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:

40 Marks

:

40 Marks

എ വിഭാഗം / SECTION A
1. ഖ"ിക വായി(് ചുവെടയു. േചാദ12ളിൽ ഏെത8ിലും എെ<=>ി?
ശരിയു>രം എടുെ>ഴുതുക. (ഓേരാFിനും 1 മാർKു വീതം)

(8x1=8)

ഒരു സംഭവം നടFതായി വിവരിQKുകയാണേലSാ കഥയുെട സUരൂപം. സംഭവ
2ളിൽ

Xപധാനമായ

ഒരുസംഗതിയും

അതിേനാടു

േചർF

പല

സംഗതികള\ം

ഉ^ായിരിKും.XപധാനസംഗതിQK് കഥയുെട മർ_ം എFു േപ` പറയാം. കാളി
ദാസ ശാകുbളം േനാKുക. അതിൽ ശകുbളയുെട േമാതിരം കളcുേപായ സംഗതി
യാd മർ_ം. XപകൃതിശാfXത>ിൽ 'ഗുരുതUേകXgം’ എFുപറയുF ബിgുവിെi
jാനമാd കഥയിൽ മർ_>ിനു.k. മl\ സംഗതികെളലSാം ആ ഒരു സംഗതിെയ
ആXശയി(\ നിൽKുFു. കഥQKു നാമകരണം െചn\Fതിൽ പലേoാഴും മർ_ം
ഉപകരിKും.കാളിദാസെi ‘അഭിpാനശാകുbളം’ േനാKുക. ശകുbളയുെട േമാതി
രം കളc കഥയാണേലSാ അk. കഥകളിൽ ആവശ1ം േപാെല അവതാരിക േചർKാം.
ഏതു കാല>ും ഏതു jല>ും ഏk ആള\കെളolിയും ആd കഥെയF് വായന
Kാെര XഗഹിoിKുക എFതാd ഇതിെi ഉപേയാഗം.ചരിXതകഥകളിലും പുരാണ
2ളിലും അവതാരികQK് ആവശ1ം കാണും.ആഖ1ായികകള\ം നാടക2ള\ം മl\ം
അവതാരിക കൂടാെത ഇടQKുെവ(\ തുട2ുFതു നFായിരിKും. അ2െന
െചQതാൽ അനുഭവരസ>ിനു ബലംകൂടും. കഥയിെല സംഗതികൾ നടFുെകാ^ിരി
െK>െF വായനKാെര കൂ<ിെKാ^ുെചFു കാണിKുക എFഭാവ>ിലാd
ഇ2െന കഥയുെട മധ1>ിലാരംഭിKുFk. ഇ>രം Xഗt2ളിലു. കഥQK്
ഇതിവൃ>ം എFു േപരുപറയുFു. പുരാണ2ളിെല ഉപകഥകള\ം നീതികഥകള\ം
േപാെല നാടക2ളിെല ഇതിവൃ>ം ലഘുവായിരിKുകയിലS. ഇതിവൃ>ം വാfത
വവും കൽoിതവുമാകാം. ചരിXതം, ജീവചരിXതം, പുരാണം എFിവകളിൽ നിെFടു
KുF കഥകൾ വാfതവ>ിൽ നടFകഥകളാണേലSാ. ഇgുേലഖ േപാെലയു. കൃതി
കളിെല ഇതിവൃ>ം കഥാകൃ>ുKൾ െക<ി(മ(തും. കാളിദാസെi അഭിpാ
നശാകുbളം േനാKുക. േമാതിര>ിെi സംഗതിതെF പുരാണ>ിലിലS. എFാൽ
നാടക>ിെi സUാരസ1െമലSാം േമാതിര>ിെi കഥയിലാണു താനും. സാധാരണ
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കഥകൾ കഥിKുFതിെi Xകമം അതാതു സംഗതികൾ നടF കാല>ിനനുസരി(ാd.
കാല>ിെi Xകമംപിടി(\ കഥ പറയുFതി? വളെര സൗകര1വും ഉ^്. എFാൽ
അനുഭവരസെ> Xപധാനമായി കാണുF ആഖ1ായികാകാരxാർ കാലXകമം പല
േoാഴും െതlിKും. ആദ1ം മുതൽ അവസാനം വെര വായനKാര? കൗതുകം yയി
(\ േപാകാെത നിലനിർ>ാൻ േവ^ി െചn\F ഒരുപായമാണിk. കഥയുെട മർ_ം
അവസാന>ിേല െവളിെoടാവൂ. അെലS8ിൽ ജിpാസ നശി(\േപാകും. Xഗtകാ
രൻ കഥയുെട പരിണാമെ>

െവളിെoടു>ാെത കൗശല>ിൽ നീKി

നീKി

െകാ^ുേപാകുേbാറും വായനKാര? പരിണാമം എെbFറിയാനു. പരിXഭമം
അസഹ1മായി>ീരുFു.ഇ2െന അവസാനംവെര ജിpാസ ശമിoിKാെത സൂyി
KുF കഥാഗുണ>ി? പരിണാമഗു{തി എFുേപർ.

േചാദ&'ൾ
(a). XപകൃതിശാfXത>ിെല എbിെi jാനമാd കഥയിൽ മർ_>ിനു.k?

[1. ഇതിവൃ>>ിെi. 2. Xപകൃതിയുെട. 3. മർ_>ിെi. 4. ഗുരുതUേകXg>ിെi]
(b). ആഖ1ായികകള\ം നാടക2ള\ം മl\ം അവതാരിക കൂടാെത ഇടQKുെവ(\
തുട2ുFതുെകാ^് എbിനാd ബലം കൂടുFk?
[1. അനുഭവരസ>ി?. 2. വായനKാര?. 3. ഇതിവൃ>>ി?. 4. ജിpാസQK്]
(c). കഥ ഏതു jല>ും ഏk ആള\കെളolിയുമാെണF് വായനKാെര Xഗഹിoി
KുFെതbാd?
[ 1. കഥാകൃ>്. 2. അവതാരിക. 3. മർ_ം. 4. കാലXകമം]
(d). കാളിദാസെi കൃതിQK് ’അഭിpാനശാകുbളം’ എF േപരു നൽകിയതിെi

പിFിെല സംഭവം ഏതാd?
[ 1. . ശകുbളയുെട അഭിpാനം

2. ശകുbളയുെട േമാതിരം കളck.

3. ശകുbളയുെട ജനനം.

4. ശകുbളയുെട വിവാഹം.]

(e). ഇതിവൃ>ം ലഘുവലSാതിരിKുFk എവിെടയാd?

[ 1. നാടക2ളിൽ. 2. പുരാണ2ളിൽ. 3. ചരിXതകഥകളിൽ. 4. ഇതിഹാസ2ളിൽ]
(f). കഥയിെല XപധാനസംഗതിQK് എbുേപരാd നൽകിയിരിKുFk?

[ 1. ഗുരുതUേകXgം. 2. കഥാേകXgം. 3. മർ_ം. 4. Xപധാനസംഗതി]
(g). അഭിpാനശാകുbള>ിെല േമാതിര>ിെi ഇതിവൃ>ം

എ2െനയു.താd?
[ 1. പുരാണ>ിലു.k 2. വാfതവം. 3. യഥാർ~ം. 4. കൽoിതം.]
2

(h). വായനKാരെi ജിpാസെയ നിലനിർ>ുF കഥാഗുണ>ിെi േപെരb്?

[ പരിണാമം. 2. പരിണാമഗു{തി. 3.കഥാമർ_ം, 4. ഇതിവൃ>ം]
(i). ‘അറിയാനു. ആXഗഹം’ എF അർ~>ിൽ ഇവിെട ഉപേയാഗി(ി<\.

പദേമതാd?
[ 1. ആകാംy. 2. ജിpാസ.

3. പരിXഭമം. 4. കൗതുകം]

(j). കാലXകമം െതlിQKുF എഴു>ുകാരൻ എbിെനയാd കൂടുതൽ

Xപധാനമായി കരുതുFk?
[ 1. ഇതിവൃ22ിെന. 2. കഥാമർ:െ2. 3. പരിണാമഗു@തിെയ. 4. അനുഭവരസെ2]
(k).കഥQKു നാമകരണം െചnാൻ പലേoാഴും ഉപകരിKുFk ഇവയിേലതാd ?

[ 1. മർ_ം.

2. ഇതിവൃ>ം. 3. അവതാരിക. 4. പരിണാമഗു{തി.]

2. ഏെത4ിലും എെ:;<ി= ശരിയു<രAൾ െതരെCടുെ<ഴുതുക. (8x1=8)
a. പുമാൻ – എF പദ>ിെi എതിർലിംഗം എbാd?

b.

(i). പുമാന>ി.

(ii). പുമാനി

(iii). പുമാനിനി.

(iv). പുമാനവതി

'മരുF് 'എF പദ>ിെi പര1ായപദം തFിരിKുFവയിൽ ഏതാd?
(i). ഓദനം.

(ii). േഭഷജം.

(iii). പാേഥയം.

(iv). ഔരസം.

c. fമൃതി - എFതിെi വിപരീതപദം ഏk?

.

(i). അനുfമൃതി.

(ii). വിfമൃതി.

(iii). മൃതി.

(iv). അവിfമൃതി.

d. ‘അഹി – മഹി’ - എFീ പദ2ള\െട ശരിയായ അർ~വ1ത1ാസം തFിരി
KുFവയിൽ ഏതാd?
(i). സർoം - ഭൂമി.

(ii). നിലം.

(iii). കാലം.

(iv)

-

രാജ1ം.

-

ഞാൻ.

പാ•് - അഭിമാനി

e. ‘ൈശശവകഥ’ എF സമfതപദ>ിെi ശരിയായ വിXഗഹാർ~േമk?
(i). ൈശശവ>ിെല കഥ.

(

ii). ൈശശവമായ കഥ.

(iii). ൈശശവം എF കഥ

(iv).

ൈശശവവും കഥയും.

f. താെഴ തFിരിKുFവയിൽ ‘സമയം’ എF പദ>ിെi നാനാർ~മായി
വരുF പദേമk?
(i).

സംേയാഗം.

(ii). അതി`.

(iii). േനരേ>.

(iv). ശപഥം
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g. 'ഞാൻ േദഹമാd' - എFതിെi ഒloദം തFിരിKുFവയിൽ ഏതാd?
(i). േദഹാഭിമാനം.

(ii). േമാൈഹകം.

(iii). േദേഹാഹം.

(iv). േമാyാർഥി.

h. താെഴ തFിരിKുFവയിൽ ‘പൂശാരി’ എF പദ>ിെi അർ~ം ഏk?
(i). ആശാരി.

(ii). പൂജാരി

(iii). സന1ാസി.

(iv). എഴു>ാശാൻ.

i. 'കരി•ന' എF പദ>ിെi ശരിയായ പിരിെ(ഴു>് ............ആd
(i). കരിം + പന.

(ii). കരി•് + പന

(iii). കരി + പന.

(iv). കരി + •ന.

j. തFിരിQKുFവയിൽ ശരിയായ പദം ഏതാെണF് കെ^>ി എഴുതുക
(i). ശാfXതവ1ാധിyുധ2ൾ
(iii). ശാfXതവ1ാധിyുദ2ൾ.

3.

(ii). ശfXതവ1ാധിyുധ2ൾ
(iv). ശfXതവ1ാധിyുദ2ൾ

ഏെത4ിലും നാെല;<ി= മാHതം ശരിയു<രAൾ െതരെCടുെ<ഴുതുക.

(4x2=8)

(ഓേരാJിനും 1 മാർLു വീതം)

(a). "ചാcുകിടo• െകാ–േലാെടൻ മകളാം വിണെo=\ം".
(i). എവിെടയാd മകെള കിട>ിയിരിKുFk?
1. മടിയിൽ.

2. നില>്.

3. പായയിൽ.

4. കnിൽ.

(ii). ആരാd ഇ2െന പറയുFk?.
1. പു.\വൻ

2. Xഗാമെoൺെകാടി.

3. പാണൻ.

4. മഹാബലിമFൻ.

(b) "ക^ുടൻ സUയമറിcിടാ>േതാർ>ി^ൽ േവ^ സഖി"(i).അറിയാ>തിെi കാരണമായി ദിവാകരൻ പറയുFെതbാd?
1. പ^െ> ഇളംകുരുF് ഇF് ഒരു വലSിയായിരിKുFു.
2. സന1ാസിയായതു കാരണം ദിവാകരൻ പഴയെതാെK മറFുേപായി.
3. നളിനിെയ ഹിമാലയസാനുKളിൽ Xപതീyി(ിരുFിലS.
4. നളിനിെയ സന1ാസിനീേവഷ>ിൽ കാണുെമFു ചിbി(ിരുFിലS
(ii). കുമാരനാശാൻ ആദ1മായി രചി( ഖ"കാവ1ം ഏk?
1. നളിനി.

2. കരുണ.

3. വീണപൂœ.
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4. ലീല.

(c).

“കാലാഹിനാ പരിXഗfതമാം േലാകവുമാേലാലേചതസാ േഭാഗ2ൾ േതടുFു.”

(i). േലാകെ> പരിXഗസി(ിരിKുFk ആരാd?
1. കാലം.

2. അഹി.

3. േഭാഗം.

4. ആേലാലേചതž്.

(ii). എbിെനേoാെലയാd േലാകം േഭാഗ2ൾ േതടുFk?
(1. പാ•ിെനേoാെല.

2. തവളെയേoാെല .

3. ചyു:Xശവണെനേoാെല,

4. അേപyിKും േപാെല)

(d). "െപ`Fാളിെi െതരKിŸ െതlീതാവും മൂoേര"
(i). ഈ പരാമർശം എbിെനKുറി(ായിരുFു?
1. മരQKാർKു െകാടുKാനു. പണെ>Kുറി(്
2. േറഡിേയാ പണയം െവ(് കി<ിയ പണെ>olി.
3. മ>ായിമാoിളK് െകാടുKാനു. പലിശെയolി.
4. കുcന>ിെi ജാKlിെi അളവിെനolി.
(ii). ആ` ഏk സgർഭ>ിലാd ഇ2െന പറയുFk?
1. മരQKാർ, പതിന–ുറുoികയാd െകാടുKാനു.െതF് െവ.ായി
െതlി(\ പറcേoാൾ
2. ചാKു=ി. "െവ£ത1ലS ചാKുേണ1,നീയിേoാ അടിKണ തുണി മുഴു
വൻ െവടKാവണk." എF് െച•ു മ>ായി പറcേoാൾ.
3. ബf ക^¤ടർ സുകുമാരൻ. ചാKു=ിേയാ¥ യാXതKൂലി വാ2ാതി
രുFേoാൾ,
4. ചാKു=ി. "നീQ പലിേശം അട(ി<ിലS¦േലSാടാ.ഇെതbാ കഥ?" എF്
െച•ു മ>ായി പറcേoാൾ.

(e).“ഇ2െനയാd മഹാഭാരതയു§>ിെi പരിസമാ{തി”(i) എ2െനയായിരുFു മഹാഭാരതയു§>ിെi പരിസമാ{തി.?
1. പാ"വരുെട വിജയേ>ാെട.

2. കൗരവരുെട വിജയേ>ാെട.

3. ദുേര1ാധനെi മരണേ>ാെട.

4. അശU~ാമാവി? ശാപംലഭി(േതാെട,

(ii) ആരായിരുFു കൗരവപyെ> അവസാനെ> ൈസന1ാധിപൻ?
1. ദുേര1ാധനൻ.

2. കർ=ൻ, 3. േXദാണാചാര1ർ, 4. അശU~ാമാœ)
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(f). “സാരമിലS മകേന, ഇനിെയാFും ഓർ_ിേK^തിലS”(i). കഥയിെല ഈ സgർഭ>ിൽ കഥാപാXത2ള\െട ഏk മേനാഭാവമാd
ആവി©കരിKെoടുFk?
1. മനžിൽ ഘനീഭവി( ദുഃഖ>ിെi ആവി©കാരം.
2. കുlവാളിയായ മകേനാടു. അ«െi പരിഭവം.
3. പരfപരം കാണാതിരുFു ക^തിെല വികാര>.ി(.
4. ആരും ത2ൾK് സഹായ>ിനിെലSF പരിഭവം.
(ii) പാഠസgർഭ>ിൽ നീ2ുF തീവ^ിമുറിയിൽ നിFു പുറേ>Kു േനാKു
േ•ാെല നിൽKുFk ആരാd?
1. െവ.ായിയoൻ. 2. ക^ു=ി. 3. പാറാവുകാരൻ. 4. ജയിൽേമധാവി.

4. ഏെത(ിലും നാെല/0ി1 മാ3തം 3ബാ56ിൽനി8് ശരിയു0ര=ൾ
െതരെ?ടുെ0ഴുതുക. (ഓേരാ8ിനും 1 മാർ5ു വീതം).

(4x4=16)

(a). "ഇടൈ8 െകാ^് ഒരു പുൽെKാടിെയടു>് ആ ദിവ1ാfXതം ആപാദിoി(്
'അപാ"വായ' എF് പറcു വി<\"
(i). പുൽെKാടിയിൽ ആപാദിoി(തായി പാഠഭാഗ>് പറയുF അfXതേമk?
1. Xബ-ശിരž്. 2. പാശുപതാfXതം. 3. വരുണാfXതം, 4. ആേ®യാfXതം
(ii).ആരാd പുൽെKാടിയിൽ അfXതം ആപാദിoി(k?
1. അർജുനൻ.

2. ഏകലവ1ൻ.

3. Xദൗണി,

4. േXദാണർ,

(iii). ഈ സംഭവം നടFk എവിെട െവ(ാd?
1. സമbപ–ക>ിൽ.

2. ഭാഗീരഥീക«>ിൽ.

3. കുരുേyXത>ിൽ

4. പാ"വശിബിര>ിൽ

(iv). Xബ-ശിേരാfXതം അർ¯ുന? ആരാd ഉപേദശി(k?
1. കൃപാചാര1ർ,

2. കൃ©ണൈദUപായനൻ.

3. േXദാണർ. 4. Xശീകൃ©ണൻ.

(b). “െച•ുമ>ായി അ2െനപറെc8ിലും േനെരമറി(ായിരുFു ചാKു=ി
യുെട അനുഭവം”(i). െച•ുമ>ായി പറcെതb്?
1. േറഡിേയാ ഇെലS8ിൽ മന:സമാധാനം േപാകുെമF്,
2. േറഡിേയാ ഇെലS8ിൽ മന:സമാധാനം കി<\െമF്,
3. േറഡിേയാ ഉെ^8ിൽ മന:സമാധാനം കി<\െമF്,
4. േറഡിേയാ കnിലിരിKുFതാd നലSെതF്.
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(ii).ചാKു=ിയുെട അനുഭവം എ bായിരുFു?
1. അളവുെതlാെത തുFാൻകഴിcു.

2.

മന:സമാധാനം കി<ി,

3. േജാലിയിൽ മുഴുകാൻ സാധി(\.

4. േജാലിയിലു. Xശ§ പാളി.

(iii).അതുപറcേoാൾ െച•ുമ>ായിയുെട മേനാഭാവെമbായിരുFു?
1. േറഡിേയാ നിžാരെമF ഭാവം,
2. ചാKു=ി നലSതnൽKാരനെലSF ഭാവം,
3. ചാKു=ിെയ ഇ±മെലSF ഭാവം,
4. ചാKു=ിേയാ¥ fേനഹമുെ^Fഭാവം.
(iv).േറഡിേയാ ഇലSാതായേoാൾ ചാKു=ിKു^ായ അനുഭവ2ളിൽെoടാ>k
ഇവയിൽ ഏതാd?
1. അpാതമായപാ<ിനു കാേതാർ>ു.
2. ആൾKൂ<>ിൽ ഏകാbത േതാFി.
3. തുണികളിലൂെട കXതികെതlിസ–രി(\.
4. അളവുകൾ െതlാെത ഉടുo\തുFി.

(c). "അവസാനെ> തിരിcുേനാ<>ിെi Xശ§ാ²ജലിേയാെട െവ.ായിയoൻ
നടFകFു."
(i). തFിരിKുF ഏk സgർഭ>ിലാd െവ.ായിയoൻ ഇ2െന നടFകലുFk.
1. പഴുതറയിൽ നിF് ക=•രിേലK് തിരി(േoാൾ.
2. തീവ^ിയിൽ നിF് ഇറ2ിേoാരുേ•ാൾ.
3. ജയിലിൽ നിF് ക^ു=ിെയ ക^് മട2ുേ•ാൾ.
4. കടൽ>ീര>ു മകെi അb1കർ_ം കഴിc് മട2ുേ•ാൾ.
(ii). ഈ സമയ>് െവ.ായിയoെi മാനസികാവj എbായിരിKും.?
1.

മകെന ക^േലSാ എF സംതൃ{തി

2. മകെന ഇനി കാണാനാവിലS എF തിരി(റിœ.
3. മകൻ കുlവാളിയായതിെല അപകർഷത.
4. മകെനKുറി(\. അഭിമാനം.
(iii). ‘Xശ§ാ²ജലി ‘ - എF പദം െകാ^് അർ~മാKുFെതb്?
1. Xപഭാത വgനം.

2. മരി( ആേളാടു. ആദരœ.

3. സഹതാപം.

4. Xശ§ാപൂർ³മായ കൂo\ൈക.

(iv). ഈ വാക1ം ഉൾെKാ.\F പാഠഭാഗം ഏതു സാഹിത1വിഭാഗ>ിൽ
െപടുFു?
1. െചറുകഥ.

2. േനാവൽ. 3. നീ^കഥ. 4. േനാവൈലl്.
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(d).

“ഇFും പഴിപറേcKും, മട2ാെതവn,
തലQKകെ>േbാ െപരുKുFു”-

(i). ആ` ആെരയാd പഴി പറയുFk?
1. അ_ മകെന,

2. മകൻ അ_െയ,

3. ഭാര1 ഭർ>ാവിെന,

4. നാ<\കാർ മകെന.

(ii) എbിനാd പഴി പറയുFk?
1. അ_െയ ചികിൽസിKാ>തി?, 2. അ_െയ fേനഹിKാ>തി?,
3. അ_െയ ഉേപyിKാ>തി?,

4. അ_െയ െകാ^ുേപാകുFതി?.

(iii) എവിെട നിFാd മടേ2^k?
1.ആശുപIതിയിൽ നിK്,

2. മാളിൽ നിK്,

3. െതരുവിൽ നിK്.

4. േകാവിലിനുമുKിൽ നിK്,

(iv). ഈ വരികളിെല ഭാവം എbാd?
1. തെFKുറി(\. അവp, ,

2. ഭാര1േയാടു. fേനഹം.

3. അ_േയാടു. fേനഹം

4. ഭാര1േയാടു. അവp.

(e).

“ഇവരറിയുFീെലFഭിമാനം!
എFുെട മുFിൽ േഗാേമദകമിഴി
മിFും കാ–ന സിംഹാസനമതിൽ
മു>ുKുടയും ചൂടിയിരിo•.”

(i) ആരാd ഇk പറയുFk ?
1. കവി.

2. പാണൻ.

3. പു.\വൻ.

4. പരി©കാരികൾ .

(ii) ആെരയാണിവിെട മു>ുKുടയും ചൂടിയിരിKുFതായി അവതരിoിKുFk?
1. ഓണേKാടിയുടു> ഉഷžിെന.

2. പഴെയാരു പു.\വെന.

3. മഹാബലിമFെന.

4. കാ–ന സിംഹാസനെ>.

(iii) ആരുെട മുFിലാd മു>ുKുടയും ചൂടിയിരിKുFk?
1.ഓണ>oെi.
3. പരി©കാരികള\െട.
(iv).

2. Xഗാമെoൺെകാടിയുെട.
4. പു.\വെi.

അേ´ഹ>ി?െറ അഭിമാനം അറിയാ>k ആരാd?
1. പഴമKാർ 2. പരി©കാരികൾ.. 3. പലS\െകാഴിcവർ .
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4. കവി.

ബി വിഭാഗം / SECTION B
5. (a). Hപേയാഗം മാSTക.

2x1=2

(i) ചുl\പാടുമു. യാXതKാർ അേoാൾ അയാെള ആദരേവാെട േനാKി.
(ii) 3ദൗപദിയുെട മ5ളOം ധൃRദSുTനനും പാUാലൻമാരുെമാെ5

െകാലWെXYO.

(b). അംഗവാക*ം അംഗിവാക*ം എJിവ േവർതിരിെWഴുതുക.

2x1=2

(i). മയKം േപാകാെത പരിXഭമി(ിരുF ധൃ±ദ1ുµന? അന2ാൻ കഴിcിലS.
(ii). ഇരു^ു തുട2ുF കരി•നകൾKുമുകളിലൂെട പyികൾപറFു
കൂടുപl\Fു.

2x1=2

(c). വാക*<ിൽ െതSTെZ4ിൽ തിരു<ുക.

(i). മു^കoാട>ിെi വര•>് തെi െചറുവിരലിൽ പിടി(\െകാ^് അfതമയ
>ിെi പyികെള േനാKി അതിശയേ>ാെട അ¶ുതെo<\നിF മകെന െവ.ായി
യoൻ ഓർ>ു.
(ii). രാജാവിെi വിലാപം േക< ആയിരKണKി? ജനസഹXസ2ൾ ക=\ം നിറ(്
അ2ുമി2ും പാcുേപായി.
(d).അർ\ംമാറാെത വിധിവാക*െ< നിേഷധവാക*മാLിമാSTക.

2x1=2

(i). അയാൾKു പിFിൽ ഇരു•ഴിവാതിൽ അടയുFു.
(ii). അയാള\െട കnിൽ ഒരു കടലാസുെപാതി ഉ^ായിരുFു.
(e) ഏെത4ിലും രെZ;ം, ആശയം വ*cമാകും വിധം സefവാക*<ിൽ

2x1=2

HപേയാഗിLുക.
(i). െമനെKടു>ുക.

(ii) െതാ^യിടറി.

(iii) ദുഃഖസ–ാരം.

6.ഒJരhTറ<ിൽ കവിയാെത ഉ<രെമഴുതുക. ഓേരാJിനും 5 മാർL് വീതം.
(3x5=15)

(a). ഏെത4ിലും ഒരു വിഷയെ<LുറിW് ഉപന*സിLുക.
(i). വാർ>ാമാധ1മ2ള\ം വിദ1ാർ~ികള\ം.
(ii). അ®ിവീർ പ§തിയും ഭാരതീയ യുവതUവും
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5

(b). നി2ള\െട വിദ1ാലയ>ിനു സമീപെ> വാഹന2ള\െട മºരേയാ<വും
യുവാKള\െട ൈബK് േറസും അടിയbിരമായി നിയXbിKണെമFാവശ1െo<\
െകാ^് fകൂൾ ലീഡർ എF നിലയിൽ സംjാന ഗതാഗതമXbിQK് ഒരു പരാതി

5

K>് തnാറാKുക.

(c).െപ<ിKടകൾ മുതൽ സാമൂഹ1മാധ1മ2ൾ വെര ക(വടേകXg2ളാKി,
കുcിൈKകളിെല>ിKുF മയKുെപാതികള\െട വലയ>ിൽെo<\േപാകുF

5

ന±ബാല12െളolി ഒരു പXതവാർ> തnാറാKുക.
. 7. താെഴെLാടു<ിരിLുJ േചാദ*AൾL് നിർേlശമനുസരിW് ഉ<രെമഴുതുക.
(ഓേരാJിനും 3 മാർLു വീതം)

(5x3=15)

(a).ഏെത4ിലും ഒരു േചാദ1>ി? മാHതം ഉ<രെമഴുതുക.

1x3= 3

(i)."അർ~ പൂർ=2ളായ മൗന2ളാd കടൽ>ീര>് എF കഥെയ പൂർ=മാKു
Fk “: - Xപfതാവനയുെട െവളി(>ിൽ കഥെയ വിലയിരു>ുക.
(ii). അശU~ാമാവിെന ചിര²ജീവിയും സർ³വ1ാപിയുമായി കŸപി(തിലൂെട
വ1ാസൻ എb് താKീതാd േലാക>ി? നൽകുFk?

(b). ഏെത4ിലും രZ് േചാദ*AൾL് മാHതം ഉ<രെമഴുതുക.

2x3= 6

(i). "നFലS േദഹം നിമി>ം മഹാേമാഹം":- േദഹെ>Kുറി(\. അഭിമാനേബാധം
പാടിെലSF് Xശീരാമൻ എ2െനയാd ലy്മണ? വിശദീകരി(\ െകാടുKുFk?
(ii).

"െപl\കിടKും െതരുവുപ<ിQെKെbാരൂlം കുര(തു ചാടിKുതിKുFു.: - കാവ1സgർഭം വിവരി(് ഈ വരികൾ

കവിതQKു നൽകുF ആശയഭംഗി വിശദമാKുക.
(iii)

"േപായെതാെKയഥവാ നമുKേയ
Xപായവും,സപദി മാറി കാര1വും"

ദിവാകരൻ നളിനിേയാ¥ ഇ2െന പറയുFതിെi െപാരുൾ എbാവാം?

(c). ഏെത8ിലും രZ് േചാദ12ൾK് മാXതം ഉ>രെമഴുതുക.

2 x3= 6

(i). സകലകലാവലSഭനായിരുF ച<•ിസUാമികൾK് സംഗീത>ിലും ചിXതകല
യിലും ഉ^ായിരുF പാ"ിത1ം എXപകാരമായിരുFു?
(ii) അറിവിലSാ>വർK് െവളിവു^ാKുവാനു. സUാമികള\െട കഴിœ വ1»മാ
KുF സംഭവം വിവരിKുക.
(iii). ച<•ിസUാമികൾK് ‘വിദ1ാധിരാജൻ’ എF വിേശഷണം ലഭി(k എ2െന
എF് വിവരിKുക..
*********************
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