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Instructions to Private candidates only: This question paper contains two sections. Answer SECTION I

questions in the answer-book provided. SECTION II, Internal examination questions must be answered in the

question paper itself. Follow the detailed instructions given under SECTION II

SECTION I
Part A

Answer any ten questions.

Each question carries 2 marks.
 

1.  വൃ�ശാസ്�തം അഥവാ ഛ�ശാസ്�തം എ�ാൽ എ�്?

2.  �ദാവിഡകാവ�ശാസ്�തെ� പരിചയെ�ടു�ുക

3.  വ�ഞ്ജനാ�ര�ൾ ആവർ�ി�ു� �പാസം ഏതാണ്  ?
ഉദാഹരണസഹിതം എഴുതുക

4.  ‘അ�ൗ നാേട� രസാ ��ൃ താ ’- വിശദമാ�ുക.

5.  ധ�നി നിർവചനം എഴുതുക

6.  കഥാർസിസ് നിർവചി�ുക

7.  ഉദാ�താസമീ� എ� കൃതിെയ പരിചയെ�ടു�ുക

8.  ആവി��രണ�ിന് േ�കാേ� ന��ു � അർ�തലം എ�്?

9.  ദി �ഡി ഓഫ് േപായ�ടിെയ പരിചയെ�ടു�ുക

10.  ൈശലിയിെല മന�് ( ൈമൻഡ് ഇൻ ദി ൈ�ൽ) കുറിെ�ഴുതുക

11.  ചി�വി�ാനീയെ��ുറി�് സ�സൂറിെ� അഭി�പായെമ�് ?
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12.  ഇേ�ാെഫമിനിസം എ�ാൽ എ�് ?

(10×2=20)

Part B

Answer any six questions.

Each question carries 5 marks.
 

13.  കാവ�െ���ിയു� ഭാരതീയാല�ാരിക�ാരുെട ദർശന�ൾ
അവതരി�ി�ുക

14.  അർ�സമവൃ�ം എ�ാൽ എ�്  ? ഉദാഹരണസഹിതം വിശദമാ�ുക

15.  വ�ഭിചാരീഭാവം വിശദമാ�ി അതിെ� ഘടക�െള വ�ാഖ�ാനി�ുക

16.  അഭിനവഗു��െ� രസവ�ാഖ�ാനെ�  അവതരി�ി�ുക

17.  �ഭാ�ിെ� ജ��നമാണ് കവിത എ�് േ�േ�ാ പറയാൻ കാരണെമ�് ?

18.  സൗ�ര�ാനുഭൂതിെയ�ുറി�ു� േകാളറി��ിെ� അഭി�പായം
വ��മാ�ുക.

19.  വിമർശകധർ�െ��ുറി�ു� എലിയ�ിെ� നിരീ�ണ�ൾ
എെ��ാം ?

20.  പാ�ാത�േലാകെ� ആധുനികത എ�പകാരമായിരു�ു ?

21.  ഘടനാവാദം എ�ാൽ എ�് ?

(6×5=30)

Part C

Answer any two questions.

Each question carries 15 marks.
 

22.  �പധാനെ�� സം��ൃ തവൃ��െള ഉദാഹരണസഹിതം വിവരി�ുക

23.  കാവ�ഭാഷെയ�ുറി�ു� ദാെ�യുെട ദർശന�ൾ വിശകലനം െച�ുക

24.  “വർ�വ�ത�ാസം അവസാനി�ി�ു�തിനു� േ�പരണ ന��ു കയാണ്
സാഹിത��ിെ� ല��ം”- മാർ��ിയൻ ദർശന�ളുെട
സാഹിത��പാധാന�ം വിലയിരു�ുക.

25.  റിയലിസം എ�ാണ്  ?  മലയാള�ിെല റിയലി�ിക് �പ�ാനം
വിശദമാ�ി കൃതികെള പരിചയെ�ടു�ുക.

(2×15=30)
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