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SECTION I

Part A

Answer any ten questions.

Each question carries 2 marks.
 

1.  സം��ൃ ത�ിെല �ശേ�യനായ നാടകകൃ�ാണ് കാളിദാസൻ എ�്
 പറയു�ത് എ�ുെകാ�് ?

2.  "ആർ��താണ�ിനാണാസ്�തം വീഴ്�ാ നേ�ാരേദാഷിയിൽ " -
വിശദീകരി�ുക ?

3.  ‘േരാഗം ശരിയായി അറിയാെത ചികി�യരുതേ�ാ’- സ�ർഭം എഴുതുക.

4.  വനേദവതമാർ ശകു�ളെയ അണിയി�ാൻ എെ�ാെ�യാണ്
നൽകിയത് ?

5.  ഞ�െള നീ ആരുെട ൈകയിലാണ് ഏൽ�ി�ു�ത് ?" - ആരുെട
വാ�ുകൾ സ�ർഭെമഴുതുക .

6.  "മാറിനിെ��ു പറയു� മൂഢന്െറ  
മാറിൽ �തി�ും ഗദാ�ഗെമേ�ാർ�ണം " - വിശദമാ�ുക 

7.  “ചതിയ� നീയ�ാെതാരു ഗതിയിെ�െ�നി�ാരും”- ആര്  ? ആെര�ുറി�്
പറയു�ു? - വിശദീകരി�ുക
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8.  “െതാേ�െന ഞാൻ ൈകകൾെകാ�് േതാഴിമാെര  
ൈക�ൽ കി�ുകിൽ ന�ായിരു�ു േകളി െചയ�ാൻ ”- സ�ർഭെമഴുതി
വിശദീകരി�ുക.

9.  “പിെ� എ�ിനാ ഒരു�ൻ ച�തതിന് േവെറാരു�െന�ൂടി
െകാ�ു�ത് ”- എ�ാണ് സൂചി�ി�ു�ത്  ?വിശദീകരി�ുക.

10.  ദാദാസാഹിബ് ഫാൽ�െയ�ുറി�് ഒരു കുറി�് ത�ാറാ�ുക.

11.  പഴ�ിരാജ സിനിമയുെട തിര�ഥെയ�ുറി�് എം.ടി വാസുേദവൻ
നായരുെട അഭി�പായെമ�്. ?

12.  മൂലധനനിേ�പ�േളാട് യാെതാരു കട�ാടുമി�ാെത
സിനിമെയടു�ാെമ�് പഠി�ി�ത് േജാൺ എ�ബാഹമാണ്. എ�പകാരെമ�്
വിശദമാ�ുക.

(10×2=20)

Part B

Answer any six questions.

Each question carries 5 marks.
 

13.  ശാകു�ള�ിൽ ‘പാ�ുവരു� െകാ�െന തേപാവിഘ്നം
ശരീരമാർ�താേണാ’ എ�് സംശയി�ിരി�ു�തിെ� സാരസ�ം
എഴുതുക.

14.  അനസൂയ, �പിയംവദ എ�ീ േതാഴിമാർ�് ശാകു�ള�ിൽ എ�ാണ്
�ാനം.?

15.  “ഉ�ിൽ ഭയം പൂ�ു മ�ു� നി�െള- 
�ു�ി�തിെനാരു െപ�ും പുറെ��ു”- ഈ പരിഹാസ�ിെ� �പസ�ി
എ�്.?

16.  “മർ�ട�ാരിലും മുഷ്�ര�ാരു�് ” എ�് ഹനുമാൻ �ാപി�ു�ത്
എ�പകാരം.?

17.  ദമയ�ിയും നളനുമായു� േചർ� അത�ു�മെമ�് ഹംസം
വിവരി�ു�ത് എ�പകാരമാണ്.?

18.  മരണെ� േകാമഡിയായാണ് നാടകം േനാ�ി�ാണു�ത്-
പരിേശാധി�ുക.

19.  ൈ�കം നാടക�ിെ� പരീ�ണസ�ഭാവ�ിന് േചർ�താണ് �പതിയുെട
ആ�ഗതരംഗം- പരിേശാധി�ുക.

20.  കുടുംബെമ� �ാപനെ� മാ�തമ� നാടുവാഴി�അധികാരെ�യും
വട�ൻപാ�് സിനിമകളിെല െപ�ു�ൾ െവ�ുവിളി�ു�ു�്.
വ��മാ�ുക.
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21.  അൻവറിെ� ഉ��ാദ് േഹാ�ലിൽ രുചിയുെട രാഷ്�ടീയമു�്. - ചർ�
െച�ുക.

(6×5=30)

Part C

Answer any two questions.

Each question carries 15 marks.
 

22.  ശകു�ളയുെട ശരീരസൗ�ര�ം വർ�ി�ു�ിട�് ആൺേനാ�മാണ്
കാളിദാസേ�ത്- പരിേശാധി�ുക.

23.  േലാകഭാഷകളിെല മിക� നാടക�ളിെലാ�ാണ്
അഭി�ാനശാകു�ളം- ഈ അഭി�പായേ�ാട് നി�ൾ
േയാജി�ു�ുേവാ- ഉപന�സി�ുക.

24.  ഉ�ായിവാര�രുെട കഥാപാ�തസൃ�ിയിെല മികവ് നളചരിത�ിൽ-
ഉപന�സി�ുക.

25.  1128-ൽ ൈ�കം 27 എ� നാടക�ിൽ സി.െജ. േതാമസ്
അവതരി�ി�ിരി�ു� മൃത�ുദർശനം സവിേശഷതയു�താണ്.
ഉപന�സി�ുക.

(2×15=30)
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