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പാർ�് എ

അര�ുറ�ിൽ കവിയാെത ഏെത�ിലും പ�ു േചാദ��ിന് ഉ�രെമഴുതുക.

ഓേരാ േചാദ��ിനും 2 മാർ�് വീതം.
 

1.  പഴയകാലനിയമവ�വ�കൾ ഉളി പിടി� ക�് എ� കഥയിൽ
എ�െനയാണ് �പതിഫലി�ു�ത്.?

2.  ഹാൻഡ് ബാഗ് എ� കഥയിെല മകളുെട മന�ിെന ‘ബാഗ്’ ഏെത�ാം
രീതിയിൽ �പതിഫലി�ി�ു�ു ?

3.  “സ്േനഹേ�ാെട ഉപേദശി�ാേനാ ശാസി�ാേനാ ഇ�് തനി�ാരുമി�”-
ഇ�െന ചി�ി�ു�താര്.?

4.  “അ�ൂറുരൂപയുെട തലേവദനേയാെട ഞാനിരു�ു”- കാരണെമ�് ?

5.  എം. ടി.യുെട കഥകളുെട സവിേശഷതകൾ എെ��ാം?

6.  ‘ദൂതി’ െല ദൂതെ� സ�ഭാവസവിേശഷതകൾ വിലയിരു�ുക

7.  കഥാപാ�തം നിരൂപണം െച�ുക.- നൂൽ�ാലം കട�ു�വർ എ�
കഥയിെല അ�.

8.  “എ�ാവരുെടയും മുഖ�ളിൽ ഗൗരവവും ക�ുനീരിെ� േലശം നനവും”-
സൂചിതെമ�്?

9.  സ�റിയായുെട കഥകളുെട സവിേശഷതകൾ എെ��ാം ?

10.  േ�പതഭാഷണം എ� കഥയുെട ഭാഷാൈശലി എ�പകാരമാണ്.?

11.  “അതിെലാ�ിെ� ഉ�ിയിൽ ൈദവ�ിെ� ചിരി ഞാൻ ക�ു”- സ�ർഭം
വിശദമാ�ുക.

12.  കറു�കു�ായ�ാരി എ� കഥയുെട സമകാലിക �പസ�ി എ�് ?
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പാർ�് ബി

ഒ�ര പുറ�ിൽ കവിയാെത ആറ ്േചാദ��ൾ�് ഉ�രെമഴുതുക.

ഓേരാ േചാദ��ിനും 5 മാർ�് വീതം.
 

13.  “പെ��ത പുലയെര ജീവേനാെട കിള�ാലിൽ കിട�ി കിള�ി�ു�് !എ�ത
എ��ിെന െചളിയിൽ ചവി�ി മു�ിയി�ു�് ! ”.  ഇ�െനപറയാൻ
േ�പരി�ി� സാമൂഹികവ�വ�ിതി വിവരി�ുക.

14.  വാെമാഴി വഴ��ളുെട സൗ�ര�ം ‘ഖസാ�ിെ� ഇതിഹാസ’�ിെ�
ഘടനെയ സ�ാധീനി�ിരി�ു�െത�െന?

15.  മരുമ��ായസ��ദായ�ിെ� �യം മി�ാെ��ിൽ
അനാവൃതമാകു�െത�െന.
 

16.  ജിനശലഭ�ളുെട വീട് എ� ശീർഷകം േനാവലിന്  എ�തമാ�തം
ഉചിതമാണ് എ�് പരിേശാധി�ുക.
 

17.  മാറാലകളുെട �പതീകാ�കത എ�പകാരമാണ് കഥാകൃ�്
അവതരി�ി�ു�ത്. 

18.  കു�ുനായരുെടയും കു�ി�ാവിെ�യും സൗഹൃദ�ിെ� വ�ത���
തല�ൾ കഥയിൽ ആവി��രി�ിരി�ു�െത�െന.?

19.  ഒരു ബ��് ശാമുേവൽ എ� കഥയിൽ െതളിയു�
ആേ�പഹാസ��ിെ� െപാരുളുകൾ കെ��ുക.

20.  “അയാൾ ബ�െ��് ആ���തിയിൽ വെ��ിയേ�ാൾ ഒരു േന��് അവെള
ഒരു�ുകയായിരു�ു”. - സ�ർഭം ഏത് ? കാരണം എ�് ?

21.  ദിേനാസർ എ� കു�ി എ� കഥയിെല കു�ിെയ പരിചയെ�ടു�ുക
 

(6×5=30)

പാർ�് സി

നാലു പുറ�ിൽ കവിയാെത ര�് േചാദ��ിന് ഉ�രെമഴുതുക.

ഓേരാ േചാദ��ിനും 15 മാർ�് വീതം.
 

22.  19-ാംനൂ�ാ�ിെല േകരളീയ സാമൂഹികാ�രീ�െ� ശ�മായ
ഭാഷയിൽ ഇ�ുേലഖ ചി�തീകരി�ു�ു- ഉദാഹരണസഹിതം വിവരി�ുക.

23.  ലൂസിയുെട വളർ�െയ്�ാ�ം മരിയാപുര�ിെ� വളർ�യും “മാ�ാ�ി”
യിൽ ആവി��ൃ തമാകു�ത് എ�െനെയ�് വിശദീകരി�ുക.

24.  സ്�തീപ� ചി�ാഗതികളുെട വാദമുഖ�ൾ ഏെത�ാം രീതിയിലാണ്
‘രമണി’യിൽ അനാവൃതമാകു�ത്- പരിേശാധി�ുക.
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25.  ദാ�ത�ജീവിത�ിെല വിജയപരാജയ�ൾ ജുറാസിക് പാർ�് എ�
കഥയിൽ എ�തമാ�തം �പകടമാെണ�് വിവരി�ുക.
 

(2×15=30)
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