DIET MALAPPURAM &VIJAYABHERI MALAPPURAM
SSLC MODEL EXAMINATION , MARCH 2022
FIRST LANGUAGE PAPER II (SET-1)
Time:1.1/2 hours

Total score :40

=================================================================

നിര്ദ്ദേ ശങ്ങള്
• 20 മിനിറ്റ് സമാശ്വാസ സമയമാണ്.ഈ സമയം ച ാദ്യങ്ങള് വായിക്കാനും ഇഷ്ടമുള്ളവ
തെ രതെ!ടുക്കാനും ഉത്തരങ്ങള് ആസൂത്ര ണം തെ യ്യാനും ഉപചയാഗിക്കാം.
• ഒാചരാ
ച ാദ്യവുമായി
ബന്ധതെ.ട്ട
നിര്ച1ശങ്ങള്
വായിച്ചു
മനസ്സിലാക്കി
ഉത്തരതെമഴു ുക
• ഉത്തരതെമഴു ുച7ാള് സ്ചകാര്,സമയം എന്നിവ പരിഗണിക്കണം
• 1 മു ല് 24 വതെരയുള്ള ച ാദ്യങ്ങള്ക്ക് ലഭിക്കുക പരമാവധി 40 സ്ചകാര് ആയിരിക്കും

=================================================================
I പാര്ട്ട് എ
(ഒന്നുമുതല് ആറു വരെ യുള്ള ദ്ദേ ാദ്യങ്ങള്ക്ക് ഏരെതങ്കിലും 4 എണ്ണത്തിന്
ഉത്ത ം എഴുതുക 1 സ്ദ്ദേകാര് വീതം)
1."ഭാവ ശാലികള് പിരി!ുകൂടിയാല്
ഈവിധം വികലമാം സുചAാദയം" (ത്രപിയദര്ശനം)
വളതെര കാലത്തിനുചശഷം കണ്ടുമുട്ടുന്ന സ്ചനഹബദ്ധരുതെട സുചAാദയം വികലമായി
ീരുതെമന്ന് പറയാന് കാരണതെമന്ത്?
1
a. വികാരരവൈവവശ്യം തെകാണ്ട്
b. അ ുവതെര അനുഭവിച്ച ദു:Aം തെകാണ്ട്
c. ഏകാന്ത തെകാണ്ട്
d. മതെറ്റയാള്ക്ക് തെന്ന ഒാര്മ്മയുണ്ടാകുചമാ എന്ന സംശയം തെകാണ്ട്
2."തെകാടുത്ത ് മാത്ര തെമ ചനടാതെനാക്കു,അചS സൂധീര് ? ഞാനാര്ക്കും ഒന്നും
തെകാടുത്തിട്ടിSചSാ.” (വിശ്വരൂപം) ഈ വാക്കുകകളില് ത്രപകടമാവുന്ന ഭാവതെമന്ത്
1
a. സഹ ാപം
b. അമര്ഷം
c. അപകര്ഷ
d. കുറ്റചബാധം
3. "വീട്ടാത്ത കടങ്ങള് പടച്ചവതെന്റ സൂക്ഷി.ുകളാണ്," (കടല്ത്തീരത്ത്)
ഈ വാക്കുകളിലൂതെട കഥാ കൃത്ത് വ്യക്തമാക്കുന്നതെ ന്താണ്?
1
a. വീട്ടാത്ത കടങ്ങള് മാത്ര ം പടച്ചവന് സൂക്ഷിക്കും
b. എSാ കടങ്ങളും വീട്ടാന് കഴിയിS
c. കടങ്ങതെളSാം പടച്ചവനാണ് സൂക്ഷിക്കുന്ന ്
d. കടങ്ങള് മനുഷ്യ സഹജമാണ്.
4.”സംസാരകാരിണിയായ വിദ്യയും"
(ലക്ഷ്മണ സാന്ത്വനം)
ആശയചത്താട് ചയാജിക്കുന്ന വാക്യം ഏ ്
1
a. ലൗകിക സുAങ്ങള് ഇSാ ാക്കുന്ന ് വിദ്യയാണ്
b. ലൗകിക ജീവി ദുAങ്ങള്ക്ക് കാരണം അവിദ്യയാണ്
c. ആളുകളുതെട സംസാരം നിയത്രന്തിക്കുന്ന വിദ്യയാണ്
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d. അവിദ്യയാണ് മനുഷ്യന് ചനട്ടങ്ങള് നല്കുന്ന ്.
5."എനിക്ക ിതെന വിശ്വാസമിS .ഇ ് ആര്യപുത്ര ന് തെന്ന ധരിച്ചാല് മ ി.”
(ഋ ുചയാഗം) ശകുന്തള ഇങ്ങതെനപറയാന് കാരണതെമന്ത്?
1
a. ആവശ്യസമയത്ത് ഉപകരിക്കാതെ വന്ന ുതെകാണ്ട്
b. കാട്ടില് തെവച്ച് മുചന്ന നല്കിയ ുതെകാണ്ട്
c. മുനിമാര് കാണുതെമന്ന ഭയംതെകാണ്ട്
d. മകതെന പരിഗണിക്കുന്ന ുതെകാണ്ട്
6."ഗുരുഘാ ികള്ക്കുു കുുലപാംസന,ചലാകങ്ങളിS. “ (യുദ്ധത്തിതെന്റ പരിണാമം)
ഈ ആശയവുമായി ചയാജിക്കാത്ത ത്രപസ് ാവന
1
a. ഗുരുഘാ ികള്ക്കു ചമാക്ഷം ലഭിക്കിS
b. ഗുരുഘാ ികള് ശാശ്വ ചലാകങ്ങള് ചനടും
c. ഗുരുഘാ ികതെള ശസ്ത്ര ം തെകാണ്ട് തെകാSരു ്
d. ഗുരുഘാ ികള് തെവറുക്കതെ.ചടണ്ടവരാണ്.
പാര്ട്ട് ബി
(ഏഴുമുതല് 9 വരെ യുള്ള എല്ലാ ദ്ദേ ാദ്യങ്ങള്ക്കും ഉത്ത രെമഴുതുക 1 സ്ദ്ദേകാര്
വീതം)
7'വാത്സല്യാര്ത്രദം 'എന്ന പദത്തിതെന്റ ശരിയായ വിത്രഗഹാര്ത്ഥം എഴു ുക
1
a. വാത്സല്യം തെകാണ്ട് ആര്ത്രദം
b. വാത്സല്യത്താല് ആര്ത്രദം
c. ആര്ത്രദമായ വാത്സല്യം
d. വാത്സല്യത്തിതെന്റ ആര്ത്രദം
8."ശീ കാലത്തിതെന്റ ത്രപഭാവതെത്ത കീഴ്തെ.ടുത്തുന്ന ഒരു ീക്കനല് കിഴവന് മിറലിതെg
തെനഞ്ചില് വീണു.”(ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ിന്നുന്നവര്) അടിവരയിട്ട ത്രപചയാഗം തെകാണ്ട് അര്ത്ഥമാക്കുന്നതെ ന്ത് ?
1
a. ണു.കറ്റാനായി ീകൂട്ടുന്ന ്
b. മകതെന്റ മരണചമല്.ിച്ച ആഘാ ം
c. വീട്ടില് കത്തിച്ചുതെവച്ച ഒറ്റ വിളക്ക്
d. ുട്ടുതെപാള്ളുന്ന തെവയിലില് ഇറങ്ങിയ ്
9.ദ്വിഗ്വിജയം എന്ന പദം പിരിതെച്ചഴു ിയാല്
1
a. ദിക്ക് +ജയം
b. ദിഗ്വി +ജയം
c. ദിക്+ വിജയം
d. ദിഗ് +വിജയം
II പാര്ട്ട് എ
( ദ്ദേ ാദ്യത്തിന് ഉത്ത ം എഴുതുക 2 സ്ദ്ദേകാര്)
10."ചവണ്ട സുധീര് ചവണ്ട ഞാതെനാരാത്രശി യാവാന് ആത്രഗഹിക്കുന്നിS.” (വിശ്വരൂപം)
സന്ദര്ഭത്തില് തെ ളിയുന്ന മാഡം ലത്തിതെന്റ രണ്ട് വ്യക്തി ്വ സവിചശഷ
കതെണ്ടത്തി എഴു ുക
2
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പാര്ട്ട് ബി
(11 മുതല് 12 വരെ യുള്ള ദ്ദേ ാദ്യങ്ങളില് ഏരെതങ്കിലും ഒന്നിന് ഉത്ത രെമഴുതുക
2 സ്ദ്ദേകാര് വീതം)
11.അര്ത്ഥവ്യ ്യാസം വരാതെ രണ്ട് വാക്യങ്ങളാക്കുക
"അക്ഷന്തവ്യമായ കൃ ഘ്ന ചയാതെട തെപരുമാറിയ തെന്റ പുത്ര ചനാട് ആ
ള്ളക്ക് ഒട്ടും വിചദ്വഷമിSായിരുന്നു" (ഞാന് കഥാകാരനായ കഥ)
2
12."ചനടിയ ാണവചരാടു ഞാതെനന്നില്
നാടുണര്ചന്നാരു നാളീക്കു ിരതെയ".(അശ്വചമധം)
വരികളുതെട രണ്ട് അര്ത്ഥ സൂ നകള് എഴു ുക
2
III പാര്ട്ട് എ
(13 മുതല് 16 വരെ ദ്ദേ ാദ്യങ്ങളില് ഏരെതങ്കിലും 3 എണ്ണത്തിന് ഉത്ത രെമഴുതുക
.3 സ്ദ്ദേകാര് വീതം)
13."വൈവരി വൈവരചസനിക്കിഹ ഞാന് കലി
വ ഞാന് മിത്ര ം"(ത്രപചലാഭനം)
കലി തെന്നയിങ്ങതെന പരി യതെ.ടുത്തുന്ന ിതെന്റ ഉച1ശ്യം എന്ത്.?
3
14."തെവള്ളായിചച്ചാ”- അവള് പറ!ു.അത്ര മാത്ര ം.
"നീലിചയ"-തെവള്ളായിയ.ന് പറ!ു .അത്ര മാത്ര ം. (കടല്ത്തീരത്ത്)
അര്ത്ഥപൂര്ണങ്ങളായ മൗനങ്ങളാണ് കടല്ത്തീരത്ത് എന്ന കഥയുതെട ജീവ ന്തു .
വിശദീകരിക്കുക
3
15."അ ിതെന .അവതെന ,എച.ാഴും എവിതെടയും കരു ിയിരുന്നുതെകാള്ളുക എന്ന
ാക്കീ ാണ് ,അശ്വഥാമാവിതെന ിരംഞ്ജീവിയും സര്വ്വവ്യാപിയുമായി കല്.ിച്ച ിനര്
ത്ഥം.”(യുദ്ധത്തിതെന്റ പരിണാമം)
ഈ ത്രപസ് ാവനതെയ സമകാലീന സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധി.ിച്ച് വിശദമാക്കുക
3
16."ധീരനായ യ ി ചനാക്കി ന്വി ന്
ഭൂരിബാഷ്പ പരിപാടലം മുAം
പൂരി ാഭതെയാടുഷസ്സില് മ!ു ന്
ധാരയാര്ന്ന പനിനീര് സുചമാപമം"
വരികളിതെല മ ്ക്കാര ഭംഗി കതെണ്ടത്തി എഴു ുക
3
പാര്ട്ട് ബി
(ദ്ദേ ാദ്യത്തിന് ഉത്ത രെമഴുതുക 3 സ്ദ്ദേകാര്)
17."ഒടുവില് കുുരിശ്ശില് നിന്നിറക്കീ ജഡം!- ാതെഴ
തെയാരു ദുAത്തിന് സൂര്യ ശിലയായ് ീര്ചന്നാരമ്മ" (വൈമക്കലാഞ്ജചലാ മാ.്)
സൂര്യശില എന്ന ത്രപചയാഗം കാവ്യ സന്ദര്ഭത്തിന് നല്കുന്ന ഭാവഭംഗി വിശകലനം
തെ യ് ് കുറി.് യ്യാറാക്കുക
3
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IV പാര്ട്ട് എ
(18 മുതല് 20 വരെ യുള്ള ദ്ദേ ാദ്യങ്ങളില് ഏരെതങ്കിലും 2 എണ്ണത്തിന്
ഉത്ത രെമഴുതുക 4 സ്ദ്ദേകാര് വീതം)
18."പാന്ഥര് തെപരുവഴിയ7ലം ന്നിചല
ാന്തരായ് കൂടി വിചയാഗം വരുച7ാതെല
നദ്യാതെമാഴുകുന്ന കാഷ്ഠങ്ങള് ചപാതെലയുതെമത്ര യും ഞ്ചലമാലയ സംഗമം.”
(ലക്ഷമണ സാന്ത്വനം)
വരികളിതെല
്വ ിന്ത വിശകലനം തെ യ് ് കറിതെ.ഴു ുക
4
19."മാഡം ലത്ത് മരിച്ചുചപായി ചമാചന.ചഡാക്ടര് ലത്തിതെനാ.ം അവരും ചപായി.ഇ ്
അമ്മയാണ് ; ാഴത്ത് കു!ുക്കുുട്ടിയമ്മ.” (വിശ്വരൂപം)
ഈ വാക്കുകള് മാഡം ലത്തിതെന്റ ജീവി തെത്തകുറിച്ച് നല്കുന്ന സൂ നകള്
എതെന്തSാം.?വിശദമാക്കുക
4
20."പരചലാകത്ത് തെവച്ച് ഇഹചലാക കര്മ്മങ്ങതെള വി ാരണതെക്കടുച7ാളതെത്ത
ുള!് കയറുന്ന ും ഭയം ജനി.ിക്കുന്ന ുമായ കാഹള ശബ്ദംചപാതെല
ിരികുറ്റിയുതെട കരച്ചിതെലാച്ച അയാളുതെട തെ കിട്ടിലലച്ചു.” (പാവങ്ങള്)
ഴാങ് വാല് ഴാങിതെന്റ മാനസികാവസ്ഥ ത്രപ ിഫലി.ിക്കാന് ഈ വരികള്
തെക്കത്ര മാത്ര ം കഴിയുന്നുണ്ട്.?
4
പാര്ട്ട് ബി
(21 മുതല് 22 വരെ യുള്ള ദ്ദേ ാദ്യങ്ങളില് ഏരെതങ്കിലും ഒന്നിന് ഉത്ത രെമഴുതുക
4 സ്ദ്ദേകാര് )
21."ജീവി ം നല്കാന് മടിക്കുന്നതെ ാതെക്കയും
ജീവിച്ചു ജീവി ചത്താടുഞാന് ചനടും"
( ങ്ങ7ുഴ)
വരികളിതെല ആശയം മുന്നിര്ത്തി ലിംബാതെളയുതെട ജീവി സാഹ ര്യങ്ങള്
വിലയിരുത്തി എഴു ുക
4
22."ഈശ്വരനS,മാത്രന്തികനS ഞാന്
പച്ചമണ്ണിന് മനുഷ്യ ്വമാണുഞാന്" (അശ്വചമധം)
കവിയുതെട ജീവി ദര്ശനം സമകാലിക ചലാകത്തില് എത്ര മാത്ര ം ത്രപസക്തമാണ് ?
കതെണ്ടത്തി എഴു ുക.
4
V പാര്ട്ട് എ
( 23-24 ദ്ദേ ാദ്യങ്ങളില് ഏരെതങ്കിലും ഒന്നിന് ഉത്ത രെമഴുതുക.5 സ്ദ്ദേകാര് )
23. "അപരി ി രുതെട സംഭാഷണം ഒരു തെകാലക്കയര് ചപാതെല തെവള്ളായിയ.തെന
ുറ്റിമുറുക്കി".
"എതെന്റ കുട്ടി ഇബ്തെട ഇണ്ടു".
"യജമാനന്മാചര എതെന്റവൈകയില് പണമിS.”
"ഒരുചപറ്റിച്ചിതെയചപാതെല തെന്റ മകതെന്റ ചദഹതെത്ത തെവള്ളായിയ.ന് പാറാവുകാരില്
നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങി. (കടല്ത്തീരത്ത്)
സൂ നകളും കഥാസന്ദര്ഭവും വിലയിരുത്തി തെവള്ളായിയ.ന് എന്ന കഥാപാത്ര തെത്ത
നിരൂപണം തെ യ്യുക
5
24."അന്യജീവനു കി സ്വജീവി ം
ധന്യമാക്കുമമചല വിചവകികള്"
(ത്രപിയദര്ശനം)
കുമാരനാശാന് മുചന്നാട്ടുതെവക്കുന്ന ജീവി ദര്ശനത്തിതെന്റ കാലിക ത്രപസക്തി
വിശകലനം തെ യ് ് ഉപന്യാസം യ്യാറാക്കുുക.
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DIET MALAPPURAM & VIJAYABHERI MALAPPURAM
SSLC MODEL EXAMINATION , MARCH 2022
MALAYALAM
FIRST LANGUAGE PAPER II (SET 1)
Time:

1.5 Hrs

Total Score: 40

=======================================================================
നിര്ദ്ദേ ശങ്ങള്
• 20 മിനിറ്റ് സമാശ്വാസ സമയമാണ്. ഈ സമയം ച ാദ്യങ്ങള് വായിക്കാനും ഇഷ്ടമുള്ളവ
തെ രതെ"ടുക്കാനും ഉത്തരങ്ങള് ആസൂത്ര ണം തെ യ്യാനും ഉപചയാഗിക്കാം.
• ഒാചരാ ച ാദ്യവുമായി ബന്ധതെ/ട്ട നിര്ച2ശങ്ങള് വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കി
ഉത്തരതെമഴു ുക
• ഉത്തരതെമഴു ുച8ാള് സ്ചകാര്, സമയം എന്നിവ പരിഗണിക്കണം
• 1 മു ല് 24 വതെരയുള്ള ച ാദ്യങ്ങള്ക്ക് ലഭിക്കുക പരമാവധി 40 സ്ചകാര് ആയിരിക്കും

=======================================================================
I പാര്ട്ട് എ

1 മുതല് 6 വരെ യുള്ള ദ്ദേ ാദ്യങ്ങളില് ഏരെതങ്കിലും 4 ദ്ദേ ാദ്യങ്ങള്ക്ക് ഏറ്റവും ശ ിയായ
ഉത്ത ം എടുരെത്തഴുതുക 1 സ്ദ്ദേകാര് വീതം
1.കൈകച്ചുള്ളികള് വിത്രഗഹിതെച്ചഴു ിയാല്
1
a. കൈകകള് തെകാണ്ടുള്ള ുള്ളികള്
b. കൈകകളാകുന്ന ുള്ളികള്
c. കൈകകളും ുള്ളികളും
d. കൈകകള് എന്ന ുള്ളികള്
2."ഇ ് ക"ി കുടിക്കുതെന്നന്ന ബാവചമയുള്ളു
1
അതെGടീ ഏന് കുടിക്കുവാ........” (പ്ലാവിലക്ക"ി)
വരികളില് തെ ളിയുന്ന ഭാവതെമന്ത്?
a. വാത്സല്യം
b. നിരാശ
c. ചകാപം
d. ദു:ഖം
3."ഞാന് പറയും ചപായീന്ന് .ചപായിGാന്ന് എനിക്കചG അറിയൂ “. (ഒാചരാ വിളിയും കാത്ത്)
അടിവരയിട്ട പദത്തിതെന്റ സൂ നതെയന്ത്?
1
a. യാത്ര
b. മരണം
c. ിരിച്ചുചപാക്ക്
d. ിരിച്ചുവരവ്
4.'മലരിന്കൂട നിറച്ചുവിറച്ചുനില്ക്കുന്ന ് '
(ഒാണമുറ്റത്ത്)
1
a. ആ8ല്
b. മുക്കുറ്റി
c. ു8
d. കമുകിന് പൂവ്
5.ചകാഴിയും കിഴവിയും എന്ന കഥയിതെല മത്തായിയുതെട സ്വഭാവതെത്ത സൂ ി/ിക്കുന്ന
പഴതെ[ാG്
1
a. മിന്നുന്നതെ Gാം തെപാന്നG
b. ഗ ിതെകട്ടാല് പുലി പുGും ിന്നും
c. പാലുതെകാടുത്ത കൈകയ്ക്ക് കടിക്കുക
d. ാണ നിലചത്ത നീചരാടൂ.
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6.മാ ൃക ചപാതെല എഴു ുക

തെനല്/ുര_ തെനG് + പുര
കാല്ച്ചുവട്.....................
a. കാല് + ുവട്
b. കാല് + ുവട്
c. കാലിന് + ുവട്
d. കാല് +ച്ചുവട്
പാര്ട്ട് ബി
7 മുതല് 9 വരെ യുള്ള എല്ലാ ദ്ദേ ാദ്യങ്ങള്ക്കും ഉത്ത രെമഴുതുക.1 സ്ദ്ദേകാര് വീതം
7.'ബയണറ്റിതെനക്കാള് തെനച/ാളിയന് ചപടിക്കുന്ന ് ..............' (പത്ര നീ ി)
a. ആയുധത്തിതെന
b. യുദ്ധത്തിതെb ഒാര്മ്മകതെള
c. പത്ര ങ്ങതെള
d. സാഹി ്യത്തിതെന
8.'അമ്മ ന് ിന്മുത്രദയാണീതെയഴുത്തുകള്..' (അമ്മയുതെട എഴുത്തുകള്)
ിന്മുത്രദ എന്ന് വിചശഷി/ിക്കുന്ന ്.
a. സംഗീ ത്തിതെന
b. ഒാര്മ്മകതെള
c. മാ ൃഭാഷതെയ
d. കവി തെയ
9. ാക്കുണ്ണിതെയ സംബന്ധിച്ച് ശരിയGാത്ത ത്രപസ് ാവന (പണയം)
a. ചറഡിചയാ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു
b. ചറഡിചയാ സ്വന്തമാക്കിയ ില് അഭിമാനിക്കുന്നു
c. ചiാലിയില് ത്രശദ്ധകുറ" ിനാല് ചറഡിചയാ ഉചപക്ഷിച്ചു
d. മകതെന്റ ികിത്സക്കായി ചറഡിചയാ പണയം തെവച്ചു
II പാര്ട്ട് എ
(ദ്ദേ ാദ്യത്തിന് ഉത്ത ം എഴുതുക 2 സ്ദ്ദേകാര്)
10.അര്ത്ഥവ്യ ്യാസം വരാതെ രണ്ട് വാക്യങ്ങളാക്കുക
"കൈകനകരി മുഴുവന് രാത്ര ിയില് ഉൗന്നി നടന്നച/ാള് രാത്ര ിയുതെട ഇരുട്ടില് നടക്കുന്ന
ില വന് വ്യാപാരങ്ങള് ചകാരന് കണ്ടു.

1

1

1

1

2

പാര്ട്ട് ബി
(11 മുതല് 12 വരെ യുള്ള ദ്ദേ ാദ്യങ്ങളില് ഏരെതങ്കിലും ഒന്നിന് ഉത്ത രെമഴുതുക 2
സ്ദ്ദേകാര് വീതം)
11."ബഹുലക്ഷം iനങ്ങളുതെട അന്ധകാര iീവി ത്തില് ത്രപകാശം പരത്തി ,അവതെര
സ്വാ ത്രന്ത്യ ചബാധമുള്ള മനുഷ്യരാക്കി.” (ത്രശീനാരായണഗുരു)
വാക്യത്തില് തെ ളിയുന്ന സാമൂഹികാവസ്ഥതെയക്കുുറിച്ചുള്ള രണ്ട് സൂ നകള് കതെണ്ടത്തി
എഴു ുക
2
12.അടിവരയിട്ട പദങ്ങളുതെട അര്ത്ഥവ്യ ്യാസം കതെണ്ടത്തുക
2
നൂലുചകാര്ത്ത് കുഴി"ുചപായ കണ്ണുകള്
മരംവീണ് കുഴി"ുചപായ നിലം
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III പാര്ട്ട് എ
(13 മുതല് 16 വരെ ദ്ദേ ാദ്യങ്ങളില് ഏരെതങ്കിലും 3 എണ്ണത്തിന് ഉത്ത രെമഴുതുക
3 സ്ദ്ദേകാര് വീതം)
13."എങ്ങുമുറങ്ങാതെ 8ാടും വയ3
ചലലകള് ച ാറും നടുവില് തെപാല്ക്കിഴിതെയരിയും തെവള്ളിത്താലതെമടുത്തു നിരന്നു ലസി/ൂ തെനയ്യാ8ലുകള് " (ഒാണമുറ്റത്ത്)
വരികളിതെല കാവ്യഭംഗി കതെണ്ടത്തി കുറി/ു യ്യാറാക്കുക
14.'തെകാച്ചു ക്കരച്ചി വീഴിG ,വീണാലും അവള് ആപത്ത് വരുത്തുകയിG എന്ന ഉറച്ച
നിലയായിരുന്നു അമ്മക്ക് ' (തെകാച്ചുച്ചക്കരച്ചി)
പാഠഭാഗത്തിതെല മറ്റു സന്ദര്ഭങ്ങള് കൂടി പരിഗണിച്ച് അമ്മയും തെകാച്ചു ക്കരച്ചിയയും
മ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധം വിശകലനം തെ യ് ് കുറി/ു യ്യാറാക്കുക
3
15 "തെപറ്റുകിടക്കും തെ രുവുപട്ടിതെക്കതെന്താരൂറ്റം കുരച്ച ് ാടിക്കു ിക്കുന്നു.”
ഈ വരികളില് തെ ളിയുന്ന സാമൂഹിക വിമര്ശനം എതെന്തGാം?
3
16.”ഒരു ട്ടിയുതെട ഇരു വശത്തുമായി ഭാര്യയും ഭര്ത്താവും ഇരുന്നു.അടു/ിതെല എരി ീയുതെട 3
തെവളിച്ചത്തില് അവര് ക"ി കുടിച്ചു ുടങ്ങി.”
ദാരിത്രദ്യതെത്തച/ാലും അ ിiീവിക്കുന്ന സ്ചനഹബന്ധമാണ് പ്ലാവിലക്ക"ിയിലുള്ള ്.
സ്വാഭിത്രപായം എഴു ുക
പാര്ട്ട് ബി
(ദ്ദേ ാദ്യത്തിന് ഉത്ത രെമഴുതുക 3 സ്ദ്ദേകാര്)
17."ഇതെ ാതെക്ക കുചട്ട്യാതെള ചപാതെല ചനാചക്കണ്ട സാധനങ്ങളാചണ,ചറഡിചയായുതെട പിന്നില്
ചനാക്ക്യാ അറിയാം ,ഒരു കുട്ടീതെട പടം" (പണയം)
ചറഡിചയാ ഈ കഥയിതെല ത്രപധാന കഥാപാത്ര മാണ് .മറ്റ് സന്ദര്ഭങ്ങള് കൂടി പരിഗണിച്ച്
വിശകലനക്കുറി/് യ്യാറാക്കുക
3
IV പാര്ട്ട് എ
(18 മുതല് 20 വരെ യുള്ള ദ്ദേ ാദ്യങ്ങളില് ഏരെതങ്കിലും 2 എണ്ണത്തിന് ഉത്ത രെമഴുതുക
4 സ്ദ്ദേകാര് വീതം)
18."അച്ഛതെന്റ മരണചത്താടുകൂടി വീട്ടില് നിന്ന് എതെന്തGാചമാ ച ാര്ന്ന് ചപായ ുചപാതെല "
"ഏച ാ ദിശയില് നിന്ന് അടിതെച്ചത്തിയ കാറ്റില് ശബ്ദങ്ങളുതെട കരിയിലകള് അ/ാതെട
പാറിച/ായിരിക്കുന്നു"(ഒാചരാ വിളിയും കാത്ത്)
ഇത്തരം ത്രപചയാഗങ്ങള് കഥയുതെട ഭാവ ലതെത്ത ീത്രവമാക്കുന്നിചG? കൂടു ല് സന്ദര്ഭങ്ങള്
പരിഗണിച്ച് കുറിതെ/ഴു ുക
4
19."എങ്ങിനി തെകാണ്ടിറചക്കണ്ടു സ്വയം ബുദ്ധിതെകട്ടുകരിന്തിരിയാളും വതെരയവര് "
(അമ്മതെത്താട്ടില്)
"ഇവിതെട അമ്മതെയ നിച്ചു നിര്ത്തിയിട്ട് ഞാതെനങ്ങന്യാ ചപാവ്വാ " (ഒാചരാ വിളിയും കാത്ത്)
രണ്ടു ര നകളിചലയും മക്കളുതെട സമീപനം ഒന്നാചണാ? നിങ്ങളുതെട നിരീക്ഷണങ്ങള്
എഴു ുക
4
20."മഴതെകാണ്ടാലും പാവം ു8കള്
മലരിന് കൂടനിറച്ചുവിറചച്ച
നില്ക്കുകയചGാ ചമടുകള് ച ാറും " (ഒാണമുറ്റത്ത്)
മാചവലിതെയ വരചവല്ക്കാന് ത്രപകൃ ി ഒരുങ്ങി നില്ക്കുന്ന ിതെന്റ ദൃശ്യങ്ങള്
എങ്ങതെനതെയGാമാണ് കവി ആവിഷ്ക്കരിച്ചിരിക്കുന്ന ്.വിശദമാക്കുക
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പാര്ട്ട് ബി
(21 മുതല് 22 വരെ യുള്ള ദ്ദേ ാദ്യങ്ങളില് ഏരെതങ്കിലും ഒന്നിന് ഉത്ത രെമഴുതുക
4 സ്ദ്ദേകാര് )
21."iാ ിമ ചഭദങ്ങള്ക്ക/ുറത്ത് മനുഷ്യതെന മനുഷ്യനായിക്കാണാന് ചലാകതെത്ത പഠി/ിച്ച
മഹാനാണ് ത്രശീനാരായണഗുരു "
ത്രപസ് ാവന വിലയിരുത്തി കുറി/് യ്യാറാക്കുക
22.”പത്ര ം അസ ്യമാതെണന്നറി"ുതെകാണ്ട് ഒരു കാര്യം പറയുകയും സ ്യമായിത്തീരുതെമന്ന
വി ാരത്തില് അക്കാര്യം ആവര്ത്തിച്ചുതെകാണ്ടിരിക്കുകയും തെ യ്യുന്നു ”
പത്ര മാധ്യമങ്ങതെളക്കുറിച്ചുള്ള ചലഖകതെന്റ നിരീക്ഷണങ്ങചളാട് നിങ്ങള് ചയാiിക്കുന്നുചണ്ടാ?
സ്വാഭിത്രപായം യുക്തിപൂര്വ്വം സമര്ത്ഥിക്കുക.
V പാര്ട്ട് എ
( 23-24 ദ്ദേ ാദ്യങ്ങളില് ഏരെതങ്കിലും ഒന്നിന് ഉത്ത രെമഴുതുക.5 സ്ദ്ദേകാര് )
23.”ഞാതെനങ്ങന്യാ ചമാചന വര്വാ?അച്ഛന് എതെന്ന എച/ാഴും
വിളിചച്ചാണ്ടിരിക്കുകയാ...ഇന്നചലംവിളിച്ചു.വിളിക്കു8ം ഞാനിവിതെട ഇGാന്ന് വച്ചാല്.....”
(ഒാചരാ വിളിയും കാത്ത്)
കൂടു ല് സന്ദര്ഭങ്ങള് പരിഗണിച്ച് അമ്മ എന്ന കഥാപാത്ര തെത്ത നിരൂപണം തെ യ്യുക
24.”അരിയിട്ടു ിള/ിച്ച തെവള്ളം കുടിച്ചിട്ടു തെദവസം പത്തായി.ക/ തെന്ന ക/!. അ ാ
ഈതെവളര്ച്ച. അവതെടങ്ങും തെനG് കണി കാണാനിG. ഒചള്ളാന് തെവളീ കാണിക്കത്തിG. രാത്ര ീല്
ഏഴ് രൂപയാ തെവല...”(പ്ലാവിലക്ക"ി)
കര്ഷകരുതെട iീവി യാഥാര്ത്ഥ്യങ്ങള് പച്ചയായി ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്ന ചനാവലാണ്
'രണ്ടിടങ്ങഴി'.പ്ലാവിലക്ക"ി എന്ന പാഠഭാഗം പരിഗണിച്ച് അക്കാലതെത്ത
സാമൂഹികാവസ്ഥതെയക്കുറിച്ച് ഉപന്യാസം യ്യാറാക്കുക
******************
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