CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
SAMPLE QUESTION PAPER FOR AISSE -TERM I -2021-22. ANSWER KEY.
(മാതൃകാച ാദ്യചേപ്പര് ആദ്യോദ്ംര – 2021– 22 ഉത്തരരസൂ ിക)
MALAYALAM (മലയാളം) Code : 012

STD : X
Time allowed : 1 ½ Hrs.
അനുവദ്ിച്ച സമയം : 1

½

Maximum Mark: 40
മണിക്കൂര്

ആകെ മാര്ക് : 40

The question paper is divided into THREE sections:
Section A : Reading Comprehensions. (M.C.Q)
Section B : Vocabulary Building & Grammar (M.C.Q)
Section C : Literature (Prose, Poetry ) (M.C.Q)

:
:
:

8 Marks
12 Marks
20 Marks

SECTION:A- READING.- 8 MARKS
I. അവധാരണങ്ങൾ :a.

ശരിയുത്തരങ്ങള്.രഓചരാന്നിനുംര1രമാ്ക്കുരവീതം

(4x1=4)

1. എപ്പാഴാണ് പണവ ും അധികാരവ ും മേൽമകായ്േ സ്ഥാപിക ന്നത് ?
c. േൂല്യങ്ങൾ അകല് മപാൾ,
2. ദൂരും എന്ന യാഥാർത്ഥ്യും അപ്പസക്തോയത്...........േൂല്ോണ്.
b. വിവരസാമേതിക വിദയകളുടെ വികാസും േൂല്ും.
3. ആപ് ാളവത്െൃതസമൂഹം ആകര ആശ്രയിച്ചാണ് െഴിയുന്നത്?
d. വിപണികയ
4. എല്ലാവര ും എല്ലായ്മപാഴ ും അസംതൃപ്തരും നിരാശര ോയിത്തീരാൻ
ൊരണകമന്താണ്?.
a. പരിധിയിക ാതുങ്ങാത്ത ആവരയങ്ങളുകെ സമ്മര്ദ്ദംമൂ ം,
5. ആമ ാളവൽകരണും ഉണ്ടാകിയ ഭീമമായ ഒരു വിപത്ത് എന്താണ്?
a. േഹത്തായ സുംസ്കാരശശല്ികളുടെ തിമരാധാനും,

b. ശരിയുത്തരങ്ങള്.രഓചരാന്നിനുംര1രമാ്ക്കുരവീതം
6. ഇന്നകത്ത

(4x1=4)

ൃഹനിര്മ്മാണത്തിൽ വന്നുപ്േര്ന്ന ശ്പധാനമാറ്റകമന്താണ്?

b. സമ്പത്ത് ശ്പദര്രിപികാനുള്ള ഉപാധിയായി മാറി.
7. വീട് ആര്ഭാെശ്പദര്രനത്തിനും ധനമദം ശ്പൊരിപികുവാനുമുള്ള ഒരു
ഇെമായിത്തീര്ന്നത്തികെ ൊരണം താകഴ കൊെുത്തിരികുന്നവയിൽ ഏത ല?
a. ഉൽപന്നങ്ങളുകെ

ഭയതകുറവ്.

8. സാമ്പത്തിെഭാരം ഉണ്ടാകാകത സൗെരയശ്പദമായ വീട് എന്ന സവപ്നം
യാഥാര്ഥയമാകാകാൻ സഹായിച്ച വസ്തുകളിൽകപൊത്തത് താകഴപറയുന്ന
വയിൽ ഏതാണ്?.
b. േുണ്ണാമ്പ്. .
9. മാറ്റം എന്ന അര്ത്ഥത്തിൽ ഈ ഖണ്ഡിെയിൽ ശ്പപ്യാ ിച്ചിട്ടുള്ള മകറ്റാരു
പദം ഏതാണ്?
d. പരിവര്ത്തനം.
10. ഏത് വിമാനത്തി ാണ് ആധുനിെ മനുഷ്യകെ സഞ്ചാരം?
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d. ആപ് ാളീെരണത്തികെ,

SECTION B- VOCABULARY & GRAMMAR – 12 MARKS

II.
a.

ശരിയുത്തരങ്ങള്.രഓചരാന്നിനുംര1രമാ്ക്കുരവീതം.

(4x1=4)

11. 'കവള്ളായിയപന് ഭാരയ കപാതിപ്ച്ചാറ് നൽെി' - ഈ വാെയത്തികെ
ശ്പപ്യാ ം മാറ്റിയ രരിയായ രൂപം താകഴ തന്നിരികുന്നവയിൽ ഏതാണ്?
c. ഭാരയയാൽ കവള്ളായിയപന് കപാതിപ്ച്ചാറ് നൽെകപട്ടു.
12. 'േവിട്ടെിപാത നീണ്ടുപ്പാെുന്നു'- ഈ വാെയത്തികെ അര്ഥം മാറാകതയുള്ള
രരിയായ നിപ്ഷ്ധരൂപം ഏതാണ്?
c. േവിട്ടെിപാത നീണ്ടുപ്പാൊതിരികുന്നി ല.
13.''ആറാട്ടുെുന്നിൽ പ്റഡിപ്യാ വാങ്ങിച്ച ആദയപൗരൻ ോകുണ്ണിയായിരുന്നു'':ഈ വാെയത്തികെ അര്ത്ഥം മാറാകതയുള്ള രരിയായ നിപ്ഷ്ധരൂപം ഏത്?
d. ആറാട്ടുെുന്നിൽ പ്റഡിപ്യാ വാങ്ങിച്ച ആദയപൗരൻ ോകുണ്ണിയ ലാതിരുന്നി ല .

14. ''മത്തായി അപ് ാസരപ്ത്താകെ അയാകള പ്നാകി'' :- ഈ വാെയത്തികെ
ശ്പപ്യാ ം മാറ്റിയ രരിയായ രൂപപ്മത്?
b. അപ് ാസരപ്ത്താകെ മത്തായിയാൽ അയാൾ പ്നാകകപട്ടു.
15. ോകുണ്ണിയുകെ മനസ്സിൽ ആധിയായിരുന്നു. അര്ത്ഥം മാറാകതയുള്ള
രരിയായ നിപ്ഷ്ധരൂപപ്മത്?
b. ോകുണ്ണിയുകെ മനസ്സിൽ ആധിയ ലാതിരുന്നി ല.
16. ജയി ികെ പെിയ്ക്കൽ പാറാവുൊരനാൽ കവള്ളായിയപൻ തെയകപട്ടു:ശ്പപ്യാ ം മാറ്റിയ രരിയായ രൂപം എെുകത്തഴുതുെ
c. ജയി ികെ പെിയ്ക്കൽ പാറാവുൊരൻ
b. ശരിയുത്തരങ്ങള്

കവള്ളായിയപകന തെഞ്ഞു .

ഓചരാന്നിനുംര1രമാ്ക്കുരവീതം.

(8x1=8)

17. ശ്പാണി – എന്ന പദത്തികെ എതിര് ിം ം എന്താണ്?
b. ശ്പാണിനി
18. 'ശ്ഭാതാവ്’ എന്ന പദത്തികെ പരയായപദം താകഴകകാെുത്തിരികുന്നവയിൽ
ഏതാണ്?
c.സഹജൻ.
19. വിപ്യാ ം- എന്നതികെ വിപരീതപദം ഏത്?

.

b. സംപ്യാ ം.
20. നിനവ് - നനവ് എന്നീ പദങ്ങളുകെ രരിയായ അര്ത്ഥവയതയാസം തന്നിരി
കുന്നവയിൽ ഏതാണ്?
b. വിോരം- ഈറൻ.
21. ‘അനയജീവൻ’ എന്ന സമസ്തപദത്തികെ രരിയായ വിശ് ഹാര്ത്ഥപ്മത് ?
d. അനയകെ ജീവൻ
22. ‘യതി’ എന്നതികെ നാനാര്ത്ഥപദമ ാ
ല ത്തത് ഏത്?
a. വെി.
23. `പ്ോറ്’ എന്നതികെ പരയായപദമ ലാത്തത് ഇവയിപ് താണ്?
d. ഉണ്മ.
2

24. 'ൊണാവുന്നത്” എന്നതികെ ഒറ്റപദം താകഴത്തന്നിരികുന്നവയിൽ ഏതാണ്?
c. ദൃരയം.
25. 'പനമ്പട്ട' എന്ന പദത്തികെ രരിയായ പിരികച്ചഴുത്ത് ...................ആണ്
a. പന + പട്ട,
26. തന്നിരിയ്ക്കുന്നവയിൽ രരിയായ പദം ഏതാകണന്ന് െകണ്ടത്തി എഴുതുെ
a. അസ്തമയം.
SECTION:- C 20 MARKS.
III.ര(a). രരിയുത്തരങ്ങൾ (ഓപ്രാന്നിനും 1 മാര്കു വീതം)

(10 x 1=10)

27. ഭാവരാ ിെൾ പിരിഞ്ഞുെൂെിയാ ുള്ള സുപ്ഖാദയം എങ്ങകനയുള്ള
തായിരികുകമന്നാണ് െുമാരനാരാൻ പറയുന്നത്?
c. വിെ ം.
28. താകഴ തന്നിരികുന്നവയിൽ സാദൃരയെൽപന വന്നിട്ടുള്ളത് എവികെയാണ്?
a. ക്ഷണശ്പഭാേഞ്ച ം
29. ‘നളിനി’ എന്ന െൃതിയുകെ മകറ്റാരു പ്പകരന്ത്?
b. ഒരു സ്പ്നഹം
30. തുഞ്ചത്തു രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛൻ ജീവിച്ചിരുന്ന ൊ ം ഏതാണ്?
c. പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട്.
31. ‘നളിനി’ എന്ന െൃതി ഏത് സാഹിതയവിഭാ ത്തിൽ കപെുന്നു.?
b. ഖണ്ഡൊവയം..
32. ''ആരകതന്നുെനറിഞ്ഞു ൌതുെം പാരമാര്ന്നു'' - ആര്കാണ് ൌതുെം
വര്ധിച്ചത്?
b. ദിവാെരന്.
33. ദിവാെരൻ ദര്രികുന്ന െണ്ണീരണിഞ്ഞ നളിനിയുകെ മുഖകത്ത എന്തിപ്നാ
ൊണ് സാദൃരയകപെുത്തിയിരികുന്നത്?
b. മഞ്ഞണിഞ്ഞ പനിനീര്പൂവിപ്നാട്.
34. “ ക്ഷ്മണസാന്തവനം” എന്ന പാഠഭാ ത്ത് ഉപപ്യാ ിച്ചിട്ടുള്ള െിളിപാട്ട്
വൃത്തപ്മത്?
a. ൊെളി.
35. താകഴപറയുന്നവയിപ് താണ് അധയാത്മരാമായണം െിളിപാട്ടുൊരകെ
വിപ്രഷ്ണം അ ലാത്തത്?
c. ആധുനിെ െവിശ്തയത്തിൽ ശ്പമുഖൻ.
36."പ്ശ്ൊധം പരിതയജിപ്കണം ബുധജനം":- ഇതിന് ൊരണമായി പറയാത്തത് ത
ന്നിരികുന്നവയിൽ ഏത് ? .
c. പ്ശ്ൊധം പ്മാക്ഷദായെമാണ്.
37. പ്രാഷ്ം കൊണ്ട് ആര്കാണ് പ്ദാഷ്ംവന്നു ഭവികുന്നത്?
d. പ്ദഹാഭിമാനിെൾക്.
38. “ഏെുമര്ത്ഥിയാം ശ്പാണിതൻ
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ഹിതകമാരിയ്ക്ക ീരവരൻ” എന്ന നളിനിയുകെ വാകുെളിൽ പരാമര്രിക
കപെുന്ന ഹിതം എന്തായിരുന്നു?
a. ദിവാെരദര്രനം,

(b). രരിയുത്തരങ്ങൾ.(ഓപ്രാന്നിനും 1 മാര്കു വീതം)

(10x1=10)

39. “ഒരച്ച് പ്നാകാണ്ടകന്ന പറയും, ഇശ്ത കേമ്പ്, ഇശ്ത സവര്ണ്ണം!” :- ആരുകെ
െഴിവാണ് ഇവികെ പരാമര്രികുന്നത്?
c. ോപ്കാരുമാപിളയുകെ.
40.’‘രണ്ടുവാകുെൾ മാശ്തം, രണ്ടുവാകുെൾകിെയ്ക്ക് സാന്തവനത്തികെ നിറവ്.
ദുുഃഖത്തിൽ മൗനത്തിൽ അവര് അറിവുെൾ കെമാറി” :- ആകരാകകയാണ്
ഈ സന്ദര്ഭത്തിക
െഥാപാശ്തങ്ങൾ.
a. കവള്ളായിയപനും നീ ിയും.
41. അത്തരം ഏര്പാെുെൾകകാകക പരിമിതി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏതുതരം
എര്പാെുെളുകെ ൊരയമാണ് പറയുന്നത്?
d.മുൻെൂട്ടി തുന്നൽെൂ ി വാങ്ങുന്നത്.
42. പ്ൊെച്ചി എന്തിനുപ്വണ്ടിയായിരുന്നു ആ കപാതിപ്ച്ചാറ് കെട്ടിയത്.?
a. കവള്ളായിയപന് െഴികാൻ പ്വണ്ടി.
43. പ്റഡിപ്യാ വാങ്ങാൻ പുറകപട്ട ോകുണ്ണിപ്യാട് നാട്ടുൊരുകെ
മപ്നാഭാവകമന്തായിരുന്നു?
a. ആദരവ്.
44. ‘’സവന്തം ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാ ംതകന്ന ആപ്രാ പറിച്ചുമാറ്റുന്നതു
പ്പാക
അയാൾകു പ്താന്നി'' എപ്പാഴാണ് അങ്ങകന പ്താന്നിയത്?
c. പ്റഡിപ്യാ പണയം വച്ചപ്പാൾ..
45. ‘എകെ ഉള്ളു കപാട്ടുന്നു, ശ്പാണൻ പറിയുന്നു’- ഈ വാകുെളിൽ
അെങ്ങിയിരികുന്ന അനുഭവകമന്ത്?
c. െഠിനമായ ദുുഃഖം
46. പ്റഡിപ്യാ ഇ ലാതായപ്പാൾ ോകുണ്ണികുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളിൽകപൊത്ത
ത് ഇവയിൽ ഏതാണ്?
d.അളവുെൾ കതറ്റാകത ഉെുപുതുന്നി
47.

തന്നിരികുന്നവയിൽ ഒ.വി. വിജയൻ രേിച്ചത ലാത്ത െൃതിപ്യത്?
c. നീര്മാതളംപൂത്തൊ ം.

48. തന്നിരികുന്നവയിൽ ഇ. സപ്ന്താഷ് െുമാറികെ രേനയ ലാത്ത െൃതിപ്യത്?
b.

ശ്പവാേെകെ വഴി.

49. ോകുണ്ണിയുകെ പ്റഡിപ്യായ്ക്ക് മത്തായിമാപിള ഇട്ട നമ്പര്
എശ്തയായിരുന്നു?
c. നൂറ്റി ഇരുപകത്താമ്പത്
50. താകഴകകാെുത്തിരികുന്നവയിൽ ഒ. വി. വിജയന് പ്െരളസാഹിതയ
അകാദമി അവാര്ഡ് പ്നെികകാെുത്ത െൃതിപ്യത് ?
b. ധര്മ്മപുരാണം.
*********************
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