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UG DEGREE EXAMINATIONS – NOVEMBER 2020 
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UTAT53 - தினண் கீழ்க்கணக்கு - அ இக்கினம் 

நபம் : 3 நணி                                          நதிப்னண் : 75  

குதி அ (10×1=10) 

I. சரினர யிடைடனத் நதர்ந்னதடுத்து எழுதுக. 

1. எதற்கு உயடநனரக ஒியிை யல்டநனல் கரதட யரமி நதி?. 

  அ). ஆையர்பகம்   ஆ). நரதர்பகம்  இ). தடயன்பகம்      ஈ). நதரமி பகம்  

2. எம் அன்புக் கரதர் எதற்குள் இருக்கிரர்?.  

  அ). கண்ணுக்குள்   ஆ). னஞ்சம்    இ). உனிர்   ஈ). உைம்ில்   

3. எப்னரருத்தம் உடைனயடப ண்பரகக் னகரள் நயண்டும்? . 

  அ). நம்    ஆ). உைல்    இ). னசனல்   ஈ). சரதகம்  

4.  உனர்ந்நதரர் ட்பு எடதப் நரன்று னனுடைனது?.  

  அ). யரம்    ஆ). கைல்    இ). நடம   ஈ). நட  

5. நககனப் டயகள் ______________ ஓடச நகட்ைரல் இந்துயிடும். 

  அ). நணி    ஆ). ஆந்டத    இ). ட   ஈ). குமல்   

6. பூயரது கரய்க்கும் நபங்கள் எடய?. 

  அ). நர, ர  ஆ). அத்தி, ர  இ). யரடம, ர   ஈ). னதன்ட, ட  

7. உநரிகின் னரருள் அதட எடுத்து _____ னரருரகநய னகரள்ப்டும். 

  அ). ஓடுநயரரின்  ஆ). ரடுநயரரின்   இ). ஈநயரரின்  ஈ). தருநயரரின் 

8. சித்டத அைக்குயதரல் கிடைக்கும் நறு எது?. 

  அ). னருடந  ஆ). சிறுடந    இ). எிடந   ஈ). இிடந  

9. எழுத்தியித்தயன் _____ ஆயரன். 

  அ). ஆசிரினன்  ஆ). நரணரக்கன்   இ). தந்டத   ஈ). இடயன்  

10. தநிழ் சூடி எழுதினயர் னரர்?.  

  அ). ரபதினரர்  ஆ). ரபதிதரசன்   இ). ய.சு. நரணிக்கம்  ஈ). கிர்   

  



குதி –ஆ (5×4=20) 

II. அடத்து யிரக்களுக்கும் 200 னசரற்கில் யிடை தருக. 

11. அ). ஒருயர் உள்க் கருத்டத நற்யர் அியும் தித்டதக் குிப்ிதல் 

   அதிகரபத்தின் யமி யள்ளுயர் எங்ஙம் எடுத்துடபக்கிரர்?. 

                            (அல்து) 

   ஆ). தடயினின் அர் அிவுறுத்தல் ற்ி யள்ளுயர் யமி யிக்குக. 

12. அ). கருத்துணர்ந்து கற்ிந்தரர் நகண்டந எத்தடகனது என்று ரடினரர்  

   குிப்ிடுகிது?. 

                            (அல்து) 

   ஆ). ஆபரய்ந்து ட்பு னகரள்ளும் தித்டத ரடினரர் யமி உணர்த்துக. 

13. அ). னசய்னக்கூைரதடயகரக ரன்நணிக்கடிடக கூறுய னரடய?. 

                            (அல்து) 

   ஆ). சிறுஞ்சபம் னனர்க்கரபணம் தருக. 

14. அ). புன்கரல் யரும் புன்டந குித்து எழுதுக. 

(அல்து) 

   ஆ).அன்ில்ரதயருக்கு னசல்யம் னன்தபரது –  ன்னி யமி   உணர்த்துக. 

15. அ). தநிழ் சூடி - அிபகம் னசய்க. 

(அல்து) 

   ஆ). ீதி சூடி யிக்கம் தருக. 

குதி – இ (3×15=45) 

III. எடயநனனும் பன்னுக்கு கட்டுடப யடியில் யிடை தருக. 

16. கயினல் தடயினின் ிடகரக யள்ளுயர் கூறுயயற்ட 

   இன்த்துப்ரல் ரைல்கள்  யமி யிக்குக. 

17. கூைர ட்பு குித்து ரடினரர் கூறும் கருத்துக்கடத் னதிவுடுத்துக.. 

18. ரன்நணிக்கடிடக கூறும் அங்கடப் ட்டினலிடுக. 

19. ன்னி கூறும் அச்சிந்தடகடத்  னதரிந்துடபக்க. 

20. அமகு குித்து னயற்ிநயற்டக கூறும்  கருத்துக்கட ஆபரய்க. 

********************* 


