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  IDEAL INDIAN SCHOOL,DOHA-QATAR 
     MODEL QUESTION PAPER : 2021-22 

                  PERIODIC TEST-1 

        SECOND LANGUAGE-MALAYALAM 

Class:X                                                                                                               Max Marks:40 

                                                                                                                           Duration:11/2 hrs 

_____________________________________________________________________________________________ 

THIS QUESTION PAPER IS DIVIDED INTO FOUR SECTIONS 

SECTION-A READING AND COMPREHENSION 04 Marks 

SECTION-B WRITING 03 Marks 

SECTION-C GRAMMAR 16 Marks 

SECTION-D LITERATURE 17 Marks 

                                     

                                               എ-വിഭാഗം 

 

 1. താഴെഴകാടുത്ത  ഖണ്ഡിക വായിച്ച് ചുവഴടയുള്ള      

       ചചാദ്യങ്ങൾക്  ഉത്തരം  കഴെത്തുക 

 

            പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ന ം  ജീവിക്കുന്ന ക ലഘട്ടത്തിൻറെ 

ഏറ്റവും  പ്പധ നറെട്ട  ഭ ഗമ കയ ൽ  അതതക്കുെിച്്ച  എപ്ത പെഞ്ഞ ലും 

മതിയ വില്ല . നമ്മുറെ ജീവിതവും  ക ല വസ്ഥയും  അവത ളത്തില യി 

വരുന്നതിൻറെ മുഖ്യ ക രണം പരിസ്ഥിതിക്്ക  ഏൽക്കുന്ന 

ആഘ തമ ണ്.  സമ്പൽസമൃദ്ധിക്്ക  തവണ്ടി , കൃഷിയ യ ലും 

വയവസ യമ യ ലും  മനുഷയന്  തവണ്ടിയുള്ള  പ്പവർത്തനങ്ങൾ പ്പകൃതി 

ഘെകങ്ങളുറെ അതനയ നയ  ബന്ധറത്ത  തകര െില ക്കുന്നുണ്്ട.  വളവും 

കീെന ശിനിയും  മറ്റ്  ര സവസ്തു ക്കളും  ജന്തുതല കത്തിൻറെ 

നിലനിൽെിറന ത  ദ്യം  റ യ്യുന്നു.  ഫ ക്ടെികളും  വ ഹനങ്ങളും കൂെി 

പുെത്തു വിെുന്ന വിഷെുകയും വിഷജലവും പരിസ്ഥിതിറയ അതമ്പ 

തമ ശമ ക്കുന്നു.  ശുദ്ധവ യുവും ശുദ്ധജലവും കമ്മിയ യി വരികയ ണ്. 

വനസംഹ രം  റക ണ്്ട  പ്പകൃതിയും മണ്ും ആറക  തകർന്നിരിക്കുന്നു. 

ഭ വി തലമുെറയ  കഷ്ടറെെുത്തുന്ന മട്ടില ണ് നമ്മുറെ പ്പവർത്തനങ്ങൾ . 

 

ചചാദ്യങ്ങൾ                                                                                                     (4x1=4) 

 

 (i)നമ്മുറെ  ജീവിതവും  ക ല വസ്ഥയും തകര െിൽ ആകുന്നത്   

     എന്തുറക ണ്്ട ? 

(ii)  ജന്തുതല കത്തിൻറെ നിലനിൽെിറന ത  ദ്യം റ യ്യുന്നറതറന്തല്ല ം? 

(iii) പരിസ്ഥിതിറയ അതമ്പ  തമ ശമ ക്കുന്നറതന്ത്? 

(iv) പ്പകൃതിയും മണ്ും ആറക തകരുന്നറതന്തുറക ണ്്ട? 
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                                  ബി - വിഭാഗം 

2. നഗരശുചിതവത്തിൽ  മാതൃകയായി  പയ്യന്നൂർ മുൻസിപ്പാലിറ്റി -   

      ഈവിഷയത്തിൽ  പത്തവാർത്ത  തയ്യാറാകുക                            (3) 

 
 

                              സി - വിഭാഗം 

3. (a) ത്പചയാഗം മാറ്റുക                                                                                      (1) 

          തീവണ്ടിയുറെ   ീറ്റലും  നെുക്കവും  തകട്ട ് റവള്ള യിയെൻ  

          ഉണർന്നു. 

 

(b) അംഗവാകയം , അംഗിവാകയം ചവർതിരിഴച്ചെുതുക                    (1) 

      തമെ്  കയെിയിെങ്ങി  തീവണ്ടിയ െീസിറലത്തിയ  റവള്ള യിയെൻ  

       ീട്ടു  വ ങ്ങുന്നിെത്ത്  വരിയിൽ  നിന്നു. 

 

(c)  വിധിവാകയഴത്ത  നിചഷധവാകയമാകി  മാറ്റുക                            (1) 

        മ ത പിതൃപുപ്തൻമ റര  തപ്ക ധത്ത ൽ  മനുഷയർ ഹനിക്കുന്നു. 

 

(d)  വാകയത്തിൽ ഴതറ്റുഴെങ്കിൽ തിരുത്തി എെുതുക                       (1) 

         യൗവ്വനവും  ഐശവരയവും  ലക്ഷ്മിയും മനുഷയർക്്ക  അസ്ഥിരമ ണ്. 

 

(e)  പിരിഴച്ചെുതി സന്ധി കഴെത്തുക                                               (2x1=2) 

          (i)ദ്ശ ന്തതര          (ii)അറത റക്കയും 

 

(f)  വിത്ഗഹിച്ച ്സമാസം കഴെത്തുക                                                 (2x1=2) 

          (i) പുഴമണൽ         (ii) പഞ്ചഭൂതം 

 

(g)  പരയായപദ്ങ്ങൾ എെുതുക                                                                 (2x1=2) 

          (i) റവയിൽ             (ii) പ ന്ഥർ 

 

(h)  നാനാർത്ഥം എെുതുക                                                                        (2x1=2) 

          (i) ര ഗം                 (ii)  റക മ്പ് 

 

4. ത്ബാകറ്റിൽ നിന്നും ശരിയായ ഉത്തരം കഴെത്തുക 

 

     (a) വിപരീതം എെുതുക                                                                       (2x1/2=1) 

          (i) ക്ഷയം 

              ( നിക്ഷയം , വൃദ്ധി ,മൃതി , നിരക്ഷയം ) 

         (ii) വിതയ ഗം 

               ( അതയ ഗം , തയ ഗം , സംതയ ഗം , ബന്ധനം ) 
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   (b) അർത്ഥവയതയാസം കഴെത്തുക                                                 (2x1=2) 

         (i) തല പം- തല ഭം 

              ( കുെവ് , ശരീരം , അതയ പ്ഗഹം , ബദ്ധെ െ്) 

         (ii) നിെവ ്- നിനവ് 

               ( നിഴൽ ,ഓർമ , കൂട്ടം , തൃപ്തി ) 

 

    (c)  എതിർലിംഗം എെുതുക                                                                (2x1/2=1) 

           (i) സഖ്ി 

                ( സഖ്ൻ , സഖ്ിനി , സഖ് വ ്, സഹജൻ ) 

           (ii) ഉതദ്യ ഗസ്ഥൻ 

                ( ഉതദ്യ ഗസ്ഥി , ഉതദ്യ ഗസ്ഥ ,ഉതദ്യ ഗി , ഉതദ്യ ഗിനി ) 

 

                                     ഡി –വിഭാഗം 

 

5.ത്ബാകറ്റിൽ നിന്നും ശരിയായ ഉത്തരം കഴെത്തുക           (4x1/2=2) 

 

 (i)  മുക്തിക്്ക വിഘ്നം വരുത്തുന്നതിൽ ഏറ്റവും ശക്തമ യതതത്? 

          ( അവിദ്യ , തപ്ക ധം , യൗവ്വനം , ധനം ) 

 (ii)  ഇതിൽ ഒ.വി.വിജയൻറെ കൃതി ഏത?് 

          ( ക റ്റ ്പെഞ്ഞ കഥ , ദ്ുരവസ്ഥ , കരുണ , അഗ്നിസ ക്ഷി ) 

 (iii) ഭക്തിയിലൂറെ  ഒരു  ജനതറയ  പരിവർത്തിെിച്ച കവി ആര്? 

           ( കുമ രന ശ ൻ , റ െുതേരി , എഴുത്തച്ഛൻ , പൂന്ത നം ) 

 (iv)  ഏതത  ശീലത്തിൻറെ  സവ ധീനത്ത ൽ  കെല സ്സ്  നിവർത്തി     

        തന ക്കി – ആര്? 

          ( കണ്ടുണ്ി , തക െച്ചി , ഉതദ്യ ഗസ്ഥൻ , പ െ വുക രൻ ) 

 

6. ഉത്തരം എെുതുക                                                                                 (4x3=12) 

 

1. തപ്ക ധം  ഉതപക്ഷിക്കണം എന്ന്  പ്ശീര മൻ ലക്ഷ്മണറന 

ഉപതദ്ശിക്ക ൻ ക രണറമന്ത്? 

 

2. റവള്ള യിയെൻ യ പ്ത  പുെറെട്ടതെ ൾ വീട്ടിൽ നിന്നും കൂട്ട 

നിലവിളി  ഉയർന്നു. അതിന് ക രണമ യ  വസ്തു തകൾ 

എറന്തല്ല മ യിരിക്കും - കറണ്ടത്തി എഴുതുക 

 

3. “ ക്ഷു: പ്ശവണശുസ്ഥമ ം ദ്ർദ്ുരം 

         ഭക്ഷണത്തിനതപക്ഷിക്കുന്നതു തപ റല 

         ക ല ഹിന  പരിപ്ഗസ്തമ ം തല കവു- 

         മ തല ല ത തസ  തഭ ഗങ്ങൾ തതെുന്നു" 

      -------- ക ല ഹി  എന്ന പ്പതയ ഗത്തിൻറെ  ഔ ിതയറമന്ത്?                  

        വിശകലന കുെിെ്  തയ്യ െ ക്കുക 
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4. " രണ്ടു വ ക്കുകൾ മ പ്തം. രണ്ടു  വ ക്കുകൾക്കിെയ്ക്്ക 

സ ന്തവനത്തിൻറെ നിെവ'്' - ഇത്തരത്തിൽ  അർത്ഥപൂർണങ്ങള യ 

മൗനങ്ങള ണ്  കഥറയ പൂരിെിക്കുന്നത്. സമർത്ഥിക്കുക. 

 

7.  ഏഴതങ്കിലും  ഒരു  ചചാദ്യത്തിന്  ഉത്തരം എെുതുക                      (3) 

 

    1.  ട്ടമ്പി എന്ന വിതശഷണം കുഞ്ഞൻപിള്ളയ്ക്്ക  ലഭിച്ചറതങ്ങറന? 

    2. കുഞ്ഞൻപിള്ള   ആപ്ഗഹിച്ചതു തപ റല ഒരു ഗുരുവിറന കറണ്ടത്തി -   

        എങ്ങറന?  

                                                

 

                                         ------------------------------- 
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