
QP CODE: 20101218  Reg No : .....................

  Name : .....................

 

B A/B.Sc DEGREE (CBCS) EXAMINATION, NOVEMBER 2020

Second Semester

Common course II - ML2CCT02 - മലയാളം- കവിത 
(Common for Model I BA/B.Sc Programmes)

2017 ADMISSION ONWARDS

D0A2EE88 
Instructions to Private candidates only: This question paper contains two sections. Answer Section I

questions in the answer-book provided. SECTION II Internal Examination questions must be answered in
the question paper itself. Follow the detailed instructions given under SECTION II. 

SECTION I

Time: 3 Hours Max. Marks : 80

പാർ�് എ

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

ഓേരാ േചാദ��ിനും 2 മാർ�് വീതം.
 

1.  ''�പണയ നിഭൃത ചി� മ�ന�ാ- 
തിണകെള േനാ�ി മൃഗ�െളാെ� നി�ു''- സ�ർഭെമഴതുക.

2.  ''വിറെയാടുമിണമു�ു വി��ു ടാംശം 
ചിറകു വിതിർ� കേപാതി േപാലണ�ാൾ'' - ആര്? സ�ർഭെമഴുതുക.

3.  '' ഒഴി�ു കിട�ു�തിന്െറ 
ആ�സംഘർഷ�ാൽ 
പിടയുകയായിരു�ു 
ആ െക�ിടം '' - വിശദീകരി�ുക.

4.  ''കാരമു�ിൽ കുരു�ിയ േനരിൻ 
നീരുന�ി നുണയു� േനരം'' - വിശദമാ�ുക.

5.  ''ക�ുേവണമിരുപുറെമേ�ാഴും 
ക�ുേവണം മുകളിലും താേഴം''- ഈ ഉപേദശം ആരുേടത്?

6.  ''എ�ിൽ 
നീയും 
ഒരവതാരമായിരുേ�െന '' - എ�് കവി സംശയി�ു�െത�ുെകാ�് ?

7.  ''നിന്െറ വീട ്
ക�ിൽ പണിതുമിനു�ിയ ശി��ം 
എന്േറത ്
നിലാവുമിരു�ും േചർ�ു കുഴെ�ാരു മൺകുടിൽ'' - വിശദമാ�ുക.
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8.  'ഒ��ു വീണുമരി�ാൻ പഠി�ുകഴി�ു ഞാൻ ' എ� �പ��ാവന ഏതു
സാഹചര��ിലാണ് ഉ�ാവുെത�് വിശദീകരി�ുക.

9.  '' പിെ� പയ്�ു�വർ ന�ുെട വിരു�ു േമശകൾ ആ�കമി�ുകയി�േ�ാ
''? - ഈ വിചാരം ആരുേടത് ? വിശദമാ�ുക.

10.  ''പല കാല�ിൽ 
പല �പായ�ിൽ 
പല ഞാനുകൾ 
കു��ാനുചു�ുേമാടി '' -  വ�ാഖ�ാനി�ുക.

11.  ''ഒരു പുഴയും മുഴുവൻ മീനുകെളയും വി�ു െകാടു�ി� '' - എ�് കവി
പറയാനു�ായ സാഹചര�െമ�് ?

12.  ''ഞാനതിെന വാ�ല�േ�ാെട എടു� ്
ജാലക�ുറ�ു കാ�ു നി� 
േമഘെ�േയ��ി�ു'' - ഇ�െന െച�ാൻ കവിെയ േ�പരി�ി�െത�്?

(10×2=20)

പാർ�് ബി

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

ഓേരാ േചാദ��ിനും 5 മാർ�് വീതം.
 

13.  െവ�ില െച�ം എ� കവിതയ്�് ഒരാസ�ാദനെമഴുതുക.

14.  ''ആകുേമാ ഭവാ�ാർ�ു നിക�ാൻ
േലാക സാമൂഹ� ദുർനിയമ�ൾ 
സ് േനഹ സു�രപാതയിലൂെട '' - കവിയുെട ഈ െവ�ുവിളി ഏതു
സാഹചര��ിലാണ് ഉ�ാവു�ത്?

15.  'കു�ു�ി മാഷിന്െറ കവിതകൾ േവറി� ഒരു ഭാവുകത�െ�
അടയാളെ�ടു�ു�ു' - കു�ിമണികൾ എ� പാഠഭാഗ�് ത�ി�ു�
കവിതകെള അടി�ാനമാ�ി വിശദീകരി�ുക.

16.  ''േലാകാവസാനം വേര�ും പിറ�ാെത േപാകെ� നീെയൻ മകേന'' -എ�്
കവി ചി�ി�ാൻ കാരണ�ൾ എെ��ാം?

17.  'ഒരുമയുെ��ിൽ ഉല�േമലും കിട�ാം' എ� പഴെ�ാ�ിെന
പഴെ�ാ�ുകൾ എ� കവിതയിൽ എ�പകാരമാണ് പുനർവായി�ു�ത്?

18.  'െപ�ിന്െറ സർ�ാ�കതെയ െഞരു�ി�ളയു� �ാപനമാണ് വീട്'
ഈ �പ��ാവനെയ േഗാത�ുശി��ം എ� കവിതയുെട പ�ാ�ല�ിൽ
അപ�ഗഥി�ുക.

19.  ഉഴു�മാട് ....... എ� പഴെ�ാ�ിെന ചൂഷിതന്െറ േമാചനം എ�
സ���വുമായി ബ�ി�ി�ു�െത�െന?

20.  ��ാരകം എ� കവിതയ്�് ഒരു ആസ�ാദന�ുറിെ�ഴുതുക.

21.  ''മഹാവൃ��ളും മഹാരഥ�ാരും തിേരാഭവി�ു� ഉ�രാധുനിക
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കാലെ� അൻവർ അലി 'ആടിയാടി അല� മര�േള...... ' എ�
കവിതയിൽ വര�ിടു�ു'' - വിശദീകരി�ുക.

(6×5=30)

പാർ�് സി

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

ഓേരാ േചാദ��ിനും 15 മാർ�് വീതം.
 

22.  '�പണയം, വിവാഹം, കുടുംബം എ�ീ �ാപന�െള അതിനിശിതമായി
േചാദ�ം െച�ു� കലാപകാരികളാണ് കുമാരനാശാന്െറ നായികമാർ' -
ലീല എ� കവിതയുെട പ�ാ�ല�ിൽ പരിേശാധി�ുക.

23.  ൈവേലാ�ി�ി�വിതയുെട സവിേശഷതകൾ
'സ് േനഹസു�രപാതയിലൂെട' എ� കവിതാഭാഗെ� മുൻനിറു�ി
ഉപന�സി�ുക.

24.  ''ആണധികാര�ിന് കീഴിെല െപൺജീവിതം'' എതിൽ നി�്
''അധികാര�ിന് കീഴിെല ജീവിത�ൾ '' എ�തിേല�് സം�കമി�ു�
കവിതയാണ് വിജയല��ിയുെട 'മൃഗശി�കൻ' - പരിേശാധി�ുക.

25.  'സാ��ദായിക ചരി�ത�ിൽ ഇടം േനടാ�വരും ചരി�തം
നിഷകാസിതരാ�ിയവരും എം.ആർ േരണുകുമാറിന്െറ കവിതകളിൽ
ഇടം േനടാറു�്' - കു��ാൻ എ� കവിതെയ മുൻ നിറു�ി ചർ� െച�ുക.

(2×15=30)
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