DIET MALAPPURAM &VIJAYABHERI MALAPPURAM
SSLC PRE- MODEL EXAMINATION , MARCH 2022
MALAYALAM

FIRST LANGUAGE PAPER I (SET -3)
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."കാവ്യത്തിതെല പാത്ര ങ്ങള് കാലപരിണാമമനുസരിച്ച് വൃദ്ധിക്ഷയങ്ങള് ത്രപാപിക്കുന്നു.”
അടിവരയിട്ട പദത്തിതെGറ ശരിയായ വിത്രഗഹരൂപം ഏ ്?
1
a. വൃദ്ധിയാകുന്ന ക്ഷയം
b. വൃദ്ധിയും ക്ഷയവും
c. വൃദ്ധിയായ ക്ഷയം
d. വൃദ്ധിതെയന്ന ക്ഷയം
2."ഭവ ിയുടയ പുത്ര തെനന്നുചമ ചപാരില് മു7G
1
ഭുവന ഭരണകര്ത്താ ഹന്ത! ദുഷ്ഷന്തനിയാള്
ഇവനുതെട കുുലവില്ലാലസ്ത്ര കാര്യം നടന്നിട്ടവനു തെകാടിയ വത്രQം ഭൂഷണത്രപായമായി" (ഋ ുചയാഗം)
ാതെഴ ന്നിരിക്കുന്നവയില് ഏ ് ത്രപച ്യക യാണ് ദുഷ്ഷന്തനില്ലാത്ത ് ?
a.രാQാവാണ്
b.കുലവില്ലുണ്ട്
c.ശത്ര ുസംഹാരം നടത്തിയീട്ടുണ്ട്
d.വത്രQായുധമുണ്ട്
3. "ഏകുമര്ഥിയാം ത്രപാണി G ത്രപിയതെമാരിക്കലീശG " (ത്രപിയദര്ശനം)
1
നളിനിയുതെട ഈ വാക്കില് ത്രപകടമാവുന്ന ്.
a. തെGറ ആത്രഗഹം ഒരിക്കല് സഫലമാകുതെമന്ന ിന്ത
b.ദിവാകരG തെന്ന ിരിച്ചറിയിതെല്ലന്ന ആശങ്ക
c.സന്യാസിനിയായ നളിനിയുതെട അവസ്ഥ
d. തെGറ ആത്രഗഹം സഫലമാകിതെല്ലന്ന ചബാധം
4."ചമാഹൈഹകഹത്രന്തിയായുള്ള ു വിദ്യ ചകള്” (ലക്ഷമണസാന്ത്വനം)
1
വിദ്യയുതെട എന്ത് ത്രപച ്യക യാണിവിതെട തെ ളിയുന്ന ്?
a.വിദ്യ ചമാഹത്തിതെനാ.ം നിലതെകാള്ളുന്നു
b.വിദ്യ ചമാഹമുണ്ടാക്കുന്ന ാണ്
c.വിദ്യ ചമാഹതെത്ത നശി.ിക്കുന്ന ാണ്
d.വിദ്യ ചമാഹത്തില് നിന്നുണ്ടാവുന്നു.
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1

5"തെകാടുത്താല് മാത്ര ചമ ചനടാതെനാക്കൂ അചല്ല സുധീര്?ഞാG ആര്ക്കും
ഒന്നുംതെകാടുത്തില്ലചല്ലാ.”(വിശ്വരൂപം) സംഭാഷണത്തിലൂതെട മിസ്സിസ് ലത്ത് പറയാG
ത്രശമിക്കുന്ന ്?
a.തെകാടുത്താല് മാത്ര ം ിരിച്ചുകിട്ടുന്ന ാണ് സുഖവും സ7ത്തും
b.തെകാടുത്താല് മാത്ര ം ിരിച്ചുകിട്ടുന്ന ാണ് സ്ചനഹവും കരു ലും
c.തെകാടുത്താല് മാത്ര ം ിരിച്ചു കിട്ടുന്ന ാണ് പദവിയും അധികാരവും
d.തെകാടുത്താല് മാത്ര ം ിരിച്ചു കിട്ടുന്ന ാണ് ആഢംബരവും ത്രപൗഢിയും
6."അപരി ി രുതെട സ്വരങ്ങള് കഴുത്തിനു ുറ്റും പിരി!ുമുറുകി."(കടല്ത്തീരത്ത്)
ഈ വാക്യത്തിലൂതെട സൂ ി മാകുന്ന ്?
a.സചന്താഷം
b.പരിഭവം
c.പരിഹാസം
d.സംഘര്ഷം
പാര്ട്ട് ബി
(7 മുതല് 9 വരെ യുള്ള എല്ലാ ദ്ദേ

1

1

ാദ്യങ്ങള്ക്കും ഉത്ത രെമഴുതുക 1 സ്ദ്ദേക്കാര് വീതം)

7."ഇതെക്കാല്ലം നമ്മള് സ്ചപാര്ട്സില് ച ാറ്റുചപായി.സാരമില്ല,എന്നാല് ഈ കുട്ടി ലിംബാതെള
കാണിച്ച സ ്യസന്ധ യുണ്ടചല്ലാ അ ് ഈ ക്ളാസിതെGറ മുഴുവG വിQയമാണ് " (അക്കര്
മാശി) അധ്യാപG ഇങ്ങതെന പറയാG കാരണം ?
1
a.വീണുകിട്ടിയ പണം ലിംബാതെള ത്രപധാനാധ്യാപകതെന ഏല്.ിച്ച ിനാല്
b.ലിംബാതെള സ്ചപാര്ട്സില് പതെങ്കടുത്ത ിനാല്
c.ലിംബാതെള സ ്യം മാത്ര ം പറയുന്ന ിനാല്
d.ലിംബാതെള സ്ത്ര ീകളുതെട തെ രി.ിട്ട് നടന്ന ിനാല്
8."ഒതെരാറ്റ ദിവസതെത്ത യാത്ര കഴി!ുള്ള മടക്കമാതെണങ്കിലും ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന.ുറത്തു നിന്നു
വരുന്ന ുചപാതെല മിറലിന് വീട് അപരി ി മായയി ച ാന്നി...” (ഉരുളക്കിഴങ്ങു ിന്നുന്നവര്) 1
മിറലിന് വീട് അപരി ി മായി ച ാന്നാG കാരണം
a. മ!് വീണ് വീട് നിറം മങ്ങിയ ിനാല്
b.തെവളിച്ചമില്ലാത്ത ിനാല്
c.വലിയ മാനസിക സംഘര്ഷം അനുഭവിക്കുന്ന ിനാല്
d.ആതെരയും പുറത്ത് കാണാത്ത ിനാല്
9."തെവളുത്ത ഹൈകത്താമര
കണ്ചപാള! ....നിഷാദ നീ "
( ഹൈമക്കലാഞ്ജചലാ മാ.്)
അടിവരയിട്ട വാക്ക് സംചബാധന തെ യ്യുന്ന ാതെര?
a.രാക്ഷസGമാതെര
b.മനുഷ്യവര്ഗ്ഗതെത്ത
c.പിയത്ത കര്ത്തവതെന
d.ഭരണവര്ഗ്ഗതെത്ത
II പാര്ട്ട് എ
(ദ്ദേ ാദ്യത്തിന് ഉത്ത ം എഴുതുക 2 സ്ദ്ദേക്കാര്)
10.അര്ത്ഥവ്യ ്യാസം വരാതെ രണ്ട് വാക്യങ്ങളാക്കുക.
" ആ വീടുകള്ക്കുമ.ുറത്ത് പാഴു റയിതെല അ7 ില്
വിഷാദവും സഹാനുഭൂ ിയും നിറ!ു"
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ില്ല്വാനം കുടികളിലത്ര യും ഈ

1

2

2

പാര്ട്ട് ബി
(11 മുതല് 12 വരെ യുള്ള ദ്ദേ ാദ്യങ്ങളില് ഏരെതങ്കിലും ഒന്നിന് ഉത്ത രെമഴുതുക 2
സ്ദ്ദേക്കാര് വീതം)
11."നിങ്ങള് കചണ്ടാ ശിരസ്സുയര്ത്തി പായുതെമGകു ിരതെയ തെ 7G കു ിരതെയ" (അശ്വചമധം)
തെ 7Gകു ിര എന്ന ു തെകാണ്ട് കവി ഉചദ്യശിക്കുന്ന ് എതെന്തല്ലാമാവാം? രണ്ട്
നിരീക്ഷണങ്ങള് എഴു ുക
2
12."ഘടികാരത്തില് നിന്ന് സമയം ുള്ളി ുള്ളിയായി ാചഴക്കിറ്റുന്ന ശബ്ദം വീണ്ടും
Qൂലിയാനയുതെട കാ ില് മുഴങ്ങാG് ുടങ്ങി" (ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ിന്നുന്നവര്)
2
വരികളിതെല കാവ്യ ഭംഗി വിശദമാക്കുക
III പാര്ട്ട് എ
(13 മുതല് 16 വരെ ദ്ദേ ാദ്യങ്ങളില് ഏരെതങ്കിലും 3 എണ്ണത്തിന് ഉത്ത രെമഴുതുക
3 സ്ദ്ദേകാര് വീതം)
13."ഈ ത്രപസ് ാവം കാനല് Qലം ചപാതെല ഒടുവില് വിഷാദത്തിന് ഇടയാകാ ിരുന്നാല്
മ ിയായിരുന്നു " (ഋ ുചയാഗം) സംഭാഷണത്തില് നിന്ന് സൂ ി മാകുന്ന ദുഷ്ഷന്തതെGറ
മചനാവി ാരങ്ങള് വിശകലനം തെ യ് ് കുറി.് യ്യാറാക്കുക
3
14."കാലാഹിനാ പരിത്രഗസ് മാം ചലാകവുമാചലാലച
സാ ചഭാഗങ്ങള് ച ടുന്നു" (ലക്ഷ്മണസാന്ത്വനം)
' ഈ കാഴ് .ാടിതെGറ സാമൂഹിക ത്രപസക്തി വിശദമാക്കുക
3
15."സ്ചനഹി ാ ഇനി ഇചങ്ങാട്ടു വരുച7ാള് നിങ്ങള്ക്ക് ച ാട്ടത്തിലൂതെട
കടന്നുചപാരണതെമന്നില്ല: തെ രുവിചലക്കുള്ള വാ ിലിലൂതെട തെന്ന വരികയും ചപാവുകയും
തെ യ്യാം. രാത്ര ിയും പകലും ഒരു നീക്കു നീക്കിയിരിക്കുന്ന ് കൂടാതെ അതെ ാരിക്കലും
പൂട്ടിയിടുകയില്ല " (പാവങ്ങള്) സംഭാഷണത്തിതെല വാ ില് ദയയുതെടയും കാരുണ്യത്തിതെqയും
ബിംബമായി മാറുന്നുചണ്ടാ സ്വാഭിത്രപായം ചരഖതെ.ടുത്തുക
3
16."ചനാക്കൂ നമുക്ക് അഞ്ചാമതെ ാരു കുട്ടി കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഒരു മകG പചക്ഷ ഒരു
വ്യ ്യാസമുണ്ട് ഇവG കുറച്ചുനാള് നചമ്മാതെടാ.ം ാമസിക്കും “(വിശ്വരൂപം) ചtാക്ടര്
ലത്തിതെGറ വാക്കുകളില് തെ ളിയുന്ന അവരുതെട Qീവി പരിസരം നിരൂപണം തെ യ് ്
കുറി.ു യ്യാറാക്കുക.
3
പാര്ട്ട് ബി
(ദ്ദേ ാദ്യത്തിന് ഉത്ത രെമഴുതുക 3 സ്ദ്ദേകാര്)
17."അവG എതെന്ന കുഷ്ഠം പിടിച്ച പട്ടിതെയചപാതെല ആട്ടിപായിച്ചു" (ഞാG കഥാകാരനായ
കഥ) അമ്മയുതെട ഹൃദയചവദന ഈ വരികളില് തെ ളിയുന്നുചണ്ടാ ? വിശദമാക്കുക 3
IV പാര്ട്ട് എ
(18 മുതല് 20 വരെ യുള്ള ദ്ദേ ാദ്യങ്ങളില് ഏരെതങ്കിലും 2 എണ്ണത്തിന് ഉത്ത രെമഴുതുക
4 സ്ദ്ദേകാര് വീതം)
18."സന്യസിച്ചളവുമാസ്ഥയാല് ഭവാG
തെന്നചയാര്ത്തിഹ പസ്സില് വാണുഞാG
ധന്യയായ് സദപി കാണ്കമൂലമതെങ്ങതെന്നചയാര്ക്കുകിലുചമാര്ത്തിടായ്കിലും " (ത്രപിയദര്ശനം) വരികളില് തെ ളിയുന്ന
നളിനിയുതെട മചനാവികാരങ്ങള് വിശകലനം തെ യ് ് കുറി.ു യ്യാറാക്കുക
4
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19."തെവള്ളായിയ.തെGറ ഹൈക.ടം തെപാ ിചച്ചാറിലമര്ന്നു. മകചന ഈ തെപാ ിചച്ചാറ് നിതെGറ
അമ്മ എനിക്കുചവണ്ടി തെപാ ി! ാണ്. യാത്ര യില് ഞാG അ ു കഴിക്കാതെ ഇവിടം വതെര
എത്തിച്ചു. ഇനി നിനക്കു രാG എതെGറ ഹൈകയ്യില് ഇ ുമാത്ര തെമ ഉള്ളൂ. “ (കടല്ത്തീരത്ത്)
കഥയുതെട അവസാനം തെപാ ിചച്ചാറ് ബലിചച്ചാറായി മാറുകയാണചല്ലാ.ഇ ് കഥയ്ക്കു നല്
കുന്ന ഭാവ ീത്രവ വിശദമാക്കി എഴു ുക.
4
20. "അകത്ത് കട്ടില് കരയുന്ന ശബ്ദം ചകട്ടു.ചനരിയ കാല്തെവ.ുകള്.ക കിതെGറ സാക്ഷ
പ ുതെക്ക നീങ്ങി.നരച്ച ഒരു ല ത്രപ ്യക്ഷതെ.ട്ടു.കൃശമായ ശരീരം.തെനറ്റിയില്ഭസ്മക്കുറി.
കഴുത്തില് രുത്രദാക്ഷമാല.”
"അലങ്കാരങ്ങളുതെട അന്തസ്സും സല്ക്കാരത്തിതെGറ ഒൗ ി ്യവും സംഭാഷണ രസിക യും
സര്ചwാപരി ലയുയര്ത്തി പിടിച്ചുള്ള ടുലമായ അംഗവിചക്ഷപങ്ങളും. ഒരിക്കല് കണ്ടാല്
മറക്കില്ല. ഔചദ്യാഗിക വിരുന്നുകളിലും തെപാ ു ടങ്ങുകളിലും വച്ച് ഭാര ീയ സ്ത്ര ീ ്വത്തിതെGറ
അംബാസtര് എന്നു വിളിക്കാറുണ്ടവതെര. “ (വിശ്വരൂപം)
മാtം ലത്തിതെGറ Qീവി ാവസ്ഥകള് വിശകലനം തെ യ് ് അവരുതെട സ്വഭാവ
സവിചശഷ കള് നിരൂപണം തെ യ്യുക.
4
പാര്ട്ട് ബി
(21 മുതല് 22 വരെ യുള്ള ദ്ദേ ാദ്യങ്ങളില് ഏരെതങ്കിലും ഒന്നിന് ഉത്ത രെമഴുതുക
4 സ്ദ്ദേകാര് )
21."എത്ര തെകാറ്റക്കുടകള്, യുഗങ്ങളില്
കുത്തിനിര്ത്തിയ മുത്തണികൂണുകള്
അക്കുള7ടിചയറ്ററ്റുവീണുചപായ്
അത്ര ചയതെറബ്ഭരണകൂടങ്ങളും! “
(അശ്വചമധം)
മനുഷ്യതെGറ സര്ഗശക്തിയാണ് പു ു രിത്ര ങ്ങള് ര ിക്കുന്ന ്.കവി തെയ മുGനിര്ത്തി
പരിചശാധിക്കു
4
22."ആ രടുകതെളല്ലാം കൂടി തെകട്ടുപിണ!് ആ തെകട്ടുകളില് കുരുങ്ങികിടന്ന് എതെGറ
Qീവി ം പിടയുന്നു"
(ആത്മാവിതെGറ തെവളിപാടുകള്)
വരികളില് തെ ളിയുന്ന ദസ്ച ചയവ്സ്ക്കിയുതെട Qീവി ാവസ്ഥ നിരൂപണം തെ യ് ് കുറി.ു
യ്യാറാക്കുക.
4
V പാര്ട്ട് എ
( 23-24 ദ്ദേ ാദ്യങ്ങളില് ഏരെതങ്കിലും ഒന്നിന് ഉത്ത രെമഴുതുക.5 സ്ദ്ദേകാര് )
23."അച.ാള് പാശ്ചാ ്യ സാഹി ്യങ്ങളിതെല എ.ിക്കുകതെളചപാതെല
ില യുദ്ധവീരGമാരുതെട
പരാത്രകമം വര്ണി.ാG ചവണ്ടിയല്ല ചനതെര മറിച്ച് മനുഷ്യ രിത്ര ത്തില് യുദ്ധംവരുത്തിതെവക്കുന്ന
ഭയങ്കര ദുരന്തതെത്ത എടുത്തു കാണി.ാG ചവണ്ടിയാണ് ഭാരച
ിഹാസം ര ിക്കതെ.ട്ടതെ ന്നു
ീര്ത്തു പറയാG സംശയിചക്കണ്ട ില്ല.”
(യുദ്ധത്തിതെGറ പരിണാമം) ത്രപസ് ാവന
വിലയിരുത്തി മുഖ ത്രപസംഗം യ്യാറാക്കുക
5
24."ചത്രകാധം പരി ്യQിചക്കണം ബുധQനം" (ലക്ഷമണ സാന്ത്വനം)
ഉപചദശത്തിതെG കാലിക ത്രപസക്തി വിലയിരുത്തി ഉപന്യാസം യ്യാറാക്കുക
5
********************
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