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

MALAYALAM - 2nd LANGUAGE

CLASS: X

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
ജീവിതത്തിഴെ

ആെവും

സാഹിതയരൂപമായി
നീലകണ്ഠപ്പിള്ള.

സങ്കീര്ണ്ണതയും

ഴചറുകഥഴയ

അനുഭവിപ്പിക്കാന്

മാറ്റിഴയടുത്ത

ഭാവസൂക്ഷ്മതയുചടയും

സമനവയമായ

അചേഹത്തിഴെ

കെിയുന്ന

എെുത്തുകാരനാണ്

കാരൂര്ണ്

ധാര്ണ്മികാവചതാധത്തിഴെയും

ഴചറുകഥകളില്

ജീവിതസതയത്തിഴെ

ഘനസാന്നിദ്ധ്യം പ്പകടമാണ്. അദ്ധ്യാപകന് അനുഭവിക്കുന്ന സാമ്പത്തികചേശവും
അയാള്ക്

പുലര്ണ്ചത്തണ്ട സാമ

സാമൂഹിക

മാനയതയും

കൂടി

സൃഷ്ടിക്കുന്ന

വിരുദ്ധ്ാവസ്ഥയുഴട ഒചരസമയം ചിരിപ്പിക്കുകയും കരയിപ്പിക്കുകയും
ചിപ്തങ്ങള്ക്

അചേഹത്തിഴെ

ഭൗതികപ്പശ്നങ്ങളില്
കാരൂരിഴെ

ഴപട്ടുെലുന്നവരുമായ

കഥാപാപ്തങ്ങളില്

ജയപരാജയങ്ങളും
ഴചറുകഥയ്ക്ക്ക്

അതിജീവനവും

ചിപ്തീകരിച്ചു.

ദ്ുരന്തവുഴമല്ാം

അചേഹത്തിഴെ

കാരൂരിഴെ

നഴല്ാരുപങ്കു

ജീവിതവവരുദ്ധ്യങ്ങഴള

മിതതവചത്താഴട

ധവനയാത്മകമായി

ോവുപിടിക്കാത്ത

സാധയമാക്കിയത്.
കാരൂരിഴെ

സവിചശഷ്തയാണ് കാരൂരിഴെ

കലാത്മകമായി

അതിലുള്ക്ഴപ്പട്ട

കഥാശില്പങ്ങള്ക്ക്ക്
രചനകഴള

അചേഹം

മനുഷ്യരുഴട

അവതരിപ്പിച്ചുഴകാണ്ട സാമാണ്

കാലത്തിഴെ

അര്ണ്ഥസാപ്രമാക്കാനുള്ള

കഥകളുഴട

അന്തര്ണ്ഹിതമായിട്ടുണ്ട സാമ്.

വദ്നയവും

അത്

വായനചയയും

സുഖദ്ുുഃഖങ്ങളും

ജീവിതാവസ്ഥയുഴട

സംഘര്ണ്ഷ്ങ്ങളും

ദ്ുഖിതരും

അവരുഴട

സാമ്പത്തികപ്പശ്നങ്ങള്ക്

സാമ്പത്തികാനീതിജനയമായ

നിസവരും

പ്രാമീണമനുഷ്യരായിരുന്നു

അധികവും.

വിഷ്യങ്ങളായി.

പ്പചമയത്തിലും

കാരൂര്ണ്

അദ്ധ്യാപകകഥകളിലുണ്ട സാമ്.

ഴചയ്യുന്ന

സ്പര്ണ്ശം
ഏതു

ഴകാണ്ട സാമ്
കാലഴത്ത

ആന്തരിചകാര്ണ്ജമുണ്ട സാമ്.

ഈ

കാലാതിവര്ണ്ത്തിയാക്കുന്നത്.
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ചചാദ്യങ്ങള്ക്
i.

കാരൂരിഴെ അദ്ധ്യാപകകഥകളുഴട പ്പചതയകതഴയന്ത്?

ii.

കാരൂര്ണ് തഴെ ഴചറുകഥയ്ക്ക്ക് വിഷ്യങ്ങളാക്കിയഴതന്ത്?

iii.

സാമ്പത്തികപ്പശ്നങ്ങള്ക് എങ്ങഴനയാണ് കാരൂര്ണ് കഥകളില്
അവതരിപ്പിക്കഴപ്പട്ടത്?

iv.

കാരൂരിഴെ രചനകഴള കാലാതിവര്ണ്ത്തിയാക്കുന്നഴതന്ത്?

v.

ഈ ഖണ്ഡികയ്ക്ക്ക് ഉചിതമായ ഒരു ശീര്ണ്ഷ്കം നിര്ണ്ചേശിക്കുക.
ബി വിഭാഗം

2

(a) ഏഴതങ്കിലും ഒരു വിഷ്യഴത്ത കുറിച്ച് രണ്ട സാമു പുറത്തില് കവിയാഴത

2X7=14

ഉപനയസിക്കുക
i.

മൂലയാധിഷ്ടിത വിദ്യാഭയാസം

ii.

ഉപചഭാര സംസ്കാരം

iii.

വിദ്യാഭയാസരംരത്ത് വാര്ണ്ത്താമാധയമങ്ങള്ക്ക്കുള്ള പങ്ക്

(b) പരിസരമലിനീകരണത്തിഴെ

ചദ്ാഷ്ങ്ങള്ക്

കരിച്ചതില് അഭിനരിച്ചു ഴകാണ്ട സാമ്

വയക്തമാക്കുന്ന ചലഖനം

പ്പസിദ്ധ്ീ

പപ്താധിപര്ണ്ക്ക് ഒരു കത്ത് തയ്യാറാക്കുക.

സി വിഭാഗം
3

(a) പ്പചയാരം മാറ്റുക

2X1=2

i.

ഒരു മഹല്സന്നിധിയിഴലന്ന ചപാഴല അന്ന ശിരസ്സുകുനിച്ചു.

ii.

തുന്നിയ നൂലുകള്ക് അയാള്ക് വല്ാഴത തുദ്ധ്ിമുട്ടി അെിഴച്ചടുത്തു.

(b) അംരവാകയം അ൦രിവാകയം എന്നിവ ചവര്ണ്തിരിഴച്ചെുതുക
i.

2X1=2

മൂന്നു പതിറ്റാണ്ട സാമായി നൂലു ചകാര്ണ്ത്തു കുെിപോയുചപായ കണുകള്ക് ഴകാണ്ട സാമ്
അയാള്ക് ചുറ്റുപാടും ചനാക്കുന്നത് മത്തായി പ്ശദ്ധ്ിച്ചു.

ii.

യാഥാര്ണ്ഥയത്തിഴെ കടിച്ചുകീറലുകളില് നിന്നു രക്ഷഴപ്പടാന് ഒരഭയചകപ്രം
കഴണ്ട സാമത്തുന്നത് പ്പാര്ണ്ഥനകളിലാണ്.

(c) വാകയത്തില് ഴതറ്റുഴണ്ട സാമങ്കില് തിരുത്തുക
i.

ഇങ്ങഴന

ഭുവനവിദ്ിതമായ

ചപരുചകട്ട

2X1=2
മാവിഴെ

വര്ണ്ഗ്ഗത്തിലും

വംശത്തിലുമാണ് ഞങ്ങളുഴട ഴകാച്ചുചക്കരച്ചി ജനിച്ചത്.
ii.

ആത്മഹതയയിലൂഴട ജീവിതത്തിചേചലാ മരണത്തിചേലും വദ്വത്തിനുള്ള
അധികാരം ചചാദ്യം ഴചയ്യുകയാണ് ഉന്നവും ലക്ഷയവും.

(d) പിരിഴച്ചെുതി സന്ധി നിര്ണ്ണയിക്കുക
i.

കാലാഹി

ii.

അതയാഹിതം

(e) വിപ്രഹിച്ച് സമാസം നിര്ണ്ണയിക്കുക
i.

പ്പണയചാപലം

ii.

ശുദ്ധ്ാത്മാവ്

2X1=2

2X1=2
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(f) പരയായപദ്ങ്ങള്ക് എെുതുക
i.

അശവം

ii.

മാവ്

(g) നാനാര്ണ്ഥo എെുതുക

4

i.

ഭപ്ദ്ം

ii.

ചിപ്തം

2XI=2

2X1=2

വലയത്തില് നിന്നും ശരിയുത്തരം ഴതരഴപോയടുഴത്തെുതുക
(a) വിപരീതപദ്ങ്ങള്ക് എെുതുക
i.

തന്ധനം

(ധനം,ചമാഹനം,ചമാചനം,കാഞ്ചനം)

ii.

ക്ഷയം

(സവര്ണ്ഗ്ഗം,വൃദ്ധ്ി,അക്ഷീണം,അയനം)

(b) അര്ണ്ഥവയതയാസം എടുഴത്തെുതുക
i.

2X1=2

4X½=2

പ്പമാദ്ം – പ്പചമാദ്ം
(ആശങ്ക,ഓര്ണ്മചക്കട്,ചൂതം,സചന്താഷ്ം)

ii.

ഹവിസ്സ് – അഹസ്സ്
(പകല്,അരയാല്,അങ്കണം,ചഹാമപ്ദ്വയം)

(c) എതിര്ണ്ലിംരം എെുതുക

5

i.

അധീശവരി

ii.

പിതാമഹന് (മുത്തശ്ശി,പിതാമഹി,മാതുലന്,മഹതി)
ഡി വിഭാഗം

(ഈശവരന്,ചദ്വന്,അധീശവര,അധീശവരന്)

വലയത്തില് നിന്നും ശരിയുത്തരം ഴതരഴപോയടുഴത്തെുതുക
i.

2X1=2

4X½= 2

ഴപരുമ്പടവം പ്ശീധരന് എെുതിയ കൃതിചയത്?
(രുരുസാരരം,ഒറ്റച്ചിലമ്പ്,കല ജീവിതം തഴന്ന,ചിദ്ംതരരഹസയം)

ii.

‘സംരീതാത്മകമായ ഭാവരീതവശലിയില് നവ കാല്പനികതയ്ക്ക്ക്
പ്പചാരം നല്കിയ കവി?
(വയലാര്ണ് രാമവര്ണ്മ, കുമാരനാശാന്, ഇടചശ്ശരി,മധുസൂദ്നന് നായര്ണ്)

iii.

‘ജ്ഞാനപീഠപുരസ്കാരം’ ചനടിയ ആറാമഴത്ത മലയാളി?
(ഇ.സചന്താഷ് കുമാര്ണ്,ഒ.എന്.വി.കുറുപ്പ്,തകെി,അക്കിത്തം)

iv.

‘ഓണമുറ്റത്ത്’ എന്ന കവിത ഏതു കൃതിയില് നിന്നും എടുത്തതാണ്?
(കന്നിഴക്കായ്ക്ത്ത്,അക്ഷരം,വിട,കുടിഴയാെിക്കല്)

(b)
i.

മുക്തിക്കു വിഘ്നം വരുത്തുവാന് ശക്തിയുള്ളത് എന്ത്?

4X½= 2

(ചപ്പമം,ഭക്തി,വിദ്യാഭയാസം,ചപ്കാധം)
ii.

ചാരുവശശവകഥയ്ക്ക്ക് ചചര്ണ്ന്ന വാക്കരുളിയത് ആ ?
(ലക്ഷ്മണന്,നളിനി,ദ്ിവാകരന്,അന്ന)
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“ഓചരാ ദ്ുരന്തവും ജീവിതഴത്ത കൂടുതല് സ്ചനഹിക്കാനാണ് എഴന്ന

iii.

പഠിപ്പിച്ചത്.”-ആരുഴട വാക്കുകളാണിവ?
(ദ്ുചരയാധനന്,ഴവള്ളായിയപ്പന്,ദ്സ്തചയവ്സ്കി,കണ്ട സാമുണി)
“നല്തിഥി നമുക്കിനിയാരിതു ചപാഴല?” –ആഴരയാണ് നല്തിഥി എന്നു

iv.

വിചശഷ്ിപ്പിച്ചത്?
(അശവഥാമാവ്,ചകരളം,ഓണത്തപ്പന്,ദ്ിവാകരന്)
6

മൂചന്നാ നാചലാ വാകയത്തില് ഉത്തരം എെുതുക

3X4=12

“രാരാദ്ിസങ്കുലമായുള്ള സംസാര-

i.

മാഴക

നിരൂപിക്കില്

സവപ്നതുലയം

സചഖ.”

–പ്ശീരാമന്

എങ്ങഴനയാണ്

ജീവിതത്തിഴെ നശവരത ലക്ഷ്മണനു ചതാധയമാക്കിഴക്കാടുത്തത്?
“ഈശവരനല് മാപ്ന്തികനല് ഞാന്

ii.

പച്ചമണിന്

മനുഷ്യതവമാണ്

ഞാന്”

–വരികളുഴട

ആശയം

എന്ത്?

വയലാറിഴെ കാവയദ്ര്ണ്ശനം വിവരിക്കുക.
‘അമയുഴട

iii.

എെുത്തുകള്ക്’

കവിയ്ക്ക്കു

പകര്ണ്ന്നുനല്കിയ

അനുഭവങ്ങള്ക്

എഴന്തല്ാം?
(b)

3X4=12
“നേയുഴട

i.

എഴെ

മൂര്ണ്ത്തിയായി

ഒരു

ലഷ്യം,സഹിക്കാന്

ശുദ്ധ്ാത്മാവിഴന

ഒന്നുമില്ാത്ത

ജീവിതമാചണാ?”-സൂചനകളുഴട

സൃഷ്ടിയ്ക്ക്കുകയാണ്

ജീവിതം

അടിസ്ഥാനത്തില്

യഥാര്ണ്ഥത്തില്

ദ്സ്തചയവ്സ്കിയുഴട

ജീവിതദ്ര്ണ്ശനം വയക്തമാക്കുക.
“യാപ്തയുചടയും ചവര്ണ്പാടിഴെയും സാപ്രമായ ദ്ുുഃഖത്തിഴെയും കഥയാണ്

ii.

കടല്ത്തീരത്ത്.”

–ഈ

പ്പസ്താവനചയാട്

നിങ്ങള്ക്

എങ്ങഴന

പ്പതികരിക്കുന്നു?
അശവഥാമാവിഴന

iii.

ചിരഞ്ജീവിയും

സര്ണ്വവയാപിയുമായി

സങ്കല്പ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിഴെ ഔചിതയം എന്ത്?
7

ഏഴതങ്കിലും രണ്ട സാമു
i.

ചചാദ്യങ്ങള്ക്ക്ക്

ചട്ടമ്പിസവാമികള്ക്

ഉത്തരഴമെുതുക

‘വിജ്ഞാനദ്ാഹിയായ

2X4=8
വിപ്ലവകാരി’

എന്ന്

വിചശഷ്ിപ്പിക്കഴപ്പടാന് കാരണം എന്ത്?
ii.

ചട്ടമ്പിസവാമികള്ക് സമൂഹത്തിനു നല്കിയ സചരശം എന്ത്?

iii.

ചട്ടമ്പിസവാമികളും

പ്ശീനാരായണരുരുവും

തമില്

സൗഹൃദ്ം

സ്ഥാപിക്കാന് ഇടയായഴതങ്ങഴന?
~~<><>~~
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