CHINMAYA VIDYALAYA, KUNNUMPURAM
ANNUAL EXAMINATION 2019-2020
STD:7

MALAYALAM

Marks:60
Time:2hrs.

General Instructions
*Read all the questions thoroughly before writing the answers.
*Remember that handwriting and spelling will be taken into account.
*You are not allowed to borrow any material inside the examination hall.
1.’ത ഺരഺമഴ’എന്ന പദയത്ത഻ീല ആദ്യത്തെ 12 വര഻എഴഽതഽക.
അര്ഥത്തമഴഽ ഽ

(1×5=5)
(4×½=2)

2.ജ഼ര്ണ഻ക്കഽക
3.ആര്്ദത
4.ഉറ്റവര്
5.തച്ചന്
വ഻പര഼ പദ്ത്തമഴഽ ഽ

(4×½=2)

6.്ശദ്ധ
7.തിപ്ത഻
8.പണ്ഡ഻തന്
9.വ഻ഫലം
പരയഺയപദ്ത്തമഴഽ ഽ

(4×1=4)

10.മണ്ണ്
11.്ബഺഹ്മണന്
12.ഭഺരയ
13.ഉന്ഫ്
ഒറ്റപ്പദ്ത്തമഴഽ ഽ

.

14.അധ഻കം സംസഺര഻ക്കഽന്നവള്
15.യഺഗത്ത഻നഽള്ള ശഺല
16.ച഻ന്തയ഻ല് മഽഴഽക഻യവന്
17.പഽള്ള഻യഽള്ള കഽട

(4×½=2)

വഺ

യെ഻ല് പ്പതയഺഗ഻ക്കഽ

(3×2=6)

18.ഭഗ഼രഥ്പയത്നം
19.ത഻രസ്കര഻ക്കഽക
20.അന്ധഺള഻ച്ചു ന഻ല്ക്കഽക
പ഻ര഻ത്തെഴഽ ഽ

(4×½=2)

21.ഇുങഺട്ടഺക്ക഻യഺല്
22.ഞങീളഺന്ന്
23.മഽഖീമങ്ക഻ലഽം
24.ചഽറ്റ഻ക്കറങ഻
തേര്ത്തെഴഽ ഽ

(4×½=2)

25.മണ്ണ് + അട്ട഻
26.പകര്ത്ത഻ + എഴഽതഺന്
27.ക഻ഴക്ക് + അങ്
28.ഉറ്റവര് + ഒീക്കയഽം
ത്ത റ്റു ഻രഽെഽ

(4×½=2)

29.ുവധം
30.സവസ്തം
31.സഺയഺന്നം
32.ഗംബ഼രം
ഺത്തഴ ത്ത

ഺടഽെ഻ര഻ക്കഽന്ന വ഻ഷയത്തെ അട഻സ്ഥഺനമഺക്ക഻ ഒരഽ പഴത്തചഺലല്

എഴഽ ഽ

(1×2=2)

33.സവഭഺവം
െ്

യാറഺറഺക്കഽ

(1×5=5)

34.ഈ അവധ഻ക്കഺലം ആുഘഺഷ഻ക്കഺന് വ഻ുദശത്തഽള്ള സഽഹിത്ത഻ീന
ക്ഷണ഻ച്ചു ീകഺണ്ട് കീത്തഴഽതഽക.
ഺത്തഴ ത്ത

ഺടഽെ഻ര഻ക്കഽന്ന ഗദ്യഭഺഗം വഺയ഻െ ഻നഽ തശഷം തേഺദ്യങ്ങള്ക്ക്ക്

ഉെരത്തമഴഽ ഽ

.

(5×1=5)

ജ഼വ഻തീത്ത യഺ്തുയഺടഽപമ഻ക്കഽന്നത് സഺധഺരണയഺണ്. യഺ്തയ്ക്ക്കഽ
പഽറീന്ഫടഽന്നത് ഒരഽ ന഻ശ്ച഻ത സ്ഥലത്ത് എത്ത഻ുച്ചരഽവഺനഺണുലലഺ.
ലക്ഷയസ്ഥഺനം മഺ്തമഺയ഻ര഻ക്കഽം ച഻ല യഺ്തക്കഺരഽീട മനസ്സ഻ല് എുന്ഫഺഴഽം
പത഻ഞ്ഞഽ ക഻ടക്കഽക. യഺ്തഺമധയത്ത഻ലഽള്ള കഺഴ്ചകള് അവീര
ആകര്ഷ഻ക്കഽന്ന഻ലല. ആ സമയത്തഽള്ള ുേശങളും അവീര ശലയീന്ഫടഽ
ത്തഽന്ന഻ലല. മറ്റു ച഻ലര് അങീനയലല. അവരഽീട ്ശദ്ധ അത഻ല് ന഻ന്നഽ
മഺറഽകയ഻ലല. വഴ഻യ഻ല് കഺണഽന്നതഽം സംഭവ഻ക്കഽന്നതഽം അവര് സാക്ഷ഻ച്ചു

ീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽം. അത഻ല് പത഻ന്ഫ഻ക്കഽന്ന ്ശദ്ധയഽം ഉത്സഺഹവഽം കണ്ടഺല്
ലക്ഷയസ്ഥഺനീത്തന്ഫറ്റ഻ അവര് മറന്നഽ ുപഺീയന്നഽ ുതഺന്ന഻ുന്ഫഺകഽം.യഺ്തഺനഽഭവങള് അ്ത ആനന്ദുത്തഺീട അവര് ആസവദ഻ക്കഽന്നഽണ്ടഺകഽം.
ആചഺരയന്ഩഺരഽം തത്തവജ്ഞഺന഻കളും ജ഼വ഻തത്ത഻ീന്പ ലക്ഷയീത്തന്ഫറ്റ഻
ുഘഺഷ഻ക്കഽന്നഽീണ്ടങ്ക഻ലഽം അധ഻കം ആളുകളും അത഻ീനന്ഫറ്റ഻ അറ഻യഺീത
അമ്പരക്കഽകയഺണ്. ലക്ഷയം എന്തഽ തീന്നയഺയഺലഽം യഺ്ത സഽഖമഺയ഻ര഻ക്കണം
എന്ന് ആരഽം സമ്മത഻ക്കഺത഻ര഻ക്ക഻ലല. ജ഼വ഻ത ലക്ഷയീത്തന്ഫറ്റ഻ ച഻ന്ത഻ക്കഽന്നവര്
ചഽരഽക്കമഺണ്. ഈ ജ഼വ഻തം ഒര഻ക്കല് അവസഺന഻ക്കഽം എന്ന വ഻ചഺരം
ഇടയ്ക്ക്ക഻ീട നമഽക്കഽണ്ടഺുയക്കഺം. എന്നഺല് മരണത്ത഻നഽ ുശഷമഽള്ള
സ്ഥ഻ത഻ീയന്ഫറ്റ഻ യഺീതഺരറ഻വഽം നമഽക്ക഻ലല, അവയക്തമഺയ ച഻ല വ഻ശവഺസങള്
മഺ്തമഺണ് ച഻ലര്ക്കഽള്ളത്. വ഻വ഻ധ മതങളുീട ഉപുദശങളും ന഻ര്ുേശങളും
ഈ കഺരയത്ത഻ല് ഏതഺണ്ട് ഒരഽ ുപഺീലയഺീണന്നഽ കഺണഺം.
തേഺദ്യങ്ങള്ക്
35.ലക്ഷയസ്ഥഺനം മഺ്തം മനസ്സ഻ലഽള്ള യഺ്തക്കഺരഽീട യഺ്ത
എങീനയഺയ഻ര഻ക്കഽം?
36.യഺ്തഺനഽഭവങള് ആനന്ദുത്തഺീട ആസവദ഻ക്കഽന്നവരഽീട
യഺ്തീയക്കഽറ഻ീച്ചഴഽതഽക.
37.ജ഼വ഻തത്ത഻ീന്പ ലക്ഷയീത്തന്ഫറ്റ഻ ുഘഺഷ഻ക്കഽന്നതഺീരഺീക്കയഺണ്?
38.യഺ്തക്കഺീരലലഺവരഽം ഒന്നഽുപഺീല സമ്മത഻ക്കഽന്നീതന്ത്?
39.മരണത്ത഻നഽ ുശഷമഽള്ള സ്ഥ഻ത഻ീയന്ഫറ്റ഻ പറയഽന്നീതന്ത്?
ഒറ്റവഺ

യെ഻ലഽെരത്തമഴഽ ഽ

(5×1=5)

40.ീപരഽന്തച്ചന് യഺഗശഺലയ഻ല് അഗ്ന഻ ീകഺളുത്ത഻യുന്ഫഺള്
സഹകര഻ക്കഺത്തതഺര്?
41.‘ഒരഺീള ുതട഻ ഒരഺള്’ എന്നത് ആരഽീട കിത഻യഺണ്?
42.വ഻ദയഺര്ഥ഻യഺയ഻രഽന്ന കഺലത്ത് എസ്.ീക. ീപഺറ്റക്കഺട഻ീന
വശ഼കര഻ച്ച഻രഽന്ന ്ഗന്ഥങള് ഏീതലലഺം?
43.കര഻മഽക഻ല്ീന്ഫണ്ീകഺട഻ എത്തഺറഽള്ളത് എ്പകഺരമഺയ഻രഽന്നഽ?
44.‘ഉന്ഫ്,ഒന്ഫ്’ എന്ന കവ഻ത ഏതഽ കിത഻യ഻ല് ന഻ന്നഺണ് എടഽത്ത഻ട്ടുള്ളത്?
രതടഺ മാതന്നഺ വഺ

യെ഻ല് ഉെരത്തമഴഽ ഽ

(4×1½=6)

45.ുടഺള്ുറഺയ഻യഽീട സവ഼കരണമഽറ഻ സജ്ജ഼കര഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നീതങീന
46.ത഻ര഻ീച്ചത്തഺന് ൂവക഻യ കര഻മഽക഻ല്ീന്ഫണ്ീകഺട഻ീയക്കഽറ഻ച്ച് കവ഻
ഊഹ഻ക്കഽന്നത് എീന്തലലഺമഺണ്?
47.ഉമ്മഽക്കഽലഽസഽവ഻ീന്പ ുവര്പഺട് ഉ ഉണ്ടഺക്കഽന്ന ുവദന വര്ദ്ധ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്ന
എീന്തലലഺം കഺഴ്ചകളഺണ് കവ഻തയ഻ല് ഉള്ളത്?
48.കഥഺനഺയകന് നഗരത്ത഻ല് തഺമസസ്ഥലം സംഘട഻ന്ഫ഻ച്ചത് എന്ത഻നഺണ്?

ഺത്തഴ ത്ത

ഺടഽെ഻ര഻ക്കഽന്ന ഗദ്യപദ്യഭഺഗങ്ങള്ക് വഺയ഻െ്തേഺദ്യങ്ങള്ക്ക്ക്

ഉെരത്തമഴഽ ഽ

.

(5×2=10)

“എപ് തയഺ നഺളത്തെ അതനേഷണെ഻നഽ തശഷമഺണ് ഒന്നഽറങ്ങഺനഽള്ള ഒര഻ടം
നഗരെ഻ല്

ത്തടെ഻യത്. “

തേഺദ്യം
49. ഒടഽവ഻ല് ഭര്ത്തഺവഽം ഭഺരയയഽം ആ റ്റഺറ്റു ജ഼വ഻തവഽമഺയ഻
ീപഺരഽത്തീന്ഫട്ടീതങീന?
“തമളതെഺള്ക് അഗ്ന഻തഹഺപ് ഻ വളര്ന്ന് യഽവഺവഺയ഻

ഴ഻.ഽ.”

തേഺദ്യങ്ങള്ക്
50. അഗ്ന഻കഽണ്ഡത്ത഻ല് ത഼യഽയര്ന്നുന്ഫഺള് ്ബഺഹ്മണന്ഩഺര് കാട്ടന഻ലവ഻ള഻
നടത്ത഻യത് എന്തഽ ീകഺണ്ട്?
51. ്ബഺഹ്മണ പഽുരഺഹ഻തന്ഩഺര് ുരഺഷഺകഽലരഺവഺന് കഺരണീമന്ത്?
“എല്. ഡ഻. ക്ലഺര്ക്ക് വഺസ
രടഽ

ഽട്ട഻

഻

ള്ക്ക്കമ്മ”

തേഺദ്യം
52. വഺസന്ത഻ സമര്ന്ഫ഻ച്ച ഫയലഽകള് ുമലഺധ഻കഺര഻ മടക്കഺന് കഺരണീമന്ത്?
“േഽറ്റ഻ക്കറങ്ങ഻ നടക്കഽന്ന

ഺത്തറ്റഺന്നഽ

ട്ട഻തനഺക്ക഻ മരത്തക്കഺമ്പ഻തലറ഻. “
തേഺദ്യം
53. “ഉമ്മക്കഽലഽസഽ മര഻ച്ചന്നഽ രഺ്ത഻ ീതഺട്ട഻ുന്നഺളമഺ മഴ ുതഺര്ന്നഽമ഻ലല”- ുതഺരഺമഴ ്പത഼കവല്ക്കര഻ക്കഽന്നത്
എന്ത഻ീനയഺണ്? വ഻ശദ഼കര഻ക്കഽക.
************************************************************

