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B.A /B.Sc DEGREE (CBCS) EXAMINATION, MAY 2019

Fourth Semester

Common Course II - ML4CCT04 - മലയാളം - മലയാള ഗദ�രചനകൾ
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75A28584

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.  
 'നാടൻ പാ�ുകളും നാടൻ കലകളും േപാെല നാടൻ ഭ�ണവും ഓർ�യുെട േശഖര�ിേല�ു േപായ്
മറയു�ു " -- സൂചനെയ�്?     

2.  മുതലാളി�ം അടു�ളയിൽ ഇടെപ�ുെകാ�ിരി�ു�െത�െനെയ�ാമാണ്?

3.   ആഖ�ാന�ിലും പാര�ര��ിലും ഭാരത�ിന്െറ സ��മായ പാര�ര��ൾ ഏവ?

4.  അൽഹസന്െറ അറിവിന്െറ ചരി�തം സ�ാനി�ു� രാഷ്�ടീയ േബാധ��ൾ എെ��ാം?

5.  കുറിെ�ഴുതുക.' സിയാ�ിൽ മൂ�ൻ'

6.  സാഹിത�കാര പരിചയം നട�ുക.'സാറാ േജാസഫ് '

7.  ബുക്�ാൾജിയ എ� കൃതിയുെട കർ�ാവാര്? ആ പു��ക�ിെ� �പാധാന�െമ�്?

8.  െഡ��ൺ േമാറിസ് ഏെത�ാം നിലകളിൽ �പസി�നാണ്?

9.  
'സാഹിത�കാരൻമാർ ധനികരുെട േചരിയിേലയ്�് മാറി�ുട�ി എ�ത് ഗുണേഭാ�ാ�ൾ
നിേഷധി�ാനിടയി�. സ�ർഭം ഏത്?

10.  'േതാ�ം സൂ�പ�് ' എ� കഥെയഴുതാനിടയായ സാഹചര�ം എ�്?

11.  
േതാ�ം കൃഷി�ു േപായി�് ഒ�ും േനടിയിെ��് പറയാൻ സാധ�മ�.'- എ�ു േനടിെയ�ാണ്
ബി.സരസ�തി അവകാശെ�ടു�ത്?

12.  ' െചകു�ാൻ ' എ� കഥയുെട �പേമയം എ�്?

(10×2=20)

പാർ�് ബി

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

ഓേരാ േചാദ��ിനും 5 മാർ�് വീതം.
 

13.  '��തിയാധി�� ിതമായ അ�െ� സാമൂഹ�നീതിയാണ് കാളിദാസന്െറ തൂലികയിൽ
മഷിെയാഴി�ിരു�ത് ' േലഖകൻ സൂചി�ി�ു� സാമൂഹ� അനീതി എ�്?

14.  െമാഹാ�് ഭാഷ ഇം�ീഷിേനാട് എതിരി�് പുനരു�ീവനം േനടിയെത�െന?

15.  
േമലാള-കീഴാളചി� േചാഴിയൻ ജാതിയിൽെ�� െചൈ�യ്�് സാമൂഹികമായ എ�ു�പതിബ�മാണ്
സ�ാനി�ത്?

16.  േകരള വിലാസം മു�ദണ ശാലയുെട സംഭാവനകൾഎെ��ാം? 

17.  എ�ാണ് േബാേ�ാ��് പുരിക ഇൻെജ�നുകൾ?വിശദമാ�ുക

18.  
'മീനാ�ീ ദർശനം' എ� കാരൂർ കഥയുെട �പേമയം എ�്?
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19.  
 'ഒ�ാം വാ��ാെര '  വഴിെ��ാനും വ�് ക�ാൽ  ൈക പിടി�് കുലു�ി അഭിന�ി�ണെമ�ാണ്
ഗു��ൻ നായർ സാർ  പറയു�ത്. കഥാ �പേമയം ഉ�രി�് സമർ�ി�ുക

20.   കാരൂരിന്െറ ജൻമശതാ�ി മലയാള സാഹിത� േലാകം ആേഘാഷി�െത�െന?

21.  കുറിെ�ഴുതുക.'എസ് .പി.സി.എസസ്ും വയലാർ രാമവർ�യും .'

(6×5=30)

പാർ�് സി

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

ഓേരാ േചാദ��ിനും 15 മാർ�് വീതം.
 

22.  മാറു� മലയാള സംസാര ഭാഷെയ��ി ടി.ബി.േവണുേഗാപാല�ണി�രുെട നിരീ�ണ�ൾ എെ��ാം?

23.  ഒേര കൃതിയുെട വിവർ�നം വ�ത��� വായനകളാകാം എ�് എൻ. അജയകുമാർ
സമർ�ി�ു�െത�െന

24.  എസ് .പി .സി .എ�ും  ഡി.സി. കിഴേ��ിയും - വിലയിരു�ുക

25.  കാരൂരും സാഹിത�സുഹൃ�ു�ളും - ബി സരസ�തിയുെട ഓർ�കൾ മുൻനിർ�ി ഉപന�സി�ുക.

(2×15=30)
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