
  

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

  NOVEMBER 2020 SEMESTER EXAMINATIONS 

                                                      I SEMESTER – B.A., B.Sc., B.C.A., B.Com., 

Paper Code : UAF1A          Title of the Paper : nghJj; jkpo; - I   For 2011-2011 Batch 

DATE  :26.12.2020 FN                                     Time : 3 Hours      Maximum Marks : 75 Marks 
 

  பகுதி - அ (10 X 2 = 20 மதிப்பபண்கள்) 

எவையேனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
1. NguhrpupaH Re;judhH - Fwpg;G tiuf. 

2. ghujpahpd; Kg;ngUk; gilg;Gfs; ahit? 

3. ngz;fy;tp gw;wp ghujpjhrd; $WtJ vd;d? 

4. kdpjupy; ehd; nja;tkpUfk; vd fz;zjhrd; $wf;fhuzk; vd;d? 

5. ,d;gj;jkpo;f; fy;tpahy; fpilf;Fk; gad;fshfg; ghujpjhrd; $Wtd ahit? 

6. mKj ghujpapd; Ngjq;fs; If;$ ftpij ntspg;gLj;Jk; fUj;J ahJ? 

7. ftpQH fz;zjhrd; - Fwpg;G tiuf. 

8. <NuhL jkpod;gdpd; gilg;GfSs; ehd;fpidf; Fwpg;gpLf. 

9. ftpQH K. Nkj;jh - rpW Fwpg;G tiuf. 

10. (m) infra red rays. (M) multi media - fiyr;nrhy;yhf;fk; jUf. 

11. (m) turn ablind eye (M) health is wealth - ,k;kuG  njhlHGfSf;F  jkpohf;fk; 

jUf. 

12. (m) mdy; - (epyk; >jP> fhw;W) (M) ez;zp (mfd;W> tpyfp> neUq;fp) 

பகுதி - ஆ (5 X 5 = 25 மதிப்பபண்கள்) 

எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 
 

13. ,uhkypq;f mbfshH ,iwtdplk; Ntz;Ltd ahit? 

14.  ghuj rKjhak; Fwpj;j ghujpahupd; fUj;Jf;fis tptupf;f. 

15. jhad;gpd; Nkd;ikia r%f mf;fiwAld; ftpQH ,d;Fyhg; njhlHGg;gLj;Jk; 

ghq;fpid tpsf;fp vOJf. 

16. glFf;fhud; ghl;by; ghg;GNyh neUlh fhl;Lk; fly;rhH tho;f;if Fwpj;J ,ak;Gf. 

17. Ntiyapy;yhg; gl;ljhup ftpijapy; Gul;rp Njhd;Wtjw;fhd fhuzq;fshf 

K.Nkj;jh $Wtd ahit? 

18. jkpioAk; jkpopdj;ijAk; Nehf;fp fhrp Mde;jd; $Wtdtw;iw tptupf;f. 

19. vOj;jhsH xUtiu NeHfhzy; nra;f. 
20.   

பகுதி - இ (3 X 10 = 30 மதிப்பபண்கள்) 

எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

20.   jkpo;j;jhapd;  ngUikfshf NguhrpupaH Re;judhH $Wtdtw;iwj;     

njhFj;Jiuf;f. 

21. ftpQH mg;Jy; uFkhdpd; ftpijapy; fhzg;gLk; r%f khw;wj;jpw;fhd 

fUj;Jf;fis vLj;Jiuf;f. 

22. NjHjy; murpay; Fwpj;j thf;Fr;rPl;Lf;F mHj;jk; tul;Lk; ftpijapd; 

ghHitia    kjpg;gpLf. 

23. Rw;Wr;#oy; rPHNfLfSk; ghJfhf;Fk; topKiwfSk; vd;w jiyg;gpy; fl;Liu 

tiuf. 

24. tho;tpy; Fwpf;Nfhspd; ,d;wpaikahik Fwpj;J g.kfhypq;fk; $Wtdtw;iw 

tpsf;fpAiuf;f. 

E - Mail Id for Uploading Answer Sheet 

tamildepartment@lngovernmentcollege.com 



  

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

  NOVEMBER 2020 SEMESTER EXAMINATIONS 

                                                      I SEMESTER – B.A., B.Sc., B.C.A., B.Com., 

Paper Code : UAF1B             Title of the Paper : nghJj; jkpo; - I  For 2012-2014 Batch 

DATE  :26.12.2020 FN                                     Time : 3 Hours      Maximum Marks : 75 Marks 
 

  பகுதி - அ (10 X 2 = 20 மதிப்பபண்கள்) 

எவையேனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
1. NguhrpupaH Re;judhH - Fwpg;G tiuf. 

2. ghujpahpd; Kg;ngUk; gilg;Gfs; ahit? 

3. ngz;fy;tp gw;wp ghujpjhrd; $WtJ vd;d? 

4. kdpjupy; ehd; nja;tkpUfk; vd fz;zjhrd; $wf;fhuzk; vd;d? 

5. ,d;gj;jkpo;f; fy;tpahy; fpilf;Fk; gad;fshfg; ghujpjhrd; $Wtd ahit? 

6. mKj ghujpapd; Ngjq;fs; If;$ ftpij ntspg;gLj;Jk; fUj;J ahJ? 

7. ftpQH fz;zjhrd; - Fwpg;G tiuf. 

8. <NuhL jkpod;gdpd; gilg;GfSs; ehd;fpidf; Fwpg;gpLf. 

9. ftpQH K. Nkj;jh - rpW Fwpg;G tiuf. 

10. (m) infra red rays. (M) multi media - fiyr;nrhy;yhf;fk; jUf. 

11. (m) turn ablind eye (M) health is wealth - ,k;kuG   njhlHGfSf;F  jkpohf;fk; 

jUf. 

12. (m) mdy; - (epyk; >jP> fhw;W) (M) ez;zp (mfd;W> tpyfp> neUq;fp) 

பகுதி - ஆ (5 X 5 = 25 மதிப்பபண்கள்) 

எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

13. ,uhkypq;f mbfshH ,iwtdplk; Ntz;Ltd ahit? 

14.  ghuj rKjhak; Fwpj;j ghujpahupd; fUj;Jf;fis tptupf;f. 

15. jhad;gpd; Nkd;ikia r%f mf;fiwAld; ftpQH ,d;Fyhg; njhlHGg;gLj;Jk; 

ghq;fpid tpsf;fp vOJf. 

16. glFf;fhud; ghl;by; ghg;GNyh neUlh fhl;Lk; fly;rhH tho;f;if Fwpj;J ,ak;Gf. 

17. Ntiyapy;yhg; gl;ljhup ftpijapy; Gul;rp Njhd;Wtjw;fhd fhuzq;fshf 

K.Nkj;jh $Wtd ahit? 

18. jkpioAk; jkpopdj;ijAk; Nehf;fp fhrp Mde;jd; $Wtdtw;iw tptupf;f. 

19. vOj;jhsH xUtiu NeHfhzy; nra;f. 
20.   

பகுதி - இ (3 X 10 = 30 மதிப்பபண்கள்) 

எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

20.   jkpo;j;jhapd;  ngUikfshf NguhrpupaH Re;judhH $Wtdtw;iwj;     

njhFj;Jiuf;f. 

21. ftpQH mg;Jy; uFkhdpd; ftpijapy; fhzg;gLk; r%f khw;wj;jpw;fhd 

fUj;Jf;fis vLj;Jiuf;f. 

22. NjHjy; murpay; Fwpj;j thf;Fr;rPl;Lf;F mHj;jk; tul;Lk; ftpijapd; 

ghHitia    kjpg;gpLf. 

23. Rw;Wr;#oy; rPHNfLfSk; ghJfhf;Fk; topKiwfSk; vd;w jiyg;gpy; fl;Liu 

tiuf. 

24. tho;tpy; Fwpf;Nfhspd; ,d;wpaikahik Fwpj;J g.kfhypq;fk; $Wtdtw;iw 

tpsf;fpAiuf;f. 

E - Mail Id for Uploading Answer Sheet 

tamildepartment@lngovernmentcollege.com 



  

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

  NOVEMBER 2020 SEMESTER EXAMINATIONS 

                                                      I SEMESTER – B.A., B.Sc., B.C.A., B.Com., 

Paper Code : UAF1C          Title of the Paper : nghJj; jkpo; - I  For 2015 Batch Onwards 

DATE  :26.12.2020 FN                                     Time : 3 Hours      Maximum Marks : 75 Marks 
 

  பகுதி - அ (10 X 2 = 20 மதிப்பபண்கள்) 

எவையேனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
1. NguhrpupaH Re;judhH - Fwpg;G tiuf. 

2. ghujpahpd; Kg;ngUk; gilg;Gfs; ahit? 

3. ngz;fy;tp gw;wp ghujpjhrd; $WtJ vd;d? 

4. kdpjupy; ehd; nja;tkpUfk; vd fz;zjhrd; $wf;fhuzk; vd;d? 

5. ,d;gj;jkpo;f; fy;tpahy; fpilf;Fk; gad;fshfg; ghujpjhrd; $Wtd ahit? 

6. mKj ghujpapd; Ngjq;fs; If;$ ftpij ntspg;gLj;Jk; fUj;J ahJ? 

7. ftpQH fz;zjhrd; - Fwpg;G tiuf. 

8. <NuhL jkpod;gdpd; gilg;GfSs; ehd;fpidf; Fwpg;gpLf. 

9. ftpQH K. Nkj;jh - rpW Fwpg;G tiuf. 

10. (m) infra red rays. (M) multi media - fiyr;nrhy;yhf;fk; jUf. 

11. (m) turn ablind eye (M) health is wealth - ,k;kuG njhlHGfSf;F  jkpohf;fk; jUf. 

12. (m) mdy; - (epyk; >jP> fhw;W) (M) ez;zp (mfd;W> tpyfp> neUq;fp) 

பகுதி - ஆ (5 X 5 = 25 மதிப்பபண்கள்) 

எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

13. ,uhkypq;f mbfshH ,iwtdplk; Ntz;Ltd ahit? 

14.  ghuj rKjhak; Fwpj;j ghujpahupd; fUj;Jf;fis tptupf;f. 

15. jhad;gpd; Nkd;ikia r%f mf;fiwAld; ftpQH ,d;Fyhg; njhlHGg;gLj;Jk; 

ghq;fpid tpsf;fp vOJf. 

16. glFf;fhud; ghl;by; ghg;GNyh neUlh fhl;Lk; fly;rhH tho;f;if Fwpj;J ,ak;Gf. 

17. Ntiyapy;yhg; gl;ljhup ftpijapy; Gul;rp Njhd;Wtjw;fhd fhuzq;fshf 

K.Nkj;jh $Wtd ahit? 

18. jkpioAk; jkpopdj;ijAk; Nehf;fp fhrp Mde;jd; $Wtdtw;iw tptupf;f. 

19. vOj;jhsH xUtiu NeHfhzy; nra;f. 
20.   

பகுதி - இ (3 X 10 = 30 மதிப்பபண்கள்) 

எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

20.   jkpo;j;jhapd;  ngUikfshf NguhrpupaH Re;judhH $Wtdtw;iwj;     

njhFj;Jiuf;f. 

21. ftpQH mg;Jy; uFkhdpd; ftpijapy; fhzg;gLk; r%f khw;wj;jpw;fhd 

fUj;Jf;fis vLj;Jiuf;f. 

22. NjHjy; murpay; Fwpj;j thf;Fr;rPl;Lf;F mHj;jk; tul;Lk; ftpijapd; 

ghHitia    kjpg;gpLf. 

23. Rw;Wr;#oy; rPHNfLfSk; ghJfhf;Fk; topKiwfSk; vd;w jiyg;gpy; fl;Liu 

tiuf. 

24. tho;tpy; Fwpf;Nfhspd; ,d;wpaikahik Fwpj;J g.kfhypq;fk; $Wtdtw;iw 

tpsf;fpAiuf;f. 

E - Mail Id for Uploading Answer Sheet 

tamildepartment@lngovernmentcollege.com 



  

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

  NOVEMBER 2020 SEMESTER EXAMINATIONS 

II SEMESTER – B.A., B.Sc., B.C.A., B.Com., 

Paper Code : UAF2C                        Title of the Paper : bghJ¤jÄœ - II 

DATE  :26.12.2020 AN                                      Time : 3 Hours      Maximum Marks : 75 Marks 
 

  பகுதி - அ (10 X 2 = 20 மதிப்பபண்கள்) 

எவையேனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
1. âUehî¡furÆ‹ ïa‰bga® v‹d? 

2. M©lhË‹ áw¥ò¥ bga®fis¡ TWf. 

3. eªât®kÅ‹ Ó‰w« v¤F br‹wJ? 

4. jÄÊš njh‹¿a Kjš guÂ üš vJ? 

5. gŸS ïy¡»a« F¿¤J vGJf. 

6. ckW¥òytU¡F cjÇa tŸsš ah®? 

7. »ŸËÆ‹ fËW òw¤fil Ã‹wnj‹? 

8. ngh®¡fs¤âš ngŒ v›thW Çs¡F vL¤jJ? 

9. ehlf ïy¡»a« - F¿¥ò tiuf. 

10.  njthu« ghoa _t® ah®? 

11. Kjš Mœth®fŸ v‹ngh® ah®? 

12. fy«gf« - F¿¥ò tiuf. 

பகுதி - ஆ (5 X 5 = 25 மதிப்பபண்கள்) 

எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

13. kh®fÊ neh‹ã‹ kf¤Jt¤ij M©lhŸ v¤‡d« ghL»wh®? 

14. fÈ§f¤J¥guÂ TW« ngh®¡fs¡ fh£áfis¡ TWf. 

15. kiH btŸs¤â‹ j‹ikia K¡Tl‰gŸS v›thW Çs¡F»wJ? 

16. khD¡F¥ ãiz Ã‹w ÃiyÆid Ówh¥òuhz« tÊ vGJf. 

17. jŠir ntj ehafÆ‹ ïy¡»a¥ g¤fË¥ãid ÇtÆ¡f. 

18. irt rka¤ jÄœ¤ bjh©oid És¡Ff. 

19. itzt ïy¡»a¤fŸ F¿¤J vGJf. 
  

பகுதி - இ (3 X 10 = 30 மதிப்பபண்கள்) 

எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

20. ïiwtÅ‹ j‹ikfis¤ âUM%® âU¤jh©lf¤âš âUehî¡fur® v›thW 

És¡F»wh®? 

21. c« ghl¥gFâÆš mikªj eªâ¡fy«gf¢ brŒâfis¤ bjhF¤Jiu¡f. 

22. _ntªj®fË‹ áw¥òfis K¤bjhŸshÆu« tÊ ÃWîf. 

23. Phd beh©o ehlf¤â‹ áw¥ãid ÇtÆ¡f. 

24. á‰¿y¡»a¤fŸ F¿¤J¡ f£Liu¡f. 

 

E - Mail Id for Uploading Answer Sheet 

tamildepartment@lngovernmentcollege.com 



  

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

  NOVEMBER 2020 SEMESTER EXAMINATIONS 

III SEMESTER – B.A., B.Sc., B.Com (Co - Operation) 

Paper Code : UAF3C                             Title of the Paper : General Tamil - III 

DATE  :23.12.2020 FN                                     Time : 3 Hours      Maximum Marks : 75 Marks 
 

  தகுி - அ (10 X 2 = 20 ிப்பதண்கள்) 

எவையேனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
1. ‘குடமுணி’ என்நழக்கப்தடுதர் ார்? 
2. சுத் சன்ார்க்கத்ழத் தாற்றுித்ர் பதரிழணக் கூறுக. 
3. தாிார் திாற்நி இழ்கழபக் குநிப்திடுக. 
4. தாிாசணின் தழடப்புகள் சினற்ழந எழுதுக. 
5. கண்ாசன் எழுி குறுங்காிங்கள் எழ? 

6. ‘ஆனாதழண’ என்ந நூனிழண எழுிர் ார்? 

7. அர்கள் ருகிநார்கள் என்று மு.தத்ா ாழக் குநிப்திடுகின்நார்? 

8. ஈதாடு ின்தன் கூறும் எல்தனார்க்கும் உரி தண்டிழக எது? 
9. இன்குனாப் என்ந கிஞரின் இற்பதர் என்ண? 
10. ‘Agency’, ‘Chip’ ஆகி ஆங்கினச் பசாற்கபின் ிழ் கழனச் பசாற்கழபக் 

கூறுக. 
11. ‘ஆளுழ அழனரிழச’ என்ந நூனிழண எழுிர் ார்? 

12. ிழுக்கும் ணக்குமுள்ப உநிழண காசி ஆணந்ன் எவ்ாறு 
குநிப்திடுகிநார்? 

தகுி - ஆ (5 X 5 = 25 ிப்பதண்கள்) 

எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 

13. ததா.பத.சுந்ம் திள்ழப – குநிப்பு ழக. 
14. சுத் சன்ார்க்கத்ின் தண்டுல்கபாக இானிங்க அடிகபார் 

ிருருட்தாில் தண்டுதழ எழ? 
15. பதண் கல்ி குநித் தாிாசணின் சிந்ழணழ எழுதுக. 
16. கண்ாசணின் கித் ிநத்ழ ‘ணிழ தாடாட்தடன்’ கிழ ி 

ிபக்குக. 
17. அம்ாின் சிநப்திழண இன்குனாப் எவ்ாறு எடுத்துழக்கிநார்? 
18. தடகுக்கான் தாட்டு என்ந கிழின் கருத்துக்கழப எடுத்துழக்க. 
19. கழனச் பசால்னாக்கத்ின் முக்கித்துத்ழ ிபக்குக. 

தகுி - இ (3 X 10 = 30 ிப்பதண்கள்) 

எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 

20. ிின் பதருழகழபத் ிழ்த்ாய் ாழ்த்து எவ்ாறு சிநப்தித்துள்பது 
என்தழ ிரி. 

21. ம் பர்ப்தின் முக்கித்துத்ழ அப்துல் குான் கிழ ி 
ிபக்குக. 

22. சமுாத்ில் தழனில்னா இழபஞர்கபின் ிழனிழண மு,தத்ா 
எவ்ாறு எடுத்துழக்கிநார்? 

23. ஈதாடு ின்தணின் ‘ாக்குரிழ’ குநித் சிந்ழணகழபத் 
பாகுத்துழக்க. 

24. ிர்கபின் ிருிாக் குநித்து கட்டுழ ழக. 
E - Mail Id for Uploading Answer Sheet 

tamildepartment@lngovernmentcollege.com 



  

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

  NOVEMBER 2020 SEMESTER EXAMINATIONS 

IV SEMESTER – B.A., B.Sc., B.Com., (Co - operation) 

Paper Code : UAF4A              Title of the Paper : General Tamil - IV 

DATE  :23.12.2020 AN                                     Time : 3 Hours      Maximum Marks : 75 Marks 
 

  குதி - அ (10 X 2 = 20 நதிப்பண்கள்) 

எவையேனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
1. உண்டி பகொடுப்யர் எதனக் பகொடுப்பொயொர்?   
2. ததல் உண்ட கடுயின் பெனனக் கூறுக. 
3. குறுந்பதொனகத் தனயினின் கடிநணம் கண்ட னய னொது?  
4. ஆனநகள் நறுனநனிலும் நணக்க யிரும்ொதயன் னொர்?  
5. கொ நஞ்னெக்குக் கிங்கம் ஈந்த யள்ல் னொர்? 
6. னத்தினண – ெிறுகுிப்ன தருக.  
7. பருங்குன- இக்கணக்குிப்ன தருக.  
8. உநணர் – பொருள் கூறுக.  
9. அகொனூற்ின் முப்ிரிவுகனக் கூறுக. 
10. குறுந்பதொனகனனத் பதொகுத்தயர் னொர்? 
11. ஐங்குறுநூறு நூனத் பதொகுப்ித்ததொன் பனனபக் கூறு. 
12. ெிறுொணொற்றுப்னடனின் ஆெிரினர் னொர்? 

குதி - ஆ (5 X 5 = 25 நதிப்பண்கள்) 

எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 

13. பொருள் ததடிச் பெல்லும் தனயன் தன்பஞ்ெிடம் யருந்திக் 
கூறுயயற்னத் பதொகுத்துனபக்க. 

14. தனயன் யருயதொகக் கூின ொணிடம் தனயி யியினது னொது? 
15. ஏறுதழுவுதல் குித்த கொட்ெிகன முல்னக்கி யமி யிக்கு. 
16. ஔனயக்கும் அதினனுக்கும் இருந்த ட்ன நும் ொடப்குதினின்யமி 
யிக்குக. 

17. ொடிி ஔனயக்கும்,ஆத்திச்சூடி ொடின ஔனயக்கும்  இனடனிொ 
உனபனொடன பதொகுத்துனபக்க. 

18. ஆற்றுப்னட – குிப்ன யனபக. 
19. இன்குொப் – ஆெிரினர் குிப்ன யனபக. 

குதி - இ (3 X 10 = 30 நதிப்பண்கள்) 

எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 

20. னொனூறு கொட்டும் தநிமர் யொழ்யினன யியரி. 
21. ெிறுொணொற்றுப்னட கொட்டும் கனடதனழு யள்ல்கள் நற்றும் 
ல்ினக்தகொடின் ெிப்னகனத் பதொகுத்துனபக்க. 

22. ஔனய ொடகத்தின் னநனக்கருத்தின ஆய்க. 
23. ெங்க இக்கினங்கின் பதொகுப்ன முன குித்து ீர் அிய னொனய? 
24. பநொமிபனர்க்க: 

         Tamil is one of the longest surviving classical languages in the world..A. K. 

Ramanujan  described it as "The only language of contemporary India which is 

https://en.wikipedia.org/wiki/Classical_language
https://en.wikipedia.org/wiki/A._K._Ramanujan
https://en.wikipedia.org/wiki/A._K._Ramanujan
https://en.wikipedia.org/wiki/A._K._Ramanujan


recognizably continuous with a classical past." The variety and quality of classical 

Tamil literature has led to it being described as "one of the great classical traditions 

and literatures of the world". 

        The earliest period of Tamil literature, Sangam literature, is dated from  300 BC 

– AD 300. It has the oldest extant literature among Dravidian languages.The earliest  

epigraphic  records found on rock edicts and 'hero stones' date from around the 3rd 

century BC.More than 55% of the epigraphical inscriptions (about 55,000) found by 

the Archaeological Survey of India are in the Tamil language.Tamil language 

inscriptions written in Tamili (Tamil Brahmi) script have been discovered in Sri 

Lanka and on trade goods in Thailand and Egypt.The two earliest manuscripts from 

India, acknowledged and registered by the UNESCO Memory of the World register in 

1997 and 2005, were written in Tamil. 
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  குதி - அ (10 X 2 = 20 நதிப்பண்கள்) 

எவையேனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
1. உண்டி பகொடுப்யர் எதனக் பகொடுப்பொயொர்?   
2. ததல் உண்ட கடுயின் பெனனக் கூறுக. 
3. குறுந்பதொனகத் தனயினின் கடிநணம் கண்ட னய னொது?  
4. ஆனநகள் நறுனநனிலும் நணக்க யிரும்ொதயன் னொர்?  
5. கொ நஞ்னெக்குக் கிங்கம் ஈந்த யள்ல் னொர்? 
6. னத்தினண – ெிறுகுிப்ன தருக.  
7. பருங்குன- இக்கணக்குிப்ன தருக.  
8. உநணர் – பொருள் கூறுக.  
9. அகொனூற்ின் முப்ிரிவுகனக் கூறுக. 
10. குறுந்பதொனகனனத் பதொகுத்தயர் னொர்? 
11. ஐங்குறுநூறு நூனத் பதொகுப்ித்ததொன் பனனபக் கூறு. 
12. ெிறுொணொற்றுப்னடனின் ஆெிரினர் னொர்? 

குதி - ஆ (5 X 5 = 25 நதிப்பண்கள்) 

எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 

13. பொருள் ததடிச் பெல்லும் தனயன் தன்பஞ்ெிடம் யருந்திக் 
கூறுயயற்னத் பதொகுத்துனபக்க. 

14. தனயன் யருயதொகக் கூின ொணிடம் தனயி யியினது னொது? 
15. ஏறுதழுவுதல் குித்த கொட்ெிகன முல்னக்கி யமி யிக்கு. 
16. ஔனயக்கும் அதினனுக்கும் இருந்த ட்ன நும் ொடப்குதினின்யமி 
யிக்குக. 

17. ொடிி ஔனயக்கும்,ஆத்திச்சூடி ொடின ஔனயக்கும்  இனடனிொ 
உனபனொடன பதொகுத்துனபக்க. 

18. ஆற்றுப்னட – குிப்ன யனபக. 
19. இன்குொப் – ஆெிரினர் குிப்ன யனபக. 

குதி - இ (3 X 10 = 30 நதிப்பண்கள்) 

எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 

20. னொனூறு கொட்டும் தநிமர் யொழ்யினன யியரி. 
21. ெிறுொணொற்றுப்னட கொட்டும் கனடதனழு யள்ல்கள் நற்றும் 
ல்ினக்தகொடின் ெிப்னகனத் பதொகுத்துனபக்க. 

22. ஔனய ொடகத்தின் னநனக்கருத்தின ஆய்க. 
23. ெங்க இக்கினங்கின் பதொகுப்ன முன குித்து ீர் அிய னொனய? 
24. பநொமிபனர்க்க: 

         Tamil is one of the longest surviving classical languages in the world..A. K. 

Ramanujan  described it as "The only language of contemporary India which is 

https://en.wikipedia.org/wiki/Classical_language
https://en.wikipedia.org/wiki/A._K._Ramanujan
https://en.wikipedia.org/wiki/A._K._Ramanujan
https://en.wikipedia.org/wiki/A._K._Ramanujan


recognizably continuous with a classical past." The variety and quality of classical 

Tamil literature has led to it being described as "one of the great classical traditions 

and literatures of the world". 

        The earliest period of Tamil literature, Sangam literature, is dated from  300 BC 

– AD 300. It has the oldest extant literature among Dravidian languages.The earliest  

epigraphic  records found on rock edicts and 'hero stones' date from around the 3rd 

century BC.More than 55% of the epigraphical inscriptions (about 55,000) found by 

the Archaeological Survey of India are in the Tamil language.Tamil language 

inscriptions written in Tamili (Tamil Brahmi) script have been discovered in Sri 

Lanka and on trade goods in Thailand and Egypt.The two earliest manuscripts from 

India, acknowledged and registered by the UNESCO Memory of the World register in 

1997 and 2005, were written in Tamil. 
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  குதி - அ (10 X 2 = 20 நதிப்பண்கள்) 

எவையேனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
1. உண்டி பகொடுப்யர் எதனக் பகொடுப்பொயொர்?   
2. ததல் உண்ட கடுயின் பெனனக் கூறுக. 
3. குறுந்பதொனகத் தனயினின் கடிநணம் கண்ட னய னொது?  
4. ஆனநகள் நறுனநனிலும் நணக்க யிரும்ொதயன் னொர்?  
5. கொ நஞ்னெக்குக் கிங்கம் ஈந்த யள்ல் னொர்? 
6. னத்தினண – ெிறுகுிப்ன தருக.  
7. பருங்குன- இக்கணக்குிப்ன தருக.  
8. உநணர் – பொருள் கூறுக.  
9. அகொனூற்ின் முப்ிரிவுகனக் கூறுக. 
10. குறுந்பதொனகனனத் பதொகுத்தயர் னொர்? 
11. ஐங்குறுநூறு நூனத் பதொகுப்ித்ததொன் பனனபக் கூறு. 
12. ெிறுொணொற்றுப்னடனின் ஆெிரினர் னொர்? 

குதி - ஆ (5 X 5 = 25 நதிப்பண்கள்) 

எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 

13. பொருள் ததடிச் பெல்லும் தனயன் தன்பஞ்ெிடம் யருந்திக் 
கூறுயயற்னத் பதொகுத்துனபக்க. 

14. தனயன் யருயதொகக் கூின ொணிடம் தனயி யியினது னொது? 
15. ஏறுதழுவுதல் குித்த கொட்ெிகன முல்னக்கி யமி யிக்கு. 
16. ஔனயக்கும் அதினனுக்கும் இருந்த ட்ன நும் ொடப்குதினின்யமி 
யிக்குக. 

17. ொடிி ஔனயக்கும்,ஆத்திச்சூடி ொடின ஔனயக்கும்  இனடனிொ 
உனபனொடன பதொகுத்துனபக்க. 

18. ஆற்றுப்னட – குிப்ன யனபக. 
19. இன்குொப் – ஆெிரினர் குிப்ன யனபக. 

குதி - இ (3 X 10 = 30 நதிப்பண்கள்) 

எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 

20. னொனூறு கொட்டும் தநிமர் யொழ்யினன யியரி. 
21. ெிறுொணொற்றுப்னட கொட்டும் கனடதனழு யள்ல்கள் நற்றும் 
ல்ினக்தகொடின் ெிப்னகனத் பதொகுத்துனபக்க. 

22. ஔனய ொடகத்தின் னநனக்கருத்தின ஆய்க. 
23. ெங்க இக்கினங்கின் பதொகுப்ன முன குித்து ீர் அிய னொனய? 
24. பநொமிபனர்க்க: 

         Tamil is one of the longest surviving classical languages in the world..A. K. 

Ramanujan  described it as "The only language of contemporary India which is 

https://en.wikipedia.org/wiki/Classical_language
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https://en.wikipedia.org/wiki/A._K._Ramanujan
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recognizably continuous with a classical past." The variety and quality of classical 

Tamil literature has led to it being described as "one of the great classical traditions 

and literatures of the world". 

        The earliest period of Tamil literature, Sangam literature, is dated from  300 BC 

– AD 300. It has the oldest extant literature among Dravidian languages.The earliest  

epigraphic  records found on rock edicts and 'hero stones' date from around the 3rd 

century BC.More than 55% of the epigraphical inscriptions (about 55,000) found by 

the Archaeological Survey of India are in the Tamil language.Tamil language 

inscriptions written in Tamili (Tamil Brahmi) script have been discovered in Sri 

Lanka and on trade goods in Thailand and Egypt.The two earliest manuscripts from 

India, acknowledged and registered by the UNESCO Memory of the World register in 

1997 and 2005, were written in Tamil. 
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