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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.  േനാ�ുകുറി�ുക - സി.പി. അച�ുതേമേനാൻ

2.  മാരാരുെട നിരൂപണൈശലിെയ വിലയിരു�ുക.

3.  ഇ.എം.എ�ിെ� വീ�ണ�ിൽ വ�േ�ാൾ മലയാളകവിതയ്�്
ന��ിയ സംഭാവനകൾ ഏവ ?

4.  കവിയും ത��ചി�കനും ഒേര സത��ിൽ എ�ു�ുെവ�് കു�ി�ുഴ
പറയു�തിെ� കാരണെമ�് ?

5.  നിരൂപണെ��ുറി�ു� ഓ��ർൈവൽഡിെ� കാ���ാട് എ�് ?

6.  ഒ. വി. വിജയെ� ഭാഷ- േനാ�ുകുറി�ുക.

7.  ദളിത് ആവി��ാരം റിയലി�ിക് േനാവലിൽ- കുറിെ�ഴുതുക.

8.  ആരാധനെയ�ുറി�ു� �ശീനാരായാണഗുരുവിെ� ദർശനെമഴുതുക.

9.  നിറം വംശീയമർ�ന�ിെ� ഇള�ം ത�ാ� അടി�റയായതിെ�
കാരണെമ�് ?
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10.  ഹൃദയകുമാരിയുെട കു�ി�ാലെ� ജ�ദിനാേഘാഷെ��ുറി�്
കുറിെ�ഴുതുക .

11.  െക. ആർ. മീര വിവരി�ു� െക. പി. അ�ൻ എ� അ��ാപകെന
പരിചയെ�ടു�ുക.

12.  േഫസ് ബു�് പാ�ും കഥയും മറ�വരുെട ചി� എ� �പേയാഗ�ിെ�
കാലിക�പസ�ിെയ�് ?

(10×2=20)

പാർ�് ബി

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

ഓേരാ േചാദ��ിനും 5 മാർ�് വീതം.
 

13.  േകസരി പുേരാഗമനസാഹിത�കാര�ാെര എ�െന വീ�ി�ു�ു.?

14.  ഹാസ��ിെ� ഉറവിട�െള�ുറി�ു� എം. പി. േപാളിെ�
വീ�ണ�െള വിശദീകരി�ുക.

15.  അഴീേ�ാടിെ� വീ�ണ�ിൽ ചി�ാവി�യായ സീത മിക�
കാവ�മാകു�തിെ� കാരണെമഴുതുക.

16.  ന��ാരുെടയും എഴു��െ�യും കാവ�ഭാഷെയ�ുറി�ു� േഡാ. െക.
ഭാ��രൻനായരുെട നിരീ�ണ�ൾ പരിേശാധി�ുക.

17.  ‘മരണേബാധമി�ാ��യാൽ സ�ത��നായ ഒരു ജീവിയാണ് ഏതു
ജീവിേയയുംേപാെല മനുഷ�നും’- മാ�ഴം കവിതെയ അധികരി�്
വിശദീകരി�ുക.

18.  ആധുനികതയും ഉ�രാധുനികതയും പര��രപൂരക�ളാണ്-
സമർ�ി�ുക.

19.  ഇ�ുേലഖയിെല ഭാഷെയ�ുറി�് ഉപന�സി�ുക.

20.  ഹരിദ�ാറിൽ വിശ�ാസവും ഭ�ിയും നിറയു�ു. ഷൗ��ിെ�
അനുഭവ�െള അധികരി�് വിശദീകരി�ുക.

21.  വിനയച��െ� വിവരണ�ൾ കാവ�ാ�കമാണ്- വിലയിരു�ുക.

(6×5=30)

പാർ�് സി

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

ഓേരാ േചാദ��ിനും 15 മാർ�് വീതം.
 

22.  ചി�ാവി�യായ സീത സമകാലികയാഥാർ���ളുെട ആവി��രണം
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കൂടിയാണ് - കാരണെമ�് ?

23.  സഹ�െ� മകനും വളർ�ുമകളും ൈവേലാ�ി�ിയുെട
കാവ�ഭാവനയുെടയും അനുഭവ�ളുെടയും  പരിണതഫലമാണ് -
സമർ�ി�ുക.

24.  ‘സ്�തീ എ�ും മറുകാ�ിലാണ് ’ എ� പി. ഗീതയുെട വീ�ണെ�
വിമർശനാ�കമായി വിലയിരു�ുക.

25.  എം. എൻ വിജയെ� കാ���ാടിൽ േകരളീയ ജീവിത�ിെ�
�പതിസ�ികൾ ഏവ ?

(2×15=30)
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