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PORTIONS: 
 
1. വിശ്വം ദീപമയം   

2. വവള്ളച്ചാട്ടത്തിൻവെ ഇടിമുഴക്കം  

3.രണ്ടു ടാക്സിക്കാർ. 

4.കാളകൾ. 

5. ഉപപാഠം—തേജസവിയായ വാഗ്മി. 

കവത്തഴുത്ത് (Letter writing), ഉപന്യാസങ്ങൾ (Essays), ഖണ്ഡിക വായിച്ച് 

ഉത്തരവമഴുേുക (Unseen Passage) ഒറ്റ വാക്കിൽ  ഉത്തരവമഴുേുക (One word 

questions from text book) 

വയാകരണം (Grammar) 

പ്പതയാഗം മാറ്റുക, അംഗ-അംഗീ വാകയങ്ങൾ തവർേിരിക്കുക, 

വേറ്റുേിരുത്തുക,വിധിവാകയവത്ത അർഥം മാൊവേ ന്ിതേധവാകയമാക്കുക, 

വാകയത്തിൽ പ്പതയാഗിക്കുക, പിരിവച്ചഴുേി സന്ധി ന്ിർണ്ണയിക്കുക, വിപ്ഗഹിച്ചു 

സമാസം ന്ിർണ്ണയിക്കുക.  

Read the Textbook carefully and learn all the answers given 

 പ്പതയാഗം  മാറ്റുക : 

1. എവെ ഭയാന്കമായ എതതാ  ഒെ് പിടിച്ചു കുലുക്കി. 

2. അതർ മുഖവര ധയാന്ത്തിതലക്ക്   ന്യിക്കുെു. 

3. വപാവറ്റക്കാട് ഏോണ്ടിതേ  അന്ുഭവം വിവരിക്കുെുണ്ട്. 

4. ടാക്സിഡ്പ്ൈവവെ  ഞങ്ങൾ  അപ്േ  പ്ശ്ദ്ധിച്ചിലല. 

5. ഞാൻ  എൻവെ കഥ അതങ്ങാട്ടും  പെഞ്ഞു. 

6. വാരണാസിയിൽ എത്തുെേിന്ു  മുമ്പുള്ള  തേേന്ിൽ  വച്ച്  

ഒരു വവയിറ്റർ ഊണു  വകാണ്ടുവെു. 

 

 



  

 അംഗ -അംഗീവാകയം : 

1. ഞാൻ തൊംവെ വിടുെേു വവര കർത്താർസിങ് എെ ദാർശ്ന്ികന്ായ  ടാക്സി 

ഡ്പ്ൈവർ എൻവെ ഉത്തമ സുഹൃത്തായി. 

2.    കമ്പാർട്ടുവമൻെി ൽ   ന്ിെ് അയാളിെങ്ങി പുെത്തു ന്ിൽക്കുതമ്പാൾ 

      വണ്ടി ചൂളം  വിളിച്ചു     ൈൽഹിവയ   ലക്ഷ്യമാക്കി    തേേൻ    വിട്ടു. 

3. കിഴക്കന്ാപ്രിക്കയുവട അതർഭാഗങ്ങളിൽ ആദയമായി പേിഞ്ഞ 

      വവള്ളക്കാരന്വെ കാലടികൾ അതേഹത്തിന്തെോയിരുെു . 

4.  ലിവിങ്േൺ കാണുെേിന് മുമ്പ് എപ്േതയാ ആയിരം വർേങ്ങളായി  

     ആപ്രിക്കക്കാർക്ക്   ഈ  വവള്ളച്ചാട്ടം  അെിയാമായിരുെു.  

5.   ഞാൻ തൊംവെ വിടുെേുവവര കർത്താർസിങ് എെ ദാർശ്ന്ികന്ായ  

     ടാക്സി  ഡ്പ്ൈവർ  എൻവെ ഉത്തമ സുഹൃത്തായി.   

വിധിവാകയവത്ത  അർത്ഥവയേയാസം  വരാവേ ന്ിതേധ  വാകയമാക്കുക: 

     1.   തൊംവെയിവലത്തി കുെച്ചു ദിവസത്തിന്ുള്ളിൽ  ഒരു ടാക്സി 

           ഡ്പ്ൈവർ ആകാൻ  കഴിഞ്ഞു. 

     2.   ഇതയാ വിഭജന് സമയത്ത് എന്ിക്ക് എൻവെ അച്ഛന്ും സതഹാദരന്ും ന്ഷ്ടവെട്ടു. 

     3.   ചിലതൊവഴലലാം ഞാൻ വിദയാർഥി സുഹൃത്തുക്കവളയും കൂവട കൂട്ടും. 

     4.   ലിവിങ്േൺ ആപ്രിക്കയിലൂവട 20 വർേങ്ങൾ സാഹസിക സഞ്ചാരി ആയും 

            മിേണെിയായും  അലഞ്ഞു. 

     5.    ജലകണികകളുവട  ഈ പെക്കുെ ശ്ീലയുവട വമ്പിച്ച വിസ്േൃേിയിൽ  

            മഴവിലലുകൾ   ജന്ിക്കുകയും മായുകയും വചയ്യുെു. 

  വേറ്റുേിരുത്തുക: 

1. ഗർത്തത്തിൻവെ അടിത്തട്ടിൽ ജലപാേം  േലലിച്ചിേെുെ  മിന്ുത്ത കെുത്ത  

കൃഷ്ണശ്ില    തന്ാക്കിന്ിൽക്കുതമ്പാൾ എവെ തപടിവെടുത്തുെ ഭയാന്കമായ 

എതതാ ഒെ് പിടിച്ചുകുലുക്കി. 

 

 



 

 

2. ന്വെ കിടിലം വകാള്ളിച്ചു വകാണ്ട് േവെ വവള്ളച്ചാട്ടം അേിൻവെ  

അമ്പരെിക്കുെ അഴകു വകാണ്ട് ആലിംഗന്ം വചയ്േു  

തകാരിത്തരിെിക്കുകയും വചയ്യുെു . 

3. ആപത്തിൽ പരസ്പരം അതന്യാന്യം േുണയ്ക്കാൻ ആണ് ഡ്ദവം മന്ുേയന്ു 

വിതവകം വകാടുത്തിരിക്കുെത്. 

4. അേുതകട്ട് തേേൻ മാേർ പരിഹാസതത്താവട കളിയാക്കി പെഞ്ഞു. 

5. വെയിൽതവ െുക്ക് ോളിൽ ന്ിെ് ഒരു പുസ്േകം വാങ്ങി ൊക്കി മിച്ചം 

കിട്ടുെ േുകയിൽ ന്ിെ് 4 രൂപ വവയിറ്റർക്ക് വകാടുക്കാം എൊയിരുെു 

പദ്ധേി. 

   വാകയത്തിൽ പ്പതയാഗിക്കുക:  

       1.   ഡ്കവിട്ടു തപാവുക. 

       2.   കരളു ന്ടുങ്ങുക. 

       3.   വിപ്ശ്ാതി  വകാള്ളുക. 

       4.    തകാട്ടങ്ങൾ  േീർക്കുക. 

       5.    ന്ിർതേശ്ം വകാടുക്കുക. 

        6.    അതംവിട്ടുതപാകുക. 

 പപ്േ െിതൊർട്ട്: 

1. പ്പകൃേിതക്ഷ്ാഭത്തിവന്േിവരയുള്ള മുൻകരുേലുകൾ എെ വിേയവത്ത 

ആസ്പദമാക്കി ന്ടെ ചർച്ചയുവട െിതൊർട്ട് േയ്യാൊക്കുക. 

2. മയക്കു മരുെുകൾ വരുത്തുെ തദാേങ്ങവള പറ്റി യുവേലമുെവയ 

തൊധയവെടുത്താൻ ഒരു െിതൊർട്ട് േയ്യാൊക്കുക. 

         ഔതദയാഗിക കത്ത് (Formal  Letter) 

1. അടിക്കടിയുള്ള ഇന്ധന് വില വർധന് സാധാരണക്കാരുവട ജീവിേവത്ത 

ദുസ്സഹമാക്കുെു എെ് കാണിച്ച് പപ്ോധിപർക്ക് കത്ത് എഴുേുക. 

2.  വേരുവ് ന്ായ്ക്കളുവട ശ്ലയം കാരണം ന്ാട്ടുകാർക്ക് ഉണ്ടാകുെ െുദ്ധിമുട്ടിവന് 

കുെിച്ച് മുഖയമപ്തിക്ക് കത്ത് എഴുേുക. 

 

          _________________________________________________________________ 


