കണ്ണൂര് ജജിലല്ലാ പഞല്ലായതത
എസത.എസത. എല. സജി. മകളള മല്ലാതകല്ലാപരരക – 2018
മലയല്ലാളള - കകരളപല്ലാഠല്ലാവലജി
കല്ലാസത - 10
ആകക കസല്ലാര് - 40
സമയള - 1½ മണജിക്കൂര്
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------നജിര്കര്ദ്ദേശങ്ങള
*ആദദ്യകത 15 മജിനുടത സമല്ലാശശല്ലാസ സമയമല്ലാണത.
*നജിര്കര്ദ്ദേശങ്ങള ശ്രദല്ലാപൂര്വള വല്ലായജിച്ചതജിനത കശഷള ഉതരകമഴുതുക.
*ഉതരകമഴുതുകമല്ലാള സമയവള കസല്ലാറള പരജിഗണജിക്കണള

ഒന്നുമതല അഞത വകരയുള്ള കചല്ലാദദ്യങ്ങളജില നല്ലാകലണ്ണതജിനത ഉതരകമഴുതുക. (4x1=4)
1. ഭല്ലാവശല്ലാലജികള പജിരജിഞ്ഞുകൂടജിയല്ലാലരവജിധള വജികലമല്ലാള സുകഖല്ലാദയള.
ആശല്ലാകന്റെ ഈ നരരരകണകതല്ലാടത ഏറ്റവള കയല്ലാജജിച്ച പ്രസല്ലാവന ഏതത?
*പജിരജിഞജിരജിക്കുന്നവരജില സുഖള എന്നുമണല്ലായജിരജിക്കുള.
* ദരര്ഘകല്ലാലകത കവര്പല്ലാടജിനുകശഷള കണ്ടുമട്ടുന്ന കസ്നേഹബദരുകട മനസത വജികല്ലാര
പരവശമല്ലായജിരജിക്കുള
* പരസ്പരള ഇണങ്ങജിയവര് ഒരജിക്കലള പജിരജിഞജിരജിക്കരുതത.
* സുഖള എകപല്ലാഴുള വജികലമല്ലായജിരജിക്കുള.
2. ഇടള വലള ഉലഞത വരടത അടുത്തുവന്നു. കഴമണ്ണജില പുതഞത കനള വച്ച മരകച്ചരുപ്പുകകളല്ലാകട, നരച്ച
ഇരുടജില നടക്കല്ലുകള ബദകപട്ടു കയറജി മജിറല വല്ലാതജിലജില മടജി. അടജിവരയജിട പ്രകയല്ലാഗള നലകന്ന
സൂചന* കല്ലാറ്റജില വരടത ഇളകജിവരഴുന്നതത മജിറല കല്ലാണുന്നു.
* വൃദനല്ലായ മജിറലജിന് കല്ലാഴ്ചശകജി കറവല്ലാണത.
* മജിറലജികന്റെ മനസത ആശങ്കയല്ലാല കലഷജിതമല്ലാണത.
* കകട്ടുറപജിലല്ലാത വരടത എകപല്ലാള കവണകമങ്കജിലള തകര്ന്നുവരകണക്കല്ലാകമന്ന ആശങ്ക.
3.
"പണ്ടുദദവള കടജിഞല്ലാണുമല്ലായത വന്നു
കകല്ലാണ്ടുകപല്ലായര സവല്ലാരജിക്കജിറങ്ങുവല്ലാന്.”
ഈ വരജികളജികല ആശയകതല്ലാടത കയല്ലാജജിക്കല്ലാതതത ഏതത?
* സര്ഗ്ഗശകജികയ സശല്ലാര്ത്ഥതല്ലാല്പരദ്യതജിനുകവണജി ഉപകയല്ലാഗജിച.
* മതവള വജിശശല്ലാസവള സര്ഗ്ഗശകജികയ തങ്ങളക്കത അനുകൂലമല്ലാക്കല്ലാന് ശ്രമജിച.
* അധജികല്ലാര കകന്ദ്രങ്ങള സര്ഗ്ഗശകജികയ തങ്ങളുകട സ്തുതജിപല്ലാടകരല്ലാക്കല്ലാന് ശ്രമജിച.
* മതവള അധജികല്ലാരവള സര്ഗ്ഗശകജികയ മനുഷദ്യനന്മയല്ലായജി പ്രകയല്ലാജനകപടുതജി.
4.
"നന്നല കദഹളനജിമജിതള മഹല്ലാകമല്ലാഹള.”
ഈ വരജികളജികല ആശയകതല്ലാടത കപല്ലാരുതമജിലല്ലാതതത?
* കദഹകത അടജിസല്ലാനമല്ലാക്കയുള്ള അതജികമല്ലാഹള നന്നല.
* കദഹമല്ലാണത കമല്ലാഹതജിനത കല്ലാരണമല്ലാവക.
* കദഹള നമ്മുകട കമല്ലാഹകത നശജിപജിക്കുന്നു.
* ഈ കദഹള എകപല്ലാള കവണകമങ്കജിലള നശജിക്കല്ലാവന്നതല്ലാണത.
5.
" പ്രജിയകപട ദമക്കലല്ലാഞ്ജകലല്ലാ! നനജി! “
കവജി നനജി പറയുന്നതത എന്തുകകല്ലാണല്ലാവല്ലാള?
* ശജില്പള തകര്ക്കകപടതജിനല്ലാല.
* മകനല്ലാഹരമല്ലായ ശജില്പള കലല്ലാകതജിനത നലകജിയതജിനല്ലാല.
* ' പജിയത' എന്ന ശജില്പള കല്ലാണല്ലാന് കഴജിഞതജിനല്ലാല.
* ശജില്പജികയ ഓര്ക്കല്ലാന് കഴജിഞതജിനല്ലാല.
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ആറത മതല പതജികനല്ലാന്നത വകരയുള്ള കചല്ലാദദ്യങ്ങളജില അകഞണ്ണതജിനത ഉതരകമഴുതുക.
(5x2=10)
6.
7.

8.
9.
10.

11.

വല്ലാകദ്യങ്ങള വല്ലായജിച്ചത അടജിവരയജിട പദങ്ങള വജിഗ്രഹജികച്ചഴുതുക.
*തങ്ങളുകട പജിന്നല്ലാകല ഒരു ജനക്കൂടവള വന്നു.
*ഭല്ലാരതള നല്ലാകള സശതന്ത്രമല്ലാവള; സശല്ലാതന്ത്രദ്യസമരതജില എനജിക്കുള പങ്കുകവണള!
"തല്ലാനല്ലാന് നജിരനരള കചയ്യുന്ന കര്മ്മങ്ങള
തല്ലാനല്ലാനനുഭവജിച്ചരടുകകന്ന വര”
-എഴുതച്ഛന്
മജിസജിസത തലതജികന്റെ ജരവജിതല്ലാവസയുമല്ലായജി ഈ വരജികകള ബനജിപജിക്കല്ലാവന്ന രണത
നജിരരകണങ്ങള എഴുതുക.
"കടലതരരതത "എന്ന കഥയജികല സളഭല്ലാഷണങ്ങള ചുരുക്കള വല്ലാക്കുകളജില മല്ലാത്രമല്ലാണത അവയജിടകല കമമൌനള വജികല്ലാരസല്ലാന്ദ്രവള.
ഇതജിനത അനുകയല്ലാജദ്യമല്ലായ ഒരു സനര്ഭള കഥയജിലനജിന്നത കകണതജി എഴുതുക.
"കല്ലാലല്ലാഹജിനല്ലാ പരജിഗ്രസമല്ലാള കലല്ലാകവമല്ലാകലല്ലാലകചതസല്ലാ കഭല്ലാഗങ്ങള കതടുന്നു.”
ഈ വരജികളജികല കല്ലാവദ്യഭളഗജി കകണതജി എഴുതുക.
"ദവരജി ദവരകസനജിക്കജിഹ ഞല്ലാന് കലജി.
തവ ഞല്ലാന് മജിത്രള , തസദ്യ നല്ലാടു ഞല്ലാന്
കത തരുന്നു, ചൂതുകപല്ലാരുക കപല്ലാരജിക.”
കലജി ഇവജികട "ഞല്ലാന്" "ഞല്ലാന്" എന്നത ആവര്തജിച്ചത പറയുന്നതല്ലായജി കല്ലാണല്ലാള. ഇങ്ങകന പറയുന്ന
കലജിയുകട രണത ഭല്ലാവങ്ങള കകണതജി എഴുതുക.
"ശപജിക്കകപടവന് എന്ന വല്ലാക്കു മഴുവനര്ത്ഥതജില വലവകരപറ്റജിയുള പറയല്ലാകമങ്കജില, അതര
അശശത്ഥല്ലാമല്ലാവജികനപറ്റജിയല്ലാണത.”
കദമൌണജികയ കറജിചള്ള മല്ലാരല്ലാരുകട ഈ നജിരരകണതജിനത അനുകയല്ലാജദ്യമല്ലായ രണത ഉദല്ലാഹരണങ്ങള
കകണത്തുക.

പന്ത്രണ്ടുമതല പതജികനഴു വകരയുള്ള കചല്ലാദദ്യങ്ങളജില അകഞണ്ണതജിനത
ഉതരകമഴുതുക.
(5x4=20)
12.

ആ പ്രല്ലായതജിലല്ലാണത,
എകന്നകതടജി കവജിത വന്നണഞതത.
എനജിക്കറജിയജിലല്ലാ ,
എവജികട നജിന്നല്ലാണത വകന്നതജിയകതകന്നനജിക്കറജിയജില.
കളജിര്ത്തു വജിറയ്ക്കുന്ന ശജിശജിരതജിലനജികന്നല്ലാ
പതകഞല്ലാഴുകന്ന നദജിയജിലനജികന്നല്ലാ
എങ്ങജികനയല്ലാ , കണകപല്ലാഴല്ലാകണന്നുള
എനജിക്കജിറജിയജില......

പല്ലാകബല്ലാ കനരദ

"അയല്ലാള കപല്ലായജി തുലയകട! അങ്ങജികന സമയനജിബനന വച്ചത എങ്ങകന കനല്ലാവകലഴുതുള? കനല്ലാവല
എകപല്ലാള തരരുകമന്നത എഴുത്തുകല്ലാരനു പറയല്ലാകനല്ലാക്കുകമല്ലാ? ഇതത നജിലമഴുന്നതുകപല്ലാകലകയല്ലാ
പല്ലാറകപല്ലാടജിക്കുന്നതുകപല്ലാകലകയല്ലാ അല. ഇതത ആതല്ലാവജികന്റെ ഒരു കവളജിപല്ലാടല്ലാണത.”
-ദസകയവ്സജി
സല്ലാഹജിതദ്യ രചനകയ കറജിചള്ള ഇരുവരുകടയുള അഭജിപ്രല്ലായങ്ങള തല്ലാരതമദ്യള കചയത കറജിപത
തയല്ലാറല്ലാക്കുക.
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13.

14.

15.

16.

17.

"അകപല്ലാള അവന് അമ്മകയല്ലാടത ആരല്ലാണത അവര്ക്കത ഈ കത്തുകകളലല്ലാള എഴുതജികക്കല്ലാടുക്കുന്നതത എന്നു
കചല്ലാദജിച്ചതല്ലായുള ഒരു കഷല്ലാളക്കുടജി യല്ലാകണന്നത തള്ള മറപടജി പറഞതല്ലായുള അറഞ്ഞു. അകപല്ലാള എകന്റെ
അഭജിമല്ലാനള ഉച്ചകകല്ലാടജിയജികലതജികപല്ലായജി.”
"ഇകക്കല്ലാലള നമ്മള സകപല്ലാട്സജില കതല്ലാറ്റുകപല്ലായജി. സല്ലാരമജില , എന്നല്ലാല ഈ കടജി, ലജിളബല്ലാകള
കല്ലാണജിച്ച സതദ്യസനതയുണകലല്ലാ , അതത ഈ കല്ലാസജികന്റെ മഴുവനുള വജിജയമല്ലാണത.”
എകന്റെ സതദ്യസനത എനജിക്കത നലകജിയ ആനനള ആ മപതത രപകയക്കല്ലാള എത്രകയല്ലാ
വലതല്ലായജിരുന്നു.
-ശരണ് കമല്ലാര് ലജിളബല്ലാകളഋതുകഭദള പ്രകൃതജിയജില വരുത്തുന്ന പരജിവര്തനങ്ങകളയുള മനുഷദ്യമനസജില ഈ പരജിവര്തനങ്ങളുകട
ഫലമല്ലായജി ഉദയളകകല്ലാള്ളുന്ന സുഖതഷ്ണകകളയുള ലളജിതഭല്ലാഷയജില ഈ കല്ലാവദ്യതജില
പ്രതജിപല്ലാദജിച്ചജിരജിക്കുന്നു.
-ഋതുസളഹല്ലാരള
മനുഷദ്യരുകടയുള പ്രകൃതജിയുകടയുള അനുഭുതജിമധുരങ്ങളല്ലായ ചജിത്രങ്ങള അതജില ചജിതറജിക്കജിടക്കുന്നു.
-ശല്ലാകനളള
പ്രകൃതജിയുള മനുഷദ്യനുള തമ്മജിലള്ള ബനകത ഇരുകൃതജികളജിലള കല്ലാളജിദല്ലാസന്
ചജിത്രരകരജിച്ചജിരജിക്കുന്നതജികല സവജികശഷതകള വദ്യകമല്ലാക്കുന്ന ലഘുക്കുറജിപത തയല്ലാറല്ലാക്കുക.
"നരനുനരന്നശുദവസ്തുകപല്ലാലള
ധരയജില നടപതു തരണലല്ലാണുകപല്ലാലള.”
-ആശല്ലാന്
ഒരു മഹല്ലാര് ആകണന്നത മനസജിലല്ലായകപല്ലാള കചരുപ്പുകതജി കചരജിപ്പുതുന്നല്ലാന് കൂടല്ലാക്കജിയജില.
ശരണ് കമല്ലാര് ലജിളബല്ലാകള
കവജിതല്ലാഭല്ലാഗതജികല ആശയള ലജിളബല്ലാകളയുകട ജരവജിതവമല്ലായജി എത്രമല്ലാത്രള കയല്ലാജജിക്കുന്നു എന്നത
പരജികശല്ലാധജിച്ചത കറജിപത തയല്ലാറല്ലാക്കുക.
"എത്രകകല്ലാറ്റക്കുടകള യുഗങ്ങള
കതജിനജിര്തജിയ മതണജിക്കൂണുകള
അക്കുളമടജികയറ്ററ്റു വരണുകപല്ലായത
അത്രകയകറ ബരണകൂടങ്ങളുള”
-അശശകമധള
സല്ലാമൂഹജികമല്ലാറ്റതജികന്റെ ചല്ലാലക ശകജികളജികലല്ലാന്നല്ലായജി കവജി സല്ലാഹജിതദ്യകത കല്ലാണുന്നുകണല്ലാ? വരജികള
വജിശകലനള കചയത സശല്ലാഭജിപ്രല്ലായള എഴുതുക.
എലവരുകടയുള നജിഴലകകള പജിന്നജികലക്കു വരഴജിതയ റല്ലാനലജികന്റെ കടുളമഞ കവളജിച്ചതജില വൃദകന്റെ
കടക്കണ്ണജില നജിന്നത കചല്ലാര കപല്ലാടജിയുന്നതത കണ ആ നജിമജിഷള , ഭര്തല്ലാവജികന്റെ ഇരജിപജിടതജില
എക്കല്ലാലകതക്കുമല്ലായജി തല്ലാന് ഉറഞ്ഞുകപല്ലാകന്നതല്ലായജി ജൂലജിയല്ലാന അറജിഞ്ഞു.
കഥല്ലാനദ്യതജികല ഈ വല്ലാകദ്യള സൃഷജിക്കുന്ന ഭല്ലാവ തലള വദ്യകമല്ലാക്കുന്ന കറജിപത തയല്ലാറല്ലാക്കുക.

പതജികനടത , പകതല്ലാന്പതത കചല്ലാദദ്യങ്ങളജില ഒന്നജിനത ഉതരകമഴുതുക.
(1x6=6)
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"കവജിക്കത ദൃശദ്യകലല്ലാകവള അദൃശദ്യകലല്ലാകവള ഒന്നുന്നുുകപല്ലാകല സശല്ലാധരനമല്ലാണത. അത്രതകന്നയല,
അദൃശദ്യമല്ലായ മല്ലാസസജിക കലല്ലാകതജിലല്ലാണത അതത മജിക്കകപല്ലാഴുള സശച്ഛനള വജിഹരജിക്കുന്നതത.”
എള. പജി. കപല്ലാള
ഈ നജിരജികണള 'ദമക്കലല്ലാഞകലല്ലാ, മല്ലാപത 'എന്ന കവജിതയത എത്രമല്ലാത്രള കയല്ലാജജിക്കുന്നുണത?
നജിങ്ങഴളുകട കകണതലകള അവതരജിപജിക്കുക.
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പജികന്നകയല്ലാകന്നല്ലാരുപകല്ലാരകമതജികനല്ലാകയകന്നകയല്ലാര്ത്തു സഖജി, ഏതകതല്ലാതുക
അനദ്യജരവനുതകര സശജരവജിതള
ധനദ്യമല്ലാക്കുമമകല വജികവകജികള

നളജിനജി

നരകയല്ലാ സുധരര്! നര....നര....ഇവജികട....ഇകപല്ലാള...
ഒരു നരണ കതങ്ങകലല്ലാകട അവര് മകന്നല്ലാടല്ലാഞത അയല്ലാകള കകടജിപജിടജിച. രുപള കകല്ലാണത പജിടജികജിടല്ലാത
വദ്യകജികയ സശരള കകല്ലാണത തജിരജിച്ചറജിഞത അയല്ലാളുള അമരന്നജിരുന്നു.
ഇരു സനര്ഭങ്ങളജിലള മനുഷദ്യബനതജികന്റെ ദവചജിത്രദ്യങ്ങള മജിഴജികവല്ലാകട ആവജിഷരജിക്കകപടുന്നുണത.
കഥകയയുള കവജിതല്ലാഭല്ലാഗകതയുള വജിലയജിരുതജി ലഘൂപനദ്യല്ലാസള തയല്ലാറല്ലാക്കുക.
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