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Internal Assessment   -   Assignment Topics   
 

This booklet contains assignment topics for the first semester. Students have to write and submit 

assignments for FOUR courses as per the instructions given below:  

1. Assignments should be in the own handwritten of the student concerned and not type-

written or printed or photocopied.  

2. Assignments should be written on A4 Paper on one side only.  

3. All assignments (with enrolment number marked on the top right hand corner on all 

pages) should be put in an envelope with superscription “B.A. Economics - 

Assignments” and send to “The Director,  Directorate of Distance Education, 

Annamalai University,  Annamalai Nagar – 608 002, Chidambaram”         

by Registered Post. 

4. No notice will be taken on assignments which are not properly filled in with enrolment 

number and the title of the papers.  

5. Students should send full set of assignments for all papers. Partial assignments will not be 

considered. 

Assignment Instructions 

You are expected to write the answers for all the FIVE questions for each course.   

Each answer should not exceed 5-pages.  

Each assignment carries 25 marks (5 questions  x 5 marks = 25 marks). 

Dates to Remember  

Last Date for submission: 15.05.2022 

Last Date for submission with late fee ` 300/- : 31.05.2022 

Assignments sent after 31.05.2022 will not be considered for valuation.  

 

Dr. R. SINGARAVEL  

  Director 

 

  



S006 - B.A. ECONOMICS  

First Year - Second Semester 

ASSIGNMENTS 

இளங்கலை ப ொருளொதொரம் – இரண்டொம்  ருவம் 

 
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? 

Or 

 

011E1220 -ENGLISH THROUGH LITERATURE II: PROSE 

1. A Critical Appreciation of “Elegy Written in a Country Churchyard. 

2. “My Last Duchess” as a Dramatic Monologue. 

3. Significance of the title of the poem, “Mending Wall.” 

4. Evaluation of thought in “Snake.”  

5. English Verbs. 

 

  



 

2.3 – MACROECONOMICS           ப ரியல் ப ொருளொதொரம்  

Answer all questions  - அனத்து யிாக்களுக்கும் யினை அிக்க 

 
1. Discuss the nature and scope of Macroeconomics. Differentiate between macrostatics 

and macro dynamics.  

பரினல் பாருாதாபத்தின் இனல்பு நற்றும் தன்னநகன 

யியரிக்க. பரினல் பாருாதாபத்தின் ினனா நற்றும் 

இனங்கு ினகன பயறுடுத்துக. 

2. Give the essentials of Social Accounting. Discuss the importance of social accounting in 

economic analysis. 

சமுதான கணக்கீட்டு முனனின் அதினயசினங்கனத் தருக. 

பாருாதாப ஆய்யில் சமுதான கணக்கீட்டு முனனில் 
முக்கினத்துயம் ற்ி யியரிக்க. 

3. State and explain Say’s law of markets. On what grounds did Keynes refute it? 

‘பச’னின் சந்னத யிதினன கூி யிக்குக. எந்த அடிப்னைனில் 

கீன்ஸ் இதன நறுக்கிார்? 

4. Evaluate the Keynesian theory of income and employment. 

கீன்சின் யருயாய் நற்றும் பயனயாய்ப்பு பகாட்ாட்டின 

நதிப்டீு பசய்க. 

5. What do you mean by consumption function?  Explain the factors influencing 

consumption function. 

நுகர்வு சார்பு என்ால் என்? நுகர்வு சார்ின தீர்நாிக்கும் 

காபணிகன யியரிக்க. 

 

  



2.4 - PRINCIPLES OF COMMERCE      வணிகவியல் பகொட் ொடுகள்  

Answer all questions  - அனத்து யிாக்களுக்கும் யினை அிக்க 
 

1. Define the term ‘commerce’ in relation to business, trade and industry. Explain the 

relationship between economics and commerce. 

யினாாபம், யணிகம்  நற்றும்  பதாமில்கள் இயற்றுைன் 
பதாைர்புனைன யணிகயினல் என்தன யனபனன பசய்க . 
பாருாதாபம் நற்றும் யணிகயினல் இயற்ிற்கினைபனனா 
பதாைர்ின யிக்குக. 

2. What is a channel of distribution? Discuss the different channels available to business 

enterprises.  

யங்கள் யமிகள் என்ால் என் ? யணிக ிறுயங்கின் 
ல்பயறு யிதநா யமங்கள் யமிகன யியரிக்க. 

3. Explain the procedure for the export of commodities. What are the documents involved in 

it?  

பாருட்கள் ஏற்றுநதி னின் யமிமுனகன யியரிக்க . இதற்குப் 
னன்டுத்தப்டும் ஆயணங்கள் னானய? 

4. What is warehousing? State the Functions of Warehousing and its importance In the 

Development of Trade and Commerce. 
ண்ைக காப்பு என்ால் என் ? யணிகம் நற்றும் யணிகயின ின் 
யர்ச்சிக்கு ண்ைக காப்ின் ணிகனயும் அயற்ின் 
முக்கினத்துயத்னதயும் கூறுக. 

5. Define the term ‘Insurance’. Discuss various types of insurance policies.  

‘காப்டீு’ என்தன் பாருன யியரிக்க . ல்பயறுயிதநா 
காப்டீ்டு பகாள்னககன யியரிக்க. 

 


