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കമ
ോമര

പാഠ്പദതി
ഉേേശ്ങള

1.

േചോാശിലശാലകളില െചറകഥ ശിലശാല
േലഖോങള, 1
ശിലശാല
പെെടകനതിനം
പസകങള പിേീഡ്
േചോകള അവതേിപി െചറകഥ---കനതിനമള മികവ് ോചേിതം,മാറങള,പേത്കതകള,
േേടനതിോ് .
പധാോ െചറകഥാകതകള എനിവ
ഗപകളില ചരച െചയ് കറിപകള അവതേ
േിപികന
(െപാതചരച)

2.

േോാവല ,െചറകഥ
എനിവ
വായിചാസ്ദികനത്

പഠോപവരതോം ,പകീയ

കഥയേങ്-------------------- തിേെെടത
കഥകള കാസില വായികന .കഥാോിര
പണം,ചരച

പഠോ
സാമഗികള

സമയം

ഉലപനങള

3
കഥകള
വോവാസം--- പിേീഡ്
ടി
(പതോാഭന)
കളിപാടങള
---(സകറിയ)
ഹിഗ്ിറ--(എന .എസ് .
മാധവന)

3.

സരഗാത േചോകളില വായോകറിപ തയാറാകാം
ചരച
ഏരെപടനതിനള പ
േിശിലോം േോടനതിോ് കഥയേങില വായിച കഥകളില
കടികളക് ഇഷെപട ഒര കഥയ് വായോക
റിപ് തയാറാകനതിോാവശ്െപടന . വായ
ോകറിപ് എങിെോ തയാറാകാം എനതി
ല ഓരമ പതകന .

4.

സരഗാത േചോകളില കഥാേചോ
ഏരെപടനതിനള പ
േിശിലോം േോടനതിോ് കടികള കണ ഭമാതകമായ ഒര സ്പം
അെെെില അനഭവം െചറകഥാരപതില
അവതേിപികനതിോാവശ്െപടന.ഈ ക
ഥകള േചരത് ഒര കഥാസമാഹാേം
തയാറാകന.

മല്ോിരണയസ
ചകങള
ചേിതം
ആശയം
സമഗത

ഭാവം
ഉളെകാണ്
വായോ,
ോീരപണം

1 പിേീ
ഡ്

വായോാകറിപ് പേമയം
ആസ്ാദോശം
ങള 
ഭാഷ

1 പിേീ
ഡ്

െചറകഥ
പതിപ്

ആശയം,
തലെകട്,ഭാഷ
ൈശലി

5.

6.

7.

8.

9.

േോാവല കഥ
എനിവയിെല
ആഖ്ാോ
പേത്കതകള അറി
യനത് .

വിശകലോകറിപ തയാറാകാം .

േചോാേശഷി
വളരവാനം കഷി സം
സാേം േോടവാനം

ഉപോ്ാസം തയാറാകാം

2 പിേീ
ഡ്

വിശകലോ
കറിപ്

ചേിതം
ആശയം
പേത്കതകള

കാവല
1 പിേീ
(പി .വതല ഡ്
കാരഷിക ജീവിതതിെെ ആവിഷാേമള ശബികന
സാഹിത്കതികള ഏെതൊം ? കഥയേങിലകലപ
െേ കഥകള ഓരമ പതകവാന പറയന. . (െപാനകനം
കഥയിെല കാരഷിക ജീവിതതിെെ ആവി വരകി)
ഷാേം----െപാത ചരച
പതന
ആശയങള ഉളെപടതി ഉപോ്ാസം
കലവം
തയാറാകനതിോാവശ്െപടന .
അേിവാളം (
ഇടേേേി)

ഉപോ്ാസം

ആശയം
ഭാഷ

േോാവല ,െചറകഥ
എനിവ വായിച്
വിലയിരതനതിനം
താേതമ്ം ോടതനതി
നം

താേതമ്കറിപ തയാറാകാം

താേതമ്കറിപ് ആശയം
താേതമ്ം
വ്ത്ാസം 
ഭാഷ

േചോയെട ലക്ങള
അറിയവാനം
വേികളകിടയിലെട വ
ോയിച് കഥാമരമം ഗ
ഹികവാനം

പതികേണകറിപ് എഴതാം

യകിേോാധവം
അനഭവജാോവം
തിേിചറിയവാനം
ഉപേയാഗികവാനം

മഹത്ചോങള ോിരമികക

ഇനേലഖ,മാരതാണവരമ,െചമീന
ഓടയില ോിന് ,ഖസകിെെ ഇതിഹാസം
എനീ കതികളക് മലയാള േോാവല സ
ഹിത്തിലള സാോം വിശദമാകക . ോ
േോവല ചേിതം,പസാോങള പധാോ ോ
േോവലിസകള എനിവ ചരച െചയന.േോാ
വല ചേിതം വിശദീകേികന കറിപ് ത
യാറാകാന അവശ്െപടന .

േലാകാവസാോം എന കഥയിെലയം
െവളത കടി എന കഥയിെലയം ഇതിവ
തങള താേതമ്ം െചയക, സാമ് വ്ത്
ോസങള ചരച െചയ് ആശയം കറിപാക
നതിോാവശ്െപടന .

“െമാൊകയെട വളപിെല കേിമാറ
േപാെല"------േലാകാവസാോം.
ഈ വരണോയില െമാൊകയെട വളപിെല
കേിമാറ െമാൊകയെട മോസ േപാെല
ഉറെതാെണന് േതാനനിേെ എന് അവ
തേിപികക. മതം പലേപാഴം സമഹതിെല
മാറങളക് വിേധയമാകിെെന വീകണത
െേകറിച് പിതികേണകറിപ് എഴതാം

േലാകാവസാോതിെല അതത ജീവി
മനഷ്േില ഉണാകിയ ഭയം ആ ജനവിെോ
ൈദവതിെെ അടയാളമായി കാണവാന ഇ
ടയാകന.ഭയം െകാണ് ൈദവെത ആോധ
േികന മോസിതി പഴയ മനഷ്െെതാണ
െേന് അറിയികക.ഈ വിഷയതിെോ അട
േിസാോമാകി സ്നമായി മഹത്ചോങ
ള ോിരമിച് ചാരടകളില പദരശിപികക.

T.B H.B
ചരച

േലാകാവസാ 1 പിേീ
ോം,െവളത ഡ്
കടി

േലാകാവസാ 1
പതികേണക
ോം,േലഖോ
പിേീഡ് റിപ്
ങള

ആശയം,ഭാഷ

സംസാേെത 1
കറിചള
പിേീഡ് മഹത്ചോങള ആശയം,ഭാഷ
പസകങള
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