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Maximum Marks: 80 Time: 3 Hours

പാർ�് എ

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

ഓേരാ േചാദ��ിനും 2 മാർ�് വീതം.
 

1.  'അടയാളെമാ�ും വീഴ്�ാെത കട�ുേപായ പ�ി�റ�മാണ്  

നില�ുേരഖെ�ടു�ിയ മൃഗായനെ��ാൾ ന�ത് '- ആശയം വിശകലനം െച�ുക.

2.  'ഒേ� ഞാനറിയൂ – ഞാൻ, അതിെന പെ�േ�ാ ചുംബി�ി�ു�് '– സ�ർഭവും ആശയവും വിശദമാ�ുക.

3.  'ഇണകൾ' എ� കവിതയുെട ആശയപരിസരം പരിേശാധി�ുക.

4.  'ഏതുനിമിഷവും ചാടിവീഴാൻ, ഓേരാതു�ി മഷിയിലുമു�് , ഒരുകൂ�ം േവ��ാർ' - വിവ�ിതം

വിശദമാ�ുക.

5.  'കാ�ുകൾ അവെയ ദൂെരെ�ാ�ുേപാകു�ു, വീ�ും വിതയ്�ു�ു, മഴയും മ�ും അവെയ

തീ�ിേ�ാ�ു�ു'  – എ�ിെന�ുറി�ാണ് പരാമർശം? ആശയതലം വിശദമാ�ുക.

 

6.  'ൈദവം നിന�് ശ�സി�ാൻ കരു�ു തരെ� 

ൈദവം നിന�് നിൻ�േ�െട ശവമട�ിനു കരു�ു തരെ�' – സ�ർഭവും ആശയവും വിശദമാ�ുക.

7.  ‘നിെ� ഭൂമിതെ� എെ�  ഭൂമി, എ�ാ കാലുകളും അതിേ�ൽ ചവി�ിനട�ു�ു’-  വിവ�ിതം

വിശദമാ�ുക.

8.  ‘ഞ�ൾതെ�യാണ് വീ�ുകി�ിയ ജീവിത�ിന്െറ �പതീ�’ – സ�ർഭവും ആശയവും

വിശകലനംെച�ുക.

9.  ‘പാറയും പാരയും ത�ിൽ, പാറെപാളി�ുേ�ാൾ കരാറുകൾ ഉ�ാേയ�ാം’ – സൂചിതം വിശദീകരി�ുക.

10.  'ചുരു�ിെവ�ാൻ എെ�  ഹൃദയം ക�ൽ�ായേയാ േമഘ�േളാ അ� 

എന്െറ ഹൃദയം ഒരു �ഭമണപഥമാണ് '– സ�ർഭം വിശദമാ�ുക.

11.  ‘വൃ�യായ ഒരു സ്�തീ അയാൾ തന്െറ അ�യ്�് എഴുതു�ുെവ�് കരുതു�ു’ – സ�ർഭം വിശദമാ�ുക.

12.  'അതിനാലേ�ാ ഒ�െ��ു ഞാൻ മനുഷ�േര 

നി�െള െവറു,���െന നിലെകാൾവൂ' – വിവ�ിതം വിശദമാ�ുക.

(10×2=20)
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പാർ�് ബി

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

ഓേരാ േചാദ��ിനും 5 മാർ�് വീതം.
 

13.  'ആരണ�ഹംസ�ൾ' എ� കവിതയിലൂെട േയ�്സ് ആവി��രി�ു� �പകൃതിദൃശ��ൾ

പരിചയെ�ടു�ുക.

14.  െബൗ�ികതെയ�ാൾ ഇ��ിയാനുഭവ�ൾ�് മുൻതൂ�ം നൽകു� കവിതയാണ് 'അയൽ�ാരൻ' -

പരിേശാധി�ുക.

15.  എഴു�ുകാരിയുെട ദുര�പൂർണമായ ജീവിത�ിന്െറ �പതിഫലനം 'ക�ുമു�ൽ' എ� കവിതയിൽ

 �പകടമാകു�െത�െനെയ�് പരിേശാധി�ുക.

16.  '�പമാണം' എ� കവിതയിലൂെട ജൂഡിത് ൈറ�് പ�ുവയ്�ു� േദശസ്േനഹ�ിന്െറ തലം

പരിേശാധി�ുക.

17.  സ�ത�ാേന�ഷണ�ിന്െറ തലെ� െസസാർ വെയേഹാ ആവി��രി�ു�െത�െന?

18.  രാ�തിയുെട സ�കാര�ത ഒരു ജനസമൂഹ�ിന്െറ സ�ാത���മാകു�െത�െന?

19.  അ�േയാടു� കവിയുെട ൈവകാരികബ�ം 'എന്െറ അ�േയാട് ' എ� കവിതയിൽ എ�തമാ�തം

�പകടമാെണ�് പരിേശാധി�ുക.

20.  'അഭിസരണം' എ� കവിതാശീർഷക�ിെ�  ഔചിത�ം പരിേശാധി�ുക.

21.  െകാേളാണിയലിസം രൂപെ�ടു�ിയ ആ�ഫി�ൻ ആധുനികകവിതെയ�ുറി�് വിവരി�ുക.

(6×5=30)

പാർ�് സി

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

ഓേരാ േചാദ��ിനും 15 മാർ�് വീതം.
 

22.                 ആധുനിക കവിതയുെട സവിേശഷതകൾ േബാെദേലറിെ�  കവിതകളിൽ         

 �പകടമാകു�െത�െനെയ�് 'അൽബാേ�താസി'െന മുൻനിർ�ി പരിേശാധി�ുക. 
 

23.  േലാർണാ േ�കാസിയറുെട 'കളി' എ� കവിതെയ ഒരു സ്�തീപ�രചനയായി പരിഗണി�ാേമാ –

ചർ�െച�ുക.

 

24.  കറു�ിെ� െസൗ�ര�ാ�കതല�െള അടയാളെ�ടു�ു� കവിതയാണ് ‘കറു�ി ’ – ചർ�െച�ുക.

25.  ആധുനികേലാകകവിതയിെല സ്�തീപ�രചനകൾ വിശകലനംെച�ുക.

(2×15=30)
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