LP Malayalam
1)

ഉജ്ജ്വല ശബ്ദാഡ്യന് എന്ന് വിശേശഷിശപ്പിശക്കപ്പെടുപ്പടുന്ന കവിശ.
ഉള്ളൂര്

2)

'മാതംഗിശ' ഏത് കഥയിശെടുല കഥാപാത്രമാണ്.
ചണ്ഡാലഭിശക്ഷുകിശ

3)

ബാലിശദ്വീപ് ആരുടെടുടെ കൃതിശയാണ്
എസ്.െടുക.െടുപാറ്റക്കപ്പാടെ്

4)

2018 െടുല എഴുത്തച്ഛന് പുരസ്കാരം ആര്ക്കപ്പ്?
എം. മുകുന്ദന്

5)

ഒന്നെടുന്നന്നങ്ങനെടുനെയെടുയഴുതാം
വളവും േവണ
െടുചരിശവും േവണ
കുത്തെടുനെയെടുയാരുടവര
കുറിശയവര, ഈ വരിശകള് ആരുടേടെതാണ്?
കുഞ്ഞുണ്ണിശമാഷ്

6)

'ബധിശരവിശലാപം' എന്ന കൃതിശ എഴുതിശയതാര്?
വള്ളത്തേത്താള്

7)

വള്ളത്തേത്താളിശെടുന്റെ മഹാകാവയം ഏത്?
*ഉമാേകരളം
ചിശത്രേയാഗം

*ശിശഷയനും മകനും

8)

'ശാഖിശ' എന്ന പദ്ത്തിശന്െടുറ അര്ത്ഥം?
വൃക്ഷം

9)

പറഞ്ഞതങ്ങനെടുനെയതെടുന്ന
പാതിശരാവയേല്ലാ പത്നീ
കുറെടുഞ്ഞാന്നുറങ്ങനെടുട്ടെ ഞാനുലകീേരഴും
ഈ വരിശകള് എഴുതിശയതാര്?
രാമപുരത്തുവാരയര്

*ചിശത്രേയാഗം

* മഗ്ദലനെയമറിശയം

10) കൂട്ടെത്തിശല് െടുപടൊത്തത് ഏത്?
ചാടെിശ + കയറിശ
തുള്ളത്തിശ + ചാടെിശ
േനെയാക്കപ്പിശ + കണ്ടു
പുതു + മഴ
ഉത്തരം പുതു+മഴ
11) മാര്ത്താണ്ഡവര്മ്മ മഹാരാജാവിശെടുന്റെ
എഴുതിശയ കൃതിശേയത് ?
കുേചലവൃത്തം വഞ്ചിശപ്പാട്ടെ്

നെയിശര്േദ്ദേശ

പ്രകാരം

12) ശരിശയായ പദ്േമത് ?
*പ്രധമന്

* പ്രഥമന്

* പ്രദ്മന്

* പ്രതമന്

ഉത്തരം  പ്രഥമന്
13) ശരിശയായ പദ്േമത്?
*ദൃഷ്ടാന്തം

*ദൃഷ്ഠാന്തം

* ദൃഷ്ട്ട്ടൊന്തം * ദൃഷ്ഡ്ാന്തം

ഉത്തരം  ദൃഷ്ടാന്തം
14) * മൃഷ്ടാന്നം

* മൃഷ് ട്ടൊനെയം * മൃഷ്ഠാന്നം

* മൃഷ്ഡ്ാന്നം

ഉത്തരം  മൃഷ്ടാന്നം
15) *മുഖരിശതം

*മുകരിശതം

*മുഘരിശതം

*മുഗരിശതം

ഉത്തരം  മുഖരിശതം
16) കൂട്ടെത്തിശല്െടുപടൊത്തത്?
എ) അനെയീതിശ, അസതയം, *അനുഭവം, അനുചിശതം
ബിശ) ഇന, അന്പിശളിശ, *ചന്ദ്രിശക, തിശങ്കള്
സിശ) വാനെയം, മാനെയം, ഗഗനെയം, *വനെയം
ഡ്ിശ) മേനെയാഹരം, ഭംഗിശ, തൂമ, *നെയന്മ
17) ''അക്ഷരെടുത്തറ്റ്'' ആരുടെടുടെ കൃതിശയാണ്?
കുഞ്ഞുണ്ണിശ മാഷ്
18) ഉറൂബ് എന്ന തൂലിശകാനെയാമത്തിശല് അറിശയെടുപ്പടുന്നതാണ്.
പിശ.സിശ. കുട്ടെിശകൃഷ്ണന്

രാമപുരത്തുവാരയര്

19) കുട്ടെനെയാടെിശെടുന്റെ കഥാകാരന് എന്നറിശയെടുപ്പടുന്നതാര്?
തകഴിശ ശിശവശങ്കരപിശള്ളത്ത
20) കഥകളുടെടുടെ സുല്ത്താന് എന്നറിശയെടുപ്പടുന്നതാണ്?
ൈവക്കപ്പം മുഹമ്മദ്് ബഷീര്
21) 'ജിശ' എന്നറിശയെടുപ്പടുന്നതാര്?
ജിശ.ശങ്കരക്കുറുപ്പ്
22) 'അക്കപ്പിശത്തം' എന്ന തൂലിശകാനെയാമത്തിശല് അറിശയെടുപ്പടുന്ന കവിശ?
അചയുതന്നെയമ്പൂതിശരിശ
23) ഉദ്യവര്മ്മ മഹാരാജാവുമായിശ ബന്ധമുണ് എന്ന് പറയെടുപ്പടുന്ന കവിശ ആര്?
െടുചറുേശ്ശേരിശ
24) അമ്പലപ്പുഴ േക്ഷത്രവുമായിശ ബന്ധമുള്ളത്ത കവിശ ആര്?
കുഞ്ചന് നെയമ്പയാര്
25) അമ്പലപ്പുഴ േക്ഷത്രവുമായിശ ബന്ധമുള്ളത്ത കവിശ ആര്?
കുഞ്ചന് നെയമ്പയാര്
26) കഥകളിശയിശല് ഉപേയാഗിശക്കപ്പാത്ത വാദ്യേമത്?
െടുകാമ്പ്, െടുചണ , േചങ്ങനിശല, മദ്ദേളം
ഉത്തരം  െടുകാമ്പ്
27) താെടുഴ െടുകാടുത്ത പദ്ങ്ങനളിശല് നെയിശന്നും ശരിശരായ രൂപം എടുെടുത്തഴുതുക.
പ്രസാവനെയ – പ്രസാവനെയ*
*ജിശജാസ – ജിശഞാസ
*പ്രസിശദ്ധം  പ്രസിശന്ധം
*സഞയന്  സജയന്
*പ്രതിശധവനെയിശ  പ്രതിശതവനെയിശ
*മൂഢന്  മൂഡ്ന്
28) കഥകളിശെടുല രാമന്, ലക്ഷ്മണന്, തുടെങ്ങനിശയ കഥാപാത്രങ്ങനള്ക്കപ്പ് നെയല്കുന്ന േവഷം
പച്ച
29) രാവണന്, ദുര്യേരയാധനെയന്
കത്തിശേവഷം

30) കഥകളിശയിശല് ഹനുമാന്, ജാംബവാന്, ബാലിശ എന്നിശവര്ക്കപ്പ് നെയല്കുന്ന േവഷം
താടെിശ
31) ശൂര്പ്പണഖ, കാട്ടൊളന് എന്നിശവര്ക്കപ്പ് നെയല്കുന്ന േവഷം
കരിശേവഷം
32) സ്ത്രീകള്, മുനെയിശകള് എന്നിശവര്ക്കപ്പ് നെയല്കുന്ന േവഷം
മിശനുക്കപ്പ്
33) 'അകെടുപ്പട്ടൊല്' പന്നിശ ചുരക്കപ്പ തിശന്നും ഇേത ആശയം വരുടന്ന െടുചാല്ല് ഏത്?
എ) ഗതിശെടുകട്ടൊല് പുലിശ പുല്ലും തിശന്നും
ബിശ) അങ്ങനാടെിശൈപ്പയ് അലയിശല് നെയിശല്ക്കിശല്ല
സിശ) അന്നുതീരാത്ത പണിശെടുകാണ് അന്തിശയാകരുടത്
ഡ്ിശ) അടെിശ വഴുതിശയാല് ആനെയയും വീഴും
34) “െടുകാക്കപ്പിശെടുലാതുങന്നേത െടുകാത്താവ” ഇതിശേനെയാടെ് േയാജിശക്കുന്ന പ്രസാവനെയ ഏത്?
എ) െടുകാക്കപ്പ് വലുതാക്കപ്പിശേയ െടുകാത്താവ
ബിശ) മൂര്ച്ചയിശല്ലാത്ത െടുകാക്കുെടുകാണ് െടുകാത്തരുടത്
സിശ) െടുചയ്യാന് കഴിശയുന്ന കാരയങ്ങനള് മാത്രേമ ഏെടുറ്റടുക്കപ്പാവ
ഡ്ിശ) പരിശചയമിശല്ലാത്ത കാരയങ്ങനള് െടുചയ്യരുടത്
35) ഐതിശഹയമാലയുെടുടെ കര്ത്താവാര്?
െടുകാട്ടൊരത്തിശല് ശങ്കുണ്ണിശ
"കടെങ്കഥകള്ക്കപ്പ് ഉത്തരം കെടുണത്താേമാ?
36) എ)

അക്കപ്പെടുരനെയിശല്ക്കും തുഞ്ചാണിശ
ഇക്കപ്പെടുര നെയിശല്ക്കും തുഞ്ചാണിശ
കൂട്ടെിശ മുട്ടും തുഞ്ചാണിശ (കണ്പീലിശ)

ബിശ)

ഇല്ലത്തമ്മ കുളിശച്ചു വരുടന്േപാള്
െടുവള്ളത്തിശക്കപ്പിശണ്ണം തുള്ളത്തിശത്തുള്ളത്തിശ (അരിശ തിശളയ്ക്കല്)

സിശ) േമേല വീട്ടെിശെടുല മുത്തശ്ശേിശയേമ്മെടുടെ
െടുപാട്ടെിശച്ചിശരിശയും േപടെിശപ്പിശക്കും (മിശന്നല്)
ഡ്ിശ) അരിശ വയ്ക്കും മുേമ്പ കറിശ വയ്ക്കും (ചിശരിശ)
ഇ)

പിശടെിശച്ചാല് ഒന്നരുട പിശടെിശ അരിശഞ്ഞാല് ഒന്നരുട മുറം (ചീര)

എഫ്) അേങ്ങന വീട്ടെിശെടുല മുത്തശ്ശേിശക്കപ്പ്
ഇേങ്ങന വീട്ടെിശല് മുറ്റമടെിശ
37)

(മുളയുെടുടെ തലപ്പ്)

പിശരിശെടുച്ചഴുതാം
െടുചഞണ് – െടുചം + ചുണ്
കുട്ടെിശക്കുപ്പായം  കുട്ടെിശ + കുപ്പായം

38)

മഞ്ഞപ്പുടെവ – മഞ്ഞ + പുടെവ
രക്ഷയിശല്ല – രക്ഷ + ഇല്ല
മുത്തണിശഞ്ഞു  മുത്ത് + അണിശഞ്ഞു

39)

കഥകളിശയുെടുടെ ഉപജാതാവ്?
െടുകാട്ടൊരക്കപ്പര തമ്പുരാന്

40)

കഥകളിശയുെടുടെ സാഹിശതയരൂപം
ആട്ടെക്കപ്പഥ

41)

നെയിശതയൈചതനെയയയതിശയൂടെടുടെ യഥാര്ഥേപര്?
ജയചന്ദ്രന്

42)

േകരള കലാമണ്ഡലം സാപിശതമായ വര്ഷം
1930 നെയവംബര് 9

43)

"അങ്കണത്തിശന്നലങ്കാരമാെടുയാരുട
െടുചന്പനെയീര് െടുചടെിശ നെയട്ടുവളര്ത്തിശ ഞാന്" ഈ വരിശകള്ക്കപ്പ് സമാനെയമായ വരിശേയത്?
എ)

ആവ വിശശപ്പിശേല്ല കാച്ചിശയപാലിശതാ
തൂെടുവള്ളത്തിശക്കപ്പിശണ്ണത്തിശല് േതന്കുഴമ്പും

ബിശ)

തുമ്പപ്പൂവിശലും തൂമെടുയഴും നെയിശലാ
വിശല് തൂവിശെടുക്കപ്പാണാകാശവീഥിശയിശല്

സിശ) പച്ചക്കപ്പദ്ളിശക്കുലകള്ക്കപ്പിശടെക്കപ്പിശെടുടെ
െടുമച്ചത്തിശല് നെയന്നായ് പഴുത്ത പഴങ്ങനളുടം
ഡ്ിശ) കണ്ടുകണിശരിശക്കും ജനെയങ്ങനെടുള
കണിശെടുല്ലന്നു വരുടത്തുന്നതും ഭവാന്
44)

കൂട്ടെത്തിശല് െടുപടൊത്തത് ഏത്?
ൈചത്രം, ൈവശാഖം, ശ്രാവണം, *ഗ്രീഷ്മം

45)

േകരളത്തിശെടുല പക്ഷിശകള് ആരുടെടുടെ കൃതിശ?
ഇനചൂഡ്ന്

46)

േകരളത്തിശെടുല ഏറ്റവും പഴക്കപ്പമുള്ളത്ത വളളം കളിശ?
ആറന്മുള വളളം കളിശ

47)

നെയാന്ദിശകുറിശക്കുക എന്നതിശെടുന്റെ ശരിശയായ അര്ഥം
എ) നെയന്ദിശ കുറിശക്കുക
ബിശ) ** തുടെക്കപ്പം കുറിശക്കുക
സിശ) രുടചിശച്ചു േനെയാക്കുക
ഡ്ിശ) അവസാനെയം കുറിശക്കുക

48)

ഒന്നരാളുടെടുടെ ജീവിശതകഥ അയാള് തെടുന്ന എഴുതുന്നതിശനു പറയുന്ന േപര്?
ജീവചരിശത്രം, *ആത്മകഥ, െടുചറുകഥ, േനെയാവല്

49)

െടുക.െടുക.നെയീലകണ്ഠന്റെടുന്റെ തൂലിശകാനെയാമം ഏത്?
ഇനചൂഡ്ന്

50)

എത്തും പിശടെിശയും കിശട്ടെിശല്ല എന്ന ൈശലിശയുെടുടെ അര്ഥെടുമന്ത്?
എ) എത്തിശപ്പിശടെിശക്കപ്പാന് കഴിശഞ്ഞിശല്ല
ബിശ) ഒന്നന്നു മനെയസ്സിശലായിശല്ല
സിശ) ഒന്നന്നും കിശട്ടെിശയിശല്ല
ഡ്ിശ) എത്തിശെടുയങ്കിശലും പിശടെിശക്കപ്പാന് കിശട്ടെിശയിശല്ല

51)

ഉചിശതമായ ചിശഹ്നം േചര്െടുത്തഴുതുക?
നെയിശനെയക്കപ്പ് ആരാകാനെയാണ് ആഗ്രഹം
ഉത്തരം  നെയിശനെയക്കപ്പ് ആരാകാനെയാണ് ആഗ്രഹം?

52)

േകരളസിശംഹം എന്നറിശയെടുപ്പടുന്നതാര്?
േകരളവര്മ്മ – പഴശ്ശേിശരാജ

53)

54)

'െടുവള്ളത്തകീറിശ' എന്ന പ്രേയാഗത്തിശെടുന്റെ അര്ഥം
എ) പ്രഭാതമായിശ

ബിശ) നെയിശലാവുദ്ിശച്ചു

സിശ) പ്രേദ്ാഷമായിശ

ഡ്ിശ) െടുവള്ളത്തംകീറിശ

ഒന്നെടുരാറ്റ മതമുണ്ടുലകിശന്നുയരാം
േപ്രമെടുതാന്നേല്ലാ

ഉത്തരം  പ്രഭാതമായിശ

പരെടുക്കപ്പ നെയെടുമ്മ പാലമൃതൂട്ടും
പാര്വണ ശശിശബിശംബം  ഇത് ആരുടെടുടെ വരിശകള്


ഉത്തരം  ഉള്ളൂര്

55)

അക്ബര് ചക്രവര്ത്തിശയുെടുടെ രാജസദ്സ്സിശെടുല മന്ത്രിശമാെടുര അറിശയെടുപ്പട്ടെിശരുടന്നത്?
ഉത്തരം നെയവരത്നങ്ങനള്

56)

രുടക്മിശണിശ സവയംവരം തുള്ളത്തലിശെടുല ഊണിശെടുന്റെ േമളം ____ നെയ് ഉദ്ാഹരണമാണ്?
എ) ദൃക്സാക്ഷിശ വിശവരണം
ബിശ) ജീവചരിശത്രം
സിശ) യാത്രാവിശവരണം
ഡ്ിശ) വായനെയക്കുറിശപ്പ്
ഉത്തരം  ദൃക്സാക്ഷിശവിശവരണം

57)

ഒന്നരുട പീഡ്െടുയറുമ്പിശനും വരുടം
ത്തരുടെടുതന്നുള്ളത്തനുകമ്പയും സദ്ാ
കരുടണാകര ! നെയല്കുകുള്ളത്തിശല് നെയിശന്
തിശരുടെടുമയ് വീട്ടെകലാെടുത ചിശന്തയും ?
ഇത് ആരുടെടുടെ വരിശകള്? ഏതു കൃതിശയിശല്?
ഉത്തരം  ശ്രീനെയാരായണ ഗുരുട, അനുകമ്പാദ്ശകം

58)

'പശുകുട്ടെിശ'  ഇവിശെടുടെ ഏത് പദ്ത്തിശനെയാണ് പ്രാധാനെയയം?
എ) അനെയയപദ്ത്തിശനെയ് പ്രാധാനെയയം
ബിശ) രണാം പദ്ത്തിശനെയ് പ്രാധാനെയയം
സിശ) രണ്ടു പദ്ങ്ങനള്ക്കും തുലയ പ്രാധാനെയയം
ഡ്ിശ) അനെയയപദ്ത്തിശനെയ് പ്രധാനെയയം

59)

വാേദ്യാപകരണം അല്ലാത്തത് ഏത്?
എ) െടുചണ

ബിശ) തുലത്താളം

സിശ) ഇടെയ്ക്ക

ഡ്ിശ) ശംഖ്

60)

കഥകളിശയിശല് ഉപേയാഗിശക്കുന്ന വാദ്യങ്ങനള് അരങ േകളിശയിശല് ഉപേയാഗിശക്കപ്പാത്തത്
ഏത്?

61)

കുേചലവൃത്തം വഞ്ചിശപ്പാട്ടെിശന്െടുറ താളത്തിശല് കുമാരനെയാശാന് എഴുതിശയ കവിശതേയത്?
കരുടണ

62)

േകരള പാണിശനെയിശ എന്നറിശയെടുപ്പടുന്നതാര്?
എ.ആര്.രാജരാജവര്മ്മ

63)

മഹാഭാരതകഥയിശല് കുരുടേക്ഷത്രയുദ്ധം ധൃതരാഷ്ട്രര്ക്കപ്പ് തത്സമയം വിശവരിശച്ചു
െടുകാടുത്തതാര്?
വിശദുര്യരര്

64)

കഥകളിശയിശല് നെയല്ലവരായ രാജാക്കപ്പന്മാര്ക്കപ്പ് ഏത് േവഷമാണ് ഉപേയാഗിശക്കുന്നത്?
പച്ച

65)

ശരിശയായ േജാഡ്ിശ ഏത്?
എ) മിശനുക്കപ്പ്  ശ്രീരാമന്
ബിശ) കത്തിശ  ശ്രീകൃഷ്ണന്
സിശ) പച്ച – നെയളന്
ഡ്ിശ) കരിശ  ദ്മയന്തിശ
ഉത്തരം – പച്ച – നെയളന്

66)

കഥകളിശയുമായിശ ബന്ധമിശല്ലാത്ത പ്രേയാഗം ഏത്?
എ) കഥയറിശയാെടുത ആട്ടെം കാണുക
ബിശ) മേനെയാധര്മ്മ പാടുക
സിശ) കഥയിശല് േചാദ്യമിശല്ല
ഡ്ിശ) േശ്ലാകത്തിശല് കഴിശക്കുക
ഉത്തരം  കഥയിശല് േചാദ്യമിശല്ല

67)

തുകല് വാദ്യമല്ലാത്തേതത്?
എ) തബല

ബിശ) മദ്ദേളം

സിശ) ഇടെയ്ക്ക

ഉത്തരം  െടുകാമ്പ്
68)

കഥകളിശയുെടുടെ ആദ്യ രൂപം
ഉത്തരം  രാമനെയാട്ടെം

69)

ൈനെയല്ഡ്യറിശ ആരുടെടുടെ കൃതിശ?
എസ്.െടുക.െടുപാറ്റക്കപ്പാടെ്

70)

'പിശ' എന്ന തൂലിശകാനെയാമത്തിശല് അറിശയെടുപ്പടുന്ന കവിശ?
പിശ. കുഞ്ഞിശരാമന് നെയായര്

ഡ്ിശ) െടുകാമ്പ്

71)

"പത്തായക്കപ്പാരേനെയാടെ് കാലം െടുകാള്ളത്തണം" എന്ന െടുചാല്ലിശെടുന്റെ ആശയം എന്ത്?
ഉളളവേനെയാടെ് സഹായം േതടെണം

72)

'സുമംഗല' എന്ന തൂലിശകാനെയാമത്തിശല് അറിശയെടുപ്പടുന്നതാര്?
ലീലാനെയമ്പൂതിശരിശപ്പാടെ്

73)

"മിശഠായിശെടുപ്പാതിശ" ആരുടെടുടെ കൃതിശയാണ്?
ലീലാ നെയമ്പൂതിശരിശപ്പാടെ്

74)

ആധുനെയിശക കവിശത്രയത്തിശല് െടുപടൊത്തതാര്?
എ) കുമാരനെയാശാന്

ബിശ) കുഞ്ചന് നെയമ്പയാര്

സിശ) ഉള്ളൂര്

ഡ്ിശ) വള്ളത്തേത്താള്

ഉത്തരം  കുഞ്ചന് നെയന്പയാര്
75)

േചരാത്ത േജാഡ്ിശ ഏത് ?
എ) പുഷ്പവാടെിശ

 കുമാരനെയാശാന്

ബിശ) മതിശലുകള്

 ബഷീര്

സിശ) കാലം

 ഒന്ന.എന്.വിശ

ഡ്ിശ) രുടക്മിശണീസവയംവരം  കുഞ്ചന് നെയമ്പയാര്
ഉത്തരം  കാലം  ഒന്ന.എന്.വിശ
76)

2018 െടുല െടുജ.സിശ.ബിശ പുരസ്കാരം േനെയടെിശയതാര്?
(പ്രഥമം)
ബനെയയാമിശന്
കൃതിശ  മുല്ലപ്പൂമണമുള്ളത്ത പകലുകള്

77)

2018 െടുല വയലാര് അവാര്ഡ്് േനെയടെിശയതാര്?
ഉത്തരം  െടുക.വിശ േമാഹന്കുമാര് ഐ.എ.എസ്
കൃതിശ  ഉഷ്ണരാശിശ

78)

2017 െടുല ഓടെക്കുഴല് അവാര്ഡ്് േനെയടെിശയതാര്?
അയ്മനെയം േജാണ്
കൃതിശ  അയ്മനെയം േജാണിശെടുന്റെ കഥകള് (െടുചറുകഥാസമാഹാരം)

79)

ആദ്യമായിശ ജാനെയപീഠപുരസ്കാരം േനെയടെിശയതാര്?
ജിശ.ശങ്കരക്കുറപ്പ് (ഓടെക്കുഴല്)

80)

'ഒന്നളപ്പമണ്ണ' എന്ന േപരിശല് അറിശയെടുപ്പടുന്ന കവിശയാര്?
ഒന്നളപ്പമണ്ണ സുബ്രഹ്മണയന് നെയമ്പൂതിശരിശ

81)

കണ്ണീരുടം കിശനെയാവും ആരുടെടുടെ ആത്മകഥ
വിശ.ടെിശ ഭട്ടെതിശരിശപ്പാടെ്

83)

"െടുകാടെക്കപ്പാടെ് കണ്ണന്െടുപരുടവണ്ണാന്" ഏത് കലാരൂപവമായിശ ബന്ധെടുപ്പട്ടെയാളാണ്
െടുതയ്യം

84)

'ചിശലമ്പിശട്ടെ ഓര്മ്മകള്' ആരുടെടുടെ ആത്മകഥയാണ്
െടുകാടെക്കപ്പാടെ് കണ്ണന് െടുപരുടവണ്ണാന്

85)

കലകളുടെടുടെ രാജാവ് എന്നറിശയെടുപ്പടുന്ന കലാരൂപം ?
കഥകളിശ

86)

പാവങ്ങനളുടെടുടെ കഥകളിശ
ഓട്ടെന് തുള്ളത്തല്

89)

'ഒന്നന്നും ഒന്നന്നും മ്മ്ണിശ ബലയ ഒന്നന്ന്' എന്ന് പറഞ്ഞതാര്?
ൈവക്കപ്പം മുഹമ്മദ്് ബഷീര്

90)

'രാത്രിശമഴ' ആരുടെടുടെ കൃതിശ?
സുഗതകുമാരിശ

91)

'കാവയനെയര്ത്തകിശ' എന്ന കവിശത എഴുതിശയതാര്?
ചങ്ങനമ്പുഴ

92)

'പാക്കപ്പനെയാര്' ഏത് കഥയിശെടുല കഥാപാത്രമാണ്.
പറയിശെടുപറ്റ് പന്തിശരുടകുലം

93)

"ശൃംഗം" എന്ന പദ്ത്തിശെടുന്റെ അര്ഥം?
ഉത്തരം  ഉയരത്തിശലുള്ളത്തത്

94)

"ഓമനെയത്തിശങ്കള്കിശടൊേവാ" എന്നു തുടെങന്ന താരാട്ടുപാട്ടെ് പാടെിശയതാര്?
ഇരയിശമ്മന് തമ്പിശ

95)

"രണാമൂഴം" എന്ന കൃതിശയുെടുടെ കര്ത്താവാര്?
എം.ടെിശ വാസുേദ്വന് നെയായര്

96)

ആധുനെയിശക മലാളഭാഷയുെടുടെ പിശതാവാര്?
എഴുത്തച്ഛന്

97)

ഉചിശതമായ ചിശഹ്നം േചര്െടുത്തഴുതുക?

പ്രകൃതിശ എെടുന്റെ പ്രാര്ത്ഥനെയ േകട്ടു, അതയാഹ്ലാദ്ം െടുകാണ് കൂടുകളിശല് നെയിശന്ന് കിശളിശകള്
വിശളിശച്ചു പറഞ്ഞു െടുപയ്യേട്ടെ മഴ െടുപയ്യേട്ടെ.
ഉത്തരം  "പ്രകൃതിശ എന്െടുറ പ്രാര്ത്ഥനെയ േകട്ടു !! അതയാഹ്ലാദ്ം െടുകാണ് കൂടുകളിശല്
നെയിശന്ന് കിശളിശകള് വിശളിശച്ചു പറഞ്ഞു'' െടുപയ്യേട്ടെ മഴ െടുപയ്യേട്ടെ !
98)

കൂട്ടെത്തിശല് െടുപടൊത്തേതത്?
പത്തായം, മുറം, പറ, എഴുത്താണിശ

99)

ഭൂമിശയുെടുടെ പകരം പദ്മല്ലാത്തേതത്?
വിശണ്ണ്, ധാര, ക്ഷിശതിശ, ധരിശത്രിശ

100) ആനെയക്കപ്പാരന് അപ്പുണ്ണിശ ആരുടെടുടെ കൃതിശയാണ്?
പിശണാണിശ എന്.ബിശ.പിശള്ളത്ത

