
  

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

  NOVEMBER 2020 SEMESTER EXAMINATIONS 

III SEMESTER – B.A. Tamil 

Paper Code : UAA3B                                            Title of the Paper : தமிழ் இலக்கிய வரலாறு - I 

DATE  :08.01.2021 AN                          Time : 3 Hours                 Maximum Marks : 75 Marks 
 

  பகுதி - அ (10 X 2 = 20 மதிப்பபண்கள்) 

    எவையேனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
1. ததொல்கொப்ினத்தின்  கொத்ததக் குிப்ிடுக? 

2. தநிழ் ொட்டின் எல்தகொக துதபசொநிப்ிள்த கூறுய னொதய ? 

3. கதைச்சங்கத்தின்  கொம் எது ? 

4. கதைச்சங்கம் ற்ிக் குிப்ிடும் கொப்ினம் எது ?  

5. திொிகடுகம்  தனர் கொபணம் கூறுக   ? 

6. திருக்குள் எந்த நூற்ொண்டில் ததொன்ினது  ? 

7. தொர்க்கம் குித்து ொைப்ட்ை திதண் கீழ்க்கணக்கு நூல் எது   ? 

8. குறுந்ததொதகனின்  அடியதபனத னொது? 

9.  எட்டுத்ததொதகனில் கொணப்டும் புநூல்கத எழுதுக ? 

10.  சிப்திகொபம் எத்தத கொண்ைங்கதக் தகொண்டுள்து?  . 

11.  தநிமில் ததொன்ின முதல் கொப்ினம் எது ? 

12. Nky;fzf;F fPo;f;fzf;F Fwpg;G tiuf? 
 

 

 பகுதி - ஆ (5 X 5 = 25 மதிப்பபண்கள்) 

   எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

13. தநிழ் நக்கள் குித்த துதபசொநினின் கருத்துகத எழுதுக  

14. கதைச்சங்கத்தில் எழுந்த நூகள் ற்ி எடுத்துதபக்க . 

15.  எட்டுத்ததொதகனில்  கொணப்டும் புநூல்கள் குித்து  எழுதுக. 

16.  ஐங்குறுநூறு, கலித்ததொதக சிப்புகத யிக்குக ?   

17.  ொடினொர், மதநொமி நூல் சிப்புகதத் ததொகுத்துக் கூறுக   ? 

18.  திருக்குின் தருதநனிதக் யியொி .? 

19.  சிப்திகொபம் உணர்த்தும் உண்தநகதத் ததொகுத்ததழுது ?  

பகுதி - இ (3 X 10 = 30 மதிப்பபண்கள்) 

   எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

20. இபட்தைக்கொப்ினங்கள் கொட்டும் சிந்ததகத எழுதுக.   

21. த்துப்ொட்டு நூல்கள்  குித்து எழுதுக ? 

22. திதண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களுள் ீதிநூற்கள் குித்து யிக்குக . 

23. கதைச்சங்கம் குித்த தசய்திகதத் ததொகுத்ததழுது  . 

24. தநிழ் தநொமி , தநிழ்ொடு  ற்ி  சொ. துதபசொநிப்ிள்தனின் கருத்துகத எழுதுக  
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LOGANATHA NARAYANASAMY GOVT. COLLEGE (Autonomous), PONNERI – 601 204 

  NOVEMBER 2020 SEMESTER EXAMINATIONS 

IV SEMESTER – B.A. Tamil 

Paper Code : UAA4A                                            Title of the Paper : ிழ் இனக்கி னாறு - II 

DATE  :08.01.2021 FN                          Time : 3 Hours                 Maximum Marks : 75 Marks 
 

  பகுதி - அ (10 X 2 = 20 மதிப்பபண்கள்) 

    எவையேனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
1. ‘இற்கை நநிக்ைானம்’ என்று எக்ைானத்கக் குநிப்திடனாம்? ஏன்? 

2. ‘ாதும் ஊர ாரும் ரைபிர்’என்னும் தாடனடி இடம் பதற்றுள்ப நூலனயும் இற்நிர்  

பதலயும் கூறுக. 

3. அநநூல்கள் எக்கருத்துகலப லாகக் பகாண்டல? 

4. திநணண் ைீழ்க்ைக்ைிலுள்ப அநநூல்ைலபப் தட்டிலிடுக. 

5. தல்னர் ைானத்ில் எவ்கை சங்ைள் றுனர்ச்சி  நதற்நண? அம் றுனர்ச்சிக்குக் 

ைாாை இருந்ர்ைள் ார்? 

6. ‘சிஞாண ரதாம்’  – லலந பசய்க. 

7. லசசித்ாந்ம் கூறும்  ான்கு பநிகள் ால? 

8. னபுாங்கள்ாருலட ஆட்சிக்கானத்ில் ிகுிாகத் தான்நிண?அற்காண காம் 

என்ண? 

9. றுனர்ச்சிக் ைிஞர் என்று ரதாற்நப்தடுதர் ார்?அற்ைாண ைாம் ாது? 

10. கிி தசிகிாகம் திள்லபின் தலடப்புகள் சினற்லநக் கூறுக. 

11. ‘தபாண்தம்’ என்று அலக்கப்தடும் நூல் எது?அவ்ாறு அலப்தன் காம் ாது? 

12. பதாி புாத்ல இற்நிர் ார்? இந்நூல் ாருலட ாழ்ிலனக் கூறுகிநது? 

 பகுதி - ஆ (5 X 5 = 25 மதிப்பபண்கள்) 

   எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

13. சங்ைைானத் ிாின் ாிைத் நாடர்பு குநித்து எழுதுை. 

14. ிருக்குநள் கூறும் ாழ்ில் அநங்கலபச் சுருக்கியுலக்க. 

15. ிருமூனர் னாறு குநித்து  எழுதுை. 

16. ிழ்ாட்டில் ிலனபதறுற்குச்சரும் பதபத்ரும் லகாண்ட முலநகள் ால? 

17. ிழ்ாட்டு த்து நநி, அநிில் நநி- ிப்பீடு நசய்ை. 

18. ிருக்குநளுடன் ானடிார் ஒப்திட்டுக் ைாட்டுன்  ைாத்ிகணக் கூறுை. 

19. தக்ி இக்ைத்ில் பதண் ான்ார்கபின் தங்கபிப்திலண எடுத்துலக்க. 

பகுதி - இ (3 X 10 = 30 மதிப்பபண்கள்) 

   எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

20. ‘சங்ககானம் ஒரு பதாற்கானம்’ என்தலண ஆய்ந்துலக்க. 

21. திநணண் ைீழ்க்ைக்ைில் ீிநூல்ைள் குநித்து ிபக்ைாை எழுதுை. 

22. தல்னர் ைானச் ச றுனர்ச்சி தக்ி இக்ைாை ாநின் ைாத்ிகண ஆய்ை. 

23. லசசித்ாந் சாத்ிங்கள் குநித்து ஒரு கட்டுல லக. 

24. ற்கானத்ல ‘அநிில் பநிக்கானம் ’என்று அலப்தன் தாக்கத்ிலண ிாிாக 

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

  NOVEMBER 2020 SEMESTER EXAMINATIONS 

V SEMESTER – B.A. Tamil 

Paper Code : UAE5B                                                                         Title of the Paper : இதழியல்  

DATE  :12.01.2021 AN                          Time : 3 Hours              Maximum Marks : 75 Marks 
 

  குதி - அ (10 X 2 = 20 நதிப்பண்கள்) 

    எவவயயனும் பத்து வினாக்களுக்கு விவையளி. 
1. “இதமினல்” – யிக்கம் தருக. 
2. இதழ்கின் ணிகள் ான்கின எழுதுக. 
3. இதமினல் சட்டங்கள் ான்கின எழுதுக. 
4. த்திரிக்னக நன்த்தின் ணிகள் ான்கின எழுதுக. 
5. இந்தினச் பசய்தி ிறுயங்கள் இபண்டின எழுதுக. 
6. உகின் முதல் பசய்தி ிறுயம் எங்கு எப்பாது ிறுயப்ட்டது? 
7. க்க யடியனநப்ின் பாக்கங்கள் ான்கின எழுதுக. 
8. பநய்ப்புத்திருத்துதல் என்ால் என்? 
9. யிம்ப பாக்கங்கில் ான்கின எழுதுக. 
10. “தனனங்கம்” - குிப்பழுதுக. 
11. இதழ்கில் இடம்பறும் டங்கின் யனககில் இபண்டினண எழுதுக. 
12. தநிமில் பயியரும் புாய்வு இதழ்கள் ான்கின எழுதுக. 

 

 குதி - ஆ (5 X 5 = 25 நதிப்பண்கள்) 

   எவவயயனும் ஐந்து வினாக்களுக்கு விவையளி. 
 
 

13. தநிழ் இதழ்கன எவ்யாறு யனகப்டுத்தாம்? எடுத்துக்காட்டுகளுடன் யிக்குக. 
14. திப்புரினநச் சட்டத்தின யிக்குக. 
15. “பர்காணல்” – னன்கன யிக்குக. 
16. துனண ஆசிரினன் ணிகன நதிப்ிடுக. 
17. யிம்ப யனககன யிக்குக. 
18. பசய்தி ஆசிரினர் ணிகன யியரி. 
19. இதமினாருக்கா பாதுயா தகுதிகள் னானய? 

குதி - இ (3 X 10 = 30 நதிப்பண்கள்) 

   எவவயயனும் மூன்று வினாக்களுக்கு விவையளி. 
 
 

20. “இதழ்கின் சுதந்திபம்” – கட்டுனபக்க. 
21. “தநிழ் இதழ்கின் பதாற்மும் யர்ச்சியும்” – யிக்குக. 
22. பசய்தி திபட்டும் முனகன யியரி. 
23. “அச்சுப்டி திருத்தம்” - யிக்குக. 
24. தற்காத் தநிழ் இதழ்கின் ினனின ஆபாய்க. 
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LOGANATHA NARAYANASAMY GOVT. COLLEGE (Autonomous), PONNERI – 601 204 

  NOVEMBER 2020 SEMESTER EXAMINATIONS 

II SEMESTER – B.A. Tamil 

Paper Code : UAM2C                                    Title of the Paper : இக்கால இலக்கியம்; - II                         

DATE  :04.01.2021 FN                          Time : 3 Hours         Maximum Marks : 75 Marks 
 

  தகுி - அ (10 X 2 = 20 ிப்பதண்கள்) 

    எவையயனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவையளி. 
1. ீிதன் க்கம் என்னும் ாடகநூலன இற்நிர் ார்? அருலட சிநப்புப் 

பதர் என்ண?  
2. நும் தாடப்தகுி ாடகத்ில் இடம்பதறும் கலாந்ர்கள் இருர் பதலக் 

குநிப்திடுக. 
3. சிங்காதனருக்கு ங்கும் சிநப்புப்பதர் ாது? அர் எந் இக்கத்லச் 

சார்ந்ர்? 
4. சிங்காதனரின் பதற்தநார் ார்?  
5. ‚ிழ் ிருந்து‛ இற்நிர் ார்? அருலட சிநப்புப் பதர் ாது?  
6. மு. இற்நி ான்கு தலடப்புகலப எழுதுக.  
7. த ாசப்தின் லணி ற்றும் அன் ண்தன் தற்நி எழுதுக.  
8. அகல்ிபக்குக் காட்டும் கல ாந்ர்கள் சினலக் குநிப்திடுக.  
9. அகல்ிபக்தகாடு தலுலத் பாடர்புதடுத்ி எழுதுக.  
10. ா.தி. தசதுப்திள்லப - சிறு குநிப்புத் ருக.  
11. ப காந்ணின் தலடப்புகள் சினற்லநக் குநிப்திடுக. 
12. புிணம், சிறுகல - ிபக்கம் ருக.  

 

 தகுி - ஆ (5 X 5 = 25 ிப்பதண்கள்) 

   எவையயனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவையளி. 
 

13. கம்தன் ாத்ிற்கு இான் றுப்பு ாது?  
14. சிந்லணச் சிற்திின் ‚பதாதுவுடல‛ சிந்லணல ிரி.  
15. ா.தி.தசதுப்திள்லப ில ஏன் ிருந்து என்று கூறுகிநார்?  
16. மு.ாசணார் - குநிப்பு லக.  
17. அகல் ிபக்கு காட்டும் தலு, சந்ின் இரு தாத்ிப் தண்பு னன்கலப ிரி.  
18. ீி தன் க்கம் காட்டும் கம்தன், ண்தடாரி தற்நி எழுதுக. 
19. த ாசப் - குங்கு பதாம்லகளுடன் ணிர்கலப எவ்ாறு ஒப்திடுகிநார்? 

 

தகுி - இ (3 X 10 = 30 ிப்பதண்கள்) 

   எவையயனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவையளி. 
 

20. அநிஞர் அண்ாின் துல பகாண்டு ீி தன் க்கத்லத் பபிவுதடுத்துக.  
21. சிங்காதனர் ாழ்ில் ி ீிர் அநிந்ற்லநத் பாகுத்துலக்க.  
22. ‘ிழ் ிருந்து’ கூறும் பசய்ிகலப பாகுத்துலக்க. 
23. அகல்ிபக்கு ால் காட்டும் ாழ்ிலனப் தடம் திடித்துக் காட்டுக.  
24. ‚ாருக்காக அழுான்‛ என்றும் புிணத்ில் -  அழுன் ார்? ஏன்? ஆாய்க.      
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LOGANATHA NARAYANASAMY GOVT. COLLEGE (Autonomous), PONNERI – 601 204 

  NOVEMBER 2020 SEMESTER EXAMINATIONS 

II SEMESTER – B.A. Tamil 

Paper Code : UAM2D                                                     Title of the Paper :நன்னூல்-ச ொல்யதிகொம் 

DATE  :07.01.2021 FN                          Time : 3 Hours                 Maximum Marks : 75 Marks 
 

  பகுதி - அ (10 X 2 = 20 திப்பபண்கள்) 

    எவையேனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
1. இடக்கர் அடக்கல் என்மொல் என்ன?எ.கொ.தருக. 

2. திரிச ொல்-குமிப்பு தருக. 

3. ச ய்யுள் குமித்து நன்னூயொர் கூறுலது என்ன? 

4. எலன்என் லினொலினனக் குமிப்புஇறி இருபொல் -லிரக்கம் தருக. 
5. சபசச் ம் என்மொல் என்ன? 

6. முன்னினய அன ச்ச ொல் பற்மி நன்னூயொர் கூறுலது என்ன? 

7. பு என்மொல் என்ன? 

8. ஐந்தொம் வலற்றுன சபொருள் குமித்து கூறுக. 

9. அன ச்ச ொற்கள் என்மொல் என்ன?அதன் லனககள் ொனல? 

10. ‘பனறன கறிதலும் புதின புகுதலும் லழுலய கொய லனகினொன’-சபொருட் குமிப்பு தருக. 

11. முற்றும்ன ஓவொ லறி எச் ம் ஆகுொ? 

12. நொன்கமிவு உிர்க்குச்  ொன்று தருக. 

 பகுதி - ஆ (5 X 5 = 25 திப்பபண்கள்) 

   எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

13. ஆகுசபர் என்மொல் என்ன?அதன் லனககளுள் ஐந்தினனச்  ொன்றுகளுடன் எழுதுக. 

14. அஃமினை ஒன்மன்பொல் சபர்கள் குமித்து இம்புக. 

15. லினன எச் த்தினன லிரக்கிச்  ொன்று தருக. 

16. தினைபொல் லழுலனதி குமித்து இம்புக. 

17. இனடப்பிமலல் குமித்து எடுத்துகொட்டுடன் லிரக்குக. 

18. சதொகொநினயத் சதொடர் சொறினச்  ொன்றுடன் லிலரிக்க. 

19. பய குைம் தழுலி ஒர் உரிச்ச ொல் குமித்து எழுதுக 

பகுதி - இ (3 X 10 = 30 திப்பபண்கள்) 

   எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 
 

20. எண் லனக வலற்றுனகனரயும் லிரக்கி  ொன்று கொட்டுக. 

21. லினனமுற்றுக்கரின் லனககனரச்  ொன்றுகளுடன் லிலரித்துனக்க. 

22. சதொனகநினயத்சதொடர்சொறி குமித்து லிரக்கியுனக்க. 

23. இனடச்ச ொற்கள் குமித்து நன்னூயொர் கூறுலனலற்னமத் சதொகுத்துனக்க. 

24. நன்னூயொர் உரிியில் கூறுலனலற்னம லிரக்கியுனக்க. 
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LOGANATHA NARAYANASAMY GOVT. COLLEGE (Autonomous), PONNERI – 601 204 

  NOVEMBER 2020 SEMESTER EXAMINATIONS 

III SEMESTER – B.A. Tamil 

Paper Code : UAM3C                                                  Title of the Paper : e«ãaf¥bghUŸ 

DATE  :31.12.2020 AN                           Time : 3 Hours      Maximum Marks : 75 Marks 
 

  பகுதி - அ (10 X 2 = 20 மதிப்பபண்கள்) 

    எவையேனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
1. Kj‰bghUŸ tiffis vGJf. 

2. tiuÉil it¤J¥ bghUŸtÆ‰ ãÇjš - F¿¥ò tiuf. 

3. fhtšãÇî v¤jid tif¥gL«? mit ahit? 

4. gf‰F¿ v‹whš v‹d?  

5. ïlªjiy¥ghL - F¿¥ò tiuf. 

6. t‹òiw v‹whš v‹d?  

7. ó¤jU òz®¢á - És¡f« jUf. 

8. mw¤bjhL Ã‰wš v‹whš v‹d? 

9. f‰ã‹ ïy¡fz¤ij vGJf. 

10. ïšthœ¡ifÆ‹ tiffis¤ bjÇÉ¡f. 

11. xÊãaš - bga®¡fhuz« TWf. 

12. ‘fU¥bghUŸ ãw¡F« ïiw¢á¥bghUns' - És¡f« jUf. 

பகுதி - ஆ (5 X 5 = 25 மதிப்பபண்கள்) 

   எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

13. bgU«bghGâ‹ tiffis És¡Ff. 

14. bkŒíW òz®¢á¡F K‹ eilbgW« g¤Jmt¤ijfis ÉtÇ¡f.  

15. fsÉ‰F cÇa »sÉ¤ bjhiffŸ ahit? 

16. ãÇîÊ¡ fhy¤fË‹ ÉÇfis És¡Ff. 

17. tiuî kÈjÈ‹ ÉÇfis vGJf. 

18. ïšthœ¡ifÆ‹ ÉÇfis És¡Ff. 

19. mf¥òw¥ bgUªâiz¡FÇaitfshf xÊãaš jU« brŒâfŸ ahit? 
 

 
பகுதி - இ (3 X 10 = 30 மதிப்பபண்கள்) 

   எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

20. fU¥bghUË‹ tiffis vGâ F¿Šá¤ âiz¡FÇa fU¥bghUis 

És¡Ff. 

21. gh¤» cl‹gh£o‹ tiffis ÉtÇ¡f. 

22. jiyÉ, gh¤», brÉÈ mw¤bjhL Ã‰F« Kiwfis¤ bjÇÉ¡f. 

23. cz®¤j czuh Cl‰F cÇa »sÉfŸ ahit? 

24. T‰W¥ g‰¿ xÊãaš jU« brŒâfis¤ bjhF¤bjGJf. 
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LOGANATHA NARAYANASAMY GOVT. COLLEGE (Autonomous), PONNERI – 601 204 

  NOVEMBER 2020 SEMESTER EXAMINATIONS 

III SEMESTER – B.A. Tamil 

Paper Code : UAM3D        Title of the Paper :ïy¡»a« -III rka¥ ghlšfS«  á‰¿y¡»a¤fS«                         
DATE  :05.01.2021 AN                          Time : 3 Hours                  Maximum Marks : 75 Marks 

 

  பகுதி - அ (10 X 2 = 20 மதிப்பபண்கள்) 

    எவையேனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
1. ‘ã¤jh ãiwNo’ v‹W ah® ahiu¡ TW»wh®? 

2. ïiwtid ehî¡fur® v¤‡d« miH¡»wh®? 

3. rjf«- F¿¥ò tiuf. 

4. Mœth®fŸ v‹ngh® ah®? 

5. thuz« MÆu« v‹whš v‹d? 

6. âUk¤ifahœth®- F¿¥ò tiuf. 

7. FkuFUgu® F¿¤J vGJf. 

8. khÂ¡fthrf® mUËa üšfis¡ TWf. 

9. »«òÆ, fîÆa‹- bghUŸ jUf. 

10. öJ v‹whš v‹d? 

11. F‰why¡ FwtŠáÆ‹ gh£Lil¤ jiyt‹ ah®? 

12. F‰why¡ FwtŠáÆ‹ MáÆa® ah®? 
 

 பகுதி - ஆ (5 X 5 = 25 மதிப்பபண்கள்) 

   எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

13.  átbgUkhÅ‹ bgUikfis Rªju® v›thW ngh‰¿¥ ghL»wh®? 

14. M©lhŸ f©l fdÇid ÇtÆ¡f. 

15. Ûdh£áa«ikia FkuFUgu® v¥go¢ á¤âÇ¡»wh®? 

16. jÄœbkhÊÆ‹ áw¥òfis Çs¡Ff. 

17. trªjtšÈ gªjhlÈ‹ áw¥ãid ÇtÆ¡f. 

18. ïiwtid âUehî¡fur® v¤‡d« ÇË¤J k»œ»‹wh®? 

19. F‰why¡ FwtŠá ïy¡»a¢ RitÆid vGJf. 
 

பகுதி - இ (3 X 10 = 30 மதிப்பபண்கள்) 

   எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 
 

20. âU¢rjf¤âš khÂ¡fthrf® btË¥gL¤J« ïiwaDgt¤ij vL¤Jiu¡f. 

21. âU¡FWªjh©lf¤âš âUk¤if Mœth® òy¥gL¤J« ïiwg¡âia Çs¡Ff. 

22. tUif¥ gUt¤âš Ûdh£áa«ikia FkuFUgu® v›thW ngh‰¿¥ ghL»wh®? 

23. jÄnH öjhf mikªj gh§»id És¡»íiu¡f. 

24. FwtŠá btË¥gL¤J« kiyts¤âid¥ òy¥gL¤Jf. 
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LOGANATHA NARAYANASAMY GOVT. COLLEGE (Autonomous), PONNERI – 601 204 

  NOVEMBER 2020 SEMESTER EXAMINATIONS 

IV SEMESTER – B.A. Tamil 

Paper Code : UAM4C                            Title of the Paper : புறப்பபொருள்  பெண்பொ மொலை 

DATE  :31.12.2020 FN                           Time : 3 Hours      Maximum Marks : 75 Marks 
 

  பகுதி - அ (10 X 2 = 20 மதிப்பபண்கள்) 

    எவையேனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
1. புமப்பபொருள் – லிரக்கம்  தருக. 

2. புமப்புமத்  திணைகரொக  லறங்கப்படுபணல  எணல? 

3. பலட்சித்திணைின்  இரு  லணககணரச்  சுட்டுக. 

4. பிள்ணரப்பபர்ச்சி  என்மொல்  என்ன? 

5. லஞ்சிப்பபொொின்  இயக்கைத்ணத  இம்புக. 

6. கொஞ்சித்துணமகள்  எத்தணன?  ஏபதனும்  நொன்கிணன  எழுதுக. 

7. பநொச்சித்திணைின்  துணமகணர  நில்படக்  கூறுக. 

8. குற்றுறிணை  என்ம  புமத்துணமண  லிரக்குக. 

9. தொணன,  ொணன  பற்மிக்  கூறும்  தும்ணபத்துணமத்  திணைகள்  ொணல? 

10. அசலொணக,  முசலொணக  - குமிப்புணக்க. 

11. ‘மூன்றுதணயிட்ட  மூவீணந்து’  என்பதன்  லிரக்கம்  ொது? 

12. பொடொண்திணை  என்மொல்  என்ன? 

பகுதி - ஆ (5 X 5 = 25 மதிப்பபண்கள்) 

   எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

13. பலட்சிப்பபொர்  பற்மி  பசய்திகணரச்  சுருக்கியுணக்க. 

14. உறபுயலஞ்சி,  றபுயலஞ்சி,  குறுலஞ்சி – லிரக்கம்  தருக. 

15. எில்கொத்தல்  முணமகணரச்  சுட்டி  லிரக்குக. 

16. பொசிநிணய,  ஏைிநிணய,  முதுஉறிணை  இலற்ணம  லிரக்கி  எழுதுக. 

17. முல்ணய  என  முடியும்  லொணகத்துணமகள்  ொணல?  லிரக்குக. 

18. ன்னனது  புகணறப்  பொடொண்திணை  எவ்லொறு  எடுத்துணக்கின்மது? 

19. பகொடிநிணய, கந்தறி,  லள்ரி – இத்துணமகணர  எடுத்துக்கொட்டுடன்  லிரக்குக. 
 

 
பகுதி - இ (3 X 10 = 30 மதிப்பபண்கள்) 

   எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

20. கந்ணதத்திணைின்  துணமகணரச்  சுட்டி  லிரக்கி  எழுதுக. 

21. கொஞ்சிப்பபொர்  முணமகணர  லிரக்கியுணக்க. 

22. உறிணைத்திணை  பற்மி  பசய்திகணர  லிொித்துணக்க.  

23. ஆற்றுப்பணடத்  துணமகரின்  பபர்கணரக்  குமிப்பிட்டு  லிரக்குக. 

24. பண்ணடத்திறொின்  வீ  லொழ்லிணய  லிலொிக்க. 
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  குதி - அ (10 X 2 = 20 நதிப்பண்கள்) 

    எவையயனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவையளி. 
1. ககோயன் கண்ணகி தந்ததனர் பனர்கத ழுதுக.     
2. சிப்திகோபம் உணர்த்தும் பன்று உண்தநகள் னோதய? 
3. அபங்ககற்று கோததனில் பன்று யதக திதபச்சீதகள் னோதய?     
4. “நோபரும் த்திி நகள் நணிகநகத” - இடம் சுட்டிப் போருள் யிக்கம் தருக.   
5.  உயயத்தில் உள் ோன்கு நபங்கத ழுதுக. 
6. “தத்தநர்” யிக்கம் தருக.   
7. பநய்ப்போருள் ோனோர் ந்த ோட்டு அபசன்? அயரின் இதக்பகோள்தக னோது?  
8. அனுநன் னோதபக்கண்டு சீதத  ிதத்தோன்? னோதப இபோயணன்  ிதத்தோன்?  
9. குறுகின யடிவுடன் அனுநன் யக் குன்ில் வ்யோறு தங்கிோன்? 
10. ச்..கிருஷ்ணப்ிள்த சிறு குிப்புத் தருக.   
11. இகனசுிபோன் தன் தோதன ஒப்தடத்த பசய்திதன ழுதுக.      
12. சீோப்புபோணத்தில் உள் கோண்டங்கத ழுதுக.    

 

 குதி - ஆ (5 X 5 = 25 நதிப்பண்கள்) 

   எவையயனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவையளி. 
 

13. அபங்ககற்றுக் கோததனில் ோட்டின கநதட குித்து ழுதுக. 
14. ககோயனும் கண்ணகிபம் நதனம் டத்தின ோங்கித யிக்குக.  
15. நணிகநகத தன் தந்ததபம் தோதனபம் ிதந்து வ்யோறு யருந்துகிோள்?  
16. பத்தோதன் வ்யோறு யஞ்சக கயடம் பூண்டோன்?   
17. இங்தகநோகதயிதன அனுநன் பயன் யிதத்தித ழுதுக.   
18. கதயிபோின் சிலுதயப்ோடுகள் குித்து ழுதுக.    
19. உநறுப்புயர் குிப்பு யதபக.  

 

குதி - இ (3 X 10 = 30 நதிப்பண்கள்) 

   எவையயனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவையளி. 
 
 

20. ககோயன் கண்ணகிதனப் ோபோட்டின யிதத்தித யிரியோக ழுதுக.   
21. நர் யத்தில் நணிகநகதக்கு ிகழ்ந்தயற்தத் பதோகுத்து ழுதுக.  

22.  பநய்ப்போருள் ோனோரின் இதப் ற்ித ழுதுக.  

23.  அனுநன் ஊர்கதடின யிதத்திதக் கம்ன் யமி ின்று யிக்குக.  

24.  சீோப்புபோணத்தில் கபப் டம் குித்து கட்டுதப யதபக.   
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LOGANATHA NARAYANASAMY GOVT. COLLEGE (Autonomous), PONNERI – 601 204 

  NOVEMBER 2020 SEMESTER EXAMINATIONS 

V SEMESTER – B.A., Tamil 

Paper Code : UAM5E         Title of the Paper : rq;f ,yf;fpak; (mfk;) 

DATE  :24.12.2020 AN                                     Time : 3 Hours      Maximum Marks : 75 Marks 
 

  பகுதி - அ (10 X 2 = 20 மதிப்பபண்கள்) 

எவையேனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 

1. நற்றிணையில் வரும் தணலவி கார் கால வரணவக் கண்டு எவற்ணறக் ககாடியது 

என்று கூறுகின்றாள்? 

2. ததாிணைப் பாகன் விணரவாகச் கெலுத்துவற்குத் தணலவன் கூறும் காரைம் 

யாது? 

3. ‘வாரார் தபால்வர் நம் காதலர் வாதழன் தபால் வல்ததாழியாதை’- கபாருள் 

விளக்கம் தருக. 

4. குறுந்கதாணகயில் வரும் ததாழி தணலவன் தகட்கும் முகமாய் கூறியது யாது? 

5. ஏறுதழுவுதலின் அடிப்பணை தநாக்கம் என்ை? 

6. ெிற்றில் இணழத்தல், கதாய்யில் எழுதுதல்- கபாருள் விளக்கம் தருக. 

7. யின முடித்துத் திரும்பும் தனநகன் தன் நஞ்சிற்குக் கூறுயதாக அகானூறு 

கூறுயது னாது? 

8. அகநானூற்றில் வரும் ததாழி தணலவைிைம் யார் கபாருட்டு ,எச்கெயலுக்கு 

வற்புறுத்துகின்றாள்? 

9. கநடுநல்வாணை – கபயர்க்காரைம் தருக. 

10. ‘வயம்புதன னாத்த வான்காழ் எ.`.ககமாடு’-  நாருள் யிக்கம் தருக. 

11. தணலவியிைம் கபறும் இன்பம் எவற்றிற்கு ஒப்பாகாது என்பணத குறுந்நதானக 

எவ்வாறு உைர்த்துகிறது? 

12. அரண்மணையில் எழும்பல் தவறு ஓணெகணள கநடுநல்வாணை எவ்வாறு 

கூறுகிறது? 

பகுதி - ஆ (5 X 5 = 25 மதிப்பபண்கள்) 

எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 

13. கெவிலித்தாய் தன் மகளின் அறிணவயும் ஒழுக்கத்ணதயும் கண்டு எங்ஙைம் 

வியந்தாள்? 

14. தணலவைின் காதல் உள்ம் நுநக்குப் ாடநாயுள் குறுந்நதானகனில் 

எவ்யாறு கூப்ட்டுள்து?   

15. ஆைவர் ஏறுதழுவிய காட்ெிகள் எவ்வணக நிகழ்வுகளுைன் ஒப்புணமப்படுத்திக் 

காட்ைப்பட்டுள்ளை? 

16. உைன் தபாக்கு நிகழ்த்திய மகணள நிணைத்து கெவிலித்தாய் வருந்துவது 

அகநானூற்றில் எங்ஙைம் கூறப்பட்டுள்ளது? 

17. நடுல் யானட  காட்டும் குிர்கா யருணன குித்து எழுதுக. 

18. நாைகப்பாங்கில் கலித்கதாணக அணமந்துள்ளணமணயப் பாைப்பகுதியிலிருந்து 

ொன்று காட்டி எழுதுக. 

19. தனயிடம் தக்குக் காதல் ிந்த அதிசனத்தின அகானூற்றுத் தனயி 

எங்ஙம் கூறுகிாள்? 



 
1.   

பகுதி - இ (3 X 10 = 30 மதிப்பபண்கள்) 

எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 

20. ததாழி தணலவைிைம் வணரவு கைாவிய நிணலயிணைப் பாைமாயுள்ள நற்றிணை 

வழி எடுத்துணரக்க. 

21. தனயி கார்ப்ருயம் கண்டு,வதாமினிடம் கூறும் கூற்றுகனப் ாடநாயுள் 

குறுந்நதானக எவ்யாறு யிக்குகிது? 

22. ‘ஏறுதழுவுதல்’ தநிமர் ண்ாடு என்னத  ‘முல்னக்கலி’ யமி ஆய்ந்துனபக்க. 

23. தநிமர் திருநண முன அகானூற்ில்  காட்சிப்டுத்தப் ட்டுள்னநனன  

ஆய்க. 

24. நடுல்யானடனில் கூப்ட்டுள் நசய்திகனத் நதாகுத்துனபக்க. 
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LOGANATHA NARAYANASAMY GOVT. COLLEGE (Autonomous), PONNERI – 601 204 

  NOVEMBER 2020 SEMESTER EXAMINATIONS 

V SEMESTER – B.A. Tamil 

Paper Code : UAM5F                                         Title of the Paper : ah¥gU§fy¡fhÇif 

DATE  :29.12.2020 AN                           Time : 3 Hours      Maximum Marks : 75 Marks 
 

  பகுதி - அ (10 X 2 = 20 மதிப்பபண்கள்) 

    எவையேனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
1. ah¥gU¤fy« v›tif üš? 

2. fhÇifÆ‹ ntWbga® v‹d? 

3. eh‹F neuiria vL¤bjGJf. 

4. RÇjf« v‹whš v‹d? 

5. bjhil Éf‰g« v¤jid? mit ahit? 

6. Xir v¤jid tif¥gL«?  

7. brŒíŸ cW¥ò¡fŸ v¤jid?  

8. ïu£il¤bjhil v‹whš v‹d? 

9. kU£gh v‹whš v‹d? 

10. td¥ò v¤jid tif¥gL«? mit ahit? 

11. thœ¤J v¤jid tif¥gL«? 

12. filKu© v‹whš v‹d? 

பகுதி - ஆ (5 X 5 = 25 மதிப்பபண்கள்) 

   எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

13. ah¥gU§fy¡fhÇif v¤jid ïašfis¡ bfh©lJ? mit ahit? 

14. m«nghju¤f« v‹whš v‹d? 

15. Ó® v¤jid tif¥gL«? mit ahit? 

16. mo v‹gJ ahJ? moÆ‹ tiffŸ ahit? 

17. MáÇa¥gh v¤jid tif¥gL«? mit ahit? 

18. fÈ¥ghÉ‹ ïd¤fis¢ rh‹Wl‹ És¡Ff. 

19. MR vJif És¡f« jUf. 
  

பகுதி - இ (3 X 10 = 30 மதிப்பபண்கள்) 

   எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

20. vG¤J¡fŸ v¤jid tif¥gL«? mit ahit? 

21. bjhil v¤jid tif¥gL«? tif¥gL¤Jf. 

22. bt©ghÉ‹ bghJ ïy¡fz¤ij vGâ mj‹ tiffis És¡Ff. 

23. bfh¢rf¡ fÈ¥gh v¤jid tif¥gL«? mit x›bth‹iwí« És¡Ff. 

24. jÉ®¡f nt©oa g¤J¡ F‰w¤fis És¡Ff ?     

 

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

  NOVEMBER 2020 SEMESTER EXAMINATIONS 

V SEMESTER – B.A. Tamil 

Paper Code : UAM5G                                           Title of the Paper : jÄœ bkhÊ tuyhW                 

DATE  :02.01.2021 AN                          Time : 3 Hours      Maximum Marks : 75 Marks 
 

  குதி - அ (10 X 2 = 20 நதிப்பண்கள்) 

    எவையேனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
1. “பநொமி ஓர் அரின கல” - மு.ய. கூறும் கொபணங்கில் ஏததனும் இபண்டில 

கூறுக. 
2. தொச் பெய்தல் என்து னொது? 

3. எழுத்து பநொமிக்கும் தச்சு பநொமிக்கும் உள் தயறுொடுகில் இபண்டில 
தருக. 

4. ஒித்திரிபு எதொல் ஏற்டுகிது. 
5. “ஒரு பொருட் கியிகள்” – இபண்டில எடுத்துக்கொட்டுகளுடன் தருக. 
6. “திலெச் பெொற்கள்” – எடுத்துக்கொட்டுன் யிக்கம் தருக. 
7. “குறுபநொமி” – யிக்குக. 
8. உக பநொமிகின் மூயலக குப்புகள் னொலய? 
9. பெொற்பொலக ில என்ொல் என்? 

10. ததொத பநொமி – குிப்பழுதுக. 
11. தநிருந்து கீழ் தொக்கி எழுதும் பநொமிகள் இபண்டில எழுதுக. 
12. ஒினில் ிகழும் மூயலக நொறுதல்கள் னொலய? 

குதி - ஆ (5 X 5 = 25 நதிப்பண்கள்) 

    எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

13. உணர்ச்ெி பநொமி. அிவுபநொமி. பெனல்பநொமி - யிக்குக. 
14. இனற்லகனொ இக்கணப் ொகுொட்டில யிக்குக. 
15. கடன் யொங்குதலுக்கொ கொபணங்கலக் குிப்ிடுக. 
16. கிலபநொமிக்கும் ெிப்பு பநொமிக்குநொ தயறுொடுகல யிக்குக. 
17. பநொமினிங்கள் – யிக்கம் தருக. 
18. உக பநொமிகில் எண்கள் கணக்கிடும் முலகலக் கூறுக. 
19. கொல்டுபயல் குிப்ிடும் திபொயிட பநொமிகின் குப்புகலத் தருக. 

 

குதி - இ (3 X 10 = 30 நதிப்பண்கள்) 

   எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

20. பநொமினின் ண்ொடு குித்த மு.ய. கருத்துக்கல கட்டுலபக. 
21. பநொமினின் ததொற்ம் குித்த பகொள்லககல ஆபொய்க. 
22. இக்கின பநொமினின் பெல்யொக்கு – மு.ய. கருத்துக்கலச் சுருக்கி தருக. 
23. கடன் யொங்கொல் பநொமித் துலனில் ஏற்டும் ன்லந தீலநகல யியரி. 
24. தநிழ் யரியடிய யபொற்ில யிக்குக. 
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LOGANATHA NARAYANASAMY GOVT. COLLEGE (Autonomous), PONNERI – 601 204 

  NOVEMBER 2020 SEMESTER EXAMINATIONS 

V SEMESTER – B.A. Tamil 

Paper Code : UAM5H                                                Title of the Paper : இலக்கியத் திறனாய்வு 

DATE  :06.01.2021 AN                          Time : 3 Hours                 Maximum Marks : 75 Marks 
 

  குதி - அ (10 X 2 = 20 நதிப்பண்கள்) 

    எவையயனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவையளி. 
1. சைய ைநனத்தின் எம்பயசக யமிாடுகள் ைிந்துபயி ைபகத்தின் ைநனப் 

ண்புகாக யிங்கி? 
2. ண்சைன கு நபபுப் பனர்கில் இபண்டிச எழுதுக. 
3. “ாண்கைன்” என்ால் என்? 
4. டுகல் – குிப்பழுதுகு. 
5. ண்சைக் காத்தில் பைல்யந்தர்கள் எக் கணிக்கப்ட்ையர்கள் னார்? 
6. மந்தநிமரின் தசனான பண் பதய்யம் எது? அவ்யமிாட்சைக் கூறும் 

நூல்கள் இபண்டிச எழுதுக. 
7. ைியநனச் பைல்யர்களும் திருநாடினார்களும் எவ்யாறு அசமக்கப்டுகிார்கள்? 
8. நதயாபம் ாடின பயர் னார்? 
9. இபட்சைக் காப்ினங்கள் எசய? 
10. நைாமர்கள் யணிகத் பதாைர்நில் இருந்த அனல் ாடுகில் இபண்டிச எழுதுக. 
11. நபபசு, பருந்தத்துயம் என்று சகாைதினார் எயற்சக் குிப்ிடுகிார்? 
12. பாய்சநபகம், பநய்சநபகம் எ சகாைதினார் எயற்சக் 

குிப்ிடுகிார்? 
 

 குதி - ஆ (5 X 5 = 25 நதிப்பண்கள்) 

   எவையயனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவையளி. 
 

13. யம் நயந்தருக்கு பண் தப நறுத்த புானூற்றுப் ாைச யிக்குக. 
14. பதால்காப்ினர் குிப்ிடும் டுகல் அசநப்தற்குரின யிசனசநதிகள் 

ஆிச யிக்குக. 
15. அன்ச யமிாட்டு பசனின் நதாற்த்திச யிக்குக. 
16. ானன்நார்கில் அசத்து குத்திரும் உள்சத யிக்குக. 
17. கணினன் பூங்குன்ின் “னாதுபநப னாயருங் நகிர்” - ாைற் கருத்திச 

யியரி. 
18. ிநாின பச – யிக்கம் தருக. 
19. நைாம நன்ர்கச ாட்டு நக்கள் திருநாின் அயதாபநாக கருதினசத யியரி. 

 

குதி - இ (3 X 10 = 30 நதிப்பண்கள்) 

   எவையயனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவையளி. 
 
 

20. “அமிவும் ஆக்கபம்” என் தசப்ிா கருத்துக்கசச் சுருக்கி தருக. 
21. ண்சைத் தநிமரின் யபீயணக்க பசனிச யிக்குக. 
22. “தநிழ் யர்த்த ானன்நார்கள்” – கட்டுசபக்க. 
23. “ண்சைத் தநிமரின் அபம் அபைினலும்” – ஆய்க. 
24. “சைய ைித்தாந்தம் தநிழ் நபத்தில் காய்த்துக் கிந்த கி” - ிறுவுக. 
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