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B.A DEGREE (CBCS)EXAMINATION, MARCH 2021

Third Semester

Complementary Course - ML3CMT05 - ഒരു എഴു�ുകാരൻ - എഴു�ുകാരി -
മാധവി�ു�ി

Common to 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

ABD2F233

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.  ആ വാ�ുകൾ മരണെമാഴി എ�േപാെല എെ� മരവി�ി�ു�തായി
എനി�ു േതാ�ു�ു. വാ�ുകെള�്?

2.  'േലാകെമാരു കവയി�തിെയ നിർ�ി�ു�ു' എ� കഥയിെല ഭർ�ാവിന്
തെ� ഭാര�െയ ഇേതവെര മന�ിലാ�ാൻ കഴിയാെതേപായത്
എ�ുെകാ�്?

3.  ചിരി�ു�ത് ആ സ�ർഭ�ിൽ േമാശമായതുെകാ�ു മാ�തം അവൾ
ചിരി�ി�. സ�ർഭം ഏത് ?

4.  “അവെ� അലറി�ര�ിൽ എെ� ഹൃദയം ആഹ്ലാദ�ിൽ
അലറി�റ�ു”. എ�്  എ�ുെകാ�് ?

5.  'ഈ െനയ് വിള�ിെ� ജ�ാല എെ� ഭാവിെയ തടവിലാ�ു�ു'. ഇ�െന
ചി�ി�ു�തിനു പി�ിെല േ�പരകശ�ി എ�്?

6.  'ഇ� സുഭ�ദ ഞാൻ നിെ� േഹാ�ലിേല�് വരികയാണ്. നിെ� േപരിെന
കള�െ�ടു�ുവാൻ ഞാൻ ഇ�ി�ു�ി�'. ശാസ്�തികൾ ഇ�െന
പറയു�െത�ുെകാ�്?

7.  'ഓേരാ കുടു��ില് ഓേരാ െനയമാ. കു�ിയായി�് ആ െനയമം
െത�ി��ാ' എ�ാണ് നിയമം?

8.  അേമാൽമി�ത - കുറിെ�ഴുതുക.

9.  'നീ എെ� ഒ�ുെകാടു�ും. ഞാൻ നിെ� വ�ി�ി�'. ഇവിെട കവയി�തി
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വിവരി�ു�െത�ാണ്?

10.  'നിെ� ശരീരം എനിെ�ാരു തടവറയാണ്'. കാരണെമ�് ?

11.  'ചതുരംഗം' എ� കഥയിൽ അചല ഭർ�ാവിേനാട് �പതികാരം െച�ു�ത്
എ�െന?

12.  'ന�െ�� നീലാംബരി'യിെല സുഭ�ദയിെല പാ�ുപഠി�ം
അവസാനി�െത�െന?

(10×2=20)

പാർ�് ബി

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

ഓേരാ േചാദ��ിനും 5 മാർ�് വീതം.
 

13.  മാതൃത��ിെ� വ�ത���തകൾ അ�, േകാലാട്, എ�ീ കഥകളിൽ
എ�െന ആവി��ൃ തമാകു�ു?

14.  “ഇേ�ാൾ തെ�െ�ാ�് ആർ�ും ഒരാവശ�വും ഇ�ാതായി ”എ�
ചി�യിേല�് അ�െയ നയി� ഘടക�ൾ എെ��ാം ?

15.  സ�ത�െ��ുറി�ു� സ���ം എകമുഖിെയ� കവിതയിൽ എ�െന
�പത��െ�ടു�ു ?

16.  പര�രാഗതമായ സ്�തീപുരുഷബിംബ�ൾ �പകൃതിയും പുരുഷനും എ�
കവിതയിൽ എ�െന �പത��െ�ടു�ു ?

17.  ‘നിലാവിെ� മെ�ാരിഴ’ എ� കവിതയിൽ െത�ുകെള കവയി�തി
ചി�തീകരി�ു�െത�െന  ?

18.  മാധവി�ു�ിയുെട രചനകളിെല ഭാഷാപരമായ �പേത�കതകൾ
വ��മാ�ുക.

19.  കിട�ുമുറിയിൽ പ�ുതലയിണെയ ഒരു കു�ി എ�േപാെല െക�ി�ിടി�്
കമഴ്�ു കിട�ുെകാ�് അവൾ േത�ി�ര�ു. സ�ർഭം വിശദമാ�ുക.

20.  മാനസിെയ സ��മാ�ാൻ വിജയ് നട�ു� ഉപജാപ�ൾ എെ��ാം?

21.  'ന�െ�� നീലാംബരി'യിെല �ാന�ിെ� സ�ഭാവെ�
വിലയിരു�ുക?

(6×5=30)

പാർ�് സി

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

ഓേരാ േചാദ��ിനും 15 മാർ�് വീതം.
 

22.  �പേമയഘടനെകാ�ും  ആഖ�ാന�ിെല സവിേശഷതെകാ�ും
മാധവി�ു�ിയുെട മ�ു കഥകളിൽനി�ും “പ�ിയുെട മണം” എ� കഥ
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എ�പകാരം വ�ത���മാകു�ു?

23.  തടവ്, തടവറ എ� ബിംബ�െള തടവുകാരി, കൃ��ൻ എ�ീ കവിതകെള
മുൻനിർ�ി വ�ാഖ�ാനി�ുക.

24.  മാധവി�ു�ിയുെട ബാല�കാല��രണകൾ സം�ഗഹി�ുക.

25.  ഭാവനയുെടയും യാഥാർ���ിെ�യും അതിർവര�ുകൾ തിരി�റിയാൻ
കഴിയാ�വിധം കഥാശി��മായി മാറിയ കൃതിയാണ് 'എെ� കഥ'- ചർ�
െച�ുക

(2×15=30)
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