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B.Sc.DEGREE (CBCS) EXAMINATION, DECEMBER 2018
First Semester

(For B.Sc Model II Programmes)

Common Course II - ML1CCT09 - MALAYALAM- KATHA, KAVITHA

2017 Admission (Reappearance)
34B6DAB5

Maximum Marks: 80 Time: 3 Hours

പാർ�് എ

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

ഓേരാ േചാദ��ിനും 2 മാർ�് വീതം.
 

1.  കുറിെ�ഴുതുക .' എം ടി വാസുേദവൻ നായർ '

2.   എ�ാണ് ഉ�രാധുനികത? നി�ൾ പഠി� കഥകെളയും കവിതകെളയും ആ��ദമാ�ി ഉപന�സി�ുക. 

3.  'മടു�ു േതാ�ുേ�ാൾ നാം ക� വ�ികളിെല�ാം പിടി�ുകയറു�ു. എ�തെയ�ത വ�ികൾ ?എ�ും
എ�ു�ുമി� 'വിശദമാ�ുക.

4.  'കഥെയ ച�ല േപാെല ഭാവിയിേല�് വലി�ണം ' സ�ർഭം എഴുതുക. 

5.  കഥാപാ�തനിരൂപണം നട�ുക ' റുമാന   '(കഥ : നൃ�ശാല  - സിതാര എസ് )

6.  'നിർ�് ,മദീഹ അലറി. നൃ�െ���ി നി�െള�ാൾ ന�ായി എനി�റിയാം' മദീഹ ഇ�െന
�പതികരി�ാൻ കാരണെമ�് ?

7.  കഥാപാ�തനിരൂപണം നട�ുക - അനൂപ് ശിവപുരി  (കഥ - ജാേവദ് എ� മുജാഹിദ്)

8.  സാഹിത�കാരപരിചയം നട�ുക - െക േരഖ 

9.  സാഹിത�കാരപരിചയം നട�ുക - 'ഇടേ�രി '

10.  '�ഗഹജലം ന��തം ,കുഴലിേ�ൽ ക�ാടി ' ഈ വരികൾ�് കാവ�സ�ർഭ�ിലു� �പസ�ി എ�് ?

11.  എ�ാ േമാഹവും ചാ�ലാേയാ ?ചാരം െന�ിയിൽ ചൂടാറുേ�ാ? ല��ാർ�ം  എ�് ?

12.  '�ുഡന്റ്സ്   വാ�ർ    കളറി'െല �പേമയം എ�് ?

(10×2=20)

പാർ�് ബി

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

ഓേരാ േചാദ��ിനും 5 മാർ�് വീതം.
 

13.  െഷർല�് എ� കഥാനാമം �പേമയേ�ാട് എ�തമാ�തം അനുരൂപെ�ടു�ു?

14.  കഥാപാ�തനിരൂപണം നട�ുക 'സിൽമാ എ��ൻ' 

15.  �ഭമാ�കതയുെട സൗ�ര�ം േപറു�  കഥയാണ് 'മ�കെ�  ത�ൻ ' വിശകലനം െച�ുക 

16.  'െപാടു�െന നില�ു കു�ിയിരു�ി�് അയാൾ ആനെയേ�ാെല തല കു�ി�ു. ഇരുെചവികളിലും
പിടി�ുെകാ�് യതി കഴു�ിൽ കയറിയിരു�ു.'സ�ർഭം ഏത് ?
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17.  ജാേവദ് എ� മുജാഹിദ് 'ൽ 'േഷഖ് ഇഖ്ബാൽ ഹ�ൻ പറ� കഥ 'ചുരു�ിെയഴുതുക 

18.  സാവി�തി രാജീവൻ മലയാളകവിതാസാഹിത�ചരി�ത�ിൽ അടയാളെ�ടു�ു�െതെ��ാം?

19.  േതാ�ുവര�ിൽ െവയിലാ�ി  ഉടു�ുേ�രം കെ��ിെയാരു ഖ�കാവ�ം - സൂചിതം എ�് ?

20.  ഉ�രാധുനികകവികളിൽ എ സി �ശീഹരിയുെട �ാനം അടയാളെ�ടു�ുക.

21.  ധർമസം�ാപന�ിെ� സ���ാനുഭൂതി നുണയാൻ കാ�ിരി�ു� ജനതയുെട ആ�ന�ം  'േപാടാ
േമാെന  ദിേനശാ 'യിൽ എ�െന ഉൾേ�രു�ു ?  

(6×5=30)

പാർ�് സി

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

ഓേരാ േചാദ��ിനും 15 മാർ�് വീതം.
 

22.  എ�ാണ് െഫമിനിസം? നി�ൾ പഠി�ി�ു� കഥകെളയും കവിതകെളയും ആ��ദമാ�ി ചർ� െച�ുക.

23.  മലയാള െചറുകഥാസാഹിത��ിെല സ്�തീവാദ ചി�കൾ െക ആർ മീരെയ അടി�ാനമാ�ി
ഉപന�സി�ുക.

24.  എ�ാണ് ഉ�രാധുനികത? നി�ൾ പഠി�ി�ു� കഥകെള ആ��ദമാ�ി ചർ� െച�ുക. 

25.  �ഗാമീണജീവിത�ിെ� സ�ട�ൾ അതിെ� തീ�വതേയാെട തിരി�റിയു� കവിയാണ് ഇടേ�രി
.'കറു� െച�ി�ികൾ ' എ� കാവ�ഭാഗം ഉദാഹരി�്  സമർ�ി�ുക.

(2×15=30)
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