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B.A /B.Sc DEGREE (CBCS) EXAMINATION, MARCH 2020

Fourth Semester

Common Course II - ML4CCT04 - മലയാളം - മലയാള ഗദ�രചനകൾ
(Common for all Model I B.A/B.Sc Programmes)

2017 Admission onwards

C5794A2A

Time: 3 Hours Maximum Marks :80

പാർ�് എ

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

ഓേരാ േചാദ��ിനും 2 മാർ�് വീതം.
 

1.  " വിദ�ാഭ�ാസ പ�തിയിൽ മാ�തമ�, സമൂഹ�ിലും ആദരണീയമായ
�ാനം െമാഹാ�് ഭാഷയ്�ു ൈകവ�ിരി�ു�ു" വിശദമാ�ുക.

2.  സിയാ�ിൽ മൂ�ന് പരി�ിതി വിചാര�ളിലു� �ാനെമ�്?

3.  ആൺ െപൺ തുല�തയുെട ഇട' മായിരു�ു
േഗാ�തവർ�സമൂഹ�ളുേടത്.വ�കത്മാ�ുക

4.  മലയാള പു��ക �പസാധനരംഗ�് 'േകരളവിലാസ '�ിെ� �പസ�ി
എ�്?

5.  വാനരന്െറയും നരന്െറയും പുരിക�പേദശ�ൾ ത�ിൽ സാരമായ
വ�ത�ാസം ഉ�്. എ�ു വ�ത�ാസം? എ�ുെകാ�്?

6.  ഭാരത�ിെല ആദ�െ� ലാന്റസ്േകപ് ചി�തകാരൻ ആര്? വ��മാ�ുക

7.  കുറിെ�ഴുതുക.' ഇ�ിരാ േമേനാൻ '

8.  േലഖക പരിചയം നട�ുക.' വിജയകുമാർ േമേനാൻ 

9.   'അടു�ടു�ു താമസമായേതാെട അയൽ�ാരന്െറ �പാരാ��ളുെട
ഭാരം കുറ�ു െകാടു�ാൻ കാരൂരും ഒതു�ി'' .ആരാണ് അയൽ�ാരൻ?
സ�ർഭ േമത്?
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10.  കാരൂരിെന��ി അേ�ഹ�ിന്െറ െഹ��ാ�റായിരു� 'എം എസ് കുമാരൻ
നായരുെട ��രണകൾ എെ��ാo?

11.  എസ്.പി.സി.എസ് - �പസി�ീകരി� �പഥമ�ഗ�ം ഏത്? ഈ സംരംഭ�ിന്
പി�ിെല  ക�തകെള ' ബി.സരസ�തി വ��മാ�ു�െത�െന ?

12.  മാന�ന്െറ മൂ�് ' എ� കഥയുെട �പേമയം എ�്?

(10×2=20)

പാർ�് ബി

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

ഓേരാ േചാദ��ിനും 5 മാർ�് വീതം.
 

13.   'ജല�ിന്െറ മർ�രം എന്െറ അ�ന്െറയ�ന്െറ ശ�മാണ്.'
എ�ുെകാ�ാണ് സിയാ�ിൽ മു�ൻ ഇ�െന പറയു�ത് ?

14.  വയസു തികയാ�തു െകാ�് അവന് േകാേളജിൽ േചരാൻപ�ിയി�. എ�്
അ�  മ�ു�വേരാട് കളവു പറ�ു. സ�ർഭ േമത്?

15.  േമലാള-കീഴാളചി� േചാഴിയൻ ജാതിയിൽെ�� െചൈ�യ്�്
സാമൂഹികമായ എ�ു�പതിബ�മാണ് സ�ാനി�ത്?

16.  ക�ാമറ ഒ��്ക�ൂറ എ� േപര് മനുഷ� ചരി�തം േക�െതേ�ാൾ? വിവരി�ുക

17.  ഒേര കൃതിയുെട വിവർ�നം വ�ത���വായനകളാവാം എ�്
േമഘസേ�ശ�ിെ� വിവർ�ന�ൾ മുൻനിർ�ി േലഖകൻ
വിശദമാ�ു�െത�െന?

18.  എഴു�്, വച�ുെകാ�ും മന�ുെകാ�ുമു� തപെ��
കുഴി�ലിനു�  വരമായി കി�ു� ഉറവയാണ്. േഡാ.എം.ലീലാവതിയുെട
ഈ നിരീ��െ� 'ഉതു�ാന്െറ കിണറു'മായി ബ�െ�ടു�ി ചർ�
െച�ുക

19.  ജീവചരി�തരചനയിൽ അവശ�ം പാലിേ�� നിബ�നകെള��ി   ഏെറ
േബാധ�മു� എഴു�ുകാരിയാണ് ബി. സരസ�തി. േസാദാഹരണം
സമർ�ി�ുക

20.  കാരൂർ നീലക�� �ി�െയ ഏെറ സ�ാധീനി� വ��ിയായിരു�ു തകഴി
ശിവശ�ര�ി�.വ��മാ�ുക

21.  കൂനൻ േവ�യ്�ൽ' ��ൂ ളിെല ബി�ു വ�ാൽ
പാ�ാ�ിെ�ാടു�രുെത�് ഇൻസ്െപ��ർ ഓർഡറി�ു. ' എ�ുെകാ�് ?
കാരൂർ നൽകു� കഥാ സൂചനകൾ വിശദമാ�ുക
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(6×5=30)

പാർ�് സി

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

ഓേരാ േചാദ��ിനും 15 മാർ�് വീതം.
 

22.  മഹാഭാരത കർ�ാവും കാളിദാസനും ശാകു�ള രചനാസ�ർഭ�ളിൽ
സ�ീകരി� സമീപന രീതികൾ താരതമ�ം െച��ുെകാ�ു� പഠനമാണ്
'കാളിദാസനും കാല�ിന്െറ ദാസൻ' എ� േലഖനം -- വിശദമാ�ുക

23.  േഡാ.െജ.ഉ�ി�ൃ���ി� വ��മാ�ു� കലാ ദർശന വിമർശന�ൾ
ഏവ? ഉപന�സി�ുക

24.  കാരൂർ കഥകൾ വിവിധ രുചികളിൽ - വിലയിരു�ുക

25.  വയലാർ കവിതകെള�ുറി�് ബി. സരസ�തി നട�ു� നിരീ�ണ�ൾ
നിരീ�ി�ുക.

(2×15=30)
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