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

For BA/B.Sc Model I programmes)

Common Course II - ML1CCT01 - MALAYALAM-KADHA SAHITHYAM

2017 Admission (Reappearance)
596728F4

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.  ‘’അവെര�ത ന� സ�ഭാവം ഉ�വരാെണ�ിലും ജ�ിയുെട കുശു�ി�ാെത വരുേവാ ?’’ – ഈ
അഭി�പായ�ിെ�  സാധുതെയ�് ?

2.  ''മാ�ി വരയ്�ാൻ പ�ാ�ത് ജീവിതം മാ�തമാണ് ഇെതളു�ം'' - കഥാനായകൻ ഇ�െന
പറയു�തിെ� കാരണം എ�് ?

3.  '' എനി�് നിേ�ാട് അനുക� മാേ�ത േതാ�ുകയു�ൂ. ഒരു സാധാരണ സ്�തീയായി ജനി�ുവാൻ
കൂടി കഴി�ി�േ�ാ നിന�് '' - ആരുെട വാ�ുകൾ ? വിവ�ിതം എ�് ?

4.  േമബിൾ അ�ായിയുെട ശാ�സു�രമായ ഭവനം �പണയ�ിനു പൂ�ുലയാൻ പ�ിയ
വ�ി�ുടിലായിരു�ുെവ�് എഴു�ുകാരി വിചാരി�ു�ത് എ�ുെകാ�് ?

5.  ' എെ� മുടിയഴി�ു പറ�് ആകാശം മു�ുകയും എെ� പാവാട വ�ം ചുഴ�ി ഭൂമിെയ
െപാതിയുകയും െച��ു '' - സ�ർഭം എഴുതി വിശദീകരി�ുക.

6.  ''സ്േനഹി�ാൻ അൈധര�െ�ടു�വർ എ�ാേലാ സ്േനഹം േവെ��ു െവയ്�ാനും
ൈധര�മി�ാ�വർ '' - ഈ �പ��ാവനയുെട അർ�െമ�് ?

7.  കാ�ിൽ ബ��തി അരിയുെട സുഗ�ം പടർ�േ�ാൾ േഗാപാൽ യാദവ് ഓർ�ത് എെ�ാെ� ?

8.  ''പ�യുെട ഒരു െപ�കം ഉറൂസിെനയും മ�് ജീവജാല�െളയും െകാ�് അ�രയ്�്
ഒഴുകിേ�ാവും േപാെല േതാ�ി '' - വിശദീകരി�ുക.

9.  പവി�തയുെട അ� തെ� താലി സാരിയ്�ു�ിൽ മറയ്�ു�ത് എ�ിന് ?

10.  ' വികാര�ൾ�് ഭാഷ േവ�േ�ാ '' - നജീബ് ഇ�െന ചി�ി�ാൻ കാരണം ?

11.  അറിവി�ാ��യുെട ഗർ��ിൽ വീണതുേപാെല നജീബിന് അനുഭവെ��െതേ�ാൾ ?

12.  ' ഒരു അന�രാജ��ിെ� ജയിലിനു�ിൽ എ�തമാ�തം അസ�ാത���ം നജീബ് അനുഭവി�ിരു�ു '' -
വ��മാ�ുക.
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(10×2=20)

പാർ�് ബി

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

ഓേരാ േചാദ��ിനും 5 മാർ�് വീതം.

 

13.  മനുഷ�നാണ് ഭൂമിയുെട അവകാശികൾ എ� വാദെ� ന�യീകരി�ുവനായി ഭൂമിയുെട
LLഅവകാശികൾ എ� കഥയിൽ ഉ�യി�ു� യു�ികൾ എെ��ാം ?

14.  മാനാ�ിറ െട�ിൽ അധിനിേവശ�ിെ�  ചരി�തമു�്' - ഈ അഭി�പായം പരിേശാധി�ുക.

15.  മന�ിെ� കഥാകാരനാണ് പ�നാഭൻ എ� അഭി�പായം 'കടൽ' എ� കഥയ്�് േയാജി�ു�ുേവാ
എ�് പരിേശാധി�ുക.

16.  പ�നാഭെ� 'കടൽ' എ� കഥയിൽ കടൽ എ�ിെനെയ�ാം �പതിനിധീകരി�ു�ു ?

17.  ആർ�റിയാം എ� കഥയ്�് ആസ�ാദനം എഴുതുക ?

18.  'നീെയാരു മൂേശ�യാണ് .. സീതാല��ി മൂേശ�ാ '' - സ�ർഭം വ��മാ�ുക.

19.  മരുഭൂമിയിെല ഏ�വും മേനാഹരമായ കാ��െയ�ു നജീബ് പറയു�െത�ിെന�ുറി�ാണ് ?

20.  രതിഭാവ�ിെ�  ആവി��ാരം ആടുജീവിത�ിൽ െബന�ാമീൻ അവതരി�ി�ിരി�ു�ത്
എ�പകാരം ?

21.  �പതീ�യുെട ചി��െള ആടുജീവിത�ിൽ ചി�തീകരി�ു�ത് എ�പകാരം ?
വിശദീകരി�ുക.

(6×5=30)

പാർ�് സി

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

ഓേരാ േചാദ��ിനും 15 മാർ�് വീതം.

 

22.  ഭൂമിയുെട അവകാശികൾ ആെര� മൗലികമായ േചാദ�മാണ് ഭൂമിയുെട അവകാശികൾ എ�
കഥ ചർ� െച�ു�ത് ' - ഉപന�സി�ുക.

23.  മലയാള�ിെല മിക� രാഷ്�ടീയകഥകളിൽ ഒ�ാണ് 'തിരു�് ' - ഉപന�സി�ുക

24.  അ�ി എ� കഥയിെല നായികയുെട ൈധര�വും �പതികാരവും സമകാലികസാഹചര��ളിൽ
അനുകരണീയമാണ്' - സ�ാഭി�പായെമഴുതി ചർ� െച�ുക

25.  '�പവാസ�ിെ� മണൽപര�ിൽ രൂപം െകാ� മഹ�ായ ഒരു സൃ�ിയാണ് ആടുജീവിതം ' -
വിലയിരു�ുക

(2×15=30)
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