PRE-BOARD EXAMINATION- 1 (2020-‘21)
MALAYALAM (മലയാളം CODE: 12)
CLASS: X

TIME: 3 hrs.

Max.Marks:80

• Please check that this question paper contain 10 printed pages
• Please check that this question paper contain 8 questions
• 15 Minutes time has been allotted to read this question paper.
The Question Paper is divided in to TWO sections:Section A: Reading Comprehension,
– 40 marks

Vocabulary Buiding& MCQ
Section B: Grammar, Composition &Literature

– 40 marks

(Prose, Poetry& Non-detailed)
എ. വിഭാഗം/Section: A

1. താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഖണ്ഡിക വായിച്ചു ചുവഴെയുള്ള ചചാദ്യങ്ങള്ക്ക്ക് ഏഴതങ്കിലും
എഴെണ്ണത്തിന് മാത്തം ശരിയുത്തരം എെുഴത്തെുതുക
ഇടുക്കി

ജില്ലയിലല്

വനമേഖല്യിൽ

ജീവിക്കുന്ന

(8x1=8)
ആദിവാസി

വിഭാഗോണ്

േന്നാൻ.

ഇവർ തേിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നു വന്നു എന്നുമവണം കരുതാൻ. േധുര േീനാക്ഷിയാണ് ഇവരുലട
ആരാധനാേൂർത്തി.

വയവസ്ഥാപിതോയ

ഭരണക്കേേുള്ള

അപൂർവം

ആദിവാസി

വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. രാജാവാണ് മഗാക്തത്തല്വൻ. േന്നാൻ താേസിക്കുന്ന സ്ഥല്ലത്ത
'കുടി'

എന്നാണ്

കുടിയുലട

അറിയലെടുന്നത്.

അധിപൻ.

ഇതു

ഒമരാ

കൂടാലത

ലപരിയ

വല്ിയഇളന്താരി, ഇളയവട്ടം, തണ്ടക്കാരൻ
മേർന്നാണ്

മഗാക്തസേൂഹത്തിലല്

ശക്തോലയാരു

േല്യാണ്.

അപൂർവ്വോയ

ആസ്ഥാനം

ഇടുക്കി

ക്പജകളാണ്.

കാരയങ്ങൾ

തീരുോനിക്കുന്നത്.

ഇന്തയയിൽത്തലന്ന

കാരയോണ്.
ജില്ലയിലല്

രാജാവ്

“കാണിക്കാരനാണ്

കുടിയാനവൻ, ഇളന്താരി, കുടിയാനവൻ,

ോന്നാന്മാർക്ക്
കാഞ്ചിയാർ

ഇടുക്കിയില്ും പരിസര ക്പമദശങ്ങളില്ുേുള്ള

രാജാവിലെ

അധിപനുണ്ട്.

തുടങ്ങിയ മഗാക്തസ്ഥാനികരുേുണ്ട്.

ഭരണസംവിധാനേുണ്ട്.

രാജഭരണലേന്നത്
ഭരണത്തിലെ

കുടിക്കും

എല്ലാ

ഇവലരാലക്ക
ോന്നാന്മാർക്ക്

ആദിവാസികൾക്ക്
ഇമൊഴും

രാജാവുണ്ട്.

പഞ്ചായത്തിലല്
ോന്നാൻോരും

ഭരണസൗകരയത്തിനായി

േന്നാൻ

മകാവിൽ

മകാവിൽേല്
രാജയലത്ത
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വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മകാട്ടുരാജയം,

ലതമക്കാട്ട്

കാട്ടുരാജയം, ആയിരം

ലേങ്കനാട്ടുേല്

രാജയം

ലപരുങ്കുടി

എന്നിങ്ങലനയാണ്

രാജയം, ലെറ്റിലല്ാരു പുറം

ഈ

വിഭജനം.

േരുേക്കത്തായ വയവസ്ഥയിൽ അധിഷ്ടിതോണ്. രാജാവ് േരിക്കുമപാൾ

രാജാധികാരം

സമഹാദരീ

പുക്തലന

ക്പമതയക േടങ്ങുനടത്തി രാജാവായി അവമരാധിക്കും. രാജാവിലെ ആസ്ഥാനോയ കാഞ്ചിയാർ
േല്യില്ാണ്

ഉത്സവം” നടക്കുന്നത്.

“കാല്വുട്ട്

നടത്തുന്നത് കാല്വൂട്ട്
അനുഷ്ഠാന

ഉത്സവത്തിലെ

കല്ാരൂപോണ്

വിളലവടുെുോയി
സ്ഥല്ം

മഗാക്തക്കാർ

മവദിലയ

തളിച്ച്
സ്ഥാനം
മകളി

തുടങ്ങുന്നതിനു

പിടിച്ചിരിക്കും.
ലകാട്ടി

മവദി

ഉണ്ടാക്കുന്നത്.

േുപായിത്തലന്ന

കൂത്ത്

അറിയിക്കുന്ന

മവദിയുലട

മവദിയിൽ

ആരംഭിക്കുന്നതിന്

കുടില്ിമനാട്

മേർന്നുള്ള

പാവനോയ സ്ഥല്ോയാണ്

കളിസ്ഥല്ം

ഒരു

മപരുണ്ട്.

മകാവില്ലെയും

കാരണവന്മാരുലട

തലന്ന

കൂത്ത്

ക്പോരേുള്ള

ഇതിന്

പറയാം.

േൺേറഞ്ഞുമപായ
ജല്ം

ോന്നാൻ

ഇടയിൽ

എന്നും

കാണിക്കാരലെ

സങ്കല്പം. അതുലകാണ്ട്

ശുദ്ധ്ോക്കും. തളിക്കാനുള്ള

ലവക്കും. കളി

ക്പമേയം.

കൂത്തിനുള്ള

കാണുന്നത്.

മവദിയില്ുണ്ടാവുലേന്നാണ്

കാല്വൂട്ട്

കല്ാരൂപോണിലതന്നു

കൂത്തിലല്

ഒരുക്കിലയടുത്താണ്

ഭാഗോയാണ്. േന്നാന്മാരുലട

േന്നാൻകൂത്ത്.

ബന്ധേുള്ള

കണ്ണകിയുലടയും കഥയാണ്

വിളലവടുെുത്സവോണിത്.

സാന്നിദ്ധ്യം

ഇടക്കിലട

ഭാഗത്തായി

ലവള്ളം

േൺകുടത്തിൽ

സേുദായത്തിലല് ക്പാോണികർ

േുമന്നാടിയായി

സക്പദായേുണ്ട്. ഇല്ത്താളത്തിലെ

കഥകളിയിലല്മൊലല്

രൂപത്തില്ുള്ള

ോരല്,'

തുകല് ലകാണ്ടുള്ള േത്താളം' എന്നീ ഉപകരണങ്ങളാണ് വാദയത്തിനായി ഉപമയാഗിക്കുന്നത്.
മദവതാവന്ദനമത്താലടയാണ്
കൂത്താടികളാണ്
വരും.

േില്ങ്കയും
പുതിയ

തലന്നയാണ്

മേർന്ന

അണിയും.
കഥാപാക്തം

പിടിക്കുകയും

ആരംഭിക്കുന്നത്. കൂത്ത്

കളിയിലല് മവഷക്കാർ.

ആണുങ്ങൾ

ലവളിലച്ചണ്ണയും

കളി

ആണുങ്ങൾ
രംഗത്ത്

ആോരൊട്ട്

ലപൺത്താടികളും

സ്തക്തീകളുലട

കൂട്ടാണ്

േുഖത്ത്
േുണ്ട്

ആടുന്നവർ

മവഷവും
മതക്കുന്നത്.

തറ്റുടുത്ത്

വരുന്നതിന്
പാടുകയും

എന്ന്

അർത്ഥേുള്ള

ആൺത്താടികളും
ലേയ്യുന്നത്.
കകയിൽ

രംഗത്ത്

അരിലൊടിയും
വളയും

കാല്ിൽ

മതാർത്ത് തല്യിൽ ലകട്ടും.

േുമന്നാടിയായി
ലേയ്യും.

തിരശീല്

കുല്മദവതകലള

ഓമരാ

ഉയർത്തി
സ്തേരിച്ചു

ലകാണ്ടുള്ളതാണ് ആോരൊട്ട്.
1.

മന്നാൻ സമുദ്ായത്തിഴെ അപൂർവത എന്ത് ?
(ഇവർ കാടുകളിൽ ോക്തം താേസിക്കുന്നു, പുറം മല്ാകവുോയി യാലതാരു ബന്ധവും
ഇല്ല, കാട്ടുകനികൾ ോക്തം ഭക്ഷിക്കുന്നു, വയപസ്ഥാപിതോയ ഭരണ ക്കേം ഉണ്ട്)

2.

ഏതു ജിലലയിലാണ് മന്നാൻ സമുദ്ായക്കാർ ജീവിക്കുന്നത് ?
(ആല്െുഴ, കണ്ണൂർ, ഇടുക്കി, വയനാട്)

3.

എന്താണ് മന്നാൻമാരുഴെ കുെി ?
(േന്നാൻോരുലട താേസസ്ഥല്ം, േന്നാൻോരുലട ആരാധനാസ്ഥല്ം,
േന്നാൻോരുലട പള്ളിക്കൂടം, േന്നാൻോരുലട രാജലകാട്ടാരം)

4.

ഏതു പഞ്ചായത്താണ് മന്നാൻമാരുഴെ ആസ്ഥാനം ?
(േൂന്നാർ, ോന്നാർ,കാഞ്ചിയാർ,ലപരുങ്കുടി)
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5.

താഴെ പറയുന്നവരിൽ മന്നാൻ സമുദ്ായത്തിൽ ഉള്ക്ഴെൊത്ത ചഗാത്തസ്ഥാനീയൻ ആര് ?
(ഇളയവട്ടം, തണ്ടക്കാരൻ, കുടിയാനവൻ,ലപരുംകുടിരാജ)

6.

മന്നാൻകൂത്തിഴെ മഴറാരു ചപര് എന്ത് ?
(കാല്ാവൂട്ട്, ക്പോണിയൂട്ട്, കണ്ണകിയാട്ടം, കറകാട്ടം)

7.

കളിസ്ഥലം ഇെക്കിഴെ ഴവള്ളം തളിച്ച് ശുദ്ധമാക്കുന്നത് എന്തുഴകാണ്ട് ?
(കളിക്കാർക്ക് ക്ഷീണം ോറാൻ, േൺേറഞ്ഞുമപായ കാരണവന്മാരുലട സാന്നിദ്ധ്യം
മവദിയില്ുണ്ടാവുലേന്ന വിശവാസംലകാണ്ട്, ഭാവി തല്േുറയ്ക്ക്ക് നന്മഭവിക്കണം എന്ന
ആക്ഗഹം ഉള്ളത് ലകാണ്ട്, ക്പകൃതിശക്തികളുലട സമന്താഷത്തിന്)

8.

മന്നാൻകൂത്ത് ആരംഭിക്കുന്ന ചെങ്ങ് എന്ത് ?
(മകളിലകാട്ട്, തിരശീല് നീക്കൽ, മദവതാ വന്ദനം, ആരംഭൊട്ട്)

9.

മന്നാൻകൂത്തുമായി ബന്ധഴെെ് ശരിയലലാത്ത ത്പസ്താവന എന്ത് ?
(കൂത്ത് ആടുന്നവർ എന്ന് അർത്ഥേുള്ള കൂത്താടികളാണ് കളിയിലല് മവഷക്കാർ,
ആണുങ്ങൾ തലന്നയാണ് സ്തക്തീകളുലട മവഷവും ലേയ്യുന്നത്, സ്തക്തീകളുലട മവഷം
ലേയ്യുന്നത് സ്തക്തീകൾ തലന്നയാണ്, അരിലൊടിയും ലവളിലച്ചണ്ണയും മേർന്ന കൂട്ടാണ്
േുഖത്ത് മതക്കുന്നത്)

10. മന്നാൻ സമുദ്ായത്തിഴല രാജാധികാരം എങ്ങഴനയാണ് ലഭിക്കുന്നത് ?
(േക്കത്തായം, േരുേക്കത്തായം,കുടുംബാധികാരം,മദശാധികാരം)

2. ഏഴതങ്കിലും എഴെണ്ണത്തിന് ശരിയുത്തരം എെുഴത്തെുതുക

(8x1=8)

(a). അജ്ഞാതം എന്ന വാക്കിലെ വിപരീതപദം എന്ത് ?
(ജ്ഞാനം,വിജ്ഞാനം, ജ്ഞാതം, വിജ്ഞാതം)
(b). േഞ്ഞ് എന്ന പദത്തിലെ ശരിയായ പരയായപദം എടുലത്തഴുതുക
(േഴ,നീഹാരം,നീരാവി,തുഹിനം)
(c). േകൻ എന്ന പദത്തിലെ ശരിയായ പരയായപദം എടുലത്തഴുതുക
(തനയൻ,വിനയൻ,സുതൻ,സൂതൻ)
(d). കായം എന്ന പദത്തിലെ നാനാർത്ഥപദം ഏത്?
(ശരീരം, ഔഷധം, ലപാരുൾ, ഈണം)
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(e). േിരം-േീരം ഇവയുലട അർത്ഥവയതയാസം എടുലത്തഴുതുക
(ലകാപ്, വളലര, തീരം, േരവുരി)
(f). "മക്ദാണരുലട പുക്തൻ എന്നതിലെ ശരിയായ ഒറ്റെദമേത്?.
(ക്ദാണി, മക്ദാണപുക്തൻ ക്ദൗണി, അശവത്ഥാോവ്)
(g). ക്ഭാതാവ് - എന്ന പദത്തിലെ എതിർല്ിംഗം എന്താണ്?
(ഭാതാവി, ഭഗിനി, ക്ഭാതാവിക, ക്ഭാതാവിനി)
(h). വൃദ്ധ്ി എന്ന വാക്കിലെ വിപരീതപദം എന്ത് ?
(സേൃദ്ധ്ി,ക്ഷയം,അഭിവൃദ്ധ്ി, അഹിതം)
(i). േല്ർ എന്ന പദത്തിലെ നാനാർത്ഥപദം ഏത്?
(ഇല്,ലനൽലൊരി, പൂവ്,ദളം)
(j). മഭാഗം- മഭഗം

ഇവയുലട അർത്ഥവയതയാസം എടുലത്തഴുതുക

(സുഖം, തവള,ോറ്റം,അളവ്)

3. ഏഴതങ്കിലും നാഴലണ്ണത്തിന് മാത്തം ത്ബാക്കറിൽ നിന്നും ശരിയുത്തരം കഴണ്ടത്തി
എെുതുക

(4x 2 = 8)

(a). ഓണക്കാലത്തുണരും ഞാൻ-തിരുചവാണൊെുകളാഴണൻ പാെുകള്ക്”
(i). ആഴരകുറിച്ചാണ് ഇവിഴെ പറയുന്നത്?

(േഹാബല്ിലയകുറിച്ച്, ഉണ്ണികലളകുറിച്ച്, പുല്രിലയകുറിച്ച്, പുള്ളുവലനകുറിച്ച്)
(ii). ആരാണ് ഈ കവിതയുഴെ രചയിതാവ്?
(കവമല്ാെിള്ളി, കുോരനാശാൻ, റഫീക്ക് അഹമ്മദ്,വയല്ാർ രാേവർമ്മ)

(b). “പണ്ടു നിഴന്നഴയാരിളം കുരുന്നതായ്
കണ്ടു ഞാൻ, സപദ്ി വലലിയായി നീ” i). ആരാണ് ഈ കവിതയുഴെ രചയിതാവ്?
(കവമല്ാെിള്ളി, കുോരനാശാൻ, റഫീക്ക് അഹമ്മദ്,വയല്ാർ രാേവർമ്മ)
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ii). ആര് ആചരാട് പറയുന്ന വാക്കുകളാണിത് ?
(നളിനി ദിവാകരമനാട്, രാേൻ ല്ക്ഷ്േണമനാട്, സീത രാേമനാട്, ദിവാകരൻ
നളിനിമയാട്)

(c). “ഊെുദദ്വങ്ങളും കാരണവർമാരും സംസാരിക്കുന്നത് ചപാഴല ചതാന്നി”
i). ആർക്കാണ് ഇങ്ങഴന ചതാന്നിയത് ?
(കുട്ടയസൻോപ്ലക്ക്, നീല്ിക്ക്, ലവള്ളായിയെന്,വഴിയാക്തക്കാരന്)
ii).ഏതു കൃതിയിഴല വാക്കുകളാണ് ഇത് ?
(പണയം,അമ്മലത്താട്ടിൽ,മറഡിമയാ,കടൽത്തീരത്ത്)*

(d). “സ്ചനഹം ഴകാണ്ട് ഒന്നായവർ തമ്മിൽചൊലും കാരണാന്തരങ്ങളാൽ
ഉണ്ടായിത്തീരുന്ന ചദ്േഷമത്സരങ്ങള്ക് ആഘാതത്പതയാഘാതരൂചപണ വളർന്ന് ഴകാെിയ
യുദ്ധമായി പരിണമിച്ചു. തലമുറകളിലൂഴെ വീണ്ടും ത്പതികാചരച്ഛയായി ഈെം
കൂെി........”
i). ആരുഴെ വാക്കുകളാണിത് ?
(ദുമരയാധനൻ,ക്ശീകൃഷ്ണൻ,കുട്ടികൃഷ്ണോരാർ, അശവത്ഥാോവ്)
ii).ഏതു സാഹിതയ വിഭാഗമാണ് പാഠഭാഗം?
(പുരാണം,മനാവൽ,ആത്മകഥ,സാഹിതയവിേർശനം)

(e).“ ഒരച്ച് ചനാക്കാണ്ടഴന്ന പറയും,ഇത്ത ഴചമ്പ്,ഇത്ത സേർണ്ണം!"
(i). ആരുഴെ കെിവാണ് ഇവിഴെ പരാമർശിക്കുന്നത്?
(േത്തായിോെിളയുലട, ോക്കുണ്ണിയുലട, ോമക്കാരു ോെിളയുലട, േരയ്ക്ക്കാരുലട)
(ii) ആരുചെതാണീ വാക്കുകള്ക്?
(ോക്കുണ്ണിയുലട, ലേപുേത്തായിയുലട, ോമക്കാരു ോെിളയുലട, േരയ്ക്ക്കാരുലട)

4. ഏഴതങ്കിലും നാഴലണ്ണ ത്തിന് മാത്തം ത്ബാക്കറിൽ നിന്നും ശരിയുത്തരം കഴണ്ടത്തി
എെുതുക

(4x4 = 16)

(a). “ഗുരു ഘാതികള്ക്ക്ക് കുലപാംസന, ചലാകങ്ങളിലല
i). ആര് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണിത്?
(കുട്ടികൃഷ്ണോരാർ, ക്ദൗണി,ദുമരയാധനൻ, അശവത്ഥാോവ്)
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ii).ആചരാട് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണിത്?
(കംസമനാട്, ദുമരയാധനമനാട് കൃതവർോവിമനാട്, ദൃഷ്ടദയുമ്നമനാട്)
iii). ഈ വാക്കുകളിൽ ഴതളിയുന്ന ഭാവഴമന്ത്?
(പക, അവജ്ഞ, പുച്ഛം,സ്തമനഹം)
iv).ഏതു കൃതിയിൽ നിഴന്നെുത്തതാണീ വാക്കുകള്ക് ?
(യുദ്ധ്വും സോധാനവും,രാോയണം, േഹാഭാരതം, ഭാരതപരയടനം)

(b) “ആ സാധനം ഞാഴനെുത്ത് ഒര് നമ്പരിെ് മാറിവച്ചു. നൂറി ഇരുപത്തിഴയാമ്പത്.
ഴനനക്കറിയാചലാ - കുചൊഴളത്തഴന്ന ഞാൻ ലാളിച്ചിെിലല”
(i). ഈ വാക്കുകളിൽ ഴതളിയുന്ന ഭാവഴമന്ത്?
(പക, അവജ്ഞ, സ്തമനഹം,സമന്താഷം )
(ii).ഏതു കൃതിയിൽ നിഴന്നെുത്തതാണീ വാക്കുകള്ക്?
(പണയം, ഭാരതപരയടനം,കടൽത്തീരത്ത്, ഓണേുറ്റത്ത്)
(iii). ആര് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണിത്?
(ലേപുേത്തായി, ോക്കുണ്ണി, ലവള്ളായിയെൻ,വഴിയാക്തക്കാരന്)
(iv).ആരാണ് ഈ കൃതിയുഴെ രചയിതാവ് ?
(കുട്ടികൃഷ്ണോരാർ,ഓ.വി.വിജയൻ, ഇ .സമന്താഷ് കുോർ,
കുോരനാശാൻ)

(c). “പറമ്പിഴല മഞ്ഞെുലലിലൂഴെ ആരുഴെഴയാഴക്കചയാ ദ്ുുഃഖ സഞ്ചാരങ്ങളുഴെ തെമ്പായി
ചവിെെിൊത നീണ്ടു ചപാകുന്നു”
i) ഈ കഥയ്ക്ക് പശ്ചാത്തലമായ ത്ഗാമം ഏതാണ്?
(നരിെറ്റ, പാഴുതറ, കണ്ണൂർ,പ്ലാച്ചിേട)
ii). ഏതു കഥയിഴലതാണ് ഈ വരികള്ക്?
(ആശാന്തി, ഗുരുസാഗരം, കടൽത്തീരത്ത്,പണയം)
iii). ഈ കഥാകാരഴെ അതിത്പശസ്തമായ ചനാവൽ ഏത്?
(അയൽക്കാർ, ക്ദൗപതി, ഖസാക്കിന്ലറ ഇതിഹാസം,ഭാരതപരയടനം)
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iv). ആരുഴെ യാത്തയാണ് ഈ കഥ?
(ചാക്കുണ്ണിയുഴെ,മത്തായിയുഴെ, ഴവള്ളായിയെന്ഴറ, നീലിയുഴെ)

(d). നിന്നുഴെ തത്തേമറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുമുന്നചമ ഞാഴനചൊ,നിന്നുള്ളിഴലഴൊെും
(i). ഏതു കൃതിയിൽ നിഴന്നെുത്തതാണീ വാക്കുകള്ക്?
(ല്ക്ഷ്േണസാന്തവനം, ഭാരതപരയടനം,ഓണേുറ്റത്ത്, ക്പിയദർശനം)
(ii). ഇവിഴെ ‘നിന്നുഴെ’ എന്ന പദ്ം ആഴരക്കുറിച്ചാണ് ?
(ദിവാകരൻ,നളിനി,രാേൻ, ല്ക്ഷ്േണൻ)
(iii). ഈ വാക്കുകളിൽ ത്പകെമാവുന്ന ഭാവം എന്ത് ?
(ആമവശം, ആനന്ദം, സ്തമനഹം,വിമദവഷം)
(iv). ആരാണ് ഈ കൃതിയുഴെ രചയിതാവ് ?
(കുോരനാശാൻ, എഴുത്തച്ചൻ, റഫീക്ക് അഹമ്മദ്, ഓ.എൻ.വി)

(e). ഴപറുകിെക്കും ഴതരുവ്പെിഴക്കഴന്താരൂറം, കുരച്ചത് ചാെിക്കുതിക്കുന്നു”
(i) . ഈ വരികളിൽ ത്പകെമാവുന്ന ഭാവം എന്ത് ?
(ോതൃസ്തമനഹം, പുക്തസ്തമനഹം, മദഷയം, കരുതൽ)
(ii). ആരാണ് ഈ കൃതിയുഴെ രചയിതാവ് ?
(കുോരനാശാൻ, എഴുത്തച്ഛൻ, ഓ.എൻ.വി, റഫീക്ക് അഹമ്മദ്)
(iii). മകന് ഈ അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിഴെ ഴവച്ചാണ് ?
(ഴപരുമാളിഴെ സമീപത്ത്, ആശുപത്തിക്ക് സമീപത്ത്, സ്കൂളിഴെ സമീപത്ത്,
കെൽത്തീരത്ത്)
(iv).മകൻ അമ്മഴയ ഉചപക്ഷിക്കുന്നത് എന്തുഴകാണ്ട്?
(അയാള്ക്ക്ക് അമ്മഴയ ഇഷ്ടം അലലാത്തതിനാൽ , ഭാരയയുഴെ നിർബന്ധത്തിന് വെങ്ങി,
അമ്മ ചരാഗി ആയതിനാൽ, അമ്മക്ക് വീെിൽ നിൽക്കാൻ ആത്ഗഹം ഇലലാത്തതിനാൽ)
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ബി. വിഭാഗം / Section : B
5 (a). ത്പചയാഗം മാറുക

(2 x 1 = 2 )

i) അപരിേിതലനമൊലല് കണ്ടുണ്ണി ലവള്ളായിയെലന മനാക്കി
ii) ബസ്സിലല് യാക്തക്കരാൽ ോക്കുണ്ണി

ആദരമവാലട മനാക്കലെട്ടു.

(b ). അംഗവാകയവും അംഗിവാകയവും ചവർതിരിച്ച് എെുതുക
i).

(2 x 1 = 2 )

േകന് നല്ല ജീവിതം ലകാടുക്കാൻ മവണ്ടി അമ്മ പട്ടിണി കിടന്നു

ii) മകായപത്തൂരിമല്ക്കുള്ള വണ്ടി മനരലത്ത വരികയാൽ ബവഞ്ചിലല്
സേീപത്തിരുന്ന കാരണവർ എഴുമന്നറ്റു മപായി.

(c). വാകയത്തിൽ ഴതറുഴണ്ടങ്കിൽ തിരുത്തുക

(2 x 1 = 2 )

i) തലെ ജനനലത്തയും ജീവിതലത്ത കുറിച്ചും ലകാടുംനിരാശയുലട ആ നിേിഷത്തിന്
മശഷം ഇന്നു താൻ അയാലള കണ്ടതുവലരയുള്ള കാരയങ്ങളും ഒലക്ക സിദ്ധ്ാർഥൻ
പറഞ്ഞു
ii).ഒരു േല്ച്ചിക്തത്തിലല്ന്ന മപാലല് വായനക്കാരലെ േനസ്സിൽ ക്ദിശയാനുഭവം
പകർന്നു നൽകാൻ ലേറുകഥകൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്.

(d). അർഥം മാറാഴത വിധി വാകയഴത്ത നിചഷധവാകയമാക്കി മാറുക

(2 x 1 = 2 )

i). നൂല് മകാർത്തു കുഴിഞ്ഞു മപായ കണ്ണുകൾ ലകാണ്ട് അയാൾ േുറ്റുപാടും
മനാക്കുന്നത് േത്തായി ക്ശദ്ധ്ിച്ചു.
ii). ആകാശത്തിലെ

നിഴൽമപാലല് ഭൂേിയി ൽ ലവളിച്ചേുണ്ട്.

(e). ഏഴതങ്കിലും രഴണ്ടണ്ണം ആശയം വയക്തമാകും വിധം വാകയത്തിൽ ത്പചയാഗിക്കുക
(2 x 1 = 2 )
i). അതിജീവനം

ii). നന്മേരം

iii). സഹാനുഭൂതി

6. (a) .ഏഴതങ്കിലും ഒരു വിഷയഴത്ത കുറിച്ച് ഒന്നരെുറത്തിൽ കവിയാഴത ഉത്തരം
എെുതുക

(5x 1 = 5 )

i). ചകാവിഡാനന്തര ചലാകം- ത്പശ്നങ്ങള്ക് -ത്പതീക്ഷകള്ക്

ii). മഹാമാരികള്ക് നമ്മുഴെ ജീവിതത്തിൽ വരുത്തിയ മാറങ്ങള്ക്
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(b). ചകാവിഡ് കാലത്ത് സ്തുതയർഹമായ ചസവനം നെത്തിയ ആചരാഗയ ത്പവർത്തക
ഴര അനുചമാദ്ിക്കണം എന്ന് ആവശയഴെെു ഴകാണ്ട് പഞ്ചായത്ത് ത്പസിഡെിന്
കഴത്തെുതുക.

(5x 1 = 5 )

`

(c). നിങ്ങളുഴെ വിദ്യാലയത്തിഴല ഒരു വിദ്യാർഥിക്ക് ലഭിച്ച ചനെഴത്ത കുറിച്ച് ഒരു

(5x 1 = 5 )

പത്തവാർത്ത തയ്യാറാക്കുക.

7(a). താഴെ ഴകാെുത്ത ചചാദ്യങ്ങളിൽ ഏഴതങ്കിലും ഒരു ചചാദ്യത്തിന് ഉത്തരം എെുതുക

(3x 1 = 3 )
(i). പണയം എന്ന കഥയിൽ ോക്കുണ്ണിയുലട ജീവിതത്തിൽ മറഡിമയാ

ഉണ്ടാക്കിയ

സവാധീനം വിശദോക്കുക.
(ii). “സേുക്ദം താണ്ടി സപാദയവും ലകാണ്ടുവരുന്ന കച്ചവടക്കാർ ഒരു കകമത്താട്ടിൽ
ലവച്ചു േുങ്ങിമൊയി”- സന്ദർഭവും, ആശയവും വിശദോക്കുക.

(b ). താഴെ ഴകാെുത്ത ചചാദ്യങ്ങളിൽ ഏഴതങ്കിലും രണ്ടു ചചാദ്യങ്ങള്ക്ക്ക് ഉത്തരം
എെുതുക

(3 x 2 = 6)

(i). നീളും മലയുഴെ ചങ്ങല വെയിൽ
നാളം പാെലവിരലാൽ നീെിയുചമാമൽ ക്കവിളു തുെുത്തും ഴതഴലലാരു
നാണചത്താെു പരുങ്ങിഴയാരുങ്ങിെുചമാണചക്കാെിയുെുഴത്താരുഷചേ – വിശദ്മാക്കുക
(ii).“പാന്ഥർ ഴപരുവെിയമ്പലം തന്നിചല
താന്തരായ്ക്കൂെി വിചയാഗം വരുചമ്പാഴല
നദ്യാഴമാെുകുന്ന കാഷ്ഠങ്ങള്ക് ചപാഴലയും
ഴമത്തയും ചഞ്ചലമാലയസംഗമം”- ആശയം വിശദ്മാക്കുക.
(iii). “എങ്ങിനിഴകാണ്ടിറചക്കണ്ടുസേയംബുദ്ധിഴകെുകരിന്തിരിയാളുംവഴരയവർ
ഒഴന്നഴന്നഴകാണ്ടുചപായീചെണഴമന്നുള്ള
ശലയഴെെുത്തൽത്പതിഷ്ഠിച്ചചകാവിലിൽ സന്ദർഭവും ആശയവും വിശദ്മാക്കുക
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8. ഏഴതങ്കിലും രണ്ടു ചചാദ്യങ്ങള്ക്ക്ക് ഉത്തരം എെുതുക

(2x3=6)

(i). േട്ടപിസവാേികലള വിജ്ഞാനദാഹിയായ വിപ്ലവകാരി എന്ന് വിളിക്കാൻ ഉള്ള
കാരണങ്ങൾ വിശദോക്കുക.
(ii).ക്ശീനാരായണ ഗുരുവുോയി ഉള്ള േട്ടപിസവാേികളുലട കൂടിക്കാഴ്േ പുതിയ േില്
േിന്തകൾക്ക് ഉള്ള തുടക്കം ആയിരുന്നു – വിശദോക്കുക
(iii) അഴിേതിക്കാരായ ഉമദയാഗസ്ഥന് േട്ടപിസവാേി നൽകിയ പാഠം എന്തായിരുന്നു ?
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