സാഹിതയ കവിസ് - 2011
1.മലയാളതില ലഭയമായ ഏറവം പഴയ നാോടാടിപാട് ?
പയനരപാട്
2.മാധയമാധിഷിത വിദയാഭയാസം യാഥാരതയമാകന ഇോഗായെട ോറഡിോയാ ചാനല ഏത്?
ഗയാനവാണി.എഫ്.എം - വിദയാരംഗം ആഗസ് ലകം
3.ോകരള സാഹിതയ അകാദമി പരസാരം ലഭിച വയലാ വാസോദവന പിളയെട നാടകം ഏത് ?
അഗി (1983)
4( ശബം ) നെമ ആകരഷിച ഈ ശബം ഏത മലയാള കവിയോടതാണ് ?
എ.അയപന
5.തതവമസി എന പശസ ഗനതിെന കരതാവ്
സകമാര അഴീോകാട്
6.ആോരാമല പകിട കളിക് ോപായത് ?
പതരിയങം
ഉണിയാരച കത കാണാന ോപായത്
ആോരാമലണി ചനവിെന െകാലനത്
ഇവ പതിപാദികനത് ഏത വടകന പാടിലാണ് ?
പതരം പാടില
7.( ശബം ) ഏത കതിയിോലതാണ് ഈ വരികള..................?
ജാനപാന
8.'കലാപിയ' എന തലികാനാമതില അറിയെപടന തമിഴ് കവിയാര് ?
ടി.െക. ോസാമസനരം
9.( വീഡിോയാ ) കനിന അവസയില ോവദനികന കവിയാര് ?
പി.പി.രാമചനന
10.ോകരോളാദയം എന സംസത മഹാകാവയം രചിചതാര് ?
ോഡാ.െക.എന.എഴതചന
വിദയാരംഗം ആഗസ് ലകം - ോഡാ.െക.എന.എഴതചന - നിരപണതിെല നീതി വാകയം
11.സതയന എന നടന അവതരിപിച കഥാപാതതിെന ോപര്
പളനി
12.“െനെനകാള വലിയ കഥാപാതെത സഷിച നിയ്. ഇനി െനണക ോശാഭികാന പയാസാ” - ആര്
ആോരാടാണ് പറയനത്. ?
വി.െക.എനിെന 'അധികാരം' എന കതിയില രാമന നമതിരി െഡപയടിയായ
നാണവാോരാട് പറയനത് - വിദയാരംഗം െസപറംബര ലകം വി.െക.എന സമാനര ഭാഷയം ജീവിതവം
- ശിവപസാദ് പാോലാട്
13.ഏത് പശസ്ത കവിതയിോലതാണ് ഈ വരികള
മനസവിനി
14.നളചരിതം ആടകഥയെട ഇതിവതം സവീകരിചത് എവിെട നിന് ?
മഹാഭാരതം വനപരവതില നിന്
15.ചിതം ശദിചവോലാ ? ഒരമറി ോതങാ (ോകശവോദവ് ) , മളകിരീടം(പി.ഭാസരന), ലീലാതിലകം,
ശാോലാമി(സി.െജ.ോതാമസ് ) - ഈ പസകങളെട കവര രപകലപന ആരോടതാണ് ?
സി.െജ.ോതാമസ്
വിദയാരംഗം ജണ ലകം സി.െജ. ോതാമസ് - ധികാരങളം നിോഷധങളം - എ.ഷിജ

16.നല കഥയള ോകരള സംസാന ഫിലിം അവാരഡ് ോനടിയ ോസതവിെന കഥ ഏത് ?
പതിരവാതിരരാവില
17.ോകരള സാഹിതയ അകാദമി അവാരഡ് ോനടിയ 'മോണലയ് ോസഹപരവം വിനി' എന നാടകതിെന
കരതാവ് ആര് ?
പി.എം. ആനണി
18.ശീനാരായണഗരവിെന ജന ോദശം ഏത് ?
െചമഴനി
19.'വിനീതനായ ഒര തമിഴ് വിദയാരതി ഇവിെട അനയ വിശമം െകാളന' ആരെട കലറയിെല
വാചകങളാണിവ
ോോാബരട് കാളഡ് െവല
20.( ശബം ) ഈ ഗാനതിെല വരികള ആരോടതാണ് ?
മലോനഴി നീലകണന നമതിരി
21.“വിതമികരഞെകാണ് തറയില വീണ കിടകന പാലട െപാതിെയ നിറഞ മിഴികളമായി അവള
ഉറ ോനാകിെകാണ നിന” - പശസനായ ഒര കവിയെട കവിതെയ അടിസാനമാകി തയാറാകിയ
കഥയെട അവസാല ഭാഗമാണ് ഇത് - കവിയാര് ? കവിതോയത് ?
ഇടോശരി ോഗവിനന നായരെട 'അോങ വീടിോലക് '
വിദയാരംഗം നവംബര ലകം
22.വിദയരംഗം മാസികയില നിനമള മോനാഹര ചിതമാണ് ഇത് - ഈ ചിതം സചിപികന കഥയിെല
നായകനാര് ?
മീന പിടിതകാരനായ സാനിയാോഗാ
23.പശസമായ ഈ െപയിനിംഗ് ആരോടതാണ് ?
െക.സി.എസ്.പണികര
24.ോകരളതിെല പശസനായ ചിതകാരനാണിോദഹം - ഇോദഹതിെന ആത കഥാംശമള പസകതിെന
ോപെരന് ?
ോരഖകള
25.“അസിതവവാദതിെന ദാരശനിക ോസാതസ് സഷിച ആധനികതയെട ഉപജാതാവ്”, എന്
ഏെതഴതകാരെനയാണ് വിദയാരംഗം മാസികയിെല ോലഖനതില വിോശഷിപിചത് ?
കാകനാടന ( ോജാരജ് വരഗീസ് - വിദയാരംഗം നവംബര ,വിതര ോബബി, കാകനാടന
നിലച ോപായ ശബം)
26. ( ശബം ) മറകട തകരത മോനവീരയതിനടമയെട ശബമാണ് ോകടത് - ആരാണിോദഹം--വി.ടി.ഭടതിരിപാട്
27.( ശബം ) വിപവവം സാഹിതയവം മലയാളതിന സമാനിച ഈ മഹത് വയക്തിയാര് ?
ഇ.എം.എസ്
28.( ശബം ) സനയാസവം സാഹിതീ ോസവനവം സമനവയിപിച അനാരാഷ പശസിയാരജിച ഈ
വയകിയാര് ?
നിതയൈചതനയയതി
29.സചനയെട അടിസാനതില ഉതരം കറികണം നിബനന
സചന ഒനിന് ഉതരം കറിചാല ശരി ഉതരെമങില സ്ോകാര - 3
രണാം സചനയില ശരി ഉതരെമങില സ്ോകാര - 2
മനാം സചനയില ശരി ഉതരെമങില സ്ോകാര - 1
ഓോരാ സചനയം അവസരം ഉപോയാഗിചാല തടരന് അവസരമില. ഏത് സചനയ് ഉതരം കറികനോവാ
ആ ടീം ഉതര കടലാസില ഹാളിെല ഇനവിജിോലററെട ഒപ് പതിപികണം

• സചന ഒന്
ഈകതിയിെല ഇരപതിെയാനാം സരഗതിെന ോപര് ചിത സരഗം എനാണ് - കതി ഏത് ?

• സചന രണ്
ഈ കതി ആദയം അചടിച വനത് മലയാളി മാസികയില - കതി ഏത് ?
• സചന മന്
മഹാകാവയ ലകണങെളലാം ഒതിണങിയ മലയാളതിെലആദയ കാവയം
രാമചനവിലാസം
30.( ശബം ) ഏത് കവിതെയ ആസ്പദമാകിയ കഥാപസംഗമാണ് ോകടത്
ആയിഷ
31.( ശബം ) ഈ പാടിെന ഏത പസാനവമായി ബനിപികണം
വഞിപാട്
32.( ശബം ) ഏത വിഭാഗതിലെപടന സംഗീതമാണ് ോകടത്
ോസാപാനസംഗീതം
33.ത( ശബം ) െോകന ോകരളതിെല ഒര ജിലയില വളെര പചാരം ോനടിയ ഒര കലാ രപതിെന
പശാതല ഗാനമാണ് നാം ോകടത്. കലാരപോമത് ?
പടയണി
34.( വീഡിോയാ ) ആയിരം പാദസരങള കിലങി......................ഏത സിനിമയിോലതാണ് ഈ ഗാനം
നദി
35.( ശബം ) ഏത് വാോദയാപകരണതിെന ശബമാണിത് ?
പഞമഖമിഴാവ്
36.എം.െക.സാനവിന് ഈ വരഷം േകന സാഹിതയ അകാദമി അവാരഡ് േനടിെകാടത കതി ഏത് ?
ബഷീര : ഏകാനവീഥിയിെല അവധതന
37.( ശബം ) മധയ ോകരളതില വളെര പചാരം ോനടിയ ഒര കലാ രപതിെന പശാതല ഗാനമാണ് നാം
ോകടത്. കലാരപോമത് ?
മാരഗംകളി
38( ശബം ) അനഷടാന കലയമായി ബനെപട സംഗീോതാപകരണമാണിത് - ഏത സംഗീോതാപകരണം ?
പോളാരവീണ

കവിസ് മാസര
ോജാണ ോജാസഫ്

