സാഫലയം _ഡയറ് വയനാട്
പതാംതരം തലയതാ മാതകാ പരീക

മലയാളം
ആെക ോസാര 60
സമയം 2½ മണികര

െപാത നിരോദശങള
ആദയെത 15 മിനിട് സമയം ോചാദയങള നനായി വായിച് മനസിലാകണം
ഓോരാോചാദയവമായിബനെപട നിരോദശങള വായിച് മനസിലാകി ഉതരെമഴതക
ഓോരാ ോചാദയതിെനയം ോസാര അതതോചാദയതിെന ോനോരനലകിയിടണ് .
1.

ആനനാംബധി തനില വീണടന മഴകിനാന
മാനവവീരന വാഴ്െകനാശിയം െചാലിടിനാര .
അടിവരയിട പദതിെന ശരിയായ ആശയം താെഴ െകാടതവയില നിനം
എടെതഴതക

2

 ആനനവം അംബധിയം.
 ആനനമാകന അംബധി.
 ആനനതിെന അംബധി.
2. അരഥവയതയാസം വരാെത ഒറവാകയമാകി മാറിെയടകക
2
മനകരത ആയധം െകാണള കതകളായിരന ഈ വാകകള . അവയില
ചിലത് എെന ഉളില തറഞകയറകയം െചയ. എങിലം ആഭരണങള
തിരിചെകാടകാന ഞാന തീരചെപടതിയിരന.
3. 'മാന മാരക് കട'- എന വാകയം ആദയമായി പണിെപട് കടിവായിചോപാള
എെന മനസില നിെനാര ആഹാദധവനി വിനിരഗളികകയണായി.
വി.ടി .ഭടതിരിപാടിെന ആഹാദഭരിതനാകിയ സനരഭം വിശകലനം െചയക . 4
4. ശീഭവിലസിര-അസംശയം ഇന നിെനയാഭതിെയങ പനെരങ കിടപിോതാരതാന [കമാരനാശന]
കണകണങിരികം ജനങെള
കണിെലന വരതനതം ഭവാന .
[ പനാനം]
വരികള താരതമയം െചയ് ജീവിതതിെന അസിരതെയകറിചള കവികളെട
കാഴപാട് അവതരിപികക
4
5. രദാക മാഹതയം ജനങെള അറിയികാന പറോങാടന ഉപോയാഗിച
തനങള എെനലാമായിരന ?
4
6.
പിെനെയാരനാള കടല കണ ഞാന !െവറം
മണില കിടനരളന കാണാതായ
തന കഞിെനോയാരത െനഞചരനപാല
എങം നിലയാെതാഴകിപരനതില
മങി മരികെനാരമെയകണ ഞാന
[ഉപ് ]
[ ഒ.എന.വി. കറപ് ]

വരികള വയാഖയാനിച് മാതതവെതകറിചള കവി സങലം വിശദമാകക .
7.
കാനന കാനി കറഞത കാണോമാള
കാനമാര കാനിയം മങമോലാ
െചറശരി
കഷഗാഥയിെല ഈ വരികളെട ഔചിതയഭംഗി വിശദമാകക .
8. 'മലകളിളകിലം മഹാജനാനാം മനമിളകാ' - സവോദശാഭിമാനി രാമകഷപിളയെട
ജീവിതെത ഈ വരികളമായി എങെന താരതമയം െചയാം?
9.
സവരണഭഷണങളമണിഞ ോശാഭോയാെട
സവരണമാലയം ധരിചാദരാല മനംമനമരോണാജോനതന മമില സരപം വിനീതയായ്
വനടന ോനോതാലലമാലയമിടാള മോന
പിനാോല വരണാരഥ മാലയമിടീടിനാളഎഴതചെന വരണനാപാടവം ഈ വരികളില െതളിയനെതങെന ?
10. 'മനസെണങില മാരഗവമണ്'' - എന െചാലിെന കടനനാകാനോണാ ?
എന കഥയമായി ബനെപടതി വയാഖയാനികക :-

4
4
4

4
4

11 മതല15 വെരയള ോചാദയങളില എെതങിലം 4 എണതിന് ഉതരെമഴതക
11 ' മാറന മലയാളി, മാറന മലയാളം ' - എന വിഷയെത അടിസാനമാകി
പഭാഷണം തയാറാകക
6
[ െവങല മലയാളം -എന പാഠഭാഗതിെല ആശയം ഉളെപടതാവനതാണ്]
12. 'െനലകതകാരിപാറവിെന കഥ '-എന കവിതെയ അടിസാനമാകി
"െതാഴിലിടങളില സീകള അഭിമഖീകരികന പശ' ങെളകറിച്
ഉപനയാസം തയാറാകക
6
13.
'ോലാകോമ തറവാട തനികീ െചടികളം
പലകളം പഴകളം കടിതന കടംബകാര '
[വളോതാള]
വരികളെട ആശയം 'ഭമിയെട അവകാശികള ' എന കഥയമായി ബനെപടതി
വിശദീകരികക
6
14. 'ആളകടതില ഒറെപടന മനഷയെന മൗലിക പശങളം അവന ഏകാനതയില
അനഭവികന ജീവിതവമാണ് എം.ടി അവതരിപികനത്- '
'ഇരടിെന ആതാവ് ' എന തിരകഥെയ അടിസാനമാകി പസാവന
വിശകലനം െചയക.
6
15. അപരിചിതെന സംഭാഷണം ഒര െകാലകയറിെനോപാെല െവളായിയപെന
കഴതില ചറിമറകി.
അപരിചിതരെട സവരങള കഴതിനചറം പിരിഞമറകി.
കടലതീരത്
കഥാസനരഭങള പരിഗണിച് െവളായിയപെന മാനസികാവസ വിശദമാകക 6

