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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.  മാരാരും സാഹിത�ധർമവും- കുറിെ�ഴുതുക.

2.  അരിേ�ാ�ിലും ഹാസ�വും -കുറിെ�ഴുതുക.

3.  അഴീേ�ാടിെ� കാ���ാടിൽ ചി�ാവി�യായ സീത മിക�
ഭാവകാവ�മാകു�ത് എ�ുെകാ�് ?

4.  േഡാ. െക. ഭാ��രൻ നായർ എഴു��െ� കാവ�കലെയ എ�െന
വിലയിരു�ു�ു.?

5.  എഴു�ുകാരെ� പരസ�ജീവിതം നിരൂപണവിഷയമാ�ണെമ�് െക. പി.
അ�ൻ പറയു�െത�ുെകാ�് ?

6.  ഉ�രാധുനിക സാഹിത��ിെ� സവിേശഷതകൾ ഏവ ?

7.  ‘പറേ�ാടി പരിണയം’ - ഉ�ട�ം എഴുതുക

8.  �പതിേഷധ�ിേ�തും �പത�ാ�കമണ�ിേ�തുമാണ് ദളിത് സാഹിത�ം-
കാരണെമ�് ?
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9.  േകരളീയ സമൂഹ�ിെ� രാഷ്�ടീയെ� എം.എൻ.വിജയൻ എ�െന
വീ�ി�ു�ു 

10.  ഹൃദയകുമാരിയുെട ബാല��ിെല ഓണാേഘാഷം
എ�പകാരമായിരു�ു ?

11.  വിനയച��െ� െചാ�നുഭവെ��ുറി�് ലഘുവിവരണം നൽകുക

12.  െക. പി. അ�െ� വ��ിത�െ��ുറി�് കുറിെ�ഴുതുക.

(10×2=20)

പാർ�് ബി

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

ഓേരാ േചാദ��ിനും 5 മാർ�് വീതം.
 

13.  സി. പി. അച�ുതേമേനാനും വായന�ാരും-  ലഘുപന�ാസം ത�ാറാ�ുക.

14.  കലയും സാമൂഹ�ധർമവും - മാരാരുെട വീ�ണെ� മുൻനിർ�ി
ഉപന�സി�ുക

15.  വ�േ�ാൾ�വിതയിൽ േദശീയത വിഷയമാകു�െത�ുെകാ�് ?

16.  കവിതയിൽ തത�ചി�യുെട �പാധാന�െമ�് ?

17.  േയശുപുരം പ�ിക് ൈല�ബറിയിെല റഫറൻസ് വിഭാഗം �ർ�ിെ�
ദുർമരണ�ിെ� സൂചിതാർ�ം എ�് ?

18.  ൈവേലാ�ി�ിയുെട മാ�ഴം എ� കവിതയ്�ും ക��� നാരായണൻ
െകാടു�ു� വ�ാഖ�ാന�ൾ സം�ഗഹി�ുക.

19.  ‘കാ� കുളി�ാൽ െകാ�ാകുേമാ’ എ� െചാ�ിെ� ആശയേലാകെ�
വിലയിരു�ുക

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

21.  നവമാ��മ�ൾ എ�െനയാണ് സമൂഹെ�
കീെഴ്�ടു�ു�ത് ?  േഫസ്ബു�് പാ�ും കഥയും മറ�വരുെട േലാകം
എ� േലഖനെ� അധികരി�്  വിവരി�ുക

(6×5=30)

പാർ�് സി

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

ഓേരാ േചാദ��ിനും 15 മാർ�് വീതം.
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22.  ചി�ാവി�യായ സീത എ� കവിതെയ�ുറി�ു� മു�േ�രിയുെട
വീ�ണ�ൾ വിവരി�ുക.

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

24.  രാമായണനാടക�ളിെല സ്�തീ�പതിനിധാനെ��ു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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