FIRST PRE BOARD EXAMINATION (2020 -21)
CLASS: X
Subject: MALAYALAM 2L (012)
Date: 13.01.2021
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 18 printed pages
only.
(4) Attempt all parts of question together.
(5) Please check that this question paper contains 8 questions.
(6) The Question paper will be divided into 2 sections:
Section A: Reading Comprehension,
Vocabulary Buliding, MCQ

- 40 Marks

Section B: Writing, Grammar, Literature
(Prose, Poetry& Non detailed)

- 40 Marks

എ – വിഭാഗം

1.

താഴെ ഴ

ാടുത്തിരിക്കുന്ന

വിതാഭാഗം വായിച്ചിട്ട്

ചുവഴടയുള്ള ചചാദ്യങ്ങള്ക്ക് ശരിയുത്തരം എടുഴത്തെുതു
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.

(ഏഴതങ്കിലും എഴട്ടണ്ണം)

8x1=8

ചചാദ്യങ്ങള്
വിതാമാധുരി തിങ്ങിനിറഴഞാരു
തറവാടാണീ മലയാളം.
തുഞ്ചന് ച
ഴ

ാറ്റിയ ശാരി

യിന്നും

ാഞ്ചിക്കുെയും മലയാളം.
ുഞ്ചന്

ാടിയ തുള്ളല്പ്പാട്ടിന്

ശിഞ്ജിതമുണരും മലയാളം.
മഞ്ജുളമാ
മഞ്ജരി ഴ

ും ‘

ണ ാട്ടി’ന്
ൃഷ്പ

ാെിയും മലയാളം.

ൂന്താനത്തിന് ‘

ാന’യിലൂറിയ

ൂചന്തന് വെിയും മലയാളം.
വഞ്ചിപാട്ടിഴന മഞ്ചലിചലറ്റിയ
‘രാമ

ുര’ത്തിന് മലയാളം.
‘ആശാനാശയഗാംഭീരയ’ത്തിന്
തിരി

ള് ഴ

ാളുത്തിയ മലയാളം.

‘ശബ്ധമചനാഹര’ ഗീതി

ള്

ാടിയ

വള്ളചത്താളിന് മലയാളം.
‘ഉചേഖ’ങ്ങള്

ാടിയ സാക്ഷാല്പ്

ഉള്ളൂര്ക്ക്കവിയുഴട മലയാളം.
ഇന്നും ചങ്ങമ്പുെയുഴട ‘രമണന്’
മുരളി
ഴ

യൂതും മലയാളം.

ാ’ചന്നാടക്കുെല്പ്’ നമ്മള്ചക്ക
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ിയ

‘ജീ’യുഴട നാദ്ം മലയാളം.
വിതാമാധുരി തിങ്ങിനിറഴഞാരു
തറവാടാണീ മലയാളം.

a)

‘ഴ

ാഞ്ചിക്കുെയും മലയാളം’ - എന്തിഴെ ഴ

ലാണ്
(ശാരി

b)

ാഞ്ചിക്കുെയ-

വി വര്ക്ണിക്കുന്നത്?
യുഴട, മലയാളത്തിഴെ, മുരളി

ൂന്താനത്തിഴെ

ാനയില്പ് ഊറിയത്

റയുന്നഴതന്തുഴ
(മചനാഹരമായ
ാടിച്ചതുഴ

ൂചന്തനാഴണന്ന്

ാണ്ട്?
ാവയരീതി ഴ

ാണ്ട് ,

ാണ്ട് , വഞ്ചിപാട്ടായതുഴ

ഭക്തനായതുഴ

യുഴട, തുഞ്ചഴെ)

ിളിഴയ ഴ

ാണ്ട്

ാണ്ട് ,

ാണ്ട്)

c) ‘ശിഞ്ജിതമുണരും മലയാളം’ – എന്തിഴെ

ശിഞ്ജിതമാണ്

ഉണരുന്നത്?
(ശാരി

യുഴട, ഓടക്കുെലിഴെ, തുള്ളല്പ്പാട്ടിഴെ,

വഞ്ചിപാട്ടിഴെ)

d)

ഗാനം എന്ന വാക്കിന് സമാനാര്ക്ഥ
ദ്ങ്ങളാണ് ഈ
(ഗീതി,

ുെല്പ്,

വിതയില്പ് പ്
ാട്ട്,

വിത)
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മായ ഏഴതാഴക്ക
ചയാഗിച്ചിരിക്കുന്നത്?

e)

മലയാള

വിതയില്പ് ഇന്നും ച

ള്ക്കുന്ന മുരളീനാദ്ം

ആരുചടതാണ്?
(ചങ്ങമ്പുെ, വള്ളചത്താള്, രാമ

ുരത്ത് വാരയര്ക്,

ുഞ്ചന് നമ്പയാര്ക്)

f)

ആശയഗാംഭീരയന് എന്നറിയഴപടുന്നതാര്?
(ഴചറുചേരി,

ൂന്താനം നമ്പൂതിരി,
ൃഷ് ണ

ചങ്ങമ്പുെ

ുമാരനാശാന്,

ിള്ള)

g) ഓടക്കുെല്പ് നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചത് ആര്?
(തുഞ്ചത്ത് എെുത്തച്ഛന്, ഉള്ളൂര്ക് എസ്.
ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്, ചങ്ങമ്പുെ

h)

വള്ളചത്താളിഴെ
(ഉചേഖ

വിത

വിത

i)

ിള്ള)

ഴള വിചശഷിപിക്കുന്നഴതന്ത്?

ള്, ശിഞ്ജിതമുണര്ക്ത്തുന്ന

ശബ്ധ മചനാഹര
വിത

ൃഷ് ണ

രചമശവരയ്യര്ക്,

വിത

ള്,

(

ള്,

ൂചന്തന് വെിയുന്ന

ള്)

മചനാഹരം എന്ന അര്ക്ഥത്തില്പ് ഇവിഴട ഉ
ക്കുന്ന

വിത

ദ്ം ഏത്?

ൂചന്തന്, ഉചേഖം, മഞ്ജുളം, മാധുരി)
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ചയാഗിച്ചിരി-

j)

തുള്ളല്പ്

ാട്ടിഴെ ഉ

(ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്,
ഉള്ളൂര്ക് എസ്.

k)

ുമാരനാശാന്,

ുഞ്ചന് നമ്പയാര്ക്,

രചമശവരയ്യര്ക്)

വഞ്ചിപാട്ടിഴന മഞ്ചലിചലറ്റിയത് ആര്?
(

ൃഷ് ണ

ുമാരനാശാന്, ചങ്ങമ്പുെ

രാമ

2

ജ്ഞാതാവ് ആര്?

ിള്ള,

ുരത്ത് വാരയര്ക്, ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്)

ശരിയുത്തരം എടുഴത്തെുതു

. (ഏഴതങ്കിലും എഴട്ടണ്ണം)

a)

രീത

അച

ക്ഷ എന്നതിഴെ വി

(യാചന, സുച

b)

ക്ഷ, നിച

സൂതന് എന്ന

ദ്ത്തിഴെ

എടുഴത്തെുതു
(

c)

വീഥി എന്ന

ക്ഷ)
ദ്ങ്ങള്

.

ദ്ത്തിഴെ
ാത,

രയായമോത്തത് ഏത്?
ാചഥയം)

ടല്പ് എന്നര്ക്ഥം വരാത്ത
(സാഗരം, ആല,

e)

രയായ

ദ്ം ഏത്?

ുപ്തന്, ചതരാളി, തനയന്, സാരഥി)

(സരണി, മാര്ക്ഗം,

d)

ക്ഷ, ഉച

8x1=8

ദ്ം ഏത്?

ാരാവാരം, സിന്ധു)

യതി എന്നതിഴെ നാനാര്ക്ഥ

ദ്ങ്ങള് എടുഴത്തെുതു
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.

(സദ്

f)

ി, നിര്ക്ത്തല്പ്, മുഖം, സനയാസി)

നിവൃത്തി എന്നതിഴെ നാനാര്ക്ഥ
എടുഴത്തെുതു

ദ്ങ്ങളോത്തത്

.

(തീര്ക്ച്ച, അവസാനം, സാധിക്കല്പ്, സമ്മതം)

g)

ാടലം

-

ടലം ഇവയുഴട അര്ക്ഥവയതയാസം

എടുഴത്തെുതു
(പ്

h)

ഭാതം,

.

ണ്ഠം, ചുവപുനിറം,

ൂട്ടം)

സസന്ധവചദ്ശഴത്ത രാജാവ് എന്നതിഴെ ശരിയായ
ഒറ്റപദ്ം ഏത്?
(ജയപ്ദ്ഥന്, ചപ്ദ്ാണന്, ഗാന്ധാരന്,

i)

ുമാന് എന്ന

(
j)

ുമാന,

ാണ്ഡു)

ദ്ത്തിഴെ എതിര്ക്ലിംഗം എടുഴത്തെുതു

ുമാനി,

ുമാനനി,

ുമാനിനി)

തന്നിരിക്കുന്നവയില്പ് ശരിയായ
ഴണ്ടത്തി എെുതു

ദ്ം ഏതാഴണന്ന്

.

(പ്ശദ്ധാഞ്ജലി, പ്ശദ്ധാജ്ഞ്ലി, പ്ശദ്ധാഞ്ഞലി,
പ്ശദ്ദാഞ്ജലി)

3.

ഏഴതങ്കിലും നാഴലണ്ണത്തിന് മാപ്തം പ്രാക്കറ്റില്പ് നിന്നും
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.

ശരിയായ ഉത്തരങ്ങള് ഴതരഴഞടുഴത്തെുതു

4x2=8

.

(ഓചരാന്നിനും 1 മാര്ക്ക്ക് വീതം)

a)

‘‘ചമാഹമാതാവാമവിദ്യയാ

ുന്നതും

ചദ്ഹമാചോര്ക്ക്കില്പ് ഞാനായതാത്മാഴവന്നു
ചമാസഹ
സംസാര

ഹപ്ന്തിയായുള്ളതു വിദ്യ ച

ള്

ാരിണിയായതവിദ്യയും

സംസാരനാശിനിയായതു വിദ്യയും.’’

i). ചമാഹമാതാവായി

വി

റഞിരിക്കുന്നത്

എന്തിഴന-

യാണ്?

(അവിദ്യ, വിദ്യ, ചദ്ഹം, മനുഷയന്)
ii). സംസാരനാശിനിയായത് എന്താണ്?
(ചദ്ഹാഭിമാനം, അവിദ്യ, ശപ്തു, വിദ്യ)

b) ‘’സാരമായ്

മ തിയില്പ് നീയുമിചപാള്
സ്ൃ

ദ്ൂരമാം ഭവനവും വരുന്നഴയ.’’

i). ആരുചടതാണീ വാക്കു

ള്?

മ
(പ്ശീരാമഴെ, ലക്ഷ്ണ
ഴെ, ദ്ിവാ

ii). ആചരാടാണ്

റയുന്നത്?
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രഴെ, നളിനിയുഴട)

(പ്ശീരാമചനാട്, ദ്ിവാ

രചനാട്, നളിനിചയാട്,

മ
ലക്ഷ്ണ
ചനാട്)

c)

തന്നിരിക്കുന്ന ചചാദ്യങ്ങള്ക്ക് ശരിയായ ഉത്തരം
എടുഴത്തെുതു

.

i). മലയാളസാഹിതയ നിരൂ

രില്പ് പ്

(ഓ . വി വിജയന്, ഇ. സചന്താഷ്

മുഖന് ആര്?

ുമാര്ക്,

ുട്ടി

ണ ാരാര്ക്,
ൃഷ്മ

സവചലാപിള്ളി പ്ശീധരചമചനാന്)
ii). വയാസഭാരതത്തിഴല

ഥാ

ാപ്തങ്ങഴളയും

ങ്ങഴളയും അടിസ്ഥാനമാക്കി രചിച്ച

ൃതിചയത്?

(ഇതിഹാസത്തിഴെ ഇതിഹാസം, ഭാരത
ധര്ക്മ

d)

യില്പ് ഇത് മാപ്തചമയുള്ളൂ.

യിലിരിക്കുന്നഴതന്താണ്?

(വീണഴപണ്ണ്,
ii).

രയടനം,

ുരാണം, പ്ശീരുദ്ധചരിതം)

ഇനി നിനക്ക് തരാന് എഴെ സ

i). സ

ഥാസന്ദര്ക്ഭ-

ാചഥയം, മരണഭയം, ചറഡിചയാ)

ഇവിഴട ‘നിനക്ക്’ എന്ന് ഉചദ്ദശിക്കുന്നത് ആഴരയാണ്?
(

ുള്ളുവഴന,

ണ്ടുണ്ണിഴയ, ദ്ുചരയാധനഴന,

ചാക്കുണ്ണിയുഴട മ

ഴന)
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e)

‘‘നിങ്ങള്ക്കും നേത് വരഴട്ട. സവസ്ിത .ഇനി സവര്ക്ഗത്തില്പ്
ാണാം.’’

i).

ആരുചടതാണീ വാക്കു
(ദ്ുചരയാധനഴെ,

ള്?

ണ െ, ഴവള്ളായിയപഴെ,
ൃഷ്ഴ

ചാക്കുണ്ണിയുഴട)

ii). ഏത്
വരി
(

ൃതിയില്പ് നിഴന്നടുത്ത
ളാണിത്?

ടല്പ്ത്തീരത്ത്, ഭാരത

അദ്ധയാത്മരാമായണം

f)

രയടനം,

ണയം,

ിളിപാട്ട്)

മനുഷയഴര ഴമനഴക്കടുത്താന് ഓചരാ ഏര്ക്പാട്! ആ ചനരം
വേ

i).

ാഠത്തിഴല

ണിയും എടുത്താല്പ് നാല്

ആചരാട്

റയുന്ന വാക്കു

ാശ് ഉണ്ടാക്കാം.’’

ളാണിത്?

(ഴചമ്പുമത്തായിചയാട്, ഴവള്ളായിയപചനാട്,
ചാക്കുണ്ണിചയാട്, നീലിമണ്ണാത്തിചയാട്)

ii). എന്തിഴനക്കുറിച്ചാണിവിഴട സംസാരിക്കുന്നത്?
(

ടം വാങ്ങിയ

ാശിഴനക്കുറിച്ച്, അളവ് ഴതറ്റിച്ച് തയ്ച്ച

ഉടുപിഴനക്കുറിച്ച്, ചറഡിചയാഴയക്കുറിച്ച്, പ്ദ്വിച്ച്
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ഴചരിപിഴനക്കുറിച്ച്)

4

ഏഴതങ്കിലും നാഴലണ്ണത്തിന് മാപ്തം പ്രാക്കറ്റില്പ് നിന്ന്
ശരിയുത്തരങ്ങള് ഴതരഴഞടുഴത്തെുതു

4x4=16

.

(ഓചരാന്നിനും 1 മാര്ക്ക്ക് വീതം)

a)
i).

‘അത് ച

ള്ക്കാനാ ഞാന് വന്നത്.’

ആര് ആചരാട്

റയുന്നു?

(ചാക്കുണ്ണി ഴചമ്പുമത്തായിചയാട്,
ഴവള്ളായിയപന്

ാറാവു

ാരചനാട്,

ഴചമ്പുമത്തായി ചാക്കുണ്ണിചയാട്,
ദ്ുചരയാധനന് അശവഥാമാവിചനാട്)

ii). എവിഴട വച്ചാണ് ഈ സംഭാഷണം നടന്നത്?
(ആശു

പ്തിയില്പ്, ജയിലില്പ്, യുദ്ധക്കളത്തില്പ്,

ഴചമ്പുമത്തായിയുഴട വീട്ടില്പ്)

iii). ഈ വാക്കു

ളില്പ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വി

ാരം എന്ത്?

(ദ്ുുഃഖം, അതിശയം, സചന്താഷം, ചദ്ഷയം)

iv). ഈ സന്ദര്ക്ഭം ഉള്ഴക്കാള്ളുന്ന
വിഭാഗത്തില്പ് ഴ

ൃതി ഏത് സാഹിതയ

ടുന്നു?
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(ചനാവല്പ്, ജീവചരിപ്തം, ഴചറു

b)

മുണ്ടിഴെ ച

ഥ, ആത്മ

ഥ)

ാന്തലയിഴല ചീട്ട് അവിഴടത്തഴന്നയുചണ്ടാ

എന്ന് ചനാക്കി നിജം വരുത്തി.

i).

ആരുഴട

ാരയമാണിവിഴട

രാമര്ക്ശിക്കുന്നത്?

(ചാക്കുണ്ണി, ഴചമ്പുമത്തായി, അ

രിചിതന്,

ഴവള്ളായിയപന്)

ii). എവിഴട വച്ചാണ് ചീട്ട് അവിഴടത്തഴന്നയുചണ്ടാ എന്ന്
ചനാക്കി നിജം വരുത്തിയത്?
(തീവണ്ടിയാപിസ്സില്പ്, തയ്യല്പ്ക്കടയില്പ്,
പ്ലാറ്റ്ചഫാറത്തില്പ്, ഴചമ്പുമത്തായിയുഴട വീട്ടില്പ്)

iii). ചീട്ട് അച്ചു
(

iv). ച
(

ാറാവു

ുത്തിയതാര്?
ാരന്,

ട ,
ണ്ടക്ര്ക്

ത )
ുതിരവണ്ടിക്കാരന്, ഗുമസ്ന്

ാളമിസ്റ്റ് എന്ന് അറിയഴപടുന്ന എെുത്തു
ുട്ടി

ണ ാരാര്ക്, ഇ. സചന്താഷ്
ൃഷ്മ

ാരന് ആര്?

ുമാര്ക്, ഓ. വി വിജയന്,

സവചലാപിള്ളി പ്ശീധരചമചനാന്)

c) ‘ആചാരയ
i).

ുപ്താ, എഴന്ന ശസ്പ്തം ഴ

ആരാണ് ഇങ്ങഴന

റഞത്?
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ാണ്ട് ഴ

ാചന്നക്കൂ.’

(ധൃഷ്ടദ്യുമ്നനന്, ധര്ക്മ

ുപ്തര്ക്, ദ്ുചരയാധനന്, ഴപ്ദ്ൌണി)

ii). എവിഴട വച്ചാണിത്

റയുന്നത്?

(യുദ്ധക്കളത്തില്പ്, ശിരിരദ്വാരത്തില്പ്, നദ്ീതീരത്തില്പ്,
ൂടാരത്തിനു

ുറത്ത്)

iii). ആചരാടാണ് ഇത്
(ഴപ്ദ്ൌണിചയാട്,

iv). ആയുധം ഴ

ൃ

ാണ്ട് ഴ

(ഗുരുഘാതിയാ
വഞ്ച

റഞത്?
ചരാട്, ധൃഷ്ടദ്യുമ്നചനാട്,
ാോതിരിക്കാന്

യാല്പ്, ച

ാ

ിഷ്ഠനാ

ണ നാട്)
ൃഷ്ച

ാരണം എന്താണ്?
യാല്പ്,

നായതിനാല്പ്, ഗുരുതവമിോയ്മ)

d)

‘’ഇവരറിയുന്നീഴലന്നഭിമാനം.’’ -

i).

ഇങ്ങഴന

റഞത് ആരാണ്?

(ചാക്കുണ്ണി, ഴപ്ദ്ൌണി,

ുള്ളുവന്,

ുട്ടയസ്സന് മാപിള)

ii). തഴെ അഭിമാനം അറിയാത്തവര്ക് ആരാഴണന്നാണ്
വക്താവ്
(അ

റയുന്നത്?

രിചിതന്, ഴചമ്പുമത്തായി, ഴ

ക രി
രിഷ്ാ

ൌരവര്ക്,

ള്)

iii). എന്തിഴനക്കുറിച്ചാണ് വക്താവ് അഭിമാനം ഴ
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ാള്ളുന്നത്?

(ചറഡിചയാ ച

ട്ട് സമയം

ളയാതിരുന്നതിഴനക്കുറിച്ച്,

സാമൂഹയനന്മയ്ക്കായി പ്

വര്ക്ത്തിച്ചതിഴനക്കുറിച്ച്,

നിയമം ലംഘിക്കാതിരുന്നതിഴനക്കുറിച്ച്,
ക രത്തിഴെ
മലയാളസംസ്ാ

ാട്ടു

ഴളക്കുറിച്ച്)

iv). തഴെ അഭിമാനം അറിയാത്തവര്ക് എന്ത്
വക്താവ്
(
ഴ

റയുഴമന്നാണ്

റയുന്നത്?

െമയിലിെഞ

േ് ഴ

ാെിഞ

ാട്ടാഴണന്ന്,

ാള്ളരുതാത്തവനാഴനന്ന്,

വേ

ാടും ചനടിയ വിജയം ആഴണന്ന്,

സവ ന്തം ജീവിതം മറ്റുള്ളവര്ക്ക്ക് ചവണ്ടി ധനയമാക്കുഴമന്ന്)

e) ‘അന്നഴത്ത സൂചിപ്

ചയാഗത്തിന് നീറ്റല്പ് ച

ഴലാന്ന് മനസ്സിലൂടചപാള്

ടന്നുച

ാ-

ായ്.’ -

i). ആരുഴട മനസ്സിലാണ് നീറ്റല്പ് ഉണ്ടായത്?
(ചാക്കുണ്ണിയുഴട,

വിയുഴട, ഈശവരഴെ, അമ്മയുഴട)

ii). എവിഴട വച്ചാണ് നീറ്റല്പ് ഉണ്ടായത്?
(വിദ്യാലയമുറ്റത്ത്, ജിോശു
ച

ാവിലിഴെ മുമ്പില്പ്,

പ്തിക്കരി

ിന്സീറ്റില്പ്)
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ില്പ്,

iii). എചപാൊണ് സൂചിപ് ചയാഗത്തിന് നീറ്റല്പ് ഉണ്ടായത്?
(

നി വന്നചപാള്, ഈശവരഴന

ചനാക്കിയചപാള്, ജിോശു

ണ്ടചപാള്,

പ്തിക്കരി

ിന്തിരിഞ്

ില്പ്)

iv). സൂചിപ് ചയാഗത്തിന് നീറ്റല്പ് ച ാഴല അചദ്ദഹത്തിഴെ
മനസ്സില്പ്

ൂടി

ടന്നുച

ായഴതന്ത്?

(സ്ചനഹനിധിയായ അമ്മയുഴട തയാഗങ്ങള്,
വാര്ക്ധ

യത്തിഴെ ഴമൌനഴനാമ്പരങ്ങള്,

അമ്മ ഏല്പ്ചക്കണ്ടി വന്ന അവഗണന
മങ്ങിപെ

ിയ

ിഞാണവര്ക്ണമായ

ള്,
ണ്ണു

ള്)

രി – വിഭാഗം

5 a) പ്

i) ഒരു
ഉള്ളു

ii)

2x1=2

ചയാഗം മാറ്റു
ാറാവു

ാരന് ഴവള്ളായിയപഴന തടവറയുഴട

ളിചലയ്ക്ക്

അയാള് ചുറ്റു

ൂട്ടിഴക്കാണ്ടുച

ാ

ുന്നു.

ാടുമുള്ള യാപ്തക്കാരാല്പ് അചപാള്

ആദ്രചവാഴട ചനാക്കഴപട്ടു .

b) അംഗവാ
എെുതു

യം, അംഗിവാ

യം എന്നിവ ചവര്ക്തിരിച്ച്

2x1=2

.
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i) മുണ്ട

പാടത്തിഴെ വരമ്പത്ത് തഴെ ഴചറുവിരലില്പ്

ിടിച്ചുഴ

ത യത്തിഴെ
ാണ്ട് അസ്മ

അത്ഭുതഴപട്ട മ

ക്ഷി

ഴള ചനാക്കി

ഴന ഴവള്ളായിയപന് ഓര്ക്ത്തു.

ii) ഒടുവില്പ് ഒരു ദ്ിവസഴത്ത തയ്യല്പ്പണി ഉച ക്ഷിച്ച്
ുട്ടിചയയും എടുത്തുഴ
ആശു

c) വാ
i)

ാണ്ട്

പ്തിയിചലയ്ക്ക് ച

ട്ടണത്തിലുള്ള

ായി.

യത്തില്പ് ഴതറ്റുഴണ്ടങ്കില്പ് തിരുത്തിഴയെുതു

2x1=2

.

റമ്പിഴല മഞപുേിലൂഴട ആരുഴടഴയാഴക്കചയാ
ദ്ുുഃഖസഞ്ചാരങ്ങളുഴട
ചവിട്ടടിപാത നീണ്ടുച

തെമ്പായി
ാ

നടക്കാനുള്ള

ുന്നു .

ii) തീവണ്ടിയാപിസ്സിഴെ അങ്കണമുറ്റത്ത്

ൂട്ടം തട്ടി നിന്ന

ുതിരവണ്ടിക്കാരന് വണ്ടി ചവചണാ എന്ന് ചചാദ്ിച്ചിേ.

d) അര്ക്ഥം
മാറ്റു

മാറാഴത വിധി വാ

യഴത്ത നിചഷധ വാ

യമാക്കി

.

2x1=2

i) മാതൃതവഴത്ത സ്പ്തീതവത്തിഴെ ഒരു ഭൂഷണമായി
രുതുന്നു.

ii) അവര്ക് നിരവധി

രിചശാധന

ള്ക്ക്
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ുറിച്ചു.

e) ഏഴതങ്കിലും
സവന്തവാ

i)

രഴണ്ടണ്ണം, ആശയം വയക്തമാ

യത്തില്പ് എെുതു

ുംവിധം

.

2x1=2

ii) ഹൃദ്ചയാന്നതി

രിപ്ഭമിക്കു

iii) അന്ധാളിപ് നിറഞു

6 a)

ഒന്നര

ുറത്തില്പ്

വിയാഴത ഉ

നയസിക്കു

5

.

(ഏഴതങ്കിലും ഒഴരണ്ണം)

i)

ച

രളത്തിഴല ടൂറിസം സാദ്ധയത

ii) ഭാരതവും സജവ

b)

ൃഷിയും

നമ്മുഴട നഗരങ്ങളില്പ്
ുറ്റ

ള്

ലയിടത്തും ഭീതിജന

മായ

ൃതയങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. നഗരത്തിഴെ

സമാധാനാന്തരീക്ഷഴത്ത ത

ര്ക്ക്കുന്ന ഈ പ്

വണതഴയ

നഗരസഭാഴചയര്ക്മാഴെ പ്ശദ്ധയില്പ്ഴപടുത്തിഴക്കാണ്ട്
ഴ

c)

ൌരസമിതി പ്
ാര്ക്ഷി

വിള

സിഡെ ് എന്ന നിലയില്പ്
ളില്പ് അമിത

ലതരത്തിലുള്ള ആചരാഗയ പ്

ീടനാശിനി പ്

.

5

ചയാഗം

ന
ശ്ങ്ങ
ള് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ

വിഷയഴത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കി
തയ്യാറാക്കു

ഴത്തെുതു

പ്തവാര്ക്ത്ത

.

5
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7 a) ഉത്തരഴമെുതു

1x3=3

. (ഏഴതങ്കിലും ഒഴരണ്ണം)

i) ‘‘ഈ ചറഡിചയാം

ാഴട്ടാഴക്ക എനിഴക്കപ്ത

ിടുത്തമിേയ.

മനുഷയഴര ഴമനഴക്കടുത്താന് ഓചരാ ഏര്ക്പാടു
ചനരം വേ

ണീം എടുത്താല്പ് നാല്

ആരുഴട വാക്കു

ളാണിത്? ഇങ്ങഴന

ാരണഴമന്ത്? ഈ അഭിപ്
രിചശാധിക്കു

ാശുണ്ടാക്കാം.’’റയാന്

ായചത്താട് ചയാജിക്കുന്നുചണ്ടാ?

.

ii) പ് ാചയാ ചവശം ഴ

ാള്ളു

എന്നതുഴ

ാണ്ട്

അര്ക്ഥമാക്കുന്നത് എന്ത്? സന്ദര്ക്ഭം വിശദ്മാക്കു

b) ഉത്തരഴമെുതു
i)

. (ഏഴതങ്കിലും രഴണ്ടണ്ണം)

ധീരനായ യതി ചനാക്കി തനവി തന്
ഭൂരിരാഷ് പ

രി

ാടലം മുഖം,

ൂരിതാഭചയാടുഷസ്സില്പ് മഞുതന്
ധാരയാര്ക്ന്ന

നിനീര്ക്സുചമാ

സന്ദര്ക്ഭം, ആശയം വിശദ്മാക്കു

ii)

ാന്ഥര്ക് ഴ
താന്തരായ്

ള് ! ആ

മം
.

രുവെിയമ്പലം തന്നിഴല
ൂടി വിചയാഗം വരുചമ്പാഴല
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.

2x3=6

നദ്യാഴമാെു

ാഷ്ഠങ്ങള്

ുന്ന

ച

ാഴലയു -

ഴമപ്തയും ചഞ്ചലമാലയ സംഗമം
ഈ വരി

ളിഴല സാദ്ൃശയ

വിവരിക്കു

എന്ന ശീര്ക്ഷ

ഉചിതമാചണാ? ഔചിതയം
ഉത്തരഴമെുതു

i)

ുഞന്

ളുഴട സവിചശഷത

ള്

.

iii) ‘അമ്മഴത്താട്ടില്പ്’

8

പ
ല്ന

ം

വിതയ്ക്ക്

രിചശാധിക്കു

.

. ( ഏഴതങ്കിലും രഴണ്ടണ്ണം)

2x3=6

ിള്ള താന് അചനവഷിച്ചു നടന്ന ആത്മീയ

ഗുരുവിഴന

ഴണ്ടത്തിയഴതങ്ങഴന?

ii) സാധാരണക്കാരനായ സനയാസിഴയന്ന്
ചട്ടമ്പിസവാമി

ഴള വിചശഷിപിക്കുന്നഴതന്തുഴ

iii) ഏറ്റുമാനൂര്ക് ചക്ഷപ്തത്തില്പ് വച്ചുണ്ടായ രസ
സംഭവം വിവരിക്കു

.
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ാണ്ട്?
രമായ

