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  P.T.O. 

 

MAR IVANIOS COLLEGE (AUTONOMOUS) 

THIRUVANANTHAPURAM 

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

First Semester B.A. / B.Sc. Degree Examination, November 2016 

First Degree Programme under CBCSS 

Additional Language: Tamil – I 

AUTM111.1 / AUTM111.2: Puzhanku Tamil (Communicative Skills in Tamil) 

( 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.  ா,தய என்து என் ? 

2. ‘தன்ாட் ி’ என்தன் ஆங்கிப் தம் என் ? 

3. அத்திப் பூத்தாற்பா எனும் மசநாமினன ஆங்கிப்டுத்து. 
4. ‘னகச்சுனயத் சதன்ல்’ எ அனமக்கப்டுயர் னார் ? 

5. கந்தபுபாணம் ாடினயர் னார் ? 

6. திபாயிைக் கட் ினனத் பதாற்றுயித்தயர் னார் ? 

7. க்தி ச ாற்சாமிவுகளுக்கு நாைம் அய ினம்,சாின புத்தகங்கன 

புபட்டி புபட்டி ார்த்து ப  கூைாத(பதனயனா இைங்கில் யல்லி 

சநய்கன இட்டு எழுதுக.) 
8.  ம்நர் ஆதா கூலிங்க குடிக்கணும்(ி சநாமிச் ச ாற்கன ீக்கி 

எழுதுக.) 
9. எக்கும் உக்கும்ச்  ண்னைந் ைந்தது(ஒற்றுப் ினமகன ீக்குக.) 
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10. அயனக் கண்பைன்,அயபாடு தாயும் இருந்தாள்(இதில் காணும் 

பயற்றுனந உருபுகன எழுதுக.) 
(10  1 = 10 Marks) 

SECTION – B 

கீழ்யரும் யிாக்கில் எனயபனனும் எட்ைனுக்கு ஒரு த்தி  
அயில் யினை தருக. 

11. ின்யரும் ச ாற்கனத் தநிழ்ப் டுத்துக. 
 (அ) கினபண்ைர் (ஆ) டீச் ர் (இ) இன்ைர்சட் (ஈ) ஸ்பைஜ் 

12. மசநாமிகின் தநிமாக்கம் தருக. 

 (அ) Health is wealth 

 (ஆ) All covert is all loss 

13. ின்யரும் ச ாற்கனப் ிாித்து எழுதுக. 

 (அ) சும்சான்   = 

 (ஆ) ட்ானம்   = 

14. சாருத்துக:- 

(அ) சதன்ல்  - கி 

(ஆ) ா   -      நிருகம்  

(இ) அன்ம் -      காற்று 

(ஈ)   ிறுத்னத -      னய 

15. சநாமிசனர்ப்பு என்ால் என்? 

16. கட்டுனப என்து னாது? 

17. அயதாம்-யிக்குக. 
18. யபாற்று நூல்கின் சனர்கன எழுதுக. 
19. கிருாந்த யாாினார்-குிப்பு யனப. 
20. உனர்தரு ச ம்சநாமிகள் எனய ? 

21. ட்டிநன் பச் ார்கின் சனர்கன எழுதுக. 
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22. யிடுகனதக்கு யமங்கும் பயறுப் சனர்கள் என்சன்? 

         (8  2 = 16 Marks) 

SECTION – C 

ின்யரும் யிாக்கில் எனயபனனும் ஆறு யிாக்களுக்கு  

120 ச ாற்களுக்கு நிகாநல் யினை தருக. 
23. சநாமிசனர்ப்ின் யனககன யிக்குக. 

24. கட்டுனபனின் யனககன யிக்குக.  
25. யிடுகனதனின் னன் னாது ? 

26. ிறுத்தற்குிகள்  குித்து யியாி. 
27. யபபயற்புனப எவ்யாறு அனநன பயண்டும். 
28. ல்யனக பநனைகள் குித்து எழுதுக. 
29. பச் ார்கள் எந்த இபண்டு னன்ாடுகன ஏற்டுத்திக் சகாள் 

பயண்டும். 
30. சுமலும் ச ால்பங்கம்,யமக்காடு நன்ம் இயற்னச்   ான்றுைன் எழுதுக. 
31. மசநாமி என்தனச்  ான்றுைன் யிக்கி எழுதுக ? 

(6  4 = 24 Marks) 

SECTION – D 

ின்யரும் யிாக்கட்குக் கட்டுனப யடியில் எனயபனனும் இபண்டிற்கு  

மூன்று க்க அயில் யினை தருக. 
32. யல்லிம் நிகும் ,நிகா இைங்கனச்  ான்றுகளுைன் ிறுவுக. 
33. ல் பச் ாாக கு.ஞா ம்ந்தன் கூறும் அிவுனபகனத் 

சதாகுத்சதழுதுக. 
34. குடிீர் ய தி ச ய்துதப பயண்டி ஆனணனருக்குக் கூட்டு யிண்ணப்க் கடிதம் 

எழுதுக. 
35. 'இபத்த தாம்' எனும் தனப்ில் ஒரு  கட்டுனப யனபக. 

(2  15 = 30 Marks) 

∫*∫*∫*∫*∫*∫*∫*∫*∫*∫*∫*∫*∫*∫*∫* 


