
Page 1 of 3 
 

INTERNATIONAL INDIAN      SCHOOL      RIYADH 

ANNUAL EXAMINATION, MARCH-2021 

Std:VI                                                                         Max; marks;50 

MALAYALAM                                                                  Time;2Hrs 

                                    SECTION -A 

I. അർഥം എഴുതുക                                                                      (3) 

1.്രപവഹി�ുക 2. അ്രശു  3.തരു  4.ജനപദം 5. നിർമലം  6.സുകൃതം  

(പുണ�ം , വൃ�ം ,ആലയം , ്രഗാമം,  പരിശു�ം ,ക�്,  ക�ീർ, ഒഴുകുക ) 

II .പര�ായം എഴുതുക   (ര�ു  വീതം)       (3) 

1. ൈക         2.  മലർ   3.ആകാശം  

(വാനം,  കുസുമം,   ഗഗനം,  പാത,   പാണി ,  ഗമനം, സുമം,   ബാഹു)   

III.നാനാർ�ം എഴുതുക  (ര�ു  വീതം )                                       (3)                                         
1.അടി   2. േ്രശണി   3.  പ�ി  

(അ�് ,  േകാപം ,   നിര,  പതി ,  ത�് ,  കൂ�ം , കിളി , കുളി , ചുവട് ) 

IV. അർ�വ�ത�ാസം എഴുതുക                                                           (3) 

1.നിദാനം -നിധാനം  2. േരാഗം-രാഗം  3.ദിവസം-ദിവാസം  

(മൂ� , വചനം , അസുഖം,  ഇ�ം , കാരണം, വി്രപൻ, നിേ�പം, ദിനം ) 

V.വിപരീതം എഴുതുക                                                                        (3)                       

  1.സത�ം 2.    പ�ിതൻ   3.  സ�ർഗം  

(നരകം, അനസത�ം ,നരഗം,    അസത�ം,    അപാമരൻ ,    പാമരൻ ) 

 VI .പിരിെ�ഴുതുക                                                                                            ( 3) 

1.മ�ല   2.   അൽപെമാ�്    

VII.േചർെ�ഴുതുക                                                                                               (3)                                          
1.സ�ു�ർ+ആയി  2. ത�ി+ തട�് 

VIII.വാക��ിൽ ്രപേയാഗി�ുക                                                      (1)                     

   1.തി�ും തിര�ും  

                                                                            SECTION -B 

I.ശരിയായ ഉ�രം  എടു�് എഴുതുക                                (1x7=7) 

1.പുളകംേപാൽ  കു�ിൻ പുറ�ു  വീണത് എ�്? 

(   പുലെരാളി ,      മ�ല ,     മഴ ) 
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2.'വൃ��ിൽ  ഇരു�    െവ�ിൽ  പ�ിയ� ഞാൻ ' -ആരുെട  വാ�ുകളാണിത് ? 

(േവടൻ ,    കൗശികൻ  ,   ഗൃഹനായിക ) 

3.വിേനാദയാ്രതയ്�്   ത�ാറായി   ആദ�ം   എ�ിയത്  ആരായിരു�ു?              ('അ� ,    
ത�ി ,  െബ�ി) 

4.അറു�  ൈക�്    ഉ�ുേത�ാ�    ദു�ൻ -        ആെര�ുറി�ാണിവിെട     
പരാമർശി�ു�ത് ?   

(സേ�വൂസ്,   രാമൻകു�ിനായർ , േവടൻ )   

5.  േവടന്െറ  ഐശ�ര��ിനു  നിദാനം  ആരുെട   അനു്രഗഹം  ആയിരു�ു ?  

(ഭാര� ,      മാതാപിതാ�ൾ ,         മ�ൾ ) 

6.മലയാളകവിതയിെല  ഗാനഗ�ർവൻ  എ�റിയെ�ടു� കവി ആര ്? 

(വ�േ�ാൾ ,  ആശാൻ ,    ച��ുഴ ) 

7.സേ�വൂസ്   ഏതു   രാജ��ാരിൽ  നി�ാണ ്    അമിതമായി ചു�ം   
ഈടാ�ിയിരു�ത് ? 

 (സിറിയ ,    ഈജിപ്ത് ,   ഇ്രസാേയൽ ) 

II. ഉ�രം എഴുതുക                                                                           ( 2x2=4) 

1. മലനിരകൾ�ു  പി�ിൽ വ�്     എ�ിേനാ�ിയത്   ആര്? 

      2.  േയശുേദവൻ ഒടുവിൽ   അരുളി െചയത്ത്  എ�്? 

III.ഏെത�ിലും  ഒെര��ിന്   ഉ�രംഎഴുതുക                 ( 4x1=4) 

   1.കൗശികൻ  ധർ�വ�ാധനിൽ  നി�ും  മന�ിലാ�ിയ  പാഠം    എ�്?     

2.െനൽ�ാട�ളുെട  ്രപേത�കത   എ�്? 

                                           SECTION –C.                                                          (1x3=3) 

I.കർ�ാവ് , കർമം  ,്രകിയ  എ�ിവ േവർതിരിെ�ഴുതുക 

1.അധ�ാപിക വിദ�ാർഥിെയ ഉപേദശി�ു          (കർ�ാവ്  ,്രകിയ)  

 2.  രാജു  േനാവൽ  എഴുതി  .                                            (കർമം  ,കർ�ാവ്) 

 3. കൗശികൻ േവടെന  ക�ു.                                    (കർമം ,്രകിയ)   

                                              SECTION -D 

 I.നി�ൾ�് അസുഖമായതിനാൽ  �ാ�ിൽ  ഹാജരാകാൻ  സാധി�ാ� വിവരം 
കാണി�ുെകാ�്  �ാസ് ടീ�ർ�്  ഒരു കെ�ഴുതുക.                              
     (5)                                                                                  

II.താെഴ െകാടു�ിരി�ു� ഖ�ിക വായി� ്േചാദ��ൾ� ് ഉ�രം  
എഴുതുക . 

    നീല�ിമിംഗലം  എ�  േപര ്  എ�ാവരും  േക�ിരി�ും. ഏ�വും  വലിയ  
ജീവിയാണിത് .   പ�ു�ായിരു�  ഭീമൻ ദിേനാസറുകൾ�്  േപാലും   നാലിൽ  ഒ� ് 
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വലി�േമ  ഉ�ായിരു�ു�ു . ഭൂമിയിൽ ഇേ� വെര ജീവി�  ജീവികളിൽ   ഏ�വും  
വലുത് എ�് നില�ിമിംഗലെ�   വിേശഷി�ി�ാം. തിമിംഗലേവ�      വൻ   
വ�വസായമാണ് .ടൺ     കണ�ിന്  െകാഴു�ും    മാംസവും      ഓേരാ  തിമിംഗല�ിൽ  
നി�ും    കി�ും.   വൻക�ലുകളിൽ     സ�രി�്    ഹാർ�ൂൺ   എ�്  വിളി�ു� ഒരു  
തരം  ചാ�ുളി, ്രപേത�കതരം  േതാ�ുകൾ   ഉപേയാഗി�് പായി�ാണ്  തിമിംഗല േവ�  
നട�ിയിരു�ത് .  േനാർേവ,  ജ�ാൻ തുട�ിയ രാജ��ൾ ഇേ�ാഴും  തിമിംഗല  േവ� 
നട�ു�ു�്  . കു�ു�െള    ്രപസവി�്  പാൽ    െകാടു�് വളർ�ു�തിനാൽ    
തിമിംഗല�െള ജല സ��നികൾ    എ�ാണ ്  വിളി�ു�ത്.  

1.ഭൂമിയിൽ   ഇേ�  വെര   ജീവി�  ജീവികളിൽ  ഏ�വും വലിയ ജീവി ഏത് ?                                                                                                                                     
2.ഇേ�ാഴും തിമിംഗല�െള   േവ�യാടു�  രാജ��ൾ ഏെത�ാം?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
3.തിമിംഗല�െള   ജല സ��നികൾ  എ�ു  വിളി�ു�ു .കാരണം  എ�്?                                                                                                                                                                                                                                                      
 

 

 

 

 


