FIRST YEAR HIGHER SECONDARY MODEL EXAMINATION 2021
PART II
പരമാവധി സ്കാര് 80

മലയാളം

സമയം : രണ്ടര മണിക്കൂര്

വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കുള്ള പൊതുന ാര്ിര്ത്ദേശങ്ങള്്ു
 20 മിനുട്ട് സമാശ്വാസ സമയമാണ്. ഈ സമയം സ് ാദ്യങ്ങള് വായിക്കാനും ഇഷ്ടമുള്ളവ
തെരതെടുക്കാനും ഉത്തരങ്ങള് ആസൂത്രണം ത യ്യാനും ഉപസ്യാഗിക്കാം.
 ഓസ്രാ സ് ാദ്യവുമായം ബന്ധതെട്ട നിര്സ്േശ്ങ്ങള് വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കി ഉത്തരം എഴുതുക
 ഉത്തരതമഴുതുസ്പാള് സ്കാര് സമയം എന്നിവ പരിഗണിക്കണം

1ുമുതല്ു6ുവനെയുള്ള പൊതുദ ാദ്യ്ളില്ുമൂനെണ്ണത്തി്ുശങ്ങളെിയായുെണ്ട്ുഉത്തെ്്ുവീതംു
നതനെനെടുനത്തഴുര്കള്ക.ുു
3x2ു=ു6ുദകാര്ത്ു
1.
" ിറകു നീർത്തുവാനാവാതെ തൊണ്ടയിപ പിുയകയാതണാസ്രകാതസ്രാദ്നം" ഈ
വരികളിപ നിന്നം തെളിയന്നതെതാണ്?
 അവളുതു മുന്നിപ അയാൾ തപാട്ടിക്കരയന്ന
 ഒന്ന് കരയവാൻ സ്പാലുമാകാത്ത വിങ്ങപ അയാളിപ നിറയന്ന.
 അവളുതു മുന്നിപ തപാട്ടിക്കരയണം എന്ന് ആഗ്രഹമുതണ്ടങ്കിലും അയാൾക്ക് അെിന്
സാധിക്കുന്നില്ല
 അയാതള കണ്ടതും അവളുതു തൊണ്ടയിപ ഒരു കരച്ചിപ വന്ന പിുയന്ന
2. ഓര്മയതു ്രപ് എന്ന കലയിതല പത്മാക്ഷി എന്ന കലാപാത്രത്തിതറ
സവഭാവസവിസ്ശ്ഷെയിപ ഉൾതെുാത്തെ് ഏൊണ്?
 വൃദ്ധസ്യാു് നിന്ദ തവച്ചുപുലർത്തുന്ന കലാപാത്രമാണ്

 വൃദ്ധസ്യാു് ബഹുമാനസ്ത്താടും ആദ്രസ്വാടും കൂുി തപരുമാറുന്ന കലാപാത്രമാണ്
 വൃദ്ധതയ െരം കിട്ടുസ്പാത ാതക്ക പരിഹസിക്കുന്ന കലാപാത്രമാണ്
 പുരുഷ സ്മധാവിെവതത്ത സ് ാദ്യം ത യ്യുന്നവരാണ്

3. ഇലയുരുകൾ സ്വരുകളിലൂതു പുനർജനിക്കുകയാണ് എന്ന് എന് എ നസീര് പറയന്നെിലൂതു
ഉസ്േശ്ിക്കുന്നതെത്?
 ഇലകളിപ നിന്നാണ് എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നെ്
 സ്വരുകള് െതന്നയാണ് ഇലകളായി മാറുന്നെ്

 ഇലകൾ ീെളിെ് വൃക്ഷത്തിന് വളമായി െീരുന്ന

 സ്വരുകളും ഇലകളും ജനിക്കുകയം പുനർജ്ജനിക്കുകയം ത യ്യുന്ന ഒരു ക്രത്തിതറ ഭാഗമാണ്

4.

മത്സ്യം എന്ന കവിെതയ സംബന്ധിക്കുന്ന ശ്രിയായ രണ്ട് പ്രസ്താവനകൾ തെരതെടുക്കുക.
 വാക്കുകൾക്ക് സാധാരണ അർത്ഥത്തിപസ്നക്കാൾ കവിെ അർത്ഥങ്ങളുള്ള കവിെയാണ്.
 വൃത്തവും ൊളവും ആണ് ഈ കവിെയതു ശ്ക്തിക്ക് അുിഥാനാനം.
 വിഷാദ്മാണ് മത്സ്യം എന്ന കവിെയതു ഥാനായിഭാവം.
 ത റുതുകളുതു പ്രെിസ്രാധമാണ് കവിെയതു പ്രസ്മയം.

5. നാതളയിതല സ്ത്രീജീവിെം എങ്ങിതന മാറിത്തീരണം എന്നാണ് ആറ്റൂര് സംക്രമണം എന്ന
കവിെയില് ആഗ്രഹിക്കുന്നെ്?
 മറ്റുള്ളവരുതു രക്തം കുുിക്കുന്ന ഒരു നൂലട്ടതയ സ്ൊതല
 വിശ്ക്കുസ്പാള് ഊരില് ഇറങ്ങുന്ന കടുവതയസ്ൊതല
 ഇരവളഞ്ഞു തകാന്നെിന്നന്ന ത ന്നായതയ സ്പാതല
 മതറാരു ഉുലില് സ് ര്ക്കുന്ന യരം പോം സ്പാതല
6.

ബബസിക്കിള് െീവ്സിതറ ആകര്ഷണ രഹസയങ്ങളില് പ്രധാനതെട്ടവയായി സ്ലഖകന്
നിരീക്ഷിക്കുന്നെ് എതിതനതയാതക്കയാണ് ?
 അെിതല തൊ ിലില്ലായ്മതയ
 പ്രസ്മയത്തിതറ ശ്ക്തിതയ
 ജീവിൊവസ്ബാധതത്ത
 ബുെ് കലാപാത്രങ്ങതള

7ുമുതല്ു14ുവനെയുള്ള പൊതുദ ാദ്യ്ളില്ുാനെണ്ണത്തി്ുെദണ്ടാുമൂദൊുവാകള്കയത്തില്ു
കള്കവിയാനതുഉത്തെനെഴുര്കള്ക.ുു
4x2ു=8ുദകാര്ത്.
7. "എതറ ിരിക്കകത്തുള്ള ദുഃഖത്തിതറ മു ക്കം അവർ സ്കൾക്കുന്നില്ല" എന്നതുതകാണ്ട് ബഷീര്
ഉസ്േശ്ിക്കുന്നതെതാണ്?
8. കവിെയിതല ശ്ബ്ദതത്തയം അർത്ഥതത്തയം കുറിച്ച് എം എന് വിജയന് മുസ്ന്നാട്ട് തവക്കുന്ന രണ്ടു
നിരീക്ഷണങ്ങള് എഴുതുക.
9. െങ്കം നായർ എന്ന കലാപാത്രത്തിൻതറ വയക്തിെവ സവിസ്ശ്ഷെയായി പറയാവുന്നെ്
എതതാതക്കയാണ്?
10.

ഓ തക സ്ജാണി നിരീക്ഷിക്കുന്ന ജനപ്രിയ സിനിമകളുതു രണ്ടു സവഭാവസവിസ്ശ്ഷെകള്
എഴുതുക.

11.

"മണപത്തരിസ്യാളം സ്പാതന്നാരു മത്സ്യം, കുപത്തിരസ്യാു് ഒറയ്ക്കു തപാരുെിനിന്ന."

അുിവരയിട്ട പ്രസ്യാഗത്തിന് ഊന്നപ നപകി മത്സ്യത്തിതറ ത റുത്തുനിപെിതറ പ്രാധാനയം
സൂ ിെിക്കുക.
12.

നാുൻ പ്രസ്യാഗങ്ങളും ബശ്ലികളും കായലരികത്ത് എന്ന ഗാനതത്ത മസ്നാഹരമാക്കുന്ന
ഘുകമാണ്. രണ്ട് പ്രസ്യാഗങ്ങൾ എടുത്ത് എഴുതുക.
മാതൃക: കരളി ലുരുളിയിപ എണ്ണ കാച്ചുക

13.

നാം വലിതച്ചറിയന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടുകള് ഭൂമിക്ക് എന്തുമാത്രം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നണ്ട്.
രതണ്ടണ്ണം സൂ നകളായി എഴുതുക.
മാതൃക : ജലം മണ്ണിസ്ലക്ക് ഇറങ്ങുന്നെിന് െുസ്സമാകുന്ന.



14. സ്കള്ക്കുന്നസ്ണ്ടാ എന്ന ഹ്രസവ ിത്രത്തിതല ഹസ്നയതു സവഭാവസവിസ്ശ്ഷെയായി
കതണ്ടത്താവുന്ന രണ്ടു കാരയങ്ങള് എടുതത്തഴുതുക.
മാതൃക : അവള് കലകളിലൂതു െസ്റൊയ ഒരു സ്ലാകം സൃഷ്ടിക്കുന്ന.

15ുമുതല്ു24ുവനെയുള്ള പൊതുദ ാദ്യ്ളില്ുഅനെണ്ണത്തി്ുഅെപ്പുറത്തില്ുകള്കവിയാനതു
ഉത്തെനെഴുര്കള്ക.ുു
5x4ു=ു20ുദകാര്ത്.
15.ു

െതറ ജനം ഇരുളിതന കീറിമുറിച്ച് ഉയർന്ന പറക്കുന്ന സവനമാമായിരുന്ന സ്ജാനാലതറ
മനസ്സുനിറതയ - ഇരുൾ എന്ന് ഇവിതു സൂ ിെിക്കുന്നെ് എതിതനതയാതക്ക ആവാം. നിങ്ങളുതു
നിഗമനങ്ങള് എഴുതുക.

16.

ഓർമയതു ്രപ് എന്ന കലയിതല തപൺകുട്ടിക്ക് വൃദ്ധസ്യാടുള്ള അനിഷ്ടം സൂ ിെിക്കുന്ന
സന്ദർഭങ്ങൾ കലാരംഭത്തില് ഉണ്ട്. ഒരു സന്ദർഭം എടുതത്തഴുതുക.

17.

ബാലയകാലതത്ത ില അനുഭവങ്ങൾ സ്കവലമായി വിവരിച്ചു സ്പാവുകയല്ല ത റുസ്േരി
ത യ്യുന്നെ്. അവ ആസവാദ്കതറ കൂുി അനുഭവമാക്കി മാറ്റുന്ന അസ്േഹം. പീലിക്കണ്ണുകൾ
എന്ന പാഠഭാഗത്തു നിന്ന് രണ്ട് ഉദ്ാഹരണങ്ങൾ എഴുതുക?

18.

പൂങ്കിളി കൗമാരത്തിന്നിത്തിരിക്കാലം സ്വണം മാങ്കനികളിപ നിന്ന് മാമ്പൂവിതലത്തിസ്ച്ചരാൻ മാങ്കനികളിപ നിന്ന് മാമ്പൂവിതലത്തിസ്ച്ചരുക എന്ന പ്രസ്യാഗത്തിലൂതു കവിെയില് തെളിയന്ന
ഭാവം എതാണ്?

19.

"അസ്നകം അർത്ഥങ്ങതള നിഷ്പാദ്ിെിക്കുന്ന വാക്ബിന്ദുക്കളാണ് കവി തെരതെടുക്കുന്നെ്" എം എൻ വിജയൻ

തപാക്കമില്ലാത്തൊതണതറ തപാക്കം - കുഞ്ഞുണ്ണിമാഷ്

'തപാക്കം' എന്ന പദ്ത്തിന് സാധാരണയള്ള അർത്ഥസ്ത്തക്കാൾ മതറതതാതക്ക അര്ത്ഥമാണ്
ഈ സന്ദർഭത്തിപ ലഭിക്കുന്നെ്. മുകളില് തകാടുത്ത പ്രസ്താവനയതു തവളിച്ചത്തില്
പരിസ്ശ്ാധിച്ച് കുറിെ് െയ്യാറാക്കുക.
20.

സവാെരം പോയലിിക്കുസ്ശ്ഷം യാെനയതു സ്വെനവും പറഞ്ഞു മുസ്ന്നാട്ടുവന്ന കൂട്ടത്തിതലാന്നം
സ്ദ്വി ബഹതന കണ്ടിരുന്നില്ല – അഗ്നിസാക്ഷിയിതല ഈ പ്രസ്താവനയില് അുങ്ങിയ
സാമൂഹിക വിമർശ്നം എതാണ്?

21.

"ജനലിനപ്പുറം ജീവിെംസ്പാതല ഈ പകപ തവളിച്ചം തപാലിഞ്ഞു സ്പാകുന്നതും " അതരീക്ഷ
വർണ്ണന സ്പാലും കവിെയതു ഭാവതത്ത എപ്രകാരമാണ് 'സന്ദർശ്ന' ത്തിപ
തവളിതെടുത്തുന്നെ്? നിഗമനങ്ങള് അവെരിെിക്കുക.

22.

എന്തുതകാണ്ടാണ് കവിെയിതല മനുഷയന് ഋതുക്കസ്ളാടും പറവെറങ്ങസ്ളാടും മലകസ്ളാടും
കെകുതുറക്കാനും വിളക്കുതകാളുത്താനും പറസ്യണ്ട സാഹ രയം ഉണ്ടായെ്? നിങ്ങളുതു
നിരീക്ഷണങ്ങള് അവെരിെിക്കുക.

23.

ബകൊുിതന ഒരു മികച്ച പാരിഥാനിെിക
എതതാതക്കയാണ്?

24.

അമയതു ഓെസ്റഷന് തവറും സർജിക്കലായ ഉള്ളുക്കമല്ല ഉള്ളതെന്ന് കലാനായകന്
സ്ൊന്നാൻ കാരണതമതാവാം?

ിത്രമാക്കി മാറ്റുന്ന സവിസ്ശ്ഷെകള്

25ുമുതല്ു34ുവനെയുള്ള പൊതുദ ാദ്യ്ളില്ുഅനെണ്ണത്തി്ുഒരുപുറത്തില്ുകള്കവിയാനതു
ഉത്തെനെഴുര്കള്ക.ു
5ുxു6ു=ു30ുദകാര്ത്
25.

 നിരതരപ്രയത്നം തകാണ്ട് അസാധയമായതു സ്പാലും സാധയമാക്കുക
 പ യ ശ്ീലങ്ങൾ തവുിെ് പുെിയ വ ികൾ തവട്ടിതത്തളിക്കുക
 സവതം ജീവിെം തകാണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രസ് ാദ്നമാവുക
 െതറ പരിമിെികതള സാധയെകളാക്കി മാറ്റുക

.

തജാനാലൻ എന്ന കുപകാക്ക സവതം ജീവിെം തകാണ്ട് നതമ എതതാതക്കയാണ്
പഠിെിക്കുന്നെ്. രണ്ടു സൂ നകൾ മാത്രം വികസിെിച്ച് വയക്തമാക്കുക.

26.

"ജീവിെം പി ിതെടുത്താണ് കലകൾ ഉണ്ടാക്കതെടുന്നെ് " എന്ന് പറയാറുണ്ട്.
ഓർമയതു ്രപ് എന്ന കലയിതല വൃദ്ധ എഴുെിയ കലകൾക്കും ഇെ് ബാധകമാസ്ണാ?
വൃദ്ധയതു ജീവിെതത്തയം അവർ എഴുെിയ കലകതളയം സ് ർത്തുതവച്ച് പരിസ്ശ്ാധിക്കുക.

27.

ലച്ചിത്രഗാനങ്ങള് അെതു കാലതത്ത സംകാരതത്ത െതന്നയാണ് ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും
പ്രെിഫലിെിക്കുന്നെ്. കായലരികത്ത് എന്ന ഗാനത്തിതല സാംകാരികമായ
സവിസ്ശ്ഷെകതള അുിഥാനാനമാക്കി വിശ്ദ്ീകരിക്കുക

28.

- ഇറയത്ത് എച്ചിലു െിന്നന്ന തകാുിച്ചി.
- ഇര വളഞ്ഞു തകാന്ന െിന്നന്ന ത ന്നായ.
സ്ത്രീ ജീവിെത്തിതറ വയെയസ്ത ഭാവങ്ങൾ ിത്രീകരിക്കാൻ ഈ രണ്ടു പ്രെീകങ്ങൾ എത്രമാത്രം
പരയാപ്തമാണ് ? വിശ്ദ്ീകരിക്കുക.

29.

മത്സ്യം എന്ന കവിെയിതല മത്സ്യതത്ത ഒരു പ്രെീകമായി കണ്ടുതകാണ്ട്
നിങ്ങൾക്ക് കതണ്ടത്താവുന്ന ആശ്യങ്ങൾ അവെരിെിക്കുക.

30.

'ഉയിരിൻ തകാലക്കുടുക്കാക്കാവും കയറിതനയ ിൊലാക്കിത്തീർക്കാൻ ക ിെെസ്ല്ല ജയം!'
ഈ കാഴ്ചൊു് വർത്തമാനകാല സമൂഹത്തിപ എത്രമാത്രം പ്രസക്തമാണ്? വിശ്കലനം ത യ്തു
കുറിപ്പു െയ്യാറാക്കുക.

31.

കാവയകലതയക്കുറിച്ച് ില നിരീക്ഷണങ്ങൾ എന്ന പാഠഭാഗത്തിപ " രിത്രം വാക്കുകളുതു
അർത്ഥതത്ത നിർണയിക്കും" എന്ന് പറയന്ന ആശ്യതത്ത ഒരു ഉദ്ാഹരണം
ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വയക്തമാക്കുക.

32.

മാതൃസ്സ്നഹത്തിതറ മസ്നാഹാരിെ ലളിെമായം ബവകാരികെയ്ക്ക് ഊന്നപ നപകിയം
ആവിഷ്ക്കരിച്ച കാവയഭാഗമാണ് പീലിക്കണ്ണുകൾ - കാവയസന്ദര്ഭങ്ങള് എടുത്തുകാട്ടി ഈ
നിരീക്ഷണം വിശ്ദ്ീകരിക്കുക.

33.

"നീയം ്ാനും എന്ന യാലാർത്ഥയത്തിപ നിന്ന് അവസാനം നീ മാത്രമായി അവസ്ശ്ഷിക്കാൻ

34.

'സുഖം ഒരു മാരകമായ ലഹരിയാണ് ' എന്ന് മിസിസ് നായർക്ക് സ്ൊന്നിയ സന്ദർഭം
ഏൊണ്? അെിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എതതാതക്കയാണ്? നിങ്ങളുതു നിരീക്ഷണങ്ങൾ
കുറിക്കുക.

സ്പാകുന്ന" - 'നീ' എന്ന് ബഷീർ അഭിസംസ്ബാധന ത യ്യുന്നെ് ആതരയാവാം? നിങ്ങളുതു
നിഗമനങ്ങൾ അവെരിെിക്കുക.

35ുമുതല്ു38ുവനെയുള്ള പൊതുദ ാദ്യ്ളില്ുെനണ്ടണ്ണത്തി്ുഒെെപ്പുറത്തില്ുകള്കവിയാനതു
ഉത്തെനെഴുര്കള്ക.ുു
2X8ു=16ുദകാര്ത്.
35.

'ഓർമയതു ്രപ് എന്ന കലയിതല വൃദ്ധയം യവെിയം മാറാത്ത ഒരു വയവഥാനിെിയതു രണ്ട്
കാലഘട്ടത്തിതല ഇരകളാണ്' എന്ന് പറയാസ്മാ? കലയിപ നിന്നള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ
എടുത്തുകാട്ടി വിശ്ദ്മാക്കുക.

36.

"ഓർമകളുതു മാധുരയമാണ് ഊൊലിപ എന്ന കവിെതയ സവാദ്ിഷ്ടമാക്കുന്നെ് " -ഈ
നിരീക്ഷണത്തിതറ അുിഥാനാനത്തിപ കവിെതയ വിലയിരുത്തി ഉപനയാസം െയ്യാറാക്കുക

37.

സ്വരുകളുതു പ്രാധാനയം െിരിച്ചറിയാെിരിക്കുന്നെിലൂതു മണ്ണിനും മനുഷയനും
സംഭവിക്കാനിുയള്ള ദരതങ്ങതളക്കുറിച്ചുള്ള എതതല്ലാം ആശ്ങ്കകളാണ് 'സ്വരുകൾ
നഷ്ടതെടുന്നവർ' എന്ന പാഠഭാഗം മുസ്ന്നാട്ടുതവക്കുന്നെ്. നിങ്ങളുതു നിരീക്ഷണങ്ങൾ
അവെരിെിക്കുക

38.

പ്രണയത്തിതറ ഭൂെ വർത്തമാനകാലങ്ങൾ സന്ദർശ്നം എന്ന കവിെയിപ എപ്രകാരമാണ്
ആവിഷ്കരിക്കതെടുന്നെ്? കവിെയിതല സന്ദർഭങ്ങൾ എടുത്തുകാട്ടി വിശ്ദ്മാക്കുക.

തയ്യാറാക്കിയത്ു:ു ിുദേെ ന്ദ്രന്ു(ഗവ.ുദഗ്സ്ുഹയര്ത്ുനസക്കന്ററിുസ്കൂ്ു യ്യന്നൂര്ത്ു)

FIRST YEAR HIGHER SECONDARY MODEL EXAMINATION 2021
PART II
പരമാവധി സ്കാര് 80

മലയാളം

സമയം : രണ്ടര മണിക്കൂര്

വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കുള്ള പൊതുന ാര്ിര്ത്ദേശങ്ങള്്ു
 20 മിനുട്ട് സമാശ്വാസ സമയമാണ്. ഈ സമയം സ് ാദ്യങ്ങള് വായിക്കാനും ഇഷ്ടമുള്ളവ
തെരതെടുക്കാനും ഉത്തരങ്ങള് ആസൂത്രണം ത യ്യാനും ഉപസ്യാഗിക്കാം.
 ഓസ്രാ സ് ാദ്യവുമായം ബന്ധതെട്ട നിര്സ്േശ്ങ്ങള് വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കി ഉത്തരം എഴുതുക
 ഉത്തരതമഴുതുസ്പാള് സ്കാര് സമയം എന്നിവ പരിഗണിക്കണം
 1ുമുതല്ു35ുവനെയുള്ള പൊതുദ ാദ്യ്്ക്ു െിാവഭിു്കികുകള്കു80ുദകാര്ത്ുആയിെികുുംു

1ുമുതല്ു10ുവനെയുള്ള പൊതുദ ാദ്യ്്ക്ുകള കള്കില്ുിന്ന്ുശങ്ങളെിയായുെനെണ്ണുംുു
നതനെനെടുനെഴുര്കള്ക.ുു2ുദകാര്ത്ുവീതും
1.
" ിറകു നീർത്തുവാനാവാതെ തൊണ്ടയിപ പിുയകയാതണാസ്രകാതസ്രാദ്നം" ഈ
വരികളിപ നിന്നം തെളിയന്നതെതാണ്?
 അവളുതു മുന്നിപ അയാൾ തപാട്ടിക്കരയന്ന
 ഒന്ന് കരയവാൻ സ്പാലുമാകാത്ത വിങ്ങപ അയാളിപ നിറയന്ന.
 അവളുതു മുന്നിപ തപാട്ടിക്കരയണം എന്ന് ആഗ്രഹമുതണ്ടങ്കിലും അയാൾക്ക് അെിന്
സാധിക്കുന്നില്ല
 അയാതള കണ്ടതും അവളുതു തൊണ്ടയിപ ഒരു കരച്ചിപ വന്ന പിുയന്ന

2. ഓര്മയതു ്രപ് എന്ന കലയിതല പത്മാക്ഷി എന്ന കലാപാത്രത്തിതറ
സവഭാവസവിസ്ശ്ഷെയിപ ഉൾതെുാത്തെ് ഏൊണ്?
 വൃദ്ധസ്യാു് നിന്ദ തവച്ചുപുലർത്തുന്ന കലാപാത്രമാണ്

 വൃദ്ധസ്യാു് ബഹുമാനസ്ത്താടും ആദ്രസ്വാടും കൂുി തപരുമാറുന്ന കലാപാത്രമാണ്
 വൃദ്ധതയ െരം കിട്ടുസ്പാത ാതക്ക പരിഹസിക്കുന്ന കലാപാത്രമാണ്
 പുരുഷ സ്മധാവിെവതത്ത സ് ാദ്യം ത യ്യുന്നവരാണ്

3. ഇലയുരുകൾ സ്വരുകളിലൂതു പുനർജനിക്കുകയാണ് എന്ന് എന് എ നസീര് പറയന്നെിലൂതു
ഉസ്േശ്ിക്കുന്നതെത്?
 ഇലകളിപ നിന്നാണ് എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നെ്
 സ്വരുകള് െതന്നയാണ് ഇലകളായി മാറുന്നെ്

 ഇലകൾ ീെളിെ് വൃക്ഷത്തിന് വളമായി െീരുന്ന

 സ്വരുകളും ഇലകളും ജനിക്കുകയം പുനർജ്ജനിക്കുകയം ത യ്യുന്ന ഒരു ക്രത്തിതറ ഭാഗമാണ്
4.

മത്സ്യം എന്ന കവിെതയ സംബന്ധിക്കുന്ന ശ്രിയായ രണ്ട് പ്രസ്താവനകൾ തെരതെടുക്കുക.
 വാക്കുകൾക്ക് സാധാരണ അർത്ഥത്തിപസ്നക്കാൾ കവിെ അർത്ഥങ്ങളുള്ള കവിെയാണ്.
 വൃത്തവും ൊളവും ആണ് ഈ കവിെയതു ശ്ക്തിക്ക് അുിഥാനാനം.
 വിഷാദ്മാണ് മത്സ്യം എന്ന കവിെയതു ഥാനായിഭാവം.
 ത റുതുകളുതു പ്രെിസ്രാധമാണ് കവിെയതു പ്രസ്മയം.

5. കവിെയിതല ശ്ബ്ദതത്തയം അർത്ഥതത്തയം കുറിച്ചുള്ള ഏതു നിരീക്ഷണമാണ് എം എന് വിജയന്
മുസ്ന്നാട്ട് തവക്കുന്നെ്?
 കവിെയിപ അർത്ഥത്തിനല്ല ശ്ബ്ദത്തിനാണ് പ്രാധാനയം.

 കവിെയിപ ശ്ബ്ദസ്ത്തക്കാൾ പ്രധാനം അർത്ഥത്തിനാണ്.
 അർത്ഥത്തിതറ നൃത്തമാണ് നല്ല കവിെയില് ഉണ്ടാവുക

 കവിെയിപ ശ്ബ്ദത്തിനും അർത്ഥത്തിനും തുലയപ്രാധാനയമാണ്
6. പൂങ്കിളി കൗമാരത്തിന്നിത്തിരിക്കാലം സ്വണം മാങ്കനികളിപ നിന്ന് മാമ്പൂവിതലത്തിസ്ച്ചരാൻ - ഈ
വരികളിലൂതു ഉസ്േശ്ിക്കുന്നെ് എതാണ്?
 കൗമാരം മാങ്കനികളിപ രസിക്കുന്ന കാലമാണ്

 കൗമാരം മാമ്പൂവിപ ആണ് രസം കതണ്ടത്തുന്നെ്

 മാങ്കനികളിപ ൊല്പരയം ഉണ്ടാവുന്നെ് കൗമാരം ക ിയസ്പാ ാണ്

 ബാലയത്തിപനിന്ന് യൗവനത്തിസ്ലക്ക് ഉള്ള ദൂരമാണ് മാങ്കനിയിപ നിന്ന് മാമ്പൂവിസ്ലക്കുള്ളെ്
7. "എതറ ിരിക്കകത്തുള്ള ദുഃഖത്തിതറ മു ക്കം അവർ സ്കൾക്കുന്നില്ല" എന്നതുതകാണ്ട് ബഷീര്
ഉസ്േശ്ിക്കുന്നതെതാണ്?


ിരിയതു ഉള്ളിപത്തതന്ന ദുഃഖം അുങ്ങിയിരിപ്പുണ്ട്

 ദുഃഖം ഇല്ലാത്തിുത്ത് മാത്രസ്മ


ിരി നിലനിപക്കുകയള്ളൂ

ിരിസ്യക്കാള് ൊന് ഇഷ്ടതെടുന്നെ് ദുഃഖമാണ്.

 ദുഃഖം ഉള്ളില് ഒളിെിച്ചാണ് ൊൻ ആളുകതള ിരിെിക്കുന്നെ്
8. െങ്കം നായർ എന്ന കലാപാത്രത്തിൻതറ വയക്തിെവ സവിസ്ശ്ഷെയായി പറയാവുന്നെ്
എതതാതക്കയാണ്?

 സവതം സുഖസ്ഭാഗങ്ങളിപ രസിക്കുകയം സമൂഹത്തിനുസ്വണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവസ്രാു് തവറുെ്
പുലർത്തുകയം ത യ്യുന്ന.
 െതറ അഭീഷ്ടങ്ങൾ സാധിക്കുന്നെിനു സ്വണ്ടി ഏെ് പ്രെിബന്ധങ്ങതളയം സ്നരിുാനുള്ള
ങ്കൂറ്റമുണ്ട്.

 സമൂഹത്തിനുസ്വണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മനസ്സുതണ്ടങ്കിലും അെിനുള്ള ധധരയമില്ല
 ഭർത്താവിൻതറ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാത്രം ജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീയാണ്

9. ജനപ്രിയ സിനിമകളുതു സവഭാവമായി വിലയിരുത്തതെടുന്നെ് ഏതൊതക്കയാണ്?
 ഥാനിരം ധശ്ലിയിലുള്ള ിത്രീകരണം
 ൊരങ്ങതള ഉപസ്യാഗതെടുത്തുന്നില്ല
 യാലാര്ലയസ്ത്താടുള്ള അഭിനിസ്വശ്ം
 അെിശ്സ്യാക്തിസ്യാതുയള്ള അവെരണം
10.

ധബസിക്കിള് െീവ്സിതറ ആകര്ഷണ രഹസയങ്ങളില് പ്രധാനതെട്ടവയായി സ്ലഖകന്
നിരീക്ഷിക്കുന്നെ് എതിതനയാണ് ?
 അെിതല ധവകാരികെതയ
 പ്രസ്മയത്തിതറ ശ്ക്തിതയ
 പരീക്ഷണ സവഭാവതത്ത
 ധുെ് കലാപാത്രങ്ങതള

11ുമുതല്ു20ുവനെയുള്ള പൊതുദ ാദ്യ്്ക്ുഅെപ്പുറെില്ുകള്കവിയാനതുഉെെനിഴുര്കള്ക.ുു4ു
ദകാര്ത്ുവീതും.
11.ു

െതറ ജനം ഇരുളിതന കീറിമുറിച്ച് ഉയർന്ന പറക്കുന്ന സവനമാമായിരുന്ന സ്ജാനാലതറ
മനസ്സുനിറതയ - ഇരുൾ എന്ന് ഇവിതു സൂ ിെിക്കുന്നെ് എതിതനതയാതക്ക ആവാം. നിങ്ങളുതു
നിഗമനങ്ങള് എഴുതുക.

12.

ഓർമയതു ്രപ് എന്ന കലയിതല തപൺകുട്ടിക്ക് വൃദ്ധസ്യാടുള്ള അനിഷ്ടം സൂ ിെിക്കുന്ന
സന്ദർഭങ്ങൾ കലാരംഭത്തില് ഉണ്ട്. ഒരു സന്ദർഭം എടുതത്തഴുതുക.

13.

നാം വലിതച്ചറിയന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടുകള് ഭൂമിക്ക് എന്തുമാത്രം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നണ്ട്.
രതണ്ടണ്ണം സൂ നകളായി എഴുതുക.
മാതൃക : ജലം മണ്ണിസ്ലക്ക് ഇറങ്ങുന്നെിന് െുസ്സമാകുന്ന.


14.

15.


"മണപത്തരിസ്യാളം സ്പാതന്നാരു മത്സ്യം, കുപത്തിരസ്യാു് ഒറ്റയ്ക്കു തപാരുെിനിന്ന."
അുിവരയിട്ട പ്രസ്യാഗത്തിന് ഊന്നപ നപകി മത്സ്യത്തിതറ ത റുത്തുനിപെിതറ പ്രാധാനയം
വയക്തമാക്കുക.
"അസ്നകം അർത്ഥങ്ങതള നിഷ്പാദ്ിെിക്കുന്ന വാക്ബിന്ദുക്കളാണ് കവി തെരതെടുക്കുന്നെ്" എം എൻ വിജയൻ

തപാക്കമില്ലാത്തൊതണതറ തപാക്കം - കുഞ്ഞുണ്ണിമാഷ്
'തപാക്കം' എന്ന പദ്ത്തിന് സാധാരണയള്ള അർത്ഥസ്ത്തക്കാൾ മതറ്റതതാതക്ക അര്ത്ഥമാണ്
ഈ സന്ദർഭത്തിപ ലഭിക്കുന്നെ്. മുകളില് തകാടുത്ത പ്രസ്താവനയതു തവളിച്ചത്തില്
പരിസ്ശ്ാധിച്ച് കുറിെ് െയ്യാറാക്കുക.
16.

സവാെന്ത്ര്യലിിക്കുസ്ശ്ഷം യാെനയതു സ്വെനവും പറഞ്ഞു മുസ്ന്നാട്ടുവന്ന കൂട്ടത്തിതലാന്നം
സ്ദ്വി ബഹതന കണ്ടിരുന്നില്ല – അഗ്നിസാക്ഷിയിതല ഈ പ്രസ്താവനയില് അുങ്ങിയ
സാമൂഹിക വിമർശ്നം എതാണ്?

17.

"ജനലിനപ്പുറം ജീവിെംസ്പാതല ഈ പകപ തവളിച്ചം തപാലിഞ്ഞു സ്പാകുന്നതും " അതരീക്ഷ
വർണ്ണന സ്പാലും കവിെയതു ഭാവതത്ത എപ്രകാരമാണ് 'സന്ദർശ്ന' ത്തിപ
തവളിതെടുത്തുന്നെ്? നിഗമനങ്ങള് അവെരിെിക്കുക.

18.

എന്തുതകാണ്ടാണ് കവിെയിതല മനുഷയന് ഋതുക്കസ്ളാടും പറവെറ്റങ്ങസ്ളാടും മലകസ്ളാടും
കെകുതുറക്കാനും വിളക്കുതകാളുത്താനും പറസ്യണ്ട സാഹ രയം ഉണ്ടായെ്? നിങ്ങളുതു
നിരീക്ഷണങ്ങള് അവെരിെിക്കുക.

19.

'ഉയിരിൻ തകാലക്കുടുക്കാക്കാവും കയറിതനയ ിൊലാക്കിത്തീർക്കാൻ ക ിെെസ്ല്ല ജയം!'
ഈ കാഴ്ചൊു് വർത്തമാനകാല സമൂഹത്തിപ എത്രമാത്രം പ്രസക്തമാണ്? വിശ്കലനം ത യ്തു
കുറിപ്പു െയ്യാറാക്കുക.

20.

അമയതു ഓെസ്റഷന് തവറും സർജിക്കലായ ഉള്ളുക്കമല്ല ഉള്ളതെന്ന് കലാനായകന്
സ്ൊന്നാൻ കാരണതമതാവാം?

21ുമുതല്ു30ുവനെയുള്ള പൊതുദ ാദ്യ്്ക്ുഒരുപുറെില്ുകള്കവിയാനതുഉെെനിഴുര്കള്ക.ുു6ു
ദകാര്ത്ുവീതും.
21.

 നിരതരപ്രയത്നം തകാണ്ട് അസാധയമായതു സ്പാലും സാധയമാക്കുക
 പ യ ശ്ീലങ്ങൾ തവുിെ് പുെിയ വ ികൾ തവട്ടിതത്തളിക്കുക
 സവതം ജീവിെം തകാണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രസ് ാദ്നമാവുക
 െതറ പരിമിെികതള സാധയെകളാക്കി മാറ്റുക

.
22.

തജാനാലൻ എന്ന കുപകാക്ക സവതം ജീവിെം തകാണ്ട് നതമ എതതാതക്കയാണ്
പഠിെിക്കുന്നെ്. രണ്ടു സൂ നകൾ മാത്രം വികസിെിച്ച് വയക്തമാക്കുക.
"ജീവിെം പി ിതെടുത്താണ് കലകൾ ഉണ്ടാക്കതെടുന്നെ് " എന്ന് പറയാറുണ്ട്.

ഓർമയതു ്രപ് എന്ന കലയിതല വൃദ്ധ എഴുെിയ കലകൾക്കും ഇെ് ബാധകമാസ്ണാ?
വൃദ്ധയതു ജീവിെതത്തയം അവർ എഴുെിയ കലകതളയം സ് ർത്തുതവച്ച് പരിസ്ശ്ാധിക്കുക.
23.

ലച്ചിത്രഗാനങ്ങള് അെതു കാലതത്ത സംകാരതത്ത െതന്നയാണ് ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും
പ്രെിഫലിെിക്കുന്നെ്. കായലരികത്ത് എന്ന ഗാനത്തിതല സാംകാരികമായ
സവിസ്ശ്ഷെകതള അുിഥാനാനമാക്കി വിശ്ദ്ീകരിക്കുക

24.

- ഇറയത്ത് എച്ചിലു െിന്നന്ന തകാുിച്ചി.
- ഇര വളഞ്ഞു തകാന്ന െിന്നന്ന ത ന്നായ.
സ്ത്രീ ജീവിെത്തിതറ വയെയസ്ത ഭാവങ്ങൾ ിത്രീകരിക്കാൻ ഈ രണ്ടു പ്രെീകങ്ങൾ എത്രമാത്രം
പരയാപ്തമാണ് ? വിശ്ദ്ീകരിക്കുക.

25.

മത്സ്യം എന്ന കവിെയിതല മത്സ്യതത്ത ഒരു പ്രെീകമായി കണ്ടുതകാണ്ട്
നിങ്ങൾക്ക് കതണ്ടത്താവുന്ന ആശ്യങ്ങൾ അവെരിെിക്കുക.

26.

ധകൊുിതന ഒരു മികച്ച പാരിഥാനിെിക
എതതാതക്കയാണ്?

27.

കാവയകലതയക്കുറിച്ച് ില നിരീക്ഷണങ്ങൾ എന്ന പാഠഭാഗത്തിപ " രിത്രം വാക്കുകളുതു
അർത്ഥതത്ത നിർണയിക്കും" എന്ന് പറയന്ന ആശ്യതത്ത ഒരു ഉദ്ാഹരണം
ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വയക്തമാക്കുക.

28.

മാതൃസ്േഹത്തിതറ മസ്നാഹാരിെ ലളിെമായം ധവകാരികെയ്ക്ക് ഊന്നപ നപകിയം
ആവിഷ്ക്കരിച്ച കാവയഭാഗമാണ് പീലിക്കണ്ണുകൾഎടുത്തുകാട്ടി ങ്ങള്കാവയസന്ദര്ഭ .
.വിശ്ദ്മാക്കുക

29.

"നീയം ്ാനും എന്ന യാലാർത്ഥയത്തിപ നിന്ന് അവസാനം നീ മാത്രമായി അവസ്ശ്ഷിക്കാൻ

ിത്രമാക്കി മാറ്റുന്ന സവിസ്ശ്ഷെകള്

സ്പാകുന്ന" - 'നീ' എന്ന് ബഷീർ അഭിസംസ്ബാധന ത യ്യുന്നെ് ആതരയാവാം? നിങ്ങളുതു
നിഗമനങ്ങൾ അവെരിെിക്കുക.
30.

'സുഖം ഒരു മാരകമായ ലഹരിയാണ് ' എന്ന് മിസിസ് നായർക്ക് സ്ൊന്നിയ സന്ദർഭം
ഏൊണ്? അെിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എതതാതക്കയാണ്? നിങ്ങളുതു നിരീക്ഷണങ്ങൾ
കുറിക്കുക.

31ുമുതല്ു35ുവനെയുള്ള പൊതുദ ാദ്യ്്ക്ുഒന്നെപ്പുറെില്ുകള്കവിയാനതുഉെെനിഴുര്കള്ക.ുു8ു
ദകാര്ത്ുവീതും.

31.

'ഓർമയതു ്രപ് എന്ന കലയിതല വൃദ്ധയം യവെിയം മാറാത്ത ഒരു വയവഥാനിെിയതു രണ്ട്
കാലഘട്ടത്തിതല ഇരകളാണ്' എന്ന് പറയാസ്മാ? കലയിപ നിന്നള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ
എടുത്തുകാട്ടി വിശ്ദ്മാക്കുക.

32.

"ഓർമകളുതു മാധുരയമാണ് ഊൊലിപ എന്ന കവിെതയ സവാദ്ിഷ്ടമാക്കുന്നെ് " -ഈ
നിരീക്ഷണത്തിതറ അുിഥാനാനത്തിപ കവിെതയ വിലയിരുത്തി ഉപനയാസം െയ്യാറാക്കുക

33.

സ്വരുകളുതു പ്രാധാനയം െിരിച്ചറിയാെിരിക്കുന്നെിലൂതു മണ്ണിനും മനുഷയനും
സംഭവിക്കാനിുയള്ള ദരതങ്ങതളക്കുറിച്ചുള്ള എതതല്ലാം ആശ്ങ്കകളാണ് 'സ്വരുകൾ
നഷ്ടതെടുന്നവർ' എന്ന പാഠഭാഗം മുസ്ന്നാട്ടുതവക്കുന്നെ്. നിങ്ങളുതു നിരീക്ഷണങ്ങൾ
അവെരിെിക്കുക

34.

പ്രണയത്തിതറ ഭൂെ വർത്തമാനകാലങ്ങൾ സന്ദർശ്നം എന്ന കവിെയിപ എപ്രകാരമാണ്
ആവിഷ്കരിക്കതെടുന്നെ്? കവിെയിതല സന്ദർഭങ്ങൾ എടുത്തുകാട്ടി വിശ്ദ്മാക്കുക.

35.

ധസക്കിള് സ്മാഷ്ടിക്കതെട്ട അസ്റാണിസ്യാ റിച്ചി എന്ന ഹെഭാഗയനായ ഒരു വയക്തിയതു
മാത്രം കലയല്ല 'ധസക്കിള് സ്മാഷ്ടാക്കള്'. എന്തുതകാണ്ടാണ് സ്ലഖകന് ഇങ്ങതന പറയന്നെ്?
ഇക്കാരയം സിനിമയില് വയക്തമാക്കുന്നെ് എപ്രകാരമാണ്? ദൃശ്യങ്ങള് സൂ ിെിച്ച്
വിശ്ദ്ീകരിക്കുക.

തയ്യാറാകിയത്ു:ു ിുദേി ന്ദ്രന്ു(ഗവ.ുദഗ്സ്ുഹയര്ത്ുനസകന്ററിുസ്കൂ്ു യ്യന്നൂര്ത്ു)

MDSHSS KOTTAYAM
FIRST YEAR HIGHER SECONDARY MODEL EXAMINATION
JULY 2021
PART - II
MALAYALAM
Time: 2 hrs 30 min
Cool of Time: 15 min

Maximum Marks:80

1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും 6 എണ്ണത്തിന്ശരിയായ
ഉത്തരങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തെഴുതുക
( 6 x 2 = 12 )
1 . സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലഘട്ടത്തിൽ കേവലം കാഴ്ചക്കാരിയായിനിന്ന തങ്കം നായർ
പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്
● ത്യാഗപൂർണമായ ജീവിതം നയിച്ചവരെ
● സുഖാലസ്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞവരെ
● നിസ്വാർത്ഥത പുലർത്തിയവരെ
● കുടുംബത്തിന്റെ തണലിൽ അഭയം കണ്ടെത്തിയവരെ
2. ‘ ഊഞ്ഞാലിൽ ‘ എന്ന കവിതയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ പ്രസ്താവനകൾഎഴുതുക
● കുടുംബ ബന്ധത്തിന്റെ ഊഷ്മളത അവതരിപ്പിക്കുന്നു
● ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഉത്കണ്ഠ അവതരിപ്പിക്കുന്നു
● ജീവിതത്തിന്റെ മഹത്വം അവതരിപ്പിക്കുന്നു
● മാതൃസ്നേഹത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മുഖ്യമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു
3. 'അനർഘനിമിഷ'ത്തിന് യോജിച്ച രണ്ടു വിശേഷണങ്ങൾ എടുത്തെഴുതുക
● കവിതയോടടുത്തു നിൽക്കുന്ന ആഖ്യാനം
● ആക്ഷേപഹാസ്യം മുഖ്യ പ്രമേയമാവുന്നു
● സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ വിമർശനം നിർവഹിക്കുന്നു

● ജീവിതത്തെ അനർഘനിമിഷമായി കാണുന്നു
4. “കവിത ഈണത്തിൽ പാടാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ അവരുടെ ഇടറിയഒച്ച വല്ലാതെ
നേർത്ത് തൊണ്ടയിലാരോ പിടിച്ചുമുറുക്കിയതുപോലെ ഒരു ഞരക്കമായിതീർന്നു.”
ഈ വരികളിലെ ആശയത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവ ഏതെല്ലാം?
● തടഞ്ഞു നിർത്തിയ സർഗാത്മകത
● പുരുഷാധിപത്യത്തിനുമേലുള്ള വിജയം
● സാധ്യമാകാതെ പോയ സ്ത്രീ മുന്നേറ്റം
● വൃദ്ധയുടെ അവസ്ഥയ്ക്ക് നേർക്കുള്ള പരിഹാസം
5. “മണൽത്തരിയോളം പോന്നൊരു മത്സ്യം
കടൽത്തിരയോട് ഒറ്റയ്ക്ക് പൊരുതിനിന്നു” . ഈ വരികളിൽവ്യക്തമാകുന്ന
സൂചന താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ?
● മത്സ്യത്തിന്റെ പോരാട്ടം അഹങ്കാരം നിറഞ്ഞതാണ്
● മത്സ്യത്തെ അവഗണിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളു
● നിസ്സാരമായവയുടെ ചെറുത്തു നിൽക്കാനുള്ള ശേഷി
● മത്സ്യം സുഗമമായ പാതകളിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്
6. എത്ര ദുർബലയാണ് താൻ ! എത്ര ഹീനയാണ് ! - തങ്കം നായരുടെഈ
ആത്മഗതം ഏതു തരാം മനോഭാവത്തിന് നേരെയുള്ള വിമർശനമാണ്?
● ചരിത്രം ഇളകിമറിയുമ്പോൾ അതിൽ പങ്കെടുക്കാതെ മാറിനിൽക്കുക
● സഹായം ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അത് നൽകാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുക
● ഒട്ടും ആലോചിക്കാതെ അപകടങ്ങളിൽ ചെന്ന് ചാടുക
● സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കാൻ കുട്ടികളെകുടുംബത്തിൽ
നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുക
7. താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഏതു വരിയിലാണ് മുഹയ്ദീൻ മാലയുടെരചയിതാവിനെ
സംബന്ധിച്ച സൂചനയുള്ളത്?
● ശൈഖന്മാർക്കെല്ലാർക്കും ഖുതുബായി വന്നോവർ

● പാക്കിയം ഉള്ളോവർ ഇതിനെ പഠിച്ചോവർ
● കോഴിക്കോട്ടത്തുറ തന്നിൽ പിറന്നോവർ
● അല്ലാഹു സ്നേഹിച്ച മുഹയ്ദീൻ എന്നോവർ
8 മുതൽ 11 വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണത്തിന് ഒന്നോ
രണ്ടോ വാക്യത്തിൽ ഉത്തരമെഴുതുക
(3x2=6)
8. “ഇരുളൻപിനെ മാറ്റുമല്ലലിൻ
കരുവാകും, കരുവാമിതേതിനും“ - ശ്രീനാരായണ ഗുരു ‘ഇരുൾ’എന്നതുകൊണ്ട്
ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ?
9. ‘പീലിക്കണ്ണുകൾ’ എന്ന കവിതയിൽ അമ്മയുടെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന
രണ്ടു മുഹൂർത്തങ്ങൾ എഴുതുക
10. ‘വേരുകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവർ’ എന്ന ലേഖനത്തിൽ നിന്നുംപ്രകൃതി
ദുരന്തങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിവിധിയായി ചെയ്യാവുന്ന രണ്ടുകാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക.
11. “അധികനേരമായ് സന്ദർശകർക്കുള്ള
മുറിയിൽ മൗനം കുടിച്ചിരിക്കുന്നു നാം” - ഇവിടെ‘മൗനം കുടിക്കുക’ എന്ന
പ്രയോഗം ധ്വനിപ്പിക്കുന്നതെന്ത്?
12 മുതൽ 16 വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും 4 എണ്ണത്തിന്
അരപ്പുറത്തിൽ കവിയാതെ ഉത്തരമെഴുതുക.
( 4 സ്കോർ വീതം )

( 4 x 4 = 16 )

12. “ രാമൻകുട്ടിക്ക് പേരിട്ടത് ഇവിടത്തെ ആളാ - അവൻരാമനെപ്പോലെ
വളരട്ടെന്നു പറഞ്ഞു. അന്ന് രവീന്ദ്രനാഥ് എന്ന പേരായിരുന്നുഎനിക്കിഷ്ടം. പിന്നെ
ഞാനോർത്തു, ഇവിടത്തെ ആളുടെ ഇഷ്ടംപോലാകട്ടെ”. സ്ത്രീ
അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള എന്ത് നിരീക്ഷണമാണ് ഈ സന്ദർഭംഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ?

13. “കാടിനെക്കുറിച്ചും വന്യജീവികളെക്കുറിച്ചും നാംആകുലപ്പെടാറുണ്ട്, നമ്മുടെ
ചുറ്റുവട്ടത്തെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പക്ഷെ നാം ഒട്ടും
വേവലാതിപ്പെടാറില്ല.” - ‘കൈപ്പാട്’ എന്ന ഡോക്യൂമെന്ററിയുടെ അവസാനം
എഴുതിക്കാണിക്കുന്ന ഈ സന്ദേശം എത്ര മാത്രം പ്രസക്തമാണ്?
പ്രതികരണക്കുറിപ്പ് തയാറാക്കുക .
14. “നിത്യജീവിതത്തിലെ കുറവുകളെ പൂരിപ്പിക്കുകയാണ് ജനപ്രിയസിനിമകൾ
ചെയ്യുന്നത്”. ഈ പ്രസ്താവനയോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ? വ്യക്തമാക്കുക.
15. “മണ്ണിലേക്ക് ഊർന്നു വീഴുന്ന ഒരില പോലും വേരുകൾക്കായിട്ടാണല്ലോ
മണ്ണടരുകളിലേക്ക് താണുപോകുന്നത് “ (വേരുകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവർ)
ഇതിലൂടെ ലേഖകൻ മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്ന ജീവിത ദർശനം എന്ത്?
നിരീക്ഷണങ്ങൾ കുറിക്കുക.
16. നാട്ടിൻപുറത്തോടുള്ള വൈലോപ്പിള്ളിയുടെ സ്നേഹം 'ഊഞ്ഞാലിൽ'എന്ന
കവിതയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ടോ? വിലയിരുത്തുക.
17 മുതൽ 21 വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും 4 എണ്ണത്തിന്ഒരു
പുറത്തിൽ കവിയാതെ ഉത്തരമെഴുതുക
( 6 സ്കോർ വീതം )
( 4 x 6 = 24 )
17. “ അവനൊരു കണ്ണാടിയിലും കാഴ്ചയായില്ല”. പ്രദർശനങ്ങൾക്ക്പ്രാധാന്യമുള്ള
ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മത്സ്യത്തിന്റെ നിലപാട് എത്രത്തോളം പ്രസക്തമാണ്?
നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം വ്യക്തമാക്കുക.
18. “അവ്യവസ്ഥിതത്വം കവിതയുടെ സ്വഭാവമാണ്, അർത്ഥമുള്ളത്കവിതയല്ല ;
അർത്ഥത്തിനപ്പുറമുള്ളതാണ് കവിത “ എന്ന് എം എൻ വിജയൻപറഞ്ഞ

അഭിപ്രായത്തോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ? പ്രതികരണക്കുറിപ്പ്
തയാറാക്കുക.
19. “ നീയും ഞാനുമെന്നുള്ള യാഥാർഥ്യത്തിൽ നിന്ന് അവസാനംനീ മാത്രമായി
അവശേഷിക്കാൻ പോകയാണ്. നീ മാത്രം.” അനർഘനിമിഷത്തിലെ ‘നീ‘
ആരാകാം? നിങ്ങളുടെ നിഗമനം അവതരിപ്പിക്കുക.
20. നിലവിലുള്ള നിസ്സഹായയായ സ്ത്രീയിൽ നിന്നും കരുത്തിന്റെയും
ഉഗ്രതയുടെയും പര്യായമായ സ്ത്രീ അവസ്ഥയിലേക്കുള്ള മാറ്റമാണ്ആറ്റൂർ
രവിവർമ്മ ‘സംക്രമണം ‘ എന്ന കവിതയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. വ്യക്തമാക്കുക.
21. 'വേരുകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവർ' എന്ന ലേഖനം പകർന്നുതരുന്ന പാഠങ്ങൾ
എന്തെല്ലാം? സമകാലിക അവസ്ഥകളെക്കൂടി മുൻനിർത്തി കുറിപ്പ്തയാറാക്കുക.
തന്നിരിക്കുന്ന കാവ്യഭാഗം വായിച്ച് 22 മുതൽ 24 വരെയുള്ളചോദ്യങ്ങൾക്ക്
ഉത്തരമെഴുതുക
( 2 സ്കോർ വീതം )
(3 x 2 = 6 )
ഒന്നുമറിയാതെ കണിക്കൊന്ന പൂത്തുവീണ്ടും
കണ്ണിൽനിന്ന് പോയ്മറയാ പൊൻകിനാക്കൾ പോലെ!
പൊന്നുവയ്ക്കേണ്ടിടത്തൊരു പൂവ് മാത്രം വച്ചു
കൺതുറന്നു കണികണ്ടു ധന്യരായോർ നമ്മൾ !
പൂവിരിയേണ്ടിടത്തെല്ലാം പൊന്നുതൂക്കാനല്ലോ
പൂതിയിന്ന് നമുക്ക് ! പൊന്നാശ പൂക്കും നെഞ്ചിൽ !
എങ്കിലുമീ കണിക്കൊന്ന പൂത്തുനിൽപ്പൂ വീണ്ടും,
മൺചിരാതിൽനിന്നഴകിൻ നൂൽത്തിരികൾ പോലേ !
ചന്തയിൽനിന്നഞ്ചുരൂപയ്ക്കെന്നയൽക്കാർ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്ന കൊച്ചുശീമക്കൊന്നമലർ കാൺകെ
തന്റേതല്ലാക്കിടാവിനെ കണ്ടതള്ളയെപ്പോൽ

എന്റെ മുത്തശ്ശിക്ക് പഴങ്കണ്ണ് കലങ്ങുന്നു !
(എന്തിനിന്നും പൂത്തു - ഒ.എൻ.വി )
22. കണിക്കൊന്ന പൂക്കുന്നതിനെ കവി എന്തിനോടെല്ലാം സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്നു?
23. ഇക്കാലത്തെ മനുഷ്യരുടെ പൂതിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിലൂടെകവി
അർത്ഥമാകുന്നതെന്ത് ?
24. ചന്തയിൽ നിന്ന് വിലകൊടുത്തുവാങ്ങിയ കൊന്നപ്പൂവുകാണവേ
മുത്തശ്ശിക്കുണ്ടായ ഭാവമാറ്റം എന്ത്?
25 മുതൽ 27 വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും 2 എണ്ണത്തിന്ഒന്നര
പുറത്തിൽ കവിയാതെ ഉത്തരമെഴുതുക.
( സ്കോർ 8 വീതം,)
( 2 x 8 = 16 )
25. ‘ഊഞ്ഞാലിൽ’ എന്ന കവിത ജീവിതത്തെ ഓരോ മാത്രയിലുംപ്രത്യാശയോടെ
സമീപിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രചനയാണ് - ഈ പ്രസ്താവനശരിയാണോ എന്ന്
പരിശോധിക്കുക .
26. കുടുംബഭാരമേല്പിച്ച സമ്മർദങ്ങൾ കാരണം ഇച്ഛയ്ക്കൊത്ത്പ്രവർത്തിക്കാൻ
കഴിയാതെ പോയ സ്ത്രീകളുടെ വ്യത്യസ്ത മുഖങ്ങളാണ് ‘ഓർമയുടെഞരമ്പിലെ ‘
വൃദ്ധയും ‘ലാത്തിയും വെടിയുണ്ടയും ‘ എന്ന പാഠത്തിലെ തങ്കം നായരും - രണ്ടു
കഥാപാത്രങ്ങളെയും താരതമ്യം ചെയ്ത് സ്വാഭിപ്രായം രൂപീകരിക്കുക.
27. ആശങ്കയുടെയും അതിജീവനത്തിന്റെയും പരസ്പരവിരുദ്ധമായചിത്രങ്ങൾ
ഒരേസമയം 'മത്സ്യം' എന്ന കവിത അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രസ്താവന
മത്സ്യത്തിന്റെ ജീവിത സംഘർഷങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ സമർത്ഥമാണോ?
ഉപന്യാസം തയാറാക്കുക.

ഹയർ സെക്കണ്ടറി ഒന്നാം വർഷം 2021
മലയാളം ചോദ്യപ്പേപ്പർ

സമയം രണ്ടര മണിക്കൂർ
ആകെ സ്കോർ 80

ആദ്യത്തെ 15 മിനിറ്റ് കൂൾ ഓഫ് ടൈമായി ഉപയോഗിക്കുക .
ഓരോ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും മതിയായ ചോദ്യങ്ങൾക്കു മാത്രം ഉത്തരമെഴുതുക .
******************************
I. ഓരോ ചോദ്യത്തിനും ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തെഴുതുക.
ഏതെങ്കിലും ഏഴെണ്ണം . സ്കോർ 2 വീതം
1. 'ചിറകു നീർത്തുവാനാകാതെ തൊണ്ടയിൽ
പിടയുകയാണൊരേകാന്തരോദനം' . ഈ വരികൾക്കു ചേരുന്ന സൂചനകൾ എടുത്തെഴുതുക.
1. അസഹ്യമായ ദു:ഖം , 2. സന്തോഷകരമായ അവസ്ഥ
3. പറഞ്ഞതോർത്തുള്ള സങ്കടം 4 . പറയാനാകാത്തതിന്റെ പ്രയാസം
2. 'തുരുമ്പുപിടിച്ച വിജാഗിരികൾ ഇളകുന്നതുപോലെയായിരുന്നു അവരുടെ ശബ്ദം ‘. ഓർമ്മയുടെ
ഞരമ്പ് എന്ന കഥയിലെ ആദ്യവാചകമാണിത്. ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ ഏവ
1. അടഞ്ഞുകിടന്ന ഒരിടത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം 2. വെറും നേരംപോക്കുകൾ
3. ഓർമ്മകളുടെ അപ്രസക്തി 4. പഴയകാലത്തെപ്പറ്റി ഓർത്തുതുടങ്ങുന്നു
3. 'ഒരു കാട്ടിൽ വൃക്ഷമായി ജനിക്കണമെന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നു. വെട്ടിയകറ്റിയാലും
പുതുനാമ്പുകളോടെ പുനർജനിക്കുന്ന കാട്ടാൽവൃക്ഷം ;മനുഷ്യൻ വയ്ക്കുന്ന കാട്ടുതീയിൽനിന്നുപോലും
പുനർജനിക്കുന്ന കാട്ടാൽ വൃക്ഷം'
ഈ വാക്യങ്ങൾക്ക് യോജിക്കുന്നവ എടുത്തെഴുതുക
1. അവസരങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം ,2. നിലനില്പിനായുള്ള ആഗ്രഹം
3.ഏതു വിനാശത്തെയും അതിജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, 4. എല്ലാം നശിച്ചുപോകട്ടെ എന്ന
ആഗ്രഹം
4. 'മണൽത്തരിയോളം പോന്നൊരു / മത്സ്യം / കടൽത്തിരയോട് / ഒറ്റയ്ക്ക് പൊരുതി നിന്നു ' ഈ
വരികളിൽ തെളിയുന്നത് ...
1. സൗഹൃദം 2. കീഴടങ്ങൽ 3. നിസാരത 4. പ്രതിരോധം
5. വാക്കുകളുടെ നൃത്തമാണ്കവിത എന്നു പറയുമ്പോൾ
1. കവിതയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഏറ്റവും യോജിച്ചതായിരിക്കണം
2. കവിത എന്നാൽ വെറും വാക്കുകളാണ്
3. വാക്കുകൾ കവിതയിൽ അർത്ഥത്തിന്റെ നൃത്തമൊരുക്കണം
4. വാക്കുകളില്ലെങ്കിലും കവിത എഴുതാം

6. ഇരുട്ടിലെ മനുഷ്യൻ എന്ന ശീർഷകത്തിൽ നിന്നു മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏവ
1. ഇരുട്ട് ദു:ഖത്തിന്റെ സൂചനയാണ്,
2. വെളിച്ചം തേടുന്ന ഒരു മനസ്സ് ഇവിടെയുണ്ട്
3. മനുഷ്യാനായാൽ ഇരുട്ടാണ്പ്രധാനം,
4. ഇരുട്ടിനെയാണ്മനുഷ്യൻ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്
7. 'മഞ്ഞിനാൽ ചൂളീടിലും മധുരം ചിരിക്കുന്നു
മന്നിടം ; നര ചൂഴും നമുക്കും ചിരിക്കുക '
ഈ വരികളിൽ നിന്ന് മനസിലാക്കാവുന്നവ ഏവ ?
1. പ്രകൃതിയെ സന്തോഷിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനമായി കാണുന്നു
2. പ്രകൃതിയെ ഒരു തടസ്സമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു
3. വാർദ്ധക്യമാണെങ്കിലും സന്തോഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത സൂചീപ്പിക്കുന്നു
4. സന്തോഷമെന്നത് ഒരു അനാവശ്യമാണ്
8. 'ജനാലവിരിയിലൂടെ അലസമായി പുറത്തേക്കു നോക്കി. വായും മൂക്കും പൊത്തിപ്പിടിച്ചു
വരിഞ്ഞുകെട്ടിയിട്ട പെരുമ്പാമ്പിനെപ്പോലെ വിരസമായ നിരത്തു നീണ്ടുകിടക്കുന്നു ' (ലാത്തിയും
വെടിയുണ്ടയും) . നിരത്തിനെ ഇങ്ങനെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് 1.നിരത്തിലെ തിക്കുംതിരക്കും കാണാൻ കഴിയുന്നു,
2.നീണ്ടുകിടക്കുന്ന നിരത്തിന്റെ കാഴ്ചകിട്ടുന്നു
3.നിരോധനാജ്ഞയുടെ ശക്തി വെളിവാകുന്നു,
4. പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ കിടപ്പ് കാണിക്കുന്നു
II . നാലോ അഞ്ചോ വാക്യത്തിൽ ഉത്തരമെഴുതുക . ഏതെങ്കിലും 5 എണ്ണം . സ്കോർ 4 വീതം
9. കവികൾ തന്നിഷ്ടം പോലെ ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനോട് നിങ്ങൾ
യോജിക്കുന്നുണ്ടോ? വിശദമാക്കുക
10. 'തൂവലിലൂടെ വിരിയുന്നത് ജീവരക്തം' തന്നെയാണ്എന്ന് വൈലോപ്പിള്ളി പറഞ്ഞതിന്റെ സാരംശം
എന്ത്? വ്യക്തമാക്കുക
11. "നീയും ഞാനും എന്നുള്ള യാഥാർഥ്യത്തിൽനിന്ന് , അവസാനം നീ മാത്രമായി അവശേഷിക്കാൻ
പോകയാണ്. നീ മാത്രം." അനർഘനിമിഷം എന്ന കഥയിലെ ഈവാക്യത്തിലെ ആശയം
വിശദീകരിക്കുക.
12. 'വേരുകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവർ ' എന്നതുകൊണ്ട്ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? അഭിപ്രയം എഴുതുക
13. ഓർമ്മയുടെ ഞരമ്പ് എന്ന കഥയിലെ ശ്രീജിത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണം
അവതരിപ്പിക്കുക
14. ജൊനാഥൻ ലിവിങ്സ്റ്റൺ എന്ന കടൽക്കാക്ക കണ്ട സ്വപ്നം തന്റെ ജനം ഇരുളിനെ കീറിമുറിച്ചു
ഉയർന്നു പറക്കുന്നതായിരുന്നല്ലോ. അതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ത് ? വ്യക്തമാക്കുക
III. ഒരു പേജിൽ കവിയാതെ ഉതരമെഴുതുക. ഏതെങ്കിലും 4 എണ്ണം . സ്കോർ 6 വീതം

15. ഓർമ്മയുടെ ഞരമ്പ് എന്ന കഥയിലെ ആവിഷ്ക്കാരസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച സൂചനകൾ
ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എഴുതുക
17. സന്ദർശനം, അനർഘനിമിഷം എന്നീ രചനകളെ താരതമ്യം ചെയ്ത് ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക
18. മത്സ്യം എന്ന കവിത പ്രതിസന്ധികളെ ഒറ്റയ്ക്കു നേരിടുന്ന വ്യക്തിയെയാണോഅവതരിപ്പിക്കുന്നത്?
നിരീക്ഷണങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുക.
19. ഇരുട്ടിലെ മനുഷ്യൻ എന്ന കവിതയിൽ കാണുന്ന പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഒരുകുറിപ്പ് എഴുതുക
20. പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന കാഴ്ചപ്പാട്വേരുകൾ
നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവർ എന്ന രചന അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? പരിശോധിക്കുക
IV. ഒന്നരപ്പേജിൽ കവിയാതെ ഉത്തരമെഴുതുക ഏതെങ്കിലും 2 എണ്ണം . സ്കോർ 8 വീതം
21. ഓർമ്മകളിലൂടെ വികസിക്കുന്ന രണ്ടു രചനകളാണ്'ഓർമ്മയുടെ ഞരമ്പും' 'ലാത്തിയും
വെടിയുണ്ടയും'. എന്തെല്ലാം സമാനതകളാണ്കണ്ടെത്താനാവുക? നിരീക്ഷണങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുക
22. 'പ്രതീക്ഷയോടെയും പ്രത്യാശയോടെയും ജീവിതത്തെ നോക്കിക്കാണാൻ പ്രചോദനം തരുന്ന
കവിതയാണ്ഊഞ്ഞാലിൽ ' എന്ന നിരീക്ഷണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, കവിതയ്ക്ക് ഒരു നിരൂപണം
തയ്യാറാക്കുക .
23. സന്ദർശനം , ഓർമ്മയുടെ ഞരമ്പ്, ഊഞ്ഞാലിൽ എന്നീ രചനകളിലെ സ്ത്രീ സങ്കല്പത്തെ
വിലയിരുത്തുന്ന ഒരു ഉപന്യാസം തയ്യാറാക്കുക.
V. തന്നിരിക്കുന്ന കവിത വായിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതുക
നിർഭയ / സുഗതകുമാരി
മലയിടിച്ചുവരുന്ന യന്ത്രത്തിന്റെ
വഴിയിൽ നിൽക്കുന്നു കൊച്ചു തുമ്പച്ചെടി
നെറുകയിൽ മഴമുത്തുകൾ പോലവെ
വെളുവെളെപ്പൂക്കൾ വാരിയണിഞ്ഞവൾ
അവളെ മൂളിക്കളിച്ചു ചുഴലുന്നു
വെയിൽ കുടിച്ചു മിനുത്ത ചിറകുകൾ.
ഇതളിൽ നോവാതെ ചേർന്നുറങ്ങുന്നപോൽ
ഒരു കുരുന്നു ശലഭം; ചിരിക്കുന്ന
പുലരി! കാറ്റുകൾ ! പൂങ്കിളിപ്പാട്ടുകൾ
മലയിടിച്ചു വരുന്ന യന്ത്രത്തിന്റെ
വഴിയിൽ നിൽക്കുന്നു കൊച്ചു തുമ്പച്ചെടി
വഴിയിൽ നിൽപ്പൂ ചമഞ്ഞു തുമ്പച്ചെടി
24. തുമ്പച്ചെടിക്കു ചുറ്റും എന്തെല്ലാമാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ?
25. തുമ്പച്ചെടി അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അപകടാവസ്ഥ എന്താണ്?

( സ്കോർ 3)
(സ്കോർ 3)
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ിയത് :
ദിവ ജാ വി, തനിമ ഭാഷ്, ിത പ ൻ, സജി െക, േഡാ. പി േരഷ്, സി എം ജി ് മാർ,
പി സേ ാഷ്, േഡാ. ടി െക അനിൽ മാർ, വി വിേനാദ് മാർ, സി സജീവൻ, പി േ മച ൻ,
ശിവ മാർ ആർ പി
(ഹയർെസ

റി മലയാളം സഹായി)

