പതതത്താം കതസസ്സ് പരരീക്ഷ 2020-മതര്ചസ്സ്-10
കകേരള പതഠതവലലി ഉതരസൂചലികേ
------------------------------------------------------1.അസഹഹ്യമമായ ദുഖഭമാരര
2.ചവററിനന്റെ കൂമമാരര
3.അതറിഥറികള് അരമാനണെന്നററിയമാനത മനസറിലുള്ളനതലമാര നവളറിനപ്പെടുത്തുന.
4.കണണ,നനീര
5.കവറിത കലമാതറിവരതറിയമായറി നറിലനറില്കര
6
• മകനന്റെ അവഗണെനയറില് ഉള്ള ദുഖര
• വമാരദ്ധകഹ്യതറിനല നറിസഹമായത
7.
• ഭൂമറിയറിനല ജനീവറിതര നവനീകരറികന്നതറില് സരഗ ശകറിയുനടെ പങണ
• എഴുതറിനന്റെ അശശ്വമമധര കമാലമാതനീതമമായറി മലമാകതണ സരഭവറിച്ചുനകമാണറിരുകന്നതമാണെണ.
8.
•
•
•

ദമാരറിദ്രതറിലുര ആഗ്രഹങ്ങള് അവഗണെറികന.
പ്രമലമാഭനതറിനു കനീഴടെങ്ങമാത ലറിരബമാനളയുനടെ സതഹ്യസന്ധത അരഗനീകരറിക്കനപ്പെടുന.
ജനീവറിതമൂലഹ്യര കമാത്തുസൂകറികന്നതറിനല സരതൃപറി

എലതത്താം അടക്കുന്നവന് - സര്വദമനന്.

9.

•
•
•
•

സരവദമനനന്റെ നറിഷ്കളങത,കുസൃതറി
സറിരഹകുടറിയുമമായറി കളറികന്നതണ
മറ്റുള്ളവമരമാടെണ ഉള്ള പ്രതറികരണെങ്ങള്
വനഹ്യജനീവറികനള മസ്നേഹപരറിചരണെങ്ങളമാല് വറുതറിയറിലമാകന.

അമ്മ രൂപത്താം - സരീയുടട വലിശശ്വരൂപത്താം

10.

•
•
•
•
•
•
11.

മസ്നേഹര നകമാടുതണ മസ്നേഹര വമാങ്ങണെര
മറിസറിസണ തലതണ കുടറികനള പ്രസവറിച്ചു,ആയ മനമാക്കറി.
കുടറികനള മബമാരഡറിരഗറില് പഠറിപ്പെറിച്ചു.
അമ്മമമാര കുടറികനള മസ്നേഹറിക്കണെര, ലമാളറിക്കണെര,ശമാസറിക്കണെര
മകരളവര വരധറിച്ചു വരുന്ന വൃദ്ധസദനങ്ങളര
സമകമാലറികപ്രസ്കതറി കനണതറിയറിട്ടുണണ.

മതനവലികേതയുടട പ്രതലിരൂപത്താം
•
•
•
•
•
•

ഴമാമാങറിനന്റെ പ്രവൃതറി നമതമാന് കുറ്റമമായറി കമാണുന്നറില . സമൂഹര കുറ്റമമായറി കമാണുന
സമൂഹര മുന്വമാതറിലുകള് നകമാടറിയടെകമമമാള് മനുഷഹ്യനണ വളഞ്ഞ വഴറികള് സശ്വനീകരറിമക്കണറി വരുന.
കുറ്റവമാളറികനള ആരുര സശ്വനീകരറികകയുര അരഗനീകരറികകയുര നചയ്യുന്നറില.
ജനീവറിതസമാഹചരഹ്യങ്ങളമാണെണ മനുഷഹ്യനന നതറ്ററിമലക്കണ നയറികന്നതണ.
എലമാര എലമാവരകമമായറി പങ്കുവയമാന് കഴറിയുന്ന പൂടമാത വമാതറില് - നന്മയുനടെ വമാതറിലമാകുന.
മമാനവറികതയുര സമാമഹമാദരഹ്യവര പ്രവൃതറികന്നറിടെതണ സശ്വകമാരഹ്യസശ്വതണ സമൂഹസശ്വതമായറി മമാറുന.
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പ്രസതദതത്മകേത്താം ഈ ജരീവതവരീക്ഷണത്താം - ദസസ്സ്തകയേവസ്സ്സസ്സ്കേലി

12.

•
•
•
•
•
•
•

പ്രതറിബന്ധങ്ങനള അതറിജനീവറിക്കമാനുള്ള മനസമാന്നറിദ്ധഹ്യര.
നകടറിപ്പെറിണെഞ്ഞ ജനീവറിതനമങറിലുര ജനീവറിതനത മസ്നേഹറികന.
ജനീവറിതമാനുഭവങ്ങളറില് നറിനണമാവന്ന പുതന് കനണതലുകള്.
എഴുതറിനന്റെ ആന്തരറികമലമാകര തുറന്നറിടുന്ന പ്രശമാന്തറി.
എഴുതറിലൂനടെ നന്മയുനടെ മലമാകര സൃഷറിക്കമാനുള്ള ആഗ്രഹര.
എലമാറ്ററിനനയുര വഹ്യതഹ്യസ്തമമായറി മനമാക്കറികമാണുന്ന പ്രവണെത.
ചുറ്റുപ്പെമാടെറിനനയുര സശ്വന്തര ജനീവറിതനതയുര നറിശറിതമമായ നറിരനീകണെതറിനണ വറിമധയമമാകന.

ഗദദ്യഭതഷയേലിടല കേതവദ്യതത്മകേത.

13.

•
•
•
•
•
•

മകനന കമാണെമാനത തറിരറിനച്ചെത്തുന്ന പറിതമാവറിനന്റെ ആത്മസരഘരഷങ്ങള്
ദുഖര /മരണെര അടെയമാളനപ്പെടുത്തുന്ന വമാകഹ്യപ്രമയമാഗങ്ങള്.
ശനീതകമാലതറിനന്റെ പ്രഭമാവനത കനീഴണനപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു തനീക്കനല് കറിഴവന് മറിറലറിനന്റെ നനഞറില് വനീണു.
ഇടെര വലര ഉലഞ്ഞണ വനീടെണ അടുത്തു വന - മനസറിനന്റെ ചമാഞമാടര.
നവളത പൂ നവച്ചെ ഏകമാന്തമമായ ശവകുടെനീരമമാക്കറി വനീടെറിനന മമാറ്ററികമാണെറിച്ചു.
സശ്വമാഭറിപ്രമായര മരഖനപ്പെടുതറിയറിട്ടുണണ.

വവകേതരലികേ തരീവ്രത അലയേടലിക്കുന്ന ' കേടല്തരീരതസ്സ് '

14.

•
•
•
•
•
•
•

നവളമായറിയപ്പെനന്റെ ഒറ്റകള്ള യമാത
മകമാടെച്ചെറിയുനടെ കണനീര തൂവറിയ നപമാതറിനച്ചെമാററിനന്റെ നനവണ.
വനീടറില് നറിനയരന്ന കൂടനറിലവറിളറി നതമാടടുത വനീടുകളറിമലക്കണ പടെരുന.
നറിസഹമായനമായ പറിതമാവണ - കണ്ണൂരറിമലകള്ള യമാത പമാഴുതറ ഗ്രമാമതറിനുമവണറിയമായറിരുന.
മപറ്ററിച്ചെറി എന്ന പ്രമയമാഗര - ഒരറിടെതണ ജനനര ഇവറിനടെ മരണെര(മവരപ്പെമാടെണ)
ജയറിലറിനലതറിയ നവളമായറിപ്പെനന്റെ "മമമാനന" എന്ന വറിളറിയുര ''അപ്പെമാ'' എന്ന മറുവറിളറിയുര
പുഴയുനടെ നടുനക്കതറിയമപ്പെമാള് കുളറിയുനടെ അനുഭവര നവളമായറിയപ്പെനന തളരതറി.

എഴുതച്ഛടന്റെ ജരീവലിതദര്ശനത്താം/
എഴുതച്ഛന് തതശ്വപ്രകബതധകേനതയേ കേവലി.

15.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ഒരുതന് പമാപകരമമര നചയമാല് അതറിനന്റെ ഫലര മറ്റുള്ളവരനക്കലമാര കറിട്ടുര.
പമാപമമാകുന്ന മരമാമരതറിനണ വറിതമാണെണ മകമാപര
സരസമാരകമാരറിണെറിയമായതണ - അവറിദഹ്യ (ലലൗകറിക ജനീവറിതതറിനണ മഹതുവമാകുന.)
സരസമാരനമാശറിനറിയമാണെണ - വറിദഹ്യ (ലലൗകറിക ജനീവറിതതറിനന്റെ വഹ്യരത്ഥത വഹ്യകമമാകന.)
വറിദഹ്യഭഹ്യമാസര മനമടെണതറിനന്റെ പ്രമാധമാനഹ്യര
മകമാധര പരറിതഹ്യജറിമക്കണെര ബുധജനര
മകമാധര ധരമ്മകയര , മനസണതമാപര എന്നറിവയുണമാകുന.വറിമവകര ഇലമാതമാകുന.മുകറിക്കണ വറിഘണനര
ഉണമാകന.
മനുഷഹ്യജനീവറിതതറിനന്റെ കണെറികത അവതരറിപ്പെറികന്നതണ (ഉദമാ. ചക്ഷുശ്രവണെഗളസ്ഥമമാര ദരദ്ദുരര......)
ഉപനഹ്യമാസതറിനന്റെ ഘടെന പമാലറിച്ചെറിട്ടുണണ.
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യുദത്താം മതനവരതശലി കനരലിടുന്ന മഹതവലിപതസ്സ്.

16.

•
•
•
•
•
•
•
•

സരമബമാധന
യുദ്ധതറിനന്റെ പരറിണെമാമര- ധരമ്മ യുദ്ധര അധരമ്മ യുദ്ധമമായറി മമാറുന്നതണ.
പുതറിയകമാലത്തുര ഇങ്ങനന തനന്ന സരഭവറിച്ചുനകമാണറിരറികന.
യുദ്ധതറിനന്റെ അനന്തരഫലങ്ങള് - വവധവഹ്യര, വവകലഹ്യര, അനമാഥശ്വതശ്വര, പമാലമായനങ്ങള്.
ദ്രലൗണെറി പകയുനടെ പ്രതറിരൂപര - പ്രവൃതറി, ബ്രഹ്മശറിമരമാസര പ്രമയമാഗറികനതണ - ദുരന്തങ്ങള്
മലമാകതറിമന്നവനര നടെന്ന ഒരു യുദ്ധവര വറിജയമമായറിരുന്നറില.
സമകമാലറിക മലമാക സമാഹചരഹ്യങ്ങളമായറി ബന്ധറിപ്പെറിച്ചെറിട്ടുണണ.
പ്രഭമാഷണെവശലറി സശ്വനീകരറിച്ചെറിട്ടുണണ.

17.ഉചറിതമമായ ശനീരഷകര
• കവറി ,കവറിത പരറിചയനപ്പെടുതല്
• പ്രധമാനമാശയങ്ങള് കനണതറിയറിട്ടുണണ
• രമാജഹ്യധരമ്മര പുലരതമാന് ഭൂമറികനഹ്യകനയ കമാടറിലുമപകറിച്ചെ രമാജമാവണ - നറിരരത്ഥകമമായ മനുഷഹ്യ
പ്രവൃതറികള് (വരറികളനടെ അരത്ഥര കനണതറിയറിട്ടുണണ)
• കമാവഹ്യപരമമായ സവറിമശഷതകള് കനണതറിയറിട്ടുണണ.
• നറിലവറിലുള്ളതറിനന തച്ചുടെകകയുര പുതറിയതുസ്ഥമാപറികകയുര നചയ്യുന്ന പുതുകമാല പ്രവണെത
• 'ഞമാന്' എന്ന കവറിതമാ ശനീരഷകതറിനന്റെ ധശ്വനറി കനണതറിയറിട്ടുണണ.
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