
 

ഇതൾ ഒന് (Unit 1)

മലയാളസാഹിത്യ- രാരയഭയ

(ഇുപതായനറാറ ണടരരു മലയാളസാഹിത്്ിട  7രി്രയ സവഭാണരയ
അടിസാനമാകിരു ച7ായ്്ളാ്് ദചശ്്യ)

1. പാുരസാനയ-നിർണ7നയ-ണികാസപരി്ാമ്ൾ-രധാനടപെ തതികൾ 
2. മ്ിരണാളയ-നിർണ7നയ-ണർഗീകര്യ- ണികാസപരി്ാമ്ൾ- 
ആയ്കാലമ്ിരണാളതതികൾ- മധ്കാലമ്ിരണാളതതികൾ- ഇണ തമിമു 
ണ്ത്ാസയ- ഈ രസാന്ിൽടപുന തതികൾ
3. ഇതരകാണ്രസാന്ൾ-ഗാഥ-കിളിപാെ്-പാന-ണഞിപാെ്-രധാനതതികൾ
4. ഗയ്മാതകകൾ-്ാസനഭാഷ-ഭാഷാടകൌടലീയയ- അയബരീചഷാപാഖ്ാനയ-
രമാഡുരാ്യ-മിഷ്റിഗയ്യ-മാപിളമലയാളയ
5. മഹാകാണ്യ- ഖഡകാണ്യ-ുതകയ- ണിണർ്ന്ൾ
6. സാഹിത്കളരികൾ-ചകരളണർമരസാനയ-ടകാു്്ർകളരി-
കാണ്ഭാഷാ7ിനയിൽ രാസണായരയ പചമലയാളര7നാണായരയ സൃിച 
7ലന്ൾ.

ഇതൾ രട് (UNIT2)

ഇുപതായ നറാറുതമു മലയാളകണിത
(മലയാളകണിതരടട ഇുപതായനറാടിൽ തടടന 7രി്രയ സവഭാണരയ

അടിസാനമാകിരു ച7ായ്്ളാ്് ദചശ്്യ)

1. കാപനികത-രാരയഭരയ ണികാസപരി്ാമ്ളയ- രധാനതതികൾ
2. കാപനികതരടട അപ7യയ- രതികാപനികത-സാമഹികരതിിാബധതരയ 
മലയാളകണിതരയ-രധാനതതികളയ ുത്കാുയ.
3. ആുനികത- ആഖ്ാന്ിമയ രചമയ്ിമയ ണു്ിയ മാറ്ൾ-
രധാനതതികളയ ുത്കാുയ.
4. ആുനിചകാ്രകണിത- യളിത്-രീ- പരിസിതി- സസബർ കണിതകൾ
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5. മലയാള്ിടല ണിണർ്നകണിതകൾ

ഇതൾ മന് (UNIT 3)

കഥാസാഹിത്യ
(മലയാള്ിടല ട7ുകഥ,ചനാണൽ ുനീ സാഹിത്യുസകടള അടിസാനമാകിരു

ച7ായ്്ളാ്് ദചശ്്യ)

1. മലയാളട7ുകഥ- ദഭണരയ ണളർചരയ-ര7നാസചേത്ൾ-രസാന്ൾ-
ആയ്കാലകഥകൾ-നചണാതാനകാലകഥകൾ-ആുനികകാലയ-
ആുനിചകാ്രകാലയ-ഭാരകതവപരി്ാമരയ മലയാളട7ുകഥരയ-
ട7ുകഥാണിണർ്ന്ൾ
2. ചനാണൽ-ദഭണരയ ണളർചരയ-ആയ്കാലയ-നചണാതാനകാലയ-ആുനികകാലയ-
ആുനിചകാ്രകാലയ-ഭാരകതവപരി്ാമരയ ചനാണമയ-ചനാണൽ ണിണർ്ന്ൾ

ഇതൾ നാല് (UNIT 4)

ൃ്്കലരയ സാഹിത്രയ
(രയഗചണയിരയ സാഹിത്രയ തമിമു ബനട് ുുനിർ്ിരുതയ സാഹിത്ട്
സണിച്ഷമായി രതിനിധീകരികനതമായ ച7ായ്്ളാ്് ഈ ഭാഗയ ലക്മാകനത് )

1. ആെകഥരയ കഥകളിരയ-7രി്യ-ആെകഥാത്കളയ തതികളയ-കഥകളി- 
രയഗാണതര്യ- ചണഷയ-ണായ്യ-അഭിനയയ-സയഗീതയ-ആയ്കാലസചേത്ൾ-
സണിച്ഷരയഗ്ൾ
2. തുൽ-7രി്യ-ണിണിധയിനയ തുമകൾ-നമ്ാുയ തുൽ്തികളയ- 
പിൽകാല തുൽ്തികൾ-ചണഷയ-ണായ്യ
3.  മലയാളനാടകയ -രാരയഭയ-ൂ്യ ൂടിയാെരയ-ആയ്കാലനാടക്ൾ-
ണിണർ്ന്ൾ-അുകര്്ൾ-രഹസന്ൾ-ചസാചശ്്നാടക്ൾ-
7ണിുനാടകയ-പാഴ് സി നാടകചണയിരയ ബാടലരയ-സാമഹികനാടകയ-രനനാടകയ-
പരീക്നാടകയ-അസയബനനാടകയ-തനതനാടകയ-യളിത് നാടകയ-രീനാടകയ-
പരിസിതിനാടകയ-രയഗചണയിരടട 7രി്യ-നാടകകളരികൾ-നാടകസമിതികൾ
4. തിരകഥരയ സിനിമരയ-7രി്യ-ര7നാസചേത്ൾ – മലയാള്ിടല രധാന 
തിരകഥകൾ-അുകപനയ-7ലചി്ഗാന്ൾ-സിനിമരടട ണിണിധണിഭാഗ്ൾ
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ഇതൾ അഞ് (UNIT 5)

നാചടാടിണിിാനീയയ
(ചഫാക് ചലാർ നിർണ7നയ,സിധാനയ,സമീപനയ,ണർഗീകര്യ,പരി്ാമയ ുനിണി ുറചമ

കലരടടരയ രയഗചണയിരടടരയ സാഹിത്്ിട രയ തനതസയസാരട്
അടിസാനമാകിരു ച7ായ്്ളാ്് ദചശ്്യ)

1. ചഫാക് ചലാർ നിർണ7നയ-സിധാനയ-സമീപനയ-പരി്ാമയ-
നാചടാടികലാനിർണഹ്യ-അുഠാന-
അുഠാചനതരനാചടാടികലാനിർണഹ്്ൾ
2. ണാടമാഴിണഴകയ- സ്ലി-പഴടഞാല്-കടേഥ-ു്ശികഥകൾ-ുരാൃ്്ൾ-
ഐതിഹ്്ൾ-നാടുപാുകൾ
3. അുഠാന-അുഠാചനതരനാടക്ൾ-പറച്റ്-പടയ്ി-ുടിചയറ്-
യാരികണധയ-ുധിരചകാലയ-തിറ-ഗശിക-7ിമാനകളി-ചകാതാമരിയാെയ-ടതയയ-
ൂതചകാലയ-ടപാറാുകൾ

ഇതൾ ആറ് (UNIT 6)

മലയാളനിരപ്യ 
(മലയാളനിരപ്്ിട  ദപ്ിണികാസയ, സവഭാണയ ുനിണടയ അടിസാനമാകിരു

ച7ായ്്ളാ്് ദചശ്്യ)

1. ുതകാഭിരായയ-നിരപ്യ-ണിമർ്നയ-ദപന്ാസയ ുനിണരടട രാരയഭംെയ-
പ്്ളയ മാസികകളയ നൽകിയ സയഭാണന
2. നിരപ്്ിട  ആയ്ംെയ-സാഹിത്ചപാഷ്്ിുയ പരിഷര്്ിുയ 
മലയാളനിരപ്യ നൽകിയ സയഭാണനകൾ-ആയ്കാലനിരപ്്ിട  
സവഭാണയ-ആയ്കാലനിരപകർ-ടപൌരത്നിരപ്രമാരു ബനയ
3. പാശാത്നിരപ്സിധാന്ളടട കടെണരണ്-ട7ുകഥ-ചനാണൽ തട്ിയ 
സാഹിത്യുസകടളകറിുു ധാര് നൽകനതിൽ നിരപ്യ ണഹിച പേ്
4. രചമയരയ രപരയ തമിമു ബനട്കറിച് മലയാളനിരപ്്ിമടായ
7ർച- സാഹിത്്ിട  രതിിാബധതടയപറിരു 7ർച-
പാരമര്സാഹിത്ചബാധരയ ണർ്മാനകാലസാഹിത്രയ തമിമു താരതമ്യ.
5. ആുനികത- ആുനികഭാരകതവയ രപടപു്ിയതിൽ നിരപ്്ിുു 
പേ്- ആുനികാനനരസാഹിത്രസാന്ിട  കടെ ണരണ്-നിരപ്്ിട 
ണർ്മാനകാലയ- യളിത്-രീ-പരിസിതിണിമർ്ന്ൾ, 
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യനരിയസാഹിത്പഠനയ- സയസാരപഠനയ- തർജമാപഠനയ- 
സാഹിത്7രി്ണിിാനീയയ

ഇതൾ ഏഴ് (UNIT 7)

മറ് സാഹിത്ണിഭാഗ്ൾ
(താടഴടകാു്ിരികന മറ് സാഹിത്ണിഭാഗ്ളടട സവഭാണരയ മലയാളസാഹിത്്ിൽ

ഇണരടട സാനരയ അടിസാനമാകിരു ച7ായ്്ൾ ദചശ്്യ)

1. യീണ7രി്യ-ആമകഥ-യാ്ാണിണര്യ--സർണകലാ്ാലയിടല 
ഗചണഷ്7രി്യ-ണിിാനചകാ്യ-നിംറ-സസബർസാഹിത്യ-
കാരിചകചർ-താരതമ്സാഹിത്പഠനയ-ണിണർ്നപഠനയ

ഇതൾ ുെ് (UNIT 8)

ഭാഷാ്ാരരയ ണ്ാകര്രയ
(ഭാഷാ്ാരയ, ണ്ാകര്യ ുനീ പഠനചമഖലകൾ അടിസാനമാകിരു ച7ായ്്ളാ്്

ദചശ്്യ)

1. രാ7ീനഭാരത്ിടല ഭാഷാപഠനരീതികൾ- രരതഭാഷാ്ാരയ-
ഭാഷാകക്കൾ- ഭാഷാചഗാ്്ൾ- സവനണിിാനയ-രപണിിാനയ-
ണാക്ണിിാനയ- അർതണിിാനയ- ഭാഷാചഭയണിിാനയ -
സാമഹികഭാഷാ്ാരയ- പരിസിതിഭാഷാ്ാരയ-ണയ്ീയഭാഷാ്ാരയ- 
കമൂചെഷ്ൽ ലിയഗവികിസ്- സധഷ്ികഭാഷാ്ാരയ

2. മലയാളഭാചഷാപ്ിസിധാന്ൾ-രാണിഡഭാഷകൾ-തമിതയ മലയാളരയ 
തമിമു സായാത്സണയാത്്ൾ-കക്ാണിഭയനയ- നാമ്ളടടരയ 
കിയകളടടരയ കാര്്ിൽ മലയാള്ിന് സയസത്ിൽ നിെു 
ണ്ത്ാസ്ൾ-മലയാളണ്ാകര്ഗ്്ൾ- സവര്ൾ-ണ്ഞന്ൾ-നാമരപയ-
ലിയഗയ-ണ7നയ-ണിഭതി-ണിഭത്ാഭാസയ-തധിതയ- കിയാരപയ-പർണകിയ- 
അപർണകിയ- കാലയ-രകാരയ- രചയാഗയ-രതതി-നിചഷധയ-അുരചയാഗയ-
ചഭയകയ-സനി-സമാസയ
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ഇതൾ ഒമത് (UNIT 9)

സാഹിത്സിധാന്ളയ ടസൌനര്്ാരരയ

(സാഹിത്സിധാന്ടളരയ ടസൌനര്സേപ്ടളരയ ആധാരമാകിരു ച7ായ്്ളാ്്
ദചശ്്യ. രധാന സസധാനികർ, ഗ്്ൾ, സേപന്ൾ ുനിണയിൽ നിെു

ച7ായ്്ളായിരിക്യ.)

1. പായിരയ-ടപാതപായിരയ തട്ി നനലിൽ പറരന കാണ്സേൽപ്ൾ-
ടതാൽകാപിയ്ിടല ടപാുളതികാരയ-കാണ്ണിഭയനയ-തി്സേപയ-ടമയ്പാട്-
ദണമ-ടതാസട-ണണയ
2. കണി-ഭാരകു-കാണ്ചഹതകൾ-കാണ്നിർണ7നയ-കാണ്രചയായനയ-ധവനി- 
രസയ-അലോരയ- രീതി-ഗ്യ-ണചകാതി-അുമാനയ-ഔ7ിത്യ-രധാനടപെ 
ൃ്്ളയ അലോര്ളയ
3. ലാസിസിസയ-നിചയാലാസിസിസയ-ടറാമാ ിസിസയ-നാ7വറലിസയ-
സിയബലിസയ-ഇയരഷ്ിസയ-റിയലിസയ-ചസാഷ്ലിക് റിയലിസയ-മാർസിസയ-
സർറിയലിസയ-ുസ്രഷ്ിസയ- ുസികുഷ്ലിസയ-രക്ചറലിസയ- ചപാക് 
രക്ചറലിസയ-ചമാചഡ്ിസയ- മചനാണിിാനീയയ-ചപാക്ചമാചഡ്ിസയ-
അപനിർമാ്യ-ചകാളനീയാനനരണായയ-രീണായയ- യളിത് ണായയ-
പരിസിതിണിിാനീയയ-ഇതര സാഹിത്സമീപന്ൾ

ഇതൾ പ്്  (UNIT 10)

ചകരളസയസാരയ
(ചകരള്ിട  സായസാരിക7രി്്ിന് രാുഖ്യ നൽകിടകാട് സാമഹികരയ മതപരരയ

രാരീയരമായ ഇടടപടമകടള ആദയമാകിരു ച7ായ്്ളാ്് ദചശ്്യ)

1. സായസാരിക7രി്നിർമിതിരടട ദപായാന്ൾ-ൂമി്ാരരയ 
അധിണാസചമഖലകളയ-ചഗാ്സയസതി
2. രാ7ീനരാരീയസയസാരയ- സയംകാലയ-കലച്ഖരകാലയ-നാുരായ്്ൾ-
ണിചയ്ാധിപത്യ-സവാതന്സമരയ-ഭര്നണീകര്യ-ഐക്ചകരളപിറണി -
യനാധിപത്ഭര്യ

www.examrace.com



3. സാമഹികസയസാരയ-തഷി-ഭക്യ-പാർപിടയ-ണരയ-യായകമയ-ണിചനായ്ൾ-
യാതിണ്ണസ-സാമ്ികംടന-ടതാഴിൽസയസതി-ടതാഴിലാളിരസാന്ൾ-
ടപാതണിയ്ാഭ്ാസ്ിട  ണ്ാപനയ-ണിണിധണിിാനചമഖലകളയ 
ചകരളസയസാരരയ-കലകൾ-ചകരളയ ഇുപട്ാനായ നറാടിൽ-
ആചഗാളീകര്രയ ചകരളസയസാരരയ-സായസാരികസാപന്ളയ 
രസാന്ളയ-മാതഭാഷാപരിചപാഷ്യ്്ൾ-സായസാരികരയഗട് 
അയഗീകാര്ളയ ുരസാര്ളയ.
4. മത്ളടട സയഭാണന-ഹിനമതയ-സയനമതയ-കിസമതയ-ഇലായമതയ-യൂയമതയ
- മതനചണാതാനരസാന്ളയ  നായകുയ-ചകരളസയസാര്ിട  
മചതതരസവഭാണയ
5 മാധ്മസയസാരയ-അചടി-രസാധനയ-പാഠുതകനിർമാ്യ-
യാ്ാസയണിധാനയ-ആ്യണിനിമയരീതികൾ-തപാൽ-പ്്ളയ മാസികകളയ-
ചറഡിചയാ, ടടലിണിഷു-നണമാധ്മ്ൾ
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