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എ വിഭാഗം അവധാരണം
I. ചുവടെ ട
എഴുതു

ഒരാളുകെ

ാെുത്തിരിക്കുന്ന ഖണ്ഡി

വായിച്ചു ചചാദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം

.
വവൊരിെവും

വവചാരിെവുമായ

ഹൃദയഭാവങ്ങൾ

വാക്കുെളിലൂകെ

ഒരു

അനുഭവമാണ്

മകറാരാളിലലയ്ക്ക്

െവിത.

പെരുലപാൾ

താളബദ്ധമായ രൂപം വന്നാൽ െവിതയാെും. ചിലലപാൾ ഗദയം ലപാലും െവിതയായി
മാറും. ഭാരതീയ സാഹിതയാചാരയന്മാർ രസാസവാദനകമന്നു പറയുന്നതും ഈ പെരൽ
തകന്ന.

രസാസവാദനം

സുഗമമാെണകമങ്കിൽ

െവിതയിൽ

പറയുന്ന

ഭാവം

ആസവാദെന് ഉൾകക്കാള്ളാൻ െഴിയണം. െവിത വഴി ആവിഷ്ക്ക്കരിക്കുന്ന ഭാവം

സഹൃദയരുകെ

ഹൃദയകെ

ഗുണങ്ങകളാകക്ക
പറയുന്നത്.

െീഴെക്കുെയും

ആവശ്യമാണ്

ലവണം

എന്നാണ്

അനുവാചെകനയും

തന്മയീഭവിക്കാനുള്ള

ഹൃദയവിശ്ാലത

.സഹൃദയൻ

പ്പതിപാദയവുമായി

ചില

.അനുവാചെനും

അയാൾക്കുണ്ടാെണം .അതിനു '[ൊവയസംസ്ക്കാരം "എന്നാണ് പറയുെ .െവിയുകെ
ഹൃദയെിനു സമാനമായിട്ടുള്ളവൻ തകന്നയാണ് സഹൃദയൻ . ജീവാത്മാവ് സെല
പരിമിതിയും

വിട്ട്

ൊവയാത്മാവിൽ

പാരമാത്മാവിൽ

പ്പലവശ്ിക്കുന്നത്.

ലയിക്കും

ലപാകലയാണ്

ൊവയവസ്തുവിൽ

ഇങ്ങകന

സഹൃദയൻ
ലചരുന്നതിന്

"താദാത്മയം” എന്നാണ് പറയുന്നത് .

ചചാദ്യങ്ങൾ:.1.എന്താണ് െവിത?

2

.2 രാസാസവാദനം സുഗമമാവണകമങ്കിൽ എന്ത് ലവണം?

2

.3 ൊവയസംസ്ക്കാരം എന്നാൽ എന്ത്?

2

.4 ആരാണ് സഹൃദയൻ?

2

.5 സഹൃദയൻ ൊവയാത്മാവിൽ പ്പലവശ്ിക്കുന്നത് എങ്ങകനയാണ്?

2

ബി വിഭാഗം രചന
2.
i. ഏകതങ്കിലും ഒരു വിഷ്കയകെക്കുറിച്ച് മൂന്ന് പുറെിൽ െവിയാകത
ഉപനയസിക്കുെ.

8

a. വയക്തി ജീവിതെിൽ മാതൃഭാഷ്കയ്ക്കുള്ള സ്ഥാനം
b. ലെരളീയ െലെൾ
c. ൊർഷ്കിെ രംഗകെ തെർച്ച
ii. ബാലാവൊശ്ങ്ങകളക്കുറിച്ച് വിദയാർഥിെൾക്ക് ഒരു ലബാധവതകരണക്ലാസ്
സംഘെിപിക്കണകമന്ന് ആവശ്യകപട്ടുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന ബാലാവൊശ്
െമ്മീഷ്കൻ കചയർമാന് അയക്കുന്നതിനായി ഒരു െെ് തയ്യാറാക്കുെ.

8

സി വിഭാഗം വയാ

രണം

3. i. പ്പലയാഗം മാറുെ.

2x1=2

a. ജയിലികെ പെിക്കൽ പാറാവുൊരൻ കവള്ളായിയപകന തെഞ്ഞു.
ര നല്കപട്ടിട്ടുണ്ട്
ക
b.ലപ്ദാണരാൽ അശ്വഥാമാവിന് പ്ബഹ്മശ്ിരസ്സ് എന്ന അപ്്ം
.
ii. ചുവകെ തന്നിട്ടുള്ള വാെയങ്ങകള അംഗ,അംഗി വാെയങ്ങളാക്കുെ.

2x1=2

a. കപണ്ണുങ്ങളുകെ കചരുപിട്ട് നെക്കുന്നുകവന്ന് പറഞ്ഞ് ചങ്ങാതിമാർ എകന്ന
െളിയാക്കിയിരുന്നു.
a. ഏലതാ െള്ളകന പിെിക്കാലനാെുന്ന ലപാലീസുൊരകനലപാകല അെുെ
ലേഷ്കൻ
ലക്ഷ്യമാക്കി അവൻ ഓെുെയാണ്.
iii. പിരികച്ചഴുതി സന്ധി നിർണ്ണയിക്കുെ.
a. പൂന്തിങ്കൾ

b. മനസ്സിളക്കാൻ

iv. വിപ്ഗഹികച്ചഴുതി സമാസം നിർണ്ണയിക്കുെ.
a. പീതാംബരൻ

2x1=2

b. ലദഹം

vi. നാനാർത്ഥങ്ങകളഴുതുെ.
a. കൊപ്

2x1=2

b.ചതുർലവദം

v. പരയായപദങ്ങകളഴുതുെ.
a. കവയിൽ

2x1=2

2x1=2

b. ശ്ലയം

vii. വാെയെിൽ കതറുകണ്ടങ്കിൽ തിരുെുെ.

2x1=2

a. ശ്ാന്താ ആതയയുലെയും െുമാർ മാമയുകെയും ജീവിതങ്ങൾ വഴിമുട്ടി
ഗതിയില്ലാകത നിന്നു.
b. െണ്ണിൽ കവള്ളം നിറഞ്ഞും ലവദനകൊണ്ട് ഞരങ്ങിയും മിണ്ടാതായ
ദുലരയാധനലനാെ് ലപ്ൊധം കൊണ്ട് ജവലിച്ച് െെിക്കാളുന്ന അശ്വഥാമാവ് വെ
തിരുമ്മികക്കാണ്ടും കതാണ്ട ഇെറികക്കാണ്ടും പറഞ്ഞു.

4. പ്ബായ്ക്കറിൽ നിന്നും ശ്രി ഉെരം കതരകഞ്ഞെുകെഴുതുെ.

2x½=1

i. വിപരീതപദകമഴുതുെ.
പ ം, അനയം,അനനയം,മറ് ]
a. സവന്തം [ പര്ര
b. ലെവലം [ ധാരാളം, െുറച്ച് , സങ്കീർണ്ണം,അനിതരം ]
ii. അർഥവയതയാസകമഴുതുെ.

2x½=1

a. വീചി - വീഥി
[ തീരം, തിര, വാണി, വഴി ]
b. ൊരണം ൊരണം
[ബുദ്ധി ,മറുപെി,െുെം,ലഹതു ]
iii. എതിർലിംഗകമഴുതുെ.

2x½=1

a. ഭഗവാൻ
[ഭാർഗ്ഗവി, ഭഗവതി,ഭാഗയ,ഭഗവാൻ]
b. പ്പിയ
[പ്പിയത,പ്പിയതമ,പ്പിയൻ,സുപ്പിയ]

ഡി വിഭാഗം സാഹിതയം
5. i. പ്ബായ്ക്കറിൽ നിന്നും ശ്രിയായ ഉെരകമെുകെഴുതുെ.

10x½=5

a. 'എകെ മാകറാലിക്കവിതെൾ' എന്ന െവിതാസമാഹാരം ആരുലെതാണ് ?
ക ൻ,വവലലാപിള്ളി,ചങ്ങപുഴ ]
[ വയലാർ ,പി.ഭാ്ര
b. ആതിഥയ ശ്ാലയിൽ ലശ്ാഭിക്കുന്നകതന്താണ് ?
പ
[ നിശ്ാഗന്ധിെൾ,അറിവുെൾ,ആംഗലലയഭാഷ്ക ,ശ്ില്ങ്ങൾ]
c. അമ്മയുകെ എഴുെുെൾക്ക് എന്ത് ചന്തമുകണ്ടന്നാണ് െവി
അവൊശ്കപെുന്നത് ?
[ ലനര് ,കമാഴി, താളം, ലതൻ]

d.അംഗമാെിക്കുതിരകയ വീകണ്ടെുെത് ആരാണ് ?
[ വഴിലപാക്കർ, ഗായെർ, മുെശ്ശി, രാജാക്കന്മാർ ]
e. ഭാവശ്ാലിെൾ പിരിഞ്ഞു െൂെിയാൽ സുല

ാദയം എപ്പൊരമായി ഭവിക്കും ?

േ സാപ്രമാെും ,ഊഷ്ളമാെും,ഔപചാരിെമാെും,വിെലമാെും
മ
[ ല്ഹ
]
ii. a. മാങ്ങ കപാഴിയുന്നതിനായി െുട്ടിെൾ നെെിയിരുന്ന യജ്ഞം
ഏതായിരുന്നു ?
[തുപിതുള്ളലും,ഉണ്ണി ഇെൽ ,അണ്ണാൻ പിറന്നാൾ,കൊതിയസമാജം]
b. ശ്രൺ െുമാറിന് വഴിയിൽ നിന്ന് വീണു െിട്ടിയത് ?
ര ം, രൂപ,സവർണ്ണമാല ]
[വാറുകപാട്ടിയ കചരുപ്, പു്െ
c. ചുവകെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ എസ്.കെ.കപാകറക്കാട്ട് ഏതുവിഭാഗെിൽ
ഉൾകപെുന്നു ?
[സംഗീത സംവിധായെൻ, യാപ്താവിവരണൊരൻ,മഹാൊവയ രചയിതാവ്,
നിയമസഭാംഗം ]
d. ലൊളമിേ് എന്ന നിലയിൽ വയക്തിമുപ്ദ പതിപിച്ച സാഹിതയൊരൻ ?
ണ
[അെൂർ ലഗാപാലെൃഷ്ൻ,ഒ.വി.വിജയൻ,
എൻ.പി.മുഹമ്മദ്,എം.കെ .സാനു ]
e. ഭാരലതതിഹാസങ്ങളിൽ ഉൾകപെുന്ന ഒന്ന് മഹാഭാരതമാണ്.മലറ ഇതിഹാസം
ഏതാണ് ?
[ഒഡീസി , രാമായണം , ചിലപതിൊരം, െർണ്ണശ്പഥം ]
6. (i) ഉെരകമഴുതുെ.

6x4=24

(1) ''ലവണ്ടകപട്ടവർ ആകരാകക്കലയാ ഇെകപട്ട് ആ അതയാഹിതം തെഞ്ഞു''.
സരർഭവും ആശ്യവും എഴുതുെ.
ര വന െവിതയികല ആശ്യങ്ങലളാെ്
(2) 'അമ്മ തകന്നയാണ് മാതൃഭാഷ്ക'.ഈ പ്പ്ാ
എപ്തമാപ്തം കപാരുെകപെുന്നു ?

(3) ''അലപാൾ എകറ െ അഭിമാനം ഉച്ചലൊെിയികലെിലപായി''. സരർഭവും
ആശ്യവും എഴുതുെ.
ii.
(1) ''ഏവലമാതിയിെരാർന്നു െണ്ണുനീർ
തൂവിനാൾ കമാഴി െുഴങ്ങി നിന്നവൾ
ഭാവശ്ാലിെൾ പിരിഞ്ഞ് െൂെിയാലീവിധം വിെലമാണ് സുല

ാദയം''. ആശ്യം വിശ്ദമാക്കുെ.

(2) മാനവ പുലരാഗതിയുകെ ചിപ്തമാണ് 'അശ്വലമധം' എന്ന വയലാർക്കവിതയിൽ
ൊണാൻ സാധിക്കുന്നത് . സമർഥിക്കുെ.
മ
(3) ‘ലക്ഷ്ണ
സാന്തവനം’ എന്ന പാഠഭാഗെിലൂകെ കവളിവാെുന്ന െവിയുകെ
ജീവിതദർശ്നം വിശ്ദീെരിക്കുെ.
iii. ഏകതങ്കിലും രണ്ട് ലചാദയങ്ങൾക്ക് ഉെരകമഴുതുെ.

2x4=8

(1) സുബ്ബാ ജൊപാെിെളുമായുള്ള സംഗമം ചട്ടപി സവാമിെളുകെ ജീവിതെികല
പ്പധാന വഴിെിരിവായി മാറിയകതങ്ങകന ?
(2) ചട്ടപി സവാമിെളുകെ അറുപതാം പിറന്നാൾ ആലഘാഷ്കകെക്കുറിച്ച്
വിവരിക്കുെ.
(3) ലെരള നലവാഥാനെിൽ ചട്ടപിസവാമിെൾ വഹിച്ച പങ്കികനക്കുറിച്ച്
വിവരിക്കുെ.

_____________________

