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Instruc�ons to Private candidates only: This ques�on paper contains two sec�ons. Answer Sec�on I ques�ons in the

answer-book provided. SECTION II Internal Examina�on ques�ons must be answered in the ques�on paper itself. Follow

the detailed instruc�ons given under SECTION II.

SECTION I

Time: 3 Hours Maximum Marks: 80

പാർ�് എ

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

ഓേരാ േചാദ��ിനും 2 മാർ�് വീതം.
 

1.  സി. പി. അച�ുതേമേനാെ� നിരൂപണെ� പരിചയെ�ടു�ുക.

2.  േനാ�ുകുറി�ുക- എം.പി. േപാളിെ� നിരൂപണം

3.  സുകുമാർ അഴീേ�ാടിെ� വീ�ണ�ിൽ ചി�ാവി�യായ സീതയുെട
ഇതിവൃ��ിെ� �പാധാന�െമ�് ?

4.  കവി ത���ാനിയാണ് - കാരണെമ�് ?

5.  കാ�നസീതയിെല ഊർമിള- കുറിെ�ഴുതുക

6.  ഉ�രാധുനിക സാഹിത�ം- േനാ�ുകുറി�ുക

7.  ഇ�ുേലഖയുെട അനുകരണ�ളുെട ചരി�ത�പാധാന�െമ�് ?

8.  സവർണസാഹിത�ം ദളിതെര എ�െന ചി�തീകരി�ു�ു

9.  ‘മുതലാളി�ം സാ��ികഉ�ാദമാണ്’ - കാരണെമ�് ?

10.  ഭൂമിനിേകതൻ ആ�ശമ�ിെല എഴു�ുകാരെ� അനുഭവെ��ുറി�്
ലഘുവിവരണം ന��ു ക
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11.  െക. പി. അ�െന അവഗണി�ുക അസാധ�മാണ്-  കാരണെമ�് ?

12.  ജനാധിപത��ിെ� സുഖകരമ�ാ� അനുഭവ�ൾ േഫസ്ബു�ിലു�് -
കാരണെമ�് ?

(10×2=20)

പാർ�് ബി

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

ഓേരാ േചാദ��ിനും 5 മാർ�് വീതം.
 

13.  സമുദായ�ിെല വിഷംതീനികളാണ് പുേരാഗമനസാഹിത�കാരൻമാർ-
സമർ�ി�ുക

14.  മാരാരുെട വീ�ണ�ിൽ കവിതയുെട സാമൂഹ�ധർമെമ�് ?

15.  ഇ എം. എ�ിെ� കാ���ാടിൽ ആശാെ�യും വ�േ�ാളിെ�യും
കാവ�ദർശന�ൾ വ�ത���മാവു�തിെ� കാരണ�ൾ ഏവ. ?

16.  മലയാളകവിതെയ�ുറി�ു� േഡാ. െക. ഭാ��രൻനായരുെട
വീ�ണ�െള വിലയിരു�ുക.

17.  അ�രവും ആധുനികതയും - ഉപന�സി�ുക

18.  മാ�ഴം എ� കവിതയിൽ അ�യുെട ദുഖെ� ൈവേലാ�ി�ി എ�െന
ആവി��രി�ു�ു.

19.  കറു�് വർണ�പത�യശാസ്�ത�ിെ� ഭാഗമായിരി�ു�ത് എ�ുെകാ�് ?

20.  വളർ�യുെട ചില പടവുകൾ ആ�കഥയുെട ഏെത�ാം
സവിേശഷതകെള ഉൾെ�ാ�ു�ു

21.  അനുഭവ�െള കാവ�ാ�കമാ�ു� കവിയാണ് വിനയച��ൻ-
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 സീതയുെട സ്�തീപ�നിലപാടുകൾ വിലയിരു�ുക.

23.  സഹ�െ� മകനും വളർ�ുമകൾ�ും േഡാ. എൻ. ലീലാവതി െകാടു�ു�
വ�ാഖ�ാന�ൾ പരിേശാധി�ുക.
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24.  എഴു�ുകാരെ� രാഷ്�ടീയെ��ുറി�ു� െക.പി. അ�െ�
നിലപാടുകെള�ുറി�് ഉപന�സി�ുക

25.  ‘ൈഹ�വികതയ്�് മ��കാലയളവിൽ ബാധി� ഇരു�ിൽ െവളി�ം
വിതറിയ െ�പാമി�ിയുസ് ആണ് ഗുരുേദവൻ’- സമർ�ി�ുക

(2×15=30)
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