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

Third Semester

Common Course - ML3CCT04 - `മലയാളം - ദൃശ�കലാ സാഹിത�ം
(Common for all Model I B.A/B.Sc Programmes)

2018 Admission Onwards

7A387E9C

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.  "ഉപവനലതകൾ�്  മാനഭംഗം  
വിപിന ലേതാ�ാതി മൂലമു�വി�ു "-- വിശദീകരി�ുക ?

2.  ശകു�ളയുെട ഉ���ിെയ�ുറി�് േതാഴിമാർ പറയു�െത�് ?"

3.  കാമേദവനും ച��നും കാമീജന�െള ചതി�ു�ു എ�് ദുഷ��ൻ
പറയു�െത�ുെകാ�് ?

4.  "അ�ിയ�ാെത ദഹി�ി�ുേമാ "? - ആെര�ുറി�ാണ് പരാമർശി�ു�ത് ?
എ�ാണ് കാര�ം ?

5.  "�ശീ ഹനുമാൻ മുദാ വാണരുളീ ടു�  
�ശീ മഹാപുണ��പേദശം മേനാഹരം " - ഏതു �പേദശെ��ുറി�ാണ്
 സൂചി�ി�ു�ത് ? വിശദമാ�ുക 

6.  “നാല�ു ഭർ�ാെവാരു�ി�ു താനതു 
നാലുജാതി�ും വിധി�തേ�ാർ�ണം”- വിശദീകരി�ുക

7.  “ ശിവ ശിവ എ�ു െചയ് വൂ ഞാൻ ? 
 എെ� ചതി�ു െകാ�ു�ിതു രാേജ��ൻ ”- ആരാണ് ഇ�പകാരം
വിലപി�ു�ത് - വിശദമാ�ുക.

8.  “ബ�നം െചേ�� നീ മാം, ബ�ുവേ�ത  തവ  ഞാൻ” . ആര്  ?ആരുെട ?-
വിശദമാ�ുക. 
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9.  “ആ�ഗതം നാടക�ിൽ പാടിെ��ാണ് നിയമം. പേ� ഇവിെട ആ
നിയമം െത�ി�ാെത നിവൃ�ിയി�”. ആരുെട വാ�ുകളാണിത്.?
വിവ�ിതെമ�്.?

10.  “അയാൾ�്   മനുഷ�ത�െമ�ത് മന�ിലാവുകയി�. അയാെള
നിയമപു��കംെകാ�് ഉ�ാ�ിയതാണ് ”- വിശദമാ�ുക.

11.  ശരീരെ� ആേഘാഷി�ു� സാം��ാരിക രാഷ്�ടീയമാണ് വട�ൻപാ�്
സിനിമകളുേടത്- വിശദീകരി�ുക.

12.  മലയാള�ിെല ചരി�തസിനിമകൾ ഏെത�ാം?  പരിചയെ�ടു�ുക. 

(10×2=20)

പാർ�് ബി

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

ഓേരാ േചാദ��ിനും 5 മാർ�് വീതം.
 

13.  ഭാരത�ിെ� മഹ�ായ കാവ�പാര�ര��ിൽ കാളിദാസന്
സമു�തമായ �ാനമാണു�ത്- പരിേശാധി�ുക.

14.  അനസൂയ, �പിയംവദ എ�ീ േതാഴിമാർ�് ശാകു�ള�ിൽ എ�ാണ്
�ാനം.?

15.  ശകു�ള തേപാവനം വി�് േപാവുേ�ാൾ കണ�മുനി അവൾ�് ന��ു �
ഉപേദശ�ൾ എെ��ാം.?

16.  “പാരം വല�ു കിട�വർകേളാ - 
ടാരുമീവ�ം കല�ുമാറി�േടാ!”  - സ�ർഭം എഴുതി വിശദീകരി�ുക.

17.  “അവിേവകമിതു ക�ാലറിവു�വർ 

പരിഹസി�ും ചിലർ പഴി�ും 

വഴിപിഴ�ും തവനിനയ്�ുേ�ാൾ” - ആരുെട അവിേവകം?.
സ�ർഭെമഴുതി വിശദീകരി�ുക.

18.  ൈ�കം നാടക�ിെല േകാടതി രംഗെ��ുറി�് കുറിെ�ഴുതുക

19.  ഇ��ൻ സിനിമയ്�് ഫാൽെ� ന��ിയ സംഭാവനകൾ എെ��ാം.?

20.  അൻവറിെ� ഉ��ാദ് േഹാ�ലിൽ രുചിയുെട രാഷ്�ടീയമു�്. - ചർ�
െച�ുക.

21.  മലയാള�ിെല സ�ത��സിനിമകെള പരിചയെ�ടു�ുക.

(6×5=30)
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പാർ�് സി

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

ഓേരാ േചാദ��ിനും 15 മാർ�് വീതം.
 

22.  ശകു�ളയുെട ശരീരസൗ�ര�ം വർ�ി�ു�ിട�് ആൺേനാ�മാണ്
കാളിദാസേ�ത്- പരിേശാധി�ുക.

23.  ഫലിതവും പരിഹാസവും കു�ൻന��ാരുെട കൃതികളിൽ-
കല�ാണസൗഗ�ികം തു�ലിന് മുൻനിർ�ി ഉപന�സി�ുക.

24.  ഉ�ായിവാര�രുെട കഥാപാ�തസൃ�ിയിെല മികവ് നളചരിത�ിൽ-
ഉപന�സി�ുക.

25.  മലയാള�ിെല മിക� പരീ�ണനാടകമാണ് 1128-ൽ ൈ�കം 27
ഉപന�സി�ുക.

(2×15=30)
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