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CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION 

SAMPLE QUESTION PAPER FOR AISSE -TERM I -2021-22 

(മാതൃകാച ാദ്യചേപ്പര് ആദ്യോദ്ംര – 2021– 22) 
MALAYALAM (മലയാളം) Code : 012 

STD  : X 

Time allowed  : 1 ½  Hrs.       Maximum Mark: 40 

അനുവദ്ിച്ച സമയം  : 1 ½  മണിക്കൂര്                           ആകെ മാര്ക് : 40  

 

The question paper is divided into THREE sections: 

Section A  :  Reading Comprehensions.  (M.C.Q)   :           8 Marks 

Section B  :  Vocabulary Building & Grammar (M.C.Q)    :           12 Marks 

Section C  :  Literature (Prose, Poetry )  (M.C.Q)     :          20 Marks  

   
SECTION:A- READING.- 8 MARKS 

I. താകെകകാടുത്തിരികുന്ന ഖണ്ഡിെെൾ വായിച്ച് ഓരരാന്നികെയുും ചുവകട 
തന്നിട്ടുള്ള 5 രചാദ്യങ്ങളില് 4 എണ്ണത്തിന് വീതും ശരിയുത്തരും െകെത്തി 
എെുതുെ. (ഓരരാന്നിനുും 1 മാര്കു വീതും)                 (4x1=4) 

a. സാങ്കേതികമായ പ്രവചനങ്ങളുടെ കാലമാണ് ആങ്ക ാളവൽക്കരണത്തിലൂടെ 
സംജാതമായത്.വിവരസാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ അനിതരസാധാരണമായ വികാസം 
ദ്ൂരം എന്ന യാഥാർത്ഥ്യടത്ത അപ്രസക്തമാക്കി. പ്കമബദ്ധതകടളല്ാം ഇങ്കതാടെ 
തകർന്നു. ഈ ശിഥിലയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിങ്കലക്ക് വയക്തികൾ വലിച്ചിഴയ്ക്ക്കടെട്ടങ്കതാ 
ടെ അവരുടെ ങ്കദ്ശീയതകളും തകർന്നു. മഹത്തായ സംസ്കാരശശലികളുടെ 
തിങ്കരാധാനം ആങ്ക ാളവൽക്കരണമുണ്ടാക്കിയ ഭീമമായ വിരത്തുകളിടലാന്നാണ്. 
വിരണിടയ ആപ്ശയിച്ചു കഴിയുന്ന ആങ്ക ാളവൽകൃത സമൂഹത്തിൽ സംസ്കാര 
ത്തികെ ടരാള്ളയായ ആചരണങ്ങൾ മാപ്തമാണ് കാണുന്നത്. അവികലമായ 
സാംസ്കാരിക ലാവണയങ്കബാധം വിരണിയുടെ ഭാ മായിത്തീർന്നു. ആങ്ക ാളവൽ 
ക്കരണം മനുഷ്യടന ആവശയങ്ങളുടെ ഖനിയാക്കി മാറ്റി. ഓങ്കരാരുത്തരുടെയും 
ജീവിതത്തിനുങ്കമൽ അവനവകെ രരിധിയിടലാതുങ്ങാത്ത ആവശയങ്ങളുടെയും 
ആപ് ഹങ്ങളുടെയും സമ്മർദ്ദമുണ്ട്. അതുടകാണ്ട് എല്ാവരും എല്ായ്ക്ങ്കരാഴും 
അസുംതൃപ്തരുും നിരാശരുമാണ്. മൂലയങ്ങളകലുങ്കപാൾ രണവും അധികാരവും 
ങ്കമൽങ്കക്കായ്ക്മ സ്ഥാരിക്കുന്നു. മനുഷ്യന് തന്നിലുള്ള കെിഞ്ഞാൺ നഷ്ടടെെുന്നു 
എന്നതാണ് ഏറ്റവുംവലിയദ്ുരന്തം.അദ്ൃശയരായ ങ്കവട്ടക്കാരാൽ ങ്കവട്ടയാെടെെുന്ന 
ഇരകളായി  നാം മാറുന്നു. ടചറിയ ഭീതികളിൽനിന്ന് വലിയ ദ്ുരന്തങ്ങളിങ്കലക്ക് 
ഒരു സമൂഹം വലിച്ചിഴയ്ക്ക്കടെെുന്നത് ആശാവഹമായ രരിണാമമല്.  

രചാദ്യങ്ങൾ      

1. എരപാൊണ് രണവും അധികാരവും ങ്കമൽങ്കക്കായ്ക്മ സ്ഥാരിക്കുന്നത് ? 

a. അസംതൃപ്തി വളരുങ്കപാൾ, 
b. നിരാശയും അസംതൃപ്തിയും കാരണം,  
c. മൂലയങ്ങൾ അകലുങ്കപാൾ,  
d. രരിധിയിടലാതുങ്ങാത്ത ആവശയങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദംകാരണം. 
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2. ദ്ൂരം എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അപ്രസക്തമായത്...........മൂലമാണ്. 

a. സാങ്കേതികമായ പ്രവചനങ്ങൾ മൂലം 
b. വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ വികാസം മൂലം 
c. ആങ്ക ാളവൽക്കരണം മൂലം 
d. യാപ്താസൗകരയങ്ങളുടെ വികാസം മൂലം. 

3. ആര ാളവത്െൃതസമൂഹും ആകര ആശ്ശയിച്ചാണ് െെിയുന്നത്? 

a. മൂല്യങ്ങകള. 
b. ആചാരങ്ങകള. 
c. ഭരണെൂടങ്ങകള   
d. വിപണികയ  

4. എല്ാവരും എലാ്യ്ക്ങ്കരാഴും അസുംതൃപ്തരുും നിരാശരുമായിത്തീരാൻ 
ൊരണകമന്താണ്?. 

a. പരിധിയികല്ാതുങ്ങാത്ത ആവശയങ്ങളുകട സമ്മര്ദ്ദുംമൂല്ും, 
b. രവട്ടയാടകപടുന്ന ഇരെളായി മാറുന്നു എന്നതിനാല്  
c. പൗരാവൊശങ്ങകളപറ്റിയുള്ള ര ാധമില്ലായ്മ  ൊരണും 
d. സാമ്പത്തിെമായ പരാധീനതെൾ ൊരണും 

5. ആങ്ക ാളവൽക്കരണം ഉൊകിയ ഭീമമായ ഒരു വിപത്ത് എന്താണ്?  

a. മഹത്തായ സംസ്കാരശശലികളുടെ തിങ്കരാധാനം, 
b. മനുഷ്യകെ ഭൗതികജീവിതത്തികെ തെര്ച്ച 
c. മനുഷ്യടന തകെ ഓര്മ്മെളിരല്ക് മെക്കി ടകാണ്ടുവന്നത് 
d. മനുഷ്യകെ ഭൂതകാലത്തികെ ങ്കവരുകളറുത്ത് നിസ്സഹായനാകിയത്. 

b. ഖണ്ഡിെ വായിച്ച് തന്നിട്ടുള്ള 5 രചാദ്യങ്ങളില് ഏകതങ്കില്ുും 4 എണ്ണത്തിന് 
ശരിയുത്തരും എടുകത്തെുതുെ. (ഓരരാന്നിനുും 1 മാര്കു വീതും)   (4x1=4) 

   ഇരുപതാുംനൂറ്റാെികെ ഉത്തരാര്ദ്ധുംമുതല് രെരളത്തില് പല്രമഖല്െളില്ുും 

ശ്പസ്താവയമായ പരിവര്ത്തനങ്ങൾ ഉൊയി. രാശ്രീയ-സാമൂഹിെ-സാുംസ്ൊ 

രിെരമഖല്െളില് ശ്പെടമായ മാറ്റങ്ങൾ,  ൃഹനിര്മ്മാണ സമീപനത്തില്ുും ശ്പതി 

ഫല്ിച്ചു. ഏതാെ് അരനൂറ്റാെ് മുമ്പുവകര  ൃഹനിര്മ്മിതിക് അതത് ശ്പരദ്ശ 

ങ്ങളില് സുല്ഭമായിരുന്ന െളിമണ്ണ്, െല്ല്, െുമ്മായും, മരും, മുള, ഓല്, എന്നീ 

ശ്ദ്വയങ്ങളാണ് ഉപരയാ ിച്ചുവന്നിരുന്നത്. ഏകറ സാമ്പത്തിെഭാരും ഉൊകാകത 

സൗെരയശ്പദ്മായ വീട് എന്ന സവപ്നും യാഥാര്ഥയമാകാനുും ശ്പെൃതിയുമായി 

ജൈവ ന്ധും പുല്ര്ത്താനുും ഇതുമൂല്ും െെിഞ്ഞിരുന്നു.എന്നാല്ിന്ന്  ൃഹനിര് 

മ്മിതി യാശ്ന്തിെവുും സമ്പത്ത് ശ്പദ്ര്ശിപികാനുള്ള ഒരുപാധിയുമായി മാറിരപാ 

യി. അനിയശ്ന്തിതമായ സമ്പത്തുും നരവാല്പന്നങ്ങളുകട വല്ിയരതാതില്ുള്ള 

ല്ഭയതയുും പാശ്ചാതയസാരങ്കതിെവിദ്യയുകട ശ്പചണ്ഡമായ െടന്നുവരവുും വിനാ 

ശ െരമായ അനുെരണവാസനയുും െൂടിരച്ചര്ന്നരപാൾ വീട് ആര്ഭാടശ്പദ്ര്ശന 

ത്തിനുും ധനമദ്ും  ശ്പൊശിപികുവാനുമുള്ള ഇടമായിത്തീര്ന്നു. മല്യാളിയുകട 

പാര്പിടസങ്കല്പത്തില്ുും ഇകാല്ത്ത് തവരിത തിയില് മാറ്റങ്ങളുൊയി. ഏൊ 
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ന്തസുന്ദരമായ ഒരുപറമ്പില് ശ്പെൃതിയുമായി സമരസകപടുന്ന ഒരു ല്ളിതഭവനും 

എന്ന ൊഴ്ചപാട് ഇന്നില്ല. ആര ാളീെരണത്തികെയുും ഉത്തരാധുനിെതയുകടയുും 

വിമാനരമറി സഞ്ചരികുന്ന തിരകുപിടിച്ച ആധുനിെമനുഷ്യൻ ഇന്ന് സാരങ്കതിെ 

െവിദ്യയുകടയുും യാശ്ന്തിെമായ ഉപരഭാ പരതയുകടയുും തടവറയില്ാണ്. 

 

രചാദ്യങ്ങൾ   

6. ഇന്നകത്ത  ൃഹനിര്മ്മാണത്തില് വന്നുരചര്ന്ന ശ്പധാനമാറ്റകമന്താണ്? 

a. ശ്പെൃതിയുമായി സമരസകപടുന്ന വീടുെൾക് ശ്പാധാനയരമറി.  
b. സമ്പത്ത് ശ്പദ്ര്ശിപികാനുള്ള ഉപാധിയായി മാറി. 
c. സാമ്പത്തിെഭാരമില്ലാത്ത സൗെരയശ്പദ്വീട് എന്നസവപ്നും യാഥാര്ഥയമായി. 
d.  ൃഹനിര്മ്മാണും കവറുും യാശ്ന്തിെമല്ലാത്ത നിര്മ്മാണെല്യായി.  

7. വീട് ആര്ഭാടശ്പദ്ര്ശനത്തിനുും ധനമദ്ും  ശ്പൊശിപികുവാനുമുള്ള ഒരു 
ഇടമായിത്തീര്ന്നത്തികെ ൊരണും താകെ കൊടുത്തിരികുന്നവയില് ഏതല്ല? 

a. ഉല്പന്നങ്ങളുകട ല്ഭയതകുറവ്. 
b. അനുെരണവാസന. 
c. പാശ്ചാതയസാരങ്കതിെ വിദ്യ.  
d. അനിയശ്ന്തിതമായ സമ്പത്ത്. 

8. സാമ്പത്തിെഭാരും ഉൊകാകത സൗെരയശ്പദ്മായ വീട് എന്ന സവപ്നും 
യാഥാര്ഥയമാകാകാൻ സഹായിച്ച വസ്തുകളില്കപടാത്തത് താകെപറയുന്ന 
വയില് ഏതാണ്? 

a. െല്ല്.  
b. ചുണ്ണാമ്പ്.  
c. െളിമണ്ണ്.  
d. െുമ്മായും. 

9. മാറ്റും എന്ന അര്ത്ഥത്തില് ഈ ഖണ്ഡിെയില് ശ്പരയാ ിച്ചിട്ടുള്ള മകറ്റാരു 
പദ്ും ഏതാണ്? 

a. ഉപാധി.           
b. െടന്നുവരവ്.  
c. സമരസകപടല്.     
d. പരിവര്ത്തനും. 

10. ഏത് വിമാനത്തില്ാണ് ആധുനിെ മനുഷ്യകെ സഞ്ചാരും? 

a. ഉപരഭാ പരതയുകട,  
b. സാരങ്കതിെവിദ്യയുകട,  
c. യാശ്ന്തിെതയുകട  
d. ആര ാളീെരണത്തികെ, 
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II.      SECTION B- VOCABULARY & GRAMMAR – 12 MARKS 

a. താകെ തന്നിരികുന്ന 6 രചാദ്യങ്ങളില് ഏകതങ്കില്ുും 4 എണ്ണത്തിന് ശരിയു 
ത്തരങ്ങൾ കതരകഞ്ഞടുകത്തെുതുെ. ഓരരാന്നിനുും 1 മാര്കു വീതും. (4x1=4) 

11. 'കവള്ളായിയപന് ഭാരയ കപാതിരച്ചാറ് നല്െി' - ഈ വാെയത്തികെ 
ശ്പരയാ ും മാറ്റിയ ശരിയായ രൂപും താകെ തന്നിരികുന്നവയില് ഏതാണ്?  

a. കവള്ളായിയപൻ ഭാരയയാല് കപാതിരച്ചാറ് നല്െകപട്ടു. 
b. കവള്ളായിയപനാല് ഭാരയയ്ക് കപാതിരച്ചാറ് നല്െകപട്ടു.  
c. ഭാരയയാല് കവള്ളായിയപന് കപാതിരച്ചാറ് നല്െകപട്ടു.  
d. ഭാരയ കവള്ളായിയപന് കപാതിരച്ചാറ് നല്െി. 

12. 'ചവിട്ടടിപാത നീെുരപാെുന്നു'- ഈ വാെയത്തികെ അര്ഥും മാറാകതയുള്ള 
ശരിയായ നിരഷ്ധരൂപും ഏതാണ്? 

a. ചവിട്ടടിപാത നീെുരപാെുന്നില്ല. 
b. ചവിട്ടടിപാത നീെുരപാൊതിരുന്നില്ല.  
c. ചവിട്ടടിപാത നീെുരപാൊതിരികുന്നില്ല. 
d. ചവിട്ടടിപാത നീെുരപാെുന്നില്ലാതില്ല. 

13.''ആറാട്ടുെുന്നില് രറഡിരയാ വാങ്ങിച്ച ആദ്യപൗരൻ ചാകുണ്ണിയായിരുന്നു'':- 
ഈ വാെയത്തികെ അര്ത്ഥും മാറാകതയുള്ള ശരിയായ നിരഷ്ധരൂപും ഏത്?  

a. ആറാട്ടുെുന്നില് രറഡിരയാ വാങ്ങികാത്ത ആദ്യപൗരൻ ചാകുണ്ണിയായിരുന്നു. 
b. ആറാട്ടുെുന്നില് രറഡിരയാ വാങ്ങിച്ച ആദ്യപൗരൻ ചാകുണ്ണിയല്ലായിരുന്നു. 
c. ആറാട്ടുെുന്നില് രറഡിരയാ വാങ്ങിച്ച ആദ്യപൗരൻ ചാകുണ്ണിയാൊതിരുന്നില്ല. 
d. ആറാട്ടുെുന്നില് രറഡിരയാ വാങ്ങിച്ച ആദ്യപൗരൻ ചാകുണ്ണിയല്ലാതിരുന്നില്ല. 

14.  ''മത്തായി അരല്ാസരരത്താകട അയാകള രനാകി'' :- ഈ വാെയത്തികെ 
ശ്പരയാ ും മാറ്റിയ ശരിയായ രൂപരമത്? 

a. അരല്ാസരരത്താകട അയാകള മത്തായിയാല് രനാകകപട്ടു. 
b. അരല്ാസരരത്താകട മത്തായിയാല് അയാൾ രനാകകപട്ടു. 
c. അരല്ാസരരത്താകട മത്തായി അയാളാല് രനാകകപട്ടു. 
d. മത്തായിയാല് അരല്ാസരരത്താകട അയാകള രനാകകപട്ടു   

15. ചാകുണ്ണിയുകട മനസ്സില് ആധിയായിരുന്നു. അര്ത്ഥും മാറാകതയുള്ള 
ശരിയായ നിരഷ്ധരൂപരമത്? 

a. ചാകുണ്ണിയുകട മനസ്സില് ആധിയാവാതിരുന്നില്ല.  
b. ചാകുണ്ണിയുകട മനസ്സില് ആധിയല്ലാതിരുന്നില്ല . 
c. ചാകുണ്ണിയുകട മനസ്സില് ആധിയില്ലായിരുന്നു 
d. ചാകുണ്ണിയുകട മനസ്സില് ആധിയില്ലാതിരുന്നില്ല 
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16. ൈയില്ികെ പടിയ്കല് പാറാവുൊരനാല് കവള്ളായിയപൻ തടയകപട്ടു:- 
ശ്പരയാ ും മാറ്റിയ ശരിയായ രൂപും എടുകത്തെുതുെ  

a. ൈയില്ികെ പടിയ്കല് പാറാവുൊരകന  കവള്ളായിയപൻ തടഞ്ഞു   
b. ൈയില്ികെ പടിയ്കല് പാറാവുൊരനാല് കവള്ളായിയപകന തടയകപട്ടു   
c. ൈയില്ികെ പടിയ്കല് പാറാവുൊരൻ  കവള്ളായിയപകന തടഞ്ഞു . 
d. ൈയില്ികെ പടിയ്കല് പാറാവുൊരനാല് കവള്ളായിയപകന തടഞ്ഞു. 

b. തന്നിരികുന്ന 10 രചാദ്യങ്ങളില് ഏകതങ്കില്ുും 8 എണ്ണത്തികെ ശരിയുത്തര 
ങ്ങൾ െകെത്തി എെുതുെ            (8x1=8) 

17. ശ്പാണി – എന്ന പദ്ത്തികെ എതിര്ല്ിും ും എന്താണ്? 

a. ശ്പാണൻ   b. ശ്പാണിനി   c. ശ്പാണിെൾ  d. ശ്പാണവാൻ       

18.  'ശ്ഭാതാവ്’ എന്ന പദ്ത്തികെ പരയായപദ്ും താകെകകാടുത്തിരികുന്നവയില് 
ഏതാണ്? 

a. തനയൻ.   b. രതാെൻ.    c.സഹൈൻ.   d.ചങ്ങാതി 

19. വിരയാ ും- എന്നതികെ വിപരീതപദ്ും ഏത്?  .         

    a. അരയാ ും. b. സുംരയാ ും.  c. സുരയാ ും.  d. നിരയാ ും. 

20. നിനവ് - നനവ് എന്നീ പദ്ങ്ങളുകട ശരിയായ അര്ത്ഥവയതയാസും തന്നിരി 
കുന്നവയില് ഏതാണ്?  

a. ചിന്ത- ഓര്മ്മ.     b. വിചാരും- ഈറൻ.   

c. നികെ– നനഞ്ഞത്.   d. െിനാവ്– മറവി 

21. ‘അനയൈീവൻ’ എന്ന സമസ്തപദ്ത്തികെ ശരിയായ വിശ് ഹാര്ത്ഥരമത് ? 

    a. അനയമായ ൈീവൻ.    b. അനയനുള്ള ൈീവൻ.  

c. അനയനികല് ൈീവൻ.    d. അനയകെ ൈീവൻ   

22. ‘യതി’ എന്നതികെ നാനാര്ത്ഥപദ്മല്ലാത്തത് ഏത്?      

 a. വടി. b. സനയാസി. c. ഹിമമനുഷ്യൻ. d. വിരാമും.   

23. `രചാറ്’ എന്നതികെ പരയായപദ്മല്ലാത്തത് ഇവയിരല്താണ്?  

 a. ഓദ്നും.  b. അന്നും. c. ഭക്തും. d. ഉണ്മ. 

24. 'ൊണാവുന്നത്” എന്നതികെ ഒറ്റപദ്ും താകെത്തന്നിരികുന്നവയില് ഏതാണ്? 

 a. ദ്ര്ശനും.   b. ദ്ൃരി.  c. ദ്ൃശയും. d. ശ്ദ്രാവ്. 

25. 'പനമ്പട്ട' എന്ന പദ്ത്തികെ ശരിയായ പിരികച്ചെുത്ത് ...................ആണ്  

(a. പന + പട്ട,  b. പനൻ +പട്ട,  c. പനും + പട്ട,  d. പനമ്പ് + പട്ട)    

26. തന്നിരിയ്കുന്നവയില് ശരിയായ പദ്ും ഏതാകണന്ന് െകെത്തി എെുതുെ 

   a. അസ്തമയും. b. അസ്തമനും. c. അസ്ഥമനും. d. അസ്തമാനും. 
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SECTION:- C - 20 MARKS. 

III.ര(a). തന്നിരികുന്ന 12 രചാദ്യങ്ങളില് ഏകതങ്കില്ുും 10 എണ്ണത്തികെ ശരിയുത്തര   
രങ്ങൾ കതരകഞ്ഞടുകത്തെുതുെ. (ഓരരാന്നിനുും 1 മാര്കു വീതും) (10 x 1=10) 

27. ഭാവശാല്ിെൾ പിരിഞ്ഞുെൂടിയാല്ുള്ള സുരഖാദ്യും എങ്ങകനയുള്ള 
തായിരികുകമന്നാണ് െുമാരനാശാൻ പറയുന്നത്? 

a. വിമല്ും.    b. വിഫല്ും.     c. വിെല്ും.    d. വിരളും  

28. താകെ തന്നിരികുന്നവയില് സാദ്ൃശയെല്പന വന്നിട്ടുള്ളത് എവികടയാണ്? 

a. ക്ഷണശ്പഭാചഞ്ചല്ും       b. ൊല്ാഹി. 

c. മാനസതാര്            d. സുംസാരസാ രും  

29. ‘നളിനി’ എന്ന െൃതിയുകട മകറ്റാരു രപകരന്ത്?     

a. താമര b.ഒരു സ്രനഹും. c.ഒരു സ്രനഹ ീതും d.ഒരു സ്രനഹൊവയും. 

30. തുഞ്ചത്തു രാമാനുൈൻ എെുത്തച്ഛൻ ൈീവിച്ചിരുന്ന ൊല്ും ഏതാണ്?      

a. പതിനഞ്ചാും നൂറ്റാെ്.   b. പകത്താമ്പതാും നൂറ്റാെ്. 

c. പതിനാറാും നൂറ്റാെ്.    d. പതിരനൊും നൂറ്റാെ്.  

31. ‘നളിനി’ എന്ന െൃതി ഏത് സാഹിതയവിഭാ ത്തില് കപടുന്നു.?   

a. മഹാൊവയും. b. ഖണ്ഡൊവയും. c. വില്ാപൊവയും, d. സരന്ദശൊവയും. 

32. ''ആരകതന്നുടനറിഞ്ഞു  ൌതുെും പാരമാര്ന്നു'' - ആര്കാണ് ൌതുെും 
വര്ധിച്ചത്? 

a. നളിനിക്. b. ദ്ിവാെരന്. c. സനയാസിനിക്. d. വിരവെിെൾക്. 

33. ദ്ിവാെരൻ ദ്ര്ശികുന്ന െണ്ണീരണിഞ്ഞ നളിനിയുകട മുഖകത്ത എന്തിരനാ 
ടാണ് സാദ്ൃശയകപടുത്തിയിരികുന്നത്? 

a. ഉദ്ിച്ചുയരുന്ന സൂരയരനാട് 
b. .മഞ്ഞണിഞ്ഞ പനിനീര്പൂവിരനാട്.  
c. ഭൂരി ാഷ്പപരിപാടല്രത്താട്.  
d. ഒരു ഇളുംെുരുന്നിരനാട് 

34. “ല്ക്ഷ്മണസാന്തവനും” എന്ന പാഠഭാ ത്ത് ഉപരയാ ിച്ചിട്ടുള്ള െിളിപാട്ട് 
വൃത്തരമത്?                 

a. ൊെളി. b. െളൊഞ്ചി. c. രെെ. d. മണിൊഞ്ചി. 

35. താകെപറയുന്നവയിരല്താണ് അധയാത്മരാമായണും െിളിപാട്ടുൊരകെ 
വിരശഷ്ണും അല്ലാത്തത്? 

a. ഭക്തിശ്പസ്ഥാനത്തികെ ശ്പരയാക്താവ്.  
b. െിളിപാട്ടുശ്പസ്ഥാനത്തികെ ഉപജ്ഞാതാവ്.  
c. ആധുനിെ െവിശ്തയത്തില് ശ്പമുഖൻ.   
d. ആധുനിെ മല്യാളഭാഷ്യുകട പിതാവ്.     
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36."രശ്ൊധും പരിതയൈിരകണും  ുധൈനും":- ഇതിന് ൊരണമായി പറയാത്തത് ത
ന്നിരികുന്നവയില് ഏത് ?  

a. രശ്ൊധും മനസ്താപമുൊകുും.  
b. രശ്ൊധും ധര്മ്മക്ഷയെരമാണ്.  
c. രശ്ൊധും രമാക്ഷദ്ായെമാണ്.  
d. രശ്ൊധും സുംസാര ന്ധനൊരണമാണ്. 

37. രരാഷ്ും കൊെ് ആര്കാണ് രദ്ാഷ്ുംവന്നു ഭവികുന്നത്? 

a. രമാക്ഷാര്ത്ഥിെൾക്,          b. രശ്ൊധവാന്മാര്ക്.  

c.  ുധന്മാര്ക്.                d. രദ്ഹാഭിമാനിെൾക്. 

38. “ഏെുമര്ത്ഥിയാും ശ്പാണിതൻ  

   ഹിതകമാരിയ്കല്ീശവരൻ” എന്ന നളിനിയുകട വാകുെളില് പരാമര്ശിക 
കപടുന്ന ഹിതും എന്തായിരുന്നു?         

a. ദ്ിവാെരദ്ര്ശനും,    b. സനയാസൈീവിതും,  

c.  ൃഹസ്ഥൈീവിതും,    d. രമാക്ഷശ്പാപ്തി.   

(b). തന്നിരികുന്ന 12 രചാദ്യങ്ങളില് ഏകതങ്കില്ുും 10 എണ്ണത്തിന് മാശ്തും ശരിയു 
ത്തരങ്ങൾ കതരകഞ്ഞടുകത്തെുതുെ.(ഓരരാന്നിനുും 1 മാര്കു വീതും) (10x1=10) 

39. “ഒരച്ച് രനാകാെകന്ന പറയുും, ഇശ്ത കചമ്പ്, ഇശ്ത സവര്ണ്ണും!” :- ആരുകട 
െെിവാണ് ഇവികട പരാമര്ശികുന്നത്? 

   a. മത്തായിമാപിളയുകട.           b.ചാകുണ്ണിയുകട.  

   c. ചാരകാരുമാപിളയുകട.     d. മരയ്കാരുകട. 

40.’‘രെുവാകുെൾ മാശ്തും, രെുവാകുെൾകിടയ്ക് സാന്തവനത്തികെ നിറവ്. 
ദ്ുുഃഖത്തില് മൗനത്തില് അവര് അറിവുെൾ ജെമാറി” :- ആകരാകകയാണ് 
ഈ സന്ദര്ഭത്തികല് െഥാപാശ്തങ്ങൾ. 

  a. കവള്ളായിയപനുും നീല്ിയുും.       b. കവള്ളായിയപനുും മരയ്കാരുും, 

  c. കവള്ളായിയപനുും രപാല്ീസുൊരനുും.d. കവള്ളായിയപനുും െെുണ്ണിയുും 

41. അത്തരും ഏര്പാടുെൾകകാകക പരിമിതി ഉൊയിരുന്നു. ഏതുതരും  
എര്പാടുെളുകട ൊരയമാണ് പറയുന്നത്?  

a. പണയമുതല് തിരികെകയടുകുന്നത്.     
b. െുട്ടിെൾക് ചിെിത്സ നല്െുന്നത്. 
c. പണും സമ്പാദ്ികുന്നത്.                             
d. മുൻെൂട്ടി തുന്നല്െൂല്ി വാങ്ങുന്നത്. 

42. രൊടച്ചി എന്തിനുരവെിയായിരുന്നു ആ കപാതിരച്ചാറ് കെട്ടിയത്.? 

a. കവള്ളായിയപന് െെികാൻ രവെി. 
b. െെുണ്ണിയ്ക് കൊടുകാൻ രവെി. 
c.  ല്ികാകെൾക് കൊടുകാൻ.            
d. മെന് അന്തയെര്മ്മും കചയ്യാൻ രവെി 
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43. രറഡിരയാ വാങ്ങാൻ പുറകപട്ട ചാകുണ്ണിരയാട് നാട്ടുൊരുകട 
മരനാഭാവകമന്തായിരുന്നു, 

     a. ആദ്രവ്.    b. അസൂയ.    c. രൊപും.   d.വിരരാധും. 

44. ‘’സവന്തും ൈീവിതത്തില് നിന്ന് ഒരു ഭാ ുംതകന്ന ആരരാ പറിച്ചുമാറ്റുന്നതു 
രപാകല് അയാൾകു രതാന്നി'' എരപാൊണ് അങ്ങകന രതാന്നിയത്? 

   a. മെന് രരാ ുംവന്ന് മരിച്ചരപാൾ. b. ൈയില്ില്നിന്ന് തിരികെരപാരുരമ്പാൾ  

   c. രറഡിരയാ പണയും വച്ചരപാൾ. d. െെുണ്ണി തൂകിരല്റ്റകപട്ടരപാൾ.   

45. ‘എകെ ഉള്ളു കപാട്ടുന്നു, ശ്പാണൻ പറിയുന്നു’- ഈ വാകുെളില് 
അടങ്ങിയിരികുന്ന അനുഭവകമന്ത്?     

a. മരണഭയും.   b. സമൂഹരത്താടുള്ള ഈര്ഷ്യ.  

c. െഠിനമായ ദ്ുുഃഖും   d. നിസ്സഹായത 

46. രറഡിരയാ ഇല്ലാതായരപാൾ ചാകുണ്ണികുൊയ അനുഭവങ്ങളില്കപടാത്ത 
ത് ഇവയില് ഏതാണ്?        

a. അജ്ഞാതമായ പാട്ടിനു ൊരതാര്ത്തു. 
b. തുണിെളില്ൂകട െശ്തിെ കതറ്റിസഞ്ചരിച്ചു. 
c. ആൾകൂട്ടത്തിനിടയില് ഏൊന്തത രതാന്നി. 
d. അളവുെ ൾ കതറ്റാകത ഉടുപുതുന്നി 

47.  തന്നിരികുന്നവയില് ഒ.വി. വിൈയൻ രചിച്ചതല്ലാത്ത െൃതിരയത്? 

a. ൊറ്റുപറഞ്ഞ െഥ.   b.  ുരുസാ രും.  

c. നീര്മാതളുംപൂത്തൊല്ും.   d. തല്മുറെൾ 

48. തന്നിരികുന്നവയില് ഇ. സരന്താഷ് െുമാറികെ രചനയല്ലാത്ത െൃതിരയത്? 

a. അന്ധൊരനെി   b.  ശ്പവാചെകെ വെി. 

       c ചാവുെളി       d. ൊകരരദ്ശകത്ത ഉറുമ്പുെൾ  

49. ചാകുണ്ണിയുകട രറഡിരയായ്ക് മത്തായിമാപിള ഇട്ട നമ്പര് 
എശ്തയായിരുന്നു? 

          a. നൂറ്റി ഇരുപത്.         b. നൂറ്റി ഇരുപത്തിരയഴ് 

      c. നൂറ്റി ഇരുപകത്താമ്പത്   d. നൂറ്റി ഇരുപകത്താന്ന്  

50. താകെകകാടുത്തിരികുന്നവയില് ഒ. വി. വിൈയന് രെരളസാഹിതയ 
അകാദ്മി അവാര്ഡ് രനടികകാടുത്ത െൃതിരയത് ? 

a. ഖസാകികെ ഇതിഹാസും.     b. ധര്മ്മപുരാണും. 

   c.  ുരുസാ രും.               d. െടല്ത്തീരത്ത്  

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

 


