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Part A

Answer any ten questions.

Each question carries 2 marks.

 

1.  ഓർെ�ടു�ുേ�ാൾ േഖദമുെ��ിൽ ആരംഭി�ുേ�' - കവിയ്�് േഖദമുണർ�ു�
ഓർ�കൾ എെ��ാം?

2.  പി�ുചിറകിേ�ൽ അ�യമായ് സൂ�ി�ുേനാ�ു� മുഗ്�ിക കാണു� കാ��കെളെ��ാം?

3.  ഹാ പരിചിതമ�േ�ാ കാട�ാരണ��ിൽ വ�ാപാരി�ുമീ ന�ൾ�ി ഹരിതമാം ഹർഷം -
വിശദീകരി�ുക.

4.  നാെള നിെ� െകാ�ിമാ�ുേ�ാൾ നാെളകൾ നിെ� മാ�ി വിളിയ്�ും - ആശയം വിശദമാ�ുക.

5.  േമഘരൂപൻ' എ� കാവ� ശീർഷക�ിൽ ഔചിത�െമ�്?

6.  മധുര േകസര�ിന് െപാൻ- തടവറ വി�ു ഞാൻ െപൺ- ചിറകിൽ െവണ്പരാഗമായി പറ�ിടെ� -
ഈ വരികളിൽ �പകടമാകു� ഭാവം എ�്

7.  മകേനാടു� അ�യുെട �പാർ�ന എ�്?

8.  വികസനം മനുഷ�ർ�ിടയിൽ മതിലുകൾ തീർ�ു�െത�െനെയ�ാണ് കാേ� കടേല എ�
കവിത പറയു�ത്?

9.  �പണയി�ു� ര�ുേപർ െതാ�ുെടാ�ു നട�ുന്േേപാൾ വാ�ുകൾ�് സംഭവി�ു�െത�ാണ്?

10.  മ�ാെന ചൂഷണം െച��വർ ആെര�ാം?

11.  സ്�തീ ജീവിത ദുര�െ� ആവി��രി�ാൻ സ�ീകരി�ു� മ�� ബിംബ�ിെ�
േ�പേത�കതകൾ എെ��ാം?

12.  എം. ബി. മേനാജ് കവിതയിൽ കുറി�ു� കറു�ിെ� സൗ�ര�ശാസ്�തെമ�്?

(10×2=20)

Part B

Answer any six questions.

Each question carries 5 marks.

 

13.  എൻ ചു�ിെലാ�ിടയ്�ുറിയ മാധുരി നിൻ ചു�ിനു�േതാ, ലിപ്�ി�ിനു�േതാ?' - ഈ
വരികളിൽ ദൃശ�മാകു� നാഗരികതയുെട സ�ഭാവെമ�്?
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14.  എനി�ാവതിേ� പലവർ�മാവാൻ' - സൂചിതെമ�്?

15.  ഡി . വിനയച��ന്െറ കാവ�ഭാഷയുെട �പേത�കത എ�്?

16.  എ. അ��ൻെറ കവിതയുെട സവിേശഷതകൾ വ��മാ�ുക?

17.  അ�മുടി�ായലുമായി ബ�െ�� സാം��ാരിക സവിേശഷതകെള ഇ�മുടി�ായൽ എ�
കവിതയിൽ ചി�തീകിര�ു�െത�െന?

18.  െപ�ിെ� �പണയകർതൃത�െ� സ്േനഹം എ� കവിതയിൽ ആേലഖനം െച�ു�െത�ിെന?

19.  ദളിത് െപെ�ഴു�ിെ� വ�ാവ് എ� നിലയിൽ വിജില ചിറ�ാടിന് മലയാള കവിതാ
േലാക�ു� �ാനെമ�്?

20.  സ്�തീയും പരി�ിതിയും ഒ�ാെണ� േബാധമാണഅ വി. എം ഗിരിയുെട കവിത
മുേ�ാ�ുവയ്�ു�ത് വിശദമാ�ുക?

21.  ആധുനികതയുെട കരു�ു� രചനയാണ് അ���ണി�രുെട രചനകൾ, വിശദീകരി�ുക?

(6×5=30)

Part C

Answer any two questions.

Each question carries 15 marks.

 

22.  കാ��നികതയുെട മുഖ�സവിേശഷതയായ മരണാഭിമുഖ�െ� ആ�ഗീതം എ� കവിതയിൽ
എ�െന അടയാളെ�ടു�ു�ു.

23.  ഇടേ�രിയുെട ജീവിതവീ�ണം 'കറു�െച�ി�ികൾ' എ� കവിതെയ ആ��ദമാ�ി
വിവരി�ുക.

24.  വൃ��ൾ സ�ത�േബാധ�ിന്െറ ചി��ളാണ് - 'െകാ�ിയിെല വൃ��ൾ' എ� കവിതെയ
ആ��ദമാ�ി വിലയിരു�ുക

25.  വൃ�ം എ� ബിംബ�ിലൂെട െകാ�ിയുെട സാം��ാരിക പരിണതിെയ വര�ിടുകയാണ് ക. ജി.
എസ് വിലയിരു�ുുക.

(2×15=30)
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