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kിനിk  േമധാkയ നി യ േചാദ ാവലി 
 
aഭിമുഖtിന് മാ gദ ശകമാകുn a ടിsാനപരമായ േചാദ ള െട ഗണമാണ് ഈ േചാദ ാവലി ന കുnത്. 
ദയവായി ഈ േചാദ  eലാം േചാദിkുക. ആള െട kിനിk  േമധാkയ നി യം (CDR) തീരുമാനിkുnതിന് 
ആവശ മായ ഏത് aനുബn േചാദ ള ം േചാദിkുക. aനുബn േചാദ ളി  നിnുll വിവര  ദയവായി 
േരഖെpടുtുക. 
 
േരാഗിെയp ി വിവരം ന കുn ആേളാടുll ഓ mെയ സംബnിkുn േചാദ : 
 

1. േരാഗിയുെട ഓ m േkാ ചിn േkാ oരു പ നമു േടാ? u ട് iല 
 

1e. u െട ി , iെതാരു നിരnരമായ പ നമാേണാ  
(sിരമലാt enതിെn വിപരീത a ttി )?  aെത aല 

 

2. േരാഗിk് aടുt കാലt് നടn സംഭവ   
ഓ മിെcടുkാ  കഴിയുേമാ? മിkവാറും വലേpാഴും  aപൂ vമായി 

 

3. സാധന ള െട oരു െചറിയ ലിs് (േഷാpിംഗ്)  
േരാഗിk് ഓ മിkാ  കഴിയുേമാ? മിkവാറും വലേpാഴും aപൂ vമായി 

 

4. ikഴി  വ ഷtിനിടയി  ഓ m കുറc് കുറ ി േടാ?  u ട് iല 
 

5. േരാഗി ഏതാനും വ ഷം മുm് നടtിയിരുn ൈദനംദിന  
പവ tന k് (വിരമിkലിന് മുmുll പവ tന )  
പതിബnമാവുn തരtി  േരാഗിയുെട ഓ m കുറ ി േടാ?   
(കുടുംബാംഗ ള െടയും സുഹൃtുkള െടയും aഭിപായtി )   u ട്  iല 

 

6. oരു പധാന സംഭവം (uദാ: യാ ത, സാമൂഹ  ചട ്,  
കുടുംബtിെല വിവാഹം), aതു നടn് ഏതാനും  
ആ ചക kുllി  േരാഗി പൂ ണമായി മറnു  
േപാകുേമാ? മിkവാറും വലേpാഴും aപൂ vമായി 

 

7. ആ പധാന സംഭവtിെn പസkമായ  
വിശദാംശ  േരാഗി മറkുേമാ? മിkവാറും വലേpാഴും aപൂ vമായി 

 

8. വിദൂര ഭൂതകാലtിെല സുപധാന വിവര   
(uദാ: ജനനtീയതി, വിവാഹtീയതി,  
േജാലിsലം) േരാഗി മറnു േപാകുnു േടാ?  മിkവാറും വലേpാഴും aപൂ vമായി 

 

9. േരാഗിയുെട ജീവിതtിെല, േരാഗി ഓ tിരിേk ടതായ ഏെത ിലും സമീപകാല സംഭവെtp ി eേnാട് 
പറയുക. (പിnീട് േരാഗിയുെട പതികരണവുമായി otു േനാkുnതിനായി സംഭവsലം, സമയം, 
പെ ടുtവ ,  eതസമയം ദീ ഘിc , eേpാ  aവസാനിc , േരാഗിേയാ പെ ടുt മ llവേരാ 
e െനയാണ് etിയത് തുട ിയ വിശദാംശ  േശഖരിkുക) 

 

1 ആ ചkുllി :  

 
 

 

1 മാസtിനുllി :  

 
 

 

10. േരാഗി ജനിcത് enാണ്?  
 

11. േരാഗി ജനിcത് eവിെടയാണ്?  
 

12. േരാഗി ഏ വുെമാടുവി  പഠിc വിദ ാലയം ഏതാണ്?  
േപര്  

sലം  

kാസ്/ ഡിഗി  
 

13. േരാഗിയുെട പധാന െതാഴി /േജാലി enായിരുnു (aഥവാ േരാഗിk് േജാലി iലായിരുnുെവ ി  ജീവിത  
പ ാളിയുെട േജാലി)?  

 

14. േരാഗിയുെട ഏ വും oടുവിലെt പധാന േജാലി enായിരുnു (aഥവാ േരാഗിk് േജാലി  
iലായിരുnുെവ ി  ജീവിത പ ാളിയുെട േജാലി)?  

 

15. eേpാഴാണ് േരാഗി (aഥവാ ജീവിത പ ാളി) േജാലിയി  നിn് വിരമിcത്? enുെകാ ട്? 
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kിനിk  േമധാkയ നി യ േചാദ ാവലി 
 
േരാഗിെയp ി വിവരം ന കുn ആേളാടുll sലകാലേബാധ സംബnമായ േചാദ : 
 

eത തവണ േരാഗിk് iവ കൃത മായി aറിയാം: 
 

1. മാസtിെല തീയതി? 
 
 മിkവാറും       വലേpാഴും         aപൂ vമായി        aറിയില 

 
2. മാസം? 

 
 മിkവാറും       വലേpാഴും         aപൂ vമായി        aറിയില 

 
3. വ ഷം? 

 
 മിkവാറും       വലേpാഴും         aപൂ vമായി        aറിയില 

 
4. ആ ചയുെട ദിവസം? 

 
  മിkവാറും       വലേpാഴും         aപൂ vമായി        aറിയില 

 
 

5. േരാഗിk് സമയ ബn  (സംഭവ  പര പരം ബnെp ് നടkുേmാ )  സംബnിc് ബുdിമു േടാ? 
 
  മിkവാറും       വലേpാഴും         aപൂ vമായി        aറിയില 

 
 

6. പരിചിതമായ െതരുവുകളി  േരാഗിk് വഴി ക ടുപിടിkാ  കഴിയുേമാ? 
 
 മിkവാറും       വലേpാഴും         aപൂ vമായി        aറിയില 

 
7. േരാഗിk് തെn aയ പktിന് പുറtുll oരു sലtു നിn് മെ ാരു sലt് e ിെന etാെമn് 

eത തവണ aറിയാം? 
 
 മിkവാറും       വലേpാഴും         aപൂ vമായി        aറിയില 

 
8. േരാഗിk് വീടിനു ചു പാടും eത തവണ വഴി ക ടുപിടിkാ  സാധിkും? 

 
 മിkവാറും       വലേpാഴും         aപൂ vമായി        aറിയില 
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kിനിk  േമധാkയ നി യ േചാദ ാവലി 
 

േരാഗിെയp ി വിവരം ന കുn ആേളാടുll വിലയിരുt , പ നപരിഹാരം enിവ സംബnിc േചാദ : 
 

1. േരാഗിയുെട പ നപരിഹാര കഴിവുകെള iേpാഴെt നിലയി  െപാതുവായി വിലയിരുേt ടി വnാ , 
നി  e ിെന കണkാkും: 

 
 enെtയും േപാെല നലത് 
 
 നലത്, പേk േനരtെt aത നലതല 
 
 ശരാശരി  
 
 േമാശം 
 
 തീ tും കഴിവില 
 

2. പണം, െചറിയ തുകക  (uദാ: െചറിയ സാധന ള െട വില ചിലറയടkം ന കുക, തൂkിയ 
പലവ ജന ള െട വില കണkാkുക) ഫലപദമായി ൈകകാര ം െചyാനുll േരാഗിയുെട കഴിവ് 
കണkാkുക: 

 
 ന മില 
 
 കുറc് ന ം 
 
 കനt ന ം 
 

3. ഗാ ഹിക വരവുെചലവു കണkുക  കൃത മായി ൈകകാര ം െചyാനുll (uദാ: െചk് ബുk് ൈകകാര ം 
െചy ക, ബിലട kുക) േരാഗിയുെട കഴിവ് കണkാkുക: 

 
 ന മില 
 
 കുറc് ന ം 
 
 കനt ന ം 
 

4. േരാഗിk് oരു ഗാ ഹിക aടിയnിര sിതി (uദാ: ൈപp് െപാ ,  െചറിയ agിബാധ) ൈകകാര ം െചyാ  
കഴിയുേമാ? 

 
 പഴയതു േപാെല തെn നnായി 
 
 ചിnയിലുll കുഴpം കാരണം േനരേtതിേനkാ  േമാശമായി 
 

മ  കാരണtാ , േനരേtതിേനkാ  േമാശമായി (enുെകാ ട്)  
 

 
 

5. സാഹചര േളാ വിശദീകരണ േളാ േരാഗിk് മനസിലാkാ  കഴിയുേമാ? 
 
 മിkവാറും       വലേpാഴും         aപൂ vമായി        aറിയില 
 

6. മ ് ആള കള മായുll iടപഴകലുകളിലും, സാമൂഹ  സാഹചര ളിലും േരാഗി uചിതമായി [aതായത്, തെn 
പതിവ് (േരാഗtിന് മുmുll) രീതിയി ] െപരുമാറുnു േടാ?* 

 
 മിkവാറും       വലേpാഴും         aപൂ vമായി        aറിയില 
 
________________________ 
*ഈ iനം െപരുമാ  രീതിെയയാണ് aളkുnത്, കാ ചെയ aല.  
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kിനിk  േമധാkയ നി യ േചാദ ാവലി 
 
േരാഗിെയp ി വിവരം ന കുn ആേളാടുll സമൂഹtിെല പ ാളിt സംബnമായ േചാദ : 
 
െതാഴി  സംബnം 
1. േരാഗി iേpാഴും േജാലി െചy nു േടാ? u ട്     iല     ബാധകമല 

ബാധകമെല ി  iനം 4-േലk് േപാവുക 
u ട് e ി , iനം 3-േലk് േപാവുക 
iല e ി , iനം 2-േലk് േപാവുക 

 

2. ഓ mtകരാറുകേളാ ചിnാ തകരാറുകേളാ വിരമിkാനുll േരാഗിയുെട  
    തീരുമാനtിന് േപരകമായി േടാ? (േചാദ ം 4 ആണ് aടുtത്) u ട്     iല     aറിയില 
 

3. ചിn േkാ ഓ m േkാ ull തകരാറുക  െകാ ട് േരാഗിk് തെn േജാലിയി  കാര മായ ബുdിമു ് 
u ടായിരുേnാ? 

 
aപൂ vമായി aഥവാ oരിkലുമില         വലേpാഴും        മിkേpാഴും         aറിയില 

 
സാമൂഹികം 
 

4. േരാഗി eേpാെഴ ിലും oരു വാഹനം ഓടിcി േടാ? u ട്     iല 
 

േരാഗി iേpാ  വാഹനം ഓടിkുnു േടാ?  u ട്     iല 
 

iെല ി ,  aത് ഓ mയുെടേയാ ചിnയുെടേയാ തകരാറുക  കാരണമാേണാ? aെത      അല 
 

5. േരാഗി iേpാഴും വാഹനേമാടിkുnു െട ി ,  ദു ബലമായ ചിnെകാ ടുll  
കുഴp േളാ aപകട േളാ u േടാ? u ട്      iല 

 

*6. േരാഗിk് aവശ  വ തുk  സ nനിലയി  േപായി വാ ാ  സാധിkുേമാ? 

aപൂ vമായി aഥവാ oരിkലും         വലേpാഴും                     മിkേpാഴും         aറിയില 
സാധ മല  (ചുരു ിയ e ം സാധന   
(ഏതു സാധനം വാ ാനും കൂെട വാ ും, വാ ിയ  
ആ  േപാകണം)  തെn വീ ടും വാ ുകേയാ ആവശ   
  സാധന  മറkുകേയാ െചy ം) 

 

7. വീടിനുപുറt് സ nനിലയി  പവ tന  നടtാ  േരാഗിk് കഴിയുnു േടാ? 

aപൂ vമായി aഥവാ oരിkലുമില        വലേpാഴും                        മിkേpാഴും         aറിയില 
(സാധാരണ ഗതിയി  സഹായമിലാെത                   (പരിമിതവും പതിവും,    (പവ tന ളി  
പവ tന  നടtാ  കഴിയില)                      aഥവാ iവയിെലാn്.    സാ tകമായ  
  uദാ: ആരാധനാലയ-     പ ാളിtം, 
  ളിേലാ, േയാഗ ളിേലാ               uദാ: േവാ ് െചy )   
  uപരിpവമായ പ ാളിtം, 
  മുടിെവ ാ /ബ ൂ ി 
  പാ ലറിേലkുll യാതക ) . 

 

8. േരാഗിയുെട വീടിന് പുറtുll സാമൂഹിക ചട ുക k് േരാഗിെയ                     
െകാ ടുേപാകാറു േടാ?  u ട്      iല 
iെല ി ,  enുെകാ ട് iല?  

 

9. േരാഗിയുെട െപരുമാ ം യാദൃ ികമായി നിരീkിkുn oരാ   
   ഈ വ kിk് േരാഗമാെണn് ചിnിkുnു േടാ?                                   u ട്        iല 
 

10. വൃd സദനtിലാെണ ി ,  േരാഗി aവിടുെt സാമൂഹിക                                                      
ചട ുകളി  (േബാധപൂ vം) സജീവമായി പെ ടുkുnു േടാ?                        u ട്      iല 

 
പധാനം: 
സാമൂഹിക പ ാളിttി  േരാഗിയുെട ൈവകല tിെn നിലനി ണയിkുnതിന് ആവശ മായ വിവര  
ലഭ മാേണാ?  
aെല ി ,  ദയവായി കൂടുത  aേന ഷിkുക 
 

സാമൂഹിക പ ാളിtം:  ആരാധനാലയ ളി  േപാവുക, കുടുംബാംഗ െളേയാ സുഹൃtുkെളേയാ 
സn ശിk ,  രാ ീയ പവ tന ,  ബാ  aേസാസിേയഷ  േപാലുll uേദ ാഗ സംബnമായ സംഘടനക ,  iതര 
uേദ ാഗ സംബn ഗൂp ക , kb ക ,  േസവന സംഘടനക ,  വിദ ാഭ ാസ പരിപാടിക  തുട ിയവ. 
 
 

_______________________ 
*ഈ േമഖലയി  േരാഗിയുെട പ ാളിt നില വ kമാkുnതിനായി ആവശ െമ ി  ദയവായി കുറിp ക  േച kുക. 
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kിനിk  േമധാkയ നി യ േചാദ ാവലി 
 
േരാഗിെയp ി വിവരം ന കുn ആേളാടുll വീ േജാലികെളkുറിc ം വിേനാദെtkുറിc മുll േചാദ ): 
 

1e.  ഗാ ഹിക നിത  േജാലിക  െചyാനുll േരാഗിയുെട കഴിവുകളി  enുമാ ളാണ് സംഭവിcി llത്?  
 

 

1ബി.  േരാഗിk് iേpാഴും നnായി െചyാ  കഴിയുnത് enാണ്?   
 

 

2e.  വിേനാദ ളി  ഏ  െpടാനുll േരാഗിയുെട കഴിവുകളി  enുമാ ളാണ് സംഭവിcി llത്?  
 

 

2ബി.  േരാഗിk് iേpാഴും നnായി െചyാ  കഴിയുnത് enാണ്?  
 

 

3.  വൃd സദനtിലാെണ ി  േരാഗിk് enാണ് iേpാ  നnായി െചyാ  കഴിയാtത് (വീ േജാലികള ം  
വിേനാദ ള ം)?  

 
ൈദനംദിന പവ tന  (The Dementia Scale of Blessed):  

 ന മില കനt ന ം 
4. വീ േജാലിക  െചyാനുll കഴിവ് 0 0.5 1 

 

ദയവായി വിവരിkുക:  
 

 
 

5. േരാഗിk് ഗാ ഹിക നിത േജാലിക  ഈ നിലയി  െചyാ  കഴിയുേമാ: 
(on് തിരെ ടുkുക. േരാഗിെയp ി വിവരം ന കുn ആേളാട് േനരി ് േചാദിkണെമnില). 

 
പേയാജനകരമായ oരു ചുമതലയും സാധ മല. 
(കിടk വിരിkുnതുേപാെല ലളിതമായ പവ tന ,  ഗണ മായ േമ േനാ tി  മാതം െചy nു) 
 
പരിമിതമായ പവ tന ളിെല ചുമതലക  മാ തം. 
(കുറ  േമ േനാ tി  പാത  സ ീകാര മായ വൃtിയി  കഴുകുnു, േമശ oരുkുnു) 
 
ചില പവ tന ളി  സ nനിലയി  ചുമതല നി വഹിkുnു. 
(വാക ം kീന  തുട ിയ uപകരണ  പവ tിpിkുnു, ലളിതമായ ഊെണാരുkുnു) 
 
പതിവ് പവ tന ളിെല ചുമതലക  നി വഹിkുnു, പേk പതിവ് നിലയിലല. 
 
പതിവ് പവ tന ളി  സാധാരണമ ി  ചുമതലക  നി വഹിkുnു. 

 
 

പധാനം: 
വീട്, വിേനാദം enിവയി  േരാഗിയുെട ബലഹീനതയുെട നില നി ണയിkുnതിത് ആവശ മായ വിവര  
ലഭ മാേണാ? 
aെല ി ,  ദയവായി കൂടുത  aേന ഷിkുക. 
 

വീ  േജാലിക :  പാചകം, aലk്, ശുചീകരണം, പലവ ജന  വാ ,  േവs് 
പുറtുെകാ ടുേപാക ,  പുരയിടtിെല േജാലിക ,  ലളിതമായ a കു pണിക  തുട ിയവ. 
 
വിേനാദ :  തുn ,  െപയിnിംഗ്, കരകൗശല , വായന, സംഗീതം, േഫാേ ാ ഗാഫി, പുേnാ  പരിപാലനം, 
സിനിമ കാണുക, കായിക വിേനാദ ളിേല  െpടുക, sാംപ്/നാണയ േശഖരം. 
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kിനിk  േമധാkയ നി യ േചാദ ാവലി 
 
േരാഗിെയp ി വിവരം ന കുn ആേളാടുll സ യം പരിചരണ സംബnമായ േചാദ : 
 

*iനിpറയുn േമഖലകളി  േരാഗിയുെട മാനസികമായ കഴിവിെനp ി നി ള െട ഏകേദശ നി ണയം enാണ്: 
 
 
 

സഹായമിലാെത 
iട k് sാനം മാറിയ 
ബ ണുക ,  തുട ിയവ 

െത ായ aനു കമം, 
പതിവായി സാധന  

മറkുnു 
വ തം ധരിkാ  

സാധിkില 
     
e.  വ തധാരണം 

(The Dementia Scale 
of Blessed) 

0 1 2 3 

     
     
     
 

സഹായമിലാെത പറ ു െകാടുkണം 
ചിലേpാ  സഹായം 

േവണം 

eലാ േpാഴുേമാ 
മിkവാറും 

eലാ േpാഴുേമാ 
സഹായം േവണം 

     
ബി.  കുളി, oരുkം 0 1 2 3 
     
     
     
 വൃtിയായി;  

ശരിയായ 
പാത  

കുഴc മറിc്;  
പൂ  ലഘു ക ിയാഹാര  

പൂ ണമായി 
ഭkണം 

വാരിെkാടുkണം 
     
സി.  ഭkണം 0 1 2 3 
     
     
     
 സാധാരണ മ ിലുll 

പൂ ണ നിയnണം 
iട k് കിടk 

നന kുnു 
പതിവായി കിടk 

നന kുnു 
മലമൂ ത നിയnണം 

തീ tും iല 
     
ഡി.  മലമൂ ത നിയnണം 

(The Dementia Scale 
of Blessed) 

0 1 2 3 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________   
* േരാഗിയുെട സ യം പരിചരണം, ആരി  നിnും നി  േdശ  ലഭിkുnിെല ി kൂടി മുmിലെt നിലേയkാ  
വികലമായി െട ി  േബാ സ് േകാ  1 പരിഗണിkാവുnതാണ്. 
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kിനിk  േമധാkയ നി യ േചാദ ാവലി 
 
േരാഗിേയാടുll ഓ mെയ സംബnിc േചാദ : 
 

1.  താ ള െട ഓ m േkാ, ചിn േkാ eെn ിലും പ ന  u േടാ? u ട് iല 
 

2.  ഏതാനും നിമിഷ  മുm്, താ ള െട (ജീവിത പ ാളി, തുട ിയവ )  താ kു ടായ ചില സമീപകാല 
aനുഭവ  eേnാടു പറ ു. ഈ കാര െളp ി eെn ിലും eേnാടു പറയാേമാ? (ആവശ െമ ി  
വിശദാംശ kായി സൂചനക  ന കുക, സംഭവsലം, സമയം, പെ ടുtവ ,  eതസമയം ദീ ഘിc , 
eേpാ  aവസാനിc , ഈ വ kിേയാ പെ ടുt മ llവേരാ e ിെനയാണ് aവിെട etിയത് 
തുട ിയവ). 

 
 

 1 ആ ച kുllി   
1.0 – മിkവാറും ശരി  
0.5  
0.0 – മിkവാറും െത ്  
   
 1 മാസtിനുllി  
1.0 –  മിkവാറും ശരി  
0.5  
0.0 – മിkവാറും െത ്  

 
 

3.  കുറc  സമയേtk് ഓ tിരിkാനായി ഞാെനാരു േപരും േമ വിലാസവും താ k് പറ ുതരും. ഈ 
േപരും േമ വിലാസവും ഞാ  പറ ു േക േശഷം ഏ പറയുക:  (വാkുക  കൃത മായി ഏ  പറയുnതു 
വെരേയാ, പരമാവധി മൂnു തവണേയാ ആവ tിkുക). 

 
ഘടക  1 2 3 4 5 
 രാമ  നായ ,  42 eംജി േറാഡ്, െകാcി 

 രാമ  നായ ,  42 eംജി േറാഡ്, െകാcി 
 രാമ  നായ ,  42 eംജി േറാഡ്, െകാcി 

 
(ഓേരാ ശമtിലും കൃത മായി ആവ tിkുn ഘടക k് aടിവരയിടുക). 

 
 

4.  താ  enാണ് ജനിcത്?  
 

5.  താ  eവിെടയാണ് ജനിcത്?  
 

6.  താ  ഏ വുെമാടുവി  പഠിc വിദ ാലയം ഏതാണ്? 
േപര്  
sലം  kാസ്/ഡിഗി  

 
7.  താ ള െട പധാന െതാഴി /േജാലി enായിരുnു (aഥവാ  

താ k് േജാലി iലായിരുnുെവ ി  ജീവിത പ ാളിയുെട േജാലി)? 
 

 
8.  താ ള െട  ഏ വും oടുവിലെt പധാന േജാലി enായിരുnു (aഥവാ 

താ k് േജാലി iലായിരുnുെവ ി  ജീവിത പ ാളിയുെട േജാലി)? 
 

 
9.  eേpാഴാണ് താ  (aഥവാ ജീവിത പ ാളി) 

േജാലിയി  നിn് വിരമിcത്? enുെകാ ട്? 
 

 
10.  ഞാ  താ േളാട് ഓ tുവ kാ  ആവശ െp  േപരും േമ വിലാസവും oരിk kൂടി പറയുക: 

ഘടക  1 2 3 4 5 
 രാമ  നായ ,  42 eംജി േറാഡ്, െകാcി 

 
(കൃത മായി ആവ tിc ഘടക k് aടിവരയിടുക). 
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kിനിk  േമധാkയ നി യ േചാദ ാവലി 
 
േരാഗിേയാടുll sലകാലേബാധ സംബnമായ േചാദ : 
 

ഓേരാ േചാദ tിനുമുll േരാഗിയുെട utരം പദാനുപദം േരഖെpടുtുക 
 

1.  inെt തീയതി enാണ്? ശരി െത ് 
 

 
 
 

2.  ആ ചയിെല ഏതു ദിവസമാണിത്? ശരി െത ് 
 
 

 
 
 

3.  iത് ഏതു മാസമാണ്? ശരി െത ് 
 
 

 
 
 

4.  iത് ഏതു വ ഷമാണ്? ശരി െത ് 
 
 

 
 
 

5.  ഈ sലtിെn േപെരnാണ്? ശരി െത ് 
 
 

 
 
 

6.  ഏതു നഗരtിലാണ് നm  ullത്? ശരി െത ് 
 
 

 
 
 

7.  സമയം enായി? ശരി െത ് 
 
 

 
 
 

8.  േരാഗിെയp ി വിവരം ന കുn ആ  തെn ആരാെണn്  
േരാഗിk് aറിയാേമാ (നി ള െട വിലയിരുtലി )? ശരി െത ് 
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kിനിk  േമധാkയ നി യ േചാദ ാവലി 
 

േരാഗിേയാടുll വിലയിരുt , പ നപരിഹാരം enിവ സംബnിc േചാദ : 
 

നി  േdശ :  േരാഗിയുെട ആദ  പതികരണം േ ഗഡ് 0 -ന് a ഹതയുllതെല ി , േരാഗിk് 
പ നെtkുറിc ll ഏ വും മികc ധാരണ തിരിcറിയുnതിനായി വിഷയം വീ ടും unയിkുക. ഏ വും 
േയാജിc പതികരണtിന് വൃtമി ് aടയാളെpടുtുക. 

 

സാമ : 
 

uദാഹരണം:  “oരു െപ സിലും േപനയും e ിെനയാണ് സമാനമായിരിkുnത്?  (eഴുtുപകരണ )  
 

ഈ വ തുk  e ിെനയാണ് സമാനമായിരിkുnത്” േരാഗിയുെട പതികരണം 
 

1.  െവ ട k……പാവ k  
 (0 = പckറിക ) 
 (1 = ആഹാരേയാഗ മായ ഭkണം, സസ ,  പാകം െചyാം തുട ിയവ) 
 (2 = utര  പസkമല, വ ത ാസ ; aവ വാ ുnു) 

 

2.  േമശ……aലമാര  
 (0 = ഗൃേഹാപകരണ ,  ഓഫീസ് uപകരണ ,  ര ടിലും പു തകം വ kാം) 
 (1 = മരം െകാ ടു ടാkിയത്, കാലുക ) 
 (2 = പസkമല, വ ത ാസ ) 

 

വ ത ാസ : 
 

uദാഹരണം: “പ ചസാരയും വിനാഗിരിയും തmിലുll വ ത ാസെമn്?  (മധുരംX ചവ p്) 
 

ഈ കാര  തmിലുll വ ത ാസെമn്” 
 

3.  നുണ……aബdം  
 (0 = on് മനപൂ vം, on് aറിയാെത) 
 (1 = on് ചീt, മ ത് നn് – aെല ി  onുമാ തം വിശദീകരിkുnു) 
 (2 = മ ് eെn ിലും സമാനതക ) 

 

4.  പുഴ……കനാ   
 (0 = പകൃതിയി  ullത് - മനുഷ  u ടാkുnത്) 
 (2 = മ ് eെn ിലും) 

 

കണkുകൂ ലുക : 
5.  oരു രൂപയി  eത ൈപസ? ശരി െത ് 

 

6.  ആറു രൂപ 75 ൈപസയി  eത 25 ൈപസകള ട്?  ശരി െത ് 
 

7.  20  നിn് 3 കുറ kുക. കി n സംഖ യി  നിnും വീ ടും  
3 കുറ kുക. ഏ വും െചറിയ സംഖ യിെലtുnതുവെര 
iത് ആവ tിkുക.  ശരി െത ് 

വിലയിരുt : 
 

8. aപരിചിതമായ oരു നഗരtിെലtിയാ , താ  കാണാ  ആഗഹിkുn oരു 
സുഹൃtിെന e ിെന ക ടുപിടിkും? 

  
 (0 = െടലിേഫാ  ഡയറkറിയി  പരതുക, oരു െപാതു സുഹൃtിെന വിളിkുക) 
 (1 = െപാലീസി  വിളിkുക, െടലിേഫാ  e േച ചി  വിളിkുക (സാധാരണ 

ഗതിയി  േമ വിലാസം ലഭിkില) 
 (2 = വ kമായി പതികരണെമാnുമില) 

 

9.  തെn ൈവകല ാവsെയkുറിc ം, സമൂഹtിെല നിലെയkുറിc ം േരാഗിയുെട 
വിലയിരുtലും താ  enിനാണ് പരിേശാധന kായി വnിരിkുnെതnതിെനkുറിc ll 
േരാഗിയുെട ധാരണയും (ഈ തലം േനരെt ൈകകാര ം െച തതാവാം, enാലും നി ള െട 
വ kിപരമായ aഭിപായം iവിെട േരഖെpടുtുക): 

 
 
നല u kാ ച            ഭാഗികമായ u kാ ച േനരിയ u kാ ച 
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kിനിk  േമധാkയ നി യ േചാദ ാവലി (CDR) 
 

kിനിk  േമധാkയ 
നി യം (CDR) 0 0.5 1 2 3 

 

 ൈവകല ാവs 

 iല 
0 

സംശയാ പദം 
0.5 

ലഘുവായ  
1 

i ടtരം 
2 

തീവമായ 
3 

ഓ m 

ഓ m ന ം iല; aെല ി  
വലേpാഴുമുll േനരിയ മറവി 

േനരിയെത ിലും പതിവായ 
മറവി; സംഭവ  
ഭാഗികമായി ഓ മിkുnു; 
aപകടകരമലാt മറവി 

മിതമാ യ ഓ mന ം; 
സമീപകാല സംഭവ ളി  
കൂടുത  പകടം; ൈവകല ം 
ൈദനംദിന പവ tന k് 
പതിബnമാകുnു 

കനt ഓ mന ം; സമഗമായ 
ഗാഹ മുll കാര  മാതം 
aവേശഷിkുn ;ു പുതിയ 
കാര  വളെര െപെ n് 
ന െpടുnു 

കനt ഓ m ന ം; 
ഓ mശകല  മാതം ബാkി 

sലകാലേബാധം 

പൂ ണമായ ധാരണ സമയബn ളി  േനരിയ 
ബുdിമുെ ാഴിcാ  പൂ ണമായ 
ധാരണ 

സമയ ബn ളി  മിതമാ യ 
ബുdിമു ്; പരിേശാധനാ 
സമയt് sലം സംബnിc 
ധാരണ; മ ് sല ളി  
ഭൂമിശാ ത സംബnമായ 
ധാരണാpിശക് u ടാകാം 

സമയബn ളി  കടുt 
ബുdിമു ്; 
സാധാരണഗതിയിയി  സമയം 
സംബnിc് ധാരണയില, 
പലേpാഴും sലം 
സംബnിc ം 

തെnp ി ബnെp ് മാതേമ 
ധാരണയുll  

വിലയിരുtലും 
പ നപരിഹാരവും 

ൈദനംദിന പ ന  
പരിഹരിkുകയും, ബിസിനസ്, 
സാmtിക കാര  
ഭംഗിയായി ൈകകാര ം 
െചy കയും െചy n ;ു 
മു കാല പകടനവുമായി 
ബnെpടുtിയാ  നല 
വിലയിരുt   

പ നപരിഹാരം, 
സാമ ,  വ ത ാസ  
enിവയി  േനരിയ 
ൈവകല ം 

പ ന ,  സാമ ,   
വ ത ാസ  enിവ 
ൈകകാര ം െചy nതി  
മിതമാ യ ബുdിമു ്; 
സാമൂഹ മായ വിലയിരുt  
െപാതുേവ നിലനി kുnു 

പ ന ,  സാമ ,   
വ ത ാസ  enിവ 
ൈകകാര ം െചy nതി  
കടുt ൈവകല ം; 
സാമൂഹ മായ വിലയിരുtലും 
െപാതുേവ 
വികലമായി ടാവും 

വിലയിരുtലുക  നടtാേനാ, 
പ ന  പരിഹരിkാേനാ 
കഴിയുnില 

വീ ടിനു പുറt് സ തnമായ ചുമതലാ നി വഹണം en 
നാട മില 

സാമൂഹിക പ ാളിtം 

േജാലി, സാധന  
വാ ,  സnd േസവനം, 
സാമൂഹിക സംഘ  
enിവകളി  
സാധാരണമ ിലുll സ തnമായ 
ചുമതലാ നി വഹണം 

ഈ പവ tന ളി  േനരിയ 
ൈവകല ം 

ഈ പവ tന ളി  
ചിലതി  iേpാഴും 
u െp ി െട ിലും 
സ തnമായി ചുമതല 
നി വഹിkുവാ  കഴിയുnില; 
യാദൃcിക നിരീkണtി  
സാധാരണമായി കാണെpടുnു 

വീ ടിനു പുറെt ചട ുക k് 
െകാ ടുേപാകാ  മാതം 
സുഖമുll aവsയി  
കാണെpടുnു 

വീ ടിനു പുറെt ചട ുക k് 
െകാ ടുേപാകാ  
കഴിയാtവിധം തീ tും 
േരാഗാവsയി  കാണെpടുnു  

വീ േജാലികള ം 
വിേനാദ ള ം 

വീ ിെല ജീവിതം, 
വിേനാദ ,  ബൗdിക 
താ പര  enിവ 
നnായി പുല tുnു 

വീ ിെല ജീവിതം, 
വിേനാദ ,  ബൗdിക 
താ പര  enിവ k് 
േനരിയ ൈവകല ം 

വീ ിെല ചുമതലാ 
നി വഹണtിന് 
െചറുെത ിലും വ kമായ 
ൈവകല ം; കൂടുത  
വിഷമമുll ചര ക  
oഴിവാkുn ;ു കൂടുത  
സ ീ ണമായ വിേനാദ ള ം 
താ പര ള ം uേപkിkുnു 

ലളിതമായ ജീവിതചര ക  
മാതം നിലനി tുnു; വളെര 
പരിമിതമായ താ പര  
ക ിc് പുല tുnു 

വീ ി  കാര മായ oരു 
പവ tനവും സാധിkുnില 

സ യം പരിചരണം 

സ യം പരിചരിkാ  തികc ം കഴിവു ട് നി  േdശ  ആവശ മു ട് വ തധാരണം, വൃtി, 
വ kിപരമായ സാധന  
സൂkിk  തുട ിയവയി  
സഹായം ആവശ മാണ് 

സ യം പരിചരണtിന് 
കാര മായ സഹായം േവണം; 
മലമൂത നിയnണം 
പലേpാഴുമില. 

u kാ ചയുെട ന ംെകാ ട് മുmിലെt തലtി  നിn് u ടായ കുറവ് en നിലയി  മാ തം േകാ  കണkാkുക, മ ് ഘടക   
െകാ ടുll ൈവകല ം പരിഗണിേk ടതില. 
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