ബി.e. മലയാളം
െസമsർ 6 േകാർ േകാഴ്സ്
േകാഴ്സ് േകാഡ്:ML6CRT12.

1.മലയാളവയ്ാകരണം പരാമർശിkെpടുn ഏ വും ്രപാചീനമായ
കയ്തിേയതാണ്?
(A. േകരളപാണിനീയം B. ലീലാതിലകം C.പാണിനീയം D.െതാൽkാpിയം)
2. ശbസൗഭഗം eഴുതിയതാരാണ്?
(A.ഫാ.േജാൺ കുnpllി B.േജാർജ് മാtൻ
C.ഏ.ആർ.രാജരാജവർmD.െക.eസ്.നാരായണപിll)
3.. േകരളപാണിനീയtിൽ വർണtിനു സമാനാർഥകമായി
uപേയാഗിkാt പദം ഏതാണ്?
(A.ucാരണം B. ശbം C. ധവ്നി D. akരം)
4. സവ്യം ucാരണkമ

ളായ വർണ

(A.വയ്ഞ്ജനം B. സവ്രം C. akര

ൾ ഏവ?

ൾ B. iവെയാnുമലല് )

5. "വയ്ാകരണമി്രതം " രചിcതാരാണ്?
(Aഏ.ആർ.രാജരാജവർm B.േശഷഗിരി്രപഭു C. േജാർജ് മാtൻ D.
iവരാരുമലല്)
6. ലീലാതിലകtിൻ◌്െറ രചനാകാലമായി കണkാkുnത് ഏതാണ്? (A.15◌ാ◌ം നൂ ാ

് B. 14-◌ാ◌ം നൂ ാ

ിൻ◌്െറ aവസാനം C.13-◌ാ◌ം നൂ ാ

D. iെതാnുമലല് )
7. േകരളപാണിനീയം ്രപസിdീകരിc വർഷേമതാണ്?
(A. 1896 B .1895 C .1897 D.1917)
8.കാരികരീതിയിൽ വയ്ാകരണെമഴുതിയതാരാണ്?
(A.ഏ.ആർ.രാജരാജവർm B.േശഷഗിരി്രപഭു C. േജാർജ് മാtൻ D.
iവരാരുമലല്)

്

9.ലീലാതിലകtിൽ മലയാള ഭാഷെയ കുറിkാൻ uപേയാഗിkുn
പദേമതാണ്? (A.േകരള ഭാഷ B. മലയാളം C.

െകാടുംതമിഴ് D. iെതാnുമലല് )

10.സവ്രവും സവ്ര സmിളിതവുമായ വയ്ഞ്ജന

ളുമാണ് - - - - - - - ..

(പൂരിpിkുക)
(A. വർണ

ൾ B. ധവ്നി C.akര

11. ഭാഷാശb

ൾ D. iെതാnുമലല് )

ൾkുll ചിhമാണ്

(A. ലിപി B. ധവ്നി C.akര

------- ( പൂരിpിkുക)

ൾ D. iെതാnുമലല് )

12. മലയാള ഭാഷയുെട ലിപി ഏതു വിഭാഗtിൽ uൾെpടുnു?(A.വർണ
ലിപി B. akര ലിപി C. ര

ുംD. iെതാnുമലല് )

13. ഭാരതീയഭാഷകളുെട പൂർവലിപി

ഏതാണ്?

(A. ്രബാhി B. ആരയ് eഴുt് C.വെ ഴുt് D. iെതാnുമലല് )
14. താെഴpറയുnവയിൽ വർഗാk രേമതാണ്?
(A. ഴ B. റ C. ള D.മ)
15. താെഴpറയുnവയിൽ കണ്ഠയ്വർണേമതാണ്?
(A. ക, B.സ C.ഫ D. ത)
16."ഹ'' ഏതു വിഭാഗtിൽ

uൾെpടുnു?

(A. േഘാഷംB. േഘാഷി C. ദnയ്ം D. iെതാnുമലല് )
17.

താെഴpറയുnവയിൽ ഊഷ്മാവലല്ാtേതതാണ്?

(A. ശ B. ഷ C സ D ഡ)
18. ്രദാവിഡമധയ്മtിൽ uൾെpടാtത് ഏതാണ്?
(A. ള B.
19.

യ C. ഴ

D. റ

)

ദnയ്വർണേമതാണ്?

(A. പ B. ശ C ത D iെതാnുമലല് )

20.

------ enാൽ ശവ്ാസെt െവളിയിേലkു വിടുnതിൻ◌്െറ മാതിരി

േഭദെമnർഥം.
(A. കരണവി്രഭമംB. aനു്രപദാനംC. സംസർഗം D. iെതാnുമലല് )
21. aസ്പൃ

tിൽ uൾെpടുnത് ഏതാണ്?

(A. വർഗാkര

ൾ B. ഊഷ്മാkൾ

C. ്രദാവിഡമധയ്മ

ൾ D.

iെതാnുമലല് )
22. aനുനാസികവർണ

ൾkു കാരണമാകുn ്രശുതിേഭേദാപാധി ഏതാണ്

?
(A. കരണവി്രഭമം B. aനു്രപദാനം C. മാർഗേഭദം D. iെതാnുമലല്)
23.ucാരണsാനtിൽ uൾെpടാtത് ഏതാണ്?
(A. കണ്ഠം B. താലു C. ഓഷ്ഠം D. ജിഹവ്)
24.

മധയ്മവർണ

ളുെട e

ം മലയാള ഭാഷയിൽ e്രതയാണ്?

(A. 25 B. 4 C.7 D 2)
25. ഏതു വർണ
തടsമു

ളുെട ucാരണtിലാണ് നിശവ്ാസവായുവിന്

ാകാtത്?

(A.വയ്ഞ്ജന

ൾ B.സവ്ര

26. സ്പർശവർണ

ൾ C.aനുനാസിക

ൾ D. iെതാnുമലല് )

ളുെട aനു്രപദാനം ഏതാണ്?

(A. മധയ്മം B. ഈഷൽസ്പയ്്ര

ം C. േനമസ്പയ്

ം D. സ്പയ്

ം)

27. കരണവി്രഭമtിെല കരണം enിെനയാണ് സൂചിpിkുnത്?
(A. നാk് B. ചു

് C. മൂk് D. iെതലല്ാം )

28. ശവ്ാസിനാദിേഭദtിനു കാരണമായ ്രശുതിേഭേദാപാധി ഏതാണ്?
(A. aനു്രപദാനം B. മാർഗേഭദം C.കരണവി്രഭമം D.iെതാnുമലല് )
29.aനനുനാസികtിൽ uൾെpടാtത് ഏതാണ്?
(A.ഹ B. മ C.ന D.ങ)

30. േലാപ

en സൂ്രതtിൽ ഏതു വർണtിൻ◌്െറ േലാപമാണ്

പറയുnത്?
(A. ഊഷ്മാkൾ B സംവയ്േതാകാരം C. സവ്ര
31. aധികാkരനിരൂപണം

ൾ D. iെതാnുമലല് )

ലീലാതിലകtിെല

e്രതാമെt

ശില്പtിലാണ്?
(A. onാമെt B. മൂnാമെt C. ര

ാമെt D.നാലാമെt )

32. സംവൃേതാകാരെtkുറിc് ആദയ്ം പരാമർശിc ൈവയാകരണൻ
ആരാണ്?
(A. േകരളപാണിനി. B.ലീലാതിലകകാരൻ C.േശഷഗിരി്രപഭു D.ഗു

ർ ്)

33. aരയുകാരം en് സംവൃേതാകാരെt വിളിc ൈവയാകരണൻ
ആരാണ്?
(A. േകരളപാണിനി B.ലീലാതിലകകാരൻ C.േശഷഗിരി്രപഭു D.ഗു
34. സവ്രസഹായം കൂടാെത

തനിെയ നിൽkുn വയ്ഞ്ജന

ർ ്)
ളാണ് ------

(പൂരിpിkുക)
(A. ഊഷ്മാkൾ B. ദnയ്

ൾ C. ചിലല്ുകൾ D. കൂ kര

35. താെഴ െകാടുtിരിkുn വർണ

ൾ )

ളിൽ ചിലല്ായി വരാtത് ഏതാണ്?

(A. ന B. യ C. ണ D. സ )
36. ഗു

ർ ് aർധാkരം en് വിളിcത് enിെനയാണ്?

(A. ഊഷ്മാkൾ B. ദnയ്

ൾ C. ചിലല്ുകൾ D. കൂ kര

37. വർtയ്വർഗtിൽ e്രത വർണ
(A. on് B. ര
38. വർണ

് C. മൂn് D. a

ളു

ൾ

്?

്)

ൾ തmിൽ േചരുേmാൾ aവയ്kു

ാകുn വികാരtിന്

പറയുn േപെരnാണ്?
(A. വർണവികാരം B. വർണമാ ം C.സnി D. സമാസം)

39. പന + നാര് = പനനാര് enതിൽ വർണ
വർണമാ മിലല്. വർണമാ മിലല്ാെതയുll വർണ

ളുെട േചർcയുെ

ിലും

ളുെട േചർcയ്k്

പറയുn േപെരn്?
(A.സംഹിത B.സnി C. വർണ വികാരം D. iെതാnുമലല് )
40. മലയാള ഭാഷയുെട രൂപീകരണം സംബnമായി ആറു നയ

ൾ

aവതരിpിc ൈവയാകരണൻ ആരാണ്?
(A. േകരളപാണിനി B.ലീലാതിലകകാരൻ C. േശഷഗിരി്രപഭു D. ഗു
41. സംഹിതയാൽ u

ാകുn വർണ

ർ ്)

ളുെട ucാരണേഭദമാണ് .......

(പൂരിpിkുക)
(A.സംഹിത B.സnി C. വർണ വികാരം D. iെതാnുമലല് )
42. വയ്ാകരണവിേവകം രചിcതാരാണ്?
(A. േജാൺ കുnpllി B. ഏ.ആർ. രാജരാജവർm C.eൻ.eൻ.മൂsത്

D.

iവരാരുമലല്)
43. സnിയിൽ u

ായിtീരുn സകല വർണവികാര

ളുെടയും

aടിsാനം enാെണnാണ് ഏ.ആർ.രാജരാജവർm പറയുnത്?
(A. ucാരണസൗകരയ്ം B. ucാരണവികാരം C.വിനിമയസൗകരയ്ം
D.iെതാnുമലല് )
44 േകരളപാണിനീയഭാഷയ്ം രചിcതാരാണ്?
(A. േജാൺ കുnpllി B. ഏ.ആർ. രാജരാജവർm C.eൻ.eൻ.മൂsത്
D.സി.eൽ.ആൻ◌്റണി)
45. താെഴpറയുnതിൽ പദമധയ്സnിേയതാണ്?
(A. വാഴ+ കുല= വാഴkുല B .തല + iൽ = തലയിൽ C. മണി + aറ=
മണിയറ D iെതലല്ാം )
46. താെഴpറയുnതിൽ സവ്രസnിേയതാണ്?
(A. വാഴ+ കുല = വാഴkുല B. തീ+ െപ ി = തീെp ി C. തിരു + ഓണം =
തിരുേവാണം D. മയിൽ + ആ ം = മയിലാ ം)

47. ലീലാതിലകം e്രത സൂ്രത
പറ

ളിലൂെടയാണ് സnിവിഭാഗ

െളkുറിc്

ിരിkുnത്?

(A.29 B. 28 C. 27 D.30)
48. ലീലാതിലകtിൽ പരിഗണിkാt വിഭാഗം ഏതാണ്?
(A. സവ്രസnി B.സവ്ര വയ്ഞ്ജനസnി C. വയ്ഞ്ജനസnിD. വയ്ഞ്ജനസവ്ര
സnി)
49. േലാപം, ആഗമം, ആേദശം, ദവ്ിതവ്ം enീ വിഭജന

ൾk് ആധാരമായ

കാരയ്േമതാണ്?
(A. വർണമാ ം B. വർണsാനം C. പദമാ ം D. iെതാnുമലല് )
50. സവർണാഗമസnിk് uദാഹരണേമതാണ്?
(A. ആഗമസnി B. ദവ്ിതവ്സnി C. ആേദശസnി D. േലാപസnി)
5l. oരു + ആൾ = ?
(A oരുവൾ B. oരാൾ C. oരുവാൾ D. iെതാnുമലല് )
52. ര

ു വർണ

ൾ തmിൽ േചരുേmാൾ aതിെലാnു േപായി

aതിൻ◌്െറ sാനt് മെ ാരു വർണം വരുnതാണ് :- - - ( പൂരിpിkുക)
(A. ആഗമസnി B. ദവ്ിതവ്സnി C. ആേദശസnി D. േലാപസnി)
53. േലാപാഗമസnി en് കു ികൃഷ്ണമാരാർ വിളിkുnത് ഏതു
സnിെയയാണ്?
(A. ആഗമസnി B. ദവ്ിതവ്സnി C. ആേദശസnി D. േലാപസnി)
54. aടുtടുtു വരുn വിജാതീയ വർണ

ൾ സജാതീയമാകുn

്രപ്രകിയയ്k് പറയുn േപെരnാണ്?
(ആഗമസnി B. ദവ്ിതവ്സnി C. സവ്ജാതീകരണം D. സവർണനം)
55. ല വർണം റ

ആയും ള വർണം ട ആയും മാറുn ്രപ്രകിയെയ

േകരളപാണിനി

വിേശഷിpിkുnെത

െനയാണ്?

(A. unാമ്രകിയ B. വിനാമ്രകിയ C. സവ്ജാതീകരണം D. സവർണനം)

56. oരർഥെt കുറിkുnതിനായി വർണ

ൾ േചർnു

ാകുn

akരkൂ െt വിളിkുn േപെരnാണ്?
(A. വർണം B. ധവ്നി C. ശbം D. aർഥം )
57. ഭാഷയിെല ഏകാkര ശb

ൾk് uദാഹരണമലല്ാtത് ഏതാണ് ?

(A. തീ B. സ്്രതീ C. നിൻ D. തരൂ )
58. ്രപേയാഗിpാൻ സjമായുll ശbtിന് പറയുn േപെരnാണ്? (A.
്രപകൃതി B. ധാതു C. പദം D. aർഥം )
59. വാകയ്tിനുllിൽ സവ്ത്രnമായ oരു വയ്ാകരണ രൂപവും സവ്ത്രnമായ
oരർഥവുമുll ശbെt സി.eൽ. ആൻ◌്റണി വിളിkുn േപെരnാണ്?
(A. ്രപകൃതി B. ധാതു C. പദം D. aർഥം )
60. ്രദവയ്tിൻ◌്െറ വാചകമായ ശbtിന് പറയുn േപെരnാണ്?
(A. ്രകിയ B. നാമം C. േഭദകം D. iെതാnുമലല് )
61.

വാചകവിഭാഗtിൽ െപടാtത് ഏതാണ്?

(A. നാമം B. ്രകിയ C. േഭദകംD. േദയ്ാതകം )
62.

സവ്nമായി aർഥമുll ശb

ൾk് പറയുn േപെരnാണ്?

(A. വാചകം B. േദയ്ാതകം C. േഭദകം D. iെതാnുമലല് )
63.

"നാമാദിയാം വിഭാഗtി-െനലല്ാമർഥം നിയാമകം"

en് aഭി്രപായെp

ൈവയാകരണൻ

ആരാണ്?
( A.ഫാ.േജാൺ കുnpllി B.േജാർജ് മാtൻ C.ഏ.ആർ.രാജരാജവർm
D.െക.eസ്.നാരായണപിll)
64. ശbെt e്രത വിഭാഗമായി ാണ് തരംതിരിcിരിkുnത്?
(A. ര

്

B. മൂn് C. നാല് D. a

് )

65. iംgീഷിെല proposition-ന് തുലയ്മായ മലയാളtിെല പദവിഭാഗം
ഏതാണ്?
(A. ഘടകം B. വയ്ാേkപകം C. േദയ്ാതകം D. ഗതി)

66. വിഭkിേയാട് േചർnു നിൽkുകയും aർഥെt പരിഷ്കരിkുകയും
െചyുn േദയ്ാതകtിന് പറയുn േപെരnാണ്?
(A. ഘടകം B. വയ്ാേkപകം C. േദയ്ാതകം D. ഗതി)
67. "uം" ഏതു വിഭാഗtിൽ െപടുnു?
(A. വയ്ാേkപകം B. സമുcയ നിപാതം C. വികൽpസമുcയം D ഗതി)
68. സമാനരൂപ
വാകയ്

ളുll സജാതീയ പദ

െളയും

സമാനഭാഗ

ളുll

െളയും onാkിേcർkുnതിന് േശഷഗിരി്രപഭു പറയുn

േപെരnാണ്?
A. വയ്ാേkപകം B. സമുcയം C. വി കൽpസമുcയം D ഗതി)
69. സവ്nമായി വസ്തുkെള കുറിkാെത വിഭkികെളേpാെല ബn
സൂചന നൽകുnവയാണ് ------ (പൂരിpിkുക)
(A. ഘടകം B. വയ്ാേkപകം C. േദയ്ാതകം D. ഗതി)
70.

വികല്പനിപാതമായി uപേയാഗിkുn ശbേമതാണ്?

(A. uം B.

ഓ

C. ഏ D. iെതാnുമലല് )

71. ദൃഢവയ്ഞ്ജനtിന് uദാഹരണമലല്ാtത് ഏതാണ്?
(A .ക

B. ഗ C. യ D. ശ)

72. സ്പർശ

െള ucരിkുn സnർഭ

ഭാഗം നാസികയിൽkൂടി

ളിൽ ucവ്ാസവായുവിൻ◌്െറ oരു

സവ്ത്രnമാkിയാൽ ജനിkുn ധവ്നികൾk്

പറയുn േപെരnാണ്?
(A. aനനുനാസിക

ൾ B. aനുനാസിക

ൾ C. നാസിക

ൾ D.

iെതാnുമലല് )
73. വാകയ്tിൽ
ലിംഗവചന്രപതയ്യ

കർtയ്കർmsാനtു വരുnതും വിഭkി
ൾ സവ്ീകരിkുnതുമായ ശbെt പറയുn േപെരn്?

(A. കർtാവ് B. ആഖയ് C. നാമം D. iെതാnുമലല് )
74.

േകരളപാണിനി നാമtിനു നൽകുn വിഭാഗ

ഏതാണ്?

ളിൽ uൾെpടാtത്

(A. സർവനാമം B. ്രദവയ്നാമം C. ്രകിയാനാമം D. ഗുണനാമം)
75. വയ്kിജാതിേഭദം കൽpിkാൻ നിവർtിയിലല്ാt നാമ

ൾk്

പറയുn േപെരnാണ്?
(A. ്രദവയ്നാമം B. സമൂഹനാമം C. േമയനാമം D. ഗുണനാമം)
76. ലിംഗം, വചനം enിവെയkുറിkുn ്രപതയ്യ
തുട

ൾ ആദയ്ം േചർtു

ിയത് enിേനാടാെണnാണ് േകരളപാണിനി പറയുnത്?

(A. സർവനാമ

ൾ B. ചുെ ഴുtുകൾ C. സംjാനാമ

ൾ D.

iെതാnുമലല് )
77. a ,i, u, e iവയ്k് വയ്ാകരണtിൽ പറയുn േപെരnാണ്?
(A. ചുെ ഴുtുകൾ B. മൂലസവ്ര

ൾ C.മുഖയ്സവ്ര

ൾ D. iവെയാnുമലല് )

78. തനിcു നിൽkുേmാൾ aർഥമിലല്ാെതയും oരു നാമെt നിർേdശിcി ു
മാ്രതം aർഥമുllതായി വരുnതുമായ ശbം en് േശഷഗിരി്രപഭു
വിേശഷിpിkുnത് enിെനയാണ്?
(A. േമയനാമം B. ചുെ ഴുtുകൾ C. േദദക
79. േകരളപാണിനീയtിൽ പല വിഭാഗ
നാമ

െളkുറിc് പറയുnു

ൾ D-സർവ നാമം )
ളിലായി e്രത സർവ

്?

(A.18 B.19 C.17 D.16)
80. utമസർവനാമം ഏതാണ്?
(A. നിൻ◌്െറ B. നിൻ C. aവൻ D. തൻ◌്െറ

)

81. in en സർവനാമtിന് പറയുn േപെരn്?
(A. സർവവാചി

B. സവ്വാചി C. നിര്dി

82. പുരുഷൻ, സ്്രതീ, നപുംസകം enി

വാചി D. iെതാnുമലല് )
െന ്രപകൃതിയിലുll

വിഭജനtിനാണ് വയ്ാകരണtിൽ ---- enു പറയുnത്? (പൂരിpിkുക)
(A. ലിംഗം B. aലിംഗം C. വചനം D. iെതാnുമലല് )
83. ്രബാഹുയി, കുറുഖ്, േഗാn് enീ ഭാഷകൾ ഏതു േഗാ്രതtിൽ
uൾെpടുnു?

(A. iൻേഡാ ആരയ്ൻ B.്രദാവിഡ േഗാ്രതം C. ആസ്േ്രതാഏഷയ്ാ ിക് D.സീേനാ
ടിബ ൻ)
84. i, aം, തു ്രപതയ്യ
(A. ലിംഗ്രപതയ്യ

ൾ ഏതു വിഭാഗtിൽെpടുnു?

ൾ B. സർവനാമ്രപതയ്യ

ൾ C. കാരക്രപതയ്യ

ൾ D.

iെതാnുമലല് )
85. സ്്രതീലിംഗ്രപതയ്യtിൽ uൾെpടാtത് ഏതാണ്?
(A. tി B. aൾ C. cി D. aൻ )
86. ്രദാവിഡഭാഷകളിൽ വചനം e്രതയു
(A. ര

്?

് B. on് C. മൂn് 4. നാല്)

87. ഏകവചനം, aേനകവചനം en് വചനെt വിഭജിkുnത് ഏതു
്രഗntിലാണ്?
(A. േകരളപാണിനീയം B. ശbസൗഭഗം C. േകരളപാണിനീയഭാഷയ്ം
D.ലീലാതിലകം)
88. ലിംഗ്രപതയ്യം േചർേtാ േചർkാെതേയാ ull ശbtിൻ◌്െറ സവ്nം
രൂപം തെn ഏകവചനം. ഈ ്രപസ്താവന ശരിേയാ?
(A .െത ് B. ശരി C. ഭാഗികമായി െത ് D. ഏെറkുെറ )
89. മ ു പദ
്രപതയ്യ

ളുമായുll ബnം കുറിkുnതിന് നാമ

ളിൽ േചർkുn

ൾk് പറയുn േപെരnാണ്?

(A. കാരകം B. ബnസൂചിക C. വിഭkി D. iെതാnുമലല് )
90. സംേയാജികയുെട ്രപതയ്യം ഏതാണ്? (A. ൻ◌്െറ B. e C. ൽ
91.വിഭkികൾk് േപരു നൽകിയ ൈവയാകരണൻ ആരാണ്?
(A. പാണിനി B. േകരളപാണിനി C. ഗു

ർ ് D. കാതയ്ായനൻ)

92. 'രാ്രതി നടnാൽ kീണം േതാnുകയിലല്' en വാകയ്tിൽ
aർഥപരമായി കാണുn വിഭkി ഏതാണ്?
(A. നിർേdശിക B സംബnിക C. ആധാരിക D. iെതാnുമലല് )
93. uേdശികയുെട കാരകം ഏതാണ്?

D oട്)

(A. കർtയ്കാരകം B. സവ്ാമികാരകം C. കർmകാരകം D. aധികരണ
കാരകം)
94. ദിk്, േദശം, കാലം enീ aർഥ

ൾ കൂടി വരുn വിഭkി ഏതാണ്?

(A. ആധാരിക B. സംേയാജിക C. uേdശിക D .നിർേdശിക)
95. iൽ, കൽ enിവ ഏതു വിഭkിയുെട ്രപതയ്യ

ളാണ്?

(A. ആധാരിക B. സംേയാജിക C. uേdശിക D .നിർേdശിക)
96. കാരകബnെt കാണിkാt വിഭkി ഏതാണ്?
(A. ആധാരിക B. സംേയാജിക C. uേdശിക D .സംബnിക)
97. മി്രശവിഭkിയിൽ വിഭkിേയാട് േചർnു വരുn ശbേമതാണ്?
(A. ഗതി B.
98.

ഘടകം C. വയ്ാേkപകം D. iെതാnുമലല് )

"aവൾ മൂലം " ഏതുതരം വിഭkിയാണ്?

(A. മി്രശവിഭkി B. മൂലവിഭkി C.സമാസവിഭkി D. ബn വിഭkി)
99. വിഭkയ്ാഭാസtിൽ uൾെpടാtത് ഏതാണ്?
(A. ഖിലം B.
100.നാമ

ലുപ്തം C.

േലാപം D.iര ിp്)

ൾk് ്രകിയേയാടുll സംബntിന് പറയുn േപെരnാണ്?

(A. വിഭkി B. കാരകം C. സംബnം D. സംബnിക)
101. a, ആ ,i, ഊ enീ സവ്ര

ൾkു േശഷം കചതപ

iടയ്k് aവയുെട en് ആഗമിkുെമnാണ്
(A. പ

മ

ൾ B. aനനുനാസിക

ൾ വnാൽ

വയ്ാകരണം പറയുnത്?

ൾ B. മൃദുkൾ C.േഘാഷ

ൾ)

102. ശിഷയ്ർകൾ enു തരംവചനമാണ്?
(A. ബഹുവചനം B. aലിംഗബഹുവചനം C.സലിംഗബഹുവചനം D.
പൂജകബഹുവചനം)
103. േകരളപാണിനി e്രത കാരക
(A. ആറ് B. നാല് C .a

െളkുറിc് പറയുnു

് D. ഏഴ്)

്?

104. ഔപേ ഷികം, aഭിവയ്ാപകം, ൈവഷയികം enിവ enിേനാട്
ബnെp ിരിkുnു?
(A.സംബnിക B. സംേയാജിക C. സംേയാജിക D ആധാരിക)
105. ര

ു കർmം വരുn ്രകിയകൾk് പറയുn േപെരnാണ്?

(A.ഗുണ്രകിയ B. വിശി
106. കി ുക ,uറ

്രകിയ C.ഖിലധാതു D. കർm്രകിയ)

ുക, വിശkുക enീ ്രകിയകൾ ഏതു വിഭാഗtിൽ

uൾെpടുnു?
(A.നിഗീർണകർtൃകം B. സകർmക

ൾ C. aകർmക

ൾ D. വിശി

്രകിയകൾ)
107. നാമ
ശb

ളിൽനിേnാ േഭദക

ളിൽനിേnാ വയ്ുൽപാദിpിkുn

ൾk് പറയുn േപെരnാണ്?

(A. നാമധാതുkൾ B. തdിത

ൾ C. കൃtുകൾ D. iെതാnുമലല് )

108. ്രകിയാധാതുkളിൽനിn് നിഷ്പnമാകുn നാമ

ൾk് പറയുn

േപെരnാണ്?
(A. നാമധാതുkൾ B. തdിത

ൾ C. കൃtുകൾ D. iെതാnുമലല് )

109.തദവ്തdിതtിൻ◌്െറ ്രപതയ്യം ഏതാണ്?
(A. aൻ. B .മ

C. ആയ്മ D. തരം)

110. പുതുമ ഏതുതരം തdിതമാണ്?
(A. തദവ്തdിതം B. പൂരണിതdിതം

C. നാമനിർmായിതdിതം D

.തnാ്രതാതdിതം )
111. aതുllത്, aതിലുllത്, aവിെട നിnു വരുnത്, aതിൽ നിnു
ജനിkുnത് iതയ്ാദി aർഥ

െള കുറിkുn തdിതം ഏതാണ്?

(A. തദവ്തdിതം B. പൂരണിതdിതം

C. നാമനിർmായി തdിതം D .തnാ്രതാ

തdിതം )
112. നാമനിർmായിതdിതം താെഴpറയുnവയിൽ enിേനാെടലല്ാം
ബnെp ിരിkുnു?

(A. േപെരcം B. ആധാരികാഭാസം C. സംബnികാവിഭkി D. iവ
മൂnിേനാടും )
113. ഗു

ർ ് കൃതികൃtുകൾk് നൽകിയിരിkുn േപെരnാണ്?

(A. ഭാവനാമ

ൾ B. ഭാവ്രകിയകൾ C. കൃതി നാമ

ൾ D.

iവെയാnുമലല് )
114. aൽ, തൽ, pു, വ, ച, തി enിവ ഏതിൻ◌്െറ ്രപതയ്യ
(A. നാമധാതുkൾ B. തdിത
115.

ളാണ്?

ൾ C. കൃtുകൾ D. iെതാnുമലല് )

്രകിയയുെട നിർവചനം, വർഗീകരണം, രൂപനിഷ്പാദനം, കാലം,

്രപകാരം, ്രപേയാഗം, നിേഷധം enീ കാരയ്

െളkുറിc് ്രപതിപാദിkുn

ഭാഗtിന് സാ്രmദായിക വയ്ാകരണtിൽ പറയുn േപെരnാണ്?
(A. ്രകിയാധികാരം B. ്രകിയാനിരൂപണം C. ധാതവ്ധികാരം D. iവെയലല്ാം )
116.

ഫലാനുകൂലമായ വയ്ാപാരമാണ് ------ (പൂരിpിkുക)

(A. കൃt് B. ആഖയ്ാതം

C. ്രകിയ D. ്രപവൃtി )

117.്രകിയയുെട വർഗീകരണtിൽ ബാധകമലല്ാtത് ഏതാണ് ?
(A. aർഥം B. ്രപകൃതി C. സവ്ഭാവം D
118.

രൂപം)

aർഥമനുസരിc് ്രകിയെയ e്രതയായി തിരിcിരിkുnു?

(A. on്

B. ര

് C. മൂn് D .

നാല് )

119. ഗു

ർ ് ബല്രകിയകൾ en് വിളിkുnത് enിെനയാണ്?

(A. ്രപേയാജക്രകിയകൾ B. കാരക്രകിയകൾ C കാരിത്രകിയകൾ D.
aകാരിത ്രകിയകൾ)
120. മ ു പദ

ൾk് കീഴട

ാെത നിൽkുn ്രകിയയാണ് - - - - -

(പൂരിpിkുക)
(A. മു ുവിന B. aപൂർണ്രകിയ C. ബല്രകിയ D. പ ുവിന)
121. നാമtിൻ◌്െറ ഭാഗമായി വരുn ്രകിയയാണ് ------ (പൂരിpിkുക)
(A. വിനെയcം B. േപെരcം C. aപൂർണ ്രകിയ Dനാമധാതു)

122. "കടിkുn" en പദം enുതരം ്രകിയയാണ്?
(A. വിനെയcം B. േപെരcം C. aപൂർണ ്രകിയ D നാമധാതു )
123. "വnുപറ

ു'' enതിെല വnു ഏതുതരം വിനെയcമാണ്?

(A. മുൻവിനെയcം B. പിൻവിനെയcം

C. തൻവിനെയcം D.

പാkികവിനെയcം)
124. തൻവിനെയc്രപതയ്യേമതാണ്?
(A. ഏ B. e

C. ആൻ D .ആൽ )

125. ധാതുവിേനാട് iൽ, കൽ ,uകിൽ iവയിെലാn് േചർt് സയ്

ിkുn

വിനെയcേമതാണ്?
(A. മുൻവിനെയcം B. പിൻവിനെയcം

C. തൻവിനെയcം D.

പാkികവിനെയcം)
126. കാലം e്രതവിധമു
(A. മൂn് B. ര

്?

് C. നാല് D.

a

്)

127. െതാഴു enതിൻ◌്െറ ഭൂതകാല ്രപതയ്യം ഏതാണ് ?
(A. i B. തു C. ത് D. uം)
128. ശീലഭാവിയുെട ്രപതയ്യം ഏതാണ്?
(A. തു B. ത് C. ൽ D. uം)
129. നിേയാജക ്രപകാരtിൻ◌്െറ ്രപതയ്യം ഏതാണ്?
(A. aെ

B. aണം C. ആം D. iെതലല്ാം )

130. ശാസനയുെട രീതിയിൽ നിേയാജകtിൻ◌്െറ aർഥം കുറിkുn
്രപകാരേമതാണ്?
(A. aനുjായകം B. വിധായകം C. നിർേdശകം D. നിേയാജകം)
131. കർtാവിെന മറcു പിടിcിരിkുn ്രകിയയ്k് പറയുn
േപെരnാണ്?

(A. നിഗീർണകർtയ്ക
വിശി

ൾ B.സകർmക

ൾ C. aകർmക

ൾ D.

്രകിയകൾ)

132.കാരക

ളിൽ ഏ വും ്രപധാനം ഏതു കാരകമാണ്?

(A. സവ്ാമി B കർtാവ് C കർmം D. സാkി )
133. a en നടുവിനെയc ്രപതയ്യം േചർtുll

ധാതുരൂപേtാട്

െപട് ധാതുവിെന aനു്രപേയാഗിcാൽ ലഭിkുnെതn്?
(A. കർmണി്രപേയാഗം B. കർtരി്രപേയാഗം C. കർm്രകിയ
D.iെതാnുമലല്)
134. oരു ്രകിയാധാതുവിെന

സഹായിkാനായി aതിനു െതാ ടുtു

പരമായി ്രപേയാഗിkുn ്രകിയയാണ് ------ (പൂരിpിkുക)
(A. aനു്രപേയാഗം B. ്രപാക് ്രപേയാഗം C. കർtരി്രപേയാഗം D. കർmണി
്രപേയാഗം)
135. ്രപതയ്യമായി aകാരം uപേയാഗിkുn സnർഭം ഏതാണ്?
(A. േപെരctിൽ B. നപുംസക ബഹുവചന്രപതയ്യമായി C. നടുവിനെയc
്രപതയ്യമായി D. iവെയലല്ാം)
136. താെഴ െകാടുtിരിkുnവയിൽ aകർmക്രകിയ
െകാലല്ുക B. ചവി ുക C.uറ
137.ഏ.ആർ.e്രത akര

ഏതാണ്? (A.

ുക D.വരുക )

ളാണ് akരമാലയിൽ

uൾെkാllിcിരിkുnത്?
(A. 54 B.53. C.51 D. 52 )
138. 'മഴവിലല്ു ക
ക

േpാൾ കു ി ചിരിcു ' en വാകയ്tിെല മഴവിലല്ു

േpാൾ enത് enുതരം

വാകയ്മാണ്?

(A. aംഗവാകയ്ം B. aംഗിവാകയ്ം C. പൂർണവാകയ്ം D. ആദയ്വാകയ്ം )
139. aനുjായക്രപകാരtിൻ◌്െറ ്രപതയ്യം ഏതാണ്?
(A. aെ

B. aണം C. ആം D. a )

140. aനുനാസികം iലല്ാt സnർഭ
്രപവണതയാണ് ----- ( പൂരിpിkുക)

ളിൽ aനുനാസികം കടnു വരുn

(A. aനുനാസീകരണം B. aനുനാസികവൽkരണം C. aനു
നാസികാതി്രപസരം D. aനുനാസികസംസർഗം)
141. കള
(A. കള

ുേപായി enതിെല aനു്രപേയാഗം ഏതാണ്?
ു B. കള

ുേപായി C. േപായി D. iെതലല്ാം )

142. aനുസവ്ാരtിേനാട് സവ്രം സnിkുേmാൾ െതളിയുnെതnാണ്? (A.
മകാരം B. സവ്രം C. aനുനാസികം D. യകാരം)
143. eളളിൽ e

യിരിkുnു enു തരം aധികരണമാണ്?

(A.ഔപേ ഷികം B. aഭിവയ്ാപകം C. ൈവഷയികം D.iെതാnുമലല് )
144. േജാർജ് മാtൻ aർdാkര
(A. മധയ്മ

ൾ B. ്രദാവിഡ മധയ്മ

ൾ en് വിളിcത് enിെനയാണ്?
ൾ C. ചിലല്ുകൾ D. iവെയാnുമലല് )

145. aലുപ്തസമാസtിൽ േലാപിkാtത് enാണ്?
(A. ലിംഗം B. വചനം C. വിഭkി D. iവെയലല്ാം
146. വാകയ്tിെല പദ

ൾkു പരസ്പരമുll ബntിന് പറയുn

േപെരnാണ്?
(A. െപാരുtം B. ആകാംk C. സംബnം D. iെതലല്ാം )
147. സവ്തേ്രnാcാരണkമ
വരുേmാൾ u

ളായ ര

ു സവ്ര

ൾ aടുtടുtു

ാകുn ucാരണേkശtിന് പറയുn േപെരnാണ്?

(A. സംഹിത B, വർണേkശം C. ്രപതിസnി D.വിസnി)
148. മലയാളtിെല സംബnികാ്രപതയ്യtിൻ◌്െറ ്രപാ്രഗൂപം ഏതാണ്?
(A. uടയ B. eൻ◌്െറ C. നിൻ◌്െറ D. uെട)
149. ആധാരികാഭാസ്രപതയ്യം ഏതാണ്?
(A. e B. ഏ C. iൽ D. കൽ)
150. ആറു നയ

ളിൽ uൾെpടാtത് ഏതാണ്?

(A. aനുനാസികാതി്രപസരം B. aംഗഭംഗം C. aനുനാസികസംസർഗം
D.ഖിേലാപസം്രഗഹം)

151. വkീലnാർ en പദtിെല iടനില ഏതാണ്?
(A. aർ B.മാർ C. nാർ D aൻ)
152. മലയാളഭാഷയുെട വികാസtിൽ e്രത ഘ

ളുെ

nാണ് ഏ.ആർ.

രാജ രാജവർm പറയുnത്?
(A. ര

് B. നാല് C. മൂn് D. a

്)

153. നാമവും ്രകിയയും തmിലുll േയാജന enാെണnാണ് ഏ. ആർ.
പറയുnത്?
(A. കാരകം B. വിഭkി C. നാമ്രകിയ D. iെതാnുമലല് )
154. കാല്രപതയ്യമലല്ാtത് ഏതാണ്?
(A. uം B. ത് C.തു D. unു)
155.കൃt് e്രത വിഭാഗമു
(A. ര

്?

് B. മൂn് C. നാല് D. a

്)

156. േകരളപാണിനീയtിൻ◌്െറ പരിഷ്കരിc പതിp് പുറtിറ

ിയ

വർഷം ഏതാണ്?
(A. 1896 B. 1915 C. 1916 D. 1917).
157. kീബം

enാെലnാണ്?

(A. ലിംഗേഭദം B. േkശമുll ശb
158. eലല്ാ കാല

ൾ C. നപുംസക

ൾ D. aലിംഗ

ളിലും രൂപമിലല്ാt ധാതുkൾk് പറയുn

േപെരnാണ്?
(A. ഖിലം B. േലാപധാതുkൾ C. ഖിലധാതുkൾ D. iെതാnുമലല് )
159. ഊെട enത് ഏതു പദവിഭാഗ tിൽ uൾെpടുnു?
(A. ഗതി B. ഘടകം C. വയ്ാേkപകം D. േദയ്ാതകം )
160. വയ്ാകരണനിഘ

ുരചിcതാരാണ്?

( A. ഏ.ആർ.രാജരാജവർm B. iരി
സി.eൽ.ആൻറണി )

യം രവി C.eൻ.eൻ. മൂsത് D

ൾ)

161. െകാലല്വർഷാരംഭം മുതൽ 500 വെരയുll കാലഘ െt ഏ.ആർ.
വിേശഷിpിkുnെത

െനയാണ്?

(A. കരിnമിഴ്കാലം B. മലയാ

kാലം C. മലയാളkാലം D.

പഴnമിഴ്കാലം)
162. പദാntിേലാ സമാസദശയിേലാ ്രപകൃതി്രപതയ്യേയാഗtിേലാ
സവ്രേയാഗം കൂടാെത നിൽkാവുn വയ്ഞ്ജന
(A. മാധയ്മ

ൾ B. ചിലല്ുകൾ C. ്രദാവിഡമധയ്മ

ളാണ് ..... (പൂരിpിkുക)
ൾ D. iവെയലല്ാം)

163. വർtയ്tിന് മൗണയ്ം en് േപരു നൽകിയ ൈവയാകരണൻ
ആരാണ്?
(A. ഏ.ആർ.രാജരാജവർm B. iരി

യം രവി C.േജാർജ് മാtൻ D

സി.eൽ.ആൻറണി )
164. നിർേdശികാ തൽപുരുഷൻ◌്െറ മെ ാരു േപരാണ് - - - (പൂരിpിkുക)
(A.കർmധാരയൻ B ബഹു്രവീഹി C. ദവ്nവ്സമാസം D. iെതാnുമലല് )
165. തമിഴ്ലിപിയിൽ e്രത സവ്ര

ളു

്? (A. 18 B.13 C. 15 D.12)

166. ്രദാവിഡാനുനാസികം enറിയെpടുnേതത്?
(A. വർtയ്നകാരം B. ദnയ്നകാരം C. ഓഷ്ഠയ്ാനുനാസികം D.
iവെയാnുമലല് )
167. മധയ്മ

ളിൽ uൾെpടാt വർണം ഏതാണ്?

(A. യ B. ള C. ഹ D iവെയലല്ാം )
168. പവർഗtിെല മൃദു ഏതാണ്?
(A. പ B .ബ C. ഭ D. ഫ)
169. ബഹുവചനം e്രത വിഭാഗമു
(A. മൂn് B. ര

് C. നാല് D-a

്?
്)

170. നാnുഖൻ സമാസം ഏതാണ്?
(A. കർmധാരയൻ B. ദവ്nവ്സമാസം C. uപമിത സമാസം D. ബഹു്രവീഹി )

171. ഏ.ആർ.രാജരാജവർm േഭദക
കല്പിkുnു
(A. ര

ൾk് e്രത വിഭാഗ

ൾ

്?

് B. a

് C. ഏഴ് D .ആറ്)

172. സാധിcു െകാllാം iത് ഏതു വിഭാഗം aനു്രപേയാഗമാണ്?
(A. േഭദകാനു്രപേയാഗം B. കാലാനു്രപേയാഗം C .പൂരണാനു്രപേയാഗം D.
iവെയാnുമലല് )
173. വിഭkിkുറി കൂടാt പദേയാഗtിന് പറയുn േപെരnാണ്?
(A. സnി B. സംഹിത C. സംേയാഗം D. സമാസം)
174. ൈകകാലുകൾ - iതിെല സമാസേമ താണ്?
( A. ദവ്nവ്സമാസം B

കർmധാരയൻ C. uപമിത സമാസം D. ബഹു്രവീഹി

)
175. മണി്രപവാളലkണെtkുറിc് ്രപതിപാദിkുn പുസ്തകം ഏതാണ്?
(A. േകരളകൗമുദി B.ലീലാതിലകം C. ഭാഷാഭൂഷണം D.പാണിനീയം )
176. മലയാ

യുമായി ബnമിലല്ാt ലിപി ഏതാണ്?

(A. ആരയ്ം B.േകാെലഴുt് C. േദവനാഗരി D.വെ ഴുt് )
177. onിലധികം aംഗിവാകയ്

ളുll വാകയ്tിന് പറയുn േപെരnാണ്?

(A. ചൂർണിക B. മഹാവാകയ്ം C. ലഘുവാകയ്ം D. സ

ീർണവാകയ്ം)

178. ജനലിലൂെട ചാടി enത് enിൻ◌്െറ uദാഹരണമാണ്?
(A. മി്രശവിഭkി B. ഗതിവിഭkി C. സമാസവിഭkി D. iവെയാnുമലല് )
179. മുൻവിനെയctിന് uദാഹരണേമതാണ്?
(A. iരിെkk

ു B. ചാടി വീണു C. ക

ാൽpറയാം D. കാണേവണം)

180. തമിഴ് വയ്ാകരണtിൽ െമy് en് വിളിkുnത് enിെനയാണ്?
(A. വയ്ഞ്ജനം B. സവ്രം C. ചിലല്ുകൾ D. iവെയാnുമലല്)
181. aടിമലർ സമാസേമതാണ്?

(A. ദവ്nവ്സമാസം B
182. തണുpു

കർmധാരയൻ C. uപമിതസമാസം D. ബഹു്രവീഹി )

് enതിെല സnി ഏതാണ്?

(A. ആേദശസnി B .ആഗമ സnി C.േലാപസnി D. ദവ്ിതവ് സnി)
183. ഏകവചനെt കുറിkാൻ മലയാളഭാഷയിൽ ്രപതയ്യമിലല്. ശരിേയാ?
(A. ശരിയലല് B. ഭാഗികമായി ശരി C. പറയാനാകിലല് D. ശരി)
184. മലയാളവയ്ാകരണസമീk eഴുതിയതാരാണ്?
(A. െക.eം.്രപഭാകര വാരയ്ർ B.eൻ.eൻ.മൂsത് C.സി.eൽ.ആൻ◌്റണി D.
iവരാരുമലല്)
185. പൂർവേകരളഭാഷയുെട കർtാവാരാണ്?
(A.െക.eം.്രപഭാകര വാരയ്ർ B.eൻ.eൻ.മൂsത് C.സി.eൽ.ആൻ◌്റണി D.
iവരാരുമലല്)
186 .വിധായക്രപകാരtിൻ◌്െറ ്രപതയ്യം ഏതാണ്?
(A. aണം B. aെ

C. ആം D. ധാതു )

187. e്രതതരം വിനെയc
(A. മൂn് B. a

ളു

്?

് C. നാല് D. ര

് )

188. uയർn sാനt് ucരിkുn oരു വർണം താഴ്n sാനേtk്
മാറുn ്രപവണതയാണ് ----- (പൂരിpിkുക)
(A unാമം B. വിവർtന്രപ്രകിയ C.sാനമാ ്രകിയ D. വിനാമം)
189. ്രപേയാജികയുെട ്രപതയ്യം ഏതാണ്?
( A. e B. oട് C. ആൽ D. iൽ )
190. വിരാമ

ൾk് uദാഹരണേമതാണ്?

(A. ഖ B.സ C. ള D. യ)
191.

പദ

ൾ പിരി

ു നിnു

ാകുn സമാസ

ൾ ഏതാണ്?

(A. വയ്വഹിത സമാസം

B

കർmധാരയൻ C. uപമിത സമാസം D.

ബഹു്രവീഹി )
192. ശbനയ്ൂനം en് ഗു

ർ ും േശഷഗിരി്രപഭുവും വിളിkുnത്

enിെനയാണ്?
(A. വിനെയcം B . കാരിതം C. aകാരിതം D. േപെരcം)
193. ശിഥിലവർണ

ൾk് uദാഹരണേമതാണ്?

(A. ക B. സ C.യ D. മ )
194. െചറു ഏതു വിഭാഗം േഭദകമാണ്?
(A. വിഭാവകം B. ശുdം C.സാംഖയ്ം D. iവെയാnുമലല് )
195. മൂ ഏതു വിഭാഗം േഭദകമാണ്?
A. സാംഖയ്ം B. ശുdം C. വിഭാവകം D. iവെയാnുമലല് )
196. ഭാഷാവേലാകനം രചിcതാരാണ്?
(A. െക.eം.്രപഭാകരവാരയ്ർ B. eൻ.eൻ.മൂsത് C. സി.eൽ.ആൻ◌്റണി D.
iവരാരുമലല്)
197. ൈകരളീ ശbാനുശാസനtിൻ◌്െറ കർtാവാരാണ്?
(A.െക.eം.്രപഭാകര വാരയ്ർ B.െക. സുകുമാരപിll C.സി.eൽ.ആൻ◌്റണി
D. iവരാരുമലല്)
198. േപെരctിന് uദാഹരണേമതാണ്?
(A. വിടർn B. വnു േപായി C. േപാകാൻ D. iരിെk )
199. േഘാഷവർണം ഏതാണ്?
(A. ഘ B. സ C. ള D. ഹ)
200. പരിമാണം en ്രശുതിേഭേദാപാധി മൂലം u
(A. aനുനാസിക
iവെയലല്ാം )

ൾ B. ഖരാതിഖര

ാകുn വർണ

ൾ C. ്രഹസവ്ദീർഘേഭദ

േളവ?

ൾ D.

ബി.എ. മലയാളം
സെമസ്റ്റർ 6 ക
ക
ഉത്തരെൂചി
1 B
2 A
3 D.
4 B.
5 B.
6 B.
7 A.
8 A
9 A
10 C
11. A.
12. B.
l3. A.
14. D.
15. A.
16. B.
l7. D.
I8. B.
I9. C.
20. B.
21. A.
22. C.
23. D
24. C.
25. B.
26. D.
27 A.
28. C
29. A.
30 B.
31. C
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32. B.
33. D.
34. C.
35. D.
36. C.
37. B
38. C.
39. A
40. A
41. B.
42. C.
43 A.
44. D.
45. B.
46. C.
47. B.
48. D.
49 A.
50. B
51. B.
52. C
53. C
54 D.
55 B.
56. C.
57. D.
58. C.
59 C.
60. B.
61. D.
62. A
63. C.
64. A.
65. D.
66. D.
67. B.
68. B.
69. C
70. B.

71.C.
72.B.
73. C.
74 A.
75. C.
76. B.
77.A
78 D.
79. B.
80. B.
81.C
82. A.
83. B.
84. A.
85. D.
86. A.
87. D.
88. B.
89. C
90. D.
91. B.
92. C
93. B.
94. C
95. A.
96. D.
97. A.
98 .C.
99. C.
100. B.
101. A.
D.
104. D.
B.

102.
103. A
105.
106. A

107. B
108. C
109. A.

110.

D

111.

A

112. D

113. A.
C
116 .C.

114.
115. C.
117.

D

118.

B

119. C

120. A
121. B.
122. B
123. A
124. B
125. D.
126. A
127. B
128. D.
129. A
130. B.
131. A
132. B.
133. A.
134. A
135. D
136. c.
137. B
138. A
139. C
140. D
141. C
142. A
143. B
144. C
145. D
146. B

147. D
148. A
149. B
150. C
151. D
152. C
153. A
154. B
155. A
156. D
157. C
158. C
159. A
160. B
161 .A
162. B
163. C
164. A
165. D
166. A
167. C
168. B
169. A
I70. D
171. C

172. A
I73. D
174. A
175. B
176. C
177. B
178. A
179 .B
180. A
181. B
182. C
183. D
184. A
185. A
186. A
187. B
188. D
189. C
190. A
191. A
192. D
193. C
194. B
195. A
196. A

197. B
198. A
199. A
200. C

