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General Instructions:  
1. All questions are compulsory 
2. Answer the questions after carefully by reading the text 
3. Give examples where ever required 
4. Put the questions numbers properly 

This question paper is divided into four sections 

Section-A          Comprehension              4 Marks 

Section-B           Writing                            3 Marks 

Section-C          Grammar                         19 Marks 

 Section-D            Literature text book     14 Marks 

എ വിഭാഗം 

 

I. താഴെ ഴകാടുത്തിരിക്കുന്ന ഖണ്ഡികവായിച്ച് ചുവഴട ഴകാടുത്ത   ചചാദ്യങ്ങൾക്്ക  

    ഉത്തരംഎെുതുക            (4x1=4) 

               കേരളകേശത്തുനിന്ന്    നമുക്ക്   ലഭിച്ച    പ്രാചീന   ഗേയപ്ഗന്ഥങ്ങളുടെ  േൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവുും രഴക്കമുള്ളത്   

ഭാഷാേൗെിലീയമാണ് .  േൗെിലയടെ   അർത്ഥശാസ്്പ്തത്തിന്      മലയാളത്തിടലഴുതിയ വയാഖ്യാനമാണ് 

പ്രസ്തു തേൃതി. ഈ േൃതി ഭാഷാസ്ുംപ്േമണഘട്ടത്തിടല ഗേയേൃതിേളിൽ ഏറ്റവുും പ്രാധാനയമർഹിക്കുന്നു. 

പ്േിസ്തു വർഷും  1125നുും 1175നുും  മകധയയാണ്  ഈ േൃതി  രചിച്ചടതന്നു േരുതാും. പ്ഗന്ഥോരൻ ആടരന്നു 

തീർച്ചയില്ല. ടചന്തമിഴിടെ അധഃരതനത്തിൽനിന്നുണ്ടായ ഒകട്ടടെ അബദ്ധപ്രകയാഗങ്ങൾ 

ഭാഷാേൗെിലീയത്തിൽ ോണാും. സ്ുംസ്കൃ തത്തിടെ സ്വാധീനും അകപാകഴക്കുും മലയാളത്തിൽ തുെങ്ങിയതായി 

േൗെിലീയത്തിടല ഭാഷ വയക്തമാക്കുന്നു.മൗരയവുംശസ്ഥാരേനായ ചപ്രഗുപ്തടെ  മപ്ന്തിയായിരുന്ന 

ചാണേയടെ    സ്ാമൂഹിേനീതിടയയുും  രാഷ്പ്െതപ്ന്തജ്ഞതകയയുും േുെിച്ചുരചിച്ച രതിനഞ്്  

അധിോരങ്ങളുള്ള ഈേൃതിയുടെ ഏഴ് അധിോരങ്ങളുടെ വയാഖ്യാനും മാപ്തകമ   േണ്ടുേിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ.  

അക്കാലത്ത്   മലയാളത്തിടലാഴിടേ   മടറ്റാരുപ്രകേശിേഭാഷയിലുും വിവർത്തനകമാ വയാഖ്യാനകമാ 

ഉണ്ടായിട്ടില്ല. 

1. ഭാഷാേൗെിലീയത്തിടെ പ്ഗന്ഥോരൻ ആരാണ്  

2. എന്തിടനക്കുെിച്ചുള്ള വയാഖ്യാനമാണ് ഭാഷാേൗെിലീയും   

3. ചാണേയൻ ആരായിരുന്നു  

4. ഭാഷാേൗെിലീയത്തിന് എപ്ത അധിോരങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്? എപ്ത അധിോരങ്ങളാണ് േണ്ടു     

േിട്ടിയത്? 

ബി. വിഭാഗം 

I. “മക്കൾ നൽകുന്ന പണം മിച്ചം പിടിച്ച ്അനാഥകുട്ടികൾക്ക് കകത്താങ്ങായി  (1x3=3) 

വയയാധിക” എന്ന വിഷയത്തത്ത ആസ്്പദമാക്കി പത്രവാർത്ത രയ്യാറാക്കുക  

              

സി. വിഭാഗം 

I. ത്ബാക്കറ്റിൽ നിന്നും ശരിയായ അർത്ഥം രിരത്തെടുത്തത്തഴുരുക.  (4x1/2=2) 

1. തേവുക 

2. പാടവം 

3. പടവിളി 

4. പപരുകുക 

( അർഹേ, കഴിവ,് ഉറപ്്പ, യുദ്ധകാഹളം,തകാരുക,വർദ്ധിക്കുക) 

 



II. ത്ബാക്കറ്റിൽ നിന്നും ശരിയായ പരയായ പദം രിരത്തെടുത്തത്തഴുരുക (2x1=2) 

1. അരി 

2. മരം 

(ജഠരം ,േണ്ഡുലം, ചരണം, േരു, ശാലി, വയക്ഷം) 

III. നാനാർത്ഥം എഴുരുക          (2x1=2) 

1. സൂത്േം 

2. േുലയം 

IV. അർത്ഥവയരയാസം എഴുരുക         (2x1=2) 

1. ഉപ്്പ - ഉപ്പൻ 

2. ത്പോപം - ത്പഭാേം 

V. പിരിത്തച്ചഴുരിസന്ധി നിർണ്ണയിക്കുക        (3x1=3) 

1. പപാേിയഴിച്ച് 

2. ഭിത്തിയിൽ 

3. കണ്ണീർ 

VI. വിത്ഗഹിച്ച് സമാസം കത്തെത്തുക        (2x1=2) 

1. ജീവിേസുഖം 

2. േുണി സഞ്ചി 

VII. വാകയത്തിൽ ത്പയയാഗിക്കുക        (1x1=1) 

1. ജീവിേസുഖം 

VIII. വിപരീര പദം എഴുരുക         (4x1/2=2) 

1. ദൃഢം 

2. േുലയം 

3. ആവശയം 

4. വർണം 

IX. എരിർലിംഗം എഴുരുക         (2x1/2=1) 

1. മകൾ 

2. ഭാരയ 

X. ശരിയായ പദം രിരത്തെടുത്തത്തഴുരുക      (4x1/2=2) 

1. ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥലം,ഉദ്ധിഷ്ഠ  സ്ഥലം,ഉദ്ദിഷ്ട്ട സ്ഥലം 

2. സർവഭൂോനി ,സർവ്വ ഭൂദാനി ,സർവദൂോനി 

3. ഔദാരയം, ഔധാരയം, ഔോരയം 

4. തജയാത്സ്യൻ, തജയാത്സ്വൻ, തജയാന്ധ്യൻ 

ഡി വിഭാഗം 

I. ത്ബാക്കറ്റിൽ നിന്നും ശരിയായ ഉത്തരം രിരത്തെടുത്തത്തഴുരുക   (4x1/2=2) 

1. വഴിയാത്േ എന്ന പാഠഭാഗത്തിടെ കർത്താവ ്ആര്? 

(പി.സുതരത്രൻ, ഇ.വി കൃഷ്ണപ്പിള്ള ,എം .വി കൃഷ്ണവാരയർ ) 

2. രണ്ടു വർഷ്ടം കഴിഞ്ഞതപ്പാൾ ആപരയാണ് സ്കൂ ളിൽ തചർത്തേ്? 

മൂത്തവപന, ഇളയവപന, രണ്ടാമത്തവപന) 

3. ഇത്തവണപത്ത സ്കൂ ൾ േുറന്നതപ്പാൾ ആപരയും കൂടിയാണ് അമ്മമ്മ വന്നേ്? 

(മൂത്തവപന, ഇളയവപന, രണ്ടാമത്തവപന ) 

4. അനയന്മാരുപട ഔദാരയത്തിൽ ദൃഢമായി വിശവസിച്ചു തപാകുന്നവർ ആരാണ്? 

(പപാേിതച്ചാറു പകാണ്ടു തപാകുന്നവർ, പപാേിതച്ചാറു പകാണ്ടു തപാകാത്തവർ, അരിയും സാമാനങ്ങളും 

പകാണ്ടു തപാകുന്നവർ) 

II. ഉത്തരം എഴുരുക          (4x3=12) 

1. കണ്ണീർ േിളങ്ങുന്ന സൂചിയായി അമ്മമ്മയുപട എപെല്ാം സവിതശഷ്ടേകളാണ് ഈ ത്പതയാഗത്തിലൂപട 

പവളിവാകുന്നേ്? 

2. ഇന്നപത്ത യാത്േ തലാക പരിചയം സമ്പാദിക്കുന്നേിന് ഉേകുന്നേല് എന്ന് തലഖകൻ പറയാൻ 

കാരണപമെ്? 

3. അമ്മമ്മ എന്ന കഥാപാത്േപത്ത പറ്റി നിരൂപണം േയ്യാറാക്കുക? 

4. "അവർ അങ്ങിപന കഴിയുന്നു.- ഒരു കുടുംബത്തിപല അംഗങ്ങളായി കഴിയുന്നു " .യാത്ോെയത്തിൽ 

യാത്േക്കാർ എത്തിതച്ചരുന്ന അവസ്ഥയാണിേ്.ഈ യാത്േയിൽ അവർക്ക് എപൊപക്ക മാറ്റങ്ങളാണ് 

ഉണ്ടായേ്? 


