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Part A

Answer any ten questions.

Each question carries 2 marks.
 

1.  പേ�, ഞാൻ അതിെ� കാരണം അേ�ഹേ�ാടും പറയുകയി�.
എ�ുെകാ�് ?

2.  എേ�ാഴും ആഹ്ളാദി�ു കഴിയു� ഒരു െപൺകു�ിയുെട ഭാഗം
അഭിനയി�ുെകാ�് അവൾ എ�ാവേരയും വശീകരി�ു.
എ�ിനുേവ�ിയാണ് അവൾ ഇ�െന െപരുമാറിയത്.

3.  നിന�റിയാേമാ മരണ�ിെ� മണം എ�ാെണ�് ?  ആര്  ആേരാട്
പറ�ു - സ�ർഭം വ��മാ�ുക.

4.  തനി�ും കാമുകനുമിടയിൽ അവേശഷി�ു�വെയ�ുറി�് തടവുകാരി
 എ� കവിതയിൽ കവയി�തി പറയു�ത് എ�് .

5.  "നിലാവിെ� മെ�ാരിഴ " എ� കവിത മുേ�ാ�് വയ്�ു� ആശയെമ�് ?

6.  കന�കാത�ം ന�െ�ടാ�ത് ഒരു ദൗർഭാഗ�മായി ഞാൻ കരുതു�ു. എ�
��നി അവളുെട സ�ര�ിലു�ായിരു�ു. ആരുെട . കാരണെമ�്

7.  ഈ യാ�ത തെ� അവിേവകമാണ് െവളിെ�ടു�ു�െത�് സുഭ�ദാേദവി
 കരുതാൻ കാരണെമ�് ?

8.  നീ എെ� ഒ�ുെകാടു�ും. ഞാൻ നിെ� വ�ി�ി�. ഇവിെട കവയി�തി
വിവരി�ു�െത�ാണ്
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9.  അതുെകാ�ാവാം നീ കവിത എഴുതു�ത്. എ�ുെകാ�് ?

10.  �പഭാതം എ� കഥയിൽ �പഭാകരെന അവതരി�ി�ു�െത�െന?

11.  ന�െ�� നീലാംബരിയിെല സുഭ�ദയിെല പാ�ുപഠി�ം
അവസാനി�െത�െന?

12.  �ാനാംബാൾ - കുറിെ�ഴുതുക

(10×2=20)

Part B

Answer any six questions.

Each question carries 5 marks.
 

13.  �പഭാതം എ� കഥയിെല ഭാഷാസവിേശഷതകൾ

14.  സ്�തീയുെട വ��ിനിരാസം എ�പകാരം േകാലാടിൽ െവളിവാകു�ു.

15.  ഏകാ�ത , ഉ�ാദം ഇവ ‘�പകൃതിയും പുരുഷനും’ എ� കവിതയിൽ
എ�െന ചി�തീകരി�െ��ിരി�ു�ു.

16.  പാപം എ� സ���െ� മാധവി�ു�ി എ�െന സമീപി�ു�ു എ�്
‘നിലാവിെ� മെ�ാരിഴ’ എ�കവിതെയ  മുൻനിർ�ി പരിേശാധി�ുക.

17.  �പണയ�ിെ� പൂർ�രൂപമായ കൃ��നിൽ വിലയം �പാപി�ാനു�
അഭിവാ�യാണ് ഘനശ�ാം എ� കവിത. ഈ അഭി�പായ�ിെ� സാധുത
പരിേശാധി�ുക.

18.  ൈലംഗീകതയുെട ശ�മായ ബിംബ�ൾ “മാനസി” എ� കൃതിയിൽ
�പതിഫലി�ു�ു. ശരിേയാ?

19.  �ഗാമീണസം��ാര�ിെ� അറിവനുഭവ�ളാൽ സമൃ�മാണ്
മാധവി�ു�ിയുെട ��രണകൾ . കർ�ിടകെ� മുൻനിർ�ി
വിശദമാ�ുക.

20.  ഒേര സമയം ആ�കഥയും സ���സാഹിത�വുെമ�് എെ� കഥെയ െക.
പി. അ�ൻ വിേശഷി�ി�ു�ത് എ�ുെകാ�് ?

21.  ന�െ�� നീലാംബരിയിെല �ാന�ിെ� സ�ഭാവെ�
വിലയിരു�ുക?

(6×5=30)

Part C

Answer any two questions.

Each question carries 15 marks.
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22.  സ്�തീ അവ�കൾ അടയാളെ�ടു�ു� മ�ു കഥകളിൽ നി�ും
മാധവി�ു�ിയുെട‘ അ� ’എ� കഥ എ�െന വ�ത�ാസെ�ടു�ു.

23.  ‘ഏകമുഖി’ എ� കവിതയിൽ തെ� ഇ�ാ��കെള�ുറി�് കവയി�തി
വിശദീകരി�ു� നിേഷധരൂപ�െള വ�ാഖ�ാനി�ുക.

24.  സ്േനഹ�ിെ�യും സ്േനഹരാഹിത��ിെ�യും ആഖ�ാനേഭദ�ളാണ്
മാധവി�ു�ിയുെട േനാവലുകൾ - സമർ�ി�ുക

25.  മാധവി�ു�ിയുെട ബാല�കാല��രണകൾ സം�ഗഹി�ുക.

(2×15=30)
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