SECOND PRE BOARD EXAMINATION (2019 - 20)
CLASS: X
Subject: MALAYALAM 2L
Date: 19.01.2020
Time allowed: 3 Hours.
Maximum Marks: 80
General instructions:
(1) All questions are compulsory.
(2) Marks are indicated against each question.
(3) Please check that this question paper contains 10 printed pages
only.
(4) Attempt all parts of question together.
(5) Please check that this question paper contains 7 questions.
(6) Please write down the Serial Number of the question
before attempting it.
(7) The Question paper will be divided into four sections:
Section A: Reading
(പാരായണം)
- 10 Marks
Section B: Writing

(രചന)

- 14 Marks

Section C: Grammar

(വ്യാകരണം)

-

Section D: Literature (സാഹിത്യം)

20 Marks

- 36 Marks

എ – പാരായണവ്ിഭാഗം

1.

ത്ാഴെ ഴകാടുത്തിരിക്കുന്ന ഖണ്ഡിക വ്ായിച്ചിട്ട് ചുവ്ഴടയുള്ള

5x2=10

ചചാദ്യങ്ങള്ക്ക്ക് ഉത്തരഴെെുത്ുക.
െലയാളത്തിഴല സാഹിത്യപ്പസ്ഥാനങ്ങഴള
സൂക്ഷ്െൊയി

വ്ിശകലനം

ഴചയ്ത്

ചനാക്കിയാല്

അവ്യുഴട

ആവ്ിര്ഭാവ്ം ിവ്ിടുഴത്ത അപരികകൃത്ങ്ങളായ പെയ അഭിനയ
രീത്ികളില് നിന്നാഴണന്ന് കാണാന് പ്പയാസെിലല. ചകരളത്തിഴല െിക്ക
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ജാത്ിക്കാരുഴടയും

ിടയില്

അവ്രവ്രുചടത്ായ

ചില

നൃത്ത

സപ്രദ്ായങ്ങള ം അവ്യ്തക്ക് ചയാജിച്ച ചില ഗാനരീത്ികള ം ിന്നും
നിലവ്ിലുണ്ട്.

െനസംസ്കാരവ്ും

ശാസ്പ്ത്ീയച

ാധവ്ും

വ്ര്ധിച്ച്

വ്രുന്നചത്ാടുകൂടി അത്തരം അഭിനയങ്ങള ം ഗാനരീത്ികള ം പരികക
രിക്കഴെടുന്നത്ായും കാണാം. ഈ പരികകാരത്തില്

നിന്നാണ് കല

കള്ക് ജന്മഴെടുക്കുന്ന്. ‘‘നൃത്തൊണ് സകല കലകള ഴടയും ൊത്ാവ്’’
എന്ന ഴചാലല ണ്ടായ് ിത്ുഴകാണ്ടുത്ഴന്ന ആയിരിക്കണം. സവെനസ്സി
ഴനയും സവാനുഭവ്ങ്ങഴളയും ചെല്കൃത്
ക്കുന്നത്ാണ്

കല.

അ്

വ്ികാരപരവ്ും

രൂപത്തില് പ്പദ്ര്ശിെി
സംസ്കാരാചപക്ഷവ്ും

ആകുവ്ാനുള്ള കാരണം ിത്ുത്ഴന്നയാണ്. സംസ്കാരത്തിഴെ സന്തത്ി
യാണ് ചെല്ക്കാരം. ഏഴത്ങ്കിലും ഒരു അസംസ്കൃത് വ്സ്ത്ുവ്ാണ്
അവ്സാനം െചനാഹരൊയ ഒരു കലാസൃഷ്ടിയായി ത്ീരുന്നഴത്ങ്കിലും,
കലാകാരഴെ

പ്പയ്നം ഴകാണ്ട് ൊപ്ത്ചെ അത്ിന് കലാത്വം കക

വ്രുന്നുള്ളൂ. എന്നാല് കലാസൃഷ്ടിയുഴട പൂര്വ്രൂപം കാണണഴെങ്കില്
ആ

അസംസ്കൃത് വ്സ്ത്ുവ്ിഴന ചത്ടിെിടിക്കുക ത്ഴന്ന ചവ്ണം.

അര്ഥരഹിത്വ്ും
കലയുഴട

അപരികകൃത്വ്ുൊയ ചകവ്ലനൃത്തൊണ് നടന

ഉത്ഭവ്സ്ഥാനം.

െനുഷ്യവ്ര്ഗത്തില്

ആനന്ദാസക്തിയും

സംസ്കാരവ്ും വ്ര്ധിച്ച് വ്ന്നചത്ാടുകൂടി നൃത്തം സവസ്ഥാനത്ത് നിന്ന്
ഉയര്ന്ന് നൃത്യകലയുഴട പരിപൂര്ണത് വ്ഴര എത്തിചച്ചര്ന്നു. ിങ്ങഴന
അനുപ്കെൊയി രൂപാന്തരം പ്പാപിച്ച
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വ്ന്ന ചില പ്പാചീന നൃത്ത

രീത്ികളാണ് ഒടുവ്ില് നമ്മുഴട ത്ുള്ളല് പ്പസ്ഥാനൊയി വ്ികസിച്ച്.
ചചാദ്യങ്ങള്ക്

(i)

കലകള്ക് ജന്മഴെടുക്കുന്ന് എങ്ങഴന?

(ii)

കല

വ്ികാരപരവ്ും സംസ്കാരാചപക്ഷവ്ും ആകുവ്ാനുള്ള

കാരണഴെന്താണ്?

(iii)

കലാസൃഷ്ടിയുഴട കലാത്വം കകവ്രുന്നഴത്ങ്ങഴന?

(iv)

നടന കലയുഴട ഉത്ഭവ്സ്ഥാനം എവ്ിഴടയാണ്?

(v)

ഈ ഖണ്ഡികയ്തക്ക് ഉചിത്ൊയ ശീര്ഷ്കം നല്കുക.

ി – രചനാവ്ിഭാഗം

2.

(a) ഏഴത്ങ്കിലും ഒരു വ്ിഷ്യഴത്തക്കുറിച്ച് രണ്ടു

പുറത്തില്

കവ്ിയാഴത് ഉപനയസിക്കുക.

(i)

പ്ലാസ്റ്റിക് നിര്ൊര്ജനം

(ii)

ആചഗാള സാരത്തിക പ്പത്ിസന്ധി

(iii) യുവ്ത്ലെുറയും ിലക്ചപ്ടാണിക് ൊധയെങ്ങള ഴട
സവാധീനവ്ും

(b)

കസ
ച

ര് കുറ്റകൃത്യങ്ങഴള കുറിച്ച് വ്ിദ്യാര്ഥികഴള

ാധവ്ല്ക്കരിക്കുന്ന പരരര പ്പസിധീകരിച്ചത്ിനാല്
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7

പപ്ത്ാധിപഴര അനുചൊദ്ിച്ച ഴകാണ്ട്

കത്ത് ത്യ്യാറാക്കുക.

7

സി – വ്യാകരണവ്ിഭാഗം

3.

(a)
(i)

2x1=2

പ്പചയാഗം ൊറ്റ ക
രാജാവ്ിഴെ ഈ വ്ിലാപം ചകട്ട ജനസഹപ്സങ്ങള്ക് കണ് ം നിറച്ച്
അങ്ങുെിങ്ങും പാഞ്ഞുചപായി.

(ii)

ഴവ്ള്ളായിയെന് ഒരു പാറാവ്ുകാരനാല് ത്ടവ്റയുഴട
ഉള്ളറകളിചലക്ക് കൂട്ടിഴക്കാണ്ട് ചപാകഴെട്ട .

(b) അംഗവ്ാകയം അംഗിവ്ാകയം ിവ് ചവ്ര്ത്ിരിച്ച്
(i)

2x1=2

എെുത്ുക.

ചലച്ചിപ്ത്ഗാനങ്ങള്ക് പ്പചക്ഷപണം ഴചയ്യ ന്ന സെയത്ത് ചകള്ക്ക്കുന്ന
പാട്ട് ത്ീരുന്നത്ുവ്ചരയ്തക്കും അയാള ഴട പിറചക ചിലഴരങ്കിലും
നടക്കുൊയിരുന്നു.

(i)

പ്പകൃത്ിയുഴട ആത്മാവ്ില് നിന്നുയരുന്ന ഴെൌനത്തിഴെ
ഴൊെികള്ക് ചകട്ട ഴകാണ്ട് നടക്കുചരാള്ക് ഴസെ് പീചറ്റഴ്സസ്

ര്്

നഗരം പ്പപഞ്ചൊയി വ്ികസിച്ച .

(c) പിരിഴച്ചെുത്ി സന്ധി നിര്ണയിക്കുക.
(i)

നഷ്ടൊം
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2x1=2

(ii) ദ്ുര്ലഭം

(d) വ്ിപ്ഗഹിച്ച് സൊസം
(i)

നിര്ണയിക്കുക

2x1=2

ചകാട്ടഴകാത്തളങ്ങള്ക്

(ii) അഭിെുഖം

(e) പരയായപദ്ങ്ങഴളെുത്ുക.
(i)

2x1=2

ത്ൂെ

(ii) ഘട്ടം
(f) നാനാര്ഥപദ്ങ്ങഴളെുത്ുക

2x1=2

(i) പദ്ം
(ii) ഘനം
(g) വ്ാകയത്തില് ഴത്റ്റ ഴണ്ടങ്കില് ത്ിരുത്തിഴയെുത്ുക.
(i)

ത്ന്നത്താന് സവയം ചത്തും ൊവ്ിഴന കാത്തു രക്ഷിച്ച് ചപാന്ന
നീറുകള്ക് എന്ന ചാചവ്റുപട ഴകാച്ച ചക്കരച്ചിയില് കയറാന്
പ്ശെിച്ചവ്ഴര എലലാം ചത്ാല്പിച്ച് ഓടിച്ച കളഞ്ഞു.

(ii) അവ്ഴയാഴക്കചയയും െൂടിക്കിടക്കുന്ന നിഗൂഢത്യില് നിന്ന്
നിശ്ശബ്ദ്വ്ും ഏകാന്തവ്ും നിശ്ചലം പ്പകാശപൂര്ണവ്ുൊയ
അനശവരത്യുഴട സങ്കീര്ത്തനം അയാള്ക് വ്ായിച്ച .

4.

പ്

ാക്കറ്റില് നിന്നും ശരിയായ

ഉത്തരം എടുഴത്തെുത്ുക
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2x1=2

(a) വ്ിപരീത്പദ്ഴെെുത്ുക.

2x1=2

(i) സംഗത്ി
(അസംഗത്ി, നിസംഗത്ി, വ്ിസംഗത്ി, നിസ്സംഗത്)

(ii) സുന്ദരം
(വ്ികൃത്ം, െചനാഹരം, വ്ിരൂപം, സാരൂപയം)

(b) അര്ഥവ്യത്യാസം എെുത്ുക.

2x1=2

(i) ചശഷ്ിക്കുക - ചശാഷ്ിക്കുക
(വ്ളഞ്ഞ്, വ്ിറയ്തക്കുക, ഴെലിയുക,

ാക്കിയാവ്ുക)

(ii) നാളം - നീളം
(വ്ീത്ി, നീണ്ട്, നാക്ക്, ജവാല)

(c) എത്ിര്ലിംഗഴെെുത്ുക.

2x1=2

(i) ചപ്കവ്ര്ത്തി
(ചപ്കവ്ര്ത്തകി, ചപ്കവ്ര്ത്തക, ചപ്കവ്ര്ത്തിനി, രാജ്ഞി )

(ii) െഹാന്
( െഹത്ി, െഹിള, െഹാത്മ, െഹിഷ്ി )

ഡി – സാഹിത്യവ്ിഭാഗം
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5. I

പ്

ാക്കറ്റില് നിന്നും ഉചിത്ൊയ ഉത്തരം എടുഴത്തെുത്ുക.

(a) ‘‘എപ്ത്യും അല്പകാലസ്ഥിത്ചൊര്ക്ക

4X½=2

നീ’’ – ആചരാട്

പറയുന്നത്ാണി്?
(ചാക്കുണ്ിചയാട്, ദ്ിവ്ാകരചനാട്, ലക്ഷ്െണചനാട്, നളിനിചയാട്)

(b) ഞങ്ങള ഴട ഴകാച്ച കിനാവ്ുകള്ക് ചത്ടിയലഞ്ഞ് െലര്ക്കളഴെെുത്ി
കാത്തത്ാര്?
(െഹാ

ലി െന്നന്, കവ്ചലാെിള്ളി പ്ശീധരചെചനാന്,

കവ്ികള്ക്, പനിനീര്പുകപം)

(c)

വ്യലാര് രാെവ്ര്െയുഴട ഖണ്ഡകാവ്യം ഏ്?
(കന്നിഴക്കായ്തത്ത്, െുളങ്കാട്, ആയിഷ്, സൌന്ദരയലഹരി)

(d) ‘‘ആരഴത്ന്നുടനറിഞ്ഞു ഴകൌത്ുകം
പാരൊര്ന്നു.’’

- ആര്ക്കാണ്

ഴകൌത്ുകം ഉണ്ടായ്?

(പ്ശീരാെന്, നളിനിക്ക്, ദ്ിവ്ാകരന്, പുള്ള വ്ന്)

5. II

4X½=2
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(a)

അരലത്തിഴല നട ത്ുറക്കാന് കാത്തിരിക്കുന്നത്ുചപാഴല
ിരുന്നത്ാര്?
(ഴവ്ള്ളായിയെന്, ഴെൌനത്തിഴെ ഴൊെികള്ക്, ഴനയ്യാരലുകള്ക്,
െഹാ

(b)

ചകരള

ലി െന്നന്)
ാലസാഹിത്യ ിന്സ്റ്റിറ്റനൂട്ടിഴെ ചനാവ്ല് അവ്ാര്ഡിന്

അര്ഹനായ് ആര്?
(ഴപരുരടവ്ം പ്ശീധരന്, ി. സചന്താക കുൊര്,
എ . പി ഉദ്യഭാനു, കുട്ടിക്കൃകണൊരാര്)

(c) ഴകൌരവ്പക്ഷഴത്ത അവ്സാനഴത്ത ചസനാപത്ി ആര്?
(അശവഥാൊവ്, ധൃഷ്ടദ്യുമ്നന്, കൃത്വ്ര്മ്മാവ്, ദ്ുചരയാധനന്)

(d)

‘എഴെ പീഡാനുഭവ്ങ്ങഴള സ്ചനഹിക്കാന് ഞാന് പഠിച്ച
കെിഞ്ഞു.’ - ആരുഴട വ്ാക്കുകളാണി്?
(എ . പി ഉദ്യഭാനു, ദ്സ്ത്ചയവ്സ്കി, ദ്ുചരയാധനന്,
ഴവ്ള്ളായിയെന് )

6. I

ഉത്തരഴെെുത്ുക

1.

3X4=12

‘‘അനയജീവ്നുത്കി സവജീവ്ിത്ം
ധനയൊക്കുെെചല വ്ിചവ്കികള്ക്.’’
സന്ദര്ഭവ്ും ആശയവ്ും വ്ിശദ്ൊക്കുക.
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2.

െനുഷ്യവ്ര്ഗത്തിഴെ സന്തത് സഹചാരിയാണ് സാഹിത്യകല.
ചകാടാനുചകാടി വ്ര്ഷ്ങ്ങള്ക് ഴകാണ്ട് ചനടിഴയടുത്തത്ാണ് ി്.
പാഠഭാഗവ്ുൊയി

3.

ന്ധഴെടുത്തി ആശയം വ്ിശദ്ൊക്കുക.

ആധുനിക ജീവ്ിത്ത്തില് ൊത്ാവ്ിഴനയും ൊത്ൃഭാഷ്ഴയയും
അവ്ഗണിക്കുന്ന ചനര്ക്കാഴ്സചയാണ് ‘അമ്മയുഴട എെുത്തുകള്ക്’
എന്ന കവ്ിത്. കാവ്യഭാഗഴത്ത ആസ്പദ്ൊക്കി വ്ിശദ്ൊക്കുക.

6.II

3X4=12

1.

െനുഷ്യനും പ്പകൃത്ിയും ത്മ്മിലുള്ള

ന്ധത്തിഴെ ആവ്ികകാ-

രഴത്ത ചലഖകന് ത്ഴെ കൃത്ിയിലൂഴട വ്ിലയിരുത്തുന്ന്
എങ്ങഴന? സെര്ഥിക്കുക.

2.

‘ധാരാളം ആത്മക്ഷത്ങ്ങള്ക് ഏറ്റിട്ട ള്ള ആളാഴണന്ന്
ിന്നാഴളാരിക്കല് പറഞ്ഞു. ഓര്മ്മയുചണ്ടാ?’ ആരാണിങ്ങഴന
ചചാദ്ിച്ച്? സന്ദര്ഭം, ആശയം ിവ് വ്ിശദ്ൊക്കുക.

3.

‘കടല്ത്തീരത്ത്’ എന്ന ശീര്ഷ്കത്തിഴെ ഔചിത്യം എന്ത്?
വ്ിശദ്ൊക്കുക.

7.
ഉത്തരഴെെുത്ുക. (ഏഴത്ങ്കിലും രഴണ്ടണ്ം)
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2X4=8

1.

ചട്ടരിസവാെികള ഴട ഷ്ഷ്ടനബ്ദ പൂര്ത്തി ആചഘാഷ്ിച്ച്
എങ്ങഴന?

2.

ചട്ടരിസവാെികള ം കുരളത്ത് ശങ്കുപിള്ളയും ത്മ്മിലുള്ള

ന്ധം

എപ്പകാരൊയിരുന്നു? വ്ിശദ്ൊക്കുക.

3.

‘ആട് കടിച്ച ചനാക്കാത്ത ിലയിലല’ എന്ന പെഴൊെി ചട്ടരി
സവാെികള ഴട ജീവ്ിത്ത്തിലൂഴട ചലഖകന് വ്രച്ച
എങ്ങഴന?
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കാട്ട ന്ന്

