പേര് :
പേപ്പർ -1 പാർട്ട് - എ

1x5

മലയാളം

1. ചെമ്മാനം – പിരിച്ചെഴുതുക

Ai
2. 101 കറികൾക്ക് തുല്യമായി അറിയപ്പെടുന്ന കറി ഏത്?

A

3. നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി നടക്കുന്നത് ഏത് കായലിൽ വച്ചാണ്?

A

4. തുള്ളൽ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആര്?

A
5. മലയാളത്തിലെ "പ്രാചീന കവിത്രയം" എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതൊക്കെ കവികളാണ്?

A

വിശദമായി ഉത്തരം എഴുതേണ്ടവ.
12. ആത്മകഥ തയ്യാറാക്കാം
എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ശാലീനസുന്ദരമായ ഒരു ഗ്രാമമാണ് കുറുമശ്ശേരി ഗ്രാമം. നെൽ പാടങ്ങളും

കുളങ്ങളും അമ്പലങ്ങളും ദേവാലയങ്ങളും ഒക്കെയായി ഗ്രാമവിശുദ്ധിയുടെ പ്രദേശമാണത്രേ ഇത്.

കേരളത്തിലെ പേരുകേട്ട നാലമ്പലങ്ങളിൽ ഒന്നായ തിരുമൂഴിക്കുളം ലക്ഷ്മണസ്വാമി ക്ഷേത്രം ഈ

ഗ്രാമത്തിലാണ് . ഈ അമ്പലത്തിലെ ഉത്സവം ബഹുകേമമായിട്ടാണ് കൊണ്ടാടുന്നത്. ഈവർഷത്തെ
ഉത്സവത്തിൽ ചെണ്ടയും കൊമ്പും ഇലത്താളവും ഇടക്കയും ചേങ്ങിലയും ഒക്കെ മേളക്കൊഴുപ്പിനായി
എത്തി. മേളാരവങ്ങൾ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വിശ്രമിച്ച് ചെണ്ടയും ചേങ്ങിലയും തങ്ങളുടെ പൂർവ്വകാല
സ്മരണകൾ അയവിറക്കി . ചെണ്ട തന്നെ ആത്മകഥ ചേങ്ങിലയോട്വിവരിച്ചു.
a) പഞ്ചവാദ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടതും 64 ചെണ്ടുകൾ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നതു മായ ഒരു വാദ്യോപകരണ
ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് എഴുതുക.
1x1

A.

b) വടക്കൻ മലബാറിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള ഒരു അനുഷ്ഠാന കല ഏത്?

1x1

c) ചെണ്ടയുടെ ആത്മകഥ തയ്യാറാക്കുക.

3x1

A.
A.

Paper 1 Part B

English

2. (a) Make a meaningful word from the letters given.
R P C L A O T I M O A N

(b) Rearrange
Boat/ her/ anna/ launched/ gently

1x1

1x1

(c) Complete the cross word puzzle.

3x1

Down
1. Plant comes out from me.
2. …………………..Seeds didn’t sprout
Across
1. A person who succeeds another
3. We must
protect………………………..

പേപ്പർ -1 പാർട്ട് സി

പൊതുവിജ്ഞാനം

1. ഇപ്പോഴത്തെ കേരള ഗവർണ്ണർ?

1x5

A.

2. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മലിനീകരിക്കപ്പെട്ട നഗരം എന്ന ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് നേടിയത് ഇന്ത്യയിലെ
ഏത് നഗരമാണ്?

A.

3. മത്സരങ്ങളുടെ തുടക്കത്തില് മണിയടിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റേഡിയം?

A.

4. കേരള സർവ്വകലാശാലയുടെ പ്രഥമ ഒ എൻ വി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്ക്?

A.

5. റിസർവ് ബാങ്ക് പുതുതായി പുറത്തിറക്കിയ 2000 രൂപ നോട്ടിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം?

A.

പരിസരപഠനം

പേപ്പർ -2 പാർട്ട് - എ

ശരിയായ ഉത്തരത്തിനു അടിയിൽ വരയുക

1x2

1. 'വാഗൺ ട്രാജഡി' ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിലെ ഏത് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു
നടന്നത്?

a) ഉപ്പുസത്യഗ്രഹം

b) മലബാർ കലാപം c) ജാലിയൻ വാലാബാഗ്

d) ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ

2. കേരളത്തിലെ വനമേഖലകളെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്താനായി സന്ദർശിക്കാൻ ഇടയില്ലാത്ത ജില്ല
താഴെക്കൊടുത്തവയിൽ ഏത്?

a) ഇടുക്കി

b)ആലപ്പുഴ

c)വയനാട്

d)പാലക്കാട്

താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതുക

1x3

3. ഭൂമി സൂര്യനെ വലംവയ്ക്കുന്നതിനു പറയുന്ന പേര്?

A.

4. കേരള സംഗീതത്തിന്റെ വസന്തകാലമെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഏത് രാജാവിന്റെ

A.

ഭരണകാലമാണ്?

5. പറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഏറ്റവും ചെറിയ പക്ഷി ഏത്?

A.

വിശദമായി ഉത്തരം എഴുതുക
12. സലീമിന്റെ സ്കൂൾ പരിസരത്തെ സസ്യങ്ങളാണിവ.

മാവ്, മുള, തേക്ക്, തെങ്ങ്, ചെമ്പരത്തി, മന്ദാരം, പ്ലാവ്

a) ഇവയെ താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പട്ടികയിലെ മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തുക
ക്രമ
നമ്പർ

സസ്യം

1

മാവ്

2

മുള

3

തേക്ക്

4

തെങ്ങ്,

5

ചെമ്പരത്തി

6

മന്ദാരം

7

പ്ലാവ്

വേരുപടലം
നാര്
വേര്

പട്ടിക അപഗ്രഥിച്ച് നിഗമനം രേഖപ്പെടുത്തുക

തായ്
വേര്

സിരാവിന്യാസം
സമാന്തരം

ജാലിക

3x1

ബീജപത്രത്തിന്റെ
എണ്ണം
1

2

2x1

പേപ്പർ 2 പാർട്ട് ബി

ഗണിതം

ശരിയായ ഉത്തരം തെരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതുക

1x2

1. 94 എന്ന സംഖ്യ റോമൻ അക്കത്തിൽ എഴുതിയാൽ.
a) LIIIIIV

b) LXXXXIV

c) XCIV

d) XXXXXXXXXIV

A.
2. തലശ്ശേരിയിൽ നിന്നും 6:00 ന് പുറപ്പെട്ട തീവണ്ടി 15:30 ന് തിരുവനന്തപുരം എത്തിച്ചേർന്നു. എങ്കിൽ
യാത്രയ്ക്കെടുത്ത സമയം എത്ര?
a) 10 മണിക്കൂർ b) 9 മണിക്കൂർ 30 മിനുട്ട് c) 9 മണിക്കൂർ d) 15 മണിക്കൂർ 30 മിനുട്ട്

A.
താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതുക

1x3

3. (45x91) + (45x9) = …………..

A.
4. കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള ക്യൂവിൽ പുറകിൽ നിന്നും മുന്നിൽ

നിന്നും എണ്ണിനോക്കിയപ്പോൾ ജോണിന്റെ സ്ഥാനം 30 ആണ്. എങ്കിൽ ക്യൂവിൽ ആകെ എത്രപേരുണ്ട്?

A.

5. 21 മുതൽ 30 വരെയുള്ള എണ്ണൽസംഖ്യകളുടെ ആകെ തുക എത്ര?

A.

5x1

11. പുലരി ക്ലബ്ബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നതിനായി കൂപ്പൺ പിരിവ് നടത്തി. 25
രൂപയുടെ 51 കൂപ്പണും, 50 രൂപയുടെ 22 കൂപ്പണും, 100 രൂപയുടെ 35 കൂപ്പണുമാണ് വിറ്റഴിഞ്ഞത്.
ക്യാമ്പിൽ 41 പേരാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ഒരാൾക്ക് 25 രൂപയാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ്. ക്യാമ്പ്

നടത്താനായി 5100 രൂപയാണ് അകെ ചെലവായത്. ആകെ വരവ് എത്ര? ബാക്കി തുക നിർധനരായ 3
കുട്ടികളുടെ പഠനസഹായത്തിനായി തുല്യമായി വീതിച്ചു നൽകി. എങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര രൂപ
വീതം ലഭിച്ചു?

i

