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Preface
BA Programmes in SSUS, Kalady have been conducted by various departments viz. Sanskrit, Vedantha, 
Nyaya, Vyakarana, General, Dance & Music. Malayalam Department provides one course for each 
semester as additional language for degree programmes. These courses aim to have understanding in 
Malayalam language, literature and culture and to appreciate literary and cultural texts.

Programme out cores (Pos) of SSUS for UG Programmes

PO1 : Disciplinary knowledge: Ability to demonstrate comprehensive knowledge and understanding 
of one or more disciplines that form a part of Under Graduate Programme of study.

PO2 : Effective Articulation: Ability to comprehend complex information and texts and express 
thoughts and ideas effectively—written and oral; communicate using appropriate media and present 
information in a lucid and concise manner to various groups; formulate coherent arguments; ability to 
place, execute and report the results of an investigation.

PO3 : Analytical reasoning: Ability to evaluate the reliability and relevance of evidence; identify 
logical	flaws	in	the	arguments	of	other;	analyse	and	synthesise	data	from	a	variety	of	sources,	addressing	
opposing view point; draw valid conclusions and support them with evidence and examples.

PO4 : Research-oriented and general critical spirit of inquiry: A sense of inquiry and capability 
to ask relevant/appropriate questions, problematise, synthesize and articulate; critically evaluate 
arguments, claims, beliefs, practices, politics and theories on the basis of empirical evidence; identity 
relevant assumptions; ability to recognize cause-and-effect relationships, formulate hypotheses and test 
them,	following	a	scientific	approach	to	knowledge	production.

PO5 : Multicultural competence: Possess knowledge of the values and beliefs of multiple cultures 
including one’s own and develop a global perspective; ability to engage effectively in a multicultural 
society and interact tolerantly and respectfully with diverse groups.
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PO6: Independent, life-long learning and adaptability: Ability to work independently with acquired 
knowledge and skills and to participate in self-paced learning activities throughout life aimed a personal 
development and for social well-being; adapt to changing trades and demands of workplace through 
continuous knowledge and skill development.

General structure of the BA Additional Language, Malayalam
 Duration : 4 Semesters
 Credits : 4 for each course
 Number of courses : 4
  Total : 16 credits

Programme specific outcomes
PSO1 : Understand Malayalam Language, Literature and Culture.
PSO2 : Appreciate Literary and Cultural texts.
PSO3 : Develop Multicultural, gender sensitive and ecological understanding about  
   Kerala society.

OBTLE ABBREVIATION

Cogritive Process
 Remember (R)
 Understand (U)
 Apply (Ap)
 Analyse (An)
 Evaluate (Ev)
 Create (Cr)

Knowledge Categories
 Factual (F)
 Conceptual (C)
 Procedural (P)
 Metacogritive (M)

Syllabus
 UMLM 301 ന�ോവലും ചെറുകഥയും
 UMLS 302 ദൃശ്യകലോ സോഹിത്യും
 UMLM 303 കവിത
 UMLS 304 ആധു�ികഗദ്യും
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പാഠ്യപദ്ധതി (2020 മുതൽ)

സെമസ്റ്റർ ഒന്്
UMLM 301

പ്�ാവലാം സെറുകഥയാം

മലയോളത്ിചല ന�ോവൽ, ചെറുകഥ എന്നീ സോഹിത്യവിഭോഗങ്ങളുചെ ഉത്ഭവും, വികോസും, ഭോവുകത്വപരിണോമും 
എന്ിവചയക്കുറിച്ച് സോമോ�്യമോയ പരിെയും ഉണ്ോക്കുകയോണച് ഈ നകോഴച് സിചറെ ലക്്യും.

മമാഡയുൾ–ഒന്്
ന�ോവലിചറെ ഉത്ഭവവുും സോമോ�്യെരിത്രവുും–നപോനത്രി കുഞ്ഞമ്പു, ഒ. െന്തുനമന�ോൻ, സി.വി. രോമൻ
പിളള–പോശ്ോത്യസ്വോധനീ�ും–ന�ോവലിചല �നവോത്ോ�ഘട്ും–തകഴി ശിവശങ്കരപ്ിളള, പി. നകശവനദവച്, 
വവക്ും മുഹമ്മദച് ബഷനീർ, എസച്.ചക. ചപോറ്റക്ോെച്, ഉറൂബച് എന്ിവരുചെ ന�ോവലകളുചെ ചപോതുസ്വഭോവും–
സോമൂഹിക�നവോത്ോ�വുും മലയോളന�ോവലും–ഭോവുകത്വപരിണോമും.

വിശദപഠനാം :
ബോല്യകോലസഖി വവക്ും മുഹമ്മദച് ബഷനീർ
അഗ്ിസോക്ി ലളിതോുംബിക അന്തർജ്ജ�ും

മമാഡയുൾ–രണ്്
പ്നാവലാം കാല്പനികതയാം
എും.െി. വോസുനദവൻ�ോയർ, രോജലക്ഷി തുെങ്ങിയവർ–ആധു�ികതോപ്രസ്ോ�വുും ന�ോവലും : എും. മുകുന്ദൻ, 
കോക്�ോെൻ, ഒ.വി. വിജയൻ, ആ�ന്ദച് തുെങ്ങിയവർ–ആധു�ികോ�ന്തരന�ോവൽ : ചപോതുസ്വഭോവങ്ങൾ.
വിശദപഠ�ും :

മഞ്ഞച് എും.െി. വോസുനദവൻ�ോയർ
എൻമകചജ അുംബികോസുതൻ മോങ്ങോെച്

മമാഡയുൾ–മൂന്്
ചെറുകഥ–�ിർവ്വെ�ും–ഉത്ഭവും, വികോസും–ആദ്യകോലകഥകൾ നവങ്ങയിൽ കുഞ്ഞിരോമൻ�ോയ�ോർ, 
അമ്ോെി �ോരോയണചപ്ോതുവോൾ തുെങ്ങിയവർ–�നവോത്ോ�കഥകൾ : വവക്ും മുഹമ്മദച് ബഷനീർ, 
പി. നകശവനദവച്, തകഴി ശിവശങ്കരപ്ിളള, എസച്.ചക. ചപോചറ്റക്ോട്ച്, ചപോൻകുന്ും വർക്ി, കോരൂർ 
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�നീലകണ്ഠപിളള–�നവോത്ോ�ോ�ന്തരകഥകൾ–െി. പത്മ�ോഭൻ, എും.െി. വോസുനദവൻ�ോയർ, നകോവിലൻ, 
സരസ്വതിയമ്മ, രോജലക്ഷി തുെങ്ങിയവർ

വിശദപഠനാം :
ആരോചറെ കുട്ി ചക. സുകുമോരൻ
ചവളളചപ്ോക്ത്ിൽ തകഴി ശിവശങ്കരപ്ിളള
രോച്ിയമ്മ ഉറൂബച്

മമാഡയുൾ–നാല്
ആധു�ിക ചെറുകഥ–വി.ചക.എൻ, എും.പി. �ോരോയണപിളള–എും. മുകുന്ദൻ, കോക്�ോെൻ, സക്റിയ, ആ�ന്ദച്, 
പത്മരോജൻ–പുതിയ ഭോവുകത്വും–ഉത്രോധു�ികത : എൻ.എസച്. മോധവൻ, എൻ. പ്രഭോകരൻ, സി. അയ്യപ്ൻ, 
അനശോകൻ െരുവിൽ, സിതോര എസച്, സനന്തോഷച് ഏച്ിക്ോ�ും, ഇ. സനന്തോഷച് കുമോർ, സുഭോഷച്െന്ദ്രൻ തുെങ്ങിയവർ

വിശദപഠനാം :
നകോലോെച് മോധവിക്കുട്ി
തോയ്കുലും സോറോനജോസഫച്
പരുന്തച് ഇ. സനന്തോഷച് കുമോർ

സെമസ്റ്റർ ഒന്് UMLM 301 പ്�ാവലാം സെറുകഥയാം
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CO1
ന�ോവൽ എന് സോഹിത്യ ജനുസ്ിചറെ സ്വഭോ
വും മ�സ്ിലോക്കുക

1, 3 1 U C 8

CO2
മലയോളന�ോവലിചറെ പ്രോരുംഭഘട്വുും �നവോ
ത്ോ�ഘട്വുും പരിെയചപ്ടുക

1 1 U F 8

CO3
കോല്പ�ികതയും ന�ോവലും തമ്മിലള്ളബന്ും 
മലയോള ന�ോവലകചള അെിസ്ോ�മോക്ി വി
ശകല�ും ചെയ്യുക

3, 4 2
Ap, 
An

C, P 8

CO4
ആധു�ികതയിൽ�ിന്നുച് ആധു�ികോ�ന്തര മല
യോള ന�ോവലിചറെ പരിണോമും വിശകല�ും 
ചെയ്യുക

4 2, 3,
Ap, 
An

C, P 8

CO5
ചെറുകഥ എന് സോഹിത്യജനുസ്ിചറെ സവി
നശഷതകൾ മ�സ്ിലോക്കുക

1, 3, 
4

1
U, Ap, 

An
F, C, 

P
8

CO6
ആദ്യകോല മലയോളചെറുകഥയചെ ചപോതുസ്വ
ഭോവും കചണ്ത്തുക

1, 3, 
4

1
U, Ap, 

An
F, C, 

P
8

CO7
�നവോത്ോ�കലകളുചെ ചപോതുസ്വഭോവും 
കചണ്ത്തുക

1, 3, 
4

1, 3
Ap, 
An

C, P 8

CO8
ആധു�ിക-ആധു�ികോ�ന്തര കഥയചെ ഭോവുക
ത്വപരമോയ സവിനശഷതകൾ തിരിച്റിയക

3, 4 1, 3
Ap, 
An

C, P 8
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സെമസ്റ്റർ രണ്്
UMLS 302

ദൃശ്യകലാൊഹിത്യാം

മലയോളസോഹിത്യത്ിചറെ അവഗണിക്ോ�ോവോത് ഒരു ഭോഗും വിവിധ ദൃശ്യകലകൾക്കുനവണ്ി രെിച്വയോണച്. 
ചപോതുനവ സോഹിത്യെരിത്രത്ിചറെ ഭോഗമോയി കരുതുന് ഇവയചെ സോഹിതനീയതയും ദൃശ്യസ്വഭോവവുും സുംബ
ന്ിച്ച് െില പ്രോഥമികധോരണകൾ ഉണ്ോക്കുകയോണച് ഈ നകോഴ്ിചറെ ലക്്യും. നകോഴച് സച് �ോല ചമോഡ്യൂളുകളോയി 
തിരിക്കുന്നു.

മമാഡയൂൾ–ഒന്്
നാപ്�ാ�ി അവതരണങ്ങൾ
ചപോതുസ്വഭോവും–പ്രോനദശികത–ഭോഷോസവിനശഷതകൾ–പ്രധോ�ചപ്ട് �ോനെോെിക്ലകൾ–സോമോ�്യവിവ
രണും–ക്ോസികച്, �ോനെോെി എന്നീ സങ്കല്പങ്ങൾ.

വിശദപഠനാം : 
ചപോട്ൻചതയ്യും (മലയരുചെ നതോറ്റും) ചപോട്ൻ നതോറ്റും–നതോറ്റും 1

മമാഡയൂൾ–രണ്്
പ്കരളത്ിമറെ ക്ാസിക്കൽ നാ�കപ്വദി
കൂത്തുും കൂെിയോട്വുും–കഥകളി–തുളളൽ–നമോഹി�ിയോട്ും–ഫയൂഡ്ൽ സോമൂഹികക്രമവുും ക്ോസികച് കലകളുും

വിശദപഠനാം :
1. �ളെരിതും ആട്ക്ഥ ഒന്ോും ദിവസും–മൂന്ോും രുംഗും
2. നഘോഷയോത്ര 'കുരുപതിതനുയനുമനുജന്ോരുും' എന്നു തുെങ്ങി 'ചപരുതോയ 
 ചള്ളോരു ചെണ്ക്ോൽവചര' 293 വരികൾ

മമാഡയൂൾ –മൂന്്
ആധു�ികത–ദൃശ്യസോഹിത്യനബോധങ്ങളിൽ വന് പരിവർത്�ും–പോശ്ോത്യ�ോെകസ്വോധനീ�ും–നകരളത്ിചല 
�ോെകപ്രസ്ോ�ങ്ങൾ ലഘുെരിത്രും, �നവോത്ോ��ോെകും, രോഷ്ടനീയ�ോെകും, �ോെകക്ളരി, ത�തച് �ോെകും, 
വിവർത്�ങ്ങൾ.

വിശദപഠനാം: 
�ോെകും: 
സോനകതും സി.എൻ. ശ്നീകണ്ഠൻ�ോയർ

മമാഡയൂൾ –നാല്
െലച്ിത്രവുും ഇതര ദൃശ്യമോധ്യമങ്ങളുും–മലയോളസി�ിമയിചല �ോഴികക്ല്ലുകൾ ലഘുവിവരണും–
തിരക്ഥ–പ്രധോ� തിരക്ഥകൾ, തിരക്ഥോകൃത്തുക്ൾ വവക്ും മുഹമ്മദച് ബഷനീർ, എും.െി. വോസുനദ
വൻ�ോയർ, നതോപ്ിൽഭോസി, എസച്.എൽ. പുരും–തിരക്ഥയചെ സോഹിത്യപദവി–െലച്ിത്രഗോ�ങ്ങൾ

വിശദപഠനാം: 
തിരക്കഥ

 കള്ളൻ പവിത്രൻ പി. പത്മരോജൻ
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സഹായകഗന്ഥങ്ങൾ
ജി. ശങ്കരപ്ിളള മലയോള�ോെകസോഹിത്യെരിത്രും
സി.ചജ. നതോമസച് ഉയരുന് യവ�ിക
അയ്മ�ും കൃഷ്ണവക്മൾ ആട്ക്ഥോസോഹിത്യും
അമ്ലപ്പുഴ രോമവർമ്മ കഥകളി�ിരൂപണും
വി.എസച്. ശർമ കുഞ്ചൻ�മ്്യോരുും അനദേഹത്ിചറെ കൃതികളുും
മധു ഇറവങ്കര മലയോളസി�ിമയും സോഹിത്യവുും

സെമസ്റ്റർ രണ്ടു് UMLM 302 ദൃശ്യകലാൊഹിത്യാം

COURSE OUTCOME PO PS
O
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ss
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W
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CO1
ക്ോസ്ിക്കുും �ോനെോെിയമോയ ദൃഷ്യകലകചളയും 
ആവയചെ സോഹിത്യരൂപങ്ങചളയും പരിെയ
ചപ്ടുക

1 1 U F, C 8

CO2
ഒരു �ോനെോെി ദൃശ്യകലോരൂപത് വിശദമോയ 
മ�സ്ിലോക്കുക

1, 3 1, 2 U F 8

CO3
ക്ോസ്ിക്ൽ �ോെകനവദിയചെ സോമൂഹികവുും 
സോുംസ്ോരികവുമോയ സവിനശഷതകൾ കചണ്
ത്തുക

3, 4 1, 2 U, Ap C, P 8

CO4
ജ�പ്രിയമോയ ദൃശ്യകലോരൂപങ്ങളുചെ സോമൂഹ്യ
പ്രസക്ി മ�സ്ിലോക്കുക

3 2, 3,
Ap, 
An

C, P 8

CO5
മലോയള�ോെകപ്രസ്ോ�ചത്പ്റ്റി സോമോ�്യമോ
യി മ�സ്ിലോക്കുക

1, 2 1 U F, C, 8

CO6
�ോെകചമന് കലോരൂപത്ിചറെ സവിനശഷത
കൾ തിരിച്റിയക

1, 3, 2 An F, C, 8

CO7
തിരക്ഥയചെ സ്വഭോവും, രനീതി, സവിനശഷത
കൾ എന്ിവ മ�സ്ിലോക്കുക

1, 3 1, 2 U, An F, C 8

CO8
മലയോളസി�ിമയിചല �ോഴികക്ല്ലുകൾ എന്നു 
വിനശഷിപ്ിക്ോവുന് ഏതോനുും തിരക്ഥകൾ 
പരിെയചപ്ടുത്തുക

1, 3, 
4

1 U F 8
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സെമസ്റ്റർ മൂന്്  
UMLM 303 കവിത

മലയാളകവിത
സോമോ�്യപരിെയും, �ിർവ്വെ�ും, െരിത്രഘട്ങ്ങൾ, വ്യത്യസ്ത ഭോവുകത്വഘട്ങ്ങൾ എന്ിവചയ പരിെയചപ്ടുത്തുന്നു.

മമാഡയുൾ–ഒന്് 
കവിത–നിർവ്വചനാം–കാവ്യരൂപങ്ങൾ–രോചീനസാഹിത്യാം, ഭക്ിരേസ്ാനാം
വിശദപഠനാം: 
ചെറുനശേരി–എഴുത്ച്ഛൻ–കുഞ്ചൻ�മ്്യോർ–പൂന്തോ�ും–രോമപുരത്തുവോര്യർ

എഴുത്ച്ഛൻ കർണപർവ്വും: തുെക്ും മുതൽ ത്രിപുരദഹ�ും കഥ വചര. 
ചെറുനശേരി കൃഷ്ണഗോഥ–കോളിയമർദേ�ും
പൂന്തോ�ും ജ്ോ�പ്ോ�, ആദ്യും മുതൽ 'അത്രമോത്രമിരിക്കുന് ന�രത്തു  
 കനീർത്ിച്നീടുന്തില്ല തിരു�ോമും' വചര

മമാഡയുൾ–രണ്്  
കാവ്യപരിണാമങ്ങൾ, ഘട്ടങ്ങൾ
പൂർവ്വകോല്പ�ികത–കവിത്രയസങ്കല്പും–ഖണ്ഡകോവ്യങ്ങൾ–ലഘുകവിതകൾ

വിശദപഠനാം: 
എൻ. കുമോര�ോശോൻ വനീണപൂവച്
വളളനത്ോൾ �ോരോയണനമന�ോൻ എചറെ ഭോഷ
ഉളളൂർ എസച്. പരനമശ്വരയ്യർ നപ്രമസുംഗനീതും

മമാഡയുൾ–മൂന്്
കവിത്രയനാന്തരഘട്ടാം കാല്പനികത
ഭോവഗനീതും–ഇെപ്ളളിക്വികൾ കോല്പ�ികോ�ന്തര കവിത–ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്ച്, ഇെനശേരി, ബോലോമണിയമ്മ, 
വവനലോപ്ിളളി–എൻ.വി. കൃഷ്ണവോരിയർ

വിശദപഠനാം: 
െങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിളള കോവ്യ�ർത്കി
വവനലോപ്ിളളി ശ്നീധരനമന�ോൻ ആസോും പണിക്ോർ
ഇെനശേരി പള്ളിക്കൂെത്ിനലക്ച് വനീണ്ും

മമാഡയുൾ–നാല് 
ആധുനികതാവാദാം 
എൻ.എൻ. കക്ോെച് അയ്യപ്പ്ണിക്ർ ആറ്റൂർ രവിവർമ്മ, സച്ിദോ�ന്ദൻ, ഡ്ി. വി�യെന്ദ്രൻ- ഭോവരൂപപരിണോ
മങ്ങൾ–ആധു�ികോ�ന്തരകവിത പി.പി. രോമെന്ദ്രൻ, റഫനീൿ അഹമ്മദച്, സോവിത്രി രോജനീവൻ, അ�ിതതമ്ി,  
അൻവർ അലി, എസച്. നജോസഫച്, ചക.ആർ. നെോണി, വനീരോൻകുട്ി, പി.രോമൻ
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വിശദപഠനാം:
സുഗതകുമോരി ശ്യോമരോധ
കെമ്മ�ിട് രോമകൃഷ്ണൻ നകോഴി
വിജയലക്ഷി തച്ചറെ മകൾ
ആറ്റൂർ നമഘരൂപൻ

സെമസ്റ്റർ മൂന്്  UMLM 303 കവിത

COURSE OUTCOME PO PS
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CO1
പ്രോെനീ� മധ്യകോലകവിതയചെ വ്യത്യസ്ത 
സന്ദർഭങ്ങൾ പരിെയചപ്ടുക

1 1 U F 12

CO2
പ്രോെനീ�മധ്യകോല മലയോളകവിതയചെ സോ
ഹിത്യപരവുമോയ സവിനശഷതകൾ കചണ്
ത്തുക

3, 4 1, 2 U, An C 14

CO3
ക്ോസ്ിക്ൽ �ോെകനവദിയചെ സോമൂഹികവുും 
സോുംസ്ോരികവുമോയ സവിനശഷതകൾ കചണ്
ത്തുക

3, 4 1, 2 U, Ap C, P 8

CO4
ജ�പ്രിയമോയ ദൃശ്യകലോരൂപങ്ങളുചെ സോമൂഹ്യ
പ്രസക്ി മ�സ്ിലോക്കുക

3 3, 4 U, An C 14

CO5
ആധു�ികകവിതയചെ ഉള്ളെക്ങ്ങളുും ആവി
ഷ്ോരരനീതികളുും വിശകല�ും ചെയ്യുക

3, 4 2 U, An C, P 14

CO6
ആധു�ികോ�ന്തര കവിതയെചെ ഉള്ളെക്ങ്ങ
ളുും ആവിഷ്ോരരനീതികളുും വിശകല�ുംചെയ്യുക

3, 4, 1, 2 U, An C, P 14
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സെമസ്റ്റർ �ാല് 
UMLS 304 ആധു�ിക്ദ്യാം

മമാഡയൂൾ ഒന്് : 
മലയാളവിമർശനാം
പത്രങ്ങളുും വിമർശ�സോഹിത്യവുും–ആദ്യകോലവിമർശ�ും–സി.പി. അെയുതനമന�ോൻ, ഏ.ആർ. രോജരോജവർമ്മ 
തുെങ്ങിയവർ–�നവോത്ോ�വിമർശ�ും–തുെർച്

വിശദപഠനാം
രണ്ച് അഭിവോദ�ങ്ങൾ (ഭോരതപര്യെ�ും) കുട്ികൃഷ്ണമോരോർ 
ബോല്യകോലസഖിയചെ അവതോരിക എും.പി.നപോൾ 
�ല്ല ന�ോവലും ധ്വ�ിയും (ന�ോവൽ : സിദ്ിയും സോധ�യും) പി.ചക. ബോലകൃഷ്ണൻ

മമാഡയൂൾ രണ്് : 
മലയാളവിമർശനവാം ആധുനികതാരേസ്ാനവാം
വ്യത്യസ്ത വിമർശ�സമനീപ�ങ്ങൾ–പുതിയ ഭോവുകത്വും–ആധു�ികോ�ന്തരത 

വിശദപഠനാം
മുണ്നശേരി (കലഹവുും വിശ്വോസവുും) ചക.പി. അപ്ൻ
പോത്തുമ്മയചെ ആെച് (മരുഭൂമികൾ പൂക്കുനമ്ോൾ) എും.എൻ. വിജയൻ

മമാഡയൂൾ മൂന്് : 
ഭാഷാപഠനാം–കലാപഠനാം–മാധ്യമപഠനാം–ശാസ്ത്രപഠനാം തു�ങ്ങിയ പ്മഖലകൾ
വിശദപഠനാം

ജ�ങ്ങളുും ഭോഷയും (തോയച് ചമോഴി) എും.എൻ. കോരനശേരി
സുംവിധോയകചറെ കല (സി�ിമയചെ നലോകും) അടൂർ നഗോപോലകൃഷ്ണൻ

മമാഡയൂൾ നാല് : 
യാത്രാവിവരണാം–ജീവചരിത്രാം–ആത്മകഥ–അനുഭവാഖ്യാനാം–ഓർമ്മ തു�ങ്ങിയവയമ� മാതൃകകൾ
വിശദപഠനാം

ശോസ്തോുംകോവിചല ശോന്തിക്ോരൻ (കണ്നീരുും കി�ോവുും) വി.െി. ഭട്തിരിപ്ോെച്
പുകയന് ഗ്ോമങ്ങൾ (അകലങ്ങളിചല മനുഷ്യർ) രവനീന്ദ്രൻ
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പ്ചാദ്യമാതൃക

 1 വോക്ച് 10/10 1 മോർക്കുവനീതും 10
 1 ഖണ്ഡിക 8/12 2 മോർക്കുവനീതും 16
 1 നപജച് 6/9 4 മോർക്കുവനീതും 24
 3 നപജച് 2/4 15 മോർക്കുവനീതും 30 
 ആചക 80

 4. Internal Assessment  20 മോർക്ച് 10 Testpaper
 5 Seminar/Assignment
 5 attendance

സെമസ്റ്റർ �ാല് UMLS 304 ആധു�ിക്ദ്യാം

COURSE OUTCOME PO PS
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CO1
ഗദ്യസോഹിത്യത്ിചറെ വികോസും, മലയോളവി
മർശ�ത്ിചറെ ആരുംഭഘട്ും–ഇവ മ�സ്ിലോ
ക്കുക

1 1 U F 12

CO2
�നവോത്ോ�വിമർശ�ത്ിചറെ മോതൃകകൾ 
പരിെയചപ്ടുത്തുക

3, 4 1 U, An F 12

CO3
മലയോളവിമർശ�ത്ിൽ ആധു�ികത ചകോ
ണ്വന് ഭോവുകത്വപരമോയ പരിണോമും കചണ്
ത്തുക

3, 4 1, 2 U, Ap C, P 8

CO4
ജ�പ്രിയമോയ ദൃശ്യകലോരൂപങ്ങളുചെ സോമൂഹ്യ
പ്രസക്ി മ�സ്ിലോക്കുക

3 3, 4 U, An C 14

CO5
ആധു�ികകവിതയചെ ഉള്ളെക്ങ്ങളുും ആവി
ഷ്ോരരനീതികളുും വിശകല�ും ചെയ്യുക

3, 4 2 U, An C, P 14

CO6
ആധു�ികോ�ന്തര കവിതയെചെ ഉള്ളെക്ങ്ങ
ളുും ആവിഷ്ോരരനീതികളുും വിശകല�ുംചെയ്യുക

3, 4, 1, 2 U, An C, P 14


