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Malayalam
1)

2)

താഴെഴെപ്പറയുന്ന കവികളില് 'േഹഗസ്നേഹഗാഴയകന' എന്നറിയെപ്പടുന്ന മഹാഴകവി ആര്?
എ) വള്ളത്തേഹഗത്താഴള് നാഴരാഴയണമേഹഗമേഹഗനാഴന

ബി) കുമാഴരനാഴശാഴന

സി) ഉള്ളൂര് എസ്. പരേഹഗമശവരയ്യര്

ഡി) കുഞ്ചന നമ്പ്യാഴര്

അക്ഷരെത്തറ്റില്ലാഴത്ത പദമേഹഗമത്?
എ) ആദമരാഴജ്ഞലികള്

3)

4)

'െചെഞ്ചെഞ്ചേഹഗമ' എന്ന പദമം പിരിെച്ചെഴുതുക
എ) െചെഞ്ചം + െചെഞ്ചേഹഗമ

ബി) െചെഞ്ച + െചെഞ്ചെമ

സി) െചെഞ്ചഞ്ച് + അേഹഗമ

ഡി) െചെഞ്ചെഞ്ച + േഹഗമ

കൂട്ടത്തില് െപടാഴത്തത് ഏത്?
എ) ഭ്രതനാഴടയം

5)

6)

7)

ബി) വിഞ്ജാഴനം സി) അദമയാഴപകന ഡി) വിദമയാഴഭ്യാഴസം

ബി) കുച്ചുപ്പുടി

താഴെഴെപ്പറയുന്ന സാഴഹിതയകാഴരന്മാഴരില് ജ്ഞാഴനപീഠം പുരസ്കാഴരം ലഭ്ിക്കാഴത്തത്
ആര്ക്ക്?
എ) ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ്

ബി) എസ്. െക. െപാഴെറ്റക്കാഴട്

സി) തകഴെി ശിവശങ്കരപ്പിള്ളത്ത

ഡി) ൈവക്കം മുഹമദമ് ബഷീര്

'അേഹഗമരിക്കന തിരശ്ശീല' എന്ന യാഴത്രാഴവിവരണമഗ്രന്ഥം എഴുതിയത് ആര്?
എ) എസ്. െക. െപാഴെറ്റക്കാഴട്

ബി) രാഴജന കാഴക്കനാഴട്

സി) തകഴെി ശിവശങ്കരപ്പിള്ളത്ത

ഡി) എം. മുകുന്ദന

ശരിയാഴയ േഹഗജാഴടി കെണ്ടെത്തുക
എ) സച്ചെിദമാഴനന്ദന



ആനക്കാഴരന

ബി) െപാഴനകുന്നം വര്ക്കി



ശബ്ദിക്കുന്ന കലപ്പ

സി) പി. വത്സല



േഹഗവഗമുറങ

ഡി) കാഴരൂര് നീലകണ്ഠപ്പിള്ളത്ത 
8)

സി) േഹഗമാഴഹിനിയാഴട്ടം ഡി) നാഴേഹഗടാഴടിനൃത്തം

ൈമഥിലിയുെട മകള്

'അപ്പുക്കിളി' എന്ന കഥാഴപാഴത്രം ഏത് േഹഗനാഴവലുമാഴയി ബന്ധപ്പെപ്പട്ടതാഴണമ്?
എ) ആരാഴച്ചൊഴര്

ബി) ആടു ജീവിതം

സി) ഖസാഴക്കിെന്റെ ഇതിഹാഴസം

ഡി) മതിലുകള്

9)

എം.ടി.യുെട 'നാഴലുെകട്ട്' എന്ന േഹഗനാഴവലിെല നാഴയകന പുരാഴണമത്തിെല ഏത്
കഥാഴപാഴത്രവുമാഴയി ബന്ധപ്പെപ്പട്ടിരിക്കുന?
എ) ഭ്ീമന

ബി) അര്ജ്ജുനന

സി) കര്ണമന

ഡി) ദുര്യേഹഗരയാഴധനന

10) "ആെളാഴഴെിഞ്ഞന്തി വിളക്കുെവച്ചു
ബാഴലപാഴഠം ഞാഴനുരുവിടുേഹഗമ്പ്ാഴള്
ആരുമകാഴയിലിെല്ലേഹഗന്ത വടക്കിനി
മൂലയിലിത്രയും നാഴട്ടുകൂട്ടം.”  ഈ വരികള് ആരുേഹഗടതാഴണമ്?
എ) പി. കുഞ്ഞിരാഴമന നാഴയര്

ബി) എന.വി. കൃഷ്ണവാഴരയര്

സി) ൈവേഹഗലാഴപ്പിള്ളത്തി ശ്രീധരേഹഗമേഹഗനാഴന

ഡി) ഇടേഹഗശ്ശരി േഹഗഗാഴവിന്ദന നാഴയര്

11) 'കാഴക്കനാഴടന' എന്ന തൂലികാഴനാഴമത്തില് അറിയെപ്പടുന്ന സാഴഹിതയകാഴരന ആര്?
എ) പി.സി കുട്ടിക്കൃഷ്ണന

ബി) എം.െക.േഹഗമേഹഗനാഴന

സി) ഇ.വി. കൃഷ്ണപിള്ളത്ത

ഡി) േഹഗജാഴര്ജ് വര്ഗീസ്

12) 2018 െല വയലാഴര് അവാഴര്ഡ് ലഭ്ിച്ചെത് ആര്ക്ക്?
എ) െക. സച്ചെിദമാഴനന

ബി) െക.ആര് മീര

സി) െക.വി. േഹഗമാഴഹനകുമാഴര്

ഡി) ടി.ഡി. രാഴമകൃഷ്ണന

13) 'േഹഗകളിെകാഴട്ടുക' എന്ന ൈശലിയുെട ആശയം എന്ത്?
എ) െചെഞ്ചണ്ടെ െകാഴട്ടുക

ബി) ആരംഭ്ം കുറിക്കുക

സി) അവസാഴനിപ്പിക്കുക

ഡി) വിളംബരം െചെഞ്ചയ്യുക

14) 'െചെഞ്ചറ്റ്' എന്ന പദമത്തിെന്റെ ശരിയാഴയ അര്ത്ഥം എന്ത്?
എ) അകെല

ബി) അല്പം

സി) മറ

ഡി) െചെഞ്ചളി

15) മലയാഴളത്തിെല ആദമയെത്ത െചെഞ്ചറുകഥ ഏത്?
എ) വാഴസന വികൃതി

ബി) അശവതി

സി) െനല്ല്

ഡി) വീടുമാഴറ്റം

16) 'അകതാഴര്' എന്ന പദമത്തിെന്റെ അര്ത്ഥം എന്ത്?
എ) ശരീരം

ബി) ആകാഴശം

സി) മനസ്സ്

ഡി) അകത്ത്

17) താഴെഴെ പറയുന്നവരില് കഥകളിയുമാഴയി ബന്ധപ്പെപ്പടാഴത്ത വയക്തി ആര്?
എ) മടവൂര് വാഴസുദേഹഗദമവന നാഴയര്

ബി) കലാഴമണ്ഡലം കൃഷ്ണനനാഴയര്

സി) ചെഞ്ചവറ പാഴറുക്കുട്ടി

ഡി) മട്ടന്നൂര് ശങ്കരന കുട്ടി

18) "ഓര്മകളുണ്ടൊഴയിരിക്കണമം ഒക്കെക്കയും
വഴെിേഹഗയാഴരക്കാഴഴ്ചകളാഴയി പിറകിേഹഗലേഹഗക്കാഴടി
മറഞ്ഞിരിക്കാഴം അെല്ലങ്കി
ലാഴതിര വരുനെവെന്നങ്ങനെനയറിഞ്ഞു നാഴം.”
ആരുെട ഏതു കൃതിയില് നിനള്ളത്തതാഴണമ്?
എ) എന.എന കക്കാഴട്



സഫലമീയാഴത്ര

ബി) ഒക്ക.എന.വി.



േഹഗമാഴഹം

സി) ഇടേഹഗശ്ശരി േഹഗഗാഴവിന്ദന നാഴയര് 
ഡി) ബാഴലാഴമണമിയമ



െകാഴച്ചെനുജന
ബാഴലലീല

19) "ഒക്കത്തുപിടിച്ചൊഴല് മലയും േഹഗപാഴരും"  ഈ ൈശലിയുമാഴയി ബന്ധപ്പെപ്പട്ട ശരിയാഴയ
പ്രസ്താഴവന ഏത്?
എ) ഒക്കരുമിച്ചു നിന്നാഴല് മല ഉയര്ത്താഴം
ബി) ഒക്കരുമിച്ചു നിന്നാഴല് ഏതു കാഴരയവും േഹഗനടാഴം
സി) മല െപാഴക്കണമെമങ്കില് ഒക്കത്തു നില്ക്കണമം
ഡി) ഒക്കരുമിച്ചു നിന്നിെല്ലങ്കില് മല ഉയര്ത്താഴന പറ്റില്ല
20) 'െനല്ലിപ്പലക കാഴണുക' ഈ ൈശലിയുെട അര്ത്ഥെമന്താഴണമ്?
എ) െനല്ലിയുെട പലക കാഴണുക

ബി) ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭ്വിക്കുക

സി) ആപത്തില് ചെഞ്ചാഴടുക

ഡി) അവസാഴനം കാഴണുക

21) 'മാഴല്ഗുഡി' എന്ന സാഴങ്കല്പിക സ്ഥലം സൃഷ്ടിച്ചെ ഭ്ാഴരതീയ സാഴഹിതയകാഴരന
എ) രവീന്ദ്രനാഴഥ ടാഴേഹഗഗാഴര്

ബി) കമലാഴദമാഴസ്

സി) ആര്.െക.നാഴരാഴയണമന

ഡി) െക.ആര്.നാഴരാഴയണമന

22) 'െതയ്യം' ഒക്കരു
എ)േഹഗക്ഷത്രകല

ബി) അനുഷ്ഠാഴന കല

സി) നാഴടയകല

ഡി) നൃത്തകല

23) മലയാഴളത്തിെല ഏറ്റവും വലിയ സാഴഹിതയ അവാഴര്ഡ്ഏത്?
എ)ഓടക്കുഴെല് അവാഴര്ഡ്

ബി) വയലാഴര് അവാഴര്ഡ്

സി) എഴുത്തച്ഛന പുരസ്കാഴരം

ഡി) വള്ളത്തേഹഗത്താഴള് അവാഴര്ഡ്

24) 'വിലാഴസിനി' എന്ന തൂലികാഴനാഴമത്തില് അറിയെപ്പടുന്ന സാഴഹിതയകാഴരന?
എ) എം.െക.േഹഗമാഴേഹഗനാഴന

ബി) പി. േഹഗകശവേഹഗദമവ്

സി) മലയാഴറ്റൂര് രാഴമകൃഷ്ണന

ഡി) എം.െക. സാഴനു

25) 'അ' എന്ന അക്ഷരം േഹഗവറിട്ട അര്ത്ഥത്തില് േഹഗചെഞ്ചര്ത്ത് ഉപേഹഗയാഴഗിച്ചെ പദമേഹഗമത്?
എ) അധര്മം

ബി) അനീതി

സി) അശാഴന്തി

ഡി) അടവി

26) 'കാഴച്ചെിക്കുറുക്കിയ കവിതകള്' എന്നറിയെപ്പടുന്നത് ആരുെട കവിതകെളയാഴണമ്?
എ) കുമാഴരനാഴശാഴന

ബി) ഒക്ക.എന.വി. കുറുപ്പ്

സി) ൈവേഹഗലാഴപ്പിള്ളത്തി ശ്രീധരേഹഗമേഹഗനാഴന

ഡി) ബാഴലാഴമണമിയമ

27) കര്ഷകെതാഴഴെിലാഴളികളുെട ജീവിതം ആഖയാഴനം െചെഞ്ചയ്യുന്ന ആദമയ മലയാഴള േഹഗനാഴവല്
ഏത്? കര്ത്താഴവ് ആര്?


എ) കന്നിെക്കാഴയ്ത്ത്

ബി) ഒക്കരു േഹഗദമശത്തിെന്റെ കഥ 

ൈവേഹഗലാഴപ്പിള്ളത്തി ശ്രീധരേഹഗമേഹഗനാഴന
എസ്.െക. െപാഴെറ്റക്കാഴട്

സി) രണ്ടെിടങ്ങനഴെി



തകഴെി ശിവശങ്കരപ്പിള്ളത്ത

ഡി) നാഴലുെകട്ട്



എം.ടി. വാഴസുദേഹഗദമവന നാഴയര്

28) 'പഠിത്തം നിര്ത്തുക' എന്ന ൈശലി താഴെഴെപ്പറയുന്നവയില് ഏതാഴണമ്?
എ) ഏടു െകട്ടുക

ബി) ഏറാഴന മൂളുക

സി) ഏഴൊഴംകൂലി ഡി) എഴുത്തിനിരുത്തുക

29) 'ശീതളം' എന്ന പദമത്തിെന്റെ എതിര്പദമം ഏത്?
എ) ഉപ്പളം

ബി) ഊഷ്മളം

സി)അശീതളം

ഡി) നിശീതളം

30) െനല് + മണമി  െനന്മണമി ഇത് ഏത് സന്ധപ്പിയാഴണമ്?
എ) ദമവിതവ സന്ധപ്പി ബി) ആേഹഗദമശസന്ധപ്പി സി) ആഗമസന്ധപ്പി ഡി) േഹഗലാഴപസന്ധപ്പി
31) താഴെഴെപ്പറയുന്നവയില് ആഗമസന്ധപ്പി ഏത്?
എ) തിരുേഹഗവാഴണമം

ബി) കാഴറ്റടിച്ചു

സി) ൈകപ്പത്തി

ഡി) കണ്ണീര്

32) 'ൈപതൃകം' എന്ന പദമം വിഗ്രഹിെച്ചെഴുതുക
എ) ൈപരാഴണമികമാഴയത്

ബി) പിതാഴവിെന സംബന്ധപ്പിച്ചെത്

സി) പുരാഴണമെത്ത സംബന്ധപ്പിച്ചെ്

ഡി) ഇവെയാഴനമല്ല

33) എന.വി. കൃഷ്ണവാഴരയരുെട 'െവള്ളത്തെപ്പാഴക്കം' എന്ന കവിതയുമാഴയി ബന്ധപ്പിപ്പിക്കാഴന
പറ്റാഴത്ത ആശയേഹഗമഖല ഏത്?
എ) സാഴഹസികയാഴത്ര
ബി) അപരിചെഞ്ചിതേഹഗലാഴകങ്ങനെളക്കുറിച്ചെ് അറിയാഴനുള്ളത്ത ആഗ്രഹം
സി) പ്രകൃതിേഹഗയാഴടിണമങ്ങനിയ നിഷ്കളങ്ക ജീവിതേഹഗത്താഴടുള്ളത്ത താഴല്പരയം
ഡി) ആഹാഴരേഹഗത്താഴടുള്ളത്ത താഴല്പരയം

34) 'േഹഗകരള പാഴണമിനി' എന്ന അപരനാഴമേഹഗധയത്തില് അറിയെപ്പടുന്നത് ആര്?
എ) വള്ളത്തേഹഗത്താഴള് നാഴരാഴയണമേഹഗമേഹഗനാഴന

ബി) എ.ആര്. രാഴജരാഴജവര്മ

സി) െകാഴടുങ്ങനല്ലൂര് കുഞ്ഞിക്കുട്ടന തമ്പുരാഴന
ഡി) േഹഗകരളവര്മ വലിയ േഹഗകാഴയിത്തമ്പുരാഴന
35) 'െകട്ടുകലയാഴണമം'എന്ന അനാഴചെഞ്ചാഴരം നിര്ത്തലാഴക്കിയ സാഴമൂഹയപരിഷ്ക്കര്ത്താഴവ് ആര്?
എ) അയ്യങ്കാഴളി

ബി) ൈവകുണ്ഠ സവാഴമികള്

സി) സേഹഗഹാഴദമരന അയ്യപ്പന

ഡി) ശ്രീനാഴരാഴയണമഗുരു

36) 'വിതാഴനം' എന്ന പദമത്തിെന്റെ അര്ത്ഥം?
എ) വിസ്താഴരം

ബി) തിരശ്ശീല

സി) അലങ്കാഴരം

ഡി) ഐശവരയം

37) 'വിണ്ടെലം' എന്ന പദമം പിരിെച്ചെഴുതിയാഴല് താഴെഴെപറയുന്നവയില് ഏതാഴണമ് ശരി?
എ) വിണ് + തലം ബി) വിണ്ടെ് + തലം
സി) വിണ് + ലം

ഡി) വിണ് + ടലം

38) 'മണമിക.....ന' വിട്ടുേഹഗപാഴയ അക്ഷരം എഴുതുക
എ) ണ്ടെ

ബി) ണ്ഠ

സി) ണ്ഡ

ഡി) ണമ് ട

സി) പാഴവം

ഡി) സല്ഗുണമന

39) 'ദുര്യഷ്ടന' എന്ന വാഴക്കിെന്റെ എതിര്പദമം?
എ) ശിഷ്ടന

ബി) േഹഗസ്നേഹിതന

40) മലയാഴളത്തിെല ആദമയെത്ത ലക്ഷണമെമാഴത്ത േഹഗനാഴവലാഴയ ഇന്ദുലേഹഗലഖയിെല നാഴയക
കഥാഴപാഴത്രം ആര്?
എ) മാഴധവന

ബി) സൂരിനമ്പൂതിരിപ്പാഴട്

സി) അപ്പുണ്ണി

ഡി) പഞ്ചുമേഹഗമേഹഗനാഴന

41) തകഴെിയുെട 'െചെഞ്ചമീന' എന്ന േഹഗനാഴവലിെല കഥാഴപാഴത്രം അല്ലാഴത്തത് ആര്?
എ) പളനി

ബി) രവി

സി) െചെഞ്ചമ്പ്നകുഞ്ഞ്

ഡി) െവളുത്തമ

42) അക്ഷരെത്തറ്റില്ലാഴെത എഴുതിയിരിക്കുന്ന പദമം ഏത്?
എ) അഞ്ഞനം

ബി) അല്ഭുതം

സി) അനന്തരവന ഡി) അടിമതവം

43) മലയാഴളത്തിെല ആദമയെത്ത സിനിമ േഹഗസ്കാഴപ്പ് ചെഞ്ചിത്രം ഏത്?
എ) വിഗതകുമാഴരന

ബി) പടേഹഗയാഴട്ടം

സി) ബാഴലന

44) പ്രതയുപകാഴരം എന്ന പദമം ശരിയാഴയി പിരിെച്ചെഴുതുക.
എ) പ്രതയുത് + ഉപകാഴരം

ബി) പ്രതി + ഉപകാഴരം

സി) പ്രത് + ഉപകാഴരം

ഡി) പ്രതയു + ഉപകാഴരം

ഡി) തേഹഗച്ചൊഴളി അമ്പു

45) മലയാഴളം എന്ന പദമം ശരിയാഴയ അര്ഥത്തില് പിരിെച്ചെഴുതുക
എ) മലയ + ആളം

ബി) മല + ആളം

സി) മല +അളം

ഡി) മലയ+അള

46) മലയാഴളഭ്ാഴഷയുെട ഉല്പത്തി ഏതു ഭ്ാഴഷയില് നിന്നാഴണമ്?
എ) കന്നട

ബി) െതലുങ്ക്

സി) സംസ്കൃതം

ഡി) തമിഴെ്

47) നാഴകം എന്ന പദമത്തിെന്റെ അര്ത്ഥം എന്ത്?
എ) സര്പ്പം

ബി) സവര്ഗം

ഡി) കുടില്

സി)െകാഴട്ടാഴരം

48) അക്കിത്തം ആരുെട തൂലികാഴനാഴമമാഴണമ്?
എ) അചെഞ്ചയുതന നമ്പൂതിരി

ബി) േഹഗകശവന നാഴയര്

സി) പി. േഹഗകശവേഹഗദമവ്

ഡി) െക. നാഴരാഴയണമന നമ്പൂതിരി

49) ഈ ജീവിതകഥ പറയാഴന െവറും ഒക്കരുപിടി വാഴക്കുകള് മാഴത്രം  ഒക്ക.എന.വി.യുെട
ഏത് കവിതയില് നിന്നാഴണമ്?
എ) േഹഗതാഴന്നയാഴക്ഷരങ്ങനള്

ബി) ഉപ്പ്

സി) േഹഗമാഴഹം

ഡി) േഹഗകാഴതമ്പുമണമികള്

50) ഉറക്കം എന്നതിെന്റെ പരയാഴയമല്ലാഴത്ത പദമേഹഗമത്?
എ) സുദഷുപ്തി

ബി) ശാഴണമം

സി) നിദ

ഡി) ശയനം

51) 'ഞാഴന' ആരുെട ആത്മകഥയാഴണമ്?
എ) േഹഗതാഴപ്പില്ഭ്ാഴസി

ബി) തിേഹഗക്കാഴടിയന

സി) എന.എന. പിള്ളത്ത

ഡി) േഹഗകാഴവിലന

52) ശരിയാഴയ പദമം ഏത്?
എ) വിഢിത്തം

ബി) വിഡ്ഢിത്തം

സി) വിഡ്ഡിത്തം

ഡി) വിഢ്ഡിത്തം

53) താഴെഴെ പറയുന്നവയില് ആേഹഗദമശ സന്ധപ്പി അല്ലാഴത്തത് ഏത്?
എ) െനന്മണമി

ബി) വിണ്ടെലം

സി) െവണ്ണീര്

ഡി) തണുപ്പുണ്ടെ്

54) താഴെഴെ പറയുന്നവയില് കഥകളിയുെട ചെഞ്ചടങകള് അല്ലാഴത്തത് ഏത്?
എ) പുറപ്പാഴട്

ബി) േഹഗകളിെകാഴട്ട്

സി) േഹഗമളപ്പദമം

ഡി) കളിയാഴട്ടം

55) പള്ളത്തി + അറ = പള്ളത്തിയറ ഇതിെല സന്ധപ്പി ഏത്?
എ) ആേഹഗദമശ സന്ധപ്പി ബി) േഹഗലാഴപസന്ധപ്പി സി) ദമവിതവ സന്ധപ്പി ഡി) ആഗമസന്ധപ്പി
56) 'സൂനസൗന്ദരയം' എന്ന പദമം വിഗ്രഹിച്ചെ് എഴുതുക?
എ) സൂനം േഹഗപാഴലുള്ളത്ത സൗന്ദരയം

ബി) സൂനത്തിെന്റെ സൗന്ദരയം

സി) സൂനവും സൗന്ദരയവും

ഡി) സൂനമാഴകുന്ന സൗന്ദരയം

57) 'ഋഗ്വേഹഗഗവദമം' ആദമയമാഴയി മലയാഴളത്തില് തര്ജ്ജമ െചെഞ്ചയ്ത മഹാഴകവി ആര്?
എ) വള്ളത്തേഹഗത്താഴള് നാഴരാഴയണമേഹഗമേഹഗനാഴന

ബി) ഉള്ളൂര് എസ്. പരേഹഗമശവരയ്യര്

സി) കുമാഴരനാഴശാഴന

ഡി) െചെഞ്ചറുേഹഗശ്ശരി

58) 'അ, ഇ, എ' എന്നീ അക്ഷരങ്ങനെള േഹഗചെഞ്ചര്ത്ത് െപാഴതുെവ പറയുന്ന േഹഗപര് എന്ത്?
എ) ചുട്ടെട്ടഴുത്തുകള് ബി) സവരങ്ങനള് സി) ലിംഗപ്രതയയങ്ങനള് ഡി) താഴലവയങ്ങനള്
59) െതറ്റാഴയ പ്രേഹഗയാഴഗം ഏത്?
എ)ആവൃത്തി

ബി) അതൃത്തി

സി) നിവൃത്തി

ഡി) പ്രവൃത്തി

60) 'അസുദരവിത്ത്' എന്ന ൈശലിയുെട അര്ത്ഥം
എ) േഹഗദമവശ

ബി) മന്ദബുദ്ധി

സി) ദുര്യഷ്ടസന്തതി

ഡി) അസുദരഗണമത്തില് ജനിച്ചെവന

61) മലയാഴറ്റൂര് രാഴമകൃഷ്ണെന്റെ ആത്മകഥാഴപരമാഴയ േഹഗനാഴവല്?
എ) യന്ത്രം

ബി) യക്ഷി

സി) േഹഗവരുകള്

ഡി) ദമവന്ദവയുദ്ധം

62) 'സൂഫി പറഞ്ഞ കഥ' എഴുതിയത് ആര്?
എ) െക.പി. രാഴമനുണ്ണി

ബി) ആനന്ദ്

സി) പി. പത്മരാഴജന

ഡി) ടി.പത്മനാഴഭ്ന

63) മലയാഴളത്തിെല ആദമയെത്ത രാഴഷ്ട്രീയനാഴടകം?
എ) നിങ്ങനള് എെന്ന കമയൂണമിസ്റ്റാഴക്കി

ബി) മാഴര്ത്താഴണ്ഡവര്മ

സി) പാഴട്ടബാഴക്കി

ഡി) മുടിയനാഴയ പുത്രന

64) "േഹഗസ്നേഹിക്ക ഉണ്ണീ നീ നിെന്ന
േഹഗദാഴഹിക്കുന്ന ജനെത്തയും
േഹഗദാഴഹം േഹഗദമവഷെത്ത നീക്കിടാഴം
േഹഗസ്നേഹം നീക്കീടുേഹഗമാഴര്ക്ക നീ”
എ) ഉള്ളൂര്

 ഇത് ആരുെട വരികളാഴണമ്

ബി) കുമാഴരനാഴശാഴന

സി) വള്ളത്തേഹഗത്താഴള്

ഡി) എഴുത്തച്ഛന

65) 'പ്രാഴസാഴദമം' എന്ന പദമത്തിെന്റെ അര്ത്ഥം?
എ) സേഹഗന്താഴഷം

ബി) പ്രസന്നത

സി) അനുഗ്രഹം

ഡി) മാഴളിക

66) പൂന്താഴനം കൃതികളില് നിഴെലിക്കുന്ന ഭ്ാഴവം ഏത്?
എ) േഹഗസ്നേഹം

ബി) ദമയ

സി) ഭ്ക്തി

ഡി) േഹഗക്രാഴധം

സി) സൂനം

ഡി) പൂവ്

67) 'സുദധ' എന്ന പദമത്തിെന്റെ അര്ത്ഥം?
എ) അമൃത്

ബി) മധുരം

68) 'കാഴലുവാഴരുക' എന്ന ൈശലിയുെട അര്ത്ഥം എഴുതുക
എ) കാഴലു പിടിക്കുക

ബി) മാഴപ്പ് പറയുക

സി) തള്ളത്തിയിടുക

ഡി) ചെഞ്ചതിക്കുക

69) "ൈദമവേഹഗമ ൈകെതാഴഴൊഴം
േഹഗകള്ക്കുമാഴറാഴകണമം" എന്ന പ്രാഴര്ത്ഥനാഴഗാഴനം എഴുതിയത് ആര്?
എ) പൂന്താഴനം

ബി) എഴുത്തച്ഛന സി) പന്തളം േഹഗകരളവര്മ ഡി) െചെഞ്ചറുേഹഗശ്ശരി

70) 'കാഴപ്പുെകട്ടുക' എന്ന ൈശലിയുെട അര്ത്ഥം എന്ത്?
എ) വ്രതംെകാഴള്ളുക

ബി) ഒക്കരുങക

സി) സവര്ണ്ണക്കാഴപ്പ് ധരിക്കുക

ഡി) ചെഞ്ചരട് െകട്ടുക

71) 'അല്പം' എന്ന വാഴക്കിെന്റെ എതിര്പദമം ഏത്?
എ) കൂടുതല്

ബി)അനല്പം

സി) അധികം

ഡി) അമിതം

72) 'പ്രതിനിധിയുെട സാഴന്നിധയം' എന്ന പ്രേഹഗയാഴഗത്തിെന്റെ ഒക്കറ്റപ്പദമം എഴുതുക.
എ) പ്രാഴതിനിധയം

ബി) പ്രാഴധാഴനയം

സി) പ്രതിനിധി

ഡി) പ്രഗല്ഭ്ന

73) 'പറഞ്ഞയച്ചെവന' എന്ന അര്ത്ഥത്തിലുള്ളത്ത പദമം ഏത്?
എ) േഹഗപ്രക്ഷകന

ബി) േഹഗപ്രക്ഷിതന

സി) േഹഗപ്രഷകന

ഡി) േഹഗപ്രാഴക്തന

74) സര്വ്വ വിദമയാഴധിരാഴജന എന്നറിയെപ്പടുന്ന സാഴമൂഹയ പരിഷ്ക്കര്ത്താഴവ് ആര്?
എ) ചെഞ്ചട്ടമ്പ്ി സവാഴമികള്

ബി) ശ്രീനാഴരാഴയണമഗുരു

സി) സേഹഗഹാഴദമരന അയ്യപ്പന

ഡി) അയ്യങ്കാഴളി

75) 'ജാഴതി ഒക്കന്ന് മതം ഒക്കന്ന് കുലം ഒക്കന്ന് ൈദമവം ഒക്കന്ന് േഹഗലാഴകം ഒക്കന്ന്' എന്ന സേഹഗന്ദശം
നല്കിയത് ആര്?
എ) ശ്രീനാഴരാഴയണമഗുരു

ബി) ൈവകുണ്ഠ സവാഴമികള്

സി) വാഴഗ്ഭ്ടാഴനന്തന

ഡി) കുമാഴരനാഴശാഴന

76) അളവ് എന്നര്ത്ഥം വരുന്ന വാഴക്ക്ഏത്?
എ) പരിണമയം

ബി) പരിമളം

സി) പരിമാഴണമം

ഡി) പരിണമാഴമം

സി) പല്ല്

ഡി) തളിര്

77) പല്ലവം എന്ന പദമത്തിെന്റെ അര്ത്ഥം?
എ) താഴമര

ബി) സുദന്ദരി

78) 2017 െല എഴുത്തച്ഛനപുരസ്കാഴരം ലഭ്ിച്ചെ കവി ആര്?
എ) എം.െക. സാഴനു

ബി) എം.ടി. വാഴസുദേഹഗദമവന നാഴയര്

സി) െക. സച്ചെിദമാഴനന്ദന

ഡി) എം. മുകുന്ദന

79) മലയാഴള വാഴകയങ്ങനളുെട ശരിയാഴയ ക്രമം ഏത്?
എ) കര്ത്താഴവ്, കര്മം, ക്രിയ

ബി) കര്ത്താഴവ്, ക്രിയ, കര്മം

സി) ക്രിയ, കര്മം, കര്ത്താഴവ്

ഡി) കര്മം,ക്രിയ, കര്ത്താഴവ്

80) കൂട്ടക്ഷരമല്ലാഴത്തത് ഏത്?
എ) ട്ട

ബി) ണ്ടെ

സി) ഝ

ഡി) ഞ്ച

81) 'വാഴഗവാഴദമം' പിരിെച്ചെഴുതിയാഴല്
എ) വാഴക്ക് + വാഴദമം

ബി) വാഴക് + വാഴദമം

സി) വാഴഗവ + വാഴദമം

ഡി) വാഴഗ്+ വാഴദമം

82) പി. വത്സലയുെട 'േഹഗതങ്ങന' എന്ന കഥയിെല പ്രധാഴന കഥാഴപാഴത്രം ആര്?
എ)ശങ്കരന

ബി) ലക്ഷ്മി

സി) വീട്ടമ

ഡി) അക്കമ

83) െതറ്റാഴയ വാഴകയം ഏത്?
എ) അയാഴള് മരിക്കാഴന കാഴരണമം പ്രാഴയാഴധികയമാഴണമ്.
ബി) പ്രാഴയാഴധികയമാഴണമ് അയാഴളുെട മരണമത്തിന് കാഴരണമം
സി)പ്രാഴയാഴധികയം െകാഴണ്ടൊഴണമ് അയാഴള് മരിച്ചെത്
ഡി) അയാഴള് മരിക്കാഴന കാഴരണമം പ്രാഴയാഴധികയം െകാഴണ്ടൊഴണമ്
84) 'കൂെട പറക്കാഴന പഠിക്കണമം, ചെഞ്ചിറകുണ്ടൊഴകണമം അതാഴണമ് മിടുക്ക്.' ഇത് ആര്
ആേഹഗരാഴട് പറഞ്ഞ വാഴക്കുകളാഴണമ്?
എ) ശ്രീനാഴരാഴയണമഗുരു  ലളിതാഴംബിക അന്തര്ജ്ജനം
ബി) ലളിതാഴംബിക അന്തര്ജ്ജനം  ശ്രീനാഴരാഴയണമഗുരു
സി) ലളിതാഴംബിക അന്തര്ജ്ജനം  ഗാഴന്ധപ്പിജി
ഡി) ഗാഴന്ധപ്പിജി  ലളിതാഴംബിക അന്തര്ജ്ജനം
85) അക്ഷരമാഴല ക്രമത്തില് എഴുതുക
എ)അജയം, അനീതി, അപരിമിതം, അവിഹിതം, അയത്നം
ബി) അജയം, അനീതി, അപരിമിതം, അയത്നം, അവിഹിതം
സി) അജയം, അപരിമിതം, അനീതി, അയത്നം, അവിഹിതം
ഡി) അജയം, അനീതി, അവിഹിതം, അപരിമിതം, അയത്നം
86) സേഹഗന്താഴഷ് ഏച്ചെിക്കാഴനത്തിെന്റെ 'അടയ്ക്ക െപറുക്കുന്നവര്' എന്ന കഥയിെല പ്രധാഴന
കഥാഴപാഴത്രം?
എ) ജഗന

ബി) രഘ

സി) ചെഞ്ചേഹഗന്ദ്രട്ടന

ഡി) മുത്തച്ഛന

87) ഭൂമി എന്നര്ത്ഥം ഇല്ലാഴത്ത പദമം ഏത്?
എ) േഹഗമദമിനി

ബി) തരണമി

സി) ധരണമി

ഡി) അവനി

88) നമ്പ്യാഴര് എന്നതിെന്റെ സ്ത്രീരൂപം ഏത്?
എ) നമ്പ്യാഴതിരി

ബി) നമ്പ്യാഴരമ്പ്യാഴര് സി) െകട്ടിലമ

ഡി) നങ്ങനയാഴര്

89) "ആ ദമര്ശനം അവിസ്മരണമീയമാഴയ ഒക്കരു അനുഭ്വമാഴണമ്. ആ ചെഞ്ചടങ്ങന് എനിക്ക്
എെന്തന്നില്ലാഴത്ത ചെഞ്ചാഴരിതാഴര്ത്ഥയം േഹഗതാഴനന.” അഭ്ിമാഴനം കലര്ന്ന സംതൃപ്തിയുണ്ടൊഴ
ക്കിയ ഈ അനുഭ്വം ആരുേഹഗടതാഴണമ്?
എ) എം.എന കാഴരേഹഗശ്ശരി

ബി) െപ്രാഴഫ. മുണ്ടെേഹഗശ്ശരി

സി) സുദകുമാഴര് അഴെീേഹഗക്കാഴട്

ഡി) െപ്രാഴഫ. എം.െക.സാഴനു

90) 'കച്ഛപം' എന്ന പദമത്തിെന്റെ അര്ത്ഥം?
എ) മുയല്

ബി) ആമ

സി) കരടി

ഡി) പശ

91) ഗതി െകട്ടാഴല് പുലി പുല്ലും തിനം എന്ന ൈശലിയുെട ശരിയാഴയ ആശയം എന്ത്?
എ) നിവൃത്തിയില്ലാഴതാഴയാഴല് എന്തും െചെഞ്ചയ്യുവാഴന തയ്യാഴറാഴകും.
ബി) ഗതി െകട്ടാഴല് പുലി എന്തും തിനം
സി) പുലി പുേഹഗല്ല തിന്നൂ
ഡി) ഭ്ക്ഷണമം കിട്ടാഴഞ്ഞാഴയാഴല് പുലി പുല്ലും തിനം.
92) ചെഞ്ചലച്ചെിത്രമാഴക്കിയ ആദമയമലയാഴള േഹഗനാഴവല് ഏത്?
എ) ധര്മരാഴജാഴ

ബി) മാഴര്ത്താഴണ്ഡവര്മ

സി) ഇന്ദുലേഹഗലഖ

ഡി) കുന്ദലത

93) കുടിക്കാഴന ആഗ്രഹിക്കുന്നയാഴള് ഒക്കറ്റപ്പദമം ഏത്?
എ) പിപാഴസുദ

ബി) പിപഠിഷു

സി) ബുഭുക

ഡി) ഇെതാഴനമല്ല

94) 'വളംെവച്ചുെകാഴടുക്കുക'  ഈ ൈശലിയുെട അര്ത്ഥം ഏത്?
എ) ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക

ബി) സൗകരയം ഉണ്ടൊഴക്കിെക്കാഴടുക്കുക

സി) സതയം പുറത്താഴക്കുക

ഡി) വളക്കൂറുള്ളത്തതാഴക്കുക

95) 'വലംെവച്ചു' എന്ന വാഴക്കിെന്റെ അര്ത്ഥം എന്ത്?
എ) പ്രദമക്ഷിണമം

ബി) പ്രതക്ഷിണമം

സി) പ്രദമക്ഷിണമം

ഡി)പ്രതിക്ഷണമം

96) ചെഞ്ചങ്ങനമ്പുഴെെയ അനശവരനാഴക്കിയ വിലാഴപകാഴവയം ഏത്?
എ) വാഴഴെക്കുല

ബി) രമണമന

സി) ഗ്രാഴമഭ്ംഗി

ഡി) മലയാഴളനാഴേഹഗട ജയിച്ചൊഴലും

97) ആേഹഗദമശസന്ധപ്പിക്ക് ഉദമാഴഹരണമമല്ലാഴത്തത് ഏത്?
എ) തൃക്കണ്ണ്

ബി) വിറ

സി) ൈകയക്ഷരം

ഡി) െവണ

98) പഞ്ചാഴയത്ത് പ്രസിഡന്റൊഴണമ് …........... വഹിക്കുന്നത്. വാഴകയം പൂര്ത്തിയാഴക്കുക.
എ) അധയക്ഷത

ബി) അധയക്ഷന

സി) ആധയക്ഷയം

ഡി) ആധയക്ഷത

99) 'ശാഴശവതം' എന്ന പദമത്തിെന്റെ എതിര്പദമം എഴുതുക
എ) േഹഗതാഴഷം

ബി) സേഹഗങ്കാഴചെഞ്ചം

ബി) ക്ഷണമികം

ഡി) സംവൃതം

100) 'തുലയം' എന്ന വാഴക്കിന് കൃതയമാഴയ അര്ത്ഥം ഏത്?
എ) ഒക്കപ്പം

ബി) സമാഴനം

സി) സാഴമയം

ഡി) സമം

101) 'െവെട്ടാഴന്ന് മുറിരണ്ടെ്' ൈശലിയുെട ആശയം
എ) ഒക്കറ്റെവട്ടില് രണ്ടു മുറി

ബി) െവട്ടിയാഴല് രണ്ടെ് മുറിയാഴകും

സി) വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാഴത്ത കര്ക്കശസവഭ്ാഴവം

ഡി) ഒക്കരു െവട്ടിലൂടെട രണ്ടെ് മുറി

102) ശരിയാഴയ പദമം ഏത്?
എ) പച്ഛാഴത്താഴപം

ബി) പാഴശ്ചാഴത്താഴപം സി) പാഴച്ചൊഴത്താഴപം ഡി) പശ്ചാഴത്താഴപം

103) 'ചെഞ്ചിത്രേഹഗയാഴഗം' എന്ന മഹാഴകാഴവയത്തിെന്റെ കര്ത്താഴവ്
എ) ഉള്ളൂര്

ബി) കുമാഴരനാഴശാഴന

സി) വള്ളത്തേഹഗത്താഴള്

ഡി) ശൂരനാഴട് കുഞ്ഞനപിള്ളത്ത

104) ''നാഴടയപ്രധാഴനം നഗരം ദമരിദം
നാഴട്ടിനപുറം നന്മകളാഴല് സമൃദ്ധം''  ആരുെട വരികള്
എ) നാഴലപ്പാഴട്ടു നാഴരാഴയണമേഹഗമേഹഗനാഴന

ബി) കുറ്റിപ്പുറത്ത് േഹഗകശവന നാഴയര്

സി) പള്ളത്തത്തു രാഴമന

ഡി) പി. കുഞ്ഞിരാഴമന നാഴയര്

105) 'വയലാഴര് ഗര്ജ്ജിക്കുന' എന്ന കവിത എഴുതിയത്?
എ) പി. ഭ്ാഴസ്ക്കരന

ബി) വയലാഴര്

സി) െചെഞ്ചമനം ചെഞ്ചാഴേഹഗക്കാഴ

ഡി) ഇടേഹഗശ്ശരി

106) "നിങ്ങനെളെന്റെ കറുത്തമക്കെള ചുട്ടട്ടു തിനേഹഗന്നാഴ
നിങ്ങനളവരുെട നിറഞ്ഞ കണ്ണുകള് ചൂഴ്ന്നെഴ്ന്നെടുക്കുേഹഗന്നാഴ?” ഈ വരികള് എഴുതിയ കവി?
എ) ഒക്ക.എന.വി. കുറുപ്പ്

ബി) അക്കിത്തം അചെഞ്ചയുതന നമ്പൂതിരി

സി) കടമനിട്ട രാഴമകൃഷ്ണന

സി)െക. അയ്യപ്പപ്പണമിക്കര്

107) പ്രസിദ്ധ േഹഗനാഴവല് 'ഓടയില് നിന്ന്'എഴുതിയ കഥാഴകാഴരെന്റെ മെറ്റാഴരു േഹഗനാഴവല്?
എ) ശാഴരദമ

ബി) മാഴര്ത്താഴണ്ഡവര്മ

സി) പ്രമേഹഗലഖനം

ഡി) അയല്ക്കാഴര്

108) േഹഗകരള വര്മ വലിയ േഹഗകാഴയിത്തമ്പുരാഴെന്റെ ചെഞ്ചരിത്രാഴഖയാഴയിക
എ)അക്ബര്

ബി) ടിപ്പുസുദല്ത്താഴെന്റെ വാഴള്

സി) ബാഴബറിെന്റെ ഭൂമി

ഡി) ബഹദൂര്ഷാഴ

109) 'ഭ്ാഴര്ഗ്ഗവീ നിലയം' എന്ന ചെഞ്ചലച്ചെിത്രം ബഷീറിെന്റെ ഏത് കൃതി ആസ്പദമമാഴക്കിയുള്ളത്ത
താഴണമ്?
എ) മതിലുകള്

ബി) അവകാഴശികള്

സി) നീലെവളിച്ചെം

ഡി) പാഴത്തുമയുെട ആട്

110) 'േഹഗകരള ഇബ്സണ്' എന്നറിയെപ്പട്ടിരുന്ന സാഴഹിതയകാഴരന?
എ) കടമനിട്ട രാഴമകൃഷ്ണന

ബി) എന കൃഷ്ണപിള്ളത്ത

സി) സി.വി. രാഴമനപിള്ളത്ത

ഡി) എം. മുകുന്ദന

111) െതറ്റാഴയ പ്രേഹഗയാഴഗം ഏത്?
എ) പ്രവൃത്തി

ബി) അതൃത്തി

സി) ആവൃത്തി

ഡി) നിവൃത്തി

112) 'സവാഴതന്ത്രയം എെന്റെ ജന്മാഴവകാഴശമാഴണമ്' എന്ന് പ്രഖയാഴപിച്ചെസമരനാഴയകന?
എ) ഗാഴന്ധപ്പിജി

ബി) സുദഭ്ാഴഷ് ചെഞ്ചന്ദ്രേഹഗബാഴസ്

സി) ഭ്ഗത് സിംഗ്

ഡി) ബാഴലഗംഗാഴധര തിലക്

113) 'എെന്റെ വക്കീല് ജീവിതം' ആരുെട സാഴഹിതയ രചെഞ്ചനയാഴണമ്?
എ) ൈവക്കം മുഹമദമ് ബഷീര്

ബി) തകഴെി ശിവശങ്കരപിള്ളത്ത

സി) പുനത്തില് കുഞ്ഞബ്ദുള്ളത്ത

ഡി) സേഹഗന്താഴഷ് ഏച്ചെിക്കാഴനം

114) കര്ക്കിടകമാഴസത്തിെല തിരുേഹഗവാഴണമം ഏത് േഹഗപരിലാഴണമ് അറിയെപ്പടുന്നത്?
എ) െപാഴേഹഗന്നാഴണമം

ബി) ഇരുപത്തിെയട്ടാഴം ഓണമം

സി) പിേഹഗള്ളത്തേഹഗരാഴണമം

ഡി) െകാഴേഹഗച്ചൊഴണമം

115) പണ്ടുകാഴലത്ത് ഓണമത്തിന് ഏത് ദമിവസമാഴയിരുന െനല്ല് പുഴുങന്നത്?
എ) അത്തം

ബി) വിശാഴഖം

സി) േഹഗചെഞ്ചാഴതി

ഡി) പൂരാഴടം

116) പറയിെപറ്റ പന്തിരുകുലത്തിെല ഏത് കഥാഴപാഴത്രമാഴണമ് 'എല്ലാഴവരും മനുഷയരേഹഗല്ല,
ഒക്കേഹഗരാഴ േഹഗചെഞ്ചാഴരയേഹഗല്ല' എന്ന് പറയുന്നത്?
എ) നാഴറാഴണമത്ത് ഭ്രാഴന്തന

ബി) അഗ്നിേഹഗഹാഴത്രി

സി) കാഴരയ്ക്കലമ

ഡി) ഉപ്പ്െകാഴറ്റന

117) നമ്മുടെട ഔദ്യേഹഗദമയാഴഗിക ഗാഴനമാഴയ 'േഹഗകരള ഗാഴന' ത്തിെന്റെ കര്ത്താഴവ്?
എ) സുദഗതകുമാഴരി

ബി) ബാഴലാഴമണമിയമ

സി) േഹഗബാഴേഹഗധശവരന

ഡി) ശൂരനാഴട് കുഞ്ഞനപിള്ളത്ത

118) കവി ആെരന്ന് കെണ്ടെത്തുക
പത്തനം തിട്ടയില് ജനിച്ചു. േഹഗകരളനിയമസഭ്യില് അംഗമാഴയിരുന. കുറത്തി,
കടിഞ്ഞൂല്െപാഴട്ടന, മഴെ െപയ്യുന മദ്ദളം െകാഴട്ടുന പ്രസിദ്ധ കവിതകള്
എ) കടമനിട്ട രാഴമകൃഷ്ണന

ബി) ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ്

സി) ൈവേഹഗലാഴപ്പിള്ളത്തി ശ്രീധരേഹഗമേഹഗനാഴന

ഡി) ഉള്ളൂര് എസ്. പരേഹഗമശവരയ്യര്

119) 'ഉറക്കം' എന്നതിെന്റെ പരയാഴയപദമം ഏത്?
എ) സവപ്നം

ബി) ശാഴണമം

സി) ഗര്വ്വ്

ഡി) സുദഷുപ്തി

120) 'കവിത ചെഞ്ചാഴട്ടവാഴറാഴക്കിയ കവി' എന്നറിയെപ്പട്ടിരുന്ന കവി?
എ) വയലാഴര് ബി) ൈവേഹഗലാഴപ്പിള്ളത്തി

സി) ഇടേഹഗശ്ശരി

ഡി) കുഞ്ചന നമ്പ്യാഴര്

121) 'തൂലിക പടവാഴളാഴക്കിയ കവി' ആര്
എ) കുമാഴരനാഴശാഴന ബി) പി. ഭ്ാഴസ്കരന

സി) വയലാഴര് ഡി) സച്ചെിദമാഴനന്ദന

122) 'ആശാഴന സ്മാഴരകം' സ്ഥിതിെചെഞ്ചയ്യുന്ന ജില്ല
എ) തിരുവനന്തപുരം

ബി) െകാഴല്ലം

സി)ആലപ്പുഴെ ഡി) േഹഗകാഴട്ടയം

123) ഖസാഴക്കിെന്റെ ഇതിഹാഴസത്തിെല കഥാഴപാഴത്രമല്ലാഴത്തത് ആര്?
എ) രവി

ബി) ൈമമുന

സി) േഹഗകാഴന്തുണ്ണി

ഡി) അപ്പുക്കിളി

124) 'ഇനി ഞാഴനുറങ്ങനെട്ട' എന്ന കൃതിയുെട കര്ത്താഴവാഴര്?
എ) പി.െക ബാഴലകൃഷ്ണന

ബി) ഒക്ക.വി. വിജയന

സി) മലയാഴറ്റൂര്

ഡി) ഉറൂബ്

125) േഹഗകരള സാഴഹിതയ അക്കാഴദമമിയുെട ആസ്ഥാഴനം ഏത് ജില്ലയില് സ്ഥിതിെചെഞ്ചയ്യുന?
എ) േഹഗകാഴട്ടയം

ബി) എറണമാഴകുളം

സി) മലപ്പുറം

ഡി) തൃശൂര്

126) ഒക്ക.വി.വിജയെന്റെ 'കടല്ത്തീരത്ത്' ഏത് സാഴഹിതയവിഭ്ാഴഗത്തില്െപ്പടുന?
എ) േഹഗനാഴവല്

ബി) കവിത

സി) െചെഞ്ചറുകഥ

ഡി) ഉപനയാഴസം

127) േഹഗകരള േഹഗഫാഴക് േഹഗലാഴര് അക്കാഴദമമിയുെട മുഖപത്രം ഏതാഴണമ്?
എ) െപാഴലി

ബി) േഹഗകളി

സി) തളിര്

ഡി) കനവ്

128) അഴെകിയ രാഴവണമന എന്ന് ൈശലിയുെട അര്ത്ഥം?
എ) രാഴക്ഷസന

ബി) സുദന്ദരന

സി) സുദന്ദരവിഡ്ഢി

ഡി) ശക്തിമാഴന

129) മലയാഴളത്തിെന്റെ േഹഗജാഴണ്ഗനൂര് എന്നറിയെപ്പട്ടിരുന്ന സാഴഹിതയകാഴരന?
എ) െവണ്ണിക്കുളം േഹഗഗാഴപാഴലക്കുറുപ്പ്

ബി)േഹഗജാഴണ് കൂത്താഴട്ടുകുളം

സി) എന. കൃഷ്ണപിള്ളത്ത

ഡി) എസ്. െക.െപാഴെറ്റക്കാഴട്

130) ''ഇന ഞാഴന നാഴെളനീ, ഇന ഞാഴന നാഴെളനീ
ഇനം പ്രതിധവനിക്കുന്നിെതേഹഗന്നാഴര്മയില്''  ആരുെട വരികള്?
എ) കുഞ്ഞുണ്ണി

ബി) ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ്

സി) പി.അയ്യേഹഗനത്ത്

ഡി) േഹഗകാഴവിലന

131) ഇന്തയയില് സാഴഹിതയേഹഗമഖലയില് നല്കെപ്പടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമതി?
എ) ഓടക്കുഴെല് അവാഴര്ഡ്

ബി) ജ്ഞാഴനപീഠം

സി) േഹഗകന്ദ്രസാഴഹിതയ അക്കാഴദമമി അവാഴര്ഡ്

ഡി) വള്ളത്തേഹഗത്താഴള് പുരസ്കാഴരം

132) ഗാഴഥ എന്ന വാഴക്കിെന്റെ അര്ത്ഥം?
എ)കഥ

ബി) കവിത

സി) ജീവിതം

ഡി) പാഴട്ട്

133) 'ഇനി ഞാഴനുറങ്ങനെട്ട' എന്ന പി.െക. ബാഴലകൃഷ്ണെന്റെ േഹഗനാഴവലില് മുഖയകഥാഴപാഴത്രം
ഏത്?
എ) ശ്രീകൃഷ്ണന

ബി) ഭ്ീമന

സി) കര്ണ്ണന

ഡി) ഭ്ീഷ്മര്

134) വള്ളത്തേഹഗത്താഴള് എഴുതിയ മഹാഴകാഴവയം ഏത്?
എ) ശിഷയനും മകനും

ബി) ചെഞ്ചിത്രേഹഗയാഴഗം

സി) അച്ഛനും മകളും

ഡി) െകാഴച്ചുസീത

135) ''െവളിച്ചെം ദുര്യഃഖമാഴണുണ്ണീ
തമസ്സേഹഗല്ലാഴ സുദഖപ്രദമം''  ഈ വരികളുെട കര്ത്താഴവ്?
എ) അക്കിത്തം

ബി) ൈവേഹഗലാഴപ്പിള്ളത്തി

സി) ആശാഴന

ഡി) ഉള്ളൂര്

136) 'ഓര്മയുെട അറകള്' ആരുെട ആത്മകഥയാഴണമ്?
എ) മുണ്ടെേഹഗശ്ശരി

ബി) ബഷീര്

സി) നന്തനാഴര്

ഡി) തകഴെി

137) ഐതിഹയമാഴലയുെട കര്ത്താഴവ്?
എ) െവട്ടം മാഴണമി

ബി) എം. കൃഷ്ണനനാഴയര്

സി) പി.െക.നാഴരാഴയണമപിള്ളത്ത

ഡി) െകാഴട്ടാഴരത്തില് ശങ്കുണ്ണി

138) േഹഗലാഴകപുസ്തക ദമിനെമന്നാഴണമ്?
എ)ഏപ്രില് 19
ബി) മാഴര്ച്ചെ് 21

സി) ഏപ്രില് 23

ഡി) മാഴര്ച്ചെ് 10

139) ''േഹഗസ്നേഹിക്കയില്ല ഞാഴന േഹഗനാഴവുമാഴത്മാഴവിെന
േഹഗസ്നേഹിച്ചെിടാഴെത്താഴരു തത്തവശാഴസ്ത്രെത്തയും''
പ്രസിദ്ധമാഴയ ഈ കവിതാഴശകലം ആരുേഹഗടതാഴണമ്?
എ)കുമാഴരനാഴശാഴന
ബി) പി. ഭ്ാഴസ്കരന
സി) വയലാഴര്
ഡി) ഉള്ളൂര്
140) 'സഫലമീയാഴത്ര' എന്ന പ്രസിദ്ധമാഴയ കവിതയുെട കര്ത്താഴവ്?
എ) എന.എന കക്കാഴട് ബി) തിേഹഗക്കാഴടിയന സി) വയലാഴര് ഡി) വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി
141) ''ഞാഴനറിയാഴതുള്ളത്ത ഭ്ാഴഷ മുരളുന്ന
േഹഗതനീച്ചെക്കൂടാഴതെണമന േഹഗതാഴന്നി'' 
ഏത് കവിതയിെല വരികള്
എ) ജീവല്സ്പന്ദങ്ങനള് ബി) െവള്ളത്തെപ്പാഴക്കം സി) െകാഴച്ചെനുജന

ഡി) പൂതപ്പാഴട്ട്

142) "പറിച്ചുനട്ടതിനുേഹഗശഷം െവള്ളത്തം കിട്ടാഴത്തതിനാഴല് വാഴടിേഹഗപ്പാഴയ ഒക്കരു െചെഞ്ചടിയുെട
ൈദമനയമുണ്ടൊഴയിരുന"  ഈ വരികള് ഏത് കഥയിേഹഗലതാഴണമ്?
എ) ഒക്കരു മനുഷയന

ബി) മീനുകളുെട ആകാഴശവും പറവകളുെട ഭൂമിയും

സി) അരങ്ങന് ഉണമരുന

ഡി) അശവതി

143) േഹഗകരള കലാഴമണ്ഡലം ഏത് പുഴെയുെട തീരത്ത് സ്ഥിതി െചെഞ്ചയ്യുന.
എ) െപരിയാഴര്

ബി) ഭ്ാഴരതപ്പുഴെ

സി) പമ്പ്

ഡി) മീനച്ചെിലാഴറ്

144) 'ജീവിത ചെഞ്ചിന്തകള്' എന്ന പുസ്തകം രചെഞ്ചിച്ചെതാഴര്?
എ) സി.വി. ബാഴലകൃഷ്ണന

ബി) ബഷീര്

സി) െക.പി. േഹഗകശവേഹഗമേഹഗനാഴന

ഡി) ടി. പത്മനാഴഭ്ന

145) "േഹഗലാഴകം എെന്നപ്പറ്റി എന്തു കരുതുന എെന്നനിക്കറിയില്ല. പെക്ഷ എെന്ന
സംബന്ധപ്പിച്ചെിടേഹഗത്താഴളം ഞാഴന ഒക്കരു െകാഴച്ചുകുട്ടിയാഴണമ്" എന്ന് പറഞ്ഞതാഴരാഴണമ്?
എ) ടി പത്മനാഴഭ്ന
ബി) സര്. ഐസക് നയൂട്ടന
സി) എന.വി. കൃഷ്ണവാഴരയര്
ഡി) സി. രാഴധാഴകൃഷ്ണന
146) ''ഒക്കരു ൈത നടുേഹഗമ്പ്ാഴള് ഒക്കരു തണമല് നടുന
നടുനിവര്ക്കാഴെനാഴരു കുളിര് നിഴെല് നടുന''  ഈ വരികള് ആരുേഹഗടതാഴണമ്?
എ) ഒക്ക.എന.വി.
ബി) സുദഗതകുമാഴരി സി) കുരീപ്പുഴെ ഡി) ൈവേഹഗലാഴപ്പിള്ളത്തി
147) 'ഒക്കരുവന' എന്ന പദമം പിരിെച്ചെഴുതുന്നത് എങ്ങനെന?
എ) ഒക്കരു + അവന ബി) ഒക്കരുവ + അന സി) ഒക്കരു + വന
148) തലമുടി എന്ന പദമത്തിന് പരയാഴയപദമമല്ലാഴത്തത്?
എ) കബനി
ബി) ചെഞ്ചികുരം
സി) കൂന്തല്

ഡി) ഒക്കരു + അന
ഡി) കഴെല്
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