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എവിഭാഗം / SECTION A
1. തന്നിരികുന്ന ഗദ്യഭാഗംവായിച്ച്എകതങ്കിലും ആറ് ച ാദ്യങ്ങള്ക്കുള്ള ഉത്തരം
ബ്രായ്കറ്റില്നിന്നു െകെത്തുെ. (ഓചരാന്നിനും 1 മാര്കു വീതം) (6x1=6)
ഇചപാള്ക് വിവിധതലത്തില് നടകുന്ന ചരാധവല്കരണത്തികെ ഫലമായി
ക റുപകാരില് പുെവലി െുറഞ്ഞുകൊെിരികുന്നു. പചേ മദ്യപാനിെ
ളുകടയും പാന്മസാല, മയകുമരുന്നുെള്ക് തുടങ്ങിയവ ഉപചയാഗികുന്നവരു
കടയും എണ്ണം ഗണയമായി വര്ധിച്ചുകൊെിരികുെയാണ്. ആത്മഹതയയില്
ചെരളം
ഒന്നാംസഥാനകത്തത്തിയിരികുന്നു.ഇന്ത്യയികല
ശരാശരി
ആത്മഹതയാ
നിരകികെ
മൂന്നിരട്ടിയാണ്
ചെരളത്തില്.െടരാധയതയാലുംസാമ്പത്തിെത്തെര്ച്ചയാലുംആത്മഹതയെ
ന
ള്ക്ധാരാളംനടകുന്നുകെങ്കിലുംഅടിസ്ഥാന ബ്പശ്ങ്ങ
ള്ക് നാം ശാസ്ബ്തീയമായി
വിലയിരുചത്തെതുെ്.നിയമവിരുധമായ
ഇത്തരം
ആത്മഹതയെളുകട
െണകുെള്ക് മാബ്തം നാം ഉയര്ത്തികാണികുചമ്പാള്ക് നിയമവിരുധമല്ലാത്ത,
മാനയമായ
ആത്മഹതയ
ക യ്യുന്ന
ഒരു
വലിയസമൂഹം
തകന്ന
ഇവികടയുെ്.നിയമവിരുധ ആത്മഹതയെളും മാനയമായ ആത്മഹതയെളും
െൂടി െണകികലടുകുചമ്പാള്ക് നമ്മുകടെുടുംരങ്ങളും സമൂഹവുംഎവിചടകു
നീങ്ങുന്നു
എന്ന
ഒരു
വലിയച ാദ്യം
നമ്മുകട
മുമ്പില്
ഉയരുന്നു.നിയമവിരുധമായ
ആത്മഹതയയ്കുചവെി
അധിെമാളുെളും
കതരകഞ്ഞടുകുന്നത്
വീരയം
െൂടിയതും
വിലെുറഞ്ഞതുമായ
െീടനാശിനിെളാണ്. ഏതാനും മിനിറ്റുെള്ക്കുള്ളില് മരണം സംഭവിച്ചിരികും.
മദ്യം,പുെയില,
പാന്മസാല
തുടങ്ങിയവയികല
വിഷാംശങ്ങള്ക്
അൊലമരണത്തിനിടയാകുവാന്
െൂടുതല്
ൊലകമടുകും.
ഇബ്പൊരം
മാരെമായവിഷംകപട്ടന്ന്
മരണം
സംഭവികാത്ത
വിധത്തില്
സവയം
ശരീരത്തിനുള്ളിചലക് െടത്തിവിട്ട് മാനയമായ ആത്മഹതയ നടത്തുചമ്പാള്ക്
തെരുന്ന
െുടുംരത്തികെ
ചവദ്നെള്ക്
സമൂഹത്തികെ
ചവദ്നെളായിമാറുന്നുചൊ എന്ന് സംശയിചകെിയിരികുന്നു.
ചലാെജനസംഖ്യയില് പതിനഞ്ചുവയസ്സിനു മുെളിലുള്ളവരില് മൂന്നികലാന്നും
പുെവലികാരാണ്.വിെസിതരാജയങ്ങളില് പുെവലികാരുകട എണ്ണം വര്ഷം
ചതാറും െുറഞ്ഞുവരുചമ്പാള്ക് ഇന്ത്യയിലിതുെൂടൂെയാകണന്നാണ് െണകുെള്ക്
ൊണികുന്നത്.ചലാെത്താകെയുള്ള
മരണത്തികെപത്തുശതമാനവും
അര്രുദ്ം
മൂലമുള്ള
മരണത്തികെ
മുപതു
ശതമാനവും
പുെവലികൊെുൊെുന്നതചബ്ത.
തീര്ന്നില്ല,
ഇവരില്
പെുതിയും
പുെവലിമൂലമുള്ള ചരാഗങ്ങളാലാണ് മരികുന്നത്. ഇവരില് അമ്പത് ശതമാനം
ചപര് മധയവയസ്സില് മരികുന്നു. അമിതമായി പുെവലികുന്നതിലൂകടമാബ്തം
ഒരാളുകട
ആയുസ്
പത്തുമുതല്
ഇരുപതുവര്ഷം
വകര
െുറയാമചബ്ത.പുെവലിതുടങ്ങിയ
ബ്പായം,
ദ്ിവചസന
വലികുന്ന
സിഗററ്റുെളുകടചയാരീഡിയുചടചയാ
എണ്ണം,വലിയുകട
ദദ്ര്്യം,
ത
എന്നിവയനുസരിച്ച് ചരാഗങ്ങളുൊവാനുള്ള സാധയതയും വയതയസ്മാെുന്നു.
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ച

ാദ്യങ്ങള്ക്

a) മാനയമായ ആത്മഹതയ എന്നു വിചശഷിപിച്ചത് ഇനിപറയുന്നവയില്
ഏതികനയാണ്?
(ആത്മഹതയാകുറിപുള്ളത്, മദ്യം,പുെവലി ഇവയാലുള്ളത്, െീടനാശിനി
െഴിച്ചുള്ളത്,ചവദ്നയില്ലാത്തത്)
b) നിയമവിരുധമായആത്മഹതയയായി
പറയുന്നത്
എന്ത്ുപചയാഗി ച്ചാല് സംഭവികുന്നവയാണ്?

ഇവയില്

(െീടനാശിനി െഴിച്ചാല്, പാന്മസാല െഴിച്ചാല്,പുെവലിച്ചാല്, മദ്യപിച്ചാല്)
c) ഇന്ത്യയികല ശരാശരി ആത്മഹതയാനിരക് ചെരളത്തിചലതികെ.................
( മൂന്നികലാന്നു മാബ്തം, മൂന്നിരട്ടിയാണ്, പെുതിമാബ്തം, ഇരട്ടിചയാളം)
d) നാം
ഉയര്ത്തികാണികുന്ന
ആത്മഹതയെളുകടതാണ്?

െണകുെള്ക്

എത്തരം

( നിയമവിരുധം, നിയമവിചധയം, മാനയമായ, അൊലമരണം)
e) ചലാെത്താകെയുള്ള
മരണത്തികെ
പത്തുശതമാനം
മൂലമാകണന്നാണ് ഇവികട പരമര്ശികുന്നത്?

എന്ത്്

(അര്രുദ്ം മൂലം, പുെവലിമൂലം, ആത്മഹതയ മൂലം, ലഹരിെള്ക് മൂലം)
f)

ന
ആത്മഹതയയുകട അടിസ്ഥാനബ്പശ്ങ്ങ
ളായി ഇവികട പരാമര്ശികുന്നവ
യില്കപടാത്തത് ഇതിചലതാണ്?

(െടരാധയത,ബ്പണയദനരാശയം,സാമ്പത്തിെത്തെര്ച്ച,ലഹരി
ഉപചയാഗം)
g) ചരാധവല്കരണംമൂലംനിലവില്ക
ന്ത്ികെഉപചയാഗമാണ്?

റുപകാരില്െുറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്എ

(പാന്മസാല, മയകുമരുന്നുെള്ക്, മദ്യം, പുെയില)

2.a.ഏകതങ്കിലും നാകലണ്ണത്തിന് ശരിയുത്തരങ്ങള്ക് കതരകഞ്ഞടുകത്തഴുതുെ.(4x1=4)
(i).ഉപമാനം ഭാവനാസൃഷ്ടമായിരികുന്ന അലങ്കാരം ഏത്?
(ഉപമ,ഉല്ചബ്പേ, രൂപെം, ദ്ീപെം)
(ii). വര്ണ്ണയവസ്ുത വിന് അലങ്കാരശാസ്ബ്തത്തില് പറയുന്ന ചപകരന്ത്്?
(ഉപമാനം, ഉപചമയം, സാധാരണധര്മ്മം, ഉപമാവാ

െം)

(iii).ഒരു ധര്മ്മികയ മകറ്റാരു ധര്മ്മിയായി ഉല്ചബ്പേിച്ചാല് അത്
ഉല്ചബ്പേയുകട ഏത് വിഭാഗത്തില് കപടും?.
(ധര്ചമ്മാല്ചബ്പേ, ധര്മ്മയുല്ചബ്പേ, ഫചലാല്ചബ്പേ, ചഹതുല്ചബ്പേ)
(iv). വസ്ുത ല്ചബ്പേ എന്നറിയകപടുന്ന ഉല്ചബ്പോവിഭാഗം ഏത്?
(ഫചലാല്ചബ്പേ, ധര്ചമ്മാല്ചബ്പേ, ചഹതുല്ചബ്പേ, ധര്മ്മയുല്ചബ്പേ)
(v).ഫലമല്ലാത്തതികന ഫലമായികല്പികുന്ന അലങ്കാരമാണ്............
(രശചനാപമ, ഫചലാല്ചബ്പേ, രൂപെം, ചഹതുല്ചബ്പേ)

b. ഏകതങ്കിലും അകഞ്ചണ്ണത്തിന് ശരിയുത്തരങ്ങള്ക് എടുകത്തഴുതുെ.(5x1=5)
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(i). ൊവയഭാഷയുകട െരുത്തിനും ൊന്ത്ികും നിദ്ര്ശനമാണ്
ശെുന്ത്ചളാപാഖ്യാനത്തികല വരിെള്ക് എന്ന് നിരീേിച്ചതാരാണ്?
( എഴുത്തച്ഛന്, െുഞ്ചന്നമ്പയാര്, ഒ.എന്.വി. െുറുപ്, െടമ്മനിട്ട)
(ii).ശെുന്ത്ള ‘ൌശിെപുബ്തി’ എന്നു വിചശഷിപികകപടുചമ്പാള്ക്
എന്നത് ലേയമാകുന്നത് ആകരയാണ്?

ൌശിെന്

(വിശവാമിബ്തന്, ദ്ുര്വാസാവ്, െണവന്, ചദ്ചവബ്രന്)
(iii).`െിരാതവൃത്തം’ എന്ന െവിതയ്ക് അടിത്തറപാെിയ െലാരൂപചമത്?
(െഥെളി,കതയ്യം, പടയണി, െൂത്ത്).
(iv). െഥെളിയുകട സാഹിതയരൂപചമത്?
(െഥെളിപദ്ം, ആട്ടകഥ, അഷ്ടപദ്ി, ശ്ചളാെം)
(v).“െുറവല്ലാകത നമുകകാരുവസ്ുത
പറവാനില്ല ജനിചച്ചപികന്ന.”-ഈ വരിെളില് കതളിയുന്ന ഹാസയരൂപചമത്?
(ആചേപഹാസയം,വിറ്റ്, ഐറണി,ൊരിചകച്ചര്)
(vi) നള

രിതം ആട്ടകഥയികല സാചെതപതി ആരാണ്?

(നളന്, രാഹുെന്, ഋതുപര്ണ്ണന്, െലി)

c.ഏകതങ്കിലും അകഞ്ചണ്ണത്തിന് ശരിയുത്തരങ്ങള്ക് കതരകഞ്ഞടുകത്തഴുതുെ.(5x1=5)
(i).ശമബ്പധാനമാകയാരു ജീവിതം നയികുന്ന ഒരാളുകട നിസ്സംഗമായ ശബ്ദം എന്ന്
വിചശഷിപികകപടുന്നത് ആരുകട െഥെകളയാണ്?
(െടമ്മനിട്ട, പത്മരാജന്, ചബ്ഗസി,വി.കെ ആദ്ര്ശ്)
(ii).“ഞങ്ങള്ക്ക് രാബ്തിയും പെലും എന്ന ചഭദ്മില്ല”- ഇങ്ങകന പറഞ്ഞതാര്?
(െടകാരന്,ദ്ിവാെരന്, യുവാവ്, െുട്ടി.)
(iii). യുവതിയുകട െണ്ണുെളികല ഏതുഭാവമാണ് ആണ്ഗൗളികയ അസവസ്ഥനാ
കിയത്?
(സ്ചനഹം,ശൂനയത, ചവദ്ന, ചദ്ഷയം)
(iv)സാമൂഹിെസമ്പര്ക മാധയമങ്ങളുകട ഇന്നകത്ത വിളിചപകരന്ത്്?
(ചഫാര്ത്ത് എചേറ്റ്, ര്ചളാഗ്, ഫിഫ്് ത എചേറ്റ്, യൂണിചൊഡ്
(v) ആരാണ് െിചശാരലാല്?

(െച്ചവടകാരന്, വകീല്, കപാന്െുന്നം

വര്കിയുകട െഥാപാബ്തം,പത്മരാജകെ െഥാപാബ്തം.)
(vi). ഇെര്കനറ്റികെ ഭാവിവിൊസം ഏതുവിധത്തിലായിരികും?
(ഇംഗ്ളീഷിലൂകട,ബ്പാചദ്ശിെഭാഷെളിലൂകട,യൂണിചൊഡിലൂകട,
ചഫാണിലൂകട.)

3.തന്നിരികുന്ന ച ാദ്യങ്ങളില് ഏകതങ്കിലും അകഞ്ചണ്ണത്തിന് ശരിയുത്തരങ്ങള്ക്
കതരകഞ്ഞടുകത്തഴുതുെ. (ഓചരാന്നിനും 1 മാര്കു വീതം). . (5x2=10)

a. ൊന്ത്നല്ലുംപെലും െഴിവില്ലാകത വലയുന്നു
(i). ൊന്ത്നാര്?(ഉബ്ഗചസനന്,ഉബ്ഗശാസനന്,ഉബ്ഗതപസ്സ്,സുതപസ്സ്)
(ii). വലയാന് ൊരണകമന്ത്്?
(വാര്ധെയം മൂലം,ചരാഗം മൂലം,േിബ്പചൊപത്താല്, ദ്ു:ശ്ശീലത്താല്)

b. “ആൊശത്തച്ഛന്

ത്തുെിടപതുെെുനടുങ്ങി”

(i). ആരാണ് നടുങ്ങിയത്?(െരിമ്പുലി, അമ്മ, ൊട്ടാളന്, ൊടത്തിെള്ക്)
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(ii). ഇവികട സൂ ിപിച്ചിരികുന്ന അച്ഛനാര്?
(ൊട്, ൊട്ടാളന്, മാനം, സൂരയന്)

c.“മചത്തഭം പാംസുസ്ാന നംകൊെചല്ലാ സചന്ത്ാഷിപൂ
നിതയവും സവച്ഛജലം തന്നിചല െുളിച്ചാലും”(i).ഈ വരിെളില് മചത്തഭം എന്നു വിചശഷിപിച്ചിട്ടുള്ളത് ആകരയാണ്?
(ദ്ുഷയന്ത്കന, െണവകന, ആനകയ,ദ്ുര്ജനങ്ങകള)
(ii).ഇങ്ങകന പറയുന്നതാര്?
(ദ്ുഷയന്ത്ന്, ശെുന്ത്ള, ദ്ുര്വാസാവ്, ഭരതന്)
d.

(i) മലയാളത്തികെ ശാെുന്ത്ളം എന്നറിയകപടുന്ന െൃതിചയത്?
(െിരാതവൃത്തം, നള

െിളിപാട്ട്,ശീലാവതീ

രിതം ആട്ടകഥ, മഹാഭാരതം

രിതം)

(ii). ഇതികെ െര്ത്താവാര്?
ണ , ഉണ്ണായിവാരിയര്).
(എഴുത്തച്ഛന്,െുഞ്ചന് നമ്പയാര്,െടമ്മനിട്ട രാമെൃഷ്ന്
e. ‘ഇതു െകെത്താനാചണാ ആപാവം രാജെുമാരന് ഇകെതയാഗം സഹിച്ചത്?’ട )
(i). ഇത് പറഞ്ഞതാര്?(ആരതി, കപണ്ഗൗളി,ആണ്ഗൗളി,ചഡാക്ര്
(ii).
ആരാണ് ആ പാവം രാജെുമാരന്?
(െിചശാരലാല്, ബ്ശീരുധന്, സിധാര്ഥന്, വിചവൊനരന് )
f.

(i).

ിബ്തങ്ങള്ക് തിരകി നടന്നതാര് ?

(പത്മരാജന്, െുട്ടിെള്ക്, ദ്ിവാെരന്, െടകാരന്)
(ii). ആരുകട

ിബ്തങ്ങളാണ് അയാള്ക് ചതടിയത്?

(അച്ഛകെയും അമ്മയുചടയും, സചഹാദ്രങ്ങളുകട, സവന്ത്ം
g.

ിബ്തം,െുട്ടിെളുകട)

(i) സാമൂഹിെസമ്പര്കമാധയമങ്ങളുകട മകറ്റാരു ചപര്?

(പരമ്പരാഗത മാധയമം, നവമാധയമം, ഡിജിറ്റല് വയൂഹം, കവര് ദസറ്റ്)
(ii) ഇവയ്കു ച

4.

രുന്ന ബ്പചയാഗം എന്ത്്?

(ദസരര് ഇടം, വര്ത്തമാന പബ്തം, ര്ചളാഗ്, ഗൂഗിള്ക്)
തന്നിരികുന്ന ച ാദ്യങ്ങളില്നിന്ന് ഏകതങ്കിലും
രകെണ്ണത്തിന്(2)ശരിയുത്തരങ്ങള്ക്കതരകഞ്ഞടുകത്തഴുതുെ. (ഓചരാന്നിനും 1
മാര്കു വീതം).

a.

. (2x5=10)

“ധാര്ഷ്ടയകമബ്തയും പാരമുെു നാരിെള്ക്കകന്നുചെട്ടുചെളിചയയുള്ളൂ െെിട്ടിചല്ലവം മുന്നം
െുലടയായ നീ വകന്നചന്നാടു െുലീനകയന്നലസാലാപം ക യ്തഖ്ിലമലമലം”
(i). ഇവികട സൂ ിപിച്ചിരികുന്ന നാരിയാര് ?
(ചമനെ, രംഭ, ശെുന്ത്ള, ഉര്വശി.)
(ii).ആരുചടതാണീ വാകുെള്ക്?(ശെുന്ത്ള, ദ്ുഷയന്ത്ന്, ഭരതന്, െണവന്)
(iii).ഇതുപറഞ്ഞ സരര്ഭം ഏത്?
(കൊട്ടാരത്തികലത്തിയചപാള്ക്, ആബ്ശമത്തില് കവച്ച് െെചപാള്ക്, വിവാഹ
ചവളയില്, ശാപം െിട്ടിയചപാള്ക്)
(iv).െുലട എന്നു വിളികാന് ൊരണകമന്ത്്?

(അഹങ്കാരിയായതിനാല്, വിളികാകത വന്നതിനാല്, മാതാപിതാകളാല്
പരിതയക്തയായതിനാല്, ചൊെിലനാരിയായതിനാല്.
(v). ഈ വരിെളില് കതളിയുന്ന ഭാവം എന്ത്്?
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(ആശ്ചരയം, ആചേപം, സങ്കടം,

െരുണ)

b.“ഇതാ ഈ പടമാണ് ഞങ്ങള്ക് തിരഞ്ഞുകൊെിരുന്നത്”.
ഏങ്ങലടിെള്ക്കിടയില് അവര് പറഞ്ഞു.
(i). ആരാണ് പറഞ്ഞത്? (ദ്ിവാെരന്, െടകാരന്,െുട്ടിെള്ക്, പത്മരാജന്)
(ii). ഏതുപടമാണ് അവര് കതരകഞ്ഞടുത്തത്?
(ദ്ിവാെരകെ, െടകാരകെ, അച്ഛകെ, െുട്ടിെളുകട)
(iii) ഈ വാകുെളില് ബ്പെടമാെുന്ന അവസ്ഥചയത്?
(സം്ര്ഷാവസ്ഥ, ഉല്പന്നം ചതടി ഉല്പന്നമാവുന്ന അവസ്ഥ,
മടുപികുന്ന വിപണി, പരസയങ്ങളുകട അതിബ്പസരം)
(iv) ഏതു െൃതിയില് നികന്നടുത്തതാണ് ഈ ഭാഗം?
(െടമ്മനട്ടകവിതെള്ക്, പത്മരാജകെ െഥെള്ക്, ചബ്ഗസിയുകട
െഥെള്ക്,മാര്െവസികെ െഥെള്ക്)
(v). ഈ ര

നയില് ഉപചയാഗിച്ചിരികുന്ന ര നാസചങ്കതം ഏത്?

( റിയലിസം, ഫാെസി, സര്റിയലിസം, കറാമാെിസിസം)

c.“ദസവരമായി

ാവാന്െൂടി സമ്മതികില്ല ഈ വര്ഗം”

(i) പാഠഭാഗചമത്?
ന , െിരാതവൃത്തം, ഗൗളിജന്മം,ചെശിനീകമാഴി)
(അവൊശങ്ങളുകട ബ്പശ്ം
(ii). ആരാണ് ഇങ്ങകന പറയുന്നത്?
(ദ്ിവാെരന്, ൊട്ടാളന്, ആണ്ഗൗളി, കപണ്ഗൗളി)
(iii). ആകരകുറിച്ചാണ് ഇങ്ങകന പറയുന്നത്?(െച്ചവടകാചരകുറിച്ച്, ൊടു
ട മാകരകുറിച്ച്)
നശിപിച്ചവകരകുറിച്ച്, സരര്ശെകയകുറിച്ച്, ചഡാക്ര്
(iv). ആചരാടാണ് പറയുന്നത്? (െടകാരചനാട്, കപണ്ഗൗളിചയാട്,
ആണ്ഗൗളിചയാട്, ആധുനിെ മനുഷയചനാട്)
(v). ആരാണിവികട മരിയ്കാന് െിടകുന്നത്?
(ൊട്, ദ്ിവാെരന്, യുവാവ്, യുവതി)

രി വിഭാഗം / SECTION B

5. ുവകട തന്നിരികുന്നച ാദ്യങ്ങള്ക്ക് ഉത്തരകമഴുതുെ

2X2=4

a. ഉല്ചബ്പോലങ്കാരം ലേയവും ലേണവുകമഴുതി ഉദ്ാഹരണസഹിതം
വിശദ്ീെരികുെ.
b.

ചമയുന്നപുല്ലും മറിമാന് മറന്നു
ക

യ്യുന്ന നൃത്തം മയിലും നിറുത്തി

പായുന്ന െണ്ണീര്കണകമന്നചപാകല
കപയ്യുന്നിചത കവള്ളില വള്ളിചതാറും.
ഈ വരിെളികല അലങ്കാരചമത്? എന്ത്ുകൊെ്?

6.തന്നിരികുന്ന ച ാദ്യങ്ങളില് ഏകതങ്കിലും മൂകന്നണ്ണത്തിന് ഉത്തരകമഴുതുെ.
3X2=6
a. ‘വിളിച്ചുദഭമീം വിജചനപറഞ്ഞാള്ക്’- എകന്ത്ല്ലാമാണ് പറഞ്ഞത്?
b.സ്ബ്തീജീവിതത്തികെ ചവദ്നെചളാട് അനുതാപപൂര്ണ്ണമായ മചനാഭാവം
പുലര്ത്തിയിരുന്ന െവിയാണ് നമ്പയാര്- വിശദ്ീെരികുെ.
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c.പരമ്പരാഗത മാധയമങ്ങളില് നിന്ന് സാമൂഹിെമാധയമങ്ങള്ക് ഏകതല്ലാം നിലെളില്
ത ായിരികുന്നു?
വയതയസ്മ
d. ‘ബ്പൊശത്തികെ െരളിപികലികന അതിജീവിച്ചും ആവശയമുള്ള

ിബ്തങ്ങള്ക്

തകന്ന ദെകലാകുകമന്ന് അയാള്ക് ബ്പതിജ്ഞകയടുത്തു’- ബ്പൊശത്തികെ
െരളിപികലായി െഥാെൃത്ത് പറയുന്നകതന്ത്്?

7.തന്നിരികുന്ന ച ാദ്യങ്ങളില്നിന്ന് ഏകതങ്കിലും
അകഞ്ചണ്ണത്തിന്ഉത്തരകമഴുതുെ.

5X3=15

a. െിരാതവൃത്തം എന്ന െവിതയികല ൊട്ടാളകനന്ന സങ്കല്പം ഉയര്ത്തുന്ന
ന
പാരിസ്ഥിതിെബ്പശ്ങ്ങ
ള്ക് എകന്ത്ല്ലാം?
b.

ചഭദ്വും നമ്മികലബ്തപാരമുചൊര്കുചന്നരം
ച

തസി വി

ാരിക ഭൂപതി തിലെചമ-

എബ്പൊരമാണ് ചഭദ്ം െല്പികുന്നത്?
c. ഉണ്ണായിവാരിയരുകട ൊവയഭാഷയുകട സവിചശഷെള്ക് പാഠഭാഗകത്ത
പ മാകി വിവരികുെ.
ആസ്ദ്
d.“നീയിചപാള്ക്
ഗൗളിയുകട

ിലച്ചകതന്ത്ിന്? മനുഷയന് എബ്ത പുചരാഗമിച്ചാലും അവ ര്ക്

ിലയ്കലില് വലിയ വിശവാസമാകണന്ന് നിനകറിഞ്ഞു െൂചട?’-

െഥയികല ഈ പരാമര്ശത്തില് കതളിയുന്ന കപാരുകളന്ത്്?
e. ഒന്നാംതരം ജനാധിപതയചവദ്ിെള്ക് െൂടിയാണ് സാമൂഹിെ
സമ്പര്കമാധയമങ്ങള്ക് എന്നു പറയാന് ൊരണകമന്ത്്?
f.“െൊല്ചപാലും അവകയ ഞാന് തിരിച്ചറിയാന് ചപാെുന്നില്ല.’ – ദ്ിവാെരകന
ഇങ്ങകന പറയാന് ചബ്പരിപിച്ച ച

ചതാവിൊരം എന്ത്ായിരികാം?

8.a.താകഴകകാടുത്തിരികുന്നച ാദ്യങ്ങളില്ഏകതങ്കിലും

ഒകരണ്ണത്തിന്

ഒന്നരപുറത്തില് െവിയാകത ഉത്തരകമഴുതുെ1X5=5
(i). എം.ടി. എന്ന എഴുത്തുൊരകെ ജീവിതകത്ത രൂപകപടുത്തുന്നതിനു
സഹായിച്ച ൊലകത്തയും മനുഷയരന്ധങ്ങകളയും െുറിച്ച് “അമ്മയ്ക്’’
എന്ന െൃതിയില് വിവരിച്ചിരികുന്നകതങ്ങകനകയന്ന് വിശദ്മാകുെ.
(ii). ‘ഗൃഹാതുരതവത്തികെ നീറുന്ന തീകനലുെളാണ് ‘അമ്മയ്ക്’
പ ശിയാകുന്നത്- വിവരികുെ
എന്നെൃതികയ ഹൃദ്യസ്ര്

b. ഒരു വിഷയകത്തകുറിച്ച് രെുപുറത്തില് െവിയാകത ഉപനയസികുെ.
(i).ആചരാഗയചെരളം ചനരിടുന്ന കവല്ലുവിളിെള്ക്.1X5=5
(ii).മാറ്റിമറികകപടുന്ന വിദ്യാഭയാസരീതിെള്ക്.
c.തന്നിരികുന്ന
വിഷയകത്തകുറിച്ച്
ഒരു
െത്ത്
തയ്യാറാകുെ.
1X5=5സംസ്ഥാനകത്ത ആശുപബ്തിെളില് ജീവന് രോമരുന്നുെളുകട
ലഭയത

ഉറപുവരുത്തണകമന്നാവശയകപട്ടുകൊെ്

മബ്ന്ത്ിക് ഒരു െത്ത് തയ്യാറാകുെ.
=========

6

ആചരാഗയവെുപു

