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

For B.Com Model I programmes)

Common Course II - ML1CCT05 - MALAYALAM-KATHAYUM KAVITHAYUM

2017 Admission (Reappearance)
071F96BE

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.  'ഹൃദയ�ിൽ ഒരു സൂചികു�ിയതുേപാെല േതാ�ിയേ�ാൾ അയാൾ എഴുേ��ു' - സ�ർഭം
വിശദമാ�ുക.

2.  'േഹ സ�ാമിയാേര...കാവിയുമുടു�് േമാ�ം േതടി നട�ു� നി�ൾ�് എെ� േപരറി�ി�് എ�ു
കി�ാനാണ്? നി�ൾ നി�ളുെട പാ�ിനുേപാകൂ'  �പ��ു തം വ��മാ�ുക.

3.  േകാകിലയുെട ഭർ�ാവിന് 'കഷ�ി�ാരൻ' എ� േപര് കഥാകാരൻ നൽകിയിരി�ു�തിെല ഔചിത�ം
പരിേശാധി�ുക.

4.  ഊരുെത�ികളായ കരുണനും കുമാരനും രാ�തി ത�ിയ ത�ീർ��ലിെന കഥാകൃ�്
അവതരി�ി�ു�െത�െന?

5.  ൈമനാകശ�ംഗ�ിെല പുരാവൃ��ിെ� സ�ഭാവം വ��മാ�ുക.

6.  കറു�ഹാസ��ിൽ െപാതി� കവിത എ�് കടു�െയ വിേശഷി�ി�ാേമാ?

7.  ഉദി�ുിനി� ച��നും 
മരെ�ാ�ിലിരു�ു 
തനിെയ മൂളു� കൂമനും 
ആ വരവുക�ു - ആരുെട വരവാണ് ക�ത്? എ�െനയാണ് വ�ത്?

8.  േവലി�ൽ പ�വൾ നെ�ാരു െച�ക- 
േ�ാേടാളമേ�ാളിരു�ുവ�ു - ആശയം വിശദമാ�ുക.

9.  എ�ത മൃദുലമായിരുെ�േ�ാ അവയുെട പഴയകാലം - എ�ിെന�ുറി�ാണ് പരാമർശം? വിശദമാ�ുക.

10.  ആധുനിക കവിതകളുെട സവിേശഷതകൾ എെ��ാം?

11.  സ്�തീവാദം - കുറിെ�ഴുതുക

12.  ഉറൂബിെ�  �പധാന രചനകൾ പരിചയെ�ടു�ുക.

(10×2=20)

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

ഓേരാ േചാദ��ിനും 5 മാർ�് വീതം.

 

13.  ദൽഹി എ� കഥ 1981 കളിെല ദൽഹിയുെട ചി�തമാേണാ വര�ുകാ�ു�െത�് പരിേശാധി�ുക.

14.  കടി�ു� അ��ി, െകാ�ുമകൾ ആൻസി എ�ീ കഥാപാ�ത�െള താരതമ�ം െച�ുക.

19101113

Page 1/2 Turn Over



15.  കമലയുെട നി��ള�തയും കു�ി�വും േതാമസ് വേ�ാ�ാരൻ എ� കറു�കാല�ിനു മുൻപിൽ
തകർ�ടിയു�തിെ�  ദുര�മാണ് ത��ം - വിലയിരു�ുക.

16.  'മൃതമായ മരണ�ിെ�  മണം തിരി�റിയാനാണ് �പയാസം. എ�ാ�ിനുമടിയിൽ
അടി�ുകിട�ുകയാണത്.' - സ�ർഭവും ആശയവും വിശദമാ�ുക.

17.  ച��ുഴയുെട പാടു�പിശാച് എ� കവിതെയ ഡി.വിനയച��െ�  പാടു�പിശാചിന് എ� കവിത
അനു��രി�ി�ു�െത�െന - വിശദമാ�ുക.

18.  നായകടി�ും സൂ�ി�ുക എ� കവിതയുെട �പേമയപരിസരം ചർ�െച�ുക.

19.  കായേലാരജീവിത�ിെ�  ഇനി�ും ചവർ�ും ആവി��രി�ു� കവിതയാണ് ഇ�മുടി�ായൽ -
വിലയിരു�ുക.

20.  'േച�' എ� തലെ��് ആ കഥയ്�് എ�തമാ�തം ഉചിതമാെണ�് പരിേശാധി�ുക.

21.  'കറു�ഹാസ��ിെ�  കവി' എ� വിേശഷണം അ���ണി�ർ�് എ�തമാ�തം ഉചിതമാെണ�് കടു�
എ� കവിതെയ മുൻനിർ�ി പരിേശാധി�ുക.

(6×5=30)

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

ഓേരാ േചാദ��ിനും 15 മാർ�് വീതം.

 

22.  'പുരുഷപ�വായനയുെടയും സ്�തീപ�വായനയുെടയും സാധ�തകൾ േച� എ� കഥയിൽ
�പകടമാണ് ' - അഭി�പായ�ിെ�  സാധുത പരിേശാധി�ുക.

23.  സ്�തീ - �പകൃതി - �പണയം എ�ിവ 'േവനലിൽ ഒരു പുഴ' എ� കവിതയിൽ
ആവി��ൃ തമാകു�െത�െനെയ�് പരിേശാധി�ുക.

24.  സ്�തീ-�പകൃതി-ദളിത് സ�ത��ൾ�് ഉ�രാധുനിക കവിതയിലു� �പസ�ി പരിേശാധി�ുക.

25.  ദൽഹി 1981, കടു� എ�ീ രചനകൾ മുേ�ാ�ുവയ്�ു� രാഷ്�ടീയ - സാമൂഹിക പ�ാ�ലം
വിലയിരു�ുക.

(2×15=30)
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