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Instructions to Private candidates only: This question paper contains two sections. Answer SECTION I

questions in the answer-book provided. SECTION II, Internal examination questions must be answered in the

question paper itself. Follow the detailed instructions given under SECTION II

        SECTION I
പാർ�് എ

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

ഓേരാ േചാദ��ിനും 2 മാർ�് വീതം.
 

1.  മഹാഭാരത�ിെല ദുഷ��ൻ നാ�ുകാേരാടു�രവാദെ��ിരി�ുേ�ാൾ
കാളിദാസന്െറ ദുഷ��ൻ തേ�ാടു തെ� ഉ�രവാദെ��ിരി�ു�ു.
എ�ുെകാ�്?

2.  ' വാക�ം രസാ�കം കാവ�ം' എ�ത് കാവ��ിെ�
ആ��വാക�മായെത�ുെകാ�്?

3.  ' മാറിമാറി വരു� മുഖഭാവ�ൾ സൂചി�ി�ാൻ ഏ�വും �പധാനമാണിത്'
സൂചനെയ�്?

4.  എ ആർ.രാജരാജവർ�യുെട േമഘസേ�ശ വിവർ�ന�ിന്െറ �പധാന
ല��ം എ�ായിരു �ു?

5.  കുറിെ�ഴുതുക.'െ�പാഫ. േജാസഫ് മു�േ�രി '

6.  കുറിെ�ഴുതുക - 'എം. ടി. വാസുേദവൻ നായർ '

7.  സാറാേജാസഫിെ� സാഹിത� സംഭാവനകെള�ുറി�് ലഘുവിവരണം
ന��ു ക.

8.   േലഖക പരിചയം നട�ുക.'ജീവൻ േജാബ് േതാമസ് '

9.   കാരൂരിെന ' കാ��ീരി സാഹിത�കാരനായ 'അ�ർ െമാഹിയു�ീൻ
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'പരിചയെ�ടു�ു� െത�െന?

10.  കാരൂർ �പതിഭ െസൗമ�വും ശാ�വുമായി�ീരാനു� കാരണെമ�്?

11.  അവന്െറ അളിയൻ' എ� കഥയുെട �പേമയെമ�്?

12.  കാരൂർ ��ാരക മ�ിരം എവിെടയാണ്? എ�െനയാണ് ആ േപര്
നിർേ�ശി�െ��ത്?

(10×2=20)

പാർ�് ബി

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

ഓേരാ േചാദ��ിനും 5 മാർ�് വീതം.
 

13.  സിനിമയും സാഹിത�വും ത�ിലു� ബ�െ��ുറി�് എം -ടിയുെട
നിരീ�ണ�െളെ��ാo?

14.  വാെമാഴി വരെമാഴി ഇടകലർ�െകാ�് സംഭവി�ു� ഇര� െമാഴി�ം
ന�ുെട ഭാഷെയ ഏതുതരം നിലവാരെ�ടലിനാണ് സഹായി�ു�െത�്
'മാറു� മലയാള സംസാരഭാഷ' എ� േലഖനം വിലയിരു�ു�ു --
വിശദമാ�ുക

15.  കുറിെ�ഴുതുക - 'പാല�ാട് മണി അ�ർ'

16.  'മതനിരേപ� പു��ക �പസാധന�ിെ� തുട��ാരനായിരു�ു
ഈശ�രപി� വിചാരി�ുകാർ' ഈ �പ��ാവനേയാട് േയാജി�ു�ുേവാ?
വിശദമാ�ുക.

17.  ' അധഃകൃതർ�് േ��ത�പേവശനാനുമതി ലഭി�ു�തിനുമു�്
രവിവർ�യുെട േദവീ-േദവചി�ത�ൾ കുടിലുകളിൽേ�ാലും
പൂജനീയമായി ' - അ�ാലെ� സാമൂഹികാവ� മുൻനിർ�ി ഈ
�പ��ാവന വിലയിരു�ുക.

18.  'ആ ഉതു�ാൻ കാരൂർതെ�യേ�..? അേ�ഹം കുഴി� കിണറേ�
എസ്.പി.സി.എസ്...? �ഗ�കർ�തി ല��ം വയ്�ു�െതെ��ാം?

19.  

 

തന്െറ അ�ൻ ഒരു ' ധീേരാദാ� നായകനാ'യിരു�ുെവ�് ബി.സരസ�തി
സമർ�ി�ു�െത�െന?

20.  കുട ന�ാ�ാനുേ�ാ?' എ� കഥയിെല നായകെനേ�ാെലയാണ്
കാരൂരും.' വി�ാളിയായ  
അർ�ുനെനേ�ാെല, അ�ു െകാ�ിേ�� ക�ു മാ�തേമ
കാണുകയു�ു. ' വിലയിരു�ുക

21.  'നി�ൾ�ി�ം േചാറുവിള�ി��ിേ�, ഈ നിൽ�ു� എന്െറ മകൾ.
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അവളാണ് കഥെയഴുതു� ബി.സരസ�തി.' ഈ അവകാശവാദം
ഉ�യി�ാനിടയായ സാഹചര�ം എ�്?

(6×5=30)

പാർ�് സി

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

ഓേരാ േചാദ��ിനും 15 മാർ�് വീതം.
 

22.  ' മനുഷ�നും �പകൃതിയും ത�ിലു� അേഭദ�മായ ബ�ം
ഉദ്േഘാഷി�ു�താണ് സിയാ�ിൽ മൂ�െ� ചരി�ത �പസി�മായ
�പഭാഷണം.' ചർ� െച�ുക.

23.  'അടു�ള വീെ�ടു�െ�േട� ഒരു േലാകമാണ് '. സാറാ േജാസഫിന്െറ
നിലപാടുകേളാട് നി�ൾ േയാജി�ു�ുേ�ാ? സ�ാഭി�പായം
വ��മാ�ുക

24.  എസ്.പി.സി.എ�ിന്െറ �ാപന ചരി�തം വിവരി�ുക.

25.  വയലാർ രാമവർ�യും കാരൂർ നീലക�� �ി�യും ~ ഉപന�സി�ുക

(2×15=30)

Page 3/3


		2013-05-10T03:51:47+0530




