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B A DEGREE (CBCS)EXAMINATION, DECEMBER 2018
First Semester

Core Course - ML1CRT01 - NAVEENA KAVITHA

(Common to B.A Malayalam Language and Literature Model I, B.A Malayalam Language and Literature Model II
Copy Editing, B.A Malayalam Language and Literature Model II Copy Writing)

2017 Admission (Reappearance)

7A7506FC

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.  പരമാന�ല�ി�ടിയിേലാളം െതരു െതെര ഞാനിതാ താഴു�േ�ാ' - എേ�ാൾ?

2.  കാഴിണ െക�േ� േനരിയ വാ�ിന്െറ നൂലിനാേലാമേന! േനാവി�ാെത' - സൂചിതെമ�്?

3.  മലനാടു വാനിലുയർ�ി�ിടി�ു� േമ�കൾ എെ�ാെ�യാെണ�ാണ് ഇടേ�രി പറയു�ത്?

4.  കണിെ�ാ�യ്�് പൂ�ാതിരി�ാൻ കഴിയാ�ത് എ�ുെകാ�്?

5.  പി. കു�ിരാമൻ നായരുെട കവിതകളിെല �പകൃത�ുപാസനെയ ആ�ൂർ
ആവി��രി�ു�െത�െന?

6.  വീ�ിൽ തെ� കാ�ിരി�ു� അനുഭവ�െള കവി ആവി��രി�ിരി�ു�െത�െന?

7.  മര�ൾ�ു വ�ുേചർ� പരിണാമ�ൾ െകാ�ിയിെല വൃ��ൾ എനെ�
അടയാളെ�ടു�ു�ു?

8.  കു�ുകൾ�ു സംഭവി� ദുര�ം കാേ� കടേല എ� കവിതയിൽ എ�െന വ��മാ�ു�ു ?

9.  പുഴേപാെലയഗാതമായ സ്േനഹെ� കവി ആവി��രി�ു�െത�െന?

10.  �പണയി�ു�വർ നട�ുന്േപാൾ വഴികൾ�് സംഭവി�ു� മാ�െമ�്?

11.  മ�ാെന മ�ാൻ മാ�തമാ�ിയത് എെ��ാമാണ്?

12.  ദളിത് സാഹിത�ം എ�ാെല�്?

(10×2=20)

പാർ�് ബി

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

ഓേരാ േചാദ��ിനും 5 മാർ�് വീതം.

 

13.  കാ��നികതയിൽ നി�് വാ��വികതയിേല�ു� സ�ാരമാണ് എൻ.വി.യുെട കവിത -
വിശദീകരി�ുക.
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14.  ത�േ�ാഴി പറയു� പൂർവകാല കഥകൾ എെ��ാം?

15.  മീരാഭായിയുെട ജീവിത�ിന്െറ ആഴ�ളിേല�ിറ�ു� കവിതയാണ് 'മീരപാടു�ു'
വിലയിരു�ുക.

16.  �ഡാ�ുളയുെട വരവും കാ�ിരിയ്�ു� നായകൻെറ ആേലാചനകൾ എെ��ാം?

17.  അ�മുടി�ായൽ കവിയുെട ഇ�മുടി�ായലായി മാറിയെത�ിെന?

18.  ൈക�ല�ുണികൾ എ� കവിതയിെല ഗാർഹിക ബിംബ ക��നയുെട സാധ�തകൾ
പരിേശാധി�ുക.

19.  വിപണിവൽ�രി�െ�� േലാക�ിെല സ്�തീയെട ചി�തീകരണമാണഅ മു�ുകൾ മാ�തം
ബാ�ിയാകു� കടൽ എ� കവിത നിരീ�ി�ുക്?

20.  മലയാള കവിതാ സാഹിത��ിെല സ്�തീപ� രചനകളുെട �പാധാന�െമ�്?

21.  കീഴാളതയും �ഗാമീണതയും കുരീ�ുഴ �ശീകുമാറിെ� കവിതകളുെട മുഖമു�ദയാണ് - ശരിേയാ?

(6×5=30)

പാർ�് സി

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

ഓേരാ േചാദ��ിനും 15 മാർ�് വീതം.

 

22.  കീഴാള ജനതയുെട വിേമാചനാഭിലാഷ�ളുെട ചി�തീകരണമാണ് കുമാരഗുരുേദവന്െറ പാ�ുകൾ
�പതിനിധാനം െച�ു�ത്. വിശദമാ�ുക.

23.  ൈവേലാ�ി�ിയുെട സൗ�ര�ശാസ്�ത�ിന്െറ മർ�ം െതാ�ുനിൽ�ു� കവിതയാണ്
'ക��വ�രി' - പരിേശാധി�ുക.

24.  തലമുറകളുെട അ�രം 'വിൽപ�തം' എ� കവിതയിൽ ആവിഷ് കൃതമാകു�െത�െന?

25.  ആധുനിക േലാക�ിെ� മൂല�നിരാസവും �പകൃതി നശീകരണവും െകാ�ിയിെല
വൃ��ളിൽ എ�െന ആവി��രി�ിരി�ു�ു

(2×15=30)
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