ബി .എ മലയാളം
സെമസ്റ്റർ 6 കോർ കോഴ് ്സ
കോഴ്സ് കോഡ്: ML6CRT11
ഗദ്യസാഹിത്യ നിരൂപണം
1. വായനക്കാരെ നാലു വിഭാഗമായി ഭാഗിച്ച പാശ്ചാത്യപണ്ഡിതൻ
ആരാണ്?
(A കോൾറിഡ്ജ്, B.വേഡ്സ് വർത്ത്,C വില്യം D ബ്ലേക്ക്, ഷെല്ലി)
2. സമുദായത്തിലെ വിഷം തീനികൾ എന്ന് കേസരി എ
്ണ
ബാലകൃഷപിള്ള
വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാരെയാണ്?
(A. കവികളെ B. കാല്പനിക എഴുത്തുകാരെ C. പുരോഗമന
സാഹിത്യകാരെ D കഥാകൃത്തുകളെ)
3. ' മാറ്റൊലി ' ആരുടെ കൃതിയാണ്?
(A കുട്ടികൃഷ്ണമാരാർ B ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി
എം.പി.ശങ്കുണ്ണി നായർ )

C എം.പി.പോൾ D

4. ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിലുള്ള
അധ:പതനമാണ് ഹാസ്യത്തിനു നിദാനമാകുന്നതെന്ന്
അഭിപ്രായപ്പെട്ട ചിന്തകൻ ആരാണ്?
(A പ്ലേറ്റോ B അരി സ്റ്റോട്ടിൽ C സോക്രട്ടീസ് D ഇവരാരുമല്ല)
5.'സീതാ നിർവ്വാസ 'മെന്ന നാടകം രചിച്ചതാരാണ്?
(A ദ്വിജേന്ദ്രലാൽ റോയി B.വിവേകാനന്ദൻ. C ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി D
ജതിൻ ദാസ് റോയി)
6. അഭിനവഗുപ്തൻ 'സാക്ഷാൽക്കാരം' എന്നു വിളിക്കുന്നതിനെ
ബെനഡറ്റെ ക്രോച്ചെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത്?
( A ദർശനം B അന്തർവീക്ഷണം C കാഴ്ചപ്പാട്, D കലാ വീക്ഷണം)
7. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവരിൽ ആരാണ് ഋഗ്വേദം തർജമ
ചെയത
്ത ്? (A.കുമാരനാശാൻ, B ഉള്ളൂർ, C വള്ളത്തോൾ,D
ഏ.ആർ.രാജരാജവർമ്മ )
8. 'വളർത്തുമകൾ ' എന്ന കവിത ഏതു സമാഹാരത്തിലേതാണ്?
(A കന്നിക്കൊയ്ത്ത് . B മകരക്കൊയ്ത്ത്. C ശ്രീരേഖ.
)

D കയ്പവല്ലരി
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9. കവികൾ മനുഷ്യരെ ആശാവലയത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ചു
സ്വതന്ത്രരാക്കി വിടുന്നു എന്നു പാടിയ കവി ആരാണ്?
(A ടാഗോർ, B വേഡ്സ് വർത്ത്, C ഷെല്ലി ,D ബ്ലേക്ക്)
10. 'ദി മാൻഡറിൻസ് ' എന്ന നോവൽ എഴുതിയതാരാണ്?
(A സിമോൻ ദ ബൊവ്വാർ, B സാർത്ര്, C കാമു, D കാഫ്ക )
11. മ്യൂസ് എന്ന ഗ്രീക്കു പദത്തിൻ്റെ അർഥമെന്താണ്?
(A കലാദേവത, B നൃത്ത ദേവത, C കാവ്യദേവത, D സംഗീതദേവത)
12. വിട്ടു പോയ വാക്ക് ചേർത്ത് പൂരിപ്പിക്കുക." വാക്കുകൾ

കൂട്ടിച്ചൊല്ലാൻ വയ്യാത്ത കിടാങ്ങളേ

ദീർഘദർശനം ചെയ്യും: .. --- ല്ലോ നിങ്ങൾ
(A ദീർഘജ്ഞർ, B സർവജ്ഞർ, C ദൈവജ്ഞർ, D കാവ്യജ്ഞർ )
13. രാമായണ നാടകത്രയത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത കൃതി ഏതാണ്?
(A സാകേതം,B ലങ്കാലക്ഷ്മി, C കാഞ്ചനസീത, D മായാസീത)
14. ബ്യഹദാഖ്യാനങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസമില്ലായയ
്മ ാണ് പോസ്റ്റ്
മോഡേണിസം എന്നഭിപ്രായപ്പെട്ട താരാണ്?
(A ല്യോത്താർ, B മക് ഹെയിൽ, C ഹച്ചിയൻ D കോക്കർ)
15. ഇന്ദുലേഖ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വർഷം ഏതാണ്? (A 1888, B 1889,C 1886, D
1890)
16. "ഓ. വാക്കുകളുടെ ദേവതേ

നീ മഹത്തായ ഇതിഹാസങ്ങൾ സ്യഷ്ടിച്ചു"
ഈ വരികൾ ആരുടേതാണ്?
(A ഹീരാബൻ സോഡ്, B
ഉഷമക്വാണ)

വാമൻ നിംബാൽക്കർ, C ഹിങ്കോനേക്കർ, D

17." എഴുത്തുകാരൻ്റെ നാട് എന്നു പറയുന്നത് വയസ്സന്മാരോട്
ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ്. പുതിയ എഴുത്തുകാർക്ക് നാടില്ല ".
ആരുടെ വരികൾ ആണിത്?
(A കെ.കെ. കൊച്ച്, B പി.പി.രവീന്ദ്രൻ, C പ്രദീപൻ പാമ്പിരിക്കുന്ന്, D
എം.എൻ.വിജയൻ)
18. ആത്മസ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ മഹാപ്രവാചകൻ ആരാണ് എന്നാണ്
ബി.അശോക് പറയുന്നത്?
(A ശ്രീനാരായണഗുരു, B ബുദ്ധഭഗവാൻ, C ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ,D
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ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർ )
19. "ചേലുകൾ നോക്കുവോളല്ല നാനാ-

വേലകൾ ചെയ്യുവോളിക്കിടത്തി"
ഈ വരികൾ എഴുതിയതാരാണ്?
(A വൈലോപ്പിള്ളി, B ഇടശ്ശേരി, C എൻ.എൻ. കക്കാട്, D ഇവരാരുമല്ല)
20. " ഞാനൊരു പ്രശ്ന ബാലിക - problem child - ആയിരുന്നില്ല. എങ്കിലും
മെരുങ്ങാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത ഒരു സ്വത്വം എൻ്റെയുള്ളിൽ വളർന്നു
വന്നു "ആരാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്?
(A ബി.സരസ്വതി, B എം.ലീലാവതി, C ഹൃദയകുമാരി, D ശാരദക്കുട്ടി)
21. ഹരിദ്വാരം എന്ന ലേഖനം എഴുതിയതാരാണ്? (A ഷുക്കൂർ, B
ശാരദക്കുട്ടി, C ബി.അശോക്, D ഇവരാരുമല്ല)
22. ലോർക ഏതു ഭാഷയിലെ കവിയാണ്? (A ഫ്രഞ്ച് , B സ്പാനിഷ്,C
ഇംഗ്ലീഷ്,D ജർമ്മൻ )
23. 'തിരസ്കാരം' എന്ന കൃതി രചിച്ചതാരാണ്? (' A കെ.പി.അപ്പൻ, B
പി.അപ്പൻ,C സുകുമാർ അഴീക്കോട്, D എം.എൻ.വിജയൻ)
24. A flowering tree and other Tales from India എന്ന സമാഹാരം എഡിറ്റ്
ചെയത
്ത ാരാണ്? (A എ.കെ.കൃഷ്ണൻ, B എ.കെ.രാമാനുജം, C
എ.കെ.രാമൻ, D സച്ചിദാനന്ദൻ )
25. സി.പി. അച്യുതമേനോൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മാസികയുടെ
പേരെന്താണ്?
(A വിദ്യാവിലാസിനി, B വിദ്യാവിനോദിനി, C ശാരദ, D
വിദ്യാദർപ്പണം)

്ണ
26. മനംനോക്കിപ്രസ്ഥാനം എന്ന് കേസരി എ ബാലകൃഷപിള്ള
വിളിച്ചതെന്തിനെയാണ്?
(A റൊമാൻ്റിസിസം, B റിയലിസം, C സറിയലിസം, D ഇതൊന്നുമല്ല )
27. ഭാരതപര്യടനം എന്ന കൃതി രചിച്ചതാരാണ്?
(A കുട്ടികൃഷ്ണമാരാർ, B ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി, C ഷൗക്കത്ത്, D
സുകുമാർ അഴീക്കോട്)
28. ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വലിച്ചു കീറിയ ഒരേടാണെന്ന്
എം.പി.പോൾ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഏതു കൃതിയെയാണ്?
(A പ്രേമലേഖനം B ബാല്യകാല സഖി, C ശബ്ദങ്ങൾ, D പാത്തുമ്മയുടെ
ആട് )
29. കാവ്യപീഠികയുടെ കർത്താവാരാണ്?
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( A കുട്ടികൃഷ്ണമാരാർ. B ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി, C ഷൗക്കത്ത്, D
സുകുമാർ അഴീക്കോട്)
30. താഴെപ്പറയുന്നവരിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ മലയാള നിരൂപകൻ
ആരാണ്?
(A ഡോ.കെ.ഭാസ്കരൻനായർ, B ഡോ.സുകുമാർ അഴീക്കോട്,C
ഡോ.ബി.അശോക്, D ഇവരാരുമല്ല)
31. ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത ആശാൻ രചിച്ച സീതായനമാണെന്ന്
അഭിപ്രായപ്പെട്ട നിരൂപകൻ ആരാണ്?
(A കുട്ടികൃഷ്ണമാരാർ, B ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി, C ഷൗക്കത്ത്, D
സുകുമാർ അഴീക്കോട്)
32. കേരളം - മലയാളികളുടെ മാതൃഭൂമി എന്ന കൃതി രചിച്ചതാരാണ്?
(A ഇ.എം.എസ്, B പി.ഗോവിന്ദപിള്ള, C ഡോ.എം.ലീലാവതി,D ഇ
എൻ.എസ്)
33. സഹ്യൻ്റെ മകനും മകളും എന്ന ലേഖനം ഉൾപ്പെടുന്ന
കൃതിയുടെ പേരെന്താണ്?
(A അമ്യത മഴകൾ, B അമൃത മശ് നുതേ, C കാവ്യരതി, D അമൃത
മൊഴികൾ )

്ത ം എഴുതിയതാരാണ്?
34. വരകളും വർണങ്ങളും എന്ന പുസക
(A കെ.പി.പണിക്കർ, B കെ.പി.അപ്പൻ, C സുകുമാർ അഴീക്കോട്, D
എം.എൻ.വിജയൻ)
35. വീണ്ടും വന്നൂ മാമ്പഴക്കാലം എന്ന ലേഖനം ഏതു
്ത ത്തിലേതാണ്?
പുസക
( A കവിതയുടെ ജീവശാസ്ത്രം, B കവിതയുടെ ജീവചരിത്രം, C
കവിതയുടെ നർമശാസ്ത്രം , D കവിതാചരിത്രം)

്ത ം രചിച്ചതാരാണ്?
36.കണ്ണാടികൾ ഉടയ്ക്കുന്നതെന്തിന് എന്ന പുസക
(A ശാരദക്കുട്ടി, B പി. ഗീത, C ബി. ഗീത, D ഇവരാരുമല്ല)
37. സംസ്കാരപഠനം ഒരു ആമുഖം എന്ന കൃതി രചിച്ചതാരാണ്?
(A പി.പി.രവീൺ B പി.പി.രവീന്ദ്രൻ, C പി.പി.രാമചന്ദ്രൻ, D പി.
കെ.പോക്കർ)
38. ബുദ്ധനിലേക്കുള്ള ദൂരം എന്ന കൃതി ആരുടേതാണ്?
(A കെ.കെ. കൊച്ച്, B പി.പി.രവീന്ദ്രൻ, C കെ.കെ.സുകുമാർ, D പി.
കെ.പോക്കർ)
39. ഡോ. പ്രദീപൻ പാമ്പിരിക്കുന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും
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ശരിയായ കാര്യമേതാണ്?
(A ദലിത് നിരൂപകൻ, B ചലച്ചിത്ര ഗാന രചയിതാവ്, C ഫെമിനിസ്റ്റ്
നിരൂപകൻ, D ഇതൊന്നുമല്ല )
40.എം.എൻ. വിജയൻ മരിച്ച വർഷമേ താണ്?
(A 2006, B 2007, C 2008, D 2009)

്ത ം
41. സിവിൽ സർവീസിലേക്കുള്ള വിജയവഴികൾ എന്ന പുസക
രചിച്ചതാരാണ്? (A ബി.അശോക്, B സിബി മാത്യൂസ്, C ബി.അശോകൻ,
D ഇവരാരുമല്ല)
42. ഖുത്ബുദ്ദീൻ അൻസാരി ചിരിക്കുന്നു എന്ന കൃതി ഏതു
വിഭാഗത്തിലുൾ പ്പെടുന്നു?
( A സാഹിത്യവിമർശനം, B സാംസ്കാരിക വിമർശനം, C ഹാസ്യ
സാഹിത്യം, D വിമർശനം)
43. ബി. ഹ്യദയകുമാരിയുടെ ആത്മകഥയുടെ പേരെന്താണ്?
(A നന്ദിപൂർവം, B ഹൃദയപൂർവം, C നന്ദി പറയുന്നു,D ഇതൊന്നുമല്ല )
44. ഹരിദ്വാരം എന്ന പാഠഭാഗം ഏതു വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം?
( A സ്ഥലവർണന,B യാത്രാവിവരണം, C സാഹിത്യനിരൂപണം,D
ഭക്തിസാഹിത്യം )
45.ഡി.വിനയചന്ദ്രൻ എഴുതിയ കഥകളുടെ സമാഹാരത്തിൻ്റെ
പേരെന്താണ്?
(A വംശഗാഥ, B പൊടിച്ചി, C പേരറിയാത്ത മരങ്ങൾ, D പേരറിയുന്ന
മരങ്ങൾ )
46. മഴയിൽ പറക്കുന്ന പക്ഷികൾ ഏതു വിഭാഗത്തിൽ
ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന കൃതിയാണ്?
(A ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ, B യാത്രാവിവരണം,C ആത്മകഥ, D
ഇതൊന്നുമല്ല )
47. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും സാക്ഷ്യം
്ത ം രചിച്ചതാരാണ്?
വയ്ക്കുന്നു എന്ന പുസക
(A എം.ലീലാവതി, B ശാരദക്കുട്ടി, C കെ.ആർ.മീര, D ഇവരാരുമല്ല)
48. സാരമുള്ള വചനങ്ങൾ കേൾക്കിലും നീരസാർഥമറിയുന്നത്
ആരാണ്?
(A

ദുർജ്ജനം, B സജ്ജനം, C ദുഷ്ട മനസ്സുകാർ, D ഇവരാരുമല്ല)

49. നന്മയും തിന്മയും കലർന്ന സമുദായ ജീവിതത്തെ വിഷം കലർന്ന
ആഹാരസാധനത്തോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നതാരാണ്?
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്ണ
(A കേസരി എ ബാലകൃഷപിള്ള
, B എം.പി.അപ്പൻ, C
സി.പി.അച്യുതമേനോൻ D സി.അയ്യപ്പൻ)
50. "ഇപ്പോഴീ ലോകത്തിൽ ആരാണ് ഗുണവാൻ? വീര്യവാനും
ധർമ്മജ്ഞനും കൃതജ്ഞനും സത്യസന്ധനും ദൃഢവ്രതനുമായിട്ട്
ആരുള്ളൂ? " ഈ ചോദ്യം ഏതു കൃതിയുടെ ആരംഭത്തിലുള്ളതാണ്?
A മഹാഭാരതം, B രാമായണം, C യയാതി.D വിഷ്ണു മാഹാത്മ്യം)
51. റാബലെയ് ഏതു ഭാഷയിലെ സാഹിത്യകാരനാണ്?
(A ഫ്രഞ്ച്,B ജർമ്മൻ, C ഇംഗ്ലീഷ്, D ഇതൊന്നുമല്ല )
52. ''ഒരു നിശ്ചയമില്ലയൊന്നിനും

വരുമോരോ ദശ വന്ന പോലെ പോം;
വിരയുന്നു മനുഷ്യനേതിനോ !
തിരിയാ ലോക രഹസ്യമാർക്കുമേ " ഈ വരികളുടെ
കർത്താവാരാണ്?
(A വള്ളത്തോൾ, B ഉള്ളൂർ, C വൈലോപ്പിളളി,D ആശാൻ )
53. കാളി ഉടയാൻ, ചന്ത്രക്കാരൻ എന്നിവർ ഏതു കൃതിയിലെ
കഥാപാത്രങ്ങളാണ്? (A ധർമ്മരാജ B ഇന്ദുലേഖ, C രാമരാജ ബഹദൂർ
D ഇതൊന്നുമല്ല )
54. വീണപൂവ് ഏത് സാഹിത്യ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന
കൃതിയാണ്?
(A കവിത, B ലിറിക്കൽ കവിത,C ഖണ്ഡകാവ്യം, D മഹാകാവ്യം)
55. വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോൻ വിവർത്തനം ചെയ ്ത ഇതിഹാസ
മേതാണ്?
(A മഹാഭാരതം B ഋഗ്വേദം C രാമായണം, D ഇതൊന്നുമല്ല )
56. അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട മൗലിക വികാരങ്ങളുടെ പൊട്ടിത്തെറിക്കലും
ദുരന്തവുമാണ് സഹ്യൻ്റെ മകൻ്റെ കഥ എന്നഭിപ്രായപ്പെട്ടതാരാണ്?
(A എം. എൻ വിജയൻ, B എം.ലീലാവതി, C വൈലോപ്പിള്ളി, D
ഇവരാരുമല്ല)
57., കവിതയുടെയും തത്വജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും പരമ

്ണ
പ്രയോജനമെന്താണ് എന്നാണ് കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷപിള്ള
അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്?
(A ര സം B ആനന്ദം,C വിരക്തി D സുഖം)
58. സാഹിത്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ ഇടപെടലുകൾ

ഉണ്ടായത് പുരോഗമന സാഹിത്യത്തിൻ്റെ കാലത്താണെന്ന്
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അഭിപ്രായപ്പെട്ട താരാണ്?
(A പി.പണിക്കർ, B കെ.പി.അപ്പൻ, C സുകുമാർ അഴീക്കോട്, D
എം.എൻ.വിജയൻ)
59. ഖസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസത്തിലെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രത്തിൻ്റെ
പേരെന്താണ്? (A മൈമൂന, B രവി, C കുഞ്ഞുണ്ണി, D ശ്രീധരൻ )
60. മാമ്പഴം എന്ന കവിത എഴുതിയതാരാണ്? (A വൈലോപ്പിളളി
ശ്രീധരമേനോൻ ,B ഇടശ്ശേരി,C സച്ചിദാനന്ദൻ, D കല്പറ്റ നാരായണൻ )
61. "അതികാമം കൊണ്ട് അന്ധനായ സ്ത്രീജിതൻ്റെ വൃദ്ധപ്പിച്ചുകൾ
ഞാൻ മാനിക്കുന്നില്ല" ഈ വാക്കുകൾ ആരുടേതാണ്?
(A ഭരതൻ, B രാമൻ, C ലക്ഷ്മണൻ,D ശത്രുഘ്നൻ )
62. പാശ്ചാത്യ മോഡേണിസത്തിൻ്റെ ശക്തമായ ദൃഷ്ടാന്തമായി
പി.പി.രവീന്ദ്രൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന കൃതിയേതാണ്?
(A വൈറ്റ് ഹോട്ടൽ,B ബ്ലൂ ഹോട്ടൽ, C കാസിൽ ,1983)
63. ശ്രീനാരായണ ഗുരു അരുവിപ്പുറം പ്രതിഷ ്ഠ നടത്തിയതെന്നാണ് ?
( A 1889,B 1888,C 1887,D 1890)
64.മുൽക്ക് രാജ് ആനന്ദിൻ്റെ അൺടച്ച ബിൾ എന്ന നോവലിലെ
നായകൻ്റെ പേരെന്താണ്?
(A ബച്ച, B ബക്ക,C ബാല, D ബച്ചൻ )
65. മുതലാളിത്തത്തിനുള്ള ഒരു ഗുണം എന്താണെന്നാണ് എം.എൻ.
വിജയൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്?
(A പണാധിപത്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നു, B ജാതിയും മതവും ഇല്ലാതാക്കുന്നു, C
ലോകാതിരുകൾ മാറ്റുന്നു, D കച്ചവടം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു)
66. തിരുവിതാംകൂറിൽ ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം നടന്ന
വർഷമേതാണ്?
(A 1936,B 1937,C 1935,D 1938)
67. കാക്ക കുളിച്ചാൽ കൊക്കാകുമോ എന്ന പഴഞ്ചൊല്ലിൽ കൊക്ക്
പ്രതിനിധീഭവിക്കാത്തത് എന്തിനെയാണ്?
(A വെളുപ്പ്, B മേധാവിത്വം,C സാമ്രാജ്യാധിപത്യം, D
മേൽവിലാസമില്ലാത്തവർ)
68. കിഴങ്ങുകൾ കൊണ്ടുള്ള പുഴുക്കു വയ്ക്കുന്നത്
ഏതുൽസവത്തിനാണ്?
(A ഓണം,B വിഷു,C തിരുവാതിര, D ദീപാവലി) ,
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69. ഹർ കി പൗറി എന്നറിയപ്പെടുന്നതെന്താണ്?
(A ഹരിപ്രസാദം ,B ഹരിദ്വാർ,C ഹരികേശം,D ഹരിപ്പാദം)
70. കോട്ടയത്ത് അംബാസഡർ ഹോട്ടലിൽ ടിക്കറ്റു വച്ച് കവിയരങ്ങ്
നടത്തിയത് ആർക്കു വേണ്ടിയാണെന്നാണ് ഡി.വിനയചന്ദ്രൻ
പറയുന്നത്?
(A ജോൺ എബ്രഹാം, B കടമ്മനിട്ട ,C അയ്യപ്പൻ, D ഇവരാർ ക്കും
വേണ്ടിയല്ല )
71. കെ.പി.അപ്പൻ ചരമദിനമേതാണ്?
(A ഡിസംബർ 15, B ഡിസംബർ 5, C ഡിസംബർ 25,D ഡിസംബർ 16)
72. യഥാർഥവും വൈയക്തികവും അപൂർണവുമായ ജീവിതങ്ങളുള്ള

ഒട്ടേറെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഒരു ലോകം എൻ്റെയുള്ളിലുണ്ട് എന്ന്
എഴുതിയതാരാണ്?
(A ശാരദക്കുട്ടി, B ഫെർണാൻഡോ പെസോ, C ഫെർണാൻഡോ
സെസോ, D ഫെർണാൻ ഡോ മെസോ)
73. ഒരു കൃതിയെ നിരൂപണം ചെയ്യുമ്പോൾ സഹൃദയനെക്കൂടി
ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ചിന്ത മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായി
അവതരിപ്പിച്ചത് സി.പിയാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ആരാണ്?
(A മാരാർ, B മുണ്ടശ്ശേരി. C സുകുമാർ അഴീക്കോട്,D
പി.വി.വേലായുധൻ പിള്ള)

74. മലയാളത്തിൽ പ്രസ്ഥാനനിരൂപണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു വ്യക്തി
ആരാണ്?
(A സി.പി.അച്യുതമേനോൻ ,B കേസരി എ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള,
C എം.പി.പോൾ, D കുട്ടികൃഷ്ണമാരാർ )
75. നമ്മുടെ സാഹിത്യവിമർശനത്തെ ആത്മാനുഭൂതിപരവും

കലാത്മകവുമാക്കി എന്നതാണ് മാരാരുടെ ശ്ലാഘനീയമായ സേവനം
എന്നഭിപ്രായപ്പെട്ടതാരാണ്? (A കെ.പി.പണിക്കർ,B കെ.പി.അപ്പൻ, C
സുകുമാർ അഴീക്കോട്, D എം.എൻ.വിജയൻ)
76. ബാല്യകാല സഖിക്ക് അവതാരിക എഴുതിയതാരാണ്?
(A എം.പി.പോൾ, B ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി,C സുകുമാർ അഴീക്കോട്, D
പി.വി.വേലായുധൻ പിള്ള)
77. മുണ്ടശ്ശേരിക്ക് ചരിത്രബോധം കൂടുമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട നിരൂപക
നാരാണ്?
(A പി.പണിക്കർ, B കെ.പി.അപ്പൻ, C സുകുമാർ അഴീക്കോട്,D
എം.എൻ.വിജയൻ)
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78. ദൈവനീതിക്കു ദാക്ഷിണ്യമില്ല എന്ന കൃതിയുടെ
കർത്താവാരാണ്?
(A ഡോ.കെ.ഭാസ്കരൻനായർ, B ഡോ.കെ.വേലായുധൻ നായർ, C
ഡോ.കെ.അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ, D ഇവരാരുമല്ല)
79. കേരളവാൽമീകിയെന്ന് കുമാരനാശാനെ വിശേഷിപ്പിച്ചതാരാണ്?
(A എം.പി.പോൾ,B ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി,C സുകുമാർ അഴീക്കോട്,D
പി.വി.വേലായുധൻ പിള്ള)
80. കേരളത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ആരായിരുന്നു?( A
ഇ.എം.എസ്.B പനമ്പിള്ളി ഗോവിന്ദമേനോൻ ,C ആർ.ശങ്കർ, D
ഇവരാരുമല്ല)
81. വർണ്ണരാജി ആരുടെ കൃതിയാണ്? (A മാരാർ, B മുണ്ടശ്ശേരി, C
എം.പി.പോൾ D എം.ലീലാവതി)
82.താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ കെ.പി.അപ്പൻ്റെ കൃതിയല്ലാത്ത
തേതാണ്?
(A ക്ഷോഭിക്കുന്നവരുടെ സുവിശേഷം, B ക്ഷുഭിതരുടെ സുവിശേഷം,C
കലഹവും വിശ്വാസവും,D ബൈബിൾ - വെളിച്ചത്തിൻ്റെ കവചം)
83. യേശുപുരം പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയെപ്പറ്റി ഒരു പരാതി എന്ന കഥ
എഴുതിയതാരാണ്? (A ഒ.വി.വിജയൻ,B സക്കറിയാ, C
ഇ.വി.രാമകൃഷ്ണൻ, D കല്പറ്റ നാരായണൻ )

്ത ം ഏതു സാഹിത്യ ശാഖയിൽ
84. സമയപ്രഭു എന്ന പുസക
ഉൾപ്പെടുന്നു?
( A കവിത, B നോവൽ, C ലേഖനം, D തത്വശാസ്ത്രം)
85. ആര്യമാകിലുമനാര്യമാകിലും എന്ന ലേഖനം ഏതു കൃതിയിൽ
നിന്നെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്? (A പേറ്റുനോവും ഈറ്റുനോവും B
കളിയരങ്ങും സ്ത്രീകളും. C ദേവദൂതികൾ മാഞ്ഞുപോവത്. D
ആര്യമാകിലുമനാര്യമാകിലും)

്ത ം
86. മിഷേൽ ഫൂക്കോ വർത്തമാനത്തിൻ്റെ ചരിത്രം എന്ന പുസക
എഴുതിയതാരാണ്?
(A ബി.അശോക് . പി.പി.രവീന്ദ്രൻ, കെ.കെ.സുകുമാർ, കെ.കെ. കൊച്ച് )
87.കെ.കെ. കൊച്ചിൻ്റെ ആത്മകഥയുടെ പേരെന്താണ്?
(A തിരസ്കാരം B ദലിതൻ . C ദലിത് ജീവിതം D ദലിതനുഭവങ്ങൾ )
88. പ്രദീപൻ പാമ്പിരിക്കുന്ന് എഴുതിയ നോവൽ ഏതാണ്?
(A പിരി, എരി, നിരീശ്വരൻ, ഏകജീവിതാനശ്വരഗാനം)
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89. എം.എൻ.വിജയൻ്റെ ജന്മനാട് ഏതാണ്?
(A കൊടുങ്ങല്ലൂർ B കടുങ്ങല്ലൂർ C തലശ്ശേരി D ആലുവ)
90. ഗുരുദർശനം സമകാലീന ജീവിതത്തിൽ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ
കർത്താവാരാണ്? (A ബി.അശോക് . B കെ.കെ.രവീന്ദ്രൻ, C
കെ.കെ.സുകുമാർ,D കെ.കെ. കൊച്ച് )
91.കറുപ്പിൻ്റെ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവാരാണ്?
(A കെ.ഇ.എൻ, B പ്രദീപൻ പാമ്പിരിക്കുന്ന്, C പി.പി.രവീന്ദ്രൻ, D
ഇവരാരുമല്ല)
92.ഹൃദയകുമാരിയുടെ പിതാവിൻ്റെ പേരെന്താണ്?
(A ബോധസത്യൻ, B ബോധേശ്വരൻ, C ബോധചന്ദ്രൻ D ബുധചന്ദ്രൻ)
93. ദൈവത്തിന് ഒരു തുറന്ന കത്ത് എന്ന കൃതി രചിച്ചതാരാണ്?
(A ബോധേശ്വരൻ, B ഷൗക്കത്ത്, C കെ.പി.അപ്പൻ,D ഇവരാരുമല്ല)
94. വംശഗാഥ ഏതു സാഹിത്യ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കൃതിയാണ്
?
( A കാവ്യം, B ഖണ്ഡകാവ്യം, C ലഘുകവിത,D ചരിത്രം)
95. മോഹമഞ്ഞയുടെ കർത്താവാരാണ്?
(A കെ.ആർ.മീര, B ശാരദക്കുട്ടി,C ഹൃദയകുമാരി, D സുഗതകുമാരി )
96. പെൺവിനിമയങ്ങൾ എഴുതിയതാരാണ്?
(A കെ.ആർ.മീര, B ശാരദക്കുട്ടി,C ഹൃദയകുമാരി, D സുഗതകുമാരി )
97. താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നവരിൽ മലയാളത്തിലെ ആദ്യകാല
നിരൂപകരിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന വ്യക്തി ആരാണ്?
(A കേസരി, B സി.പി.അച്യുതമേനോൻ ,C ചന്തുമേനോൻ ,D മാരാർ )
98. പാവങ്ങൾ എഴുതിയതാരാണ്?
(A കാഫ്ക, B റൂസ്സോ,C വിക്ടർ ഹ്യൂഗോ D ഇവരാരുമല്ല)
99. വൈരുധ്യബോധമാണ് ഹാസ്യത്തിനു കാരണമെന്ന്
അഭിപ്രായപ്പെട്ടതാരാണ്? (A ഹാസ് ലിറ്റ്, B ഹാസ്പിറ്റ്, C ഹാസ് മിറ്റ്, D
ബെർഗ് സൺ)
100. പരപുച്ഛവുമഭ്യസൂയയും ദുരയും ദുർവ്യതിയാനസക്തിയും
കരളിൽ കുടിവെച്ചു പരമ്പരയായ് കെട്ടു പോയതാരാണ്?
(A നാരികൾ, B പൗരികൾ, C പൗരർ. D നാശകാരിണികൾ)
101. "അപ്പൊഴുതങ്ങൊരു പെൺകൊടിയാൾ ചെറു-
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ചെപ്പു കുടമൊന്നരയ്ക്കുമേലിൽ "
പെൺകൊടിയാളുടെ പേരെന്താണ്?
(A വാസവദത്ത,B മാതംഗി, C കരുണ, D സീത )
102. രഘുവംശം, കുമാരസംഭവം എന്നീ മഹാകാവ്യങ്ങളെഴുതിയ
കാളിദാസൻ - - - - - .. എഴുതിയപ്പോഴേ പൂരിത കാമനായുളളൂ - വിട്ടു
പോയ ഭാഗം പൂരിപ്പിക്കുക.
( A അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളം, B മേഘസന്ദേശം,C മാളവികാഗ്നിമിത്രം,D
ഋതുവിലാസം)
103.നിയമലംഘനകാലത്ത് വോളണ്ടിയർമാരുപയോഗിച്ച
ദേശീയഗാനമായിതീർന്ന കവിതയെന്ന് ഇ.എം.എസ്

വള്ളത്തോളിൻ്റെ ഏതു കവിതയെയാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്?
(A പോരാ പോരാ, B എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ,C വന്ദിപ്പിൻ മാതാവിനെ,D
ഇതൊന്നുമല്ല )
104. വള്ളത്തോൾ എഴുതിയ മഹാകാവ്യം ഏതാണ്?
(A ഉമാകേരളം,B കേശവീയം C ചിത്രയോഗം,D ചിത്രശാല)
105. ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ച് വള്ളത്തോൾ എഴുതിയ കവിത ഏതാണ്?
(A ഗുരുവന്ദനം, B ഗാന്ധി, C എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ, D ഗുരു ഗീതികൾ)
106. സഹ്യൻ്റെ മകൾ എന്ന് എം.ലീലാവതി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്
വള്ളത്തോളിൻ്റെ ഏതു കവിതയെയാണ്?
(A വളർത്തമ്മ, B വളർത്തുമകൾ, C അച്ഛനും മകളും.,D കൊച്ചു സീത )
107. വിട്ടു പോയ ഭാഗം പൂരിപ്പിക്കുക.ഒരു കണ്ണീർക്കണം

മറ്റുള്ളവർക്കായ് ഞാൻ പൊഴിക്കവേ ഉദിക്കയാണെന്നാത്മാവിൽ
ആയിരം ------- (A സൂരമണ്ഡലം, B സൗര മണ്ഡലം, C സൂര്യമണ്ഡലം, D
ചന്ദ്രമണ്ഡലം)
108. കവിത ജീവിതനിരൂപണമാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട നിരൂപകൻ
ആരാണ്?
(A ടി.എസ്.എലിയറ്റ്, B മാത്യു ആർനോൾഡ്,C വില്യം ബ്ലേക്ക്, D
ഇവരാരുമല്ല)
109. കവിതയും സത്യവും തമ്മിലുള്ള അഭേദ്യമായ ബന്ധം കവിയെ
്ണ
ആരാക്കി മാറ്റുമെന്നാണ് കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷപിള്ള
പറയുന്നത്?
(A നീതിജ്ഞൻ, B തത്വചിന്തകൻ, C മാനവസ്നേഹി, D പുരോഗമന
പ്രവർത്തകൻ)

്ണ
110. വിമോചനസമരകാലം സകല ഉഷപ്പുണ്ണിനെയും
ചുമന്നു
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നടക്കേണ്ടി വന്ന കാലമായിരുന്നുവെന്ന് ധാർമ്മിക ക്രോധത്തോടെ
തുറന്നടിച്ച മലയാള സാഹിത്യകാരൻ ആരാണ്?
(A സി.ജെ.തോമസ്,B ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി,C മാരാർ, D പൊൻകുന്നം
വർക്കി)
111. പരിഭാഷയിലൂടെയും നിരൂപണ പ o നങ്ങളിലൂടെയും

ആധുനികതയിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ പ്രയാണത്തെ ത്വരിതപ്പെടുത്തിയ
വിമർശകനെന്ന് ഇ.വി. രാമകൃഷ്ണൻ
വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാരെയാണ്?
്ണ
(A സി.ജെ.തോമസ്, B ഗോവിന്ദൻ ,C കേസരി ഏ ബാലകൃഷപിള്ള
,D
ഇവരാരുമല്ല)
112. ഇവരേതു സൂ്ക ളിലാണ് പഠിച്ചത് എന്ന് വൈലോപ്പിള്ളി
ആരെക്കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചത്?
(A ഉത്തരാധുനിക എഴുത്തുകാരെക്കുറിച്ച്, B ആധുനിക
എഴുത്തുകാരെക്കുറിച്ച്, C പുരോഗമന എഴുത്തുകാരെക്കുറിച്ച്, D
നവീന എഴുത്തുകാരെക്കുറിച്ച്)
113. മാമ്പഴത്തിലെ വാക്യങ്ങളുടെ അബോധം അതിലെ

കുട്ടിയുടേതാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട നിരൂപകൻ ആരാണ്?
(A എം.ലീലാവതി, B കല്പറ്റ നാരായണൻ. C എം.എൻ വിജയൻ. D
ഇവരാരുമല്ല)
114. കുട്ടികളിൽ വിരൂപരില്ല എന്ന് എഴുതിയ സാഹിത്യകാരൻ
ആരാണ്?
(A ടോൾസ്റ്റോയി, B ദസ്തയേവ്സ്കി, C വേഡ്സ് വർത്ത്, D
എം.ടി.വാസുദേവൻ നായർ )
115. അയോധ്യാധിപന്മാർ ഭാവിയിലെങ്കിലും സ്ത്രീശാപത്തിൽനിന്ന്
മുക്തരാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞതാരാണ്?
(A ഊർമ്മിള, B കൗസല്യ, C സീത, D ഇവരാരുമല്ല)
116. രാജാ ദശരഥൻ്റെ ആത്മമിത്രമായ വേട രാജാവ് ആരാണ്?
(A ഗുഹൻ, B ശബരി, C ജടായു . D ഇവരാരുമല്ല)
117. ആധുനികോത്തരത എന്ന പദം മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായി
ഉപയോഗിച്ചതാരാണ്?
(A അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ,B സച്ചിദാനന്ദൻ,C പി.പി.രവീന്ദ്രൻ D
ഇവരാരുമല്ല)
118. വ്യാവസായികമേഖലയ്ക്കു പകരം സേവനമേഖല പ്രമുഖമായി
വരുന്ന സമൂഹത്തെ വ്യാവസായികാനന്തര സമൂഹമെന്ന്
വിശേഷിപ്പിച്ചതാരാണ്?
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(A ല്യോത്താർ, B ബോദ്രിലാദ്, C ഫൂക്കോ, D ദാനിയൽ ബെൽ )
119. 1884-ൽ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നാലാം വാർഷിക

സമ്മേളനത്തിൽ സുരേന്ദ്രനാഥ ബാനർജി നടത്തിയ
്ക
അധ്യക്ഷപ്രസംഗം, സാമൂഹ്യ പരിഷരണ
കക്ഷിയുടെ ചരമ
പ്രസംഗമായിരുന്നുവെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടതാരാണ്?
(A ബി.ആർ. അംബേദ്കർ ,B ജവഹർലാൽ നെഹ്യ,C മഹാത്മാഗാന്ധി, D
കെ.കെ. കൊച്ച്)
120. കുബേരൻ നമ്പൂതിരി ഏതു നോവലിലെ കഥാപാത്രമാണ്? (A
സരസ്വതീ വിജയം, B ഇന്ദുലേഖ,C ശാരദ, D പറങ്ങോടീപരിണയം )
121. വേങ്ങയിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ ഇന്ദുലേഖാ

നിരൂപണമെഴുതിയത് ഏത് പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലായിരുന്നു?
( A വിദ്യാ വിലാസിനി, B വിദ്യാവിനോദിനി, C ശാരദ, D വിദ്യാ
ദർപ്പണം)
122. ഏകലവ്യൻ എന്ന കവിത എഴുതിയതാരാണ്?
(A നിംബോൽക്കർ, B ഹീ രാബൻ C സോസ് ,D ഹിങ്കോേനേക്കർ)

്ക ആരംഭിച്ച ആഴപ്പതിപ്പ്
്ച
123. 1920 കളിൽ അംബേദർ
ഏതാണ്?
(A മൂകനായക്, B ഹരിജൻ, C ദലിത് ബന്ധു,D ഇതൊന്നുമല്ല )
124. കേരളത്തിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ പേരിൽ സമരം നടന്ന
സ്ഥലമേതാണ്?
(A മുല്ലപ്പെരിയാർ,B പ്ലാച്ചിമട , C പാലക്കാട്, D ഇതൊന്നുമല്ല )
125. പ്രതിസന്ധിയിലാഴുന്ന കേരളീയ ജീവിതം എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ
കർത്താ വാരാണ്?
(A പി.പി.രവീന്ദ്രൻ,B ഇ.വി.രാമകൃഷ്ണൻ, C എം.എൻ.വിജയൻ,D
ഇവരാരുമല്ല)
126. അമേരിക്കയിൽ ആശയപ്രപഞ്ചം കൊണ്ട് വർണവെറിയുടെ
മതിൽ തകർത്ത സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ ആരാണ്?
(A എബ്രഹാം ലിങ്കൺ, B മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിംഗ്, C വാഷിംഗ്ടൺ ,D
ബറാക് ഒബാമാ )
127. വലിയ ക്ഷേത്രവും ചെറിയ വിദ്യാലയവും എന്നതു മാറ്റി ചെറിയ
ക്ഷേത്രവും വലിയ വിദ്യാലയവും എന്ന ആശയം
പ്രചരിപ്പിച്ചതാരാണ്?
(A സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ, B ശ്രീ നാരായണഗുരു, C ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ,D
ഇവരാരുമല്ല)
128. സാംസ്കാരിക നരവംശശാസ്ത്രം
്ത
എന്ന പുസകം രചിച്ചതാരാണ്? (A മെൽവിൻ ജെഹർ സ്ക്കോവിറ്റ്, B
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ലെ വിസ്ട്രോസ്, C മലിനോവ്സ്കി, D ഇവരാരുമല്ല)
129. പൂജപ്പുര ജയിലിൽ നിന്നും വിട്ടയച്ചപ്പോൾ ബഷീർ നേരേ
പോയത് ആരുടെ വീട്ടിലേക്കാണ്?
(A ഹൃദയകുമാരിയുടെ വീട്ടിലേക്ക്, B സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക്, C
മന്ത്രിയുടെ വീട്ടിലേക്ക്, D രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക്)
130. ഹിമാലയ യാത്രയിൽ ഷൗക്കത്തിനൊപ്പം സഹചാരിയായ
താരാണ്?
(A സൗമിത്രി,ഗായത്രി, B വസുന്ധര, C ഇവരാരുമല്ല)
131. യാത്രപ്പാട്ട് എന്ന കവിത എഴുതിയതാരാണ്?
(A സച്ചിദാനന്ദൻ, B വിനയചന്ദ്രൻ , C അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ, D ഇവരാരുമല്ല)
132. കെ.പി.അപ്പൻ്റെ സ്വദേശം എവിടെയാണ്?
(A തിരുവനന്തപുരം, B കോട്ടയം,C കൊല്ലം, D എറണാകുളം)
133. "മരക്കുരിശും ബുദ്ധശിരസ്സും" എന്ന ലേഖനമെഴുതിയതാരാണ്?
(A കെ.പി.അപ്പൻ, B പി.പി.രവീന്ദ്രൻ, C ഇ .വി .രാമകൃഷ്ണൻ, D
ഇവരാരുമല്ല)
134. ഒരു സമൂഹം നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ടായിരിക്കുകയും മനസ്സിൽ ആ
സമൂഹ സാന്നിദ്ധ്യം സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുകയെന്നാൽ
നുണകളിൽ ജീവിക്കുക എന്നാണ് അർഥമെന്ന് പറഞ്ഞ
എഴുത്തുകാരൻ ആരാണ്?
(A ഫൂക്കോ, B മിലേൻ കുന്ദേര, C വിർജീനിയ വൂൾഫ് ,D ഇവരാരുമല്ല)
135. ഭാഷാകവിത എന്ന നിരൂപണം എഴുതിയതാരാണ്?
(A കേസരി എ.ബാലകൃഷ്ണപിള്ള, B സി.പി.അച്യുതമേനോൻ
്ണ
C ,മാരാർ,D കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷപിള്ള
)
136. കേസരി പത്രാധിപനായി പ്രവർത്തിക്കാത്ത പ്രസിദ്ധീകരണം
ഏതാണ്?
(A സമദർശി,B പ്രബോധകൻ,C കേസരി, D സ്വദേശാഭിമാനി )
137. പക്ഷപാതമില്ലാതെ നിരൂപണമില്ലെന്ന് എഴുതിയ നിരൂപകൻ
ആരാണ്?
(A ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി, B കുട്ടികൃഷ്ണമാരാർ, C കേസരി ഏ ബാലകൃ.
ഷ്ണപിള്ള, D ഇവരാരുമല്ല)

്ക തപാരമ്പര്യമില്ലാത്ത നിരൂപകൻ
138. താഴെപ്പറയുന്നവരിൽ സംസൃ
ആരാണ്?
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(A മാരാർ, B ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി, C എം.പി.പോൾ, D എം.പി.ശങ്കുണ്ണി
നായർ )
139. ഒരു കാലഘട്ടത്തെ അടക്കി ഭരിക്കാൻ പോന്ന
മേധാശക്തിയുമായി പിറന്ന വിമർശകനാണ് പ്രൊഫ ജോസഫ്
മുണ്ടശ്ശേരിയെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട താരാണ്?

്ണ
(A തോമസ് മാത്യു, B കേസരി ഏ ബാലകൃഷപിള്ള
, C എം.പി.പോൾ, D
എം.പി.ശങ്കുണ്ണി നായർ )
140. ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഗതി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ കർത്താവാരാണ് ?

്ണ
( A ഡോ.കെ.ഭാസ്കരൻനായർ, B കേസരി ഏ ബാലകൃഷപിള്ള
, C
എം.പി.പോൾ, D എം.പി.ശങ്കുണ്ണി നായർ )
141. താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ സുകുമാർ അഴീക്കോട് രചിക്കാത്ത
ഗ്രന്ഥം ഏതാണ്?
(A രമണനും മലയാള കവിതയും, B പുരോഗമന സാഹിത്യവും മറ്റും, C
ആശാൻ്റെ സീതാകാവ്യം ,D ഗുരുവിൻ്റെ കാവ്യം)
142. ഇ.എം.എസ്. നമ്പൂതിരിപ്പാട് കേരളത്തിൽ എത്രപ്രാവശ്യം
മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടുണ്ട്?
(A ഒന്ന്, B രണ്ട്, C മൂന്ന്, D നാല്)
143. ആദിപ്രരൂപങ്ങൾ സാഹിത്യത്തിൽ എന്ന ഗ്രന്ഥം
എഴുതിയതാരാണ്?
(A എം.ലീലാവതി,B കേസരി, C മാരാർ, D എം.പി. പോൾ )

്ണ
144. കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷപിള്ളയുമായി
ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യം എന്താണ്?
(A തത്വചിന്തകനായ നിരൂപകൻ, B സാഹിതീയം, C വിചാര വിപ്ലവം, D
ചിന്താവിപ്ലവം )
145. ആധുനിക മലയാള വിമർശകരിൽ സൗന്ദര്യ പക്ഷത്തു
നിലയുറപ്പിച്ച നിരൂപക നാരാണ്?
(A കെ.കെ. കൊച്ച്, B കെ.പി.അപ്പൻ, C ഇ.വി.രാമൃഷ്ണൻ,D
എം.ലീലാവതി)
146. മലയാള നോവലിൻ്റെ ദേശകാലങ്ങൾ എന്ന കൃതി രചിച്ചതാരാണ്?
(A കെ.കെ. കൊച്ച്, B കെ.പി.അപ്പൻ, C ഇ.വി.രാമൃഷ്ണൻ, D
എം.ലീലാവതി)
147. വീട്ടിലല്ല ,നാട്ടിലല്ല, കാവ്യ ലോകത്താണ് താൻ കൂടുതലും
കഴിഞ്ഞതെന്നു പറയുന്ന എഴുത്തുകാരൻ ആരാണ്?
(A കല്പറ്റ നാരായണൻ, B പി.പി.രവീന്ദ്രൻ,C സച്ചിദാനന്ദൻ, D
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ഇവരാരുമല്ല)
148. സ്ത്രീവിമോചനമെന്നാൽ മനുഷ്യ വിമോചനം എന്ന ഗ്രന്ഥം
രചിച്ചതാരാണ്?
(A എം.ലീലാവതി, B പി. ഗീത, C ശാരദക്കുട്ടി, D ഇവരാരുമല്ല)
149. ആധുനികതയുടെ പിന്നാമ്പുറം ആരുടെ കൃതിയാണ്? (A കല്പറ്റ
നാരായണൻ, B പി.പി.രവീന്ദ്രൻ, C സച്ചിദാനന്ദൻ, D ഇവരാരുമല്ല)
150. ദലിത് സൗന്ദര്യ ശാസ്ത്രം രചിച്ചതാരാണ്? (A പ്രദീപൻ
പാമ്പിരിക്കുന്ന്,B കല്പറ്റ നാരായണൻ, C പി.പി.രവീന്ദ്രൻ, D
സച്ചിദാനന്ദൻ)
151. എം.എൻ. വിജയൻ്റെ ചരമദിനം എന്നാണ് ?
( A ഡിസംബർ 3,B ഒക്ടോബർ 3, C നവംബർ 3, D ഇതൊന്നുമല്ല )
152 . താഴെപ്പറയുന്നവരിൽ ആരാണ് വെറ്റിനറി

സർവകലാശാലയുടെ വൈസ് ചാൻസലറായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്?
( A പ്രദീപൻ പാമ്പിരിക്കുന്ന്,B കല്പറ്റ നാരായണൻ, C
പി.പി.രവീന്ദ്രൻ, D ബി.അശോക് )
153. വൈസ്രോയിമാർക്ക് വേണ്ടത് കുരങ്ങു സൂപ്പോ എന്ന ഗ്രന്ഥം
ഏതു വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു?
( A സാഹിത്യവിമർശനം,B രാഷ്ട്രീയ വിമർശനം ,C സാംസ്കാരിക
വിമർശനം, D ഇതൊന്നുമല്ല )
154 . കാല്പനികത എന്ന പഠന ഗ്രന്ഥം എഴുതിയതാരാണ്?
(A ഹൃദയകുമാരി, B പ്രദീപൻ പാമ്പിരിക്കുന്ന്,C കല്പറ്റ നാരായണൻ,
D പി.പി.രവീന്ദ്രൻ )
155. രമണമഹർഷി എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചതാരാണ്?
(A ഷൗക്കത്ത്, B ഹൃദയകുമാരി, C പ്രദീപൻ പാമ്പിരിക്കുന്ന് D കല്പറ്റ
നാരായണൻ )
156. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവരിൽ ചൊൽക്കവിതയുമായി
ബന്ധപ്പെടാത്തത് ആരാണ്?
(A കടമ്മനിട്ട ,B ഡി.വിനയചന്ദ്രൻ ,C ചുളളിക്കാട്,D കെ.ജി.ശങ്കരപ്പിള്ള)
157. ഓർമ്മകളുടെ ഞരമ്പ് ഏതു സാഹിത്യ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന
കൃതിയാണ്? (A കഥ, B നോവൽ,C ഓർമ്മക്കുറിപ്പ്. D നാടകം)
158. പെണ്ണു കൊത്തിയ വാക്കുകൾ എന്ന കൃതി രചിച്ചതാരാണ്?
(A ശാരദക്കുട്ടി,B പി. ഗീത, C ചുളളിക്കാട്,D കെ.ജി.ശങ്കരപ്പിള്ള)
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്ഫ ികപാത്രത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച പോലെയുള്ള
159. നല്ല സട
വായനക്കാർ ഏതു വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നുവെന്നാണ് സി.പി.
അച്യുതമേനോൻ പറയുന്നത്?
(A ഒന്നാം വിഭാഗത്തിൽ, B രണ്ടാം വിഭാഗത്തിൽ . C മൂന്നാം
വിഭാഗത്തിൽ, D നാലാം വിഭാഗത്തിൽ)
160. ഈനക് ഗാർഡൻ എന്ന കവിത എഴുതിയതാരാണ്?
(A ടെന്നിസൺ, B ബ്ലേക്, C വേഡ്സ് വർത്ത്,D ഇവരാരുമല്ല)
161. കാശിനു നൂറു വീതം കിട്ടുന്ന ജീവിതം സ്യഷ്ടിക്കുക എന്ന ജോലി

മഹാകവികൾക്കുള്ളതല്ല എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട നിരൂപകൻ
ആരാണ്?

(A കെ.കെ. കൊച്ച്, B കെ.പി.അപ്പൻ, C ഇ.വി.രാമകൃഷ്ണൻ, D ജോസഫ്
മുണ്ടശ്ശേരി)
162. ഹൃദയസംവാദജന്യമായ രസഭാവ വ്യക്തിയാൽ ആർദ്രമായ
വായനക്കാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ .സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മുദ്ര

മായാത്തവണ്ണം പതിച്ചിടുകയാണ് കവികളുടെ ധർമ്മം എന്ന്
അഭിപ്രായപ്പെട്ട നിരൂപകനാരാണ്?

(A മാരാർ, B കെ.പി.അപ്പൻ,C ഇ.വി.രാമകൃഷ്ണൻ, D ജോസഫ്
മുണ്ടശ്ശേരി)
163. അതിശയോക്തി ഹാസ്യത്തിൽ അദ്വിതീയനായി എം.പി. പോൾ
കരുതുന്നതാരെയാണ്?
(A റാബലേ ,B ബെന്നറ്റ്, C ഗാൽസ് വർത്തി,D ഓസ്റ്റിൻ)
164. "അഴലാർന്നരുൾചെയ്തിന്തരാ മൊഴിയോരോന്നു
മഹാമനസ്വിനി " മഹാമനസ്വിനി ആരാണ്?
(A സീത, B ഊർമ്മിള, C ലക്ഷ്മി, D മണ്ഡോദരി )

.

165. കണ്ണുനീർത്തുള്ളി എഴുതിയതാരാണ്?
(A നാലപ്പാടൻ, B കെ.കെ.രാജ,C വി.സി.ബാലകൃഷ്ണപ്പണിക്കർ,D
ഇവരാരുമല്ല)
166. മേഘസന്ദേശത്തിലെ നായകൻ ആരാണ്?
(A യക്ഷൻ, B രാജാവ്, C കാളിദാസൻ,D ഇവരാരുമല്ല)
167. പുളിന്ദീമോക്ഷം ആരുടെ കൃതിയാണ്?
(A കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ, എഴുത്തച്ഛൻ, ചെറുശ്ശേരി,ഇവരാരുമല്ല)
168. വനയാത്ര എന്ന കവിത എഴുതിയതാരാണ്?
( A എഴുത്തച്ഛൻ B കുമാരനാശാൻ, C ഉള്ളൂർ, D വള്ളത്തോൾ)
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169. ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത കാമുകീ പ്രേമത്തിൻ്റെ കാര്യമല്ല ദാമ്പത്യ
പ്രേമത്തിൻ്റെ കാവ്യമാണ് എന്ന് എഴുതിയ നിരൂപകനാരാണ്? (A
മാരാർ,B കെ.പി.അപ്പൻ, C ഇ.വി.രാമകൃഷ്ണൻ, D ജോസഫ്
മുണ്ടശ്ശേരി)
170. പരമരിയ കിനാവിലെ പ് ഫലം

പറക , മന: ഖ ഗ ,നീ ഭുജിക്കുമോ?"ആരുടെ വരികളാണ് ഇത്?
(A എഴുത്തച്ഛൻ. B കുമാരനാശാൻ, C ഉള്ളൂർ, D വള്ളത്തോൾ)
171. "മനുഷ്യഹൃദയത്തെയും രാമായണ ത്തെയും അന്തസ്സാരത്തോളം

പഠിച്ച ഒരാൾ സീതയ്ക്കുവേണ്ടി സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ
ചിന്താവിഷ്ടയായ സീതയിലെ പദ്യങ്ങൾ മതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ
ആവശ്യത്തിന്ന് " എന്ന് എഴുതിയ നിരൂപകൻ ആരാണ് ?
( A ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി, B മാരാർ, C സുകുമാർ അഴീക്കോട്, D
ഇവരാരുമല്ല)
172. കുമാരസംഭവം രചിച്ചത് ആരാണ് ?
( A വാൽമീകി, B കാളിദാസൻ, C ആശാൻ, D ഭവഭൂതി)

173. അതിചിന്ത വഹിച്ച് സീത പോയിരുന്നത് എവിടെയായിരുന്നു
എന്നാണ് ആശാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്?
(A ആശ്രമവാടിയിൽ,B ഉടജാന്തവാടിയിൽ,C ഉടജത്തിൽ, D
ആശ്രമത്തിൽ)
174. ചങ്ങത എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്താണ്?
(A ചങ്ങാതി,B ഋഗ്വേദസംഹിത, C വേദം,D സംഗതി)
175. സാഹിത്യമഞ്ജരിയുടെ കർത്താവാരാണ്?
(A ആശാൻ, B വള്ളത്തോൾ, C ഉള്ളൂർ,D ഇവരാരുമല്ല)
176. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പ്രഥമാർദ്ധത്തിൽ - ഒന്നാം
ലോകമഹായുദ്ധകാലം മുതൽ ഐക്യകേരള രൂപീകരണം
വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ വിശേഷിച്ചും -ജനിച്ചു വളർന്ന
മലയാളിയുടെ ആത്മാവ് വള്ളത്തോൾക്കവിതകളിൽ വ്യക്തമായി
കാണാമെന്നതാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ആരാണ്?
(A ഇ.എം.എസ്, B കെ.കെ. കൊച്ച്, C പി.പി.രവീന്ദ്രൻ, D ഇവരാരുമല്ല)
177. "ഇവന്നു രാമായണ വായനയ്ക്കെ-

ന്നനുജ്ഞ കിട്ടായി്ക ലബദ്ധമെന്തോ?"
ഈ വരികൾ ഏതു
കവിതയിലേതാണ്? (A തോണിയാത്ര. B രാമായണം വായന C
തോണിക്കാർ D ഇതൊന്നുമല്ല )
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178. "സീതയെപ്പോലെ പതിപ്രേമചാരിത്ര- പൂതമാക്കാവൂ
ഞാനെന്നുടെ ജീവിതം" ആരുടെ വരികൾ?
( A ആശാൻ. B വള്ളത്തോൾ, C ഉള്ളൂർ, D ഇവരാരുമല്ല)
179. കൊച്ചു സീതയിലെ നായികാ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ്?
(A ചമ്പകവല്ലി ,B കൊച്ചുസീത, C ചമ്പകറാണി, D ഇവരാരുമല്ല)
180. കുടിയൊഴിക്കൽ ആരുടെ കൃതിയാണ്?
(A ആശാൻ, B വള്ളത്തോൾ,C ഉള്ളൂർ, D വൈലോപ്പിള്ളി )
181. "നിരുപാധികമാം സ്നേഹം ബലമായി വരും ക്രമാൽ " എന്ന
വരികൾ ഏതു കവിതയിലേതാണ്?
(A വിശ്വദർശനം,B ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഇതിഹാസം,C
കുടിയൊഴിക്കൽ, D കൊച്ചു സീത )

്പ പ്രതികൂല
182. ആത്മീയവും അനാത്മീയവുമായ രണ്ട് പരസര
്ണ
ശക്തികളുടെ യുദ്ധരംഗമെന്ന് കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷപിള്ള
വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാരെയാണ്?

(A സ്ത്രീ മനസ്സ്,B മനുഷ്യൻ, C സമൂഹ മനസ്സ്, D ഇതൊന്നുമല്ല )
183. സത്യം തന്നെ സൗന്ദര്യം, സൗന്ദര്യം തന്നെ സത്യം എന്ന്
എഴുതിയതാരാണ്?
(A വേഡ്സ് വർത്ത്, B ബ്ലേക്ക്,C ഷെല്ലി ,D കീറ്റ്സ്)
184.കലാസൃഷ്ടിയെ മൂല്യനിർണയം ചെയ്യുകയല്ലാ എഴുത്തുകാരൻ്റെ

ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയെ വിലയിരുത്തുകയാണ് വിമർശനകലയുടെ
ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാന കടമ എന്നഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ആരാണ് ?
( A കെ.പി.അപ്പൻ, B പി.പി.രവീന്ദ്രൻ, C ശാരദക്കുട്ടി, D ഇവരാരുമല്ല)
185. ജിമ്മി ഹെർഫ് എന്ന കഥാപാത്രം ഏതു നോവലി ലേതാണ്?

്ഫ ,C ലേ മിറാബിൾസ്, D ഇതൊന്നുമല്ല )
(A കാസിൽ, B മൻഹട്ടൻ ട്രാൻസർ
186. വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ തനിക്കെതിരെ തോക്കു
തിരിച്ചുപിടിച്ച എഴുത്തുകാരനെന്ന് കെ.പി.അപ്പൻ
വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാരെയാണ്?
(A ഫോയ്നർ, B ഫിറ്റ്സ് ജറാൾഡ്, C കാഫ്ക, D ഹെമിങ് വെ)
187. ആരുടെ കാലം വരെയുള്ള ഗ്രീക്ക് സാഹിത്യമാണ്

്ക രത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് ഹേവ്
വാമൊഴിയിലൂന്നുന്ന സംസാ
ലക്ക് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്?
(A സോക്രട്ടീസ്, B യൂറിപ്പിഡീസ്,C അരി സ്റ്റോഫീസ്, D ഈഡിപ്പസ്)
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്ത കേന്ദ്രിതമായ
188. ഖസാക്കിൻ്റെ പ്രാകൃതമായ ജീർണത പുസക

്ക രത്തിൻ്റെ രേഖീയമായ നൈരന്തര്യത്തിൽ നിന്ന് അതിനുള്ള
സംസാ
അകലമാണ് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട നിരൂപകൻ ആരാണ്?
(A കെ.പി.അപ്പൻ, B ഇ.വി.രാമകൃഷ്ണൻ, C പി.പി.രവീന്ദ്രൻ, D
ഇവരാരുമല്ല)
189. 'യേശുപുരം പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയെപ്പറ്റി ഒരു പരാതി' എന്ന കഥ
ആരെഴുതിയതാണ്?
(A സക്കറിയ,B ഒ.വി.വിജയൻ,C മുകുന്ദൻ, D കാക്കനാടൻ)
190 കണ്ടും തൊട്ടും മണത്തും കടിച്ചും കടിച്ചുണ്ടാക്കിയ സ്വർണമാളം

നോക്കിയും നാം മാമ്പഴം തിന്നുന്നു എന്നഭിപ്രായപ്പെട്ട
എഴുത്തുകാരൻ ആരാണ്?

(A സക്കറിയ,B എൻ.എസ്.മാധവൻ,C ഒ.വി.വിജയൻ, D മുകുന്ദൻ)
191. ദശരഥൻ്റെ സാരഥിയും എട്ടു മന്ത്രിമാരിൽ മുഖ്യനും
ആരായിരുന്നു?
( A സു പാർശ്വൻ, B ഗുഹൻ, C സുമന്ത്രർ,D ഇവരാരുമല്ല)
192. ശത്രുക്കളെ പേടിച്ച് എൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ കോട്ടയിൽ ഞാൻ
ജീവിക്കുകയായിരുന്നു. ആരുടെ വാക്കുകളാണ്?
(A സീത, B കൈകേയി ,C ഊർമിള,D ഇവരാരുമല്ല)
193. അങ്ങാണ് നിഷാദൻ .താരയും മണ്ഡോദരിയും ശപിച്ചത്
ഓർമ്മിക്കുന്നുവോ രാജൻ ? ഇങ്ങനെ രാമനോട് പറയുന്നത് ആരാണ്
?
(A മണ്ഡോദരി, B ശംബൂക പതി്ന ,C ഊർമിള ,D ഇവരാരുമല്ല )

്ഠ
194 താഴെപ്പറയുന്നതിൽ ഏതു നാടകത്തിലാണ് വസിഷൻ
പ്രത്യക്ഷപ്പെടാത്തത് ? (A സാകേതം, B കാഞ്ചനസീത, C ലങ്കാലക്ഷ്മി , D
വസിഷ്ഠ വിജയം )
195. എന്തിനെ തുടർന്നു വന്ന ഭാവുകത്വ ചലനങ്ങളെയാണ് പോസ്റ്റ്
മോഡേണിസ്റ്റ് എന്ന് ചിന്തകർ വിശേഷിപ്പിച്ചത്?
(A മോഡേണിസം, B കാല്പനികത,C റിയലിസം. D ഇതൊന്നുമല്ല )
196. ആധുനികോത്തര സാഹിത്യകാരനല്ലാത്തത് ആരാണ്?
(A ഇറ്റാലോ കാൽവിനോ, B ഡി.എം.തോമസ്, C ഡോനാൾഡ് ബാൽ
തെൽമി, D കാഫ്ക )
197. നോവൽ രൂപം കൊണ്ട നൂറ്റാണ്ട് ഏതാണ്?
(A 19-ാം നൂറ്റാണ്ട്, B 18-ാം നൂറ്റാണ്ട്,C 17-ാം നൂറ്റാണ്ട്,D ഇതൊന്നുമല്ല )
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198. ബാബുറാവു ബാഗുളിൻ്റെ വിപ്ലവകരമായ കവിതകൾ വന്നത്
ഏതു ചെറു മാഗസിനിലാണ്?
(A ഫക്ത, B ഫക്ക, C ഫാക്ക, D ഇതൊന്നുമല്ല )
199. ബംഗാൾ എന്ന കവിതയുടെ കർത്താവാരാണ്?
(A കെ.ജി.ശങ്കരപ്പിള്ള, B സക്കറിയ,C സച്ചിദാനന്ദൻ, D അക്കിത്തം)
200 ഷൗക്കത്ത് ജനിച്ച ജില്ല ഏതാണ്?
(A തൃശൂർ, B കോഴിക്കോട്, C മലപ്പുറം, D പാലക്കാട്)
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Gadyasahityam, Niroopanam-Answer key
1A
2.C
3B
4.B
5.A
6.B
7.C
8.B
9.A
10.A
11.C
12.C
13.D
14.A
15.B
16.B
17.D
18.A
19.A
20.C
21.D
22.B
23.A
24.B

25.B
26.A
27.A
28.B
29.B
30.A
31.D
32.A
33.B
34.B
35.B
36.B
37.B
38.A
39.A
40.B
41.A
42.B
43.A
44.B
45.C
46.A
47.B
48.A
49.A

50.A
51.A
52.D
53.A
54.C
55.C
56.B
57.B
58.B
59.B
60.A
61.C
62.A
63.B
64.B
65.B
66.A
67.D
68.C
69.D
70.A
71.A
72.B
73.B
74.B

75.C
76.B
77.C
78.A
79.C
80.A
81.D
82.B
83.B
84.A
85.D
86.B
87.B
88.B
89.A
90.A
91.A
92.B
93.B
94.B
95.A
96.B
97.B
98.C
99.A

100.B
101.B
102.B
103.A
104.C
105.C
106.B
107.B
108.B
109.B
110.A
111.C
112.B
113.C
114.B
115.B
116.A
117.A
118.D
119.A
120.A
121.B
122.D
123.A
124.B

125.C
126.B
127.C
128.A
129.A
130.B
131.B
132.C
133.A
134.B
135.B
136.D
137.B
138.C
139.A
140.A
141.D
142.B
143.A
144.D
145.B
146.C
147.A
148.B
149.B

150.A
151.B
152.D
153.B
154.A
155.A
156.D
157.A
158.A
159.A
160.A
161.D
162.D
163.B
164.A
165.A
166.A
167.A
168.B
169.D
170.B
171.C
172.B
173.B
174.B

175.B
176.A
177.A
178.B
179.A
180.D
181.B
182.B
183.D
184.A
185.B
186.D
187.B
188.B
189.A
190.B
191.C
192.B
193.B
194.C
195.A
196.D
197.C
198.A
199.A

200.A

