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 INTERNATIONAL  INDIAN  SCHOOL –  RIYADH 

 YEARLY EXAMINATION – MARCH   -      2021  

 Std- VIII         

 Sub- MALAYALAM        

 Max.Marks:50

Time :2 hours    

 Section –A 

 (3) I.അർഥം എഴുതുക

1.േശാഭനം 2.     ്രപതിബ�ം    3. കലി 4.പരവശൻ

5.വിസ്തൃതി               6   .മതി

( ബു�ി ,  ്രപകാശം ,  മടിയൻ , �ീണിതൻ  തട�ം ,  േകാപം

  വിസ്താരം ,   െതളിവ്   ) 

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

1.വസ്്രതം      2. ഉ�്   3.മീൻ

 (ലവണം ,ശകുലി ,മു്രദ  ,അംബരം ,സാമു്രദം ,ജലം ,വസനം, 
ശകലി ) 

  (3) 

1.േകാലം

III. നാനാർഥം  എഴുതുക       (ര�്  വീതം )

2.ശാഭ        3.കലി

(യു�ം  ,  െതളിവ് , േകാപം ,  ആകൃതി ,   ,്രപകാശം  ,പദവി, 
േവഷം,  മ�ൾ) 

IV. അർ�വ�ത�ാസം  എഴുതുക  (3) 

  (3) 

1. നീച –നിച    2. പണി -ഫണി   3. ഓരം- . ഓലം

(സർ�ം ,ഭംഗി , അരിക് ,േജാലി ,താഴ്� ,നിഷ  , ശ�ം നിശ)

V. വിപരീെതമഴുതുക

1. അരിെക  2.സഫലം  3.വ�ിതൻ

VI. വി്രഗഹിെ�ഴുതുക   (2 )  

1.പുഴേയാരം    2.സൂര�ാ��മയം

VII. പിരിെ�ഴുതി  സ�ി  നിർണയി�ുക (2)
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1..നീ�ുംേതാറും   2. വിദ�ാഭ�ാസം  

VIII . എതിർലിംഗപദം  എഴുതുക           (1) 

1. രാജാവ്

IX.വാക��ിൽ   ്രപേയാഗി�ുക  (1) 

1 .അണിനിര�ുക 

Section -  B 

I    ശരിയായ ഉ�രം എടുെ�ഴുതുക    (5x1=5)  

 1.”വ�ിത�ാെര  കാണു� േനര�് " ചിലർ എ�ു െച�ു�ു?   

    (ചിരി�ു�ു  ,  നി�ി�ു�ു ,  സേ�ാഷി�ു�ു ) 

2.മ�ിയ നിഴൽ േപാെല പാേഹാൻ  കു�ിൻ മുകളിൽ ക�ത് ആെര ?

(ദ�ാെള ,   പരിചാരകെന , ്രഗാമ�ലവെന )

3.കദളി�ുലയുെട പാകം  േനാ�ാൻ മു�ചഛ്ൻ   എവിെട 
ഉ�ാകാം  എ�ാണ ് പറയു�ത്  ? 

     (െതാടിയിൽ,    പാട�്,     കലവറയിൽ ) 

4.ഇ��ൻ ഭരണഘടനയുെട ശി��ി  ആയി അറിയെ�ടു�ത്  ആര ്?

(ഗാ�ിജി ,    ജവഹർ ലാൽ െനഹറ്ു ,  േഡാ��ർ :അംേബദ്�ർ )

5.മ�രി�ു�െത�ിന് നാം വൃഥാ ഈ കവിത എഴുതിയ  കവി ആര ്?

(ഒ .എൻ .വി .കുറു� ് ,  പൂ�ാനം, എഴു��ൻ    )

II. ഉ�രം എഴുതുക  (1 1/2 x2=3) 

1.അംേബദ�്റുെട  ജനനം  എേ�ാൾ ? എവിെട   വ�ായിരു�ു ?

2.കൂടുതൽ  സ്ഥലം  വാ�ാൻ പാേഹാൻ  പണം കെ��ിയത്
എ�െന?

III. ഉ�രം എഴുതുക  (1x3=3) 

1.അംേബദ�്ർ� ് േഡാ��ർ ബിരുദം നൽകിെ�ാ�്  െകാള�ിയ
സർവകലാശാല  അേ�ഹെ�  ്രപശംസി�െത�െന ?

IV.ഏെത�ിലും ഒെര��ിന ് ഉ�രം എഴുതുക   (1x4=4) 

1.ഒ.എൻ. വി. കുറു�ിെന�ുറി� ് ഒരു  ഖ�ിക എഴുതുക

2. വിഭ�ി എ�ാെല� ്? എ്രതവിധം ? ഏെത�ാം?    വിശദീകരി�ുക
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 Section –C 

I.്രപേയാഗം മാ�ുക (1x1=1) 

1.പാ�ാൻ ആനകെള  ചു�ി�� ് െകാ�്  നിയ്ര�ി�ു�ു .

II.െത�ുെ��ിൽ തിരു�ുക (1x1=1) 

1.െചറിയ ഒരു ക�ുകൾ  െകാ�് കലം  െപാ�ി� ്ആടിെന  േമാചി�ി�ു .

III. അംഗിവാക�ം , അംഗവാക�ം  എ�ിവ േവർതിരി�്   
എഴുതുക          ( 1x1=1)         

1.പാേഹാൻെറ സാ��ികവളർ�യിൽ അയൽ�ാർ  
അസൂയാലു�ളായി

 Section --D 

I   നി�ളുെട  �ലെ�  കുടിെവ��ാമം പരിഹരി�ണം
എ�ാവശ�െ��ു   െകാ�്  പ�ായ�്      ്രപസിഡൻറിന് ഒരു    
ക�്       എഴുതുക.       (6x1  =6) 

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

        ഉ� ്   രുചി�ാ�വെരാ   കാണാ�വെരാ          ആരും തെ�യി�.  
കറിയു� ്  എ�റിയെ�ടു�  ഉ�ിന്െറ   ശാസ്്രതീയനാമം   േസാഡിയം 
േ�ാൈറഡ്   എ�ാണ ്. ്രപാചീനകാല�്           ആ്രഫി� ,               ടിബ�്, 
മംേഗാളിയ   എ�ീ  രാജ��ൾ   ഉ�് നാണയമാ�ി  ഉപേയാഗി�ിരു�ു. 
ഇ��യിൽ  ്രബ�ീഷുകാർ  ഉ�ിന്  നികുതി   ഏർെ�ടു�ിയേ�ാഴാണ ് 
ഗാ�ിജി        ദ�ിയാ്രതയും   ഉ�ുസത�ാ്രഗഹവും        നട�ിയത് . 
മ�ുെകാ�ും  മ�ും  ഉറ�ി�ു�ാ�ിയ  പാട�ളിേല� ്  സമു്രദജലം  
ഒഴു�ിവി� ്   െക�ിനിർ�ിയ   േശഷം  സൂര�്രപകാശ�ി ൻെറ  
സഹായേ�ാെട അതിെന   പരലുകളാ�ി  മാ�ു�ു. ഉ�ളം എ�ാണ ്
ഈ   പാടേശഖര�ിൻെറ േപര ് .  ഭൂമി�ടിയിൽ            പാറയുെട 
രുപ�ിൽ  �ിതിെച�ു� ഉ� ്  ഖനനം  െചയെ്തടു�ു�  മെ�ാരു 
രീതിയും  ഇ�് നിലവിലു�് .  

 (2) 

 (2) 

1.ഉ� ു�ാ� ു�ത്  എ�െന ?         

2.ഉ�് നാണയമാ�ി ഉേപയാഗി�ിരു�  രാജ��ൾ ഏെത�ാം     

3.ഉ�് പാേടശഖര�ിന്െറ  േെപര�്?           (1)


