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ചക ളപാഠാവലി
രെ.റ്റ് ബി
.മയം : ഒന്ന മണിക്കൂർ

പ മാവധി .്ചകാർ :40

നിർദ്ദേ ശങ്ങൾ
* ച ോദ്യങ്ങൾ ശ്ര ദ്ധച ോടെ വോ ിച്ചു ച ോക്കോ ും മുൻഗണ ോശ്ര മം
തീരുമോ ിച്ച് മ സ്സിൽ ഉത്തരങ്ങൾ ശ്ര മീ രിക്കോ ും ആണ് ആദ്യടെത്ത 15
മി ിറ്റ് സമ ം അ ുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.
* ഭോഗം എ - ിടെ1 ച ോദ്യങ്ങൾ ച2ോക്കസ് ഏരി
ിൽ ിന്നുള്ളതും ഭോഗം
ബി ിടെ1 ച ോദ്യങ്ങൾ ച2ോക്കസ് ഏരി ക്കു പുറത്തു ിന്നുള്ളതുമോണ്.
* ഉത്തരം എഴുതുച9ോൾ സ്ച ോർ, സമ ം, ച ോ ്സ് എന്നിവ പരിഗണിക്കണം.
ഭാഗം I എ
1 മുതൽ 6 വരെ ച ാദ്യങ്ങളിൽ ഏരെതങ്കിലും 4 എണ്ണത്തിനു ശ ിയായ ഉത്ത ം
രെത രെ!ടുരെത്തഴുതുക. ഒ ു മാർക്ക് വീതം.
4 x1=4
1. അ ്വത്ഥോമോവിടെ> മടെറ്റോരു ചപര്?
a) സൗമിശ്രതി
b) വൈവരചസ ി
c) ശ്രദൗണി
d) ധൃഷ് ദ്യുമ് ൻ
2. "ചപോ1ീസു ോർ ചപോ ി. ഴോങ് വോൽ ഴോങ് ചമോഹോ1സ്യടെJ ോൻ ചപോ
ോണടെJട്ടു". ോരണടെമന്ത്?
a) ചപോ1ീസു ോടെര ഭ ന്ന്
b) ആഹോരം ഴിക്കോത്തതു ടെ ോണ്ട്
c) ടെമശ്രതോടെ> ടെപരുമോറ്റം ണ്ടിട്ട്
d) ടെമശ്രതോൻ സത്യം പറ ുചമോ എന്ന് ഭ ന്നിട്ട്
3. സംസോര ോ
a) വിദ്യ
b) ചമോക്ഷം
c) രീരം
d) അവിദ്യ

ി ി

ോ

ി എഴുത്തച്ഛൻ വിച

ുന്ന ഒരോടെLചJോടെ1

ഷിJിക്കുന്നടെതന്തിടെ ?

4. ോമം, ചശ്ര ോധം, ച1ോഭം, ചമോഹം എന്നീ പദങ്ങൾ ച ർന്നോണ് ോമചശ്ര ോധ ച1ോഭചമോഹോ
ദി ൾ എന്ന പദക്കൂട്ട് രൂപടെJട്ടത്. മോതോപിതൃശ്രഭോതൃമിശ്രത സഖി ൾ എന്ന പദക്കൂട്ടിടെ1 ഘ
പദങ്ങൾ ടെണ്ടത്തി എഴുതു
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5. "പ്രാണനോടുമൊരു നാൾ ഭവൽപദം
കാണുവാൻ ചിരമഹോ കൊതിച്ചു ഞാൻ"
നളിനിയുടെ ഈ വാക്കുകളിൽ തെളിയുന്ന ഭാവമെന്ത്?
a) നിരാശ
b) സന്തോഷം
c) പ്രതീക്ഷ
d) ദുഃഖം
6. "കാരണവരേ കട്ടാൽ മതി ജയിലിലെത്തിച്ചേരാം". ഈ വാക്കുകളിൽ തെളിയുന്നതെന്ത്?
a) സങ്കടം
b) സന്തോഷം
c) പരിഹാസം
d) ദേഷ്യം.

ബി
7,8,9 ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ശരിയായ ഉത്തരം എഴുതണം.ഒരു മാർക്ക് വീതം. 3x1=3
7. 'അയൽ വീടുകളിൽ ഭൃത്യപ്പണി ചെയ്ത് മകനെ വളർത്തിയ വൃദ്ധമാതാവ്'. ഭൃത്യപ്പണി
വിഗ്രഹിച്ചെഴുതിയാൽ
a) ഭൃത്യനും പണിയും
b) ഭൃത്യന്റെ പണി
c) ഭൃത്യയായ പണി
c) ഭൃത്യനാകുന്ന പണി
8. "നീ എന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്താണോ നിൽക്കുന്നത്?" ദസ്തയേവ്സക
് ി ഇങ്ങനെ
ചോദിച്ചത് ആരോട് ?
a) ജൂലിയാനയോട്
b) അന്നയോട്
c) എമിലിയോട്
d) മിറലിനോട്
9. "വാറു പൊട്ടിയ ചെരുപ്പ് അവിടെ ഉള്ള ഒരു ചെരുപ്പു കുത്തിയെക്കൊണ്ട് നന്നാക്കിക്കാൻ
പറഞ്ഞു." ഏത് പാഠത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വരികൾ?
a) പ്രലോഭനം
b) അക്കർ മാശി
c) ആത്മാവിന്റെ വെളിപാടുകൾ
d) ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തിന്നുന്നവർ
ഭാഗം II എ
2 മാർക്ക്
10. "അങ്ങനെ വല്ലപാടും വിജയം നേടിയ പാണ്ഡവർ സന്ധ്യയ്ക്ക് വിജയാഘോഷത്തോടെ
കൂടാരങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു" - പാണ്ഡവരുടെ വിജയത്തെ വല്ലപാടും നേടിയ വിജയം എന്ന്
വിശേഷിപ്പിച്ചതിന്റെ പൊരുളെന്ത്?

ബി
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11,12 ച ാദ്യങ്ങൾക്ക് ച=ാ മൂചന്നാവാക്യത്തിൽ ഉത്ത ം എഴുതുക. 2 മാർക്ക്
വീതം
11. "അന്ന് ആ ദൂരം മുഴുവ ും സന്തോമോ ി
ടെന്നത്തി ത് എടെന്നടെ ോന്ന്
ോണോൻ
മോശ്രതമോ ിരുന്നു"
(അക്കർമോ ി)
വോ ്യത്തിൽ
ിന്ന് ടെതLി ുന്ന
രൺ ുമോർ 1ിംബോടെL ുടെ ജീവിതോവസ്ഥടെ
രചണ്ടോ
മൂചന്നോ വോ
ത്തിൽ ുറിക്കു
12. " ീ എടെ> ഹൃദ ത്തി
ത്തോചണോ
ിൽക്കുന്നത്?" എന്ന് ച ോദിക്കുന്ന
വിസ്മ ചത്തോടെ ദസ്തച വ്സ് ി അന്ന ുടെ
ണ്ണു Lിച1ക്ക് ച ോക്കി
ദസ്തച വ്സ് ി ുടെ മോ സി ോവസ്ഥടെ രചണ്ടോ മൂചന്നോ വോ ്യത്തിൽ വ്യക്തമോക്കു
ഭാഗം III എ
13 മുതൽ 16 വരെ യുള്ള ച ാദ്യങ്ങളിൽ ഏരെതങ്കിലും മൂരെന്നണ്ണത്തിന് നാചലാ
അച@ാ വാക്യങ്ങളിൽ ഉത്ത രെമഴുതുക. മൂന്ന് മാർക്ക് വീതം.
3x3=9
13. ദിവോ രൻ Lി ിടെ തിരിച്ചറി ോതിരുന്നതി ് പറ ുന്ന ുക്തി ൾ എടെന്തല്ലോം?
14. "സർവദമ ൻ എന്ന് മഹർഷിമോർ
ശ്രപതി രിക്കോൻ ോരണടെമന്ത്?

ി ക്ക് ചപരിട്ടത്

രി തടെന്ന" - തോപസി ഇങ്ങടെ

15. അഭ ം ിട്ടി വീട്ടിൽ ിന്ന് തടെന്ന ടെവള്ളി സോമോ ങ്ങൾ ചമോഷ് ിച്ച ഴോങ് വോൽ
ഴോങിടെ> ശ്രപവൃത്തിടെ
ിങ്ങൾ എങ്ങടെ
ോണ് വി1 ിരുത്തു .
16. "

വി ൾക്ക് ച1ോ ടെമ9ോ ും
ഒരു ഭോഷച
ുള്ളൂ
ഇ1 ൾക്കും തത്ത ൾക്കും
ഗൗLി ൾക്കുടെമന്ന ചപോടെ1 "
(സച്ചിദോ ന്ദൻ)
ഒരു ഭോഷ എന്ന ശ്രപച ോഗത്തിടെ> ആ
ത1ം വ്യക്തമോക്കു

ബി
നാചലാ അച@ാ വാക്യത്തിൽ ഉത്ത രെമഴുതുക. 3 മാർക്ക്
17. "ഈ ്വര ല്ല മോശ്രന്തി
ല്ല ഞോൻ
പച്ചമണ്ണിൻ മ ുഷ്യത്വമോണ് ഞോൻ" (അ ്വചമധം)
ഈ വരി Lി1ൂടെ വ 1ോർ വ്യക്തമോക്കുന്ന ദർ
ടെമന്ത്?
ഭാഗം IV എ
18 മുതൽ 20 വരെ യുള്ള ച ാദ്യങ്ങളിൽ ഏരെതങ്കിലും
രെ=ണ്ണത്തിന്
അ പ്പുറത്തിൽ കവിയാരെത ഉത്ത രെമഴുതുക.
2 x4=8
18. " ോശ്രത ുടെ
ും ചവർപോ ിടെ> ും ഉറഞ്ഞു ൂ ി
ദുഃഖത്തിടെ> ും
ഥ ോണ്
ൽത്തീരത്ത്".
ഈ
ിരീക്ഷണചത്തോ ്
ിങ്ങൾ ച ോജിക്കുന്നുചണ്ടോ?
ഥ ിൽ
ിന്ന് ടെതLിവു ൾ
ടെണ്ടത്തി ശ്രപതി രിക്കു
19. "തോന്തോൻ ിരന്തരം ടെ യ്യുന്ന ർമ്മങ്ങൾ
തോന്തോ
ു ഭവിച്ചീ ുടെ ചന്ന വരൂ"
ഈ വരി Lുടെ ആ
ം മിസിസ് ത1ത്തിടെ> ജീവിതോവസ്ഥച
വി
1 ം ടെ
ത
് ് ുറിJ് ത ോറോക്കു

ോ ് ച

ോജിക്കുന്നുചണ്ടോ?

20. " മുക്കില്ലോ ോ ും ഗരവും ു
ും ോമരവും
അമിശ്രതവീരൻമോടെര അമർക്കും വൻപ
ും"
പുഷ് രടെ> ഈ വോക്കു ൾ
1ി ുടെ
മ സി1ുണ്ടോക്കി
മോ ിരിക്കും?

ിന്ത

ൾ

എടെന്തല്ലോ

ബി
21,22
ച ാദ്യങ്ങളിൽ
ഏരെതങ്കിലും
ഒന്നിന്
അ പ്പുറത്തിൽ
ഉത്ത രെമഴുതുക. 4 മാർക്ക്
21. "ഒരു ടെവൺ 1ില്ലിJൂവിൽ
ച ോണചരഖ ൾ ചപോടെ1
തിരു ച ോണിതം വോർന്ന
പോ ു Lു 1ോടെ "
(വൈമക്ക1ോഞ്ജച1ോ മോJ്)
വരി Lിടെ1 സോദ്യ ്യ ൽJ
ുടെ ഭംഗി ടെണ്ടത്തി എഴുതു

കവിയാരെത

22. "ജീവിതോ ുഭവങ്ങൾ എഴുത്തു ോടെര സ്വോധീ ിക്കുന്നതി1ൂടെ
ോണ് മഹത്തോ
സോഹിത്യം ജ ിക്കുന്നത്" - ഞോൻ
ഥോ ോര ോ
ഥ എന്ന ച1ഖ ടെത്ത അ ിസ്ഥോ
മോക്കി ഈ ശ്രപസ്തോവ ച ോ ് ശ്രപതി രിക്കു
ഭാഗം V
23,24
ച ാദ്യങ്ങളിൽ
ഏരെതങ്കിലും
ഒന്നിന്
ഒ ു
പുറത്തിൽ
കവിയാരെത
ഉത്ത രെമഴുതുക. 5 മാർക്ക്
23. " ിങ്ങLുടെ വരോൻ ചപോ ുന്ന ഭോര്യച ോ ് പറ ൂ ,
ുട്ടി ടെL ചബോർഡിങ്ങു Lിൽ
അ
ക്ക
് രുടെതന്ന് . അവർക്ക് ആ ടെ ടെവക്കരുത്. അമ്മതടെന്ന വLർത്തണം"
മോഡം ത1ത്തിടെ
ഈ തിരിച്ചറിവിച1ടെക്കത്തിച്ച ജീവിത സോഹ ര്യങ്ങടെL വി1 ിരുത്തി
ുറിJ് ത ോറോക്കു
4. " ന്നല്ല ചദഹം ിമിത്തം മഹോചമോഹം"
(എഴുത്തച്ഛൻ)
ചദഹടെത്തക്കുറിച്ചുള്ള അഹങ്കോരം
ന്നല്ല എന്ന് എഴുത്തച്ഛൻ സ്ഥോപിക്കുന്നടെതങ്ങടെ ?
പോഠഭോഗടെത്ത ആ
ങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് ുറിJ് ത ോറോക്കു
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