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                                                    (മാതൃകാച ാദ്യചേപ്പര്– രണ്ാാംോദ്ാം 2021– 22) 

                    MALAYALAM (മലയാളാം) Code : 012     

 STD : X   

Time allowed : 2Hrs.                                                                                         Maximum Mark40 
അനുവദിച്ച സമയം 2 മണിക്കൂര്                                                                         ആകെ മാര്െ് : 40               
The question paper is divided into  TWO sections:            

                    Section   A : Grammar& Writing:                                                        22 Marks 

                    Section  B : : Literature (Prose, Poetry& Nondetailed                      18 Marks 

 

                                                    എ വിഭാഗം / SECTION A 

 

1.  a .വാക്യത്തില് പ്രയ ാഗിക്കുക്                                                       1X2=2 

                    i.   പ്രീണിപ്പിക്കുക് 
              ii.  ബലിക്ഴിക്കുക് 

    b. അംഗവാക്യം, അംഗിവാക്യം എന്നിവ യവർതിരിച്ചെഴുതുക്       1X2=2           
    i.  പുണയവം ത്രൈയലാക്യ പ്രസിദ്ധവമാ         
        സമന്തപഞ്ചക്ത്തില്   ക്ിടന്ന് മരിക്കുക് ാല് ഞാൻ       
        ശാശവത യലാക്ങ്ങൾ യേടം 
            ii   ധൃഷ്ടദ്യുമ്േച്ചെ   മരണഞരക്കം ച്ചക്ാണ്ട് അവിച്ചടയുള്ള      
         സ്ത്രീക്ളം ക്ാവല്ക്കാരം ഉണർന്നു. 

          c. വാക്യത്തില് ച്ചതറ്റ് ഉച്ചണ്ടങ്കില് തിരത്തുക്                               1X2=2 

             i. യവദ്യങ്ങൾ പ്രമാണമാച്ചണങ്കില് ഞാൻ ോശമില്ലാത്ത     
        അക്ഷ  യലാക്ങ്ങൾ യേടി ിരിക്കുന്നു 
             ii. ദ്രൗണി അത് പാണ്ഡവഗർഭത്തിയലക്ക് വിട്ടയപ്പാൾ        
       ഹൃഷീയക്ശൻ  ഹർഷവം സയന്താഷവം ച്ചക്ാണ്ട് ആ                 
       പാപിയ ാട് പറഞ്ഞു 

                    



    d. ഏച്ചതങ്കിലം ഒര വിഷ ച്ചത്ത കുറിെ് ഒന്നരപ്പുറത്തില് ക്വി ാച്ചത    
 ഉപേയാസം തയ്യാറാക്കുക്                                                                  6                                                  

                 i   ത്രസബർ യലാക്ത്തിച്ചല ചതിക്കുഴിക്ൾ 

                 ii  േഷ്ടച്ചപ്പട്ടുയപാകുന്ന ക്ാർഷിക് സംസ്കാരം 

 

   e.   ‘യറാഡ് അപക്ടങ്ങളില് ച്ചപാലിയുന്ന യുവതവം’ എന്ന വിഷ ത്തില്   
 യുവാക്കച്ചള യബാധവല്ക്കരിക്കുന്നതിേ്    ഒര ഫീെർ    
 പ്രസിദ്ധീക്രിക്കണച്ചമന്ന്     ആവശയച്ചപ്പട്ടുച്ചക്ാണ്ട് 
 പ്രമുഖപൈത്തിച്ചെ  പൈാധിപർക്ക് ക്ച്ചത്തഴുതുക്                        5 

                                                                 

    f.  േിങ്ങളച്ചട പ്രയദ്യശത്ത് പുതുതാ ി േിർമ്മിെ പ്രാഥമിക് ആയരാഗയ  
 യക്ന്ദ്രം, ആയരാഗയ വകുപ്പ് മന്ത്രി ോടിേ് സമർപ്പിെ സംഭവച്ചത്ത 
 അധിക്രിെ് ഒര പൈവാർത്ത തയ്യാറാക്കുക്                                  5                                         

        

 

 

                                   ബി വിഭാഗം / B SECTION 

  

2.  ഏച്ചതങ്കിലം രണ്ട് യചാദ്യയങ്ങൾക്ക് ഉത്തരച്ചമഴുത്തുക്                3X2=6 

         a. ‘സമുദ്രം താണ്ടി സമ്പാദ്യയവം ച്ചക്ാണ്ടുവരന്ന ക്െവടക്കാർ  
           ഒര   ത്രക്യത്താട്ടില് വച്ചു മുങ്ങിയപ്പാ ി’.സന്ദർഭവം    
           ആശ വം    വിവരിക്കുക്. 

              b. പാണ്ഡവർ യേടി  വിജ ച്ചത്ത വല്ലപാടം യേടി  വിജ ം     
          എന്ന് വിയശഷിപ്പിെതിച്ചെ ഔചിതയം പരിയശാധിക്കുക് 

              c. ദുയരയാധേേില് ക്ാണുന്ന ആദ്യരണീ  ഗുണങ്ങളാ ി    
  കുട്ടികൃഷ്ണമാരാർ    ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് എച്ചന്തല്ലാം ? 

 



 

3.  ഏച്ചതങ്കിലം രണ്ട് യചാദ്യയങ്ങൾക്ക് ഉത്തരച്ചമഴുത്തുക്                3X2=6 

               a. അമ്മച്ചത്താട്ടില് എന്ന ക്വിതയുച്ചട ശീർഷക്ത്തിച്ചെ   
         ഔചിതയം പരിയശാധിക്കുക് 

               b.’ച്ചപറ്റു ക്ിടക്കും ച്ചതരവപട്ടിച്ചക്കച്ചന്താ- 
                  രൂറ്റം, കുരെത് ചാടിക്കുതിക്കുന്നു’ 
                   ഈ വരിക്ൾ ഉ ർത്തുന്ന വിമർശേം വിശക്ലേം ച്ചച ്തു  
   േിങ്ങളച്ചട േിരീക്ഷണങ്ങൾ എഴുതുക് 
               c.മല ാളയദ്യശം ഓണച്ചത്ത സവീക്രിക്കുന്നത് എങ്ങിച്ചേച്ച ന്ന് 
          ഓണമുറ്റത്ത് എന്ന ക്വിതച്ച  ആസ്പദ്യമാക്കി വിവരിക്കുക് 

 

4. ഏച്ചതങ്കിലം രണ്ട് യചാദ്യയങ്ങൾക്ക് ഉത്തരച്ചമഴുത്തുക്                3X2=6 

               a.എന്തു ച്ചക്ാണ്ടാണ് ചട്ടമ്പി സവാമിക്ച്ചള           
          സാധാരണക്കാരാോ  സേയാസി എന്ന്        
          വിയശഷിപ്പിക്കുന്നത്?                                                                                 
       b.ചട്ടമ്പിക്ക് വിദ്യയാധിരാജൻ എന്ന വിയശഷണം ലഭിെത്        
          എങ്ങച്ചേ  എന്ന് വിവരിക്കുക് 
               c.അഹങ്കാരിയും അഴിമതിക്കാരനം ആ  ഉയദ്യയാഗസ്ഥേ്       
         സവാമിക്ൾ ഉചിതമാ  പാഠം േല്ക്ി ത് എങ്ങച്ചേ എന്ന്   
         വിവരിക്കുക് 

 

 

 
 

 


