LSS Malayalam
1)

ോബോധോധേശ്വരന് എന്നറിയപ്പെടുപ്പെടുന്ന മലയപ്പോധളകവിയുടെടുടെ യപ്പഥോധര്ത്ഥ ോപേരെടുരന്ത്?
ോകശ്വപേരിള

2)

ഗുരുസോധഗരം എന്നത് ആരുെടുടെ കൃതിയപ്പോധണ്?
ഒ.വി. വിജയപ്പന്

3)

അപ്പുക്കിളി എന്ന കഥോധപേരോധത്രം ഏതു കൃതിയപ്പിോലതോധണ്?
ഖസോധക്കിെടുന്റെ ഇതിഹോധസം (ഒ.വി.വിജയപ്പന്)

4)

എെടുന്റെ ഉണ്ണി
എടെപ്പെോധള് സുബ്രഹ്മണയന്
ോനേരമില്ലുണ്ണിക്കു ോനേരമില്ല
ോനേരംോപേരോധോക്കോധതുവോധന് ോനേരമില്ല
മുറ്റത്തെടുത്തെ മോധവിെടുന്റെ ോതോധളിെടുലോധോന്നറുവോധന്
മോധറിെടുലോധന്നോധടുവോധന് ോനേരമില്ല
തുമ്പിെടുയപ്പെടുകോധെടുണ്ടോധരു കെടുല്ലടുപ്പെിക്കുവോധന്
തുമ്പപ്പൂവെടുവോധന്നു പേരറിച്ചീടുവോധന്
നേോധലുകോധല് നേോധട്ടിെടുയപ്പോധോരോധലപ്പുര െടുകട്ടി
കഞ്ഞിവച്ചീടുവോധന് ോനേരമില്ല
െടുനേല്ലിമരത്തെിോലക്കോധെടുഞ്ഞോധെടുന്നറിയുടവോധന്
കെടുല്ലടുത്തെോധലമ്മ കണ്ണുരുട്ടും
ഊഞ്ഞോധലുെടുകട്ടോധന് തുടെങ്ങിയപ്പോധലമ്മെടുയപ്പന്
തുടെയപ്പിലടെിക്കുവോധന് ഓടെിെടുയപ്പത്തും
ഒരു തുളിപ്പുതുമഴ എങ്ങോധനും െടുകോധളളുകില്
ഒരു പേരോധടു ചീത്തെ പേരറയുടമച്ഛന്
അപ്പൂവപ്പെന് തോധടെിോയപ്പോധെടുടെോധപ്പെം നേടെക്കുകില്
അപ്പൂവപ്പെന് ോപേരോധലും വഴക്കിടുന്നു

എ) കവിത വോധയപ്പിച്ചോല്ലോധ? കവിതയപ്പിെടുല ആശ്യപ്പം ഉള്െടുപ്പെടുത്തെി ഒരു കുറിപ്പു
തയ്യോധറോധക്കുക.
ബി) 'ഓതുക' എന്ന പേരദത്തെിെടുന്റെ അര്ത്ഥം എഴുതുക
സി) 'കണ്ണ്' എന്ന പേരദത്തെിനേ് സമോധനേമോധയപ്പി മെടുറ്റത്തോധരു പേരദം എഴുതുക!
5)

“എളളുോചോധരുന്നതറിയപ്പില്ല
ോതങ്ങ ോചോധരുന്നതറിയപ്പോധം” എന്ന പേരഴെടുഞോധല്ലിെടുന്റെ അര്ത്ഥെടുമന്ത്?
എ)

അഹന്ത

സ) അതയോധഗ്രഹം
6)

ബി) *അശ്രദ്ധ
ഡി) അസൂയപ്പ

കൂട്ടത്തെില് െടുപേരടെോധത്തെത്
ഭൂപേരന്, നൃപേരന്, അരചന്, അരയപ്പന്*

7)

മഹോധകവി കുട്ടമത്തെിന്െടുറ മുഴുവന് ോപേരെടുരന്ത്?
 കുട്ടമത്തെ് കുന്നിയൂര് കുഞ്ഞുകൃഷ്ണകുറുപ്പെ്

8)

തോധെടുഴ െടുകോധടുത്തെിരിക്കുന്നതില് കുഞന് നേമ്പയോധരുെടുടെ വരികള് ഏത്?
എ)

പേരത്തുകിട്ടുകില് നൂറുമതിെടുയപ്പന്നും
ശ്തമോധകില് സഹസ്രം മതിെടുയപ്പന്നും

ബി)

നേോധയപ്പര് വിശ്ന്നു വലഞ്ഞു വരുോമ്പോധള്
കോധയപ്പക്കഞ്ഞിക്കരിയപ്പിട്ടില്ല

സി) ശ്ോധരിക ൈപേരതോല ചോധരുശ്ിോല വരികോധോരോധമോല
കഥോധോശ്ഷവും െടുചോധല്ക നേീ
ഡി) കല്ലുെടുകോധോണ്ടോധ മനേം തോധവകെടുമങ്കിലും
കല്ലിനു മോധര്ദ്രതയുടണ്ടിതു കോധണുമ്പോമ്പോധള്
9)

എഴുതോധപ്പുറം വോധയപ്പിക്കരുത് എന്ന െടുചോധല്ലിെടുന്റെ അര്ത്ഥം എന്ത്?
എ) എഴുതിയപ്പ ഭോധഗം മോധത്രോമ വോധയപ്പിക്കോധവൂ
ബി) െടുതറ്റത്തോധയപ്പ വയോധഖയോധനേം നേല്കരുത്
സി) എഴുതോധനേറിയപ്പോധത്തെവന് വോധയപ്പിക്കരുത്
ഡി) പുറത്തെിരുന്ന് വോധയപ്പിക്കരുത്

10) ജീവചരിത്രക്കുറിപ്പെ് തയ്യോധറോധക്കുക.

ോകോധട്ടയപ്പം ജില്ലയപ്പിെടുല
തലോയപ്പോധലപ്പെറന്പേര്
1908 ല് (ജനേനേം)

പ്രസിദ്ധകഥോധകൃത്തെ്
ോനേോധവലിസ്റ്റ്
സവോധതന്ത്ര്യസമരോസനേോധനേി
ൈവക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീര്
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ബോധലയകോധലസഖി,
പേരോധത്തുമ്മയുടെടുടെ ആടെ്
ന്റുപ്പുപ്പെെടുയ്ക്കോധരോധോനേണ്ടോധര്ന്ന്
(കൃതികള്)

അന്തരിച്ചു

11) ശ്രിയപ്പോധയപ്പ ോജോധഡി ഏത്?
എ) ഇടെോശ്ശേരി

 പൂതപ്പെോധട്ട്

ബി) തകഴി

 വീണപൂവ്

സി) കുമോധരനേോധശ്ോധന്  കയപ്പര്
ഡി) സുഗതകുമോധരി 

നേീര്മോധതളം പൂക്കുോമ്പോധള്

12) മിഴോധവ് എന്ന വോധോദയോധപേരകരണം ഏതു കലോധരൂപേരത്തെിലോധണ് ഉപേരോയപ്പോധഗിക്കുന്നത്?
 കൂത്തെ്
13) തോധെടുഴ െടുകോധടുത്തെിരിക്കുന്ന കഥോധഭോധഗം വോധയപ്പിക്കുക
നേോധട്ടിെടുല െടുപേരോധക്കം കൂടെിയപ്പ സ്ഥലം ോക്ഷേത്രമോധണ് അവിെടുടെ ോദവന് കഴുത്തെറ്റത്തം െടുവള
ത്തെില് നേില്ക്കുന്നു. െടുവളം! സര്വ്വത്രം ജലം ! നേോധട്ടുകോധെടുരല്ലോധം കരോതടെിോപ്പെോധയപ്പി.
വീട്ടുകോധവലിനേ് ഒരോധള്, വീട്ടില് വളമുെടുണ്ടങ്കില് ഉണ്ട്. ോക്ഷേത്രത്തെിെടുല മൂന്നു മുറിയുടള
മോധളികപ്പുറത്തെ് 67 കുട്ടികളുണ്ട്. 356 ആളുകള്, പേരട്ടി, പൂച്ച, ആടെ്, ോകോധഴി മുതലോധയപ്പ
വളര്ത്തു മൃഗങ്ങളും എല്ലോധം ഐകയമതയമോധയപ്പി കഴിയുടന്നു. ഒരു ശ്ണ്ഠയുടമില്ല.

കഥോധഭോധഗം വോധയപ്പിച്ചുവോല്ലോധ, കുട്ടനേോധട്ടിെടുല പ്രകൃതി ദുരന്തത്തെിെടുന്റെ ഒരു ഭീകരദൃശ്യ
മോധണിത് ഇെടുതോധരു പേരത്രവോധര്ത്തെയപ്പോധയപ്പി മോധറ്റത്തി എഴുതുക.
ബി) ോദവന് കഴുത്തെറ്റത്തം െടുവളത്തെില് നേില്ക്കുന്നു. ഈ ദൃശ്യത്തെിെടുന്റെ ഭീകരത എത്രോത്തെോധളം
വലുതോധണ്? കുറിപ്പുതയ്യോധറോധക്കുക.
14) 'കുട്ടിയുടടുപ്പെ്' പേരിരിെടുച്ചഴുതുക
കുട്ടി + ഉടുപ്പെ്
15) മോധറ്റത്തിെടുയപ്പഴുതോധം 'മോധതോധപേരിതോധക്കള്'
മോധതോധവും പേരിതോധവും
16) അര്ത്ഥവയതയോധസം എഴുതുക മോധനേം
മോധനേം  ആകോധശ്ം
മോധനേം  അഭിമോധനേം
17) ോകരളീയപ്പ കലകളുമോധയപ്പി ബന്ധമില്ലോധത്തെത് ഏത്?
ോമോധഹനേിയപ്പോധട്ടം, കഥകളി, ഓട്ടന്തുളല്, ഭരതനേോധടെയം **
18) മിനേിക്ക് ഏത് കലോധരൂപേരവുമോധയപ്പി ബന്ധെടുപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
കഥകളി
19) ോചന്നപ്പെറയപ്പന് ഒരു രോധത്രിയുടം ഒരു പേരകലുമോധയപ്പി െടുവളത്തെില്ത്തെെടുന്ന നേില്ക്കുന്നു.
അവനു വളമില്ല. അവെടുന്റെ തമ്പുരോധന് മൂന്നോധയപ്പി, പ്രോധണനും െടുകോധണ്ടു കരപേരറ്റത്തിയപ്പിട്ട്.
ആദയം പുരയ്ക്കകോത്തെക്കു െടുവളം എത്തെിോനേോധക്കിത്തുടെങ്ങിയപ്പോപ്പെോധെടുഴ മടെലും കമ്പും
െടുകോധണ്ടു തട്ടും പേരരണം െടുകട്ടിയപ്പിരിക്കുന്നു. െടുവളം െടുപേരെടുട്ടന്നിറങ്ങുമെടുമന്നു കരുതി രണ്ടു
ദിവസം അതില് കുത്തെിയപ്പിരുന്നു കഴിച്ചുകൂട്ടി. കൂടെോധെടുത നേോധലഞ്ചു വോധഴക്കുലയുടം തുറുവും
കിടെക്കുന്നു. അവിെടുടെ നേിന്നും ോപേരോധയപ്പോധല് അവെടുയപ്പല്ലോധം ആണുമ്പങ്ങള് െടുകോധണ്ടു
ോപേരോധകകുയുടം െടുചയ്യും.
ഇോപ്പെോധള് തട്ടിെടുന്റെയുടം പേരരണിെടുന്റെയുടം മുകളില് മുട്ടറ്റത്തം െടുവളമുണ്ട് ോമല്ക്കൂരയുടെടുടെ
രണ്ടുവരി ഓല െടുവളത്തെിനേടെയപ്പിലോധണ്. അകത്തു കിടെന്നു ോചന്നന് വിളിച്ചു. ആരു
വിളിോകള്ക്കും? അടുത്തെോധരുണ്ട്? ഗര്ഭിണിയപ്പോധയപ്പ ഒരു പേരറച്ചി, നേോധലുകുട്ടികള്, ഒരു പൂച്ച
ഒരു പേരട്ടി ഇത്രയുടം ജീവികള് അവെടുനേ ആശ്രയപ്പിച്ചിട്ടണ്ട്.
എ) ോചന്നപ്പെറയപ്പന് െടുവളത്തെില് തെടുന്ന നേില്ക്കോധന് കോധരണെടുമന്ത്?
ബി) െടുവളം എത്തെിോനേോധക്കി എന്നതുെടുകോധണ്ട് ഉോദ്ദേശ്ിക്കുന്നെടുതന്ത്?

സി) കുട്ടനേോധട്ടിെടുല പ്രളയപ്പ ദുരന്തത്തെിന്െടുറ സൂചനേ ഈ
കഥോധഭോധഗെടുത്തെ ആസ്പദമോധക്കി ഒരു പേരത്രവോധര്ത്തെ തയ്യോധറോധക്കുക.

കഥോധഭോധഗത്തുണ്ട്

20) കോധട്ടുമനുഷയന് എന്ന പേരദത്തെിെടുന്റെ ശ്രിയപ്പോധയപ്പ വയോധഖയോധനേം എന്ത്?
എ) കോധട്ടില് ജനേിച്ചു വളര്ന്ന മനുഷയന്
ബി) കോധട്ടില് ജീവിക്കുന്ന മനുഷയന്
സി) കോധട്ടിലുള മനുഷയന്
ഡി) കോധടുെടുകോധണ്ട് ഉപേരജീവനേം കഴിക്കുന്ന മനുഷയന്
21) തോധെടുഴ െടുകോധടുത്തെിരിക്കുന്നവയപ്പില് കൂട്ടത്തെില് െടുപേരടെോധത്തെത് ഏത്?
എ) പൂര്വജന്

ബി) അഗ്രജന്

സി) ോജയഷ്ഠന്

ഡി) കനേിഷ്ഠന്

22) "െടുപേരോധന്നരിവോധളന്പേരിളിയപ്പില് കെടുണ്ണറിയുടോന്നോധോള'' ഇവിെടുടെ െടുപേരോധന്നരിവോധെടുളന്ന
പ്രോയപ്പോധഗം ചന്ദ്രന്െടുറ ഏെടുതല്ലോധം പ്രോതയകതകെടുളയപ്പോധണ് സൂചിപ്പെിക്കുന്നത്?
എ) ആകൃതിയുടം നേിറവും

ബി) ആകൃതിയുടം വലിപ്പെവും

സി) വലുപ്പെവും നേിറവും

ഡി) ആകൃതിയുടം അകലവും

23) "കോധോക്ക കോധോക്ക കൂെടുടെവിെടുടെ
കൂട്ടിനേകെടുത്തെോധരു കുഞ്ഞിോല്ല"
ഈ കവിതയുടെടുടെ ഈണത്തെില് െടുചോധല്ലുന്ന വരികള് തിരെടുഞ്ഞടുക്കുക
എ)

പ്രോധോവ പ്രോധോവ ോപേരോധകരുോത
വോധവോധ കൂട്ടിനേകത്തെോധക്കോധം

ബി)

കുഞിയപ്പമ്മയ്കഞ്ചു മക്കളോധോണ
അഞോധമോനേോധമനേ കുഞ്ചുവോധോണ

സി) െടുചറുപ്പെകോധലങ്ങളിലുള ശ്ീലം
മറക്കുോമോധ മോധനുഷനുള കോധലം
ഡി) ഒന്നോധം നേോധള് ഉല്ലോധസയപ്പോധത്ര ോപേരോധയപ്പോപ്പെോധള്
ഒരു കുഞ്ഞിക്കിളിെടുയപ്പ ഞങ്ങള് കണ്ടു.
24) ''അങ്കവും കോധണോധം, തോധളിയുടം ഒടെിക്കോധം'' ഈ ൈശ്ലിയുടെടുടെ അര്തഥം എന്ത്?
എ) രണ്ടു കോധരയങ്ങള് ഒരുമിച്ച് നേടെക്കുക

ബി) വിരലിെടുലണ്ണോധവുന്നത്ര കുറവ്
സി) പൂര്ണമോധയപ്പി അഴിച്ചു പേരണിയുടക
ഡി) െടുവറുെടുതയുടള സംസോധരം
25) "എരിതീയപ്പില് എണ്ണ ഒഴിക്കുക" എന്ന ൈശ്ലിയുടെടുടെ അര്ത്ഥം എന്ത്?
എ) കൂടുതല് കുഴപ്പെം ഉണ്ടോധക്കുക

ബി) അണയപ്പോധറോധയപ്പതീയപ്പില് എണ്ണ ഒഴിക്കുക

സി) സതയം െടുവളിച്ചത്തെോധക്കുക

ഡി) കഠിനേമോധയപ്പി ചിന്തിക്കുക

26) ൈദവത്തെിെടുന്റെ കുപ്പെോധയപ്പം
കോധരൂര് നേീലകണ്ഠപേരിള
കുട്ടപ്പെന് പുതച്ചിരുന്ന ചോധക്കുമോധറ്റത്തി പേരോധയപ്പയപ്പില് നേിന്നും എഴുോന്നറ്റത്ത് മുറ്റത്തോത്തെക്കിറങ്ങി.
തണുമ്പപ്പുെടുകോധണ്ട് അവെടുന്റെ തോധടെി കിടുകിടുത്തു. അവന് മുറിക്കുളിോലക്കു തിരിച്ചുോകറി.
"ോചോധരയുടറഞ്ഞു ോപേരോധകുന്ന കുളിര് ! െടുകോധോറ ോനേരം കൂടെി കിടെക്കോട്ട.”
അമ്മ ആ എട്ടുവയപ്പസ്സുള ഏക സന്തോധനേെടുത്തെ വിഷോധദോത്തെോധടു കൂടെി ോനേോധക്കി.
അലം കഴിഞ്ഞ് “െടുകടെനേോധല് പേരറല്ലോല്ലോധ” എന്നും പേരറഞ്ഞ് അവന് എഴുോന്നറ.
“ഈ മെടുഞ്ഞോധന്നു മോധറിയപ്പിട്ടു ോപേരോധയപ്പോധമതി ോമോധോനേ വല്ല പേരനേീം പേരിടെിച്ചു നേീയുടം െടുകടെന്നു
ോപേരോധയപ്പോധല്……!”
“പേരനേീം മറം പേരിടെിക്കൂലോധോമ്മ. തണുമ്പപ്പുെടുകോധണ്ട് അസ്തികൂെടുടെ ോനേോധവുന്നതോധ സഹിക്കോധന്
ോമലോധെടുത്തെ. ഒരു ബനേിയപ്പന് ോമടെിക്കണെടുമോന്നോധര്ത്തെിട്ടു പേരറന്നില്ലോല്ലോധ.” “ എന്തു െടുചയ്യോധനേോധ!
എത്ര ബനേിയപ്പന് ോമടെിക്കോധനുള കോധശ്് എെടുന്റെ ദീനേത്തെിനു നേീ െടുചലവോധക്കി ! ഈ
പ്രയപ്പോധത്തെിലുള കുഞ്ഞിെടുനേയപ്പിട്ടു കഷ്ടപ്പെടുപ്പെടുത്തെണെടുമന്നോധണോല്ലോധ എന്െടുറ തലയപ്പിെടുലഴു
തിയപ്പത്! എന്നു പേരറഞ്ഞോപ്പെോധോഴക്ക് അവളുെടുടെ െടുതോധണ്ടയപ്പിടെറി.
അവള്െടുക്കന്നും ദീനേമോധണ് പുറെടുത്തെങ്ങുമം ോപേരോധകോധന് വയ്യ. കുട്ടപ്പെന് ഓല െടുകോധണ്ടു
വന്നു െടുകോധടുത്തെോധല് അവള് കറച്ചു ോനേരം കുത്തെിയപ്പിരിക്കുോമ്പോധള് ോദഹം മുഴുവന് ോവദനേിച്ചിട്ടു
പേരണി നേിര്ത്തും. ഓലയുടം പേരോധയുടം വില്ക്കോധന് കുട്ടപ്പെന് ോപേരോധകണം.
എ) മഞ്ഞ് എന്ന വോധക്കിനേ് പേരകരം പേരദം എഴുതുക?
ബി) കുട്ടപ്പെനേ് എന്തു വോധങ്ങണം എന്ന ആഗ്രഹമോധണുമ്പളത്?
സി) കഥയ്ക്ക് ഒരു ആസവോധദനേകുറിപ്പെ് തയ്യോധറോധക്കുക.

27) തോധെടുഴ െടുകോധടുത്തെിരിക്കുന്നവയപ്പില് തോധളവയതയോധസമുള വരികള് കെടുണ്ടത്തുക
എ) ഓോടെണ്ട, ഓോടെണ്ടോധ, ഓടെിത്തെളോരണ്ടോധ ഓമനേപ്പൂവമുഖം വോധടെിോടെണ്ടോധ.
ബി) തീക്കും തന്നുളിെടുല ോതോധന്നിത്തുടെങ്ങീോത
തീക്കോധയപ്പ ോവണെടുമനേിക്കുെടുമന്ന്
സി) ലന്തക്കുരുെടുകോധണ്ട് കൂട്ടോധനുമുണ്ടോധക്കി
ചന്തത്തെില് ോവണ്ടുന്ന ോകോധപ്പുകൂട്ടി
ഡി) മോധളിക മുകോളറിയപ്പ മന്നെടുന്റെ ോതോധളില് മോധറോധപ്പുോകറന്നതും ഭവോധന്
28) മഹോധകവി ഉള്ളൂര് എഴുതിയപ്പ സോധഹിതയ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥം ഏത്?
ോകരള സോധഹിതയചരിത്രം
29) മലയപ്പോധളത്തെിെടുന്റെ ഓര്ഫ്യൂസ് എന്നറിയപ്പെടുപ്പെടുന്നതര്?
ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപേരിള
30) മലയപ്പോധളത്തെനേിമ എന്ന വോധക്ക് പേരിരിെടുച്ചഴുതുക
മലയപ്പോധള + തനേിമ
31) 2018 െടുല ജ്ഞോധനേപേരീഠോജതോധവോധയപ്പ ഇന്തയന് ഇംഗ്ലീഷ് എഴുത്തുകോധരന്
അമിതോധവ് ോഘോധഷ്
32) തോധെടുഴ പേരറയുടന്നവയപ്പില് പേരഴെടുഞോധല്ല് ഏത്?
എ) അടെിപേരോധറ നേടുവടെി മീെടുത കുടെ
ബി) അര്ധേരോധത്രി കുടെ പേരിടെിക്കുക
സി) മിന്നുതെടുല്ലോധം െടുപേരോധന്നല്ല
ഡി) അമ്പോധെടുട്ട പേരട്ടിക്കു മുോമ്പോധട്ടു വോധല്
33) കഥകളിയുടമോധയപ്പി ബന്ധമില്ലോധത്തെത് ഏത് ?
എ) മിനുക്ക്

ബി) മിഴോധവ്

സി) ആട്ടവിളക്ക്

ഡി) തോധടെി

34) അങ്കണൈതമോധവില് നേിന്നോധദയെടുത്തെ
പേരഴം വീെടുഴ
അമ്മതന് ോനേത്രത്തെില് നേിന്നുതിര്ത്തൂ
ചുടുകണ്ണീര് ഇത് ആരുെടുടെ വരികളോധണ്

 ൈവോലോധപ്പെിളി ശ്രീധേരോമോനേോധന്

1. മോധതൃഹൃദയപ്പം
(ബോധലോധമണി അമ്മ)
ഉമ്മ വയ്ക്കോധന് വയ്യിതിെടുനേയുടെടുമന്നോധകി
ലമ്മയ്ക്കു കോധട്ടിത്തെരില്ല ഞോധെടുനേന് മുഖം
തന് െടുചറുപൂച്ചെടുയപ്പ പുല്കി നേിന്നിങ്ങെടുനേ
െടുകോധഞിനേോധള് െടുചറകയപ്പര്ത്തുെടുകോധെടുണ്ടന് മകള്
സവച്ഛതമങ്ങളോധമക്കണ് മുനേകളി
ലശ്രുക്കള് മിന്നിത്തെിളങ്ങീ െടുപേരോധടുന്നെടുനേ
മന്ദം കുനേിഞ്ഞു ഞോധന് ചുംബിച്ചുൈപേരതലിന്
മോധറിലിണങ്ങുമമോധ മല്ലികെടുച്ചണ്ടിെടുനേ
അസവസ്ഥ ഭോധോവനേ ചൂളിസോരോധമഞ
മജ്ജന്തുെടുവന്നത്തുറിച്ചു ോനേോധക്കിത്തെദോധ 
എ) 'െടുകട്ടിപ്പെിടെിക്കുക' എന്നതിനേ് പേരകരം പ്രോയപ്പോധഗിക്കുന്ന പേരദം ഏത്?
ബി) "മോധറിലിണങ്ങുമമോധ മല്ലികെടുച്ചണ്ടിെടുനേ" ഇവിെടുടെ 'മല്ലികെടുച്ചണ്ട്' എന്ന് കവിയപ്പിത്രി
വിോശ്ഷിക്കുന്നതോധെടുര?
സി) കവിതയ്ക്ക് അസവോധദനേക്കുറിപ്പെ് തയ്യോധറോധക്കുക.
2. മഴവില്ല്
(ജി.ശ്ങ്കരകുറുപ്പെ്)

വോധര്മഴവിോല്ല വന്നോധലും
വോധനേിന് മടെിയപ്പിലിരുന്നോധലും
കണ്കുളിരുന്നു കോധണുമ്പോമ്പോധള്
കരള് ോനേോധവുന്ന മോധയുടോമ്പോധള്
ആരു നേിനേക്കീ നേിറോമകി?
ആരു നേിനേക്കീ നേില നേല്കീ?

എെടുന്ന കൂടെി വിളിക്കോധോമോധ?
നേിന്നുെടുടെയപ്പരിെടുകയപ്പിരുത്തെോധോമോധ?
തോധഴോത്തെക്കു വരുന്നിോല്ല?
തെടുന്നയപ്പിരുന്നോധല് മുഷിയപ്പിോല്ല?
ആരു നേിനേെടുക്കോധരു കഥ പേരറയപ്പോധന്
ആരുണ്ടവിെടുടെെടുയപ്പോധരുമ്മ തരോധന്?
വന്നുകളിപ്പെോധന് െടുകോധതിോതോധന്നും
നേിന്നുെടുടെ കൂെടുടെയപ്പിവെടുനേന്നും
വോധര്മഴവിോല്ല മോധയപ്പോല്ല
അഴകിന് െടുതോല്ല ോപേരോധകോല്ല?
എ) "അഴകിന് െടുതോല്ല" എന്ന് കവിവിളിക്കുന്നതോധെടുര?
മഴവില്ല്
ബി) കവിതയപ്പില് നേിന്നും ശ്ബ്ദഭംഗിയുടള വരികള് കെടുണ്ടത്തുക? (രണ്ടുവരി)
കവിതക്ക് ഉചിതമോധയപ്പ തലെടുക്കട്ട് നേല്കുക?
സി) കവിതയുടെടുടെ ആസവോധദനേക്കുറിപ്പെ് തയ്യോധറോധക്കുക.
3. െടുകോധച്ചുപൂവ് (ജി.ശ്ങ്കരക്കുറുപ്പെ്)
ഇത്തെിരിപ്പൂവോവ ചുവന്ന പൂോവ
ഇത്ര നേോധെടുളങ്ങുമ നേീ ോപേരോധയപ്പി
മണ്ണിനേടെയപ്പിെടുലോധളിച്ചിരുോന്നോധ?
മറള പൂക്കെടുള കോധത്തെിരുോന്നോധ?
വന്നതു നേന്നോധയപ്പി, െടുതല്ലുോനേരം
വല്ലതും പേരോധടെിക്കളിക്കോധം ൈസവരം
െടുചോമ്മറുമീയപ്പിടുെടുപ്പെോധരു തന്നു
ോചച്ചിെടുയ്ക്കോധരുമ്മ തരോധോനേോധ ോതോധന, കോധറ്റത്തിടെിോച്ചോധമോനേ വീണിടെല്ല,
കോധലെടുത്തെ െടുവയപ്പിോലറ വോധടെീെടുടെോധോല്ല!

എ) കോധറ്റത്ത് പേരകരം പേരദം എഴുതുക (രെടുണ്ടണ്ണം)
അനേിലന്, പേരവനേന്
ബി)

പൂവ്
വിടെരോധന്
സംശ്യപ്പിക്കുന്നത്?

ൈവകിയപ്പത്

എന്തുെടുകോധണ്ടോധെടുണന്നോധണ്

കവി

മണ്ണിനേടെിയപ്പിെടുലോധളിച്ചിരുന്നതോധോണോധ? അോത മറള പൂക്കെടുള കോധത്തെിരുോന്നോധ?
സി) കവിതക്ക് ആസവോധദനേക്കുറിപ്പെ് തയ്യോധറോധക്കുക?
4.

ഒരു പേരോധട്ടുപേരിെടുന്നയുടം

ഒരു പേരോധട്ടുപേരിെടുന്നയുടം പേരോധടെി ോനേോധക്കുന്നിതോധ
ചിറെടുകോധടെിഞ്ഞുെടുളോധരി കോധട്ടുപേരക്ഷേി
മഴുതിന്ന മോധമരെടുക്കോധമ്പില്
തനേിച്ചിരുെടുന്നോധടെിയപ്പോധ ചിറക് െടുചറുതിളക്കി
ോനേോധവുെടുമോന്നോധര്ോത്തെോധ പേരതുെടുക്ക അനേങ്ങോധെടുത
പേരോധവം പേരണിെടുപ്പെട്ടുപേരോധടെിടുന്നു.
ഇടെറുമീഗോധനേെടുമോന്നറപേരോധടെോധന് കൂെടുടെ
ഇണയപ്പില്ല കൂട്ടിനു കിളികളില്ല
പേരതിവുോപേരോധല് െടുകോധത്തെിപ്പെിരിഞ്ഞുോപേരോധയപ്പ്
െടുനേയപ്പ് ചൂടെിലടെവച്ചുണര്ത്തെിയപ്പ െടുകോധച്ചുമക്കള്
ആര്ക്കുമല്ലോധെടുത െടുവളിച്ചവും ഗോധനേവും
കോധറം മനേസ്സില് കുടെിയപ്പിരുത്തെി
വരവോധെടുയപ്പോധരന്തിോയപ്പ കണ്ണോധലുഴിഞ്ഞു
െടുകോധെടുണ്ടോധരു െടുകോധച്ചു രോധപ്പൂവവുണര്ന്നോനേരം
ഒരു പേരോധട്ടുകൂടെി പേരതുെടുക്ക മൂളിന്നിതോധ
ചിറെടുകോധടെിഞ്ഞുെടുളോധരോധ കോധട്ടുപേരക്ഷേി
എ) കവിതക്ക് ഉചിതമോധയപ്പ തലെടുക്കട്ട് നേല്കുക?

(സുഗതകുമോധരി)

ബി) പേരക്ഷേി, പേരതുെടുക്ക അനേങ്ങോധെടുത പേരണിെടുപ്പെട്ട് പേരോധട്ടുപേരോധടെോധന് കോധരണെടുമന്തോധവോധം?
സി) കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആസവോധദനേക്കുറിപ്പെ് തയ്യോധറോധക്കുക?
5.

പേരത്രവോധര്ത്തെ

20182019 ല് ോലോധകം കണ്ട മഹോധപ്രളയപ്പമോധയപ്പിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റില് ോകരളം
അഭിമുഖീകരിച്ചത്. ഈ ദുരന്തത്തെില് നേിന്നും കരകയപ്പറോധന് നേല്ലവരോധയപ്പ ഒരു പേരോധട്ടു മനുഷയ
രുെടുടെ സഹോധയപ്പ ഹസ്തങ്ങള് ോവണ്ടിവന്നു. ചതലി ഗവ.എല്.പേരി സ്തൂളിെടുല കുട്ടികളും
സഹോധയപ്പവുമോധയപ്പി മുോന്നോധട്ടു വന്നു. അവര് പ്രളയപ്പത്തെിലകെടുപ്പെട്ട ഒരു വിദയോധലയപ്പം പുനേര്
നേിര്മ്മോധണത്തെിനേോധയപ്പി ഏെടുറ്റത്തടുത്തു. അവര് നേടെത്തെിയപ്പ പ്രവര്ത്തെനേ വിശ്ദോധംശ്ങ്ങള് ചുവെടുടെ
ോചര്ക്കുന്നു.
ഏെടുറ്റത്തടുത്തെ വിദയോധലയപ്പം

:

തോധഴൂര് L.P.S

നേടെത്തെിയപ്പ പ്രവര്ത്തെനേങ്ങള്

:

ശുചീകരണം

:

HM, അധേയോധപേരകര്, കുട്ടികള്, PTA അംഗങ്ങള്,

പേരഠോനേോധപേരകരണവിതരണം
പേരെടുങ്കടുത്തെവര്

പൂര്വ വിദയോധര്ത്ഥികള്
തീയപ്പതി

:

െടുസപ്റ്റത്തംബര് 2 വയോധഴം

പ്രവര്ത്തെനേങ്ങള്ക്ക് AEO ആശ്ംസകള് അറിയപ്പിച്ചു. ഈ വിവരങ്ങള് ഉള്െടുക്കോധളിച്ചു
െടുകോധണ്ട് അടുത്തെ ദിവസെടുത്തെ പേരത്രത്തെില് വന്നിരിക്കോധനേിടെയുടള പേരത്രവോധര്ത്തെ
തയ്യോധറോധക്കോധോമോധ?
6. പുഴകള്
ഭൂമിയപ്പിെടുല പ്രധേോധനേ ജലോധശ്യപ്പങ്ങളോധണ് പുഴകള്. മലകളില് നേിന്നുള നേീരുറവകളിലൂടെടുടെയുടം
മഴെടുവളം മുോഖനേയുടം ോതോധടുകളും അരുവികളും ോചര്ന്നുെടുമല്ലോധം പുഴകള് രൂപേരെടുപ്പെടുന്നു.
നേദിയുടം പുഴയുടം െടുപേരോധതുോവ ഒോര അര്ഥത്തെില് ഉപേരോയപ്പോധഗിക്കോധറുെടുണ്ടങ്കിലും ൈദര്ഘയോമറിയപ്പ
പുഴകെടുളയപ്പോധണ് നേദികള് എന്നു പേരറയുടന്നത്. എല്ലോധ നേദികളും പുഴകളോധെടുണങ്കിലും എല്ലോധ
പുഴകളും നേദികളല്ല. ചുരുങ്ങിയപ്പത് 16 കി.മീ എങ്കിലും നേീളമുള പുഴകെടുളയപ്പോധണ് നേദികള്
എന്നു വിോശ്ഷിപ്പെിക്കുന്നത്. ോകരളത്തെില് 44 നേദികളോധണ് ഉളത്. എന്നോധല് മറ്റത്ത് അോനേകം
പുഴകളും ോകരളത്തെിലുണ്ട്. െടുതളിഞ്ഞ് ഒഴുകുന്ന നേദികള് കണ്ടു നേില്ക്കോധത്തെവരില്ല. ധേോധരോധളം
മത്സ്യങ്ങളും,
സസയങ്ങളും
പുഴകളില്
കോധണോധം.
വഞി
തുഴയുടന്നവോരയുടം,

മീന്പേരിടെിക്കുന്നവോരയുടം നേദികളില് കോധണോധം. ഇരുകരളിലും അോനേകം സസയങ്ങളും, വീടുകളും
കോധണോധം നേദികള് നേമ്മുടെടുടെ കോധര്ഷികവൃത്തെിയുടെടുടെ െടുനേടും തൂണോധണ്.
എ) എല്ലോധ നേദികളും പുഴകളോധണ്. എന്നോധല് എല്ലോധ പുഴകളും നേദികളല്ല കോധരണം
ബി) നേീളമുളത് എന്ന അര്ത്ഥത്തെില് പ്രോയപ്പോധഗിച്ചിട്ടുള പേരദോമത്?
ൈദര്ഘയോമറിയപ്പത്
സി) പുഴയുടെടുടെ വര്ണ്ണനേ തയ്യോധറോധക്കുക?
7. വോധയപ്പനേക്കുറിപ്പെ് തയ്യോധറോധക്കുക
സവപ്നത്തെിെടുല കടെം
ധേനേികനേോധയപ്പ കനേകറോധമും ദരിദ്രനേോധയപ്പ ചമന്ലോധലും അയപ്പല്ക്കോധരോധണ്. ഒരു നേോധള്
ചമന്ലോധല് ഒരു സവപ്നം കണ്ടു. കനേകറോധമില് നേിന്നും നൂറു സവര്ണ്ണനേോധണയപ്പങ്ങള് കടെം
വോധങ്ങുമന്നതും അതുെടുകോധണ്ട് നേല്ല വസ്ത്രങ്ങള് വോധങ്ങുമന്നതും നേല്ല ഭക്ഷേണം കഴിച്ചു
സുഖമോധയപ്പിരിക്കുന്നതുമോധയപ്പിരുന്നു സവപ്നം. ശുദ്ധഗതിക്കോധരനേോധയപ്പ ചമന്ലോധല് ഈ വിവരം
പേരിോറ്റത്തന്ന് കനേകറോധമിെടുനേ കണ്ടോപ്പെോധള് അറിയപ്പിക്കുകയുടണ്ടോധയപ്പി.
"എങ്കില് ആ സവര്ണനേോധണയപ്പങ്ങള് തിരിച്ചു തോന്നക്ക്" എല്ലോധം കഴിഞ്ഞോപ്പെോധള്
കനേകറോധം ഗൗരവത്തെില് അറിയപ്പിച്ചു. ഞോധന് സവപേരനേത്തെിലോല്ല കടെം വോധങ്ങിച്ചത്? ചമന്
ലോധല് മിഴിച്ചു നേിന്നുോപേരോധയപ്പി. സവപ്നത്തെിലോധയപ്പോധലും കടെം കടെം തെടുന്നയപ്പോധണ്. അത് തിരിച്ചു
തോന്ന മതിയപ്പോധവൂ കനേകറോധം തറപ്പെിച്ചു പേരറഞ്ഞു. പ്രശ്നം അക്ബര് ചക്രവര്ത്തെിയുടെടുടെ
മുന്നിെടുലത്തെി. ഇതിെടുനേോധരു തീര്പ്പുകല്പ്പെിക്കോധന് ചക്രവര്ത്തെി ബീര്ബലിെടുനേയപ്പോധണ്
ചുമതലെടുപ്പെടുത്തെിയപ്പത്.
ബീര്ബല് ഒരു കണ്ണോധടെിയുടം നൂറു സവര്ണനേോധണയപ്പങ്ങളും െടുകോധണ്ടുവരോധന് ആവശ്യ
െടുപ്പെട്ടു. കണ്ണോധടെിക്കു മുന്നില് സവര്ണ നേോധണയപ്പങ്ങള് കൂടെിയപ്പിട്ടും കണ്ണോധടെിയപ്പില് കോധണുമ്പന്ന
സവര്ണ നേോധണയപ്പങ്ങള് എടുത്തുെടുകോധളോധന് കനേകറോധമിോനേോധടെ് ബീര്ബല് ആവശ്യെടുപ്പെട്ടു.
“അെടുതങ്ങെടുനേ പേരറം” കനേകറോധം ോചോധദിച്ചു. "സവപ്നത്തെിെടുല കടെം വീട്ടോധന് കണ്ണോധടെിയപ്പിെടുല
പേരണം മതിയപ്പോധകും". ബീര്ബല് പേരറഞ്ഞു. കനേകറോധം തന്െടുറ അപേരരോധധേത്തെിനു മോധപ്പെിരുന്നു.
"നേിങ്ങള് നൂറു സവര്ണ്ണനേോധണയപ്പം ഈ പേരോധവത്തെിനു നേല്കണം അതോധണ്" നേിങ്ങള്ക്കുള
ശ്ിക്ഷേ. ബീര്ബല് തീര്പ്പു കല്പേരിച്ചു. ചക്രവര്ത്തെി ഉള്െടുപ്പെെടുടെ സദസ്സിലുളവെടുരല്ലോധം
ബീര്ബലിെടുനേ വോധോനേോധളം പുകഴ്ത്തി.

എ)

ഈ കഥയപ്പിെടുല ബുദ്ധിമോധനേോധയപ്പ മന്ത്ര്ിയുടം ോപേരര് എന്തോധണ്?
ബീര്ബല്

ബി)

ഈ കഥ വോധയപ്പിച്ച് ഒരു വോധയപ്പനേോധക്കുറിപ്പെ് തയ്യോധറോധക്കുക.
8. ഗുരുവിെടുനേക്കുറിച്ച് നേിതയൈചതനേയയപ്പതി

അങ്ങെടുനേയപ്പിരിക്കുോമ്പോധള് ഒരോധെടുളോന്നോധടെ് എഴുതി ോചോധദിച്ചു : ശ്രീനേോധരോധയപ്പണ
ഗുരുവിെടുന്റെ കൃതികളില് 'ോസ്നേഹം' എെടുന്നോധരു വോധോക്ക പ്രോയപ്പോധഗിച്ചു കോധണുമ്പന്നില്ലോല്ലോധ, എന്ന്
അതിനുപേരകരം അരുള്, അന്പേര്, അനുകമ്പ എന്നീ മുന്നു വോധക്കുകെടുളയപ്പോധണ് ഗുരു പ്രശ്ംസി
ച്ചിട്ടുളത് ഗുരുവിെടുന്റെ ജീവിതത്തെില് നേിറഞ്ഞു നേിന്നിരിക്കുന്നതും അവ തെടുന്ന. ൈദവെടുത്തെ
പ്പെറ്റത്തി പേരറയുടോമ്പോധെടുഴോധെടുക്ക ഹൃദയപ്പത്തെില് നേിറഞ്ഞു തീവ്രമോധയപ്പി അനുഭവെടുപ്പെട്ടിട്ടുളത് അരുളും
സഹജീവികോളോധടെ് അവിടുന്നു കോധട്ടിയപ്പിരുന്ന അന്പുമോധണ്. ഒരു പേരീഡ എറുമ്പിനും
വരുത്തെരുെടുതന്നു പേരറയുടോമ്പോധള് അതില് നേിറഞ്ഞിരുന്നത് അനുകമ്പയുടം ആയപ്പിരുന്നു.
അെടുതല്ലോധം െടുകോധണ്ടോധണ് ോലോധക സോധഹിതയത്തെിെടുല ഒരു രോധജയക്കോധരെടുന്റെോയപ്പോധ, ഒരു
വംശ്ജെടുന്റെോയപ്പോധ ോനേര്ക്കല്ല, മനുഷയവര്ഗെടുത്തെ ഒന്നോധയപ്പി അരുളും അന്പും അനുകമ്പയുടം
ഉളവരോധക്കോധന് ശ്രമിച്ചിട്ടുള പേരല മഹത്തുക്കളുെടുടെയുടം സോധഹിതയ കൃതികളിോലക്ക് ഞോധന്
തിരിഞ്ഞത്.
എ) ോസ്നേഹം എന്ന വോധക്കിനേ് പേരകരം ശ്രീനേോധരോധയപ്പണ ഗുരു ഉപേരോയപ്പോധഗിച്ചിട്ടുള വോധക്കുകള്
ഏത്?
 അരുള്, അന്പേര്
ബി) അന്പേര് എന്ന വോധക്കിെടുന്റെ അര്ത്ഥെടുമന്തോധണണ്
ദയപ്പ
സി) സഹജീവികോളോധടെ് നേിങ്ങള് അനുകമ്പ കോധട്ടിയപ്പോതോധ കണ്ടോതോധ, അറിഞ്ഞോതോധ ആയപ്പ
ഒരു അനുഭവെടുത്തെപ്പെറ്റത്തി ഒരു കുറിപ്പെ് തയ്യോധറോധക്കുക.

തോധരതമയകുറിപ്പെ്
കുട്ടിയുടം തളയുടം
ഈ വല്ലിയപ്പില് നേിന്നു െടുചോമ്മ  പൂക്കള്
ോപേരോധവുന്നിതോധ പേരറന്നോമ്മ
െടുതറ്റത്തീ ! നേിനേക്കുണ്ണി െടുചോധല്ലോധം  നേല്പ്പൂവ 
മ്പോധറ്റത്തകളോല്ലയപ്പിെടുതല്ലോധം
ോമള്ക്കുോമലിങ്ങിവ െടുപേരോധങ്ങീ  വിണ്ണില്
ോനേോധക്കോമ്മ എെടുന്തോധരു ഭംഗി!
അോയ്യോധ ! ോപേരോധയ്ക്കൂടെിക്കളിപ്പെോധന്  അോമ്മ !
വോയ്യെടുയപ്പനേിക്കു പേരറപ്പെോധന്
ആകോധത്തെതിങ്ങെടുനേ എണ്ണീ  ചുമ്മോധ
മോധെടുഴോധല്ലോധെടുയപ്പോന്നോധോമലുണ്ണീ
(പുഷ്പവോധടെി)

(എന്.കുമോധരനേോധശ്ോധന്)

എ) 'മോധഴ്കുക' എന്ന പേരദത്തെിെടുന്റെ അര്ത്ഥം
പൂമ്പോധറ്റത്തക്കുോട്ടയോധള്ടെോമ്മ
കുോട്ടയോധള്ക്ക് െടുചറകില്
സ്റ്റിക്കെടുറോധട്ടിച്ചു െടുകോധടുക്കുോമ്പോധ
നേിക്കു തോരവോധ ഒരഞോധെടുറണ്ണം
മോധളൂന്റെടുന്റെ പേരോധവോധോടെെടുല
കീറലടെയ്ക്കോധനേോധ
ബി)

(ഋതിക മണിശ്ങ്കര്)

ഒരു കൂട്ടുകോധരി എഴുതിയപ്പ കവിത വോധയപ്പിച്ചോല്ലോധ . എന്തിനേോധണ് കുട്ടി സ്റ്റിക്കര്
ആവശ്യെടുപ്പെട്ടത്?

സി) മുകളില് െടുകോധടുത്തെിട്ടുള രണ്ടു കവിതകളും തോധരതമയം െടുചയ്ത് കുറിപ്പെ് തയ്യോധറോധക്കുക?

LSS Examination 201819
Model Question Paper
MALAYALAM
SET – 1 (1 മുതല് 10 വെടുരയുടള ോചോധദയങ്ങള്ക്ക് 1 മോധര്ക്ക്)
1)

'ോബോധോധേശ്വരന്' എന്ന മലയപ്പോധള കവിയുടെടുടെ യപ്പഥോധര്ത്ഥ ോപേരെടുരന്ത്?

2)

"കോധോക്ക കോധോക്ക കൂെടുടെവിെടുടെ
കൂട്ടിനേകെടുത്തെോധരു കുഞ്ഞുോണ്ടോധ" എന്ന കുട്ടിക്കവിെടുത എഴുതിയപ്പത് ആര്?

3)

മലയപ്പോധളത്തെില് അവസോധനേമോധയപ്പി ജ്ഞോധനേപേരീഠം അവോധര്ഡ് ോനേടെിയപ്പ കവി?

4)

"മണ്ണിനേടെിയപ്പില് െടുപേരോധന്നമ്മ" കടെങ്കഥയുടെടുടെ ഉത്തെരെടുമന്ത്?

5)

'അന്പേര്' എന്ന വോധക്കിെടുന്റെ അര്ത്ഥം?

6)

എഴുതോധപ്പുറം വോധയപ്പിക്കരുത് എന്ന െടുചോധല്ലിെടുന്റെ ആശ്യപ്പെടുമന്ത്?
എ) എഴുതിയപ്പ ഭോധഗം മോധത്രോമ വോധയപ്പിക്കോധവൂ
ബി) െടുതറ്റത്തോധയപ്പ വയോധഖയോധനേം നേല്കരുത്
സി) എഴുതോധനേറിയപ്പോധത്തെവര് വോധയപ്പിക്കരുത്
ഡി) പുറത്തെിരുന്ന് വോധയപ്പിക്കരുത്

7)

8)

9)

ശ്രിയപ്പോധയപ്പ പേരദം ഏത്?
എ) മൃഷ്ടപ്പോധന്നം

ബി) മൃഷ്ടപ്പ്ടെോധനേോധം

സി) മൃഷ്ഠോധന്നം

ഡി) മൃഷ്ഡോധന്നം

ശ്രിയപ്പോധയപ്പി പേരിരിെടുച്ചഴുതിയപ്പ പേരദം ഏത്?
എ) നേിലോധവ് + ഉദിച്ചു

ബി) നേിലോധവു+ഉദിച്ചു

സി) നേിലോധ + ഉദിച്ചു

ഡി) നേിലോധവ് + യുടദിച്ചു

"െടുമത്തെയപ്പിലങ്ങെടുനേ ചോധഞ്ഞു കിടെെടുന്നോധരു
മുത്തെശ്ശേിക്കഥ ോകള്ോക്കണം" ഇോത ഈണത്തെില് െടുചോധല്ലോധന് കഴിയപ്പോധത്തെ വരികള്
ഏത്?
എ)

"പേരഠിച്ച പേരോധട്ടുകെടുളല്ലോധമോപ്പെോധള്
പേരോധടെോധോനേോധര്മ്മയപ്പില് െടുവോക്കണം"

ബി)

െടുതോധട്ടോധവോധടെിെടുത്തെോധടെിയപ്പില് കിളിയപ്പോധ
ന്തട്ടു കളിച്ചു തകര്ോക്കണം

സി) "കരിമുകില് മൂടെിയപ്പ വിണ്ണില് െടുവളിച്ചം
കോധവടെി തുളിയപ്പണഞ്ഞോല്ലോധ"
ഡി) "ോനേോധക്കടെോധ നേമ്മുടെടുടെ മര്ോഗ്ഗേകിടെക്കുന്ന
മര്ക്കടെോധ നേീയപ്പങ്ങുമ മോധടെിക്കിടെോധശ്ശേടെോധ"
10) പ്രോധചീനേ കവിത്രയപ്പത്തെില്െടുപേരടെോധത്തെതോധര്?
എ) കുഞന്നേമ്പയോധര്

ബി) കുമോധരനേോധശ്ോധന്

സി) തുഞത്തു രോധമോധനുജന് എഴുത്തെച്ഛന്

ഡി) െടുചറുോശ്ശേരി നേമ്പൂതിരി

11) ോകരള ഗോധനേം
എസ്.െടുക.െടുപേരോധറ്റത്തക്കോധടെ്
ോകരളോമ, നേിെടുന്റെ ോയപ്പോധമനേോപ്പെര് ോകള്ോക്ക
ോകോധള്മയപ്പില് െടുകോധള്ളുന്നെടുന്നന്നുളെടുമന്നും
നേീരോധളപ്പെച്ച വിരിച്ച വയപ്പലുകള്
നേീെടുളക്കിടെക്കുമുള്നേോധടുകളും
വോധരിളം പുല്ലണിക്കുന്നിന് പുറങ്ങളും
ോനേരറ്റത്ത നേീരലര് െടുപേരോധയ്കകളും
പൂത്തെിരി കത്തെിച്ചു പേരോധതിരോധവു പേരിെടുന്ന
പൂത്തെിരുവോധതിരപ്പൂവ നേിലോധവും
മഞ്ഞക്കുറിയപ്പിച്ച മൂവന്തിമോധനേവും
മഞ്ഞുപുതച്ച പുലരികളും
പുത്തെനേോധയുടള മുളകിന് െടുകോധടെികളും
ൈതെടുത്തെങ്ങിനേങ്ങളുെടുമന്നു ോവണ്ട…..
നേിന്തിരുോമനേിയപ്പില് പേരറ്റത്തിയപ്പപേരോധഴോധോയപ്പോധ
െടുരന്തിനു മുണ്ടോധരഴകു ോവെടുറ.
എ) "പൂത്തെിരി കത്തെിച്ചു പേരോധതിരോധവും" ആരോധണ് രോധത്രിയപ്പില് പൂത്തെിരികത്തെിക്കുന്നത്?
ബി) ഭംഗി എന്ന പേരദത്തെിനു പേരകരം പ്രോയപ്പോധഗിച്ചിരിക്കുന്ന പേരദോമത്?
സി) കവിതയപ്പക്ക് ഒരു ആസവോധദനേകുറിപ്പെ് തയ്യോധറോധക്കുക?

(1 mark)
(1 mark)
(3 mark)

12) മുകളില് െടുകോധടുത്തെിരിക്കുന്ന കവിത വോധയപ്പിച്ചോല്ലോധ?
ോകരളത്തെിെടുന്റെ പ്രകൃതിഭംഗി വിവരിച്ചുെടുകോധണ്ട് ഒരു വര്ണ്ണനേ തയ്യോധറോധക്കുക.
SET II
1)

ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപേരിള എഴുതിയപ്പ വിലോധപേരകോധവയം ഏത്?

2)

'പുറപ്പെോധടെ്' ഏത് കലോധരൂപേരവുമോധയപ്പി ബന്ധെടുപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

3)

ആദയമോധയപ്പി ജ്ഞനേപേരീഠം അവോധര്ഡ് ോനേടെിയപ്പ കൃതി?

4)

'ഗോധഥ' എന്ന വോധക്കിെടുന്റെ അര്ത്ഥം എന്ത്?

5)

6)

7)

ോകട്ടിട്ടിോല്ല തുടെിെടുകോധട്ടും കലര്
ോന്നോധട്ടു ചിലമ്പിന് കലമ്പലുകള് ഈ വരികള് ഇടെോശ്ശേരിയുടെടുടെ ഏത് കൃതിയപ്പിെടുല
വരികളോധണ്?
നേോധടെന്കളികളില് െടുപേരടെോധത്തെത് ഏത്?
എ) കുട്ടിയുടം ോകോധലും

ബി) തലപ്പെന്ത് കളി

സി) ോഗോധലികളി

ഡി) ക്രിക്കറ്റത്ത്

തോധെടുഴ െടുകോധടുത്തെിരിക്കുന്നവയപ്പില് ഋതുക്കളില് െടുപേരടെോധത്തെത് ഏത്?
എ) വസന്തം

8)

ബി) ഗ്രീഷ്മം

സി) ശ്രോധവണം

ഡി) വര്ഷം

മോധതൃക അനുസരിെടുച്ചഴുതുക
'അച്ഛനേമ്മമോധര്  അച്ഛനും അമ്മയുടം'
സോഹോധദരിസോഹോധദരന്മോധര്  ?

9)

10)

“വിളയുടം പേരയപ്പര് മുളയപ്പിോല അറിയപ്പോധം” ഇതിനു സമോധനേമോധയപ്പ പേരഴെടുഞോധല്ല് ഏത്?
എ) മുളയപ്പിലറിയപ്പോധം വിള

ബി) വിത്തുഗുണം പേരത്തുഗുണം

സി) അന്നബലം മുന്നബലം

ഡി) അത്തെോധഴം അത്തെിപ്പെഴോത്തെോധളം

'വഞിപ്പെോധട്ട്' ഏതു വൃത്തെത്തെിോലതോധണ്?
എ) ോകക

11)

ബി) കോധകളി സി) നേോതോധന്നത

ഒരു െടുചടെിയുടം നേട്ടുവളര്ത്തെീ
ോലോധണപ്പൂവെടുവങ്ങെടുനേ നുളോധന്?
ഒരു വയപ്പലും പൂട്ടിവിതച്ചീ
ോലോധണോച്ചോധെടുറങ്ങെടുനേയുടണ്ണോധന്?

ഡി) മഞ്ജരി

ഒരു വോധഴക്കന്നും നേട്ടീ; 
ോലോധണപ്പെഴെടുമങ്ങെടുനേ തിന്നോധന്?
ഒരു കഴിനൂല്ോപേരോധലും നൂറ്റത്തീ ; 
ോലോധണത്തുണിെടുയപ്പങ്ങെടുനേയപ്പണിയപ്പോധന്?
ഒരു രോധഗം മൂളിപ്പെഴകീ ; 
ോലോധണപ്പെോധെടുട്ടങ്ങെടുനേ പേരോധടെോധന്?
ഒരു കരളില് ോസ്നേഹം പേരോധകീ
ോലോധണക്കളിെടുയപ്പന്തു കളിക്കോധന്?
ഉളത്തെില് കളകര്ക്കടെം
എങ്ങെടുനേ െടുപേരോധോന്നോധണം പുലരോധന്?
 എന്.വി കൃഷ്ണവോധരയര്

12)

എ) ഓണക്കളി കളിക്കോധന് കഴിയപ്പോധത്തെെടുതന്തുെടുകോധണ്ട് ?

(1 മോധര്ക്ക്)

ബി) കവിതയപ്പക്ക് ഉചിതമോധയപ്പ ഒരു തലെടുക്കട്ട് തയ്യോധറോധക്കുക ?

(1 മോധര്ക്ക്)

സി) കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആസവോധദനേകുറിപ്പെ് തയ്യോധറോധക്കുക?

(3 മോധര്ക്ക്)

അമ്മുട

:

എങ്ങെടുനേയപ്പോധണച്ഛോധ കടെലോധസുണ്ടോധക്കുന്നത്?

അച്ഛന്

:

ഈറയുടം മുളയുടം ഒെടുക്ക അരച്ച് പേരള്പ്പെോധക്കിയപ്പോധണ്
കടെലോധസുണ്ടോധക്കുന്നത്
(അമ്മുടവിനു വീണ്ടും സംശ്യപ്പം)

അമ്മുട

:

ഈ ഈറയുടം മുളയുടം ഒെടുക്ക എവിെടുടെ നേിന്നു കിട്ടും?

അച്ഛന്

:

നേീ കടെലോധസിോനേോധടെ് തെടുന്ന ോചോധദിക്ക്

കടെലോധസ് എെടുന്തോധെടുക്കയപ്പോധവും പേരറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോധവുക.
ആത്മകഥോധ രൂപേരത്തെില് കുറിപ്പു തയ്യോധറോധക്കുക.

(5 മോധര്ക്ക്)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1)
2)
3)
4.)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)

SET I
Answer
ോകശ്വപേരിള
ഉള്ളൂര് എസ്.പേരരോമശ്വരയ്യര്
ഒ.എന്.വി കുറുപ്പെ്
മഞ്ഞള്
ദയപ്പ
െടുതറ്റത്തോധയപ്പ വയോധഖയോധനേം നേല്കരുത്
മൃഷ്ടപ്പോധന്നം
നേിലോധവ് + ഉദിച്ചു
"ോനേോധക്കടെോധ നേമ്മുടെടുടെ മര്ോഗ്ഗേകിടെക്കുന്ന
മര്ക്കടെോധ നേീയപ്പങ്ങുമ മോധറിക്കിടെോധശ്ശേടെോധ"
കുമോധരനേോധശ്ോധന്
a) നേക്ഷേത്രങ്ങള്
b) അഴക്
SET II
രമണന്
കഥകളി
ഓടെക്കുഴല്
പേരോധട്ട്
പൂതപ്പെോധട്ട്
ക്രിക്കറ്റത്ത്
ശ്രോധവണം
സോഹോധദരിയുടം സോഹോധദരനും
മുളയപ്പിലറിയപ്പോധം വിള
നേോതോധന്നത
a) കരളില് ോസ്നേഹം പേരോധകോധന് കഴിയപ്പോധത്തെതുെടുകോധണ്ട്
b) ഉചിതമോധയപ്പ തലെടുക്കട്ടിനേ് മോധര്ക്ക് നേല്കോധം
c) ഉചിതമോധയപ്പ ആസവോധദനേ കുറിപ്പെിനു മോധര്ക്ക് നേല്കോധം
ആത്മകഥോധംശ്മുള വിവരണത്തെിനു മോധര്ക്കു നേല്കുക

