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B.A DEGREE (CBCS ) EXAMINATION, FEBRUARY 2021

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

E0E54F8E

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.  ആദ�കാലെചറുകഥകളുെട സവിേശഷതകൾ എെ��ാം?

2.  രാജ� എ�ബാഹം എ�പകാരമാണ് മാറാലകേളാട് �പതികരി�ു�ത്?

3.  “പേ� ചായം  പുര� ആ ചു�ുകൾ�് ചിരി�ാൻ അറിയാം”-
സ�ർഭേമത്?

4.  ന�നാരുെട കഥകളുെട സവിേശഷതകൾ എെ��ാം?

5.  “ഈ ഓേ�ാൾ�് �പാ�ാ”- എ�് അ�ു ഇടയ്�ിടയ്�് പറയാൻ
കാരണെമ�് ?

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

7.  'ഓർ�' എ� കഥയിെല നായകന് സംഭവി� ഓർ��ുറവിെ� തുട�ം
എവിെടനി�ായിരു�ു?

8.  'കന�ാകുമാരി' എ� കഥയിെല െചറിയാൻ േതാമസ് എ� കഥാപാ�തെ�
നിരൂപണം െച�ുക.

9.  'ദിേനാസറിെ� കു�ി' എ� കഥയുെട ആഖ�ാനൈശലി എ�പകാരമാണ്?

10.  സി .അ��െ� കഥാേലാകം വിവരി�ുക.

11.  'ഉേ�ാപ�' എ� കഥയിെല മാ��ികവന�ിെ� �പേത�കതകൾ
എെ��ാം?

12.  “നി�ൾ�് േവെറ മുറി, േവെറ പാ�തം”- ആര് ആേരാട് പറ�ു?
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(10×2=20)

പാർ�് ബി

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

ഓേരാ േചാദ��ിനും 5 മാർ�് വീതം.
 

13.  മലയാള േനാവലിെ� ഉദ്ഭവവും വളർ�യും വിശദീകരി�ുക.

14.  വാെമാഴി വഴ��ളുെട സൗ�ര�ം ‘ഖസാ�ിെ� ഇതിഹാസ’�ിെ�
ഘടനെയ സ�ാധീനി�ിരി�ു�െത�െന?

15.  ബിംബക��നകളാൽ സമൃ�മാണ് ഉറൂബിെ� േനാവൽ-- മി�ാെ��ിെന
ആ��ദമാ�ി വിവരി�ുക.

16.  “പാ�ാ നഗറിന് 1001 രൂപാ സംഭാവന െകാടു�ുകഴി�േ�ാൾ ഓ�ന്
എേ�ാ ഒരാശ�ാസം”- ഓ�െന പരിചയെ�ടു�ി സ�ർഭം വിവരി�ുക.

17.  ‘ഉളി പിടി� ക�്  ’ എ� ശീർഷകം കഥയ്�് എ�തമാ�തം േയാജി�ു�ു�്-
വിവരി�ുക.

18.  കാരൂർ കഥകളുെട സവിേശഷതകൾ വിവരി�ുക.

19.  വി. െക. എൻ അവതരി�ി�ു� സമകാലികസമൂഹ�ിെ�
െപാ��ര�ൾ യു�ിപൂർ�ം വിശദീകരി�ുക.

20.  ജീവിതബ�െ� ഇഴപിരി�ുകാ�ു� കഥയാണ് പ���ുസാരി-
വ�ാഖ�ാനി�ുക.

21.  ഇമ ഇളകാ� ക�ുകളിെല വരൾ�യുെട ശൂന�ത. ഭാവ�ൾ
െകാഴി�ുേപായ ശിഖര�ളിൽ േചേ�റി ചിറെകാതു�ിയ നി�ംഗത-
ആെര�ുറി�ാണ് ഇ�െന പറയു�ത്?

(6×5=30)

പാർ�് സി

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

ഓേരാ േചാദ��ിനും 15 മാർ�് വീതം.
 

22.  കീ��ാതി വിഭാഗ�ൾ�് അധിനിേവശാധുനികത തുറ�ുെകാടു�ു�
വിേമാചകസാധ�തകെള�ുറി�് അതിയായ �പതീ�യും
വിശ�ാസവുമാണ് േനാവലി�് ഉടനീളം പുലർ�ു�ത്-
‘സരസ�തീവിജയ’െ� ആ��ദമാ�ി ഈ �പ��ാവന പരിേശാധി�ുക.

23.  �പകൃതി േനരിടു� യഥാർ� �പ���ളിേല�് നെ�
െകാ�ുെചെ��ി�ു� യാ�താ പു��കമാണ് ജിനശലഭ�ളുെട വീട്-
പരിേശാധി�ുക

24.  ഒരു കഥാപാ�തെ� എ�െന അപ�ഗഥി�് പഠി�ാെമ�തിെ� ഏ�വും
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ന� നിദർശനമാണ് ശകുന�ിെല കഥാനായകൻ- പരിേശാധി�ുക.

25.  ഉ�രാധുനികതയുെട െചറുകഥകൾ വിശദീകരി�് 'ആദം' എ�
കഥയുെട സവിേശഷതകൾ വിലയിരു�ുക.

(2×15=30)
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