SSLC Exam 2020
Malayalam II Answer Key
Prepared by educationobserver.com

1. പുത്രന് എന്ന നിലയില് കടമ നിര്വഹിച്ചതിന്റെ സംതൃപ്തി
2. കന്നിയിന്റല ന്റനല്ല്.
3. മാവിനാടുള്ള പ്രേമം കവികളിലം ഉള്ളതുകാണ്ട്.
4. പത്രമുണ്ടായാല് എല്ലാമായി.
5. അമ്മയുമായുള്ള പാക്കിള്ക്ക്കാടി ബന്ധം അടര്തി കളഞ്ഞത്.
6. മതായിയുന്റട വീട്ടില് സകല വായും അടച്ചു പൂട്ടി മുദ്ര ന്റവച്ചിരിക്കുന്നതിനാല് ഒരക്ഷരം ആരം മിണ്ടുന്നില്ല.
7. അമ്മന്റയ ഉപ്രപക്ഷിക്കാന് തീരമാനിച്ചതിലള്ള അതിയായ പശ്ചാതാപം.
കുറ്റപ്രബാധം നിമിതമുണ്ടായ മനഃസാക്ഷിക്കുത് .
8. സതയസന്ധതയില്ലാത വാർതകൾ നൽകുന്നതു
പത്രങ്ങൾ ഏന്റതങ്കിലന്റമാര പക്ഷത്തു നിന്ന് വാർതകൾ നൽകുന്നു
വയാജവം വസ്തുനിഷ്ഠമല്ലാതതുമായ വാര്തകള്ക് േചരിപ്പിക്കുന്നു.
അസതയങ്ങളം അർദ്ധസതയങ്ങളം വാർതകൾ ആകുന്നു
പരസയവരമാനം മാത്രം ലക്ഷയമാക്കി വാർതകൾ തമസ്കരിക്കുന്നു ന്റപാതുജനതിന്റെ പക്ഷത്തു
നിൽക്കുന്നില്ല
9. ലഭിക്കുന്ന അല്പം ഭക്ഷണതിൽ നിന്നും ചിരത നിന്നും പ്രകാരനു പ്രവണ്ടി മിച്ചം വയ്കുന്നു.
ചിരതന്റയ കരതി പ്രകാരൻ വയറ്റിന് സുഖമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അതാഴം ഒഴിവാക്കുന്നു.
ഇല്ലായ്മയിലം പരസ്പരമുള്ള കരതലം പ്രേഹവം കാത് സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് ജീവിത ധനയത എന്ന് രണ്ട്
കഥാപാത്രങ്ങളം വയക്തമാക്കുന്നു.
10. അമ്മയും ന്റതാട്ടിലം ഉദാതമായ പ്രേഹതിൻന്ററ േതീകങ്ങളാണ്, എന്നാൽ ഈ കവിതയിൽ അമ്മന്റയ
ഉപ്രപക്ഷിക്കുന്ന മകന്റനയാണ് കാണുന്നത്, മഹനീയമായ മാതൃ പുത്ര ബന്ധങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായ ശിഥിലത
ഈ കവിത സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഉപ്രപക്ഷിക്കന്റപ്പടുന്ന അമ്മമാർക്കുപ്രവണ്ടി ന്റതാട്ടിൽ കരപ്രതണ്ട
പുതിയകാലന്റത സൂചിപ്പിക്കുന്നു

11. കാടും പുഴയും േകൃതിയും നിലനിൽപ്രക്കണ്ടത് കാലതിൻന്ററ അനിവാരയതയാണ്, മനുഷ്യനും േകൃതിയും
തമ്മിലള്ള സൗഹൃദതിൻ പ്രമലാണ് മാനവരാശിയുന്റട നിലനില്പ്പ്പ്. അപ്രതാന്റടാപ്പം ഭൂമി എല്ലാവർക്കും
അവകാശന്റപ്പട്ടതാണ് എന്ന് എന്ന പ്രബാധയവം ഉണ്ടാപ്രവണ്ടതുണ്ട് . ന്റകാച്ചു ചക്കരച്ചിയുന്റട പരിസ്ഥിതി
സൗഹൃദപരമായ ജീവിതവം േകൃതിയിലള്ള വിശവാസo , മാവിപ്രനാടുള്ള വാത്സലയം എന്നിവ കവിതയിൽ
ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു
12. മാതൃഭാഷ്ന്റയ മറക്കുന്ന അവസ്ഥ. അനയപ്രദശഭാഷ്കൾക്ക് നൽകുന്ന അമിതമായ ോധാനയം,
ഭാഷ്പ്രയാന്റടാപ്പം അമ്മയും ബന്ധങ്ങളം ഓർമ്മ ആവകയും യും അവയ്ക്ക് േസക്തി നഷ്ടന്റപ്പടുകയും ന്റചയ്യുന്ന
ഒര കാലം.. മാതൃഭാഷ് നഷ്ടമായ ഒര തലമുറ ആകുപ്രമാ ഇനി ഉണ്ടാവക എന്ന ആശങ്ക.
13. അച്ഛൻന്ററ വിളികൾക്ക് പിന്നാന്റലയായിരന്നു എന്നും അമ്മയുന്റട പാച്ചിൽ. അമ്മയിൽ നിന്നും എന്റെങ്കിലം
പ്രകൾക്കാൻ അച്ഛൻ ശഠിക്കുന്നു. അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിലള്ള ആത്മബന്ധം തിരിച്ചറിയുന്ന മകൻ
അമ്മന്റയ നിർബന്ധപൂർവ്വം കൂട്ടിന്റക്കാണ്ട് പ്രപാകുന്നില്ല. അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ടം അവിന്റട നിന്നും പ്രപായിട്ടില്ല
എന്ന് വിശവസിക്കുന്ന അമ്മന്റയ മാനസികമായി തകർക്കാന്റത മകൻ പ്രേഹ പൂർവമായി ഇടന്റപടുന്നു.
14. നർമ്മമാണ് കാരൂർ കഥകളന്റട േധാന സവിപ്രശഷ്തകളിൽ ഒന്ന് എന്ന കാരയം പ്രകാഴിയും കിഴവിയും
എന്ന കഥയിന്റല വിവിധ സന്ദർഭങ്ങൾ ഉദാഹരിച്ചു ന്റകാണ്ട് സമർഥിക്കുക.. തലയ്ക്കകത് ചിക്കുകയും
ചികയുകയും ന്റചയ്യുന്ന പ്രകാഴി, പ്രകാഴി ആമാശയതിൽ നിന്ന് കൂവി എന്നീ േപ്രയാഗങ്ങൾ,
പ്രകാഴിയിറച്ചിയുന്റട സവാദിന്റനക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ, കുട്ടികൾ പ്രപരക്ക പങ്കുന്റവക്കുന്ന സന്ദർഭം,
പ്രപാലീസ് വരന്ന സന്ദർഭം എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുക
15. വവപ്രലാപ്പിള്ളിക്കവിതയുന്റട േധാന സവിപ്രശഷ്തകളിൽ ഒന്നാണ് േകൃതി വർണ്ണനയും പ്രകരളീയതയും.
മാമ്പഴക്കാലവം നാട്ടിൻപുറ കാഴ്ചകളം അപ്രേഹം കവിതകളിൽ മപ്രനാഹരമായി ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു,
ഓണം എന്ന സംസ്കാരന്റതപ്പറ്റി കവിതയിലള്ള സൂചനകൾ.. ഓണ സങ്കല്പങ്ങൾ, ഓണപ്പാട്ടകളന്റടയും
വടക്കൻപാട്ടിന്റലയും ന്റപരമ, േകൃതി ദൃശയങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യസവഭാവം നൽകിയത്, കവിതയിന്റല
ചമൽക്കാരഭംഗി, പ്രകരളതിൻന്ററ സാംസ്കാരിക വപതൃകം എന്നിവ ഇവ സൂചിപ്പിച്ചുന്റകാണ്ട്
അനുപ്രയാജയമായ ഭാഷ്യിൽ ഉപനയസിക്കുക
16. രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളന്റടയും സാമയ വയതയാസങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുക ഇരവരം ഗ്രാമീണ കഥാപാത്രങ്ങളാണ്,
ഗൃഹനാഥൻമാരാണ്.. എന്നാൽ ന്റചമ്പ് മതായി പണതിന് അമിത ോധാനയം നൽകി ന്റകാണ്ട്
കലാപ്രബാധം,പ്രേഹം,ദയ എന്നീ വികാരങ്ങൾ ഇല്ലാന്റത േതിനായക സവഭാവം കാണിക്കുന്നു ചാക്കുണ്ണി
ആകന്റട്ട പണതിനു മീന്റത ബന്ധങ്ങൾക്കും കലയ്ക്കം ോധാനയം നൽകുന്നു പ്രേഹിപൂർണമായ
ന്റപരമാറ്റവം അദ്ധവാനശീലവം ഉണ്ട്.. ന്റചമ്പ് മതായി ചാക്കുണ്ണിപ്രയാട് അലിവ് കാണിക്കുന്നു
സവർണ്ണതിന് പകരം പ്രറഡിപ്രയാ പണയമായി സവീകരിക്കുകയും പാട്ട പ്രകൾക്കുകയും പലിശ അടയ്ക്കാന്റത
ഇരന്നിട്ടം മനസ്സലിവ് കാണിക്കുകയും ന്റചയ്യുന്നു
17. േധാന ആശയങ്ങൾ
ശ്രീനാരായണ ഗുരവിൻന്ററ സപ്രന്ദശങ്ങൾ
ഏകപ്രലാക സങ്കൽപ്പം
ദർശനങ്ങളന്റട കാലികേസക്തി
ഒര ജാതി ഒര മതം ഒര വദവം മനുഷ്യന് എന്ന സപ്രന്ദശം
മതപ്രമതായാലം മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ മതി
മനുഷ്യന്റന പ്രേഹിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു

രാജയതിന്റെയും അതിർതികളന്റടയും ഭാഷ്യുപ്രടയും വയതയാസങ്ങളില്ലാന്റത എല്ലാവരന്റടയും
മനുഷ്യനായി പ്രേഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒര അവസ്ഥ
സാർവ്വലൗകികതവം
എന്നിവ പ്രചർത് ഉചിതമായ വശലിയിൽ േഭാഷ്ണം തയ്യാറാക്കുക
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