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

  APRIL 2021 SEMESTER EXAMINATIONS 

II SEMESTER – B.A. Tamil 

Paper Code : 20UAM2A                                                  Title of the Paper : இக்கால இலக்கியம் -II 

DATE  :25.06.2021 AN                 Time : 3 Hours        Maximum Marks : 75 Marks 
 

           தகுி - அ (10 X 2 = 20 ிப்பதண்கள்) 

    எவையேனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
1. சஞ்சாம் ால் எந் இசசக்கசனஞர்கசபப் தற்நிக் குநிப்திடுகிநது?  
2. சஞ்சாம் ானில் இடம்பதறும் சமூகப் திச்சசணகசபக் குநிப்திடுக.   
3. அரிாத்ில் இடம்பதறும் ான்கு சிறுகசகபின் பதர்கசபக் குநிப்திடுக.  
4. ஔச ாடகத்ில் இன்குனாப் திிடும் புாச் பசய்ிச எழுதுக.  
5. ஔச ாடகத்ின் காப்தாத்ிங்கள் ான்கிசணக் குநிப்திடுக.  
6. முருகணின் பான்ச குநித்து ிரு.ி.க கூறுது ாது?  
7. முருகன் அல்னது அகு நூனில் இடம் பதறும் கட்டுச ான்கிசணக் குநிப்திடுக.  
8. னாற்நில் எத்சண ஔச இருப்தாக ஜே.ஆர்.பனட்சுி குநிப்திடுகிநார்.   
9. அந நூல்கள் எழுி ஔச குநித்து எழுதுக.     
10. ப.இசநன்பு குநிப்பு சக.  
11. ிரு.ி.க தசடப்புகசப எழுதுக.  
12. இன்குனாப் கிச நூல்கள் இண்டிசண எழுதுக 

 தகுி - ஆ (5 X 5 = 25 ிப்பதண்கள்) 

         எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 
 

13. எஸ்.இாகிருஷ்ணின் பாி ஆளுசசச் சஞ்சாம் ால் ி ிபக்குக.  
14. அரிாத்ில் இடம்பதறும் சிறுகசில் நும்சக் கர்ந் சிறுகச ஒன்நிசண ஆாய்க.  
15. ஔச ாடகத்ின் ி பதண் குநித் இன்குனாப்தின் ிப்தடீ்சட எழுதுக.  
16. முருகணின் அகிசண ிரு.ி.க ி எடுத்துசக்க.  
17. சங்ககான ஔசக்கும் தக்ிகான ஔசக்கும் உள்ப ஜறுதாடு ாது?   
18. எஸ்.இாகிருஷ்ணின் இனக்கிப் திச எழுதுக.   
19. ற்கானப் தசடப்தினக்கிப் ஜதாக்குக் குநித்து ஆாய்க.    

 

தகுி - இ (3 X 10 = 30 ிப்பதண்கள்) 

   எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 
 

20. இசசக்கசனஞர்கபின் ாழ்ில் சிக்கல்கசபச் சஞ்சாம் ி ிரிக்க.     
21. அரிாம் சிறுகசில் இடம் பதறும் சமூகச் சிக்கல்கசப எடுத்துசக்க.  
22. சங்ககான ஔசச இன்குனாப் கட்டசக்கும் தாங்கிசணக் கட்டுச டிில் எழுதுக.  
23. முருகன் அல்னது அகு நூனின் இனக்கி ம் குநித்து ிரிக்க 

24. ிநணாய்வு ஜாக்கில் ஔசின் இருப்சத ஜே.ஆர்.பனட்சுி ி ஆாய்க. 
 

 

 

E - Mail Id for Uploading Answer Sheet 

tamildepartment@lngovernmentcollege.com 



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

  APRIL 2021 SEMESTER EXAMINATIONS 

II SEMESTER – B.A. Tamil 

Paper Code : 20UAM2B                                                 Title of the Paper : இக்கணம் – ன்னூல் - II 

DATE  :26.06.2021 AN                 Time : 3 Hours       Maximum Marks : 75 Marks 
 

           பகுதி - அ (10 X 2 = 20 மதிப்பபண்கள்) 

      எவையேனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
1. இனற்ச ொல் என்ொல் என்? 

2. இடத்தொல் வரும் சனர்கள்  ிவற்றக் கூறுக. 

3. ‘ஆறும் தருயது யினயன’- பொருள் யிக்கம் தருக. 

4. வினங்ககொள் விற முற்ின் விகுதிகள் னொறவ? 

5. அறுவறக விொக்கள் னொறவ? 

6. ஒன்பொமிப் பொதுச்ப ொல் - பனர்க்கொபணம் தருக. 

7. இனைச்ப ொல்லின் இக்கணம் னொது? 

8. ‘நன்’ இனைச்ப ொல் எவ்பயவ் பொருில் யரும்? 

9. உொிச்ப ொல்- பனர்க்கொபணம் தருக. 

10. ‘நிகுதி’ என்னும் பொருனத் தரும் உொிச்ப ொற்கள் னொனய? 

11. உருபுநனக்கம்- வறபனறுக்க. 

12. முன்ின அன ச் ப ொற்கள் னொனய? 

 பகுதி - ஆ (5 X 5 = 25 மதிப்பபண்கள்) 

         எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 
 

13. ஆகுபனர் இக்கணம் கூி, அனய ஆகுபனர்கன யனகப்டுத்திக் கொட்டுக. 

14. யினபனச் த்னத யனபனறுத்து, அதன்  யொய்ொடுகனச்  ொன்றுகளுைன் தருக. 

15. தினண, ொல்  யழுயனநதி குித்து எழுதுக. 

16.  எல்ொயிைத்தும் யரும் அன ச்ப ொற்கனக் கொட்டுகளுைன் தருக. 

17. ஒரு குணம்,  குணம் தழுயின உொிச்ப ொற்கன எடுத்துனபக்க. 

18. பதொனகினத் பதொைர்கனப் ட்டினலிட்டு, அயற்றுள் மூன்ினச்  ொன்றுகளுைன் 

எழுதுக.  

19. இனல்பு யமக்கு, தகுதி யமக்கு – யயறுடுத்திப் பொருளுனபக்க. 

பகுதி - இ (3 X 10 = 30 மதிப்பபண்கள்) 

   எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 
 

20.  யயற்றுனநனின் யனககன யிக்கநொக எடுத்துனபக்க. 

21. யினமுற்று குித்து ன்னூல் கூறும் ப ய்திகன முனப்டுத்திக் கொட்டுக. 

22. பொருள்யகொள் இக்கணம் கூி, அதன் வறககறச்  ொன்றுகளுடன் விக்குக. 

23. இனைனினலில் கூப்ட்டுள் ப ய்திகனத் பதொகுத்துனபக்க. 

24.  உனிர்ப் ொகுொட்டினப் யணந்தினொர் எங்ஙம் கூியுள்ொர்? 

 

 

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

  APRIL 2021 SEMESTER EXAMINATIONS 

III SEMESTER – B.A. Tamil 

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

DATE  : 21.06.2021 FN                   Time : 3 Hours    Maximum Marks : 75 Marks 
 

        பகுதி - அ (10 X 2 = 20 மதிப்பெண்கள்) 

      எவையேனும் ெத்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
1. குறுந்த ொகையின்  அடிவகரயகற யொது? 

2.  எட்டுத்த ொகையில் ைொணப்படும் புறநூல்ைகள எழுதுை? 

3. njhy;fhg;gpak; - Fwpg;G tiuf. 

4. jkpofj;jpd; goq;fhyj; JiwKfq;fisf; Fwpg;gpLf. 

5. ehybahH - Fwpg;G tiuf. 

6. Kr;rq;fk; Fwpj;J ePtpu; mwptd ahit? 

7. IQ;rpWq; fhg;gpaq;fs; ahit? 

8.  ிருக்குறள் எந்  நூற்றொண்டில் த ொன்றியது? 

9. தபொர்க்ைளம் குறித்து பொடப்பட்ட ப ிதெண் ைீழ்க்ைணக்கு நூல் எது? 

10. சிலப்ப ிைொரம் எத் கெ ைொண்டங்ைகளக் தைொண்டுள்ளது?   

11.   மிழில் த ொன்றிய மு ல் ைொப்பியம் எது? 

12. ,ul;ilf;fhg;gpak; - Fwpg;G tiuf. 
 

 

                             பகுதி - ஆ (5 X 5 = 25 மதிப்பெண்கள்) 

    எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

13. எட்டுத்த ொகையில்  ைொணப்படும் புறநூல்ைள் குறித்து  எழுதுை. 

14.  ஐங்குறுநூறு, ைலித்த ொகை சிறப்புைகள விளக்குை?   

15. jkpo; kf;fspdk; Fwpj;J vOJf. 

16. njhy;fhg;gpau;fhyj; jkpofk; gw;wp tpsf;Ff. 

17. நொலடியொர், பழதமொழி நூல் சிறப்புைகளத் த ொகுத்துக் கூறுை? 

18.   ிருக்குறளின் தபருகமயிகெக் விவொி? 

19.  சிலப்ப ிைொரம் உணர்த்தும் உண்கமைகளத் த ொகுத்த ழுது?  

 
  பகுதி - இ (3 X 10 = 30 மதிப்பெண்கள்) 

  எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

20. பத்துப்பொட்டு நூல்ைள்  குறித்து எழுதுை? 

21. vl;Lj;njhifapy; mfE}y;fs; Fwpj;J tpsf;fpAiuf;f. 

22. jpUf;Fwspd; mikg;Gk; rpwg;Gk; Fwpj;Jf; fl;Liuf;f. 

23. இரட்கடக்ைொப்பியங்ைள் ைொட்டும் சிந் கெைகள எழுதுை.   

24. rpyg;gjpfhuj;jpd; rpwg;gpay;Gfis tpsf;fpAiuf;f. 
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LOGANATHA NARAYANASAMY GOVT. COLLEGE (Autonomous), PONNERI – 601 204 

  APRIL 2021 SEMESTER EXAMINATIONS 

IV SEMESTER – B.A. Tamil 

Paper Code : UAA4A                                                  Title of the Paper : தமிழ் இலக்கிய வரலாறு - II 

DATE  : 21.06.2021 AN                Time : 3 Hours  Maximum Marks : 75 Marks 
 

      பகுதி - அ (10 X 2 = 20 மதிப்பபண்கள்) 

    எவையேனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

1. Ntshz; Ntjk; vdg;gLk; E}y; ahJ? 

2. rpt tzf;fk; ve;ehfupfj;jpy; ,lk;ngw;wJ? 

3. nghd;dp ehnldg;gLtJ vJ? me;ehl;by; ghAk; Mw;iwAk; Fwpg;gpLf. 

4. atdH vd;w nrhy; vtiuf; Fwpg;gpLfpd;wJ? 

5. ,aw;if newpf;fhy ,yf;fpak; vg;nghUz;ikiaf; nfhz;lJ? 

6. fsg;gpuH Ml;rpf;fhyj;jpy; epytpa rkaq;fs; ahit? 

7. jpUehTf;furH Jwtpahf ,Ue;j rkak; vJ? mtUf;F toq;fg;ngw;w ngaH ahJ? 

8. rPtf rpe;jhkzpf;Fg; Nghl;bahf vOe;j E}y; vJ? mjd; MrpupaH ahH? 

9. jpuhtplkhghbak; vd;W miof;fg;gLk; E}y; vJ? mjd; MrpupaH ahH? 

10. jj;Jt newpf;fhyj;jpy; Njhd;wpa E}y;fs; vj;jid? mtw;Ws; ,uz;bidf; 

Fwpg;gpLf. 

11. ghujpapd; fhyj;jpy; epfo;e;j Gul;rp ahJ? mg;Gul;rpapd; nghUz;ikiar; Rl;Lf. 

12. mwptpay; newpapd; Nghf;fpidr; Rl;Lf. 

 பகுதி - ஆ (5 X 5 = 25 மதிப்பபண்கள்) 

       எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

13. tp[aefu ehaf;fH fhyj;jpy; jkpopy; jyGuhzq;fs; Njhd;wpajw;fhd fhuzq;fis            

tptup. 

14. jkpoHf;Fk;> atdHf;Fk; cs;s njhlHgpid tpsf;Ff. 

15. fsg;gpuH Ml;rpapy; ,Ue;j rkaq;fisg; gw;wp tptupf;f. 

16. gy;ytHfhyr; rka kWkyHr;rpNa gf;jp ,af;fk; vd;gij nka;g;gpf;f. 

17. rptQhdNghj E}ypd; mikg;ig vLj;Jiuf;f. 

18. jkpopd; kWkyHr;rpapy; mwptpay; Kf;fpa ,lk; ngWtijf; Fwpj;J vOJf. 

19. ,y;yw tho;tpay; Fwpj;Jj; jpUts;StH jUk; fUj;Jf;fis vOJf. 

பகுதி - இ (3 X 10 = 30 மதிப்பபண்கள்) 

     எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

20. irt rpj;jhe;jf; Nfhl;ghl;bid tptupf;f. 

21. ,aw;if newpf;fhy ,yf;fpak; kf;fs; xOf;fj;ijNa Kjd;ikg;gLj;jpaJ’ vd;Dk; 

$w;iw tptupf;f. 

22. gjpndz; fPo;f;fzf;F E}y;fSs; VNjDk; ehd;fpidg; gw;wp vLj;Jiuf;f. 

23. itzt rka tsHr;rpf;F Mo;thHfspd; gq;fspg;G Fwpj;Jj; njhFj;Jiuf;f. 

24. INuhg;gpaH tUifapy; mwptpay; fhyj;ij tpsf;Ff. 

E - Mail Id for Uploading Answer Sheet 

tamildepartment@lngovernmentcollege.com 



  

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

  APRIL 2021 SEMESTER EXAMINATIONS 

V SEMESTER – B.A. Tamil 

Paper Code : UAE5B                                                                               Title of the Paper : Ïjêaš 

DATE  : 21.06.2021 FN                        Time : 3 Hours                Maximum Marks : 75 Marks 
 

  பகுதி - அ (10 X 2 = 20 மதிப்பபண்கள்) 

    எவையேனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

1. kfhfé R¥Ãukâ ghuÂah® gâah‰¿a ÏjœfŸ Ïu©oid¡ TWf. 

2. brŒÂahs® tiffëš Ïu©oid vGJf. 

3. Ïjêaš fiy – üè‹ MÁça® ah®? 

4. `ÂdjªÂ’ ÏjiH¤ bjhl§»at® ah®? 

5. Ïjêaš brhš és¡f« jUf. 

6. muÁ‹ eh‹fh« ö© vJ? Kjèš m›thW T¿at® ah®? 

7. jäHf¤Âš Kj‹ Kjèš m¢R¡Tl« ãWéa Ïl« vJ? 

8. NEWS – v‹gj‹ éçth¡f« v‹d? 

9. Editor – jäHh¡f« jUf. 

10. Must- v‹w fiy¢brhšè‹ bghUŸ v‹d? 

11. Ïjêaš bkhêeil v›thW ÏU¡f nt©L«? 

12. ÏjêaY¡F¤ `jiy’ ngh‹wJ vJ? 

 

பகுதி - ஆ (5 X 5 = 25 மதிப்பபண்கள்) 

   எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 
 

13. jiyaq;fk; vOJk;Kiw Fwpj;J tptupf;f. 

14. g¡f totik¥Ã‹ K¡»a¤Jt« v‹d? 

15. jiya§fq;fŸ v¤jid tif¥gL«? mit ahit? 

16. jäêš btëtU« thu ÏjœfŸ Ïu©oid¡ T¿, mj‹ cŸsl¡f¤ij 

vGJf. 

17. k¡fsh£Áæš Ïjœfë‹ gâfŸ vit? 

18. éLjiy Ïa¡f fhy¤Âš jäœ  Ïjœfë‹ g§F v‹d? 

19. ÚÅ® go¡F« ehnsL Ïu©oid¥ g‰¿ vGJf. 

பகுதி - இ (3 X 10 = 30 மதிப்பபண்கள்) 

   எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 
 

20. brŒÂahs®fë‹ g©òfŸ Fwpj;J tpsf;fpAiuf;f. 

21.  Ïjœfë‹ tiffis étçf;f. 

22. jäHf Ïjœfë‹ njh‰w« ts®¢Á F¿¤J xU fl;Liu tiuf. 

23. brŒÂfis¢ br¥gåLjš F¿¤J xU f£Liu tiuf. 

24. Ïjêaš és«gu« - neh¡F«, ngh¡F« tptupj;Jiuf;f. 
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LOGANATHA NARAYANASAMY GOVT. COLLEGE (Autonomous), PONNERI – 601 204 

  APRIL 2021 SEMESTER EXAMINATIONS 

VI SEMESTER – B.A. Tamil 

Paper Code : UAE6C                                                                  Title of the Paper : ehl;Lg;Gwtpay ;; 
DATE  :08.05.2021 AN                           Time : 3 Hours        Maximum Marks : 75 Marks 

 

  பகுதி - அ (10 X 2 = 20 மதிப்பபண்கள்) 

    எவையேனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
1. gonkhopapd; jd;ikapidf; $Wf. 

2. jkpo; ehl;Lg;Gwg; ghly;fisg; gw;wp ntspte;j Kjy; jkpo; E}y; vJ? 

3. ehl;Lg;Gw ,yf;fpaj;jpd; gz;Gfs; ahit? 

4. ehl;Lg;Gwg; ghly;fspd; NtWngaHfs; rpytw;iwf; $Wf. 

5. elTg; ghl;L vd;why; vd;d? 

6. tpLfijapd; NtWngaHfs; ahit? 

7. fijfspd; Nehf;fk; ahJ? 

8. fijg;ghly; vd;why; vd;d? 

9. ehl;Lg;Gw kUj;Jtj;ij vg;gb miog;gH? 

10. MltH tpisahl;bidf; $Wf. 

11. ghitf; $j;jpd; tiffs; ahit? 

12. fhtbahl;lk; - tpsf;Ff. 

பகுதி - ஆ (5 X 5 = 25 மதிப்பபண்கள்) 

             எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 
 

13. ehl;Lg;Gw kf;fspd; jpUtpohf;fs; kw;wk; nja;tq;fs; Fwpj;J vOJf. 

14. Vl;byf;fpaj;jpy;  ehl;Lg;Gwg; ghly;fspd; nry;thf;F Fwpj;J tpsf;Ff. 

15. njhopw;ghly;fs; Fwpj;J tptupj;J vOJf. 

16. tpLfijfspd; tiffis tpsf;fp tiuf. 

17. ehl;Lg;Gwf; fijfspd; tifg;ghl;bidf; $Wf. 

18. ehl;Lg;Gw kf;fspd; ek;gpf;iffs; Fwpj;J tpsf;Ff. 

19. ehl;Lg;GwtpaYk; r%ftpaYk; Fwpj;J tpsf;Ff. 

 

 

பகுதி – இ (3 X 10 = 30 மதிப்பபண்கள்) 

   எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

20. fijnkhopg; ghly;fs; czHj;Jk; r%ftpay; rpe;jidfis tptupj;njOJf. 

21. ehl;Lg;Gwtpay; tsHr;rp tuyhW Fwpj;Jf; fl;Liuf;f. 

22. ehl;Lg;Gwg; ghly;fspd; tiffSk; ghFghLfSk; Fwpj;Jj; njhFj;Jiuf;f. 

23. gonkhopfspd; tifg;ghLfs; gw;wp vLj;Jiuf;f. 

24. ehl;Lg;GwtpaYk; cstpaYk; Fwpj;J tpsf;fp tiuf. 
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LOGANATHA NARAYANASAMY GOVT. COLLEGE (Autonomous), PONNERI – 601 204 

  APRIL 2021 SEMESTER EXAMINATIONS 

VI SEMESTER – B.A. Tamil 

Paper Code : UAE6D                                                      Title of the Paper : mbg;gilf; fzpdpapay ; 

DATE  : 21.06.2021 AN                      Time : 3 Hours  Maximum Marks : 75 Marks 
 

  பகுதி - அ (10 X 2 = 20 மதிப்பபண்கள்) 

    எவையேனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

1. RAM – tphpthf;fk; jUf. 
2. fzpdp mjpfg; gad;ghl;by; cs;s Jiwfs; ahit? 
3. gh];fy; ve;j tajpy; mhpa fz;Lgpbg;Gfis cyfpw;Fj; je;jhh;? 
4. fzpdpapy; ehk; Nrh;j;Jitf;Fk; igy;fs; vq;F Nrkpf;fg;gLfpd;wd? 
5. jkpopy; ntspte;Js;s fzpg;nghwp E}y;fs; vitNaDk; %d;wpid vOJf. 
6. tiyg;G+ vd;gjd; Mq;fpyr; nrhy;iyj; jUf. 
7. Indian Institute of Science epWtdk; vq;Fs;sJ? 
8. kdpjd; fk;g;A+l;lUld; jfty; ghpkhw;wk; nra;aj; Njitg;gLk; nkhop vJ? 
9. fk;g;A+l;liu Shut Down nra;ahky; yhf; M/g; (log off) nra;tJ Vd;? 
10. E-mail epWtdq;fs; vitNaDk; ,uz;bid vOJf. 
11. jkpo;g;Gj;jfq;fisj; NjLtjw;F gad;gLj;Jk; ,izajsq;fs; ahit? 
12. ,iza njhiyNgrp (Net Phone) vd;why; vd;d? 

பகுதி - ஆ (5 X 5 = 25 மதிப்பபண்கள்) 

   எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 
 

13. KB, MB, GP, TB - tpupthf;fk; jUf. 
14. fzpg;ghd; (Calculator) Fwpg;Gj; jUf. 
15. fzpdpapd;  tiffs; ahit? 
16. MICR vd;why; vd;d? tpsf;fk; jUf. 
17. fiyr;nrhy; jUf. 
1) Abacus, 2) Barcode, 3) Binary Code, 4) Delete, 5) Numeric 
18. kbf;fzpdp gad;gLj;Jtjpy; cs;s gad;fs; ahit? 
19. fzpdp ,aq;Ftjw;F fhuzkhd mbg;gilg; nghUs;fs; ahit? 
 

 

பகுதி - இ (3 X 10 = 30 மதிப்பபண்கள்) 

   எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 
 

20. fhnzhypf; fhl;rp (Video Conferencing) Kf;fpa mk;rq;fs; ahit? 
21. ,izajs trjpfs; ekf;F vt;thnwy;yhk; cjtp nra;fpd;wd. Muha;f. 
22. fzpdpj; Jiwapy; fhythhpahf Vw;gl;Ls;s tsh;r;rp Fwpj;J  tpsf;Ff. 
23. gphpz;lh;fspd; tiffisf; Fwpg;gpLf. 
24. cs;sq;iff;Fs; cyfk; vd;Dk; fUj;jhf;fk; cUthtjw;F vd;d fhuzk;? 

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

  APRIL 2021 SEMESTER EXAMINATIONS 

III SEMESTER – B.A. Tamil 

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

DATE  :07.05.2021 FN                           Time : 3 Hours       Maximum Marks : 75 Marks 
 

  பகுதி - அ (10 X 2 = 20 மதிப்பபண்கள்) 

    எவையேனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
1. ‘xUtopj;jzj;jy’; vd;gJ ahJ? 

2. nrytOq;Fjy; gw;wpf; $Wf. 

3. ghq;fp kjp cld;ghl;bd; tiffs; ahit? 

4. njsptpd; ,yf;fzj;ijj; $Wf. 

5. tiuT vd;why; vd;d? 

6. kidkUl;rp vd;gJ vd;d? 

7. nrt;tdp gw;wp vOJf. 

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. gj;Jtif mtj;ijfisg; Gyg;gLj;Jf. 

14. tiuTflhjy; Fwpj;J vOJf. 

15. cld;Nghf;F gw;wp ciuf;f. 

16. ,y;tho;f;if kfpo;rpapid vLj;Jiuf;f. 

17. mfg;Gwg; ngUe;jpizf;F cupadtw;iw vOJf. 

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. „fw;NghL GzHe;j ft;it… gw;wpf; fl;Liu tiuf. 

23. Cly; tiffis tpsf;Ff. 

24. jpizkaf;fk; Fwpj;J tpupj;Jiuf;f. 
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LOGANATHA NARAYANASAMY GOVT. COLLEGE (Autonomous), PONNERI – 601 204 

  APRIL 2021 SEMESTER EXAMINATIONS 

III SEMESTER – B.A. Tamil 

Paper Code : UAM3D         Title of the Paper :ïy¡»a« -III rka¥ ghlšfS«  á‰¿y¡»a§fS«                         
DATE  :08.05.2021 FN       Time : 3 Hours                   Maximum Marks : 75 Marks  

 

  பகுதி - அ (10 X 2 = 20 மதிப்பபண்கள்) 

    எவையேனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
1. ngz;ghy; gps;isj;jkpod; gUtq;fs; ahit? 

2. jpUf;FWe; jhz;lfk; - rpW Fwpg;G vOJf.      

3. ‘FwtQ;rp” ngah; tpsf;fk; jUf.  

4. khzpf;fthrfhpd; ,aw;ngaiuf; Fwpg;gpLf. 

5. Mz;lhs; vOjpa E}y;fisf; Fwpg;gpLf. 

6. gps;isj; jkpo; - vd;why; vd;d? 

7. FkuFUgu® F¿¤J vGJf. 

8. khÂ¡fthrf® mUËa üšfis¡ TWf. 

9. »«òÇ, fîÇa‹ - bghUŸ jUf. 

10. öJ v‹whš v‹d? 

11. ‘ã¤jh ãiwNo’ v‹W ah® ahiu¡ TW»wh®? 

12. ghq;fp tre;jty;ypiag; gopj;Jiuj;jikg; gw;wpf; $Wf. 
 

 பகுதி - ஆ (5 X 5 = 25 மதிப்பபண்கள்) 

   எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

13. kPdhl;rp mk;ikiaf; FkuFUguh; vt;thW jhyhl;bg; ghbAs;shh;? 

14. jpUehTf;furh; ,iwtdplk;  Ntz;Ltd ahit ?  

15. td;njhz;liu ,iwtd; Ml;nfhz;l jpwj;ij vOj;jpak;Gf. 

16. jpUkq;ifaho;thh; gw;wp tpsf;fkhf vOJf. 

17. trªjtšÈ gªjhlÈ‹ áw¥ãid ÉtÇ¡f. 

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

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

பகுதி - இ (3 X 10 = 30 மதிப்பபண்கள்) 

   எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 
 

20. kPdhl;rpak;ikapd; rpwg;Gfshff; FkuFUguh; $Wtdtw;iwj; njhFj;J vOJf. 

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

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

23. jkpo;tpL JhJ Mrphpah; Fwpg;gpLk; jkpopd; rpwg;Gfisj; njhFj;J vOJf. 

24. Fw;why ehjhplk; tre;jty;yp ikay; nfhz;l ghq;fpid tpthpj;J vOJf. 
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LOGANATHA NARAYANASAMY GOVT. COLLEGE (Autonomous), PONNERI – 601 204 

  APRIL 2021 SEMESTER EXAMINATIONS 

IV SEMESTER – B.A. Tamil 

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

DATE  :07.05.2021 AN                Time : 3 Hours Maximum Marks : 75 Marks 
 

  பகுதி - அ (10 X 2 = 20 மதிப்பபண்கள்) 

    எவையேனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
1. jhid kwk; tpsf;fk; jUf. 

2. ntl;rp – nghUs; jUf. 

3. gps;isj; njspT – nghUs; vOJf.  

4. Fil epiy tpsf;Ff. 

5. fhQ;rpj;jpiz nghUs; jUf. 

6. kfd; kWj;J nkhopjy; vd;why; vd;d? 

7. fhe;js; nghUs; jUf. 

8. thifj; jpiz nghUs; jUf. 

9. ~ghlhz;  jpiz| nghUs; vOJf. 

10. ghprpw;Wiw vdwhy; vd;d. 

11. neLnkhop tQ;rp nghUs; jUf. 

12. ~murKy;iy| rpW Fwpg;Gj; jUf. 

பகுதி - ஆ (5 X 5 = 25 மதிப்பபண்கள்) 

   எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

13. MQ;rpf;fhQ;rp ,JTkJ gw;wp vOJf. 

14. ntl;rpapd; ,ay;G ahJ? 

15. tphpr;rp> Nta; - ,j;Jiwfis tpsf;Ff. 

16. jopQ;rp> ghriw epiy - ,j;Jiwfis tpsf;Ff. 

17. Ch;r;nrU> nrUtpil tPo;jy; gw;wp tpsf;Ff. 

18. Kd;Njh;f;Fuit> gpd;Njh;f;Fuit gw;wp vOJf. 

19. thAiw tho;j;J> nrtpawpTW}c Fwpj;J tpsf;Ff. 

 
பகுதி - இ (3 X 10 = 30 மதிப்பபண்கள்) 

   எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

20. nehr;rpg;glyr; nra;jpfisj; njhFj;Jiuf;f. 

21. fue;ijg; glyr; nra;jpfisj; njhFj;njOJf. 

22. fhQ;rpg;glyr; nra;jpfisg; gw;wp tptupj;njOJf. 

23. thifg;glyr; nra;jpfisj; Muha;e;J vOJf. 

24. ghlhz;; jpizg; gw;wp tptupf;f. 

 

E - Mail Id for Uploading Answer Sheet 

tamildepartment@lngovernmentcollege.com 



  

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

  APRIL 2021 SEMESTER EXAMINATIONS 

IV SEMESTER – B.A. Tamil 

Paper Code : UAM4D                                                                    Title of the Paper : காப்பியங்கள்                        

DATE  :08.05.2021 AN                     Time : 3 Hours               Maximum Marks : 75 Marks 
 

  குதி - அ (10 X 2 = 20 நதிப்பண்கள்) 

    எவையயனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவையளி. 
1.  rpyg;gjpfhuk; vj;jid fhz;lq;fs; kw;Wk; fhijfis cilaJ . 

2.  kidawk;gLj;jy; vd;why; vd;d? 

3.  ngsj;j rkaj;ijg; gw;wpg; NgRk; Kjy; jkpo;f; fhg;gpak; vJ? 

4.  cttdk; - vd;why; vd;d? 

5.  ngupaGuhzj;jpw;F toq;fg;gLk; kw;nwhU ngau; vd;d? 

6.  Guhzk; vd;why; vd;d? 

7. பநய்ப்பொருள் ொனொர் எந்த ொட்டு அபசன்? அவரின் இறக்பகொள்றக னொது?  
8. அனுநன் னொறபக்கண்டு சீறத எ ிறத்தொன்? னொறப இபொவணன் எ ிறத்தொன்?  
9. குறுகின வடிவுடன் அனுநன் வக் குன்ில் எவ்வொறு தங்கிொன்? 
10. எச்.ஏ.கிருஷ்ணப்ிள்ற சிறு குிப்புத் தருக.   
11. இயனசுிபொன் தன் தொறன ஒப்றடத்த பசய்திறன எழுதுக.      
12. சீொப்புபொணத்தில் உள் கொண்டங்கற எழுதுக.    

 

 குதி - ஆ (5 X 5 = 25 நதிப்பண்கள்) 

       எவையயனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவையளி. 
 

13.  rpyk;G typAWj;Jk; %d;W cz;ikfs; ahit? - tpsf;fk; jUf. 

14.  kyHtdk; Gf;f fhijapy; ,lk; ngWk; gPlj;jpd; rpwg;ig tptupf;f. 

15.  nka;g;nghUs; ehadhupd; rptnewp Nkd;ikia tpsf;fp vOJf. 

16.  fk;guhkhazj;jpy; cs;s fhz;lq;fs; kw;Wk; glyq;fis  tpsf;Ff. 

17. இங்றகநொயதவிறன அனுநன் பவன் விதத்திற எழுதுக.   
18. யதவிபொின் சிலுறவப்ொடுகள் குித்து எழுதுக.    
19. உநறுப்புவர் குிப்பு வறபக.  
 

குதி - இ (3 X 10 = 30 நதிப்பண்கள்) 

     எவையயனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவையளி. 
 
 

20. யகொவன் கண்ணகிறனப் ொபொட்டின விதத்திற விரிவொக எழுதுக.   
21. நர் வத்தில் நணியநகறக்கு ிகழ்ந்தவற்றத் பதொகுத்து எழுதுக.  

22.  ngupaGuhzj;jpd; rptgf;jp epiyia ck; ghlg;gFjp nfhz;L epWTf. 

23.  CHNjL glyk; czHj;Jk; nra;jpfisj; njhFj;Jiuf;f. 

24.  jkpo;nkhopapd; tsHr;rpf;F fhg;gpaq;fs; Mw;Wk; gq;fpidf; fl;Liuf;f. 
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LOGANATHA NARAYANASAMY GOVT. COLLEGE (Autonomous), PONNERI – 601 204 

  APRIL 2021 SEMESTER EXAMINATIONS 

V SEMESTER – B.A. Tamil 

Paper Code : UAM5B                                                       Title of the Paper : ah¥gU§fy¡ fhÇif 

DATE  :06.05.2021 FN              Time : 3 Hours        Maximum Marks : 75 Marks 
 

  பகுதி - அ (10 X 2 = 20 மதிப்பபண்கள்) 

    எவையேனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
1. nra;ASWg;Gfs; ahit? 

2. mir vd;why; vd;d? vj;jid tifg;gLk; ? 

3. jis vd;why; vd;d? 

4. mb vd;why; vd;d?  

5. ntz;gh vj;jid tifg;gLk;? mit ahit? 

6. <w;wb <w;Wr;rPh; V>X><>Ma;>vd;>I vd;W KbAk; gh vJ? 

7. brŒíŸ cW¥ò¡fŸ v¤jid?  

8. filKu© v‹whš v‹d? 

9. ïu£il¤bjhil v‹whš v‹d? 

10. kU£gh v‹whš v‹d? 

11. td¥ò v¤jid tif¥gL«? mit ahit? 

12. thœ¤J v¤jid tif¥gL«? 

பகுதி - ஆ (5 X 5 = 25 மதிப்பபண்கள்) 

   எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

13. ‘Fw;wpaypfuk;”  Fwpj;J vOJf.  

14. ‘epiunahd;whrphpaj;jis” vd;why; vd;d? rhd;Wld; tpsf;Ff. 

15. ntz;ghtpw;Fhpa ‘Xir” vJ? vj;jid tifg;gLk;? rhd;W jUf. 

16. Nehpir xj;jhopirf;fypg;ghtpd; ,yf;fzk; - rhd;Wld;  tpsf;fp vOJf. 

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. ahg;gUq;fyf;fhhpif $Wk; ‘mir” Fwpj;J vOJf. 

21.  ahg;gUq;fyf;fhhpifapy; ‘mb” gw;wp rhd;Wld; tpsf;fp vOJf. 

22.  ‘Mrphpag;gh” Fwpj;J rhd;W je;J tpsf;fp vOJf. 

23.  ‘tQ;rpg;gh”  Fwpj;J rhd;Wld; vOJf. 

24.  Xopgpaypy;> ‘tdg;G” tiffisr; rhd;W je;J tpsf;fp vOJf. 
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LOGANATHA NARAYANASAMY GOVT. COLLEGE (Autonomous), PONNERI – 601 204 

  APRIL -2021 SEMESTER  EXAMINATIONS 

V SEMESTER – B.A., Tamil 

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

DATE  :05.05.2021 FN                           Time : 3 Hours    Maximum Marks : 75 Marks 
 

  பகுதி - அ (10 X 2 = 20 மதிப்பபண்கள்) 

எவையேனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
1. ‘nghOJ kWj;J cz;Zk; rpWkJ ifaNs”‚ vd ahu;? ahiug; gw;wpg; NgRfpwhu;? 

2. „ew;wpiz… - rpW Fwpg;Gj; jUf. 

3. FWe;njhifj; jiytp griyAw;w epiyf;F  xg;gplg;gLk; kyu;fs; ahit? 

4. ‘nea; nga; jPapd; vjpu; nfhz;L jhd; kze;jidak;” - tpsf;fk; jUf. 

5. mfehD}w;wpd; Kg;ngUk; gpupTfs; ahit? 

6. mwj;njhL epw;wy; vd;why; vd;d? 

7. „Ky;iyf;fyp… - Fwpg;G tiuf. 

8. „VWjOTjy;… vd;why; vd;d? 

9. „neLey;thil… - ngau; tpsf;fk; jUf. 

10. thilapd; fhuzkhf tpyq;FfSf;F Vw;gl;l Jd;gq;fs; ,uz;bidf; $Wf. 

11. khiyf; fhyj;jpy; ngz;fs; nja;tj;ij vt;thW tzq;fpajhf  neLey;thil 

$WfpwJ? 

12. Ky;iyf; fypiag; ghbatu; ahu;? 

பகுதி - ஆ (5 X 5 = 25 மதிப்பபண்கள்) 

எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
13. ,uTf;Fwp  te;J xOFk; jiytidj; Njhop tiuTflhjy; nra;j fUj;jpidg; gw;wp 

tpsf;Ff. 

14. jiytd; jd; neQ;rpw;Fr; nrhy;YkhW mike;j  FWe;njhifg; ghlw;fUj;Jfis 

vOJf. 

15. fsT ntspg;gl;ljw;F mQ;rpa jiytpapd; mr;rk; ePq;fpa tpjj;jpid „Ky;iyf;fyp… 

ghly;top tpsf;Ff. 

16. tpid Kbj;J kPSk; jiykfd; ,ilr;Ruj;Jj; jd; neQ;rpw;Fr; nrhy;Yk; 

ghiyj;jpizg; ghlw; fUj;jpid vOJf. 

17. neLey;thil fhl;Lk; $jpu;fhyf;  fhl;rpfis vLj;Jiuf;f. 

18. ghriwapy; murd; tPw;wpUf;Fk; epiyapid neLey;thil vt;thW 

fhl;rpg;gLj;JfpwJ? 

19. gUtk; fz;L Mw;whshfpa jiytp> Njhopf;F czu;j;jpLk;gb mike;j ew;wpizg; 

ghly; fUj;jpid vOJf. 

பகுதி - இ (3 X 10 = 30 மதிப்பபண்கள்) 

எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
20. ew;wpizapy; ,lk; ngw;Ws;s Njhop $w;Wg; ghlw; fUj;Jfisj; njhFj;J vOJf. 

21. jkpoupd; mftho;it rpwg;gpj;jypy;  FWe;njhifapd; gq;fpid Muha;f. 

22. „mwj;njhL epw;wy;… - gw;wp tpsf;fp tiuf. 

23. VW jOTjiyg; gw;wpa Njhop $w;wpidAk;>  jiytp $w;wpidAk; fypj;njhifg; 

 ghly;fs; top tptupf;f. 

24. neLey;thil mfkh? Gwkh? tptupf;f. 
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LOGANATHA NARAYANASAMY GOVT. COLLEGE (Autonomous), PONNERI – 601 204 

  APRIL 2021 SEMESTER EXAMINATIONS 

V SEMESTER – B.A. Tamil 

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

DATE  :07.05.2021 FN                          Time : 3 Hours     Maximum Marks : 75 Marks 
 

  பகுதி - அ (10 X 2 = 20 மதிப்பபண்கள்) 

    எவையேனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 

1. பச்சுமநொமி,  எழுத்துமநொமி  என்ொல்  என்? 

2. மநொமினின்  மூயகைப்  னன்ொடுைள்  எகய?                                                   

3. பொச்  மெய்தல் – யிக்ைம்  தருை. 

4. ஒருமொருட்  ைியி  என்து  னொது? 

5. மநொமினில்  ொைொிைம்  என்ர  எதகக்  ைருதுயர்? 

6. நரூஉ  என்தற்கு  யிக்ைம்  னொது?  எடுத்துக்ைொட்டு  தருை. 

7. ைிகமநொமி  என்து  என்? 

8. குமந்கத  மநொமினின்  மூயகை  ிகைள்  னொகய? 

9. மநொமித்  பதொற்ம்  ற்ின  ைட்டுக்ைகதைளுக்குச்  ெொன்ர  ஒன்ர  தருை. 

10. மநொமி  யகைைின்  மனர்ைகச்  சுட்டுை. 

11. திபொயிட  மநொமிைக  எவ்யொர  குத்தொய்யர்? 

12. ஓயின  எழுத்து  -  குிப்புகபக்ை. 

பகுதி - ஆ (5 X 5 = 25 மதிப்பபண்கள்) 

    எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

13. மநொமி  ஒரு  அொின  ைக  -  யிக்ைியுகபக்ை. 

14. அிவுமநொமி,  மெனல்மநொமி  குித்துக்  கூரை. 

15. ஒலித்திொிபு  இன்து  எ  எடுத்துகபத்து  யிக்குை. 

16. மநொமினில்  ைடன்  யொங்ைல்  ற்ி  எழுதுை. 

17. இக்ைின  மநொமினின்  மெல்யொக்ைிக  யிக்ைி  எழுதுை. 

18. ஆொின  மநொமினிம்  ற்ி  மு.ய.  கூரய  னொகய? 

19. தநிழ்  எழுத்து  முகைக  அிந்துகபக்ை. 
 

பகுதி - இ (3 X 10 = 30 மதிப்பபண்கள்) 

   எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

20. மநொமினில்  மூடம்ிக்கை,  யமக்ைம்  ஆைினகய  மரம்  இடத்கத  

அிந்துகபக்ை. 

21. மநொமினில்  இக்ைணம்  ற்ின  மெய்திைகக்  ைட்டுகபக்ை. 

22. ைிகமநொமி,  மொதுமநொமி  இகய  ற்ின  மெய்திைகத்  மதொகுத்துகபக்ை. 

23. மநொமித்பதொற்க்  மைொள்கைைள்  குித்துக்  ைட்டுகப  யகபை. 

24. திபொயிட  மநொமினிங்ைள்  ற்ி  யிொித்துகபக்ை. 
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LOGANATHA NARAYANASAMY GOVT. COLLEGE (Autonomous), PONNERI – 601 204 

  APRIL 2021 SEMESTER EXAMINATIONS 

VI SEMESTER – B.A. Tamil 

Paper Code : UAM6D                                                            Title of the Paper : r§f ïy¡»a« - II 

DATE  :05.05.2021 AN                     Time : 3 Hours        Maximum Marks : 75 Marks 
 

  பகுதி - அ (10 X 2 = 20 மதிப்பபண்கள்) 

    எவையேனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
1. M‰W¥gil üšfŸ v¤jid? mit ahit? 

2. bghU£ghÈš cŸs mâfhu¤fŸ v¤jid? 

3. gâ‰W¥g¤âš ïu©lh« g¤J ahiu¥ g‰¿ ghl¥g£LŸsJ? 

4. „ò©QÄœ FUâ‟ - bga®¡fhuz« jUf. 

5. òweh}W És¡f« jUf. 

6. E« ghl¥ gFâÆš ïl« bg‰WŸs xsitah® vªj fhy¤ij¢ rh®ªjt®? 

7. v£L¤bjhif üšfËš òwüš vJ? 

8. ïa‹bkhÊ thœ¤J v‹whš v‹d? 

9. „X¤F‟ v‹D« milbkhÊahš F¿¡f¥gL« üš vJ? 

10. tË, ÇR«ò M»a brh‰fË‹ bghUis¤ jUf. 

11. ghzÅ‹ kidÇ bga® v‹d? 

12. âU¡FwŸ v¤jid Ó® k‰W« mofis¡ bfh©lJ? 

பகுதி - ஆ (5 X 5 = 25 மதிப்பபண்கள்) 

   எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

13. fÆfhyÅ‹ áw¥òfளள விவாp? 

14. புறப்பாடல்களில் காணப்படும் வரலாற்றுச் பெய்திகளள எழுதுக. 
15. nruyhjÅ‹ bfhil¢ áw¥ig ÇtÆ¡f. 

16. tÆWgá Tu åay‹ 

  tÆWkh ÓÈaut Ü‹w jhna!- ïlŠR£o bghUŸ Çs¡f« jUf. 

17. ghlh©âiz És¡f« jUf. 

18. mšyhiu mšyh® brW¥gî« X® brhšyhŒ - ïlŠR£o¥ bghUŸ jUf. 

19. m¿Ç‹ áw¥ò F¿¤J tŸSt® TWtd ahit? 
 

 

பகுதி - இ (3 X 10 = 30 மதிப்பபண்கள்) 

   எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

20. fÆfh‰ bgUts¤jh‹ ghzid tutiH¤J gÆR tH¤»a brŒâfis 

bjhF¤bjGJf. 

21. nruyhjÅ‹ bt‰¿¢ áw¥igí«, fhtš áw¥igí« ÉÇthf 

vL¤J¡fh£Lf. 

22. tŸSt® TW« ïiwkh£áia¤ bjhF¤J¤ jUf. 

23. xsitah® ghlšfËš cŸs jÅ¢áw¥ig ÇtÆ¡f. 

24. “všyh¥ bghUS« Úna” vd gÆghlš ahiu¡ F¿¥ãL»wJ? v¥go¡  

F¿¥ãL»wJ? 
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LOGANATHA NARAYANASAMY GOVT. COLLEGE (Autonomous), PONNERI – 601 204 

  APRIL 2021 SEMESTER EXAMINATIONS 

VI SEMESTER – B.A. Tamil 

Paper Code : UAM6E                                                                   Title of the Paper : jz;bayq;fhuk; 

DATE  :06.05.2021 AN                     Time : 3 Hours             Maximum Marks : 75 Marks 
 

  பகுதி - அ (10 X 2 = 20 மதிப்பபண்கள்) 

    எவையேனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
1. ctk cUg[ ehd;fpid vGJf. 

2. ‘mzp’ vd;why; vd;d? 

3. jd;ikazp vd;why; vd;d? 

4. jPtfk; - Fwpg;g[ tiuf. 

5. gpd;tU epiyazpapd; tiffisf; TWf. 

6. xl;lzp vd;why; vd;d? 

7. jw;g[fH;r;rp mzpia tpthp? 

8. mjpratzp Fwpg;gj;[ jUf. 

9. ghpaha mzp Fwpg;gj;[ jUf. 

10. tpnuhj mzpapd; tiffis vGJf. 

11. ‘t";rfg;g[fH;r;rp’ vd;why; vd;d? 

12. ‘ghtpfk; vd;gJ fhg;gpag; gz;ng’ E]w;git TWf. 

பகுதி - ஆ (5 X 5 = 25 மதிப்பபண்கள்) 

   எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

13. ,y;bghUs; ctikazpia tpsf;Ff. 

14. brhw;bghUs; gpd;tUepiyazpia tpsf;Ff. 

15. ‘gHpg;gJ nghyg; g[fH;tJ’ ve;j tifapy; ml';Fk;? tpsf;Ff.  

16. ntw;Wikazpia tpthp. 

17. ntw;Wg; bghUs; itg;gzpia vGJf. 

18. fhg;gpa ,yf;fzj;jpd; Ie;J TWfis vGJf. 

19. khWghL g[fH; epiyazpia tpsf;Ff. 
 

 

பகுதி - இ (3 X 10 = 30 மதிப்பபண்கள்) 

   எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

20 . ctikapd; tiffis tpthp. 

21 . gpd;tU epiyazpia tpsf;Ff. 

22 . jd; nkk;ghl;L mzpia tpthp. 

23 . ghpahatzp Kjyhf tpnuhj mzp <whf cs;s xU mzpiaj; 

bjhFj;Jiuf;f. 

24.  ghtpfj;jpd; TWghLfis vLj;Jiuf;f. 
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LOGANATHA NARAYANASAMY GOVT. COLLEGE (Autonomous), PONNERI – 601 204 

  APRIL 2021 SEMESTER EXAMINATIONS 

VI SEMESTER – B.A. Tamil 

Paper Code :UAM6F                                   Title of the Paper : jpuhtpl nkhopfspd; xg;gpyf;fzk; 

DATE  :07.05.2021 AN                                 Time : 3 Hours        Maximum Marks : 75 Marks 
 

  பகுதி - அ (10 X 2 = 20 மதிப்பபண்கள்) 

     எவையேனும் பத்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
1. xyp tif vd;why; vd;d? 

2. jpUe;jpa jpuhtpl nkhopfs; ahit? 

3. ,jo; Ftp capH> ,jo;Ftpah capH - vit? 

4. capH ePl;rp vd;why; vd;d? 

5. fil> fiu> jiy> neUie> - ,r;nrhw;fs; njYq;fpy; vt;thW khw;wk; 

ngw;Ws;sd? 

6. cyf nkhopfspd; ehd;F ngUk; gpuTfs; ahit? 

7. njhy;jpuhtpl nkhop  vd;why; vd;d? 

8. mbr;nrhw;fs; vd;why; vd;d? 

9. ,opnghUl; NgW - Fwpg;G tiuf. 

10. ,ilr;nrhw;fspd; ,ay;G ahJ? 

11. xypaOj;jk;  - Fwpg;G tiuf. 

12. ngaHnrhw;fspd; ,ay;G ahJ? 

பகுதி - ஆ (5 X 5 = 25 மதிப்பபண்கள்) 

            எவையேனும் ஐந்து ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

13. jpuhtpl ehfupfr;rpwg;G Fwpj;J r. mfj;jpaypw;fk; $Wtij vOJf. 

14. jpuhtpl nkhopfspy; Mupankhopfspd; jhf;fk; Fwpj;J vOJf. 

15. jpuhtpl  nkhopfspy; %tplg;ngaHfs; Fwpj;J vOJf. 

16. fhyk; fhl;Lk; ,ilepiyfs; Fwpj;J vOJf. 

17. jpuhtplnkhopfspy; Ntw;Wik Fwpj;J vOJf. 

18. ngauilfs; tUk; Kiw Fwpj;J ,ak;Gf. 

19. nrhw;nwhlH mikg;G Kiw Fwpj;J vOJf. 
 

 

பகுதி - இ (3 X 10 = 30 மதிப்பபண்கள்) 

   எவையேனும் மூன்று ைினாக்களுக்கு ைிவைேளி. 
 

20. nkhopapd; Njhw;wk; tsHr;rp Fwpj;J xU fl;Liu tiuf. 

21. jpuhtpl nkhopfspy; vz;Zg;ngaHfs; Fwpj;J tpsf;fpAiuf;f.  

22. njhy;fhg;gpaKk; njhlupaYk; Fwpj;J r. mfj;jpaypq;fk; $Wtij 

vLj;Jiuf;f. 

23. jpuhtpl nkhopfspy; tpidr;nrhw;fs; vd;w jiyg;gpy; xU fl;Liu 

tiuf. 

24. ,yf;fz mikg;gpy; tlnkhopf;Fk; jpuhtpl nkhopfSf;Fk; ,ilNaahd 

NtWghLfis tpsf;fpAiuf;f. 
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