SET – 3
Subject Code: 12

COMMON PRE-BOARD EXAMINATION 2017 – 2018
െലയാളം്
CLASS - X
Time Allowed: 3 hours

Maximum Marks: 80

General Instructions:
i.
Please check that this question paper contains 6 printed pages.
ii.
Code number given on the right-hand side of the question paper should be written
on the title page of the answer-book by the candidate.
iii.
Please check that this question paper contains 7 questions.
iv.
Please write down the Serial Number of the question before attempting it.
v.
15 minutes time has been allotted to read this question paper. The question paper
will be distributed at …….. a.m. From ……. a.m. to …….. a.m., the students will
read the question paper only and will not write any answer on the answer-book
during this period.
The question paper is divided into four sections :
Section A

: Reading Comprehension

: 10 Marks

Section B

: Writing

: 16 Marks

Section C

: Grammar

: 17 Marks

Section D

: Literature

: 37 Marks

എ - വിഭാഗം/ Section A
1.

താഴെഴ

ാടുത്തിരിക്കുന്നഗദ്യഭാഗംവായിച്ച്ച

മഹത്തായ

പാരമ്പരയത്തിന്റെ

രംഗകെക്കുള്ളത്.ആടിയും
ജീവിതത്തിന്റെ

ചൈതന്യമാണ്

ഭാരതത്തിന്റെ

പാടിയുംപുെര്ന്നുപപാന

സാംസ്കാരിക

ധന്യതയാണ്

ആദിമമന്ുഷ്യന്റെെക്ഷ്യെക്ഷ്ണങ്ങളിെലാത്ത
ചവഭവത്തിന്റെ

സാപേതികത

ാദ്യങ്ങള്ക്ക്കച ഉത്തരഴെെുതു

ന്മ്മുന്റട
അംഗൈെന്ങ്ങള്

അതിശയിപ്പിക്കുന

ചപതൃകം.
മുതല്

ആധുന്ിക

ന്ടന്

മന്ുഷ്യന്റെ
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പരിഷ്കൃതതവം വന്റര

അതിന്ു ന്ീണ്ട സഹസ്സാബ്ദങ്ങളുന്റട വികാസപരിണാമ

ൈരിസ്തമുണ്ട്.

അത്പന്റക്ഷ്

വയവസ്ഥാപിതപമാ

കാെത്തും

സാമൂഹയന്ീതിക്കും

ന്ിയാത്മകപമാ

അെല

ധര്ന്മ്മങ്ങള്ക്കുമന്ുസരിച്ചുള്ള

.ഓപരാ
കെകള്

പരിഷ്കരിക്കന്റപ്പടുകപയാ പുതിയവ സൃഷ്ടിക്കന്റപ്പടുകപയാ ന്റൈയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏക
പകസ്രിതമായ

പിതൃതവംഅവകാശന്റപ്പടുവാന്

ഭാരതത്തിന്റെ
ധാരാളം

ന്ാടകപവദി

തന്തുന്ിെയില്

ഗപവഷ്ണങ്ങള്

ന്ടത്തി

ആന്റരയും

അന്ുവദിക്കാന്റത

സ്ഥിതിന്റൈയ്യുനു.ഈ

പൂര്ന്വപക്ഷ്രഹിതമായ

വഴിയില്
ന്ിഗമന്ത്തി

ന്റെത്തുകയും അന്ിപഷ്ധയമായി ന്ിരീക്ഷ്ിക്കുകയും ന്റൈയ്യുകയാണ് പണ്ഡിതന്ും
കപൊപാസകന്ുമായ പ

ാ.ന്റക.ജി.ന്റപൌപൊസ്.

1.

ന്മ്മുന്റട ചപതൃകത്തിന്റെ സ്പപതയകത എന്ത്?

2

2.

ഓപരാ കാെത്തും കെകള് സൃഷ്ടിക്കന്റപ്പട്ടത് എങ്ങന്റന്?

2

3.

ഭാരതത്തിന്റെ ന്ാടകപവദിയുന്റട സ്പപതയകത എന്ത്?

2

4.

രംഗകെയുന്റട ചൈതന്യന്റമന്ത്?

2

5.

ഈ ഖണ്ഡികയ്ക്ക് ഉൈിതമായ ശീര്ന്ഷ്കം ന്ല്കുക.

2

ബി -്വിഭാഗം / Section B

2.
a.

b.

ഏഴതങ്കിലും്ഒരു്വിഷയഴത്തക്കുറിച്ച്ഉപന്യസിക്കു
1.

അഴിമതിരഹിത സമൂഹം

2.

പരസയങ്ങളും യുവതെമുറയും.

3.

ആപഗാളതാപന്ം

“ന്ിങ്ങളുന്റട

സ്പപദശന്റത്ത

8

്.

സ്പാഥമികാപരാഗയപകസ്രത്തിന്റെ

പരിഹരിക്കണന്റമനാവിശയന്റപ്പട്ടുന്റകാണ്ട് ആപരാഗയമസ്ന്തിക്ക്

അപാകതകള്

8

കന്റത്തഴുതുക.

സി -്വിഭാഗം്/്്Section C
3.
a)

പ്പചയാഗം്ൊറ്റു

(2x1=2)

1.

ഞങ്ങള് അണ്ണാന് പിറനാള് എന മഹായജ്ഞം ന്ടത്തിയിരുനു.

2.

മണ്ണു

മൂടുനതിന്

മുമ്പ്

ഒരിക്കല്കൂടി

കണ്ടുണ്ണിയുന്റട

മുഖം

ന്റവള്ളായിയപ്പന് കണ്ടു.
3.
b)

അംഗി്വാ
1.

യം്അംഗവാ

യം്്എെുതു

്

(2x1=2)

എപപ്പാന്റഴേിെും ഒരു ന്െല കടൊസ് കന്റണ്ടത്തിയാല് എന്ിക്ക് വെിയ
സപന്താഷ്ം പതാനും.

2.

കടിച്ചു

വെിക്കാന്

ന്റവമ്പുന

കുറുക്കന്മാര്ന്

വനപപ്പാള്

അയാള്

അവന്റയ ആട്ടിപയാട്ടിക്കുനു .
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c)

d)

e)

f)

g)

പിരിഴച്െുതി്സന്ധിഴ

യ്യു

(2x1=2)

വിപ്ഗഹിച്ു്സെസഴെെുതു

(2x1=2)

1.

സ്പകൃതിന്റയ.

2.

പരസയമായി

1.

പൂരിതാഭ

2.

പഴന്തുണി

പരയായഴെെുതു
1.

കുളമ്പ്

2.

ഉപാസന്

(2x1=2)

ന്ാന്ാര്ത്ഥഴെെുതു
1.

തൂക്കം

2.

വര്ന്ണം

വാ

(2x1=2)

യത്തില്്ഴതറ്റുഴെങ്കില്്തിരുത്തു
1.

(2x1=2)

അപരിൈിതന്റെ സംഭാഷ്ണം ഒരു ന്റകാെക്കയറിന്റന്പപ്പാന്റെ
ന്റവള്ളായിയപ്പന്റെ കഴുത്തില് പെവട്ടം വീണ്ടും വീണ്ടും ൈുറ്റിമുറുക്കി.

2.

അയാള് വിഷ്ാദപത്താന്റട അകന്റെ പന്ാക്കി ന്ിനു വിഷ്മിച്ചു.

പ്ബാക്കറ്റില്്ന്ിന്നച്ശരിയുത്തരഴെടുഴത്തെുതു

4.
a)

b)

c)

വിപരീതഴെെുതു
1.

ന്ിതയം

( അന്ിതയ, അന്ിതയം, അന്ുരാഗം, പഴക്കം )

2.

സംഹാരം

( ആഹ, സൃഷ്ട്ടി, രാഗം ,സംഹാരി )

അര്ത്ഥവയതയാസഴെെുതു

്്്്്്

1.

ൈിരം –ൈീരം (വളന്റര, രീതി, മരവുരി, അമൂെയം )

2.

ഒരം –ഓരം (സ്ഥെം, പതാള്, ഒരുക്കം, വശം )

എതിര്ത്ലിംഗം്എെുതു

്

1.

ഭവാന് ( ഭാന്ുമതി, ഭഗവതി, ഭാന്മതി, ഭവതി)

2.

യാൈകി ( യാൈന്, യാച്ചുകന്, യാൈകന്, യാൈവന്)

(2x1/2=1)

(2x1/2=1)

(2x1/2=1)

ഡി -്വിഭാഗം / Section D
5

(i) പ്ബാക്കറ്റില്്ന്ിന്നച്ശരിയുത്തരഴെടുഴത്തെുതു
a)

(5x1/2=21/2)

പമാക്ഷ്ാര്ന്ഥി എന്താണ് ന്റൈപയ്യണ്ടത്
(ധന്ം പന്ടണം,പകാപം അടക്കണം,വിദയപന്ടണം , കൊകാരന്ാകണം)

b)

കുളമ്പുകള് ന്ൃത്തമാടിയന്റതവിന്റട?
(പകാട്ടകളില് , ശവകുടീരങ്ങളില്, ഉദയാന്ങ്ങളില്, രാജയങ്ങളില് )
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c)

വിൈിസ്തവിജയം എന കുമാരന്ാശന്റെ കൃതി ഏത് വിഭാഗത്തില് ന്റപ്പടുനു .
( കവിത, കഥ , ന്ാടകം , പെഖന്ം )

d)

മെയാളഭാഷ്യുന്റട മഹത്തവം കുടിന്റകാള്ളുന കവിതപയത് ?
(ൈിസ്തപയാഗം , വീണപൂവ് , അമ്മയുന്റട എഴുത്തുകള് ,

e)

അമ്മന്റത്താട്ടില്)

ശിവകാമി ആരുന്റട കൃതിയാണ് .
(വയൊര്ന്,റഫീക്ക് അഹമ്മദ്, ഒ.വി വിജയന് ,ആശാന്)

5

്്്്്്്്്്്്

(ii)
a)

ഖസാക്കിന്റെ

(5x1/2=21/2)

ഇതിഹാസം എന പന്ാവന്റെഴുതിയതാര്?

(വയൊര്ന്, കുട്ടികൃഷ്ണമാരാര്ന്, ഒ.വി വിജയന്, ആശാന്)
b)

ഭീഷ്മന്റര

ന്റകാെലാന്

സഹായിച്ചത് ആര്?

(ഭീമന്, കൃപര്ന്, കര്ന്ണ്ണന് , ശിഖണ്ഡി)
c)

“എന്ിക്ക്

വൃദ്ധയുന്റട

പരിതസ്ഥിതിയില്

വെിയ

സഹതാപം

ഒ.വി

കുമാരന്ാശാന്,

പതാനി”

ആര്ന്ക്ക് ?
(റഫീക്ക്

അഹമ്മദിന്,

വിജയന്,

എസ്

.ന്റക

ന്റപാറ്റക്കാടിന്)
d)

ന്റകാതിയ സമാജം കൂടിയിരുനത് ഏതു മാവിന്റെ ൈുവട്ടിൊണ് ?
(വെിയൈക്കരച്ചിയുന്റട,ന്റകാച്ചുൈക്കരച്ചിയുന്റട,ശര്ന്ക്കരമാവിന്റെ
,കിളിച്ചുണ്ടന്മവിന്റെ )

e)

അക്കര്ന്മാശി ഏതു ഭാഷ്യില് എഴുതിയ കഥയാണ് ?
(മറാത്തി, ബംഗാളി, ഒറിയ , മെയാളം )

6.

(i)
1.

ഉത്തരഴെെുതു
“രണ്ടു

വാക്കുകള്

ന്ിറവ്”–ഇത്തരം

(3x4=12)
മാസ്തം.

രണ്ടു

വാക്കുക്കള്ക്കിടയ്ക്ക്

അര്ന്ഥപൂര്ന്ണ്ണങ്ങളായ

സാന്തവന്ത്തിന്റെ

മൌന്ങ്ങളാണ്

കഥന്റയ

പൂരിപ്പിക്കുനത്- സരര്ന്ഭം വിശദീകരിക്കുക.?
2.

“ൈവറുകള്ക്ക്

പകരം

തൂക്കി

പന്ാപക്കണ്ടത്

ഞങ്ങളുന്റട

വിശപ്പാന്റണന്റനന്ിക്കു പതാനി’’ സരര്ന്ഭം വിവരിക്കുക
3.

അമ്മയും

ന്റകാച്ചു

ൈക്കരച്ചിയും

തമ്മിെുള്ള

ബന്ധം-പാഠഭാഗന്റത്ത

ആസ്പദമാക്കി വിെയിരുത്തുക
(3x4=12)

(ii)
1.

“ന്റപറ്റു കിടക്കും ന്റതരുവുപട്ടിന്റക്കന്താരൂറ്റം കുരച്ചതു ൈാടിക്കുതിക്കുനു”കാവയസരര്ന്ഭം കന്റണ്ടത്തി വിശകെന്ം ന്റൈയ്യുക

2.

“ഈശവരന്െല മാസ്ന്തികന്െല ഞാന്
പച്ച മണ്ണിന് മന്ുഷ്യതവമാണു

ഞാന് ” -

സരര്ന്ഭം, ആശയം എനിവ വിശദീകരിക്കുക?
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3.

“അന്യജീവന്ുതകി സവജീവിതം
ധന്യമാക്കുമമപെ വിപവകികള്”
ആശയം വിശദീകരിക്കുക?

7

ഏഴതങ്കിലും രെു്ച

ാദ്യങ്ങള്ക്ക്കച്ഉത്തരഴെെുതു

(2x4=8)

i. ൈട്ടമ്പിസവാമികളുന്റട വയാകരണം പാണ്ഡിതയം ൈുരുക്കി വിവരിക്കുക?
ii. ൈട്ടമ്പിസവാമികളുന്റട മഹാസമാധി എസ്പകാരമായിരുനു?
iii. ൈട്ടമ്പിസവാമികളുന്റട അഹിംസാ ന്ിര്ന്വൈന്ന്റത്തക്കുറിച്ച്
വിശദീകരിക്കുക.?
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