
CLASS : X                                                                                                                                                            

MODE OF TEACHING-LEARNING: SYNCHRONOUS (ONLINE INTERACTIVE SESSION VIA ZOOM APP)

CHAPTER / TOPIC LEARNING OUTCOME
ACTIVITY/PROJECT/ 

ASSINGNMENT
PPT / VIDEOS

ASSESSMENT 

(ONLINE / OFFLINE)

HOME BASED  

EXPERIMENT/ ACTIVITY

MONTH -1

ലക്ഷ്മണസഺന്ത്വനം  
              
(എഴഽത്തച്ഛന് )

എഴഽത്തച്ഛീനക്കഽറ഻ച്ചം 
രഺമഺയണീത്തക്കഽറ഻ച്ചംകഽട്ട഻
കള് അറ഻വഽ ുനടഽന്നഽ.

ക഻ള഻ന്ഫഺട്ടച പ്രസ്ഥഺനം, 
ഭക്ത഻പ്രസ്ഥഺനം ഇവ 
മനസ്സ഻ലഺക്കഽന്നഽ.

ക഻ള഻ന്ഫഺട്ടച വിത്തങ്ങള് 
മനസ്സ഻ലഺക്കഽന്നഽ.

ചട്ടമ്പ഻സവഺമ഻കള്
ചട്ടമ്പ഻സവഺമ഻കീള കഽറ഻ച്് 
അറ഻യഽന്നഽ.

കഽഞ്ഞ൯ര഻ള്ളയ്ക്ക്ക് ചട്ടമ്പ഻ 
എന്നവ഻ുശഷണം 
ലഭ഻ച്ീെങ്ങീന.

https://youtu.be/aSQPL

fgOvdQ 

ചട്ടമ്പ഻സവഺമ഻കീളക്കഽ
റ഻ച്് എഴഽെഽക

കഽഞ്ഞ൯ ര഻ള്ളയഽീട 
കഽടഽംബരശ്ചഺത്തലീത്തകഽ
റ഻ച്്ലഘഽവ഻വരണം 
െയ്യഺറഺക്കഽക.

കടല്ത്ത്ത഼രത്ത്      
              
(ഒ. വി. വിജയന്)

ഒ.വ഻ വ഻ജയീന കഽറ഻ച്ചം, 
ീചറഽകഥഺ പ്രസ്ഥഺനീത്ത 
കഽറ഻ച്ചം മനസ്സ഻ലഺക്കഽന്നഽ. 
  ആശയം പ്ഗഹ഻ക്കഽന്നഽ.

കടല്ത്ത്ത഼രത്ത് എന്ന 
കഥയ്ക്ക്ക് ആസവഺദനം 
എഴഽെഽക.

https://youtu.be/I_W
-HikfWIQ 

കടല്ത്ത്ത഼രത്ത് 
എന്ന കഥയ഻ീല 
കഥഺരഺപ്െ 
ങ്ങീളക്കഽറ഻ച്് 
രറയ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നഽ.   
  Online

കുറിപ്പ്തയ്യാറാക്കുക.   
ഒ.വ഻ വ഻ജയ൯

MONTH -2

പ്ര഻യദര്ശനം      
        
(കുമാരനാശാന്)

ആധഽന഻ക കവ഻പ്െയീത്ത 
കഽറ഻ച്റ഻യഽന്നഽ.

ഖണ്ഡകഺവയപ്രസ്ഥഺനീത്തകഽ
റ഻ച്്ലഘഽവ഻വരണം 
െയ്യഺറഺക്കഽക

https://youtu.be/Kx2
VUj_a_JU

കവ഻െഺുകള഻ 
സംഘട഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നഽ.  
  (Online)

കഽമഺരനഺശഺീന്പ 
കവ഻െകള് ുശഖര഻ക്കഽക.

കഽമഺരനഺശഺീനക്കഽറ഻ച്ചം 
കിെ഻കീളക്കഽറ഻ച്ചം 
മനസ്സ഻ലഺക്കഽന്നഽ.

അസൈ൯മമന്റ്  ആധഽന഻ക 
കവ഻പ്െയം

കഽറ഻ന്ഫ് – 
ഖണ്ഡകഺവയ 
പ്രസ്ഥഺനം (offline)

ആധഽന഻ക 
കവ഻പ്െയീത്തക്കഽറ഻ച്് 
ചഺര്ട്ട് െയ്യഺറഺക്കഽക.

 

ആലങ്കഺര഻ക പ്രുയഺഗങ്ങള് 
പ്ഗഹ഻ക്കഽന്നഽ.

 

AL  ALIA INTERNATIONAL  INDIAN SCHOOL , RIYADH       

പ്രഺച഼ന കവ഻പ്െയീത്ത 
കഽറ഻ച്് കഽറ഻ന്ഫ് 
െയ്യഺറഺക്കഽക.

          CONTINUOUS LEARNING  PLAN  2020 -2021

ക഻ള഻ന്ഫഺട്ടച പ്രസ്ഥഺനീത്ത 
കഽറ഻ച്് കഽറ഻ന്ഫ് 
െയ്യഺറഺക്കഽക.

https://youtu.be/q

Vfq38LeyTY

കവ഻െ 
ഈണത്ത഻ല്ത് 
ീചഺലല഻ക്കഽന്നഽ.   

(online)
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MONTH -3

അമ്മീത്തഺട്ട഻ല്ത്     
           
(റഫീക്ക്അഹമ്മദ്)

റഫ഼ക്ക് അഹമ്മദ഻ീനയഽം  
അുേഹത്ത഻ീന്പ 
കിെ഻കീളയഽം  കഽറ഻ച്് 
അറ഻വ് ുനടഽന്നഽ.

അമ്മീത്തഺട്ട഻ല്ത് എന്ന 
കവ഻െയ്ക്ക്ക് ആസവഺദനം 
െയ്യഺറഺക്കഽക

കവ഻െ 
ഈണത്ത഻ല്ത് 
ീചഺലലചന്നഽ. (online)

മഺെിെവം അവഗണ഻ക്ക 

ീന്ഫടഽുന്നഺ? ന഻ങ്ങളചീട 
അഭ഻പ്രഺയം കീെത്ത഻ 
എഴഽെഽക.

കഽടഽംബ ബന്ധങ്ങളചീട 
ആഴം എപ്െീയന്നഽ 
െ഻ര഻ച്റ഻യഽന്നഽ.

വയഺകരണം       
        
(സന്ധ഻,സമഺസം)

സന്ധ഻കള് ഏീെലലഺീമന്നഽം 
സന്ധ഻കള് 
കീെത്തഽന്നെ഻ീന 
കഽറ഻ച്ചം മനസ്സ഻ലഺക്കഽന്നഽ.

വ഻വ഻ധെരം സമഺസങ്ങീള 
കഽറ഻ച്ചം. വ഻ഭക്ത഻ 
പ്രെയയങ്ങീള കഽറ഻ച്ചം 
കഽട്ട഻കള്  അറ഻വ് ുനടഽന്നഽ.

MONTH -4

ആത്മഺവ഻ീന്പ 
ീവള഻രഺടഽകള്       
        (മെരുമ്പടവം
ശ്ശീധരന്)

ുനഺവല്ത് രചനീയക്കഽറ഻ച്്  
കഽട്ട഻കള് മനസ്സ഻ലഺക്കഽന്നഽ.

ീരരഽമ്പടവം പ്ശ഼ധരീന്പ 
കിെ഻കളചീട ചഺര്ട്ട്.

https://youtu.be/8CX
laRZyMLE 

രഺഠഭഺഗത്തഽന഻ന്നഽം 
രഽെ഻യ രദങ്ങളചം 
അവയഽീടഅര്ഥവഽം 
രറയ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നഽ. 
(online)

ുനഺവല്ത് 
രചനീയക്കഽറ഻ച്്  
കഽറ഻ന്ഫ് െയ്യഺറഺക്കഽക.

ചട്ടമ്പ഻സവഺമ഻കള്
ചട്ടമ്പ഻സവഺമ഻കളചീട 
ശ഻ഷയന്ഩഺീരക്കഽറ഻ച്് 
അറ഻വ് ുനടഽന്നഽ.

സഺധഺരണക്കഺരനഺയ 
സനയഺസ഻ എന്ന് 
ചട്ടമ്പ഻സവഺമ഻കീള 
വ഻ുശഷ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നീെന്ത്ഽീകഺ
െ്?

PPT

ചട്ടമ്പ഻സവഺമ഻കളചീട
ശ഻ഷയന്ഩഺീരക്കഽറ഻
ച്ചംഅനഽയഺയ഻കീള
 കഽറ഻ച്ചം 
കഽറ഻ന്ഫ്െയ്യഺറഺക്കഽക.
 (Offline)

ചട്ടമ്പ഻സവഺമ഻കളചീട 
ജ഼വ഻െ സുേശീത്ത 
കഽറ഻ച്് എഴഽെഽക.

PPT

സന്ധ഻കള് സമഺസം ഇവ 
ഏീെലലഺം എന്ന്  വ഻ശദ഼ 
ര഻ീച്ഴഽെഽക.

വ഻ഭക്ത഻യഽം 
പ്രെയയങ്ങളചം 
എഴഽെ഻യ ചഺര്ട്ട് 
(offline)

സന്ധ഻യഽം, സമഺസവഽം 
എഴഽെ഻യ ചഺര്ട്ട് 
െയ്യഺറഺക്കഽക.

https://youtu.be/Qih
1eMKEP-U

https://youtu.be/8CXlaRZyMLE
https://youtu.be/8CXlaRZyMLE
https://youtu.be/Qih1eMKEP-U
https://youtu.be/Qih1eMKEP-U
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വയാകരണം 
(പ്രുയഺഗം

പ്രുയഺഗം മഺറ്റചുമ്പഺള് 
പ്ശദ്ധ഻ുക്കെ കഺരയങ്ങള഻ല്ത് 
അറ഻വ് ുനടഽന്നഽ.

കര്ത്തര഻പ്രുയഺഗം 
,കര്മ്മണ഻പ്രുയഺഗം 
ഇവയ്ക്ക്ക് ഉദഺഹരണം 
എഴഽെഽക?

PPT

പ്രുയഺഗം 
മഺറ്റചുമ്പഺള് 
പ്ശദ്ധ഻ുക്കെ 
കഺരയങ്ങള് (online)

പ്രുയഺഗീത്ത കഽറ഻ച്് 
വ഻ശദ഼കര഻ക്കഽന്ന ചഺര്ട്ട് 
െയ്യഺറഺക്കഽക.

വ഻ധ഻ – ന഻ുഷധം
വ഻ധ഻വഺകയം 
ന഻ുഷധവഺകയം ഇവ 
കീെത്തഽന്നഽ.

വ഻ധ഻വഺകയംന഻ുഷധവഺകയം
 ആക്കഽുമ്പഺള് 
പ്ശദ്ധ഻ുക്കെ കഺരയങ്ങള് 
എന്ത്്

വ഻ധ഻വഺകയീത്ത 
ന഻ുഷധവഺകയമഺക്ക഻
കഽട്ട഻കള് രറയഽന്നഽ. 
(online)

വ഻ധ഻വഺകയംന഻ുഷധവഺ
കയംആക്കഽക.

അംഗവഺകയം- 
അംഗ഻വഺകയം

അംഗവഺകയം 
അംഗ഻വഺകയം ഇവ 
െ഻ര഻ച്റ഻യഽന്നഽ.

അംഗവഺകയംഅംഗ഻വഺകയം 
എന്നഺല്ത് എന്ത്്

 അംഗവഺകയംഅംഗ഻വഺ
കയംഇവെ഻ര഻ീച്ഴഽെഽക

വഺകയശഽദ്ധ഻
വഺകയരചനയ഻ല്ത് വരഽന്ന 
ീെറ്റചകള് കഽട്ട഻കള് 
മനസ്സ഻ലഺക്കഽന്നഽ.

വഺകയത്ത഻ീലീെറ്റ് 
െ഻രഽത്ത഻എഴഽെഽക

വഺകയത്ത഻ീല ീെറ്റ് 
കീെത്ത഻ 
രറയഽക. (online)

MONTH - 5

യഽദ്ധത്ത഻ീന്പ 
രര഻ണഺമം        
   
(കുട്ടികൃഷ്ണമാരാര്)

മഹഺഭഺരെീത്തക്കഽറ഻ച്ചം 
ുവദവയഺസീന കഽറ഻ച്ചം 
കഽട്ട഻കള് അറ഻വ് ുനടഽന്നഽ.

 
കഽട്ട഻കിഷ്ണമഺരഺരഽീട 
രചനഺര഼െ഻ീയക്കഽറ഻ച്് 
മനസ്സ഻ലഺക്കഽന്നഽ.

അൂസ൯ീമന്പ്  യഽദ്ധം 
വരഽത്ത഻വയ്ക്ക്കഽന്ന 
നഺശങ്ങള്

https://youtu.be/4ed
H-Z2NESA 

 
യഽദ്ധം വരഽത്ത഻വയ്ക്ക്കഽന്ന 
നഺശീത്തക്കഽറ഻ച്് 
ുബഺധവഺന്ഩഺരഺക്കഽന്നഽ.

ൂമക്കലഺഞ്ചുലഺമഺന്ഫ്  
                
(ഒ. എ൯. വ഻. കഽറഽന്ഫ്)

ഒ.എ൯.വ഻ കഽറഽന്ഫ഻ീന 
കഽറ഻ച്ചം 
കിെ഻കീളക്കഽറ഻ച്ചം 
അറ഻യഽന്നഽ.

ഒ.എ൯.വ഻ കഽറഽന്ഫ഻ീന്പ 
കിെ഻കള് കീെത്ത഻ 
എഴഽെഽക.

ഒ.എ൯.വ഻ 
കഽറഽന്ഫ഻ീന്പ കവ഻െ 
ീചഺലല഻ക്കഽന്നഽ.

ഒ.എ൯.വ഻ കഽറഽന്ഫ഻ീന 
കഽറ഻ച്് കഽറ഻ന്ഫ് 
െയ്യഺറഺക്കഽക.

മഹഺഭഺരെകഥ 
കഽട്ട഻കീള ീകഺെ് 
രറയ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നഽ. 
(online)

യഽദ്ധ വ഻രഽദ്ധ 
ദ഻നഺചരണത്ത഻ന് 
ഉരുയഺഗ഻ക്കഺവഽന്ന 
ുരഺസ്റ്റര് െയ്യഺറഺക്കഽക.

https://youtu.be/4edH-Z2NESA
https://youtu.be/4edH-Z2NESA
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അവധഺരണം
കഽട്ട഻കളചീട പ്ഗഹണ ശക്ത഻ 
വര്ധ഻ക്കഽന്നഽ.

ഗദയഭഺഗം വഺയ഻ച്് 
ുചഺദയങ്ങള്ക്ക് ഉത്തരം 
എഴഽെഽക.

PPT

ഗദയഭഺഗം വഺയ഻ച്് 
ുചഺദയങ്ങള്ക്ക് 
ഉത്തരം 
രറയ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നഽ. 
(online)

റ഻ുന്ഫഺര്ട്ട് ൂററ്റ഻ങ്ങ്
രപ്െ റ഻ുന്ഫഺര്ട്ട഻ീന്പ ഘടന 
മനസ്സ഻ലഺക്കഽന്നഽ

  

ന഻ങ്ങള് കെ ഒരഽ 
സംഭവീത്തക്കഽറ഻ച്്   
രപ്െത്ത഻ുലക്ക് റ഻ുന്ഫഺര്ട്ട് 
എഴഽെഽക.

MONTH - 6

ഓണമഽറ്റത്ത്       
          
(ൂവുലഺന്ഫ഻ള്ള഻ 
പ്ശ഼ധരുമുനഺന് )

ൂവുലഺന്ഫ഻ള്ള഻ 
പ്ശ഼ധരുമുനഺീന കഽറ഻ച്ചം 
അുേഹത്ത഻ീന്പ 
കിെ഻കീളകഽറ഻ച്ചം 
കഽട്ട഻കള് മനസ്സ഻ലഺക്കഽന്നഽ.

https://youtu.be/-
G3dehI3TDw 

 
ഓണീത്തക്കഽറ഻ച്ചള്ള 
അവുബഺധം കഽട്ട഻കള഻ല്ത് 
ഉെഺകഽന്നഽ.

 അലങ്കഺരം കീെത്തഽന്നഽ.

 

രപ്െന഼െ഻         
            
(സഽകഽമഺര് 
അഴ഼ുക്കഺട്)

സഽകഽമഺര് അഴ഼ുക്കഺട഻ീന 
കഽറ഻ച്ചം 
കിെ഻കീളക്കഽറ഻ച്ചം 
അറ഻യഽന്നഽ.

സഽകഽമഺര് അഴ഼ുക്കഺട഻ീന്പ 
കിെ഻കള് കീെത്ത഻ 
എഴഽെഽക.

https://youtu.be/x8C
5mZzxCXI 

വ഻വ഻ധെരം 
രപ്െങ്ങളചീട ുരരഽകള് 
ഉള്ീന്ഫടഽത്ത഻ ചഺര്ട്ട് 
െയ്യഺറഺക്കഽക.

രപ്െധര്മ്മീത്തക്കഽറ഻ച്് 
അറ഻യഽന്നഽ.

ഓണവഽമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫട്ട 
ച഻പ്െങ്ങള് ുശഖര഻ക്കഽക.

ഓണീത്ത 
സംബന്ധ഻ച്് 
കഽട്ട഻കളചീട 
ഓര്മ്മകള് 

രങ്കഽവയ്ക്ക്കഽന്നഽ. 
(online)

ഓണവഽമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫട്ട 
ച഻പ്െങ്ങള് ീചഺലലചകള് , 
ആചഺരഺനഽഷ്ഠഺനങ്ങള് 
ഇവ ുശഖര഻ക്കഽക.

https://youtu.be/-G3dehI3TDw
https://youtu.be/-G3dehI3TDw
https://youtu.be/x8C5mZzxCXI
https://youtu.be/x8C5mZzxCXI


CLASS : X                                                                                                                                                            

MODE OF TEACHING-LEARNING: SYNCHRONOUS (ONLINE INTERACTIVE SESSION VIA ZOOM APP)

CHAPTER / TOPIC LEARNING OUTCOME
ACTIVITY/PROJECT/ 

ASSINGNMENT
PPT / VIDEOS

ASSESSMENT 

(ONLINE / OFFLINE)

HOME BASED  

EXPERIMENT/ ACTIVITY

AL  ALIA INTERNATIONAL  INDIAN SCHOOL , RIYADH       

          CONTINUOUS LEARNING  PLAN  2020 -2021

SUBJECT: MALAYALAM

MONTH - 7

രണയം          
               
(ഇ. സുന്ത്ഺഷ് കഽമഺര് )

കഥഺകിത്ത഻ീന 
രര഻ചയീന്ഫടഽന്നഽ

 
ീചറഽകഥഺ 
രചനീയക്കഽറ഻ച്് 
മനസ്സ഻ലഺക്കഽന്നഽ

കത്ത് ഉരനയഺസം
കത്ത഻ീന്പ ഘടന 
െ഻ര഻ച്റ഻യഽന്നഽ PPT

കത്ത഻ീന്പ ഘടന 
ീയക്കഽറ഻ച്ചം 
ഉരനയഺസരചനീയ
ക്കഽറ഻ച്ചം 
രറയ഻ക്കഽന്നഽ.  
(online)

 

 
ഉരനയഺസരചനയ഻ല്ത് 
പ്ശദ്ധ഻ുക്കെ കഺരയങ്ങള഻ല്ത് 
അറ഻വ് ുനടഽന്നഽ

 
സമകഺല഻ക 
വ഻ഷയങ്ങീള കഽറ഻ച്് 
ഉരനയഺസം െയ്യഺറഺക്കഽക

ചട്ടമ്പ഻സവഺമ഻കള്
ചട്ടമ്പ഻സവഺമ഻കീളക്കഽറ഻ച്് 
അറ഻വ് ുനടഽന്നഽ.

കുറിപ്പ്തയ്യാറാക്കുക 
ചട്ടമ്പ഻സവഺമ഻കളചീട 
സുേശം.

 
ചട്ടമ്പ഻സവഺമ഻കളചീട
ജ഼വ഻െര഼െ഻ീയക്കഽറ഻
ച്് ചഽരഽക്ക഻ 
രറയ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നഽ. 
(online)

ചട്ടമ്പ഻ സവഺമ഻കളചീട 
ജ഼വ഻െീത്തക്കഽറ഻ച്് 
എഴഽെഽക.

ീചറഽകഥഺ 
പ്രസ്ഥഺനീത്തക്കഽറ഻ീച്ഴഽെഽ

ക

https://youtu.be/79lu
-axCpLw 

കഽട്ട഻കീളീക്കഺെ് 
ീചറഽകഥകള് 
രറയ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നഽ   
(online)

രണയം എന്ന കഥയ഻ീല 
കഥഺരഺപ്െങ്ങീളക്കഽറ഻ച്് 
ന഻രാരണം െയ്യഺറഺക്കഽക.

കത്ത്, ഉരനയഺസം ഇവ 
കഽട്ട഻കള്ക്ക് എഴഽെഺന് 
ീകഺടഽക്കഽന്നഽ.

https://youtu.be/79lu-axCpLw
https://youtu.be/79lu-axCpLw

