MODEL EXAMINATION 2018-19

മലയാളം – CODE NO: 012
Duration:3hrs

Max.Marks:80

General Instructions:
All questions are compulsory.
You may attempt any section at a time.
All the questions of that particular section must be answered in correct seriel number.
The question paper is divided into four sections.
Section A Reading comprehension
Section B Writing
Section C Grammar
Section D Literature
TOTAL

10 Marks
16 Marks
17 Marks
37 Marks
80 Marks

വിഭാഗം എ (പാരായണം)
I.താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഖണ്ഡിക വായിച്ചതിനു ശേഷം ശ

ാദ്യങ്ങൾക്ക്

ഉത്തരഴമെുതുക.

(5x2=10)

നവീന വിജ്ഞാനം തഴച്ചു പടർന്ന് ഭൗതിക ല

ാകത്തിന്റെ

അന്തിമ

സീമകൾ വന്റെ പന്ത ിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്.ഈ അത്ഭുത സംഭവം ഉണ്ടായ
മൂന്നു നൂറ്റാണ്ടിനിടയ്ക്ക് സിഗ്മണ്ട് ല്രായിഡ് എന്ന ഒെു പാശ്ചാതയ ചിന്തകൻ
മാ്തലമ

മനുഷ്യന്റെ

ആഭയന്തെ

ല

കകത്തിെിന്റയങ്കി ുംകാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ.
ജ്ഞനാണ് സിഗ്മല്ണ്ടരായിഡ്.

ാകത്തില ക്ക്
ല

മനസ്സിന് അല

ാകവിഖ്യാതനായ

ന്റചറിയ
മന:ശാ്് ര

ാധന്റമന്റന്നാെു വാസമുന്റണ്ടന്ന്

ആദ്യമായി സിദ്ധാന്തിച്ച വയക്തിയാണ് അലേഹം.
ര ാഖ്യ്ക്ക്
മന:ശാ്്ശ

ഒെു

മനസികാപ്രഥനം എന്ന

തുടക്കം

കുറിച്ചത്

അലേഹമാണ്.അലേഹം,കണ്ണുകളഞ്ചുമടക്കിന്റത്തെുന്റതന്റെവീണുവണങ്ങുന്നി
ല്ല.

അറിവും

അതിന്റെ

വിഷ്യവും

ആത്മല

ാധവും

തമ്മി

ന്ധന്റമന്റന്തന്നും അലനേഷ്ിക്കുന്നില്ല. സർവ്വാന്തെയാമിയായി വിളങ്ങുന്ന

ുള്ള

ആദ്ിമഹസ്സിന്റനയും കാണുന്നില്ല.എന്നാ
എന്താന്റണന്നും

അതിന്റെ

ഉള്ളിൽ

ും മനുഷ്യൻ എന്നുപറയുന്ന ഈ വ്ുര
്പവർത്തിക്കുന്ന

ല്പെകശക്തികൾ

ഏന്റതാന്റക്കയാന്റണന്നന്നും അലനേഷ്ിക്കുന്നുണ്ട്. അലേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ
അപൂർണങ്ങളാന്റണന്നുള്ളത്

ര ം
വാ്വ

തന്റന്ന.

അവന്റയ

മറ്റുള്ളവർ

ക
ര എന്നും
പെിഷ്െിക്കുകയും
അനയഥാകാെിക്കുകയും ന്റചയരിട്ടുണ്ട്. പന്റെ ശാ്്ം
വിജ്ഞാനന്റമന്നും തതേജ്ഞാനന്റമന്നും ഒന്റക്ക പറയുന്ന ്പ്കിയയിൽ മനുഷ്യൻ
എന്നാ ഘടകത്തിന് സെേ്പധാനമായ സ്ഥാനമുന്റണ്ടന്ന് ആധുനിക കാ
മറ്റാലെക്കാളും കൂടുത

ായി മനസ്സി

ത്ത്

ാക്കുകയും ന്റതളിയിക്കുവാൻ ്ശമിക്കുകയും

ന്റചയരത് അലേഹമാണ്.
ലചാദ്യങ്ങൾ :1.സിര്മണ്ട് ല്രായിഡ് അലനേഷ്ിക്കുന്നന്റതന്ത് ?
2.സിര്മണ്ട് ല്രായിഡ് ന്റതളിയിക്കുവാൻ ്ശമിച്ചന്റതന്ത് ?
3.ആൊണ് സിര്മണ്ട് ല്രായിഡ്? അലേഹം അവതെിപ്പിച്ച സിദ്ധാന്തന്റമന്ത് ?
4.നവീനവിജ്ഞാനത്തിന്റെ സ്ഥിതിന്റയന്ത് ?
5.ഈ ഖ്ണ്ഡികയ്ക്ക് ഉചിതമായ ശീർഷ്കം കന്റണ്ടത്തുക.
വിഭാഗം - ബി (ര

ന)

I.ഏഴതങ്കിലും ഒരു വിഷയഴത്തക്കുറിച്ച് ഒന്നരപ്പുറത്തിൽ കവിയാഴത
ഉപനയസിക്കുക.

(8)

1. പെസയങ്ങളും യുവ ത മുറയും
2. സമകാ ിക സമൂഹത്തിൽ ്്ീര കളുന്റട പദ്വി
3. മദ്യവർജ്ജനവും സാമൂഹിക പുലൊരതിയും
II. നിങ്ങളുന്റട ്പലദ്ശത്തുള്ള ഏന്റതങ്കി

ന ത്തക്കുറിച്ച്
ും ഒെു പെിസ്ഥിതി ്പശ്ന്റ

സർക്കാെിന്റന ്ശദ്ധയയിൽന്റപ്പടുത്തണന്റമന്ന് ആവശയന്റപ്പട്ടുന്റകാണ്ട് പ്താധിപർക്ക്
ഒെു കത്ത് തയ്യാറാക്കുക.

(8)

വിഭാഗം -സി (വയാകരണം)
a) അംഗവാകയം അംഗി വാകയം ഇവ ശവർതിരിക്കുക.

(2x1=2)

(i) ഏന്ററക്കുന്ററ ധർമ്മ യുദ്ധന്റമലന്നാണം മുലന്നറിയ യുദ്ധത്തിൽ പ
ചതി്പലയാരത്തി
(ii) എലപ്പാന്റഴങ്കി

ന്റെയും

ൂന്റടയാണ് പാണ്ഡവർ വീഴ്ത്തിയത് .

ും ഒെു നല്ല കട

ാസ്സ് കന്റണ്ടത്തിയാൽ എനിക്ക് വ ിയ

സലന്താഷ്ം ലതാന്നും .
b) പ്പശയാഗം മാറ്റുക.

(2x1=2)

(i) വാെണാസിയിൽ എത്തുന്നതിനു മുൻപുതന്റന്ന ഞാൻ ഊണ് കഴിച്ചു.
(ii) ശാശേതികതയുന്റട താല്ാക ികതയി

ാണ് അയാൾ നി

നിൽക്കുന്നത് .

c) വാകയത്തിൽ ഴതറ്റുഴെങ്കിൽ തിരുത്തുക.
(i) അമ്മ ലവന്ററയും ചി

അ

ദ്ധങ്ങൾ കൂടി ന്റചയരിട്ടുണ്ട് .

(ii) ഭീമൻ വില്ലും അമ്പുന്റമടുത്ത് ലതെില

റുകയും നകു

d) പരയായപദ്ങ്ങൾ എെുതുക.
(i) നാവ്

ാല

സാെഥിയാക്കി പുറന്റപ്പട്ടു .
(2x1=2)

(ii) അശേം

e) നാനാർത്ഥങ്ങഴളെുതുക.
(i) വീചി

(2x1=2)

(2x2=2)

(ii) മു്ദ്

f) വിപ്ഗഹിച്ച് സമാസം കഴെത്തുക.

(2x1=2)

(i) ന്റകാന്നന്റത്തങ്ങ്
(ii) അെന്തവയം
g) പിരിഴച്ചെുതി സന്ധി നിർണ്ണയിക്കുക.
(i) വിണ്ട ം

(ii)

മത്സൊദ്യംന്റവടിഞ്ഞ്

(2x1=2)

IV. പ്ബായ്ക്കറ്റിൽ നിന്നും േരിയായ ഉത്തരം ഴതരഴെടുഴത്തെുതുക.
a)

വിപരീതപദ്ഴമെുതുക.

(2X½=1)

(i) ധീെൻ (സുധീെൻ , ഭീെു, ധീെ )
(ii) വിഭക്തി (അഭക്തി, ഭക്തി ,വിെക്തി )
b) അർഥ വയതയാസഴമെുതുക.
(i) പാടം (കാട്, വയൽ, ശീ

(2x½=1)

ം)

(ii) പടം (ചി്തം ,ന്റവറുന്റത ,ഇ

)

h) എതിർലിംഗഴമെുതുക.

(2x½=1)

(i) അർത്ഥി (അർത്ഥ,നിെർഥി,അർഥിനി ,അർഥനി)
(ii) ്പമുഖ്ൻ ( ്പമുഖ്ി ,്പമുഖ്ിനി ,്പാമുഖ്ി , ്പമുഖ് )

വിഭാഗം - ഡി (സാഹിതയം)
I. പ്ബായ്ക്കറ്റിൽ നിന്നും േരിയായ ഉത്തരം ഴതരഴെടുഴത്തെുതുക. (10x ½=5)
1. നിസ്സഹായന്റെ നി

വിളിയായി കഥാന്തയത്തിൽ അനുഭവന്റപ്പടുന്നന്റതന്ത് ?

(തൂക്കുകയർ ന്റപാതിലച്ചാറ് ന്റകാമ്പുവിളി

ിലച്ചാറ്)

2. 'ഭാെത പെയടനം' ,ആെുന്റട കൃതിയാണ്?
ണ
(വി.വി.രിെി, കുട്ടി കൃഷ്മാൊർ,
എ.പി.ഉദ്യഭാനു)
3. ഏത് വിഭാരത്തി

ര ായത് ?
ാണ് ഒ.വി.വിജയൻ ്പശ്ന

(അധയാപകൻ, നിെൂപകൻ, പ്ത്പവർത്തകൻ, കാർട്ടൂണിസ്റ്റ്)
4. ശെൺ കുമാർ

ിം

ാന്റള ഏത് ഭാഷ്യിന്റ

( കന്നഡ, മ യാളം, തമിഴ് ,മറാത്തി )
5. അശേഥാമാവ് എന്തിന്റെ ്പതീകമാണ് ?
ന ം, പക, ദ്ീനാനുകമ്പ)
(സാലഹാദ്െയം, ല്ഹ

സാഹിതയകാെനാണ് ?

II. 1. അനയ ജീവനുതകി സേജീവിതം ധനയമാക്കുന്നതാെ് ?
(ധീെന്മാർ, വിലവകികൾ, ്പാണികൾ, ജ്ഞാനികൾ)
2. അഹം

ുദ്ധിയുണ്ടാകുന്നന്റതന്തുന്റകാണ്ട് ?

(അവിദ്യമൂ
3. മ

ം , ല്കാധം മൂ

ം ,ലദ്ഹം മൂ

ം ,ലമാഹം മൂ

ം)

യാള ഭാഷ്യുന്റട മഹതേം കുടിന്റകാള്ളുന്ന കവിതലയത് ?

(അമ്മന്റത്താട്ടിൽ, ്പിയദ്ർശനം, അമ്മയുന്റട എഴുത്തുകൾ, അശേലമധം)
പ
4. 'അശേലമധം' എന്ന കവിതയിൽ കുതിെയായി സങ്കല്ിച്ചിെിക്കുന്നന്റതന്തിന്റന
?
(സർഗ്ഗശക്തി, ഉലന്മഷ്ം, നിസ്സഹായത, ശവകുടീെങ്ങൾ )
5. ചുവന്റട തന്നിെിക്കുന്നവയിൽ എഴുത്തച്ഛനുമായി

ന്ധന്റപ്പട്ടിെിക്കുന്ന ്പസ്ഥാനം

ഏതാണ് ?
(ഖ്ണ്ഡകാവയ ്പസ്ഥാനം,കിളിപ്പാട്ട് ്പസ്ഥാനം,രാഥാ ്പസ്ഥാനം,തുള്ളൽ ്പസ്ഥാനം)

III. എ. വിേദ്ീകരിഴച്ചെുതുക.

(3x4=12)

ന രായകനാണ് കുമാെനാശാൻ ". ‘നളിനി ഒെു ല്ഹ
ന ം’ എന്ന കാവയന്റത്ത മുൻ
1. "ല്ഹ
നിർത്തി സമർഥിക്കുക.
2.മൂന്നു ത മുറകളി

ൂന്റട സംഭവിക്കുന്ന കവകാെികമാറ്റം 'അമ്മയുന്റട എഴുത്തുകൾ'

എന്ന കവിതയിൽ എ്തലത്താളം ്പതിര ിക്കുന്നു ?
3. മനുഷ്യന്റെ സർഗ്ഗലശഷ്ി വിജയം ലനടിയ ചെി്ത മുഹൂർത്തങ്ങന്റള വയ ാർ
പൊമർശിക്കുന്നന്റതങ്ങന്റന ?

IV. ബി. വിേദ്ീകരിഴച്ചെുതുക.
1. അമ്മയും ന്റകാച്ചു ചക്കെച്ചിയും തമ്മി

(3x4=12)
ുള്ള

ന്ധം കഥയിൽ

ആവിഷ്്കൃതമാകുന്നന്റതങ്ങന്റന ?
2. ദ്ുലെയാധനനിൽ കാണുന്ന ആദ്െണീയ രുണങ്ങളായി കുട്ടികൃഷ്്ണ മാൊർ
ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് എന്റന്തല്ലാം ?

3."എന്റെ സതയസന്ധത എനിക്ക് നൽകിയ ആനന്ദം ആ മുപ്പത് െൂപന്റയക്കാൾ എ്തലയാ
വ

ുതായിെുന്നു". ിം

ാ

ന്റളയുന്റട നി പാടിൽ ന്റവളിന്റപ്പടുന്ന സലന്ദശന്റമന്താണ് ?

V. സി. ഏഴതങ്കിലും രെ് ശ

ാദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരഴമെുതുക.

1. ചട്ടമ്പി സോമികൾക്ക് വിദ്യാധിൊജൻ എന്ന ലപെ്

ഭിച്ചന്റതങ്ങന്റന ?

2. ചട്ടമ്പി സോമികളുന്റട സാഹിതയ കൃതികളുന്റട സവിലശഷ്തകലളവ ?
3. ചട്ടമ്പി സോമികളുന്റട ജീവിതദ്ർശനന്റത്തക്കുറിച്ച് വിവെിക്കുക.

_______________________
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