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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.  ''വിറെയാടുമിണമു�ു വി��ു ടാംശം 
ചിറകു വിതിർ� കേപാതി േപാലണ�ാൾ'' - ആര്? സ�ർഭെമഴുതുക.

2.  ''അഥ മദനനക�ു ശൂന�മായ് തൽ- 
പഥമതു പ�ി െവടി� ശാഖിേപാെല'' - വിശദീകരി�ുക.

3.  '' ആളുകൾ ദൂെര നി� ്ചൂ�ി 
േ�പതബാധയു� വീട് '' - എ�ിെന �പതിനിധീകരി�ു�ു?

4.  ''െവ�ി ഞ�ളീ േലാകം സമത� 
െ�ാൻ വനിയായ് പുനർ വിരചി�ാൻ'' - ആരാണ് െവ�ിയത്?

5.  ''മംഗളമാക, മർ��മഹ�� 
ശൃംഗ കാമുകം താവക മാർ�ം'' - ഈ ആശംസയുെട പ�ാ�ലെമ�?്

6.  ''ആേരാ പ�ു െമന� കഥേയാ? 
േനേരാ? ഞാനറീ�ിേ�ാളം സൗഖ�ം '' - എ�ിെന�ുറി�ാണ്
സൂചി�ി�ു�ത്?

7.  ''ഒരു േഗാത�ുശി���ിന്െറ 
അന�മായ സർ�ാ�കത 
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ഉ�ി കൂ�ി കടി�ു തി�െത�ിന്?'' - വിശദമാ�ുക.

8.  'ഒ��ു വീണുമരി�ാൻ പഠി�ുകഴി�ു ഞാൻ ' എ� �പ��ാവന ഏതു
സാഹചര��ിലാണ ്ഉ�ാവുെത�് വിശദീകരി�ുക.

9.  '' അഥവാ ഉല�േമൽ കിട�ാനു�താേണാ ഒരുമ? 
അേതാ തലഉയർ�ി എണീ�ു നില്�ാനു�േതാ ''? - ഈ േചാദ��ൾ
ഉയരു� സ�ർഭേമെത�് വിശദീകരി�ുക.

10.  ''ഓർ�കളിേല� ്തിരി�ു െവ�ാനാവു�ി�േ�ാ എനി�് കു��ാെന '' -
എ� ്കവി ആശ�െ�ടു�െത�ുെകാ� ്?

11.  ''ഈ മൃഗ�ഗഹം നൂളാൻ 
എന്െറയാവിവൻ േതാണി '' സ�ർഭേമത്? വിശദമാ�ുക.

12.  ''െകാടു�ാ�ിെന അഴി� ്
തിരമാലയ്�ു െകാടു�ു '' - ആര്? വിശദമാ�ുക.

(10×2=20)

പാർ� ്ബി

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

ഓേരാ േചാദ��ിനും 5 മാർ�് വീതം.
 

13.  'ഗൃഹാതുരമായ ഓർ�കെള പ�ു വയ്�ു� കവിതയാണ ്െവ�ില െച�ം'
- വിശദീകരി�ുക

14.  'കു�ു�ി മാഷിന്െറ കവിതകൾ േവറി� ഒരു ഭാവുകത�െ�
അടയാളെ�ടു�ു�ു' - കു�ിമണികൾ എ� പാഠഭാഗ�് ത�ി�ു�
കവിതകെള അടി�ാനമാ�ി വിശദീകരി�ുക.

15.  'അന�ാപേദശ സ�ഭാവമു� കവിതയാണ ്'േകാഴി' - വിശദീകരി�ുക.

16.  മു�ൻപ�ി എ�ുെകാ� ്അവതാരമാകാതിരു�ു എ�തിന ്കവി
ചൂ�ി�ാണി�ു� കാരണ�ൾ എെ��ാം?

17.  മൃഗശി�കൻ എ� കവിതയിൽ അധികാരം �ാപി�െ�ടു�
രീതികൾ ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�ുക.

18.  ''പാരി�ിതികവും സ്�തീ േക��ീകൃതവുമായ ഒേ�െറ പാരായണ
സാധ�തകൾ ഉ� കവിതയാണ് വി.എം.ഗിരിജയുെട കൽവീട്'' - ചർ�
െച�ുക.

19.  'സ��ു കാല� ്........' എ� പഴെ�ാ�ിെന സ�ിദാന�ൻ എ�െന
വ�ാഖ�ാനി�ു�ു?

20.  ''�പകൃതിയിേല�് മ�ാരും േനാ�ാ� േനാ�മാണ ്ആഴ�ൾ അട�ി� പുഴ
എ� കവിതയിലൂെട എസ ്േജാസഫ്'' - വിശദീകരി�ുക.
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21.  ��ാരകം എ� കവിതയ്�് ഒരു ആസ�ാദന�ുറിെ�ഴുതുക.

(6×5=30)

പാർ� ്സി

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

ഓേരാ േചാദ��ിനും 15 മാർ�് വീതം.
 

22.  '�പണയെ��ുറി�ു�ായിരു� മലയാളിയുെട പര�രാഗത സ���െ�
അപനിർമി�കവിതയാണ ്ലീല'  - ഉപന�സി�ുക.

23.  കാല�ിന്െറ കാലുഷ�െ� േകാഴി, മു�ൻപ�ി, പിറ�ാ�മകന്
എ�ീ കവിതകളിൽ എ�പകാരമാണ ്ആവിഷ ്കരി�ു�െത�്
വിശദമാ�ുക.

24.  ''ആണധികാര�ിന് കീഴിെല െപൺജീവിതം'' എതിൽ നി�്
''അധികാര�ിന ്കീഴിെല ജീവിത�ൾ '' എ�തിേല� ്സം�കമി�ു�
കവിതയാണ ്വിജയല��ിയുെട 'മൃഗശി�കൻ' - പരിേശാധി�ുക.

25.  'സാ��ദായിക ചരി�ത�ിൽ ഇടം േനടാ�വരും ചരി�തം
നിഷകാസിതരാ�ിയവരും എം.ആർ േരണുകുമാറിന്െറ കവിതകളിൽ
ഇടം േനടാറു�്' - കു��ാൻ എ� കവിതെയ മുൻ നിറു�ി ചർ�
െച�ുക.

(2×15=30)
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