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BA DEGREE (CBCS ) EXAMINATION, FEBRUARY 2020

Fifth Semester

Core Course - ML5CRT07 - CHERUKADHA,NOVEL
B.A Malayalam Language and Literature Model I,B.A Malayalam Language and Literature Model II Copy

Editing,B.A Malayalam Language and Literature Model II Copy Writing

2017 Admission Onwards

3D06F29E

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.  ആദ�കാലെചറുകഥാകൃ�ു�െള പരിചയെ�ടു�ുക.

2.  കഥാപാ�ത നിരൂപണം െച�ുക- പുതിയ മനുഷ�ൻ എ� കഥയിെല
കൃ��ൻകു�ി

3.  കുറിെ�ഴുതുക- േകാവിലൻ

4.  വി. െക. എൻ കഥകളുെട  സവിേശഷതകൾ എെ��ാം ?

5.  ഓേ�ാൾ എ� കഥയുെട ശീർഷക�പാധാന�ം എ�് ?

6.  സ്േനഹ�ിെ� അർ�തല�ൾ മാധവി�ു�ി
അവതരി�ി�ു�െത�െന ?

7.  “ഞാൻ യാ�തയാണേ�ാ”- എ�ു യാ�തെയ�ുറി�ാണ്  ദൂതേനാട് അ�ൻ
പറയു�ത്.

8.  ൈവശാഖെ� കഥകളുെട സവിേശഷതകൾ എെ��ാം.?

9.  ദിേനാസറിെ� കു�ി എ� കഥയുെട ആഖ�ാനൈശലി എ�പകാരമാണ്.?
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10.  േ�പതഭാഷണം എ� കഥയിെല കറു�ഫലിതം എ�തുെകാ�്
ഉേ�ശി�ു�ത് എ�് ?

11.  “ന�ുെടെയാെ� േചാരയിൽ നൂ�ാ�ുകളായി തുടർ�ുേപാരു�
അടിമ��ിന് ഒരു തുടർ� കൂടി”- സ�ർഭം എ�് ?

12.  “ഒരു ത�യ്�ു�ായാലും പലർ�ും പല വിധിയാണ്” - വിവ�ിതെമ�്?

(10×2=20)

പാർ�് ബി

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

ഓേരാ േചാദ��ിനും 5 മാർ�് വീതം.
 

13.  “എെ� മു�ാെക ഇരി�ാൻ പാടിെ��ു� നിെ� പൂർ�ാചാരെ�
ഇ�ുമുതൽ�ു നീ വി�ുകളയൂ.”  ആര് ആേരാട് പറയു�താണ് ?

14.  കീർ�് ഗാർഡിെ� അ��ിത�വാദചി�കൾ ‘ഖസാ�ിെ�
ഇതിഹാസ’െമ� േനാവലിെ� �പേമയെ� എ�തമാ�തം
സ�ാധീനി�ിരി�ു�ു എ�് വിശദീകരി�ുക.

15.  �പണയ�ിെ� െപൺകർതൃത�െ��ുറി�ു� വ�ത���
നിരീ�ണ�ൾ മി�ാെ��ിൽ കട�ുവരു�ു- പരിേശാധി�ുക.

16.  യ���െള�ുറി�ു� കപിലെ�  കാ���ാടുകൾ വിവരി�ുക.

17.  സാമൂഹിക ജീവിതെ���ിയു� നിശിതമായ േബാധേ�ാെടാ�ം
മനുഷ�മന�ിെ� നിഗൂഢമായ േമഖലകെള�ുറി�ു� ആഖ�ാനമാണ്
മാറാല- സമർ�ി�ുക.

18.  �പായാധിക�ം ബ��ളുെട ഇഴയടു��ിന് തട�മാകു�ി�
- ‘േമാതിര’െമ� കഥെയ ആ��ദമാ�ി വിവരി�ുക.

19.  “വികാസ�ിെ� പൂർ�ത. അവിെടയേ� പു���ിെ�
വാ�മാരംഭി�ു�ത്”- വിശദമാ�ുക.

20.  “ഒരു നിഘ�ുവിെ�േയാ എൻൈസേ�ാപീഡിയയുെടേയാ വിശ�ാസ�ത
തനി�ുെ��് പി�യ്�് തെ� പലേ�ാഴും േതാ�ിയി�ു�് ”-
മനുഷ�ജീവിതസമസ�കൾ ഓർ� എ� കഥ എ�പകാരം
അവതരി�ി�ു�ുെവ�് കെ��ുക.
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21.  “അ�െന െക�ു കഴി�ു”- സ�ർഭം എ�്  ? ഇതിലട�ിയിരി�ു�
ആേ�പഹാസ�െമ�് ?

(6×5=30)

പാർ�് സി

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

ഓേരാ േചാദ��ിനും 15 മാർ�് വീതം.
 

22.  മലയാളം േനാവൽ സാഹിത�ചരി�ത�ിൽ ഇ�ുേലഖയ്�ു� �പാധാന�ം
ചർ�െച�ുക.

23.  സമൂഹമന�ിലു�ാകു� സൂ��ചലന�െള കഥാപാ�ത�ളിലൂെട
�പതിഫലി�ി�ാൻ സാറാേജാസഫിന് കഴിയു�ു- ഈ �പ��ാവന
വിശദമാ�ുക.

24.  രമണൻ, രമണി എ�ീ ര�് കൃതികെളയും താരതമ�ം െച��  ്െക.
സരസ�തിയ�യുെട സ്�തീപ�ചി�ാഗതികൾ വിശദീകരി�ുക.

25.  ജീവിത�ിെ� പരു�ൻ യാഥാർ���ൾ ജുറാസിക് പാർ�് എ�
കഥയിൽ എ�പകാരമാണ് അവതരി�ി�ിരി�ു�ത്. ?

(2×15=30)

Page 3/3


		2020-02-18T16:03:00+0530




