
QP CODE: 21100705  Reg No : .....................

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

 

B.A/B.Sc DEGREE (CBCS)EXAMINATION, MARCH 2021

Third Semester

Common Course - ML3CCT04 - `മലയാളം - ദൃശ�കലാ സാഹിത�ം (2018
ADMISSION ONWARDS)

(Common for all Model I B.A/B.Sc Programmes)

2018 Admission Onwards

4938D2C2

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.  ഏ .ആർ  രാജരാജവർ� എ� എഴു�ുകാരെന പരിചയെ�ടു�ുക ?

2.  വൃ��ൾ നന�ി�് ശകു�ള തളർ�ിരി�ു�തായി ദുഷ��ൻ
വിവരി�ു�െത�പകാരമാണ് ?

3.  "ആ�ുവ�ി , കൂനെ�   മ�ുകാ�ു�െത�ുെകാ�ാണ് ?  തെ�  സാമർഥ�ം
െകാേ�ാ ?നദീ േവഗം െകാേ�ാ?" ഈ േചാദ��ിെ�   �പസ�ിെയ�് ?

4.  "അ�പകാരമു� മഹാനുഭാവ�ാർ�് �പകൃതി ഗുണം ഇ�ാതിരി�യി� " -
ആെര�ുറി�ാണ് ഇ�െന അഭി�പായെ�ടു�ത് ? വിശദീകരി�ുക .

5.  "മതിമുഖീമണിതെ� മദിേമാദം വളർ�ുവാൻ 
അതിവീരനിവൻ ഭീമൻ അതിേവഗം ഗമി�ു�ു " - വിശദീകരി�ുക.

6.  “ദി�ുകെള�ാം ജയി�ു� ഭീമെ�  
വി�കമമിേ�ാൾ ഫലി�ാ�െത�േഹാ”- ഇ�െന സംശയി�ാൻ
കാരണെമ�് ?

7.  ഉദ�ാന�ിെല�ിയേ�ാൾ െകാ�ാര�ിലിരി�ുക തെ�യായിരു�ു
ന�െത�് ദമയ�ി കരുതു�െത�ുെകാ�്. ?

8.  “ബ�നം െചേ�� നീ മാം, ബ�ുവേ�ത  തവ  ഞാൻ” . ആര്  ?ആരുെട ?-
വിശദമാ�ുക. 

9.  “ഹാംെല�ിൽ േ�പതമു�്. ഇ��ന് ഡസൻ കണ�ിന് േ�പത�ളു�്.
അ�െന എ�ായിട�ും. നമു�ു മാ�തം ഒരു േ�പതമി�”. -
വിശദീകരി�ുക.
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10.  ‘പേഥർപാ�ാലി’ ഇ��ൻ സിനിമയിെല ഒരു നാഴിക��ാണ് എ�്
പറയു�ത് എ�ുെകാ�് ?

11.  വട�ൻ പാ�് �പേമയമാ�ിയ മലയാളസിനിമകെള പരിചയെ�ടു�ുക.

12.  ഏദൻ എ� സിനിമെയ�ുറി�് കുറി�ു ത�ാറാ�ുക.

(10×2=20)

പാർ�് ബി

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

ഓേരാ േചാദ��ിനും 5 മാർ�് വീതം.
 

13.  കണ�ാ�ശമപരിസരെ��ു� ദുഷ��ൻ ‘ആരും പറയാെത ഇത്
ആ�ശമമാെണ�് മന�ിലാകും’ എ�ു പറയു�െത�ുെകാ�്. 

14.  ശകു�ളയുെട ശരീരെ� �പണയം എ�പകാരമാണ് ബാധി�ത്.

15.  നാടക�ിൽ രംഗ�് �പത��െ�ടു�ിെ��ിലും ശാകു�ള�ിെല 
�പധാന കഥാപാ�തമാണ് ദുർ�ാസാവ്- പരിേശാധി�ുക.

16.  “ത�ുെട മു�ിലി�ന�നാം പുരുഷൻ 
ത�ുെട െപ�ിെ� വസ്�തം െതാടുേ�ര- 
െമാ�ു മന�ാെത നിൽ�േയാ േവ�ത്.”- വിശദീകരി�ുക.

17.  േകരള�ിെ� തനതായ �ാസി�ൽ കലയാണ് കഥകളി-കുറിെ�ഴുതുക

18.  മരണെ� േകാമഡിയായാണ് നാടകം േനാ�ി�ാണു�ത്-
പരിേശാധി�ുക.

19.  വധശി�െയ�ുറി�ു� ൈ�കം നാടക�ിെല ചി�കൾ
േ�കാഡീകരി�ുക.

20.  േകരള�ിെല ചരി�തസിനിമകളിൽനി�ും പഴ�ിരാജായ്�്
അടി�ാനപരമായ ചില വ�ത�ാസ�ൾ ഉെ��്
പറയു�െത�ുെകാ�്  ?

21.  ഡിജി�ൽ സാേ�തികവിദ�യുെട കട�ുവരവ് മലയാളസിനിമെയ
എ�പകാരമാണ് മാ�ി�ീർ�ത്.?

(6×5=30)

പാർ�് സി

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

ഓേരാ േചാദ��ിനും 15 മാർ�് വീതം.
 

22.  ‘േലാകപരിചയമി�ാെത  കാ�ിൽ കഴിയു� ഒരു െപൺകു�ിെയ ഒരു
നാഗരികൻ മന�ൂർ�ം �പണയെ�ണിയിൽെ�ടു�ു�തിെ�
ചി�തംകൂടി ശാകു�ള�ിലു�്’.- ഈ അഭി�പായേ�ാട് നി�ൾ
േയാജി�ു�ുേവാ- എ�ുെകാ�് ? വിശദീകരി�ുക.
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23.  കാളിദാസെന മികെ�ാരു നാടക�ാരനാ�ിയത്
അഭി�ാനശാകു�ളവും, ശാകു�ള�ിെ� മികവ് അതിെ� നാലാം
അ�വുമാണ്- ഈ അഭി�പായെ� നി�ൾ എ�െന കാണു�ു.
ഉപന�സി�ുക.

24.  ആ��ഥാസാഹിത��ിൽ നളചരിത�ിെ� �ാനെമ�്?  �പബ�ം
ത�ാറാ�ുക.

25.  നാടകെ��െ� െപാളിെ�ഴുതു� ഒരു �പതിനാടകമാണ് 1128-ൽ
ൈ�കം 27- ഉപന�ാസം ത�ാറാ�ുക.

(2×15=30)
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