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മുഖവുര 

ഭാരതത്തിന്റെG ഭാഷാവൈവവിധ്യന്റെത്ത പരിഗണിച്ചും ഭാഷാപഠനത്തിന്റെG നൂതന മാർഗങ്ങൾ

സ്വാംശീകരിച്ചുമാണ് വേകരളത്തിന്റെല സ്കൂൾ പാഠ്യപദ്ധതി ചിട്ടന്റെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. മാതൃഭാഷയ് ക്കു

പുറവേമ  ഇംഗ്ലീഷ്,  ഹിന്ദി,  സംസ്കൃതം,  അറബിക്  ,ഉർദു  എന്നീ  ഭാഷകൾ  സ്കൂൾ  തലത്തിൽ

പഠിക്കാൻ  ഇവിന്റെട  കുട്ടികൾക്ക്  അവസരം  ഉണ്ട്.  ഗവേവഷണപഠനത്തിലൂന്റെട  ഭാഷാപഠന

വേവളയിന്റെല   പ്രതിസന്ധികന്റെള  മറികടക്കാനുള്ള  ശ്രമങ്ങൾ; അക്കാദമിക  പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്

വേനതൃത്വം  നൽകുന്ന  സ്ഥാപനം  എന്ന  നിലയിൽ  എസ്  സി  ഇ  ആർ  ടി  നടത്തിവരുന്നു.
ഇതിവേനാടനുബന്ധിച്ച്  വൈപ്രമറിതലത്തിൽ  സംസ്കൃതം  ,  അറബിക്,  ഉര്ദു  എന്നീ  ഭാഷകളുന്റെട

പഠനവും ന്റെസക്കൻഡറി തലത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാപഠനവും ന്റെമച്ചന്റെപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള ഗവേവഷണ

പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു. ന്റെറലിഷ് ഇംഗ്ലീഷ്, സംസ്കൃത മാധുരി, അഹ് ലന്  അറബിക്, പ്യാരി ഉര്ദു

എന്നീ  വേപരുകളിൽ  വേകരളത്തിന്റെല  ന്റെതരന്റെoടുക്കന്റെപ്പട്ട  പത്തു  സ്കൂളുകളിൽ  വൈpഔട്ട്

നടത്തിയാണ് ഈ പദ്ധതികൾ വികസിപ്പിന്റെച്ചടുത്തത്.
 വൈപ്രമറി  തലത്തിന്റെല  ഉര്ദു  ഭാഷാപഠനം  ന്റെമച്ചന്റെപ്പടുത്താനുള്ള  ഗവേവഷണ  പദ്ധതിയാണ്

പ്യാരിഉര്ദു.  കുട്ടികളുന്റെട  ജീവിതപരിസരവുമായി  ബന്ധന്റെപ്പട്ട  മികച്ച  ഭാഷാനുഭവങ്ങള്

സൃഷ്ടിക്കുകയും  അതിനനുസരിച്ച്  ഭാഷ  രൂപന്റെപ്പടുത്താനും  പ്രകടിപ്പിക്കാനും  അവന്റെര

പ്രാപ് തരാക്കുകയും ന്റെചയ്യുക എന്ന സമീപനമാണ് ഈ പദ്ധതിയില് അവലംബിച്ചിട്ടുള്ളത്.
  'പ്യാരി ഉര്ദു' പഠന പദ്ധതി  ഉര്ദു പഠനം നടക്കുന്ന വേകരളത്തിന്റെല മുഴുവൻ വിദ്യാലയങ്ങളിലും
നടപ്പാക്കണന്റെമന്ന്  ആഗ്രഹിക്കുന്നു.  കുട്ടികള്ക്ക്  ഉര്ദു  ഭാഷയിലൂന്റെട  സ്വതന്ത്രമാ യി  ആശയ
വിനിമയം നടത്തുന്നതിനും സർഗ രചനയിൽ ഏർന്റെപ്പടുന്നതിനും സാധിക്കും വിധമാണ് ഇതിന്റെല
പ്രവർത്തനപദ്ധതികൾ ചിട്ടന്റെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.  വേകരളത്തിന്റെല വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഉര്ദു പഠനം
ന്റെമച്ചന്റെപ്പടുത്തുന്നതിന് പ്യാരി ഉര്ദു പദ്ധതി ഉപകരിക്കുന്റെമന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നു .

വേഡാ. ന്റെജ പ്രസാദ്

ഡയറക്ടർ          

എസ് സി ഇ ആർ ടി, വേകരളം
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പ്യാരി ഉര്ദു ടീം

1.  അബ്ദുൽ ഖാദർ പി ന്റെക,  ബാക്രബയല് എയുപി സ്കൂള് , കാസറവേഗാഡ്

2. അമീന  മജീദ് പി ന്റെക, കടലായി സൗത്ത് യു പി സ്കൂൾ ,കണ്ണൂർ

3. അബ്ദുൽ അസീസ് എം,   ജി യു പി സ്കൂൾ പിണവേങ്ങാട് ,വയനാട് 

4. അബൂബക്കർ സി ടി,  ജി യു പി സ്കൂൾ ഒല്ലൂർ ന്റെകായിലാണ്ടി ,വേകാഴിവേക്കാട് 

5. വൈഹദര് അലി എസ്, ജി യു പി സ്കൂൾ മങ്കട പള്ളിപ്പുറം ,മലപ്പുറം 

6. മുഹമ്മദ് ഫസൽ റഹ്മാൻ എം സി,  ജി യു പി സ്കൂൾ  വേതാവേട്ടക്കാട് ,മലപ്പുറം 

7. രാവേജഷ് ന്റെക ജി, എ യു പി സ്കൂൾ  തരൂര് ,പാലക്കാട് 

8. ഉഷ  വിന്റെജ,  എ യു പി സ്കൂൾ മൂരിയാട് , തൃശ്ശൂർ

9. ഷമീർ പി ബി , പള്ളിപ്പുറം വി വി യു പി സ്കൂൾ , തൃശൂർ

 10. അബ്ദുൾനാസർ പി എ,  ഇ ഇ ടി യു പി സ്കൂൾ ന്റെവളിനല്ലൂർ , ന്റെകാല്ലം

 

അക്കാദമിക് വേകാഡിവേനറ്റർ 

ബാബു കാരത്താന്

 റിസർച്ച് ഓഫീസർ, എസ് സി ഇ ആർ ടി, വേകരളം
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അദ്ധ്യായം  1

ആമുഖം

1:1 ഭാഷയുന്റെട  പ്രാധാന്യം

ഭാഷ  മനുഷ്യന്റെG  സാമൂഹികവും  സാംസ്കാരികവുമായ  വളര്ച്ചയുന്റെട  താളവും

സംഗീതവുമാണ്.  ഭാരതം  ഭാഷാവൈവവിധ്യങ്ങളുന്റെട  സംഗമഭൂമിയാണ്.  ഒരു  വ്യക്തിയുന്റെട

സ്വാഭാവികമായ  വളര്ച്ചയില്  ഭാഷാപരമായ  ബുദ്ധിക്ക്  വളന്റെര  പ്രാധാന്യമുണ്ട്.

ആശയവിനിമവേയാപാധി  എന്നതിനപ്പുറം  ഭാഷ  ഒരു  ജനതയുന്റെട  വൈവകാരികതലവും

സ്വത്വവേബാധവും  സാംസ്കാരവും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.  സാമൂഹ്യ  ജീവിതത്തില്

ക്രിയാത്മകമായി  ഇടന്റെപടുന്നതിനും   വേലാകത്തിന്റെG  ഗതിവിഗതികള്  തിരിച്ചറിയുന്നതിനും

മനുഷ്യന്റെന  പ്രാപ്തനാക്കുന്നത്  ഭാഷയാണ്.  മനുഷ്യ  വര്ഗത്തിനു  മാത്രമുള്ള  അമൂല്യ  സ്വത്തായ

ഭാഷയുന്റെട  സ്വാംശീകരണം   ഓവേരാ  വ്യക്തിയിലും  ജനനം  മുതല്  ആരംഭിക്കുന്നു.  ജീവിത

പരിസരങ്ങളില് നിന്നും ആര്ജിക്കുന്ന ആശയങ്ങളും ഭാവങ്ങളും ആത്മവിശ്വാസവേത്താന്റെട സന്ദര്

വേഭാചിതമായി  വിനിമയം  ന്റെചയ്യുന്നതിന്  ഭാഷ  പര്യാപ്തമായിരിക്കണം.  ഏന്റെതാരു  പഠിതാവിനും

അറിവ് ആർജ്ജിക്കാനും പങ്കുവയ്ക്കാനും അടിസ്ഥാനപരമായി ഭാഷ സ്വായത്തമാവേക്കണ്ടതുണ്ട്.

1.2 ഉര്ദു ഭാഷാപഠനത്തിന്റെG പ്രസക്തി

  ഉര്ദു  ഭാഷാപഠനത്തിലൂന്റെട  കുട്ടികള്ക്ക്  ഉയർന്ന  ഭാഷാവേശഷി  പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനും

ആശയങ്ങന്റെള  വ്യത്യ�രീതികളിൽ  ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിനും  സർഗാത്മക  രചനകളിൽ

ഏർന്റെപ്പടുന്നതിനും  സാധിക്കുന്നുണ്ട്.വേകരളത്തിനകത്തും  പുറത്തും  ജീവിവേതാപാധികള്

കന്റെണ്ടത്തുന്നതിനും ആശയവിനിമയത്തിലൂന്റെട പരസ്പരബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതിനും ഉര്ദു  ഭാഷാ

പഠനത്തിലൂന്റെട സാധിക്കുന്നു.ഇതിന്റെG വ്യാകരണ നിയമവും വൈശലികളും വേലാകത്തിന്റെല ഏറ്റവും

വലിയ ഭാഷാകുടുംബമായ ഇവേന്ത്യാ ആര്യന് ഭാഷാ കുടുംബവുമായി ബന്ധന്റെപ്പട്ടതാണ്.  ഇന്ത്യൻ

വേദശീയതയുന്റെട  മഹത്തായ  ബഹുസ്വര  സവേന്ദശങ്ങളില്  സംഗീ ത  ഭാഷയായ  ഉര്ദുവിന്റെG

സംഭാവനയുണ്ട്.  വേദശീയ  സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ  നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിച്ച  ഭാഷയാണ്  ഉര്ദു.

'ഇന്ഖ്വിലാബ് സിന്ദാബാദ്, എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിലൂന്റെട ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമര പ്രസ്ഥാനത്തിന്

ഉര്ദു ഭാഷ ഏന്റെറ ആവേവശം പകര്ന്നു നല്കി. 

1.3 ഗവേവഷണ പഠനത്തിന്റെG പ്രാധാന്യവും പ്രസക്തിയും 

 വേകരളത്തിന്റെല  സ്കൂളുകളിൽ  ന്റെപാതുവായി  അഞ്ചാം  തരത്തിലാണ്  ഉർദു  ഭാഷാപഠനം

ആരംഭിക്കുന്നത്.  എന്നാൽ ഉര്ദു ഭാഷാ സമൂഹം പ്രബലമായ ജില്ലകളിന്റെലാന്നായ കാസർവേഗാഡ്

ഉപ്പളയിന്റെല ഗവൺന്റെമൻറ് ഹിന്ദുസ്ഥാനി യുപി സ്കൂളിൽ ഒന്നാംതരം മുതൽ ഉര്ദു പഠനം നടന്നു
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വരുന്നു.  മറ്റ്  സ്കൂളുകളില്  അഞ്ചാം  ക്ലാസ്  മുതൽ  പത്താം  ക്ലാസ്സ്  വന്റെര  ഒന്നാംഭാഷയായും

ഹയർന്റെസക്കGഡറി ക്ലാസുകളിൽ രണ്ടാം ഭാഷയുമായാണ് ഉര്ദു പഠനം നടക്കുന്നത്.

 ഉര്ദു ഭാഷാപഠന ക്ളാസുമുറികളില്  ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം കുട്ടികൾ പാഠ്യപദ്ധതി വിഭാവനം

ന്റെചയ്യുന്ന ഭാഷാ വേശഷികൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിവേനാ സർഗാത്മക രചനകളില് ഏർന്റെപ്പടുന്നതിവേനാ

സാധിക്കാന്റെത പിന്തള്ളന്റെപ്പടുന്നു.പ്രധാനന്റെപ്പട്ട പരിമിതികള് ഇവയാണ്

  മറ്റുള്ളവവേരാട്  മികച്ച  രീതിയിൽ  ഉർദു  ഭാഷയിൽ  ആശയവിനിമയം  നടത്തുന്നതിനും

സംസാരിക്കുന്നതിനും  നിശ്ചിത ശതമാനം കുട്ടികൾ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നു.

  ഭാഷാപഠന  ക്ലാസ്  മുറികളിൽ  ശ്രവണത്തിനും  ഭാഷണത്തിനുമുള്ള  അവസരങ്ങൾ

പരിമിതമാണ്.

 തന്റെG ആശയങ്ങൾ, സംശയങ്ങൾ, അഭിപ്രായങ്ങൾ, എന്നിവ വാക്യങ്ങളിലൂന്റെട ഉര്ദുവില്

പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പലകുട്ടികള്ക്കും കഴിയുന്നില്ല.

  കുട്ടികളുന്റെട  നിലവാരത്തിനും  പ്രകൃതത്തിനും  വേയാജിച്ച  ഉർദു  ഭാഷയിലുള്ള

സാഹിത്യരചനകളും വാർത്താമാധ്യമങ്ങളും വേകരളത്തിൽ വിരളമാണ്.

  പഠന  പ്രക്രിയന്റെയ ശിശു  വേകന്ദ്രീകൃതവും  സമഗ്രവുമായി  ആസൂത്രണം  ന്റെചയ്യുന്നതിലും

പ്രവേയാഗവത്കരിക്കുന്നതിലും  തുടർപ്രവർത്തനങ്ങൾ  ചിട്ടന്റെപ്പടുത്തുന്നതിലും  നൂതന

സാവേങ്കതികവിദ്യയും  അനുബന്ധ സാമഗ്രികളും വേവണ്ട വിധം ഉപവേയാഗിക്കന്റെപ്പടുന്നില്ല.

  ഭിന്ന  വേശഷിക്കാരായ  കുട്ടികന്റെള  പരിഗണിക്കും  വിധം  ആസൂത്രണവും  പ്രക്രിയയും

രൂപീകരിക്കന്റെപ്പടുന്നില്ല.

  ഓവേരാ  കുട്ടിക്കും  ആത്മവിശ്വാസവേത്താന്റെടയും  സ്വതന്ത്രമായും  പഠനപ്രക്രിയയിൽ

ഇടന്റെപടുന്നതിനും  ജനാധിപത്യപരമായി  അഭിപ്രായം  പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനും  സർഗ്ഗ രചനാ

പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർന്റെപ്പടുത്തുന്നതിനും വേവണ്ടവിധം കഴിയുന്നില്ല.

 ഉര്ദു  ഭാഷാ  പഠനത്തിന്റെല  ഇത്തരം  പരിമിതികൾ  മറികടക്കുന്നതിനും  ഭാഷാപഠനം

കൂടുതൽ  രസകരവും  ആസ്വാദ്യകരവുമാക്കുന്നതിനും  കഴിവേയണ്ടതുണ്ട്.   ഇതിനായി  ഓവേരാ

കുട്ടിയുന്റെടയും പ്രകൃതവും കഴിവും മനസ്സിലാക്കി ഉചിതമായ പിന്തുണ നല്കാന് അധ്യാപകന്റെന

പ്രാപ്തനാവേക്കണ്ടതുണ്ട്. 

  ക്ലാസ്സ്  മുറികളില്  സംഭാഷണങ്ങൾ,  ആംഗ്യപ്പാട്ടുകൾ,വിവരണങ്ങൾ,  ചിത്രകഥകൾ,  ഭാഷാ

നുറുങ്ങുകൾ എന്നിവയുന്റെട ഉപവേയാഗം നിരന്തരവും സമഗ്രവുമായി വിനിവേയാഗിക്കന്റെപ്പവേടണ്ടതുണ്ട്.

ഇത്തരം സാധ്യതകന്റെള കന്റെണ്ടത്തി പ്രവർത്തന പഥത്തിൽ ന്റെകാണ്ടു വരാൻ വേവണ്ടിയാണ്  പ്യാരി

ഉര്ദു   എന്ന ഉര്ദു ഭാഷാ പരിവേപാഷണ പരിപാടി എസ് സി ഇ ആർ ടി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

വേകരളത്തിന്റെല എട്ട് ജില്ലകളിലായി ന്റെതരന്റെoടുക്കന്റെപ്പട്ട പത്തു സ്കൂളുകളിലാണ് പരീക്ഷണാർത്ഥം

ഈ  പദ്ധതി  നടപ്പിലാക്കിയത്.  30  മണിക്കൂർ  വൈദർഘ്യമുള്ള  വേമാഡ്യൂളുകളാണ്  ഈ
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വിദ്യാലയങ്ങളിന്റെല  അപ്പർ  വൈപ്രമറി  വിഭാഗത്തിൽ ആറാം  തരത്തില് ഗവേവഷണ പഠനത്തിന്റ

ഭാഗമായി നടപ്പിലാക്കിയത്.

1.4 ന്റെപാതു ഉവേ�ശ്യം

 വേകരള സംസ്ഥാനന്റെത്ത വിദ്യാലയങ്ങളിൽ അപ്പർ വൈപ്രമറി ക്ലാസുകളിൽ ഉര്ദു ഭാഷ പഠിക്കുന്ന

കുട്ടികളുന്റെട ഉര്ദു ഭാഷാപഠന വേശഷി വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് .

1.5 ഉവേ�ശ്യങ്ങൾ 

• ശിശുവേകന്ദ്രീകൃത  (child  centred)  പഠനത്തിലൂന്റെട  മുഴുവൻ  കുട്ടികളും  ഉര്ദുവില്

ആശയവിനിമയവേശഷി വൈകവരിക്കുന്നതിന് 

• ഉര്ദു  ഭാഷയിന്റെല  വ്യത്യ�  ഭാഷാവ്യവഹാരങ്ങള്  വേകട്ട്  മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും

പ്രതികരിക്കുന്നതിനും

•  ഉര്ദു ഭാഷയിലുള്ള രചനകൾ വായിച്ച് ആശയം ഗ്രഹിക്കുന്നതിനും ആസ്വദിക്കുന്നതിനും

•  ഉര്ദുഭാഷയിൽ വ്യത്യ� വ്യവഹാരങ്ങളിൽ സർഗാത്മക രചനകൾ നടത്തുന്നതിന് 

• കുട്ടികളിൽ ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തുന്നതിന്

•  പഠനത്തിൽ  പിവേന്നാക്കം  നിൽക്കുന്ന  കുട്ടികന്റെള  ഉറുദു  ഭാഷാവേശഷി  വൈകവരിക്കാൻ

പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിന്

1.6 പരികൽപന 

• പ്യാരി  ഉര്ദു  ഭാഷാ  പരിവേപാഷണ പദ്ധതി  നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂന്റെട  കുട്ടികളിൽ  ഭാഷാ

താൽപര്യവും ഉറുദു ഭാഷയിലുള്ള പ്രാവീണ്യവും ന്റെമച്ചന്റെപ്പടുന്നു

•  കുട്ടികള്ക്ക്  ഉര്ദു  ഭാഷയിലുള്ള   സാഹിത്യരചനകളും  പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും

അനായാസം വായിച്ച് ആസ്വദിക്കാനും രചന നടത്താനും കഴിയുന്നു

1.7 പഠനത്തിന്റെG രീതിശാസ്ത്ര�ം 

 വേകരളത്തിന്റെല  എട്ട്  ജില്ലകളിൽ  ഉള്ള  ന്റെതരന്റെoടുക്കന്റെപ്പട്ട  ന്റെപാതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ  ആറാം

തരത്തില്  പഠിക്കുന്ന  കുട്ടികൾക്കുള്ള  നിജസ്ഥിതി  പരിവേശാധനാ  വേചാദ്യാവലി  നൽകുകയും

അവരുന്റെട  പഠനനിലവാരം  പരിവേശാധിക്കുകയും  ന്റെചയ്തു.  ലഭിച്ച  പ്രതികരണങ്ങൾ  സമഗ്രമായി

വിലയിരുത്തുകയും  ആശയവിനിമയവേശഷി,രചനാവേശഷി  എന്നീ  വേമഖലകളിൽ  അവരുന്റെട

മികവുകളും  പരിമിതികളും  കന്റെണ്ടത്തുകയും  ന്റെചയ്തു.  പരിമിതികന്റെള  മറികടക്കുന്നതിനായി

അധ്യാപകരുമായി  ചര്ച്ച  നടത്തി  അഭിപ്രായങ്ങള്  വേക്രാഡീകരിച്ചു.  തുടർന്ന്  സംസ്ഥാന

വിദ്യാഭ്യാസ  ഗവേവഷണ  പരിശീലന  സമിതി  യുന്റെട  വേനതൃത്വത്തിൽ  വിവിധ  വേമഖലകളിന്റെല

വിദഗ്ധന്റെര  പന്റെങ്കടുപ്പിച്ചുന്റെകാണ്ട്  ശില്പശാലകൾ  നടത്തി.  വേകരളത്തിന്റെല  വിവിധ  ജില്ലകളിന്റെല

വിദ്യാലയങ്ങളിന്റെല  10 അധ്യാപകർക്ക്  പ്ര�ുത  ശിൽപ്പശാലകളിലൂന്റെട  പരിശീലനം  നൽകി.

ഇതിന്റെG   ഭാഗമായി  പ്യാരി  ഉര്ദു  പദ്ധതിയുന്റെട  പ്രവർത്തന  പദ്ധതി  തയ്യാറാക്കുകയും  30
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മണിക്കൂർ വൈദർഘ്യമുള്ള ന്റെമാഡ്യൂളുകള് വേകന്ദ്രീകരിച്ച്  പ്ര�ുത സ്കൂളുകളിൽ നടപ്പിലാക്കുകയും

ന്റെചയ്തു. 

1.8 പഠനരീതി

പ്യാരി  ഉര്ദു  പഠനവുമായി  ബന്ധന്റെപ്പട്ട്  വിവരവേശഖരണരീതി(Survey)  അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നു.

കുട്ടികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും വേവണ്ടി തയ്യാറാക്കി നല്കിയ  വേചാദ്യാവലികള് അടിസ്ഥാനമാക്കി

വിവരവേശഖരണം നടത്തുകയും വിശകലനം ന്റെചയ്യുകയും ന്റെചയ്തു.(അനുബന്ധം  1,2  കാണുക) 

1.9 സാമ്പിള്

കാസർവേഗാഡ്, കണ്ണൂർ, വയനാട്, വേകാഴിവേക്കാട്, മലപ്പുറം, പാലക്കാട്, തൃശ്ശൂർ, ന്റെകാല്ലം തുടങ്ങി

എട്ട് ജില്ലകളിന്റെല ഗവൺന്റെമൻറ്,എയിഡഡ് വേമഖലകളിൽ നിന്നുള്ള പത്ത് വിദ്യാലയങ്ങന്റെളയാണ്

പഠനത്തിനായി തിരന്റെoടുത്തത്.  ഈ വിദ്യാലയത്തിന്റെല  168 വിദ്യാർത്ഥികളില് നിന്നും പത്ത്

അധ്യാപകരില് നിന്നും വിവരങ്ങൾ വേശഖരിച്ചു (അനുബന്ധം 1,2 കാണുക).

1.10 പഠനത്തിന്റെG വിശകലനവും വിശദീകരണവും

• അധ്യാപകർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഉള്ള വേചാദ്യാവലികൾ

• കുട്ടികളുന്റെട ആശയവിനിമയവേശഷി 

• ക്ലാസ് റൂം പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തൽ 

• രക്ഷിതാക്കളില് നിന്നുള്ള അഭിപ്രായ വേശഖരണം 

1.11  മുഖ്യ കന്റെണ്ടത്തലുകളും നിർവേ�ശങ്ങളും 

മുഖ്യ കന്റെണ്ടത്തലുകള്

• ഉര്ദു ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം ക്ലാസ് മുറികളിൽ പരിമിതന്റെപ്പടുന്നു

•  നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉര്ദു ഭാഷ ഉപവേയാഗിക്കുന്നതിനുള്ള കുറ  o വേശഷി

• പഠനപ്രക്രിയയിൽ  നൂതന  സാവേങ്കതികവിദ്യയുന്റെട  ഫലവത്തായ  ഉപവേയാഗത്തിന്റെG

പരിമിതി

 നിർവേ�ശങ്ങള്

• അധ്യാപകനും  കുട്ടിയും  തമ്മിലും  കുട്ടികള്  തമ്മില്  തമ്മിലും  ഉര്ദു  ഭാഷ

സംസാരിക്കുന്നതിനുള്ള കൂടുതല് അവസരങ്ങള് വിദ്യാലയങ്ങളില് ലഭ്യമാക്കണം

• പഠനപ്രക്രിയയിൽ കുട്ടികള്ക്ക് സര്ഗ്ഗാത്മക രചന നടത്തുന്നതിന്കുടുതല് അവസരങ്ങള്

സൃഷ്ടിക്കണം 

• ഉര്ദു  ഭാഷാന്തരീക്ഷം  സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്  നൂതന  സാവേങ്കതികവിദ്യയുന്റെട  ഫലവത്തായ

ഉപവേയാഗം  ഉറപ്പാക്കണം.കൂടാന്റെത  പഠനാനുബന്ധ  സാമഗ്രികളുന്റെട  നിര്മ്മാണവും

ഫലവത്തായ ഉപവേയാഗവും ഉറപ്പാക്കണം 

• കുട്ടികളുന്റെട  പ്രകൃതത്തിനും  നിലവാരത്തിനും  അനുവേയാജ്യമായ  വായനാ  സാമഗ്രികള്

സ്കൂളുകളില് ലഭ്യമാക്കണം 
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അദ്ധ്യായം 2

പഠനത്തിന്റെG പശ്ചാത്തലം

2.1 ആമുഖം

2.2 ഉര്ദു ഭാഷയുന്റെട ആവിര്ഭാവവും സവിവേശഷതകളും

2.3 ഉര്ദു ഭാഷ വേകരളത്തില്

2.4 ഉര്ദുഭാഷാപഠനത്തിന് സര്ക്കാര് വൈകന്റെക്കാണ്ട നടപടികള്
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അദ്ധ്യായം 2

 പഠനത്തിന്റെG പശ്ചാത്തലം

2.1   ആമുഖം

മനുഷ്യന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സിദ്ധിവിവേശഷമാണ് ഭാഷ.  ആശയവിനിമയത്തിനു

വേവണ്ടി ഉപവേയാഗിക്കുന്ന ഭാഷയാണ് മനുഷ്യന്റെന മറ്റു ജീവികളിൽനിന്നു വ്യത്യാസന്റെപ്പടുത്തുന്നത്.

ഭാഷ  ഒരു  ജനതയുന്റെട  സംസ്കാരവും  സ്വത്വവേബാധവും  പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.  സാമൂഹിക

ജീവിതത്തിൽ  ക്രിയാത്മകമായി  ഇടന്റെപടുന്നതിനും  വേലാകത്തിന്റെG  നാഡിമിടിപ്പുകൾ

തിരിച്ചറിയുന്നതിനും  ഭാഷ മനുഷ്യന്റെന പ്രാപ്തനാക്കുന്നു.  വിജ്ഞാനപ്രസരണത്തിനുള്ള മാധ്യമവും

ഭാഷയാണ്.  മനുഷ്യവംശത്തിന് മാത്രമുള്ള അമൂല്യ സ്വത്തായ ഭാഷയുന്റെട സ്വാംശീകരണം ഓവേരാ

വ്യക്തിയിലും  ജനനം  മുതൽ  തന്റെന്ന  ആരംഭിക്കുന്നു.  സ്വാഭാവിക  സാഹചര്യങ്ങളിൽ  നിന്ന്

ആർജ്ജിക്കുന്ന  ഭാഷാ  വേശഷികന്റെള  നിശ്ചിത  തലത്തിൽ  ചിട്ടന്റെപ്പടുത്തുന്നത്  വിദ്യാലയങ്ങളിൽ

നടക്കുന്ന  ഔപചാരിക  പഠനത്തിലൂന്റെടയാണ്.  ഭാഷാപഠനം  ഇതിനനുകൂലമായ  രീതിയിലാണ്

ക്രമീകരിവേക്കണ്ടത്.  വേകരളത്തിന്റെല  വിദ്യാലയങ്ങളിൽ  ഭാഷാ  പഠനത്തിനുള്ള  പ്രാധാന്യം

ഗൗരവമായി പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട്.  സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിന്റെല വിദ്യാഭ്യാസ നയം ത്രിഭാഷാ പദ്ധതിയിൽ

അധിഷ്ഠിതമാണ്.  ത്രിഭാഷാനയം  വളന്റെര  മുമ്പുതന്റെന്ന  ഫലപ്രദമായി  നടപ്പിലാക്കിയ

സംസ്ഥാനമാണ് വേകരളം.  മാതൃഭാഷ, ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി,  എന്നിവയ്ക്ക് പുറവേമ അറബിക്,  സംസ്കൃതം,

ഉർദു  എന്നീ  ഭാഷകൾ  പഠിക്കാൻ  വൈപ്രമറിതലം  മുതൽ  തന്റെന്ന  വേകരളത്തിൽ  അവസരമുണ്ട്.

ഇതുമൂലം വേകരളത്തിന്റെല വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വൈകവന്ന ഉത്കർഷം വളന്റെര വലുതാണ്.

2.2 ഉർദു ഭാഷയുന്റെട ആവിർഭാവവും സവിവേശഷതകളും

ഇന്ത്യയിന്റെല    ഔവേദ്യാഗിക  ഭാഷകളില്  ഒന്നാണ്  ഉര്ദു.   ഇവേന്താ-ആര്യൻ  ഭാഷാ

കുടുംബത്തിൽന്റെപ്പട്ട  ഉര്ദുഭാഷ  പത്താം  നൂറ്റാണ്ടിനടുത്ത്  പശ്ചിവേമഷ്യയിൽനിന്ന്  വടവേക്ക

ഇന്ത്യയിവേലക്ക്  ഉണ്ടായ  കുടിവേയറ്റത്തിന്റെG  ഫലമായാണ്  ഉത്ഭവിച്ചത്.ദില്ലിയും  പരിസര

പ്രവേദശങ്ങളുമാണ്  ഉര്ദുവിന്റെG  ജന്മസ്ഥലമായി  ന്റെപാതുവേവ  കണക്കാക്കന്റെപ്പടുന്നത്.  വിവേദശ  -

പ്രാവേദശികഭാഷകളുന്റെട  സങ്കര സൃഷ്ടിയാണ്  ഉർദു.  "വൈസന്യം"എന്ന് അർത്ഥമുള്ള ഉര്ദു  എന്ന

പദം തുർക്കി ഭാഷയില് നിന്നും വന്നതാണ്.

2.3 ഉർദു ഭാഷ വേകരളത്തിൽ

 പതിനാറാം  നൂറ്റാണ്ടിലാണ്  വേകരളത്തിൽ  ഉർദു  ഭാഷ എത്തിവേച്ചരുന്നത്.  1530  -  ൽ

വേകാഴിവേക്കാടിനടുത്ത്  ചാലിയത്ത്  വേപാർച്ചുഗീസുകാർ  നിർമിച്ച  വേകാട്ട  ജയിച്ചടക്കുന്നതിന്
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സാമൂതിരി  രാജാവ്  ബീജാപ്പൂർ  സുൽത്താനിൽ നിന്ന്  വൈസനിക സഹായം  വേതടുകയുണ്ടായി.

ഇവേതതുടർന്ന്  ആയിരക്കണക്കിന്  വൈസനികർ  വേകരളത്തിൽ  എത്തുകയും,  പിന്നീട്  അവർ

കുടുംബസവേമതം  ഇവിന്റെട  സ്ഥിരതാമസമാക്കുകയും  ന്റെചയ്തു.  അവരുന്റെട  മാതൃഭാഷ

ഉർദുവായിരുന്നു.  1773  -  ൽ  മലബാറിൽ  വൈഹദരലിയുന്റെട  ഭരണം  ആരംഭിച്ചവേതാടുകൂടി  ഉർദു

പ്രചാരണം  വ്യാപകമായി.  വേശഷം  ടിപ്പുവിന്റെG  കാലത്ത്  പല  പാഠശാലകളിലും  ഉർദു  പഠനം

ആരംഭിച്ചു.

2.3  ഉര്ദു പഠനം വേകരളത്തില്

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു മുമ്പുതന്റെന്ന വേകരളത്തിൽ ഉർദു  പഠിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടായിരുന്നു.

വേകരള  സർവ്വകലാശാലയുന്റെട  കാര്യവട്ടം  ക്യാമ്പസിൽ  സ്ഥിതിന്റെചയ്യുന്ന  ഓറിയGൽ  റിസർച്ച്

ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആൻഡ് മാനുസ്ത്രസ്കിപ്റ്റ് വൈലബ്രറിയിൽ 6079, 10883, 22504  എന്നീ നമ്പറുകളിലായി

സൂക്ഷിക്കന്റെപ്പട്ടിട്ടുള്ള  താളിവേയാല  ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മലയാള  ലിപികളിൽ  ഉർദു  പഠിപ്പിക്കാൻ  നടന്ന

ആദ്യ ശ്രമമായി കണക്കാക്കന്റെപ്പടുന്നു. കാസർവേഗാഡ്, കണ്ണൂർ, വേകാഴിവേക്കാട്, പാലക്കാട്, ന്റെകാച്ചി,

ആലപ്പുഴ,  തിരുവനന്തപുരം  തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിൽ ഇന്നും  ഉർദു  മാതൃഭാഷക്കാരായ ധാരാളം

കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. 

  തലവേശരി ബി.ഇ.എം.പി.എച്ച്.എസ്.എസ്-ൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് തന്റെന്ന ഉർദു പഠനം

നടന്നു വന്നിരുന്നു.  തലവേശ്ശരി മുബാറക് വൈഹസ്കൂളിലും ന്റെസG് വേജാസഫ് സ്കൂളിലും ആദ്യകാലം

മുതൽ  തന്റെന്ന  ഉർദു  പഠനം  നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു.  അവേത  കാലയളവിൽ  തന്റെന്ന  മലപ്പുറം

ഗവൺന്റെമG്  വൈഹസ്കൂളിലും,  ന്റെകാച്ചിയിന്റെല  ഹാജി  ഈസാ  സ്കൂളിലും,  കാസർവേഗാഡ്

ഹിന്ദുസ്ഥാനി സ്കൂളിലും ഉർദു പഠനം നടന്നിരുന്നു.

  

ഉര്ദു പഠനം ഐക്യവേകരളത്തില്

 1970-72 കാലഘട്ടത്തിൽ ഐക്യ വേകരളത്തിൽ സർക്കാർ,  അർദ്ധസർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ

ഉർദു പഠനം ആരംഭിച്ചു. ഇന്ന് വേകരളത്തിൽ വൈപ്രമറിതലം മുതൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം തലം വന്റെര

ഉർദു ഭാഷാ പഠനത്തിനു സൗകര്യമുണ്ട്.  ബിരുദ തലത്തിൽ തലവേശ്ശരി ബ്രണ്ണന് വേകാവേളജിലാണ്

ആദ്യമായി  ഉർദു  പഠനം  ആരംഭിച്ചത്.പിന്നീട്  മലപ്പുറം  ഗവ.വേകാവേളജിലും  ന്റെകാവേണ്ടാട്ടി

ഗവ.വേകാവേളജിലും   ഉര്ദുഭാഷാപഠനം  ആരംഭിച്ചു.  കാലടി  സംസ്കൃത  സർവകലാശാലയുന്റെട

ന്റെകായിലാണ്ടി  വേകന്ദ്രത്തിൽ   ഉര്ദുവില്  ബിരുദാനന്തര  ബിരുദ  പഠനത്തിനും  ഗവേവഷണ

പഠനത്തിനും അവസരമുണ്ട്.

2.4 ഉർദു ഭാഷാ പരിവേപാഷണത്തിന് സർക്കാർ വൈകന്റെകാണ്ട പദ്ധതികൾ
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1972 മുതൽ വേകരളത്തിന്റെല ഗവൺന്റെമൻറ്, എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ വ്യവസ്ഥാപിതമായി

ഉർദു പഠനം ആരംഭിച്ചു. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിന്റെല ഉര്ദു പാഠപു�കങ്ങളാണ്

വേകരളത്തിന്റെല വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠനത്തിനായി ഉപവേയാഗിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് എസ് സി ഇ ആർ

ടി യുന്റെട വേനതൃത്വത്തിൽ വേകരളത്തിൽ തന്റെന്ന പാഠപു�കങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുകയുണ്ടായി.  ഇന്ന്

വൈപ്രമറി  തലം മുതൽ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ തലംവന്റെരയുള്ള ഉർദു  പഠനത്തിനായി  വേകരളത്തിന്റെല

വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്ന പു�കങ്ങളാണ് ഉപവേയാഗിക്കുന്നത്.  

വേസ്കാളര്ഷിപ്പ്

 ഉർദു ഒന്നാംഭാഷയായി എടുത്ത് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് വേനടുന്ന എസ്

എസ്  എൽ  സി,  പ്ലസ്  ടു  വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്  നൽകിവരുന്ന  വേസ്കാളർഷിപ്പ്  ഉർദു  ഭാഷാ

പരിവേപാഷണത്തിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ വൈകന്റെകാണ്ട പദ്ധതിയാണ്. 
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അധ്യായം മൂന്ന്

അനുബന്ധ പഠനങ്ങളുന്റെട അവവേലാകനം

3.1 ആമുഖം

3.2 അവവേലാകനത്തിന്റെG പ്രാധാന്യം

3.3 ഉര്ദു വേബാധനം പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും

3.4  ഇന്ത്യയിന്റെല ഉര്ദുസാക്ഷരത

3.5 ഇന്ത്യയിന്റെല ഉര്ദു വിദ്യാഭ്യാസം

3.6 ഹവേലാ ഇംഗ്ളീഷ് പഠന റിവേപ്പാർട്ട്  

3.7 മലയാളത്തിളക്കം പഠന റിവേപ്പാര്ട്ട്

3.8 വേകരളത്തിന്റെല ന്റെസക്കGറി തല ഉർദുപഠനം ഒരു വിശകലനം
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അധ്യായം മൂന്ന്

അനുബന്ധ പഠനങ്ങളുന്റെട അവവേലാകനം

 (Review of Related Studies)

3.1 ആമുഖം

 ഒരു  ഗവേവഷണന്റെത്ത  സംബന്ധിച്ചിടവേത്താളം  അനുബന്ധ  പഠനങ്ങളുന്റെട

അവവേലാകനത്തിന്  വളന്റെരവേയന്റെറ  പ്രാധാന്യമുണ്ട്.   ഗവേവഷണ  വിഷയത്തില്  അന്റെല്ലങ്കിൽ

ഗവേവഷണ  വേമഖലയിൽ  മുമ്പ്  വന്നിട്ടുള്ള  പഠനങ്ങളുന്റെട  അവവേലാകനം  പുതിയ

കന്റെണ്ടത്തലുകളിവേലക്ക്  ഉള്ള  ഒരു  ചുവടുന്റെവപ്പാണ്.  പഠന  വേമഖലയുമായി  ബന്ധന്റെപ്പട്ട  എല്ലാ

പ്രശ്നങ്ങളും സാധ്യതകളും കൂടുതൽ പഠിക്കാനായി ഗവേവഷണപൂർവകാല പഠനങ്ങന്റെളല്ലാം തന്റെന്ന

വിശകലന വിവേധയമാവേക്കണ്ടതുണ്ട്.

3.2 അവവേലാകനത്തിന്റെG പ്രാധാന്യം

 പഠനറിവേപ്പാര്ട്ടുകള്  പരിചയന്റെപ്പടുന്നതിലൂന്റെട  ഗവേവഷണത്തിന്റെG  ദിശ

നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനും  ഗവേവഷണ  വിഷയന്റെത്തക്കുറിച്ച്  ഉള്ക്കാഴ്ച  ലഭിക്കുന്നതിനും  അതിലൂന്റെട

പുതിയ ചിന്താഗതി രൂപന്റെപ്പടുത്തുന്നതിനും,  ഇനിയും പരിഹരിക്കന്റെപ്പവേടണ്ട പ്രശ്നങ്ങന്റെള കുറിച്ചും

ഗവേവഷണത്തിന്റെG അനന്ത സാധ്യതകന്റെളക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു.

     വേകരളത്തിന്റെല ഉര്ദു ഭാഷാപഠനം ന്റെമച്ചന്റെപ്പടുത്തുന്നതിന്റെG ഭാഗമായി ഈ  വേമഖലയിൽ

മുമ്പ്  നടന്ന  പഠനങ്ങള്  അധികമില്ല.  എന്നാൽ  വേദശീയതലത്തിൽ  നടന്നിട്ടുള്ള  ഗവേവഷണ

റിവേപ്പാർട്ടുകൾ  ലഭ്യമാണ്. വേദശീയ തലത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള വിവിധ ഗവേവഷണ  റിവേപ്പാർട്ടുകളില്

ചിലത് ഇവയാണ്. 

3.3 ഉര്ദു വേബാധനം പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും

   അമാനുള്ള M B (2016) ഉര്ദു വേബാധനം പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും,ഉര്ദു ദുനിയ,നവംബര്.2016

   ഉര്ദു രണ്ടാം ഭാഷയായി സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന പഠിതാക്കൾ വേനരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വിശദമായി

ഈ പഠനം വിശകലനം ന്റെചയ്യുകയുണ്ടായി. ഗവേവഷകന്റെG ചില കന്റെണ്ടത്തലുകൾ  ഇവയാണ്

• രണ്ടാം  ഭാഷ  പഠിക്കുന്ന  പഠിതാക്കൾ  വേനരിടുന്ന  പ്രശ്നങ്ങൾ  നിരവധിയാണ്.

വ്യാകരണത്തിന്റെG  സങ്കീർണത,  അധ്യാപകരുന്റെട  പരിശീലനക്കുറവ്,  ക്ലാസിന്റെല

കുട്ടികളുന്റെട ആധിക്യം,  ക്ലാസിന്റെല മാതൃഭാഷയുന്റെട അമിവേതാപവേയാഗം,  അധ്യാപകരുന്റെട

വേയാഗ്യതക്കുറവ് , പഠന സാമഗ്രികളുന്റെട  കുറo ഉപവേയാഗം, ഭാഷാ പ്രവേയാഗത്തിനുള്ള
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അവസരക്കുറവ്  ഇവയാണ്  പ്രധാനമായും  ഉര്ദു  പഠിക്കുന്ന   കുട്ടികള്  വേനരിടുന്ന

പ്രശ്നങ്ങൾ.

3.4 ഇന്ത്യയിന്റെല ഉര്ദുസാക്ഷരത 

ഒമര് ഖാലിദ് (2010) ഇന്ത്യയിന്റെല ഉര്ദു സാക്ഷരത, മസാച്ചുന്റെസറ്റ്സ് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ന്റെടവേ¹ാളജി

റിവേപ്പാര്ട്ടിന്റെG സംക്ഷിപ്ത രൂപം :

• ഇന്ത്യയില് ഉത്തർപ്രവേദശിലാണ് ഉര്ദു മാതൃ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ

ഉള്ളത്.  

• ഇന്ത്യയില്  കൂടുതൽ  ഉര്ദു  പഠിതാക്കളും  ഉര്ദു  മീഡിയം  സ്കൂളുകളുമുള്ളത്

മഹാരാസ്ത്രഷ്ടയിലാണ്.

• ഉര്ദു  പഠനം  പിന്നീട്  ഏറ്റവും  കൂടുതലായി  നടക്കുന്നത്  ബീഹാറിലാണ്.കർണാടക,

ആന്ധ്രപ്രവേദശ്  എന്നീ  സംസ്ഥാനങ്ങൾ  മൂന്നും  നാലും  സ്ഥാനങ്ങളിൽ  വരുന്നു.  ഈ

സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മദ്രസകളും ഉര്ദു ഭാഷന്റെയ വേപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

• ഉര്ദു ഭാഷന്റെയ വേപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്ഥാപിച്ച സ്ഥാപനങ്ങളും ഉര്

ദു ഭാഷയുന്റെട വളർച്ചയിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്നു.

3.5 ഇന്ത്യയിന്റെല ഉര്ദു വിദ്യാഭ്യാസം

ആതര് ഫറൂഖി (1994) ഇന്ത്യയിന്റെല ഉര്ദു വിദ്യാഭ്യാസം, ഇക്കവേണാമിക്സ് & ന്റെപാളിറ്റിക്കല് വീക്കിലി ,

വേവാ.നം.29 ഏപ്രില് 1994

 റിവേപ്പാര്ട്ടിന്റെG പ്രസക്തഭാഗങ്ങള്

 "ഉര്ദു  പഠിതാക്കൾ വേനരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ"  എന്ന വിഷയന്റെത്ത പറ്റി  ആദ്യമായി  പഠനം

നടത്തുന്നത് ഉത്തർപ്രവേദശിലാണ്. 

 ആദ്യകാലഘട്ടങ്ങളിൽ  വിവേദശരാജ്യങ്ങളിന്റെല  പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളാണ്  ഇന്ത്യയിൽ

പഠനത്തിനായി ഉപവേയാഗിച്ചിരുന്നത്. 

  "ദാറുല് തർജ്ജമ"  എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെG സഹായവേത്താടുകൂടി സയൻസ്,  സാമൂഹ്യ

ശാസ്ത്ര�ം  മുതലായ  വിഷയങ്ങൾ  ഉര്ദുവിവേലക്ക്  വിവർത്തനം  ന്റെചയ്ത്  പഠനത്തിനായി

ഉപവേയാഗന്റെപ്പടുത്തി.

3.6 ഹവേലാ ഇംഗ്ളീഷ് പഠന റിവേപ്പാര്ട്ട്

2016-17  വർഷത്തിൽ  എസ്  .എസ്.  എ  നടപ്പിലാക്കിയ  "ഹവേലാ  ഇംഗ്ലീഷ്"

പദ്ധതിന്റെയക്കുറിച്ച്  എസ്.സി.ഇ.ആര്.ടി  നടത്തിയ  പഠനറിവേപ്പാർട്ടിൽ  നിന്ന്  ചില  പ്രസക്ത

ഭാഗങ്ങള്.
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   2007-ല്  പ്രാബല്യത്തിൽവന്ന  ന്റെക.എസി.എഫ്  (  Kerala  Curriculum  Frame  Work)  ല്

വൈനപുണിയുന്റെട  അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള  പഠന  രീതിയിൽ  നിന്നുമാറി  വ്യവഹാരരൂപങ്ങളിൽ

ഊന്നിയുള്ള  സമഗ്ര  ഭാഷാ  പഠന  രീതിയാണ്  അവലംബിച്ചിട്ടുള്ളത്  .  ഭാഷന്റെയ

ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള  ഒരു  ഉപാധിയായി  കാണുന്നതിന്  പകരം  വേകരളത്തിന്റെല

വിദ്യാലയങ്ങളില് ഇവേപ്പാഴും ഒരു വിഷയമായാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്.  പവേക്ഷ നിത്യ ജീവിതത്തിന്റെല

ആവശ്യങ്ങളുന്റെട  പൂര്ത്തീകരണത്തിന്  വേവണ്ടി  പലരും  ഭാഷകള്  വൈകകാര്യംന്റെചയ്യുന്നുണ്ട്

.വർഷങ്ങവേളാളം  ഭാഷാപഠനം നടത്തിയിട്ടും  പഠിതാവിന്  അത്  കൃത്യമായി  ഉപവേയാഗിക്കാനുള്ള

ആത്മവിശ്വാസം  നൽകുന്നില്ല.  ഇത്തരത്തിലുള്ള  ഭാഷാ  പ്രശ്നങ്ങളും  ആത്മവിശ്വാസക്കുറവും

കുട്ടികളിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട് . ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് എസ്. എസ്. എ  ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ

പരിവേപാഷണത്തിനായി "ഹവേലാ ഇംഗ്ലീഷ് " എന്ന പരിപാടി ആവിഷ്കരിച്ചത്.

  എസ്.  എസ്  .എ നടത്തിയ  "ഹവേലാ ഇംഗ്ലീഷ്  "  എന്ന പദ്ധതിയും ഈ പദ്ധതിന്റെയക്കുറിച്ച്

എസ്.സി.ഇ.ആർ.ടി  നടത്തിയ  പഠന  റിവേപ്പാർട്ടിലൂന്റെട  കന്റെണ്ടത്തിയ  കാര്യങ്ങളും  വേകരളത്തിൽ

രണ്ടാം ഭാഷയായ ഉർദു ഭാഷാ പഠനന്റെത്തയും സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.

3.7 മലയാളത്തിളക്കം പഠന റിവേപ്പാര്ട്ട്

എസ്.എസ്.എ  2016 -17 വർഷത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ "മലയാളത്തിളക്കം " പരിപാടിന്റെയക്കുറിച്ച്

എസ്. സി.ഇ.ആർ.ടി നടത്തിയ പഠന റിവേപ്പാർട്ടിൽ നിന്ന് ചില പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങള്.

 വേകരളത്തിന്റെല  മുഴുവൻ  വൈപ്രമറി  ക്ലാസുകളിലും   കുട്ടികളുന്റെട  ഭാഷാ  വൈനപുണികൾ

വികസിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന്റെG ഭാഗമായി "മലയാളത്തിളക്കം " എന്ന വേപരിൽ സവിവേശഷ

പരിപാടി ആസൂത്രണം ന്റെചയ്തു നടപ്പാക്കിയിരുന്നു. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും മാതൃ ഭാഷ അനായാസം

വൈകകാര്യം  ന്റെചയ്യാൻ  കഴിയുന്നു  എന്ന്  ഉറപ്പുവരുത്തലാണ്  ഇതിന്റെG  ലക്ഷ്യം.  വിവിധ

വിഷയങ്ങളുന്റെട  പഠനം  ഫലപ്രദമാകുന്നതിന്  ഭാഷാജ്ഞാനവും  ഭാഷാ  വൈനപുണികളും

അനിവാര്യമാണ്.

  ആശയാവതരണ രീതിയിൽ തന്റെന്ന വ്യത്യ� മാതൃകകൾ വേലാകത്തുണ്ട്.  വേകരളം സ്വീകരിച്ച

രീതി, ആശയം - വാക്യം - പദം - അക്ഷരം - പുതിയ സന്ദർഭത്തിന്റെല പ്രവേയാഗം - ആശയം- എന്നീ

ക്രമത്തിൽ  ഉള്ളതായിരുന്നു.  ഇന്റെപ്പാഴും  20  ശതമാനവേത്താളം  കുട്ടികൾ  നന്നായി  എഴുതാനും

വായിക്കുവാനും  കഴിയാത്തവരായിട്ടുണ്ട്(അവലംബം-സാക്ഷരം  സര്വേവ്വ).അവേതസമയം  തന്റെന്ന

ഉയർന്ന  നിലവാരം  പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന  കുട്ടികളുന്റെട  എണ്ണം  ഗണ്യമായി  വർധിച്ചു.  സർഗാത്മകത

രചനയിൽ  ഏർന്റെപ്പടുന്നതിനും  ആശയങ്ങന്റെള  വ്യത്യ�രീതികളിൽ  ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിനും  ഏന്റെറ

കുട്ടികൾക്ക്  സാധിച്ചു.  കുട്ടികളുന്റെട  സ്വയം  പഠനവേശഷി  വർധിച്ചവേതാന്റെട  വേകരളത്തിന്റെല  എല്ലാ

പത്രങ്ങളും കുട്ടികൾക്കായി പഠനവിഭവങ്ങൾ പങ്കിടുന്ന പ്രവേത്യക വേപജുകൾ തന്റെന്ന ആരംഭിച്ചു. 

    പലവിധ  കാരണങ്ങളാൽ അടിസ്ഥാന ഭാഷാവേശഷികൾ ആർജ്ജിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന
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നിരവധി  കുട്ടികൾ  നമ്മുന്റെട  വിദ്യാലയത്തിലുണ്ട്.  അവരുന്റെട  യഥാർത്ഥ  പഠനതടസ്സങ്ങള്

എന്റെന്തന്ന്  തിരിച്ചറിയാന്റെത  മുവേന്നാട്ടുവേപാകുവാൻ  ഒരു  വിദ്യാഭ്യാസ  സംവിധാനത്തിനുമാകില്ല.

അങ്ങന്റെനയുള്ള അവേന്വഷണങ്ങൾ വേമൽസൂചിപ്പിച്ച തരത്തിൽ പല തലങ്ങളിൽ നടക്കുകയുണ്ടായി.

ഉപരിപ്ലവമായി  പറoുവേകൾക്കുന്ന കാരണങ്ങൾക്കപ്പുറം  14  യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങന്റെള മുഖാമുഖം

വേനരിട്ട് ന്റെകാണ്ടായിരുന്നു അവേന്വഷണങ്ങൾ മുവേന്നറിയത്.  അത്തരം നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങളുന്റെട

സത്ത  ഉൾന്റെക്കാണ്ടാണ്   "മലയാളത്തിളക്കം"  പദ്ധതി  രൂപം  ന്റെകാള്ളുന്നത്.എസ്.എസ്.എ

മാതൃഭാഷാപരിവേപാഷണത്തിനായി  നടത്തിയ   "മലയാളത്തിളക്കം  "  എന്ന പദ്ധതിയും  ,  ഈ

പദ്ധതിയുന്റെട നിര്വഹണന്റെത്ത പറ്റി  എസ്. സി.ഇ.ആർ.ടി  നടത്തിയ  ഗവേവഷണ റിവേപ്പാര്ട്ടുകളും

"പ്യാരി ഉര്ദു" ഭാഷാ പരിവേപാഷണ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിന് സഹായകമായിട്ടുണ്ട്.

3.8 വേകരളത്തിന്റെല ന്റെസക്കGറി തല ഉര്ദു പഠനം ഒരു വിശകലനം

  ന്റെസക്കGറി  തലത്തിൽ  ഉര്ദു  പഠനം  ഒരു  വിശകലനം  എന്ന  ഗവേവഷണ  വേലഖനത്തിൽ

ന്റെകാവേണ്ടാട്ടി  ഗവൺന്റെമG്  വേകാവേളജിന്റെല  അസിസ്റ്റൻഡ്  ന്റെപ്രാഫസർ  ശിഹാബുദ്ധീൻ.പി,

വേകരളത്തിന്റെല  ഉര്ദു  ഭാഷാപഠനന്റെത്ത  കുറിച്ച്  തന്റെG  ചില  കന്റെണ്ടത്തലുകള്

വേരഖന്റെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

  പ�രളത്തിൽ ഉര്ദു മാതൃഭാഷയായി സംസാരിക്കുന്നവര് 0.2% ആളു�ൾ മാത്രമാണ്  

പ്രധാനമായും സംസാരിക്കുന്നത് �ാസര്പ�ാട് ജില്ലയിലെ* ചി* ഭാഗങ്ങളിൽ ആണ്. ദക്കിനി,

പട്ടാണി, �ച്ച്ലെമമൻ, ബട്ക്കൻ കുടുംബ പരമ്പരയിൽലെപട്ടവരാണ്  പ�രളത്തിൽ ഉര്ദു മാതൃഭാഷയായി

സംസാരിക്കുന്നത്.

 വേകരളത്തിൽ 1972 മുതലാണ് ഉര്ദു ഭാഷാപഠനം ആരംഭിച്ചന്റെതങ്കിലും ഇന്ന് വേകരളത്തിന്റെല 

ഏകവേദശം 1500 ഓളം വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഉർദു ഭാഷാപഠനത്തിനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്.

 വേകരളത്തിൽ ന്റെസക്കൻഡറി തലത്തിൽ മലബാറിന്റെല 6 വേകാവേളജുകളിലാണ് പ്രധാനമായും

ഉര്ദു ഭാഷാപഠന സൗകര്യം നിലനിൽക്കുന്നത്.  മറ്റുജില്ലകളിൽ  ന്റെസക്കGറി  

തലത്തിൽ പഠനസൗകര്യം വിരളമാണ്.

 ന്റെസക്കGറി തലത്തിലും  ഹയർ ന്റെസക്കGറി തലത്തിലും വേകാവേളജ് തലത്തിലും ഉര്ദു  

ഭാഷാപഠനസൗകര്യം ഇനിയും ന്റെമച്ചന്റെപ്പടുവേത്തണ്ടതുണ്ട്. 

 മദ്രാസ് യൂണിവേവഴ്സിറ്റിയിന്റെല  അസിസ്റ്റG് ന്റെÃാഫസര് അമാനുള്ള എം.ബി.  യുന്റെട

ഗവേവഷണ വേലഖനമായ  Teaching  of  Urdu  Problems  and  Prospects,  Massachusetts  Institute  of

Technology   ഒമർ ഖാലിദിന്റെG വേലഖനമായ  A Report  on  the  State  of  Urdu  Literacy  in  India,

ന്റെകാവേണ്ടാട്ടി  ഗവൺന്റെമG്  വേകാവേളജ്  അസിസ്റ്റൻG്  ന്റെപ്രാഫസർ  ശിഹാബുദ്ധീൻ  പി  യുന്റെട

ഗവേവഷണ  വേലഖനമായ  വേകരളത്തിന്റെല  ന്റെസക്കGറി  തലത്തിൽ  ഒരു  ഉർദു  പഠനം,  തുടങ്ങിയ
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വ്യത്യ�   ഗവേവഷണപഠനങ്ങൾ  പഠനവിവേധയമാക്കിയതിൽ  നിന്നും  രണ്ടാം  ഭാഷയായി  ഉര്ദു

പഠിക്കുന്ന പഠിതാക്കൾ വേനരിടുന്ന നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ വേബാധ്യന്റെപ്പടുകയുണ്ടായി.  പദ്ധതിയുന്റെട

പഠനത്തിന്  ഈ  അനുബന്ധ  പഠനങ്ങളുന്റെട  കന്റെണ്ടത്തലുകൾ  മാർഗദർശകമായിട്ടുണ്ട്.

വേമൽസൂചിപ്പിച്ച  അനുബന്ധ  പഠനങ്ങളിൽ  നിന്നും  കന്റെണ്ടത്തിയ  ന്റെപാതുവായ  പ്രശ്നങ്ങളും

ന്റെവല്ലുവിളികളും താന്റെഴ കുറിക്കുന്നു.

 വ്യാകരണത്തിന്റെG സങ്കീർണത

 ഉച്ചാരണത്തിലും എഴുത്തിലും ന്റെപാതുവായി വരുന്ന വൈവകല്യങ്ങൾ

 ഭാഷാപ്രവേയാഗത്തിനുള്ള അവസര കുറവ്.

 ക്ലാസ്സിൽ മാതൃഭാഷയുന്റെട അമിവേതാപവേയാഗം

 ഉര്ദു ഭാഷാസമൂഹത്തിന്റെG അഭാവം

 അധ്യാപകരുന്റെട പരിശീലനക്കുറവ്

 അധ്യാപകരുന്റെട കുറo അക്കാദമിക വേയാഗ്യത

 പഠന സാമഗ്രികളുന്റെട കുറo ഉപവേയാഗം

 ക്ലാസ്സിന്റെല കുട്ടികളുന്റെട ആധിക്യം

 അനുഗുണമായ പഠനാന്തരീക്ഷത്തിന്റെG അഭാവം

 പഠനപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്അനുഗുണമായവിധം വിവരസാവേങ്കതിക 

വിദ്യപ്രവേയാഗിക്കുന്നതിലുളള പരിചയക്കുറവ്.
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അധ്യായം നാല്

രീതി�ാസ്ത്ര5ം

4.1 ആമുഖം

4.2 പ്യാരി  ഉർദു ന്റെമാഡ്യൂള് വിശകലനം

4.3 വിദ്യാർത്ഥികള്ക്കുള്ള വിലയിരുത്തല് വേരഖ

4.4 അധ്യാപകർക്കുള്ള  വിലയിരുത്തല് വേരഖ

4.5 മൂല്യനിർണയം

4.6 നിർവേദശങ്ങള്
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അദ്ധ്യായം നാല്

രീതി�ാസ്ത്ര5ം

4.1 ആമുഖം

ശിശുവേകന്ദ്രീകൃത പാഠ്യപദ്ധതി നിലവിൽ വന്നവേശഷം ഭാഷാസമഗ്രതാദർശനം,  സാമൂഹ്യ

ജ്ഞാനനിർമിതിവാദം  തുടങ്ങിയ  സമീപനങ്ങളിൽ  അധിഷ്ഠിതമായ  ആശയാവതരണ  രീതി

പിന്തുടരുന്ന  ഉര്ദു  പാഠപു�കങ്ങളാണ്  ഇന്ന്  നിലവിലുള്ളത്.  ഇതിന്റെG  ഭാഗമായി

പ്രക്രിയാധിഷ്ഠിത പഠനരീതി നിലവില് വന്നുന്റെവങ്കിലും എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പാഠ്യപദ്ധതി ലക്ഷ്യം

ന്റെവയ്ക്കുന്ന  പഠനനിലവാരം  വൈകവരിക്കാൻ  കഴിയുന്നില്ല.ഇത്  മറികടക്കാനായി  എസ്  .സി.

ഇ.ആര്.ടി  യുന്റെട  വേനതൃത്വത്തിൽ  പ്യാരി  ഉര്ദു  എന്ന  ഭാഷാപഠന  പരിവേപാഷണ  പദ്ധതി

ആവിഷ്കരിച്ച്  നടപ്പിലാക്കി.  വേകരളത്തിന്റെല  വിവിധ  ജില്ലകളിന്റെല  ന്റെതരന്റെoടുക്കന്റെപ്പട്ട   പത്ത്

സ്കൂളുകളിലാണ് ഇത് നടപ്പാക്കിയത്.

4.2 പ്യാരി  ഉർദു ന്റെമാഡ്യൂള് വിശകലനം

വൈപ്രമറി  തലത്തിൽ  ഉര്ദു  ഭാഷാപഠനത്തിൽ  ഏർന്റെപ്പടുന്ന  കുട്ടികളിൽ  ന്റെമച്ചന്റെപ്പട്ട

ഭാഷാവേശഷി  വൈകവരിക്കുന്നതിനും  ,  ആശയങ്ങന്റെള  വ്യത്യ�  സാഹചര്യങ്ങളിൽ

പ്രവേയാഗിക്കുന്നതിനും  ,  ഭാഷ  ആത്മവിശ്വാസവേത്താന്റെട  വൈകകാര്യം  ന്റെചയ്യുന്നതിനും,  ഭാഷയിൽ

സർഗാത്മക  രചനയിൽ  ഏർന്റെപ്പടുന്നതിനും  ഉതകുംവിധം  മുപ്പത്  ദിവസവേത്തക്കുള്ള  പതിനഞ്ച്

പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്  ന്റെമാഡ്യൂളില്  ഉൾവേചർത്തിട്ടുള്ളത്.  ഇതിൽ  രസകരങ്ങളായ  കഥകൾ,

പാട്ടുകൾ,  കളികൾ,  ഫലിതങ്ങൾ,  ഒറിഗാമി,  ചിത്രവായന,  ചിത്രരചന,  നിറം  ന്റെകാടുക്കൽ,

വിവരസാവേങ്കതിക  വിദ്യയുന്റെട  ഉപവേയാഗം,  മാസ്ക്  ധരിച്ചുള്ള  സംഭാഷണ  ശകലങ്ങൾ,

വിവരണങ്ങൾ,  അഭിനയം  തുടങ്ങിയ  ഭാഷാസവേങ്കതങ്ങളും  പഠനതന്ത്രങ്ങളും

പ്രവേയാജനന്റെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

      ഓവേരാ  പഠന പ്രവർത്തനത്തിലൂന്റെടയും  കുട്ടി  വേനടുന്ന ഭാഷാവേശഷികൾ വിലയിരുത്തി

ആവശ്യമായ  ഫീഡ്  ബാക്ക്  നൽകുന്നതിന്  ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.ഓവേരാ  പ്രവർത്തനത്തിനും

അനുവേയാജ്യമായ  വർക്ക്  ഷീറ്റുകൾ  നൽകിയിട്ടുണ്ട്.വായനന്റെയ  വേപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന  വിധം

പഠനപ്രവർത്തനങ്ങൾ  ഉൾവേചർത്തിട്ടുണ്ട്.  ഭാഷ  വേകട്ടും  വായിച്ചും  ആശയം  ഗ്രഹിക്കുന്നതിനും

ഭാഷയിൽ പ്രതികരിക്കുന്നതിനും അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.  പഠനാനുഭവങ്ങളുന്റെട വൈവവിധ്യം,

വിവരസാവേങ്കതികവിദ്യയുന്റെട  ഉപവേയാഗം  എന്നിവ പരമാവധി  പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്.  പ്യാരി  ഉർദു
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ന്റെമാഡ്യൂളിന്റെല ആകർഷണീയമായ പ്രവർത്തനങ്ങള് താന്റെഴ പറയുന്നവയാണ്.

     ഭാഷാവേകളി നടത്തൽ

     കവിത ആലപിക്കൽ

     കഥാവതരണം

      കഥാരചന

      ഇഷ്ടന്റെപ്പട്ട വിഷയത്തിൽ വിവരണം തയ്യാറാക്കൽ

     ചിത്ര രചന

 ഓവേരാ  പഠനപ്രവർത്തനവും രസകരമായ പ്രവേവശികാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ , 

പഠനപ്രക്രിയകൾ, പഠനതന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയിലൂന്റെടയാണ് മുവേന്നാട്ടുവേപാകുന്നത്.

4.3 വിദ്യാർത്ഥികള്ക്കുള്ള വിലയിരുത്തല് വേരഖ

പ്യാരി  ഉര്ദു  പരിവേപാഷണ പദ്ധതിയുമായി  ബന്ധന്റെപ്പട്ട്  30  ക്ലാസുകളിലൂന്റെട  നീണ്ടുനിന്ന വൈp

ഔട്ടിനു  വേശഷം  ആറാം  തരത്തിന്റെല  ഉര്ദു  പഠിക്കുന്ന  കുട്ടികളിൽ  നിന്നും  ചില

വേചാദ്യാവലികളിലൂന്റെട താന്റെഴ പറയുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ വേക്രാഡീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

• ഉർദു ഭാഷ ന്റെതറ്റുകൂടാന്റെത വായിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു.

•  ഇഷ്ടന്റെപ്പട്ട വിഷയന്റെത്ത കുറിച്ച് വാക്യങ്ങൾ പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നു. 

• കവിതകൾ ഒറ്റക്കും കൂട്ടമായും ഈണത്തിൽ പാടാൻ കഴിയുന്നു.

•  ഉർദു ഭാഷയിൽ സ്വയം പരിചയന്റെപ്പടുത്താൻ സാധിക്കുന്നു.

•  പക്ഷികൾ, പൂക്കൾ, മൃഗങ്ങൾ വിവിധതരം കളികൾ തുടങ്ങി ഇഷ്ടന്റെപ്പട്ട വിഷയങ്ങന്റെള 

കുറിച്ച്  വാക്യങ്ങൾ പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നു. 

• ഇഷ്ടന്റെപ്പട്ടവരുമായി ഉര്ദു ഭാഷയിൽ സംഭാഷണം നടത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നു.

•   കഥകൾ ,ഫലിതങ്ങൾ എന്നിവ വായിച്ച് ആസ്വദിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു.

 ഈ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും കുട്ടികൾക്ക് നല്കിയവേചാദ്യാവലികള് നാല് 

വേമഖലകളിലായി തരംതിരിക്കാം .

വായന, രചന ,സർഗാത്മകത,സംസാരം

4.4 അധ്യാപകർക്കുള്ള  വിലയിരുത്തല് വേരഖ

പ്യാരി  ഉര്ദു  പദ്ധതിയുന്റെട  ഫലപ്രാപ്തിന്റെയ  സംബന്ധിച്ച്  നിശ്ചിത  വേചാദ്യാവലികളിലൂന്റെട

അധ്യാപകരിൽനിന്നും  അഭിപ്രായങ്ങളും  നിരീക്ഷണങ്ങളും  വേശഖരിക്കുകയുണ്ടായി.  ഈ

പദ്ധതിന്റെയ കുറിച്ച് വിവിധ ജില്ലകളിൽ നടത്തിയ അധ്യാപകരുന്റെട അഭിപ്രായങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും

നിർവേ�ശങ്ങളും താന്റെഴ വേക്രാഡീകരിക്കുന്നു
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• അധ്യാപകർക്ക് ക്ലാസ്സ്റൂം പഠനപ്രവർത്തനങ്ങൾ, പഠനപ്രക്രിയ,  പഠനതന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവ

ആസൂത്രണം ന്റെചയ്യുന്നതിലും നടപ്പിലാക്കുന്നതിലും ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചു.

• ശാസ്ത്ര�ീയമായ  രീതിയിൽ  പഠനപ്രവർത്തനങ്ങൾ  അവതരിപ്പിച്ചാൽ  പിവേന്നാക്കാവസ്ഥ

പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നു.

• ഐ.സി.ടി  യുന്റെട  സഹായവേത്താന്റെടയുള്ള  പഠനാന്തരീക്ഷം  ഒരുക്കല്  കുട്ടികളിൽ

വളന്റെരവേയന്റെറ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു

• അറിവ്  നിർമ്മാണ  ഘട്ടങ്ങളില്  ആവശ്യമായ  വിലയിരുത്തല്  നടത്തി   ഫീഡ്ബാക്ക്

നൽകുന്നതുവഴി പഠിതാവിന്റെന മികച്ച നിലവാരത്തിന്റെലത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.

4.5  മൂല്യനിര്ണ്ണയം

വിദ്യാര്ഥികളുന്റെട വിലയിരുത്തല് വേരഖ

പത്ത്  വിദ്യാലയങ്ങളിന്റെല  168 വിദ്യാര്ഥികന്റെളയാണ്  പ്യാരി  ഉര്ദു  പദ്ധതിയില്  ഉള്

ന്റെപ്പടുത്തിയത്.  ഓവേരാ  പ്രവര്ത്തനത്തിനും  വേശഷം  വിദ്യാര്ഥികള്ക്കു  നല്കിയ വര്ക്ക്ഷീറ്റുകള്

അവര്  പൂരിപ്പിച്ചു  നല്കി.  ഈ  വര്ക്ക്ഷീറ്റുകള്  സമഗ്രമായി  പരിവേശാധിച്ച്  കുട്ടികളുന്റെട

ഭാഷാവേശഷി വിലയിരുത്തുകയും പുവേരാഗതി വേരഖന്റെപ്പടുത്തുകയും ന്റെചയ്തു.

4.6 നിര്വേദശങ്ങള്

   ദത്തങ്ങളുന്റെട  വിശകനത്തിലൂന്റെട  കന്റെണ്ടത്തിയ  വ�ുതകള്  പ്രകാരമുള്ള  നിര്വേദശങ്ങള്

മുവേന്നാട്ടു ന്റെവയ്ക്കുന്നു.
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അദ്ധ്യായം 5

ദത്തങ്ങളുന്റെട വിശകലനവും വ്യാഖ്യാനവും

                 5.1    ആമുഖം

5.2.1 വിദ്യാ ര്ത്ഥികള്ക്കുള്ള വിലയിരുത്തല് വേരഖ വിശകലനം 

5.2.2 വിദ്യാർത്ഥി വേരഖ വിശകലനം ന്റെചയ്തവേപ്പാള് എത്തിവേച്ചർന്ന നിഗമനം

5.3.1    അധ്യാപകരുന്റെട അഭിപ്രായ സർവേവ വിശകലനം

5.3.2 അധ്യാപകരുന്റെട അഭിപ്രായ സർവേവ വിശകലനം ന്റെചയ്തവേപ്പാള്

       എത്തിവേച്ചര്ന്ന നിഗമനം    

5.4.1 വിദ്യാർത്ഥികള്ക്കായുള്ള വേപാസ്റ്റ് ന്റെടസ്റ്റ് വിലയിരുത്തല് 

5.4.2 വേപാസ്റ്റ് ന്റെടസ്റ്റിന്റെG അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അധ്യാപകരുന്റെട നിഗമനം

പ്യാരി ഉര്ദു - ഉര്ദു ഭാഷാ പഠന പരിപപാഷണപദ്ധതി Page No. 26 Research Study Report



അദ്ധ്യായം 5

ദത്തങ്ങളുന്റെട വിശകലനവും വ്യാഖ്യാനവും

•

5.1 ആമുഖം

വേകരളത്തിന്റെല  ന്റെപാതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ  യു  പി  വിഭാഗത്തിന്റെല  ഉർദു  ഭാഷ

പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുന്റെട ഭാഷാവേശഷി ന്റെമച്ചന്റെപ്പടുത്തുന്നതിനു വേവണ്ടി സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ

ഗവേവഷണ പരിശീലന സമിതിയുന്റെട വേനതൃത്വത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് പ്യാരി ഉർദു.

ഈ  പദ്ധതിയുന്റെട  ഫലപ്രാപ്തി  വിശകലനം  ന്റെചയ്യുകയാണ്  ഈ  പഠനത്തിന്റെG  ലക്ഷ്യം.

സംസ്ഥാനന്റെത്ത എട്ട് ജില്ലകളിന്റെല  (കാസർവേകാട്,  കണ്ണൂർ,  വേകാഴിവേക്കാട്,  വയനാട്,  മലപ്പുറം  ,

പാലക്കാട്,  തൃശ്ശൂർ,  ന്റെകാല്ലം)  പത്ത്  സ്കൂളുകളിൽ  ആറാം  തരത്തില്  പദ്ധതി  നടപ്പിലാക്കി.

പങ്കാളികളായ കുട്ടികളിൽ നിന്നും അധ്യാപകരിൽ നിന്നും വേചാദ്യാവലിയുന്റെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ

വേശഖരിച്ച വിവരങ്ങൾ വിശകലനം ന്റെചയ്ത് അതിന്റെG നിഗമനങ്ങൾ വേരഖന്റെപ്പടുത്തുന്നു.

5.2.1 വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള വിലയിരുത്തൽ വേരഖ വിശകലനം

വേകരളത്തിന്റെല  എട്ട്  ജില്ലകളില്  പത്ത്  വിദ്യാലയങ്ങളിൽ  ഉർദു  ഭാഷ  പഠിക്കുന്ന

വിദ്യാർത്ഥികളുന്റെട  ഭാഷാവേശഷി  സ്വയം  വിലയിരുത്തി  നിർ�ിഷ്ട  വേകാളങ്ങളിൽ

വേരഖന്റെപ്പടുത്തുന്നതിന്  പര്യാപ്തമായ ഒരു  വേചാദ്യാവലി  വിദ്യാർഥികൾക്ക് നൽകി  കൃത്യതവേയാടു

കൂടി അടയാളന്റെപ്പടുത്തി വിവര സമാഹരണം നടത്തി. വിവരങ്ങളുന്റെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവന്റെയ

പട്ടികന്റെപ്പടുത്തുകയും  ഓവേരാ  വേചാദ്യവുമായി  ബന്ധന്റെപ്പട്ട  ഗ്രാഫുകള്  ആക്കി  മാറ്റുകയും

നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ തിരിച്ചറിo്  പരിഹാരപ്രവർത്തനങ്ങള് നടവേത്തണ്ടതിന്റെG ആവശ്യകത

തിരിച്ചറിയുകയും  ന്റെചയ്തു.  ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളുന്റെട  ഗ്രാഫും  അവയുന്റെട  വിശകലനവും  ചുവന്റെട

വേചർക്കുന്നു.

ഉർദു ഭാഷ വേകട്ടുമനസ്സിലാക്കുനുള്ള കഴിവ്

ഉർദു ഭാഷ വേകട്ടു മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കുട്ടികളുന്റെട കഴിവ് സംബന്ധിച്ച ദത്തം പട്ടിക 1 ല് 

ന്റെകാടുത്തിരിക്കുന്നു.
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പട്ടിക 1 ഉർദു ഭാഷ വേകട്ടു മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കുട്ടികളുന്റെട കഴിവ്

ക്രമ

നമ്പര്

ജില്ല

കുട്ടികളുന്റെട പ്രതികരണം ശതമാനത്തില്

കുട്ടികളുന്റെട

എണ്ണം

വളന്റെര

മികച്ചത്

 മികച്ചത് ശരാശരി ശരാശരി

ക്ക് താന്റെഴ

ആന്റെക

1 കാസര്വേഗാഡ് 20 15 25 35 25 100

2 കണ്ണൂര് 15 13 27 40 20 100

3 വേകാഴിവേക്കാട് 22 18 36 32 14 100

4 വയനാട് 15 20 47 33 0 100

5 മലപ്പുറം 35 23 29 31 17 100

6 പാലക്കാട് 14 14 21 36 29 100

7 തൃശ്ശൂര് 32 47 34 13 6 100

8 ന്റെകാല്ലം 15 20 33 27 20 100

ആന്റെക 168 24 32 29  15 100

അവലംബം സർവേവ ഡാറ്റ 2018 – 19

ചിത്രം  1 

ഉർദു ഭാഷ വേകട്ടു മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കുട്ടികളുന്റെട കഴിവ്

   

പാഠഭാഗങ്ങൾ വേകട്ടു  മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ്  വളന്റെര  മികച്ചതായി  24  ശതമാനം  കുട്ടികളും

മികച്ചതായി  32  ശതമാനം  കുട്ടികളും  വേരഖന്റെപ്പടുത്തി.  29  ശതമാനം  കുട്ടികള്  ശരാശരി

നിലവാരവും 15 ശതമാനം കുട്ടികൾ ശരാശരിക്ക് താന്റെഴയും വേരഖന്റെപ്പടുത്തി.

ഉർദു  പാഠഭാഗങ്ങള് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കുട്ടികളുന്റെട കഴിവ്
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ഉർദു  വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കുട്ടികളുന്റെട കഴിവ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ താന്റെഴ

പട്ടിക  2 ല്  ന്റെകാടുത്തിരിക്കുന്നു.

പട്ടിക 2

ക്രമ

നമ്പര്

ജില്ല

കുട്ടികളുന്റെട പ്രതികരണം ശതമാനത്തില്

കുട്ടികളുന്റെട

എണ്ണം

വളന്റെര

മികച്ചത്

 മികച്ചത് ശരാശരി ശരാശരിക്ക്

താന്റെഴ

ആന്റെക

1 കാസര്വേഗാഡ് 20 5 40 35 20 100

2 കണ്ണൂര് 15 7 40 33 20 100

3 വേകാഴിവേക്കാട് 22 9 27 46 18 100

4 വയനാട് 15 7 40 33 20 100

5 മലപ്പുറം 35 9 31 40 20 100

6 പാലക്കാട് 14 7 29 50 14 100

7 തൃശ്ശൂര് 32 6 28 47 19 100

8 ന്റെകാല്ലം 15 7 46 27 20 100

ആന്റെക 168 7 34 40  19 100

ചിത്രം 2

പാഠഭാഗങ്ങൾ വായിച്ച്  മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് വളന്റെര മികച്ചതായി 07 ശതമാനം കുട്ടികള്

ക്കും മികച്ചതായി 34  ശതമാനം കുട്ടികള്ക്കും അനുഭവന്റെപ്പട്ടു. 40 ശതമാനം കുട്ടികള് ശരാശരി 

നിലവാരത്തിലും 19 ശതമാനം കുട്ടികൾ ശരാശരിക്ക് താന്റെഴയുമാണ്. 

ഉർദുവില് സംഭാഷണം നടത്തുന്നതിനും മറ്റ് ആശയവിനിമയത്തിനുമുള്ള കഴിവ്

   ഉർദുവില് സംഭാഷണം നടത്തുന്നതിനും മറ്റ് ആശയ വിനിമയത്തിനുമുള്ള   കുട്ടികളുന്റെട കഴിവ് 
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സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ  താന്റെഴ പട്ടിക 3 ല്    ന്റെകാടുത്തിരിക്കുന്നു.

പട്ടിക 3

ക്രമ

നമ്പര്

ജില്ല

കുട്ടികളുന്റെട പ്രതികരണം ശതമാനത്തില്

കുട്ടികളുന്റെട

എണ്ണം

വളന്റെര

മികച്ചത്

 മികച്ചത് ശരാശരി ശരാശരിക്ക്

താന്റെഴ

ആന്റെക

1 കാസര്വേഗാഡ് 20 5 30 25 40 100

2 കണ്ണൂര് 15 7 40 40 13 100

3 വേകാഴിവേക്കാട് 22 9 32 41 18 100

4 വയനാട് 15 13 20 47 20 100

5 മലപ്പുറം 35 6 37 46 11 100

6 പാലക്കാട് 14 7 50 29 14 100

7 തൃശ്ശൂര് 32 3 38 34 25 100

8 ന്റെകാല്ലം 15 13 20 47 20 100

ആന്റെക 168 7 34 39  20 100

ചിത്രം 3

  ഉർദുവില്  സംഭാഷണം  നടത്തുന്നതിനും  മറ്റ്  ആശയ  വിനിമയത്തിനുമുള്ള

കുട്ടികളുന്റെട കഴിവ്  വളന്റെര മികച്ചതായി 07 ശതമാനം കുട്ടികള്ക്കും മികച്ചതായി 34  ശതമാനം

കുട്ടികള്ക്കും  അനുഭവന്റെപ്പട്ടു.  39  ശതമാനം  കുട്ടികള് ശരാശരി  നിലവാരത്തിലും  20  ശതമാനം

കുട്ടികൾ ശരാശരിക്ക് താന്റെഴയുമാണ്. 

 പാഠഭാഗങ്ങള് കണ്ട് എഴുതുവാനുള്ള കഴിവ് പട്ടിക 4 ല് ന്റെകാടുത്തിരിക്കുന്നു.

കുട്ടികള്ക്ക് പാഠഭാഗങ്ങള് കണ്ട് എഴുതുവാനുള്ള കഴിവ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് പട്ടിക  4 ല്

ന്റെകാടുത്തിരിക്കുന്നു.
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പട്ടിക 4

ക്രമ

നമ്പര്

ജില്ല

കുട്ടികളുന്റെട പ്രതികരണം ശതമാനത്തില്

കുട്ടികളുന്റെട

എണ്ണം

വളന്റെര

മികച്ചത്

 മികച്ചത് ശരാശരി ശരാശരിക്ക്

താന്റെഴ

ആന്റെക

1 കാസര്വേഗാഡ് 20 15 45 35 5 100

2 കണ്ണൂര് 15 20 27 40 13 100

3 വേകാഴിവേക്കാട് 22 10 36 45 9 100

4 വയനാട് 15 20 40 27 13 100

5 മലപ്പുറം 35 31 37 26 6 100

6 പാലക്കാട് 14 29 28 36 7 100

7 തൃശ്ശൂര് 32 21 49 21 9 100

8 ന്റെകാല്ലം 15 20 47 20 13 100

ആന്റെക 168 21 40 30  9 100

ചിത്രം 4

കുട്ടികളള്ക്ക്  പാഠഭാഗങ്ങള്  കണ്ട്  എഴുതുവാനുള്ള  കഴിവ്  സംബന്ധിച്ച്   വളന്റെര

മികച്ചതായി 21 ശതമാനം കുട്ടികള്ക്കും മികച്ചതായി 40  ശതമാനം കുട്ടികള്ക്കും അനുഭവന്റെപ്പട്ടു.

30  ശതമാനം  കുട്ടികള്  ശരാശരി  നിലവാരത്തിലും  9  ശതമാനം  കുട്ടികൾ  ശരാശരിക്ക്

താന്റെഴയുമാണ്.

 പാഠഭാഗങ്ങള് വേകട്ട് എഴുതുവാനുള്ള കഴിവ് പട്ടിക 5 ല് ന്റെകാടുത്തിരിക്കുന്നു.
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കുട്ടികള്ക്ക് പാഠഭാഗങ്ങള് വേകട്ട് എഴുതുവാനുള്ള കഴിവ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്

പട്ടിക 5 ല് ന്റെകാടുത്തിരിക്കുന്നു.

പട്ടിക 5

ക്രമ

നമ്പര്

ജില്ല

കുട്ടികളുന്റെട പ്രതികരണം ശതമാനത്തില്

കുട്ടികളുന്റെട

എണ്ണം

വളന്റെര

മികച്ചത്

 മികച്ചത് ശരാശരി ശരാശരിക്ക്

താന്റെഴ

ആന്റെക

1 കാസര്വേഗാഡ് 20 5 35 50 10 100

2 കണ്ണൂര് 15 7 13 60 20 100

3 വേകാഴിവേക്കാട് 22 0 46 36 18 100

4 വയനാട് 15 20 13 47 20 100

5 മലപ്പുറം 35 14 38 34 14 100

6 പാലക്കാട് 14 14 21 51 14 100

7 തൃശ്ശൂര് 32 6 41 37 16 100

8 ന്റെകാല്ലം 15 7 40 40 13 100

ആന്റെക 168 9 34 42 15 100

ചിത്രം 5

 പാഠഭാഗങ്ങള്  വേകട്ട്  എഴുതുവാനുള്ള  കഴിവ്  സംബന്ധിച്ച്  വളന്റെര  മികച്ചതായി  9

ശതമാനം കുട്ടികള്ക്കും മികച്ചതായി  34  ശതമാനം കുട്ടികള്ക്കും അനുഭവന്റെപ്പട്ടു. 42  ശതമാനം

കുട്ടികള് ശരാശരി നിലവാരത്തിലും 15  ശതമാനം കുട്ടികൾ ശരാശരിക്ക് താന്റെഴയുമാണ്.

 കുട്ടികള്ക്ക് സ്വതന്ത്രമായി രചനാ പ്രവർത്തനങ്ങളില് ഏർന്റെപ്പടുന്നതിനുള്ള വേശഷി

കുട്ടികള്ക്ക്  സ്വതന്ത്രമായി  രചനാ  പ്രവർത്തനങ്ങളില്  ഏർന്റെപ്പടുന്നതിനുള്ള  വേശഷി

സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് പട്ടിക 6 ല് ന്റെകാടുത്തിരിക്കുന്നു.
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പട്ടിക 6

ക്രമ

നമ്പര്

ജില്ല

കുട്ടികളുന്റെട പ്രതികരണം ശതമാനത്തില്

കുട്ടികളുന്റെട

എണ്ണം

വളന്റെര

മികച്ചത്

 മികച്ചത് ശരാശരി ശരാശരിക്ക്

താന്റെഴ

ആന്റെക

1 കാസര്വേഗാഡ് 20 10 35 30 25 100

2 കണ്ണൂര് 15 13 27 33 27 100

3 വേകാഴിവേക്കാട് 22 9 27 32 32 100

4 വയനാട് 15 27 33 20 20 100

5 മലപ്പുറം 35 9 25 40 26 100

6 പാലക്കാട് 14 21 15 43 21 100

7 തൃശ്ശൂര് 32 9 29 34 28 100

8 ന്റെകാല്ലം 15 13 27 40 20 100

ആന്റെക 168 13 27 35 25 100

ചിത്രം 6

കുട്ടികള്ക്ക്  സ്വതന്ത്രമായി  രചനാ  പ്രവർത്തനങ്ങളില്  ഏർന്റെപ്പടുന്നതിനുള്ള  കഴിവ്   വളന്റെര

മികച്ചതായി 13 ശതമാനം കുട്ടികളും മികച്ചതായി 27  ശതമാനം കുട്ടികള്ക്കും അനുഭവന്റെപ്പട്ടു. 35

ശതമാനം  കുട്ടികള്  ശരാശരി  നിലവാരത്തിലും   25  ശതമാനം  കുട്ടികൾ  ശരാശരിക്ക്

താന്റെഴയുമാണ്.

5.2.2 വിദ്യാർത്ഥി വേരഖ വിശകലനം ന്റെചയ്തവേപ്പാള് എത്തിവേച്ചർന്ന നിഗമനം

 വിദ്യാർത്ഥികളുന്റെട പ്രതികരണ വേരഖ വിശകലനം ന്റെചയ്തതിന്റെG  അടിസ്ഥാനത്തിൽ
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56 ശതമാനം കുട്ടികൾ ഉർദു ഭാഷ വേകട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതില് കഴിവ് വേനടിയിട്ടുണ്ട്. 41 ശതമാനം

കുട്ടികൾ  പാഠഭാഗങ്ങൾ  സ്വന്തമായി  വായിച്ച്  മനസ്സിലാക്കാനുള്ള  കഴിവും  ,   41  ശതമാനം

കുട്ടികൾ  ഉർദുവിൽ  സംഭാഷണത്തിലൂന്റെട  ആശയവിനിമയം  നടത്തുന്നതിനുള്ള  കഴിവും

വേനടിയിട്ടുണ്ട്. 61 ശതമാനം  കുട്ടികൾ കന്റെണ്ടഴുതുന്നതിനും, 43 ശതമാനം വേകന്റെട്ടഴുതുന്നതിനുമുള്ള

കഴിവും ആർജിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഉർദുവില് സർഗരചന നടത്തുന്നതിന്  40  ശതമാനം കുട്ടികൾ കഴിവ്

വേനടിയിട്ടുണ്ട്.  എന്നാൽ  ഉർദു  ഭാഷ  വേകട്ടു  മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്  44  ശതമാനം  കുട്ടികളും,

പാഠഭാഗങ്ങൾ  സ്വന്തമായി  വായിച്ച്  മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ   59  ശതമാനം  കുട്ടികളും,

സംഭാഷണത്തിലൂന്റെട  ആശയവിനിമയം  നടത്തുന്നതില്  59  ശതമാനം  കുട്ടികളും  ഭാഷാവേശഷി

വൈകവരിവേക്കണ്ടതുണ്ട്.  39  ശതമാനം കുട്ടികൾ കണ്ട് എഴുതുന്നതിനും,  57  ശതമാനം കുട്ടികൾ

വേകട്ട് എഴുതുന്നതിനും, 60  ശതമാനം  കുട്ടികൾ  സർഗ രചന നടത്തുന്നതിലും ഇനിയും മികവ്

വൈകവരിവേക്കണ്ടതുണ്ട്. 

5.3 അധ്യാപകരുന്റെട അഭിപ്രായ സർന്റെവ വിശകലനം

 കുട്ടികളുന്റെട ഉ ർദു ഭാഷ വേശഷി വികാസത്തിന് ഉ ർദു ഭാഷാന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള വിനിമയം 

കുട്ടികളുന്റെട ഉ ർദു  ഭാഷാവേശഷി  വികാസത്തിന്  ഉ ർദു  ഭാഷാന്തരാക്ഷത്തിലുള്ള

വിനിമയം അനിവാര്യമാവേണാ എന്ന വേചാദ്യത്തിനുള്ള അധ്യാപകരുന്റെട പ്രതികരണം പട്ടിക 7 നല്

കിയിരിക്കുന്നു.

പട്ടിക 7 

ക്രമ

നമ്പര്

ജില്ല അധ്യാപകരുന്റെട

എണ്ണം

പൂർണമായി

വേയാജിക്കുന്നു

 വേയാജിക്കുന്നു

1 കാസര്വേഗാഡ് 1 100 0

2 കണ്ണൂര് 1 0 100

3 വേകാഴിവേക്കാട് 1 0 100

4 വയനാട് 1 0 100

5 മലപ്പുറം 2 100 0

6 പാലക്കാട് 1 100 0

7 തൃശ്ശൂര് 2 50 50

8 ന്റെകാല്ലം 1 100  0

ആന്റെക 10 60 40
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ചിത്രം 7 (കണക്കുകള് ശതമാനത്തില്)

കുട്ടികളുന്റെട  ഉ ർദു  ഭാഷാ  വേശഷിവികാസത്തിന്  ഉർദു  ഭാഷാന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള   വിനിമയം

അനിവാര്യമാണ് എന്നതിവേനാട്  60 ശതമാനം അധ്യാപകര് പൂർണമായും  വേയാജിക്കുന്നു എന്നും

40 ശതമാനം അധ്യാപകർ   വേയാജിക്കുന്നു എന്നും വേരഖന്റെപ്പടുത്തി.

 ക്ലാസുമുറി വിനിമയം ന്റെമച്ചന്റെപ്പടുത്താന് അധ്യാപകന്റെര പ്രാപ്തരാവേക്കണ്ടതുണ്ട്

ക്ലാസ്  മുറി  വിനിമയം  ന്റെമച്ചന്റെപ്പടുത്താന്  അധ്യപകന്റെര  പ്രാപ്തരാവേക്കണ്ടതുവേണ്ടാ

എന്ന വേചാദ്യത്തിനുള്ള അധ്യാപകരുന്റെട പ്രതികരണം പട്ടിക 8 നല്കിയിരിക്കുന്നു.

പട്ടിക 8

ക്രമ

നമ്പര്

ജില്ല അധ്യാപകരുന്റെട  എണ്ണം പൂർണമായി

വേയാജിക്കുന്നു

 വേയാജിക്കുന്നു

1 കാസര്വേഗാഡ് 1 100 0

2 കണ്ണൂര് 1 0 100

3 വേകാഴിവേക്കാട് 1 100 0

4 വയനാട് 1  0  100

5 മലപ്പുറം 2 100 0

6 പാലക്കാട് 1 50 50

7 തൃശ്ശൂര് 2 100 0

8 ന്റെകാല്ലം 1 100 0

ആന്റെക 10 70 30
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ചിത്രം 8 (കണക്കുകള് ശതമാനത്തില്)

ക്ലാസ് മുറി വിനിമയം ന്റെമച്ചന്റെപ്പടുത്താന് അധ്യപകന്റെര പ്രാപ്തരാവേക്കണ്ടതുവേണ്ടാ എന്നതിവേനാട്  70

ശതമാനം  അധ്യാപകര്  പൂർണമായും   വേയാജിക്കുന്നു  എന്നും   30  ശതമാനം  അധ്യാപകർ    

വേയാജിക്കുന്നു എന്നും വേരഖന്റെപ്പടുത്തി.

 പഠനാന്തരീക്ഷം  കൂടുതല്  ന്റെമച്ചന്റെപ്പടുത്തുന്നതിന്  നിലവിലുള്ള  പഠന  രീതി

പരിഷ്കരിവേക്കണ്ടതുണ്ട്.

പഠനാന്തരാക്ഷം  കൂടുതല്  ന്റെമച്ചന്റെപ്പടുത്തുന്നതിന്  നിലവിലുള്ള  പഠനരീതി

പരിഷ്കരിവേക്കണ്ടതുവേണ്ടാ  എന്ന  വേചാദ്യത്തിനുള്ള  അധ്യാപകരുന്റെട  പ്രതികരണം  പട്ടിക  9  നല്

കിയിരിക്കുന്നു.

പട്ടിക 9

ക്രമ

നമ്പര്

ജില്ല അധ്യാപകരുന്റെട  എണ്ണം പൂർണമായി വേയാജിക്കുന്നു  വേയാജിക്കുന്നു

1 കാസര്വേഗാഡ് 1 0 100

2 കണ്ണൂര് 1 100 0

3 വേകാഴിവേക്കാട് 1 100 0

4 വയനാട് 1 0 100

5 മലപ്പുറം 2 100 0

6 പാലക്കാട് 1 0 100

7 തൃശ്ശൂര് 2 50 50

8 ന്റെകാല്ലം 1 100  0

ആന്റെക 10 60 40

ചിത്രം 9 (കണക്കുകള് ശതമാനത്തില്)
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 പഠനാന്തരീക്ഷം  കൂടുതല്  ന്റെമച്ചന്റെപ്പടുത്തുന്നതിന്  നിലവിലുള്ള  പഠന  രീതി

പരിഷ്കരിവേക്കണ്ടതുവേണ്ടാ എന്നതിവേനാട്  60 ശതമാനം അധ്യാപകര് പൂർണമായും  വേയാജിക്കുന്നു

എന്നും  40 ശതമാനം അധ്യാപകർ   വേയാജിക്കുന്നു എന്നും വേരഖന്റെപ്പടുത്തി.

 അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും തമ്മില് ഉർദുഭാഷയില് ആശയവിനിമയം നടവേത്തണ്ടതുണ്ട്

  അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും തമ്മില് ഉർദുഭാഷയില് ആശയവിനിമയം നടവേത്തണ്ടതുവേണ്ടാ

എന്ന വേചാദ്യത്തിനുള്ള അധ്യാപകരുന്റെട പ്രതികരണം പട്ടിക 10 ല് നല്കിയിരിക്കുന്നു.

പട്ടിക 10

ക്രമ

നമ്പര്

ജില്ല അധ്യാപകരുന്റെട

എണ്ണം

പൂർണമായി

വേയാജിക്കുന്നു

 വേയാജിക്കുന്നു

1 കാസര്വേഗാഡ് 1 100 0

2 കണ്ണൂര് 1 0 100

3 വേകാഴിവേക്കാട് 1 100 0

4 വയനാട് 1 0 100

5 മലപ്പുറം 2 50 50

6 പാലക്കാട് 1 100 0

7 തൃശ്ശൂര് 2 50 50

8 ന്റെകാല്ലം 1 0 100

ആന്റെക 10 50 50
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ചിത്രം 10 (കണക്കുകള് ശതമാനത്തില്)

അധ്യാപകരും  വിദ്യാർത്ഥികളും  തമ്മില്  ഉർദുഭാഷയില്  ആശയവിനിമയം  നടവേത്തണ്ടതുവേണ്ടാ

എന്നതിവേനാട്  50  ശതമാനം അധ്യാപകര് പൂർണമായും  വേയാജിക്കുന്നു എന്നും  50  ശതമാനം

അധ്യാപകർ   വേയാജിക്കുന്നു എന്നും വേരഖന്റെപ്പടുത്തി.

  വിദ്യാർത്ഥികള്ക്ക് ആവശ്യമായ പഠന പിന്തുണ ഉറപ്പുവരുവേത്തണ്ടതാണ്.

വിദ്യാർത്ഥികള്ക്ക്  ആവശ്യമായ  പഠന  പിന്തുണ  ഉറപ്പുവരുവേത്തണ്ടതുവേണ്ടാ   എന്ന

വേചാദ്യത്തിനുള്ള അധ്യാപകരുന്റെട പ്രതികരണം പട്ടിക 11 ല്   നല്കിയിരിക്കുന്നു.

പട്ടിക 11

ക്രമ

നമ്പര്

ജില്ല അധ്യാപകരുന്റെട

എണ്ണം

പൂർണമായി

വേയാജിക്കുന്നു

 വേയാജിക്കുന്നു

1 കാസര്വേഗാഡ് 1 100 0

2 കണ്ണൂര് 1 0 100

3 വേകാഴിവേക്കാട് 1 100 0

4 വയനാട് 1 0 100

5 മലപ്പുറം 2 100 0

6 പാലക്കാട് 1 100 0

7 തൃശ്ശൂര് 2 50 50

8 ന്റെകാല്ലം 1 100 0

ആന്റെക 10 70 30

ചിത്രം 11 (കണക്കുകള് ശതമാനത്തില്)
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വിദ്യാർത്ഥികള്ക്ക് ആവശ്യമായ പഠന പിന്തുണ ഉറപ്പുവരുവേത്തണ്ടതുവേണ്ടാ എന്നതിവേനാട്   70

ശതമാനം  അധ്യാപകര്  പൂർണമായും   വേയാജിക്കുന്നു  എന്നും   30  ശതമാനം  അധ്യാപകർ    

വേയാജിക്കുന്നു എന്നും വേരഖന്റെപ്പടുത്തി.

 ഭാഷാപഠനം കൂടുതല് രസകരവും പ്രവേയാജനപ്രദവുമാക്കുന്ന രീതിയില് പഠന പ്രക്രിയ ഇനിയും

ന്റെമച്ചന്റെപ്പവേടണ്ടതുണ്ട്.

  ഭാഷാ  പഠനം  കൂടുതല്  രസകരവും  പ്രവേയാജനപ്രദവുമാക്കുന്ന  രീതിയില്  പഠന  പ്രക്രിയ

ഇനിയും ന്റെമച്ചന്റെപ്പവേടണ്ടതുവേണ്ടാ എന്ന വേചാദ്യത്തിനുള്ള അധ്യാപകരുന്റെട പ്രതികരണം പട്ടിക  12 ല്

നല്കിയിരിക്കുന്നു.

പട്ടിക 12

ക്രമ

നമ്പര്

ജില്ല അധ്യാപകരുന്റെട  എണ്ണം പൂർണമായി

വേയാജിക്കുന്നു

 വേയാജിക്കുന്നു

1 കാസര്വേഗാഡ് 1 100 0

2 കണ്ണൂര് 1 0 100

3 വേകാഴിവേക്കാട് 1 0 100

4 വയനാട് 1 0 100

5 മലപ്പുറം 2 100 0

6 പാലക്കാട് 1 100 0

7 തൃശ്ശൂര് 2 50 50

8 ന്റെകാല്ലം 1 100 0

ആന്റെക 10 60 40
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ചിത്രം 12  (കണക്കുകള് ശതമാനത്തില്)

ഭാഷാ പഠനം കൂടുതല് രസകരവും പ്രവേയാജനപ്രദവുമാക്കുന്ന രീതിയില് പഠന പ്രക്രിയ ഇനിയും

ന്റെമച്ചന്റെപ്പവേടണ്ടതുവേണ്ടാ എന്നതിവേനാട്   60  ശതമാനം അധ്യാപകര് പൂർണമായും  വേയാജിക്കുന്നു

എന്നും  40 ശതമാനം അധ്യാപകർ   വേയാജിക്കുന്നു എന്നും വേരഖന്റെപ്പടുത്തി.

 നൂതന  സാവേങ്കതികവിദ്യയും  അനുബന്ധസാമഗ്രികളും  ഉപവേയാഗന്റെപ്പടുത്തി  ശിശു  വേകന്ദ്രീകൃത

വിനിമയം സാധ്യമാവേക്കണ്ടതുണ്ട്.

   നൂതന സാവേങ്കതിതവിദ്യയും അനുബന്ധസാമഗ്രികളും ഉപവേയാഗന്റെപ്പടുത്തി ശിശു വേകന്ദ്രീകൃത

വിനിമയം സാധ്യമാവേക്കണ്ടതുവേണ്ടാ എന്ന വേചാദ്യത്തിനുള്ള അധ്യാപകരുന്റെട പ്രതികരണം പട്ടിക

13 ല്   നല്കിയിരിക്കുന്നു.

                                               പട്ടിക 13

ക്രമ

നമ്പര്

ജില്ല അധ്യാപകരുന്റെട

എണ്ണം

പൂർണമായി വേയാജിക്കുന്നു  വേയാജിക്കുന്നു

1 കാസര്വേഗാഡ് 1 100 0

2 കണ്ണൂര് 1 0 100

3 വേകാഴിവേക്കാട് 1 100 0

4 വയനാട് 1 0 100

5 മലപ്പുറം 2 100 0

6 പാലക്കാട് 1 100 0

7 തൃശ്ശൂര് 2 50 50

8 ന്റെകാല്ലം 1 100 0

ആന്റെക 10 70 30
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ചിത്രം 13 (കണക്കുകള് ശതമാനത്തില്)

നൂതന  സാവേങ്കതികവിദ്യയും  അനുബന്ധസാമഗ്രികളും  ഉപവേയാഗന്റെപ്പടുത്തി  ശിശു  വേകന്ദ്രീകൃത

വിനിമയം സാധ്യാമാവേക്കണ്ടതുവേണ്ടാ എന്നതിവേനാട്  70  ശതമാനം അധ്യാപകര് പൂർണമായും  

വേയാജിക്കുന്നു എന്നും  30  ശതമാനം അധ്യാപകർ   വേയാജിക്കുന്നു എന്നും വേരഖന്റെപ്പടുത്തി.

5.3.1 അധ്യാപകരുന്റെട അഭിപ്രായ സർവേവ്വ വിശകലനം

അധ്യാപകരുന്റെട അഭിപ്രായ സര്വേവ വിശകലനം ന്റെചയ്തതിന്റെG അടിസ്ഥാനത്തില് കുട്ടികളുന്റെട ഉര്ദു

ഭാഷാവേശഷി വികസിക്കുന്നതിന് ഉര്ദു ഭാഷാന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള വിനിമയം അനിവാര്യമാണ്എന്ന

അഭിപ്രായവേത്താട്  60 ശതമാനം അധ്യാപകര് പൂര്ണ്ണമായും വേയാജിക്കുന്നു എന്നും 40 ശതമാനം

അധ്യാപകര് വേയാജിക്കുന്നു എന്നും   വേരഖന്റെപ്പടുത്തി.  ക്ളാസുമുറിയിന്റെല ഉര്ദു  ഭാഷാവിനിമയം

ന്റെമച്ചന്റെപ്പടുത്താന് അധ്യാപകന്റെര പ്രാപ്തരാവേക്കണ്ടതുണ്ട് എന്നതിവേനാട്  70  ശതമാനം അധ്യാപകര്

പൂര്ണ്ണമായും  വേയാജിക്കുന്നു  എന്നും  30  ശതമാനം  അധ്യാപകര്  വേയാജിക്കുന്നു  എന്നും

വേരഖന്റെപ്പടുത്തി.പഠനാന്തരീക്ഷം  കൂടുതൽ  ന്റെമച്ചന്റെപ്പടുത്തുന്നതിന്  നിലവിലുള്ള  പഠനരീതി

പരിഷ്കരിവേക്കണ്ടതുണ്ട് എന്ന അഭിപ്രായവേത്താട്  60  ശതമാനം വേപര് പൂര്ണ്ണമായും വേയാജിക്കുന്നു

എന്നും 40 ശതമാനം വേപര് വേയാജിക്കുന്നു എന്നും  വേരഖന്റെപ്പടുത്തി.അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും

തമ്മിൽ ഉർദു ഭാഷയിൽ തന്റെന്ന ആശയവിനിമയം നടവേത്തണ്ടതാണ് എന്ന അഭിപ്രായവേത്താട്  50

ശതമാനം  അധ്യാപകര്  പൂര്ണ്ണമായും  വേയാജിക്കുന്നു  എന്നും  50  ശതമാനം  അധ്യാപകര്

വേയാജിക്കുന്നു  എന്നും   വേരഖന്റെപ്പടുത്തി.വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്  ആവശ്യമായ  പഠന  പിന്തുണ

ഉറപ്പുവരുവേത്തണ്ടതാണ്  എന്ന  അഭിപ്രായവേത്താട്  70  ശതമാനം  അധ്യാപകര്  പൂര്ണ്ണമായും

വേയാജിക്കുന്നു എന്നും 30 ശതമാനം അധ്യാപകര് വേയാജിക്കുന്നു എന്നും പ്രതികരിച്ചു.ഭാഷാപഠനം

കൂടുതൽ  രസകരവും  പ്രവേയാജനപ്രദവും  ആകുന്ന  രീതിയിൽ  പഠനപ്രക്രിയ  ഇനിയും

ന്റെമച്ചന്റെപ്പവേടണ്ടതുണ്ട്  എന്ന  അഭിപ്രായവേത്താട്  60  ശതമാനം  അധ്യാപകര്  പൂര്ണ്ണമായും

വേയാജിക്കുകയും എന്നും 40 ശതമാനം അധ്യാപകര് വേയാജിക്കുകയും  ന്റെചയ്തു.നൂതന സാവേങ്കതിക
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വിദ്യയും  അനുബന്ധ  സാമഗ്രികളും  ഉപവേയാഗന്റെപ്പടുത്തി  ശിശുവേകന്ദ്രീകൃത  വിനിമയം

സാധ്യമാവേക്കണ്ടതുണ്ട്  എന്നതിവേനാട്  70  ശതമാനം  അധ്യാപകര് പൂര്ണ്ണമായും  വേയാജിക്കുന്നു

എന്നും  30  ശതമാനം  അധ്യാപകര് വേയാജിക്കുന്നു  എന്നും  പ്രതികരിച്ചു.ഏഴു  സൂചകങ്ങവേളാടും

ആരും ഭാഗികമായി വേയാജിക്കുകവേയാ വിവേയാജിക്കുകവേയാ  ന്റെചയ്തില്ല.

5.3.2 അധ്യാപകരുന്റെട അഭിപ്രായ സർവേവ്വ വിശകലനം ന്റെചയ്തവേപ്പാൾ എത്തിവേച്ചർന്ന നിഗമനം

  അധ്യാപകർക്ക്  നൽകിയ  വേചാദ്യാവലിയുന്റെട  അടിസ്ഥാനത്തിൽ  കുട്ടികളുന്റെട  ഭാഷാവേശഷി

വികസിപ്പിക്കുന്നതിന്  ഉർദു ഭാഷാന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള വിനിമയം അനിവാര്യമാന്റെണന്ന് കന്റെണ്ടത്തി.

പഠന  പ്രക്രിയ  കൂടുതൽ ന്റെമച്ചന്റെപ്പടുത്താനുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച്  നടപ്പിലാവേക്കണ്ടതിന്റെG

ആവശ്യകത  വേബാധ്യന്റെപ്പട്ടു.  അധ്യാപകരും  വിദ്യാർത്ഥികളും  തമ്മിലുള്ള  ആശയവിനിമയം

ക്ലാസിനകത്തും  പുറത്തും   ഉർദുവിൽ  നടവേക്കണ്ടതുണ്ട്.വിദ്യാർത്ഥികള്ക്ക്  ആവശ്യമായ

പഠനപിന്തുണ  ഉറപ്പാക്കണം.  സാവേങ്കതികവിദ്യയുന്റെടയും  അനുബന്ധ  സാമഗ്രികളുവേടയും

ഫലപ്രദമായ  ഉപവേയാഗം  അനിവാര്യമാന്റെണന്ന്  കന്റെണ്ടത്തി.  അതിനാൽ   ഉർദുവില്

ആശയവിനിമയം  നടത്തുന്നതിനും  സ്വതന്ത്ര  രചന  നടത്തുന്നതിനുള്ള  കുട്ടികളുന്റെട  വേശഷി

വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി നൂതനമായ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചു നടപ്പിലാവേക്കണ്ടതുണ്ട്.

5.4.1 വിദ്യാർത്ഥികള്ക്കുള്ള വേപാസ്റ്റ് ന്റെടസ്റ്റ് വിലയിരുത്തല്

വേകരളത്തിന്റെല തിരന്റെoടുത്ത  8  ജില്ലകളിന്റെല  10  വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പ്യാരി  ഉർദു  എന്ന

ഭാഷാ പരിവേപാഷണ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിന്റെG ഭാഗമായി  വീട്, കുടുംബം, സ്കൂൾ

അങ്ങാടി,  വേതാട്ടം  തുടങ്ങിയ  ആശയങ്ങളുമായി  ബന്ധന്റെപ്പട്ട്  സ്വതന്ത്ര വാക്യരചനകളുള്ള  വ 

ർക്ക്ഷീറ്റുകൾ  നൽകുകയും  കുട്ടികളുന്റെട  വേശഷി  പരിവേശാധിക്കുകയും  ന്റെചയ്തു.  തുടർന്ന്

സംഭാഷണങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി അത്  സ്കിറ്റുകൾ ആക്കി അവതരിപ്പിക്കുകയും ന്റെചയ്തു.  ഇതിലൂന്റെട

കുട്ടികളുന്റെട  ഉർദു  ഭാഷയിലുള്ള  ആശയവിനിമയ  വേശഷിയും  രചനാവേശഷിയും

അവതരണവേശഷിയും വിലയിരുത്തുകയും ന്റെചയ്തു.

5.4.1  വേപാസ്റ്റ് ന്റെടസ്റ്റിന്റെG അടിസ്ഥാനത്തില് അധ്യാപകരുന്റെട നിഗമനം

 വേകരളത്തിന്റെല തിരന്റെoടുക്കന്റെപ്പട്ട എട്ട് ജില്ലകളിന്റെല പത്ത് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പ്യാരി ഉർദു എന്ന

ഭാഷാ പരിവേപാഷണ പദ്ധതിയിലൂന്റെട കുട്ടികളുന്റെട ഭാഷാപരമായ വേശഷി വികസിച്ചു എന്ന് കന്റെണ്ടത്തി.

വൈp  ഔട്ട്  ക്ലാസുകളിൽ  ദിവവേസന  നൽകിയ  വർക്ക്  ഷീറ്റുകളും  പഠനപ്രവർത്തനങ്ങളും  വിശകലന

വിവേധയമാക്കി. ഇതിലൂന്റെട കുട്ടികളുന്റെട ഭാഷാപരമായ വേശഷികളുന്റെട ക്രമമായ വികാസം വിദ്യാർത്ഥികളുന്റെട

വിലയിരുത്തൽ  വേരഖയിൽ  അധ്യാപകർ  വേരഖന്റെപ്പടുത്തി.  പത്ത്  സ്കൂളുകളില്   നിന്നും  സമാഹരിച്ച

വിവരങ്ങളുന്റെട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നിഗമനം ഇപ്രകാരമാണ്.

 ഉർദു  ഭാഷ  വേകട്ടു  മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള  കഴിവ്  38 ശതമാനത്തില്  നിന്നും   56  ശതമാനമായി

ഉയർന്നു.ഉര്ദു  വായിച്ച്  മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള  വേശഷി  38 ശതമാനത്തില്  നിന്നും  41   ശതമാനമായി

ഉയർന്നു.  സംഭാഷണത്തിലൂന്റെട ആശയ വിനിമയം നടത്താനുള്ള വേശഷി  23  ശതമാനത്തില് നിന്നും  41

പ്യാരി ഉര്ദു - ഉര്ദു ഭാഷാ പഠന പരിപപാഷണപദ്ധതി Page No. 42 Research Study Report



ശതമാനമായി ഉയർന്നു. ഉര്ദു കന്റെണ്ടഴുതാനുള്ള കഴിവ്  50   ശതമാനത്തില് നിന്നും  61   ശതമാനമായി

ഉയർന്നു.  ഉര്ദു  വേകട്ടഴുതാനുള്ള കഴിവ്  31 ശതമാനത്തില് നിന്നും  43  ശതമാനമായി ഉയർന്നു.  സ്വതന്ത്ര

സർഗ രചനയില്ക്കുള്ള കഴിവ് 21   ശതമാനത്തില് നിന്നും  40 ശതമാനമായി ഉയർന്നു.

പ്യാരി  ഉ ർദു   പഠന  പരിവേപാഷണ  പദ്ധതി   നടപ്പിലാക്കിയ  സ്കൂളുകളിന്റെല  കുട്ടികളിൽ

ഉർദുഭാഷയിൽ  ആത്മവിശ്വാസവേത്താന്റെട  ആശയവിനിമയം  നടത്തുന്നതിനും  സ്വതന്ത്രമായി  സർഗാത്മക

രചനകളില്  ഏർന്റെപ്പടുന്നതിനുമുള്ള  കഴിവ്  വർദ്ധിച്ചതായി  കന്റെണ്ടത്തി  .ശിശുവേകന്ദ്രീകൃത  പഠനപ്രക്രിയ

ഉറപ്പുവരുത്തുകയും  നൂതന സാവേങ്കതികവിദ്യയുന്റെട ഫലവത്തായ ഉപവേയാഗത്തിലൂന്റെടയും   ഉർദു  ഭാഷാ

പഠനം  ആസ്വാദ്യകരമാക്കുവാന്  സാധിക്കും  എന്ന്  കന്റെണ്ടത്തി.  ഉർദു  ഭാഷാ  പഠനം  ലളിതവും

ആസ്വാദ്യകരവുമാക്കുന്നതിനായി പ്യാരി ഉർദു എന്ന പഠന പരിവേപാഷണ പരിപാടി വേകരളത്തിന്റെല മുഴുവന്

വിദ്യാലയങ്ങളിവേലക്കും വ്യപിപ്പിവേക്കണ്ടതുണ്ട്.
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അദ്ധ്യായം 6

കന്റെണ്ടത്തലുകളും നിർവേദശങ്ങളും

6.1 ആമുഖം 

സംസ്ഥാനന്റെത്ത ന്റെപാതുവിദ്യാലയങ്ങളിന്റെല വൈപ്രമറി ക്ളാസുകളിന്റെല ഉര്ദു ഭാഷാ

പഠനത്തിന്റെG  നിലവാരം  ന്റെമച്ചന്റെപ്പടുത്തുന്നതിന്  വേവണ്ടി  എസ്.  സി.  ഇ.  ആർ  .ടി  യുന്റെട

വേനതൃത്വത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ഗവേവഷണാധിഷ്ഠിത ഭാഷാ പരിവേപാഷണ പദ്ധതിയാണ്  "പ്യാരി

ഉര്ദു" .  സംസ്ഥാനന്റെത്ത വിവിധ ജില്ലകളിന്റെല പത്ത് സ്കൂളുകളില് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതിന്റെG

അടിസ്ഥാനത്തില് കന്റെണ്ടത്തിയ നിഗമനങ്ങളും നിര്വേദശങ്ങളും ഇവയാണ്.

6.2 കന്റെണ്ടത്തലുകള്

 കുട്ടികൾക്ക്  ന്റെതറ്റുകൂടാന്റെത ഉര്ദു എഴുതാനും വായിക്കാനും കഴിയുന്നുണ്ട്.

 കുട്ടികൾക്ക് ഉര്ദുവിൽ സ്വയം പരിചയന്റെപ്പടുത്താനും മറ്റുള്ളവന്റെര പരിചയന്റെപ്പടുത്താനും 

സാധിക്കുന്നു.

 കവിതകൾ ഒറ്റക്കും കൂട്ടായും ഈണത്തിലും താളത്തിലും അവതരിപ്പിക്കാൻ 

കഴിയുന്നുണ്ട്. 

 ഇഷ്ടന്റെപ്പട്ട വിഷയന്റെത്തപ്പറ്റി ലഘുവിവരണം തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.

  കഥകൾ വേകട്ടു മനസ്സിലാക്കാനും വായിച്ച് ആസ്വദിക്കാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട്. 

 ചിത്രങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ച്  ഉർദുഭാഷയിൽ വാക്യങ്ങൾ രചിക്കാനുള്ള വേശഷി വേനടിയിട്ടുണ്ട്.

  കുട്ടികൾക്ക് സമസംഘ പഠനം, സഹവർത്തിത പഠനം, സംഘ പഠനം തുടങ്ങിയ 

പഠനരീതികളുമായി താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

 കുട്ടികൾക്ക് ഉർദുഭാഷയിൽ താല്പര്യം വർധിക്കാൻ ഈ പദ്ധതി സഹായകമായിട്ടുണ്ട്.

 പ്യാരി ഉർദു എന്ന ഭാഷാ പരിവേപാഷണ പദ്ധതിയിലൂന്റെട ഉർദു ഭാഷാപഠനത്തിൽ 

പിവേന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന  കുട്ടികന്റെള ന്റെമച്ചന്റെപ്പട്ട നിലവാരത്തിന്റെലത്തിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

6.3 നിർവേ�ശങ്ങള്

 കുട്ടികളുന്റെട എഴുത്തിന്റെG വേമഖല കൂടുതൽ ന്റെമച്ചന്റെപ്പടും വിധം കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ  

അധ്യാപകൻ ആസൂത്രണം ന്റെചവേയ്യണ്ടതുണ്ട്.

 പഠനപ്രവർത്തനങ്ങള്, പഠനപ്രക്രിയകൾ എന്നിവ സാവേങ്കതികവിദ്യയിലൂന്റെട കൂടുതൽ  

രസകരവും ആകർഷകമാക്കാൻ അധ്യാപകർ ശ്രമിവേക്കണ്ടതുണ്ട്.

 ഒവേരാ പഠനപ്രവർത്തനവും കൂടുതൽ ശിശു വേകന്ദ്രീകൃതവും ശിശു സൗഹൃദവുമാക്കാൻ 

പരിശ്രമിവേക്കണ്ടതുണ്ട്. 
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 അധിക വായനാസാമഗ്രികൾ കുട്ടികൾക്ക് ധാരാളം ലഭ്യമാവേക്കണ്ടതുണ്ട്.

 പ്യാരി ഉര്ദു പദ്ധതി  വേകരളത്തില് ഉർദു ഭാഷാപഠനം നടക്കുന്ന എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും 

നടപ്പാവേക്കണ്ടതുണ്ട്.

  വേകരളത്തിന്റെല ന്റെപാതുവിദ്യാലയങ്ങളിന്റെല  ഉർദു  ഭാഷാപഠന നിലവാരം  ന്റെമച്ചന്റെപ്പടുത്താനായി

എസ്.സി.ഇ.ആർ.ടി  യുന്റെട  ആഭിമുഖ്യത്തിൽ  നടത്തിയ  "പ്യാരി  ഉർദു"  എന്ന  പദ്ധതി  വളന്റെര

ഫലപ്രദമാന്റെണന്ന്  കന്റെണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട്.  ഈ  പദ്ധതി  കുട്ടികളുന്റെട  വായനയും  എഴുത്തും

ന്റെമച്ചന്റെപ്പടുത്തുന്നതിനും ആശയവിനിമയ വേശഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും വളന്റെര സഹായകമായിട്ടുണ്ട്.

കുട്ടികളുന്റെട  സർഗാത്മക  വേശഷി  വളര്ത്തുന്നതും  ഭാഷാവേശഷി  വികസിപ്പിക്കാന്

സഹായിക്കുന്നതുമാണ് ഈ പദ്ധതി.
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വിദ്യാർത്ഥികള്ക്കുള്ള വിലയിരുത്തല് വേരഖ

കുട്ടിയുന്റെട വേപര് -

ക്ലാസ് -

സ്കൂള് -

നമ്പർ  ഭാഷാ പഠനവുമായി ബന്ധന്റെപട്ട ഘട്ടങ്ങള് വളന്റെര

മികച്ചത്

മികച്ചത് ശരാശരി ശരാശരി

ക്ക് താന്റെഴ

അഭിപ്രാ

യക്കുറി

പ്പ്

1 ഉർദു ഭാഷ വേകട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള 

കഴിവ്

2 പാഠഭാഗങ്ങൾ വായിച്ച് 

മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് 

3 ഉർദുവിൽ സംഭാഷണം 

നടത്തുന്നതിനും ആശയവിനിമയം 

നടത്തുന്നതിനുള്ള കഴിവ്

4 വേകട്ട് എഴുതാനുള്ള കഴിവ് 

5 കണ്ട് എഴുതാനുള്ള കഴിവ്

6 സ്വതന്ത്രമായി സർഗ രചനാ 

പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർന്റെപ്പടാനുള്ള 

കഴിവ് 

7 സൂചകങ്ങള് ശരാശരിയില് 

താന്റെഴയുള്ളവർക്ക് നൽകിയ പരിഹാര

പ്രവർത്തനങ്ങളുന്റെട വിവരങ്ങൾ

അധ്യാപകന്റെG ഒപ്പ്

അധിക നിർവേ�ശങ്ങള് മറുപുറത്ത് വേരഖന്റെപ്പടുത്തുക
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അധ്യാപകർക്കുള്ള  അഭിപ്രായ സർവേവ വേഫാം

 അധ്യാപകന്റെG  വേപര് -

സ്കൂള് -

കുട്ടികളുന്റെട എണ്ണം -

നമ്പർ

 

അഭിപ്രായ സൂചകങ്ങള്

 പൂര്
ണ്ണമായും
വേയാജി
ക്കുന്നു

വേയാജി
ക്കുന്നു

ഭാഗികമാ
യി 
വേയാജി
ക്കുന്നു

 

വിവേയാജി
ക്കുന്നു

അഭിപ്രാ
യക്കുറി
പ്പ്

1 കുട്ടികളുന്റെട ഉർദു ഭാഷാ വേശഷി 
വികസനത്തിന് ഉർദു ഭാഷ 
അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള വിനിമയം 
അനിവാര്യമാണ്

2 ക്ലാസ് മുറി വിനിമയം 
ന്റെമച്ചന്റെപ്പടുത്താൻ അധ്യാപകന്റെര 
പ്രാപ്തരാവേക്കണ്ടതാണ്

3 പഠനാന്തരീക്ഷം കൂടുതൽ 
ന്റെമച്ചന്റെപ്പടുത്തുന്നതിന് നിലവിലുള്ള 
പഠനരീതി പരിഷ്കരിവേക്കണ്ടതുണ്ട്

4 അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും 
തമ്മിൽ ഉർദു ഭാഷയിൽ തന്റെന്ന 
ആശയവിനിമയം നടവേത്തണ്ടതാണ്

5 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആവശ്യമായ പഠന
പിന്തുണ ഉറപ്പുവരുവേത്തണ്ടതാണ്

6 ഭാഷാപഠനം കൂടുതൽ രസകരവും 
പ്രവേയാജനപ്രദവും ആകുന്ന രീതിയിൽ
പഠനപ്രക്രിയ ഇനിയും 
ന്റെമച്ചന്റെപ്പവേടണ്ടതുണ്ട്.

7 നൂതന സാവേങ്കതികവിദ്യ അനുബന്ധ 
സാമഗ്രികളും ഉപവേയാഗന്റെപ്പടുത്തി 
ശിശുവേകന്ദ്രീകൃത വിനിമയം 
സാധ്യമാവേക്കവേക്കണ്ടതുണ്ട്.

അധ്യാപകന്റെG ഒപ്പ്

അധിക നിർവേ�ശങ്ങള് മറുപുറത്ത് വേരഖന്റെപ്പടുത്തുക
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പഠന വിവേധയമാക്കിയ വിദ്യാലയങ്ങളും വിവര ദാതാക്കളും

നമ്പ ർ വിദ്യാലയത്തിന്റെG വേപരും വിലാസവും അധ്യാപകന്റെG വേപര് വിദ്യാർ

ത്ഥികന്റെളു 

എണ്ണം

1 ബാക്ര ബയല് എയുപി 

സ്കൂള്,കാസറവേഗാഡ്

അബ്ദുൽ ഖാദർ പി ന്റെക 20

2 കടലായി സൗത്ത് യു പി സ്കൂൾ ,കണ്ണൂർ അമീന  മജീദ് പി ന്റെക 15

3 ജി യു പി സ്കൂൾ പിണവേങ്ങാട് ,വയനാട് അബ്ദുൽ അസീസ് എം 15

4 ജി യു പി സ്കൂൾ ഒല്ലൂർ ന്റെകായിലാണ്ടി, 

വേകാഴിവേക്കാട് 

 അബൂബക്കര് സി ടി 22

5 ജി യു പി സ്കൂൾ മങ്കട പള്ളിപ്പുറം, 

മലപ്പുറം 

വൈഹദര് അലി എസ് 20

6 ജി യു പി സ്കൂൾ  വേതാവേട്ടക്കാട് ,മലപ്പുറം മുഹമ്മദ് ഫസൽ റഹ്മാൻ എം സി 15

7 എ യു പി സ്കൂൾ  തരൂര് ,പാലക്കാട് രാവേജഷ് ന്റെക ജി 14

8 എ യു പി സ്കൂൾ മൂരിയാട് , തൃശ്ശൂർ ഉഷ  വിന്റെജ 15

9 പള്ളിപ്പുറം വി വി യുപി സ്കൂൾ ,തൃശൂർ ഷമീർ പി ബി 17

10 ഇഇടി  യു  പി  സ്കൂൾ  ന്റെവളിനല്ലൂർ

,ന്റെകാല്ലം

അബ്ദുൾനാസർ പി എ 15
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