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BA DEGREE (CBCS) EXAMINATION, NOVEMBER 2018
Third Semester

COMPLEMENTARY COURSE - ML3CMT05 - ഒരു എഴു�ുകാരൻ - എഴു�ുകാരി - മാധവി�ു�ി
(Common for 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
EA5A7625

Maximum Marks: 80 Time: 3 Hours

പാർ�് എ

അര�ുറ�ിൽ കവിയാെത ഏെത�ിലും പ�ു േചാദ��ിന് ഉ�രെമഴുതുക.

ഓേരാ േചാദ��ിനും 2 മാർ�് വീതം.
 

1.  വൃ�യ്�് െപെ��് ചിരി�ുവാൻ േതാ�ി. കാരണം കി�ാ� ആന�ം. എ�ുെകാ�് ?

2.  േലാകം ഒരു കവയി�തിെയ നിർ�ി�ു�ു. ഈ ശീർഷക�ിെ� അർ�െമ�്?

3.  സുഖമായി മരി�ുവാൻ ഏർെ�ടു�ിെകാടു�ും ഞ�ൾ. ആര് ?

4.  നിെ� കറു�് എെ� അ�യാ�ു�ു. ആരുെട കറു�് ? ആെര അ�യാ�ു�ു ?

5.  മ��വയ�് ' എ� കവിതയിെല ചി�കൾ എെ��ാം?

6.  നീ നൂറു ശതമാനം ആ�ാർ�ത പുലർ�ു�ത് നിെ� േരാഗികേളാട് മാ�തമാണ്. ആരാണ്
ഇ�െന പറയു�ത്. പറയുവാനു� കാരണെമ�്

7.  അ�ാല�് മലയാളഭാഷയ്�് ന��ാരുെട നിറവും അപകർഷതാേബാധവുമു�തായി
ഞ�ൾ�് േതാ�ി. ആർ�ാണ് േതാ�ിയത്. കാരണെമ�്

8.  മഹാ�ജി അനുരാഗ�ിെ� വിഭാഗ�ിൽ അഭി�ത ഒരി�ലും �പകടി�ി�ുക
ഉ�ായി�ി�േ�ാ. കാരണെമ�്

9.  അവൾ ക�ാടിെയടു�് വിഷ�തേയാെട തെ� മുഖം പരിേശാധി�ു. എേ�ാൾ ?

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

11.  മധുരെയ��ിയു� സുഭ�ദയുെട ഓർ�കൾ എെ��ാമായിരു�ു

12.  �ാനാംബാൾ - കുറിെ�ഴുതുക

(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�ു.
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14.  ഇേ�ാൾ ഞാൻ എെ� തെ� തടവുകാരി. ചി�യുെട സാംഗത�ം വ��മാ�ുക.

15.  �പണയവും രതിയും ആ�ീയതയും ഇടകലർ� കാവ�ാനുഭവമാണ് �പകൃതിയും പുരുഷനും എ�
കവിത. ചർ�െച�ുക

16.  മ��വയസ് എ� കവിതയുെട പ�ാ�ലം പരിേശാധി�ുക.

17.  കൽ��യിെല േവനൽ�ാലം എ� കവിതയുെട പ�ാ�ലെമ�്?

18.  അ�പാപ�മായ സ്േനഹ�ിനുേവ�ിയു� അല�ിലാണ് ന�െ�� നീലാംബരി. ഈ
അഭി�പായ�ിെ� സാധുത പരിേശാധി�ുക

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

20.  അനുഭൂതിസാ��മായ ഭാഷാസവിേശഷതകൾ നിറ� ഒരു പാഠഭാഗമാണ് "�ിരവും ഭ�ദവുമായ
ഒരു സ്േനഹ�ിനുേവ�ി" സമർ�ി�ുക

21.  ന�െ�� നീലാംബരിയിെല �ാ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.  പുരുഷൻ നിർ�ി�ുവ� അംഗീകൃതസൗ�ര�മാനദ��ൾ�് പുറ�് അ�യിലും അവർ
േകാലാട് തെ�യാെണ�് േകാലാട് എ� കഥ ധ�നി�ി�ു�ു. സമർ�ി�ുക

23.  മാധവി�ു�ികവിതകളുെട െപാതുസ�ഭാവം പാഠഭാഗെ� മുൻനിർ�ി വിശദമാ�ുക

24.  സ്േനഹ�ിെ�യും സ്േനഹരാഹിത��ിെ�യും ആഖ�ാനേഭദ�ളാണ് മാധവി�ു�ിയുെട
േനാവലുകൾ - സമർ�ി�ുക

25.  തുറ�ുപറ�ിലിെ�യും ആ�ഭാഷണ�ിെ�യും രീതിശാസ്�തം അവലംബി�ു� കൃതിയാണ്
എെ� കഥ. വിലയിരു�ുക

(2×15=30)
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