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B.Sc.DEGREE (CBCS) EXAMINATION, MAY 2019
Second Semester

Common Course II - ML2CCT10 - മലയാളം- ഗദ�പരിചയം

(Common for Model II B.Sc. Programmes)

2017 ADMISSION ONWARDS

3929A212

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.  ഔഷധം കരുതിയതു െകാ�ു മാ�തം േരാഗം മാറുകയി�. അത്
അക�ാ�ുക�െ� േവണം'. ഇവിെട ഉേ�ശി�ു�െത�്?      

2.  കുറിെ�ഴുതുക... സാധുജന പരിപാലന സംഘം    

3.  എ�ാണ് ഉപേഭാഗ വിഭവ ദാരിദ�ം? വ��മാ�ുക

4.  ഇ��യിൽ കാർഷിക രംഗ�് സമൃ�ികൾ സാധ�മാ�ിയ �പധാന
ഘടക�േളവ?

5.   ദെ�ടു�െ�� േകരളവർ�െയ ഉമയ� റാണി സഹായി�െത�െന?

6.  പ�ാരിേമള�ിൽ �പമാണി ആരാണ്? അയാളുെട ധർ�െമ�്?

7.  സാഹിത�കാര പരിചയം നട�ുക - 'പി.പവി�തൻ'

8.  ശിഹാബു�ീൻ െവേ�ൺ ഇ��ാ ൈ�വുഡ് സിൽ േജാലി േതടിയെത�െന?

9.   ഉ�യുെട ജീവിത�ിെല 'വി�ൻ' വ��ിത��ിന് കാരണ�ളായി
ശിഹാബു�ീൻ ചൂ�ി�ാ�ു� കുടുംബ സാഹചര��ൾ ഏവ?

10.  സി. എൻ. മുഹ�ദ് മൗലവിെയ ശിഹാബു�ീൻ ആദ�മായി പരിചയെ��ത്
ജീവപര��'�ിൽ നി�ും ഉ�രി�ുക
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11.  അവനവൻ �ീരിേയാൈട�ാവു�ത് അറിയാെത േപാവു�താണ്
കലാകാര�ാെര കാ�ിരി�ു� ഏ�ം വലിയ ദുര�ം 'പി.എൻ.േമേനാെന
ഉ�രി�് വ��മാ�ുക

12.  ഒരു കാലിൽ േപാളിേയാ ബാധി� സ�വർ  �രതി�ാരനായ ചായ�ാരന്െറ
ജീവൻ ര�ി�ാൻ ശിഹാബു�ീന് സാധി� സാഹചര�േമത്?

(10×2=20)

പാർ�് ബി

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

ഓേരാ േചാദ��ിനും 5 മാർ�് വീതം.
 

13.  കവിത ജീവിത�ിന്െറ മർ�െ� േക��മാ�ുേ�ാൾ മാ�തേമ കവിത
കവിതെയ�െ� േക��മാ�ു�ു�ു. വിലയിരു�ുക

14.  കുറിെ�ഴുതുക - 'േകരള�ിെല സാമുദായിക �പ�ാന�ളും സ്�തീ
സ�ാത���വും'

15.  ഇെതാരു പുതിയ ഓളമായിരു�ു.കലയുെട ജനാധിപത�വത്കരണ�ിന്െറ
ഒ�ാമ�ം. ഈ ഒ�ാമ�െ� ഇ. പി.രാജേഗാപാലൻ എ�െന
വിശദമാ�ു�ു?

16.   ആ�വിള�ിെന കാണികളുെട സമ�ഗ �പതികമായി കാേണ�ി വ�ത് ഒരു
തര�ിൽ േ�പ�കരുെട ദാരി�ദ�ം െകാ�ു തെ�യാണ്. ചരി�തപരമായ
െതളിവുകൾ നൽകി വിശദമാ�ുക

17.  സിൻറം, പാരഡിം എ�ിവയ്�് പ�ാരിേമള�ിലു� �പാധാന�െമ�്?

18.   ഇേ�ാ െഫമിനിസം 'ഭൂമിയും അതിെല സർ� ചരാചര�ളുമായു� ഒരു
വലിയ കരാറാണ്. േഡാ. മിനി �പസാദ് ല��ം വയ്�ു�െതെ��ാം

19.  ആദർശ രാഷ്�ടീയ�ിന്െറ �പധാന േദവാലയം �ഗാമീണ
വായനശാലകളായിരു�ു. ശിഹാബു�ീന്െറ േനേരാർ�കൾ  ഏവ?

20.  പി�ീടാണ് മന�ിലായത്, ആയിരെ�ാ�ു രാവുകളിെല കഥകളായിരു�ു
അവെയ�്.. ഏതു കഥകൾ 'സ�ർഭേമത്?

21.  മാ�ടയിൽ െപ�ുെക�ിയ 'കാവൂ�'െയ�ുറി�ു� ��രണകൾ
ജീവപര���ിൽ നി�് എടുെ�ഴുതുക

(6×5=30)
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പാർ�് സി

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

ഓേരാ േചാദ��ിനും 15 മാർ�് വീതം.
 

22.  വായനയുെട ശ�തു കാ��യ�, മറി�് ര�ിന്െറയും െപാതു ശ�തു
ആേരാഗ�കരമായ ഒരു കാ���ാടിന്െറ അഭാവമാണ്. 'വായനയുെട
ബലത��ം' എ� േലഖനെ� ആ��ദമാ�ി ഉപന�സി�ുക

23.  മലയാളം ഭരണഭാഷയും േകാടതി ഭാഷയുമായതിന് പി�ിെല ഔേദ�ാഗിക
ചരി�തം വിശദമാ�ുക

24.  സം��ാര�ിന്െറ നിർ�ാണ�ിലും സംഭാവനകളിലും �പകൃതിയുെട
നിലനിൽ�ിലും ത�ൾ പുരുഷൻമാർെ�ാ�മാെണ� സ്�തീയുെട
േബാധ�മാണ് ഇേ�ാ െഫമിനിസ�ിന്െറ അ�ർധാര. വിശദമാ�ുക

25.  ശിഹാബു�ീന്െറ വിദ�ാലയ ജീവിതാനുഭവ�ളുെട  േനരും െനാ�രവും
'ജീവപര��'�ിൽ എ�തമാ�തം ഇഴേചരു�ു? വിശദമാ�ുക

(2×15=30)
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