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B A/B.SC DEGREE (CBCS) EXAMINATION, MAY 2019
Second Semester

Common course II - ML2CCT02 - മലയാളം- കവിത

2017 ADMISSION ONWARDS

5102B119

Maximum Marks: 80 Time: 3 Hours

പാർ�് എ

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

ഓേരാ േചാദ��ിനും 2 മാർ�് വീതം.
 

1.  ''ഹൃദയഹരണമാ വിലാപഗീതം 
സദയത േചർ�ിതു േചതന�ിെന�ാം'' - ആരുെട വിലാപഗീതം?
വിശദീകരി�ുക.

2.  ''പവനനുമഥവി�ു െച�കെ�, 
ഭുവനവുമെ�ാഴുത�പസ�മായി '' - എ�ാണ് കാരണം? വിശദീകരി�ുക.

3.  ''െവ�ില െച��ിെനാ�ം 
ക�ും കാതും 
ൈകമാറിൈ�മാറി 
അവർ ഇരു�ു'' - ആരാണ്? വിശദീകരി�ുക.

4.  ''മംഗളമാക, മർ��മഹ�� 
ശൃംഗ കാമുകം താവക മാർ�ം'' - ഈ ആശംസയുെട പ�ാ�ലെമ�്?

5.  ''നിെ���ാെലെ���ു 
എെ���ാെല�ാം ക�ു'' - വിശദീകരി�ുക.

6.  മു�ൻപ�ി ഉടൽ ഒരു ആയുധപുരയാ�ാതിരുെ��ിൽ എ�് കവി
വിചാരി�ു�െത�ുെകാ�്?

7.  ''കാ� കുളി�ു�ത് െകാ�ാകാന� 
സ��ം കറു�് ഒ�ു കൂടി തിള�ാനാെണ�ിേലാ?'' - വിശദമാ�ുക.

8.  'പറയൂ പാവേയാ മൃഗം?' - എ� േചാദ�മുയരു� സാഹചര�േമെത�്
വിശദമാ�ുക.

9.  '' അഥവാ ഉല�േമൽ കിട�ാനു�താേണാ ഒരുമ? 
അേതാ തലഉയർ�ി എണീ�ു നില്�ാനു�േതാ ''? - ഈ േചാദ��ൾ
ഉയരു� സ�ർഭേമെത�് വിശദീകരി�ുക.
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10.  ഉഴു�മാടും ചു�ച�ിയും കാണു� സ����ൾ  എെ��ാം?

11.  ''ഓേരാ തു�ി ചിതയിേല�ും 
ഒരായിരം സൂര�നു കുതി� 
ഉട�ടികേള '' - മാവിെന കവി ഇ�െന വിേശഷി�ി�ു�തിന്െറ
സാംഗത�െമ�്?

12.  പുൽേമടാണ് േബ�റി 
കലമാനാണ് �ബ�ുകൾ - പുൽേമടിെന േബ�റിയായും കലമാനിെന
കടുവയായും ക��ി�ു�തിന്െറ സാംഗത�െമ�്?

(10×2=20)

പാർ�് ബി

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

ഓേരാ േചാദ��ിനും 5 മാർ�് വീതം.
 

13.  മനുഷ� മന�ിന്െറ സൂ��മായ സ�ാര�െള അടയാളെ�ടു�ു�
കവിതയാണ് 'പഴയ ചിലത്' - വിശദീകരി�ുക.

14.  ''ആകുേമാ ഭവാ�ാർ�ു നിക�ാൻ 
േലാക സാമൂഹ� ദുർനിയമ�ൾ 
സ് േനഹ സു�രപാതയിലൂെട '' - കവിയുെട ഈ െവ�ുവിളി ഏതു
സാഹചര��ിലാണ് ഉ�ാവു�ത്?

15.  ത�േ�ാഴിയുെട പൂർ�കാല ��രണകൾ എെ��ാം?

16.  ''ക�ിെലേ�ാഴും ക�ി��ലി�ു- 
മുൾ��ു േവണമണയാ� ക�്'' - േകാഴിയ�യുെട ഈ ഉപേദശ�ിന്െറ
�പസ�ിെയ�്?

17.  ''പാരി�ിതികവും സ്�തീ േക��ീകൃതവുമായ ഒേ�െറ പാരായണ
സാധ�തകൾ ഉ� കവിതയാണ് വി.എം.ഗിരിജയുെട കൽവീട്'' - ചർ�
െച�ുക.

18.  'ഒ�െ��ു േപാകു� ജീവിത�ിന്െറ ആവിഷ് കാരമാണ് ഒ�യ്�ിരി�ാൻ
പഠി�ു കഴി�ു ഞാൻ എ� കവിതയിലു�ത്' - പരിേശാധി�ുക.

19.  കു��ാെന�ുറി�ു� കവിയുെട ഓർ�കൾ എെ��ാം?

20.  ��ാരകം എ� കവിതയ്�് ഒരു ആസ�ാദന�ുറിെ�ഴുതുക.

21.  ''മനുഷ�നും �പകൃതിയുമായു� പാര��ാര�മാണ് ന�
കവിതയ്�ു�ാേവ�െത�് 'തിരു�് ' എ� കവിതയിലൂെട പി.പി.
രാമച��ൻ ചൂ�ി�ാണി�ു�ു'' - പരിേശാധി�ുക.

(6×5=30)

പാർ�് സി

നാലു പുറ�ിൽ കവിയാെത ര�് േചാദ��ിന് ഉ�രെമഴുതുക.
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ഓേരാ േചാദ��ിനും 15 മാർ�് വീതം.
 

22.  ''കുമാരനാശാന്െറ പുരുഷ കഥാപാ�ത�െള�ാൾ സ�ത�േബാധം
പുലർ�ു�വരാണ് അേ�ഹ�ിന്െറ നായികമാർ ''  - ഈ
അഭി�പായ�ിന്െറ സാധുത പരിേശാധി�ുക.

23.  കാല�ിന്െറ കാലുഷ�െ� േകാഴി, മു�ൻപ�ി, പിറ�ാ�മകന് എ�ീ
കവിതകളിൽ എ�പകാരമാണ് ആവിഷ് കരി�ു�െത�് വിശദമാ�ുക.

24.  െപ�ിന്െറ സ�ത� �പഖ�ാപനവും െചറു�ു നിൽ�ും
െപ�ിട�െള�ുറി�ു� സ���വും മലയാള കവിതയിലാണ് ഏ�വും
ശ�മായി ക�ുവരു�ത് എ� അഭി�പായം മൃഗശി�കൻ, കൽവീട്,
േഗാത�ുശി��ം എ�ീ കവിതകളുെട പ�ാ�ല�ിൽ പരിേശാധി�ുക.

25.  കു��ാൻ, പഴെ�ാ�ുകൾ എ�ീ കവിതകൾ എ�പകാരമാണ്
അരികുവത്കരി�െ�� ജീവിത�ളുെട പ�ം േചരു�െത�്
വിശദീകരി�ുക.

(2×15=30)
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