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INTERNATIONAL        INDIAN        SCHOOL RIYADH    

WORKSHEETFOR  HALF YEARLY EXAMINATION 2021-JUNE 

Class – VII                                                   Sub: MALAYALAM 

Learn the objectives and question answers from 

notebook. One word questions will be asked from 

textbook lessons. 

HALF YEARLY PORTION 

1.വിദ്യതന്നെ  മഹാധനം  

2. ഒളിമ്പിക ്സ  ഒളിമ്പിക്സ  

3.പ്രയ ാഗം  

4.ഉരനയാസം  

5.അവധാരണം 

 

                                  SECTION -A 

 

I.അർഥം  എഴുതുക  

1.വിത്തം                                                       = 

2 മർതയൻ                                                                   =      

3വിശ്വംഭരി                                                  = 

4. അടർ                                                                       =   

5. രുലർയവള                                                =      

6.  അംശ്ുമാൻ                      = 
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 7.അെം                  =          

8.യമനി                    = 

 9.യ ാരൻ                                                                 =   

10.ശ്മം                                                           = 

 11. യനപ്തം                                                                =         

12 ഏറുക                                                                  =   

13യതര                                                                         = 

14. ഐതിഹയം                                                     = 

15.നാന്ദി                                                                     = 

16.കർക്കശ്ം                                                           = 

17. കരടം                                                                   =  

 18.രരിരാവനം                                            =   

 19.പ്രഭാവം                                                     =        

 20. ബഹുലം                                                   =         

21 . രാശ്ി                                                                       = 

II.രരയാ ം എഴുതുക  

1.മർതയൻ                                                            

2.ന്നവണ്ണ  

3.അടർ  

4. അംശ്ുമാൻ 

 5. അെം 

6. ധനം 

7. ബുദ്ധി  

8. യ ാരൻ  

9.യനപ്തം  

10യരാര   

11.ഉ രം 
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12 വാദ്ം  

III.വിരരീതം  എഴുതുക  

1.തുറക്കുക                                    x  

2 ഏറുക                                          x   

3.സുഖം                                           x 

4.രുണയം                                                  x 

5.യമാദ്ം                                            x 

6.ദ്ുുഃഖം                                            x 

7. കഠിനം                                                 x  

8.ബഹുലം                                      x 

9.  അനാഥ                                       x 

10. പ്രാ ീനം                                         x 

11.ലംഘിക്കുക                              x 

IV.നാനാർത്ഥം എഴുതുക  

1.അെം  

2. യമനി 

 3.അണക്കുക 

4. യമാദ്ം 

5. കല ്രന 

6. യലാകം 

 7.യ ാഗം 

8. നി മം 

 9. വർഷം  

V.അർത്ഥവയതയാസം  എഴുതുക  

1.ഭുവനം -ഭവനം                             

2.വിത്തം - ിത്തം  

3.അകം -അഹം  
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4. കയ്യ  -ന്നമയ്യ ്  

 5.അംശ്ു –അപ്ശ്ു 

  6.ശ്മം -ശ്യാമം  

7.യ ാരൻ- യ ാര  

8.പ്രഭാവം -പ്രഭവം  

 9.യമാഹം- യമാഘം  

10.ശ്രീരം- ശ്ാരീരം   

11.യവഗം –യവഗി 

 12.വിജനം -വിജ   

VI.വിപ്ഗഹിന്നെഴുതുക 

1.ഹൃദ് ഐകയം  

 2.മനുഷയസമൂഹം  

3.മയഹാത്സവം  

4.രാജയാതിർത്തി 

5. സൗജനയ ഭക്ഷണം   

 VII.രിരിന്നെഴുതുക  

1.വിത്തന്നമന്തിന    

2.ന്നവണ്ണ ുന്നെങ്കിൽ  

3.രുറങ്കണ്ണ   

 4.അെയമകുെവൻ  

5. യമാദ്മയപാൾ 

6. ന്നകാടുക്കുയന്താറും 

 7.രിൽക്കാലം 

8. അധിരനാ ി   

9.യകണയരക്ഷിെു   

10.രന്നങ്കടുത്തിരുെു 

11.  ശ്രീരമാസകലം 
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VIII.വാകയത്തിൽ  പ്രയ ാഗിക്കുക  

1.ആജീവനാന്തം 

2. നാന്ദികുറിക്കുക 

3. പ്രതീകം   

                                SECTION -B 

IX.ശ്രി ാ  ഉത്തരം എടുത്ത  എഴുതുക  

1.ഒളിമ്പിക  മത്സരങ്ങൾ നിയരാധിെതാര  ? (ഇയനാമി സ  

,തിയ ായ ാഷയസ  , ൂളീസസ  ) 

2.പ്രാ ീനകാലത്ത   ഒളിമ്പിക  മത്സരങ്ങളിന്നല വിജ ികൾക്കുള്ള 

സമ്മാനം എന്താ ിരുെു ?(വീട  ,ഒലിവില ന്നകാെുള്ള കിരീടം 

,സവർണ കിരീടം ) 

 3.ആധുനിക കവിപ്ത ത്തിൽന്നപടാത്ത  കവി ആര  (ആശ്ാൻ, ഉള്ളൂർ, 

ന്ന റുയേരി ) 

4.യമന്മ നൽകും മരിൊലും  -എന്ത ?(ബുദ്ധി, വിദ്യ, ദ് )  

                                                SECTION-C 

X.പ്രയ ാഗം മാറ്റുക  

1. 'അമ്മ കുഞ്ഞിന്നന ഉറക്കി  

2.രൂമ്പാറ്റ യതൻ  കുടിക്കുെു  

3.യഗാഥ    വർഗക്കാർ  ഒളിമ്പിക ്സ   യവദ്ി  തകർത്തു  

4.സംസ്കാരം  മനുഷയരാൽ യനടന്നപടണം  

5.നമ്മുന്നടരാജയം  സസനികരാൽ സംരക്ഷിക്കന്നപടുെു 

                                   SECTION -D 

XI. വാ ന ുന്നട പ്രാധാനയന്നത്തക്കുറിെ   ' ഉരനയസിക്കുക  

XII.താന്നഴ  ന്നകാടുത്തിരിക്കുെ   ഖണ്ഡിക  വാ ിെ  യ ാദ്യങ്ങൾക്ക  

ഉത്തരം  എഴുതുക . 

      ഭാരതത്തിൻന്നറ     യദ്ശ്ീ രക്ഷി ാണ   മ ിൽ . മ ിലുകളുന്നട  . 

ജൻമയദ്ശ്ം  ഇന്തയ ും ന്നതക്കുകിഴക്കൻ   ഏഷയ ുമാണ  .  നമ്മുന്നട  

വനപ്രയദ്ശ്ങ്ങളിൽ   കുറ്റിക്കാടുകളും   മുളങ്കാടുകളും  ഉള്ള  

മലയ ാരങ്ങളിൽ  മ ിലുകന്നള  കാണന്നപടുെു .  ആകാശ്ത്ത     

മഴക്കാർ   കാണുയമ്പാഴാണ  മ ിൽ രീലി  വിടർത്തി  നൃത്തമാടുെത  

. മ ിൽപീലി ുന്നട  കാരയത്തിൽ  ആൺരക്ഷിക്കാണ   കൂടുതൽ 

സൗന്ദരയം . മയനാഹരമാ  രീലി  വിടർത്തിന്നക്കാെ    ുവടു വെ   

നൃത്തം   ന്ന യ്യുെത   യ യതാഹരമാ   കാഴ െ ാണ  .  
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സയന്ദശ്കാവയപ്രസ്ഥാനത്തിലും  മ ൂരത്തിനു  സ്ഥാനമുെ  . 

യകരളകാളിദ്ാസൻ എെറി ന്നപടുെ 

യകരളവർമവലി യകാ ിത്തമ്പുരാൻ  ര ിെ    മ ൂരസയന്ദശ്ം എെ   

കാവയം   പ്രസിദ്ധമാണ  . 

1.മ ിലുകൾ    കാണന്നപടുെത     എവിന്നട ?                                                                                                     

2 .  മ ിൽ രീലി വിടർത്തി  നൃത്തമാടുെന്നതയപാൾ ?                                                        

3.യകരളകാളിദ്ാസൻ    എെറി ന്നപടുെത      ആര ?.             


