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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.  രാമചരിത�ിെ� രചനാകാലം ഏത്  ?

2.  “ആരംപയിെ�ളിയിൽ നീരാടി വ� കിളി 
നാരായണായെമ�ും നാമം പടി�ുെമടം ”- വിവരി�ുക.

3.  “�ാണുരവിെപരുമാൾ മാ�ാ�ാെരെവ�ു കീെഴാതു�ി.....”- വിവരി�ുക

4.  തിരുനിഴൽ മാല ഒരു െത�ൻ കൃതിയാെണ�് പറയാൻ കാരണെമ�് ?

5.  “പരിമളെമഴും െത�ൽ തീെയ�േപാെല”- സ�ർഭം വിവരി�ുക

6.  തിരുനിഴൽ മാലയുെട ഘടന വിവരി�ുക.

7.  കഥാകഥനരൂപ�ിലു� അഭിമന�ുവധം മണി�പവാളമാകാ�െത�് ?

8.  മാധവ�ണി�ർ മലയാള�ിന് ന��ിയ കൃതികൾ ഏെത�ാം ?

9.  ക��കവികൾ ആെര�ാം ?

10.  “വായുഭഗവാന് പു�തനായ ഭീമേസനന് കുശലേമാ ? ”   - സൂചിതെമ�് ?

11.  ചേ��ാ�വ�ിെ� കാലം നിർ�യി�ുക.

12.  “നിഘ�ുവിനും വ�ാകരണ�ിനും �പേയാഗംതെ�യാണേ�ാ മൂലം” -
വിവരി�ുക.
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(10×2=20)

പാർ�് ബി

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

ഓേരാ േചാദ��ിനും 5 മാർ�് വീതം.
 

13.  “തീരാവിരഹമഹാ�ി ശരീേര 
ദീപി�ി�ിെതനി�ു കുമാരാ” - സ�ർഭവും സൂചനയും വിവരി�ുക. 

14.  രാമചരിത�ിെ� കാലം,  കൃതിയുെട ഘടന ഇവ വിവരി�ുക.

15.  “ഗദ�ം ഖേദ�ാതക��ം ഗളിതരുചി തുട- 
�ി��േ� നേമാ��ു ” - സാരസ�ം വ��മാ�ുക. 

16.  “അ�കൂരെനെ�ാരു േപരായിനി�ുേ�ാ- 
ര�കൂരെന�ാനും െകാ�ുേപായാൻ”- സാരസ�ം എ�്  ?

17.  ഭാഷാ സം��ൃ തേയാേഗാമണി�പവാളം- വിവരി�ുക.

18.  “മാരീചനും ഞമപുരി പു�ാൻ” - സ�ർഭം വിവരി�ുക.

19.  “മുെ�യിതുവരുെമ�ുേമടം .....” മേ�ാദരി ഇ�പകാരം പറയാൻ
കാരണെമ�് ?

20.  മലയാളഗദ�സാഹിത��ിെല ഒരു നാഴിക��ാണ് ഭാഷാകൗടലീയം-
വിവരി�ുക

21.  ഭാഷാരാമായണം ച�ുവിേന�ാൾ എ�തേയാ ഉയർ�പടിയിലാണ്
ക��രാമായണ�ിെല ഭാവനാേലാകം.- വിമർശനം ത�ാറാ�ുക. 
 

(6×5=30)

പാർ�് സി

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

ഓേരാ േചാദ��ിനും 15 മാർ�് വീതം.
 

22.  പാ�ിെ� ല�ണം എ�തേ�ാളം രാമചരിത�ിന് േയാജി�ു�ു
-  നിരൂപണം െച�ുക.

23.  ഭാഷാച�ു�ളിൽ  ൈനഷധം ച�ുവിെ� �പാധാന�െ���ി
ഉപന�സി�ുക. 

24.  മേ�ാദരീവിലാപം എ�തേ�ാളം ഭാവദീ��മായി രാമചരിതകാരൻ
അവതരി�ി�ു�ു.-- േസാദാഹരണം  വ��മാ�ുക.

25.  സാം��ാരികപഠന�ിന് ലഭി� അമൂല�നിധിയാണ് ഉ�ുനീലീ സേ�ശം  -
നിരൂപണം െച�ുക.

(2×15=30)

Page 2/2


		2021-06-29T15:04:43+0530




