
  

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

  NOVEMBER 2020 SEMESTER EXAMINATIONS 

I SEMESTER – M.A. Tamil 

Paper Code : PAE1B           Title of the Paper : ககோிற்கலயயும் பண்போடும் ஆட்சியும்                        

DATE  :05.01.2021 AN                          Time : 3 Hours        Maximum Marks : 75 Marks 
 

  பகுதி - அ (10 X 2 = 20 மதிப்பபண்கள்) 

    எவையேனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
1. ஓலி எறினி என்பது ோது? 

2. புலனோ ஓலிம் சசோற்சபோருள் தருக. 

3. லட்டிலக சசய்தி என்மோல் என்ன? 

4. சதோன்லக்கோய இலச நூல்கள் சியலற்லமக் கூறுக. 

5. துணங்லகக் கூத்து என்பது ோது? 

6. ஈச்சும் என்பது எந்தத் சதய்லத்தின் ககோில்? 

7. திருலய ன்னனின் துலத் திருப்பணிகள் குமித்துக் கூறும் நூல் எது? 

8. ககோலில்கரின் சஸ்லதி பண்டோம் எது? 

9. சசல்லறி லறிபோட்டு பலம என்பது ோது? 

10. சுலத சிற்பங்கள் எவ்லோறு சசய்ப்பட்டன? 

11. சித்தன்ன லோசல் எங்கு அலந்துள்ரது? 

12. பூலச சசோற்சபோருள் தருக. 
 

 பகுதி - ஆ (5 X 5 = 25 மதிப்பபண்கள்) 

   எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 

13. சங்கக் கா ககானிற்கட்டிடக் கலனின் யர்ச்சி குித்து எழுதுக. 

14. ாண்டினர் காத்தில் ககானில் அலநப்புகள் எவ்யாறு அலநந்திருந்த? 

15. தபுபாணங்கள் உணர்த்தும் சசய்திகல எடுத்துலபக்க. 

16. அக்கட்டலகள் மூம் ிகழ்த்தப்சறும் திருயிமாக்கள் ற்ி யிக்குக. 

17. உகாகச்சிலகளும் அயற்லப் ாதுகாக்கும் முலகளும் குித்து எழுதுக. 

18. யிசனகபப் கபபசுகாத்தில் அலநக்கப்ட்ட புதின ககானில்கள் ற்ின சசய்திகல 

எடுத்துலபக்க. 

19. ககானில் பாநாிப்ில் சாதுிர்யாகத்தின் ங்கு எத்தலகனது என்தல ஆய்க. 

பகுதி - இ (3 X 10 = 30 மதிப்பபண்கள்) 

   எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

20. ககானிற் கலனின் கதாற்ம் யர்ச்சி குித்து ஒரு கட்டுலப யலபக. 

21. ிற்காச் கசாமர்காக் ககானிற்கலற்ி யிக்கநாக எடுத்துலபக்க. 

22. ாண்டினர்கா நுண்கலகள் குித்து ஆபாய்க. 

23. யமிாட்டுக்குாின யிதி முலகலத் சதாகுத்து   எழுதுக. 

24.  இலயமிாட்டில் சருந்சதய்யம், சிறுசதய்யம் குித்த டிிலகல ஆபாய்க. 
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LOGANATHA NARAYANASAMY GOVT. COLLEGE (Autonomous), PONNERI – 601 204 

  NOVEMBER 2020 SEMESTER EXAMINATIONS 

II SEMESTER – M.A. Tamil 

Paper Code : PAE2B                                                Title of the Paper :ப ொது ப ொழியியல்                        

DATE  :05.01.2021 FN                          Time : 3 Hours        Maximum Marks : 75 Marks 
 

  குதி - அ (10 X 2 = 20 நதிப்பண்கள்) 

    எவவயயனும்  த்து வினொக்களுக்கு விவையளி. 
1. ‘சமுதானபநாமினினல்’ என்ால் என்? 
2. உழ்ச்சி ஆய்வு (அ) உழ்ில ஆய்வு என்து னாது? 
3. ‘ஒிப்ிடம்’ எலய? 
4. இதமின் இருிலகள் எலய? 
5. ‘நாற்பாி’ என்ால் என்? 
6. உருன் – யலபனறு. 
7. ‘நாற்ிக்கணம்’ என்து னாது? 
8. பாருள் நனக்க அண்லந உறுப்புக்கு எடுத்துக்காட்டுத் தருக. 
9. ஒருபாருட் ன்பநாமிக்கு எடுத்துக்காட்டுத் தருக. 
10. உயினல் அணுகுமுல என்ால் என்? 
11. பநாமினின் னன் னாது? 
12. அலசனழுத்தம் என்து னாது? 

 

 குதி - ஆ (5 X 5 = 25 நதிப்பண்கள்) 

   எவவயயனும் ஐந்து வினொக்களுக்கு விவையளி. 
 

13. நிதபநாமிக்கும் யிங்குபநாமிக்கும் உள் வயறுாடுகலத் பதிவுறுத்துக. 
14. வச்சுறுப்புகலப் புப்டுத்துக. 
15. உருன் யலககலப் ற்ி எழுதுக. 
16. ஒினழுத்தம் குித்து எழுதுக. 
17. அக்டன் ரிச்சர்டு முலனிலத் பதிவுறுத்துக. 
18. வகட்பு அல ஒினினல் அணுகுமுலகள் ற்ி எழுதுக. 
19. லீ்டு பகாள்லகலனப் ற்ி எழுதுக. 

 

குதி - இ (3 X 10 = 30 நதிப்பண்கள்) 

   எவவயயனும் மூன்று வினொக்களுக்கு விவையளி. 
 
 

20. பநாமினினல் யலகப்ாட்டில யிரித்துலபக்க. 
21. ‘ஒிப்புமுல’ குித்து யிக்குக. 
22. உருலக் கண்டியும் முலகல யியரிக்க. 
23. பதாடபலநப்பு இக்கணம் ற்ி யிக்கியுலபக்க. 
24. ‘பசால்லும் பாருளும்’ எனும் தலப்ில் கட்டுலபக்க. 

   

 

E - Mail Id for Uploading Answer Sheet 
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LOGANATHA NARAYANASAMY GOVT. COLLEGE (Autonomous), PONNERI – 601 204 

  NOVEMBER 2020 SEMESTER EXAMINATIONS 

III SEMESTER – M.A. Tamil 

Paper Code : PAE3B                                                             Title of the Paper :  nghpahhpay;                         
DATE  :04.01.2021 AN                          Time : 3 Hours       Maximum Marks : 75 Marks 

 

  பகுதி - அ (10 X 2 = 20 மதிப்பபண்கள்) 

    எவையேனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
1. nghpahhpd; ,aw;ngau;> gpwe;j Mz;L> gpwg;gplk; Mfpatw;iw vOJf. 

2. Nguhaf; fl;rpapy; nghpahh; jd;id ,izj;Jf; nfhz;l Mz;L vJ?  

3. itf;fk; mwg;Nghh; ele;j Mz;ilAk;> gFjpiaAk; vOJf. 

4. Fb muR ,jo; vq;Nf? vg;NghJ njhlq;fg;gl;lJ? 

5. ‘Rakhpahij ,af;fk’ rpW Fwpg;Gj; jUf. 

6. Rakhpahij Kjy; khepy khehL elj;jg;gl;l Mz;Lk; ,lKk; vOJf. 

7. ePjpf;fl;rpapd; Ke;ija ngah; vd;d? ve;j Mz;by; njhlq;fg;gl;lJ? 

8. jpuhtplh; fofk; ve;j Mz;by; njhlq;fg;gl;lJ? ve;jf;fl;rpapd; kWngah;? 

9. nghpahh; gzpahw;wpa ,jo;fs; ,uz;bid vOJf. 

10. nghpahhpd; Nfhl;ghLfs; ,uz;bid vOJf. 

11. nghpahh; jd;idf; fhq;fpurpy; ,izj;Jf; nfhz;l epfo;tpidf; Fwpg;gpLf. 

12. jkpo; nkhopf; fhg;Gg; Nghuhl;lk; elj;jg; ngw;w Mz;L vJ? 
 

 பகுதி - ஆ (5 X 5 = 25 மதிப்பபண்கள்) 

   எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

13. nghpahhpd; ,sikf; fhyk; Fwpj;J vOJf. 

14.  itf;fk; mwg;Nghh;  gw;wp vOJf. 

15.  GNuhfpj xopg;Gj; jpUkzj;ij nghpahh; mwpKfg;gLj;jpaJ Fwpj;njOJf. 

16.  ePjpf;fl;rpapd; Njhw;wk; Fwpj;J vOJf. 

17.  nghpahhpd; ,jopaw; gzpfs; gw;wp vOJf. 

18.  nghpahh; - fhe;jpabfs; re;jpg;G gw;wp vOJf. 

19.  nghpahhpd; jkpo; nkhopf; Nfhl;ghLfs; rpytw;iw vOJf. 
 

பகுதி - இ (3 X 10 = 30 மதிப்பபண்கள்) 

   எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 
 

20. nghpahhpd;  nghJtho;T <LghLk; Nguhaf;fl;rp <LghLk; Fwpj;njOJf. 

21. nghpahhpd;   Nghuhl;lq;fs; Fwpj;J tptupj;njOJf.                                                                                                       

22. Rakhpahij ,af;fKk; <NuhL rkjh;kj; jpl;lKk; gw;wp Muha;e;Jiuf;f.                                                      

23. jpuhtpl ,af;f tuyhw;wpy; nghpahh; xU fl;Liu tiuf.                                

24. nghpahhpd; Nfhl;ghLfSk; nray;tbtq;fSk; gw;wp tptupf;f. 

   

 

E - Mail Id for Uploading Answer Sheet 
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LOGANATHA NARAYANASAMY GOVT. COLLEGE (Autonomous), PONNERI – 601 204 

  NOVEMBER 2020 SEMESTER EXAMINATIONS 

IV SEMESTER – M.A. Tamil 

Paper Code : PAE4C                                                     Title of the Paper : ஒப்பிலக்கியம் 

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

  குதி - அ (10 X 2 = 20 நதிப்பண்கள்) 

    எவையயனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவையளி. 
1. ஒப்ிக்கினம் என்து னாது? 
2. ஒப்ிக்கினத்திால் யிளயும் னன்கள் னாளய? 
3. இக்கின யளகளந என்து என்? 
4. தநிழ் இக்கின யளகப்ாடு சி கூறுக. 
5. ஒப்ிக்கினக் ககாட்ாட்டு யளககள் னாளய? 
6. காபண காரினக் ககாட்ாடு ற்ிக் கூறுக. 
7. ஒருபநாமி இக்கின ஒப்டீு என்ால் என்? 
8. ன்பநாமி இக்கின ஒப்டீு என்து ற்ிக் கூறுக. 
9. தநிமில் ளைபற் ஒப்ாய்வுகள் ற்ி எடுத்துக்காட்டு தருக. 
10. பநாமினின் ஒப்ாய்வு நால்கள் சியற்ளக் குிப்ிடுக. 
11. இக்கினக் காப் குப்புகள் என்து னாது? 
12. உகப்பாதுளந இக்கினம் ற்ிக் குிப்ிடுக. 

 
 

 
குதி - ஆ (5 X 5 = 25 நதிப்பண்கள்) 

   எவையயனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவையளி. 
 

13. ஒப்ிக்கினம் கதான்றுயதற்கா அடிப்ளைகள் னாளய? 
14. இக்கின யளகளநனின் இன்ினளநனாளநia  யிக்குக. 
15. ிபபஞ்சுக் ககாட்ாடு ற்ி எழுதுக. 
16. அடிக்கருத்துக் ககாட்ாடு ற்ி யிsf;Ff. 
17. இக்கினப் பாதுளந ற்ி யிக்குக. 
18. திபாயிை பநாமி இக்கின ஒப்டீு சியற்ளக் கூறுக. 
19. “தநிமில் ஒப்ிக்கின ஆய்வுகள்“ குித்துக் குிப்பு யளபக. 

  

 
குதி - இ (3 X 10 = 30 நதிப்பண்கள்) 

   எவையயனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவையளி. 
 

20. ஒப்ாய்வு யளபனளயும் யிக்கமும் ற்ிக் கட்டுளப யளபக. 
21. கா ஆய்வும் யளகளநயும் ற்ி யிக்கpAiuf;க. 
22. ஒப்ிக்கினக் ககாட்ாடுகள் ற்ி யியரிf;f. 
23. ஒருபநாமி, ன்பநாமி இக்கின ஒப்டீு ற்ிக் கட்டுளப யளபக. 
24. ஒப்ாய்வுக் கங்கள் ற்ி யிக்கி யளபக. 
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LOGANATHA NARAYANASAMY GOVT. COLLEGE (Autonomous), PONNERI – 601 204 

  NOVEMBER 2020 SEMESTER EXAMINATIONS 

IV SEMESTER – M.A. Tamil 

Paper Code : PAE4D                                                         Title of the Paper : Clftpay;                         

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

  பகுதி - அ (10 X 2 = 20 மதிப்பபண்கள்) 

    எவையேனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
1. kf;fs; jfty; njhlHG vd;why; vd;d? 

2. jkpo; ehl;by; Kjypy; mr;Rf;fiy vq;F ahuhy; Njhw;Wtpf;fg;gl;lJ? 

3. ];fpuPd; gpupz;bq; - Fwpg;Gj; jUf. 

4. jkpopy; ntsptUk; VNjDk; ,uz;L flTs; kWg;G ,jo;fspd; ngaupidf; 

Fwpg;gpLf. 

5. ,jo;fspd; ml;ilg; glj;jpd; %yk; njupa tUk; nra;jpfs; ahit? 

6. nra;jpfisg; gug;Gk; kuG topr; rhjdq;fs; ahit? 

7. kf;fs; ,jo;fs; vd;why; vd;d? 

8. ‘gpu];’ vd;W ngaH tuf; fhuzk; vd;d? 

9. nra;jpj;jhspy; ntspaplg;gLk; jiyg;Gfis vt;thW tifg;gLj;JtH? 

10. ,jopy; Mghr nra;jpfis ntspapl;llhy; fpilf;ff; $ba jz;lidfs; ahit? 

11. njhopyf tpsk;guk; - rpW Fwpg;Gj; jUf. 

12. njhlf;f fhyj;jpy; jfty;fis vt;thW gupkhwpf; nfhz;ldH;? 
 

 பகுதி - ஆ (5 X 5 = 25 மதிப்பபண்கள்) 

   எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

13. jfty; njhlHgpd; mbg;gilfshf n`uhy;l; yh];nty; $Wtd ahit? 

14. jfty; gupkhw;wj;jpw;Fj; njhiyf;fhl;rp vq;qdk; JizGupfpd;wd? 

15. tpsk;guj;jpd; tiffis tpsf;Ff. 

16. nra;jp vd;gjw;fhd tpsf;fj;jpidj; njuptpf;f. 

17. gjpg;Gupikr; rl;lk; nrhy;Yk; nra;jpfs; ahit? 

18. kf;fshl;rpapy; ,jo;fSf;fhd gq;fpid tptupf;f. 

19. nra;jp Mrpupaupd; gzpapid tpsf;Ff. 
 

பகுதி - இ (3 X 10 = 30 மதிப்பபண்கள்) 

   எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

20. jfty; njhlHGr; rhjdq;fs; Fwpj;Jf; fl;Liu vOJf. 

21. tpsk;guj;ij cUthf;Fk; Kiwfis tptupf;f. 

22. jkpo; ,jopay; tuyhw;wpid Muha;f. 

23. ,jo;fspd; tiffis tpsf;Ff. 

24. nra;jpfisr; nrg;gdpLk; Kiwfis tptupf;f. 
 

 

E - Mail Id for Uploading Answer Sheet 
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LOGANATHA NARAYANASAMY GOVT. COLLEGE (Autonomous), PONNERI – 601 204 

  NOVEMBER 2020 SEMESTER EXAMINATIONS 

I SEMESTER – M.A., Tamil 

Paper Code : PAM1E                                        Title of the Paper : ,f;fhy ,yf;fpak; - I 

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

  பகுதி - அ (10 X 2 = 20 மதிப்பபண்கள்) 

எவையேனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
1. ghujpahupd; Kg;ngUk; gilg;Gfisr; Rl;Lf. 

2. ghQ;rhyp rgjk; ve;jj; njhd;kf; fhg;gpaj;jpidj; jOtp vOjg;gl;lJ? 

3. ghujpjhrd; ,aw;wpa E}y;fs; rpytw;iwf; Fwpg;gpLf. 

4. fjpHehl;il Nehf;fp te;j gilfs; gw;wpf; Fwpg;gpLf. 

5. <NuhL jkpod;gdpd; ftpijg; gilg;Gfs; rpytw;iw vOJf. 

6. ‘rhfpj;jpa mfhnjkp| - gupR ngw;w <NuhL jkpod;gdpd; E}ypidf; Fwpg;gpLf. 

7. c. Nt. rh gpwe;j Mz;ilAk;> lhf;lH gl;lk; toq;fpa gy;fiyf;fofj;ijAk; 

vOJf. 

8. c. Nt. rh gjpg;gpj;j E}y;fs; rpytw;iwf; Fwpg;gpLf. 

9. ~KUF| - nrhw;nghUs; jUf. 

10. ~if Gide;jpaw;wh ftpd; ngU tdg;gpd|; - vd;w mb ,lk; ngWk; E}y; vJ? 

11. ghQ;rhyp rgjk; vj;jidr; rUf;fq;fisf; nfhz;lJ? 

12. fp.t.[ vOjpa E}y;fs; gw;wpf; Fwpg;G vOJf. 

பகுதி - ஆ (5 X 5 = 25 மதிப்பபண்கள்) 

எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
13. rKjha mtyq;fisg; ghujpahH jk; fhg;gpaj;Js; fhl;LtJ vt;thW? 

14. ~,Njh ghz;bad; gupR! nghw;nfhb vq;Nf? - tpsf;Ff.  

15. vJ ts;Stk;? tpsf;fk; jUf. 

16. ghQ;rhyp rgjj;jpy; ,lk;ngw;Ws;s mwf;fUj;Jfis vOJf. 

17. md;dk; ePypaplk; $wpa nra;jpfis tpsf;Ff. 

18. ~KUF| vDk; nrhy;ypw;Fj; jpU.tp.f. jUk; tpsf;fj;jpid vOJf. 

19. c.Nt.rh - fp.th.[. MfpNahupd; el;Gr;rpwg;gpid tpsf;Ff. 

 
1.   

பகுதி - இ (3 X 10 = 30 மதிப்பபண்கள்) 

எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
20. jUkDf;Fk; rFdpf;Fk; ,ilNa eilngw;w ciuahliy Muha;e;njOJf. 

21. fjpH ehl;Lf;Fk; Nto ehl;Lf;Fk; ,ilNa ele;j Nghupd; jd;ikia 

vLj;Jiuf;f. 

22. vl;lhtJ rPH Fwpj;Jj; jkpod;gdpd; fUj;Jfisj; njhFj;Jiuf;f. 

23. c.Nt.rh. tpd; vd; rupj;jpuk; top mwpayhFk; nra;jpfisg; gw;wp tptupj;Jiuf;f. 

24. jpU.tp.f tpd; KUfd; my;yJ moF - E}ypd; rpwg;Gfis tptupf;f. 
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LOGANATHA NARAYANASAMY GOVT. COLLEGE (Autonomous), PONNERI – 601 204 

  NOVEMBER 2020 SEMESTER EXAMINATIONS 

I SEMESTER – M.A. Tamil 

Paper Code : PAM1F                        Title of the Paper : அற ,yf;fpak ; 
DATE  :28.12.2020 AN                           Time : 3 Hours      Maximum Marks : 75 Marks 

 

  குதி - அ (10 X 2 = 20 நதிப்பண்கள்) 

எவையேனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
1. ஒழுக்கத்திற்கு அடிப்டை எது?   
2. நன்னுனிர்க்பகல்ாம் இிதாது எ எதட யள்ளுயர் 

குிப்ிடுகின்ார்? 
3. ஈடக எப்டுயது னாது?  
4. மநன்நக்கின் இனல்பு னாபத ாடினார் இனம்புகிது?  
5. ண்புடைனாரிைம் காண இனாதயற்றுள் இபண்ைடக் கூறுக. 
6.  “பயனில்முறுகப்  புற்ிப்  ற்றுயிட்  ைாங்கு” உயடநனால் யிக்கப்டும் 

கருத்திட எழுதுக. 
7. திரிகடுகம் காட்டும் இின ட்ிற்குரினயர் எயர்? 
8. கற்ிந்தாரின் கைடநகள் னாடய? 
9. ஔடயனார் பரிமனார்-இமிகுத்மதாபப னாடப யடகப்டுத்துகிார்? 
10. எதனுைன் யாம இனாது எ ஔடயனார் கூறுகிார்? 
11. புதல்யருக்குத் பதய்யம் னார்? 
12. காந யனப்ட்ைாரின் தீச் பெனல்கள் னாடய? 

குதி - ஆ (5 X 5 = 25 நதிப்பண்கள்) 

எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

13. கூைா ஒழுக்கம் குித்த யள்ளுயரின் கருத்துகட யியரி. 
14. கல்யினின் ெிப்ிட ாடினார் யமி ிறுவுக. 
15. அங்களுள் ெிந்தயாக திரிகடுகம் கூறுய னாடய? 
16. ெி நற்றும் பெல்ய ிடனாடந குித்த ஔடயனின்  கருத்துகடத் 

பதாகுத்துடபக்க 
17. பெனாற்ல் நிக்மகாரின் ண்புகட ீதிபியிக்கம் யமி யியரி.. 
18. குநபகுருபர் – ஆெிரினர் குிப்பு யடபக 
19. அயிக்கினத்தின் மதடயடன ிறுவுக. 

  

குதி - இ (3 X 10 = 30 நதிப்பண்கள்) 

எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

20. இல்யினல் எடுத்துடபக்கும் அக்கருத்துகடத் பதாகுத்துடபக்க. 
21. நக்களுக்கா  ண்பு ன்கட ாடினார் யமி யிக்குக. 
22. ல்மார் நற்றும் தீமனாருக்குரின குணங்கட ல்ாதார் யமி 

எடுத்தினம்புக. 
23. ல்யமி ஒரு யாழ்யினல் நூல் – ிறுவுக. 
24. கல்யினின் இன்ினாடந குித்த குநபகுருபரின் கருத்துகட யியரி. 
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LOGANATHA NARAYANASAMY GOVT. COLLEGE (Autonomous), PONNERI – 601 204 

  NOVEMBER 2020 SEMESTER EXAMINATIONS 

I SEMESTER – M.A. Tamil 

Paper Code : PAM1G                                                       Title of the Paper : சிற்றிலக்கியம்  

DATE  :30.12.2020 AN                           Time : 3 Hours         Maximum Marks : 75 Marks 
 

  குதி - அ (10 X 2 = 20 நதிப்பண்கள்) 

    எவையயனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவையளி. 
1. கிங்கத்துப் பணினின் ாட்டுடைத் தடயன் னார்? 
2. கிங்கப்பார் ந்பதந்தப் பார்கட ஒத்திருந்தது? 
3. ண்டைத் தநிமகத்தின் ல்டகடக் கூறு.  
4. தநிமின் யாகநாய் இருந்தயர் னார்? 
5. “குறும்யசீர்” பகாயில் பகாண்டுள் ஊர் து? 
6. குயஞ்சி காட்டும் நடகள் இபண்ைடக் கூறுக.. 
7. ள்ளு தில் னின்று யரும் ாயடககள் னாடய?   
8. முக்கூைற்ள்ளு காட்டும் பல்யடகயுள் பதனும் இபண்ைடக் கூறு. 
9. ந்தியர்நின் யபீமும், கபங்களும் ங்கு பசன்? 
10. கம்க உறுப்புகள் இபண்ைடக் கூறுக. 
11. ாட்டினல் தல்கள் தற்கா இக்கணத்டத உடபக்கின்?.  
12. சிற்ிக்கினங்கின் பதாற்க் காக யிங்கின முதல் தல் து? 

குதி - ஆ (5 X 5 = 25 நதிப்பண்கள்) 

    எவையயனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவையளி. 
 

13. பார்க்கத்தில் தம் கணயர்கடத் பதடின நகிரின் பசனல்கட யியரி 
14. தநிழ்யிடு தூது காட்டும் இக்கினங்கடப் ட்டினிடுக. 
15. யசந்தயல்ினின் மில்த்டத யியரி. 
16. ள்ினர் சில் பயிப்டும் சநனக் கருத்துகடத் பதாகுத்துடபக்க. 
17. ந்தியர்நின் பயற்ிச் சிப்ட யியரி.. 
18. திரிகூைபாசப்க் கயிபானர் - ஆசிரினர் குிப்பு யடபக 
19. சிற்ிக்கினங்கின் பதாற்த்திற்கா காபணங்கட டுத்துடபக்க. 

  

குதி - இ (3 X 10 = 30 நதிப்பண்கள்) 

   எவையயனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவையளி. 
 

20. பாரின் பகாடுடநகட கிங்கத்துப் பணினின் யமி பதாகுத்துடபக்க. 
21. தநிமின் சீர்டநடன தம் தூதிக்கினத்தின் யமி ிறுவுக.  
22. திரிகூைபாசப்ரின் கயிச்சிப்ட தம் ாைப்குதி பகாண்டு யிக்குக. 
23. ின நக்கின் யாழ்யினல் தல் முக்கூைற்ள்ளு – ிறுவுக. 
24. ந்திக்கம்கத்தின் கயினத்டதச் சான்றுகளுைன் யியரி. 

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

  NOVEMBER 2020 SEMESTER EXAMINATIONS 

II SEMESTER – M.A. Tamil 

Paper Code : PAM2F                        Title of the Paper : gf;jp ,yf;fpak ; 
DATE  :28.12.2020 FN                                      Time : 3 Hours      Maximum Marks : 75 Marks 

 

  பகுதி - அ (10 X 2 = 20 மதிப்பபண்கள்) 

எவையேனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
1. Mz;lhs; vOjpa E}y;fs; ahit?  
2. “,e;jpud; cs;spl;l Njth;Fohnky;yhk; te;jpUe; njd;id kfl;Ngrp ke;jphpj;J”   

nghUs; jUf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
3. FyNrfu Mo;thh; - Fwpg;G tiuf. 
4. ,iwtid tzq;Fk; mbahh;fspd; jd;ikfshff; FyNrfu Mo;thh; $Wtd  

ahit? 
5. ,iwtid khzpf;fthrfh; vt;thnwy;yhk; miof;fpd;whh;? 
6. Gyhy; clk;G nghd; clk;ghf khWtJ vf;fzk;? 
7. „gPLila gpuk;kGuk;‟ vd;W Qhdrk;ge;jh; miog;gJ Vd;?                                                                        
8. Gdyd;> mdyd; vd;W Qhdrk;ge;jh; ahiu miof;fpd;whh;? Vd;? 
9. ehTf;furh; ve;Nehahy; thbdhh;? mthpd; ,d;dy; Nghf;fpa jyk; ahJ? 
10. „kwNtd;‟ vd;W ehTf;furh; $WtJ ahJ? 
11. khzpf;fthrfh; ,aw;wpa E}y;fs; ahit? 
12. jpUehTf;furhpd; NtWngah;fis vOJf.  

 
பகுதி - ஆ (5 X 5 = 25 மதிப்பபண்கள்) 

எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 
 

13. Mz;lhspd; jpUkz Vw;ghLfs; Fwpj;njOJf. 
14. tpj;Jtf;Nfhl;lk;khdpd; rpwg;Gfisf; $Wf.   
15. “nrk;nghUs; JzpNt! rPh; cilf;foNy! nry;tNk rptngUkhNd!” - ,lk; Rl;b 

nghUs; tpsf;fk; jUf.   
16. cs;sk; fth; fs;tdpd; jd;ikfshf Qhdrk;ge;jh; $Wtdtw;iw vLj;Jiuf;f. 
17. ehTf;furh; jpU mjpif tPuhlhdj;Jiw ,iwtdplk; Ntz;Ltd ahit?  
18. ,iwtidf; FyNrfu Mo;thh; vq;qdk; jhyhl;Lfpwhh;? 
19. ek; mq;fq;fs; ,iwtid vt;thW tzq;f Ntz;Lnkd ehTf;furh; $Wfpwhh;? 

  

பகுதி - இ (3 X 10 = 30 மதிப்பபண்கள்) 

எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 
 

20. Mz;lhs; fz;l fdtpidf; Fwpj;J tpthpf;f.   
21. jpUNtq;fl kiyapy; FyNrfu Mo;thh; Ntz;Lk; gpwtpfs; Fwpj;J tpsf;Ff.  
22. ,iwtdpd; jd;ikfshf khzpf;fthrfh; $Wtdtw;iw tpsf;Ff.                                                                                                                                                                                                           
23. gpukGuj;jpd; rpwg;Gfshfr; rk;ge;jh; $Wtdtw;iw vLj;Jiuf;f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
24. „xd;W nfhyhk;‟ vd;w tplk; jPh;j;j gjpfj;jpd; top mwpayhFk; fUj;Jfis  

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

  NOVEMBER 2020 SEMESTER EXAMINATIONS 

II SEMESTER – M.A. Tamil 

Paper Code : PAM2G                                                       Title of the Paper : காப்ினங்கள்  

DATE  :30.12.2020 FN                           Time : 3 Hours      Maximum Marks : 75 Marks 
 

  பகுதி - அ (10 X 2 = 20 மதிப்பபண்கள்) 

    எவையேனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
1. இங்ககாயடிகள் ஞானிற எவ்யாறு காற்றுகிார்? 
2. கவுந்தினடிகள் யிடுத்த சாம் குித்து யறபனறுக்க. 
3. ஆணியும் சறைபடினார் னார்? 
4. அப்பூதினடிகள் தன் நக்களுக்குச் சூட்டினப்பனர்கள் னாறய?காபணம் என்? 
5. ‘காண்ககல் தீருபநன் சிறுறந’ என்னும் அனுநன் கூற்ற யிக்குக. 
6. ‘நற்றன பயான்றும் பசய்குயதினாள்’ என்னும் சீறதனின் ிறறனக் கூறுக. 
7. பநய்யிசுயாசத்றத இபட்சணின னாத்திரிகம் உருகப்டுத்தியுள்து எவ்யாறு? 
8. நகறய ல்கின தாறத என்று கிருட்டிணப்ிள்ற னாறபக் குிப்ிடுகின்ார்? 
9. பகம்நது ி எங்கிருந்து எந்த நறக்கு எதற்காக யந்தார்? 
10. உநறுப்புயர்-குிப்பு யறபக. 
11. இந்திபயிமா-குிப்பு யறபக. 
12. இறதூதர் குறகக்கு யருபன் ிகழ்ந்தது என்? 

பகுதி - ஆ (5 X 5 = 25 மதிப்பபண்கள்) 

    எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

13. கண்ணகினின் அமகிறப் புகழ்ந்து ககாயன் கூினயற்ற யிம்புக. 

14. நருவூர்ப்ாக்கம் ,ட்டிப்ாக்கம்-குிப்பு யறபக. 

15. அபூக்கருக்கும் ாம்புக்கும் இறைகன ைந்த காபாட்ைத்திற யிக்குக. 

16. அப்பூதினடிகள் பசய்த அச்பசனல்கற யியரிக்க. 

17. ன்ிநத்தம்,கவு குித்து சீறதயும் திரிசறையும் உறபனாடினயற்ற யிக்குக. 

18. நாதயி ஆடின திகாரு யறக ஆைகள் குித்து இனம்புக. 

19. சீைர்கின் கால்கறக் கழுயி இகனசு கூினயற்ற எழுதுக. 

  

பகுதி - இ (3 X 10 = 30 மதிப்பபண்கள்) 

   எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

20. சிப்திகாபத்தின் ஆணிகயபாகவும் திருப்பு பறனாகவும் கால்யரி அறநந்துள்து  

என் கூற்ற ஆய்ந்துறபக்க. 

21. கசக்கிமார் க்திச்சுறய ிபசாட்ைப்ாடிார் என்னும் கூற்ற அப்பூதினடிகள் புபாணம் 

யமி நதிப்ிட்டுறபக்க. 

22. இபாயணன் சீறதனிைம் உறபத்தயற்ற யிக்கியுறபக்க. 

23. யிைநீட்ை ை ிகழ்வுகற இசுாநின பிகளுைன் பதாைர்புப்டுத்தியுறபக்க. 

24. ‘என்றக்கண்ையன் இறயறக் கண்ைறையான்’ எ இகனசு கூினயற்ற 

யிக்கியுறபக்க. 

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

  NOVEMBER 2020 SEMESTER EXAMINATIONS 

III SEMESTER – M.A., Tamil 

Paper Code : PAM3E              Title of the Paper : Sanga Illakiyam - I 

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

  பகுதி - அ (10 X 2 = 20 மதிப்பபண்கள்) 

எவையேனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
1. mfehDhw;Wg; ghlypd; gFg;G Kiwia vOJf. 

2. ‘Ntq;ifAk; xs; ,zu;tpupe;jd neLntz; jpq;fSk; Cu;nfhz;ld;Nw” - nghUs; 

$Wf. 

3. ‘nrtpawpTW}c’ Jiw vd;why;  vd;d? 

4. GwehD}w;Wf; flTs; tho;j;ijg; ghbatu; ahu;?ve;jf; flTis tho;j;Jfpwhu; ? 

5. eupnt&j;jiyau; Nfhg;ngUQ;Nruy; ,Uk; nghiwf;F mwpTWj;jpa nra;jp ahJ? 

6. ew;wpiz  - E}w; Fwpg;G tiuf. 

7. ‘epd;w nrhy;yHƒePL Njhd;wpdpau;” - vd ahuhy; ahu; Gfo;g;gLfpd;whu;? 

8. FWe;njhifapy; ,iwadhu; ghba ghly; nghUis tpsf;Ff. 

9. Ngnuapd; KWtyhu;> jiytd; $w;Wg;ghlypy; $wpAs;s nra;jp ahit? 

10. ‘FWe;njhif” vd;gjw;fhd nghUs; tpsf;fj;jpid vOJf. 

11. fypj;njhif ve;jg; ghthy; ,aw;wg;gl;lJ? 

12. ‘kiy,we;J nray; $o;e;j nghUs; MFNkh” ahu;> ahuplk; $wpaJ? 

பகுதி - ஆ (5 X 5 = 25 மதிப்பபண்கள்) 

எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 

13. KuQ;rpA+u;Kbehfdhu;> Nrukhd; ngUQ;Nrhw;W cjpaQ; Nruyhjid vt;thW 

tho;j;Jfpwhu;? 

14. Nrhod; fupfhy; ngUtsj;jhidf; fUq;Foy; Mjdhu; vt;thW Nghw;Wfpwhu;? 

15. FWe;njhifapy; kh%ydhu; ghba jiytp $w;Wg; ghly; nghUis vOJf. 

16. ghiy ghba ngUq;fLq;Nfh jiytd; $w;whfg; ghba ew;wpizg; ghliy tptupf;f. 

17. ew;wpizapy; cNyhr;rdhu; ghba Njhop $w;Wg; ghliy tpsf;Ff. 

18. Njhop> jiykfidg; gUtq;fhl;b tw;GWj;jpa mfehDhw;Wg; ghlw;nghUis vOJf. 

19. ‘Jd;gk; Jizahf ehbd; mJ ty;yJ ,d;gk; cz;Nlh vkf;F” - ghly; eaj;jpid   

tpsf;Ff. 

பகுதி - இ (3 X 10 = 30 மதிப்பபண்கள்) 

எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 

20. ghz;bad; jiyahyq;fhdj;Jr; nrUntd;w neLQ;nropaidf; FlGytpadhu;         

      Nghw;Wk; jpwj;jpid tptupf;f. 

21. FWe;njhifAs; jiytp $w;whf mike;j ghly;fis tptupj;Jiuf;f. 

22. FwpQ;rpj;jpizapy; mike;j mfehDhw;Wg; ghly;fis tpupj;Jiuf;f. 

23. nghUs;Njbr; nry;Yk; jiytidj; Njhop vt;thnwy;yhk; jLj;J epWj;Jfpwhs; 

vd;gij fypj;njhifg; ghly;top Muha;f. 

24. ew;wpizapy; mike;Js;s nea;jy; jpizg; ghlw; nra;jpfisj; njhFj;Jiuf;f. 
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LOGANATHA NARAYANASAMY GOVT. COLLEGE (Autonomous), PONNERI – 601 204 

  NOVEMBER 2020 SEMESTER EXAMINATIONS 

                                                      III SEMESTER – M.A., Tamil 

Paper Code : PAM3F                        Title of the Paper : njhy;fhg;gpak; - vOj;jjpfhuk; - I  

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

  பகுதி - அ (10 X 2 = 20 மதிப்பபண்கள்) 

எவையேனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
1. „mt;tpay; epiyAk; Vida %d;Nw…  E}w;ghit tptup. 

2. nka;k; kaf;fj;jpd; tiffisf; $Wf. 

3. jdpf; Fwpw; fPo; tuhj xw;Wf;fis $Wf. 

4. „t…fuk; <whFk; ehd;F nrhw;fis vOJf. 

5. m>M vd;Dk;; capu; vOj;Jf;fs; vt;thW gpwf;Fk;? 

6. ,jopuz;Lk; Nrug; gpwf;Fk; vOj;Jf;fs; vit? 

7. rhupiafs; ehd;fidf; $Wf. 

8. mj;jpd; mfuk; mfu Kid ,y;iy - E}w;ghit tpsf;Ff. 

9. njhy;fhg;gpaj;jpw;Fr; rpwg;Gg; ghapuk; ghbatu; ahu;? 

10. „gid…Kd; „Fiw… tupd; vt;thW GzUk;. 

11. Fw;wpaYfu <w;W msTg; ngau;fspd; Gzu;r;rp ,uz;lidf; $Wf. 

12. nka;apd; topaJ capu; Njhd;W epiyNa - tpsf;Ff. 

பகுதி - ஆ (5 X 5 = 25 மதிப்பபண்கள்) 

எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

13. khj;jpiu Fwpj;J vOJf. 

14. rhu;ngOj;Jf;fs; Gzu;jiyr; rhd;Wld; fhl;Lf. 

15. vOj;Jf;fs; gpwf;Fk; ,lq;fisf; $Wf. 

16. nrhw;fs; vt;thW GzUk;? tptup. 

17. vOj;Jr; rhupiafisf; Fwpg;gpLf. 

18. njhifkuG - ngau;f; fhuzk; jUf. 

19. goq;fhyr; Rl;L> tpdhr; nrhw;fs; Gzu;jiyr; rhd;Wld; jUf. 

  

பகுதி - இ (3 X 10 = 30 மதிப்பபண்கள்) 

எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

20. E}d;kuG jUk; nra;jpfisj; njhFj;Jiuf;f. 

21. nkhop Kjy; ,Wjp vOj;Jf;fis tpsf;Ff. 

22. jkpo; vOj;Jf;fs; gpwf;Fk; Kiwiag; gpwg;gpay; top tpsf;Ff. 

23. Ntw;WikAUGfSk; rhupiafSk; Gzu;r;rpapy; ngWkplj;ij tptup. 

24. msitg; ngau;fspd; Gzu;r;rp Fwpj;J njhif kuG $Wtd ahit? 

E - Mail Id for Uploading Answer Sheet 

tamildepartment@lngovernmentcollege.com 



  

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

  NOVEMBER 2020 SEMESTER EXAMINATIONS 

III SEMESTER – M.A. Tamil 

Paper Code : PAM3G                            Title of the Paper : njhy;fhg;gpak; - nrhy;yjpfhuk; - I     

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

  பகுதி - அ (10 X 2 = 20 மதிப்பபண்கள்) 

    எவையேனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
1. பண்ால் டர்க்கை ஈறுைள் னாகய? 

2. பெய்கு என்னும் யாய்ாட்டு யிகக்குச் ொன்று தருை. 

3. உன் – இக்ைணக் குிப்பு தருை.  

4. பனபபஞ்சு ைியிக்குச் ென்று தருை. 

5. ஆம் பாருள் – இதில் ஏற்ட்ட கைடு னாது?   

6. யிற்ான் – இதன் குதி னாது? 

7. ைட்டுயித்தான் – இக்ைணக் குிப்பு தருை. 

8. ஒைப இறுதிக்கு ஒன்க ொாிகன – ொன்று தருை.  

9. முருைனுக்குப் ாிசு – இதிலுள் இகடச்பொல் எது? 

10. ெப்பு என்னும் உாிச்பொல் குிக்கும் பாருள் னாது? 

11. ெீர்த்தி – பாருள் சுட்டுை. 

12. நமைிறு – பாருளுகபக்ை. 

பகுதி - ஆ (5 X 5 = 25 மதிப்பபண்கள்) 

   எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

13. பனபபச்ெம் குித்து எழுதுை. 

14. பதாகைனில் பாருள் ெிக்கும் இடம் ற்ி எச்ெயினல் கூறுய னாகய? 

15. இருதிகண பொற்கும் ஓபன் உாிகநன என்று யிகனினல் கூறுயகத யிக்குை. 

16. அப்ால் எட்கட உம்கநச் பொல்க – ொன்றுடன் யிக்குை. 

17. நற்று என்னும் இகடச்பொல்லின் னன்ாட்கட எழுதுை? 

18. பநாமிப்பாருள் ைாபணம் யிமிப்த்கதான்ா – யிக்ைம் தருை. 

19.  குிப்பு யிகமுற்று குித்து எழுதுை. 

  

பகுதி - இ (3 X 10 = 30 மதிப்பபண்கள்) 

   எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

20. தநிழ்த் பதாடபகநப்ில் யிகச்பொல்லின் ங்கை யியாிக்ை. 

21. இகடச்பொல்லின் இக்ைணம் கூி அயற்க யிக்குை. 

22. உாிச்பொற்ைள் குித்து பதால்ைாப்ினர் கூறுயயற்க யிக்குை. 

23. யிகனின் ண்பு ைாங்ைாட்டுதல் – என்னும் கூற்க ிறுவுை. 

24. ின்யரும் பொற்ைகச் ொன்றுைளுடன்  யிக்குை. 

(அ) டர்க்கை (ஆ) ஈற்றுநிகெ உைபம் (இ) யிகபனஞ்சு ைியி (ஈ) தன்கந ன்கந. 

 

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

  NOVEMBER 2020 SEMESTER EXAMINATIONS 

III SEMESTER – M.A. Tamil 

Paper Code : PAM3H                        Title of the Paper : jkpOf;Ff; fzpdpapd;; gad;ghL 
DATE  :31.12.2020 AN                           Time : 3 Hours      Maximum Marks : 75 Marks 

 

  பகுதி - அ (10 X 2 = 20 மதிப்பபண்கள்) 

    எவையேனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
1. fzpdp vd;why; vd;d? 

2. nkd;nghUs; vd;gJ ahJ? 

3. ,izak; - Fwpg;G tiuf. 

4. kpd;dQ;ry; - tpsf;Ff. 

5. nrhy; gpupg;ghd; vd;gJ vd;d? 

6. Fuy; mwpthd; vd;why; vd;d? 

7. fzpdp ,yf;fpak; Fwpj;J vOJf. 

8. ,iza ,jo;fs; - Fwpg;G tiuf. 

9. td; nghUs; vd;gJ ahJ? 

10. ,aw;if nkhopfs; (NLP) vd;why; vd;d? 

11. vOj;JU tpsf;fk; jUf. 

12. nrhw;gpio jpUj;jp Fwpj;J vOJf. 

பகுதி - ஆ (5 X 5 = 25 மதிப்பபண்கள்) 

   எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

13. fzpdp tuyhw;iw tpsf;fp vOJf. 

14. gy;Y}lfk; (Multimedia) Fwpj;J tpsf;Ff. 

15. fzpdp mfuhjpapay; gw;wp tptupj;njOJf. 

16. ,ae;jpu nkhop ngaHg;G Fwpj;J vOJf. 

17. Xsptop vOj;Jg; gbg;ghdpd; gad;ghl;bid tptup. 

18. fzpdpapd; mikg;Gr; nray;ghl;bid tpsf;Ff. 

19. gad;ghl;L nkd;nghUs; - Fwpg;G tiuf. 
 

பகுதி - இ (3 X 10 = 30 மதிப்பபண்கள்) 

   எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

20. jkpo;nkhopapy; fzpdpapd; ,d;iwa tsHr;rp Fwpj;Jf; fl;Liuf;f. 

21. fzpdp nkhopfSk; epuy; cUthf;fKk; gw;wp vLj;Jiuf;f. 

22. fzpdp nkhopapaypd; gad;ghL Fwpj;J tpsf;fpAiuf;f. 

23. fzpdp Nehf;fpy; - nkhop Nehf;fpy; fzpdp – Ma;e;Jiuf;f. 

24. jkpo;r; nrhy;yhsupy; ,lk;ngWk; nkhopf; fUtpfs; Fwpj;Jj; njhFj;Jiuf;f. 
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LOGANATHA NARAYANASAMY GOVT. COLLEGE (Autonomous), PONNERI – 601 204 

  NOVEMBER 2020 SEMESTER EXAMINATIONS 

IV SEMESTER – M.A., Tamil 

Paper Code : PAM4D              Title of the Paper :  Sanga Illakiyam - II 

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

  பகுதி - அ (10 X 2 = 20 மதிப்பபண்கள்) 

எவையேனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
1. jpUKUfhw;Wg;gilapy; Rl;lg;ngWk; gwitfis vLj;njOJf.    

2. jpUg;guq;Fd;wj;jpy; ,Uf;Fk; kuq;fspd; rpwg;Gfisf; Fwpg;gpLf. 

3. rpWghzhw;Wg;gilapy; Rl;lg;ngWk; tpyq;Ffisg; gl;baypLf..  

4. Ngfd; toq;fpa nfhilapid vOJf. 

5. gl;bdg; ghiy – rpW Fwpg;G tiuf. 

6. Gfhu; efu kf;fspd; nghOJ Nghf;F epfo;Tfis vOJf. 

7. Ky;iyg;ghl;L $Wk; ehy;tifg; gilfs;  ahit? 

8. Ky;iyg;ghl;by; fhzyhFk; gz;ilj; jkpoupd; gad;ghl;Lf; fUtpfs; gw;wpf;    

Fwpg;gpLf. 

9. $jpu;f; fhy epiy gw;wp neLey;thil $Wtij vOJf. 

10. KOtyp khf;fs; njUf;fspy; vt;thW Rw;wpj; jpupe;jdu; vd;W neLey;thil  

   $WfpwJ?  

11. gujtu;fspd; Njhw;wk; Fwpj;Jg; gl;bdg;ghiy $WtJ vd;d? 

12. neLey;thil – rpWFwpg;G tiuf. 

பகுதி - ஆ (5 X 5 = 25 மதிப்பபண்கள்) 

எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
13. Nga;kfspd; Jzq;iff; $j;J vt;thW ,Ue;jJ? 
14. filVO ts;sy;fSk; mtu;jk; nfhilapidAk; vLj;Jiuf;f. 

15. gl;bdg;ghiy vLj;Jf;fhl;Lk;  kfspupd;  epiyapid tpsf;Ff. 

16. ahidfisAk;  mjd; ghfu;fspd; epiyapidAk; Ky;iyg;ghl;L vt;thW     

   vLj;Jiuf;fpwJ? 

17. me;jg;Guj;jpd; mikg;G gw;wp neLey;thil topNa tpsf;Ff. 

18. gl;bdg;ghiyapy; Rl;lg;ngWk; ,irf;fUtpfspd; rpwg;gpidg; gw;wp vOJf. 

19. muz;kizapy; vOk; Xirfs; gw;wp neLey;thil $Wtij vOJf. 

பகுதி - இ (3 X 10 = 30 மதிப்பபண்கள்) 

எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
20. #uukfspupd; Njhw;wk; Fwpj;J vOJf. 
21. tQ;rp> kJiu> cwe;ij efu;fspd; rpwg;Gf Fwpj;Jr; rpWghzhw;Wg;gil 

$Wtijj; njhFj;Jiuf;f. 

22. gl;bdg;ghiy fhl;Lk; Nrho ehl;bd; rpwg;gpidf; Fwpj;Jf; fl;Liu tiuf. 

23. Ky;iyg;ghl;by; fhzyhFk; ctikfspd; eaj;ij tpsf;fpf; fl;Liu tiuf. 

24. neLey;thil fhl;Lk; CupdJ nropg;G Fwpj;Jf; fl;Liu tiuf. 
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LOGANATHA NARAYANASAMY GOVT. COLLEGE (Autonomous), PONNERI – 601 204 

  NOVEMBER 2020 SEMESTER EXAMINATIONS 

                                                      IV SEMESTER – M.A., Tamil 

Paper Code : PAM4E                        Title of the Paper : த ொல்கொப்பிம் – எழுத் jpfhuk; - II 

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

  பகுதி - அ (10 X 2 = 20 மதிப்பபண்கள்) 

எவையேனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
1. சொரிய என்மொல் என்ன? 
2. தெடுமு ல் குறுகும் தசொற்கள் ொயல? 

3. ெீட லரு ல் தசய்யுளுள் உரித்த -லிரக்குக. 

4. தல்தயழுத்ண ிகும் ப்தபர் கிரலிக்குச் சொன்று  ருக. 

5. கல்+ ீண புணர்லண ொங்ஙனம்? 

6. ’க’லிற்குரி சொரியகள் ொயல? 

7.  ிழ், ொழ் என்னும் தசொற்கள் தபறும் சொரிய ொண? 

8. அவ்+கடி என்னும் தசொல் எவ்லொறு புணரும்? 

9. குற்மிலுகம் எத் யன லயகப்படும்?அயல ொயல? 

10. ஐ,அம்,பல்,என்பனலற்மின் முழுயப்தபர்கள் ொயல? 

11. ஐந்ண+ஆிம்-எவ்லொறு புணரும்? 

12. மு ல் ெியய ெீடினும் ொனம் இல்யய-லிரக்கம்  ருக. 

பகுதி - ஆ (5 X 5 = 25 மதிப்பபண்கள்) 

எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

13. எல்யொரும்,எல்லீரும் எனும் தபர்கள் உருதபற்மயடயும்  ன்யய லிரக்குக. 

14. இயடின தய்களுக்கொன புணர்ச்சி லி ிகயர எழுணக. 

15. இற்தபர்கள் முன்னர் உமவுப்தபர்கள் புணரும்தபொண அயடயும் ொற்மம் ொண? 

16. ஆடுஉ,கடுஉ ஆிரு தபர்க்கும் - சொன்றுடன் லிரக்குக. 

17. க ஈற்றுச்தசொற்கள் புணரும் ெியயகயர இம்புக. 

18. ப்தபர் புணர்ச்சி குமித்ண லிரக்குக. 

19. த ொண்ணூறு,த ொள்ரொிம் புணர்ச்சி லி ி கூமி லிரக்குக. 

  

பகுதி - இ (3 X 10 = 30 மதிப்பபண்கள்) 

எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

20. புணர்ச்சிில் சொரிய தபறும் இடத்ய   ிப்பிடுக. 

21. உிர் ஈற்றுப்புணர்ச்சிில் தசொற்கள் புணரும் ெியயகயர எடுத்ணயக்க. 

22. தொறிக்கு இறு ிில் லரும் தய்கரின் புணர்ச்சி லி ிகயர லிரக்கியுயக்க. 

23. எண்ணுப் தபர் புணர்ச்சி குமித்ண புயப்படுத்ணக. 

24. த ொல்கொப்பிரின் குற்மிலுகக் தகொட்பொட்டியன லிரக்கியுயக்க. 
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LOGANATHA NARAYANASAMY GOVT. COLLEGE (Autonomous), PONNERI – 601 204 

  NOVEMBER 2020 SEMESTER EXAMINATIONS 

IV SEMESTER – M.A. Tamil 

Paper Code : PAM4F                       Title of the Paper : njhy;fhg;gpak;- nrhy;yjpfhuk; - II     

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

  பகுதி - அ (10 X 2 = 20 மதிப்பபண்கள்) 

எவையேனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
1. Fwpg;nghLq; nfhs;Sk; %d;W fhyq;fs; ahit? 

2. tpidr;nrhy; mLf;fp Kbjy; vt;thW? 

3. cau;jpizg; glu;f;ifg; gd;ik tpidKw;Wfs; vit? 

4. m‡wpidg; gd;ikfs; vit? 

5. kd;idr; nrhy; vg;nghUspy; tUk;? 

6. vw;W vd;Dk; nrhy; tUk; nghUs; Fwpj;J vOJf. 

7. ,sikg;nghUs; jUk; cupr;nrhw;fs; ahit? 

8. kpFjpg; nghUz;ikia tpsf;Fk; cupr;nrhw;fs; ahit? 

9. jpupnrhy;ypd; ,yf;fzk; ahJ?  

10. tpidj;njhif Fwpg;Gj; jUf. 

11. njhifngw;W KbAk; vz;zpilr; nrhw;fs; vit? 

12. ctikj; njhif tiuaW. 

பகுதி - ஆ (5 X 5 = 25 மதிப்பபண்கள்) 

எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

13. tpidnar;r tha;;g;ghl;il cjhuzj;Jld; tpsf;Ff. 

14. nganur;rk; Fwpj;J vOJf. 

15. cupr;nrhy;ypd; ,ay;Gfis tpsf;Ff. 

16. ck;ikj; njhifapid tptupf;f. 

17. ,ilr; nrhy;ypd; ghFghl;il vOJf. 

18. xUnghUs; Fwpj;j gy cupr;nrhw;fs; Fwpj;J tpsf;Ff. 

19. nra;As; <l;lr;nrhw;fspy; jpunrhy; ngWk; ghq;fpidf; $Wf. 

  

பகுதி - இ (3 X 10 = 30 மதிப்பபண்கள்) 

எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

20. tpidr;nrhw;fspd; tiffis njhFj;Jiuf;f. 

21. m‡wpizf;Fupa tpidKw;Wfs; gw;wp tptupf;f. 

22. ‘vd’ vDk; ,ilr;nrhy; ngWk; nghUs;fs; Fwpj;J fl;Liu jUf. 

23. gynghUs; Fwpj;j Xu; cupr;nrhy; Fwpj;J tptupf;f. 

24. njhifepiyr; nrhw;fspd; ghFghl;bid tpsf;Ff. 
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