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പത഻ീ ഺന്ഺാം ക്ലഺസ്സ് - ഉത്തരങ്ങൾ 
A.  

1. മഺതഺവഽാം ഗഽരഽ ഺഥയഽാം – Ch. 10, p. 70 

2.വ഻ലൿാം ീെമ്പ഻ൾ Ch. 8, p. 56 

3.ീെറമ഻യ 1 :4  Ch. 8, p.58 

4.ൂകസ്തവർ  Ch. 12, p.84 

5.രഺൻസ഻സ് മഺർപ്പഺപ്പ – സതൿദ഼പാം November 2-8 
B.  6. ൂലാംഗ഼കത – Ch. 8, p. 60 

7. സവഺർത്ഥത – Ch. 11, p. 76 

8. ീവള഻ച്ചുമ  യ഻ച്ചഺലഽാം Ch. 12, p.83 

9.കഺരൿസ്ഥർ Ch. 9, p. 63 

10.പുലഺഭ ത്ത഻ൽ Mark 14: 38 
C.  11. ൂദവഺരഺധ ക്ഽാം ൂദവശഽശാഷകരഽീെ 
സാംരക്ഷണത്ത഻ ഽമഺയഽള്ള സഭയഽീെ പവർത്ത ങ്ങീള 
സഹഺയ഻ക്ഺ ഺയ഻  ൽകഽക 
ദര഻ദരഽീെ സഹഺയത്ത഻ ഺയ഻  ൽകഽക  
വ഻വ഻ധ സഽവ഻ുശഷ പുഘഺഷണ പവർത്ത ങ്ങീളയഽാം 
സാംവ഻ധഺ ങ്ങീളയഽാം സഹഺയ഻ക്ഺ ഺയ഻  ൽകഽക – Ch. 9; p.66 
 12. ക഻സ്തഽശ഻ഷൿരഽീെ െ഼വ഻താം മറ്റുള്ളവർക്് ഉണർവഽാം 
ശക്ത഻യഽാം പകരണാം  
വ഼ട്ട഻ലഽാം  ഺട്ട഻ലഽാം പഠ സ്ഥലത്തഽാം പണ഻ശഺലയ഻ലഽീമഺീക് 
സതൿസന്ധമഺയ ീപരഽമഺറ്റവഽാം പരസ്ു ഹത്ത഻ലധ഻ഷ്ഠ഻തമഺയ 
പവർത്ത഻കളുാം വഴ഻ പകഺശമഺയ഻ ത഼രഽക.  
 മ്മഽീെ െ഼വ഻താം വഴ഻ അു കർ ൂദവീത്ത സ്തഽത഻ക്ഺൻ 
ഇെയഺകണാം – Ch.12; p. 85 
 13. സതൿസന്ധതുയഺെഽാം അർപ്പണമു ഺഭഺവുത്തഺെഽാം കാെ഻ 
ീതഺഴ഻ൽ ീെയ്യുന്വർ, ആദരപാർവാം സവന്താം ീതഺഴ഻ൽ 
 ഻ർവഹ഻ക്ഽന്വർ, തങ്ങൾക്ഽുവണ്ട഻ അധവഺ ഻ക്ഽന്വർക്ഺയ഻ 
പഺർത്ഥ഻ക്ഽന്വർ ൂദവമഹതവത്ത഻ ഺയ഻ ീതഺഴ഻ീലെഽക്ഽന്വർ  
ീതഺഴ഻ല഻ീ  മ ഽഷൿുസവ മഺയ഻ കഺണഽന്വർ Ch. 10; p.71 
 14. മഺ സ഻കവഽാം ൂവകഺര഻കവഽമഺയ 
പവർത്ത ങ്ങൾക്ഺവശൿമഺയ ഊർജ്ജാം ലഭ഻ക്ഽന്ത഻ന് ൂലാംഗ഼കത 
 ീമ്മ സഹഺയ഻ക്ഽന്ഽ.  
സമർപ്പണമു ഺഭഺവുത്തഺീെ സ്ു ഹ഻ക്ഺൻ പഺപ്തരഺക്ഽന്ത് 
ൂലാംഗ഼കതയഺണ്  



സവന്താം ൂലാംഗ഼കതീയ വ഻ലമത഻ക്ഽകയഽാം ആദര഻ക്ഽകയഽാം ീെയ്യുന് 
ഒരഺൾക്് മഺതുമ മറ്റുള്ളവരഽീെ ൂലാംഗ഼കതീയ  വ഻ലമത഻ക്ഺ ഽാം 
ആദര഻ക്ഺ ഽാം കഴ഻യഽ – Ch. 8, p.57 
 15. പകഺശമഺയ ുയശഽവ഻ീ  അ ഽഗമ഻ക്ഽന്വർ 
അന്ധകഺരത്ത഻ൽ  െക്ഽകയ഻ലല,  
അവർക്ഽ െ഼വൻീറ പകഺശാം ഉണ്ടഺകഽാം എന്് 
അർത്ഥമഺക്഻യ഻ര഻ക്ഽന്ഽ.  
ുയശഽ മ ഽഷൿരഽീെ ീവള഻ച്ചമഺയ഻രഽന്ഽ. ഇരഽള഻ൽ പകഺശ഻ക്ഽന് 
ീവള഻ച്ചമഺണ് ുയശഽ. മരണത്ത഻ൻീറ ുമഖലയ഻ലഽാം  ഻ഴല഻ലഽാം 
വസ഻ച്ച഻രഽന്വർക്ഺയ഻ ുയശഽവ഻ലാീെ പകഺശാം ഉദയാം ീെയ്തഽ. Ch. 
12, p.84 
-------------------------------------------- 
" ഻ങ്ങൾ ുലഺകത്ത഻ൻീറ പകഺശമഺകഽന്ഽ" എന് പറഞ്ഞത് വഴ഻ 
ുയശഽ എന്തഺണ് അർത്ഥമഺക്഻യത് എന് ര഼ത഻യ഻ലഺണ് 
ഉത്തരീമഴഽത഻യ഻ര഻ക്ഽന്ീതങ്ക഻ൽ അതഽാം പര഻ഗണ഻ക്ഺവഽന്തഺണ് – 
Ch. 12; ുപജ് 85, ഒന്ഺാം ഖണ്ഡ഻ക 
 16. സ്ത഼കൾക്് എലലഺയ഻െങ്ങള഻ലഽാം സഽരക്ഷ഻തതവാം ഉറപ്പഺക്ഽക  
സ്ത഼ധ  സാംബന്ധമഺയ കഺരൿങ്ങൾ പാർണമഺയഽാം ഒഴ഻വഺക്ഽക  
കഽെഽാംബങ്ങള഻ൽ സമഭഺവ ുയഺീെ സ്ത഼കീള കഺണഽക. പരസ്പരാം 
അാംഗ഼കര഻ക്ഽക, ആദര഻ക്ഽക  Ch. 11; p.77 
കച്ചവെ മ ഃസ്ഥ഻ത഻ുയഺീെ സ്ത഼ീയ പദർശ വസ്തഽവഺക്ഺത഻ര഻ക്ഽക 
 17. എള഻മ, ഔദഺരൿാം,  അെക്ാം,  ക്ഷമ,  മ഻തുഭഺെ ാം, ഉപവ഻, 
ഉത്സഺഹാം – Namaskarangal – No. 22 
 
 D. 18. 1. ുറരഽാം ു ഺവഺരഽാം, - ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീെ അവകഺശ 
പത഻ക എന്ഽാം സഺമാഹ഻കകമത്ത഻ൻീറ മഺഗ്നഺകഺർട്ടഺ എന്ഽാം 
ഇതറ഻യീപ്പെഽന്ഽ  
2. കവീദുെസ഻ുമഺ അുന്ഺ - സഺമാഹ഻ക പശ് ങ്ങൾക്ഽള്ള 
ൂകസ്തവ പര഻ഹഺരാം  ഻ർുദശ഻ക്ഽന്ഽ.  
3. മഺതഺവഽാം ഗഽരഽ ഺഥയഽാം - കഺർഷ഻ക വിത്ത഻യഽാം വ഻കസവര 
രഺെൿങ്ങളുാം എന്തഺണ് പധഺ  െർച്ചഺവ഻ഷയാം.  
4. ഭാമ഻യ഻ൽ സമഺധഺ ാം - ഭാമ഻യ഻ൽ സമഺധഺ ാം സ്ഥഺപ഻ക്ഺ ഽാം 
 ഻ല ഻ർത്തഺ ഽാം വൿക്ത഻കളുാം രഺരങ്ങളുാം  ഻റുവുറ്റണ്ട കെമകളുാം 
അാംഗ഼കര഻ച്ചു  ൽുകണ്ട അവകഺശങ്ങളുമഺണ് ഇത഻ീല പധഺ  
പത഻പഺദൿാം  



5. െ തകളുീെ പഽുരഺഗത഻ - സമ്പന് രഺഷ്െങ്ങളുാം ദര഻ദ രഺരങ്ങളുാം 
തമ്മ഻ൽ സമ്പത്തഽ പങ്ക഻െഽന്ത഻ൻീറ പഺധഺ ൿമഺണ് 
പുമയമഺക്഻യ഻ര഻ക്ഽന്ത് 
6. സഺമാഹ഻ക ഔത്സഽകൿാം - സഺമാഹ഻ക പശ ങ്ങീളക്ഽറ഻ച്ചു 
സഭക്ഽള്ള ഔത്സഽകൿാം പകെമഺക്ഽന്ഽ. ുലഺക സമ്പത്ത഻ൻീറ 
 ഼ത഻പാർവകമഺയ വ഻തരണാം ൂകസ്തവമഺർഗ്ഗത്ത഻ലാീെ മഺതുമ 
സഺധ഻ക്ഽീവന്ഽ എെഽത്തഽ പറയഽന്ഽ.  
7.  ാറഺാം വര്ഷാം - കമ്മൿാണ഻സത്ത഻ന് ആുഗഺള തലത്ത഻ലഽണ്ടഺയ 
തകർച്ചയഽാം അത഻ൻീറ കഺരണങ്ങളുാം ഇത഻ൽ വൿക്തമഺക്ഽന്ഽ. 
ആധഽ ഻കുലഺകാം ു ര഻െഽന്  ഻രവധ഻ സഺമാഹ഻ക പശ് കങ്ങൾക്ഽള്ള 
പര഻ഹഺര മഺർഗങ്ങളുാം  ഻ർുേശ഻ക്ഽന്ഽ. Ch. 9; p.66-67 

19. അധവഺ ഻ച്ചു െ഼വ഻ക്ഺ ഽള്ള ആഹവഺ ാം ൂബബ഻ള഻ൽ കഺണഺാം 
(  ഻യമഺ 5 :13; പഭഺ 40:18; മത്തഺയ഻ 11:21) ുപഷ഻ത പമഽഖ ഺയ 
പൗുലഺസഽാം അധവഺ ത്ത഻ൻീറ  ആവശൿകീതീയക്ഽറ഻ച്ചു പലവട്ടാം 
പറഞ്ഞ഻ട്ടുണ്ട്. മ ഽഷൿൻ അധവഺ ഻ക്ഽുമ്പഺൾ വൿക്ത഻തവ വ഻കഺസാം 
സഺധ഻ക്ഽന്ഽ. ജ്ഞഺ മഺർെ഻ക്ഽകയഽാം തൻീറ കഴ഻വഽകൾ 
വ഻കസ഻പ്പ഻ച്ചുീകഺണ്ട് ത ഻ക്ഽ പഽറത്തഽാം ത ഻ക്ഽപര഻യഺയഽാം 
വൿഺപഺര഻ക്ഽകയഽാം ീെയ്യുന്ഽ. ീ റ്റ഻യ഻ീല വ഻യർപ്പുീകഺണ്ട് അപ്പാം 
ഭക്ഷ഻ക്ഽക, അധവഺ ഻ക്ഽക കെമയഺണ് കഴ഻വഽകൾ വ഻കസ഻ക്ഽക, 
അറ഻വഽകൾ ു െഽക, സമാഹാം വളരഽകയഽാം ീെയ്യുന്ത് 
അധവഺ ത്ത഻ലാീെയഺണ്. അധവഺ ഻ക്ഺൻ കഴ഻വഽാം അവസരവഽാം 
 ൽകഽന്ത് ൂദവമഺീണന് അവുബഺധമഺകണാം അധവഺ ഻ക്ഽന് ഓുരഺ 
വൿക്ത഻ീയയഽാം വഴ഻  െുത്തണ്ടത്. Ch. 10; 71-72 
 20. സമാഹത്ത഻ൻീറ സഽസ്ഥ഻ത഻ീയ  ശ഻പ്പ഻ക്ഽന് 
വൻവ഻പത്തഺണ് മദൿപഺ ാം, ആുരഺഗൿ പശ് ങ്ങൾ ഉണ്ടഺക്ഽന്ഽ, 
സഺമാഹ഻ക-മഺ സ഻ക പശ് ങ്ങളുാം സിഷ഻െ഻ക്ഽന്ഽ.കഽെഽാം ബങ്ങീള 
ദഺര഻ദൿത്ത഻ുലക്്  യ഻ക്ഽന്ഽ.  
സവർഗ്ഗതഽലൿമഺകഺവഽന് കഽെഽാംബെ഼വ഻തവഽാം അന്തസഽറ്റ 
സഺമാഹ഻കബന്ധങ്ങളുാം ഇലലഺയ്മ ീെയ്യുന് വല഻യ സഺമാഹ഻ക 
ത഻ന്മയഺണ് മദൿപഺ ാം  
യഽവതലമഽറീയ  ശ഻പ്പ഻ക്ഽന് മഺരകമഺയ ത഻ന്മയഺണ് മയക്ഽമരഽന്്  
മയക്ഽ മരഽന്഻ൻീറ ഇരകളയഺൽ അത഻ൽ ഻ന്ഽ ുമഺെ ാം എളുപ്പമലല 
മയക്ഽമരഽന്഻ന് അെ഻മകളഺകഽന്വർ സഺവധഺ ാം മ സ഻കുരഺഗങ്ങൾക്ഽ 
പുതൿക഻ച്ച് വ഻ഷഺദുരഺഗത്ത഻ന് അെ഻മകളഺയ഻ത്ത഼രഽാം തലുച്ചഺറ഻ീല 

ുകഺശങ്ങീളയഺണ് മയക്ഽമരഽന്്  ശ഻പ്പ഻ക്ഽന്ത് 
വൿക്ത഻െ഼വ഻തീത്തയഽാം സഺമാഹൿെ഼വ഻തീത്തയഽാം  ഻യന്ത഻ക്ഽന്ത഻ൽ 

മഺധൿമങ്ങളുീെ സവഺധ഼ ാം വളീര വലഽതഺണ്. സഺാംസ്കഺര഻ക വളർച്ചക്ഽാം 



സഺമാഹ഻ക പശ് ങ്ങുളഺെഽള്ള പത഻കരണങ്ങൾക്ഽാം മഺധൿമങ്ങൾ 

ഉപകര഻ക്ഺറഽണ്ട്.  
എന്ഺൽ എളുപ്പത്ത഻ൽ ദഽരഽപുയഺഗാം ീെയ്യീപ്പെഺാം  

ീതറ്റഺയ ആശയങ്ങൾ, െ഻ന്തഺഗത഻കൾ, മു ഺഭഺവങ്ങൾ, സവഭഺവര഼ത഻കൾ 

ഇവ സിര഻ക്ഺ ഽാം കഴ഻യഽന്ഽ.  
സഺന്മഺർഗ഻കഺധഃപത ത്ത഻ുലക്്  യ഻ക്ഽന്ഽ. 
രത഻കര഻ക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ? 
ക്കസ്തവരഺയ െമഽേ് ഉത്തരവഺദ഻തവമഽണ്ട്  
മെഃസ്ഥ഻ത഻ മഺറ്റഺെഺണ് അദൿം ശമ഻ക്കേണ്ടത്  

സഺമാഹ഻ക ത഻ന്മകക്കളഺട് എത഻ർത്തഽ െ഻ൽേഺെഽള്ള കരഽത്തഽം 
മക്കെഺഭഺവവഽം െമ്മൾ സവഺയത്തമഺേണം  
ക്കദഺഷഫലങ്ങനളേഽറ഻ച്ചു ക്ക ഺധ്ൿനെടഽകയഽം രചര഻െ഻േഽകയഽം 
നചയ്യണം  
മാന്നഽതലത്ത഻ലഺണ് സഺമാഹ഻കത഻ന്മകൾനേത഻നര രത഻കര഻േഺവഽന്നത്  

1 അശയരരം - നസമ഻െഺറഽകൾ, ചർച്ചകൾ, കലഺരാരങ്ങൾ മഺധ്ൿമങ്ങൾ 

എന്ന഻വ വഴ഻യഺയ഻ ഄവക്ക ഺധ്വഽം മക്കെഺഭഺവവഽം വളർത്തഽക 
2. 2 സംഘടെരരം - ഒക്കര ച഻ന്തഺഗത഻യഽള്ളവനര ഒരഽമ഻ച്ചു ക്കചർത്ത് 
ആത്തരം ത഻ന്മകൾനേത഻നര ക഻യഺത്മകമഺയ഻ െഺം ക്കരഺരഺടണം. 
ആങ്ങനെയഽള്ള മഽക്കന്നറ്റത്ത഻ലാനട ജെങ്ങനള സവഺധ്഼െ഻േഺെഽം ഄവരഽനട 
മക്കെഺഭഺവങ്ങനള മഺറ്റഺെഽം കഴ഻യഽം  
3 സഺംസ്കഺര഻കം - ഒരഽ രത഻സംസ്കഺരം വളർത്ത഻നയടഽേഺൻ ശമ഻േഽക 
മതങ്ങൾേഽം സഺംസ്കഺര഻ക സംഘടെകൾേഽം മഽഖ്ൿ രങ്കഽ 
വഹ഻േഺെഺവഽം 









Fd-Wm-Ipfw ˛ A¶-amen AXn-cq-]X aX-t_m-[-\-tI{μw

k¨tU kvIqƒ ˛ c≠mw k¿´n-̂ n-°‰v ]co£

26-01-2012
2 pm - 4 pm

am¿°v : 50
Time : Two Hours

STD XI
DØ-c-kq-NnI

PART - A

H‰-hm-°n¬ DØcw ]d-bpI 2½

1. ssZh-]p-{X≥ 1/10

2. Ipcn-ins‚ am¿§w 3/24

3. hn.-]u-temkv 5/35

4. hntam-N\w 1/11

5. a\p-jys‚ kzm¿∞X 11/76

{_m°-‰n¬ \n∂pw G‰hpw icn-bmb DØcw FSp-sØ-gp-XpI 2½

6. Im¿Un-\¬ \yqam≥ 12/85

7. tbml. 14:6 1/12

8. {_“-Ncyw 8/60

9. Xm¬aqZv 2/17

10. kzman hnth-Im-\-μ≥ 4/31

ct≠m aqt∂m hmIy-Øn¬ DØ-c-sa-gp-XpI: 4

11. 9/63

12. 6/44

Hcp t]Pn¬ Ihn-bmsX  DØ-c-sa-gp-Xp-I. 12

13. 12/84˛85

14. 4/31-˛33

15. 7/54˛55

c≠p-t]-Pn¬ Ihn-bmsX D]-\y-kn-°pI 7

16. 10/69-˛73

PART - B
ss__nƒ ]T\w

17. kl-\-ioew (tdma 5:4) 1

18. Bflmhv (tdma 8:26) 1

19. ac-W-Øn-te°v (tdma 8:6) 1

20. tdma 8:14 1

21. tdma 6:8 1

22. \a-kvIm-c-ßƒ 3

23. \a-kvIm-c-ßƒ 2

Hcp t]Pn¬ Ihn-bmsX hni-I-e\w sNøpI 6

24-˛25 s]mXp-tNm-Zy-ßƒ

c≠p-t]-Pn¬ Ihn-bmsX D]-\y-kn-°p-I. 6

26. s]mXp-tNmZyw
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Fd-Wm-Ipfw ˛ A¶-amen AXn-cq-]X aX-t_m-[-\-tI{μw

k¨tU kvIqƒ ˛ c≠mw k¿´n-̂ n-°‰v ]co£

26-01-2012
2 pm - 4 pm

am¿°v : 50
Time : Two HoursSTD XI

PART - A

H‰-hm-°n¬ DØcw ]d-bpI 2½

1. Cutim BcmWv F∂ tNmZy-Øn\v BZyw \¬Im-hp∂ DØcw?

2. a\p-jy-Ip-e-Øns‚ ka-{K-hn-tam-Nn-Øn-\mbn Cutim kzoI-cn® am¿§w?

3. ss{IkvXh k` Z¿in® G‰hpw Xo£vW-a-Xn-bmb t{]jnX t{ijvT≥?

4. c£ F∂ hm°p-sIm≠v A¿∞-am-°p-∂-sX¥v?

5. A\o-Xn-bpsS aqe-Im-cWw?

{_m°-‰n¬ \n∂pw G‰hpw icn-bmb DØcw FSp-sØ-gp-XpI 2½

6. ‘’shfn-®ta \bn-®mepw’ F∂ {]kn-≤-amb {]m¿∞-\-bpsS cN-bn-Xmhv

(hn.-A-K-Ãn≥, Im¿Un-\¬ \yqam≥, hn.-t_-kn¬)

7. ‘hgnbpw kXyhpw Poh\pw Rm\m-Wv. F∂n-eq-sS-b-√msX Bcpw ]nXm-hns‚ ASp-

°-tebv°p hcp-∂n√’

(tbml 14:14, tbml 14:6, tbml 14:8)

8. ssewKn-I-X-bpsS DZm-Ø-`-hambn k` ImWp-Ibpw t{]m’m-ln-∏n-°p-Ibpw

sNøp∂ Pohn-Xm-¥ v

(hn-hm-lw, GI-ÿ-Po-hn-Xw, {_“-N-cyw)

9. blq-Z-cpsS \nb-a-kw-ln-Xbpw hymJym-\-hp-a-S-ßnb {KŸw

(b-lqZ ]ucm-Wn-IXzw, A\ƒkv, Xm¬aq-Zv)

10. ‘\{km-b-\mb Cutim C∂v Pohn-®n-cp-∂p-sh-¶n¬ Rm≥ At±-l-Øns‚ ]mZ-ßƒ

Igp-Ip-am-bn-cp-∂p. IÆocp sIm≠-√. Fs‚ lrZb c‡w sIm≠v.’

(a-lm-flm-Km-‘n, kzman hnth-Im-\-μ≥, aZ¿sX-tc-k)

ct≠m aqt∂m hmIy-Øn¬ DØ-c-sa-gp-XpI: 4

11. kº-Øns\ kw_-‘n® ss{IkvXh ImgvN-∏mSv F¥v?

12. DØa a\x-km£n cq]o-I-c-W-Øn¬ {i≤n-t°≠ Imcy-ßƒ Gh?

Hcp t]Pn¬ Ihn-bmsX  DØ-c-sa-gp-Xp-I. 12

13. ss{IkvX-h¿ temI-Øns‚ {]Im-i-am-bn-Øo-c-Ww. hni-Z-am-°p-I.

14. {InkvXob hy‡nXzw hf¿Øn-sb-Sp-t°≠ Hcp bmYm¿∞y-am-Wv. AXn\v {i≤n-

t°≠ Imcy-ßƒ Gh?

15. Poh-kw-kv°mcw hf¿Øm\pw hf¿Øm\pw {]N-cn-∏n-°m\pw ss{IkvXh \mw

sNtø-≠-sX¥v?

c≠p-t]-Pn¬ Ihn-bmsX D]-\y-kn-°pI 7

16. A[zm-\sØ ssZhm-cm-[-\-bm°n am‰p-hm-\p≈ hnfnbpw ZuXy-hp-amWv Hmtcm

ss{IkvX-h\pw e`n-®n-´p-≈Xv. A[zm-\-Øns‚ amlmflyw F∂ ]mTsØ ASn-ÿm-\-

am°n sXmgn-en-s\-°p-dn-®p≈ ss{IkvXh ho£Ww hni-Z-am-°p-I.

PART - B
ss__nƒ ]T\w

17. IjvSX \Ωn¬ Df-hm-°p-∂-sX¥v ? 1

18. \ΩpsS _e-lo-\-X-bn¬ \sΩ klm-bn-°p-∂-Xmcv 1

19. PUn-Im-`n-em-j-ßƒ F¥n-te°v \bn-°p∂p 1

20. ss__n-fn¬ \n∂v D≤-cn-°p-I. tdma 8:14 (ssZ-hm-flmhn\m¬....) 1

21. ss__n-fn¬ \n∂v D≤-cn-°p-I. tdma 6:8 (\mw {InkvXp-hn-t\mSp IqsS.....) 1

\akvIm-c-ßƒ

22. ]cn-ip≤ ssZh-am-Xm-hns‚ P]-ame ka¿∏W {]m¿∞\ Fgp-Xp-I. 3

23. ]cn-ip≤cq]n-bpsS Zm\-ßƒ Fgp-Xp-I. 2

Hcp t]Pn¬ Ihn-bmsX hni-I-e\w sNøpI 6

24. ‘B¿{Z-X-bp≈ lrZbw, Zbm-a-kr-W-amb kwkm-cw, kvt\lhpw Imcp-Wyhpw \nd™

PohnXw. Ch-bmWv am\-hn-I-Xsb \ho-I-cn-°m-\p≈ Bbp-[-ßƒ.’ Cuh¿jw \nßƒ

\S-Ønb Hu´v do®v t{]m{Km-ans‚ ]›m-Ø-e-Øn¬ hni-I-e\w sNøp-I.

25. ‘{]mb-]q¿Øn-bmb BWpw s]Æpw XΩn-ep≈ _‘w ssewKn-I-am-bmepw As√-¶nepw

AXn\v IeymWw Hcp Bh-iy-I-X-bm-sW∂v Rm≥ hniz-kn-°p-∂n-√.’ {]kn-≤-\mb Hcp

kn\n-am-Xm-c-Øns‚ Cu {]kvXm-h-\-tbmSv Hcp ss{IkvXh hnZym¿∞n F∂ \ne-bn¬

\nß-fpsS {]Xn-I-c-W-sa¥v?

c≠p-t]-Pn¬ Ihn-bmsX D]-\y-kn-°p-I. 6

26. c≠n-e-[nIw Ip´n-I-fp≈ amXm-]n-Xm-°sf in£n-°p-hm\pw CXn-s\-Xnsc {]h¿Øn-

°p∂ aX-kw-L-S-\-Isf \nb-{¥n-°p-hm\pw {ian-°p∂ hna≥kv tImUv _n¬ ip]m¿i-

Iƒ Fßs\ ss{IkvXh hnizm-k-ßƒ°pw aqey-ßƒ°pw sh√p-hn-fn-bm-Ip∂p F∂v

hni-Z-am-°p-I.
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Fd-Wm-Ipfw ˛ A¶-amen AXn-cq-]X aX-t_m-[-\-tI{μw

k¨tU kvIqƒ ˛ Untπma ]co£

26-01-2011
2 pm - 4 pm

am¿°v : 50
Time : Two HoursSTD XI

PART - A

H‰-hm-°n¬ DØcw ]d-bpI 2½

1. sXmgn-em-fn-I-fpsS Ah-Im-i-]-{XnI F∂-dn-b-s∏-Sp∂ Nm{In-I-te-J\w?

2. Cutim Xs‚ injy-∑msc hnti-jn∏n-°m≥ D]-tbm-Kn-°p∂ i‡-amb Hcp {]XoIw?

3. ss{IkvXh hnhm-l-Øns‚ khn-ti-j-X-bmbn \ne-sIm-≈p-∂Xv?

4. {InkvXp-hn¬ hniz-kn-®-h¿ BZy-ambn {InkvXym-\n-Iƒ F∂p hnfn-°-s∏´ ÿew?

5. bph-P-\-ß-fpsS a[y-ÿ≥ F∂-dn-b-s∏-Sp∂ hnip-≤≥

{_m°-‰n¬ \n∂pw G‰hpw icn-bmb DØcw FSp-sØ-gp-XpI 2½

6. \o Poh-\p≈ ssZh-Øns‚ ]p{X-\mb {InkvXp-hm-Wv.

(hn.]utem-kv, hn.-]-t{Xm-kv, hn.-tbm-l-∂m≥)

7. Hmtcm-cp-Ø¿°pw A¿l-X-s∏-´Xv \¬Im-Xn-cp-∂-XmWv

(A-\o-Xn, kzm¿∞-X, hnth-N-\w)

8. \nc-]-cm-[n-Isf h[n-°m≥ A\p-h-Zn-°p∂ Hcp cmjv{Sw Hcn-°epw temI-Øn¬ H∂m-

a-Xm-In-√.

(c≠mw hØn-°m≥ Iu¨kn¬, aZ¿sX-tc-k, hn.-Pm∂ s_td-Ø)

9. A[zm-\-Øns‚ al-Xzhpw ssZh-im-kv{Xhpw temI-Øn\p ap≥]n¬ Ah-X-cn-∏n®

Nm{In-I-te-J-\w?

10. ‘Xs∂-Øs∂ Db¿Øp-∂-h≥ XmgvØ-s∏-Spw, Xs∂-Øs∂ XmgvØp-∂-h≥ Db¿Ø-

s∏-Spw.’

(eq° 14, 11, eq° 21,4, eq° 6,36)

ct≠m aqt∂m hmIy-Øn¬ DØ-c-sa-gp-XpI: 4

11. kºØv ssZh-Zm-\-amWv F∂-Xp-sIm≠v A¿∞-am-°p-∂-sX¥v?

12. a‰p krjvSn-I-fn¬ \n∂v hyXy-kvX-ambn a\p-jy-Po-hs‚ alXzw F¥v?

Hcp -t]-Pn¬ Ihn-bmsX D]-\y-kn-°pI: 12

13. Cutim ka-{K-hn-tam-N-I-\m-Wv. hni-Z-am-°p-I.

14. A[zm\w ssZhm-cm-[-\-bn-ep≈ ]¶p-tN-c-em-Ip-∂-sX-ßs\?

15. ss{IkvX-h¿ `qan-bpsS D∏m-bn-Øo-tc-≠-sX-ß-s\?

c≠p-t]-Pn¬ Ihn-bmsX D]-\y-kn-°pI 7

16. kmaq-ly-hy-h-ÿn-Xn-Isf Po¿Æn-∏n-°p-Ibpw kaq-l-Po-hn-XsØ tZmj-I-c-ambn

kzm[o-\n-°p-Ibpw sNøp∂ kmaq-ly-Xn-∑-Iƒ Gh? Ah-s°-Xnsc Fßs\ {]Xn-I-

cn°mw?

PART - B

17. ]m]-Øns‚ thX\w F¥v? 1

18. ssZhm-flm-hn-\m¬ \bn-°-s∏-Sp-∂-h¿ Bcv ? 1

19. kl-\-ioew \Ωn-¬ Df-hm-°p-∂-sX¥v ? 1

20. ss__n-fn¬ \n∂v D≤-cn-°p-I. tdma 7:19 (C—n-°p∂ \∑.....) 1

21. ss__n-fn¬ \n∂v D≤-cn-°p-I. tdma 8:31 (ssZhw \Ωp-sS.....) 1

22. Xncp-k-`-bpsS I¬]-\-Iƒ Fgp-Xp-I. 3

23. Ipcn-i-S-bmfw (h-ep-Xv) Fgp-Xp-I. 2

Hcp t]-Pn¬ Ihn-bmsX hni-I-e\w sNøp-I. 6

24. sXmgn-en-√mbva a\p-jy-Po-hn-XsØ ZpjvI-c-am-°p-∂p. Cu Ah-ÿ-bn¬ \nß-fpsS {]Xn-

I-c-W-sa¥v?

25. samss_¬ t^m¨, C‚¿s\‰v XpS-ßnb B[p-\nI am[y-a-ß-fpsS Zpcp-]-tbmKw bph-

P-\-ß-fn¬ [m¿ΩnIm[x]-X-\-Øn\p Imc-W-am-Ip-∂p.

c≠p-t]-Pn¬ Ihn-bmsX D]-\y-kn-°p-I. 6

26. Hcp {]apJ ae-bm-f-Zn-∏{Xw Ip´n-Iƒ°n-S-bn¬ \S-Ønb Hcp k¿th-bpsS \nK-a-\-ßfpw

Is≠-Ø-ep-Ifpw Xmsg sImSp-Øn-cn-°p-∂p.

45% Ip´n-Iƒ°v PohnXw aSp-Øp-I-gn-™p. 35.4% B¨Ip-´n-Ifpw 34% s]¨Ip-´n-

Ifpw sseKnI ]oU-\-Øns‚ Cc-Iƒ, 18.4% B¨Ip-´n-Iƒ el-cn°v ASn-a-Iƒ,

sR´n-∏n-°p∂ Cu k¿th-bpsS Is≠-Ø-ep-Isf hne-bn-cpØn ss{IkvXh ]cn-lm-c-

am¿K-ßƒ \n¿t±-in-°p-I.
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