
                     

அண்ணாமலலப் பல்கலலக்கழகம் 
(தேசிய ேர மேிப்பீட்டுக் குழுவின் (NAAC) ‘A’ேரச்சான்றிேழ் பபற்றது.) 

போலலதூரக் கல்வி இயக்ககம் 
S-009 ,sepiy; tzpftpay; 

 இரண்டாம் ;gUtk; 

 

fy;tpahz;L (2021-2022) 

,ay;gwpjhs; jiyg;Gfs; 
 

,f;ifNal;by; ,ay;gwp jhSf;Fupa jiyg;Gfs; cs;sd. ehd;F jhs;fSf;Fk; 

cupa ,ay;gwphs;fs; nfhLf;fg;gl;Ls;sd. mwpTiufspd;gb khztu;fs; vOj 

Ntz;Lk;. 

1. rku;gpj;jYf;F filrp ehs;: 15-05-2022 

2. fhyjhkjf; fl;lzk; &.300/- nrYj;jp rku;g;gpg;gjw;Fupa filrp ehs;: 31-05-2022 

Fwpg;G: 

1. 31-05-2022f;Fg; gpwF mDg;gg;ngWk; ,ay;gwpjhs; kjpg;gPL nra;ag;glkhl;lhJ. 

2. ,ay;gwpjhs;fs; khztupd; ifnaOj;jpy; mika Ntz;Lk;. jl;lr;Rr; 

nra;ag;gl;ljhfNth> mr;rplg;ngw;wjhfNth> Gifg;gl efy; vLf;fg;gl;ljhfNth 

,Uj;jy; $lhJ> 

3. ,ay;gwpjhs;fs; KOePs nts;isj;jhspd; xU gf;fj;jpy; kl;Lk; vOjg; 

ngw;wpUf;f Ntz;Lk;. 

4. ,ay;gwpjhs;fs; (xt;nthU gf;fj;jpd; Nky;Gwj;J tyJgf;f %iyapy; Nru;f;if 

vz; Fwpf;fg;gl Ntz;Lk;) ciwapy; itf;fg; ngw;W> ,af;Feu;> njhiyJ}uf; 

fy;tp ,af;ffk;> mz;zhkiyg; gy;fiyf;fofk;> mz;zhkiy efu; - 608 002 

vd;w Kftupf;Fg; gjpT mQ;rypy; mDg;gg; ngw Ntz;Lk;. 

5. Nru;f;if vz;> ghlj;jpd;ngau;> vd;d jiyg;G Kjypad Kiwahff; 

Fwpg;gplg;ngwhj ,ay;gwpj;jhs;fs; ftdj;jpw;F nfhs;sg;glkhl;lh. 

6. khztu;fs; ,ay;gwpjhs;fis mDg;Gk; NghJ midj;J jhs;fSf;Fk; cupa 

,ay;gwpjhs;ifs xNu jghypy; mDg;GkhW Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpwhu;fs;. gFjp 

(Partial) ,ay;gwpjhs;fs; kjpg;ngz; ngWtjw;F vLj;Jf;nfhs;sgl khl;lhJ. 

xt;nthU jhSf;Fk; nfhLf;fg;gl;Ls;s Ie;J tpdhf;fSf;Fk; (xU Nfs;tpf;F 

ehd;F gf;fq;fSf;F kpfhky;) tpilaspf;f Ntz;Lk;. xt;nthU ,ay;gwpjhSk; 25 

kjpg;ngz;fs; nfhz;lJ MFk;. 

Dr. R SINGARAVEL 

DIRECTOR 
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 இரண்டாம் ;gUtk; 

 
011E1210 – gFjp-IInra;ASk; ,yf;fzKk;-II 

 

rPtfd; NfkrupahH ,UtUf;Fk; eilngw;wjpUkzk; Fwpj;Jtpsf;Ff. 
2.  %jpd; Ky;iyg; ghly; fUj;jpidnjspTgLj;Jf. 
3.  cUGkaf;fk; - tpsf;fk; jUf. 
4.  “Gwg;Gz; zhzptlf;fpUe;jNjhNd" - tpsf;Ff. 
5.  rPtfd; topg;Nghf;fDf;Ff; $wpamwpTiufs; ahJ? 
 
 

 

5X5=25 

Course Title:  Prose and Usage-II 

Write, in about 300 words, on the following topics: 

1. Tagore’s Life in England. 

2. The appropriateness of the title ‘Resurrection’. 

3. Daiches’ Experiences in the U.S.A 

4. Reading Habits 

5. The Modern Cult of Beauty. 
 

 

009 T1230- அடிப்படை சந்டையியல்  

1. சநத்ையிய் ன்ம லாை்த்ைத லதறுகக்வு். சநத்ைப்படுைை்லின் 

சசய்பாடுகர் ம்று் முகக்ிைத்ுலைத்ை விரகக்ுங்கர். 

2. நுகவ்லா ்நடைத்ை ம்று் சநத்ைப் பிிவின் அடிப்பதடத 

நிண்யிகக்ு் காணிகதரப் பம்றி விலாதிகக்வு். 

3. புது சபாருர் உருலகுைை்லிய்  உர்ர பய்வலறு படிகதர விரகக்ுங்கர். 

4. இதடைை்கக்ரின் பங்கு ன்ன? இதடைை்கக்ரின் நன்தகர் 

ம்று் தீதகதர விரகக்ுங்கர். 

5. சிறு குறிப்புகதர ழுைவு்: அ) விர்பைத்ின் முகக்ிைத்ுல், ஆ) 

விம்பதனை ்திமன், இ) சிய்யதம விம்பதனயிய் விம்பதன ஊகக்ுவிப்பு 

லதககர். 
 

 



009T1240- வணிக புள்ளியியல் 

 

 

1. புர்ரிவிலங்கரின் பய்வலறு சசய்பாடுகதர விரக்கவு். 
2. ஒரு குறிப்பிடட் சைாழிம்சாதயயிய் சைாழியாரக்ரின் பின்லரு் லா ஊதி 

விநிவாகைத்ிய் இருநத்ு சாசி , சாசி ம்று் ாதிி ஊதிங்கதர நிண்யிக்கவு். 

 

லா ஊதி்: (ரூ.) 20-40 40-60 60-80 80-100 100-120 120-140 

பணிாரக்ரின் 

ண்ணிக்தக 

2 12 20 40 18 8 

 

3. 10 நிறுலனங்களுக்கு X ம்று் Y இன் பின்லரு் திப்புகதரக் சகாண்டு 1000 ரூபாயிய் X= 

விம்பதன ம்று் 100 ரூபாயிய் Y= யாப் ஆகிலம்றுக்கு இதடவான karlpearsonஇன் 

ைாிப்பு ைருண சைாடப்ு குணகைத்ைக் கணக்கிடுங்கர். 

X:   24 26 27 32 30 36 40 44 39 45 

Y:   32 32 35 40 44 52 55 56 56 60 
 

4. குறியீடட்ு ண்ணின் கணக்கீடு : பாஸ்வக, சயஸ்தப ,் ாஷ்ய்- ட்்சலாை்் ம்று் பவுலி- 

டாப்ிஷ் ஃபாம்ுயாவின் பன்பாடு. 1980 ம்று் 1990 ஆ் ஆண்டுகளுக்கான சநத்ை 

விதயகர், சநத்ை அரவுகர் ஆகிலம்றின் விலங்கர் கீவற சகாடுக்கப்படட்ுர்ரன .1980 ஐ 

அடிப்பதடாகக் சகாண்டு 1990 ஆ் ஆண்டிம்கான விதயக் குறியீடத்ட பின்லரு் 

சூைத்ிங்கதரப் பன்படுைத்ி கணக்கிடயா். 

(i)பாவஷயின் ஃபாம்ுயா 

(ii) யாஸ்தபின் ஃபாம்ுயா  

(iii) ாஷ்ய்- ட்்சலாை் ்ஃபாம்ுயா  

(iv)சபௌலி- டாப்ிஷ் ஃபாம்ுயா 

 2010 2020 

சபாருடக்ர் விதய அரவு விதய அரவு 

A 80 125 130 120 
B 95 115 160 110 
C 90 100 100 100 
D 200 50 300 40 
E 160 80 200 90 

 

5. 
 

பின்லரு் அடட்லதண விர்பங்களுக்கான சசயவு ம்று் ஒரு சபாருரின் 

விம்பதனதக் சகாடுக்கிமது. நியூடட்னின் முன்வனாக்கி இதடக்கணிப்பு சூைத்ிைத்ைப் 

பன்படுைத்ி, விர்பைத்ிம்கான சசயவு 25 ஆயி் ரூபாாக இருக்கு்வபாது விம்பதனை் 

சைாதகதக் கணக்கிடுங்கர். 

சசயவு(1000 ரூபாயிய்) X: 20 30 40 50 60 70 

விம்பதன(யடச்ங்கரிய்) ரூ. Y: 3 5 6 7 8 10 
 


