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CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION MARCH - 2021 

SAMPLE QUESTION PAPER FOR AISSE 2021 

(മാതൃകാ ച ാദ്യചേപ്പര്  – 2020– 21)  

 STD  : X                       MALAYALAM (മലയാളം) Code : 012 

Time allowed  : 3 Hrs.       Maximum Mark : 80 

അനുവദ്ിച്ച സമയം  : 3 മണിക്കൂര്          ആകെ മാര്ക്്ക : 80  

The question paper is divided into two sections: 

Section A  :  Reading Comprehension      

    :  Vocabulary Building & M.C.Q    :      40 Marks 

Section B  :  Grammar, Composition      

       :  Literature (Prose, Poetry & Non-detailed)     :     40 Marks  
   

എ വിഭാഗം / SECTION  A 

1. ഖണ്ഡിെവായിച്്ച ചുവകെയുള്ള ചചാദ്യങ്ങളില് ഏകെങ്കിലുും എകെണ്ണത്തിന ്

മാത്െും ശരിയുത്തരും എെുകത്തഴുെുെ.(ഓചരാന്നിനുും 1 മാര്ക്കു വീെും)(8x1=8) 

 ഗുംഗയ്ക്കു സമാനമായി മകറാരു െീര്ത്ഥമില്ല. ഗായത്െിചയക്കാള് ചത്ശഷ്ഠമായ ഒരു 

മത്രവുമില്ല.ചവദ്ങ്ങളില് സര്വ്വചത്ശഷ്ഠമായ മത്രമാണ് ഗായത്െി.ജഗജ്ജനനി യാണ ്

ഗായത്െി. നമ്മുകെ ആത്മാവ് പരമാത്മാവിന്കെ അുംശമാണ.് ഗായത്െീജപും കൊണ്ട് 

ഇവ ഒന്നാെുന്നു.ഒരുവന് ജന്മജന്മാരരങ്ങളായി കചയ്തുെൂെിയ പാപ ങ്ങകള ഇല്ലായ്മ  

കചയ്യുെയാണ് മത്രത്തിന്കെ ത്പാഥമിെധര്മ്മും. എചപാള് സര്വ്വ പാപങ്ങളുും 

നശിക്കുെയുും ആത്മാവ ് നിര്മ്മലമായിത്തീരുെയുും കചയ്യുന്നുചവാ അചപാള് 

മുെല് വിചശഷരൂചപണയുള്ള ഫലങ്ങള് ത്പെയക്ഷമായിത്തുെങ്ങുും. ഒരു 

മണിമാളിെ പണിയുചപാള് അെിന്കെ അസ്തിവാരും ഉെപുള്ളൊവണും. പൂര്വ്വ 

ജന്മെൃെപാപങ്ങള് ഒരുവന്കെ ജീവിെകത്ത സാരമായി ബാധിക്കാെുണ്ട.് ഗായത്െീ 

ജപത്തിലൂകെ മുജ്ജന്മദ്ുഷ്കൃ െങ്ങളില്ലാൊെുന്നു.അെിനുചശഷചമ 

ഉദ്ദിഷ്ടഫലസിദ്ധി കെവരൂ. ഗായത്െി സെവഗുണത്തിന്കെ ശക്തിയാണ ് ആ 

മഹാശക്തികയ സമര്പണ ബുദ്ധിചയാകെ ഉപാസിക്കുന്നവര്ക്കു മാത്െചമ 

മധുരഫലങ്ങള് ലഭിക്കുെയുള്ളൂ. ചത്പയസ്ുുംചത്ശയസ്ുും ഇച്ഛിക്കുന്നവര് 

മത്രസമനവിെുംചദ്വെകള ഉപാസിക്കാെുണ്ട.് കവദ്ിെമത്രങ്ങള് 

അര്ത്ഥമെിയാകെ ഉച്ചരിക്കുന്നെുകൊണ്ട് ഒരിയ്ക്കലുും ഫലസിദ്ധി 

ഉണ്ടാവുെയില്ല. യാസ്കാചാരയര് പെയുന്നെ ് വിെെ് നല്ലെുചപാകല 

ഉണങ്ങിയൊകണങ്കിലുും െീ കൊളുത്താകെ അെു െത്തുെയില്ല. ഇഹത്തിലുും 

പരത്തിലുും സൗഭാഗയും നല്െുന്ന ചദ്വെ ഗായത്െീമാൊവാണ്. സാധെന്കെ 

ആത്മാ വികന പവിത്െമാക്കുന്നചൊകൊപും ആധയാത്മിെ ഔന്നെയവുും 

ലൗെിെൊമനെ ളുകെ സാഫലയവുും ഒചര സമയും നല്െുന്നു. 

വിശവാമിത്െമുനിയാണ് ഗായത്െീമത്ര ത്തിന്കെ ഋഷി. അചദ്ദഹത്തിലൂകെ 

ത്ബഹ്മചദ്വനാണ ് ഈമത്രകത്ത സാക്ഷാല്ക്കരിച്ച കെന്നാണ് 

സങ്കല്പും.രാജര്ഷിയായിരുന്ന വിശവാമിത്െകന ത്ബഹ്മര്ഷിയാക്കിയെ ് ഈ 

വിശുദ്ധമത്രമാണചത്െ.യാജ്ഞവല്െയന്, ഭരദ്വാജന്, അഗസ്െയന് െുെങ്ങിയ ;ഡ് 

ഋഷീശവരന്മാര് അപൗരുചഷയമായ ഈ ഗായത്െീമത്രകത്ത വയാഖയാനിച്ചിെുണ്ട്. 
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ഗാനും കചയ്യുന്നവകര രക്ഷിക്കുന്നെു കൊണ്ടാണ് ഗായത്െി എന്ന ചപരുണ്ടായെ് 

എന്നാണ് യാജ്ഞവല്െയമുനി അഭിത്പായകപെിെുള്ളെ.് 

ചചാദ്യങ്ങള്      

(a). കവദ്ിെമത്രങ്ങള് അര്ത്ഥും അെിയാകെ ഉച്ചരിച്ചാകലരാണ ്ചദ്ാഷും? 

(ഉച്ചരണുംശുദ്ധമാവില്ല, ചദ്വിത്പെയക്ഷമാവില്ല, ഫലസിദ്ധിയുണ്ടാവില്ല, ശക്തിലഭിക്കില്ല) 

(b).ഗായത്െീമത്രജപും കൊണ്ട ്ഒന്നാവുന്നെ് ആകരല്ലാമാണ്?    

(പുണയപാപങ്ങള്, ജന്മവുുംജന്മാരരങ്ങള്, ആത്മാവുുംപരമാത്മാവുും, 

ചദ്ഹവുും ചദ്ഹിയുും) 

(c). ‘ഇഹും’ എന്ന വാക്കിന്കെ വിപരീൊര്ത്ഥത്തില് ഈ ഖണ്ഡിെയിലു പചയാഗിച്ച 

പദ്ും ഏൊണ്?      (അഹും, പൂര്വ്വും, പരും, അപരും)    

(d). ‘ഫലും’ എന്ന വാക്കിന് സമാനാര്ത്ഥെമായ ഏകൊകക്ക പദ്ങ്ങളാണ ്

ഇവികെയുള്ളെ്?    ( ധര്മ്മും, അനുഭവും, സിദ്ധി, പഴും)    

(e). ഗായത്െീമത്രും വിശവാമിത്െമഹര്ഷികയ ഏെവസ്ഥയിലാണ ്എത്തിച്ചെ്? 

  (രാജര്ഷിയാക്കി, മഹര്ഷിയാക്കി, ത്ബഹ്മര്ഷിയാക്കി, വിശുദ്ധനാക്കി) 

(f). ഗായത്െീമത്രും ആരുകെ ആത്മാവികനയാണ് പവിത്െമാക്കുന്നെ്?   

  (കവദ്ിെന്കെ, ഗായത്െിയുകെ, സാധെന്കെ, ചദ്വെളുകെ) 

(g). ഖണ്ഡിെയില് ഗായത്െിയ്ക്ക ്നല്െിയിെില്ലാത്ത അപരനാമചമെ്?  

   (മഹാശക്തി, ജഗജ്ജനനി, മാൊവ്, സാെവിെ.) 

(h). ആത്മാവിന ്എരുസുംഭവിക്കുചപാഴാണ ്വിചശഷരൂപത്തിലുള്ള ഫലങ്ങള് 

ലഭിക്കുന്നെ്?            

 

(ത്പെയക്ഷമായാല്,ഉല്ക്കര്ഷമുണ്ടായാല്,ഉപാസിക്കുചപാള്,നിര്മ്മലമാെുചപാള്

)  

(i) ‘ഉയര്ച്ച’ എന്ന അര്ത്ഥത്തില് ഇവികെ ഉപചയാഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദ്ചമെ്? 

 (ഉദ്ദിഷ്ടും, ഔന്നെയും, ചത്ശയസ്,് സൗഭാഗയും)     

(j). ഗായത്െീമത്രത്തിന്കെ ഋഷി ആരാണ്?       

   ( യാജ്ഞവല്െയന്, അഗസെ്യന്, വിശവാമിത്െന്, യാസ്കാചാരയര്)  

(k).രാജര്ഷി പദ്ത്തില്നിന്ന് ത്ബഹ്മര്ഷിപദ്ത്തികലത്തിയ മഹര്ഷി ആരാണ്? 

(ഭരദ്വാജന്, വിശവാമിത്െന്, യാജ്ഞവല്െയന്, അഗസ്െയമഹര്ഷി) 

2 ഏകെങ്കിലുും എകെണ്ണത്തിന് ശരിയുത്തരങ്ങള് കെരകെെുകത്തഴുെുെ. (8x1=8) 

(a). വിചയാഗും- എന്നെിന്കെ വിപരീെപദ്ും ഏെ്?  .         
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   (അചയാഗും, സുംചയാഗും, സുചയാഗും, നിചയാഗും)            

(b).പെ – ഈ പദ്ത്തിന്കെ ശരിയായ പരയായപദ്ും എെുകത്തഴുെുെ.   

( സീമ, വാഹിനി, ബലി, പാളയും) 

(c). സൂെന് എന്ന പദ്ത്തിന്കെ പരയായപദ്മല്ലാത്തെ് ഏെ്?.     

(പുത്െന്, ചെരാളി, െര്ണ്ണന്, സാരഥി,)  

(d). ത്ശീെൃഷ്ണന് എന്നര്ത്ഥും വരാത്ത പദ്ചമെ്?      

    (മുെുന്ദന്, ഹൃഷീചെശന്, വിജയന്, വാസുചദ്വന്) 

(e). വിധി എന്നെിന്കെ നാനാര്ത്ഥപദ്ും ഏെ്?       

     (ത്ബഹ്മാവ,് െലഹും, കൊല, ദ്ുര്വിധി) 

f). യെി  എന്നെിന്കെ നാനാര്ത്ഥപദ്മല്ലാത്തെ് ഏെ്?      

 ( വെി, സനയാസി, ഹിമമനുഷയന്, വിരാമും )  

(g). െുലും-െൂലും ഇവയുകെ അര്ത്ഥവയെയാസും വയക്തമാക്കുെ         

 (കൊപ്, വുംശും, െീരും, നദ്ി) 

(h). ‘ചത്ദ്ാണരുകെ പുത്െന്’ എന്നെിന്കെ ശരിയായ ഒറപദ്ചമെ്?.   

   (ചത്ദ്ാണി, ചത്ദ്ാണപുത്െന്, ത്ദ്ൗണി, അശവത്ഥാമാവ്) 

(i). ത്ഭാൊവ് – എന്ന പദ്ത്തിന്കെ എെിര്ലിുംഗും എരാണ?്             

( ത്ഭാൊവി, ഭഗിനി, ത്ഭാൊവിെ, ത്ഭാൊവിനി)  

(j). െന്നിരിയ്ക്കുന്നവയില് ശരിയായ പദ്ും ഏൊകണന്ന ്െകണ്ടത്തി എഴുെുെ 

  (അരപുരും, അര:പുരും, അര:പുരും, അരര്പുരും) 

3.   ഏകെങ്കിലുും നാകലണ്ണത്തിന ്മാത്െും ത്ബാക്കറില്നിന്ന ്ശരിയുത്തരങ്ങള്  

 കെരകെെുകത്തഴുെുെ. (ഓചരാന്നിനുും 1 മാര്ക്കു വീെും)  (4x2=8) 

  (a).  ഇവരെിയുന്നീകലന്നഭിമാനും!         

(i). ആരാണ് ഇങ്ങകനകയാരു പരാെി പെെെ്?    

 (െണ്ടുണ്ണി, ചാക്കുണ്ണി, പുള്ളുവന്, ദ്ുചരയാധനന്) 

(ii). ആരാണ ്ഇവികെ വക്താവിന്കെ അഭിമാനും അെിയാത്തെ്?   

    (പാണ്ഡവര്, അപരിചിെര്, പരിഷ്കാരിെള്, കചപുമത്തായി)  

 (b)   “ഏെുമര്ത്ഥിയാും ത്പാണിെന്  

     ഹിെകമാരിയ്ക്കലീശവരന്”  ഈ വാക്കുെളില് പരാമര്ശിക്കുന്ന.      

  (i). നളിനിയുകെ ഹിെും എരായിരുന്നു?         

  (ദ്ിവാെരദ്ര്ശനും, സനയാസജീവിെും, ഗൃഹസ്ഥജീവിെും, ചമാക്ഷത്പാപ്തി) 

(ii). ‘നളിനി’ എന്ന െൃെിയുകെ മകറാരു ചപകരര്?     

     [ൊമര, ഒരു സ്ചനഹും, ഒരു സ്ചനഹഗീെും, ഒരു സ്ചനഹൊവയും.] 
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  (c). െന്നിരിക്കുന്ന ചചാദ്യങ്ങള്ക്ക് ശരിയായ ഉത്തരും എെുകത്തഴുെുെ.  

(i). എഴുത്തച്ഛന് ജീവിച്ചിരുന്നെ ്ഏെ ്നൂറാണ്ടിലാണ്?    

     (പെികനെ്, പെിനഞ്ച ്പെിനാെ്, പെിചനഴ)് 

(ii). ‘ത്ഗാമവൃക്ഷത്തികല വവ്വാല്’ എന്ന െൃെി രചിച്ചൊര്?  

 (െഫീക്ക് അഹമ്മദ്്, ഇ.സചരാഷ്കു മാര്, െുമാരനാശാന്, കവചലാപിള്ളി 

ത്ശീധരചമചനാന്) 

(d). “ ഒരച്്ച ചനാക്കാണ്ടകന്ന പെയുും,ഇത്െ കചപ്,ഇത്െ സവര്ണ്ണും!” 

(i). ആരുകെ െഴിവാണ് ഇവികെ പരാമര്ശിക്കുന്നെ്? 

(മത്തായിമാപിളയുകെ, ചാക്കുണ്ണിയുകെ, ചാചക്കാരുമാപിളയുകെ, മരയ്ക്കാരുകെ)  

(ii) ആരുചെൊണീ വാക്കുെള്? 

(ചാക്കുണ്ണിയുകെ, കചപുമത്തായിയുകെ, ചാചക്കാരുമാപിളയുകെ, മരയ്ക്കാരുകെ)  

(e).“ഇങ്ങകനയാണ ്മഹാഭാരെയുദ്ധത്തിന്കെ പരിസമാപ്തി”- എങ്ങകന?  

(i) (പാണ്ഡവരുകെ വിജയചത്താകെ, ൌരവരുകെ വിജയചത്താകെ, 

ദ്ുചരയാധനന്കെ മരണചത്താകെ, അശവത്ഥാമാവിന ്ശാപും ലഭിച്ചചൊകെ) 

(iI) ആരായിരുന്നു ൌരവപക്ഷകത്ത ആദ്യകസനയാധിപന്? 

    (ദ്ുചരയാധനന്, െര്ണ്ണന്, ചത്ദ്ാണാചാരയര്, ഭീഷ്മാചാരയര്) 

(f). ’‘രണ്ടുവാക്കുെള് മാത്െും, രണ്ടുവാക്കുെള്ക്കിെയ്ക്ക ്സാരവനത്തിന്കെ നിെവ്” 

ആകരാകക്കയാണ് ഈ സന്ദര്ഭത്തികല െഥാപാത്െങ്ങള്. 

(i). (കവള്ളായിയുും നീലിയുും, കവള്ളായിയുും മരയ്ക്കാരുും, കവള്ളായിയുും 

ചപാലീസുൊരനുും, കവള്ളായിയുും െുണ്ടുണ്ണിയുും)  

(ii). എരായിരുന്നു ആ രണ്ടുവാക്കുെള്? 

(കവള്ളായിചയ-മരയ്ക്കാചര, കവള്ളായിചച്ചാ-നീലിചയ, എചങ്ങാൊണ ്

രാവികല? - ജയിചലക്ക,് മെചന നീ എരുകചയ്തു?-എനിചക്കാര്മ്മയില്ല അപാ) 

4.   ഏകെങ്കിലുും നാകലണ്ണത്തിന് മാത്െും ത്ബാക്കറില്നിന്ന ്ശരിയുത്തരങ്ങള് 

        കെരകെെുകത്തഴുെുെ. (ഓചരാന്നിനുും 1 മാര്ക്കു വീെും). .  (4x4=16)       

(a). ‘എന്കെ ഉള്ളു കപാെുന്നു, ത്പാണന് പെിയുന്നു’- ഈ സുംഭാഷണും,  

(i). ആര് ആചരാെ് പെയുന്നു?           

 (കവള്ളായിയപന് െുെയസ്ന് മാപിളചയാെ,് കവള്ളായിയപന് െണ്ടുണ്ണിചയാെ,്  

െണ്ടുണ്ണി കവള്ളായിയപചനാെ്, നീലി കവള്ളായിയപചനാെ്)  

(ii). എവികെ കവച്ചാണീ സുംഭാഷണും നെന്നെ്?     

   (ജയിലില്, ചവിെെിപാെയില്, െെല്ത്തീരത്്ത, പാെവരപത്്ത)   

(iii). ഈ വാക്കുെളില് അെങ്ങിയിരിക്കുന്ന അനുഭവകമര?്      

(മരണഭയും, നിസ്ഹായെ, െഠിനദ്ു:ഖും, കനഞ്ചുചവദ്ന) 

(iv). ഈ സന്ദര്ഭും ഉള്കക്കാള്ളുന്ന െൃെി ഏെുസാഹിെയവിഭാഗത്തില് 

കപെുന്നു?  (ചനാവല്, ജീവചരിത്െും, കചെുെഥ, ആത്മെഥ)  
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(b). “കചപുമത്തായി അങ്ങകനപെകെങ്കിലുും ചനകരമെിച്ചായിരുന്നു ചാക്കുണ്ണി  

   യുകെ അനുഭവും”-          

(i). കചപുമത്തായി പെെകെര്?           

(ചെഡിചയാ ഇകല്ലങ്കില് മന:സമാധാനും ചപാെുകമന്ന്, ചെഡിചയാ ഇകല്ലങ്കില്   

മന:സമാധാനും െിെുകമന്ന്, ചെഡിചയാ ഉകണ്ടങ്കില് മന:സമാധാനും െിെുകമന്ന്, 

ചെഡിചയാ െയ്യിലിരിക്കുന്നൊണ് നല്ലകെന്ന് ) 

(ii).ചാക്കുണ്ണിയുകെ അനുഭവും എര?്           

(മന:സമാധാനും െിെി, ചജാലിയിലുള്ള ത്ശദ്ധ പാളി, ചജാലിയില് മുഴുൊന്  

സാധിച്ചു, അളവു കെറാകെ െുന്നാന് െഴിെു) 

(iii).അെുപെെചപാള് കചപുമത്തായിയുകെ മചനാഭാവകമരായിരുന്നു?   

(ചെഡിചയാ നിസ്ാരകമന്ന ഭാവും, ചാക്കുണ്ണി നല്ല െയ്യല്ക്കാരനകല്ലന്ന ഭാവും,   

ചാക്കുണ്ണികയ ഇഷ്ടമകല്ലന്ന ഭാവും, ചാക്കുണ്ണിചയാെ് സ്ചനഹമുകണ്ടന്നഭാവും)  

(iv).ചെഡിചയാ ഇല്ലാൊയചപാള് ചാക്കുണ്ണിക്കുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളില്കപ 

ൊത്തെ് ഇവയില് ഏൊണ്?        

(അജ്ഞാെമായ പാെിനു ൊചൊര്ത്തു, ആള്ക്കൂെത്തിനിെയില് ഏൊരെ ചൊന്നി, 

െുണിെളിലൂകെ െത്െിെ കെറിസഞ്ചരിച്ചു, അളവുെള് കെറാകെ ഉെുപുെുന്നി) 

(c). “ആചാരയപുത്ൊ എകന്ന ശസ്ത്െും കൊണ്ടുകൊചന്നക്കൂ”-  

(i). ആരാണ് പെയുന്നെ്?  

(ധൃെരാഷ്ടര്,ധര്മ്മപുത്െര്,ധൃഷ്ടദ്യുമ്നന്,ധാര്ത്തരാഷ്ത്െന്) 

(ii). എവികെ കവച്ചാണിെ് പെയുന്നെ്? 

(യുദ്ധക്കളത്തില്, ശിബിരദ്വാരത്തില്, അെയ്ക്കുള്ളില്, െൂൊരത്തിനുപുെത്ത്) 

(iii). ആചരാൊയിരുന്നു ഇെു പെെെ്? 

   (ധൃഷ്ടദ്യുമ്നചനാെ്, അശവത്ഥാമാവിചനാെ,് െൃെവര്മ്മാവിചനാെ,്െൃപചരാെ്) 

(iv). ശസ്ത്െും കൊണ്ട് കൊല്ലാെിരിക്കാന് എരാണ ്ൊരണും? 

  (ശസ്ത്െമില്ലായ്മ , ഗുരുെവമില്ലായ്മ , ഗുരുഘാെിയാെയാല്, ത്ൌരയുംൊരണും)  

(d).  “ഇന്നുും പഴിപെചെക്കുും, മെങ്ങാകെവയ്യ, െലയ്ക്കെകത്തചരാകപരുക്കുന്നു”-  

(i). ആര് ആകരയാണ ്പഴി പെയുന്നെ്?      

   (അമ്മ മെകന, മെന് അമ്മകയ, ഭാരയ ഭര്ത്താവികന, നാെുൊര് മെകന) 

(ii) എരിനാണ് പഴി പെയുന്നെ്?         

    (അമ്മകയ ചിെില്സിക്കാത്തെിന്, അമ്മകയ സ്ചനഹിക്കാത്തെിന,് അമ്മകയ 

ഉചപക്ഷിക്കാത്തെിന്, അമ്മകയ െിരികെകൊണ്ടുചപാൊത്തെിന്) 

(iii) എവികെ നിന്നാണ ്മെചങ്ങണ്ടെ്?             

(ആശുപത്െിയില് നിന്ന്, മാളില് നിന്ന്, ചൊവിലിനുമുന്നില് നിന്ന്, കെരുവില് നിന്്ന) 

(iv).ഈ വരിെളികല ഭാവും എരാണ്?   



6 
 

(അമ്മചയാെുള്ള സ്ചനഹും, ഭാരയചയാെുള്ള സ്ചനഹും, െകന്നക്കുെിച്ചുള്ള 

അവജ്ഞ, ഭാരയചയാെുള്ള അവജ്ഞ) 

(e). “ആരകെന്നുെനെിെു ൌെുെും പാരമാര്ന്നു”     

(i). ആരാകണന്നാണ് അെിെെ്? 

  (സനയാസിനികയന്ന,് നളിനിയാകണന്ന്, പനിനീര്സുമകമന്ന,് ദ്ിവാെരനാകണന്ന്) 

(ii). ആരാണ ്അെിെെ്?   

       ( നളിനി, സഖി, ദ്ിവാെരന്, സൂരയന്)    

(iii). ഈ വാക്കുെള് പെയുന്നൊര്?  

(നളിനി, ദ്ിവാെരന്, െവി, ഇവരാരുമല്ല) 

(iv). ‘നളിനി’ എന്ന െൃെി ഏെ് സാഹിെയവിഭാഗത്തില് കപെുന്നു.?   

( മഹാൊവയും,ഖണ്ഡൊവയും, വിലാപൊവയും,സചന്ദശൊവയും) 

ബി വിഭാഗും / SECTION  B 

5. (a). ത്പചയാഗും മാറുെ.                                  2x1=2 

(i) െയ്യില് ഘെിൊരമികല്ലങ്കിലുും ഒരു െര്ഷെന്കെ ജന്മസിദ്ധിയിലൂകെ 

കവള്ളായിയപന് സമയും അെിെു. 

(ii)അവര്, പെച്ചുപായുന്ന ആനെളാല് ചവിെിയരയ്ക്കകപെു. 

(b). അുംഗവാെയും അുംഗിവാെയും എന്നിവ ചവര്െിരികച്ചഴുെുെ.     2x1=2  

(i). ചൊയപത്തൂരിചലക്കുള്ള വണ്ടി ചനരചത്ത വരുെയാല് കബഞ്ചില് 

സമീപത്തിരുന്ന ൊരണവര് എഴുചന്നറു ചപായി.  

(ii).ത്ദ്ൗണികയ െണ്ടെിെു ചാെികയഴുചന്നല്ക്കാന് ഭാവിക്കുചപാചഴക്ക ്ത്ദ്ൗണി 

അയാളുകെ െലമുെിക്കു പിെിച്ചു വലിച്്ച ൊകഴയിെു ചവിെി.  

(c). വാെയത്തില് കെറുകണ്ടങ്കില് െിരുത്തുെ.        2x1=2 

(i).സഹായത്തിനാരുമില്ലാകത്താരു െുെിയുകെ നിസ്ഹായെചയാകെ കവള്ളായിയ 

പന് പൊവുൊരന്കെ മുപില് നിന്നു  

(ii).ബന്ധുക്കളുകെയിെയില് ത്പൊപചത്താെുും ത്ശീചയാെുും ഐശവരയചത്താെുുംെൂെി 

ഇരിക്കുന്ന ഒരുവചനാൊണ ്ഒരാളിെുകചയ്തകെങ്കില്ബഹുമാനിക്കാമായിരുന്നു. 

(d).അര്ത്ഥുംമാൊകെ വിധിവാെയകത്ത നിചഷധവാെയമാക്കിമാറുെ.    2x1=2 

(i). െെലാസ് ചുരുണ്ട് അലചങ്കാലമായിരുന്നു. 

(ii).സവരും ജീവിെത്തില് നിന്ന ്ഒരു ഭാഗുംെകന്ന ആചരാ പെിച്ചുമാറുന്നെു ചപാകല 

അയാള്ക്കു ചൊന്നി.  

(e) ഏകെങ്കിലുും രകണ്ടണ്ണും, ആശയും വയക്തമാെുും വിധും സവരവാെയത്തില് 

ത്പചയാഗിക്കുെ.          2x1=2 

(i). ചമല്ചക്കായ്മ .   (ii) സഹാനുഭൂെി.   (iii) വിശാലമനസ്കന്. 

6. ഒന്നരപുെത്തില്ക്കവിയാകെ ഉത്തരകമഴുെുെ.ഓചരാന്നിനുും 5 മാര്ക്കുവീെും.(3x5=15) 

  (a).ഏകെങ്കിലുും ഒരു വിഷയകത്തക്കുെിച്്ച ഉപനയസിക്കുെ.     5 
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(i). ത്പെൃെിദ്ുരരങ്ങള്- ത്പെൃെിയുകെ ത്പെിൊരങ്ങള്. 

(ii). ചലാെജീവിെും-ചൊവിഡ് 19 ന ്മുന്പുും ചശഷവുും. 

(b). നിങ്ങളുകെ വിദ്യാലയപരിസരത്്ത അപെൊവസ്ഥയില് സ്ഥിെികചയ്യുന്ന 

ഇലെ്ത്െിെ് ചപാസ്റ്റ് അെിയരിരമായി മാറിസ്ഥാപിക്കണകമന്ന് ആവശയകപെ് 

ഉത്തരവാദ്കപെ ഉചദ്യാഗസ്ഥന ്ഒരു പരാെി െയ്യാൊക്കുെ.    5 

(c). മസ്തിഷ്ക മരണും സുംഭവിച്ച െുെുുംബനാഥന്കെ ഹൃദ്യും മകറാരാളുകെ ജീന് 

രക്ഷിക്കാന് ദ്ാനുംകചയ്യുന്ന െുെുുംബും-ശസ്ത്െത്െിയ വിജയെരും- ഇരു 

െുെുുംബങ്ങളുകെയുും, ചഡാക്ടര്മാരുകെയുും ത്പെിെരണും- ഇവ ഉള്കക്കാള്ളിച്്ച ഒരു 

പത്െവാര്ത്ത െയ്യാൊക്കുെ.          5 

. 7. ൊകഴകക്കാെുത്തിരിക്കുന്ന ചചാദ്യങ്ങള്ക്ക് നിര്ചദ്ദശമനുസരിച്്ച ഉത്തരകമഴുെുെ. 

(ഓചരാന്നിനുും 3 മാര്ക്കു വീെും)               (3x3=9) 

(a).ഏകെങ്കിലുും ഒരു ചചാദ്യത്തിന് മാത്െും ഉത്തരകമഴുെുെ.           1x3=3 

(i). “സമുത്ദ്ും ൊണ്ടി സപാദ്യവുും കൊണ്ടുവരുന്ന െച്ചവെക്കാര് ഒരു 

കെചത്താെില് കവച്ചുമുങ്ങിചപായി” സന്ദര്ഭവുും ആശയവുും വിവരിക്കുെ 

(ii). ചാക്കുണ്ണിയുകെ ചെഡിചയാകയ ആൊെുെുന്നികല ആളുെള് 

സവീെരിച്ചകെങ്ങകന? ആര്ക്കായിരുന്നു ആ ചെഡിചയാകയ ഭയും? 

(b). ഏകെങ്കിലുും രണ്ട് ചചാദ്യങ്ങള്ക്ക ്മാത്െും ഉത്തരകമഴുെുെ.              2 x3=6 

(i). രാഗാദ്ിസങ്കുലമായ സുംസാരും സവപ്നെുലയമാണ് എന്ന് ത്ശീരാമന് 

സമര്ത്ഥിക്കുന്നകെങ്ങകന? 

(ii).  “അന്നകത്ത സൂചിത്പചയാഗത്തിന് നീറല് കപാ- 

കലാന്ന് മനസ്ിലൂെചപാള് െെന്നു ചപായ്”.- ആര്ക്കാണ ്ഇവികെ നീറല് 

അനുഭവകപെുന്നെ്? നീറല് ആദ്യമനുഭവിച്ചകെചപാഴായിരുന്നു? 

(iii) ഓണത്തപകന വരചവല്ക്കാന് ഒരുങ്ങിനില്ക്കുന്ന ത്പെൃെിയുകെ 

അവെരണത്തിലൂകെ െവി നല്െുന്ന സചന്ദശകമര്?     

8. ഏകെങ്കിലുും രണ്ട ്ചചാദ്യങ്ങള്ക്ക് മാത്െും ഉത്തരകമഴുെുെ.              (2 x3=6) 

(i). െുെന്പിള്ള ൊന് അചനവഷിച്ചുനെന്ന ആത്മീയഗുരുവികന െകണ്ടത്തിയെ ്

എങ്ങകന? 

(ii) െുെന്പിള്ളയുകെ ജനനകത്തക്കുെിച്ചുും െുെുുംബ പശ്ചാത്തലകത്തക്കുെിച്ചുും 

ഒരു ലഘുവിവരണും െയ്യാൊക്കുെ.. 

(iii). ഏറുമാനൂര് ചക്ഷത്െത്തില്കവച്ചുണ്ടായ രസെരമായസുംഭവും വിവരിക്കുെ. 

                          *********************                         


