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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
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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.  ൈനരാശ��ൾ സ�്തീെയ കഠിനയാ�ു�ുേ�ാ- േലഖികയുെട
അഭി�പായെമ�്.

2.  േഗാവണി കയറുേ�ാൾ ഞാൻ വിറ�ുേപായി- സ�ർഭം എ�്.

3.  സമൂഹവും സം��ാരവും ഭാഷയുെട �പാേദശികവളർ�െയ എ�പകാരം
സ�ാധീനി�ു�ു. വിശദമാ�ുക

4.  ഇ��ൻ നാടകചരി�തം സജിതാമഠ�ിലിെ� അഭി�പായ�ിൽ
എ�പകാരമാണ്.

5.  മാ��മ�ളുെട േമലു� നിയ��ണ�ൾ എെ�ാെ�.

6.  ക�ൽ�ാടുകളും �പകൃതിയും- കുറിെ�ഴുതുക.

7.  ആേഗാളതാപനവും പരി�ിതിയും. നിർവചി�ുക.

8.  കുടക് േദശ�ിെ� �പേത�കതകൾ എെ�ാെ�.

9.  െപാ�ുടെ� ക� െവ�െ�ാ�െ� വിവരി�ുക.

10.  പൂര�ിെ� ആേഘാഷം എ�പകാരമാണ് നട�ു�ത്.

11.  ക�ൽ കൃഷി  എ�ാെല�്.
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12.  െവ�െ�ാ��ിെ� െകടുതികെള�ുറി�്  എെ�ാെ�യാണ്
പറയു�ത്.

(10×2=20)

പാർ�് ബി

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

ഓേരാ േചാദ��ിനും 5 മാർ�് വീതം.
 

13.  എനി�് മുേ� കാണണം എ� തിടു�േ�ാെട ജന�ൾ നിൽ�ു�
മുഹൂർ�േമത്. വിശദമാ�ുക.

14.  വ��ിയുെട സ�ത�േബാധം ഒരുവെ� സം��ാരെ�യും
സാമൂഹികജീവിതെ�യും എ�പകാരം സ�ാധീനി�ു�ു. വിശദമാ�ുക.

15.  സ്�തീനാടകേവദി നടേ�� അേന�ഷണം എ�പകാരമായിരി�ണം.

16.  സമ��െകാ�ി പുലയസഭയുെട രൂപീകരണം എ�പകാരം.

17.  1914-ൽ �ശീമൂലം �പജാസഭയിൽ അംഗമായ അ��ാളിയുെട
�പവർ�നമ�ലം വിശദമാ�ുക.

18.  പ�മ�ിെ�യും പ�മീനിെ�യും മണമാണ് വായന�ാർ�് മു�ിൽ
െപാ�ുടൻ അവതരി�ി�ത്. ശരിേയാ.

19.  ഭൂമിയുെട യഥാർ� അവകാശികൾ ആരാെണ�ാണ് െപാ�ുടെ�
അഭി�പായം.

20.  ആ�കഥാസാഹിത��ിൽ കേ�ൻ െപാ�ുടെ� ആ�കഥയ്�ു�
�ാനെമ�്.

21.  ക�ാംെപാ�ിയുെട �പേത�കതകൾ എെ�ാെ�.

(6×5=30)

പാർ�് സി

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

ഓേരാ േചാദ��ിനും 15 മാർ�് വീതം.
 

22.  വിയർ�ു� െതാഴിലാളിവർ�െ� വിവരി�ു�തിെല കവിഭാവന
എ�തമാ�തം വിജയി�ിരി�ു�ു. വിശദമാ�ുക.

23.  ജനകീയത, ജന�പിയത എെ��് സി.എസ്. െവ�ിേടശ�രെ� േലഖനെ�
ആ��ദമാ�ി വിവരി�ുക.

24.  ക�ൽ െചടികളുെട നടീൽ �കമെ��ുറി�് ഉപന�സി�ുക.

25.  ക�ൽ�ാടുകൾ േനരിടു� ഭീഷണികൾ എെ��ാം.

(2×15=30)
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