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SECTION I
പാർ�് എ

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

ഓേരാ േചാദ��ിനും 2 മാർ�് വീതം.
 

1.  തീയാ�് - കുറിെ�ഴുതുക.

2.  ഭ�ദകാളി തീയാ�്  - കുറിെ�ഴുതുക.

3.  ദൃശ�കലകൾ ഏെതാെ�യാണ് ?

4.  േകരളീയകലകെള എ�െന വിഭജി�ിരി�ു�ു.

5.  കുേചലവൃ�ം ആ��ഥയിെല �പേമയെമ�് ?

6.  മുഖാവരണം എ�ിനാണ് ഉപേയാഗി�ു�ത്. ?

7.  പുരാവൃ�ം എ�ാൽ എ�് ?

8.  മുടിേയ�ിെല കഥാപാ�ത�ൾ ആെരാെ�യാണ്.?

9.  പടയണിയിെല േകാല�ൾ ഏെതാെ� ?

10.  ഉർ�രാരാധന എ�ാൽ എ�് ?

11.  കാ�ാരിശി നാടക�ിെ� ഇതിവൃ�െമ�് ?

12.  രംഗകലകളിൽ നാേടാടിനാടക�ിെ� �ാനെമ�് ?

(10×2=20)
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പാർ�് ബി

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

ഓേരാ േചാദ��ിനും 5 മാർ�് വീതം.
 

13.  മാർ�ം എ� പദം �കി��ു മാർ�െ�യാണ് സൂചി�ി�ു�ത് ശരിേയാ-
വിശദമാ�ുക.

14.  “ ഒ�ന”  ഒരു നൃ�കലയ�  - ശരിേയാ ?  വിശദമാ�ുക.

15.  കുടമു�ുകളി - വനിതകളുെട ഒരു വിേനാദപരമായ കളിയാണ് -
ശരിേയാ ?  സമർ�ി�ുക.

16.  ക�ിേവഷ�ിെ� �പേത�കതകൾ എെ�ാെ�യാണ് ?

17.  �പാചീനസം��ൃ തനാടകരൂപമാണ് കൂടിയാ�ം- വിശദമാ�ുക.

18.  പാളേ�ാല�ൾ വിശദീകരി�ുക.

19.  പാളേ�ാലവും പാളെ�ാ�ിയും ത�ിലു� വ�ത�ാസെമ�് ?

20.  ചവി�ുനാടക�ിെ� അഭ�ാസമുറകൾ വിശദമാ�ുക.

21.  വിേനാദപരമായ നാടക�ളിൽ ഹാസ�ഭാവം നിറ�ുനിൽ�ു�ു എ�്
പാഠഭാഗെ� മുൻനിറു�ി പരിേശാധി�ുക.

(6×5=30)

പാർ�് സി

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

ഓേരാ േചാദ��ിനും 15 മാർ�് വീതം.
 

22.  വിേനാദകലകളിൽ അനു�� ാനാംശം തീെരയിെ�� അഭി�പായം ശരിേയാ
? സാധൂകരി�ുക.

23.  സമൂഹ�ിെല സം��ാരാപചയെ� മുൻകൂ�ി ക�റി� കവിയാണ്
കു�ൻ ന��ാർ- നളചരിതം ഓ�ൻതു�ലിെന മുൻനിർ�ി
വിശദമാ�ുക.?

24.  നാേടാടി രംഗകലകളിൽ േ�പ�കെ� പ�ാളി�ം വിശദമാ�ുക.

25.  രംഗകലകളുെട കലാപരത, സാഹിത�മൂല�ം, സംഗീതം എ�ിവ പഠി�
ഭാഗെ� ആ��ദമാ�ി വിശദീകരി�ുക.

(2×15=30)
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