PRE – BOARD EXAMINATION - 2,FEBRUARY 2020
MALAYALAM

CLASS: X

Time: 3 hrs.
MAX. MARKS: 80

THE QUESTION PAPER IS DIVIDED IN TO FOUR SECTIONS
SECTION A : READING COMPREHENSION

10 MARKS

SECTION B : WRITING

14 MARKS

SECTION C : GRAMMAR

20 MARKS

SECTION D : LITERATURE

36 MARKS

___________________________________________________________________________________________
എ വിഭാഗം
1

താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന
എെുതുക.

ഖണ്ഡിക

വായിച്ച് ചുവഴെയുള്ള ചചാദ്യങ്ങള്ക്ക്ക്

ഉത്തരം

വയക്തമായ പാരമ്പരയ ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഭാഷകഴെ ആണ് ഒരുഭാഷാ
ചഗാത്തം
അഥവാ ഭാഷാകുെുംബം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പൂർവിക ഭാഷഴയ ആ
ചഗാത്തത്തിഴെ ചത്പാചട്ടാ-ലാങ്ഗചഗേജ് എന്ന് വിെിക്കുന്നു.
ഉപചയാഗിക്കുന്ന ഭാഷകെ ം
ഴമാെി ചഭദ്ങ്ങെ ം കൂെി 7111 എണ്ണം ഉഴെന്ന് കണക്കാക്കഴെെുന്നു. 141 വയതയസ്ത
ഭാഷാചഗാത്തങ്ങഴെ ഇവയിൽ കഴെത്താൻ കെിയും. മഴറാരു ഭാഷയുമായും ബന്ധം
കഴെത്താൻ കെിയാത്തതിനാൽ ഒരു ഭാഷാചഗാത്തത്തിലും ഉള്ക്ഴെെുത്താൻ കെിയാത്ത
ഭാഷകഴെ
ഐഴ ാചലറ്
എന്ന്
വിെിക്കുന്നു.
ഒരു
ചഗാത്തത്തിൽ
ഴപട്ട
ഭാഷകെിൽ, ശബ്ദാവലി, വയാകരണരീതി, എന്നിവയിൽ
വെഴരയധികം
മാനതകള്ക്
ഉൊകും. ഒചര ചഗാത്തത്തിൽ ഴപട്ട ഭാഷകെിൽ വയാകരണത്തിൽ ത്പധാനമായും
ാമയം
കാണുന്നത്
ർവ്വനാമങ്ങെ ചെയും, ത്കിയാപദ്ങ്ങെ ചെയും രൂപത്തിലാണ്.
17-ആം നൂറാെിൽ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകെിൽ പരിജ്ഞാനം ചനെിയ ചില യൂചറാപയൻ
പണ്ഡിതന്മാർ
ംസ്കൃതം, ത്ഗീക്ക്, ലാറിൻ എന്നീ പുരാതന ഭാഷകെിൽ ത്പഥമദ്ൃഷ്ട്യാ
കഴെത്തിയ
ാദ്ൃശയങ്ങഴെ അെിസ്ഥാനമാക്കി താരതമയപഠനത്തിൽ ഏർഴെെുകയും, ഈ
ഭാഷകള്ക്
മൂന്നും
ഏചതാ
ഒരു
ആദ്ിഭാഷയിൽ
നിന്നും
ഉദ്ഭവിച്ചതാഴണന്ന്
അനുമാനിക്കുകയും ഴചയ്തു. ഇത് ഭാഷകെ ഴെ ശാസ്ത്തീയമായ ചഗാത്തവിഭജനത്തിന്
തുെക്കം കുറിച്ച . അവർ കഴെത്തിയ ഭാഷാചഗാത്തം ഇന്ന് ഇചന്ത്ാ-യൂചറാപയൻ ചഗാത്തം
എന്നറിയഴെെുന്നു.
ർ വിലയം ചജാൺസ് ആയിരുന്നു ഇതിഴെ ഒരു ആദ്യകാല
വക്താവ്.
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ചചാദ്യങ്ങള്ക്
1.

ഭാഷകെ ഴെ ശാസ്ത്തീയമായ ചഗാത്തവിഭജനത്തിന് തുെക്കംകുറിച്ചത് എങ്ങഴന?

2

2.

ഭാഷകുെുംബം എന്നാഴലന്ത്്?

2

3. ഒചര ചഗാത്തത്തിൽഴെട്ട ഭാഷകെ ഴെ ത്പചതയകത എന്ത്്?

2

4. എന്ത്ാണ് ഐഴ

2

ാചലറ് ഭാഷ?

ഈ ഖണ്ഡികക്ക് അനുചയാജയമായ ശീർഷകം നൽകുക.

5.

2

ബി വിഭാഗം
2

(a) ഏതെങ്കില ും ഒര വിഷയതെക്ക റിച്ച് രണ്ട പ റെില് കവിയാതെ ഉപന്യസിക്ക ക. 7
1.

മാറുന്ന ചലാകവും മാനവികതയും

2.

ഇന്ത്യൻ ജനാധിപതയം ചനരിെുന്ന ത്പശ്നങ്ങള്ക്

3.

വിദ്യാർഥികെ ം ആധുനിക

(b) ഭക്ഷ്യ

ാചേതികവിദ്യയും

ുരക്ഷ് ഉറൊക്കാൻ നെപെികള്ക്

േീകരിക്കണം എന്നാവശയഴെട്ട ഴകാെ്

7

ഭക്ഷ്യമത്ന്ത്ിക്ക് ഒരു കത്ത് തയ്യാറാക്കുക.
ി വിഭാഗം
3

(a) പ്പയയാഗും മാറ്റുക

1x2=2

1. ചത്കം ചവിട്ട ചമ്പാെും

ൂചി ഉയർന്നു താെുചമ്പാെും അയാള്ക് അജ്ഞാതമായ

ഒരു പാട്ടിനു ചവെി കാചതാർത്തു.
2. ഒരു മഹൽ

ന്നിധിയിഴലന്നചപാഴല അവൊൽ ശിരസ്സ് കുനിക്കഴെട്ട .

(b) അുംഗവാകയവ ും അുംഗിവാകയവ ും യവര്െിരിച്ചു എഴ െ ക.
1. ഞങ്ങള്ക് തറവാട്ട

വീട്ടിൽ താമ

1x2=2

മായതിനുചശഷം പണത്തിഴെ മുട്ട ഴകാെ്

ഒന്ന് രെുത്പാവശയം ഴകാച്ച ചക്കരച്ചിയിഴല മാങ്ങവിൽക്കാൻ അമ്മ ത്ശമിച്ചിട്ട െ്.
2. കകയിൽ ഘെികാരമിഴലെേിലും ഒരു കർഷകഴെ ജന്മ
ഴവള്ളായിയെൻ
മയം അറിഞ്ഞു.

ിദ്ധിയിലൂഴെ
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( c) വാകയെില് തെറ്റുതണ്ടങ്കില് െിര െ ക.
1. ഇന്നു ഞാൻ മുെുവൻ

ർവ്വപാഞ്ചലചരയും വാ

1x2=2
ുചദ്വൻ കാഴണതഴന്ന ഴകാന്ന്

കാലനൂർ പൂകിക്കും
2.

ചുറ പാെും നിരവധി ആെ കെ ൊയിരുന്നിട്ട ം പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്ത
ഒചരകാന്ത്തയും ഒറഴെെലും അയാഴെ അലട്ടി വലയം ഴചയ്തു.

(d) പിരിതച്ചഴ െ ക.

1x2=2

1. ആഴരാരാള്ക്
2. പുരുഷാന്ത്രം
( e ) വിപ്ഗഹിക്ക ക

1x2=2

1. വീട്ട വെക്കുകള്ക്
2. ശാചഖാപശാഖ
( f) പരയായപദങ്ങള് എഴ െ ക.

1x2=2

1. ഴമാെി
2. മാവ്
(g) ന്ാന്ാര്ഥപദങ്ങള് എഴ െ ക

1x2=2

1. ബിംബം
2. യതി
4

ത്ബാക്കറിൽ നിന്നും ശരിയായ ഉത്തരം എെുഴത്തെുതുക.
( a ) വിപരീെ പദും എഴ െ ക.

1x2=2

1 സ്മൃതി ( ഓർമ്മ, വിസ്മൃതി, സ്മരണ, സ്ചമരം )
2 ഇമ്പം

( തുമ്പം, ഈണം, ഗീതം, തുമ്പ് )
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(b) അര്ഥവയെയാസും എഴ െ ക.

½x4 =2

1 ത്പമാണം – ത്പണാമം

(വെഴര, നമസ്കാരം, മഹതേം, അെിസ്ഥാനം)

2 ചമധം – ചമധ

(ബുദ്ധി,

ൃഷ്ട്ി , നലെത്, യാഗം )

( c ) എെിര്ലിുംഗും എഴ െ ക
1 ച

ാദ്രൻ

2 ബാലൻ

(

ുഹൃത്ത്, ച

ാദ്രി,

ഹധർമ്മിണി, പതി)

(പുരുഷൻ, ഭഗവതി, ബാലിക, ഭവയ )
ഡി

5

1x2=2

വിഭാഗം

(a ) പ്രാക്കറ്റില് ന്ിന് ും ഉെരും കതണ്ടെി എഴ െ ക.

½x4=2

1 ചാക്കുണ്ണി ഏത് കഥയിഴല കഥാപാത്തമാണ്?
( കെൽത്തീരത്ത്, പണയം, ഴകാച്ച ചക്കരച്ചി, ആത്മാവിഴെ ഴവെിപാെുകള്ക്)
2

ർവ്വവൃക്ഷ്ങ്ങള്ക്ക്കും മീചത എന്നു ഭാവിച്ച

നിൽക്കുന്നത് ആ ?

( മാവ്, ഇലഞ്ഞി, അശേത്ഥം, ഴചമ്പകം )
3 ഴവള്ളിത്താലഴമെുത്തു ല

ിച്ച

നിൽക്കുന്നതാ ?

( നറുമുക്കുറികള്ക്, തുമ്പകള്ക്, ഴനയ്യാമ്പലുകള്ക്, കമുകിൻ പൂവരി )
4 നാറാണത്തു ത്ഭാന്ത്ൻ’ ആരുഴെ കൃതിയാണ്?
(വി. മധു

ൂദ്നൻ നായർ ,കുമാരനാശാൻ, വയലാർരാമവർമ്മ, എെുത്തച്ഛൻ)

(b) 1 ദ്ുചരയാധനഴെ

ചഹാദ്രി ആ ?

½x4=2

( പാഞ്ചാലി, ദ്ുശ്ശെ, കുന്ത്ി, മാത്ദ്ി )
2

ാഹിതയ ഭൂഷണം ആരുഴെ കൃതി?

( ഒ.വി വിജയൻ, കുട്ടികൃഷ്ണമാരാർ, ഇ.

ചന്ത്ാഷ്കുമാർ, ഴപരുമ്പെവം ത്ശീധരൻ)

3 അമ്മയുഴെ എെുത്തുകെിഴല എെുത്തുകള്ക് എന്ത്ിഴെ ത്പതീകമാണ്?
( തലമുറയുഴെ, മലയാെഭാഷ, ചകരെം, നാട്ട പുരാണം )
4 വധശിക്ഷ്യുഴെ ചെങ്ങ് എന്ത്്?
( കാഹെം മുെങ്ങുന്നത്, ഴകാമ്പുവിെിക്കുന്നത്, ഴപരുമ്പറമുെക്കൽ,
ഘെികാരം
ശബ്ദിക്കുന്നത്)
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മൂയന്ാ ന്ായലാ വാകയെില് ഉെരും എഴ െ ക.

6

(a) 1 ‘ഭാവശാലികള്ക് പിരിഞ്ഞുകൂെിയാലീവിധംവികലമാം

ുചഖാദ്യം’

4x3=12

ന്ദർഭംവിശകലനംഴചയ്ത്കുറിെ്തയ്യാറാക്കുക.

2 ‘ഓചരാദ്ുരന്ത്വും ജീവിതഴത്ത കൂെുതൽ സ്ചനഹിക്കാനാണ് എഴന്ന പഠിെിച്ചത്’
ദ്സ്തചയവ്സ്കിയുഴെ ഈ വാക്കുകള്ക്, പാഠഭാഗത്തുഴതെിയുന്ന അചേഹത്തിഴെ
ജീവിതവുമായി ബന്ധഴെെുത്തി ചർച്ചഴചയ്യ ക.
3 തതേചിന്ത്ാപരമായ ഉപചദ്ശങ്ങെ ം,
‘ലക്ഷ്്മണ

ാന്ത്േനങ്ങെ ം ഴകാെ് നിറഞ്ഞതാണ്

ാന്ത്േനം’ ഈ അഭിത്പായചത്താെുള്ള നിങ്ങെ ഴെ ത്പതികരണം എന്ത്്?

(b) 1 അമ്മതഴന്നയാണ് മാതൃഭാഷ. ഈ ത്പസ്താവന കവിതയിഴല ആശയങ്ങചൊട്

4x3=12

എത്തമാത്തം ഴപാരുത്തഴെെുന്നു? പരിചശാധിച്ച് കുറിെ്തയ്യാറാക്കുക.
2

2 ഴകാച്ച ചക്കരച്ചിയും അമ്മയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ചലഖകൻ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത്
എങ്ങഴന?
3 മലയാെചദ്ശം ഓണഴത്ത

േീകരിക്കുന്നത് എങ്ങഴന? കാവയഭാഗം വിശകലനം

ഴചയ്ത് കുറിെ് തയ്യാറാക്കുക.
7

ഏതെങ്കില ും രണ്ട യ

ാദയങ്ങള്ക്ക് ഉെരും എഴ െ ക.

4x2= 8

1 കുഞ്ഞൻ പിള്ളയുഴെ ബാലയകാലം എങ്ങഴനയുള്ളതായിരുന്നു?
2 ജൊപാഠികെ മായ

ംഗമം കുഞ്ഞൻപിള്ളയുഴെ ജീവിതത്തിഴല ത്പധാന വെിത്തി

രിവായിരുന്നു.- വിശദ്മാക്കുക.
3 വിജ്ഞാനദ്ാഹിയായ വിപ്ലവകാരി എന്ന് ചട്ടമ്പി

ോമികള്ക് അറിയഴെൊൻ

കാരണം എന്ത്്
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