
  

LOGANATHA NARAYANASAMY GOVT. COLLEGE (Autonomous), PONNERI – 601 204 

  APRIL 2020 SEMESTER EXAMINATIONS 

VI SEMESTER – B.A., Tamil 

Paper Code : UAE6C                                                Title of the Paper : Naattupuraviyal 

DATE  : 26.09.2020 - AN Time : 90 Minutes     Maximum Marks : 75 Marks 
                                                                      

பகுதி-அ 
< 

எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவை தருக. 

1. ehl;Lg;g[wtpay; - Fwpg;g[ tiuf. 

2. KJbkhHp vd;why; vd;d? 

3. ‘brhytil’ - tpsf;fk; jUf 

4. fpuhkg; ghlypy; vJif-nkhid Fwpj;J vGJf. 

5. ‘g[jph;’ vd;gJ ahJ? 

6. fijg; ghly; Fwpj;J vGJf. 

7. r_ftpay; gw;wp vGJf. 

8. ‘khdpltpay;’ vjidf; Fwpj;J Muhag;gLfpwJ TWf. 

9. ek;gpf;ifapd; tiffs; ahJ? 

10. kdpj r_fj;jpy; eilbgWk; rl';Ffs; ,uz;oidf; TWf. 

11. jpUtpHhtpd; ed;ikfs; ahJ? 

12. ‘FlKHf;F’ Fwpg;g[ tiuf. 

                                                                                           பகுதி-ஆ                                 

எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவை தருக 

13. Vl;L ,yf;fpak; vd;why; vd;d? 

14. fijg; ghly;fspd; tiffs; ahJ? 

15. ePjpf;fij Fwpj;J vGJf. 

16. eP';fs; mwpe;j tpLfijfs; Fwpj;J tpsf;Ff. 

17. tpisahl;od; _yk; btspg;gLk; ghly; Fwpj;J vGJf. 

18. bjhHpy; ghly;fs; Fwpj;J tpthp. 

19. ehl;Lg;g[wtpYk;-cstpaYk; Fwpj;J vGJf. 

                                       பகுதி-இ                                

எவையேனும் இரண்டு  ைினாக்களுக்கு ைிவை தருக. 

20. Vl;Lr; Riuf;fha; fwpf;F cjt[kh? tpsf;Ff. 

21. ehl;Lg;g[wg;ghlypd; eifr;Ritapid tpthp. 

22. gHbkhHpf;Fk;-tpLfijf;Fk; cs;s ntWg;ghl;oid tpthp. 

23. fijg; ghlypd; tiffs;-tpsf;Ff. 

24. ehl;Lg;g[wg;gtpaYk;-gpwj;JiwfSk; fl;Liu vGJf.  

 

 

      E – Mail Id for Uploading Answer Sheet 

tamildepartment@lngovernmentcollege.com 
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LOGANATHA NARAYANASAMY GOVT. COLLEGE (Autonomous), PONNERI – 601 204 

  APRIL 2020 SEMESTER EXAMINATIONS 

VI SEMESTER – B.A., Tamil 

Paper Code : UAE6D                                                 Title of the Paper : Adippadai Kaniniyal  

DATE  : 28.09.2020 - AN Time : 90 Minutes     Maximum Marks : 75 Marks 
                                                                      

பகுதி-அ 
< 

எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவை தருக. 

1. fzpdp vd;why; vd;d? 

2. fzpdpapd; je;ij ahh;? 

3. bkd;bghUs; vd;gijf; TWf. 

4. td;bghUs;-Fwpg;g[ ituf. 

5. Rl;o gad;fs; ahJ? 

6. (RAM) nuk; vd;gijg;gw;wp vGJf. 

7. ePtph; fz;Lzh;e;j ,iza epWtd';fis TWf. 

8. KfE]y; vd;gJ ahJ? 

9. kpd;-m";rypd; gad; ahJ? 

10. of;/ lhf; vd;gij tiuaiw bra;f. 

11. fzpdpf;Fk; bjhiyngrpf;Fk; ntWghL ahJ? 

12. ko fzpdp gw;wp TWf. 

                                                                                           பகுதி-ஆ                                 

எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவை தருக 

13. bjhlf;ff; fhy fzpdp Fwpj;J tpsf;Ff. 

14. bjhHpy; El;gj;jpy; td;bghUspd; gad; Fwpj;J tpthp. 

15. a{.gp.v!;. (UPS) gad;ghl;il tpsf;Ff. 

16. fzpdpj;jpiuapd; gad; Fwpj;J vGJf. 

17. ,izak; r_fj;ij ,izf;fpwjh? vGJf. 

18. ,izak; bjhiyngrp ntWg;gLj;jpf; fhl;Lf. 

19. ,izaj;ij gad;gLj;jp neh;fhzy; bra;f. 

                                       பகுதி-இ                                

எவையேனும் இரண்டு  ைினாக்களுக்கு ைிவை தருக. 

20. fzpdpapd; njhw;wKk; tsh;r;rpa[k; Fwpj;J tiuf. 

21. bkd;bghUs;-td;bghUs; ghFg;gLj;jpf; fhl;Lf. 

22. ,izak; kdpj r_fj;ij ,izf;fpwjh? gphpf;fpwjh? tpsf;Ff. 

23. fzpdpapd; mikg;g[ Kiwf; Fwpj;J vGJf. 

24. kpd; m";ry;-KfE]y; Fwpj;J fl;Liu tiuf. 

      E – Mail Id for Uploading Answer Sheet 

tamildepartment@lngovernmentcollege.com 
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LOGANATHA NARAYANASAMY GOVT. COLLEGE (Autonomous), PONNERI – 601 204 

  APRIL 2020 SEMESTER EXAMINATIONS 

IV SEMESTER – M.A., Tamil 

Paper Code : UAM6D                                                    Title of the Paper : Sanga Ilakkiyam (Puram ) II  

DATE  : 23.09.2020 - AN           Time : 90 Minutes    Maximum Marks : 75 Marks 
                                                                      

பகுதி-அ 
< 

எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவை தருக. 

1. இநனயபம்ின் பற்றோர் னோயர். 
2. உதினஞ்றேபின் ேிப்புக்கள கூறுக. 
3. புண்ணுநிழ் குருதி பனர்க்கோபணம் தருக. 
4. ஔளயனோர் ோடல்கில் அதினநோன் ேிப்புக்கள எடுத்துளபக்கும் திளணகள் னோளய? 
5. அதினநோின் யோளச் ேிப்ித்துக் கூறும் துள எது? 
6. ஒளளயனோர் அதினநோனுக்கோக னோரிடம் தூது பேன்ோர்? 
7. தபவு இளட தங்கல் ஓயின் போருள் கூறுக. 
8. ோல் எண் றதயர் போருள் யிக்கம் தருக. 
9. ரிோடின் உளபனோேிரினர் னோர்? 
10. ஓங்கு என்னும் அளடபநோமினோல் குிக்கப்டும் நூல்? 
11. போருட்ோில் உள் ிரிவுகள் னோளய? 
12. இடிப்ோளப இல்ோத ……………… 

………….பகடும் என்னும் ோடல் யரிளன எழுதுக? 
                                                                                           பகுதி-ஆ                                 

எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவை தருக 

13. றேபோதன் பகோளடச் ேிப்ள யியரிக்க? 
14. நோ அறனோறன நோறனோறன ….. எத் பதோடங்கும் ோடல் உணர்த்தும் கருத்துக்கள யிக்குக? 
15. முருகின் ேிற்புகோக ரிோடல் உணர்த்துய னோளய? 
16. யோளகத் திளண யிக்கம் தருக? 
17. ோடோ பகோன்றோ கோடோ பகோன்றோ  
1. ஓர் பேோல்ோய் – இடம் சுட்டிப் போருள் தருக. 
18. அிவுளடளந கருத்துக்கள சுருக்கி எழுதுக? 
19. கல்யினின் ேிப்பு ற்ி யள்ளுயர் கூறும் கருத்துக்கள் னோளய? 

                                       பகுதி-இ                                

எவையேனும் இரண்டு  ைினாக்களுக்கு ைிவை தருக. 

20. றேபோதின் யோ குண றநம்ோடும், றோபோற்ல் ேிப்பும் ற்ி யியரிக்க. 
21. ரிோடல் உணர்த்தும் திருநோின் ேிப்புகள யியரிக்க? 
22. ஔளயனோர் ோடல்கில் உள் திச்ேிப்ள யிக்குக. 
23. ஆற்றுப்ளட உணர்த்தும் னோமின் உறுப்புக்கள யியரிக்க. 
24. பரினோளபத் துளணக்றகோடல் யமி யள்ளுயர் உளபப் னோளய? 

      E – Mail Id for Uploading Answer Sheet 

tamildepartment@lngovernmentcollege.com 
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LOGANATHA NARAYANASAMY GOVT. COLLEGE (Autonomous), PONNERI – 601 204 

  APRIL 2020 SEMESTER EXAMINATIONS 

VI SEMESTER – B.A., Tamil 

Paper Code : UAM6E                                                 Title of the Paper : Thandi Alangaram 
DATE  : 24.09.2020 - AN Time : 90 Minutes     Maximum Marks : 75 Marks 

                                                                      

பகுதி-அ 
< 

எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவை தருக. 

1. j‹ikmÂÆ‹ ïy¡fz¤ij vGJf. 

2. ctik mÂ v‹whš v‹d? 

3. cUtf mÂ - F¿¥ò¤ jUf. 

4. ã‹tUÃiyaÂ v‹whš v‹d?  

5. ‘K‹d¤â‹ kW¥ã‹ mJ K‹dÉy¡nf' - És¡f« jUf. 

6. x£lÂ¡F tH¤F« ntWbga®fŸ ahit?  

7. Ãuš ÃiwaÂÆ‹ ïy¡fz¤ij vGJf. 

8. ïnyrmÂ v¤jid tif¥gL«? mit ahit? 

9. gÇaha mÂ v‹whš v‹d? 

10. rkhÆj mÂ - F¿¥ò tiuf. 

11. khWgL òfœÃiyaÂ¡FÇa ntWbga®fis vGJf. 

12. ‘ghÉf« v‹gJ fh¥ãa¥ g©ng' - És¡f« jUf. 

                                                                                           பகுதி-ஆ                                 

எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவை தருக 

13. ÔtfmÂ v‹whš v‹d? KjÅiy¤ Ôtf¤â‰F¢ rh‹W jUf.  

14. j‹ikmÂÆ‹ tiffis És¡Ff.  

15. ÉghtidaÂia vL¤J¡fh£Ll‹ És¡Ff. 

16. ã‹tUÃiyaÂÆ‹ tiffis ÉtÇ¡f. 

17. j‰F¿¥ng‰w mÂÆ‹ ïy¡fz¤ij vGâ mj‹ tiffis És¡Ff. 

18. ányil mÂÆ‹ tiffis ÉtÇ¡f. 

19. òz®Ãiy mÂ v‹whš v‹d? tiffis És¡Ff. 

 

                                       பகுதி-இ                                

எவையேனும் இரண்டு  ைினாக்களுக்கு ைிவை தருக. 

20. ctikaÂÆ‹ tiffis ÉtÇ¤J vGJf. 

21. nt‰WikaÂÆ‹ ïy¡fz¤ijí« tiffisí« És¡Ff. 

22. VJtÂÆ‹ tiffis¢ rh‹W jªJ ÉtÇ¡f. 

23. ÉnrlmÂ v‹whš v‹d? mj‹ tiffis És¡Ff. 

24. Ãj®rdtÂ, gÇtU¤jidaÂ, thœ¤jÂ rh‹Wl‹ ÉtÇ¡f. 

 

      E – Mail Id for Uploading Answer Sheet 

tamildepartment@lngovernmentcollege.com 
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LOGANATHA NARAYANASAMY GOVT. COLLEGE (Autonomous), PONNERI – 601 204 

  APRIL 2020 SEMESTER EXAMINATIONS 

VI SEMESTER – B.A., Tamil 

Paper Code : UAM6F                                    Title of the Paper : Dravida Mozhigalin Oppilakkanam 
DATE  : 25.09.2020 - AN        Time : 90 Minutes     Maximum Marks : 75 Marks 

                                                                      

பகுதி-அ 
< 

எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவை தருக. 

1. Kjy;xyp vd;gJ ahJ?  

2. clk;gLnka; vd;why; vd;d?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3. xyp mOj;jk; - Fwpg;G tiuf. 

4. xypair Kiw vd;gJ ahJ? 

5. jpuhtpl nkhopfspy; ngah;r;nrhw;fis vt;thW gphpf;fyhk;? 

6. %d;whk; Ntw;Wikapd; gphpTfs; ahit? 

7. tpid vd;gJ ahJ?                                                                        

8. ,af;Ftpid cUGfs; ahit? 

9. nrhw;nwhlh; vd;why; vd;d? 

10. ghy; tpFjpapy;yhr; nrhw;fs; ahit? 

11. vz;Zg; ngah;fspd; tiffis vOJf. 

12. jw;Rl;Lg; ngah;fs; vj;jid tifg;gLk;? mit ahit?                                                                                            

      பகுதி-ஆ                                 

எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவை தருக 

13. capnuhypfspy; ,-v> c-x khw;wq;fs; Fwpj;njOJf. 

14. mbr;nrhw;fspd; ,ay;gpidf; $Wf.   

15. jpuhtpl nkhopfspy; ,uz;lhk; Ntw;Wik ngWkplk; Fwpj;njOJf.   

16. Rl;Lg;ngah;fspd; tiffisr; rhd;Wld; tpsf;Ff. 

17. jpuhtpl nkhopfspy; nrhw;nwhlh; ngWkplj;ij tpsf;Ff.  

18. %tplg; ngah;fspy; vitNaDk; ,uz;lidf; Fwpj;njOJf. 

19. tpidr;nrhw;fspd; mikg;gpidr; rhd;Wld; tpsf;Ff. 

 

                                       பகுதி-இ                                

எவையேனும் இரண்டு  ைினாக்களுக்கு ைிவை தருக. 

20. jpuhtpl nkhopfspy; nka;naOj;Jf;fs; Fwpj;J tpthpf;f.   

21. xypair Kiwapidr; rhd;Wld; tpsf;Ff.  

22. jpuhtpl nkhopfspy; ngah;r;nrhw;fs; ngWkplj;ij Ma;f.                                                                                                                                                                                                           

23. tpidapd; tiffis vLj;Jiuf;f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

24. jpuhtpl nkhopfspy; nrhy;Yk; nghUSk; ngWk; khw;wq;fis tpsf;Ff.  

      E – Mail Id for Uploading Answer Sheet 

tamildepartment@lngovernmentcollege.com 
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