Code No. 012
.PRE-BOARD EXAMINATION-1, DECEMBER-2019

MALAYALAM - 2nd LANGUAGE

CLASS: IX

Time: 3 Hours
MAX. MARKS: 80

The Question Paper is divided in to four sections
: Reading and Comprehension
: Writing
: Grammar
: Literature

Section A
Section B
Section C
Section D

10 Marks
14 Marks
20 Marks
36 Marks

എ വിഭാഗം
1

താഴെ ഴകാടുത്തിരിക്കുന്ന ഖണ്ഡിക വായിച്ച് ചുവഴടയുള്ള ചചാദ്യങ്ങള്ക്ക്ക്

5X2=10

ഉത്തരം എെുതുക
കുട്ടികളുഴട

ആസ്വാദ്നം

ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള

ആനുകാലികങ്ങള്ക്തുടങ്ങിയവഴയയാണ്
വിശാലവും
വിരിച്ചു

സ്വതന്ത്രവുമായ

പറക്കാനും

എന്നതാണ്

ന്ത്പതീക്ഷ്കള്ക്

തിരചയണ്ടത്

കവിതകളും

വളര്ത്ത്താനും

ന

കുട്ടികഴള

ചിറകുകള്ക്

ന്ത്പാാതരാക്കുക

ബാലസ്ാഹിതയത്തിഴെ

നാചടാടിസ്ാഹിതയത്തിലാണ്.
ചകള്ക്ക്കാനും

കുകയും

എന്നുപറയുന്നത്.

ഭാവനയുഴട

ന്ത്പധാനലക്ഷ്യം.

നമ്മുഴട

വായിക്കാനും

സ്ന്മാര്ത്ചഗാപചദ്ശം

ബാലസ്ാഹിതയം

ആശയചലാകചത്തക്ക്

ബാലസ്ാഹിതയത്തിഴെ

ചവരുകള്ക്

കഥകള്ക്, കവിതകള്ക്, പുസ്തകങ്ങള്ക്,

താ

വിചവചനബുധി ി

കഥകളും

പരയമുണ്ടാക്കുകയും

വളര്ത്ത്തുകയും

ഴചനുന്ന

നാചടാടിസ്ംസ്കാരമാണ് നമ്മുഴട ബാലസ്ാഹിതയത്തിഴെ ഉത്ഭവചകന്ത്രം. നിരവധി
സ്ഥാപനങ്ങളും ന്ത്പസ്ഥാനങ്ങളും ബാലസ്ാഹിതയത്തിഴെ വളര്ത്ച്ചയ്കക്ക് സ്ംഭാവന
ന

കിയിട്ടുണ്ട്.

ബാലസ്ാഹിതയ

ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിഴെ

ന്ത്പവര്ത്ത്തനം

ന്ത്ശചധി യമാണ്.

കുട്ടികളുഴട സ്ാഹിതയാഭിരുചിയും ഭാഷാപരമായ കെിവുകളും വിജ്ഞാനവും
വികസ്ിപ്പിക്കാനുതകുന്ന

വിധത്തിലുള്ള

ബാലസ്ാഹിതയകാരന്മാഴര
തുടങ്ങിയ

ലക്ഷ്യങ്ങചളാഴട

കൃതികള്ക്

ചന്ത്പാത്സാഹിപ്പിക്കുക,
ചകരള

സ്ര്ത്ക്കാര്ത്

ന്ത്പസ്ിധി ീകരിക്കുക,

ബാലസ്ാഹിതയ
1981

ഴമയ്ക

27 നു

ന്ത്പചാരണം
സ്ഥാപിച്ച

സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമാണ് സ്ംസ്ഥാന ബാലസ്ാഹിതയ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. ഇചപ്പാെഴത്ത
പല

ബാലസ്ാഹിതയകൃതികളും

പരിഹസ്ിക്കുന്നവയാണ്.
വിരസ്തയുണ്ടാക്കുന്നു.

അതിലാളിതയം

അപരിചിതങ്ങളായ
അതുഴകാണ്ടു

തഴന്ന

ഴകാണ്ട്

കുട്ടികഴള

ന്ത്പചമയങ്ങള്ക്

കുട്ടികള്ക്ക്ക്

കുട്ടികഴള

ആകര്ത്ഷിക്കുന്ന

ന്ത്പചമയവും ആഖയാനവുമുള്ള കൃതികള്ക് ഇനിയും ഉണ്ടാചകണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
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ചചാദ്യങ്ങള്ക്
i.

ബാലസ്ാഹിതയം എന്നാ

എര്?

ii.

നാചടാടി സ്ംസ്കാരത്തിഴെ ന്ത്പചതയകതകള്ക് ഏവ?

iii.

ബാലസ്ാഹിതയ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിഴെ ചസ്വനങ്ങള്ക് എഴരല്ാം?

iv.

ബാലസ്ാഹിതയത്തിഴെ ന്ത്പധാനലക്ഷ്യം എര്?

v.

ഈ ഖണ്ഡികയ്കക്ക് ഉചിതമായ ഒരു ശീര്ത്ഷകം നിര്ത്ചേശിക്കുക.
ബി വിഭാഗം

2

(a) ഏഴതങ്കിലും ഒരു വിഷയഴത്ത കുറിച്ച് രണ്ടു പുറത്തി

കവിയാഴത

2X7=14

ഉപനയസ്ിക്കുക
i.

ചൂഷണം ഒരു സ്ാമൂഹയവിപത്ത്

ii.

മനുഷയന്ത്പവര്ത്ത്തനം ന്ത്പകൃതിയ്കക്ക് വിരുധി മാവുചപാള്ക്

iii.

അനയംനിന്നു ചപാവുന്ന ന്ത്രാമീണമൂലയങ്ങള്ക്

(b) ഴതരുചവാരങ്ങളി

ഴപരുകിവരുന്ന അഭയാര്ത്ഥികഴള പുനരധിവസ്ിപ്പിക്കണം

എന്നാവശയഴപ്പട്ടുഴകാണ്ട്

സ്ംസ്ഥാന

സ്ാമൂഹയചക്ഷ്മവകുപ്പ്

മന്ത്രിയ്കക്ക്

ഒരു

കത്ത് തനാറാക്കുക
സി വിഭാഗം
3

(a) ന്ത്പചയാരം മാറ്റ്ുക

2X1=2

i.

മടിച്ചാഴണങ്കിലും അനപ്പന്സ്റ് മകഴന ഉപചദ്ശിച്ചു.

ii.

നരിചയാഴട സ്ിധി ാര്ത്ഥന്സ്റ് വാസ്ുചദ്വഴെ ക്ഷ്ണം സ്വീകരിച്ചു.

(b) അംരവാകയം അ൦രിവാകയം എന്നിവ ചവര്ത്തിരിഴച്ചെുതുക
i.

ഉത്തരവാദ്ിതവചബാധത്തിഴെ
നടന്നു വണ്ടിയി

ii.

കൃതാര്ത്ഥതചയാഴട

2X1=2

ശങ്കരന്സ്റ്കുട്ടി

തിരക്കിട്ട്

കയറി.

കകകള്ക് കുലുക്കി കുപ്പിവളകളുഴട ശബ്ദം ചകള്ക്ക്കുന്ന തിരക്കി

കണ്ണമ്മ

മഴറ്റ്ല്ാം മറന്നു ചപായിരുന്നു.
(c) വാകയത്തി
i.

ഴതറ്റ്ുഴണ്ടങ്കി

തിരുത്തുക

2X1=2

വരാനിരിയ്കക്കുന്ന ഭാവിചരിന്ത്തത്തിചലക്കു ന്ത്പതിധവനിയ്കക്കുന്ന വരികളിഴല
മാനി

എന്ന

വാക്കിനു

മുന്നി

ഞാന്സ്റ്

ചിരാമൂകനും

നിശ്ശബ്ദനുമായി

നിന്നു.
ii.

വാസ്ുചദ്വന്സ്റ് വളഴര ന്ത്ശധി ചയാഴട സ്ന്ത്ശധി ം കാചതാര്ത്ത്തിരുന്നു.

(d) പിരിഴച്ചെുതി സ്ന്ധി നിര്ത്ണയിക്കുക
i.

മുഴപാരിക്ക

ii.

ചുളയടര്ത്ത്തി

2X1=2
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(e) വിന്ത്രഹിച്ച് സ്മാസ്ം നിര്ത്ണയിക്കുക
i.

കാരിന്ത്പവാഹം

ii.

സ്ൂരയാംശുദ്ീാതം

2X1=2

(f) പരയായപദ്ങ്ങള്ക് എെുതുക
i.

കാള

ii.

യാന്ത്ത

2XI=2

(g) നാനാര്ത്ഥo എെുതുക

4

i.

നാകം

ii.

കപം

വലയത്തി

2X1=2

നിന്നും ശരിയുത്തരം ഴതരഴെടുഴത്തെുതുക

(a) വിപരീതപദ്ങ്ങള്ക് എെുതുക

2X1=2

i.

നിരസ്ിക്കുക

(അനിരസ്ിക്കുക,രസ്ിക്കുക,പതിയ്കക്കുക,സ്വീകരിക്കുക)

ii.

സ്ഫലം

(അസ്ഫലം,ഫലം,നിര്ത്ഫലം,വിഫലം)

(b) അര്ത്ഥവയതയാസ്ം എടുഴത്തെുതുക
i.

4X½=2

ചഹതു – ചകതു
(ചൂതം,ഴകാടി,സ്ചരാഷം,കാരണം)

ii.

വിണ്ണ് - പുണ്ണ്
(അശവഥ൦,ന്ത്വണം,അധമം,ആകാശം)

(c) എതിര്ത്ലിംരം എെുതുക

2X1=2

i.

പഥികന്സ്റ്

(പഥികി,പഥികിനി,പഥിക,അപഥികന്സ്റ്)

ii.

ധീരന്സ്റ്

(അധീരന്സ്റ്,ധീരണി,ധീര,ധാര)
ഡി വിഭാഗം

5

വലയത്തി
i.

നിന്നും ശരിയുത്തരം ഴതരഴെടുഴത്തെുതുക

4X½= 2

നാരായന്സ്റ് എെുതിയ കൃതിചയത്?
(ആയിഷ,ഴകാച്ചചരത്തി,സ്മൃതിപര്ത്വം,വൃധി സ്ദ്നം)

ii.

‘കാടാറുമാസ്ം’ എന്ന കൃതിഴയെുതിയതാര്?
(വയലാര്ത് രാമവര്ത്മ്മ,പി.ഭാസ്കരന്സ്റ്,കവചലാപ്പിള്ളി,വള്ളചത്താള്ക്)

iii.

‘കൃഷ്ണരാഥ’ ഏതു വൃത്തത്തിലാണ് രചിച്ചത്?
(കാകളി,മഞ്ജരി,വസ്രതിലകം,കളകാഞ്ചി)

iv.

‘സ്ുചരന്ത്രന്സ്റ്’ എന്ന കഥാപാന്ത്തം ഏതു കൃതിയിഴല കഥാപാന്ത്തമാണ്?
(മുളങ്കാട്,ചതന്സ്റ്വരിക്ക,ഴകാടിചയറ്റ്ം,കടത്തുകാരന്സ്റ്)
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(b)

അരിയായാ

i.

4X½= 2

വിളക്കു ഴകാളുത്താന്സ്റ് തവരയാര്ത്ന്നിരിക്കുന്നതാര്?

(കണ്ണമ്മ,സ്ിധി ാര്ത്ഥന്സ്റ്,മിന്നാമിനുങ്ങ്,അജന്സ്റ്)
‘സ്ുരരമായ ജീവിതമാണ് നിങ്ങള്ക് ഴതരഴെടുത്തത്’ –ആരുഴട

ii.

വാക്കുകളാണിവ?
(വാസ്ുചദ്വന്സ്റ്,സ്ിററമ്മ,സ്ിധി ാര്ത്ഥന്സ്റ്,ശങ്കരന്സ്റ്കുട്ടി)
“ഈ മധുപാന്ത്തമടിചയാളം ചമാരുക.”-മധുപാന്ത്തം എന്ന് വിചശഷിപ്പിച്ചത്

iii.

എരിഴനയാണ്?
(തിരുവാതിര,ദ്ുുഃഖങ്ങള്ക്,ജീവിതാനുഭവം,ചരാരം)
“ചലാകാതിശായിയാം സ്ൗരരയചമലുന്ന നാലിതള്ക്പ്പൂ വിരിയിച്ചിതാദ്യം.”-

iv.

ഏതു കൃതിഴയ കുറിച്ചാണിവിഴട പരാമര്ത്ശിക്കുന്നത്?
(ശാകുരളം,രാമായണം,കൃഷ്ണരാഥ,ദ്ുരവസ്ഥ)
6

മൂചന്നാ നാചലാ വാകയത്തി
“ന്ത്പകൃതി ന

i.

എന്ന

ഉത്തരം എെുതുക

3X4=12

കുന്ന ജീവിതപാഠങ്ങള്ക് തിരിച്ചറിയണഴമന്ന് വിശവംദ്ീപമയം

കവിതയിലൂഴട

കവി

നഴമ്മ

ഓര്ത്മ്മഴപ്പടുത്തുകയാണ്.”-ഈ

ന്ത്പസ്താവനചയാട് നിങ്ങള്ക് എങ്ങഴന ന്ത്പതികരിക്കുന്നു?
“അപിളിക്കീറിനു ചപാകുവാനുണ്ടെ

ii.

അംബരത്തിണ്ണയി

പറ്റ്ിനിന്നു.”

–ആദ്യഴത്ത

പൂവ്

വിരിെചപ്പാള്ക്

ന്ത്പകൃതിയ്കക്കുണ്ടായ ഭാവചഭദ്ങ്ങള്ക് എഴരല്ാം?
“എന്ത്ത ഴകാെുത്ത ചവര്ത്പ്പു കുടിച്ചു വറ്റ്ിച്ചു നാം

iii.

ഇത്തിരി ശാരി തന്സ്റ് ശര്ത്ക്കര നുണയുവാന്സ്റ്.” –ആശയം വിശദ്മാക്കുക.
(b)

3X4=12
“വാസ്ുചദ്വനു പഠിപ്പിക്കുവാനായതിലധികം സ്ിധി ാര്ത്ഥന്സ്റ് നദ്ിയി

i.

പഠിച്ചു.”-എഴരല്ാം
ന

നദ്ി

സ്ിധി ാര്ത്ഥനു

പകര്ത്ന്നു

കിയത്?

“കണ്ണമ്മയുഴട

ii.

അറിവുകളാണ്

നിന്നു

ചലാകം

ശബ്ദങ്ങളുചടതാണ്.”-ഈ

ന്ത്പസ്താവന

വിശകലനം

ഴചനുക.
മനുഷയനും

iii.

ന്ത്പകൃതിയും

എന്ന ഴചറുകഥയി
7

തമ്മിലുള്ള

കവകാരികബന്ധം

‘ചതന്സ്റ്വരിക്ക’

അവതരിപ്പിക്കുന്നഴതങ്ങഴന?

ഏഴതങ്കിലും രണ്ടു ചചാദ്യങ്ങള്ക്ക്ക്

ഉത്തരം എെുതുക

i.

സ്വാമി വിചവകാനരന് ആള്ക്വാറി

ii.

നചരന്ത്രന് ‘വിചവകനാരന്സ്റ്’ എന്ന ചപര് ലഭിച്ചഴതങ്ങഴന?

iii.

സ്വാമി വിചവകാനരഴെ ബാലയകാലാനുഭവങ്ങള്ക് വിവരിക്കുക.

2X4=8

ഴവച്ചുണ്ടായ അനുഭവം എര്?

~~<><>~~
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