक 
മാർക്ക്

9 ....... / 20 10 ....... / 20 11 ....... / 20 12 ....... / 20

पत्राचरार पराठ्यक्रम विभराग
വിദൂര വിദ്ാഭ്ാസ വകുപ്പ്

कें द्री्य हिांदरी निदेशराल्य
കകനശദരീയ ഹിന്ി നികദ്രാലയം

हिांदरी सह ट्िफिके् पराठ्यक्रम (मल्यरालम मराध्यम)
ഹിന്ി സർട്ിഫിക്കറ്പ് കകാഴ്സ് (മലയാളം മാധ്മം) 

उत्र पत् 9-12  ഉത്തരക്കടലാസ് 9-12

എല്ാ കത്തിടപാടിലും പഠിതാവ് ക�ാൾനമ്ർ കൃത്മായി കരഖടപ്ടുകത്തണ്ടതാണ്.

कृपया छात्र अपना रोल नंबर एवं पता नीचे ललखें।
പഠിതാവ് ക�ാൾനമ്�ും കമല്വിലാസവും താടെ എെുതുക.

रोल नंं /
ക�ാൾ നമ്ർ 

छात्र की मातभृाषा 
വിദ്ാർത്ിയുടട മാതൃഭാഷ

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

कु./श्ीमती/श्ी/കുമാരി/ശ്രരീമതരീ/ശ്രരീ ...............................................................................................................

पता / തപാല് വിലാസം ...............................................................................................................

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

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

 ...................................................... पपन / പിന് 

मूलयांकन के ललए उततर पत्र इस पत ेपर भेजें : പൂരിപ്ിച്ച ഉത്തരക്കടലാസ് അയയ് കക്കണ്ട വിലാസം:

उप निदेशक
पत्राचरार पराठ्यक्रम विभराग
केेां द्री्य हिांदरी निदेशराल्य
पश्चमी खांड-VII
ररामकृष्ण पुरम
िई हदललरी-110066 (भरार्)

The Deputy Director

Dept. of Correspondence Courses

Central Hindi Directorate

West Block VII

Ramakrishna Puram

New Delhi - 110066  [INDIA]

പഠിതാവ്    : ...........................................

നിദേശാലയം : ............................................

ഉത്തരക്കടലാസ് 

സ്വീകരിച്ച തവീയതി

 



उततर पत्र  
ഉത്തരക്കടലാസ്

}9
അഭ്ാസം I

തബാക്കറ്ിൽ ഴകാടുത്തിട്ടുള്ള കർത്തൃപേത്തിനനുസരിച്ച് വാക്യങ്ങൾ മാറ്ിഴയെുതുക:

മാതൃക: मैं सेब खरा्रा िँू ।  (शखेर)

  शखेर सेब खरा्रा िै।

1. मराँ कपड़ ेधो्ी िै।  (लड़फक्यराँ)

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

2. वप्राजी अखबरार पढ़्े िैं। (्ुम)

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

3. फकसराि खे्ी कर्रा िै।  (िे)

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

4. मोिि हिांदरी जराि्रा िै। (आप)

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

5. बचचे दस बजे सो जरा् ेिैं। (मराँ)

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

6. िि आम खरा्रा िै। (मैं)

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

7. मैं मदैराि में कसर् कर्रा िँू। (िि)

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

അഭ്ാസം II

കർത്തൃപേത്തിഴറെ ലിംഗ വചനത്തിനനുസരിച്ച് ഓദരാ വാക്യത്തിനും അനുദയാ്ജ്യമായ 

തകിയയുഴട വർത്തമാനകാലരൂപം ദചർത്ത് പൂരിപ്പിക്കുക.

 (उठ,  खेल,  पढ़,  जरा,  पी,  सो)
1. मोिि दस बजे कॉलेज जरा्रा िै।

2. रिमराि शराम को मदैराि में ......................... ।

3. वप्राजी हिांदरी अखबरार ......................... ।
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4. सरलरा ररा् को दस बजे ......................... ।

5. ्ुम सुबि फक्िे बजे ......................... ?

6. क्यरा आप ररा् को चरा्य ......................... ?

അഭ്ാസം III

ഘടികാരത്തിൽ ദരഖഴപ്പടുത്തിയിരിക്കുനെ സമയം അക്കത്തിലും അക്ഷരത്തിലും എെുതുക.

12.30 सराढे़ बरारि

09.15 सिरा िौ

…………………. .................................

…………………. .................................

…………………. .................................

…………………. .................................
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അഭ്ാസം IV

ഉത്തരത്തിനനുദയാ്ജ്യമായി ദചാേ്യം നിർമിക്കുക.

ദചാേ്യം: .......................................................................

ഉത്തരം: मैं पेंशसल से शलख्ी िँू।

ദചാേ്യം: .......................................................................

ഉത്തരം: िि बस से जरा्ी िै।

ദചാേ്യം: .......................................................................

ഉത്തരം: वप्राजी िौ बजे सो् ेिैं।

ദചാേ്യം: .......................................................................

ഉത്തരം: मोिि ्बलरा बजरा्रा िै।

ദചാേ്യം: .......................................................................

ഉത്തരം: िि शोर कर्रा िै।

അഭ്ാസം V
से, ्क എനെിവയിൽ ഉചിതമായത് തിരഴഞ്ഞടുത്ത് പൂരിപ്പിക്കുക.

1. िि घर ................ सकूल ............... चल्ी िै।

2. आप मांहदर ................ घर  ............... पदैल जराइए।

3. मैं पराँच बजे ............................... पढ़्रा िँू और उसके बराद खेल्रा िँू।

4. दस बजे ............................... मैं आपके घर आ्रा िँू।

5. सरा् बजे ............................... आठ बजे ............................... पहढ़ए।

6. हदललरी में अगस् ............................... िषराटि िो्ी िै।

അഭ്ാസം VI

ഉത്തരഴമെുതുക:

1. ्ुम क्यरा खरा् ेिो?
 ....................................................................................................

4



2. आप किराँ रि् ेिैं?
 ....................................................................................................

3. िि कब सो्रा िै?

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

4. शीलरा क्यरा पढ़्ी िै?

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

അഭ്ാസം VII

ഉോഹരെത്തിനനുസരിച്ച് വാക്യഘടന മാറ്ിഴയെുതുക.

മാതൃക: i)  मैं पढ़्रा िँू।

  ii)  मैँ शलख्रा िँू।

   मैं पढ़कर शलख्रा िँू।

1. i) मैं खरा्ी िँू।

 ii) मैं सो्ी िँू।

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

2. i)  दरादराजी दफ्र से लौ्् ेिैं।

 ii)  िे आरराम कर् ेिैं।

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

3. i)  मराँ सुबि उठ्ी िै।

 ii)  मराँ खरािरा बिरा्ी िै।

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

4. i)  िे ििरा् ेिैं।

 ii)  िे कपड़ ेपिि् ेिैं।

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

5. i)  िि पढ़्रा िै।

 ii)  िि जरा्रा िै।

 ....................................................................................................
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6. i)  रमरा खेल्ी िै।

 ii)  रमरा लौ््ी िै।

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

7. i)  िौकर बराजरार जरा्रा िै।

 ii)  िि सबजी खररीद्रा िै।

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

അഭ്ാസം VIII

മാതൃകയ്ക്കനുസരിച്ച് മാറ്ിഴയെുതുക:

മാതൃക: मैं चरा्य पी्रा िँू।   मैं चरा्य ििरीां पी्रा।
1. क्यरा ्ुम बराजरार जरा् ेिो?  ...........................................................

2. सी्रा परािी लरा्ी िै।   ...........................................................

3. वप्राजी बराग में ्िल् ेिैं।  ...........................................................

4. िम सराड़ी खररीद् ेिैं।   ...........................................................

5. मरा्राजी अखबरार पढ़्ी िैं।  ...........................................................

അഭ്ാസം IX

താഴെ ദചർത്തിട്ടുള്ള ഖണ്ികയിഴല ഉത്തമ പുരുഷ (मैं) കർത്താവിഴന തപഥമപുരുഷനാക്കി 

(िि) ആവശ്യനാനുസരെം തകിയയ്ക്കു മാറ്ം വരുത്തി എെുതുക.

मैं सुबि देर से उठ्रा िँू। उठकर िराथ-पैर-मँुि धो्रा िँू। ब्रश कर्रा िँू। फिर सरै करिे जरा्रा िँू। लौ्कर 
ििरा्रा िँू और ििराकर िरा््रा कर्रा िँू। मैं िरा्् ेमें िल िरी खरा्रा िँू।
.................................................................................................................................................

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

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

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

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

.................................................................................................................................................
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അഭിശപായങ്ങളും നിർക്ദേ്രങ്ങളും 

1. ഴമച്ചഴപ്പദടണ്വ 

 (a) അക്ഷരങ്ങൾ 

 (b) വ്യാകരെ ബിന്ുക്കൾ 

 (c) വാക്യഘടനകൾ

2. ഴപാതുവായ വിലയിരുത്തൽ. 

ഏറ്വും 

മികച്ചത്

വളഴര നല്ത് നല്ത് തൃപതികരം ദമാശം 

(ഴമച്ചഴപ്പടുദത്തണ്തായുണ്്)

പരിദശാധകഴറെ ദപര്  പരിദശാധകഴറെ ഒപ്പടും തവീയതിയും
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उततर पत्र  
ഉത്തരക്കടലാസ്

}10
അഭ്ാസം I

ഒനെും രണ്ും ദകാളങ്ങളിൽ നിനെ് ഉചിതമായവ തിരഴഞ്ഞടുത്ത് 5 വാക്യം നിർമ്ിക്കുക.

िि
िे
्ुम
्ू
मैं
िम
आप

पढ़्रा िै
शलख्रा िँू
खेल् ेिैं
गरा् ेिो

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

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

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

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

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

അഭ്ാസം II

ചുവഴട ഴകാടുത്തിരിക്കുനെ അളവുകൾ അമ്ടയാളമുപദയാഗിച്ച് ബന്ിപ്പിക്കുക.

सिरा സവാ 5.25

डढे़ ദഡഢ്  8.75

सराढे़ ्ीि സാദേ തവീൻ  2.50

सिरा पराँच സവാ പാഞ്്  3.50

पौिे िौ പൗദന നൗ  0.75

ढराई ോയവീ  1.50

पौि പൗൻ  1.25

അഭ്ാസം III

रिरा /रिरी/रिे/िै/िैं/िूां/िो എനെിവ ദചർത്ത് വാക്യം പൂർത്തിയാക്കുക.

1. जिराज उड़ .........................................................

2. ््यरामरा पढ़ .........................................................
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3. मैं िँस  .........................................................

4. ्ू जरा  .........................................................

5. ्ुम पी  .........................................................

6. शी्लरा गरा .........................................................

അഭ്ാസം IV

को ദചർനെ ഉചിതമായ രൂപം ദചർത്ത് 10 വാക്യം നിർമ്ിക്കുക.

वप्रा जी

मैं + को
िि + को
बिि + को
्ुम + को
अिसर + को
िे + को
्ू + को

पत्
िूल
कलम

शलख रिे िैं
दे रिे िैं

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

അഭ്ാസം V

ഉത്തരത്തിനനുസരിച്ച് ദചാേ്യം നിർമ്ിക്കുക:

ദചാേ്യം: ......................................................................................

ഉത്തരം: अभी दस बजे िैं।
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ദചാേ്യം: ......................................................................................

ഉത്തരം: वप्राजी पत् शलख रिे िैं।

ദചാേ്യം: ......................................................................................

ഉത്തരം: धीरज घर पर िै।

ദചാേ്യം: ......................................................................................

ഉത്തരം: शीलरा कपड़ ेसुखरा रिरी िै।

ദചാേ്യം: ......................................................................................

ഉത്തരം: िि आम खरा रिरा िै।

അഭ്ാസം VI

തബാക്കറ്ിലുള്ള വാക്കുകളഴട സഹായത്താൽ ഉത്തരഴമെുതുക:

1. शीलरा क्यरा कर रिरी िै ?

 शीलरा .................................................................................... (सो)

2. शीलरा कब उठ्ी िै ?

 शीलरा ................................................................................. (छि बजे)

3. धीरज क्यरा कर रिरा िै ?

 धीरज ................................................................................... (्िल)

4. सरास क्यरा कर रिरी िै ?

 ...................................................................................... (पूजरा)

5. चरा्य कौि लरा रिरी िै ?

 ...................................................................................... (बिू)

അഭ്ാസം VII

കർത്താവിനനുസരിച്ച് തകിയാരൂപം മാറ്ിഴയെുതുക.

മാതൃക: मैं मुांबई जरा रिरा िँू।

1. ्ुम मुांबई ...................................................................................... 

2. िि मुांबई ...................................................................................... 

3. आप मुांबई ...................................................................................... 
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4. िे मुांबई ...................................................................................... 

5. लड़फक्यराँ मुांबई ...................................................................................... 

6. िम मुांबई ......................................................................................

7. ्ू मुांबई ......................................................................................

അഭ്ാസം VIII

നിർദദേശിച്ചിരിക്കുനെതു ദപാഴല വാക്യങ്ങൾ മാറ്ിഴയെുതുക.

മാതൃക: घोड़रा दौड़्रा िै।
  घोड़रा दौड़ रिरा िै।
1. वप्राजी घर आ् ेिैं।

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

2. मैं आम खरा्रा िँू।

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

3. शीलरा दधू िरी पी्ी िै।

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

4. आप घर कब जरा् ेिैं?

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

5. बिू परराठे बिरा्ी िै।

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

6. िे थोड़ी देर में आ् ेिैं।

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

7. ्ुम क्यरा पढ़् ेिो?

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

അഭ്ാസം IX

അടിവരയിട് പേത്തിനു പകരം തബാക്കറ്ിൽ ഴകാടുത്തിട്ടുള്ള പേമുപദയാഗിച്ച് തകിയാരൂപത്തിൽ 

ആവശ്യമായ മാറ്ം വരുത്തി എെുതുക.

മാതൃക:  ररािुल खेल रिरा िै। (सत्यरा)

  सत्यरा खेल रिरी िै।
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1. मैं आम खरा रिरा िँू । (मराँ)

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

2. दरादरी ्री.िी. देख रिरी िै । (दरादरा जी)

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

3. ्ू िरागपुर कब जरा रिरा िै ? (्ुम)

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

4. िम चरा्य पी रिे िैं। (आप)

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

5. रेशमरा सराड़ी खररीद रिरी िै। (लड़फक्यराँ)

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

അഭ്ാസം X

മാതൃകയനുസരിച്ച് മാറ്ിഴയെുതുക.

മാതൃക: रराधरा सो रिरी िै।  

  रराधरा ििरीां सो रिरी िै।

1. िौकर खरािरा बिरा रिरा िै।  .............................................................................

2. इस सम्य बराररश िो रिरी िै।  .............................................................................

3. कमलरा खखड़की से देख रिरी िै।  .............................................................................

4. िे रेडड्यो सुि रिे िैं।   .............................................................................

5. क्यरा ्ुम पु्ेण जरा रिे िो?  .............................................................................
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അഭിശപായങ്ങളും നിർക്ദേ്രങ്ങളും 

1. ഴമച്ചഴപ്പദടണ്വ 

 (a) അക്ഷരങ്ങൾ 

 (b) വ്യാകരെ ബിന്ുക്കൾ 

 (c) വാക്യഘടനകൾ

2. ഴപാതുവായ വിലയിരുത്തൽ. 

ഏറ്വും 

മികച്ചത്

വളഴര നല്ത് നല്ത് തൃപതികരം ദമാശം 

(ഴമച്ചഴപ്പടുദത്തണ്തായുണ്്)

പരിദശാധകഴറെ ദപര്  പരിദശാധകഴറെ ഒപ്പടും തവീയതിയും
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उततर पत्र  
ഉത്തരക്കടലാസ്

}11
അഭ്ാസം 1

കർത്തൃപേത്തിനനുസരിച്ച് थरा തകിയയുഴട ഉചിതരൂപം ദചർഴത്തെുതുക.

थरा,  थे,  थीां,  थी

1. सुरेश ्ुम कल किराँ ................... ?

2. चरा्य गरम ििरीां ................... ।

3. मैं घर में िरी ................... ।

4. क्यरा आम मीठरा ................... ?

5. आप बराज़रार में ................... ।

6. ्ुम सब किराँ ................... ?

7. िम खे् में ................... ।

8. दरिराजे पर एक शभखराररि ................... ।

9. अलमराररी खुलरी ................... ।

അഭ്ാസം II

ഉചിതമായ വാക്കു ദചർത്ത് പൂരിപ്പിക്കുക

1. आज दो ्राररीख िै।  कल ....................................... ्राररीख थी।

2. आज सोमिरार िै।  कल ....................................... थरा।

3. आज सरा् ्राररीख िै।  परसों ....................................... थी।

4. आज बुधिरार िै।   परसों ....................................... थरा।

5. आज शनििरार िै।  कल ....................................... थरा।

6. मोिि आज ठीक िै।  मोिि कल ....................................... थरा।

7. इस सम्य दफ्र खुलरा िै। सुबि दफ्र ....................................... थरा।

അഭ്ാസം III

िो्ल में പാഠം വായിച്ച് ചുവഴട ദചർത്ത ദചാേ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരഴമെുതുക.
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1. प्यट्ि क को क्यरा चराहिए?

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

2. प्यट्ि क को कैसरा कमररा चराहिए?

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

3. क्यरा प्यट्ि क को ए.सी. िरालरा कमररा चराहिए?

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

4. प्यट्ि क को फक्िे बेड िरालरा कमररा चराहिए?

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

അഭ്ാസം IV

ഉോഹരെത്തിനനുസരിച്ച് വാക്യഴമെുതുക. 

ഉോഹരെം: गरा्य / घरास  गरा्य को घरास चराहिए।

1. ्ुम / पुस्क ....................................................................................

2. मैं / सां्ररा ....................................................................................

3. मराँ / आरराम ....................................................................................

4. वप्राजी / दिरा ....................................................................................

5. आप / रुप्यरा ....................................................................................

6. िे / छुट् ्री ....................................................................................

7. मेररा भराई / िौकररी ....................................................................................

അഭ്ാസം V

കർമ്ത്തിനനുസരിച്ച് തകിയ വരത്തക്കവിധത്തിൽ മാതൃക ദനാക്കി വാക്യം മാറ്ിഴയെുതുക.

മാതൃക: ्ुम ्यिराँ बीड़ी म् वपओ।  ्ुमिें ्यिराँ बीड़ी ििरीां पीिी चराहिए।

1. ्ुम चचा्ं रा (സ്തതവീ. ഏ.) म् करो। .........................................................................

2. ्ुम दसूरों की चीजें (സ്തതവീ.ബ.) म् छीिो। .........................................................................

3. ्ुम दधू (പു. ഏ.) म् वपओ। .........................................................................

4. ्ुम ्यि बरा् (സ്തതവീ. ഏ.) उसे म् ब्राओ। .........................................................................
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5. ्ुम कचची रो्री (സ്തതവീ ഏ.) म् खराओ। .........................................................................

6. ्ुम गांदे कपड़ े(പു.ബ.) म् पििो। .........................................................................

7. ्ुम बरासी खरािरा (പു.ഏ.) म् खराओ। .........................................................................

അഭ്ാസം VI

വാക്യത്തിഴല चराहिए യ്ക്കു പകരം पसांद िै ദചർഴത്തെുതുക.

മാതൃക: मुझ ेआम  मुझ ेआम पसांद िै।

1. दरीदरी को पुस्क चराहिए।  ...................................................................................

2. मधु को गरािरा चराहिए।  ...................................................................................

3. िीलम को िराचिरा चराहिए। ...................................................................................

4. ्ुमिें पूडड़्यराँ चराहिए।  ...................................................................................

5. उनिें ्मरा्र चराहिए।  ...................................................................................

6. मराँ को अमरूद चराहिए।  ...................................................................................

7. बचचे को सोिरा चराहिए।  ...................................................................................

8. वप्राजी को ्िलिरा चराहिए। ................................................................................... 

അഭ്ാസം VII 

പട്ികയിഴല ഓദരാ കളത്തിൽ നിനെും ഓദരാ പേം ഉപദയാഗിച്ച് 10 വാക്യം നിർമ്ിക്കുക.

शीलरा

ररामि

्ुम

िि

मैं

को

कमररा

परराठरा

िोि

्रीिी

सराड़ी

चराहिए

पसांद िै

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

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

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

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

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

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

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

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

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

അഭിശപായങ്ങളും നിർക്ദേ്രങ്ങളും 

1. ഴമച്ചഴപ്പദടണ്വ 

 (a) അക്ഷരങ്ങൾ 

 (b) വ്യാകരെ ബിന്ുക്കൾ 

 (c) വാക്യഘടനകൾ

2. ഴപാതുവായ വിലയിരുത്തൽ. 

ഏറ്വും 

മികച്ചത്

വളഴര നല്ത് നല്ത് തൃപതികരം ദമാശം 

(ഴമച്ചഴപ്പടുദത്തണ്തായുണ്്)

പരിദശാധകഴറെ ദപര്  പരിദശാധകഴറെ ഒപ്പടും തവീയതിയും
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उततर पत्र  
ഉത്തരക്കടലാസ്

}12
അഭ്ാസം I

ചുവഴട ഴകാടുത്തിട്ടുള്ള നാമങ്ങദളാഴടാപ്പം िरालरा ദചർത്ത് വിദശഷെങ്ങൾ ഉണ്ാക്കുക.

सराइफकल सराइफकलिरालरा केलरा केलेिरालरा

शमठराई  .......................... डडबबरा ..........................

चरा्य  .......................... बललरा ..........................

करार  .......................... परराठरा ..........................

दधू  .......................... ्रालरा ..........................

दिरी  .......................... कपड़रा ..........................

सबज़ी  .......................... पेड़रा ..........................

അഭ്ാസം II 

തനെിട്ടുള്ളതു ദപാഴല ഭൂതകാലത്തിദലക്ക് വാക്യഘടന മാറ്ടുക.

മാതൃക: मैं खेल्रा िँू। मैं खेल्रा थरा।

1. रमेश खेल्रा िै।  ..........................................................................................

2. शीलरा िँस्ी िै।  ..........................................................................................

3. मुरुगि शलख्रा िै। ..........................................................................................

4. ्ुम बोल् ेिो।  ..........................................................................................

5. िि शलख्ी िै।  ..........................................................................................

6. आप कि् ेिैं।  ..........................................................................................

7. िे खेल् ेिैं।  ..........................................................................................

8. रराधरा िराच्ी िै।  ..........................................................................................

9. कृष्ण मुरलरी बजरा्रा िै। .......................................................................................... 

10. िम गरा् ेिैं।  ..........................................................................................
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അഭ്ാസം III

ചുവഴട ഴകാടുത്തിട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിദഷധാത്മക രൂപത്തിൽ എെുതുക:

മാതൃക: मैं िु्बराल खेल्रा िँू । मैं िु्बराल ििरीां खेल्रा ।

1. पड़ोसी लड़् ेिैं।   .................................................

2. बचचरा सुबि दधू पी्रा िै। .................................................

3. बैंक दो बजे बांद िो्रा िै। .................................................

4. ्ुम सुबि उठ्ी िो।  .................................................

5. क्यरा िे अांगे्जी जराि् ेिैं ? .................................................

അഭ്ാസം IV 

ഉോഹരെത്തിൽ കാെിച്ചിരിക്കുനെതു ദപാഴല ചുവഴട ഴകാടുത്തിട്ടുള്ള സംഖ്യകളടുഴട 

സംഖ്യാനാമവും തകമവാചകനാമവും എെുതുക.

1 एक पिलरा

2 ..................... .....................

3 ..................... .....................

4 ..................... .....................

5 ..................... .....................

6 ..................... .....................

7 ..................... .....................

8 ..................... .....................

9 ..................... .....................

10 ..................... .....................

അഭ്ാസം V

അടിവരയിട്ിരിക്കുനെ പേത്തിനു പകരമായി अपिरा യുഴട ഉചിതരൂപം ദചർത്ത് വാക്യം 

ശരിയാക്കി എെുതുക.

1. ्ुम ्ुमिरारे भराई को बुलराओ।

 ....................................................................................................................
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2. मैं मेरे दोस् के सराथ जरा रिरा िँू।

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

3. ्ुम ्ुमिराररा िराम ब्राओ।

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

4. मैं मेररी मराँ के सराथ खरा्ी िँू।

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

5. आप आपकी फक्राबें हदखराइए।

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

അഭ്ാസം VI

ഹിന്ിയിൽ വിവർത്തനം ഴചയ്ടുക.

1. അവൻ സ്കൂളിൽ ദപാകുനെു.

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

2. ആ പെകച്ചവടക്കാരഴന വിളിക്കൂ.

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

3. ഇത് എഴറെ തഴനെ പുസ്തകം ആണ്.

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

4. ഞാൻ വവീട്ിൽ ദപാകുകയാണ്.

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

5. അവൻ പതിവായി രാമായെം വായിക്കുനെു.

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

6. നിഴറെ പുസ്തകം എഴനെ കാെിക്കൂ.

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

അഭ്ാസം VII

ഉോഹരെത്തിദലതു ദപാഴല രണ്് വാക്യങ്ങൾ വവീതം എെുതുക.

മാതൃക: हिांदरी – पांजराबी – पढ़

  (i)  हिांदरी पढ़ो ्यरा पांजराबी  (ii) हिांदरी अथिरा पांजराबी पहढ़ए।
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1. सोमिरार – मांगलिरार – जरा

 (i) ...............................................................................................................

 (ii) ...............................................................................................................

2. दधू – चरा्य – पी

 (i) ...............................................................................................................

 (ii) ...............................................................................................................

3. ठांडरा - गरम - खरा

 (i) ...............................................................................................................

 (ii) ...............................................................................................................

4. चरा्य – कॉिी – ले

 (i) ...............................................................................................................

 (ii) ...............................................................................................................

5. बस – करार – आ

 (i) ...............................................................................................................

 (ii) ...............................................................................................................

അഭ്ാസം VIII

മാതൃകയിൽ കാെിച്ചിരിക്കുനെതു ദപാഴല पिले, उि हदिों, 1996 में, बचपि में മുതലായ 

തകിയാവിദശഷെങ്ങളിൽ നിനെും ഉചിതമായവ തിരഴഞ്ഞടുത്ത് വാക്യം മാറ്ി എെുതുക.

മാതൃക: मैं गराँि में रि्रा िँू। पिले मैं गराँि में रि्रा थरा।
1. उद्यपुर में गमथी पड़्ी िै।

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

2. आशरा गरािरा गरा्ी िै।

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

3. सुशील सुबि उठकर कसर् कर्रा िै।

 ...................................................................................................................
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4. िॉस्ल में खरािरा अचछरा शमल्रा िै।

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

5. रमेश शिर में रि्रा िै।

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

അഭിശപായങ്ങളും നിർക്ദേ്രങ്ങളും 

1. ഴമച്ചഴപ്പദടണ്വ 

 (a) അക്ഷരങ്ങൾ 

 (b) വ്യാകരെ ബിന്ുക്കൾ 

 (c) വാക്യഘടനകൾ

2. ഴപാതുവായ വിലയിരുത്തൽ. 

ഏറ്വും 

മികച്ചത്

വളഴര നല്ത് നല്ത് തൃപതികരം ദമാശം 

(ഴമച്ചഴപ്പടുദത്തണ്തായുണ്്)

പരിദശാധകഴറെ ദപര്  പരിദശാധകഴറെ ഒപ്പടും തവീയതിയും
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ഉത്തരക്കടലാസില് ഉത്തരം നല്കുന്നതിനുമുമ്പ് ദയവായി നിങ്ങളുടട പാഠങ്ങൾ ശ്രദ്ാപൂർവ്ം വായിക്കുക.

प्राप्राांक 
മാർക്ക്

13 ....... / 20 14 ....... / 20 15 ....... / 20 16 ....... / 20

पत्राचरार पराठ्यक्रम विभराग
വിദൂര വിദ്ാഭ്ാസ വകുപ്പ്

कें द्री्य हिांदरी निदेशराल्य
കകനശദരീയ ഹിന്ി നികദ്രാലയം

हिांदरी सह ट्िफिके् पराठ्यक्रम (मल्यरालम मराध्यम)
ഹിന്ി സർട്ിഫിക്കറ്പ് കകാഴ്സ് (മലയാളം മാധ്മം) 

उत्र पत् 13-16  ഉത്തരക്കടലാസ് 13-16

എല്ാ കത്തിടപാടിലും പഠിതാവ് ക�ാൾനമ്ർ കൃത്മായി കരഖടപ്ടുകത്തണ്ടതാണ്.

कृपया छात्र अपना रोल नंबर एवं पता नीचे ललखें।
പഠിതാവ് ക�ാൾനമ്�ും കമല്വിലാസവും താടെ എെുതുക.

रोल नंं /
ക�ാൾ നമ്ർ 

छात्र की मातभृाषा 
വിദ്ാർത്ിയുടട മാതൃഭാഷ

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

कु./श्ीमती/श्ी/കുമാരി/ശ്രരീമതരീ/ശ്രരീ ...............................................................................................................

पता / തപാല് വിലാസം ...............................................................................................................

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

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

 ...................................................... पपन / പിന് 

मूलयांकन के ललए उततर पत्र इस पत ेपर भेजें : പൂരിപ്ിച്ച ഉത്തരക്കടലാസ് അയയ് കക്കണ്ട വിലാസം:

उप निदेशक
पत्राचरार पराठ्यक्रम विभराग
केेां द्री्य हिांदरी निदेशराल्य
पश्चमी खांड-VII
ररामकृष्ण पुरम
िई हदललरी-110066 (भरार्)

The Deputy Director

Dept. of Correspondence Courses

Central Hindi Directorate

West Block VII

Ramakrishna Puram

New Delhi - 110066  [INDIA]

പഠിതാവ്    : ...........................................

നിദേശാലയം : ............................................

ഉത്തരക്കടലാസ് 

സ്വീകരിച്ച തവീയതി

 



उततर पत्र  
ഉത്തരക്കടലാസ്

}13
അഭ്ാസം I

തബാക്കറ്ിൽ ഴകാടുത്തിരിക്കുനെ തകിയയുഴട ഉചിതമായ താത്ക്കാലിക ഭൂതകാലരൂപം ഉപദയാഗിച്ച് 

പൂരിപ്പിക്കുക.

മാതൃക: सोिरा चरा्य .......... । (बिरा)

 सोिरा चरा्य बिरा रिरी थी।

1. कुछ लोग पदैल ....................................... । (जरा)

2. िौकर घर ................................................ । (सराि कर)

3. बचचे ....................................................... । (सो)

4. सलरीमरा सराडड़्यराँ ........................................ । (खररीद)

5. मरा्राजी घर में कुछ कराम ...........................। (कर)

അഭ്ാസം II

മാതൃകയനുസരിച്ച് താഴെ പറയുനെ വാക്യങ്ങൾ മാറ്ിഴയെുതുക.

മാതൃക : मैं चरा्य पी रिरा िँू। मैं चरा्य पी रिरा थरा।

1. सी्रा खरािरा बिरा रिरी िै। ..................................................................

2. वप्राजी बराग में ्िल रिे िैं। ..................................................................

3. मरा्राजी अखबरार पढ़ रिरी िैं। ..................................................................

4. मोिि सोिि को बुलरा रिरा िै। ..................................................................

5. मी्रा सकूल करा कराम कर रिरी िै। ..................................................................

അഭ്ാസം III

തബാക്കറ്ിൽ ഴകാടുത്തിരിക്കുനെ പേങ്ങൾ ഉപദയാഗിച്ച് വാക്യം വിപുലവീകരിക്കുക.

മാതൃക: रराम जरा्रा िै। (बराजरार)

 रराम बराजरार जरा्रा िै (रोज शराम को)
 रराम रोज शराम को बराजरार जरा्रा िै। (पराँच बजे)
 रराम रोज शराम को पराँच बजे बराजरार जरा्रा िै। (गराड़ी से)
 रराम रोज शराम को पराँच बजे गराड़ी से बराजरार जरा्रा िै।
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1. सी्रा आ्ी िै। (घर)

 .............................................................................. (छि बजे)

 .............................................................................. (शराम को)

 .............................................................................. (बस से)

2. िे पढ़् ेिैं। (अखबरार)

 .............................................................................. (आठ बजे)

 .............................................................................. (रोज सुबि)

 .............................................................................. (ििरीां)

 .............................................................................. (क्यरा)

അഭ്ാസം IV

ഹിന്ിയിൽ വിവർത്തനം ഴചയ്ടുക.

1. നിങ്ങൾ എന്ു ഴചയ്ടുകയാണ്?

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

2. ഇനെഴല ഹവകുദനെരം നിങ്ങൾ എന്ു ഴചയ്ടുകയായിരുനെു?

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

3. ഞാൻ ഹവകുദനെരം എഴറെ ഗൃഹപാഠം ഴചയ്ടുകയായിരുനെു.

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

4. അവർ എവിഴട ദപാകുകയാണ്?

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

5. അവർ തിങ്കളാഴ്ച ഹവകുദനെരം എവിഴട ദപാകുകയായിരുനെു? 

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

6. അവർ തിങ്കളാഴ്ച ഹവകുദനെരം കദമ്ാളത്തിൽ ദപാകുകയായിരുനെു.

 .............................................................................................................................
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7. അവൻ എന്ാണ് വായിച്ചടുഴകാണ്ിരിക്കുനെത്?

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

8. അവൻ ഇനെഴല രാതതി എന്ാണ് വായിച്ചടുഴകാണ്ിരുനെത്?

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

9. അവൻ ഇനെഴല രാതതി ‘ഇന്്യഴയ കഴണ്ത്തൽ’ ആണ് വായിച്ചടുഴകാണ്ിരുനെത്.

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

അഭ്ാസം  V

വാക്യം നിർമ്ിക്കുക. 

मुझे

उसे

्ुमिें

मैं

िि

्यि बरा्

इस सिराल करा उत्र

इस बरारे में

सब कुछ

आपकरा िराम

मरालूम िै

जराि्रा िँू / जराि्रा िै

प्रा िै

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...........................................................................................................................................
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അഭിശപായങ്ങളും നിർക്ദേ്രങ്ങളും 

1. ഴമച്ചഴപ്പദടണ്വ 

 (a) അക്ഷരങ്ങൾ 

 (b) വ്യാകരെ ബിന്ുക്കൾ 

 (c) വാക്യഘടനകൾ

2. ഴപാതുവായ വിലയിരുത്തൽ. 

ഏറ്വും 

മികച്ചത്

വളഴര നല്ത് നല്ത് തൃപതികരം ദമാശം 

(ഴമച്ചഴപ്പടുദത്തണ്തായുണ്്)

പരിദശാധകഴറെ ദപര്  പരിദശാധകഴറെ ഒപ്പടും തവീയതിയും

5



उततर पत्र  
ഉത്തരക്കടലാസ്

}14
അഭ്ാസം I

മാതൃക അനുസരിച്ച് താഴെ പറയുനെ വാക്യങ്ങഴള സാമാന്യ ഭൂതകാലരൂപത്തിൽ എെുതുക.

മാതൃക: िि रोज चरार बजे आ्रा िै।

  लेफकि आज िि चरार बजे ििरीां आ्यरा।

1. सरलरा िमेशरा अशोक िो्ल में ठिर्ी िै, लेफकि इस बरार िि

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

2. वप्राजी रोज ्िलिे के शलए बरािर जरा् ेिैं, लेफकि आज िे

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

3. सबजी िरालरा रोज शराम को सबजी लरा्रा िै, लेफकि आज िि

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

4. अशोक रोज मुझसे दफ्र में शमल्रा िै,  लेफकि आज िि

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

5. चेनि ैजरािे िरालरी रराजधरािी एकसपे्स शराम को पराँच बजे छू््ी िै, लेफकि आज िि

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

അഭ്ാസം II

തബാക്കറ്ിൽ ഴകാടുത്തിരിക്കുനെ തകിയകളടുഴട ഉചിതമായ ഭൂതകാലരൂപം ഉപദയാഗിച്ച് 

പൂരിപ്പിക്കുക.

മാതൃക: बीमरार िे दिराई (സ്തതവീ) .......... (लेिरा)

  बीमरार िे दिराई लरी।

1. ्ुमिे सबजी (സ്തതവീ) .................................................. (खररीदिरा)

2. क्यरा वपछलरी बरार आपिे बेंगलूरू .................................................. (देखिरा)

3. कल ररा् सुधरा शसिेमरा देखिे .................................................. (जरािरा)

4. िौकर िे कमररा (പു.) .................................................. (सराि करिरा)

5. उसिे सराररी चचट् हठ्यराँ (സ്തതവീ. ബ.) .................................................. (्राइप करिरा)
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അഭ്ാസം III

ചുവഴട ഴകാടുത്തിട്ടുള്ള പട്ികയിൽ നിനെും അഞ്് വാക്യങ്ങൾ ഉണ്ാക്കുകക. സഹായത്തിനായി 

മാതൃകാ വാക്യം ദനാക്കുക.

मैंिे
उसिे
उनिोंिे
िमिे
रराधरा िे
क्यरा आपिे

केलरा
रो्री
कुछ आम
कपड़े
कमीज़
सराडड़्यराँ

खराई
खरा्यरा
धोए
खररीदरीां
खररीदे
खररीदरी

മാതൃക: मैंिे कमीज खररीदरी ।

1. ........................................................................................................

2. ........................................................................................................

3. ........................................................................................................

4. ........................................................................................................

5. ........................................................................................................

അഭ്ാസം IV

മാതൃക അനുസരിച്ച് വാക്യങ്ങഴള സാമാന്യ ഭൂതകാലത്തിദലക്ക് മാറ്ിഴയെുതുക.

മാതൃക: मैं रोज दधू पी्रा िँू।

  मैंिे आज भी दधू वप्यरा।

1. मैं रोज इस िो्ल में खरािरा खरा्रा िँू।

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

2. क्यरा ्ुम रोज हिांदरी पढ़्ी िो?

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

3. मैं रोज कपड़ ेधो्रा िँू।

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

4. िौकररािी रोज कमररा सराि कर्ी िै।

 ............................................................................................................
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5. िि रोज आपसे शमल्ी िै।

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

6. वप्राजी मुझ ेरोज पचरास रुप्ेय दे् ेिैं।

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

അഭ്ാസം V

മാതൃക അനുസരിച്ച് വാക്യം മാറ്ിഴയെുതുക.

മാതൃക: िि रोज खरािरा खरा्रा थरा।  आज उसिे िल खराए ।

1. िि रोज हिांदरी पढ़्रा थरा ।  आज ..................... अांगे्जी ....................... ।

2. िि सुबि दधू पी्रा थरा ।  आज ..................... दिरी ........................ ।

3. िि सुबि पराँच बजे ििरा्रा थरा ।  आज ..................... सरा् बजे ..................... ।

4. िि रोज अपिे कपड़ ेधो्रा थरा ।  आज ..................... अपिे कपड़ े..................... ।

5. िि ररा् को अखबरार पढ़्रा थरा ।  आज ..................... सुबि अखबरार ..................... ।

അഭ്ാസം VI

താഴെ ഴകാടുത്തിരിക്കുനെ തകിയകളടുഴട ഭൂതകാല രൂപങ്ങൾ എെുതുക.

മാതൃക: आ आ्यरा आए आई आई

1. पिँुच .................  ................. ................. .................

2. निकल .................  ................. ................. .................

3. िो .................  ................. ................. .................

4. सो .................  ................. ................. .................

5. शमल .................  ................. ................. .................

6. रुक .................  ................. ................. .................

അഭ്ാസം VII 

अपिरा യുഴട ഉചിതമായ രൂപങ്ങൾ ദചർത്ത് പൂരിപ്പിക്കുക.

अपिरा,  अपिी,  अपिे

1. ्ुम ............................... पुस्क पढ़ो।

8



2. शीलरा ............................... घर गई।

3. ्यि मेररा ............................... कमररा िै।

4. ्ुम ............................... िराम ब्राओ।

5. ............................... शमत् को बुलराइए।

6. ............................... देश मिराि िै।

അഭ്ാസം VIII

അടിവരയിട്ിരിക്കുനെ സർവ്വനാമങ്ങൾക്കു പകരമായി अपिरा/अपिी/अपिे തപദയാഗിക്കുക.

1. मैं मेरे घर जरा्रा िँू।

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

2. ्ुम ्ुमिराररी बरा् सुिराओ।

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

3. िे उिके घर गए।

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

4. आप आपकरा िराम ब्राइए।

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

അഭ്ാസം IX

ചുവഴട ഴകാടുത്തിട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുക. തബാക്കറ്ിൽ ഴകാടുത്തിരിക്കുനെ പേങ്ങളടുഴട  

अपिरा  രൂപത്തിൽ പൂരിപ്പിക്കുക.

1. इस सम्य अांधेररा िै। सब लोग .......................... (അവരുഴട) घर लौ् रिे िैं।

2. सुरेश ......................................... (അവഴറെ) बिि के सराथ िरापस आ रिरा िै।

3. मराँ ......................................... (അവളടുഴട) बचचे को दधू वपलरा रिरी िै।

4. आप ......................................... (നിങ്ങളടുഴട) कलम से शलखखए।

5. मोिि ......................................... (അവഴറെ) पतिी के सराथ चथ्ेय्र जरा रिरा िै।

6. आपको ......................................... (നിങ്ങളടുഴട) कमीज कब चराहिए ?

7. मैं ......................................... (എഴറെ) बिि को चचट् ठी शलख रिरा थरा।
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അഭിശപായങ്ങളും നിർക്ദേ്രങ്ങളും 

1. ഴമച്ചഴപ്പദടണ്വ 

 (a) അക്ഷരങ്ങൾ 

 (b) വ്യാകരെ ബിന്ുക്കൾ 

 (c) വാക്യഘടനകൾ

2. ഴപാതുവായ വിലയിരുത്തൽ. 

ഏറ്വും 

മികച്ചത്

വളഴര നല്ത് നല്ത് തൃപതികരം ദമാശം 

(ഴമച്ചഴപ്പടുദത്തണ്തായുണ്്)

പരിദശാധകഴറെ ദപര്  പരിദശാധകഴറെ ഒപ്പടും തവീയതിയും
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उततर पत्र  
ഉത്തരക്കടലാസ്

}15
അഭ്ാസം I 

മാതൃക അനുസരിച്ച് താഴെ പറയുനെ വാക്യങ്ങഴള ഭാവികാലത്തിദലക്ക് മാറ്ിഴയെുതുക.

മാതൃക: जॉि अशोक िो्ल में ठिर्रा िै।

  जॉि अशोक िो्ल में ठिरेगरा।

1. िि पराँच बजे लौ््रा िै।

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

2. मैं घड़ी खररीद रिरा िँू।

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

3. आप ्यिराँ कब आ रिे िैं?

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

4. सभरा फक्िे बजे शुरू िो्ी िै?

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

5. बैंक अभी बांद ििरीां िो रिरा िै?

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

6. शीलरा िे गरािरा गरा्यरा।

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

7. िमिे प््ि पूछे।

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

അഭ്ാസം II

തബാക്കറ്ിൽ ഴകാടുത്തിരിക്കുനെ മലയാള ആശയങ്ങൾക്ക് സമാനമായ ആശയം വരുനെ ഹിന്ി 

പേങ്ങൾ ഉപദയാഗിച്ച് പൂരിപ്പിക്കുക.

മാതൃക: मैं ............. चराि्रा िँू।

  मैं घर जरािरा चराि्रा िँू।

1. मैं ....................................................... चराि्रा िँू। (കത്ത് എെുതാൻ)

2. मैं ....................................................... चराि्रा िँू। (എഴറെ സ്കൂട്ർ വിൽക്കാൻ)
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3. सुधरा ....................................................... चराि्ी िै। (ദ്ജാലി തുടങ്ങാൻ)

4. क्यरा आप ................................................... चराि् ेिैं? (നിങ്ങളടുഴട തഗാമത്തിദലക്ക് മടങ്ങാൻ)

5. िम ....................................................... चराि् ेिैं। (അവഴന കാൊൻ)

അഭ്ാസം III

മലയാള ആശയങ്ങൾക്ക് സമാനമായ ആശയം വരുനെ ഹിന്ി പേങ്ങൾ ഉപദയാഗിച്ച് പൂരിപ്പിക്കുക.

മാതൃക: क्यरा आप ्राइप करिरा जराि्ी िैं? (എങ്ങഴന ഹടപ്പടുഴചയ്ാം)

1. क्यरा आप .........................................................

........... जराि्ी िैं?

(സ്കൂട്ർ ഓടിക്കുനെത് എങ്ങഴനഴയനെ്)

2. क्यरा आप .........................................................

............ जराि्ी िैं?

(ആഹാരം പാചകം 

ഴചയ്ടുനെഴതങ്ങഴനഴയനെ്)

3. क्यरा आप .........................................................

.............. जराि्ी िैं?

(ഹിന്ിയിൽ കത്ത് എെുതുനെത് 

എങ്ങഴനഴയനെ്)

4. क्यरा आप .........................................................

................ जराि्ी िैं?

(നൂറുവഴര എണ്ണടുനെഴതങ്ങഴനഴയനെ്)

5. क्यरा आप .........................................................

................. जराि्ी िैं?

(വാച്ച് നനൊക്കുനെഴതങ്ങഴനഴയനെ്)

6. क्यरा आप .........................................................

................. जराि्ी िैं?

(കമ്്യൂട്റിൽ പവർ ദപായിൻറ് 

അവതരിപ്പിക്കുനെഴതങ്ങഴനഴയനെ്)

അഭ്ാസം IV

മാതൃക അനുസരിച്ച് ചുവഴട ഴകാടുത്തിട്ടുളള വാക്യങ്ങളിൽ ഉചിതമായ തകിയാരൂപങ്ങൾ 

ദചർക്കുക.

മാതൃക: सब लोग अचरािक .......... । (ഓടാൻ തുടങ്ങി)

  सब लोग अचरािक भरागिे लगे।
1. लड़के कलरास में .................................................................   (കളിക്കാൻ തുടങ്ങി)
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2. लड़फक्यराँ जोर से ...............................................................   (ഒച്ച ഉണ്ാക്കാൻ തുടങ്ങി)

3. सुबि िौ बजे से िरी लोग क्यू में ..........................................   (നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി)

4. लोग चथ्ेय्र से ...................................................................   (പുറത്തുവരാൻ തുടങ്ങി)

അഭ്ാസം V

തബാക്കറ്ിൽ നിനെും ശരിയായ പേം തിരഴഞ്ഞടുത്ത് വാക്യം പൂരിപ്പിക്കുക.

 (आधँी चलेगी, बरादल छराएांगे, सराि रिेगरा, भराररी िषराटि, गरज के सराथ)

1. हदललरी और भोपराल में मौसम ....................................................................।

2. हिमराल्य की पिराडड़्यों में ....................................................................।

3. मुांबई और गोिरा में .................................................................... िोगी।

4. ओडड़शरा के ््ि्थी इलराकों में ....................................................................।

5. देश के कई भरागों में .................................................................... छीां्े पड़ेंगे।

അഭ്ാസം VI

മാതൃക അനുസരിച്ച് വാക്യം മാറ്ി എെുതുക.

മാതൃക: कल (ഇനെഴല) आप बैठक में क्यरा बोले?

  कल (നാഴള) आप बैठक में क्यरा बोलेंगे?

1. कल िि मेररी बरा् भूल ग्यरा थरा।

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

2. शीलरा कुछ ििरीां समझी।

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

3. ्यि ्ुमिरारे शलए क्यरा लरा्यरा?

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

4. कल िि सराररा हदि घर पर रिरा।

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

5. िि हदललरी कब ग्यरा?

 .........................................................................................................
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അഭ്ാസം VII
തബാക്കറ്ിൽ തനെിരിക്കുനെ പേങ്ങളടുഴട സഹായദത്താടുകൂടി ചുവഴട ഴകാടുത്തിട്ടുള്ള 

ദചാേ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരഴമെുതുക.

1. आप चरा्य के सराथ क्यरा लेंगे? (समोसरा)

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

2. सी्रा ्यिराँ कब आएगी? (कल शराम)

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

3. िे हदललरी में किराँ रुकें गे? (िो्ल में)

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

4. िम लोग मुांबई कैसे जराएांगे? (ििराई जिराज से)

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

5. प्दशटििी करा उदघरा्ि कब िोगरा? (दस ्राररीख को)

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

അഭ്ാസം VIII

മാതൃക അനുസരിച്ച് വാക്യം മാറ്ിഴയെുതുക.

 मुझ ेगराजर करा िलिरा पसांद िै । 
 मुझ ेगराजर करा िलिरा अचछरा लग्रा िै।
1. मुझ ेबिरारसी सराड़ी पसांद िै।

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

2. मेरे भराई को रेमांड करा कपड़रा पसांद िै।

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

3. िमें िरा्् ेमें इडलरी पसांद िै।

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

4. मुझ े्ांदरूरी रो्री ज्यरादरा पसांद िै।

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

5. उसे पराकटि  में घूमिरा पसांद िै।

 .........................................................................................................
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അഭിശപായങ്ങളും നിർക്ദേ്രങ്ങളും 

1. ഴമച്ചഴപ്പദടണ്വ 

 (a) അക്ഷരങ്ങൾ 

 (b) വ്യാകരെ ബിന്ുക്കൾ 

 (c) വാക്യഘടനകൾ

2. ഴപാതുവായ വിലയിരുത്തൽ. 

ഏറ്വും 

മികച്ചത്

വളഴര നല്ത് നല്ത് തൃപതികരം ദമാശം 

(ഴമച്ചഴപ്പടുദത്തണ്തായുണ്്)

പരിദശാധകഴറെ ദപര്  പരിദശാധകഴറെ ഒപ്പടും തവീയതിയും
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उततर पत्र  
ഉത്തരക്കടലാസ്

}16
അഭ്ാസം I

മാതൃക അനുസരിച്ച് ചുവഴട ഴകാടുത്തിരിക്കുനെ വാക്യങ്ങഴള ആസനെ ഭൂതകാലത്തിൽ മാറ്ി 

എെുതുക.

മാതൃക: मोिि आज करार से दफ्र ग्यरा।

  मोिि आज करार से दफ्र ग्यरा िै।

1. िौकर आपकरा सरामराि लरा्यरा।

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

2. डॉ. विद्यरासरागर असप्राल से पराँच बजे लौ्े।

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

3. ्ुम कौि सी फलराइ् से आए?

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

4. क्यरा िे आज सकूल गए?

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

5. िैदरराबराद जरािे िरालरी गराड़ी 4 बजे छू्री।

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

6. उसिे िो्ल में चरा्य पी।

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

7. सुधरा िे मरा्राजी को दिरा दरी।

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

അഭ്ാസം II
ചുവഴടയുള്ള സംഭാഷെ രൂപം മുെുവനാക്കുക.

1. क्यरा ्ुम िीांबू (നാരങ്ങ) लराए िो? िराँ ...............................................................

 फक्िे लराए िो?  ....................................................................

 क्यरा भराि लराए िो?  ....................................................................

 िीांबू किराँ रखे िैं? ....................................................................
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2. क्यरा आप आगररा गई िैं? िराँ, ...............................................................

 फक्िी बरार गई िैं?  ....................................................................

 फकसके सराथ गई िैं?  ....................................................................

3. क्यरा ्ुमिरारे घर मेिमराि आए िैं? ....................................................................

 फक्िे लोग आए िैं? ....................................................................

 चराचराजी भी आए िैं?  िराँ ...............................................................

 चराचीजी ििरीां आई िैं?  ििरीां ..............................................................

അഭ്ാസം III

മാതൃക അനുസരിച്ച് വാക്യം മാറ്ി എെുതുക.

മാതൃക: मुझ ेहिांदरी आ्ी िै।  मैं हिांदरी जराि्रा िँू।

1. मुझ े्रैिरा आ्रा िै।  .............................................................................

2. मुझ ेचरा्य बिरािरा आ्रा िै। .............................................................................

3. मुझ ेकरार चलरािरा आ्रा िै। .............................................................................

4. मुझ ेशॉवप ांग करिरा आ्रा िै। .............................................................................

5. मुझ ेखरािरा बिरािरा आ्रा िै। .............................................................................

അഭ്ാസം IV

പട്ികഴയ ആസ്പേമാക്കി 10 വാക്യങ്ങൾ എെുതുക:

मैं

िम

उसे

्ुमिें

रराम को

कई भराषराएँ

गुजररा्ी

रूसी

चीिी

जराि्रा / जराि् े/ जराि्ी

आ्ी
िँू / िै / िैं

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

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

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

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

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

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

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

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

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

അഭ്ാസം V

മാതൃക അനുസരിച്ച് വാക്യം മാറ്ി എെുതുക. 

മാതൃക: मैं अांगे्जी जराि्रा िँू ।     मुझ ेअांगे्जी आ्ी िै।

1. रिमराि उदूटि पढ़िरा जराि्रा िै। ...........................................................................

2. क्यरा ्ुम डोसरा बिरािरा जराि्ी िो? ...........................................................................

3. रचिरा कां प्यू्र में ्राइप करिरा जराि्ी िै। ...........................................................................

4. मैं भर्िराट््यम जराि्ी िँू। ...........................................................................

5. िि कवि्रा शलखिरा जराि्ी िै। ...........................................................................

അഭ്ാസം VI

ഹിന്ിയിദലക്ക് വിവർത്തനം ഴചയ്ടുക.

1. ഈ ഴപൺകുട്ികൾ ഇദപ്പാൾ ്ജയ്പൂരിൽ നിനെും മടങ്ങി വനെദതയുള്ളളൂ.

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

2. സവിത ആേ്യമായിട്ാണ് മുംഹബയിൽ വനെിട്ടുള്ളത്.

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

3. അവർ എഴറെ വവീട്ിൽ പലതവെ വനെിട്ടുണ്്.

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

4. നിങ്ങൾ എവിഴട നിനൊണ് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്.

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

5. ഞാൻ ഈ ദപന നിങ്ങൾക്കു ദവണ്ിയാണ് ഴകാണ്ുവനെിട്ടുള്ളത്.

 ............................................................................................
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അഭിശപായങ്ങളും നിർക്ദേ്രങ്ങളും 

1. ഴമച്ചഴപ്പദടണ്വ 

 (a) അക്ഷരങ്ങൾ 

 (b) വ്യാകരെ ബിന്ുക്കൾ 

 (c) വാക്യഘടനകൾ

2. ഴപാതുവായ വിലയിരുത്തൽ. 

ഏറ്വും 

മികച്ചത്

വളഴര നല്ത് നല്ത് തൃപതികരം ദമാശം 

(ഴമച്ചഴപ്പടുദത്തണ്തായുണ്്)

പരിദശാധകഴറെ ദപര്  പരിദശാധകഴറെ ഒപ്പടും തവീയതിയും
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ഉത്തരക്കടലാസില് ഉത്തരം നല്കുന്നതിനുമുമ്പ് ദയവായി നിങ്ങളുടട പാഠങ്ങൾ ശ്രദ്ാപൂർവ്ം വായിക്കുക.

प्राप्राांक 
മാർക്ക്

17 ....... / 20 18 ....... / 20 19 ....... / 20 20 ....... / 20

पत्राचरार पराठ्यक्रम विभराग
വിദൂര വിദ്ാഭ്ാസ വകുപ്പ്

कें द्री्य हिांदरी निदेशराल्य
കകനശദരീയ ഹിന്ി നികദ്രാലയം

हिांदरी सह ट्िफिके् पराठ्यक्रम (मल्यरालम मराध्यम)
ഹിന്ി സർട്ിഫിക്കറ്പ് കകാഴ്സ് (മലയാളം മാധ്മം) 

उत्र पत् 17-20  ഉത്തരക്കടലാസ് 17-20

എല്ാ കത്തിടപാടിലും പഠിതാവ് ക�ാൾനമ്ർ കൃത്മായി കരഖടപ്ടുകത്തണ്ടതാണ്.

कृपया छात्र अपना रोल नंबर एवं पता नीचे ललखें।
പഠിതാവ് ക�ാൾനമ്�ും കമല്വിലാസവും താടെ എെുതുക.

रोल नंं /
ക�ാൾ നമ്ർ 

छात्र की मातभृाषा 
വിദ്ാർത്ിയുടട മാതൃഭാഷ

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

कु./श्ीमती/श्ी/കുമാരി/ശ്രരീമതരീ/ശ്രരീ ...............................................................................................................

पता / തപാല് വിലാസം ...............................................................................................................

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

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

 ...................................................... पपन / പിന് 

मूलयांकन के ललए उततर पत्र इस पत ेपर भेजें : പൂരിപ്ിച്ച ഉത്തരക്കടലാസ് അയയ് കക്കണ്ട വിലാസം:

उप निदेशक
पत्राचरार पराठ्यक्रम विभराग
केेां द्री्य हिांदरी निदेशराल्य
पश्चमी खांड-VII
ररामकृष्ण पुरम
िई हदललरी-110066 (भरार्)

The Deputy Director

Dept. of Correspondence Courses

Central Hindi Directorate

West Block VII

Ramakrishna Puram

New Delhi - 110066  [INDIA]

പഠിതാവ്    : ...........................................

നിദേശാലയം : ............................................

ഉത്തരക്കടലാസ് 

സ്വീകരിച്ച തവീയതി

 



उततर पत्र  
ഉത്തരക്കടലാസ്

}17
അഭ്ാസം I 

തബാക്കറ്ിൽ തനെിരിക്കുനെ തകിയകളടുഴട ഉചിതമായ രൂപങ്ങൾ ഉപദയാഗിച്ച് താഴെ 

ഴകാടത്തിരിക്കുനെ ഖണ്ിക പൂർത്തവീകരിക്കുക.

ररा् के दस बज रिे थे। मैं ररामकृष्ण पुरम जरािे के शलए एक बस में (चढ़िरा)। मैंिे कां डक्र को रुपए (देिरा) 
और अपिरा ह्क् (लेिरा)। बस से उ्र् ेिुए मैंिे अपिरा ह्क् (िें किरा) और आगे चलिरा (शुरू करिरा)। 
्भी चफैकां ग इांसपैक्र िे आिराज़ (देिरा) और (बोलिरा) ‘ह्क् हदखराइए’। शजस जगि बस रुकी थी, ििराँ 
अांधेररा थरा। मैंिे िीचे से एक ह्क् (उठरािरा)। िि दसूरे रू् करा ह्क् थरा। मैंिे इांसपैक्र से (कििरा) फक 
मैंिे ह्क् (खररीदिरा)। इांसपैक्र िे मेररी बरा् पर वि्िरास ििरीां (करिरा) और मुझ ेपर जुमराटििरा (करिरा)। ििरीां 
पर परास में मोबराइल को ट्ि की िैि खड़ी थी। मैंिे चुपचराप ज़ुमराटििरा (भरिरा) और अपिे कराि (पकड़िरा) फक 
फिर ऐसरा ििरीां करँूगरा।
..................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

അഭ്ാസം II

തനെിരിക്കുനെ ഉോഹരെമനുസരിച്ച് വാക്യപരിവർത്തനം നടത്തുക.

മാതൃക:    मैं हिांदरी भराषरा पढ़्रा िँू । मैंिे हिांदरी भराषरा पढ़री।

1. आप दराल-चरािल खरा् ेिैं।  ............................................................................

2. मेररा बे्रा शराम को ्ेनिस खेल्रा िै। ............................................................................
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3. बचचे किरािी की फक्राबें पढ़् ेिैं। ............................................................................

4. मेरे घर में िौकररािी खरािरा बिरा्ी िै। ............................................................................

5 डराक्र मररीजों को दिराएँ दे् ेिैं।  ............................................................................

അഭ്ാസം III

ഓദരാ പട്ികയിൽ നിനെും ഉള്ള പേങ്ങൾ ഉപദയാഗിച്ച് വാക്യം നിർമ്ിക്കുക.

क्यरा

मैं

मोिि

गी्रा

िम

िे

अांदर

आज जलदरी

दो घां्े पिले

्यिराँ

आपके सराथ

आ

जरा

बठै

चल

सक्रा

सक्ी

सक्रा

सक्े

सक्ी

िँू

िै

िैं

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

അഭ്ാസം IV

ഉോഹരെത്തിനനുസരിച്ച് വാക്യം മാറ്ി എെുതുക. 

മാതൃക:  बचचे कल शराम को मदैराि में खेल रिे थे।  

     बचचे कल शराम को मदैराि में खेले थे।

1. मैं बस से मसूररी जरा रिरा थरा। ..................................................................

2. बचचरा ज़मीि पर सो रिरा थरा। ..................................................................
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3. लड़की गरम परािी से ििरा रिरी थी। ..................................................................

4. आपके दोस् हदललरी में किराँ रि रिे थे? ..................................................................

5. आपकी पतिी ्ैकसी से ए्यरपो ट्ि पिँुच रिरी थीां। ..................................................................

അഭ്ാസം V
ചുവഴട ഴകാടുത്തിട്ടുള്ള ദചാേ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരഴമെുതുക.

1. क्यरा आप हिांदरी समझ सक्/े्ी िैं?

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

2. आपिे हिांदरी किराँ सीखी?

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

3. आप फक्िी भराषराएँ बोल सक्/े्ी िैं?

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

4. आप सुबि फक्िे बजे उठ सक्/े्ी िैं?

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

5. क्यरा आप उत्र भरार्ी्य खरािरा बिरा सक्े/्ी िैं?

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

അഭ്ാസം VI
ഹിന്ിയിദലക്ക് വിവർത്തനം ഴചയ്ടുക.

1. അവൾ തഴറെ തഗാമത്തിദലക്ക് ദപായിട്ടുണ്ായിരുനെു.

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

2. എഴറെ അച്ൻ എനിക്ക് ഒരു പുതിയ ഹസക്കിൾ തനെിട്ടുണ്ായിരുനെു.

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

3. വിേ്യാർത്ഥികൾ ക്ാസ്ിൽ താമസിച്ചടു വനെു.

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

4. ഞാൻ എഴറെ സുഹൃത്തിന് ഹിന്ിയിൽ കത്ത് എെുതിയിട്ടുണ്ായിരുനെു.

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

5. ഴതടയിൻ ഹവകുദനെരം 5 മെിക്ക് ബാംഗ്ളൂരിദലക്ക് പുറഴപ്പട്ടു.

 ..............................................................................................................
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അഭ്ാസം VII

തബാക്കറ്ിൽ ഴകാടുത്തിരിക്കുനെ നിർദദേശം അനുസരിച്ച് വാക്യ പരിവർത്തനം നടത്തുക. 

മാതൃക: लड़की सकूल जरा्ी िै।   (പൂർണ്ണ ഭൂതകാലം)

   लड़की सकूल गई थी।

1 मराकटि  शराकरािराररी खरािरा खरा्रा िै।  (സാമാന്യ ഭൂതകാലം)

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

2. ्ेय विद्यराथथी हिांदरी पढ़् ेिैं।  (പൂർണ്ണ ഭൂതകാലം)

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

3. बचचे करा्ूटिि फिलमें देख् ेिैं।  (ആസനെ ഭൂതകാലം)

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

4. गी्रा करा भराई सुबि छि बजे उठ्रा िै। (സാമാന്യ ഭൂതകാലം)

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

5. रराजेश ्ीि फकलोमी्र दौड़्रा िै। (പൂർണ്ണ ഭൂതകാലം)

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

അഭ്ാസം VIII

കർത്താവിഴന തപഥമപുരുഷ സ്തതവീലിംഗ ഏകവചനമാക്കുക.  അതിനനുസരിച്ച് തകിയാ 

പരിവർത്തനം നടത്തി ഖണ്ിക മാറ്ി എെുതുക.

मैं आज सुबि देर से उठरा। मैं घूमिे ििरीां ग्यरा। मैंिे िौ बजे िरा््रा फक्यरा। फिर मैं रमेश के घर ग्यरा। एक 
बजे मैंिे रमेश के सराथ खरािरा खरा्यरा। थोड़ी देर मैंिे आरराम फक्यरा। लगभग ्ीि बजे मैं बराज़रार ग्यरा। मैंिे 
एक कमीज़ खररीदरी और कुछ रूमराल खररीदे। फिर िमिे एक रेस्रराँ में चरा्य पी। ििराँ िम घां्े भर बठेै। शराम 
को िमिे फफ़लम देखी। मैं ररा् को देर से घर लौ्रा और ग्यरारि बजे सो्यरा।
..................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

അഭിശപായങ്ങളും നിർക്ദേ്രങ്ങളും 

1. ഴമച്ചഴപ്പദടണ്വ 

 (a) അക്ഷരങ്ങൾ 

 (b) വ്യാകരെ ബിന്ുക്കൾ 

 (c) വാക്യഘടനകൾ

2. ഴപാതുവായ വിലയിരുത്തൽ. 

ഏറ്വും 

മികച്ചത്

വളഴര നല്ത് നല്ത് തൃപതികരം ദമാശം 

(ഴമച്ചഴപ്പടുദത്തണ്തായുണ്്)

പരിദശാധകഴറെ ദപര്  പരിദശാധകഴറെ ഒപ്പടും തവീയതിയും
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उततर पत्र  
ഉത്തരക്കടലാസ്

}18
അഭ്ാസം I

മാതൃക അനുസരിച്ച് ചുവഴട ഴകാടുത്തിട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ മാറ്ി എെുതുക.

മാതൃക: मैं चराि्रा िँू । आप घर जराइए। 

  मैं चराि्रा िँू फक आप घर जराएँ।

1. समर चराि्रा िै। ्ुम दफ़्र जराओ।

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

2. अध्यरापक चराि् ेिैं। विद्यराथथी हिांदरी पढ़ें।

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

3. मैं चराि्रा िँू। ्ू मेरे घर आ।

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

4. उसकी मराँ चराि्ी िै। िि डॉक्र बिे।

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

5. िम चराि् ेिैं। आप कुछ हदि और रुफकए।

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

അഭ്ാസം II

മാതൃക അനുസരിച്ച് വാക്യങ്ങൾ മാറ്ി എെുതുക.

മാതൃക: लड़करा हिांदरी शलख रिरा िै।  

  लड़करा हिांदरी शलखे।

1. लड़फक्यराँ बडैशमा्ं ि खेल रिरी िैं।

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

2. विद्यराथथी कैं ्रीि में िरा््रा कर रिे िैं।

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

3. मज़दरू और् सड़क पर पतथर ्ोड़ रिरी िै।

 ......................................................................................................................
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4. बचचरा मदैराि में सराइफकल चलरा रिरा िै।

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

5. फकसराि खे्ों में िसल करा् रिे िैं।

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

അഭ്ാസം III 

മാതൃക അനുസരിച്ച് വാക്യ പരിവർത്തനം നടത്തുക.

മാതൃക A: सभी विद्यराथथी कल िौ बजे आएँगे। 

   सभी विद्यराचथटि्यों को कल िौ बजे आिरा पड़गेरा।

1. लड़फक्यराँ खरािरा बिरािरा सीखेंगी।

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

2. मररीज़ दिरा खराएगरा।

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

3. अचधकराररी सम्य से दफ़्र पिँुचेंगे।

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

4. ्ू मेररा कििरा मरािेगरा।

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

5. गरा्यत्ी शस्रार बजराएगी।

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

മാതൃക B: कल दरीपक सरा् बजे दफ़्र आ्यरा। 

  कल दरीपक को सरा् बजे दफ़्र आिरा पड़रा।

1. छो्ू रोज़ ग्यरारि बजे चरा्य लरा्रा िै।

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

2. डॉक्र िे मररीज़ करा आपरेशि फक्यरा।

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

3. भरार्ी बचचों को सांगी् शसखरा्ी िै।

 ......................................................................................................................
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4. अिमद वपछले िफ़् ेमुांबई ग्यरा।

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

5. जराजटि िे हिांदरी सीखी।

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

അഭ്ാസം IV

േിനചര്യയിൽ നിങ്ങൾക്കു നിർബന്മായും ഴചദയ്ണ്ുനെ കാര്യങ്ങൾ पड़िरा തപദയാഗിച്ച് അഞ്് 

വാക്യത്തിൽ എെുതുക.

1. .................................................................................................................................

2. .................................................................................................................................

3. .................................................................................................................................

4. .................................................................................................................................

5. .................................................................................................................................

അഭ്ാസം V

മാതൃക അനുസരിച്ച് താഴെ പറയുനെ ഹശലികളിൽ 3 വാക്യം ഉണ്ാക്കുക.

सकूल जरािरा – मैं सकूल जरा्रा िँू।

   मुझको सकूल जरािरा िै।

   मुझको सकूल जरािरा पड़गेरा।

1. दिरा खरािरा  ..............................................................................................

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

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

2. घर करा कराम करिरा ..............................................................................................

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

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

3. रोज़ ्ेनिस खेलिरा ..............................................................................................

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

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

9



4. मदैराि में दौड़िरा  ..............................................................................................

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

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

5. विदेशी भराषरा सीखिरा ..............................................................................................

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

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

അഭ്ാസം VI

ചുവഴട ഴകാടുത്തിട്ടുള്ള ദചാേ്യങ്ങൾക്ക് ഹിന്ിയിൽ ഉത്തരം എെുതുക.

1. എതത മെിക്കാണ് നവീ എെുദനെൽക്കുനെത്?

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

2. നവീ ബസ്ിലാദൊ സ്കൂളിദലക്ക് ദപാകുനെത്?

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

3. നിങ്ങൾ എതത ഭാഷ സംസാരിക്കും?

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

4. നിങ്ങൾക്ക് കൃഷി സ്ഥലത്ത് ദ്ജാലി ഴചദയ്ണ്തായുദണ്ാ?

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

5. നിങ്ങൾക്ക് ഹിന്ി പഠിക്കുനെത് ഇഷ്ടമാദൊ?

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

അഭ്ാസം VII

ചുവഴട ഴകാടുത്തിട്ടുള്ള തകിയകൾ ഉപദയാഗിച്ച് വാക്യം നിർമ്ിക്കുക:

മാതൃക:  जरािरा + िोिरा – मुझको बराज़रार जरािरा िोगरा।

1. शलखिरा + पड़िरा  ............................................................................................

2. सोचिरा + िोिरा  ............................................................................................

3. चलिरा + पड़िरा  ............................................................................................

4. ्रैिरा + िोिरा  ............................................................................................

5. जरागिरा + पड़िरा  ............................................................................................
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അഭിശപായങ്ങളും നിർക്ദേ്രങ്ങളും 

1. ഴമച്ചഴപ്പദടണ്വ 

 (a) അക്ഷരങ്ങൾ 

 (b) വ്യാകരെ ബിന്ുക്കൾ 

 (c) വാക്യഘടനകൾ

2. ഴപാതുവായ വിലയിരുത്തൽ. 

ഏറ്വും 

മികച്ചത്

വളഴര നല്ത് നല്ത് തൃപതികരം ദമാശം 

(ഴമച്ചഴപ്പടുദത്തണ്തായുണ്്)

പരിദശാധകഴറെ ദപര്  പരിദശാധകഴറെ ഒപ്പടും തവീയതിയും
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उततर पत्र  
ഉത്തരക്കടലാസ്

}19
അഭ്ാസം I

ചുവഴടയുള്ള ദചാേ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എെുതുക:

1. क्यरा आपके शिर में बांगरालरी शमठराई शमल्ी िै?

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

2. क्यरा आपकरा चेिररा अपिे वप्रा से शमल्रा िै?

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

3. क्यरा आप रोज़ शराम को अपिे दोस्ों से शमल् ेिैं?

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

4. आपको पररीक्षरा में फक्िे प्न्श् अांक शमले?

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

5. क्यरा आपके ्यिराँ पीिे के परािी में कलोररीि शमलरा िै?

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

അഭ്ാസം II

മാതൃകയിൽ തനെിരിക്കുനെതുദപാഴല സമുച്ചയങ്ങൾ ഉപദയാഗിച്ച് സംയുക് വാക്യം നിർമ്ിക്കുക.

മാതൃക:    मैंिे कल एक िरा्क देखरा थरा

   िरा्क बिु् अचछरा थरा

   मैंिे कल जो िरा्क देखरा थरा िि बिु् अचछरा थरा।

1. i)    मैं अपिी पतिी के शलए मसैूर से सराडड़्यराँ लरा्यरा थरा।

 ii)   सराडड़्यों में ज़ररी करा कराम थरा।

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

2. i)   कल िमरारे घर अन्चथ आए थे।

 ii)  अन्चथ गख्ण् के प्ोफे़सर थे।

 ..................................................................................................................................
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3. i)   आपिे मुझ ेएक किरािी सुिराई।

 ii)  किरािी मैं सुि चुकरा िँू।

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

4. i)  कल मैं एक विद्यराथथी से शमलरा।

 ii) विद्यराथथी इांगलैंड से आ्यरा िै।

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

5. i)  ्यि आम बिु् सिराहदष् िै।

 ii) आम लखिऊ से आ्यरा िै।

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

അഭ്ാസം III

शज्िरा – उ्िरा, जैसरा - िसैरा എനെവീ സമുച്ചയങ്ങൾ ഉപദയാഗിച്ച് വാക്യങ്ങൾ പൂർത്തവീകരിക്കുക.

1. आज बस में .......................... भीड़ िै .......................... कल ििरीां थी।

2. ्ुम .......................... सरामराि उठरा सक् ेिो .......................... उठरा लो।

3. चेररापूांजी में .......................... बराररश िो्ी िै .......................... किरीां ििरीां िो्ी।

4. .......................... कराम ्ुमिे फक्यरा िै .......................... और कोई ििरीां कर सक्रा।

5. .......................... गराड़ी ्ुमिराररी िै .......................... मेरे परास भी िै।

6. .......................... हिांदरी ग्ेणश बोल्रा िै .......................... अिां् ििरीां बोल्रा।

7. .......................... ज्राि आपके परास िै .......................... मेरे परास ििरीां िै।

8. .................. रुप्यों में आपिे एक कमीज़ खररीदरी िै .................. में त्बग बराज़रार में दो शमल्ी िैं।

അഭ്ാസം IV

ചുവഴട ഴകാടുത്തിട്ടുള്ള ഹശലികൾ ഉപദയാഗിച്ച് വാക്യം നിർമ്ിക്കുക.

 बराररश करा आिरा – बराररश आिे िरालरी िै।

1. िूलों करा खखलिरा .................................................................................................

2. धूप करा निकलिरा .................................................................................................
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3. कक्षरा करा खतम िोिरा .................................................................................................

4. मचै करा शुरू िोिरा .................................................................................................

5. फ़ो्ो करा खीांचिरा .................................................................................................

അഭ്ാസം V

സമുച്ചയം ഉപദയാഗിച്ച് വാക്യങ്ങൾ ദചർഴത്തെുതുക.

മാതൃക: मेरे घर के परास बिु् पेड़ िैं । (जिराँ – ििराँ)

  जिराँ मेररा घर िै ििराँ बिु् पेड़ िैं।

1. मराधि के परास मुझसे कम फक्राबें िैं। (शज्िरा-उ्िरा)

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

2. आपकी जसैी कमीज़ मेरे परास भी िै। (जसैी-िसैी)

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

3. मैं आपकी ्रि कराम ििरीां कर सक्रा। (जसैरा-िसैरा)

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

4. सुधीर िरामक व्यशक् आजकल बीमरार िै। (जो – िि)

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

5. बचचों के समराि बूढे़ ििरीां दौड़ सक्।े (जसेै – िसेै)

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

അഭ്ാസം VI

മാതൃകയിൽ തനെിരിക്കുനെതുദപാഴല िरालरा ദചർത്ത് വാക്യം നിർമ്ിക്കുക.

മാതൃക:    हिांदरी पढ़िे िरालरा लड़करा,  जरािे िरालरा

    हिांदरी पढ़िे िरालरा लड़करा कल जरािे िरालरा िै।

1. कराम करिे िराले लोग, पसेै मराँगिे िरालरा

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

2. ररकशरा चलरािे िराले, जमरा िोिे िरालरा

 .................................................................................................................................
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3. सबज़ी बेचिे िरालरी, आिराज़ देिे िरालरा

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

4. अखबरार बराँ्िे िरालरा, देर से आिे िरालरा

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

5. खरािरा बिरािे िरालरी, पुलराि ््ैयरार करिे िरालरा

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

അഭ്ാസം VII

മാതൃകയ്ക്കനുസരിച്ച് ചുവഴട ഴകാടുത്തിട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ മാറ്ി എെുതുക.

മാതൃക: मैं शलखिे जरा रिरा िँू।  

     मैं शलखिे िरालरा िँू।
1. पेट्रोल की कीम े्ं फिर बढ़िे जरा रिरी िैं।

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

2. आज की बठैक में आप क्यरा बोलिे जरा रिे िैं?

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

3. शराम को आठ बजे ्ुम क्यरा करिे जरा रिे िो?

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

4. कल विरोधी पराह ट्ि्यराँ (തപതിപക്ഷം) प्दशटिि करिे जरा रिरी िैं।

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

5. कल क्यरा खरािरा बिरा रिे िो?

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

6. श्रीम्ी और श्री गुप्रा मुांबई जरा रिे िैं।

 .................................................................................................................................
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അഭിശപായങ്ങളും നിർക്ദേ്രങ്ങളും 

1. ഴമച്ചഴപ്പദടണ്വ 

 (a) അക്ഷരങ്ങൾ 

 (b) വ്യാകരെ ബിന്ുക്കൾ 

 (c) വാക്യഘടനകൾ

2. ഴപാതുവായ വിലയിരുത്തൽ. 

ഏറ്വും 

മികച്ചത്

വളഴര നല്ത് നല്ത് തൃപതികരം ദമാശം 

(ഴമച്ചഴപ്പടുദത്തണ്തായുണ്്)

പരിദശാധകഴറെ ദപര്  പരിദശാധകഴറെ ഒപ്പടും തവീയതിയും
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उततर पत्र  
ഉത്തരക്കടലാസ്

}20
അഭ്ാസം I

മാതൃക അനുസരിച്ച് വാക്യപരിവർത്തനം നടത്തുക.

മാതൃക:  बचचे िे दधू पी शल्यरा िै।   बचचरा दधू पी चुकरा िै।

1. सुलोचिरा िे खबर सुि लरी िै।  ...............................................................................

2. रमेश िे चरा्य करा आडटिर दे हद्यरा िै। ...............................................................................

3. रराजरा िे खरािरा खरा शल्यरा िै।  ...............................................................................

4. मैंिे ्री.िी. पर ्यि फफ़लम देख लरी। ...............................................................................

5. रराचधकरा िे अपिे भराई को चचट् ठी भेज दरी। .............................................................................

അഭ്ാസം II

चुकिरा തകിയയുഴട ഉചിതമായ രൂപം ഉപദയാഗിച്ച് വാക്യം പൂരിപ്പിക്കുക.

1. मैं 8 बजे ्क खरािरा खरा .........................................................।

2. ्यि ररपो ट्ि ्ै्यरार िो .........................................................।

3. आपकी कमीज़ें शसल .........................................................।

4. िमरारे घर मेिमराि आ .........................................................।

5. सभी ्यरात्ी ििराई अडड ेपिँुच .........................................................।

അഭ്ാസം III

ഉോഹരെത്തിൽ തനെിരിക്കുനെതു ദപാഴല ചുവഴട ഴകാടുത്തിട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ििरीां ദചർത്ത് 

എെുതുക. 

മാതൃക:  िम खरािरा खरा चुके िैं।   िमिे खरािरा ििरीां खरा्यरा िै।

1. विद्यराथथी ्यि पराठ पढ़ चुके िैं।  ...............................................................................

2. छो्रा बचचरा ििरा चुकरा थरा।  ...............................................................................

3. लड़फक्यराँ पररीक्षरा की ्ै्यराररी कर चुकी िैं। ...............................................................................

4. िि सरा् बजे ्क उठ चुकरा थरा।  ...............................................................................

5. मैं ्ुमिराररा पत् पढ़ चुकरा िँू।  ...............................................................................
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അഭ്ാസം IV

ചുവഴട തനെിട്ടുള്ള മാതൃക അനുസരിച്ച് വാക്യങ്ങൾ മാറ്ി എെുതുക.

മാതൃക:   निररीक्ष्ण की व्यिसथरा िो रिरी िै। निररीक्ष्ण की व्यिसथरा िो गई िै।

       निररीक्ष्ण की व्यिसथरा िो चुकी िै।

1. पररीक्षरा की ्ै्यरारर्यराँ िो रिरी िैं। ...............................................................................

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

2. शरादरी करा इां्जराम िो रिरा िै। ...............................................................................

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

3. मिांगराई बढ़ रिरी िै। ...............................................................................

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

4. चीजों की कीम े्ं बढ़ रिरी िैं। ...............................................................................

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

5. पेट्रोल के दराम करािी बढ़ रिे िैं। ...............................................................................

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

അഭ്ാസം V

തബാക്കറ്ിൽ ഴകാടുത്തിരിക്കുനെ നിർദദേശമനുസരിച്ച് ഹിന്ിയിൽ പരിഭാഷ ഴചയ്ടുക. 

മാതൃക: ഞാൻ താങ്കഴള കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്.  (इां्जरार करिरा)

   मैं आपकरा इां्ज़रार कर रिरा िँू।

1. അവൾ ഇനെ് ഹവകുദനെരം 6 മെിവഴര ദ്ജാലി ഴചയ്ടും. (कराम करिरा)

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

2. എഴറെ കാറ് തകർനെിട്ടുണ്്, ശരിയാക്കി തനൊലും. (मरमम् करिरा)

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

3. എഴറെ അമ് അതിഥികഴള സ്ാഗതം ഴചയ്തു ഴകാണ്ിരിക്കുനെു. (सिराग् करिरा)

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

4. വവീണ്ും പഠിപ്പിക്കുവാൻ ടവീച്ചറിദനാട് അദപക്ഷിച്ചാലും. (अिुरोध करिरा)

 ..................................................................................................................................
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5. എദനൊട് ക്ഷമിച്ചാലും.  (क्षमरा करिरा)

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

അഭ്ാസം VI

देिरा,लेिरा, जरािरा എനെവീ തകിയകളടുഴട ഉചിതമായ രൂപം ദചർത്ത് ചുവഴട ഴകാടുത്തിട്ടുള്ള 

വാക്യങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക:

1. मेररी बे्री िे अपिी सिेलरी को फक्राब दे .................................................।

2. शी्ल िमेशरा सम्य पर कराम कर ..........................................................।

3. अगले िफ़् ेसभी मेिमराि आ ................................................................।

4. अध्यरापक िे विद्यराचथटि्यों को सिराल समझरा ..............................................।

5. िम लोग आज ररा् को रेलगराड़ी में सो .....................................................।

അഭ്ാസം VII

തബാക്കറ്ിൽ ഴകാടുത്തിരിക്കുനെ മലയാള ആശയത്തിനു സമാനമായ ആശയം വരുനെ ഹിന്ി 

പേങ്ങൾ ഉപദയാഗിച്ച് വാക്യം പൂർത്തിയാക്കുക.

മാതൃക:   रांगि को थोड़ी देर ............... ।  (വിതശമിക്കാൻ അനുവേിക്കൂ)

   रांगि को थोड़ी देर आरराम करिे दो।

1. मैं आज िरापस जरािरा चराि्रा िँू, .......... (ദ്ജാലി പൂർത്തിയാക്കാൻ എഴനെ അനുവേിക്കൂ)

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

2. सरलरा बरािर ििरीां जरािरा चराि्ी, .......... (അവഴള ഡൽഹിയിൽ തുടരാൻ അനുവേിക്കൂ)

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

3. िमें सराइफकल चलरािरा ििरीां आ्रा, .......... (നമുക്ക് നടനെു ദപാകാം.)

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

4. आज छुट् ्री िै, .......... (നമുക്ക് സിനിമ കാൊം.)

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

5. बचचे की ्बी्य् ठीक िै,  .......... (അവൻ ഐസ്തകവീം കെിക്കഴട്)

 ..................................................................................................................................
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അഭിശപായങ്ങളും നിർക്ദേ്രങ്ങളും 

1. ഴമച്ചഴപ്പദടണ്വ 

 (a) അക്ഷരങ്ങൾ 

 (b) വ്യാകരെ ബിന്ുക്കൾ 

 (c) വാക്യഘടനകൾ

2. ഴപാതുവായ വിലയിരുത്തൽ. 

ഏറ്വും 

മികച്ചത്

വളഴര നല്ത് നല്ത് തൃപതികരം ദമാശം 

(ഴമച്ചഴപ്പടുദത്തണ്തായുണ്്)

പരിദശാധകഴറെ ദപര്  പരിദശാധകഴറെ ഒപ്പടും തവീയതിയും

20


	Page 1

