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Part A

Answer any ten questions.

Each question carries 2 marks.
 

1.  ൈവ�ം ബഷീറിെന പരിചയെ�ടു�ുക ?

2.  ''മ�േല�ിയാണ് കളി�ാെര മാനാ�ിറ ൈമതാന�് െകാ�ുവ�ത് ''
എ�ിെന�ുറി�ാണ് പരാമർശി�ു�ത്

3.  'അെ��ിൽ ഇത് മെ�ാരു തര�ിലും േചാദി�ു�ൂെട ? എേ�ാഴാണ്
അ�ൻ അ�യിൽ നി�ക�ത് ? '' - സ�ർഭം എഴുതി വിശദീകരി�ുക.

4.  '' തെ� സ��ം ഹൃദയ�ിെ� ഏകാ�തയിൽ നി�് ര�െപടാൻ
േമാഹി�ിരു� അവൾ�് മരണവും ഒരു അനു�ഗഹമായിരു�ു ''-
തരിശുനിലം എ� കഥയുെട ഈ അവസാന വാചക�ിെ�
�പസ�ിെയ�് ?

5.  'േമബിൾ അ�ായി ഒരി�ലും എെ� ചി�കളിൻേമൽ ഒരു വിഴു�് തുണി
വിരി�ു�ി�'' - വിശദീകരി�ുക.

6.  'കരയരുത് കര�ിൽ െകാെ��ു കാര�ം '' - �പിയ ഇ�െന ചി�ി�ത്
എ�ുെകാ�് ?

7.  ബീഹാറിൽ ലാൽമാ�ിയ എ� �ലമി� എ�റി�േ�ാൾ േഗാപാൽ
യാദവിന്െറ �പതികരണം എ�ായിരു�ു ?

8.  ആെളാഴി� ക�റയ്�് മു�ിൽ നി� രവിശ�ർ അസ��നായത്
എ�ുെകാ�് ?

9.  േമാദ�ിതനായ�് വസി�ൂ' എ� കഥയുെട സാംസ് കാരിക പ�ാ�ലം
വിശദമാ�ുക.
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10.  'അ�കാര�ിന്െറ മഹാേലാക�് �പത�ാശയുെട ഒരു െചറുതിരി
തെ�യായിരു�ു അത് '' - എ�ിെന�ുറി�ാണ് ഈ പരാമർശം ?

11.  ' ആ ക�� ആ കര�ിലായിരു�ു എെ� സത�ം '' - സ�ർഭം
വിശദമാ�ുക.

12.  ' അതുപെ� ഇ�ത നി�� ൂരമായാണ് നിർവഹി�െ�ടു�െത�്
എനി�റിയി�ായിരു�ു '' - എ�ിെന പ�ിയാണ് ഈ പരാമർശം ?

(10×2=20)

Part B

Answer any six questions.

Each question carries 5 marks.
 

13.  ''ഭൂമിയിെല ഉത്പ��ളുെടെയ�ാം അവകാശികളാണ് ജ�ു�ളും
മൃഗ�ളും പ�ികളും കൃമികീട�ളും വൃ��ളും െചടികളും മ�ും'' -
ഈ വാദം കഥയിൽ സമർ�ി�ു�ത് എ�െന ?

14.  െപരുമഴയുെട പിേ��് എ� കഥയിെല അ�ുെവ� കഥാപാ�തെ�
പരിചയെ�ടു�ുക.

15.  കടൽ എ� കഥയിെല അ�െയ� കഥാപാ�ത�ിെ� ചി�തീകരണം
എ�പകാരെമ�ു വിശദീകരി�ുക ?

16.  ആർ�റിയാം എ� കഥയ്�് ആസ�ാദനം എഴുതുക ?

17.  സൗഹൃദം, �പണയം ഇവെയ�ുറി�ു� എഴു�ുകാരിയുെട സ�ൽപം
എെ��് ഓേരാ എഴു�ുകാരിയുെട ഉ�ിലും എ� കഥെയ
മുൻനിർ�ി ചർ� െച�ുക.

18.  മൃഗ�ളും ഉറൂസും ത�ിലു� ബ�െ��ുറി�് വിശദമാ�ുക

19.  'ജീവിത�ിെ� �പതീ�യിേല�ും െവളി��ിേല�ുമു� �പത�ാശ
നിറ� ഒേരാ�മായിരു�ു ആടുജീവിതം '' - ചർ� െച�ുക

20.  മനുഷ�െന ജീവി�ാൻ േ�പരി�ി�ു�ത് �പതീ�യാെണ�്
ആടുജീവിതം െതളിയി�ു�ത് എ�െന ?

21.  ഇ�ബാഹിം ഖാദരിയുെട നജീബിന്െറ �പതീ�കെള
എ�െനെയാെ�യാണ് സ�ാധീനി�ു�ത് ?

(6×5=30)

Part C

Answer any two questions.

Each question carries 15 marks.
 

Page 2/3



22.  ‘സാധാരണ�ാരുെട അസാധാരണ ജീവിതമാണ്  കാരൂർ കഥകളിൽ
ആവി��രി�ു�ത്’ – പൂവ�ഴം എ� കഥെയ മുൻനിർ�ി
ഉപന�സി�ുക.

23.  മലയാള�ിെല മിക� രാഷ്�ടീയകഥകളിൽ ഒ�ാണ് തിരു�് ' -
ഉപന�സി�ുക.

24.  സ്�തീവാദ കാ���ാടിൽ നി�ുെകാ�് െക.ആർ മീര , സിതാര , ഇ�ു
േമേനാൻ , സാറാ േജാസഫ് തുട�ിയവരുെട രചനകെള വിലയിരു�ൂ.

25.  �പവാസജീവിതം എ�പകാരമാണ് ആടുജീവിതെമ� േനാവലിൽ
ആവി��രി�ി�ു�ത് ?

(2×15=30)
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