PREBOARD EXAMINATION – 2020-21
Class: X (CBSE)
Date…………….

Total Marks: 80
Time: 3 hrs.

SUBJECT-MALAYALAM

THE QUESTION PAPER IS DIVIDED IN TO TWO SECTIONS

Section A : Reading Comprehension :
Vocabulary Building & M.C.Q

:

40 Marks

Section B : Grammar, Composition :
Literature (Prose, Poetry & Non-detailed) : 40 Marks
___________________________________________________________________________________________
എ വിഭാഗം
1

താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഖണ്ഡിക വായിച്ച് ചുവഴെയുള്ള ചചാദ്യങ്ങള്ക്ക്ക് ഏഴതങ്കിലും
എഴെണ്ണത്തിന് മാത്തം ശരിയുത്തരം എെുഴത്തെുതുക. (ഓചരാന്നിനും 1 മാര്ക്ക്ക് വ തം
ഒരു

വയക്തിതവഴത്ത

ജ വചരിത്തവും.

ഒന്ന്

ഴവളിഴെെുത്തല്
നലലതുചപാഴല
കാരയങ്ങള്ക്

പരിചയഴെെുത്തുന്ന

സ്വയം

ഴവളിഴെെുത്തല്

ആണ്.നലല

ജ വിച്ച

ഒരു

ആത്മകഥയ്കക്കും
വയക്തി

ഴവളിഴെെുത്താനുള്ള

ഗാന്ധിജിയുഴെ

ആത്മകഥയായ

‘

വാങ്മയമാണ്
ആഴെങ്കില്

മഴറാന്ന്

അപരഴന

ജ വചരിത്തത്തിനും

പിന്നില്

ഉണ്ടാവെം.അതുചപാഴല

ഒരു
എഴെ

മനസ്സം

ആത്മകഥയും

സ്തയസ്ന്ധമായി

ഉണ്ടാവെം.രാത്ര

പിതാവായ

സ്തയാചനവപെപര ഷണങെങ്ങള്ക്’

സ്വന്തം

ശരികള്ക്ഴക്കാെം കുളവുകളസം അപത്ഗഥിക്കുന്ന കാതിയാണ്. തഴെ വായനകാര്ക്ക്ക്
ആചത്മാന്നതി നല്കുക എന്നതാണ് സ സ്ാതിതയ രതപത്തിഴെ വികാസ്ത്തിലതഴെ
ലഷണങയം

വയ്കക്കുന്നത്.

ജ വചരിത്തം

ആദ്യകാലങ്ങളില് ചരിത്തം തഴന്ന

ചരിത്തചത്താെു

ഗാഢമായ

ബന്ധം

സ്മുന്നതരായവയക്തികളസഴെ

പുലര്ക്ത്തുന്നു.

ജ വിതകഥചയാെു

ഘെിെിച്ചാെു എെുതിവന്നിെസള്ളത്.

മലയാളത്തിഴല

ആദ്യഴത്ത

ആത്മകഥ

ചിെഴയാെിച്ച്

എെുതിയതഴലലങ്കില്

വവക്കത്ത് പാച്ചസമതത്തത്തിഴെ ആത്മകഥയാണ്. പചഷണങ മലയാളികള്ക്
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ആചവശചത്താഴെ

വായിച്ച

രാമകാഷ്െപിള്ളതഴെ
എെുതിയ

‘എഴെ

സ്ാതസ്ികവും

നാെുകെത്തല്’

‘ജ വിതസ്മരെകള്ക്’

ആദ്യഴത്ത
എന്ന

അതിഴെ

ആത്മകഥ

സ്വചദ്ശാഭിമാനി

ചശാകപതര്ക്ണ്ണവുമായ
ത്ഗന്ഥമാണ്.ഇ.

വി

ജ വിതഴത്തക്കുളിച്ച്
കാഷ്െപിള്ളയുഴെ

ആഖയാനര തിഴകാണ്ടും

അതില്

പരാമര്ക്ശിക്കഴപെുന്നവഴരക്കുളിച്ചസംസ സ്വയം ന രിഷണങെംഴകാണ്ടും ആകര്ക്പകമാണ്.

ചചാദ്യങ്ങള്ക്
(i

ആത്മകഥാരചനയുഴെ ലഷണങയം എന്ത്?
( തഴെ കഥ മറസള്ളവഴര അളിയിക്കുകസ ആത്മസ്ംതാതിതി ചനെുകസ
വായനാശ ലം വര്ക്ധിെിക്കുകസ വായനകാര്ക്ക്ക് ആചത്മാന്നതി നല്കുക

(ii

ഒരു വയക്തിതവഴത്ത പരിചയഴെെുത്തുന്ന വാങ്മയം എന്ന് വിചശപിെിക്ക

ഴെെുന്ന

സ്തിതയവിഭാഗങ്ങള്ക് ഏഴതലലാം?

( കഥ-ചനാവല്സ കവിത- ഴചളുകഥസ ആത്മകഥ- ജ വചരിത്തംസ സ്ഞ്ചാരസ്തിതയംബാലസ്ാതിതയം
(iii

മലയാളികള്ക് ആചവശചത്താഴെ വായിച്ച ആദ്യഴത്ത ആത്മകഥ
ആരുചെതായിരുന്നു?
( ഗാന്ധിജിയുഴെസ ഇ. വി കാഷ്െപിള്ളയുഴെസ സ്വചദ്ശാഭിമാനി
രാമകാഷ്െപിള്ളയുഴെസ വവക്കത്ത് പാച്ചസമതത്തത്തിഴെ

(iv

മലയാളത്തിഴല ആദ്യഴത്ത ആത്മകഥഴയന്ന് വിചശപിെിക്കാവുന്ന കാതിചയത്?
(‘എഴെ നാെുകെത്തല്’സ വവക്കത്ത് പാച്ചസമതത്തത്തിഴെ ആത്മകഥസ ‘ എഴെ
സ്തയാചനവപെപര ഷണങെങ്ങള്ക്സ ‘ജ വിതസ്മരെകള്ക്’

(v

ആത്മകഥയ്കക്കും ജ വചരിത്തത്തിനും പിന്നില് അവശയം ചവണ്ട ഘെകങ്ങള്ക്

എഴന്തലലാം?
( നലല വായനകാരന്സ നലല എെുത്തുകാരന്സ നലല ത്പസ്ിദ്ധ കരെ ശാലസ
നലലതുചപാഴല ജ വിച്ചവയക്തിയും സ്തയസ്ന്ധമായി കാരയങ്ങള്ക് പളയാനുള്ള
മനസ്സം
.

page 2/10

(vi

‘ എഴെ സ്തയാചനവപെപര ഷണങെങ്ങള്ക് ആരുഴെ ആത്മകഥയാണ്?
(വവക്കത്ത് പാച്ചസമതത്തത്തിഴെസ ഗാന്ധിജിയുഴെസ ഇ. വി കാഷ്െപിള്ളയുഴെസ
സ്വചദ്ശാഭിമാനി രാമകാഷ്െപിള്ളയുഴെ

(vii ‘ജ വിതസ്മരെകള്ക്’ എന്ന കാതിഴയ ആകര്ക്പകമാക്കുന്ന ഘെകങ്ങള്ക് എഴന്തലലാം?
(ആഖയാനര തിയും സ്വയം ന രിഷണങെവുംസ ആത്മാംശമുള്ള കാതിസ കാതിയുഴെ
വലിെംസ ആത്മകഥയുഴെ ഘെന
(viii)

‘എഴെ നാെുകെത്തല്’ എന്ന ആത്മകഥ രചിച്ചത് ആര്?
(വവക്കത്ത് പാച്ചസമതത്തത്സ ഗാന്ധിജിസ ഇ. വി കാഷ്െപിള്ളസ
സ്വചദ്ശാഭിമാനി രാമകാഷ്െപിള്ള

(ix

ഗാന്ധിജിയുഴെ ആത്മകഥയുഴെ സ്വിചശപത എന്ത്?
(ഇന്തയയുഴെചരിത്തംവിവരിക്കുന്നുസതഴെബാലയകാലഅനുഭവങ്ങള്ക്പങ്കുവയ്കക്കുന്നുസ
സ്വന്തം ശരികള്ക്ഴക്കാെം കുളവുകളസം അപത്ഗഥിക്കുന്നുസആകര്ക്പകമായ രചനാ
വശലി

(x

ജ വചരിത്തം

എന്തിചനാൊണ് ഗാഢമായ ബന്ധം പുലര്ക്ത്തുന്നത്?

( കഥചയാട്സ ആതമകഥചയാട്സ ചരിത്തചത്താട്സ വായനകാരചനാട്
2

ഏതെങ്കിലും എ ്ത്ണത്തിനി ശ ിയിത തിനയങള് ്ട തതിനഴ െ ക
(a
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സ്മാതി എന്ന പദ്ത്തിഴെ വിപര തപദ്ം എന്ത്?
( ഓര്ക്മസ വിസ്മാതിസ സ്മരെസ സ്ചമരം

(b

ഇമ്പം

എന്ന പദ്ത്തിഴെ വിപര തപദ്ം എന്ത്?

( തുമ്പംസ സെംസ ഗ തംസ തുമ്പ്
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(c

സ്ുതന് എന്ന പദ്ത്തിഴെ പരയായ പദ്ങ്ങള്ക് എഴന്തലലാം?
( മകന്. ചതരാളിസ തനയന്സ പുത്തി

(d

ചവല എന്ന വാക്കിഴെ നാനാര്ക്ത്ഥപദ്മലലാത്തത് ഏത്?
( കെിവ്സ പെിസ കരസ സ്മുത്ദ്ം

(e

പഷണങം എന്ന വാക്കിഴെ നാനാര്ക്ത്ഥപദ്ം എന്ത്?
( പഷണങിസ ചിളക്സ ഭാഗംസ ആകാശം)

(f

ദ്ിശ- ദ്ശ ഇവയുഴെ അര്ക്ത്ഥവയതയാസ്ം വയക്തമാക്കുക.
( സ്മയംസ കാലംസ ദ്യസ ദ്ിക്ക്

(g

മാനസ്താര് എന്ന പദ്ം എങ്ങഴന വിത്ഗതിഴച്ചെുതാo.
( മനസ്ിഴലതാര്സ മനസ്ിഴെ താര്സ മനസ്സചപാലുള്ളതാര്സ മനസ്ാകുന്ന താര്

(h

ഏതചതാതുക എന്ന പദ്ം ശരിയായ ര തിയില് എങ്ങഴന പിരിഴച്ചെുതാം.
( ഏതത് + ഓതുകസ ഏചതാ + ഓതുകസ ഏത് + ഓതുകസ ഏതും+ അചതാതുക

(i

ഭവാന്

എന്ന പദ്ത്തിഴെ എതിര്ക്ലിംഗം എന്ത്?

( ഭവസ ഭാഗിനിസ ഭവതിസ ഭാഗയ
(j

തന്നിരിക്കുന്നവയില് ശരിയായ പദ്ം ഏഴതന്ന് കഴണ്ടത്തിഎെുതുക.
( സ്ുചഖാധയംസ സ്ുചഖാതായംസ സ്ുചഘാദ്യംസ

3
.

സ്ുചഖാദ്യം

ഏതെങ്കിലും എ നാതലുംണത്തിനി ശ മാത്െഎ ത്രാക്കറ്റില്നിന്നും എ ിയിത തിനയങള് കതെതിനി
്ഴ െ ക. (ഓരയാന്നുംിന എ ഓരയാ മാര്ക്ക്ക് ) െഎ
(a)
(i

“പചഷണങ കണ്ണസകള്ക് കണ്ണസകള്ക് മങ്ങിെെകിയ പിഞ്ഞാെവര്ക്ണ്ണമായ്ക”
ഏത് കവിതയിഴല വരികള്ക് ആെിത്?
( ലഷണങ്മെസ്ാന്തവനംസ അമയുഴെഎെുത്തുകള്ക്സ അമഴത്താെില്സ ഓെമുറത്ത്

(ii

ആരുഴെ കണ്ണസകഴളയാണ് ഇവിഴെ പരാമര്ക്ശിക്കുന്നത്?
( അമയുഴെസ കവിയുഴെസ മകഴെസ മാചവലിമന്നഴെ

(b

‘രണ്ടു വാക്കുകള്ക്

മാത്തം രണ്ടുവാക്കുകള്ക്ക്കിെയില് സ്ാന്തവനത്തിഴെ നിളവ്’
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i)

എന്തായിരുന്നു ആ രണ്ടുവാക്കുകള്ക്?
(ഴവള്ളായിചച്ചാ- ന ലിഴയസ മകഴന ന

എന്തുഴചയ്കതു?- എനിചക്കാര്ക്മയിലല

അെസ ഴവള്ളായിഴയ – മരയ്കക്കാഴരസ ജയിലിചലക്ക് ഏതാ വെി
(ii)

എവിഴെ വച്ചാണ് സ സ്ംഭാപെം നെക്കുന്നത്?
( പെുതളയില്സ ജയിലില്സ ത വണ്ടിയാെിസ്ില്സ കുരുചഷണങത്തത്തില്

(c

i ഴവള്ളിത്താലഴമെുത്തു ലസ്ിച്ചസ നില്ക്കുന്നതാര്?
( നളുമുക്കുറികള്ക്സ തുമ്പകള്ക്സ ഴനയ്യാമ്പലുകള്ക്സ കമുകിന് പതവരി

(ii

‘പെഴയാരുപുലലസവനാെചലലാഞാന്’ പുള്ളസവന് എഴന്തലലാം ചജാലികള്ക് ഴചയ്യസം?
( പാെസകള്ക്പാെുംസ ഓെത്തെഴനവരചവല്ക്കുംസ കുെയുംപായും ഴനയ്യസംസ
വ െുകള്ക്ചതാളും കയളിയിളങ്ങും

(d

(i

ദ്ുചരയാധനഴെ സ്ചതാദ്രി ആര്?
( പാഞ്ചാലിസ ദ്ുശ്ശളസ കുന്തിസ മാത്ദ്ി

(ii

സ്ാതിതയ ഭതപെം ആരുഴെ കാതി?
( ഒ.വി വിജയന്സ കുെികാഷ്െമാരാര്ക്സ ഇ.സ്ചന്താഷ്കുമാര്ക്സ ഴപരുമ്പെവം
ത്ശ ധരന്

(e

(i

നളിനി എന്ന കവിത എെുതിയത് ആര്?
( എെുത്തച്ഛന്സ കുമാരനാശാന്സ വള്ളചത്താള്ക്സ ളഫ ക്ക് അതമദ്

(ii

നളിനി എന്ന കാതിയുഴെ മഴറാരു ചപഴരന്ത്?
( വിലാപകാവയംസ സ്ചനതഗ തംസ ഒരു സ്ചനതംസ പനിന ര്ക്െൂവ്

(f (I) ലഷണങ്മെ സ്ാന്തവനം എന്ന കവിത ഏത് കാതിയില് നിന്നും എെുത്തിെസള്ളതാണ്?
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( അദ്ധയാത്മരാമായെം കിളിൊെ്സ ഭാഗവതംസ ഭഗവത്ഗ തസ രാമായെം
(ii) “

വിപഴത്തക്കാള്ക് വര്ക്ജയമാം
നരചിത്തംദ്ുപിക്കുകില്”

സവരികളസഴെആശയംവരുന്നസ്ന്ദര്ക്ഭം

താഴെഴകാെുത്തിരിക്കുന്നവയില് ഏതാണ്?
(അശവത്ഥാമാവ് നെത്തിയ അരുംഴകാലസ കണ്ടുണ്ണിഴയ തതക്കിചലറിയത്സ
ഴചമ്പുമത്തായി മക്കഴള തലലിവളര്ക്ത്തിയത്സ ഴവള്ളായിയെഴന അപരിചിതര്ക്
കളിയാക്കിയത്
4

ഏതെങ്കിലും എ നാതലുംണത്തിനി ശ മാത്െഎ ത്രാക്കറ്റില്നിന്നും എ ിയിത തിനയങള് കതെതിനി
്ഴ െ ക. (ഓരയാന്നുംിന എ ഓരയാ മാര്ക്ക്ക് ) െഎ
(a

“വ ൊത്ത കെങ്ങള്ക് പെച്ചവഴെ സ്തഷണങിെസകളാണ്. അത് അങ്ങഴന
തഴന്നയിരിക്കഴെ”

(i

ആര് ആചരാട് പളയുന്ന വാക്കുകള്ക് ആെിത്?
( ഴവള്ളായിയെന് ചകാെച്ചിചയാട്സ മരയ്കക്കാര്ക് ഴവള്ളായിയെചനാട്സ ചാക്കുണ്ണി
ഴചമ്പുമത്തായിചയാട്സ ന ലിമണ്ണാത്തി ഴവള്ളായിയെചനാട്

(ii

ഏത് കാതിയിഴല വാക്കുകള്ക്ആെിത്?
(കെല്ത്ത രത്ത്സ പെയംസ യുദ്ധത്തിഴെ പരിൊമംസ അമഴത്താെില്

(iii

സ വാക്കുകളില് അെങ്ങിയിരിക്കുന്ന അനുഭവം എന്ത്?
( സ്ങ്കെംസ

(iv

അനുകമ്പ സ ചദ്പയംസ മരെഭയം

എവിഴെവച്ചാണ് സ സ്ംഭാപെം നെക്കുന്നത് ?
( ഴവള്ളായിയെഴെ വ െില് വച്ച്സ ജയിലളയില്വച്ച്സ ഴചമ്പുമത്തായിയുഴെ
വ െില് വച്ച്സ ഴവള്ളായിയെന് കണ്ണസരിചലയ്കക്ക് യാത്ത ഴചയ്യസചമ്പാള്ക്

(b

‘വത്സ! സ്ൗമിചത്ത! കുമാര! ന

ചകള്ക്ക്കെം

മത്സരാദ്യം ഴവെിഴഞ്ഞന്നുഴെ വാക്കുകള്ക്’
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4x4=16

(i

ആരാണ് സ വാക്കുകള്ക് പളയുന്നത്?
( രാമന്സ ലഷണങ്മെന്സ ദ്ിവാകരന്സ നളിനി

(ii

മത്സരാദ്യം ഴവെിചയണ്ടത് ആരാണ് ?
( രാമന്സ ലഷണങ്മെന്സ ദ്ിവാകരന്സ നളിനി

(iii

സ വരികള്ക് ആരുചെതാണ്?
( എെുത്തച്ഛന്സ കുമാരനാശാന്സ വവചലാെിള്ളിസ ളഫ ക്ക് അതമദ്

(iv

‘സ്ൗമിചത്ത’ എന്ന വാക്കുഴക്കാണ്ട് അര്ക്ത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ത്?
( കുപിതനായവഴനസ നിരാശനിളഞ്ഞവഴനസ സ്ുമിത്തയുഴെമകഴനസ സ്ചതാദ്ര

(c

‘ അന്നഴത്ത സ്തചിത്പചയാഗത്തിന് ന റല് ചപാഴലാന്ന് മനസ്ിലതെചൊള്ക് കെന്നുചപായ്ക.’

(i

മനസ്ിലതഴെ കെന്നുചപായ ചിന്ത എന്തായിരുന്നു?
(അമഴയ ഉചപഷണങിക്കുന്നതില് ഉള്ള ദ്ു:ഖംസ അമഴയഉചപഷണങിക്കാന് ഇെം കിൊത്ത
വിപമംസ പണ്ട് പനിച്ചചൊള്ക് അമ നല്കിയ സ്ംരഷണങെഴത്തക്കുളിച്ചസള്ള ഓര്ക്മസ
അമചയാെുള്ള സ്ചനതം

(ii

ആരുഴെ മനസ്ിഴനയാണ് ഇവിഴെ സ്തചിെിക്കുന്നത്?
( കവിയുഴെസ അമയുഴെസ ഭാരയയുഴെസ മകഴെ

(iii

സ വരികളില് സ്തചിെിക്കുന്ന സ്ഥലം ഏത്?
( വിദ്യാലയമുറംസ ചഷണങത്തപരിസ്രംസ വിജനമായഴതരുവ്സ ജിലലാശുപത്തി

(iv

സ വരികള്ക് ഏത് കവിതയില് നിന്നും എെുത്തിെസള്ളതാണ്?
( ഓെമുറത്ത്സ ലഷണങ്മെ സ്ാന്തവനംസ അമഴത്താെില്സ ത്പിയദ്ര്ക്ശനം

(d

“എഴെ കെഴക്കാഴക്ക ഴതറ ചലാ മത്തായിമതെചര” ഒഴക്ക നിങ്ങള്
എെുതിവയ്കക്കെം.”
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(i

ആരുഴെ കെക്കുകളാണ് ഴതറിയത്?
( ഴചമ്പുമത്തായിയുഴെസ കുഞ്ഞനത്തിഴെസ ചാക്കുണ്ണിയുഴെസ വദ്വത്തിഴെ

(ii

സ വാക്കുകളില് ഴതളിയുന്ന ഭാവം എന്ത്?

( തനിക്ക്കെക്ക്അളിയിഴലലന്ന ദ്ു:ഖംസ മകന്നരഴെെതിലുള്ള സ്ങ്കെംസ ജ വിതത്തില്
കെക്കുകതെലുകള്ക് ചവെം എന്ന ചിന്തസ പെയമുതലിഴെ മതലയഴത്തക്കുളിച്ചസള്ള
ചിന്ത
(iii

സ വാക്കുകള്ക് ഉള്ക്ഴക്കാള്ളസന്ന കാതി ഏത് സ്ാതിതയവിഭാഗത്തിലുള്ക്ഴെെുന്നു?
( കഥസ ചനാവല്സ നിരതപെംസ ഴചളുകഥ

(iv

പെയം എന്ന കഥ നെക്കുന്ന ത്ഗാമം ഏത്?
(ആളാെസപുെസ പെുതളസ ആളാെസകുന്ന്സ കണ്ണാെിപാള

(e
(i

‘ഏകുമര്ക്ഥിയാം ത്പാെിതന് ത്പിയഴമാരിക്കല ശവരന്”
ആരാണ് സ വാക്കുകള്ക് പളയുന്നത് ?
( ദ്ിവാകരന്സ നളിനിസ ത്പാെിസ കവി

(ii

എന്തായിരുന്നു ആത്ഗതം ?
( സശവരഴനകാെുകസ ദ്ിവാകരഴനകാെുകസ നളിനിഴയകാെുകസ തിമാലയത്തില്
ചപാവുക

(iii

ആചരാൊണ് സ വാക്കുകള്ക് പളയുന്നത്?
( സ്ന്നയാസ്ിചയാട്സ ദ്ിവകരചനാട്സ നളിനിചയാട്സ ഇവചരാചൊന്നുമലല

(iv

സ്ചനതഗായകന് എന്നളിയഴെെുന്ന കവി ആര്?
( വള്ളചത്താള്ക്സ ഉള്ളൂര്ക്സ കുമാരനാശാന്സ എെുത്തച്ഛന്
ബി – വിഭാഗം
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5

(a
(i

2x1=2

ത്രരതാഗഎ മാറ്റുക
ചത്കം ചവിെസചമ്പാെും സ്തചി ഉയര്ക്ന്നു താെുചമ്പാെും അയാള്ക് അജ്ഞാതമായ
ഒരു പാെിനു ചവണ്ടി

(ii

കാചതാര്ക്ത്തു

ഴത്ദ്ൗെി അയാഴള ചവിെിയുെര്ക്ത്തി
2x1=2

(b അഎഗ)ാകയ) എ അഎഗി)ാകയ) എ ര)ര്ക്െിയിച് ് ്ഴ െ ക.
(i

വകയില് ഘെികാരമിഴലലങ്കിലും ഒരു കര്ക്പകഴെ ജമസിസ്ിദ്ധിയിലതഴെ
ഴവള്ളായിയെന് സ്മയം അളിഞ്ഞു

(ii

ഴത്ദ്ൗെിയുഴെ ഭാവം ആദ്യചമകണ്ടളിഞ്ഞ കാഷ്െന് ചത്ദ്ാെരുപചദ്ശിച്ച അചത
അസ്ത്തം ത്പചയാഗിൊന് സ്മയമാഴയന്നു പളഞ്ഞു.

(c
(i

2x1=2

)ാകയതിനില് തെറ്റുതെങ്കില് െിയ തിന ക.
വര്ക്പചന്താളും ആണ്ടിഴലാരിക്കല് മലയാറൂര്ക്ക്കു ചപാകാളുള്ളത് അയാള്ക്
അഴക്കാലലം മുെക്കുവരുത്തി.

(ii

പരിചയമിലലാത്ത അപരിചിതഴെ സ്ംഭാപെം ഒരു ഴകാലഴകാലക്കയ
ളിഴനചൊഴല ഴവള്ളായിയെഴെ കെുത്തില് ചുറിമുളുകി.

(d
(i
(ii
(e)

അര്ക്ഥഎമാ ാതെ )ികി)ാകയതതിന നിരകക)ാകയമാതി മാറ്റുക.

2x1=2

ഴവള്ളായിയെന് അന്നം നിലചത്തഴക്കളിഞ്ഞു.
അര്ക്ജുനന് അവഴര കണ്ടഉെഴന തഴെ അസ്ത്തഴത്ത സ്തവരം ത്പതിസ്ംതരിച്ചസ.
ഏതെങ്കിലും എ യതെണത്എ, ആിതഎ )യക്തമാക എ )ികഎ സ്വന്ത)ാകയതിനില്

2x1=2

ത്രരതാഗിക്ക ക.
(i
6

പരിെമിക്കുകസ (ii

വദ്നയചത്താഴെ (iii

സ്താനുഭതതി

a) ഒന്നുംയപ്പു തിനില് ക)ിതാതെ ഉതിനയതമഴ െ ക,( ഓരയാന്നുംിന എ 5 മാര്ക്ക്ക് ) െഎ
(a

ഏതെങ്കിലും എ ഒയ )ികതതതിനക്ക

ിച് ് ഉരനയസ്ിക്ക ക.

1.

മാളുന്ന ചലാകവും മാനവികതയും

2.

ചകാവിഡ്കാലഴത്ത അതിജ വനം
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3x5=15

(b)

ഭഷണങയസ്ുരഷണങ ഉളൊക്കാന് നെപെികള്ക് സ്വ കരിക്കെം എന്നാവശയഴെെസഴകാണ്ട്
ഭഷണങയമത്ന്തിക്ക് ഒരു കത്ത് തയ്യാളാക്കുക.

(c

ജനവാസ്ചമഖലയില് മാലിനയം തള്ളസന്നതിഴനതിഴര നാെസകാര്ക്
ത്പതിചപധിച്ചസ. നാെസകാരുഴെയും ജനത്പതിനിധികളസഴെയും ത്പതികരെം എന്നിവ
ഉള്ക്ഴെെുത്തി പത്തവാര്ക്ത്ത തയ്യാളാക്കുക.

7

ൊതഴ തകാട തിനിയിക്ക ന്നും ര

ാദ്യങള്ക്ക് നിര്ക്രദ്ിമന സ്യിച് ് ഉതിനയഎ ്ഴ െ ക.

3x3=9

( ഓരയാന്നുംിന എ 3 മാര്ക്ക്ക് ) െഎ
(a

ഏതെങ്കിലും എ ഒയ ര

(i

ാദ്യതിനി ശ മാത്െഎ ഉതിനയഎ ്ഴ െ ക.

‘അര്ക്ത്ഥപതര്ക്ണ്ണങ്ങളായ മൗനങ്ങളാണ് കെല്ത്ത രത്ത് എന്ന ഴചളുകഥഴയ
പതരിെിക്കുന്നത്’ – വിശദ്മാക്കുക.

(ii

പെയം എന്ന കഥയില് ഴതളിയുന്ന ഴചമ്പുമത്തായിയുഴെ
സ്വഭാവസ്വിചശപതകള്ക് എഴന്തലലാം?

(b)
(i

ഏതെങ്കിലും എ യെ ര

ാദ്യതിനി ശ മാത്െഎ ഉതിനയഎ ്ഴ െ ക.

‘ഭാവശാലികള്ക് പിരിഞ്ഞുകതെിയാല വിധംവികലമാംസ്ുചഖാദ്യം’സ്ന്ദര്ക്ഭംവിശകലനംഴചയ്കത്കുളിെ്തയ്യാളാക്കുക.
(ii

തതവചിന്താപരമായ ഉപചദ്ശങ്ങളസംസ സ്ാന്തവനങ്ങളസം ഴകാണ്ട് നിളഞ്ഞതാണ്
‘ലഷണങ്മെസ്ാന്തവനം’ സ അഭിത്പായചത്താെുള്ള നിങ്ങളസഴെ ത്പതികരെം എന്ത്?

(iii

മലയാളചദ്ശം ഓെഴത്ത സ്വ കരിക്കുന്നത് എങ്ങഴന? കാവയഭാഗം വിശകലനം
ഴചയ്കത് കുളിെ് തയ്യാളാക്കുക.

8

ഏതെങ്കിലും എ യെ ര

ാദ്യങള്ക്ക് ഉതിനയഎ ്ഴ െ ക.

2x3 =6

(i

കുഞ്ഞന് പിള്ളയുഴെ ബാലയകാലം എങ്ങഴനയുള്ളതായിരുന്നു?

(ii

വിദ്യാധിരാജന് എന്ന വിചശപെം ചെമ്പിസ്വാമിക്ക് ലഭിച്ചഴതങ്ങഴന?
Page10/10

