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Time: 3 Hours Max. Marks : 80

പാർ�് എ

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

ഓേരാ േചാദ��ിനും 2 മാർ�് വീതം.
 

1.  െമാഹാ�് സംഭാഷണ�ിെ� സവിേശഷതകൾ എെ��ാം?

2.  അടു�ള വീടിെ� സ�ീകരണമുറിേയാളം തുല�തയു�താകണെമ�
�പ��ാവനേയാട് േയാജി�ു�ുേവാ? അഭി�പായെമഴുതുക.

3.  കുറിെ�ഴുതുക.' െചൈ�യും പാല�ാട് മണി അ�രും '

4.  �പായമായവരുെട െന�ിയിെല പാടുകൾ േനാ�ി അവരുെട പൂർവകാല
ജീവിത�ിെല ഉത്ക�� കളുെട ആഴം മന�ിലാ�ാം. എ�െന?

5.  മാരാർ പരിചയി� നവീന കാമശാസ്�തവി�ാനം മാരാരുെട
േമഘസേ�ശ വിവർ�നെ� സ�ാധീനി�ി�ു�്. ഉദാഹരി�ുക

6.   കുറിെ�ഴുതുക. 'ടി.ബി.േവണുേഗാപാല�ണി�ർ '

7.  �ഗ�കാര പ രിചയം നട�ുക.'പി.െക.രാജേശഖരൻ '

8.  േലഖക പരിചയം നട�ുക.' േഡാ. െഡ���് േമാറിസ് '

9.  േകാ�യെ� വീ�ിെല ബാല�കാല ജീവിതെ��ുറി�് ബി.സരസ�തി
നൽകു� വിവര�െളെ��ാം? 

10.  കാരൂരിന്െറ അധ�ാപക ജീവിതാനുഭവ�ൾ  ഏവ?

11.  കാരൂർ ' ഉതു�ാെ� കിണർ' എ� കഥ എഴുതാനു�ായ സാഹചര�െമ�്?

12.  കാരൂർ നീലക�� �ി�' എ� േപര് �ിരെ��െത�െന?
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പാർ�് ബി

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

ഓേരാ േചാദ��ിനും 5 മാർ�് വീതം.
 

13.  
തനി�ഭിമതമായ ഒരു  �പണയാദർശ�ിനുതകും മ�ിൽ കാളിദാസൻ
ശാകു�ള കഥെയ സം��രി�ിരി�ുകയാണ്.ഈ �പ��ാവന  ശരിേയാ?
എ�ു െകാ�്?

14.  ഇ. െക.നായനാരുെട �പാേദശിക ഭാഷാ സംര�ണെ� ടി.ബി
.േവണുേഗാപാല�ണി�ർ  എ�െനയാണ ്
വിശദീകരി�ു�ത്?

15.  
കലാപാര�ര��ിന്െറയും ൈപതൃക�ിന്െറയും അഭാവം മനസിന്
വാമനത�ംവരു�ും. വിശദമാ�ുക

16.  2015 അ�ാരാഷ്�ട �പകാശവർഷമായി ആചരി�ാൻ തീരുമാനി�തിെ�
�പസ�ിെയ�്?

17.  ചി�തകലയുെട പാ�ാത�ൈശലിയിൽ ആകൃ�നായ രവിവർ�,
ഭാരതീയ സം��ാര�ിൽനി�ും അകലാെത എ��ായ മാധ�മെ�
എ�െന �പേയാജനെ�ടു�ി?

18.   സാഹിത� �പവർ�ക സഹകരണ സംഘം േനരിേട�ി വ�
ബാലാരി�തകൾ എെ��ാം?

19.  ' അേ�ഹം എന്െറ േനേരെയാ�ു േനാ�ി. ഇവളാേണാ എഴു�ുകാരി
എ� മ�ിൽ ' ആരാണ് േനാ�ിയത് ? സ�ർഭം എഴുതുക

20.   അ�ല�റ�ിെല മു�ു' എ� കടലയ്��ാരിെയെ�ാ�് കാരൂർ
മനുഷ�ബ��ളുെട കഥ പറയി�ു�ു 'കഥാ �പേമയം സൂചി�ി�്
വിശദമാ�ുക

21.   കാരൂരിന്െറ അ��ദിന�െള��ി ജീവചരി�തകാരി നൽകു�
.വിവര�ൾ എെ��ാം? 
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പാർ�് സി

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

ഓേരാ േചാദ��ിനും 15 മാർ�് വീതം.
 

22.  
 'ഈ മ�ിന്െറ ഓേരാ ഇടവും എന്െറ ജനതയ്�് പാവനമാണ് 'ഈ
വാ�ുകളിലൂെട സിയാ�ിൽ മൂ�ൻ പകർ�ു നൽകു� അർ�തല�ൾ
ഏവ?

23.  മലയാള പു��ക �പസാധന�ിെ� ചരി�തവും ഈശ�രപി�
വിചാരി�ുകാരും - ഉപന�സി�ുക.

24.  
കാരൂർ നീലക�� �ി�യുെട സാഹിത� സുഹൃ�ു�െള�ുറി�് ബി
സരസ�തി നൽകു� വിവര�െളെ��ാം?

25.  
കാരൂരിന്െറ അധ�ാപക കഥകെള�ുറി�് ഉപന�സി�ുക

(2×15=30)
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