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1)

2)

മലയാളത്തിലെല ആദ്യത്തെത്ത ലക്ഷണമെമാത്ത ോനാവലായ ഇന്ദുലോലഖയിലെല നായക
കഥാപാത്രം ആര്?
എ) മാധവന

ബില) സൂരയത്തനമ്പൂതിലരിലപ്പാട്

സില) അപ്പുണ്ണില

ഡില) പഞ്ചുമോമോനാന

അക്ഷരെത്തറ്റിലല്ലാെത എഴുതിലയിലരിലക്കുന്ന പദ്ം ഏത്?
എ) അഞ്ഞനം

3)

4)

5)

6)

8)

എ) വിലണ് + തലം

ബില) വിലണ്ട് + തലം

സില) വിലണ് + ലം

ഡില)വിലണ് + ടലം

ഡില) അടിലമതവം

െനല് + മണമില  െനന്മണമില ഇത് ഏത് സന്ധിലയാണമ്?
എ) ദ്വിലതവസന്ധില

ബില)

സില) ആഗമസന്ധില

ഡില) ോലാപസന്ധില

ആോദ്ശസന്ധില

കാക്കനാടന എന്ന തൂലിലകാനാമത്തിലല് അറിലയെപ്പടുന്ന സാഹിലതയത്തകാരന ആര്?
എ) പില. സില കുട്ടിലക്കൃഷ്ണന

ബില) എം.െക. ോമോനാന

സില) ഇ.വില. കൃഷ്ണപിലള

ഡില) ോജാര്ജ്ജ് വര്ഗ്ഗീസ്

പ്രാസാദ്ം എന്ന പദ്ത്തിലെന്റെ അര്ത്ഥം
ബില) പ്രസന്നത

സില) അനുഗ്രഹം

ഡില) മാളിലക

ഞാന ആരുടെട ആത്മകഥയാണമ്?
എ) ോതാപ്പിലല് ഭാസില

ബില) തിലെക്കാടിലയന

സില) എന.എനപിലള

ഡില) ോകാവിലലന

താെഴെ പറയുന്നവയിലല് കഥകളിലയുെട ചടങ്ങുകള് അല്ലാത്തത് ഏത്?
എ) പുറപ്പാട്

9)

സില) അനന്തരവന

വിലണ്ടലം എന്ന പദ്ം പിലരിലെപ്പഴുതിലയാല് ഏതാണമ് ശരില?

എ) സോന്താഷം
7)

ബില) അല്ഭുതം

ബില) ോകളിലെകാട്

ടംസില) ോമളപ്പദ്ം

ഡില) കളിലയാട്ടം

അ ഇ എ എന്നീ അക്ഷരങ്ങളെള ോചര്ത്ത്െപാതുവെവ പറയുന്ന ോപെരന്ത്?
എ) ചുട്ടെട്ടഴുത്തുകള്

ബില) സവരങ്ങളള്

സില) ലിലംഗപ്രതയത്തയങ്ങളള്

ഡില) താലവയത്തങ്ങളള്

10) െതറ്റായ പ്രോയാഗം ഏത്?
എ) ആവൃത്തില

ബില) അതൃത്തില

സില) നിലവൃത്തില

ഡില) പ്രവൃത്തില

11) സൂഫില പറഞ്ഞ കഥ എഴുതിലയത് ആര്?
എ) െക.പില. രാമനുണ്ണില

ബില) ആനന്ദ്

സില) പില. പത്മരാജന

ഡില) ടില. പത്മനാഭന

12) പ്രതിലനിലധിലയുെട സാന്നിലദ്ധ്യത്തം എന്ന പ്രോയാഗത്തിലെന്റെ ഒറ്റപ്പദ്ം എഴുതുവക
എ)പ്രാതിലനിലധയത്തം

ബില) പ്രധാനയത്തം

സില) പ്രതിലനിലധില

ഡില) പ്രഗല്ഭന

13) അല്പം എന്ന വാക്കിലെന്റെ എതിലര്പദ്ം ഏത്?
എ) കൂടുതല്

ബില) അനല്പം

സില) അധിലകം

ഡില) അമിലതം

14) വളം െവച്ചുകെകാടുക്കുക ഈ ൈശലിലയുെട അര്ത്ഥം ഏത്?
എ) ബുദ്ധ്ിലമുട്ടിലക്കുക

ബില) സൗകരയത്തം ഉണ്ടാക്കിലെക്കാടുക്കുക

സില) സതയത്തം പുറത്താക്കുക

ഡില) വളക്കൂറുളതാക്കുക

15) ോസ്നേഹിലക്ക ഉണ്ണീ നീ നിലെന്ന
ോദ്രാഹിലക്കുന്ന ജനെത്തയും
ോദ്രാഹം ോദ്വഷെത്ത നീക്കിലടാം
ോസ്നേഹം നീക്കീടുോമാര്ക്ക നീ
ഇത് ആരുടെട വരിലകളാണമ്?
എ) കുമാരനാശാന

ബില) വളോത്താള് നാരായണമോമോനാന

സില) ഉള്ളൂര് എസ്. പരോമശവരയ്യര്

ഡില) െചറുോശ്ശേരില

Malayalam paper – 1 – Answer Key
1. എ
2. സില
3. എ
4.ബില
5. ഡില
6. ഡില
7. സില
8. ഡില
9. എ
10. ബില
11. എ
12. എ
13. ബില
14. ബില
15. എ
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16. എെന്റെ വക്കീല് ജീവിലതം ആരുടെട സാഹിലതയത്തരചനയാണമ്?
എ) ൈവക്കം മുഹമ്മദ്് ബഷീര്

ബില) തകഴെില ശിലവശങ്കരപിലള

സില) പുനത്തിലല് കുഞ്ഞബ്ദുള

ഡില) സോന്താഷ് ഏച്ചിലക്കാനം

17. െവളിലച്ചം ദുഃഖമാണുണ്ണീ
തമസ്സല്ലോല്ലാ സുഖപ്രദ്ം  ഈ വരിലകളുടെട കര്ത്താവാര്
എ)അക്കിലത്തം

ബില)ൈവോലാപ്പിലളില

സില) ആശാന

ഡില) ഉള്ളൂര്

18. ോലാകപുസ്തക ദ്ിലനെമന്നാണമ്?
എ) ഏപ്രിലല്  19

ബില) മാര്ച്ച് 21

സില) ഏപ്രിലല് 23

ഡില)മാര്ച്ച് 10

19. ഞാനറിലയാതുവള ഭാഷ മുരളുടന്ന
ോതനീച്ച കൂടാണമെതന്നു ോതാന്നില  ഏത് കവിലതയിലെല വരിലകള്?
എ) ജീവല് സ്പന്ദങ്ങളള്

ബില) െവളെപ്പാക്കം

സില) െകാച്ചനുജന

ഡില) പൂതപ്പാട്ട്

20. സര്വ്വ വിലദ്യത്താധിലരാജന എന്നറിലയെപ്പടുന്ന സാമൂഹയത്ത പരിലഷ്ക്കര്ത്താവ് ആര്?
എ) ചട്ടമ്പിലസവാമിലകള്

ബില) ശ്രീനാരായണമഗുരുട

സില) സോഹാദ്രന അയ്യപ്പന

ഡ) അയ്യങ്കാളില

21. ജാതില ഒന്ന്, മതം ഒന്ന് കുലം ഒന്ന്, ൈദ്വം ഒന്ന്, ോലാകം ഒന്ന് എന്ന സോന്ദശം
നല്കിലയതാര്?
എ) ശ്രീനാരായണമഗുരുട

ബില) ൈവകുണ്ഠ സവാമിലകള്

സില) വാഗ്ഭടാനന്ദന

ഡില) കുമാരനാശാന

22. െതറ്റായ വാകയത്തം ഏത്?
എ) അയാള് മരിലക്കാന കാരണമം പ്രായാധിലകയത്തമാണമ്.
ബില) പ്രായാധിലകയത്തമാണമ് അയാളുടെട മരണമത്തിലനുള കാരണമം
സില) പ്രായാധിലകയത്തം െകാണ്ടാണമ് അയാള് മരിലച്ചത്.
ഡില) അയാള് മരിലക്കാന കാരണമം പ്രായാധിലകയത്തം െകാണ്ടാണമ്

23. അക്ഷരമാല ക്രമത്തിലല് എഴുതുവക.
എ) അജയം, അനീതില, അപരിലമിലതം, അവിലഹിലതം, അയത്നം
ബില) അജയം, അനീതില, അപരിലമിലതം, അയത്നം, അവിലഹിലതം
സില) അജയം, അപരിലമിലതം, അനീതില, അയത്നം, അവിലഹിലതം
ഡില) അജയം, അനീതില, അവിലഹിലതം, അപരിലമിലതം, അയത്നം
24. ോകരള ഇബ്സണ് എന്നറിലയെപ്പട്ടിലരുടന്ന സാഹിലതയത്തകാരന?
എ) കടമ്മനിലട്ട രാമകൃഷ്ണന

ബില) എന. കൃഷ്ണപിലള

സില) സില.വില. രാമനപിലള

ഡില) എം. മുകുന്ദന

25. ഇന്തയത്തയിലല് സാഹിലതയത്തോമഖലയിലല് നല്കെപ്പടുന്ന ഏറ്റവും വലിലയ ബഹുമതില?
എ) ഓടക്കുഴെല് അവാര്ഡ്

ബില) ജ്ഞാനപീഠം

സില) ോകന്ദ്രസാഹിലതയത്ത അക്കാദ്മില അവാര്ഡ്

ഡില) വളോത്താള് പുരസ്കാരം

26. ോലാകം എെന്നപ്പറ്റില എന്തു കരുടതുവന്നു എെന്നനിലക്കറിലയിലല്ല. പോക്ഷ എെന്ന
സംബന്ധിലച്ചിലടോത്താളം ഞാന ഒരുട െകാച്ചുകകുട്ടിലയാണമ് എന്ന് പറഞ്ഞതാരാണമ്?
എ) ടില. പത്മനാഭന

ബില) സര് ഐസക് നയൂട്ടന

സില) എന.വില കൃഷ്ണവാരയത്തര്

ഡില) സില. രാധാകൃഷ്ണന

27. ശീതളം എന്ന പദ്ത്തിലെന്റെ എതിലര്പദ്ം ഏത്?
എ) ഉപ്പളം

ബില) ഊഷ്മളം

സില) അശീതളം

ഡില) നിലശീതളം

28. പറയിലെപറ്റ പന്തിലരുടകുലത്തിലെല ഏത് കഥാപാത്രമാണമ് എല്ലാവരുടം മനുഷയത്തരോല്ല
ഒോര ോചാരയോല്ല എന്ന് പറയുന്നത്?
എ) നാറാണമത്ത് ഭ്രാന്തന

ബില) അഗ്നിലോഹാത്രില

സില) കാരയ്ക്കലമ്മ

ഡില) ഉപ്പ് െകാറ്റന

29. ോകരള സാഹിലതയത്ത അക്കാദ്മിലയുെട ആസ്ഥാനം ഏത് ജിലല്ലയിലല് സ്ഥിലതില െചയ്യുന്നു.
എ) ോകാട്ടയം

ബില) എറണമാകുളം

സില) മലപ്പുറം

ഡില) തൃശൂര്

30. മണമിലക...ന വിലട്ടുപോപായ അക്ഷരം എഴുതുവക
എ) ണ്ട

ബില) ണ്ഠ

സില) ണ

ഡില) ണമ് ട

Malayalam paper – II – Answer Key
16.

ബില

17.

എ

18.

സില

19.

സില

20.

എ

21.

ബില

22.

ഡില

23.

ബില

24.

ബില

25.

ബില

26.

ബില

27.

ബില

28.

ഡില

29.

ഡില

30.

ബില

