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B.Sc.DEGREE (CBCS) EXAMINATION, NOVEMBER 2020

Second Semester

Common Course II - ML2CCT10 - മലയാളം- ഗദ�പരിചയം
(Common for Model II B.Sc. Programmes)

2017 ADMISSION ONWARDS

B523FF2E

Time: 3 Hours Max. Marks : 80

പാർ�് എ

അര�ുറ�ിൽ കവിയാെത ഏെത�ിലും പ�ു േചാദ��ിന് ഉ�രെമഴുതുക.

ഓേരാ േചാദ��ിനും 2 മാർ�് വീതം.
 

1.  കവിത എ�തമാ�തം കവിതയിേല�ടു�ു�ുേവാ അ�തമാ�തം അത്
ജീവിത�ിേലയ്�് കട�ു�ു. വ��മാ�ുക.

2.  എ�ാണ് അത�ാവശ� വിഭവദാരിദ�ം? വ��മാ�ുക.

3.  ആ�ി�ൾ മൂ� ത�ുരാ�ി റീജൻറ് അെ��് പ�ത�ൾ വിധിെയഴുതിയത്
ഏതു സാഹചര��ിലാണ്?

4.  'ഭരണഭാഷ  മലയാളം' എ� ല���ിേലയ്�് ഇ.എം.എസ്.െച��
േസവന�ൾ എെ��ാം?

5.  സാഹിത�കാര പരിചയം നട�ുക ' വി.ടി.ഭ�തിരി�ാട് '

6.  സാഹിത�കാര പരിചയം നട�ുക ._ 'െജ.േദവിക'

7.  സാഹിത�കാര പരിചയം നട�ുക.' േഡാ.മിനി �പസാദ് '

8.  സാഹിത�കാര പരിചയം നട�ുക. ' ശിഹാബു�ീൻ െപായ്�ുംകടവ് '

9.  സി.എൻ.മുഹ�ദ് മൗലവിെയ െപായ്�ുംകടവ് പരിചയെ��െത�െന?

10.  ന�ുെട �ഗാമീണ വായനശാലകൾ�് 'േദശീയ വായനശാലകൾ' എ� േപരു
വ�െത�െന?

11.  വിലാസിനിയുമായു� സാഹിത� സൗഹൃദെ� ശിഹാബു�ീൻ
ഓർമി�ു�െത�െന?

12.  ഉ�െയ ആശുപ�തിയിൽ നി�് ഡി��ാർജ് െച�ാൻ പണം ത�ു സഹായി�
സഹപാഠി അേശാകെന ' ശിഹാബൂ�ീൻ  പരിചയെ�ടു�ു�െത�െന?

(10×2=20)

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

ഓേരാ േചാദ��ിനും 5 മാർ�് വീതം.
 

13.  ' അേ�ാൾ എ�ിലു� ആ ശൂ�ദത�െ� ഇടി�ുതാഴ്�ാനും വിശി�മായ
�ബാ�ണ�െ� ഉയർ�ി�ാ�ാനുമായി എന്െറ മാനസിക സംരംഭം '. ഈ
മാനസിക സംരംഭ�െള��ി വി.ടി. നൽകു� വിശദീകരണ�ൾ
എഴുതുക.

14.  'ക�യും മാലയും '�പേ�ാഭ�ിന് േഗാപാലദാസ് നൽകിയ സംഭാവനകൾ
ഏവ?

15.  ഇ��യിൽ കാർഷിക രംഗ�് സമൃ�ികൾ സാധ�മാ�ിയ �പധാന
ഘടക�െള�ുറി�് യൂേറാപ�ൻ സ�ാരികൾ നൽകിയ സൂചനകൾ ഏവ?

16.  ഇ�െന പരിണമി�ു� കാണികെളയാണ് പുേരാഗമന നാടകേവദി
'പാ�ബാ�ി '�ു െതാ�ു മുൻപിൽ കാണു�ത് .വിശദമാ�ുക.

17.  ഈ രീതി കെ��ിയി�ായിരു�ുെവ�ിൽ ഇവിെട തായ�ക ഉരുവം
െകാ�ുമായിരു�ി�. േമളം ഉ�ാകുമായിരു�ി�. ഏതു രീതി?
വിശദീകരി�ുക.

18.  പ�ാരിേമള�ിെല അ�ര കാല�ൾ സൂചി�ി�് വിശദമാ�ുക.

19.  'ഉ�യ്�് വ�ീലാ�ാനു� ഉരു�ടി�് ��ൂ ളിേലയ്�് േപാകാതിരി�ാനും
വ�േ�ാ 'ആരുേടതാണ് ഈ വിലാപം? സ�ർഭേമത് ?

20.  വളപ�ണെ� തടിമി�ുകളിൽ ശിഹാബു�ീന്െറ ബാല�കാല
െതാഴിലനുഭവ�ൾ  'ജീവപര��'�ിൽ നി�് എടുെ�ഴുതുക.

21.  മലയാള മേനാരമയുെട 'വർഷാ�� �തിദിന െചറുകഥാ ക�ാ�ു'കെള��ി
ശിഹാബു�ീന് ഓർ��ുറി�ുകൾ എെ��ാം?

(6×5=30)

പാർ�് സി

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

ഓേരാ േചാദ��ിനും 15 മാർ�് വീതം.
 

22.  േകരള�ിെല സ്ൈ�തണാവ�യുെട സാമൂഹിക ചരി�തം
പരിേശാധി�ു� േലഖനമാണ് ' േകരള�ിൽ റാണിമാർ ഉ�ായിരുേ�ാ'.
വിലയിരു�ുക.

23.  'ഉൽപാദനപരമായ വായന' സ�യെമാരു വാഴേ�ാ�ാണ്.അത് സാം��ാരിക
രംഗെ� കൃഷിയും വ�വസായവുമാണ്' വിശദമാ�ുക.

24.  സ്�തീെയയും �പകൃതിെയയും ഒരു േപാെല ചൂഷണവിേധയമാ�ു�
ഉപേഭാഗ സം��ൃ തിെ�തിെരയു� �പതിേരാധമാണ് 'ഇേ�ാ െഫമിനിസം'
വിലയിരു�ുക.

25.  'പണം മാ�തം സംസാരഭാഷയായി�ീരു�േതാെട അറവുശാലയിൽ
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എഴു�ുകാരന്െറ മാംസം വിൽപനയ്�് വയ്�ും.'ശിഹാബു�ീന്െറ ഈ
നിരീ�ണെ� ജീവപര��'െ� ആ��ദമാ�ി വിലയിരു�ുക.

(2×15=30)
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