
 

1 
 

 

INTERNATIONAL INDIAN SCHOOL , DAMMAM 

MIDDLE SECTION 

ANNUAL EXAM-WORKSHEET 2022-23 

 CLASS: VI ________                SUBJECT: MALAYALAM 

_____________________________________________________________________________________________   

Lesson No & Name:   1 എൻ  ്റെ ഭാഷ  

I .പദം പൂരിപ്പിക്കുക  

1.പപ ____ ങ്ങൾ        2.  പി _____ ളം         3.  റപ _____ മ്മ  

II. അർഥം  

1.ധാത്രി       2.ഹൃദയം        3. വക ത്രം  

III. പരയായം  

1.മുഖം            2. പപരം     

IV. വിപരീരം   

1.ബഹിർഭാഗം        2. അന്യം  

V. ന്ാന്ാർത്ഥo 

1. ചിത്തം  

VI. ചചർറത്തഴുരുക   

1.രണ്ട  +അക്ഷരം           2.  മിണ്ടി +രുടങ്ങാൻ  

VII.പിരിറെഴുരുക  

1.പരിചയണറമങ്കിൽ        2. ഏറരാരാൾക്കും  

VIII.ഉത്തരറമഴുരുക  

1. എൻ  ്റെ ഭാഷ എന്ന കവിര ഏര  കൃരിയിൽ ന്ിറന്നടുത്തരാണ  ? 

2. എൻ  ്റെ ഭാഷ എന്ന കവിര എഴുരിയരാര  ? 

3. മർരയൻ  ്റെ റപറ്റമ്മയായി പെയുന്നരാറരയാണ  ? 
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4. കുട്ടികൾ പൂർണ്ണവളർെ ചന്ടുന്നറരങ്ങറന് ?  

 Lesson No & Name  6 വൃക്ഷങ്ങറള ചനേഹിെവർ  

I.പദം പൂരിപ്പിക്കുക  

1.ആചത്കാ ______ െു      2.   വൃക്ഷചനേ _____       3.   യാ _____ ന്  

II. അർഥം  

1.ദാരുണം        2.  പൂർവ്വികർ         3.സന്തുഷ ടി  

II. വിപരീരം   

1.ഭയം            2. ത്പിയം  

IV.പരയായം  

1.  സ മരണ             2. മന്ുഷയൻ  

V. പിരിറെഴുരുക  

1.രെവാടാണ           2. ധന്യമായി  

VI.ചചർറത്തഴുരുക  

1.മിത്രങ്ങൾ +ആണ        2. വിവരം +അെിഞ്ഞ   

VII. വാകയത്തിൽ ത്പചയാഗിക്കുക  

1.ദാരുണം        2. മുന്നെിയിപ്പ  ന്ൽകുക  

VIII.ഒറ്റപ്പദറമഴുരുക  

1.കൂട്ടചത്താറടയുള്ള കുരുരി  

2.പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും  

IX.ഉത്തരറമഴുരുക  

1. ആരുറട ന്ിർചേശത്പകാരമാണ  ഗിർധാരിദാസ   ചഖജ 

ദാലിയിറലത്തിയര  ? 

2. "എങ്കിൽ ന്ിങ്ങളുറട കഴുത്ത  ഞങ്ങൾ റവട്ടും "ഇങ്ങറന് 

ആചത്കാശിെരാര  ? 

     3.ചഖജ  ദാലിയിറല ത്ഗാമീണർ രങ്ങളുറട പൂർവ്വികറര  നമരിക്കുന്നര        

എന്നാണ  ? 

    4. രാജസ്ഥാന്ിറല മഹാരാജാവ  ആരായിരുന്നു ? 
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5.ഗിർധാരിദാസ  എന്തിന്ാണ  ചഖജ ദാലിയിൽ എത്തിയര  ? 

6.ത്പപഞ്ചജീവിരം ധന്യമാകുന്നര  എചപ്പാഴാണ  ?  

Lesson No & Name 8 സമ്മാന്റപ്പട്ടി  

I.പദം പൂരിപ്പിക്കുക  

1.ന്ാ _____ ഭാഷ         2. ആ ____പം            3.  രാജാ ____ പരയം  

II. അർത്ഥo 

1.ചലാപിക്കുക         2. പരസ പരം           3. രത്ന്തം  

 III. വിപരീരം    

1. ഉത്തരം       2. ചയാഗയം  

  IV.പരയായം  

1. റവള്ളം             2.  ന്ർമ്മം  

V. ന്ാന്ാർത്ഥo  

1.രത്ന്തം          2.  ഉത്തരം  

VI. ചചർറത്തഴുരുക  

1. ചകാലത്തിരി +ഉറട          2.  സമ്മാന് +റപട്ടി  

VII. പിരിറെഴുരുക  

1. കാണുറമന്ന          2.  റപട്ടിക്കുള്ളിൽ  

VIII. വാകയത്തിൽ ത്പചയാഗിക്കുക  

പരസ പരം 

IX. ഉത്തരറമഴുരുക  

1.സാമൂരിരിയും ചകാലത്തിരിയും എവിടറത്ത രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു ? 

2.ചകാലത്തിരി സാമൂരിരിറയ കളിയാക്കിയറരങ്ങറന് ? 

3.ചകാലത്തിരിയുറട ആചക്ഷപത്തിന്  സാമൂരിരിയുറട മെുചചാദയം 

എന്തായിരുന്നു ? 

4.ചകാലത്തിരി സാമൂരിരിക്ക  റകാടുത്തയെ റപട്ടിയിൽ എന്തായിരുന്നു? 
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5.ആരുറട കയ്യിലാണ  സാമൂരിരി ചകാലത്തിരിക്കായി സമ്മാന്റപ്പട്ടി 

റകാടുത്തയെര  ? 

6.സാമൂരിരി ചകാലത്തിരിക്ക  റകാടുത്തയെ റപട്ടിയിൽ എന്തായിരുന്നു ? 

7.ചകാലത്തിരിയുറട ഭൃരയന്മാർ സാമൂരിരിറയ ഏൽപ്പിെറരന്ത  ? 

8.ചകാലത്തിരി സാമൂരിരിചയാട  ത്പരികാരം റചയ രറരങ്ങറന് ? 

Lesson No & Name 12 ദാന്ശീലന്  മഹരവം   

I.പദം പൂരിപ്പിക്കുക  

1.മഹാ _____ ജ്ഞം         2. രാജ _____ മ്മം       3.  കാ ____ ണയം  

II.അർത്ഥo 

1.രയാഗം        2.   ദീന്ഭാവം       3.   സൽക്കീർത്തി  

III. വിപരീരം  

1.സൽചപ്പര          2. രൃപ രി  

IV. പരയായം  

1. ഭക്ഷണം          2. കീർത്തി  

V. ചചർറത്തഴുരുക  

1.രട്ടി +കയെി             2. വില +ഏെിയ  

VI.പിരിറെഴുരുക  

1. കളങ്കമുണ്ടാകും    2.  അരയധികം  

VII.വാകയത്തിൽ ത്പചയാഗിക്കുക   

1.ചലാകറമമ്പാടും  2.  അഭയം ത്പാപിക്കുക  

VIII. ഉത്തരറമഴുരുക  

1.ത്പാവിൻ  ്റെ രൂപത്തിൽ വന്നര  ആരായിരുന്നു ? 

2.ത്പാവിൻ  ്റെ  രൂക്കത്തിൽ എന്താണ  ശിബി മഹാരാജാവ  മചറ്റ രട്ടിൽ 

വെര  ? 

3.ശിബി മഹാരാജാവിൻ  ്റെ മുന്നിചലക്ക  ചപടിെ  വിെെ  വന്ന  വീണറരന്ത  

? 



 

5 
 

4.പരുന്തിൻ  ്റെ രൂപത്തിൽ വന്നരാര  ? 

5. " എൻ  ്റെ ഭക്ഷണം ത്പാവിെെിയാണ  .മറ്റ  ഭക്ഷണസാധന്ങ്ങൾ രിന്നാൽ 

എന്ിക്ക  രൃപ്തി വരില്ല "ഇങ്ങറന് പെഞ്ഞരാര  ? 

6.ത്പാവിൻ  ്റെ രൂപത്തിൽ വന്നരാര  ? 

7."ഈ ത്പാവിന്ു പകരം ഞാൻ ന്ിന്ക്ക  വിലചയെിയ മറ്റ  

ഭക്ഷണസാധന്ങ്ങൾ രരാം "ഇര  ആരുറട വാക്കുകൾ ? 

8.എന്തുറകാണ്ടാണ  ശിബി മഹാരാജാവിൻ  ്റെ കീർത്തി ചലാകറമമ്പാടും 

പരന്നര  ? 

9.പരുന്തിൻ  ്റെയും ത്പാവിൻ  ്റെയും രൂപത്തിൽ വന്ന ഇത്രന്ും അഗ്നിയും 

ശിബിചയാട  പെഞ്ഞറരന്ത  ?   

Lesson No & Name 15 കുട്ടികളുറട ശങ്കെമ്മാവൻ  

I. പദം പൂരിപ്പിക്കുക  

1.  ഉ ____ ഘാടന്ം       2. വീര ____ രപരാത്കമി       3. വികൃ _____ പ്പയ്യൻ  

II. അർത്ഥo 

1.കാചരാർക്കുക        2. പരാത്കമി         3. സഹപാഠി  

III. വിപരീരം   

1.ഇഷ്ടം      2. രാവിറല     

IV. പരയായം   

1.ചലാകം   2.  മീൻ  

V. പിരിറെഴുരുക  

1..ചലാകറമമ്പാടും    2.. കുരുക്കുണ്ടാക്കി  

VI.ചചർറത്തഴുരുക  

1.അടിെ  +ഓടിക്കുക     2.  ന്ിരന്തരം +ആയി  

VII.വാകയത്തിൽ ത്പചയാഗിക്കുക  

1.കാചരാർക്കുക    2.   ത്പശസ രി  

VIII.ഉത്തരറമഴുരുക  

1.ശങ്കർ ഉപരിപഠന്ത്തിന്ായി എന്നാണ  ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ചപായര  ? 
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2.ശചങ്കഴ സ  വീക്ക ലി ഉദ ഘാടന്ം റചയ രരാര  ? 

3.ശങ്കർ ന്ടത്തി വന്ന ബാലാമസികയുറട ചപറരന്ത   ? 

4.ശങ്കർ എവിറടയാണ  പാവമയൂസിയം രുടങ്ങിയര  ? 

5.ശങ്കരൻ ജന്ിെ വർഷം ? 

6.  ശങ്കർ ഏരു ന്ിലയിലാണ  ത്പസിദ്ധന്ായി രീർന്നര  ? 

7. ശങ്കർ ഹിരുസ്ഥാൻ പടംസിൽ കാർട്ടൂണിസ്റ്റായി സ്ഥാന്ചമറ്റ വർഷം ? 

8.ശചങ്കഴ സ  വീക്കിലി ആരംഭിെ വർഷം ? 

9.ശങ്കർ കുട്ടികൾക്കായി ആരംഭിെ സ്ഥാപന്ത്തിൻ  ്റെ ചപറരന്ത  ? 

10."ശങ്കർ,എറന്ന വിട്ടുകളയരുര  ".ഇങ്ങറന് ശങ്കെിചന്ാട  പെഞ്ഞരാര  ? 

11.ശങ്കർ മുരലറയ അടിചൊടിക്കാരിരുന്നര  എന്തുറകാണ്ട ? 

12.ശങ്കെും റന്ഹ െുവും രമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങറന്യുള്ളരായിരുന്നു ? 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Learn Text  Book and Note Book well 

Learn Paragraph Writing (Mathrubhasha) 

Learn Poem First 8 lines (Lesson-1) 

Annual Exam Portions-Lessons 1,6,8,12,15 

Comprehension-Unseen passage. 

                                                       ********ALL THE BEST******** 


