23-01-2022

അടിസ്ഥാന പാഠാവലി
രെ2റ്റ് എ
2മയം : ഒന്ന മണിക്കൂർ

പ മാവധി 2്ചകാർ :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
ഒന്നു മുതൽ ആറു വരെ ച ാദ്യങ്ങളിൽ ഏരെതങ്കിലും നാരെലണ്ണത്തിന്
ശ ിയായ ഉത്ത ം രെത രെ#ടുത്ത് എഴുതുക. ഒ ു മാർക്ക് വീതം.

4X1=4

1. " അവടെ= ഒരു ദിവസടെത്ത ൂ1ി ിടെ1
ം അന്ന് അവൻ വീട്ടിക്കഴിഞ്ഞു”. ച
വീട്ടി
ം എന്തോ ിരുന്നു?
a) ിരുത ക്ക
് ് വ റു ിറടെ ഭക്ഷണം ടെ ോ ുത്തു.
b) ഔചസപ്പി ് ടെ ോ ുക്കോൻ ഉണ്ടോ ിരുന്ന പണം ടെ ോ ുത്തു തീർത്തു.
c) ൂ1ി ോ ി ിട്ടി പണംടെ ോണ്ട് അരി ും പ്പ ും വോങ്ങി.
d) മ ൻ എന്ന ി1 ിൽ അ ോളുടെ
ുമത1 ിറചവറ്റി
2. "ടെവള്ളിത്തോ1ടെമ ുത്തു
ോണ്?
a) ടെ യ്യോ91ു ടെള
b) മുക്കുറ്റി ടെള
c) തു9 ടെള
d) മു ിൻ പൂക്കടെള

ിരന്നു 1സിപ്പൂ"- എന്ന്

വി സങ്കൽപ്പിക്കുന്നത് എന്തിടെ

3. "ഞോ ിവിടെ ഒറ്റ ്ക്കോടെണന്ന് എ ിക്ക് ചതോന്നി ിട്ടില്ല"- അമ്മ
ടെ1 സൂ
എന്ത്?
a) വീ ു ിറടെ ആളു ളുണ്ട്.
b) മരിച്ചിട്ടും അച്ഛടെ= സോന്നിധ്യം വീട്ടിൽ അ ുഭവടെപ്പ ുന്നു.
c) ഒറ്റ ്ക്ക് ജീവിക്കോൻ അമ്മ ്ക്ക് തച= മുണ്ട്.
d) ഒറ്റ ക്ക
്
ോടെണന്നത് അമ്മ ുടെ ചതോന്നൽ മോശ്രതമോണ്.

1

ോരൻ

ുടെ

ഈ വോക്കു

ളി

HEADMASTERS’ FORUM, TIRUR

4. പിഞ്ഞോണവർണ്ണം - എന്നതിടെ=
a) പിഞ്ഞോണത്തിടെ= വർണ്ണം.
b) പിഞ്ഞോണവും വർണവും.
c) പിഞ്ഞോണമോ ുന്ന വർണ്ണം.
d) പിഞ്ഞോണമോ വർണ്ണം

രി

ോ

വിശ്രഗഹോർത്ഥം ഏത്?

5. മർചക്കോസ് പി ിക്കുന്ന ഭോഗത്തിടെ= എതിരുപി ിക്കു എന്നത് മത്തോ
- അ ിവര ിട്ട ശ്രപച ോഗത്തിടെ= സവിച ഷ അർത്ഥം എന്ത്?
a) ഏഷണി പറ ു
b) പരിഹസിക്കു
c) ണ്ണ ച്ച് എതിർക്കു
d) അ ു ൂ1ിക്കു

ി ുടെ ശ്രവതമോ

6. പൂത്തിരി ത്തിച്ചതുചപോടെ1 ുള്ള മോ9ൂക്കു1 ഒ ിച്ച് ുസൃതിക്കുട്ടടെ ചപ്പോടെ1
ങ്കണത്തിൽ ഓ ിടെ ത്തി "എന്ന് ച1ഖ ൻ വിച ഷിപ്പിക്കുന്ന ൃതി ഏത്?
a) വിഷുക്കണി
b) വോഴക്കു1
c) ു ിടെ ോഴിക്കൽ
d) മോ9ഴം

ി

വിതോ

ബി
7,8,9 ച ാദ്യങ്ങൾരെക്കല്ലാം
മാർക്കു വീതം
7. "മ സ്സിടെ=
സോഹ ര്യടെമന്ത്?
a) ചറഡിച
b) ചറഡിച
c) ത ക്ക
്
ോ
d) ചറഡിച
8. " ആരുവോ
ആരുടെ

ശ ിയായ

ം ത്തിരി ടെ

ഉത്ത ം

രെത രെ#ടുരെത്തഴുതുകു
3X1=3

ോറഞ്ഞത് ഇപ്പളോണ്"

ോക്കുണ്ണി ഇങ്ങടെ

പറ

ോ ുണ്ടോ

ോ പണ ം വച്ചചപ്പോൾ
ോ ിൽ ബോ1മണ്ഡ1ം എന്ന പരിപോ ി ച ട്ടചപ്പോൾ
ുള്ള തുണി മുഴുവൻ ത ്ച്ചു ഴിഞ്ഞചപ്പോൾ
ോ വോങ്ങി ചപ്പോൾ.
ിക്കുമീ മോ ുടെമഴുത്തു ൾ
ോവി1ു ിർക്കുമീ ടെ ോല്ലു ൾ" - ഈ വരി

ളിൽ സൂ ിതമോ

ുന്നത് ?

a) മോതൃഭോഷച ോ ുള്ള അവഗണ
b) വോ
മറക്കുന്ന പുതുത1മുറ
c) ടെത്തഴുതോത്ത സമൂഹം
d) വോ ിക്കോ റി ോത്ത ജ സമൂഹം
9. തോടെഴ ടെ

ോ ുത്തവ

ിൽ ശ്ര

ീ

ോരോ

ണഗുരുവുമോ

ി ബന്ധമില്ലോത്ത ശ്രപസ്തോവ

ഏത്?

a) ച രളടെത്ത ജോതിപ്പോതോളത്തിൽ ിന്നു ചമോ ിപ്പിച്ചു.
b) ജ ങ്ങളുടെ അന്ധ ോരജീവിതത്തിൽ ശ്രപ ോ ം പരത്തി.
c) ആധ്യോത്മി തച
ും ഭൗതി ത്വടെത്ത ും ചവർതിരിച്ചു ിർത്തി.
d) തപശ്ചര്യ ടെ ോണ്ടു വി സിച്ച വ്യക്തി മഹത്വടെത്ത സമൂചഹോന്നമ ത്തി ു ചവണ്ടി
വി ിച ോഗിച്ചു.

ഭാഗം II എ
ച@ാ മൂചന്നാ വാക്യത്തിൽ ഉത്ത രെമഴുതുക @് മാർക്ക്

1X2=2

10. "ടെ ന്നുച ോക്കുച9ോൾ അറി ോം മ സ്സിടെ= 'ക്ലോവുപി ിച്ച
ണ്ണോ ി'
ണ്ടടെതല്ലോം രി ോ ിരുന്നുടെവന്ന്"
ക്ലോവുപി ിച്ച ണ്ണോ ി എന്ന ശ്രപച ോഗം ൽ ുന്ന സൂ
ൾ എഴുതു .

ി1ൂടെ

അച്ഛൻ

ബി
11,12 ച ാദ്യങ്ങൾക്ക്
മാർക്ക് വീതം.

ച@ാ മൂചന്നാ വാക്യങ്ങളിൽ ഉത്ത ം എഴുതുക.
@ു
2×2=4

11. ശ്ര ീ ോരോ ണഗുരുവിടെ= മഹത്തോ ഏടെതങ്കി1ും രണ്ടു സചn ങ്ങൾ എഴുതു .
12. "തിന്മ ൾ ണ്ടോൽ ടെ ോത്തിക്കീറോൻ ടെ ോക്കി ു ഴി ടെട്ട " - ഈ വരി ളി1ൂടെ
വി
ൽ ുന്ന സചn ം എന്ത്?
ഭാഗം III എ
13 മുതൽ 16 വരെ ച ാദ്യങ്ങളിൽ ഏരെതങ്കിലും 3 എണ്ണത്തിന് നാചലാ അചDാ
വാക്യങ്ങളിൽ ഉത്ത ംഎഴുതുക. മൂന്ന് മാർക്ക് വീതം.
3×3=9
13. "അടെതോരക്ഷന്തവ്യമോ
അപരോധമോണ്!" - ച ോരടെ= ഈ ധോർമി ചബോധം വർത്ത
മോ സമൂഹത്തിൽ എശ്രതചത്തോളം ി1 ിൽക്കുന്നുണ്ട്. അഭിശ്രപോ ക്കുറിപ്പ് തയ്യോറോക്കു .
14. "ആർപ്പുവിളിക്കുവി ുണ്ണി ചള 1
ടെ1 ചമൽചമൽ
ടെ റു
്യ ടെള"(ഓണമുറ്റത്ത്)
ല്ലഥിതി മുക്കി ി ോരിതുചപോടെ1
- വരി ളിടെ1 മൽ ോരഭംഗി വി ദമോക്കു .
15. ടെ ോച്ചു ക്കരച്ചിടെ
രുന്നത് - ശ്രപസ്തോവ ച

ഉപ ്യോസ ോരടെ= അമ്മ സ്വന്തം
ോ ് ശ്രപതി രിക്കു .

ുരവ

ി ു ടെ

ു ുംബോംഗമോ

ോച്ചരുവി

ടെള

ോണ് പരിഗണിച്ചി

16. "അന്നടെത്ത സൂ ി ശ്രപച ോഗത്തിൽ ീറ്റൽ ചപോടെ1ോന്ന്
മ സ്സി1ൂ ചപ്പോൾ
ന്നുചപോ ്" (അമ്മടെത്തോട്ടിൽ)
- വരി ളുടെ ഔ ിത്യഭംഗി വി ദമോക്കു .

ബി
നാചലാ അചDാ വാക്യങ്ങളിൽ ഉത്ത രെമഴുതുക (3 മാർക്ക് )
1×3=3
17. ശ്ര ീ ോരോ ണഗുരുവിടെ
മറ്റു സ ്യോസിമോരിൽ ിന്ന് വ്യത്യസ്ത ോക്കുന്ന ഘ
ങ്ങൾ
എടെന്തല്ലോം? ുറിടെപ്പഴുതു .
ഭാഗം IV എ
18 മുതൽ 20 വരെ
ച ാദ്യങ്ങളിൽ ഏരെതങ്കിലും രെ@ണ്ണത്തിന് അ പ്പുറത്തിൽ
കവിയാരെത ഉത്ത ം എഴുതുക.
2×4=8
18. "ആ പൂവൻ ച ോഴി ഒരു വിപ്ലവം അഴിച്ചുവിട്ടു. ആ രോശ്രതി അത് മത്തോ ി ുടെ
ത1ചച്ചോറി
ത്ത് ി
ു
ും മോന്തു
ും ടെ ോത്തിടെപ്പറുക്കു
ും ടെ
്തു.
(ച ോഴി ും ിഴവി ും)

പൂവൻച ോഴി അഴിച്ചുവിട്ട
തയ്യോറോക്കു .

വിപ്ലവം

എന്തോ

ിരുന്നു?

വി

1 ം

ടെ

ത
് ്

ുറിപ്പ്

19. "പഴമ ി1ിഴ ും പല്ലുടെ ോഴിടെഞ്ഞോരു പോട്ടോടെണന്നു പഴിക്കോടെമന്നു
പരിഷ് ോരത്തിൻ തിണ്ണ ി1ുള്ളവർ" (ഓണമുറ്റത്ത്)
- വരി ളിടെ1 സോമൂഹി വിമർ
ം ടെണ്ടത്തി എഴുതു .
20. "ഇശ്രത ും ോ1ം അച്ഛടെ= ഓചരോ വിളിക്കു പിന്നോടെ1 ും അമ്മ ഓ ു
ോ ിരുന്നു".
" ണ്ണു ോണോതോ ിട്ടും
ക്കോൻ പറ്റോതോ ിട്ടും ിങ്ങള് വിളിക്കുചന്ന ത്തും പചറചന്ന ത്തും
ഞോൻ എത്തുന്നുണ്ടചല്ലോ. അതു തടെന്ന വ1ി
ോര്യം".
(ഓചരോ വിളി ും ോത്ത് )
ഥ ിൽ ആവിഷ്ക്കരിക്കടെപ്പ ുന്ന അമ്മ ുടെ അവസ്ഥ സമ ോ1ി ച രളീ
ു ുംബങ്ങ
ളിടെ1 സ്ശ്രതീ ജീവിതോവസ്ഥ തടെന്ന ോചണോ? വിമർ
ോത്മ മോ ി ശ്രപതി രിക്കു .

ബി
21,22 ച ാദ്യങ്ങളിൽ ഒന്നിന് അ പ്പുറത്തിൽ കവിയാരെത ഉത്ത രെമഴുതുക. നാലു
മാർക്ക്
1X4=4
21. "ടെ 9ു മത്തോ ി ി1ത്തിരുന്ന് തോഴിൽ തോചക്കോൽ തിരിച്ചു ഒന്നു വ1ിച്ചു ച ോക്കി
രിക്കും പൂട്ടി ിട്ടുചണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തി"
"ഈ ചറഡിച ോം പോടെട്ടvോടെക്ക ഇ ിക്കശ്രത പി ിത്തല്ല്യോ. മ ുഷ്യടെര ടെമ ടെക്ക ുത്തോൻ ഓചരോ
ഏർപ്പോച ോള്. ആ ച രം വല്ല പണീം എ ുത്തോ1് ോ ്ണ്ടോക്കോം (പണ ം)
ചമൽടെക്കോ ുത്ത
ഥോസnർഭങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് ടെ 9ുമത്തോ ി എന്ന
ഥോപോശ്രതടെത്ത
ിരൂപണം ടെ
ത
് ് ുറിപ്പ് തയ്യോറോക്കു .
22. മോതൃഭോഷ ും അതിച ോ ു ബന്ധടെപ്പട്ട ജീവിത സംസ്ക്കോരവും പുതു ത1മുറ ക്ക
്
്
ഷ് മോ ുന്നതിടെ ക്കുറിച്ചുള്ള
വി ുടെ ആ ങ്ക ോചണോ "അമ്മ ുടെ എഴുത്തു ൾ"
എന്ന വിത മുചന്നോട്ടുവ ്ക്കുന്നത്? സ്വോഭിശ്രപോ ക്കുറിപ്പ് തയ്യോറോക്കു .
ഭാഗം V
ഏരെതങ്കിലും
ഒന്നിന്

23,24
ച ാദ്യങ്ങളിൽ
ഒ ു
പുറത്തിൽ
കവിയാരെത
ഉത്ത രെമഴുതുക.
1 X5=5
23. "അ ോളുടെ അമ്മ ക്ക
് ് ഈ nിച
ിൽ ശ്രപതിചഷധമുണ്ട്. എന്നോ1ും ഒരമ്മ ോണചല്ലോ"
"മ ച , മൂ ുമറക്കരുത്"_
ഥ ിടെ1 മറ്റു സnർഭങ്ങൾ
ൂ ി പരിഗണിച്ച് "മത്തോ ി ുടെ
അമ്മ" എന്ന ഥോപോശ്രതടെത്തക്കുറിച്ച് ിരൂപണക്കുറിപ്പ് തയ്യോറോക്കു .
24. "ടെ ോച്ചു ക്കരച്ചി ച രുള്ള മോവോണ്. അവൾ ചദോഷം വരുത്തു
ില്ല" എന്നുള്ള
അമ്മ ുടെ വി ്വോസം ജ ിച്ചു. (ടെ ോച്ചു ക്കരച്ചി)
ശ്രപ ൃതി ും മ ുഷ്യ ും തമ്മി1ുള്ള അഗോധമോ
ആത്മബന്ധത്തിടെ= ആവിഷ്ക്കോരമോണ്
"ടെ ോച്ചു ക്കരച്ചി". ശ്രപസ്തോവ വി1 ിരുത്തി ുറിപ്പ് തയ്യോറോക്കു .
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