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Instructions to Private candidates only: This question paper contains two sections. Answer SECTION I
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       SECTION I

Part A

Answer any ten questions.

Each question carries 2 marks.
 

1.  പരി�ിതി വ�ൂഹം

2.  “മ�ിൽകൂടി�ുഴ� പൗർ�മി ച��ികെയ കാണുക, അനുഭവി�ുക-
അതായിരു�ു മന�ിനു�ിൽ.” സ�ർഭം ഏത്?

3.  �പഭാഷണ�ളും പു��ക�ളും ജന�െള ഓർ�ി�ി�ുെകാ�ിരു�
തത��ൾ എെ��ാം?

4.  േവൾഡ് ൈവൽഡ് ഫ�് േഫാർ േന�ർ ഇ��

5.  “വ�േ�ാെഴ�ാനു- 
െമെ� മന�ിെ� 
പൂവി��ുവ�ു 
വിരിയാവൂ ദശപു���ൾ” - എ�് കവി പറയാൻ കാരണെമ�്?

6.  അവെ� ജീവിതാവശ��ൾ ലഘുവാണ് . എ�ിലും അവനത് ഗുരുവാണ്.
ആെര�ുറി�് ? സ�ർഭേമത്

7.  ‘േവഗം പുറ�് േപാെര� . േതനു�ാം. അ�ിളിമാമെന പിടി�് കളി�ാം.
േമഘ�ിേലറി സവാരി നട�ാം.’ ആര് ? ആേരാട് പറയു�
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വാ�ുകളാണിവ ?സ�ർഭേമത് ?

8.  “ഞാൻ ചു�ും േനാ�ി. പ�േ�ാ കിളി�ാേ�ാ എ�ുമു�ായിരു�ി�.
േനാ�ുേ�ടെ��ാം വര�മ�ിെ� ചുവ�ുമാ�തം”.- സ�ർഭം
വ��മാ�ുക.

9.  അേമരി�ൻ മനുഷ�ാവകാശ ഉട�ടി

10.  ഐക�രാഷ്�ടസഭയിെല മനുഷ�ാവകാശ ഏേകാപനം

11.  മനുഷ�ാവകാശ��ീഷൻ 

12.  സം�ാനമനുഷ�ാവകാശ��ീഷെ� ഘടന

(10×2=20)

Part B

Answer any six questions.

Each question carries 5 marks.
 

13.  കടൽനിര�് ഉയരു�തുെകാ�ു�ാകു� പാരി�ിതിക�പ���ൾ.

14.  ൈജവജാതിനാശ�ിെ� കാരണ�ൾ .

15.  “വാ��ാന�ൾ ലംഘി�െ�േട�വയാെണ�് കരുതു� ഒരാളായിരു�ി�
ഞാൻ.” ഈ ചി�യിലൂെട ഉരു�ിരിയു� കാര��ൾ എെ��ാം?

16.  'ഇനിയും മരി�ാ� ഭൂമി- നി�ാസ�-  
മൃതിയിൽനിന�ാ�ശാ�ി' എ�് കവി പറയു�െത�ുെകാ�് ?

17.  “ഇ�മാകാതിരി�യിെ��- 
െത�ുറ�ിൽ മുളയി�ുപൂ�ും”. എ�് ? വിവരി�ുക.

18.  ഹരിതേമാഹനം എ� കഥയിെല അരവി�ാ�െന പരിചയെ�ടു�ുക.

19.  മനുഷ�ാവകാശ�െള തലമുറകളുെട സൃ�ിയായി കണ�ാ�ാേമാ?

20.  ഇ��ൻ ഭരണഘടനയിൽ പറയു� മൗലികാവകാശ�ൾ.

21.  കു�ികളുെട ബാല�െ� സംബ�ി�് ലഭ�മാകു� വിവര�ൾ.

(6×5=30)

Part C

Answer any two questions.

Each question carries 15 marks.
 

22.  �പകൃതിനാശവും പാരി�ിതികദുര��ളും െകാ�്
അഭിശ��മായിരി�ു� ഇ�ാല�ും കാവുകൾ വിശ�ാസേ�ാെട
സംര�ി�ുേപാരു�ു - വിശകലനം െച�ുക.
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23.  'കു�ിമണികൾ' എ� കവിതെയ മുൻനിർ�ി ൈവേലാ�ി�ിയുെട
പാരി�ിതികദർശനം അവതരി�ി�ുക.

24.  ഡാർവിെ� ജീവിതം , കാ���ാട്, കെ��ലുകൾ എ�ിവ വിപരിണാമം
എ� കഥെയ ആ��ദമാ�ി വിവരി�ുക.

25.  അ�ർേ�ശീയ മനുഷ�ാവകാശ�ളുെട ചരി�തം

(2×15=30)
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