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BA/B.Sc.DEGREE (CBCS) EXAMINATION, NOVEMBER 2019

First Semester
For BA/B.Sc Model I programmes)

Common Course II - ML1CCT01 - MALAYALAM-KADHA SAHITHYAM
2017 Admission Onwards

749AE582

Time: 3 Hours Maximum Marks :80

പാർ�് എ

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

ഓേരാ േചാദ��ിനും 2 മാർ�് വീതം.

 

1.  ‘’അവർ�് കടയിൽ േപാകാനും കവു�ിന് കയറാനും െതാ�യൽപ��്
പിെ�യായിരി�ു�ു?’’ – ഈ വാചക�ിന് പി�ിലു� സാമൂഹ�
സാഹചര�ം എ�് ?

2.  'െകാ�ണെമ�ു േവഗം പറയാം. െകാ�ുകയും െച�ാം. ജീവൻ െകാടു�്
സൃഷ്�ി�ാൻ ഒ�ുേമാ ?'' - ആരുെട വാ�ുകൾ ? സ�ർഭം എഴുതുക.

3.  'എ�ിനാണ് ഒരു ക�െനേ�ാെല എെ� പിറകിൽ നി�് -
ഞാനി�െനെയാരു െപരുമാ�ം �പതീ�ി�ത് അ�േ�ാ'' - ആരുെട
െപരുമാ�ം എ�് വിശദീകരി�ുക.

4.  '' അക�് ന�ുവളർ�ിയ ഒരു െചടിേ�ാെല അവളുെട ഉ�ിൽ വളർ�ു
നി� ഏകാ�ത പൂവി�ു, കായ്�ു '' - വിശദീകരി�ുക.

5.  ' മുഖ�് െതറി�ുവീണ ഒരു കഫക�േ�ാെല �പണയവും കഴു�ിൽ
െഞരു�ു� ഇരു�ു�ുടൽ േപാെല മാതൃത�വും ഞാൻ അനുഭവി�ു
തീർ�ുകയാെണ� െവളിെ�ടു�ലുകൾ�് േനരമായിരി�ു�ു '' -
ആരുെട വിചാരമാണിത് ? ഇ�െന ചി�ി�ാൻ കാരണെമ�് ?

6.  ''െപ�ു�ളുെട നിരാശ അവരുെട കൺ�ട�ളിൽ െതളിയും ,
ആണു�ളുെടതാവെ� അവരുെട ചുവടുകളിലും '' - വിവ�െയ�് ?

7.  'ഇെതാെ� എെ� തിരി�റി� കാര��ളാണ് '' - രാംേഗാപാൽ
തിരി�റി� ജീവിതസത��ൾ എെ��ാം?

8.  ഉറൂസ് എലികെള ര�ി�ു�ത് എ�െന ?

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

10.  'അത് ര�യിേല�ു� വഴികാ�ിയാണ് '' - വിശദമാ�ുക.

11.  �പതീ�ി�ാൻ ഒ�ുമി�ാ� ദിവസ�ൾ ' - എ�് നജീബ് പറയാൻ
കാരണെമ�് ?
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12.  െകാ�ാൻ െകാ�ുേപാവു� അറവുമാടിന്െറ ൈദന�തയാവും അേ�ാൾ
അവെ� മുഖ�് ഉ�ാവുക ' - എേ�ാൾ ? വ��മാ�ുക.

(10×2=20)

പാർ�് ബി

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

ഓേരാ േചാദ��ിനും 5 മാർ�് വീതം.

 

13.  ഭൂമിയുെട അവകാശികൾ എ� കഥയിൽ കഥാനായകെ� ഭാര�
ഉ�യി�ു� വാദ�ൾ വിശദമാ�ുക

14.  മാനാ�ിറ െട�് 'ൽ �കി��ിെനയും കഥകളിേയയും താരതമ�ം
െച�ു�ത് എ�പകാരം ?

15.  കടൽ എ� കഥയിെല അ�െയ� കഥാപാ�ത�ിെ� ചി�തീകരണം
എ�പകാരെമ�ു വിശദീകരി�ുക ?

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

17.  േമബിൾ അ�ായിയുെട വീടിെന�ുറി�ു� എഴു�ുകാരിയുെട സ���ം
വിശദീകരി�ുക

18.  ' എെ� തടവുമുറിയാണ് നീ '' - �പിയയുെട ഈ �പ��ാവനയുെട
അർ�തല�ൾ വ��മാ�ുക.

19.  ' ജീവിത�ിെ� �പതീ�യിേല�ും െവളി��ിേല�ുമു� �പത�ാശ
നിറ� ഒെരാ�മായിരു�ു അത് '' - വിശദമാ�ുക.

20.  ' നാം അനുഭവി�ാ� ജീവിത�ൾ എ�ാം നമു�് െവറും െക�ുകഥകൾ
മാ�തമാണ് '' - വിശദീകരി�ുക.

21.  ഒരാടിെനാ�ം തെ� പുരുഷത�വും ഒലി�ു േപായിരി�ുെവ�ു നജീബ്
പറയാനു� കാരണം എ�് ?

(6×5=30)

പാർ�് സി

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

ഓേരാ േചാദ��ിനും 15 മാർ�് വീതം.

 

22.  എം.ടി വാസുേദവൻ  നായരുെട കഥകളുെട സവിേശഷതകൾ
െപരുമഴയുെട പിേ��് എ� കഥെയ മുൻനിർ�ി ഉപന�സി�ുക.

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

24.  സ്�തീവാദ കാ���ാടിൽ നി�ുെകാ�് െക.ആർ മീര , സിതാര , ഇ�ു
േമേനാൻ , സാറാ േജാസഫ് തുട�ിയവരുെട രചനകെള വിലയിരു�ൂ.

25.  ദയനീയമായ മനുഷ�ാവ�യുെട പരിേഛദമാണ് ആടുജീവിതം ' -
വിലയിരു�ുക.

(2×15=30)
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