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  P.T.O. 

 

MAR IVANIOS COLLEGE (AUTONOMOUS) 

THIRUVANANTHAPURAM 

Reg. No. :.…………………                                    Name :…………………. 

First Semester B.Com. Degree Examination, November 2016 

First Degree Programme under CBCSS 

Additional Language: Tamil – I 

AUTM111.3: Ikkaala Tamil I 

( Common for Regular – 2016 Admn. and Improvement – 2015 Admn. ) 

Time : 3 Hours                                                                                   Max. Marks: 80 

SECTION – A 

கீழ்யரும் அனத்து யிாக்களுக்கும் ஓாிரு ச ாற்கில் 

அல்து ஒரு யாக்கினத்தில் யினைனி. 
1. ாபதிதா ின் இனற்சனர் என்? 

2. 'குனப்ிப யம்' கயினதனின் ஆ ிாினர் னார்? 

3. 'யிண்ணப்ம்' கயினத எந்தக்  கயினதத் சதாகுப்ில் இைம் சற்றுள்து? 

4. 'நர்காணல்'  ிறுகனதனின் ஆ ிாினர் னார்? 

5. ஞாபீைம் ாிசு சற்  இபண்ைாயது எழுத்தார் னார்? 

6. 'உண்டி சகாடுத்நதார் உனிர் சகாடுத்நதார்' எக் கூறும் நூல் எது? 

7. Ecodiversity – ன் தநிமாக்கம் தருக. 
8. முதல் சண் காதல் கடித நூல் எது? 

9. Health is wealth – எநம் மசநாமினனத் தநிழ்ப்டுத்து. 
10. தாாைாயிட்ைாலும் தன் தன னாடும் -எநம்  மசநாமினன 

ஆங்கிப்டுத்து. 
(10  1 = 10 Marks) 

SECTION – B 

கீழ்யரும் யிாக்கில் எனயநனநம் எட்ைநக்கு ஒரு த்தி  
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அயில் யினை தருக. 
11. காற்ின எங்ஙம் யபநயற்க நயண்டும்? 

12. ாபதினார்-குிப்சழுது. 
13. காதலின் தன்னந னாது? 

14. 'தந்னத நகற்காற்றும் உதயி' எநம்  கயினதனின் கரு என்? 

15. ‘சுனநதாங்கி 'கனதனின்  கனதக்கரு என்? 

16. 'பாஜா யந்திருக்கிார்' கனதனில் இைம் சறும் கதாப்ாத்திபங்கின் 

சனர்கன எழுதுக. 

17. அகத்தினர்-குிப்பு யனபக. 
18. கப்ி ஒட்டு என்ால் என்? 

19. யிருந்து-யிக்கம் தருக. 
20. கட்டுனபனின் யனககள் னானய? 

21. சநாமிசனர்ப்பு என்ால் என்? 

22. சநாமிசனர்ப்ின் யனககன எழுதுக? 

(8  2 = 16 Marks) 

SECTION – C 

ின்யரும் யிாக்கில் எனயநனநம் ஆறு யிாக்களுக்கு  

120 ச ாற்களுக்கு நிகாநல் யினை தருக. 
23. காற்ின் இனல்ாகப் ாபதினார் கூறுயயற்னத் சதாகுத்சதழுது. 
24. யிண்ணப்ம் கயினத உணர்த்தும் அிவுனப னாது? 

25. புத்த சருநாின் நபணத்தருண ிகழ்வுகனக் குித்சதழுது. 
26. சயண்ணிாயின் னைப்புச்  ிப்னக் குித்து எழுதுக? 

27. யபநா- ாநா கட்டுனபனின் நாக்கம் னாது? 

28. தநிமின் சதான்னநக் குித்து யிக்குக. 
29. நநாினின் ஆட்டுக்குட்டி உணர்த்தும் ாைம் என்? 
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30. சநாமிசனர்ப்ின்  னன் என்? 

31. ின்யரும் ஆங்கிப் குதினன சநாமிசனர்க்கவும். 

         Books are harmless companions. They are the life blood of many great 

thinkers and leaders. Reading books is a joy to every educated man or women. An 

uneducated person cannot experience the pleasure of reading. A good book can 

refine and broaden our look. Reading guides us when we are in trouble and cheers 

us when we are sad. 

(6  4 = 24 Marks) 

SECTION – D 

ின்யரும் யிாக்கட்குக் கட்டுனப யடியில் எனயநனநம் இபண்டிற்கு  

மூன்று க்க அயில் யினை தருக. 
32. கயினதகில்  முகப் ிபச் ினகள் ிபதிலிக்கின் என்தன நும் 

ாைப்குதி சகாண்டு ிறுவுக. 
33. பாஜா யந்திருக்கிார் கனதனின் இபண்ைாம் குதினன உன் கற்னத் 

திநக்கு ஏற் எழுதுக. 

34. யிருந்நதாம்லின்  ிப்புக் குித்து யியாி. 
35. ின்யரும் தநிழ்ப்  குதினன ஆங்கித்தில் சநாமிசனர்க்கவும் 

                    எந்த நயனயும் ஒன்ில் நற்சான்று தாழ்ந்தநதா 

உனர்ந்தநதா இல்ன.நிதர் உனமக்க நயண்டும்,கடிநாக உனமக்க 

நயண்டுசந இனயன் கட்ைன இட்டுள்ான்.உகிலுள் நதங்கள் 

எல்ாம் நிதன் உண்னநனாக உனமக்க நயண்டும் என்னதநன 

யற்புறுத்துகின்.இந்தினாயில் நக்குச்  ிந்த எடுத்துக்காட்ைாய் 

யிங்கினயர் நகாத்நாகாந்தி.அயர் தநது ஆ ிபநத்தில் தநக்குாின எல்ா 

நயனனனயும் தாநந ச ய்து சகாண்ைார்.எந்த நயனனானிநம் ,அனதச் 

 ிப்ாகச் ச ய்யதில் தான் உனமப்ின் உனர்வு என்து அனநகிது.உைல் 
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உனமப்ன நநற்சகாள்யதில் ம்நயர் சகாண்டுள்  லிப்பு தான் ம் 

ாட்டின் யர்ச் ிக்குப் சருந்தீனந ச ய்துள்து. 
(2  15 = 30 Marks) 

∫*∫*∫*∫*∫*∫*∫*∫*∫*∫*∫*∫*∫*∫*∫* 


