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)A. 1മുതല് 6 വരെ യുള്ള ച ോദ്യങ്ങളില് ഏരെതങ്കിലും 4 എണ്ണത്തിന്ഉത്ത രെ ഴുതുക.(1 സ്ചകോര് വീതം
)(4X1=4

 .1سلفمیکھچکرظنںیہنریتہےہآنرپ
داتیےہاینپاجںوہاکیاکی اننرپ
('
وّچب&،اسرعشںیمسکانتاکایبنےہ۔
 .2اہکین’اکیلبواال‘سکےناھکل؟

[نپچب،یسلفم،ےباکری،وممس]

اّبعسینیسح،رپمیدنچ،دناافضلی]
[رادنبرانھتوگیٹر،یلع '
 .3ےچیندنچرکداروںےکانمدےیںیہ۔انںیمےس’تنحمرگنالیئ‘ےکرکدارےکانمنچرک Sے۔
'
[رتمح،یمشکل،یّنم]
ک
ل
 .4وکناسہلمجحیحصےہ؟نچرک ھیSے۔
لکھی

()bاسنجاکجلںیمڑپھرےہںیہ۔
()dاسنجاکجلںیمڑپھراہوہ۔

( )aاسنجاکجلںیمڑپھراہےہ۔
( )cاسنجاکجلںیمڑپھرےہںیہ۔
p
’ .5اتسیتےہیسلفم‘مظناکاشرعوکنےہ؟
[دسرنشافرخ،wدناافضلی،ریظناربکآاندی،یلعرسداررفعجی]

 .6رکنش...........اہکینےکرکدارےہ؟
کھ
[وساریسوہیگں،اکیلبواال ،جرwیےکاسےئںیم،تنحمرگنالیئ]
)(1 സ്ചകോര് വീതം

B.7മുതല് 9 വരെ യുള്ള എല്ലോ ച ോദ്യങ്ങള്ക്കും ഉത്ത രെ ഴുതുക
)(3X1=3

 .7ظفل’داقہن‘ےسایکرمادےہ؟

[اسکن،ااسنن،رویٹ،یتیھک]

 .8اسںیموگودنیکوپیتوکنےہ؟
–
 .9رکنش —
رپوتہیجےکان(سےس.............وہیگںاداھرایل۔

[ایلجن،اننمس،رانی،انزنین]
(
[وساریس،اٹھچگنرھب،اکینم،اکیریسنپwی]

)(1X2=2
p
 .10وقنیسےسانمبساشرعاکانمنچرکاخہنوپراےیجیک۔
[دناافضلی،ااسحنداشن،دسرنشافرخ]w
رہرسہپداعٔوںیس
رہدوھپںیماھچٔوںیس — w
—w
p
رویتوہیئآوھکنںیک اھباشوکوجڑپیتھیھت

ہندایناکمغاھتہنروتشںاکدنبنھ
½
ڑبwیوخبوصرتیھتوہزدناگین
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)A.10 ഒരു ച ോദ്യത്തിന് ഉത്ത രെ ഴുതുക (2 സ്ചകോര് വീതം

.........................
.........................
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)B. 11മുതല് 12 വരെ യുള്ള ച ോദ്യങ്ങളില് ഏരെതങ്കിലും 1 എണ്ണം ഉത്ത രെ ഴുതുക.(2 സ്ചകോര് വീതം
)(1X2=2
 .11انمبسظفلنچرکرگوہرھبےی۔
()a

رغوبیںاکاحیسم

()b

اکیلبواال

[اہکین،مظن،ڈراام،آپیتیب]

دناافضلی

...............

.................

وگیٹر

لک
 .12ےچیندنچادوبیںےکانمدےیںیہ-انںیمےسااسفہناگنروںےکانمنچرک ھیSے۔
اّبعسینیسح،رپمیدنچ،دناافضلی]
[ریظناربکآاندی،یلع '
)A. 13മുതല് 16 വരെ യുള്ള ച ോദ്യങ്ങളില് ഏരെതങ്കിലും 3 എണ്ണം ഉത്ത രെ ഴുതുക.(3 സ്ചകോര് വീതം
)(3X3=9
ہّصحےنیلےکےیلااطلفےناسوکےئنڑپکےدےیےھت۔
 .13اسنجاکیرغبیڑلاکاھت۔انیمسرںیم '
–
ک
ل
وّچب&،آپےکاگٔوںںیمیھباسنجیکرطحرغبی ( '
('
ےّچبوہںےگ۔انیکدمدےکےیلمہایکایکرکےتکسںیہ۔اےنپایخالت ھیSے۔
–
 .14وگودنیتنحماسکنےہ۔وہتیھکںیمفلتخمڑبwاکرانںاورلھپااگےتںیہ۔
('
وّچب&،ارگآپوکانوکےنلماکومعقالموتایکایکوسالرکںیےگ۔نیتوساالتایترےیجیک۔
–
 .15امیبروں ےک رتسبرپوسان اھت دخñا اساک
–
الاچروںےکرہچوںےسرواناھتدخñااساک
()aسکمظناکرعشےہ؟
–
لک
ھی
()bدمرڑبwاسیےکانرےںیمآپایکاجےتنںیہ؟دنچےلمج Sے۔
 .16نپچبوخیشاکزامہنےہ۔بسولگنپچبدنسپرکےتںیہ۔
لک
('
وّچب&،نپچبےکانرےںیماکیونٹ ھیSے۔
)(1X3=3

)B.17 ഒരു ച ോദ്യത്തിന് ഉത്ത രെ ഴുതുക (3 സ്ചകോര് വീതം

’ .17وساریسوہیگں‘رپمیدنچیکوہشمراہکینےہ۔
لک
(' ( a
)وّچب&،اساہکینےکدورکداروںےکانم ھیSے۔
ک
ل
()bدنسپدیñہاکیرکدارےکانرےونٹ ھیSے۔
)A. 18മുതല് 20 വരെ യുള്ള ച ോദ്യങ്ങളില് ഏരെതങ്കിലും 2 എണ്ണം ഉത്ത രെ ഴുതുക.(4 സ്ചകോര് വീതം
)(2X4=8
/۵ .18وجناموحایلتاکدنآپےکاوکسلںیماکیسیمناروہےنواالےہ۔’ایحایتیتاظنمیکافحتظ‘سیمناراکوموضعےہ۔
–
وہشمرامسیجدخñتماگرڈارٹکمیلساصبحرپورگاماکااتتفحرکںیےگ۔ڈیہامرٹسامکرنامرٹسدصارتیکرکیساجسںیئےگ۔
('
وّچب&،اسسیمناریکےیلاکیوپرٹسایترےیجیک۔
p
–
ااشرے:ونعان،انرخی،اقمم،ااتتفح،دصارت
 .19سیباسلےکدعبرفظیلعاےنپاگٔوںدےنھکیایگ۔اگٔوںاکرظنمانلکلدبلاکچاھت۔یٹمےکےچکراےتس
½ ½
ابیکپ'ڑسوکںںیمدبلےئگںیہ۔وھچیٹوھچیٹداکونںیکہگجڑبwیڑبwیامعرںیتںیہ۔
لک
('
وّچب&،آپےکاگٔوںانرہشںیمآجلکایکایکدبتایلیںآیئںیہ۔ونٹ ھیSے۔
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p
 .20ااشروںیکدمدےسریظناربکآاندیاکوسایحنونٹایترےیجیک۔
رادنبرانھتوگیٹر
p
رہشت :اشرع،ااسفہناگنر،انولاگنر
دیپاشئ :۱۸۶۱ءہتکلکںیم
g
اویارڈ :۱۹۱۳ءںیمونلب w
رپاڑب
رعشیومجمہع:اتیگیلجن
ااقتنل ۱۷:اتسگ۱۹۴۱ءںیم

)B. 21മുതല് 22 വരെ യുള്ള ച ോദ്യങ്ങളില് ഏരെതങ്കിലും 1 എണ്ണം ഉത്ത രെ ഴുതുക.(4 സ്ചകോര് വീതം
 .21لگنجڑبwاندرکےن،اہپڑوتڑےنیکوہجےس —امہریرطفتاورایحایتیتاظنمدندبنڑگبیتاجرےہںیہ۔
D
–
لک
('
وّچب&،اےنپاگٔوںیکفظرwتاورایحایتیتاظنمیکافحتظےکےیلمہایکرکےتکسںیہ۔ونٹ ھیSے۔

)(1X4=4

 .22اہکینوساریسوہیگںںیمرکنشیئکرطحیکاسملئےسزگرےتںیہ۔وموجدہزامےنںیمرکنشےسیجاسکونںےکاسملئایکایکںیہ؟
لک
('
وّچب&،اسکونںےکاسملئرپونٹ ھیSے۔
)A. 23മുതല് 24 വരെ യുള്ള ച ോദ്യങ്ങളില് ഏരെതങ്കിലും 1എണ്ണം ഉത്ത രെ ഴുതുക.(5 സ്ചകോര് വീതം
)(1X5=5
–
½
 .23رہشںیماعیللحماورڑبwےڑبwےاکراخےنوہےتںیہ۔نکیلاگٔوںاکرظنمانلکلاگلےہ۔دوردورکیےلیھپوہےئتیھک
اوراوےچناوےچنڑیپوںیکوہجےساگٔوںیکآبووہاتہبایھچیتگلےہ۔
لک
('
وّچب&،اورپےکےلمجوغرےسڑپےیھ۔رہشاوراگٔوںاکزجتہیرکےکاکیونٹ ھیSے۔
 .24اسکنولگاےنپےیلںیہنہکلباسرےداینےکےیلتنحمرکےتںیہ۔
لک
اسکونںیکتنحماورانیکاتیمہرپاےنپایخالت ھیSے۔
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